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Borusan Mannesmann Boru, ana boru ve mekanik boru üretimi için yeni bir üretim hattı kuruyor. Borusan
Mannesmann Boru'dan yapılan açıklamada, yatırım tutarının 7,5 milyon dolar olduğu ve Borusan Mannesmann
Boru'nun kuracağı yeni üretim hattı ile yılda 50 bin ton ana bdru ve yüksek hassasiyetli mekanik boru üretim kap-
asitesine sahip olacağı beliftildi, Borusan Mannesmann Boru Genel Müdürü Tayfun lşeri, yeni yatırımın, şirketin
özel boru üretiminde büyüme hedefi ile uyumlu olduğunu belirtti. Borusan Mannesmann Boru'nun Gemlik
Fabrikasında bu yılın Eylül ayında faaliyete geçmesi beklenen yeni üretim hattında üretilecek ana boru ve yüksek
hassasıyetli mekanik boruların çapı 25 - 93 mm olurken, kalınlığı 10 mm'ye kadar çıkabilecek, Haberi sayfa S'de
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ltlme katkısı sürüb or
{ özdiıek A.ş
tarafından Ticaret ve
Anadolu Ticaret
Meslek Lisesihe
hediye edilen 20 adet
bilgisayarın bulun-
duğu laboratuarın
a.gılışı üjn yapıldı.
Ozdilek A.Ş. adına
Mehmet Altıparmak
ile Aytekin Keskin'in
katıldığı törende,
Kaymakam Mehmet
Baygül tarafından
eğitime yaptıkları
katkılardan dolayı
Mehmet Altıparmak'a
teşekkür plaketi,
Aytekin Keskin'e
şükran belgesi verdi.

Sey.fettin
ŞEr(ERSOZ'ün

haberi sayfa 3'de

Bursa B hir Beledi
ıı ıı

u k esı

er
Büyükşehir Belediyesi'nin, Türk Standartları
Enstifüs ü'nden [SE) 2003 yılında aldığı
rs EN iso goo1 : 2000 rSEae/gesi,niİ
yenilenmesfne yönelik yapılan tetkikler,
hatasız sonuçlandırıldı. rSE'de görevli 5 kişi-
den oluşan ekip, Büyükşehir Belediyesi'nin
tüm birimlerinde 3 gün boyunca yaptıkları
tetkikler ile belediyenin çalışmalarının kalite
prosedü rleri doğ ru ltu s u n d a sü rd ü rü l ü p
sürdürülmediğini inceledi. Haberi sayfa 7'de
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Güne Bakı
Kadri cÜLER
kadri_guler@hotma i|.com

Vatan hainliği
Fikret Bila, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli

gazetecilerden biridir.
Mi|!iyet Gazetesi'nde köşesinde günlük

yazıların yanında, üst düzey devlet adamlarıyla,
siyasilerle, silahlı kuvvetler mensuplarıyla yaptığı
söyleşiler, Milliyet'in manşetine çıkar.

Bi|a'nın geçtiğimiz hafta Milli Güvenlik Kurulu
toplantısı öncesi yaptığı bir haber, yine Milliyet'in
manşetine çıktı.

Haberin içeriği, Milll Güvenlik Konseyi'nde
görüşülecek konulardan birinin, Kuzey Irak'taki
PKK'nın video görüntüIerini içeren kasetten söz
etm.esiydi.

lşte bu basit bir gazetecilik haberine Baş
bakan çok içerlemiş ve Bila'yı "Vatan Haini" ilan
etmiş.

Bizim başbakanımız zaman zaman Kasım
paşalı oluyor.

Ağzından çıkanı ku!ağı duymuyor.
Vatan hayinliği Türkiye de birçok aydın için

kulIanıldı.
Hele Sovyetler dağılmadan öncesi yıllarda sol

aydınların tümü milIiyetçilere göre vatan hainiydi.
Oysa vatan hainliği, milletin vergileriyle

yapı|an o güzelim kuruluşları yok pahasına birileri
ne peşkeş çekmek deği| midir?

700 milyon dolara mal ettiğin bir kamu malını,
80 milyon dolara satmak vatan hainliği değil
midir?

ABD'nin kucağına oturup, onların her isteğini
ulusal çıkarlar dışlanarak uygulamak değil midir
yatan hainliği?

Vatan hainliğidir vatan.
Vatan hainliğinin ne olup olmadığını Nazım

H kmet' n la Ben Vata n ha n y m a d I ş rı n de o k u r
sa n az go

inl
rü rsunuz.

H ba ka er na ly s n

da anı

0kul aile birllklerl ara§ı

ına kıskandırdı
Gemlik Atatürk llköğretim Okulu ile
Borusan ltkögretim -OXulu Okut Aile
Birlikleri arası nda başlayan yakınlaş-
ma iki okulun kardes okul olmasına
neden oldu. Atatürk llköğretim Okutu
Okul Aile Birliği üyeleri dün Borusan
İköğretim O*Üu'İu ziyaret ettiter. Bu
yakınlaşmanın diğer okullara da örnek
olması istendi. Haberi sayfa 2'de
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Ülre yönetimi din eksenine
oturtulmak (mı) isteniyor?

Çok itginç değil mi?
Son yıtlarda ele a|ınan konuların tümü ne

hikmetse sürekli "din eksenine" oturtuluyor.
Türban..
İmam Hatip..
Şimdi de..
Cumhurbaşkanlığı seçimi ..

Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin
en yüce makamı..

Gücünü dinsel referanslardan alan bir par-
tinin seçeceği birisine emanet edilecek..

Bu durumun Türkiye Cumhuriyeti için
önemli bir tehlike oluşturacağını öne sürmek
kehanet olmasa gerek..

Dinin bu denli siyaset malzemesi yapıldığı
bir başka ülke daha vardır kuşkusuz..

Ancak,
Onlar Türkiye'nin güneyinde ve doğusunda

yena!ır|ar..
Bir de oralarda "feodalizm" hala etkilidir.
Biz de öyle mi ?..
19 Mayıs 1919'da Türkiye kurtuluşunun

adımlarını attı..
Bağımsızlığına kavuştu.
Cumhuriyet'i ilan etti.
Aydınlanma devrimlerini başlattı..
Aradan 80 küsur yıl geçti..
Başa dönüyoruz.
Oysa; "Devrim Kanunları" vardır..
Bu kanunlar çok yalın, açık ve anlaşılırdır.
Tartışılması hem oianaksız hem O'e gerek-

sizdir.
Çünkü,
O kanunlar ülkemizin geleceğini karatmaya

dönük girişimlerin önünde hiç sönmeyen bir
meşaledir.

kemalist devrimin kazanımlarını ve Devrim
Kanunları'nı asla sindiremeyenler bu hezeyan-
larını her fırsatta ortaya koymaktadırlar.

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

Ne var ki;
Türk Aydınlanma Devrimi bir-uygarlaşma

hareketidir, topluma tümüyle yeni bir yapı
kazandırabilme mücadelesidir.

Kimilerine göre ise, Türk aydınlanması, top-
tan bir kültür benimseme olayıdır.

Atatürk devriminin özünde !aik!ik iIkesi
bu!unmaktadır.

Dolayısıyla, Türk siyasal yapısının ve hukuk
düzeninin kaynağı din olamaz.

Türk hukukunun ve siyasal yapısının kay-
nağı Türk ulusunun vicdanıdır,sanatıdır, ifade
biçimleridir ve töreleridir.

"Ulusal egemenlik' halkındır ve bu ilke
zorunlu olarak 'dogmaların etkisiz kılınma
sr'n ı gerektirmektedir.

Ulusal iradenin yansımasında dogmaların
etkisiz kı!ınmasını sağlayacak araç ise'laiklik'
ilkesidir.

İşte Türk ulusunun bu ilkelere sıkı sıkıya
bağlanması, Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaş-
masının olmazsa olmaz koşuludur.
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Buluşma
Atatürk İlköğretim Okulu ile Borusan llköğretim Okulu Kardeş Okul oldular

0kul al le blrllklerl arası

nla kıskandırdıda anı
Gemlik Atatürr İırtıgretim Okulu ile Borusan İlköğretİm Okulu

okul Aile Birlikleri arasında başlayan yakınlaşma İkİ okulun kardeŞ
oku! olmasına neden oldu. Atatürk İlköğretim Okulu Okul Aİle Bİrlİğİ

üyeleri dün Borusan İlköğretim Okulu'nu ziyaret ettİler.
Bu yakınlaşmanın diğer okullara da örnek olrhası istendi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'te ilk kez
yaşanan iki okuI
arasındakl okul aile
birliği kardeşliği
dudakları ısırtıyor.
Borusan llxa5İetım
Okulu i|e Atatürk
hköğretim oku!u
Okul Aile Birliği
üyeleri arasında
başlayan yakınlaşma
sonucu okul|ar
arasında kardeşliğe
ilk adım atıldı.
Borusan
hköğretım
OkuIu'nun

"ç,İ,ş,nd'"nbu yana okul
müdür!üğünü
yürüten,. bu dönem
Atatürk llköğretim
Okulu Müdürlüğü'ne
atanan Mustafa
Koreyhan'ın
öncü!üğünde
atılan ilk adımla
Borusan llköğretim
Okulu Oku! Aile
Birliği üyeleri,
Atatürk llköğretim
okulu'na nezaket
ziyaretinde
bulundular.
Dün, gerçekleşen
iade ziyaretinde
Atatürk llköğretim
Okulu Okul Aile
Birliği Başkanı
Havva Katip,
kendilerini konuk
eden Borusan
llkögretim Okulu
Okul Aile Birliği
Başkanı Hayriye
Anlı'ya çiçek
vererek davetlerinden
do|ayı teşekkür etti.
Atatürk llköğretim
okulu Müdürü
Mustafa Koreyhan
ile Borusan

Atatürk İlköğretim Okulu Okut Aite Birliği ite Borusan llXagretim Okulu Okul Aile
Birliği üyeleri ve öğretmenler dünkü ziyarette yaptıkldrı yiyecekleri birlikte yedi.

llköğretim
Okulu Müdür
vekiti İsmail uzun'un
da bu!unduğu
ziyarette Borusan'lı
bayanlar evlerinde
yaptıkları yiyecekleri
misafirlerine sunarak
ikramda bulundular.

Gemlik'te okullar
arasında bir ilke imza
atan iki OkulAile
Birliği arasın'daki
ya kı nlaşman ı n
üye|er arasında
sevgi bağını daha
iyiye götüreceğini
söyleyen okul

müdürleri ile
okul aile birliği
başkanları,
bu tür yakınlaş-
maların diğer
okullarda da
yapılmasını
beklediklerin i

söylediler.
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Türkiye İsta.tistik
Kurumu (TUlK),
bu yılın Şubat
ayında tüketici
fiy.atlarının
(TUFE) yüzde
0,43, üretici
fiyatlarının (Üre)
yüzde 0,95 art-
tığını açıkladı.
TUlK'in 2003

baz yıllık
verilerine göre,
Şubat ayı
itibariyle
yıllık .enflasyon
ise TUFE'de
yüzde 10,16,
UFE'de yüzde
10,13 oldu.
Şubat ayı
itibariyle

12 aylık
ortalamalara
göre yıllık
enflasyon ise
tüketici
fiyatIarında
yüzde 9,92,
üretici fiyatlarında
yüzde 10,08
düzeyinde
gerçekleşti.a t

Enflas 0n
beklentllerl
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Şevfellin ŞEKERŞO_Z
Ozdilek A.Ş
tarafından llçe
Milll Eğitim
M üdürlüğü'ne
yapılan bilgisayar
desteği sürüyor.
Ticaret ve Anado!u
Ticaret Meslek
Lisesi'ne hediye
edilen 20 adet
bilgisayarın bulun-
duğu laboratuarın
açılışı yapıldı.
Kaymakam
Mehmet Baygül i|e
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut'un
da katıldığı
törende ozdilek
A.Ş. adına Mehmet
Altıparmak ile Aytekin
Keskin katılırken llçe
Milll Eğitim Müdürü
Mehmet Ercümen,
Şube Müdürü
Hüseyin Zan, Ticaret
ve Anadolu Ticaret

Meslek Lisesi Mudüru
Nazım Özer ve okul
müdürleri hazır
bulundu.
ÖzdiIek A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı
Hüseyin Ozdilek'in
l!çedeki okullara
hediye ettiği 40 bll-
gisayardan 20'sinin
Kız Meslek Lisesi'ne
verildiği 20'sinin de
yeni kurulan Ticaret
ve Anadolu Ticaret
Meslek Lisesi
laboratuarına hediye
e.dildiği öğrenildi.
Ozdilek'in ayrıca
ihtiyacı olan okullara
verilmek üzere 10
adet Projeksiyon
makinesi hediye ettiği
bildirildi.
hçe Milli Eğitim
Müdür!üğü'ne yaptığı
katkılarından dolayı
Hüseyin Özdilek
adına Mehrnet
Altıparmak'a Kayma

kam Mehmet Baygü!
tarafından teşekkür
plaketi, Aytekin
Keskin'e şükran
belgesi veriIdi.
LABORATUAR
YEİüıLff-
Eskiyen
bilgisayarIarın
yerine yenilerinin
konduğu Iaboratuarın
gçılışında konuşan
llçe Milli Eğitim Mü
dürü Mehmet Ercü
men, eğitimin mali
yetinin büyük ölçüde
hayırsever iş adam
ları tarafından karşı-
landığını belirterek
Hüseyin Ozdi!ek'e
teşekkür etti.
Kaymakam Mehmet
Baygül ile Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut'da Gemlik'e
güze! bir alışveriş
merkezi kuran
Hüseyin Özdilek'in
verdiği desteklerin

devam etmesini
diledik!erini
söylediler.
20 Bilgisayarın
bu lunduğu
laboratuarın
açılış kurdelesini
birlikte kesen

Kaymakam Mehmet
Baygül, Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut ile Mehmet
Altıparmak
bilgisayarların
başında öğrencilerle
hem sohbet ettiler

hem de
öğretmen lerin den
bilgi aldılar.
Açılışa katılan
misafirlere
okul yönetimi
tarafından ikramda
bulunuldu.

Uer Dalre§l'nden ıneııku aıllara du
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Gelirleri sadece
Gayri Menkul
Kira gelirlerinden
ibaret olan
mükel|efler için
Gemlik Vergi
Dıiresi'nde
danışma birimi
kuruldu.
Gemlik Vergi
Dairesi Müdür

yardımcısı
Mithat Önatan
başkan|ığında
kuru|an danışma
biriminde
mükellefler bu
konuyla ilgi!i
0.224.513 31 00 ve
513 1092 nolu
telefonlardan
tereddüt ettikleri
tüm konular
hakkında bilgi

alabilecekler.
Ayrıca yaşlı!ığı,
sakatlığı, veya
hasta!ığı nedeniyle
Vergi Dairesi'ne
gelemeyecek
olan mükelleflerin
aynl telefondan
yardım isteme!eri
ha!inde
beyannamelerin in
ikametlerinde
kabul edileceği

0
duyurulurken
mükelleflerin
ödemelerinin
ikametlerinde
tahsil
edilmesinin
kesinlikle
söz konusu
o!amayacağı
için mükelleflerin
bu konuda
dikkatli ,oImaları

istendi.
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yakılan temsili
yangının nasıl
söndürüldüğünü
pratik olarak görme
imkanı buldular.

U

rencllgrl llendl

Seyfettin ŞeXenSÖZ
sivil savunma
Haftası nedeniyle
Şehit Gemal

İll<ögretim Okutu'na
giden Gemlik
Büyükşehir ltfaiye
Teşkilatı mensupları
öğrencilere yangın

konusunda
bilgiler verdi.
Oku|un bahçesinde
toplanan öğrenciler
hazırlanan yerde

Yapılan yangın
tatbikatında
öğrenciler köpük
sıkılarak yangının
nası! etkisiz ha|e

getirildiğini
itfaiyeci amcalarının
yardımıyla
öğrenme fırsatı
buldu!ar.

lUlerakl ı e ııı §öndürıneer

öğretmenleri
Sabır Ayaz eşliğinde
geldikleri Gemlik
Büyükşehir ltfaiye
binasında yangın

an

konusunda
bilgilendirildiler.
sivil savunma
ve Yangın Haftası
nedeniyle okul!arın

rendı
ı ıı

ı0
U

Seyfettin ŞEXenSÖZ

Şehit Cemal
!lköğretim Okulu
Anasınıfı öğrencileri

her gün ziyaret
ettiği itfaiye teşki-
latında çocuklara
yangın anında nelerin
yapılması gerektiği

anlatılıyor.
ltfaiye binasnın
bahçesinde toplanan
Anaokulu ogrencileri
kask giyen

arkadaşlarının elinde-
ki su hortumuyla
temsili yangına su
sıkmasını meraklı
bakışlarla izlediler.

Bu yılın ilk tam ay
tutulması bugün
tüm Türkiye'den
izlenebilecek.
Bu yıl iki kez
yaşanacak ay tutul-
masının ilki havanın
açık olması halinde
tüm Türkiye'de
izlenebiIecek.
Bugün gece saatler
23.30'u göster-
diğinde ayın sol
tarafı karamaya
başlayacak ve

00.44-01.58 saatleri
arasında dünya ile
ay birbirine
"kavuşacak".
Tutulmanın izlem-
eye değer bölümü
1 saat 14 dakika
sürecek.
Tam tutulma
sırasında atmosfer-
den yansıyan ışık
sayesinde ayın
rengi koyu
kırmızıdan sanya
dönüşecek. Ay

tutulması dünyanın
yuvarlaklığının bir
kez daha göstere-
cek. Saatler 03.12
olduğunda ise ay,
dünya ve güneşin
bu nadir birlikteliği
noktalanmış olacak.
Tutu|ma Avrupa,
Afrika, Ortadoğu
ülkeleri ve Asya'nın
blr kısmından da
görü|ebilecek. Bir
sonraki benzer
ay tutulması

Türkiye'den ancak
Haziran 2011'de
gözlenecek.
Ay tutulmasını,
çıplak gözle izle-
menin zaıan bulun-
muyor. Bu nedenle
gözlem için telesko-
ba, gözü korumak
filtreye ihtiyaç
duyulmayacak.
Ancak Ankara lılar,
bu gece ay tutul-
mağını Ankara üni
versitesi Rasathane

teleskoplarından
izleyebilecek.
Herkese açık
olacak rasathaneye
yetişkinler
3, öğrenciler
ise 2 YTL gibl
düşük bir ücretle
girebilecek.
Ziyaretçiler tam ay
tutulmasının yanı u

sıra venüs ve
Satürn gezegen-
lerinin gözlemini de
yapabilecek.

un

-
nıı

Yılın

ıı

bu

tutulması
llk tam a
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Borusan'dan l5 ınll 0ndol ül ık enı

sürdüreceğiz.'
Borusan
Mannesmann
Boru'nun Gemlik
Fabrikasında bu _

yılın Eylü| ayında
faaliyete geçmesi
beklenen yeni
üretim hattında
üretilecek ana
boru ve yüksek
hassasiyetli mekanik
borula'rın çapı
25 - 93 mm olurken,
kalınlığı 10 mm'ye
kadar çıkabilecek.

atırı ın
Borusan Mannes
mann Boru, ana
boru ve mekanik
boru üretimi için
yeni bir üretim hattı
kuruyor. Yapılacak
yatırım tutarının
15 miIyon dolar
olduğu belirtiIiyor.
Borusan
Mannesmann Boru,
çelik boru sektöründe
Avrupa'nın önde
gelen kuruluşları
arasında yer a!ıyor
ve Türkiye'de de
pazar lideri
gözüküyor.
Borusan
Mannesmann
Boru'dan yapılan
açıklamada, Borusan
Mannesmann
Boru'nun kuracağı
yeni üfetim hattı
ile yılda 50 bin
ton ana boru ve
yüksek hassasiyetli
mekanik boru üretim
kapasitesine sahip
olacağı belirtildi.
Bu ürünleı Borusan
Mannesmann
Boru'nun Halkalı
Fabrikası ve Borusan
Grubu'nun ltalya'daki

vobarno fabrikasının
ihtiyaç!arını
karşılayacak.
Her iki fabrika da
yüksek katma değerli
soğuk çekme boru
üretimiyle Avrupa ve
Türkiye otomotiv
endüstrilerine
yüksek kaliteli
girdi sağlayacak.
Japon Kusakabe
firması tarafından
özel olarak tasarlanan
üretim hattının tam
kapasiteye ulaşacağı
2008 yılı itibariyle
Borusan
Mannesmann
Boru'nun toplam
cirosuna 40 milyon
dolar civarında katkı
yapması bekleniyor.
Toplam yatırım
tutatının yaklaşık
15 milyon dolar
seviyesinde olacağı
tahmin ediliyor.
Borusan
Mannesmann
Boru Genel Müdürü
Tayfun lşeri, yeni
yatırımın, şirketin
özel boru üretiminde
büyüme hedefi ile
uyumlu olduğunu

söyledi.
Tayfun lşeri, soğuk
çekme borulat
müşterilerimizin özel
ihtiyaç!arına uygun
olarak üretilen, yüzey
kalitesi ve mekanik
özellikleri ile son
derece yüksek katma
değere sahip ürünler
olduğunu bildirdi.
Bu boruların
öze!likle otomotiv
endüstrisinde
yoğun olarak kul-
lanıldığını anlatan
Tayfun lşeri,
şöyle konuştu:
'Yeni yatırımımızla
rekabet gücümüzü

ve bu sektörde
ağırlığımızı artıra-
cağız. Hatırlanacağı
gibi, geçen yıl yap-
tığımız bir yatırımla
da, iki üretim hattı
satın alarak spiral
boru üretim kapa-
sitemizi iki katına;
200 bin, tona çıkarmak
için çalışmalara
başladık. Aldığımız
spiral hatlarından
birini lzmit fab-
rikamızda yakın bir
zaman içinde devreye
alacağız. Diğer
spiral üretim hattını
ise hedef ihracat
pazarlarımızdan
birine kurarak,
üretimimizi
yerelleştirmeyi ve
rekabet avantajı sağ
lamayı hedefliyoruz:
Borusan Mannes
mann Boru olarak,
rekabet gücümüzü
artıran, Türkiye'deki
liderliğimizi ve
Avrupa'nın en önemli
çelik boru üreticileri
arasında konumu-
muzu daha da
pekiştiren yatırım-
larımızı aralıksız

Kurulacak yeni
üretim hattıyla
birlikte var olan
üretim hatlarındaki
kapasite
yüklenmes| de
ortadan kalkmış
olacak. Bu
sayede, Borusan
Mannesmann Boru,
öze!likle talebin
giderek yükseldiği
doğalgaz sektörüne
yönelik boru
üretimini artırma
lmkanı bulacak.
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aracı urda evlrdla
plakalı otobüs
il; geç jaitİerde
Mehmet Hayri B. (28)
isimli kişi tarafından
çalındı. Alko!lü
olduğu öğrenilen
Mehmet Hayri,
|ncirli caddesi
üzerinden Mesken
istikametinde
zik zahlar çizerek
giderken, yol

v

ıotobüsle 11

Bursa'da, otobüs
çalan alkollü şahıs,
yol üzerinde park
halinde bulunan
11 araca çarparak
hurdaya çevirdi.
Edinilen bilgiye
göre, Selçukbey
Mahailesi kanal
Sokağı'nda bulunan
fabrikaya işçi
taşıyan 16 AL 381

kenarına park
edilen 11 araca
çarptı. Çarptığı
araçları hurdaya
çeviren sürücüyü
fark eden vatan-
daş|ar poIise.
haber verdi. lncirll
caddesi'nde tedbir
alan polis ekipleri,
şahsı ve çarpmalar
neticesinde
hurdaya dönen
otobüsü ele geçirdi.
yaka!anan alkollü
sürücü Mehmet
Hayri, sorgulanmak
için emniyete
götürüldü.
Otobüs emniyetin
otoparkına çekildi.
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Bağ-Kur Sanayi Sitesi No : 9/10 GEIı4LİK

Tel : 0 ,224 513 89 06
Tel : 0 537 933 58 22
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ı lntlhar l n ıktı
su de osundan
o sln sırtına indl

Bursa'da, işsiz
38 yaşındaki
Bayram Odabaşı,
maddi sıkıntı
çektiği gerekçesiy!e,
kültür merkezi
inşaat alanındaki
su deposuna çıkıp
aşağı atlayacağını
söy!edi.
Polis güç|ükle ikna
ederek intihardan
vazgeçirdiği
Odabaşı'nı, bir
ayağı sakat olduğu
için aşağı inemeye-
ceğini söylemesi
üzerine, sırtına
alarak deponun
merdiven !erinden
indirdi.
Önceki gece saat
21.30 sıralarında,
Merkez Osmangazi
hçesi'nde, kongre

ve kültür merke3ine
dönüştürülecek
olan eski Merinos
Fabrikası'ndaki
yaklaşık 30 metre
yüksekliğindeki
su deposuna çıkan
Bayram Odabaşı,
işsiz o|duğunu ve
geçim sıkıntısı
çektiğini belirtip,
intlhar edeceğini
söyledi. Odabaşı'nın
sesini duyan
inşaat işçileri duru-
mu, polise bildirdi.
Kısa sürede olay
yerine gelen polis,
yaklaşık yarım
saat süren ikna
çalışmalarının
ardından Odabaşı'nı
intihardan
vazgeçirdi.
Sağ ayağının sakat

Y

olduğunu b'ellrten
Odabaşı, çıkarken
bir sorun yaşamadığı
deponun merdiven-
lerinden inemeye-
ceğini söyledi.
Bunun üzerine
yukarıya çıkan
polis, Odabaşı'nı
sırtına alarak
merdivenlerden
indirdi.
Sorgulanmak
üzere polis
merkezine
götürülen
Odabaşı'nın işsiz
olduğu ve çeşitli
suçlardan kaydı
o!duğu belirlendi.
lfadesi alınan
Odabaşı'nın
daha sonra
serbest bırakıldığı
be!irtildi.

ıı
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İstikta! Cad-Bora Sok.No : 3/B CelınUlX
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı)

Te! : (0-224) 513 96 83 Fax : 513 35 95



4İ

ezK3 Mart 2007 Cumartesi Sıyfı 6o
f ouııtuxsivısloızgrr I

irıALE iı_ııtı
Kit Karşılığı Kardiak Marker Cihazı Satın Alınacaktır.

Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Bastabip|iği
ihale usülü ile ihale editecektir.

lh4!e Kayıt No :2a07 l 23233
1. ldarenin
a) Adresi : Orhaniye Mah. Çevre Yolu üstü Gemlik BURSA
b) Telefon ve Faks no :224 513 92 00 -224 513 92 07
c) §lektronik posta adresi : gemlikdevlethastanesi@hotrnail.com
2. lhale konusu ma!ın
a) Niteliği Türü ve miktarı : Myoglobin = 3500 Test

CK-MB Mass = 3500 Test
Troponinl =3500Test

b) Teslim Yeri (Ieri) : Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştablpliği
c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin onayından sonra 10 gün içinde teslim edilecektir.
3. lha|enin
a) Yapılacağı yer : Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu'nda
b) Tarihi ve Saati : 27.03.2007 - 10.30 ı
4. lhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriter!er
4.1. İhaleye katıima şartları ve istenilen betgeler
4.1.1Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektro

nik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi o|ması haIinde ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alın-

mış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış
tüzel kiş!liğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.2.3lhale konusu mala ilişkin merzuatı gereği öngörülen mecburi standaıt/belge/bilgi
Kitler 14 Nlsan 2005 tarihinde yürür!üğe giren vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları

yönetme!iğine uygun şekilde üretilmiş veya ithal edilrniş olacaktır.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4,1.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucu|arı ite

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri beliıten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeIer 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 yazılı taahhütname
4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7.lhale konusu alımııı/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz
4.1.E. İhale clöKumanının saİın alındıgına'daır beıge ' ' '

4.1.9..G.erçek veyg tüzel.kişi olması durumuna göle ortağı olduğu..şa.h.ıs.şirketleri ile ser-
mayesinin yarısından fazlasına sahip glduğu seıTnaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. Tüze! kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yansından

tazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunu|acak iş deneyim belgesinin başka bir
tüze! kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname
4.3. Mgsleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşırnası gereken kriterler
4.3.L lş deneyim betgÖleı.i : İEterlİnin son-beş yıl içinde İurt içindÖ ve yu-rt dışında kamu veya

özel sektörde gerçek|eştirilen ve idarece nokshnsız ve ayipsız kabul edilen iha|e konusu alım
vey? ihaie dökümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belge
ler. lhale konusu işin özelliğine göre istek|iler tarafından teklif edilen bedelin yüzde 30 oranında
ihale konusu alım veya ihale dökümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
4.3;2. Uretim imalat kapasitesi araştırma geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
a) [stekli imatatçı ise iıhalatçı olduğunu gÖstıİren belgel6r
!) lstekli yetkili satıcı.ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgele1 5
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faallyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki bel-

gelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi veri|mesi
4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Cihazın yaşı 5 (beş) yılı geçmemiş olacaktır.
Cihaz merkezi bi!gisayara bağlanabilmelidir.
4.3.4. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından

verilen seıtifikalar
Kit ve cihazların CE belgesi olmalıdır. Ayrıca TÜRKAK onaytı AT belgesi (EG sertifikası) ve

Sağ!ık Bakahlığı Tıbbi Cihaz ve Malzeme-Kayıt Sistemi veri tabanına üygun olduğuna dair kayıt
belgesi verilecektir.
Bu belge ve sertifikaların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgeIendirme

kuruluşları veya Ulus|ararası Akreditasyon Forumu karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan
ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzen-
!enmesi zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak resmi ve özel işlerde yapılan kit karşılığı cihaz alımı işleri kabul

edilecektir.
5. Fkonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
O. lhaleye sadece yerli isteklitdr katıiabitecelİtlr.
7. lhale dökümanı Bursa M. Ağım GemIik Devlet Hastanesi satın alma birimi Orhaniye Mah.

Gemlik - BURSA adresinde görüIebilir ve 100 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin
edilebitir. lhaleye teklif vereğek otantarın ihale dökümaİıını satın aİmİlarİ zorunludur.
8. Tektifler 27.03.2007 tarihi saat 10.30'a kadar Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi

Tgpl4n! Salonu Gemlik Bursa adresine verilebilİceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönğerilebilir.
-9. lstekliler tekliflerini mal kalem/katemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. lhale
sonucu üzerine ihale yapılan istektiyte iş kalıİmleri için teklif ballen birim fiyatlann çarpımı sonu-
cu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin
tama.mı için tekif verilecektir.

10. lsteklilerteklif ettikleri bedelin yüzde 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici tenıinat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü oimalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 954

anss lı, hırsızıar

hozuk ofbeni
Bursa'nın Karacabey
ilçesinde bir beyaz
eşya dükkanına
giren hırsızlar, bozuk
şofben ile hortumu
o!mayan elektrikli
süpürgeyi çaldı.
Edinilen bilgiye
göre, önceki akşam
saat 19.30 sıraların-
da Tabaklar Mahalle
si Doktor Rüştü Özüt
Gaddesi'nde,
Hüseyin Şen'e ait
beyaz eşya
dükkanına giren
hırsızlar, Şen'in
dükkanın arka
kısmında bulunan
büroda oturmasın-
dan yarar!anarak,

bulunan ve değişti

aldı
rilmek için bırakılan
bozuk şofben ile
hortumu olmayan
elektrikli süpürgeyi
çalarak kayıplara
karıştı.
Malların çaIındığını
işyerine gelen
oğlu Ahmet
Şen'in fark etmesiyle
öğrenen Hüseyin
Şen durumu
hemen polise
bildirdi.
Olay yerine
gelen polis,
çevrede geniş çaplı
araştırma
başlatırken, işy-
erinden parmak izi
aldı. zanlıların
yakalanmasına _

çalışılıyor.

Bursa'da
dolandırıcılık

Bursa'da yaşlı bir
çiftin 7 adet altın
bileziği dolandırıcılık
yoluyla alındı.
Edinilen bilgiye göre,
merkez Osmangazi
ilçesi Çırpan
Mahallesi'nde Fatma
Elver (54) ve eşi
Yusuf Elver (60)
adlı çiftin yanlarına
tanımadıkla;ı
3 kişi geidi.
Şahıslar, "Amca ben
sizin oğlunuzun
arkadaşıyım.
Babamız hacca gide-
cek. 34 bin YTL
yardım dağıtacağız.
Ancak önce sizde
para vaılsa onları

okutalım" dedi.
Yaşlı çift, yanlarında
para olmadığını
7 tane bilezik
olduğunu söyledi.
Dolandırıcılar,
bi!ezik!eri alarak
Çırpan Camisi'ne
gitme bahanesiyle
kayıplara karıştı.
Olayın polise
bildirilmesiyle
yankesici!ik ve
Dolandırıcılık Masası
ekipleri eşka!leri
belirlenen şahısların
yakalanması için
çalışma başlattı.
Polis, benzer o!ay-
lara karşı vatan-
daşları uyardı.
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Bur$a B
Bursa Büyükşehir
Belediyesi,
ulaşımından, çevreye,
altyapısından,
sosyal belediyeciliğe
kadar kentin her
alandaki ihtiyaçlarını
karşılamak için
yatırımlarını sürdü

u uk ehlr Beledl esl fialite§lnl er inledl
rürken, bünyesindeki
çatışma ve yönetim
kalitesini de
arttırıyor.
Büyükşehir
Belediyesi'nin,
Türk standartları
Enstitüsü'nden
(TSE) 2003 yılında

aldığı rS e1.1 İso
9001 : 2000 TSE
Belgesi'nin yenilen-
mesine yönelik
yapılan tetkikleı
hatasız sonuç-
landırıIdı.
TSE'de görevli
5 kişiden oluşan
ekip, Büyükşehir
Belediyesi'nin
tüm birimlerinde
3 gün boyunca
yaptıkları tetkikler
i!e belediyenin çalış-
malarının kalite
prosedürleri
doğrultusunda
sürdürülüp
sürdürülmediğini
inceledi.
Birimlerden alınan
o!umlu sohuç!aı,

ile Büyükşehir
Belediyesi, 4 yı!
önce aldığı TS EN
lSO 9001 : 2000 TSE

kalite sistemleri
BeIgesi'ni
yenileyerek, ya!nızca
yatırım ve hizmet-

lerinde değil, yönetim
sistemleı,indeki
kalitesini de
tescilledi.
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an kaın 0n

araın

0förü At arahası ar aıl
giden 78 yaşındaki
Yusuf Bayram,
yolun karşı tarafına
geçmek isterken,
aniden Şeyhmüftü
Camii Sokağı'ndan
Balıkesir Caddesi'ne
çıkan bir at
arabasının
altında kaldı.

ahıs a ır
Başından ve
vücudunun çeşitli
yerierinden
yaralanan yaşlı
adam, kaldırıldığı
ilçedeki Devlet
Hastanesi'nde
yapılan ilk
tedavisinin ardından
Bursa'ya sevk edildi.

Y

araııu u

0rhan aza'de ole u
Bursa'nın
M ustafakemalpaşa
i|çesinde bir kişi,
at arabasının
çarpması neticesinde
ağır yaralandı.
Alınan bilgiye
göre, Demireli
köyünden ilçe
pazarına alışverişe

tu
Bursa'nın Orhangazi
ilçesinde, uyuyan
kamyon şoförü
şarampole uçtu.
Edinilen bilgiye
göre, kaza önceki
öğ|e saatlerinde
SüpürgeIik
mevkiinde
meydana geldi.
Ercan Ozmen
(34) idaresindeki
35 FT 339 plakalı
kamyon, kontrolden
çıkarak, yolun
sağ tarafındaki '
şarampole yuvar-
landı. lzmir'den
lstanbu!'a
margarin götürdüğü
öğrenilen Ozmen'in

uyuduğu ileri
sürüldü. Yaralanan
sürücü
bir süre ambulans
bekledi. 112 Acil
Servis ambulansıyla
Orhangazi Devlet

Hastanesi'ne
kaldırılan yiralı
sürücü burada
tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı
soruşturma
başlatıldı. r

l,

akacı hırsızlar t50 YTL
ı

ötürdü
Hatay'ın lskenderun
ilçesinde, "Arkadaş
larla şakalaşıyoruz"
diyerek yaşlı
adamın bacaklarına
sarılan 3 kişi, adamın
cebindeki 150 YTL'yi
çaldı. Yaşlı adamın
yakalayarşk polise
teslim ettiği şüpheli,
"Ben yapmadım"
diyerek gözyaşı
döktü. ".

Edinilen bilgiye
göre o!ay,
tskenderun-Antakya
yolu Pac Meydanı'n
da meydana geldi.

Kaldırım da yürüyen
Davut Aslan'ın (65)
bacak!arına sarılan
3 şahıs, yaşlı adamı
itip kakmaya başladı.
Şahıslar, bu sırada
yaşlı adamın pantolo-
nunun cebindeki
150 YTL'yi çaldı.
"Arka daşlarla
şakalaşıyoruz"
diyen 3 gençten 2'si
olay yerinden
koşarak kaçarken,
parasının çalındığını
anlayan Davut Aslan,
diğeı, şahsı yakala-
rnayı başardı.

Çevredeki esnafın
yardımıyla etkisiz
hale getirilen
şüpheli M.D. (17|,
otay yerine gelen
polis ekibine teslim
edildi. Polis otoşuna
bindirilen M.D.,
"Ben bir şey yap-
madım" diyerek
gözyaşı döktü.
Şaşkınlık içerisinde
olup bitenleri po!ise
anlatan Davut Aslan,
şüpheliyle aynı ekip
otosuna. bindirilerek
polis merkezine
götürüldü.

l{Ull|lRl{tl1l ıı0 lll)Rl{Lll{
kendi Özel begiıDiz kurbanlıklanmuı

Gemlik Belediye illezbahasındaki
TesisiıD lnden te miıı e de bilirs ioız.

İgteyen müştertlerlmiztn
Kqrbanlan qzıDaı, kasaplanmızla

istenllen yerde ke'sllir.

BEnııAY Eİ
Tel : 513 11 48 Cep Tel : 0.532 779 91 94

TE5l5ltVl|ZDE UcIlETslz l(Esllvl Hlzl,VlETıMlz VARD|R

0N rIllUHA§EBE BıLGisi oıııı
WORD . EXCEL PROGRAMLAR|Nı

KULLANABİLEN

GEMLıK,TE iı(ııvırT EDEN

SEKRETER ARANİYOR
Müracaat etmek lsteyenlerin aşağıdaki

telefon a 

fJ ri:iil,§iTı§ 
km ekted i r,

iıııgünclen el koyun
Çünkü toprak yııksa
geleceğirniz yok...

Eı- KoY
Avea, Telsim ve Turkcell

hattınızdan 3464'e mesa! atın.

w.elkolrun.com UvuüY,tema,org,tr

TütİA
ö

}
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han Mahallesi'nde denizi ören 3 oda 65 m'SAT|L|K DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATIL|K lÜX OnİnE Denizi gören,3+1, 140 m

3 Daireli ll4üstakil Ev Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Eskisahil llekte §okak No:2 D:4 Sadık Fatma 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

ö
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Urer KONAK
-(E) Tarih Öğretmeni

Tevhid-i Tedrlsat Kanunun Kabülü

(Eğitim r" Oor[?,*f,IBİİ,33resi yasası) 1

1919-1922 yılları arasında Atatürk önder-
liğinde Kurtuluş Savaşı kazanılmıştı.

Artık sıra yapılacak devrimlere gelmişti.
Cumhuriyet'in ilanıyla ümmetçiliğe karşı,
Türk ulusçuluğu, tebaa anlayışına karşı
halkın egemenliği, din temeline dayalı devlet
düzeni yerine., hukuk devleti düzeni kurul,
muştu.

Hedef çağdaş uygarlığı yakatamak ve
geçmekti. Çağdaşlaşma dünya "dünya
kültürü"nün yagınlaşması olarak tanımyan,
abilirdi ki; bu da şu temel öğelere dayanmak,
tadır: lleri düzeyde bir teknoloji ve bilimin
varo!ması, yaşama akılcı bir bıakış, toplumsal
ilişkilerde laik anlayışın eğemenliği, kamu
işlerinde adalet duygusunun varlığı ve
herşeyden önemli olarak da "Ulusal Devlet"
biçiminin yayğın olarak benimsenm'esidir.

Tüm bunlar ancak eğitim-öğretim ile
sağlanabi!irdi.

Ancak 3 Mart 1924 öncesi Türk Eğltim sis-
temine kısaca bakılacak olursa şunları
görmekteyiz:

A)- MAHALLE MEKTEPLERI:
Türkiye'de en çok çocuğun devam ettiği

okul]ardır. Bu okulların programları daha çok
Kur-an ve Arapça'dan oluşmaktadır.

Mahalle mektepleri medreseleri de içine
almaktadır. Anadolu'da il, ilçe, kasaba ve
köylere dek uzanan bir medrese ağı bulun,
maktaydı. Daha çok vakıf ve kişilerce kuru-
lan bu okullar, Türk ha|kının büyük çoğun-
luğunu, din ve şeriat kuralları baskısı altına
almıştı.

Bu amaçla kurulmuş 70 bin kadar vakıf
vardı. Halkın büyük bir bö!ümü, çeşitli
tarikatlar, bu tarikatlara bağlı tekke, zaviye
ve türbelerin etkisi altındaydı.

Yalnızca lstanbul'da 16 tarikat ve 450
dolayında tekke olduğu belirlenmişti. Bu
kadar çeşitlilik i_çinde yetişen Türk çopukları
arasında duygu ve düşünce birliği sağlamak
mümkün müydü?

B)- RüşTlyE ve lDADiı_en
(Ortaokul ve Liseler):
Daha çok tanzimat döneminden itibaren

açılmaya başlanan yenilikçi nitelikli
okuttardır. 1868 yıtında İstanbul'da açılan ve
Fransızca öğretim yapan Galatasaray
Sultani'si (Lise) ile yenilikçi eğitimin
başladığını söylememiz yanlış olmaz. Bu
okulların günümüzdeki çağdaş okulların
gelişmesinde belirleyıcı eikisi olmuştur.
Ancak sayıları çok azdı ve ne kadar
öğrencimiz dev.ıııı eclcbiliyordu?

I Devamı var

a.
E

-

Artvin Yusufeli Nüfus Müdürlüğü'nden

aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

KEVSER TAMDEM|R

I oıııııxslvıs|oızne f

İ hmale

kurban
daha
lstanbul Bahçeli
evler'de 5 yaşındak_i
Dilara Dumrul'un
kapaksız rögara
düşerek hayatını
kaybettiği olaya
ilişkin 3 kişi
tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze
ilçesinde de 2.5
y.aşındaki TuEçe
OzbiIgili üstü açık
foseptik çukuruna
dü şerek yaşamını
yitırda.
3 Firma Yetkilisi
Tutuklandı
Dilara Dumrul'un
yaşamını yitirdiği
Tavukçu Deresi'nde
ıslah çalışmalarını
yürüten firmanın
3 yetkilisi sorgu-
larının ardından
Bakırköy Ad!iyesi'ne
sevk edildi. Nöbetçi
mahkemece tutuk-
lanan firma yetkili
leri Metris cezae
vi'ne gönderildi.
Dilara Dumrul'un
cenazesi ise koca
sinan Mezarlığı Ca
mii'nde kılınan na
mazın ardından
gözyaşlarıyla
toprağa verildi.

kı ı

Ka

Ba nde

a

Elektrikte tehllh

saatlerde elektrik
taleblnin karşılan-
masında zorlanıla-
cağını ve 2009
yılından itibaren
elektrik arz açığı
yaşanmaya başlana
cağını bildirdiler.
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
ile Dünya Bankası
tarafından ortaklaşa
düzenlencn "Türki
ye'de Elektrik Arz
Güvenliği Çalıştayı"
enerji bürokratlaııı,
özel sektör temsilcileri
ve Dünya Bankası
uzman]arıyla Hilton
Otel'd3 yapıldı.
Ça!ıştayda, Türki
ye'nin orta ve uzun
vadede elektrikte arz
güvenliği sorunuyla
ilgili çarpıcı değer-
lendirmelerde bulunul,
du. Çalıştayda enerji
bürokratları ve özel
sektör temsilcileri
"enerji açığı geliyor,
tedbir alınmalıi'
görüşünde bir|eştiler.

Uzmanlar, rnevcut
eğilimler göz önüne
alındığında, ekonomi
yılda yüzde 6
olarak büyümeye
devam ederse 2015
yılına gelindiğinde
elektrik talebinin 300
milyar kWh'ye u|aşa-
cağını düşündüklerini
kaydettiler.
Uzmanlar 2009 yılın-
dan itibaren Türki
ye'nin, ciddi bir elek-
trik arz açığı sorunuy-
la karşı karşıya bulu-
nacağını ve önlem
alınmazsa 2O12 yılında
40 milyar kWh'lık bir
açık!a karşı!aşılacağını
da vurguladılar.
Ça!ıştayın sonunda
Türkiye'de elektrik
arz açığı sorunun
çözümüne yönelik
olarak şu öneriler

öne çıktı:
". Elektrik özellikle
sanayide etkin
kullanmaya
teşvik edilmeli,
. Teknik olmayan
kayıp=kaçaklar
azaltılmalı,
. Fiyatlandırma
sistemi düzenlenmeli,
elektrik fiyatları
serbest piyasada
oIuşma!ı,
. Nükleer santral
Ronusu açıklığa
kavuşmalı,
. Dağıtım ve üretim
özelleştirilmeli,
. DUY'un uygulan-
masına devam
edilmeli,
. yeni kapasite için
rekabetçi ihaleler
yapı!malı,
. Özel sektör yatırıma
teşvik edilmeli.

0raanları lı
Enerji bürokratları ile
özel sektör temsilci-
leri, gerekli önlem
a!ınmazsa 2008 yılı
yaz aylarında pik

ndiriml
bu vıl

ılmalı
Cumhuriyet Halk
Partisi, ücretlilerin,
vergi iadesi yerine
gelecek yıl uygula-
maya konacak
olan asgari geçim
indiriminden bu
yıl faydalanmaları
gerektiğini açıkladı.
Genel Başkan .

yardımcısı Mustafa
Özyürek, ücretlilerin
bu yıl hem vergi
iadesi a!amayacak-
larını hem de asgari
geçim indiriminden
faydala namayacak-
l.?rını söyledi.
Ozyürek, "Gelir
Vergisi Kanunu'nda
yapılan düzenle-
menin en büyük '
eksiği, 2007'de
ücretlilere hiçbir
imkan tanımamış
olmasıdır. doğru
olan, asgari geçim
indiriminin bu yıl
hemen devreye
girmesidir." dedi.
Ozyürek, ayrıca mali
tatilin de hemen
yasalaştırılması
gerektiğini kaydetti.

cımGe

ya

ı
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Daire,Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi. TAPU TAKİP işı_ERi YA?ıLıR
AciL $ATıLıK ı,e ıI|RALııILARıNıZ iciı,ı ıizi ARAylNız

Her Çeşlt Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

120 m2 3 + 1 sATlLıK LÜX DAıRE

Ba|ı azarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

K.Kumla'da Ayazma Mevkii6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey'de 12 donum arazi ve Azot lıavşağına 400 m2 uzaklılıta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağ!ık ve

Sigorta lşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

XER SİGORTA

Tel :513 2474 Fax: 514 10 21

Her Türlü

illacide LP
E
I

-

Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden aldığım

nüfus cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

MEMDuH özgosrıNLAR
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Kararda, son sözcü
lsmai! Çalışkan'ın
Hrant Dink suikastı
ile ilgili yaptığı agkla-
maların etkili olduğu
belirtiliyor.
Emniyet Genel
Müdürlüğu,2002
yılında şeffaf olmak
için sözcülük uygula-
masına geçmişti.
Bu tarihten itibaren
de emniyetin çalış-
maları her cuma
günü düzenlenen
basın toplantı!arıyla
açıklandı.
Gündemdeki sorular
yanıt buldu.

Sıyfe 9

JcOxrOx slvısloazerrl

Barış Güler'in
kaleminden 7 YAş

\\

t

}

Emnl et'te sözcü u ulaması blttl
Emniyet Genel lııIüdürlüğü, 2002'de başladığı

sözcüIük uygulaınasına §O]ı ,ıeı,di;

Bundan sonra sadece yazıh açıklaına yapılacak,

Dün

dal

a a§alarında

a

ıı ıı

aılılla §uru 0r

Küresel piyasalarda
değer kaybı eğilimi
borsaları etkiliyor.
Küresel piyasalarda
başlayan değer
kaybı eğilimi ulus-
lararası borsaları
etkilemeye
devam ediyor.
Asya piyasalarında
düşüş sürüyor.
Japon borsasında
Nikkei endeksi
yüzde 1,35 geriledi.
Çin'de ise Şanghay
Birleşik Endeksi
yüzde 1.2 değer
kazanırken,
Hong Kong
borsasında
Hang Seng
endeksi 0,7 arttı.

Singapur borsasında
yüzde 0,3 değer
art§ı yaşanırken,
Avustralya'da
yüzde 0,4, Tayvan'da
ise yüzde 0,1 değer
kaybı meydana
geldi.
New York Menkul
kıymetter piyasasında
Dow Jones endeksi
yüzde 0,5; Nasdaq
endeksi yüzde 1,1
oranında geriledi.
Avrupa'nın en
büyük borsası
Londra'da açılışta
FTS Eurofirst
300 endeksi
ise yüzde 0,7
oranında değer
kazandı.

Feyzullah Aslan ve
Ramazan Er'in ardın-
dan sözcülük görevi-
ni lsmait Çatışİan
yerine getiriyordu.
Dink suikastı açıkla-
maları etkili oldu
Çalışkan, en dikkat
çeken basın top|an-
tılarından birini
Hrant Dink suikastı
sonrasında yaptı.
Gündemde Ogün
Samast'ın potis ve
jandarmalarla bi rlikte
poz verdiği çok
tartışılan bayraklı
görüntü!er vardı.
Çalışkan, bu görüntü-

lerin samsun
Emniyeti'nde çek-
ildiğini açıkladı.
Bir hafta sonraki
basın toplantısında
ise lsmail Çalışkan
suikastla ilgili hiçbir
soruya yanıt
vermeyeceğini
söy!emişti. Bu,
Ça!ışkan'ın son basın
top!antısı oldu.
Emniyet Genel Müdür

Vekili Necati
Altıntaş'ın,
"Gördüğümüz luzüm
üzerine bundan
sonra sözIü açıklama
yapılmayacak"
yazısıyla sözcülük
uygulamasına
son verildi.
Emniyet bundan
sonra açıklamalarını
internet üzerinden
yazılı olarak yapacak.

K rtez

ı
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M uluslararası para
Fonu (lMF) Türkiye
Masası Şefi Lorenzo
Giorgianni başkanlığın-
daki heyet, Türkiye
Bankalar Birliği (TBB)
yöneticileri ile lstan-
bul'da bir araya geldi.
lMF heyeti,
lstanbul'daki temasları
çerçevesinde Yapı
kredi Bankası risk
yöneticileri ve
akademisyenlerle
gerçekleştirdiği
görüşmelerin ardından
Bankalar Birliği
yöneticileri ile

çaIışma yemeğinde
bir araya geldi.
Basına kapalı olan
ve yaklaşık 1,5 saat
süren görüşmenin
ardından kısa bir
açıklama yapan
Banka.lar Birliği
Başkanvekili Varol
Civil, lMF heyeti ile,
Türkiye ekonomisinde-
ki gelişmeler ve
bankacılık sistemi
üzerinde karşılık|ı
bilgi alışverişinde
bulunduklarını söyledi.
Civil, heyetin,
bankacılık, enflasyon

ve faiz üzerine kendi
görüşlerini dile
getirdiğini de kaydetti.
Görüşmey€, Bankalar
Birliği'nden Civil'in
yanı sıra Bankalar
Birliği Genel Sekreteri
Ekrem keskin ve
Oyakbank Genel
Müdürü Hakan
Eminsoy da katıldı.
lMF heyeti, Bankalar
Birliği ile yapılan
görüşmenin ardından
Müstakil Sanayici ve
lşadamları Deİneğl
(MUSlAD) yöneticileri
ile bir araya gelecek.

Bankalar

ruru
W

h nk hru]ila

ı(

Cumhuriyet Halk
Partisi, Toprak
Koruma ve
Arazi kullanımı
Kanunu'nda
Değişik!ik Yapılması
Hakkındaki kanunun
iptali için Anayasa
Mahkemesi'nde dava
açtı. CHR iptal
başvurusuna
gerekçe olarak,

yasada, toprağın
üretim gücünün
korunmadığını ve
planlı kullanım
ilkelerinin dikkate
alınmadığını
gösterdi.
yasanın bir
Amerikan şirketi
için özel olarak
çıkarıldığı da öne
sürüldü.

aolunıaraıluılu
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Bur§a§ o/dan Ba kaııa aı ıhı et i aretı
Ligin ikinci yarısına
beraberliklerle
başlayan ve
21. haftaya kadar
bu şansızlığını
üzerinden atamayan
Bursaspor'un,
teknik heyeti
Sakarya'dan
a!dıkları galibiyetin
ardından Bursa
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet
Şahin'i ziyaretti
etti.

Bursaspor
Teknik Direktörü
Engin lpekoğlu,
Başkan Şahin'i
daha önce ziyaret
edeceklerini ancak
beraberlikler
serisi ile başladıkları
ikinci yarıda
galibiyeti
beklediklerin i
söyledi.
Bursaspor camiasına
rahat bir nefes
aldıran 3-1'llk

Sakarya galibiyetini
Başkan Hikmet
Şahin'e hediye
etmek istediklerini
de belirten lpekoğtu,
bundan sonraki
haftaların da
galibiyetle sonuç-
landırılması için
tüm güçleriyle
çalışmaya devam
edeceklerini
söyledi.
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkan ı

Hikmet Şahin ise
ikinci yarıya
beraberliklerle
başlasa da
Bursapor'un ilk
yarıda aldığı gali-
biyetlerin unutu!-
madığının altını
çizdi. Başkan Şahin,
Bursaspor'un
talihsiz günleri
geride bıraktığını
ve hiç kimsenin
o günlere geri dön-
mek istemediğini
vurguladı.

Bursaspor'un şu an
ki sürecinin oldukça
iyi gittiğini ifade
eden Başkan Şahin,
"Türkiye'de çok
kaliteli teknik hocalar
var. Engin |pekoğlu
da onlardan biri.
Başarıyı yakalamak
için yı!larca yabancı

hocalar denendi.
Ancak yabancı teknik

- adamların yanı sıra ,
kendi insanımızın da
bu camiada başarı!ı
olduğunu kabul
etmeliyiz. Kendi
insanımızla
yürüdüğümüz sürece
daha birçok başarının

a!tına imza
atacağımıza
inanıyorum" dedh
Bursasoor'un teknik
patronıİ lpekoğlu,
beraberindeki heyet
ile birlikte ziyaret
ettiği Başkah Şahin'e
Bursaspor kravatı
hediye etti.

ıı

Türkiye, Uluslararası
Futbol Federasyonları
Birliği'ndeki (FlFA)
84 dosyasıyla, en
çok ihtilaf dosyası
butunan ülke oldu.
Tüftiye'nin Şubat
2007 tarihi itibariyle
FlFA'da en çok
dosyası butununan
ülke olduğu belirtiIdi.
Turkcel| Süper Lig
kulüplerinin yanı sıra,
ikinci ve üçüncü lig
kulüplerinin de
FlFA'da ihtilaf

dosyalarının
bulunması dikkat
çekti.
Şubat 2007 tarihi
itibariyle FlFA'da
7'şer dosyası
b-ulunan Beşiktaş
ve Fenerbahçe
başı çekiyor.
Futbol Federasyonu
Başkan Vekili
Kemal Kapulluoğlu,
dosya sayısının
geçen yıllara göre
azaldığını
bildirdi.

e'nin
ı

FlFA'da eıı 0k lhtllaflı

dos aTür

Seanslar
ı 1.5o . ı4.oo . ı6.50 . 2o.oo
ı4.ı5.16.50.20.15
(Rezeınıa§yon Tel : 51 3 33 2lI.

G Eıvı aİ K 5 İnrre,rvıA (G tinulİi Gtl
vnxüs sııwıunsı
Filmin Adı
çıtGIN DERSIıANE
BEYNEİİUİİnİ

TUTKU SİNEPİASI
soN oSMANLI (YANDM ALİ) ı2.oo . l4.oo . 16.00 . ı8.oo - 2o.3o

(Rezenıasyon Tel : 51 3 64 06)

ı0ll rckahgte3,l0,nıldOllu
Ezeli rakipler Beşiktaş
ile Galatasaray, bugün
yapacakları Turkcell
Süper Lig maçıyla -

birlikte 318. kez karşı
karşıya gelecek.
Taksim Stadı'nda
22 Ağustos 1924
tarihinde Beşiktaş'ın
2-0 galibiyetiyle
başlayan 83 yıllık
rekabette, bugüne
kadar yapılan 317
maçın 11O'unu
Ga!atasaray, 100'ünü
Beşiktaş kazanırken,
107 karşılaşma da
beraberlikle
sonuç!andı.
sarı-kırmızılıların
toplaın 443 golüne,
siyah-beyazlilar 420

golle karşılık verdi.
Ligde de
Galatasaray Önde
Galatasaray ile
Beşiktaş arasında
ligde yapılan 95
karşılaşmada ise
genel toplamda olduğu
gibi sarı-kırmızılı
takımın üstünlüğü
bulunuyor.
Ezeli rakipler ligde
şimdiye dek 95 kez
karşı karşıya gelirken,
Galatasaray 33,
Beşiktaş ise 25 kez
sahadan galip ayrıldı.
Taraflar 37 maçta da
eşit!iği bozamazken,
"Cim Bom"un 110
golüne, "Kara
Kartallar" 97 golle

83 yıIlık rekabette G.Saray'ın 110, Beşiktaş'ın 100 galibiyeti var.

karşılık verdi.
Beşiktaş Son 4 Lig
Maçını da Kaybetti
Beşiktaş, Ga|Btasaray
karşısında !igde yaptığı
son 4 maçı da yitirdi.
Ezeli rakibini lig
maçlarında en son,
2003-2004 sezonunda,
4 Nisan 2004 tarihinde
Atatürk Olimpiyat
Stadı'nda 2-1 yenen
siyah-beyazlılar,
daha sonra yaptıkları
5 lig maçından
4'ünü yitirdi, 1'inde
berabere kaldı.
Bu Sezon ki
4. Mücadele
Beşiktaş ile
Galatasaray, bu
sezon 4.kezkarşı
karşıya gelecek.

Ezeli rakipler
sezon başında
Almanya'da
oynanan Süper
Kupa maçında
karşılaşmış ve gülen
taraf 1-0'tık skorla
Beşiktaş olmuştu.
Ligde ise i|k y4rıda
Ali Sami Yen Stadı'nda
oynanan maçl
Galatasaray
1-0 önde
tamamlamıştı.
Devre arasında
Antalya'da düzenlenen
Efes Pilsen Cup
turnuvasında ise
normal süre 1-1
biterken, penaltı
atışları sonucu
Beşiktaş 7-6
galip gelmişti.

S|z de geleeeğlınlze lıughnden el koyun
Çünkü toprak yoksa geleceğlınlz yok...

EL ır(oYı.rN
Avea, Telılm ve Turtcell

hattınııdan 3464'e meıa| atın.

TffitA Ö

-

j www.e|koyun.Gom wtü.temı.oİg.tr
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Blra tüketlml e artı 0rıttık Dün kOr§
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Türkiye'de bira tüketi-
minin özellikle gençler
arasında giderek
arttığı açıkladı. Her yıl
on binden fazla kişinin
alkol zehirlenmesi
nedeniyle hastanelere
yattığını.ifade ediliyor.
Ankara universitesi
Halk Sağlığı Anabilim
Da|ı Başkanı Prof.
Dr. Recep Akdur, 1-7
Mart günleri arasında
kutlanan "Yaşilay
Haftası" dolayısıyla
yaptığı açık!amada,
"Türkiye'de alkol
kullanımının ve aynı
doğrultuda alkol
bağımlıların sayısının
her geçen yıl
arttığını belirtti.
"Her yıI on binden

fazla kişinin alkol
zehirlenmesi
nedeniyle hastanelere
yattığını bildiren
Akdur, "Alkol kullanım
ve bağımlılığının art-
masındaki en önemli
faktörlerden birinln de
bira ve düşük alkollü
içecekler olduğuna
işaret etti.
"Alkol!ü içki olarak
a|gılanmayan ve
neredeyse okul
kantinlerinde satışına
baş|anacak olan
biranın tüketimi son 5
yılda yıllık yüzde 6-7
a:'tış gösteriyor. Bu
yılda 50-60 milyon
litre bira demektir."
diyen Akduı alkolün
diğer kötü alışkan!ık-
lara da zemin hazır-

ladığını anlattı.
Akdur, biranın büfe
ve kafelerde bile
satılıyor ve gençlerin
kolaylıkla ulaşabiIiyor
olmasının çok sakın-
ca!ı olduğunu kayde
derek, 18 yaşın altın-
dakilere alkol satışı
yapılmaması için de
denetimlerin
sıkı!aştırılması
gerektiğini belirtti.
"|jER SARHoşLUK.
BıR zEHlRLENMEDıR"
Akdur, her
şarhoşluğun bir
zehirlenme olduğunu
ifade ederek, "Yeni
alkol aImaya başlayan
kişilerde bu madde
farklı farklı tesirler
gösterebi!ir. Örneğin
ilk kez a!kol a!an bir
kişi iki duble bile içse
zehirlenebilir" dedi.
Alkol bağımlılarının
çoğunda ağır bir
kronik karaciğer
rahatsızlığı olan siroz
hastalığı geliştiğini
söyleyen Akdur, bu
hastalığın ge!işmesl
için bağımlılık

gerekmediğini, uzun
süre alkol kul|anan
herkeste ge!işebile-
ceğini duyurdu.
Akdur, "AlkoI kul-
lanımı, kişinin
yaşam kalitesini çok
bozan gastrit, ü!ser,
karaciğer iltihabı,
yüksek tansiyon, kalp-
damar hastalık|arı,
enfarktüs, pankreas

- yetersiz!iği, el ve
ayaklarda uyuşma ve
duyu kaybı, sinir ve
böbrek iltihabı gibi
rahatsızlıklara neden
olur. Bunların hepsi
hayati organlarda
görülen rahatsızlık-
lardır. Hemen öldür
mezse bi|e süründü
rür. Ağır seyretmesi
durumunda ö|üme
kadar gidebilir" dedi.
"ALKoL RUH
SAĞLİĞİNDA YİKlMA
NEDEN oLUR"
Aşırı alkol alımı ve
bağım!ılığının kişinin
ruh sağlığında yıkım-
lara neden olduğunu
belirten Akdur, çok
alkol tüketenlerin ve

Dünya Sağ!ık Örgütü
(DSO) uzmanları,
gelecek hafla
toplanarak sünnetin
A|DS riskini azaltıp
azaltmadığına karar
verecek. DSO
ve BM A|DS
Programınca
|sviçre'nin Montrö
kentinde 6 martta
düzenIenecek
toplantıya katılacak
doktorlar, sünnetin
yararına ilişkin üç
raporu ele alacak.
Cenevre'deki DSÖ
sözcüsü Fazıla
Şeyb, uzmanların üç
gün sürecek toplantı
sonunda, sünnetin
AIDS riskini azattan
bir faktör olup
olmadığına karar

vereceğini beliıtti.
!ngiliz tıp dergisi
The Lancçt'te şubat
sonunda yayınlanan
makalelerde, Kenya
ve Uganda'da
yürütülen iki araştır-
manın, sünnetin
AİDs riskini yarı
yarıya azatffığını
gösterdiği öne
sürülmüştü. lki
araştırma, daha
önce Güney
Afrika'da yapılan
benzer araştırmayı
doğruluyordu.
Montrö'de
toplanacak uzman-
lar, bu üç araştır-
mayı ele alarak,
sünneti tavsiye
edip etmemeye
karar verecek.

bağımlılarının ilk baş
larda şen şakrak ve
neşeli kişiler gibi gö
rünmelerine rağmen,
giderek depresif hale
dönüştüklerini bildirdi.
Akdur, "Bunlar mutsuz
ve çevresiyle iletişim
kuramayan kişiler
haIine ge!irler. Duru
mun devamı halinde
giderek daha ağır bir
tablo ortaya çıkar.
Sonuçta topIumsal
uyumsuzluk yaşayan
bu kişilerin, aile|eri,
çevreleri ve çalışma
arkadaşlarıyla ilışki|eri
bozulur. Sık olay
çıkaran, işe devamsız
lık yapan, üretimleri
düşen kişiler haline
ge|irler ve sonuçta
işlerinden olurlar.
Gelir kaynağından
yoksun ka!ınca da-
yasadışı işlere yöne
lebilirler. Bu durum
ailelerinin dağı|masına
yol açar" dedi.
"ALKoL, UYUşTURU_
CU MADDE KULLAN_
MAYA DA ORTAM
HAzıRLAR"
Her yıl binlerce
kişinin alkollü araç
kuiianma nedenıyle
trafik kazası yaptığını
ve can-mal kaybına
uğradık!arını
söyleyen Akduı
alkol ku|lanımı ve
bağımlılığının diğer
uyuşturucu maddelere
başlamak için de
ortam hazır!adığına
dikkat çekti.
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GEREKLİ TELEFONİ_AR RESMİ DAIRELER DENİZ OTOBUSU

lttaıye
polis 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
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mılıi Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Ma! Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Teke! Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğiüm 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 As|an
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLİK (226| 814 10 20

|226| 363 43 19
(262| 555 60 31

Yalova
Topçular
EskihisarKaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

5f3 10 28

oToBUs
261 54 00

(18 Hat 
}

Şehirlerarası
Otobüs TerminaliULAşlM

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

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

TUP DAGlTlclLARı
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 İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet 5l3 45 21 -115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Anza Yalniz 185

TAKsıLER
körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

5l3 32 40

513 23 24

514 35 50

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25
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YEREL SÜRELİ YAYİN
YlL :34 SAY! :2687

FlyATı : 0.25 yTL. (KDV Dahiı)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

İstikla! 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
İstiktal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLiK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ez



3 Mart 2007 Cumartesi Sayfı 12

f cuııux 5ıvAs| r;ızeıef

air Abdullah 0ztemiz kültür Bakanının

davetlisi olarak l ran'a ıdı 0r
Şair Doktor Abdullah Öztemiz, İran KüItür Bakanlığı'nın dav-
ıliş, etlisi olarak 10 sürey|e İran'a davet edlldl. Öztemiz, Hz.

Muhammed'in doğum yıldönümü etkinIiklerine katılacak.
Aruz vezni Şairlerinin
sonuncusu olan
Dr. Abdultah
öztemiz, İran
Kültür Bakanlığı'nın
daveti üzere Hz.
Muhammed'in
doğum yıldönümü
törenlerine katılmak
üzere İran'a gidiyor.
Pazartesi günü
yola çıkacağını
söyleyen Dr.
Abdullah Oztemiz,
Türkmenistan
sınırındaki Meşhed
kentine gidecgk.
Buradaki etkinlikleri
i.Tleyecek olan
oztemiz, daha sonra
proğram dahilindeki
diğer illere giderek
etkinl ikleri izleyecek.
İran Kültür Bakanlığı
tarafından yapılan
davete katılacağını
ve 10 gun İran da
Hz. Muhammed'in
doğum günü
etkin!iklerini izleye-
ceğini söyleyen
Dr. Abdullah Oztemiz,
bu yı! UNESCO'nun
tüm dünyada Mevla

na'nın 800 doğum
yılı nedeniyle
Mevlana anma yılı
o|arak llan ettiğini,
kendisinin de
1972 yılında Hz.
Mev!ana'nın
çevi.rilerini ya ptığın ı

ve Otüken Yayınevin
de bunların yayınlat-
tığını hatırlattı.
Mevlana adlı
kitabının daha sonra
2. baskısının Altın
Kitaplar Yayınevi
tarafından basıldıgını
söyleyen Öztemiz,
"Türkiyede Aruz

Dr. Abdullah Öztemiz'in Aruz vezni ile
yazılmış bir şiiri

Senın aşkın yanar bin bir gönülde,
Ateştir Y6 Rasu lallah ateştir
Alan senden ışık yıldızdır, aydır
Güneştir Y6 Rasulallah güneştir

Yolun yoldur senin emrin emirdir
Uhud, Hayber güneştir, ay Bedir'dir
Bilirsin ümmetin artık ne birdir
Ne üçtür Y6 Rasulallah ne beştir

Ne gün aşkınla gözler pür-elemdir
Bizim için gün o gündür dem o demdir
Bu 6si ümmetin Türk'tür, Acem'dir
Arap'tır Y6 Rasulallah Habeş'tir

Bu aşk ancak senjn aşkınla kaim
Döner YA Hak deyip c6hil ve 6lim
Bu ABDULLAH arar maksudu d6im
Eriştir Y6 Rasulallah eriştir.

veznini kullanan
hiçbir şair kalmadı.
son tem silci benim.
ıran da fırsat

olursa Mevlana
ile ilgili olarak
konuşma yapabili-
rim." dedi.

rte-

ııkö retlm oku

ınüdürlerlne e
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Milll Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin
ilköğretim okul müdürüne "Okul Yönetiminl
Geliştirme Programı" (OYGEP) kapsamında
eğitim verilecek. MEB llköğretim Gene!
Müdürlüğünce başlatılan program kap-
samında, "değişim yönetimi", "iletişim",
"eğitim !iderliği", "bir insan olarak müdür",
"yönetimde ahlaki ve sosyal sorumluluk",
"bilgi ve iletişim teknolojileri" ve "yenilenen
i!köğretim müfredatı" konuları ele alınacak.
Eğitim programı, tüm illerden seçilen yük-
sek lisans, doktora derecesine sahip okul
müdürü ve müfettişlerden oluşan formatör-
ler tarafından gerçekleştirilecek.
Eğitimin yaz tatiline kadar tamamlanması
ve tunı ılkögretim okul müdürlerine verilme-
si p|anlanıyor. Yarıyı| tatilinde de 15 bin 132
ilköğretim okul müdürü eğitim a!mış, 81
ilde yapılan eğitim bir hafta sürmüştü.

ıı ı ı ı

TURKIYE'NIN EN KAL|TELI ve

EKONoMıK DAVETıyELERı .

EN UYGUN FİYATLARLA İİİ

EN ozEL ve GÜZEL GüııLERİNİzİçİN...

ııı

1 GUNDE DAVETİYE BASİLİR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

l(örfe- Ofset
MATBAACİLİK - YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK

ıı
lstiklal Cad, Bora Sok, Akbank Aralığı l.lo : 3/B GElıllLlK Tel : (0,224} 513 96 83 Fax : (0,224) 513 35 95

34 YıLLıK
TEGRÜgEMiz iLe
HlzMETiı.ıizDEyiz



Gemllks 0r aradı

mora
Gemlikspor, dün Sırameşelerspor'ıü 3-1 yenerek moral
buldu. karsılasmava qalibivet icin cıkan kırmızı bevazlılar.
85. nci dakikada Ğenğiz'in'göruİagİ kırmızı kari ile! l0 kiş'i
kalmasına rağmen maçı lll alİasını bitdi. Öte yanddn
maçın bitiminde soyunma odasında yine tatsız olaylar daya§andı. S eyfettin ŞE (ER SÖZ'İ,in haberi say{a 12'de

v

ıı buldu 3-1
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TARArsız sivasi Gp.z;ETE
i n ftı@' gem l i kko rfczgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

_

YEMEK
a

URETIM
LTD.şTI.

ldstar cenıal Turan

t]abrika a lşyeri Topltı
DögğD ve Cemiyetlere

.yemek verilin
Merkez : İskele Meydanı No: 15 Celll_İX
Tel : (0.224) slg lz 20 Fax : 524 71 06

Şube : Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisleri Crlll_İX
Tel :(0.224) 5248417 Cep Tel : 0.533 653 77 55

Partller 25 a
konusunda hemfikir
Siyasi paıtiler, milletvekili genel seçiminin ne
zaman yapılması gerektiği konusunda farklı
görüşlere sahipken, seçilme yaşını 25'e indiren
düzenlemenin ise önümüzdeki seçimde mutla-
ka uygulanmasını istiyor. Haberi sayfa 7'de

Mart ayının ilk toplantısı bugün saat [4oo'de başlayacak

Beledl 0[anıhu§0 ll|l00l ün to
/ı}

V Gemlik Belediye Meclisi'nin 2007 Man ayı ilk toplantısı bugün yapılacak, Belediye
Başkanı Mehmet Turgut başkanlığında toplanacak olan Meclisin gündeminde
Belediye Başkanlığı'na alınacak makam aracı için onay verilmesi ve Zabıta Taslak
Yönetmeliği'nin görüşülmesi ile imar ile ilgili konular yer alıyor. Haberi sayfa 3'de

ı ı3F a ı ıı 'lı a
D ı ı ı ı ıı ıDsP ı Zeki nKo resılı l'nı 7. OIa

zeki §ezer ıl ](a

du ına aıı t,atanda 0k"
Demokratik Sol Parti İ Başkanlığıı'nın 7. Olağan kon-
gresine katılmak üzere dün Bursa'ya gelen DSP Genel
Başkanı Zeki Sezer, kongrede yaptığı konuşmada,
Türkiye'nin ulusal bütünlüğü ve birliğinin, AK Parti
iktidarı döneminde büyük tehlike altında olduğunu
öne sürerek, 4 yıl önce ulusal birlikle ilgili kimsenin
kaygı duymazken, bugün kaygı duymayan bir vatan-
daşın bile bulunmadığını söyledi. Haberi sayfa 3'de

ı

ı
ı

Kadri GÜLER
kadri_g uler@hotma il.com

Kitap Fuarı
Cumartesi günü Bursa Fuar Merkezi'nde

Kitap Fuarı açıldı. Aynı zamanda bir başka
salonda da Bilişim Fuarı.

Fuardaki ağır!ık kitaptan yana.
Gördüğüm kadarıyla Bi!işim Fuarı'na

gerek!i ilgi yoktu.
Fuara ilk gün gitmek istemiyordum ancak

Barış'ın ısrarı ile öğleden sonra, işyerini kapa
tıp gittik.

Barış, ünlü karikatürist SaIih Memecan'ı
görmek istiyordu. Memecan'ın çocuklara
yönelik bir de çizim programı vardı.

Ne yazıkki bu programa yetişemedik. Ama
Memecan'ın kitaplarından aldık.

Bu fuar, bir bakıma Barış'ın isteklerinin yeri
ne getirilmesi şeklinde geçti.

Bursa Fuar Merkezi, büyük bir hizmeti yeri
ne getiriyor.

Her konuda fuarlar açarak halkın ve
i!gililerin beğenlsine sunuyor.

Kitap fuarında genelde gençler çoğunluk-
taydı. Oldukça çok yayınevi fuara katılmış,
indirimli kitapları okurları ile buluşuturdular.

Kitap Fuarı açılırken, bir yandan da değişik
sa|onlarda yazarlar sunumlarını iz|eyenlerine
sunuyorlar.

Bunun için ilgli olmak gerek ve de zamanın
yetkerli olması lazım.

Av. All Aksoy ve bir grup Bursa!ı yazar,
saat 14.oo 17 arasında Bursa Edebiyatını
konuşuyordu.

Bugün Ticaret ve Sanayi Odası,
Gemliklileri fuara götürüylor.

Kitap ve Bilişim Fuarını görmeyenler kaçır-
mamalı.

Hava sıcaklı
Y

ıdü 0ru
Bugün Marmara'nın
doğusu, Karadeniz, İç
Anadolu'nı!n doğusu,
Doğu Akdeniz, Doğu
ve Güneydoğu Anado
tu b.ötgeleri ite İç Ege
ve lç Anadolu'nıln
batısında yağış
devam edecek.
Yarın yağış yurdun
doğusuna çekilmeye
başlayacak.

Karadeniz kıyıları ile
Doğu Karadeniz ve
Doğu Anadolu'nLJn
doğusunda etkili ola-
cak. Hava sıcaklığı
yağışla birlikte bugün
kuzey ve iç bölgeler
de 6 ila 8 derece aza-
lırken, yarın kuzey
batı kesimlerde,
çarşamba günü
ise tüm yurtta 2-4
derece artacak.

Uzmanlar, Karadeniz
kıyıları ile Güneydoğu
Anadolu bölgesinde
sağanak, Doğu
Karadeniz'in iç

kesimleri ile doğu
Anadolu'nıJn
doğusunda etkili
kar yağışına karşı
uyarıyor.Ya ar Orta
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Gürhan ÇETINKAYA
Biz neden geri kaldık.....

Önemli bir soru... Ama yanıtları var.. Bugünlere durduk yerde
gelmedik..

Cumhuriyet'in ilk yıllarında atılan adımlar ne yazık ki uzun
so!uklu olamadı..

Yönetim zafiyetinden kaynaklanan nedenler u|usat kalkınmayı
ve gelişmeyi ne yazık ki geriletti..

Dışa bağımlı olarak yapılanan sanayi uluslararası alanda
kabul görecek "markasını" yaratamadı.

Oysa Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan Türkiye, Cumhuriyet'in ilk
yıllarında hem ulusal hem de bireysel düzeyde önemli atılımlar
gerçek!eştirdi.

Şimdilerde "rant" tacirlerinin etine düşen Kamu lktisadi
Kuruluşları'nın temel|eri atıldı..

Ve genç Türkiye Cumhuriyeti o temeller üzerinde yükseldi..
Şimdi bir öykü okuyacak ve Türkiye'nin neden geri kaldığına

dair önemli ipuçlarına ulaşacaksınız..
Nuri Bey'in öyküsü Cumhuriyet'ten günümüze uzanan çizgide

gösterilen zafiyeti göz önüne sermesi açısından çok önemli..
"Nuri Bey 1918 yılında Karaköy civarında gezelenirken bakar

ki duvarda bir reklam; sigara kağıdı yapmışlar onun hakkında bir
yaA. Ama imla bozuk, özensiz.. "Ben yaparsam bundan iyisini
yaparım" der Nuri Bey. Üç kuruş sermayesini bu işe yatırır,
uğraşır didinir ve piyasaya ilk kez Türk üretimi sigara kağıdını
"Türk Zaieri" alameti farikası ile sürer. Kağıt çok başarılı olur.
Nuri bey bu işten iyi para kazanır. "Türk Zaferi"piyasada aranan,
en kaliteli sigara kağıdı prestijini kısa zamanda kazanır.

Nuri Bey, büyük "Türk Zaieri" olan cumhuriyete sarılır, kim
senin a|madığı şark demiryolu ihalelerine girer. Keçi otlamaz
dağlara tüneller, geçitler yaparak ülkeyi kelimenin tam anlamı ile
"demir ağlar" ile donatır.

Gazi Paşa, Nuri bey' e bunun üzerine "Demirağ" soyadını
münasip görür.

Nuri Demirağ, proje aciamıciır. Ülkeye uçak alınması konusu iik
gündeme geldiğinde "taşıma suyla değirmen dönmez" der, uçak
mühendisi Selahattin Alan Bey ile beraber Türkiye' nin ilk uçak
fabrikasını kurar, i|k uçağını üretir, üstelik bu uçak o devirde tüm
uçaklar ahşap olmasına karşın metal gövdeli bir uçaktır (Bl«z:
NuD-38 , azizim Nuri B"y, uçağa kendi adını vermiştir), yetmez
Yeşilköy' de ilk havaalanını yapar (o devirde Avrupa' nın en
büyük alanlı ikinci havaalanı), i!k pilot-teknisyen okulunu açar
(gök oku!u), teknik üniversite' de uçak mühendisliği bölümü
kurulması için girişim|erde bulunur.

Buna karşın, devrin hükümeti Nuri Demirağ'a karşı durur.
Önüne engel koyar, set çeker, otmadı dalga geçer, deli yerine
koyarlar bu aziz insanı. , .

Oysa Gazi Paşa, 1938'de Nuri Bey'in lstanbul Boğazı'na yap-
tırmayı düşündüğü, planlarını yaptırdığı, bir demiryolu geçişi de
içeren köprünün projesini incelemiş ve fevkalade beğendiğini
dile getirmiştir. Kadere bakınız ki, Gazi Paşa' nın hakkın rahme-
tine intlkali Nuri Bey' i iyice savunmasız bırakır, projelerine bir bir
taş koyulur.

THK, almayı taahhüt ettiği uçakları allem eder kallem eder,
almaktan vazgeçer. Bu güzelim uçakların yerine Fransa'dan
neredeyse servisten kalkmak üzere olan uçaklar alır. Bu uçaklar
asla uçuru|amaz, hangarlarda çürür.

Nuri Demirağ, Hükümet ile görüşmek ister. Yüzüne bile bak-
madıkları gibi, uçak fabrikasını, yaptırdığı havaalanını, arazilerini
teker teker istimlak ederler. Nuri Demirağ, kahreder. Uçaklarını
hurdacıya verir. Şimdi elde bir numunesi bile yoktur bu uçak-
ların. Oysa, o devir için fevkalade uçaklar oldukları konusunda
yazılmış incelemeler bulunmaktadır. Hatta yabancı bir kısım
ülkeler (örneğin ispanya) bu uçaklardan satın almış ve uzun
süreler başarılı uçuşlar gerçekleştirmişlerdir. Yabancılar, bu
uçakların neden Türkiye' de kullanılmadıklarını Nuri Demirağ'a
sorduklarında üstadın duyduğu hicaptan yüzü kızarır, çünkü bu
soruya cevap bulamamaktadır."

Nuri Demirağ'ın öyküsü hüzünle sona erer..
Dolayısıyla ülkeyi de hüzünlü bir son beklemektedir.
O günden sonra oIanlara bir göz atalım..
Hala piyasada Türk Malı sigara kağıdı bulunmuyor, zlra Türk
Malı sigara kağıdı yapılamasın diye Türk Devleti'nin çıkardığı

1 yasa var ve halen yürürlükte...
Demiryolları, Nuri Demirağ nerede bıraktı ise orada duruyor..

llave santim ray döşenmemiştir.
llk ltirn uçağı halen bir hayatdır.
Kendi uçaklarımızı, üretim anlayışımızı, sanayimizi kurmamıza

Amerikalılar Avrupalılar bizi yönetenleri ikna ederek engel oldu-
lar, olmaya da devam ediyorlar.

Gemlik ErzurumIular KüItür ve Yardımla şma Derneği kahvaltılı basın toplantısı düzenledi
ı

tl lmlzdekl zen lnlmlzden

a aıhtı lerlne

adevaın edece
ll

sahı

harcaına
Y ı

ı,

Şcrcllln ŞEKERSOZ
Gemlik Erzurumlular
Kültür ve Yardımlaşma
Derneği Gemlik'te
görev yapan basın
mensuplarına sabah
kahvaltısı düzenledi.
Dernek Başkanı
Kadir Ozaydın ile
dernek yönetiminin
hazır bulunduğu
kahvaltıda basın
mensuplarına
yöresel yiyecekler
ikram edildi.
1997 yılında kurulan
ve Gemlik'te yaşayan
Erzurumluları bir
çatı altında toplayıp
yöre kültürünü
tanıtmak çabasında
olan dernek yönetimi,
yöreye ait örf ve
adetlerini zaman
zaman düzenledikleri
etkinliklerle tanıtma
çabası içindeler.
Dernekleri hakkında
bilgi veren Başkan
Kadir Ozaydın,
her yıl geleneksel
olarak düzenledikleri

sünnet şöleni ve
ramazan iftarları
ile hemşehrilerine
ayrı bir hizmet
vermenin mutluluğunu
yaşadıklarını
söyledi.
Birçok öğrenciye
kırtasiye ve giysi
yardımında da
buIunduklarını
belirten Özaydın, ı
'lçimizdeki
zenginimizden
alıp ihtiyaç
sahiplerine

harcamaya devam
edeceğiz'dedi.
Gemlik'te yaşayan
hemşehrilerine
yönelik yaşam içinde
her türlü yardımın
yapılmaya
çalışı!dığını
ş.öy!eyen K.adir
Ozaydın, 'Onümüzdeki
günlerde kendi
hizmet binamızı
alarak dernek
lokalimize kavuşmanın
gayreti içindeyiz'
şeklinde konuştu.

ı
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Her tür!ü alım-satım, eleman ilanlarınız ve

reklamlannız için bizi arayın

KoR}}ı
REK1AıUı
lstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLIK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Te| : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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ıü a
a ayının llk toplantısı bugÜn saat 1[.oo'de başIayacak

Beledl
Seyfettin ŞrrenSÖZ
Gemlik Belediye
Meclisi Mart ayı
iik toplantısını
bugün saat
1.4.00 de yapacak.
Uç gündem madde-
siyle top!anacak
olan meclisin birinci
maddesinde araç
alımı yer a|ıyor. .

Belediye Başkanlı
ğı'na alınacak makam
aracına onay vermesi
beklenen mecIisin
diğer maddeleri ise
zabıta Taslak
yönetmeliöi'nin

...a -.goruşuımesı ve
lmarla ilgili konular-
dan oluşuyor.

000 ]l|l §
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ozca nv u ra l1 93 3@lı otma i t.com
www.miIliyeUblog/özcan vural

Askeri dinlemek zorundasıJı....
Yarın Milli Güvenlik Kurulu toplanacak ve
Türkiye'nin Kuzey lrak politikası görüşüIe-

cek, tartışıtacak..
Ama devletin kurumları arasındaki kutu-

plaşma çoktan vatandaşa yansıdı bi!e..
Başbakan, Talabani ve Barzani ile

görüşme niyeti açığa çıktı..
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar

Büyükanıt tavır aldı,
"Ben görüşmem,.isteyen görüşsün" dedi...
Buna cevap, Dış lşleri Bakanı Gül'den geldi

"Asker silahıyla konuşur." gibi laflarla orta
yol bulmaya çalıştı ama boş...

Hükümet "PKK'ya destek verenlerle görü
şüyor olmanın ağır vebali" altıda ezi!di.
Korkudan süreci askıya aldı..

Bu kaçma, geri çekilmede seçim kaygıları-
da var ama dışarıya yansıyan görüntü'j
Asker bastırınca geri adım attılar" şeklinde..

Tabiidir ki geri adım atacak, dövüşecek,
canını ortaya koyacak onlar..

Hiç kuşku yok ki bundan böyle hükümet
diplomatik alanda bir adım attığında ciddiye
a!ınmayacak" bakalım asker ne diyor "
denecek.
Şimdi şöyle düşünün;
Hükümet gizli olarak konuşup karşı tarafla

anlaşsa. Asker baştan buna katılmayacağını
baştan açıklamış durumda..
Asker bu yönde hak!ıdır...
Kuzey lrak'ta Kürt liderleri ile zaten uzun

zamandır askeri ve sivi! istibarat yo!uyla
görüşme yapılıyor.

Hükümetin yanlış tutumu dolayısıyla bu
Kürt liderler azıttıkça azıtıyor, kendilerini dev
aynası nda görüyor|ar..

Benim asıl söylemek istediğim şu:
Mi!li güvelik Kurulu diye bir kurul var.

Gerçi şimdiki iktidar bunuda etkisiz bir hale
getirmeye çalışıyor..

Cumhur başkanı burada müdahale
etmetidir..

Siyasi iktidar ben oy aldım geldim, istediği-
mi yaparım, bana kimse karışamaz havası
içinde. Ama kazın ayağı öyle değil..

Devletin temel direkleri var, bunlardan en
önem!isi Silahlı kuvvetler..

Sen her şeyini, güvenliğini, canını, vatanını
onlara emanet edeceksin, sonra da sen bu
işIere karışma, ben üç buçuk oy aldım, ilktl-
darım de..

Bu o kadar kolay iş değil.
Cumhuriyeti kanlarıyla kuranlar size bunu

yedirmezler..
Mili Güvenlik kurulu'da "Dev|etin milli

güvenlik siyasetinin koordinastonu sağla-
mak içindir "

Burada yapılacak doğru şey; tarafların
burada konuşup anlaşmalarıdır.

Burada konular görüşüp anlaşmalıdır..
Kamu oyu önünde yaşanan bu bilek

güreşi, iktidarın manşetler aracılıyla
sürdürdüğü çekişme, dış dünyaya damdağın
bir görüntü veriyor.

Yoksa bunlar konuşu!uyorda baştakiler ik
tidar sarhoşluğu içinde laf anlamıyorlar mı?

Akılları bir karış yukarıda mı ?
Hükümetin ayrı, askerin ayrı telden çaldığı

bir Türkiye görüntüsü Türkiye'ye zarar veri
yor..

"Anlıyana sivri sinek saz Anlamayana
davul zurna az "Bakın yine sonu kötü olur.

Ondan sonrada "Türkiye on yıl geriye gitti,
biz sütten çıkmış ak kaşığız" hikayeleri ile
gençleri uyutmaya, tarihi yaIan yanlış anlat-
maya kalkmayın.

Çok olmaya başladınız,biz artık bıktık,
bunu bilesiniz...

Diş Hekimi
Ozcan VURAL

ı a
ııDSP Genel Başkanı Zeki Sezer, İl aaşkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi

ı$ezer
Demokratik sol parti
Genel Başkanı
zeki sezer, dün
Bursa'ya geldi.
DSP l! Başkanlığı'nın
dün Prenses Düğün
Salonu'nda yapılan
7. Qlağan kongre-
sine katılan Genel
Başkan Zeki Sezer,
kongerede yaptığı
konuşmada,
Türkiye'nin ulusal
bütünlüğü ve
birliğinin, AK Parti
iktidarı döneminde
büyük tehlike
altında olduğunu öne
sürerek, 4 yıl önce
ulusal birlikle ilgili
kimsenin kaygı
duymazken,
bugün kaygı
duymayan bir vatan-
daşın bile bulun-
madığını söyledi.
Sezer, Güneydoğu
Anadolu'nun
uydurma devletlerin
içinde gösterildiği
haritaların, resmi
görevliler ve
askerlerin önüne
konuIduğuna
işaret ederek,
şöyle konuştu:
"BıJna karşılık,
Başbakanın sesi,
gıkı çıkm,yor.
Başbakanın sesı!
derdini anlatan
çiftçiye çıkıyor.

Banani'nin tehditleri
karşısında sus
pus oturuyor.
Bölücüler kararlı,
her geçen gün
giderek yol alıyor;
Başbakan da
kafasının arkasındaki
sistemi kurmak için
her şeyi yerle bir
etmeye kararlı."
Sezer, AK Parti
iktidarının,
"Türkiye'yi AB üyesi
yapmak kandırma-
casıyla" ödün
üstüne ödün
verdiğini iddia
ederken, bu ödün-

lerin, ulusal
bütünlüğün tehdit
altına girmesine
yol açtığını ileri
sürdü.
öte yandan,
246 ll delegesinden
214'ün katıldığı
tek listeyle gidilen
genel kurulda
iI Başkanı Hüseyin
Ku! oyların tamamını
alarak ikinci kez
il başkanı oldu.
Kongrede yönetim,
disiplin ve 3
2 kişilik kurultay
delegeleri de
seçilirken, yönetim

a

kurulunda ise şu
isimler yer aldı.
"Ahmet Murat
Özbilge, Hilmi
Küçük,.Adnan
Gerez, lbrahim
Kutlu,
Erol Gülmez,
Şevket Zeki Taban,
Suzan Kunbi,
Türkan Demirörs,
Hasan ln, Mehmet
Bayrak, Duran
Sezgin, Hale Çağan,
Nurper Kaplan,
Muhsin Usanmaz,
Vura! Doğar, Ziya
Doğanay, Alaattin
Uçok."

ı ıl(a
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a ıı llk Körfez' İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.comıG
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kocaeli'nde
2 yaşındaki bir
çocuk, sobadan
sızan karbonmo
noksit gazından
zehirlenerek hayatını
kaybeden 27
yaşındaki annesi
ve 7 yaşındaki
abIasının cesedi
başında 36 saat
bekledi.
Sobanın yanındaki
beşikte uyuduğu
için ayağı yanan ve
beşikten kalkarak
odanın içinde
dolaşması sayesinde
zehirlenmekten
kurtulan küçük
çocuk, annesi ve
ablasının cesedi
başında beklerken,
babası tarafından
bulu ndu.
Alınan bilgiye
göre, olay Alikahya
beldesi Kanalboyu
mevkiinde Cengiz
Duman'a ait evde
meydana geldi.
Darıca'da 2 gün önce
bir çocugun ölümüne
sebep olan inşaatta
çalışan Cengiz
Duman, inşaata
ara veri!mesi

ıı

]cuxruK slyAs| cueırl

2 a ındakl ocuk anne
ve ablasının cesedl
ba ında 36 saat e

sebebiyle 36 saat
sonra kocaeli'ndeki
evine döndü.
İçeri giren genç
adam, 27 yaşındak|
eşi Sefa Duman ve
7 yaşındaki kızı
suzan susam
Duman'ın canslz
bedeniyle karşılaştı.
Acılı baba,
2 yaşındaki oğlu
yasin'i ise anne ve
ablasının cesedi
başında
beklerken buldu.
Küçük Yasin,
her ihtimale karşın
tedavi için Kocaeli
Universitesi Tıp
Fakültesi'ne
kaldırıldı. Durumu
iyi olduğu belirtilen
Yasin, oksijen
tedavisi için hemen
yoğun bakıma alındı.
kömür sobasından
sızan gazdan ölen
anne Sefa Duman'ın
gündüz sobanın
boruların ı tem iz!ediği
ancak tenıizlik yap-
tığı esnada
düşürdüğü bezi geri
almadığı bildirildi.
ltfaiye ve polis
ekiplerinin yaptığı

irdi
incelemede, boru-
ların içinde kalan
bezin, sobanın
duman tütmesine
sebep olduğu ve
zehirli gazın odaya
dolduğu an!aşıldı.
Annesi ile ablasının
cesedi başında
bekleyen küçük
Yasin'in ise beşiğinin
sobanın yanında
olduğu ve ayağı
yandığı için
muhtemelen gece
beşikten kalkarak
odanın içinde
dolaştığı ifade edlldi.
30 yaşındaki inşaat
işçisi baba
Cengiz Duman ve
akrabaları acı
haberin ardından
sinir krizi geçirdi.
Anne sefa ve kızı
suzan susam'ın
cenazeleri memleketi
Ordu'nun Gölköy
ilçesi Karahasan
beldesine götürüldü.
Olayla ilgili anne
Sefa Duman'ın
amcasının oglu
Nurettin Ozçelik
basın mensuplarına
açıklamalarda
bulundu

Sayfe 4e-

küresel ısınına do
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tüketlmlni d
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düu ur
küresel ısınma
konusunun
gündemde olduğu
bu dönemde, kış
aylarının beklenen-
den sıcak geçmesi,
başta su problemi
olmak üzere
çeşit!i sıkıntıları
beraberinde
getirirken,
azalan doğal
gaz tüketimiyle
bütçelere yaradı.
Edinilen bilgiye göre,
doğal gaz tüketiminin
en çok arttığı
kış döneminde
bu yıl tüketim,
günlük ortalama
114-115 milyon
metre küp seviyeler-
ine geri|edi.
Geçen yı! kışın
en çetin geçtiği
dönemde, günde
ortalama 135 milyon
metre küp doğal
gaz tüketi!iyordu ve
bu yılın gün!ük oıta-
lama dogal gaz tüke-
tjmi olaıı i i5 miiyon
metre küp seviyesi
geçen yıl "kriz"
seviyesinde değer-
lendiriIiyordu.

Bu da Türkiye'nin
dışa bağımlı olduğu
doğal gaza-talebin
havaların ısınmasıyla
azaldığını ortaya
koydu..Türkiye son
olarak lran'ın doğal
gaz kesintisi ile
kısa süreli bir
sıkıntı yaşarken,
Rusya'dan Mavi
Akım ve batı
hattından gelen gaz
miktarı artırı!arak,
sıkıntı atlatıldı.
Öte yandan Enerji
Piyasası Düzenleme
Kurumu'nun
doğal gaz tüketim
tahminlerine

göre, 2007 yı!ında
Türkiye'de doğal
gaz kullanımının,
geçen yı!a kıyasla
yüzde 20 artarak
36,2 milyar metre
küpe ulaşması
bekleniyor.
Bu yıl elektrik
enerjisi üretiminde
18,2 milyar metre
küp, konutta 8,9
milyar metre küp,
sanayide 9 milyar
metre küp, gübre
sektöründe ise 16
milyon metre küp
doğal gaz
tüketilmesi
öngörülüyor.

Umurbe den 0rhan

lderken takla attı
Orhangazi'de mey-
dana gelen
trafik kazasında,
1 kişi yaralandı.
Edinilen biIgiye göre,
önceki gece saat
02.20 sıralarında
Umurbey'den
Orhangazi'ye
gitmekte olan
Bora B. (32)
yönetimindeki
16 ZC 289 plakalı

otomobil,
Orhangazi-İznik
yolu üzerinde
Apeks fabrikası
yakınlarında
tarlaya girdi.
Otomobil yaklaşık
50 metre sonra takla
atarak durabildi.
Otomobilde ağır
hasar meydana
gelirken, alkollü
olduğu tespit edilen

e

yaralı sürücü, kaza
yerine gelen polis ve
jandarma ekiplerine
zorluk çıkarttı.
Orhangazi Devlet
Hastanesi'ne
kaldırılan
sürücün ün 222
promil alkollü
olduğu tespit
ediIirken,
kazayla ilgili
soruşturma sürüyor.
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Tarım alanlarında
havadan ilaçlama,
çevre kirliliğine yol
açtığı gerekçesiyle
artık yapı!mıyor.
Ç u ku rova'da
çiftçiIer, ilaçlama
döneminde sıkıntı
yaşamamaları için
yer aletlerinin kul-
lanımına uygun
ekim yapmaları
konusunda uyarıldı.
Bölgede özellikle
buğday, mısır,
pamuk ve sebze
ekili aIanlarda
havadan ilaçlama
yaygın olarak
yapılıyordu.
Ekolojik denge ve
çevreye olumsuz etki
leri üzerine bu uygu-
lama geçen yı! Mayıs

ayında kaldırıldı.
Artık çiftçilerin
ilaçlamayı yerden
yapması gereklyor.
Adana Tarım il
Müdürlüğü de
Çukurova'da ekim

hazırlığı yapan üreti-
cileri, yer aletlerinin
kuIlanımına elverişli
sıra aralıklarına ve
traktör iz genişliğine
dikkat etmeleri
konusunda uyardı.

Bo aA kesilerek öldürüldü
Y

Adana'nın Ceyhan
ilçesinde bir kişi,
boğazı kesiterek
öldürülmüş halde
bulundu.
Sebze Hali'nde
komisyonculuk
yapan lsmail Ba!ıkçı
(38), önceki akşam
saat 22.00 sıralarında
eşi Mercan Balıkçı'yı
arayarak, "Bir arkada
şımın annesi hasta-

lanmış. Onu hastan-
eye götüreceğim"
dedi. Cep telefonun-
dan kendisine bir
daha ulaşılamayan
Balıkçı'nın 01 L 9869
plakalı otomobili, bu
sabah koruklu Mahal
lesi civarında Ceyhan
Nehri içerisinde
bulundu. Olayla ilgili
inceleme başlatan
Ceyhan l!çe

Jandarma Komutan!ı
ğı ekipleri, bir ihbar
üzerine Hamdi!li
Köyü ile E-5 Kara
yolu arasındaki tarla-
da boğazı kesllerek
öldürülmüş Balıkçı
nın cesedini buldu
4 çocuk babası o|an
lsmail Balıkçı'nın
öldürülmesi ile ilgili
soruşturmanın sürdü
rüldüğü bildirildi.

rİezK Gtxl lİ

o ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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ıuzı l(oro$u'ılda hafta soılll zl
Seyfettin ŞrXenSÖZ
Gemlik Belediyesi
sanat ve küItür
Derneği Türk
Sanat Müziği
korosu konserlerine
başladı.
Belediye Kültür
Merkezi'ndeki
konserde sanat
müziği sevenlere
Şef Erdinç Çelikkol
yönetiminde müzik
ziyafeti veri!di.
Kaymakam Mehmet
Baygü! ile Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut'un da
keyifle izlediği
TSM konserine
beklenen ilgi
gösterildi.
lki böIüıhden
oluşan konserin
ilk bölümünde
koro tarafından
Muhayyer
makamda eserler
seslendirilirken
Şef Erdinç
Çelikkol'u n
okuduğu
"Dertli'nin divanı"
"Ok gibi hublar,
beni yaydan yabana
attılar" "Bilmediler
kadrimi, ucuz
bahaya sattılar"
eseri izleyenler
tarafından ayakta
alkış|andı.
konserin ikinci
bö|ümünde ise
Bestekar sadettin
Kaynak'ın
birbirinden
güzel eserlerini
koronun solistleri

seslendirdi.
TSM konseri
solistlerin ardından
koronun sunduğu

"Yanaklarım çiçektir"
ve "Gemim gidiyor"
baştan isimli
eserlerle son buldu.

ı$ar Ç

a
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iiKadıncıklar" 8 Mart'ta sahnede
Ankara Devlet
Tiyatrosu'nun (ADT)
yeni oyunu "Kadın
cıklar", 8 Mart
Kadınlar Günü'nde
perde açacak.
kadın, ve kadına
bakış açısını müzik
ve beden diliyle
ortaya koymayı
amaçlayan oyun,
namus cinayetlerini
konu alıyor.

Tuncer Cücenoğ!u
nun kaleme aldığı ve
yönetmenliğini Ensar
Kılıç'ın üstlendiği
oyunda, Aysel Çakar
Kara, Den iz. Alver
Çamlıdağ, Oz|em
Tokaslan, Ebru Uysal,
Umut Karadağ,
Turgay Kılıç, Can
Oztopçu, Yaseri
Şahbudak, Murat Öz,
Ekin Bulut ve Müjde

Hayat ro! alıyor.
Yönetmenden Mesaj
yönetmen Ensar
Kılıç, oyunun tanıtımı
amacıyla, Altındağ
Tiyatrosu'nda düzen-
lenen toplantıda
yaptığı konuşmada,
töre cinayetleri,
kadına şiddet ve
berdel uygulamasının
diziler aracılığıyla
gündeme oturduğunu

ifade ederek,
"Herkese diyorum ki
kimse töreye,
namusa sığınarak
kadın öldürmesin.
Kadına saygı,
insana ve insanlığa
saygıdır" dedi.
"Namus Cinayetleri
Lirik Bir UslupIa
Anlatılıyor"
Kılıç, "Kadın cıklar"
adlı oyunda namus

cinayetlerinin
lirik bir üslupla
ele alındığını
ifade ederek,
"8 Martta, töre
cinayetlerinin
işlenmediği,
cinse!liğin öne
çıkarılmadığı, göz
tacizinden uzak, tüm
hak ve hürriyetlerini
doyasıya yaşayan,
anaların ağlamadığı,

insanlartn ve'
çocukların
ö!mediği, cinayetlerin
işlenmediği bir
kadınlar günü
diliyorum"
diye konuştu.
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Şans oyunlarında
dağıtılan ikramiye
tutarları ve kamuya
aktarılan paylar
yeniden
düzenleniyor.
Şans Oyunları
Hası!atından
Alınan Vergi,
Fon Ve Payların
Düzenlenmesi
Hakkında kanun
Tasarısı, bu hafta
TBMM Genel Kurulu
gündemine geliyor.
Tasarıyla, üç ayrı
kurum ve kuruluş
tarafından tertip
edilen şans oyunları
hasılatı üzerinden
alınan vergiler ile
çeşitli kurum ve
kuruluşlara yapılan
kaynak aktarım'ların-
daki dağınıklık
ve karmaşıklığa
son verilmesi
amaçlanıyor.
Şans oyunları ve
kamuya aktarı|acak
kaynaklarla ilgili
düzenlemelerin tek
çatı altında toplan-
masıyla, çeşitli
kanunların içinde Ver
alan şans oyunları
ve kamuya aktarıla-
cak kaynaklarla
ilgili düzenlemeler
de yürürlükten
kaldırılacak.
Diğer kanun ve
kanun hükmünde
kararnameler ile
bunlara dayanılarak
çıkarı!an mevzuatın
bu Kanuna
aykırı hükümleri
uyg u lanamayaca k.

Tasarıya göre, her
türlü şans oyunları
faaliyetinden elde
edilen hasılat, Şans
Oyun!arı Vergisine
(ŞOV) tabi olacak.
ŞOV, at yarışlarında
yüzde 7, futbol mü
sabakalarına dayalı
müşterek bahislerde
yüzde 5 ve diğer
şans oyunlarında
yüzde 10 olarak
uygulanacak.
Tasarıyla, şans
oyunlarının
düzenlendiği yer
belediyelerine pay
odenmeslnc son
veriliyor.
Düzenleme kap-
samındaki kamu
kurum ve kuruluşları
için belirlenen
yatırım ve işletme
giderlerine ilişkin
sınırlama, 2008 yılı
sonunda günün
koşullarına göre
yeniden gözden
geçirilecek.
Ancak, yatırım

ı

ve işletme
giderlerine ilişkin
azami oran;
Türkiye Jokey
Kulübü için yüzde
26, futbol
müsabakal,arında
müşterek bahis için
yüzdc 38, Malll
Piyaııgo ldaresince
düzenlenen şans
oyunları için ise
yüzde 18 o|arak
uygu!anacak.
Spor Toto Teşkilat
Müdürlüğü tarafın-
dan düzenlenen
"lddaa" oyununun
vergi lend iri lmesinde,
1 Ocak 2004'ten,
düzenlemenin
yürürlüğe gireceği
tarihe kadar
yüzde 3 oranı
uygulanacak.
Bu tarihten
sonra ise ŞOV,
yüzde 5 olacak.
Tasarının 7 Mart
Çarşamba günü
görüşülmesi
planlanıyor.

I

lnsansı robot Dexter,
üretildiği
california'daki
araştırma Iaboratu-
varında kendi
kendine yürümeyi
öğreniyor
ABD'de üç mühen-
disin kurduğu
bağımsız-bir araştır-
ma grubu olan
Anybots'un 6 yıllık
çalışmasının ürünü
olan Dexter, ticari
öncüllerinin tersine
yürümeyi hataların-
dan ders alarak
öğreniyor. İlk kez
ayağa nasıl kalka-
cağını keşfettikten
sadece birkaç gün
sonra ilk adımlarını
atmaya başlayan
Dexter, verilen bilgi-
leri analiz ederek
hareketlerini buna
göre ayarlıyor.
Araştırma laboratu-
varının kurucusu
Trevor Blackwell,
Dexter'ın ilk başta
yürümenin nasıl bir

ıı ıı

şey olduğu hakkında
çok genel bir fikri
bu!unduğunu belir
terek, "llk denedi
ğinde hemen düştü"
dedi. Blackwell,
eklemlerin durumu,
ayağa uygulanan
güç ve vücudun
eğildiği yön gibi
200 değiçik bilgiyi
saniye de 100 kez
kaydettiklerini,
Dexter'ın sonra bun-
ları harekete halinde
uygulamayı başar
dığını belirtiyor.

aıl§ 0 uılIarııla gıll düıOnlenlg

Robot Dexter urume 0
ı ııY

t

Dexter'ın, hareket-
lerinin önceden
programlanmasın-
dan ötürü Honda'nın
Asimo gibi piyasada-
ki yürüyen robotlar-
dan ayrıldığını
belirten Dr. Black
well, amaçlarının,
özeI programlanmış-
tan ziyade insanın
yaptığı gibi değişik
çevre ve rollere
uyum sağlayabilen
robotlar tasar!amak
olduğunu
kaydediyor.
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Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığımız nüfus cüzdanlarımız
ve Bağ-Kur sağlık karnelerimiz ile Garanti Bankası cüzdan-
!arımız çalınmıştır. Yenilerini çıkaracağımızdan eskilerinin

hükmü yoktur. ABDuLLAH şARU . MAciOr şınu
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Dokuz Eylü! Univer-
sitesinden 4 bilim
adamı, insan
boyunu hem
uzaktan kumanda ile
hem de belirli bir
ağırlık uyguIayarak
uzatmak için
ge!iştirdikleri
2 farklı projenin
patentini almak için
Avrupa Patent
Ofisine başvurdu.
llk projede boy
uzatmak isteyenler
için kemik içerisine
çakıIan çiviler,
uzaktan kumanda
ile her gün 1 mm
boy uzatacak.
Bu projede hasta,
yattığı yerden
boyunu uzatabile-
cek. Diğer projede
ise günde bir kez
ayağlnı yere sertçe
vuran kişinin
boyu aynı oranda
uzayabilecek.
Projeyle birlikte
bir kişinin boyu
3.5 ay gibi kısa bir
sürede 10 santimetre
uzatılabilecek.
Dokuz Eylül
Universitesi (DEU)
Tıp Fakültesi

damlarından ho r0rktl ılıatılıa
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Hastanesi Ortopedi
ve Travmatoloji..
Ana Bilim Dalı Oğre-
tim Üyesi Prof. Dr.
Hasan Havıtçıoğlu,
y?.ptlğı açıklamada,
TUB|TAK ve
DPT'den aldıkları
destek sayesinde
geliştirdik!eri
laboratuvarlarında,
Bilgisayar
Mühendis!iği,
Makine Mühendisliği,
Kimya Fakültesi
ve bazı bölümlerle
ortaklaşa projeler
geliştirdiklerini
anlattı.
Havıtçıoğlu,

kendisiyle birlikte
Doç. Dr. Onder
Baran, araştırma
görevlileri Bora
uzun ve Hakan
oflaz ile hem
mekanik hem de
şekil bellekli
aIaşım!ardan
yararlanılarak insan
boyunu uzatmak için
geliştirdikleri proje
için Avrupa Patent
Ofisine 18 Eylül
2006 tarihinde
başvurduklarını,
3 ay sonra patent-
lerin gelmesini
beklediklerini
kaydetti

NosTRU
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Boydrın boyr. Brıtı Trukyr. (Dedrlrığaç, Günı[ikuıe,lskeçe v,s,)

KAVALA - SELA\ILK - YAI,{YA - PARGA - PREVEZE -
I a a

ATlliA - C,lRlT ffuncliya, Resemnr", Hr,nyu)

RC,DC,S- tlARllrlARlS - BURSA

eiı-ci icir.ı
ALl PEKMAN CEP : 0 532 276 17 78

Ş.F.T TRAVEL AGENCY TEL i 0 224 251 00 29

iGemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com



l

oEnk

5 Mart 2007 Pazartesi ö
GuNLux slYAsl GAıETE

Savfa 7

Partller 25 konusunda hemfl klra
Siyasi parti!er, mil-
letvekili genel seçi-
minin ne zaman
yapı!ması gerektiği
konusunda farklı
görüşlere sahipken,
seçilme yaşını 25'e
indiren düzenlemenin
ise önümüzdeki
seçimde mutlaka
uygulanmasını istiyor.
"Seçimlerin birkaç ay
öne çekilmesi"
durumunda, seçilme
yaşını 25'e indiren
düzenlemenin, Anaya
sa'nın 67. maddesin-
deki "Seçim kanun-
Iarındaki değişiklikler
yürürlüğe girdiği tari-
hten itibaren bir yıl
içinde yapılacak
seçimlerde uygu!an-
maz" hükmü uyarınca
ilk seçimde uygulana-
mayacağına dikkati
çeken muhalefet
sözcüleri, bu durum-
da "25 yaşı" güvence
altına alacak yeni
bir düzenleme yapıl-
ması gerektiğlni
savunuyorlar.
Anamuhalefet partisi
CHP yöneticileri ise
25 yaşla ilgili düzenle-
meyi önemsediklerini
ancak "AKP'nin

paıtisel hesap!arına
göre Haziran ya da
Eylül'de yapılacak bir
seçime desteklerinin
söz konusu olmaya-
cağı"nın altını çiziyor.
"Sayın Başbakanı
mızın, genel başkanı
mızın ifade ettiği gibi
seçim zamanında
yapılacaktır" diyen
AK Parti Gene!
Başkan Yardımcısı
Edibe Sözen, böylece
25 yaşın önümüzdeki
seçimlerde uygu-
lanacağını vurguladı.
Seçilme yaşının 25
yaşa indirilmiş olma
sının Türkiye'nin
nüfus özelliğiyle
örtüşen bir durum
olduğunu vurgula-
yark, "4 Kasım 2007
tarihinde genel
seçimlerin yapı!ması
planlandığı için genç
adayların da ben
büyük bir şans
olduğunu düşünüyo-
rum" dedi.
CHP Genel Başkan
yardımcısı Mustafa

,, Özyürek ise Genel
seçimlerin 4
Kasım'dan bir iki ay
önceye alınması
durumunda, seçilme

yaşını 25'e indiren
anayasa değlşik-
liginin uygulanamaya-
cağına işaret ederek,
"AKP'nin keyfine,
partiseI hesaplarına
göre, Haziran ya da
Ey!ül'de bir seçime
bizim desteğimiz söz
konusu olmaz. 25
yaşla ilgili düzenle-
meyi önemsiyorlarsa
o zaman seçimi
Kasım'da yaparlar"
diye konuştu.
Anavatan Genel
Başkan Yardımcısı
salih uzun da
"samimiyetsizlikle"
suçladığı AK Paıtl
iktidarından kurtu|-
mak için mümkün
olan en erken tarihte
seçim yapılması
gerektiğini savu-
narak, seçim tarihi
Kasım ayından öne
alınırsa 25 yaşla ilqili
düzenlemeyi uyg tı -

layabilmek için .ı
Anayasa değişikliği
gerektiğini belirtti.
DYP Genel Başkan
yardımcısı saffet
Arıkan Bedük de 25
yaşla ilgili düzenle-
menin bir ihtilaf
konusu olarak gün-

demde tutuImaması
gerektiğini ifade
ederek, "25 yaş ile
ilgiIi getirilmiş olan-düzenleme doğrudur,'
isabetlidir ve ilk
seçimlerde de mut!a-
ka uygulanması
gerekmektedir. Bunun
için Anayasa değişik-
liği yapılması gereki
yorsa bu yapılmalıdır.
Bu konunun
netleşmesi için DYR
YSK'ya müracaat
e.tmiştir" dedi.
ulkede bir süreden
beri erken seçim

koşulIarı oluştuğunu
savunan MHP
Genel Başkan
yardımcısı
Mehmet Şandır da-
"C um hurbaşkanlığı
seçiminden sonra
yapılacak bir genel
seçim erken seçim
oImaz, geciktirilmiş
bir seçim olur. Ancak
yine de iktidar, seçim-
leri kasım'dan bir iki
ay önceye çekmeyi
düşünürse buna bir
itirazımız olmaz. Bu
durumda 25 yaşla
ilgili düzenlemenln bu

seçimde uygulan-
abilmeslne
yönelik bir anayasa
değişikliği yapılması
zorunlu hale ge[ir"
diye konuştu
DSP Genel Sekreteri
Ahmet Tan da "Eğer
yeni bir anayasa
değişik!iği
yapı!acaksa
o zaman seçim
yasaları da ele alın-
malı. Yüzde 10 seçim
barajını düşürerek,
temsi!de ada|et|
sağlamak
gerekiyor" dedi.

ATO'dan 33Ka ı 2OO7 ra oru ,,

kayıt dışı ekonominin
GSMH'nin yüzde
50'sinden fazla
olduğu tahminine yer
verildi. Bazı ulus-
lararası araştırmalar-
da ise Türkiye'deki
kayıt dışı ekonominin
GSMH'ye oranı yüzde
32-34 oranları arasın-
da hesaplanıyor.
Kayıt dışının ekonomi
üzerinde doğrudan ve
dolaylı olarak bir çok
olumsuz etkisi
bulunuyor. En doğru-
dan etkilerin başında
devIetin tahsil ede

mediği vergi ve sigor-
ta primleri geliyor.
Türkiye lstatistik
Kurumunun (TÜlK)
işgücü istatistikleri
kapsamında
hesapladığı kayıt dışı
ça!ışanların oranı
yüzde 50 düzeyinde
seyrediyor. TQrkiye
genelinde çalışan
22,6 milyon kişinin
10,9 milyonu herhan-
gi bir sosyaI güvenlik
sistemine kayıtlı
olmadan ça!ışıyor.
Bir sosyal güvenlik
sistemine kayıtlı
olmayanların 2 mil
yon 574 bini ücretli,
1 milyon 635 bini ise

yevmiye!iler oluştu-
ruyor. Bu kapsamdaki
toplam 4 milyon 209
bin kişinin yasalar
gereğince SSK'ya
kayıtlı olması, SSK
ve lşsizlik Sigortası
Primiyle gelir ve
damga vergisi
ödemeteri gerekiyor.
Rapora ilişkin değer-
lendirmelerde bulu-
nan Ankara Ticaret
Odası Başkanı Sinan
Aygün, kayıtdışılığın
en büyük karadelik
ha!ine geldiğini
belirterek, "kayıt
dışılık hayalet
ekonomi, gö!ge
ekonomi" dedi.

ıt dı
Türkiye'de yüzde
30'lar civarında sey
rettiği tahmin edilen
kayıt dışı ekonomi
nedeniyle 2007 yılın-
da devletin vergi ve
sosyal güven!ik sis-
teminin yı!lık sigorta
primi kaybının en az
51 milyar YTL
civarında olduğu
tahmin ediliyor.
Devletin alamayacağı
vergi tutarı 32 milyar,
SSK, Bağ-Kur ve işsiz
lik sigortası priı,ni
kaybı ise 19 YTL'yi
buIacak. Türkiye kayıt

dışı ekonominin ve
kayıt dışı ça!ışanların
oranını her yı! 2 puan
aşağı çekebilmeyi
başarırsa 10 yı! içinde
182 milyar YTL vergi,
50 milyar YTL de
sigorta primi o|arak
toplam 232 milyar
YTL'llk ek kaynak
sağ!ayabilecek.
ATO'nun hazırladığı
"Kayıt Dışı 2007"
raporuna göre kayıt
dışı ekonominin
Türkiye'deki boyutuy-
la i!gili olarak,
hesaplama yöntemine

göre araştırmacılar
GSMH'nin yüzde
2'siyle yüzde 137'si
arasında değişen
oranlarda ve bir-
birinden çok farklı

- sonuçlar ortaya
çıkarıyor.
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan imza-
sıyla, 4 Ekim 2006
tarihli Resmi
Gazete'de y.ayım!anan
"Kayıt Dışı lstihdamla
Mücadele (KADİM)
Projesi"y!e ilgiIi
genelgede
(2006128) Türkiye'de

l{Ulllllli{tll{ ıı0 |lDlll{Lll{
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Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

Tevhid-i Tedrisat Kanunun Kabülü

(Eğıtım r" oor!İ,H#;f,'"3resi yasası) 2

Cumartesl gününden devam
c)- MıSYoNER oKULLARı, YABANGı

KOLEJLER, AZINL|K OKULLARI:
Yabancı dilede eğitim yapıyorlardı.
1863 te açıIan Robert Koleji, İzmir

Amerikan Kız ve Tarsus Amerikan Kolejleri,
Notre Dame de Sion, Saint Micheal (1868),
Saint Joseph (1857), Saint Benoit (1783) v.b.
37 şehrimizde 72 Fransız okulu, 19 ilimizde
27 Amerikan okutu Sadece İstanbul'da 83
İngiliz Okulu, 44 Rus, 24 İtalyan okutu....
Elazığ'da (Harput) bile 83 yabancı okul.
Ayrıca Anadolu'da 2228 Rum Oku|unda
188.577 öğrenci öğrenim görmekteydi.

Elbette ki bu okullar; Alman okuluysa
Alman kültürünü, Amerikan okuluysa
Amerikan kültürünü, Fransız okuluysa
Fransız kültürünü Türk insanına aşılamayı
terhe! amaç edineceklerdir.

Bu oku|larda Türk ulusu bilincini aşılamak
olanaksızdı.

Tam tersine sömürge vatandaşı olma
davranışı veriliyordu.

M. KemaI'in 19 Mayıs 1919 da Samsun'a
çıkmasıyla başlatılan bağımsız!ak ateşinin
tüm yurda yayılmaya başladığı sıralarda,
"Amerikan Mandası" mı?, "lngiIiz Mandası"
mı? iyidir diye tartışanlar bu okulların
mezunlarıdır.

Bu okulların herbirinde üç ayrı dünya
görüşü, üç ayrı yaşam şekli, üç ayrı çağın
i nsan !arı yetişmekteydi.

Ytıkarıda değindiğimiz üç ayrı eğitim
kurumlarıyla ulus egemenliğini davranışa
dönüştürmüş kuşaklar yetiştirmek, ulusal
kültürü güçlendirmek, ulus bilinci vermek,
böylece u|usal bilinci sağlamak olanaklı
değildi.

Bir ulusun bireyleri ancam bir eğitim
görebilir.

Bu ülkede üç türlü eğitim, üç türlü insan
yetiştirir. Bu ise duygu, düşünce ve dayanış-
ma birligi amaçlarını tümüyle yok eder. ..

Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla (Eğitim, Oğre-
tim Birligi Yasası) Türkiye Cumhuriyeti'ndeki
tüm eğitimöğretim kurumları Milli Eğitim
BakanIığı'na bağlanmıştır.

Bu gün yıl dönümünü kutladığımız bu çok
önemli yasa; Saruhan (Manisa) milletvekili
Vasıf Çınar (3 Mart 1924'te) hiç görüşme
konusu yapılmadan oybirliği ile kabul
edilmiştir.

Kısaca özetlersek bu yasa bizlere neler
kazandırmıştır?

- Türk Mllll Eğltimi, dogmatik yapıdan
demokratik yapıya kavuşmuştur.

- Tüm eğitim kurumları Milli Eğitim
Bakanl ığı'r;a bağlanmıştı r.

- Perşembe günleri, öğrencilerin topluca
"Padişahım çok yaşa!" dedikleri mahaIle
mektepleri ve medreseler kapatılmıştır.

- Misyoner okulları, kolejler, azınlık
okulları Mllll Eğitim Bakanlığı'nın denetimi
altına alınmıştır.

- Çağdaş oku|ların tüm ülkede açılmasını
ve yaygınlaşması sağlanmıştır.

- Dini eğitimden, laik eğitime, bilimsel
eğitime geçilmiştir.

- Eğitimde birlik, bütünlük sağlanmış,
çatışmalar önlenmiştir.

o
f oxruxsivsi o.zer: I

Türk l
DİSK Birteşik Metal_!ş
sendikası tarafından
imalat sanayindeki
işçilere yönelik
yapılan araştırmada,
Türk işçisinin çok
çalışıp, çalışmasının
karşılığını alamadığı
belirtildi
Sendikanın Araştırma
Dairesi, Uluslararası
Metal lşçileri Federas
yonu'nun (UMF) veri-
lerinden yola çıkarak
yaptığı araştırmada,
bazı ülkelerde işçi-
lerinin çalışma
sürelerine göre alım
gücünü ortaya koydu.
Araştırmaya göre,
Türkiye, değerlendir
meye alınan 54 ülke
içinde, çalışı|an sü
reye bağlı alım gücü
sıralamasında 40. sıra-
da yer alıyor. lsviçreli
işçiler istediği ürünü
alabilmek için en az
çalışmak zorunda
grubu otuşturuyor.
lsviçreli bir işçinin
orta|ama büyüklükte
bir otomobili alması
için 3 ay başka bir
harcama yapmadan
çalışması yeterli
olurken, Tanzanyalı bir

ok

işçinin 640 ay, yani
53 yıldan taz|a çalış-
ması gerekiyor
Türkiye'deki bir lşçinin
aynı otomobili almak
için çalışması gereken
süre ise İsviçreli
işçininkinin 10 katına
karşılık geliyor.
Türkiye'deki bir işçinin
göreceli olarak almak-
ta en zorlandığı ürünü
buzdolabı o!uşturuyor.
Türk işçisi buzdolabı
alma zorluğunda 54
ülke içerisinde 47.
sırada bulunuyor.
Buzdolabını almak için
Türk işçisi 273 saat
7 dakika çalışırken,
lsviçreli bir işçinin
buzdolabı alması için
12 saat 23 dakika
çalışması yetiyor.
Temel gıda mad-
delerinden 1 kilogram

aıkazanı 0
bir işçi kirasını
ödemek için
yalnızca 12 saat 30
dakIka çalışıyor.
Kira açısından
yapılan değer-
lendirmede ise
Türkiye orta sıralarda
yer alıyor. Türkiye'de
bir işçinin kira öde-
mek amacıyla çalışıl-
ması gereken ortalama
süre ise 62 saat
17 dakika olarak
hesap!anıyor.
Araştırmaya konu
ülkelerden İsviçre,
Almanya ve
Danimarka
çalışma sürelerine
göre a!ım gücü
sıralamasında ilk
üçte yer alıyor.
Araştırmaya göre,
Türkiye, $5 saatlik
haftalık çalışma
süresi ile veri a!ınan
60 ülke arasında
lmalat sanayinde en
çok çalışılan ülkeler
sıraIamasında
8. sırada bulunuyor.
Türkiye en az
saat ücreti sırala-
masında 24. ülke
sırada yer
bu!uyor.

ı ı
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eti satın almak için
Türkiye'deki işçi 2
saat 48 dakika çalış-
mak zorunda kalırken,
bu süre AImanya'daki
işçi için 27 dakika ge
riliyor. Süt almak için
Türkiye'de işçinin
çalışması gereken
süre 22 dakikayı
bulurken, Almanya,
Be!çika, Finlandiya
gibi ülkelerde bu süre
2 dakikayla_sınırlı
bulunuyor.
Geliri ile kira ödemek-
te en çok zorlanan işçi
Hindistan'da bulunu
yor. 90 metre kare
bir evde oturmak için
Hintll bir işçi,340
saat çalışmak duru-
munda kalıyor.
Kira için en az çalışan
işçi ise lngiltere'de
yaşıyor. lngittere'de

Daire,Zeytinlik, Vi|Ia, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP işı_rRi YAPıLıR

AclL §ATıLıK .ıe ıt|RALıKLnRıııız iciıı ılzi ARAyıNız

BİY ililu§TAFA üı*LP İıİLAı(,TAI,|
ft 71

ıı ıı alak Alım, Satım ve KlHer Çeşit rıma Hı metı

120 m2 3 + 1 SATıLıK LÜX DAıRE

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATIL|K DAİRE

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

Balıkpazarı'nda 1'l5 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli tıılüstaki| Ev (Bahçe İçinde}Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpaıan Eskisahil lılektep Sokak l'lo:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+1",l10 m2 aunsorlü.kombiliutı]ık daire

Bağ-Kur SanayiSitesinde 185 m2 çekme katlı, lçindeki yeni atari makineleriyle ştılık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçell

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey'cle 1Z donum arazı ve Azot Kavşagına 400 mZ uzaklıKta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her TürIü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Pollçesi Yapılır.

§EKER SİGORTA
sacide öuAtp

Tel : 513 2474 Fax: 514 10 21

ALES'e
basvurular

un son
Akademik Persone!
ve Lisansüstü Eğltl
mi Giriş Şınavı
(ALES), 2007-1lkba-
har dönemi başvu-
ruları bugün sona
eriyor. ALES'e, bir
lisans programın-
dan mezun olabile-
cek durumda bulu-
nanlar, lisans prog
ramını bitirenler ile
denklik belgesi al
mış olmak kaydıyla
yurt dışında lisans
eğitimi görmüş
olanlar başvurabile-
cek. Yabancı uyruk-
!u öğrenciler de
sınava katılabiIecek.
ALES'e başvurmak
isteyen adaylar, 2
YTL karşılığ.ında
2007-ALES llkbahar
Dönemi Kılavuzu'nu
ve Başvurma Belge
si'ni üniversiteler-
den alacaklar.
Adaylar ayrıca 4
YTL sınav ücreti
yatıracak. Adaylar,
kuraIlara uygun
olarak doldurdukları
başvurma belgesini,
banka dekontu ile
bir!ikte yine
üniversitelere
teslim edecekler.

bu

iGemllk 
körfez' internette

www. g e m l İ k ko rf ezgazetes İ . co m



o€fYr

5 Mart 2007 Pazartesi

Avrupa Birliği'ne
bağlı Avrupa Yaşam
ve Çalışma Koşulla
rını lyileştirme
kurumu tarafından
hazırlanan "4'üncü
Avrupa Çalışma Ko
şulları Anketi" açık-
landı. Ankette Türki
ye'de tacizde Avrupa
üçüncüsü o|du.
Anketin "cinsel taciz"
bölümünde, "Kadın
lar bu tür eylemler|e
erkeklerden üç kat
iazla karşılaşmak-
tadır. Kadınlar en çok
Çek Cumhuriyeti'nde
yüzde 10, Norveç'te
yüzde 7, Türkiye ve
Hırvatistan'da yüzde
6, Danimarka,
lsveç, Litvanya ve
lngiltere'de yüzde 5
oranlarında bu olay-
lardan etkilenmekte-
dir|er. Olgu bazı
güney Avrupa ülke
lerinde güçlükle
rapor edilebilmiştir.
ltalya, lspanya, Malta,
Kıbrıs'ta yüzde 1'in
altında olay saptan-
mıstır" denildi.
Meİkezi, ldanda'nın
başkenti Dublin'de
bulunan Avrupa
Yaşam ve Ç_alışma
Koşu!larını lyileştir
me kurumu tarafın-
dan hazırlanan "4'ün
cü Avrupa Çalışma
Koşulları Anketi"
Şubat ayının son
günlerinde açıklandı.

Sny fa 9
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Blriken traflk

cezaıarına af e 0rııBarış Güler'in
kaleminden 7 YAş

erlnde kadıııa taclzde Auru
Türkiye dahil 31
Avrupa ülkesinde
2005 yılının Eylül ve
Kasım aylarında
gerçekleştirilen
ankette 30 bin işçiye
soru!ar yöneltildi.
Anketin "|şyerinde
şiddet, taciz ve
ayrımcılık" başlıklı
bölümande bu gibi
olayların Avrupa'da
düşük bir yüzdeyle
gerçekleştiği ve istis-
na olduğu belir-
tilirken "Bir yılda 20
işçiden birinin (yüzde
5) yönetici ya da iş
arkadaşları tarafın-
dan tacize ve şiddete
maruz kaldıkları, 100
işçiden birinin, dini,
etnik kökeni gibi
nedenlerden dolayı
ayrımcılığa uğradığı
saptanmıştır" denildi.
Anketle ilgili raporda,
AB'ye ilk üye o|an 15
ülkede (AB15) geçen
10 yılda işyerinde iş
arkadaşlarından ya
da dışarıdan karşıla
şılan şiddette yüzde
4'ten yüzde 6'ya bir
artış olduğu belirtildi.
Türkiye işyerinde
kadına cinsel tacizde
Avrupa ücüncüsüffi
cinsel taciz" ya da
"istenmeyen cinsel
tavır" bölümünde ise
yanıt verenlerden
yüzde 2'den azı bu
tür bir davranış!a

au

karşılaştıklarını
bildirdi. Ankete
şöyle devam edildi:
"Kadınlar bu tür
eylemlerle erkekler-
den üç kat fazla
karşılaşmaktadır.
Kadınlar Çek
Cumhuriyeti'nde
yüzde 10, Norveç'te
yüzde 7, Türkiye ve
Hırvatistan'da yüzde
6, Danimarka,
lsveç, Litvanya ve
lngiltere'de yüzde 5
oranlarında bu olay-
lardan en çok etkilen-
mektedirler. Bazı gü
ney Avrupa ülkelerin
de bu olgu güçlükle
rapor edilebiImiştir.
ltalya, lspanya, Malta,
Kıbrıs'ta yüzde 1'in
altında olay elde
edilmiştir. "
50 yaşından
büyük kadınlara da
cinse! taciz
Bu suç türüyle
muhatap olan|arın en
büyük bölümünü 30

uncu§u

yaşın altında kadınlar
oluştururken tacize
uğrama oranları
yüzde 6'ya ulaşıyor.
Sözleşme türüne
göre ise, sabit-
dönemli sözleşmeyle
çalışanlar ya da bir
ajans tarafından
bulunan geçici işçi
lere yönelik taciz ora
nı (yüzde 6), süresiz
kontratla çalışanlara
oranla daha yüksek
bu|undu (yüzde 2.)
Ankette yer alan bir
grafiğe göre, Avru
pa'da 15-29 yaşları
arasında işyerlerinde
cinsel tacize uğrayan
kadınların oranı
yüzde 5.5'e ulaşıyor.
30-49 yaş kadınların
tacize uğram oranı
yüzde 2.9. Türkiye
dahiI Avrupa işyer-
lerinde tacize
uğrayan 50 yaşından
büyük kadınların
oranı lse yüzde 1'in
altında.
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AKR çeşitli nedenler-
le tebligatların geç
yapılmasından kay-
naklanan "birikmiş
trafik cezalarına"
yönelik af hazırlığını
sürdürüyor.
AKP lstanbu! Millet
vekili Ünal kacır'ın
hazırladığı yasa tek-
lifine göre' "31 Aralık
2006 tarihinden önce
2918 sayılı Karayo!ları
Trafik Kanunu'na
göre yazılmış ancak 1

Ocak 2007'den sonra
tebligatı yapılmış
cezaların affı, eline
tebligat ulaşıp ceza
larını ödeyenlere ise.
ödedikleri miktarın 30
gün içerisinde iadesi"
öngörülüyor.
Kacır, KarayolIarı
Trafik Kanunu'nda
Değişiklik Yapılması
Hakkında kanun
Teklifi'nin gerekçe
sinde, birikmiş trafik
cezalarına dikkat
çekti. Kacır, "Karayo!
ları Trafik Kanunu'na
göre sürücüsü tespit
edilemeyen ya da dur
durulamayan araçla
rın tescil plakalarına
ceza veya suç tuta
nağı düzenlenmekte-
dir. TesciI plakasına
göre düzenlenen
cezalar çeşitli neden-
lerle ilgililerine tebliğ
edilememekte ve
birikmektedir. Tebliğ
işlemini geciktiren
nedenler ortadan
kalktığında cezaların
tebliği toptan yapıl-
maktadır. 2004-2005-
2006 yıllarına ait
cezalar 2007 yılı
başında teb|iğ
edilmeye başlanmış,
vatandaşlarımız 3
sene önce işledikleri
trafik suçuy|a 3 sene
sonra karşı karşıya
kalmışlardır" dedi.
Devlete güven
azalıyor
Teklif gerekçesinde,
araçların bazılarının
el değiştirdiğini,

tescil plakasına yazı
lan cezaların tahsilin-
in fiilen imkansız hale
geldiğini belirten Ka
cır, şunları kaydetti:
"Bazı araçlar için çok
sayıda tutanak düzen-
lenmiş araç sahipleri
ödeme gücünü kat
kat aşan cezalarla
karşılaşmışlardır.
Şoför çalıştıran işyeri
sahipleri dolmuş ve
taksici esnafı artık
kendileri ile çalış-
mayan şoförlerinin
suçlarını üstlenmek
zorunda kalmışlardır.
yetkili mahkemelere
yapılan itirazlar
yargının iş yükünu
arttırmaktadır Esas
itibariyle ıdarenin
kusurundan kay-
naklanan gecikmiş
tebligatlar vatan-
daşlarımızın devlete
bağlılık ve güvenlerini
azaltmaktadır."
AF GELİYOR
Kacır'ın verdiği yasa
teklifinde, söz konusu
yasanın 116. mad-
denin ikinci fıkrası
değiştirilerek, "tescil
plakasına göre
düzenlenen ceza ve
suç tutanaklarının
tutanak!arın düzen-
!enmesinden itibaren
30 gün içerisinde
işleme konulması"
öngörü|üyor.
Böylece vatan-
daşların 2-3 yıl
sonra gelen trafik
para cezaları ile karşı
karşıya kalmaması
amaçlanıyor. Teklif,
"31 Ara!ık 2006'dan
önce yazılmış ancak
1 Ocak 2007'den
sonra tebligatı
yapılmış cezaların
affını" öngörüyor.
Düzenleme ayrıca,
"eline tebligat ulaşıp
cezalarını ödeyenlere
ise, ödedikleri
miktarın 30 gün
içerisinde iade
edi!mesi hakkı"
sağ!ıyor.
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GemIik Nüfus Müdürlüğünden aldığım

nüfus cüzdanımı kaybettim,

Hükümsüzdür,

KEVSER TAI\JIDEMİR

fie-
ıı

çlzıYoRuM

\-E 
r- yF
a



5 Mart 200'7 Pazartesi Sayfaı 10

sPoR

Gemllks or en lerl fark edı 6-0

I Seyfettin ŞEKERSOZ
Bırinci amatör
küme gençler ligi
dördüncü grupta
düşmeme mücadelesi
veren Gemlikspor,
konuk ettiği
Orhangazispor'a
6-0 yenildi.
Grubunun yenilgisiz
lideri o|an Orhanga
zispor karşısında
maçın i!k yarısında
yakaladığı pozisyon-
Iarı değerlendire-
meyen Gem!ikspor,
16 dakikada yediği

golle ilk yarıyı
1-0 yenik kapadı.
lkinci yarıda oyun
disiplininden kopan
Gemlikspor genç
takımı arka arkaya
yediği go!lerle maç-
tan 6-0 yenik ayrıldı.
SAHA :

Gemlik Atatürk
HAKEMLER :

Kamil Çetin (7)
Demircan Şerbetçi (7)
Kasım. Mutlu (7)
GEML|KSPOR :

Emre (4) Sercan (4)
Ozgür (4) (Cihangir 3)
Tanju (4) (Sertan 3)

Fatih (5) Muharrenı
(6) Mutlu (4) Samet
(4) Adem (4) Selçuk
(4| Zafer (a) (Metin 3)
ORHANGAZ|SPOR :

Fatih (a) HaIll (4)
lsmail (5) Burak (5)
Ahmet aslan (5) Aras
(5) (Semih 3) Ahmet
Al (6) Şafak (7) (Emre
4) Sezer (8) Murat (7)
Nurullah (5) (Recep 5)
GOLLER :

Dk. 16 Şafak,
Dk. 60-63-86 Sezer,
Dk. 82 Emre,
Dk. 87 Murat
(Orhangazispor)

orı 0Umurs ükranl es orı 1

Seyfettin ŞEKE8§PZ

Şükraniyespor
karşısında gol
kaçırma yarışına
giren Umurspor
son dakikada
yediği gol!e
sahadan 1-0
yenik ayrıldı.
Puanı bulunmayan
Şükraniyespor
karşısına
galibiyet için

çıkan Umurspor,
farklı alacağı maçta
üzülen taraf oldu.
Kale önünde
yakaladığı birçok
go!lük pozisyonu
ku llanamayan
Umurspor, kendi
sahasında değerli
3 puanı rakibine
hediye etti.
SAHA :

Gemlik Atatürk

HAKEMLER :

Mehmet Tan (7)
Kamil Çetin (7)
Dem irca n

Şerbetçi (7)
UMURSPOR :

Şafak (5) Mert (5)
Emrah (5) Emrullah
(5) Cem (5) Yavuz
(5) Tarkan (4)
(Vedat 3) Zafer (4)
Burak (5)
Halil (5) Arlf (a)

şüKRANiyrspoR
Vğr, (5) Vedat (a)
Ozkan (4) Yılmaz
(4) !small (4)
S.erkan (3)
(Ozcan 4) Se.rdar
(5) Emre (6) llyas
(4) (Aıı 1)
Hasan (6)
(Mikail 1) Fatih (5)
GOL :

Dk. 88 Hasan
(Şü kran iyespor)
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ı[uınla Beledl e ldınanes 0rı 0 Fethl

Muharrem (4) Serhat
(6) Beşir (a) (Ahmet 5)
Adil (6) Mehmet (6)
Ahmet Alkan (5)
Yavuz (5) Sadık (7)
Ahmet onay (5) Umit

urdu: I

(6) Ersin (a) (Murat 4)
GOL : Dk. 29 Ahmet
Onay (Fethiye)
KlRMlZl KART :

Dk. 85 Sercan-
Cüneyt (Kumla)

Seyfettin ŞrXrnSÖZ
Kumla Belediyespor
dün evinde
oynadığı
maçta grubun

iddialı takımlarından
Fethiye
ldmanyurdu'na
1-0 yenildi.
Süper lige çıkmak

için kadro oluşturan
grubunda !ider
olan Fethiye
ldmanyurdu
karşısında oyuna
iyi başlayan
Kum!a Belediyespor,
29 dakikada
kalesinde gördüğü
sürpriz golle ilk
yarıyı 1-0 yenik
kapadı.
lkinci yarıda
rakibi önünde
üstün oyununu
sürdüren kumla
Belediyespor
yakaladığı fırsatları
gole çeviremedi.
85 dakikada
Sercan ve
Cüneyt'in kırmızı
kart görmesiy|e

sahada 9 kişi
ka|an Kumla
Belediyespor,
iyi oynadığı
maçta 1-0 yeniImek-
ten kurtulamadı.
SAHA :

Gem!ik Atatürk
HAKEMLER :

Mehmet Kara (4)
Ferhat Karaçalı (4)
Ender Çelik (5)
KuMLA
eeleolvESpoR :

Murat (5) Yakup (4)
(Tolga 5) Sercan (6)
lbrahim (6) Hakan (6)
Fatih (6) Serdar (7)
Ercan (6) Alpaslan (5)
(Nurettin 4) Memduh
(6) Cüneyt (6)
rerHlye
iorvıaNyURDU :

GEREKLİ TELEFONLAR RESM| DAİRELER DENiZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı |212| 515 1212
Yalova |226't811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

ittaıyb
polis İmdat

Jandarma lmdat
Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
5l3 18 79
513 12 06 VAPUR - FERİBOT

KAYMAKAMLlK Yalova
Topçular
Eskihisar

|226| E14 10 20

|226| 363 43 19

|262| 655 60 31

oToBÜs

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 l0 28

Kaymakamlık

C.Savcı|ığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAşıM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TÜP DAĞİTİCİLARİ
METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğ!u-Esadaş 514Anıtur 514
Kami| Koç 513

12
20
1o
45
47
35

12
77
72
49
71
71

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Bö!.Şef.
Mİııı Eğt. Md.
Ha!k Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıııo.
Tapu Sic!. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğltim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDıYE
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

5,13 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
Tota!gaz

G
E
]Vl
L
ı

}<
R.
E
H
B
E
R

ı

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Santra| 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 -115
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

NOBETÇİ ECZANE
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GtMİÇ ECZAI{ISİ

İstiklal Cad, No:48 GEMLİK
Tel : 5l3 40 52

K a rfe-
cEİ*uK,ıN iLx GuıüLuK 6A2ETEsi

GEüuxıı

I GüNLüK slvesl GAZETE I

YEREL SÜRELİ YAYİN
YlL : 34 SAY| : 2688

riyarı : 0.25 yTL. (KDV Dahıı)
Sahibi : Kadri cÜı-en

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap CÜLER
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKEnSÖZ

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

yönetim ve Basım ye ri : rönrez oFsET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram Gün|eri ve Pazar günleri yayın|anmaz)
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Seyfettin ŞeXrnSQZ
Oynadığı iki maçta
gördüğü 4 kırmızı
kart ile birinci
amatör kümenin
en hırçın takımı
unvanını yakalayan
Gemlikspor,
dün Sırameşeler
spor'u 3-1 yenerken
bir futbolcusu
yine kırmızı
kart gördü.
Hafta arası takımın
hocasıyla bazı
yönetim kurulu
üye|erinin arasında
yaşanan tartışmalar
ile kaynayan
A____ ı:l____ _ıJ_uemlık§por qa
Başkan Faruk Güzel
tarafından hocayla
ilişkilerin koptuğu
açıklanmıştı.
Görevine son
verildiği açık!anması-
na rağmen dün
takımın başında olan
Bedrettin Uçaner,
yönetimindeki
Gemlikspor,
Sırameşeler
karşısına mutlak
galibiyet için çıktı.
17 dakikada
Nazım'ın kafayla
attığı golle ilk yarıyı
1-0 önde kapatan
Gemlikspor, yağmur
altında oynadığı

ikinci yarıda 64
dakikada Cengiz'le
2-0 öne geçti.
82 dakikada rakibin
penaltıdan attığı
golle maçın 2-1
bitmesi beklenirken
85 dakikada Cengiz
gördüğü kırmızı
kartla takımı
10 kişi bıraktı.
90 dakikada bir gol
daha atan Nazım,
Gemlikspor'u
rahatlatırken
maçın skorunu
tayin etti 3-1.
Maçın bitiminde ise
soyunma odasında
yine tatsız
olaylar yaşandı.
Futbolcular maç
kazanmanın
zEvkini yaşarken
Gemlikspor Başkanı
Faruk Güzel ile
yönetici.lerden
Serdar Ozaydın ile
Emir Ertem arasında
gerginlik ya.şandı.
İSTİFA ETS|NLER
"rakıma ınoral
vermeleri gerekirken
akıllarını takımın
hocasıyla bozmuşlar,
Emir Ertem ile
Serdar Özaydın'ın
yönetimden istifa
etmelerini
bekliyorum'

diyen Faruk Güzel.
hafta sonunda
hocayla ilişkilerınin
bittiğini açıklamasına
rağmen bu durumda
hocayla son olarak
konuşup bir karara
varacaklarını söyledi.
SAHA :

GemIik Atatürk
HAKEMLER :

Serkan Bilir (6)
Fatih Türköz (6)
Onur Ercan (6)
GEMLIKSPOR :

Dinçer (6) Sinan (7)
Arif (7) lsmail (7)
Serdar (7) Aykut (7)
Volkan (8) Soner (7)
(Sercan 4) Cengiz (6)
Emrah (7) (Adem 4)
Nazım (8)
(Muharrem 4)
SİRAMEŞELERSPOR
Serkan (5) Yücel (5)
Nurettin (5) llehmet
(5) All (6) Hasan (4)
(Eren 3) Sercan (4)
(Zater a) Fatih (5)
Gökhan (4) (Görkem
3) Erkin (5)
Semih (5)
GOLLER :

Dk. 17-90 Nazım,
Dk. 64 Cengiz
(Gemlikspor)
Dk. 82 Pen. Erkin
(Sırameşeler spor)
KlRMlZl KART :

Cengiz (Gem!ikspor)

ıı

TüRKiyE,NlN EN KALITELI ve
EKONOMİK DAVETıYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA İİİ

EN özeı- ve GüZEL GüNLERlNlz içiN...

1GUNDE
DAvETİvE

BAsıLıR
Renkli,siyahbeyazhertürlübaskıişleri Fatura&İrsaliye&Hllanı &Broşür&Kartvizit&Kaşe&Cilt&Kitap&Dergi&Katalogbasımıllköfre- ofset

MATBAACİLİK _ YAYİNGİLİK İ REKLAMCİLİK
İstikla! Cad. Bora Sok. Akbank Aratığı No : 3/B GEMLİK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224|513 35 95

34 YıLLı}<
TEGRÜgEMiz iı_e
Hlzrlyı.ETiıııizDEyiz



Sez in sar|nın ailesi l n
ardım kam an ası ba latıldı

Endüstri Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yapan ve geçtiğimiz günlerde intihar
eden Sezgin Sarı'nın eşi ve çocukları için Kaymakamlık tarafındln yardım
kampanyası başlatıldı. Oluşturulan Yardım Komitesi, kişi ve kurumlarca
yapılacak yardımların Vakıflar Bankası 2023164 nolu hesaba yatırılarak
banka dekontunun Kaymakamlığa gönderilmesini istedi. Haberi sayfa 2'de
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Go ldstar

YEMEK
ünpriuı
LTD.şTİ.
ceıııal Tıırıııı

Ihbrlka 8 lşyeri Toplcı
Düğün ve Cemiyetlere

.yemek verilir.
Merkez : İskele Meydanı No: 15 0ellll-İX
Tel : (0.224) 513'42 20 Fax : 524 71 06

Şube : Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesis|eri CEllLİX
Tel : (0 224) 5248417 Cep Tel : 0.533 653 77 55

kan Tura u a
gııl ıilakaın ancı a ııla0aı[

Be
{

lediye Meclisi'nin Mart ayı toplantıları dün başladı
Belediye

Meclisi'nin dün
yapıl an topl antı sın da,
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut'un
makam aracınin
yenileme istemi
kabul edilirken,
kadın koruma Evi
ile Gemsaz'ın ayrı
bir mahalle ve
muhtarlık olması
konusu lmar Komisyo
n.ıı'na gönderildi.
Ote yandan,
Zabıta Yö netmel iğ i' n i n
yenilenmesi için
komisyon kuruldu.

Sey.fettin
ŞE (ERSOZ'ün

haberi sayfa 3'de

ı
ı

Kadri cÜLER
kadri_g u ler@hotma il.com

Yolların hali....
Gemlik, Gemlik olatı böylesine derbeder

bir durumla karşılaşmadı.
Bir süre önce kış ayı olmasına karşın,

Balıkpazarı Mahallesi ve Ha!itpaşa Mahal
Ieleri ile Orhaniye Maha!|esinde, BUSKİ tara
fından su şebekesi yenileme çalışmaları baş
ladı.

İyi ki havalar yağışsız gitti.
1 Nolu Cadde ile 2 Nolu Cadde de kazıl-

madık yer kalmadı.
Ama, bağlantılar ağır aksak yapıldığı için

şikayetler da artmaya başladı.
Ey ilgili!er, arabanızla bir Manastır'a doğru

gidip de, yolların durumunu görün.
Belki sıkı!ır da müteahhidin kulağını büker

siniz.
İşte iki gündür yağmur yağıyor.
YolIar çamur deryasına dönüştü.
Oysa, bir yandan yapılıp bir yandan evsel

bağlantılar tamamlandıktan sonra yollar kul-
lanılır hale getirilmesi gerekmez miydi?

Geçtiğimiz yıllarda GEMDAŞ'a söyleniyor-
duk, şimdi BUSKİ'ye!

Havaların yağışlı gitmesi halinde, su
şebekesi yenilenen cadde ve sokaklarda
sıkıntılar artacak.

1 Nolu Cadde yaklaşık 900 metre.
Bu caddenin işini bitirip asfaltını dökün de

yaşam çekilmez olmaktan kurtulsun.

kumsaz da 3 baraka ı,andı
Kumsaz da Gençali
Köyü Muhtarlığı
tarafından yaptırılan
3 ahşap baraka
dün yandı.
Saai 16.30 sıralarında
elektrik kontağından
çıktığı sanılan
yangına Büyükşehir
Belediyesi Gemlik
itfaiye grubu
zamanında
müdahele edince
diğer barakalar yan-
maktan kurtuldu.

Gemsaz da bulunan
Gençali Köyü
Muhtarlığı'nın
karşısında bulunan
ve muhtarlık tarafın-
dan yaz aylarında
kiraya verilen ahşap
barakalarda çıkan
yangının itfaiyeye
bildirilmesi üzerine,
itfaiye olaya müda-
hele ederek, çıkan
yangını diğer
barakalara sıçra-
madan söndürdü.

ıı

GuYA , aretlerl sürüın z|
Gemlik Üniversite
Yaptırma ve Yaşatma
ve Koruma Derneği
PüvaŞ1 kuruculİrının
resmi makamlara
ziyaretleri sürüyor.
Eski Belediye
Başkanlarından Hakkı
Çakır başkanlığında
kurulan OÜraŞ kuru-
cuları geçtiğimiz
günlerde Kaymakam
Mehmet Baygül,
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut,

llçe Emniyet Amiri Ati
Kemal Kurt, Uludağ
üniversitesi Rektöıü
Prof. Dr. Mustafa Yurt
kuran'ı makamlarında
ziyaret etmişlerdi. ı

Dernek kurucuları dün
de Askeri veteriner
Okulu ve Eğitim
Merkezi komutanı
Özen Şenyiğit ile
llçe Jandarma
Bölük Komutanı'nı
makamında
ziyaret ettiler.

0r
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Seyfettin ŞeXenSÖZ
Dün ilçe girişinde
meydana gelen
kazada iki araç
birbirlerine yol
vermeyince kafa
kafaya çarpıştılar.
Eski SSK
Hastanesi
köşesinden
Dere boyu
istikametine
dönmek isteyen
Hu!usi Yurdakul
yönetimindeki
16 ZK 933 plakalı
öze! araç ile
köprü istikametinden
gelmekte olan
Cahit Emrah
Duran'ııı kullanCıgı
16 zN 050
plaka!ı özel araç
birbirlerine geçiş
üstünlüğü
tanımayınca
çarpıştılar.
sabah saat!erinde
meydana gelen
kazada maddi
hasar oIuşurken
sürücüler
kazayı yara
almadan atlattılar.
kazada hasara
uğrayan araçlar
Trafik ekiplerinin
gözetiminde olay
yerinden
çekici!er tarafından
kaldırıldı.

a
$ez

ı

$arı'nııııı

allesl l ardııll
ı

n

kam ası baan
Seyfettin
şexensöz
Endüstri
Meslek
Lisesi'nde
öğretmenlik
yaptığı sırada
talihsiz bir
şekilde hayatını
kaybeden
Sezgin Sarı'nın
geride
kalan eşi ve
çocukları için
Kaymakamlık
tarafından
yardım kampanyası
başlatıldı.
Kaymakam Mehmet
Baygül başkanlığında
oluşturu!an yardım
komitesinde
Belediye Başkanı
]tllehmet Turgut,
Yazı lş|eri Müdürü
lbrahim Ay, Milti
Eğitim Müdürü
Mehmet Ercümen,
Ticaret ve Sanayi

latıldı

Odası Başkanı
kemal Akıt ile
Endüstri Meslek
Lisesi Müdürü
Ercan Baş bulunuyor.
Kişi ve kurumlarca
yapılacak yardımların
vakıflar Bankası
2023164 nolu
hesaba yatırılarak
banka dekontunun
Kaymakamlığa
gönderilmesi
istendi.

ı

Oezaetılndekl
Y

unu ıl arete

akalandı

ı

oğlu F.G.'yi
cezaevinde ziyarete
gelen N.G.'nin
arandığı belirlendi.
Jandarma tarafından
gözaltına alınan
N.G, daha sonra
hakkında adli
işlem yapılmak üzere
Organize Sanayi
polis Merkezi
ekiplerine teslim
edildi.

0

ldlnce
Bursa'da 'uyuşturucu
madde kullanmak ve
bulundurmak'
suçundan arandığı
öne sürülen bir
kişi, cezaevindeki
oğlunu ziyarete
geldiğinde gözaltına
alındı.
Alınan bilgiye göre,
uyuşturucu madde
ticareti yapmak
suçundan hükümlü

ı

A ık rakı elere dolduru

satan bakkala soru turma
Bursa'da, açık
rakıyı şişelere
doldurup sattığı öne
sürülen bir bakkal
hakkında soruşturma
başlatıldı.

A!ınan bilgiye göre,
merkez Osmangazi
ilçesi Ovaakça
beldesinde bir
bakka!ın açık rakıyı
şişe|ere doldurup

sattığının ihbar
edilmesi üzerine
jandarma ekipleri
operasyon düzenledi.
F.Ş. isimli şahsın
işyerine yapılan

ı

baskında 87 litre
kaçak rakı ele
geçiritdi. lfadesine
başvurulan F.Ş. tutuk-
suz yargılanmak
üzere serbest bırakı|dı.

ı

IURIR ııRı{ıllliutrll( ı(0 R ]tı
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Her tÜrlÜ alım.$tım, eleman İhnlannu ve flibank ad$ Sldyo prcstıjyan

reklamhnnız için biıi arayın hl : p,il)513 9t &t Fu :5l3 35 $

Beledl
Bursa'da, Osmangazi
Belediyesi'nin hayvan
barınağından
7 keçi ve 5 koyun,
kimliği belirsiz
kişi ya da
kişilerce çalındı.
Alınan bilgiye

e Barıııa ı'ndan uılları aldılar
v

göre, Hamitler
Mahallesi'ndeki
hayvan barınağına
gece giren hırsızlar,
12 küçükbaş
hayvanı çalarak
kayıplara karıştı.
sabah saatlerinde

barınağa gelen
görevliler, durumu
fark edince güvenlik
güçlerine haber
verdi. Jandarma
olayla ilgili
soruşturma başlattı.
Osmangazi

Belediyesi'nin
hayvan barınağı,
Avrupa standartların-
da olduğu için
geçtiğimiz günlerde
yerli ve yabancı
tanınmış kişileri
ağırlamıştı.
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Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantıları dün başladı

ı

ı ıa ut akan Tur
,l

enı

ınakaın aracı al ınacak
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Belediye Meclisi'nin
Mart ayı ilk
toplantısında
Belediye
Başkanlığı'na yeni
bir makam aracı
alınmasına
karar verildi.
Belediye Meclisi
günddıııine aldığı
önergeler içinde
bulunan, nüfusu
50 bini geçen yer-
leşim birimlerinde
açılması istenen
kadın koruma Evi
ile GEMSAZ'ın
ayrı bir mahalle
ve muhtartık olması
istemini oy birliği ile
lmar Komisyonu'na
havale etti.
Belediye Meclisi
ayrıca Manastır'da
yıkımı gerçekleşti
rilen Uğur Apartmanı
yeri için talep
edilen imar durumu
isteği de imar .
komisyonuna
havale edildi.
Karayoltarı tarafı ndan
i!çe girişinde
yapılması istenen
köprülü kavşak için
2007 yılı bütçesine
ödenek konulmaması
üzerine belediye
tarafından ödenek
konması görüşü
bütçe komisyonuna
havale edildi.
ARAç esxlol
Belediye Meclisi'nin
Mart ayı iIk
toplantısının
gündeminde bulunan
araç alımı için
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut,
meclise bilgi verdi.
Mevcut aracın
yeterli verimi
sağlamadığı ve
eskidiği için çevre-
den eleştirilerin
geldiğini söyledi.
Yeni yasa ile araç
alımının belediye
Meclisine verildiğini
hatırlatan Turgut,
yeni a!ınacak makam
aracı için oylama
yaptırdı. Belediye
Başkanı makam aracı
alınması oy birliği
ile kabul edildi.

öte yandan
Zabıta Yönetmeliği
taslak oluşumu için
özel komisyon
kurulmasına karar
veren Belediye
Meclisi AKP'den
Refik Yılmaz, Ali
Okuroğlu, Ali Aykut
Türe, Osman
Sivas ile DYP'den
Gökhan Taylan'ı
komisyon üyeliğine
getirerek komisyona
havale etti.
Belediye Meclisi lmar
Komisyonu Başkanı
Gemal Aydın Aybey,
imarla ilgili verdiği
bilgiler içinde Terme
Kaplıcaları için
verilen proje!erin
incelendiğini, proje
ve yapım ihalesi
için mec!isten yetki
istedikleri n i söyledi.
Meclis, imar komis

yonu isteğini oy
birliği i!e kabul etti.
Aybey, ayrıca ilçe
içinde balık satışı
yapan ların talepleri ni
de görüştüklerini
ve bu kişilerin balık
satışı yapmaları için
ilçenin çeşitli yer-
lerinde standartlara
uygun yer aça-
bilmeleri için

aldıkları görüş
meclis tarafından
oy birliği ile
kabu! ediIdi.
Belediye Meclisi
imar komisyonundan
gelecek görüşleri
karara bağlamak
üzere ikinci
toplantısını yarın
saat 14.00 de
yapacak.

YazıYOR[lI,I
Diş Hekiml

Ozcan VURAL
ozca nvura l1 9lS@hotmalt.com
www.m illiyeUblog/özcan vura!

Selam Durmayın...
Cumhurbaşkanı Sezer, lrak Devlet Başkanı

Celal Talabani'yi neden kabul etmiyor?
Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Büyük

anıt Washington'da açıkladı :

"Talabani ve Barzani terör örgütüne
destek veriyor."
Terörle Mücadele Türkiye Temsilcisi emek-

li Org. Edip Başer bu soruya açıkça cevap
ver di:

"Evet, Talabani ve Barzani teröristlere des
tek veriyor. Ve hiç değişmediler."

Belli ki bu konuda devletin elinde belgeler
var.

Şimdi Cumhurbaşkanı Sezer neden
Talabani'yi davet etmiyor sorusuna gelelim.

Ce|al Talabani, lrak Devlet Başkanı'dır.
Ve devlet başkanlarının bir karşılanma pro-
tokolü vardır.

Buna göre kbnuk devlet başkanı h]ava
limanına gelir. Orada askeri bando ve tören
mangasıyla karşılanır.
Şimdi düşünün.
Celal Tatabani uçaktan inecek.
Kendisini Cumhurbaşkanı Sezer karşılaya-

cak.
Hemen yan tarafta askeri bando milli

marşları çalacak. Sonra Talabani önde
sezer arkada tören kıtasının önünden
yürüyecekler.

Sonra...
Ta|abani Mehmetçiğin karşısında duracak.
"Nasılsın asker" diyecek.
Mehmetçik "sağ ol" diyecek.
Talabani "siz de sağ o|un" cevabını veıo-

cek..
Protokol böyle diyor. Ben demiyorum.
Peki komutanın "teröre destek veriyor"

dediği Talabani'nin karşısında Mehmetçik
nasıl selam duracak?
Anayasa'ya göre ordunun başkomutanı

durumundaki Gumhurbaşkanı bu man-
zaraya nasıl izin verecek?

Mehmetçik'e "nasılsınız" diye soran Tala
bani sizce ne cevap alabilir..

Örneğin şöylö mi "Senin destek veidiğin
teröristlerin saldırılarında binlerce şehit
verdim. Ama şehitler ölmez vatan bölün-
mez!"

Evet, işte Cumhurbaşkanlığı Köşk'ünden
Genelkurmay Karargahı'na kadar uzanan
ağır soru bu..

Bir de şu görüş var:
"Savaşan ülkeler bile savaşın ortasında

birbirleriyle görüşüyorlar. Biz neden
görüşmeyelim
Türkiye işte bu keskin soruların önünde

çabalamaktadır.
Belki de makul cevap şudur:
Alt düzeyde görüşülsün.
Teröre destek vermeleri engellensin.
En azından biz üzerimize düşeni diplo-

matik olarak yapmış ola!ım.
Ancak, hiçbir zaman bir devlet başakanı-

muamelesiyle Mehmetçik'e selam durdurul-
masın...

lşte içine düştüğümüz ağır manzara bu...

iGemlİk Körtez' İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da,
üniversite öğrencisi
görünümünde
kiraladıkları evi
üs olarak kullanıp
13 ayrı evden
çaldıkları 50 bin YTL
değerinde ziynet ve
elektronik eşyasını
burada saklayan
7 kişi, polisin
operasyonuy!a
yakalandı.
zanlıların bir
evden kafesiyle
çaldıkları muhabbet
kuşuna bira
içirdikleri de ortaya
çıktı. Sabıkalı 7
gencin evde zaman
zaman alem yaptığı
ve operasyonda bir
miktar esrar
maddesinin ele
geçirildiği bildirildi.
Bursa Emniyet
Müdürlüğü
Asayiş Şube
Müdürlüğü'nden
yapılan açıklamada,
bir süredir takip
edii'en hırsızlık
şebekesi n i n

o Say fn 4

f ouıı-ılx slyAsl oız:rtf

aldıkları muhabbet Bal ıklar öl m kalımu

una blra l lrdller
Şahısların 26
Şubat'ta Kap|ıkaya
semtinde Ahmet
sevim'in evinden
muhabbet kuşunu
kafesiyle çaldıkları
ve Maksem'deki
kira!ık evIerinde
alem yaparken,
kuşa bira da
içirdikleri
ortaya çıktı.
Sorgulamaları
tamamlanan
Muharrem A. (21l,
Rasim D. (22|,
Bekir D. (24|,
Eyüp A. (20), Erdin
K. (21), E.G. (18) ve
S.H. (16) isimli
şahıslar,
"örgüt kurmak ve
teşekkül halinde
hırsızlık" suçlarından
ad!iyeye sevk edildi.
zanlı!arla birlikte
ele geçirilen
elektronik eşyalar
sahip!er|ne testim
edilirken, şahısların
ziynet eşyalarını
nakite çeviriP har-
cadıkları bildirildi.

sava ı verı or
Maksem semtinde
bir ev kiraladıkları ve
burada buluşup
hırsızlık olaylarının
planlarını yaptığı
belirlendi.
llk önce evden
çıkış yapan 2 kişiyi
gözaltına alan
hırsızlık masası
dedektifleri,
şebekenin 5 diğer
üyesini de eve
girmek isterken
kurdukları pusu
sayesinde yakaladı.
Evde yapılan
aramada dizüstü
bilgisayar, LCD
monitörler ve bir
miktar elektronik
eşya ele geçirildi.
Yapılan sorgulama-
da, yaş!arı 16 ile
24 arasında değişen
sabıkatı gençlerin,
merkez yıldırım
i!çesi ile
Karacabey'de
13 ayrı evden kapı
kilidini kırmak
suretiylb soygun
yaptığı anlaşıldı.

Orhangazi'de lznik
Gö|ü'ne akan
derede yaşayan
balıklar kir!i!ik
sebebiyle ölüm
ka!ım savaşı veriyor.
Hafta sonu
milyonlarca balık,
oksijen alabilmek
için su yüzüne
çıktı.
Derelerdeki kir|iliğin
balıklara verdiği

zarar gün geçtikçe
arttırıyor. Yeniköy
beldesinden
getip lznik Götü'ne
akan derede
yaşayan balıklar
tehdit altında.
Çamur gibi akan
dereye bir de atıklar
karışınca balık nesli
her geçen gün
aza!ıyor. Hafta sonu
milyonlarca balık

kirli derede pom-
panın önüne birıkti.
Oksijen alabilmek
için kafalarını
sudan çıkaran
balıklar ilginç görun-
tüler o!uşturdu.
Vatandaşlar,
toplu ba!ık ölümleri
başlamadan evvel
yetkililerin acilen
tedbir almasını
istedi.

Bur§ııl
Bursa'da bir evin
kapıcı dairesinde
kiracı olarak kalan
yaş|ı adam ölü
bulundu.
Edinilen bilgiye
göre, merkez
Osmangazi ilçesine
bağlı lbrahimpaşa
ı9fanaıibsı'Qhıioıu
kahve sokakta
meydana ge!en
olayda, kapıcı
dairesinde kiracı

u
olarak oturan işçi
emeklisi Ali osman
Tık (60) evinde
fenalaştı. Uzun süre
telefonlarına cevap
vermeyen babasını
merak edip eve
gelen oğlu Cenk Tık
(28), mutfağa
gıicliğihd'e babasının
cansız bedeniyle
karşılaştı. lnUİr
üzerine
olay yerine gelen

112 ekipleri,
şahsın öldüğünü
kesinleştirdi.
Polis olayla ilgili
soruşturma
başlatırken, yaş!ı
adamın cesedi
Gumhuriyet
savcısı'nın
incelemesinin
ardından otopsi
için Adli Tıp
Kurumu'na
kaldırı!dı.

da he uıll
ıı

ıı

ıı

0

Bursa'da zinc irleme
kaza 3 araı

Bursa'da, alkol!ü
sürücünün §ebep
o!duğu zincirleme
trafik kazasında 3
kişi yaralandı.
kazada, alkollü
sürücünün kullandığı
otomobi! takla
atarken, bir araç ise
Bursaray hattının
duvarına çarparak
durabi!di.
Alınan bilgiye göre,
önceki gece lzmir
Yolu Çalı Kavşağı
yakınlarında
meydana gelen
kazada, Emre G. (23)
idaresindeki
16 GC 034 plakalı
öze! otomobil,
şehir merkezi
yönüne seyir
halindeyken
direksiyon
hakimiyetini
kaybederek aynı

yönde seyreden
Hasan O. (36)
yönetimindeki
16 J 8192 ve Ceyhun
Caner ö. 1zı1
idaresindeki 16 TM
510 plakalı araçlara
çarptı. Emre G.'nin
kullandığı otomobi!
takla atarken, bir

araç da Bursaray'ın
duvarına çarparak
durabildi.
Kazada, Aslı
Hakveren Oral (30),
Dilek Ylğlt (23) ve
Ozlem Ulkü (22)
yaralandı. Polis
ekipleri, olayla ilgili
soruşturma başlattı.

2 kam onun de o
ka a ını kırı 310
lltre mazot al dıl

Y

Bursa'da kimliği
belirsiz hırsızlar, 2
kamyonun depo
kapağını kırıp 310
litre mazot çaldı.
Edinilen bilgiye
göre, merkez
Osmangazi ilçesine
bağlı Soğanlı
Mahal!esi'ndeki
boş arazide park'

halinde bulunan
Aydın Küçük'e ait
16 SJ 545 ve sahibi
tespit edilemeyen
16 BZH 58 plakalı
kamyonun depo
kapaklarını kıran
kimliği be!irsiz
hırsızlar, hortumla
310 litre mazot çekip
kayıplara karıştı.

r
Sabah kamyonun
yanına gelen
Aydın Küçük,
durumu fark edince
polise ihbarda
butundu.
Olayla alakalı
soruşturma başlatan
po!is, kimliği
belirsiz hırsızların
peşine düştü.
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Her türlü alım-satım,
eleman ilanlarınız ve

reklamlannız için bizi arayın
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Eskişehir Hayvan|arı
Koruma KurOlu,
ev ve süs hayvanları
satan ve bu iş
yerlerinde çalışan
kişilere, hayvan!arın
bakımı ve korun-
masıyla ilgili
eğitim verilmesini
kararlaştırdı.
Eskişehir Vali
yardımcısı Faruk
Eraslan başkanlığın-
da Valilikte yapılan
ve Hayvanları
koruma kuruiunu
oluşturan ilgili
kurum ve kuru-
luşların yetkililerinin
katıldığı toplantıda,
1 Nisana kadar kent
genelindeki tüm
hayvanların
belediyeler tarafın-
dan kayıt altına
alınacağı hatır!atıIdı.
TopIantıda, hayvan-
l-arın korunmasına
dair uygulama
yönetmeliğinin 13.
maddesi gereğince
ev ve süs hayvanları
satan kişilerin, bu
hayvanların bakımı
ve korunmasıyla ilgili
düzenlenecek eğitim
programına katılıp
sertifika aImalarının
sağlanmasına
karar veri!di.
Eskişehir Hayvanları
Koruma Derneği
(EHKD) Başkanı
Ayten Tutkun, , 5199
sayı!ı Hayvanları
koruma kanununca

canlı hayvan alım ve
satımı yapanların ve
bu iş yerlerinde
çalışanların 1 Nisana
kadar sertifika
almaları gerektiğini,
sertifikası olmayan iş
yer!erinin kapatıla-
cağını söyledi.

- Bu sertifikaya sahip
olmayan kişilerin de
hayvan alım ve
satımı yapmak
amacıyla iş yeri aça-
mayacağını bi!diren
Tutkun, şöyle dedi:
"Bu kararı çok
yerinde ve gecikmiş
buluyorum. Kanun
çıkalı 3 yıl o!du, ama
yönetmelikleri geçen
yıl 12 Mayısta
çıkabildi. Yönetmelik
geç kaldığı için bu
ça!ışmalar da geç
başladı. Maalesef
hayvan a!ımı ve
satımı yapan yerler,

u

hayvanların satışı
konusunda yeterli
değil. Bazı iş yerleri
hasta veya kimlik
kartı o!mayan
hayvanları
satabiliyor. Bu iş
yerlerinin anlaşmalı
veterinerleri var
görünüyor, ancak
veterinerlik hizmet-
leri yapılamıyor.
Bunların önüne
geçilebi!mek için
24 Martta eğitim
semineri düzen-
lenecek. Burada
ev ve süs hayvan-
larının korunmasıyla
llgili AB anlaşması,
Hayvanları Koruma
Kanunu, hayvanların
ırklarına, cinslerine
ve duygusa! özellik-
lerine göre bakımı
ve korunması gibi
konularında eğitim
verilecek."

uu

§arkınt ılık a an en erı

u
Batman'da ilköğretim
öğrencilerine sarkın-
tılık yapan gençleri
uyaran vatandaş,
bacağı ndan
bıçaklandı.
A!ınan bilgiye
göre, Cengiz Topel
llköğretim Okulu
önünde toplanarak
kız öğrencilere
sarkıntılık eden

bir grup genç ile
onları uyarmak
isteyen Mehmet
Uslu (22| arasında
tartışma çıktı.
Tartışmanın
kavgaya dönüşme-
siy!e gruptan
bir kişi, yanında
taşıdığı bıçakla
Uslu'yu bacağından
bıçaklayarak olay

yerinden kaçtı
§ağ bacagın-aan
yaralanan
Mehmet Uslu,
vatandaşların
yardımıyla Batman
Devlet Hastanesi
Acil Sevisi'ne
kaldırıldı.
Olayla ilgili
soruşturma
başlatıld ı

arı nca bı aklandı

Hırsızlar ce §

yerden çaldıkları
cep te!efonlarının
sinyallerinin Korgan
i|çesinde belirlen-
mesi üzerine hare
kete geçen emniyet
ekipleri, şahısları
ikamet ettikIeri evde
yakaladı. Zanlıların
çaldığı kasa, Korgan
yolu üzerinde
patlatılmış şekilde
bulundu. kasanın
içersinde para
olmadığı, ancak
çek koçanları bulun-
duğu öğrenildi.

allerlnden akalandı]l

Ordu'nun Fatsa
ilçesinde bir işye
rinden kasa çalan
hırsızlar, Fatsa ve
Korgan llçe Emniyet
Amirlikleri'nin ortak-
laşa yaptığı operas
yonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre,
Kurtuluş Maha!lesi
Reşadiye Caddesi'n
de bulunan bir
işyerinin kasasını
çalarak ortadan
kaybolan Mustafa B.
(35), Ahmet B. (34)
ve Dursun T.'nin aynı

Mustafa B. isimli
şahsın evinde
yapılan aramada
işyerinden çalınan
dijita! fotoğraf maki-
nesi ve cep telefonu
ele geçiriIdi. Evde
ayrıca, Tokat'tan
çalındığı tespit edilen
30 bin YTL değerinde
sigara bulundu.
Mustafa B., Ahmet
B. ve Dursun T.,

çıkarıldıkları
mahkeme tarafından
tutuklanarak ceza-
evine gönderildi.

lıladen ara
Eperji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
verilerine göre,
1994-2004 yı!ları
arasında 5 bin 528
oIan maden ruhsatı
adedi, 2005 yılında
bir önceki yıllara
göre yüzde 274
oranında artışla 15
bin 149'a yükseldi.
Yapılan düzenleme
lerle müracaatların
ruhsata bağlanma
oranı yüzde 318
oranında artarken,
2005 yılı içerisinde
11 bin 305 müracaat
ruhsata bağlandı.
Maden arayanlar ve
maden ruhsatı a!an-
ların sayısı yükseldi.
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı
Hilmi Güler, Hatay
Milletvekili Zeheyir
Amber'in soru öner-
gesini yazılı olarak
cevaplandırdı.
Bakan Güler'in
açıklamalarına göre,

ı§ı

_ Enerji ve Tabii t
Kaynaklar Bakanlığı
verilerine göre,
1994-2004 yılları
arasında 5 bin 528
olan maden ruhsatı
adedi, 2005 yılında
bir önceki yı!lara
göre yüzde 274
oranında artışla 'l5
bin 149'a yükseldi.
Yapılan düzenleme
lerle müracaatların
ruhsata bağ|anma
oranı yüzde 318
oranında artarken
2005 yılı içerisinde
11 bin 305 müracaat
ruhsata bağlandı.
2006 yılında yapılan
ruhsat mücracaat-
larında da bir önceki
yıla göre yüzde
20 artış oldu ve
18 bin 2008
müracaat yapıldı.
Müracaaiların
ruhsata bağIama
oranı da yüzde 22
oranında artarak
13 bin 866 adet

üzde Lllarttı
ruhsat düzenIendi.
Yine Bakan Güler'in
açıklamalarına göre
2005 yılında bir
önceki yıla göre
yüzde 26,3 artışla
1 milyar 525
milyon dolar (1,525)
maden ihracatı
gerçekleşirken,
bu rakam 2006 yı!ın-
da artarak devma
etti ve yüzde 36,43
olan yıl sonu hedefi
2 milyar dolar
seviyesınde gerçek-
leşerek 2,080 milyar
dolar olarak gerçek-
leşti. Maden ihra-
catının başını ise
1.927 ,36 milyar dolar
ve yüzde 49 payla
Doğaltaşlar geliyor.
Bu ürün grubunu
544,31 milyon dolar
ve yüzde 26 payla
metalik cevherler,
430,71 milyon dolar
ve yüzde 20 payla
endüstriyel hammad-
deler takip ediyor
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Her türlü alım-satım,
eleman ilanlarınız ve

reklamlarınız için bizi arayın
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Türkiye Genç
lşadamları
Konfederasyonu,
4 bin 900 üyenin
yüzde 40'ına
e-posta ile ulaşarak
bir seçim anketi yaptı.
Ankette AK Parti
birinci çıktı.
Ankette 'Köşk krizi'
ağırlıklı görüş...
Türkiye Genç..
lşadamları (TüClX1
Konfederasyon u'n un
(anketine göre
seçim lerde
en çok oyu
AK Parti alacak.
Genç işadamları,
hükümetin ekono-
mideki en büyük
başarısının
enflasyonla
mücadele olduğu
görü.şünde....
TUGlK tarafından
gerçekIeştirilen
ve 4 bin 900 üyenin
yüzde 40'ının elek-
tronik posta yön-
temiyle katıldığı
"TUGIK Durum
Anketi & 2OO7
Beklentileri"
açıklandı.
Ankette, 2007'de

ı

ekonomik duruma
ilişkin öngörüler,
Ak parti iktidarının
değerlend irilmesi,
cumhurbaşkanlığı
seçimi, genel
seçimler ve
hükümete ilişkin
görüşler, değer-
lendirmeler yer aldı.
Genel seçimler:
Katılımcıların yüzde
86'sı AK Parti, yüzde
6.5'l CHR yüzde 4'ü
MHR yüzde 2'si DYR
yüzde 1.5'i ANAP'ın
genel seçimlerde en
çok oy a|an parti
olacağını belirtti.

Genel seçimlerde
hangi partilerin
Meclis'e gireceğine
ilişkin soruya yüzde
43.5 AK Partl, CHR
DYP ve MHP derken,
yüzde 23 AK Parti,, cHR MHR ANAR ,
DYR yüzde 13,5 AK
Parti, CHP ve MHP
yanıtını verdi.
"Genel seçimlerden
sonra koalisyon
olursa sizin hüküme-
tiniz hangisi olur?"
sorusuna yüzde M
AK Partl-DYR yüzde
14.5 AK Partl-CHR
yüzde 12.5 AK Parti-

CHP-MHP cevabını
verdi.
AK Parti'nin
performansı:
AK Parti'nin Türk
ekonomisine katkı!arı-
na ilişkin ankete
katılan üyelerin
yüzde 38'i "iyi",
yüzde 35'i "idare
eder", yüzde 18'i
"kötü" yüzde 9'u
"oldukça iyi" yoru-
munda bulundu.
Ankette yer alan
"AK Parti hüküme-
tinin ekonomideki
en büyük başarını ne
oldu?" sorusuna
katılımcıların
cevapları şöyle oldu:
* Enflasyonun tek
haneye düşmesi -
Yüzde 48 -
* Faizlerin inmesi -
Yüzde 22.5
* Özel!eştirmelerin
sürmesi - Yüzde 17
* lhracatın artması -
Yüzde 12
Türkiye'nin AB
sürecinde Ak parti
hükümetini katılım-
cıların yüzde 40'ı
"başarı!ı", yüzde 31'i
"vasat", yüzde 29'u

"başarısız" olarak
değerlendirdi.
"Erdoğan'ın
cumh urbaşkan lığı
krize yol açar"
Ankette, cumhur-
başkanlığı ve
genel seçimlerde
masaya yatırıldı.
Katılımcıların yüzde
49'u Başbakan
Recep Tayyip
Erdoğan'ın
cumh urbaşkanlığın ı n
Türkiye'de
"krize" sebep olacağı
görüşünü savundu.
Bu soruya katılım-
cıların yüzde
29'u "belki", yüzde
22'si ise "hayır"
cevabını verdi.
Erdoğan'ın cumhur-
başkan!ığının AK
Parti'nin gene!
seçimlerde oy
potansiyelini olumsuz
yönde etkileyip
etkilemeyeceği
sorusuna da katılım,
cıların yüzde 76'sı
"evet", yüzde 16'sı
"belki", yüzde 8'i
"hayır" dedi.
Ekonomik
öngörüler:

"Bu yıl olumlu
bir yı! olacak mt?"
yönündeki soruya
ankete katılan
rÜclX üyelerinin
yüzde 67.2'si '
'kuşkularım var",
yüzde 17.2'si
"hayır", yüzde
15.6'sı "evet"
yanıtını verirken,
yeni yatırımlar için
2007 yı!ının
uygun bir yıl
o!up olmadığını
sorusuna da
yüzde 68.8
"henüz önümüzü
göremiyoruz",
yüzde 17.Z'si
"hayır", yüzde
14'ü "evet"
karşı!ığını verdi.
Türk ekonoınisini
etkileyecek en
önemli faktörü
katılımcıların
yüzde 57'si
cumhurbaşkanlığı
seçimi, yüzde 31'i
cari açık ve
ödemeler dengesi,
yüzde 9'u genel
seçimler,
yüzde 3'ü faizler
olarak gösterdi.

adamları nın se
rü nxiyE,ıı iı,ı s iynsi cüıtDEMl

ANKETTE NE ÇİKTİ?

TURKIYE'NIN EN KALITELI ve

EKONOMıK DAVETıyELERı
ı

EN UYGUN FİYATLARLA İİİ

EN özrl ve GüZEL Güı,ıLERlNiziçlN...

Renkli, siyah beyaz her türIü baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cllt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

l(örfe- Ofset
MATBAACİLİK . YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK

İstiklal Cad, Bora Sok, Akbank Ara!ığı İ'|o : 3lB GEİıı|LİI(Te! : (0,224) 513 90 s3 Fax : (0,224} 513 35 95

ııı

1 GUilDE DAVETİYE BASİLİR

34 YıLLıK
TEGRÜgEMiz iı_r
HlzMETirtizDEyiz

iGemlik Körfez' internette vvww.gemIikkorfezgazetesi.com
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Türk Hava
kuwetlerine ait
bir eğitim uçağı
Manisa'ya 20 kilometre
uzaklıktaki
Sancaklıiğdecik belde-
si yakınlarında düştü.
Edinilen bilgiye göre,
dün saat 14.00
sıralarında uçmakta
olan 2 askeri uçaktan
biri havada takla
atarak, Spi! Dağı'nın
eteğindeki ormanlık
alanın yanına düştü.
Uçağın düştüğünü
gören çevredeki
vatandaş|ar, olayı
güvenlik güçlerine
bildirdi. lhbarın
ardından bölgeye
itfaiye araçları ve
jandarma ekipleri
sevk edildi. Uçağın
|zmir Çlğli 2. Ana Jet

Sayfı 7

ak dü tu

üssü'nden kalkan
87998 sayılı eğitim
uçağı olduğu
öğrenilirken, Pilot
Teğmen Barış
Çakır'ın (23)

şehit olduğu
be!irlendi. Şehit
Pilot Banş Çakır'ın
naaşı, helikopterle
Askeri Hastane'ye
kaldırıldı. Manisa Va!isi
Refik Aslan öztürk
ve yetkililer, uçağın
düştüğü bölgeye ge
lerek inceleme!erde
bu!undu. Görgü tanık-
ları,2 uçağın üzer-
lerlnden geçerken bir
tanesinin havada
takla atarak irtifa
kaybedip düştüğünü,
diğer uçağın normal
şekilde uçmaya devam
ettiğini söyledi.

GuİLux slYAsa o zEİE

Askeri u

1asker ehlt oldu

ta la
Tarl hl mezar

olculuk
karakolda blttl
Bursa'da,
şehirlerarası bir
otobüse operasyon
düzenleyen jandar-
ma, tarihi eser
özel!iği olduğu
tahmin edilen bir
adet mezar taşı
ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre,
bir istihbaratı değer-
lendiren Termina!
Jandarma görevlileri,
Adana'dan gelen
otobüste F.Y. isimli
şahsın eşyaları
arasında bir adet
85-32-12 ebatlarında

eski eser mezar
taşı buldu.
Hakkında
soruşturma evrakı
hazırlanan F.Y. ifadesi
tamamlandıktan
sonra tutuksuz
yargılanmak üzere
serbest bırakıldı.

Cudi da
Y

ında fosi!le
ı

alar bulundukaılı
Şırnak'ta binlerce yıl
öncesinde tahıl
ambarı olarak kul-
lanı!dığı sanılan ve
çeşitli bitkl tohum-
larının saklandığı
fosilleşmiş kayalar
bulundu. cudi
Dağı'ndaki kayaların
incelenmesi için
fosil bilimcilerin
gelmesi bekleniyor.
Cudi Dağı'nın etek-
lerinde bazı taşların
üzerinde buğday,
arpa gibi tahıl ve
çeşit!i bltkl fosil-
lerinin tespit ediImesi
üzerine va!ilik
harekete geçti. lnce-
lenmesi için toplanan
taşlar valilik kon-
ağının bahçesinde
muhafaza altına
alınırken, bu konuda
inceleme ve araştır-
ma yapmak için
çeşitti üniversiteler!e
yazışmalar yapan
Vali Selahattin Aparı,
paleonto!oglara (fosiI
biIimcilere) bu
araştırmalarında

yardımcı olacağını
be!irterek, Şırnak'a
davet etti.
Öte yandan bu fo
siller, "Nuh Tufanı
Efsanesi" ile ilgili
bazı söylentilere
neden oldu. Taşların
üzerindeki fos-
illeşmiş bltkl tohum-
larının, dünya
üzerinde yaşayacak
insınlar tarafından
kullanı!mak üzere
Nuh Tufanı'nda
depolandığı iddia
ediliyor. Bu bitki
tohumlarının detay!ı
bir araştırması

yapıldıktan sonra
belki de Nuh'un
gemisinin Şırnak'ın
Cudi Dağı'nda olduğu
kesinlik kazanacak.
Daha önce de,
Hazreti Nuh'un
gemisinin Cudi
Dağı'nda olduğunu
düşündüren çeşitli
ka! ı ntı lara rastlanffi ış,
ancak bu konuda
hbrhangi bir bulguya
rast!anmamıştı.
Şimdi, fosilleşmiş
kayaların incelenmesi
içln Şırnak'a gelecek
paleontologlar
bekleniyor.

Siz de geleceğimlze bugünden eİ koyun
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KoYuN
Avea, Telglm ve Turkcell hattınızdan 3464'e mesa| atın.Eö wtu,ıioyınıcoın

wşw.teına.org.tr

Türkl
Kadınlar, 83 yıllık
Cumhuriyet tarihinde
pek çok alanda
yarattıkları ilklerle
kendilerinden
sonra gelenlere
öncü ve örnek oldu-
lar.
llk kadın avukat
Süreyya Ağaoğlu,
yassıada'da hukuk
profesörü babası-
Ahmet Ağaoğlu'nu
savundu. llk kadın
doktor Safiye Ali,
Kurtuluş, Balkan ve
2. dünya savaşlarında
hastalara şifa
dağıttı. Türkiye
Gumhuriyeti'nin ilk
kadın bakanı Türkan
Akyol, ilk kadın
başbakanı Tansu

Çiller oldu.
Türk kadınının, varol-
ma mücadelesindeki
önemli tarihler şöyle:
_1920: lır rtırl İağın
avukat Sü.reyya
Ağaoğlu, lstanbu!
universitesi Hukuk
Fakültesi'ne
kaydoldu.
-Haziran 1923:
Nezihe Muhittin'in
başkanlığında ilk
kadın partisi olan
Kadınlar Ha!k
Fırkası'nın kuru!ması
girişiminde bu!unul-
du, kadınlara
oy hakkı tanımayan
1909 tarihli Seçim
Kanunu gereğince
valiIikçe partinin
kuruluşuna onay veril

mediğinden dernek-
leşmeye gidildi.
-1933: Aydın'ın
Karpuzlu köyünde
ilk kadın muhtar
Gü! Esin, yaklaşık
500 oy alarak seçildi.
-8 Şubat 1935:
Türkiye Büyük
Millet Meclisi 5.
Dönem seçimleri
sonucunda -17 kadın
miIletveklll llk
kez meclise girdi,
ara seçimlerde
bu sayı 18'e utaştı.
-1936: Eskişehir
Askeri Hava
okulu'ndan mezun
olan Atatürk'ün
manevi kızı sabiha
Gökçen dünyanın
ilk kadın savaş

pilotu oldu.
-1950: llk kadın
belediye başkanı
Müfide llhan,
Mersin'den seçildi.
-1971: lık kadın
bakan Dr. Türkan
Akyo! atandı.
-1991: llk kadın
vali Lale Alrtaman,
Muğla'ya atandı.
-1993: Türkiye'nin
ilk kadın başbakanı

Tansu Çiller,
hükümeti kurdu.
-2005: Tü|ay Tuğcu,
Anayasa Mahkemesi
başkanlığına
seçilen ilk kadın oldu.
-20O7: Arzuhan
Dgğ3n Yalçındağ,
TUSIAD başkanlığına
seçildi.

e tarlhlne ön ııeren kadınlar

l{llll|llliltll{ u0 llDlll{Lll{
kendi Özel beşlıııD kurbanlıklanmuı

Gernlik Bele diye illezbatıasındaki
TesişimDden temin edebilirsirıa.

İste ye n müşte ril eıtrrı7zho
Kqrbanlan ozıDiıı, kasaplanmızla

istenilen yerde kegillr.

BEnııAY Eı
Tel : 513 11 48 Cep Te! : 0.532 779 91 94

TEslslMlzDE ucRETslz I(ESIfvl HIZIVIETıMlZ VAl,tD|r{

E LE MAN ARAN İY0 R

RENAULT YETKİLİ

S E RVıs i ı,ı 0r çALışACAK
0T0 BOYAcısı

ARANıYOR
üç rnnDEşLER RENAuLT yETKiLl sERvlsl

Bağ-Kur Sanayi Sitesi No : 9110 GEIıI|LİK

TeI : 0,224 513 89 06
0ep Tel : 0 537 933 58 22

ı
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Dün
Dünya borsaları 27
Şubat'tan bu yana
son yılların en ciddi
kayıplarını yaşıyor.
Borsalar bu haftaya da
yeni bir şokla baş|adı.
En sert düşüş yüzde
5 ile Rusya'da... lşte
ülke ülke durum:
ABD borsaları geçen
haftayı düşüşle kapat-
tı. Japonya borsası bir
günde yüzde 3.34'lük
satışlarla şoke oldu.
Kayıplar Avrupa bor-
salarına da yansıdı.
Avrupa'da bugün
yüzde 2'ye varan
kayıp!ar göz|eniyor.
Macaristan, Çek
Cumhuriyeti gibi
gelişen ülke borsaları
düşerken, en sert
düşüş yüzde 5 ile
Rusya'da.
Satış dalgasından
Türkiye de etkilendi.
Borsa haftaya kayıpla
başladı. Borsa ilk
seansta yüzde 3.15
oranında düşerken
sadece i!k seanstaki
servet kaybı 1.5
milyar dolara ulaştı.
Turkiye'de borsanın
son bir haftalık kaybı
da yüzde 10'a çıktı
Faiz oranları yuzde

20'yi aştı. Dolar
kuru da son 4 ayın
en yüksek seviyesine
ulaşarak
1.4580'l gördü.
Uzmanlar ne diyor?
Global piyasalarda
yaşanan gelişmeler
piyasaları olumsuz
etkiliyor. ABD dataları,
dünya borsalarındaki
düşüşler ve Yen'in
değer kazanmaya
devam etmesi
piyasaların olumsuz
seyrine neden oluyor.
Teknik olarak kısa
vadeli göstergelerin
aşırı satım bölgelerine
ulaşmasına rağmen
endeksdeki dip
arayışlarının halen
devam ettiğini
vurgulayan uzmanlar,
daha önce 39 bin
500 o|arak verilen
destek seviyesinin
kırılmasından sonra
diğer destek seviyesi
olan 38 bin ve daha
sonra 37 bin
seviyelerinin teknik
hedef olarak gündeme
geleceğini düşünüyor.
Para girişinin
piyasanın toparlan-
ması ıçın yeterınce
güçlü olmadığını,

işlem hacminde
cumaya göre daral-
manın sürdüğünü
kaydede uzmanlar,
bunun da piyasayı
39.00 altında seyre
zorladığına işaret
ediyor.
BAUKALARARASİ
PİYASADA DOLAR
1.4630 YTL,Yı GÖRDÜ
Kapalıçarşı'da 1,4500
YTL'den alınan dolar
1,4550 YTL'den
satılıyor. 1,9000
YTL'den alınan avro-
nun satış fiyatı ise
1,9050 YTL olarak
belirlendi. Serbest
piyasada Cuma günkü
kapanışta doların satış
fiyatı 1,4230 YTL,

avronun satış fiyatı ise
1,8750 YTL olmuştu.
Bankalararası piyasa-
da ise dolar kotasyon-
ları, saat 14.10
itibariyle, alışta en
düşük 1,4550 YTL, en
yüksek 1,4590 YTL,
s3tışta en düşük
1,4600 YTL, en
yüksek 1,4670 YTL
seviyesinde bulunu
yor. lstanbul Menku!
Kıymetler Borsası
(İMKB) Tahvil ve Bono
Piyasası Kesin Alım
Satım Pazarında işlem
gören 26 Kasım 2008
vadeli, bugün valörlü
tahvilin bileşik iaızi,
uuma gunku kapanışa
göre 0;50 puan artarak
yüzde 20,29'a çıktı.
Bu tahvilin basit
getirisi de yüzde
21,77'den kapandı.
Bu kağıdın önceki
kapanıştaki basit
getirisi yüzde
21,22, bileşik getirisi
yüzde 19,79 o!muştu

aborsaları da te etaklak olduı

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP işı_eRi YAPıLıR

ıciı $ATıLıK ı,e ıt|RALııtLARılıız içiıı gizi ARAyıNız

3AY ıi u §TAH ÖHLP İ ili LAt,TAıtt
71 ııHer Çeşit Emlak AIım, Satım ve Kiralama Hl etl rı

120 m2 3 + 1 sATlLıK Lux DAıRE

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m' SAT|L|K DA|RE

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

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

Balıkpuan Eski uhil lılektep Sokak l.lo:2 D:l Sadık Fatma Apt 3+1. 110 m2 asansörlü *ombili satılık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey'cle 1Z clonum arazi ve Azot ltavşağına 400 m2 uzaKlıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta İşIemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
ililacide özAtp

Tel : 513 2474 Fax: 514 10 21

AltındaW

dlig[aü
Altın New York'da
yaklaşık olarak %3
değer kaybettikten
sonra bugün 30$
daha değişim göster-
di. Altın geçtiğimiz
pazartesi gördüğü
689$ seviyelerinden
bugüne oh7 değer
kaybetti.
Spot altın 24
Ocak'tan bu yana
gördüğü en düşük
seviye olan 639.70S
seviyelerine ger-
ilemeden önce gün
içerisinde gördüğü
en yüksek nokta
ons başına 673$
şeklinde gerçekleşti.
ABD Piyasaları'nda
Cuma günü
kapanışa doğru
643.10§/643.80$
seviyesinden
641.70$/642.40$'a
geriledi.

slstemden

ıkanl ar da

nema alabılecek

Çalışanların
Tasarruflarını Teşvlk
Hesabı Sistemi'nden
kendi isteğiyle çıkan
tasarruf sahiplerinin
nemaları ödenecek.
Kapsamdakilerin
7 Mart'tan itibaren
ziraat Bankası
şubelerine başvur-
maları gerekiyor.
Hazine'nin yazılı açık-
|amasına göre, 29
Nisan 2003 tarihinden
önce ÇTTH
sistemi'nden kendi
isteğiyle çıkan tasar-
ruf sahiplerinin sis-
temden çıktıkları tarih
te, hesapta kalan
devlet veya işveren
katkısı tutarları iIe
şahıs kesintisine tek-
abül eden ödenmeyen
nema tutarları, Şubat
2007 sonu itibari ile
değerlemeye tabi
tutu|arak, başvur-
maları halinde tasar-
ruf sahiplerine
defaten ödenecek.
Bu çerçevede, hak
sahiplerinin T.C.
kimlik Numaraları
ile beraber varsa
Tasarruf Teşvik Hesap
Numaraları ve Nüfus
Cüzdanı ya da muadili
kimIik be|gelerini
ibraz etrrfel suretiyte
7 Mart 2007 tarihinden

itibaren ziraat
Bankası şubelerine
başvurmaları
gerekiyor.
Ayrıca, 29 Nisan
2003 tarihinden
önce sistemden
çıkmakla beraber,
davaları sonuçlanmış
veya sürmekte olan
hak san'ıpıerı'oaxımın-
dan şu uygulamalar
geçerll olacak:
-Davası sonuçlanmış
ve mahkeme kararı
Ziraat Bankası'nca
yerine getiri!ip ödeme
yapılmış hak sahipleri
lehine, 5568 sayılı
Kanun gereğince
yapılan hesaplama
neticesinde bir fark
oluşması durumunda
lehe olan tark,
ilgiliIerin başvuruları
halinde, zıraat
Bankası'nca
ödenecek.
-Davası devam etmek-
te olan ve talepte
bulunan hak sahiple
rine, 5568 sayılı
Kanuna göre
hesaplanan
miktar, ilgililerin
başvuruları halinde,
ziraat Bankası
tarafından
davanın bitimi
beklenmeksizin
ödenecek

ABONE 0LDUNUZ rıllu?

0ıruYUİ'| 
. 0lruTuil AB0llE 0lul,|
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iGemllk 
l(örfez' internette
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ELEtlIAil ARAil ıYOR
Firmam ızda çaIıştırılmak üzere

Askerliğini yapm§

BAY şOFÖR ARANMAKTADIR.
Adres: Gazhane Gaddesi No= 11

vATAş eavll
Tel: 514 78 77

Gemlik Ticaret Lisesi'nden alğım

tastiknamemi kaybettim, Hükümsüzdüıı

Beyhan KORKIıIAZ

f coxıox slvıs|oızgtel

a

lstanbul lı küıtür ve
Turizm Müdürü
Ahmet Bilgili, geçen
yılın aynı ayına göre
Şubat ayında |stan-
bul'a gelen turist
sayısının yüzde 36,2
arttığını söyledi.
lstanbul ll kültür ve
Turizm Müdürü
Ahmet Bilgili, geçen
yı|ın aynı ayına göre
Şubat ayında lstan-
bul'a gelen turist
sayısının yüzde
36,2 arttığını bildirdi.
Bi|gi!i, yaptığı yazılı
açıklamada, lstanbu!'-
da 2007 yılının
Ocak ayında yüzde
19 oranında artan
turist sayısının,
Şubat ayında da
devam ettiğini
bel|rtti.

anı r

Geçen yılın aynı
dönemine göre Şubat
ayında lstanbu!'a
gelen turist sayısının
yüzde 36,2 artarak
361 bin 563'e yük-
seldiğini kaydeden
Bilgili, 2 ay|ık toplam
artışın yüzde 27,5,
gelen turist sayısının
da 676 bin 325
olduğunu bildirdi.
Bi!gi!i, lstanbul'daki
bu artış trendinin
bütün sektörü mutlu
ettiğini belirterek,
"Bu istikrar!ı yapıyı
sürdürmek için
taraflar oIarak elimiz-
den gelen her türlü
çabayı göstereceğiz.
Kültür başkenti
hedefi doğrultusunda
lstanbul'un önü
açıktır" dedi.

Dün

Exposhipplng
Europort Eurasia
ulus!ararası
DenizciIik Fuarı,
25-29 Nisan 2007
tarihleri arasında
lstanbul Dünya
Ticaret Merkezi'nde
gerçekleştirilecek.
Exposhipplng
Europort Eurasia
Fuarı'na; armatörlük,
gemi işletmeclllği,
brokerlik, gemi
kiralama, gemi acen-
teliği, gemi a!ım
satımı, tersane işlet-
meciliği, yeni gemi
inşa-bakım onarım,
gemi inşa yan sanayi,
yük taşımacılığı,

u

konteyner taşı-
macı!ığı, lojistik
hizmetleri ve gemi
inşa yan sanayi
firmaları i!e ilgi!i
bankacılık, finans,
sigortacılık ve
eğitim kurumları
katılacak.
Türkiye'de geçmişte
düzenlenen
denizcilik fuarlarına
oranla 5 kat büyüyen
ve 29 üIkeden 233,
Türkiye'den 103 ve
toplam 336 firmanın
kaİılacağı fuar, lstan-
bul Fuar Merkezi'nin
9 ve 10 numaralı
salonlarında
düzenlenecek.

ı

lstanbul'da turlst a denlzclll

atlaınası
lstanhul'da hulu

ıı

çlzıYoRuM
Barış Güler'in
kaleminden 7 YAŞ

OE}ttıK OU}ıOK
CUMHURİYET oKURLARİ

GEM Lı K,TE TOPLAıI ıYOR lJz,
(§EN KAJıLMAzsAlı
BıR EKSıK oluRuz )

Tarih : 07/0312007 Çarşamba
Saat : 18.00

Yer : ADD GEML|K
İstiklat Gad. Gürle lş Hanı Kat:3 No:109

GEMLİK /BURSA
TEL: 0.224 514 47 82

GSM: 0.537 386 64 98 - Mehmet KIZ|LKAYA
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K rtez
yatırımcıııa 

hedelslı arsa tahsisi

----

Adalet ve kalkınma
Partisi (AK Parti) Kilis
Milletvekili Hasan
Kara, yatırımcıya arsa
tahsisi süresinin
3 yı! daha uzatıldığını
söyledi. Kara, arsa
tahsisinden önceden
kuru!muş firmaların
da yararlanabileceğini
vurguladı.
Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde geçtiğimiz
hafta içinde yapılan
kanuni düzenlemey|e
yatırımcılara çok
büyük bir şans daha
tanındığını ifade eden
Kara, 5350 sayılı
yatırımların ve lstih-
damın Teşviki kanunu
kapsamında bulunan
Kilis'te yatırımcılara
arsa tahsisinin
2010 yılına kadar
uzatıldığını söyledi.
Kara, yeni düzen-
lemede daha
önceki düzenlemede
olmayan, eski fir-
malara da aynı arsa
tahsisi hakkının
tanındığını belirtti.
Yatırım yapmak

isteyen herkesi Kilis'e
davet eden kara,
yeni düzenlemeyle
Teşvik Yasası'ndan
yararlanmak için
asgari 10 işçi çalıştır-
ma zorun!uluğunun
getirildiğini kaydetti.
Yasayı değerlendiren
Milletvekili Kara,
şunları söyledi:
"Hükümetimiz
sanayiye verdiği
önemi bir defa daha
göstererek Teşvik
Yasası'nda yeni
düzenlemelere git-
miştir. Artık eski fir-
malar da arsa tahsisi
hakkından yararla
nabilecek. Bu
çok önemli. Yine
ça!ıştırılan işçi sayısı
10'a çekilerek küçük
işletmelerin de
önünün açılması

'sağlanmıştır. 10 işçi '
çalıştıran her firma,
kanunun öngördüğü
iller arasında bulunan
ilimizde arsa tahsis
hakkından yararlan-
abilir. Süre 2010 yılına
kadar uzatı!mıştır."

-n,,"#S
#u}ş

ffi
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söyleyen Özaydın,
kendisini aşağılayıcı

ıklaına
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Gem!ikspor
içinde yaşanan
tatsız olaylara
açıklık getiren
Serdar Ozaydın,
hakkında çıkan
karalayıcı haberlere
sert tepki gösterdi.
Serdar Ozaydın,
Ku!üp Başkanı
Faruk Güzel'in
kendlsinden
istediği "Gemlikspor
yönetiminden
istifa et" isteğinin
doğru olduğunu
ve Gemliksporun
menfaati doğrul-
tusunda istifa
mektubunu da
bugün kendislne
göndereceğini
söyledi.
Pazar günü maç
bitiminde yaşanan
olayların üzücü

olduğunu belirten
Serdar Ozaydın,
takımın hocasının
görevden alındığı
yolundaki haberle
kendisinin ilgisinin
olmadığını ancak
hedef gösterilmesine
de anlam veremediği-
ni ifade etti.
Körfez gazetesinde
çıkan "Gemlikspor
antrenörü cabbar
Hoca'nın görevine
son verildi"
başlığı ile çıkan
haberle hiçbir
ilgisinin bulun-
madığını söyleyen
Ozaydın, haberin
kaynağı olarak
gösterilmesinin
asılsız olduğunu
söyledi.
Konuyla ilgi!i
haberin Gemlikspor
Başkanı Faruk
Güzel tarafından

yapılmış olduğunu
başkanın

kendisinden
öğrendiğini

olarak gördüğü
haberi yapanlarla
yargı önünde
hesaplaşacağını
bildirdi.
Yazıldığı gibi
DYP l|çe
Gençlik Kolları
Başkan|ığı'ndan
alınması gibi bir
durumun söz
konusu o!madığını
da bildiren serdar
Özaydın, "Benim
hakkımda
karalayıcı haber
yapanlar bir gün
kendi kazdıkları
kuyuya kendileri
düşecek.
Ben şu anda
DYP ltçe gençlik
kolları başkanı
olarak dimdik
ayaktayım ve
görevimin başın-
dayım" şeklinde
konuştu.

ı
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Lale Kemal Kılıç
İıköğretım okulu
güreş takımı
geçtiğimiz hafta
Bursa'da yapılan
13-14 yaş grubu
serbest stil
müsabakalarından
iki üçüncülükle o

dönerek büyük
başarı elde ettiler.
Yıldırım Belediyesi
Mimar Sinan
Kapalı Spor
salonunda
yapılan 13-14 yaş
grubu serbest
sitil il birinciliği
müsabakalarına

Beden. Öğretmenleri
Sibel Ozgen'in
yönetiminde katılan
Lale Kemal Kılıç
llköğretim okulu
Güreş Takımı
35 kiloda
orhan sarı ve
53 kiloda Sefa
Şentürk'le
üçüncülük elde '
ederek kürsüye
çıkma başarısı
gösterdiler.
Güreş takımının
aldığı il düzeyindeki
başarı okul
öğrencilerini
sevince boğarken
okul yönetimini de
mutlu etti.

Lalehılal l(ılı arı§ıııkö
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Devl er Ll l'nde e rek fl nal 
,he

eGanı
Dünyadaki tüm
futbolseverlerin
gözü bir kez daha
Avrupa Şampiyonlar
Ligi'ne çevrildi.
Şampiyonlar Ligi'nde
son 16 arasına
giren takımların
çeyrek finale
çıkma rövanş
mücadelelerinde

yarın 4 maç,
7 Mart Çarşamba
günü ise yine 4
karşılaşma yapı!acak.
Dünyanın en
büyük futbol
organizasyonlarından
biri olan ve her
yıl milyarlarca
kişi tarafından
dikkatle takip edilen

Şampiyonlar
Ligi'nde grup
müsabakalarının
ardından yapılan
bu ilk eleme
turu rövanş
müsabakalarında,
takımlar Avrupa'nın
en büyük 8
ekibi arasına
girmeye çalışacak.

ıstanbut'da
yapılan final
maçında AC Milan'ı
yenerek. kupaya
uzanan lngiltere'nin
köklü takımlarından
FC Liverpool,
geçen yılın
şampiyonu FG
Barcelona'yı
2-1'in rövanşında bu

akşam lngiltere'de
ağırlayacak.
Liverpool, Katalan
ekibinin sahası
Gaınp Nou'ta
13 maçlık
yeni!mezlik
serisine son
verirken, aynı
zamanda çeyrek
final için de

büyük bir şans
yakalamış oldu
Günün bir diğer
önemli maçında
FC Chelsea'nin
teknik direktörü
Jose Mourinho,
eski takımı
Porto ile 1-1'in
rövanşına
çıkacak

'GeıTı l l k l<ö rfez,' i nterrıette \n \^r\nr-geıTı l i kkorfez,g|az.etesi -coı?-ı
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sı arave aıkol
kltle imha sllahı

Türkiye Yeşilay
Cemiyeti Ankara
Şubesi Başkanı
Osman Doğan,
uyuşturcu, alko| ve
sigaranın gerçek
anlamda kitle imha
silahı olduğunu
söyledi.
Türkiye Yeşilay
Gemiyeti Ankara
Şubesi Başkanı
Osman Doğan,
uyuşturucu, alkol
ve sigaranın "gerçek
anlamda kitle imha
silahı olduğunu
bildirdi.
Doğan, Yeşilay
Haftası nedeniyle
bir açıklama yaptı.
Açıkiamasında,
alkol, sigara ve
uyuşturucu mad-
delerin olumsuzluk-
larına dikkat çeken
Doğan, uyuşturcu,
a|kol ve sigarı}nın
gerçek anlamda
kitle imha silahı
olduğunu bildirdi.

Doğan, "Bu neden!e
toplumumuzun,
başta narkotikler
olmak üzere alkol,
sigara gibi bağımlılık
yapan ve insan
sağlığına çok önemli
zararlar veren
maddelere karşı
uyar_ılmalıdır" dedi.
Uyuşturucu madde,
alko! ve sigara
ku||anan kişilerin
sayı!arında artış
yaşandığına dikkat
çeken Doğan,
"Buna rağmen bu
zararlı maddelerle
mücadelede görev
üstlenmiş olan
kurum ve kuruluşlar
arasında hfçlıfr
dönemde işbirliği ve
müşterek çalışma
yapılmaffi!ş, bugün
de yapılmamaktadır"
diye belirtti. Doğan,
zararlı maddeler
konusunda, devlet
ve basını da duyarlı
o|maya çağırdı.

ocuklara ııltaınln tıerl rken dlkkat
Vitamin|er de ilaçtır
ve her ilaç gibi yan
etkileri vardır. "Aman
meyve az yiyor vita-
min vereyim" derken
çocuklarım ızın
karaciğerlerine zarar
vermenin de anlamı
yok. Neredeyse tüm
çocuklar yemek
seçer, az yer, yemek
sırasında sorun
çıkarır. Kraker, şeker
ve cipsle doldurduk-
ları midelerinde çoğu
zaman sağlıklı yiye-
ceklere yer kalmaz.
Neredeyse tüm anne
Ier de çocuklarının
yetersiz beslendiğini
düşünür. Aslında
çocuk beslenme
uzmanlarına göre,
küçük çocuklar bizim

-yediğimizin üçte -
biriyle doyarlar ama
biz anneler, bu kadar
yiyen çocuk için
"Yine hiçbir şey
yemedi, sofradan
aç kalktı" diye
düşünürüz. Çocuk-
larımız normal yese
de bize az geldiği
için "Vitamin vermek
lazım" deriz... Ama
fena halde yanılırız.
Kızıma bebekliğinde
veri!mesi zorunlu
D vitamini damlaları
dışında 8 yılda
yalnızca iki kez vita-
min verdim. Zayıf ve
iştahsız olan Zeynep
'e vitamin vermezken

kimi arkadaşlarımın
Zeynep'ten çok daha
kilolu ve sağlıklı
çocuklarına sürekli
vitamin verdiklerini
gördükçe " Vitamin
vermemekle yanlış
mı yapıyorum?"
kaygısına kapıldığım
o|du ama bu zaman-
larda da Zeynep'in
doktoru, vitaminin
hiç gerekli olmadığı
konusunda beni
rahatlattı. kızımın
iştahının açılmasını
sağlar umuduy!a
iki kez de balıkyağı
verdim ama doktoru
buna da çok sıcak
bakmadı. "Bir şişeyi
bitirdikten sonra
başka vermeyin" diye
beni uyardı. Eczacıya
kalsa şişe biter bit.
mez yenisini almalıy-
dım oysa. Tabii ki
vitamin desteğinin
gerekli olduğu
durumlar o|abilir ama
doğrusu gıdalardan
almaktır. vitaminler
de ilaçtır ve her ilaç
gibi yan etkileri
vardır. "Aman meyve
az yıyor vitamin
vereyim" derken
çocu klarım ızın
karaciğerlerine zarar
vermenin de anlamı
yok. Çocuklarımıza
vitamin yerine, bu
vitaminlerin buIun-
duğu gıdaları
yedirmek için emek

versek daha iyi
olmaz mı?
A vitamini: Sağlıklı
büyüme, cilt sağlığı,
göz sağlığı, doku
onarımı, enfeksiyon-
lara karşı direnç
sağlamada gereklidir.
sarı-turuncu renkli
meyve ve sebzelerde
(havuç, kayısı, kabak,
şeftali gibi), ba|ık, yu
murta, süt ürünleri,
kırmızı et, ıspanak,
brokoli, roka gibi
yeşil sebzelerde
bulunur.
B vitaminleri: B
grubu vitaminler,
vücuffa çeşitli meta
bolik süreçlerde yer
alırlar, kanımızdaki
alyuvarların yapımı
için gereklidirler.
Et, tavuk, balık, süt,
yumurta, tam tahıllar-
da, kuru baklagiller
de, ıspanak, brokoli
gibi sebzelerde
bulunurlar.
C vitamini: Bağ
dokusu, kaslar ve cilt

sağlığı için gereklidir.
Yara iyileşmesini hız-
landırır, enfeksiyon-
lara karşı direnç
kazandırır.
Turunçgi!ler, kivi,
çi|ek gibi meyve
lerde, domates,
brokoli, ıspanak,
Brüksel lahanası,
biber gibi
sebzelerde bulunur.
D vitamini: Vücuda
kalsiyum ve fosfor
emilimini sağ!aı
kemik ve dişlerimizin
sağlığı için gereklidir.
Yumurta sarısı, süt
ve süt ürünleri, balık
yağında bulunur.
E vitamini:
vücudumuzu zararlı
kimyasal, toksik mad
detere karşı korur,
bağışıklık sistemini
güçlendirir. Tam
tahıllarda, bitkisel
yağlarda, ay çekird-
eği, fıstık gibi kuru
yemişlerde, ıspanak,
brokoli gibi yeşil
sebzelerde bulunur.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENiZ OTOBÜSÜ

İttaıye - 110

Polis lmdat 155

Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Anza'
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıılı Eğt Md.
Ha!k Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı ia. ıtıa.
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

Buıısa 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

Topçu|ar
Eskihisar

(226| 814 10 20
(226| 363 43 19

|262| 655 60 31Kaymakam|ık

C.Savcı|ığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜS

Şehirleııarası
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

TUP DAGlTlcıLARı

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

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 45
513 65 00

514 59 81

513 80 00
514 88 70

514 17 00

HASTANELER
Dev|et 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 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

TAKsıLER
körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
GemIik Taksi
llianastır Taksi

513 18 21

513 24 67

5,13 32 40

513 23 24

5l4 35 50

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NöBETçİ r czANE
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SAGLIKECZANESI
ıstiklal cadde§i

TtL: 513 03 63 GEMrİr
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I cüxı-üx slvısl GAZETE I

YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAY| : 2689

FİYATı : 0.25 YTL. (KDV Dahi!)
Sahibi : Kadri eÜl_en

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

İstikta| Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel : 513 96 83 Fax: 513 35 95 GEMLIK

yönetim ve Basım yeri : xönrez oFsET
Matbaaclık-Yayı ncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini baynm Günleri ve Pazar günleriyayınlanmaz)
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Özdilek Mağazalar
zincirinin ana
mağazasında
8 Mart Dünya
kadınlar Günü
hazırlıkları başladı.
ozdilek Halkla
lllşlller Bürosundan
yapılan açıklamada
8 Mart Dünya Kadın
lar Günü nedeniyle
Gemlik Bursa
yo!undaki ÖzdiIek
Alışveriş Merkezi'
nde bayanlara
özgü sürprizlerin
hazırlandığını
bildiren ilgililer,
ayrlGa
Tekin Acar Güzellik
uzmanlarından
saat 11.oo den 23.oo
kadar ücretsiz
özel cilt bakımı ve
makyaj yapılacağını
sövlediler.
RE-slM sERGlsı_
Ote yandan,
Bursa Kadın

Y

Ressamlar Derneği
tarafından, kadın
ressamların yaptığı
resim!erden
oluşan bir sergi de
saat 14.oo de
gösterime açı!acak.
Dünya Kadınlar
Günü için başka bir
etkinlik ise, ozel
pembemavi kadın
Hastalıkları ve

Cerrahi Da!
Merkezi'nden
8 Mart Dünya
Kadınlar Günü'ne
özel kanser
Tarama Testi
(SMEAR),
tüp bebek
görüşmeleri ve
tüp bebek llk
muayenesi ücretsiz
olarak yapılacak.

0zdllek lllla azaları

un a kadınl ar

Günü'ne hazı rlanı 0r

ı
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Ticaret ve Sanayi Odası Gazi llköğretim Okulu
ıı öğrencileri gazeteıTıizi ziyaret etti.

0 rencİler iyetkllller

z| dlnleml orlar'

Y

b

llçemizin Ticaret ve
Sanayi Odası Gazi
llköğretim Oku!u
öğrencilerinden bir
grup gazetemizi
ziyaret ederek,
iletişim ve bil-
gilendirme konuların-
da bilgi aldılar.
Oğretmenleri ile
birlikte gazetemize
gelen öğrenciler,
Gemlik ile ilgili
olarak hazırladıkları

çeşitli soruların
kamu oyuna duyurul-
ması konusunda
nelerin yapılması
gerektiğ in i
Gazetemiz sahibi ve
Başyazarı Kadri
Güler ile görüştüler.
Oğrenci!er, yaşlarının
küçük olduğu için
kendilerine önem
verilmediğini ve
çevrelerindeki sorun-
lara karşı gösterdik-

leri duyar!ık konusun
da ilgili makamIara
konuları iletmek iste_
diklerini, ancak
bunda başarılı o!a-
madıklarını söyledi
ler. Değişik konular-
da projeler ürettik-
lerini söyleyen
öğrenciler, bu pro-
jelerini kamuoyuyla
paylaşmak için
destek bekledik|erini
de belirttiler.
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Engürücüklü AbdulIah Pamuk, aracıyla bariyerlere çarptı.
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Abdulla

*M*«

16 ZC 489 plakalı kamyonet ile Engürücük Köyü'ne gitmekte olan Abdullah Pamuk (50) köy
girişinde bulunan köprüden geçmek için alt geçide geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybe
dince yolun kenarındaki bariyerlere çarptı, zeytin üreticisi çiftçi olay yerinde can verdi, 3'de
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Bursa'da cadde

ortasında deh et
Bursa'da Romanlar'ın bulunduğu
Anadolu Mahallesi'nde otomo
biliyle dönüş yapmak için girdiği
sokakta kurşun yağmuruna
tutulaıı sürücü ve yanında bulunan
a rkadaş|ı yqralandi. yaratı hatde_
otomobili sürüp sokaktan kaçmayı
başaran 2 arkadaş canlarını zor
kurtardı. Haberi sayfa 2'de

ı
ı

Kadri GÜı_en
kadri_guler@ hotmai l.com

CUMOK Toplantısı
Türk medyası glderek tekelleşiyor.
Üç büyük medya grubu ve istamcı yayın

grupları, birçok gazete ve dergi ile onlarca
televizyon kanalına sahip durumda..

BöyIesine büyük sermaye gruplarının
egemenliğinde olan medya, bağımsız olabilir
mi?

Hürriyet, MiIliyet, Referans, Star, Gözcü,
Radikal, Posta, Fanatik, Turkish Daily News,
K3na| D, CNN Türk, Drar1 Tv. BJK, FB Tv. gibi
Doğan Grubunun..

Öte yandan Sabah gazetesi ile ATV ve
diğerleri, Çukurova grubunun Akşam gazete-
si ve Show Tv.si, Fethullah Gülen takımının
Zaman, Aksiyon gazeteleri ve birçok dergisi
Samanyolu Tv.si, Albayrak grubunun Yeni
Şafak vb. gibi yayın organları..

Türkiye de ulusal 28 gazetenin 16 tanesi
Doğan, Ciner ve Çukurova grubunun ege-
menliğinde. Bu grupların pazar payının ise
yüzde 84 olduğu bl|iniyor.

Kısacası büyük patronlar ile cemaat ve
tarikatlerinin egemenliğinde bir basın
dünyası var ülkemizde.

Bunlardan biri, Gumhuriyet Gazetesi,
kurulduğu günden beri bağımsızlığını koruya
bilen ve gerçek gazeteciliği yapan tek gazete.

Cumhuriyet Gazetesi, Kurtuluş
Savaşı'nda kuruldu.

Atatürk ilke ve devrimlerinin yı!maz
savunuculuğunu kurulduğundan beri yapı
yor.

Bu gazete, Cumhuriyetimizin en önemli
kalesi olan Gumhurbaşkan!ığı makamının
Mayıs ayında AKP iktidarı tarafından işgal
edileceğini savunuyor. Çünkü AKP iktidarın-
daki güçlerin fikir yapısı, Atatürk devrim ve
i!kelerinin karşıtıdır.

Bunun için ilanlar vererek, halkımızın
Cumhuriyetimize sahip çıkmasını istiyor.

Cumhuriyet Gazetesi okurları (CUMOK),
bugün ADD'de biraraya ge|iyor.

Halkayı büyütmek için. Siz de katı!ın.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatlfl SalonLı'nda
düzenlenen toplantıya az sayıda yatırııT]cı çiftçİ l<atıldı.

l(ırsal [alllıılılla
{ ilçe Tarım
Müdürlüğü
taraf ındandüzenle-
nen toplantıda
kırsal kalkınma
yatırımlarının
Desteklenmesi
programı içinde'
yer alan Tarıma
dayalı yatırımların
ne şekilde destek-
leneceği anlatıldı.
llçe.Tarım Müdürü
Dr. lbrahim Çetin
Program kapsamın-
da nitelik taşıyan
projelerin destek-
leneceğini söyledi.

Sey.fettin
ŞEr(ERSOZ'ün

haberi sayfa 2'de

atıilıilları aıllatıldı

ıGemllks or'da sular duruldu
Gemlikspor Kulüp Başkanı
Faruk Güzel, dün takımın
antrenman yaptığı Olimpik
halı sahaya giderek
futbolculara pazar günü
alınan galibiyet şerefine
baklava ikram etti.
Başkan Güzel,
"Gemlikspor'da kimse
mağdur olmaz. Yeter ki siz
takım ı başarıya taşıyı n"
dedi. Haberi sayfa l'de

i{
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[ır§al Id kınına at ırı ınları alllat ıldı
Seyfettin ŞeXenSÖZ
ilçe Tarım
Müdürlüğü
tarafından düzenle-
nen toplantıda
kırsal kalkınma
yatırımlarının
Desteklenmesi
programı içinde
yer alan Tarıma
daya|ı yatırımların
ne şekilde destek-
leneceği anlatıldı.
Esnaf ve sanatkarlar
kredi kefalet
Kooperatifi
Salonu'nda
düzenlenen toplan-
tıya az sayıda
yatırımcı çiftçi
katılırken, programın
en önemli amacının
ulusal ve uluslar
arası fonların
kullanımı için yerel
kapasite yaratmanın
ülkenin bundan
sonraki vizyonu
olduğu be!irtildi.
!lçe.Tarım Müdürü
Dr. lbrahim Çetin

tarafından yapılan
açıklama!arda
doğal kaynakların
koru nması
dikkate a!ınarak;
1- Kırsal alanda
gelir düzeyinin
yükseltilmesi,
2- Tarımsal üretim
ile tarımsal sanayi
entegrasyonunun
sağ|anması,
3- Gıda güvenliğinin
g üçlendiri!mesi,
4- Kırsal alanda
alternatif gelir
kaynaklarının
yaratılması,
5- Tarımsal sulama
alt yapısının
geliştirilmesi,
6- Yürütülmekte
olan kırsal kalkınma
çalışmaları nın
etkin!iklerinin
artırılmasına i!işkln
usul ve esasları
düzenliyor.
Program kapsamında
nitelik taşıyan
projelerin destek-

leneceğini söyleyen
Çetin, bun|arın
1- Tabandan yukarıya
doğru yaklaşımla
katı !ımcılığı sağlayan,
2- Yere! kapasiteyi ve
kurumsallaştırmayı

geliştiren,
3- lstihdam yaratma
potansiyeli olan,
4- Uretici
gelirlerini artıran
ve çeşit|endiren,
5- Kadın ve genç

nüfusun eğitim
ve girişimcilik
düzeyini teşvik
eden, geliştiren,
6- Uygun kırsal
teknolojilerin
ge|işmesini ve

Baba tırılmı
U

aa
Bursa'nın Demetevler
Mahallesi'nde evden
kaçtığı ileri sü_rülen
kızı Sevil Özacar'ı,
13 gün sonra evine
geri döndüğü
sırada 27 yerinden
bıçaklayarak
öldürdüğü iddia
edilen baba AriF
Çelik'in yargılanması-
na başlandı.
Bursa 2. Ağır Geza
Mahkemesi'nde "nite-
lik!i kasten öldürmek"
suçundan ağır-
|aştırı|mış müebbet
hapis cezası talebiyle
yargılanan baba,
hakkındaki iddiaları
kabul etmeyerek, 2
çocuk annesl kızının
intihar ettiğini söyledi.
Bursa'da, eşiyle birlik-
te yaşadığı evi terk
edip 13 gün sonra
geri dönen kızını
Iandarmaya
götürdüğünü
söyleyen Arif Çelik
(60), Otosansit'e
geldik!eri sırada
kızı sevit Özacar'ın
(22) kendi kendini
bıçakladığını iddia etti.

2 çocuk annesi kızının
psikolojik sıkıntılarını
olduğunu söyleyen
Çelik, "Kızım 13 gün
önce evinden kaçtı.
Biz de çevrede arama
yaptıktan sonra bula-
mayınca jandarmaya
kayıp i|anı verdik.
Olay günü kıamın
evine döndüğünü,
jandarmaya gidip
bulunduğunu bildire-
cektim. kızımla birlik-
te minibüse binerek
Otosansit Sanayi
Bölgesi önünde
indik. Burada
yürürken, çantasından
bıçak çıkarıp, kendine
saplamaya başladı.
Ne olduğunu anlaya-
madım. ElinÇen
bıçağı almaya
ça!ıştım. Beni yara
ladı. Ardından bıçağı
kendisine saplamaya
başlayarak intihar
etti" dedi.
Mahkemede tanık
olarak dinlenen
genç kadının kocası
vesim Özacar ise,
karısının intihar
etmesinden korktuğu

yaygınlaştırı lmasını
esas a!an,
7- Kırsal alt
yapının geliştirilme-
sine ve iyileştirilme-
sine yöne!ik projeler
olduğunu kaydetti.

için evde bulunan
bütün bıçakları
sakladığını söyledi.
Bu sırada mahkeme
mübaşiri tarafından
getirilen kapalı
zarftaki mektup,
mahkeme başkanı
tarafından taraflara
okundu. §

yazanın isminin
açık!anmasını
istemediği mektupta,
"Olay akşamı
Otosansit karşısında
yürüyordum.
Uzun boylu ve
paltolu bir kişinin,
yanındaki kızı
bıçakladığını gördüm.
Ben yapma amcn
diye bağırdım.
Bu sırada genç kadın
da 'yapma baba'
diye feryat ediyordu.
Bıçak, paltolu adımın
elindeydi" diye
yazıldığı bildirildi.
Duruşma genç
kadının Adli Tıp
kurumu tarafından
gönderilecek olan
ölüm raporunun
bek!enmesi için
ertelendi.

müebbet talehir a
Bur§a'da cadde orta§ıııda deh et
Bursa'da Romanlar'ın
buIunduğu Anadolu
Mahallesi'nde otomo-
bi!iyle dönüş yapmak
için girdiği sokakta
kurşun yağmuruna
tutulan sürücü ve
yanında bulunan
arkadaşı yaralandı.
yaralı halde otomobili
sürüp sokaktan
kaçmayı başaran
2 arkadaş canlarını
zor kurtardı.
Edinilen bi!giye göre,
olay merkez Yıldırım
ilçesine bağlı Anadolu
Mahallesi Atıcılar
caddesi ile Mutlu
Sokak'ın kesiştiği
alanda meydana geldi.
16 BEZ 25 plakalı
öze! otomobili ile
Atıcılar istikametine
seyreden Ali
Erdem (24l, Ankara
caddesi istikametine
dönüş yapmak
için Mutlu Sokak'a
girdi. Bu sırada
sokakta bu!unan
kimliği belirsiz kişi ya
da kişiler tarafından
otomobile ateş açıldı.
Sürücü Ali Erdem
karın boş!uğuna
isabet eden tek
kurşun!a yaralanırken,

yanında yo|cu
olarak bulunan
arkadaşı Orhan
Karadeniz (24) ise
otomobilin patlayan
ön camından seken
cam parça|arının
yüzüne isabet
etmesi neticesinde
yaralındı. Yaralı 2
arkadaş otomobili
Ankara Caddesi'ne
kadar sürerek kaçtı.
Ancak durumu
ağırlaşan sürücü
Ali Erdem, otomobili
yo! ortasında
durdurarak yardım
istedi. Çevreden
geçen vatandaşların
ihbarı üzerine olay
yerine gelen 112 ekip-
leri yaralıIara olay

yerinde müdahale
ettikten sonra
Bursa Devlet
Hasta nesi'ne kaldırdı.
Olayın ardından
uzman ekipler
kurşunlanan
otomobil üzerinde
inceleme yaptı.
Öte yandan,
olayla alakası bulun-
duğu tespit edilen
E.Ç. (18) isimli bir
gencin gözaltına
alındığı, ruhsatsız 1

adet tabanca i|e 7
adet fişek, 4 adet boş
kovan, 2 adet 12
kalibre av tüfeği boş
kovanının ele geçl
rildiği ve olayla alakalı
soruşturmanın devam
ettiği bildirildi.

ı( rİıe- ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN ABONE OLUNI G()NLOı< SıYA3| (,AzE.rE I
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Diş Hekimi
Ozcan VURAL

oz ca nvu ra l 1 933@hotma it.com
www.m illiyeVblog/özca n vural

TehIikenin farkında mısınız?
Türkiye Cumhuriyeti'ni sessiz ve soğuk

bir kış gecesinde engin denizlerde seyre-
den bir gemi olarak kabul edersek, hemen
eklememiz lazım ki, önümüzde koca bir
buzul bekliyor ve bu azman parça tam
rotamızın üstünde.
Cumhuriyet Gazetesi, körelmiş, beyninin
tüm aydın refleksleri dumura uğramış kişi-
leri tokatlayarak uyandırmak istercesine bir
kere daha "Tehlikenin farkında mısınız"
sorusunu soruyor, yolun Atatürk Cumhuri
yeti'nin sonuna gelip dayandığını vurgu-
layan o çarpıcı manşetini atıyor.
Buzulun ve çarpışmanın önümüzde di
kildiğini göre göre bodos|ama ilerlemeye
devam ediyoruz. Ve o buzulu bir dolu
insan, yıllardır toplumun aymazlarına ikaz
ediyor!' Bakın, 1993'te,"Şeriitçılar bu gidişle yak-'
laşan belediye seçimlerini alacaklar" diye
o günlerde SHP-CHP-DSP'yi uyarıp taban
operasyonu hareketini on binlerce imza ile
başlatılmıştı.
Siyasilerimizi nihai felaketin tohumunun

ciddiyetine ikna edemeden...
Bugün 14 yı| sonra neredeyiz, göz atmaya

var mısınız?
Neredeyse tüm büyük şehirler dahil. lıe|e

diyeler AKP'de [).ıı l.ııııcııtcıı]uı,ı ııcrc clcyse
2l3'ü AKP'de, ve...
Türkiye şu yaşanamayan kışın derin uyku

sundan uyanmazsa, Cumhurbaşkan!ığı da
iki-üç ay kadar sonra AKP'de...

Tabii bunun üniversite Rektör atamaIarı ve
hukuk sistemimize. başta Anayasa Mahke
mesi oimak üzere getireceği yıkımiar oria-
da... Yani 1993'te "paranoya" denilen her
ikazımız bugün ne yazık kl gerçekteşiyor.
Ve işln acısı, tablo her gün toptan karar-

maya giderken aydınlarımızın ezici çoğun-
luğu hala olan biteni algılayamadan gün|ük
hayatlarını yaşamakla meşguller!
Atatürkçü aydınlarımız, artık 90'!arın

başında yaptıkları gibi pek "solu birleştir
me" çaEası içinde değiller. ı

Ne kadar acı bir itiraf değil mi?
Çünkü önce o yıIlarda DSR şimdi de CHP

bu birleşmeye gönüllü bir arayış içinde
değil.

lnsanlar da artık yılgın!ık içinde. "Birleş.
me sandıkta olacak" masallarını dinleyecek
takatleri ka!madı.

Anti-Kemalizmi, giz|i ya da açık bir şekil
de, 80 sonrasının 2. Cumhuriyetçi şablon-
ları ve ı!ımlı lslamın me|tem rÜzgar[arıyla
yaşamına geçirmiş "sözde aydın" kesimin
durumu daha vahim. onlar,Titanic faciasına
parmak kala hala beyinleri uçmuş bir şe
kilde Atatürk'e,Kemalizme ve Silah|ı Kuvvet
!er'e sürekli taş atmakla meşguller.

Bu hanımefendi ve beyefendilere göre, Ke
malistlerinki basit bir "Laiklik elden gidiyor"
paranoyası!
Akıl almaz bir sorumsuzluk!a, her fırsatta

Atatürk'ün tarihteki karşıtları bir vesileyle
övülüyor,27 Mayıs'a karşı tamamen tek yan
lı bir linç kampanyası götürülüyor,
Atatürkçü uyarılar "|aikçi fetvası" olarak
sırıtmalar eşliğinde çöpe bırakılıyor ve gün-
dem başka noktalara kaydırılıyor.

Şeriatçılığın karanlık yüzü, özgürlük düş-
manlığı kadınlara reva gördüğü 3. sınıf
muameleler, basına sansürle yapılan gizli-
açık restleşmeler, hiçbir şey umurlarında
değil.

Onlar için neredeyse köktendincilik ve
tarikatçılık, bir toplumun "ceberrut devletçi
anlayış" a karşı hak|ı tepkisl, alkışlanacak
"sivil toplum" hareketi(!).

Bir ihbarı değerlendiren Emniyet güç|erl, Yeni Mahalle Hastane
altında bir evde uyuşturucu madde satıldığını belirledi.' Gözaltına alınan 4 şahıs üzerinde yapılan aramalarda,

12 adet fişek esrar bulundu. Adliye'ye sevk edilen şahıslar,
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

_Seyfettin ŞEKERSÖZ _

Bir ihbarı
değerlendiren
po!is ekipleri
yaptıkları aramada
içmeye hazır fişek
esrar ele geçirdi.
Edini|en bilgiye
göre, Yeni Mahalle
Hastane altında
bir evde uyuşturucu
madde satıldığı
ihbarını alan
ekipler, bölgede
yaptıkları
araştırmada
4 şahsın beklediğini
tespit etti.
Şahısların yanına
giderek kimlik
sormak istedik|erinde
isminin Sergin A.
olduğu belirlenen
bir kişi kaçtı.
Gözaltına alınan
3 kişiden
Erkan U'nün esrar
satıcısı olduğu,
Yılmaz Ş. ve Osman
A.'nın ise alıcı
oldukları anlaşıldı.

Esrar alıcısı o!an
kişilerin Karsak
Köyü'nden o!dukları,
satıcıları köye
hurda demir
toplamak için
geldikleri için

tanıdıklarını
belirttikleri kişileri n
ikametiııde yapılan
aramada 12 adet fişek
tabir edilen içime
hazır esrar maddesi
e|e geçirildi.

Sorgularının ardından
mahkemeye
çıkarılan şahıslar
serbest bırakılırken,
olayla iIgili yargılama
tutuksuz devam
edecek.

YazıYORUMııa
a a ıEngürücüklü Abdull hP k, aracıyla bariyerlere çarptı.

lllllatslıllll caılııla ınal oldu
16ZC 489 plakalı kamyonet ile Engürücük Köyü'ne
gitmekte olan Abdullah Pamuk (50) köy girişinde

bulunan köprücien geçmek için alt geçide geldiğinde
direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun

kenarındaki bariyerlere çarptı, zeytin üreticisi
çiftçi olay yerlnde can verdi.

İ§

*ş
^\§§,

,**W Pamuk

cenaze namazı ardından
köy mezar|ığında
toprağa verildl.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Önceki akşam saat 20.00
sıralarında Engürücük
girişinde meydana
gelen kazada bir kişi
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre,
kullandığı 16 ZC 489
plakalı kamyonet ile
Engürücük Köyü'ne
gitmekte olan Abdullah
Pamuk (50) köy girişinde
bu!unan köprüden
geçmek için alt geçide

geldiğinde direksiyon
hakimiyetin i kaybedince
yolun kenarındaki bariyer-
lere çarptı. Çapmanın
etkisiyle kopan çelik
bariyerin aracın içine
girmesi sonucu
Abdullah Pamuk'un
olay yerinde hayatını
kaybettiği öğrenildi.
Engürücük Köyü'nde
çiftçilik yaptığı belirlenen
Abdullah Panıuk'un
cenazesi dün öğlen
namazından sonra kılınan

ıı llk Körfez' internette wvyw.gomllkkorfezgazetesi.com'Ge
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Seyfettin ŞEKER§ft
Lale Kemal Kı!ıç
hköğretlm okulu
öğrencileri dün
Pazar yerinde
büyüklere yönelik
şiddet unsurlarını
içeren ayrıntılı
broşürler dağıttı.
Oğretmenleriyle
birlikte ellerindeki
broşürleri pazara
gelen büyüklerine
dağıtan öğrenciler
esnafı da
unutmayarak
onlarında
çocuklarıyla
daha iazla ilgilen-
melerini istediler.
Şiddete maruz
kalan veya şiddet '
uygulayan çocukların
incelendiğinde;
bir çoğunun
parçalanmış
aile ve aile içi
şiddet sorunları
olan çocuklar
olduğunun tespit
edildiği beliıtilen
broşürlerde
'Şiddeti önlemek
ise siz büyüklerin
elinde'yazısı
dikkat çekiyor.
Ulkemizde "Sevgi"
kelimesinin arkasına
saklanarak, korumak,
ko!lamak ve
öğretmek adına
birçok ailede şiddet
uygu!andığı
belirtilirken ailelerin
çocuklarının
okul yaşantılarıy!a
daha taz|a ilgile-
nilmesinin faydalı

anlatan broşürie
'Anne ve baba
olarak şiddet
konusunda model
olmayın'diyen
Lale Kemal Kılıç
l!köğretim okulu
yönetimi, ayrıca
günümüzde
şiddetin en önemli
neden!erinden
birisinin televizyon
programları ve
internet oyunları
olduğunu kaydeffiler.
Broşürde -
'Çocuklar ve gençler
oyun oynamak ve
sosyal faaliyetlerde
bulunmak yerine
zamanının büyük
bir bölümünü Tv
karşısında geçirmek-
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teciir. Çocukiar
ve gençler
Tv ve internette
seyrettikleri
kurgu ve gerçek
yaşamı ayırt
edememekte ve
pek çok davranış
modelleri
öğrenmektedirler.
TV'de gördükleri
vurma, dövme,
tekme atma,
bıçaklama, ateş
etme, sözel
hakaretler gibi
davranışlar nor-
malleşmekte ve
kabul edilebilir
olarak algılanmak-
tadır'gibi
olumsuz görüşler
yer alıyor.

Aile içi şiddete
son verilmesinin
gerekliliğini

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP llçe Başkanı
Enver Şahin,
Yeşilay Haftası
nedeniyle yaptığı
yazılı açıklamada,
'AK Parti olarak
uyuşturulmayan
nesil için şimdi
görev zamanı'
dedi.
A!kollü içkilerin,
sigara ve uyuşturu-
cu|arın her gün
yüzlerce kişinin
hayatını tehdlt
etmekte olduğunu
belirten Şahin,
" Uyuşturucunun
ne anlama geldiğini
bilmeyen yoktur.
Bazen arkadaş
edinmek, bazen de
deıtlerden uzaklaş-
mak, bazen de farklı
görünmek için bu
tan şeyler deneniyor
ve birçok insanın
hayaiı tehiikeye
atılıyor'dedi.
Uyuşturucu
maddelerin merkezi
sinir sistemini
etkileyerek kullanan
kişinin ruhsa! ve
fiziksel dengeslni
bozduğunu ve
kişilerde fiziksel ve
ruhsal bağımlı!ığa
yol açarak kişisel
ve toplumsal yönden
ekonomik ve
sosyal çöküntü
oluşturduğunu ifade
eden Enver Şahin,
'Uyuşturucu
maddelerden uzak
durmanın yollarını
herkes bilse de

yapıp l<endilerini
ölümü sürükleyebili
yor. Uyuşturucu
maddelerinin kul-
lanımının 12 yaşına
inmesi, sigara
kullanımını ise
8 yaşına inmesi
şuur zedeleyici bir
gerçehtir. Eskiden
okullarda dahi, değil
kullanan, uyuşturu-
cuyu gören bile
yoktu. Uyuşturucu
ticaretinde transit
geçiş ülkesi olan
Türkiye ise son
yıllarda hedef ülke
haline geldi.
Bu durumu cazip
kılan ise çocuk ve
genç nüfusun
yoğun olmasıdır.
BM raporlarına
göre 2006 yılında
dünyada 320
milyon uyuşturucu
bağımlılığının
bulunduğu,
bunlardan 359
milyonunırn esrar,
30 milyonunun esrar,
30 milyonun eroin,
20 milyonun kokain,

11 milyonun ise
extacy kullanımı
olduğu tespit
edilmiştir.
AK Parti teşki-
latımızın da
desteği ile
Gençlik Kollarımız
geçtiğimiz yıllarda
uyuşturucuyla
mücadele
kampanyası
başlatmış bu kao.
samda çeşitli etkin-
likler de yapmıştı.
lçinde bulunduğumuz
bu Yeşilay
Haftasında herkes
şapkasın ı öne
koyması gerekir.
Uyuşturucu
kullanan
gençlerimizi
bataklıktan kurtar-
mak için hepimiz
üzerimize dı?şen

,görevi yapmalıyız. .
Bu nedenle
AK Parti Teşkilatı
olarak uyuşturul-
mayan nesil için
şimdi görev
zamanı'şeklinde
konuştu.
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bazen kişilerin yaşam
tercihlerini yanlış

De reme kar ıa e ıdıtir
Bilim adamları enjek-
te edildiği çürük zem-
ini kaya gibi sertleş
tirebilen bir bakteri
buldu. Deneyler, bak-
terinin kayalaşma
sağladığını doğrulu
yor. Ancak aşının
maliyeti belirsiz...
ABD'deki Davis
Ka!iforniya Üniver-
sitesi Toprak Etki
!eşimleri Laboratu
varı, yera|tında doğal
olarak bulunan
"Bacillus Pasteruii"
adlı bakterinin "beton
aşısı" gibi kullanıla-
bileceğini keşfetti.
Deneyler, bu bak-
terinin enjekte
edildiği yerde kendil-

iğinden kalsit ürete
rek toprak yapısında-
ki boşlukları doldur-
duğunu ve gevşek
zemini kayaya
çevirdiğini gösterdi.
ABD'Il bilim adamlan,
enjekte edildiği çürük
zemini kaya gibi sert
leştirebilen bir bakteri
buldu. Kaliforniya
Üniversitesi Toğrak
Etkileşim!eri Labora
tuvarı, yeraltında
doğal olarak bulunan
bir bakterinin "beton
aşısı" gibi kullanıla-
bileceğini keşfetti.
Amerika'daki Davis
Kaliforniya Üniver-
sitesi'nden Jason De-
Jong adlı bilim adamı

"enjekte edildiği
yerde çimento etkisi
yaratarak yumuşak
toprağı sert bir
kayaya çeviren" bir
"bakteri" geliştirdi.
"Bacillus Pasteruii"
adlı bakterinin bir aşı
gibi depremde ağır
hasarlara neden olan
yumuşak zeminlerde
kullanılmasıyla dep
remin yıkıcı etkisinin
önemli ö|çüde azal
tılabileceği ifade
ediIivor.
BAKIER| çox lvl
oLUR
* Prof. Dr. Kutay
Özaydın (Yıldız Teknik
Universitesi lnşaat
Mühendis!iği Bölümü

Geoteknik Anabilim
Dalı Başka nı):
"Türkiye'de halih az.r-
daki mevcut teknoloji
zemin boş luklarını
doldurmaya yetmiyor.
Çünkü iri çimento
daneleri ze mindeki
ince kumun arasına
giremiyor. Bakteri kul-
lanımının uygulamaya
geçmesi çok iyi ola-
cak. zemin ne kadar
sert olursa bina
depreme o
denli güç!ü olur."
ZEMİN S|VİLAŞMASİ
oLMuşTU
* Prof. Dr. Sönmez
Yıldırım (Yıldız Teknik
universitesi zemin
Mekaniği ve Geotek

nik Mühendisi):
"Türkiye'de temel
zemini genellikle ince
daneli kum ve kilden
oluşur. Klasik çimen-
to enjeksiyogu ile bu
maddenin afasındaki
boşlukları doldurma
nın olanağı yoktur. Bu
durumda kimyasal
enjeksiyon teknikleri
nin kuIlanılması gere
kirdi ama ülkemizde
bu teknikler bile kul-
lanılmıyor çünkü çok
paha|ı. Bi!iyorsunuz
Adapazarı depremin
de yıkılan binalardan
büyük bir bölümü
zemin sıvılaşmasın-
dan yıkılmıştı. Ama
binaların yıkılmasında
tek neden temel deği!.
Çarpık üst yapı nede
niyle {e birçok bina

vıkılmıstı."-oerıı öııeııı_l
ŞEYLER VAR
'Gemal Gökçe (lnşa
at Mühendisleri odası
lstanbul Şube Başka
nı):"Türkiye'de bina
ların zeminini sağlam-
laştırmak için bakteri
aşılamaktan daha
önemli şeyler var.
Zemin şartlarına uy
gun bir proje, doğru
denetim, standartlara
uyma gibi noktalara
dikkat edilirse bak-
teriye gerek ka| maz.
Ayrıca zemin sağlam-
laştırmak için beton
dökme ve kazık çak
ma gibi yöntemler de
var. Bina sağlam yapıl
madıkça kayanın üstü
ne bile inşa edilse so
nuç fark etmez" dedi
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ıGemllks or dasular duruldu

Seyfettin ŞSXenSÖZ
Gemlikspor'da
hafta içinde
yaşanan yönetim
ve hoca arasındaki
kriz şimdlllk
askıya alındı.
Gemlikspor
Kulüp Başkanı
Faruk Güze!,
dün takımın
antrenman yaptığı
Olimpik halı
sahaya giderek
futbolculara
baklava ikram
ederek moral verdi.
Futbolcularla
birlikte tepsideki
baklavadan yiyen
Başkan Faruk
Güzel ile takımın
Hosası Bedrettin
Uçaner'in arasında
yaşanan gerginliğin
şimdilik tatlıya
bağlandığı gözlendi.
Antrenman yapan
futbolcu!ara seslenen
Faruk Güze!.

]l|larınara

" sıkıntılarınızı
hocanız bana iletti,
en kısa zamanda
çözümüne çalışa-
cağım. Gemlikspor'da
kimse mağdur
olmaz, yeter ki siz
takımı başarıya
taşıyın'dedi.
Gemlik adının
hakem camiasında
iyi isim
yapmadığının
altını çizen
Güzel, futbolcuları
hakemle diyaloğa
girmemeleri
için uyardı.
Güzel,
'Hakemle
yüz göz olmayın.
Bütün bunlar
Gemlik'in adından
dolayı yapılıyor. .
Siz bu oyunlara
gelmeyin sıkın-
tılarınızı bana
bildirin size her
zaman yardımcı
olurum"
şeklinde konuştu.

Pazar günü alınan
3-1'llk galibiyetin
şerefine futboIculara
baklava yediren

ve onlara moral
veren Başkan
Faruk Güze|,
Gemlikspor'un

İstanbul Meteorotoji
Bölge Müdürü
Mustafa Yıldırım,
bugün Marmara
Bölgesi genelinde
görülecek sisin
özellikle
Perşembe ve
Cuma günü
yoğunluğunu
artıracağının
tahmin edildiğini
belirtti.
Yıldırım,
Marmara
Bölgesi'nde
hafta sonuna
kadar yağış
olmayacağını,
ancak yoğun sis
beklediklerini
söyledi.

kimseye ihtiyaç
duymadan başarıya
koşması için kalıcı
tesisIerinin olması

Hava sıcaklığının
artarak mevsim
normallerinin
üzerinde seyrede-
ceğine dikkat
çeken Yıldırım,
en yüksek

gerektiğini ve
bunun için çaba
gösterdiklerini
söyledi.

Y ı
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sıcaklıkların
Çarşamba 14,
Perşembe 15,
Cuma günü de
12 derece olarak
beklendiğini
söyledi.
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Trafl k canavarı
ine can aldı

Bursa'da, yolun
karşısına geçmek
isteyen yayaya
çarpıp kontro!den
çıkan bir otomobil,
aynı istikamefe
seyreden bir başka
otomobile arkadan
çarparak durabildi.
Edinilen bilgiye
göre, merkez
Osmangazi ilçesine
bağlı Bin 50
konutlar Mahallesi
Mudanya Yolu
üzerinde meydana
ge|en kazada,
Mudanya
istikametinden
Bursa istikametine
seyreden ömer
Faruk Geyik (35)
idaresindeki 33 FS
790 plakalı özel oto-
mobil, yolu karşıdan
karşıya geçmek
isteyen lrfan
Akkaya'ya (a0)
çarpıp kontro!den
çıktı. Savrulan
otomobil, aynı
istikamette gitmekte
olan kenan yavuz
(32) yönetimindeki
16 JK 446 plaka!ı

otomobi!e arkadan
çarparak durabildi.
Kazada tekstil işçisi
o!duğu öğrenilen
lrfan Akkaya olay
yerinde hayatını
kaybederken, 16 JK
446 plaka|ı otomo-
bilin sürücüsü
Kenan Yavuz ile aynı
araçta bulunan
Nurten Kaya (30)
hafif yaralandı. lrfan
Akkaya'nın babası
Hasan (65) ve annesi
Hatice Akkaya (62),
acı haberi alınca
olay yerine ge!di.
Çocuklarının cansız
bedeniyle karşı|aşan
Akkaya çifti, gözyaş
|arını tutamadı.
otomobil sürüeüsü
Ömer Faruk
Geyik gözaltına
a!ınırken, |rfan
Akkaya'nın
cesedi Cumhuriyet
savcısı'nın
inceIemesinin
ardından otopsi
için Bursa Adli
Tıp Kurumu
Morgu'na
kaldırıldı.

Bursa'da küfür clna
Bursa'da bir şahıs,
barda birlikte alkol
aldığı arkadaşını
kendisine küfrettiği
gerekçesiy!e
bıçaklayıp öldürdü.
Edinilen bi|giye
göre, merkez
Osmangazi ilçesine
bağ|ı Mudanya
Yolu Bademli yol
ayrımındaki bir
barda meydana
gelen olayda,
birlikte alkol alan
İlhan Könüt!ü (45)
ve arkadaşı Gürsel
M. (45) arasında
küfürleşme
yüzünden tartışma
çıktı. Tartışmanın
kavgaya
dönüşmesi üzerine
yumruklaşan 2
arkadaş.bar
çalışanları tarafın-
dan dışarı çıkarıldı.

etı
2 arkadaş kavgaya
bar önünde de
devam ederken,
yanındaki bıçağı
çıkaran Gürsel M,
Könüllü'yü karın
boşluğundan
bıçakladı.
könüllü, kanlar
içinde yere
yığılırken,
Gürse| M. ise
barda eğ|enen
vatandaşlar tarafın-
dan kaçamadan
yaka!andı.
Olay yerine gelen
112 ekibinin
kontrolünde llhan
könüllü'nün
öldüğü anlaşıldı.
Gürsel M.
jandarma tarafından
gözaltına alındı.
Olayla jlgili
soruşturma
sürüyor.

[uladen oca

U

Bursa'nın Harmancık
ilçesinde bir maden
ocağında dinamit
patlarken, 1 kişi
hayatını kaybetti,
1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye
göre, olay Alıçça
köyü Belece
mevkiinde, Mahmut
Çevik'e ait krom
madeni çıkarılan
ocakta sabaha
karşı saat 03.30
sıralarında
meydana geldi.
Yerin 160 metre
derinliğindeki
tünelde dinamit
patlatılmak istendi.
Yanlış bağlandığı
ileri sürülen
dinamit patlarken,
kaçmak isteyen
işilerden Cela!
Korkmaz (32|
hayatını kaybetti,

atlamaında
Ahmet sarıtekin
adlı işçi ise yara-
landı. yaralı
işçi Sarıtekin,
arkadaş!arının
yardımıyla maden
ocağından çıkarı
larak Kütahya Devlet
Hastanesi'ne
kaldırıldı.
Asansörle inilen
tüne!l patlama
neticesinde
su basarken,
3 çocuk babası
celal korkmaz'ın
cesedini çıkarmak
için tüneldeki
su tahliye edildi.
patlamanın
ardından olay yerine
Bursa'dan sivil
savunma ekipleri
sevk edi!di.
9cakta savcının
ince|emesi halen
devam ediyor.
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Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işIeri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür,& Kartvizit
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Anadolu Llselerl lık karnelerl tarlhe karı

Malli Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik,
Anadolu Liselerinin
5 yıla çıkarılmasının
söz konusu
olmadığını belirterek,
"Türkiye'de 8-9 tane
okulda 1+4 uygula-
ması yapılması
Anadolu Liselerinin 5
yıla çıkacağı anlamı-
na gelmez" dedi.
Bakan Çe!ik, yeni
ilköğretim müfre-
datının afiş tanıtımın-
da yaptığı konuşma-
da, bazı basın yayın
organlarında yer alan
Anadolu Liselerinin
5 yıla çıkarılacağı
yönündeki haberin
gerçeği yansıt-
madığını belirterek,
Anadolu Liseleri'nin 5
yıla çıkmasının söz
konusu o!madığını
söyledi. Geçen sene
5 okulda 1+4 uygula-
ması yapıldığını hatır-
latan Çelik, b_u yıl da
bakanlığa müracaatta
bulunan okullar ara
sında değerlendirme
yaptıkları ve 4 tane
okulda daha 1+4
uygulamasına izin
vereceklerini açıkladı.
Geçen yıl 4+1 uygula-
ması yap?n okulların
hepsinin !stanbul'da
olduğunu be!irten
Çelik,. bu okulIarı bu
sene lstanbul'un dışı-
na çıkaracaklarını
bjldiren Bakan Çelik,
Ankara, İzmiı
Balıkesir ve lstan-
bul'un Anado|u
yakasında bir okula
1+4 yapma izni
verecekleri ni açıkladı.
Türkiye'de 800
tane Anadolu Lisesi
bulunduğunu ifade
eden Çelik, bu
okullar içerinde

8-9 tane okul da
1+4 uygulaması
yapılmasının yüzde
1'Ö karşılık geIdiğini
belirtti. Çelik,
"Yüzde 1'de böyle
bir uygulamanın
olması bütüıı
Türkiye'de Anadolu
Liselerinin 5 yı!a
çıkarılacağı an!amına
gelmez" diye
konuştu.
Türkiye'de 93 tane
üniversite bulun-
duğuna işaret eden
Çelik, 93 üniver-
sitenin 13 tanesinde
yabancı dilde eğitim
yapı!dığını belirtti.
Anadolu Lise!erinde
yabancı dilde
eğitim yapılmasını
kaldırdıklarını
belirten Çelik, "
Anadolu Liselerinde
yabancı dilde eğitimi
kaldırdık. Burada

_yabancı dilde
eğitim zaten
yapılmıyordu kendi
kendimizi kandırdık.
Şu anda müsaade
ettiğimiz oku!lar
geçmişte de bunu
yapabilen okullardır.
Bir öğrencinin
lngilizce Matematik
dersi alması için
asgari olarak üç

şartın birarada
olması lazım. o dersi
verecek öğretmenin-matematiği 

çok iyi
bilmesi lazım. Oğret-
menin İngilizce
Matematiği çok iyi
bilmesi gerekiyor.
Oğrencinin de çok iyi
lngilizce bilmesi
lazım ki o öğretmen
öğrenciye lngilizce
Matematiği anlata-
bilsin. 2001 ve
2003'ün başında bu
yapılmıyordu?
Yüzde 90 okulda
yabancı dilde eğitim
yapılıyor muydu?
Yapılıyormuş gibi
yapılıyordu. Kağıt
üzerinde birbirimizi
kandırıyorduk.
Bu ülkede yabancı
dilde eğitim yapan
13 tane üniversite
varsa, bunlara alt
yapı oluşturmak
üzere oıtaöğretim _

kurumlarımızın
bazılarında da bu
olabilir. Ben iyiden,
olumIudan, pozitiften
yana bir değişimden
söz ediyorum.
Bunu anlamak
istemeyenler ne
yaparsanlz yapln
sizi eleştirirler"
şeklinde konuştu

Y

E-bildirge ile yılda 3
milyar dolarlık tasar-
ruf sağlayan Çalışma
ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, AkıIIı
Sağlık Kartı projesini
de tamamladı.
yeni kartlarda kimlik
bilgileri, imza ve par-
mak izi de yer alacak.
Doktorlar, kart sahi
binln geçirdiği son
on hastalık ve uygu-
lanan tedavileri de
anında öğrenebile-
cek. Projeye son
aşamada Nüfus ve
Vatandaşlık lşleri
Genel Müdürlüğü de
dahil edildi.
Kim!ik bilgilerinin
aynı kaıta aktarılması
sağlanırken, uygula-
maya Temmuz
2007'den itibaren
pilot bölgelerde
baş!anacak. Kartın
içinde dört parmak
izi yer alacak. Kan
grubu, alerji bilgiIeri,
organ bağışı ve
özürlülük bilgilerine
de aynı sistem
üzerinden ulaşı!ması
hedefleniyor.
Sağlık Bakanlığı'nın
isteği doğrultusunda
kişilerin son on
hastalık ve tedavi bll-
gileri de söz konusu
karta aktarılacak.
Yeni kartlar parmak
izinin yanı sıra pin
numarası ile de
kullanı!abilecek.
Buna göre yaşlı
yakınlarına kurumun
izni dahilinde ilaç
alımı için pin kullan-
ma yetkisi verilecek.
Böylece 80 yaşındaki
bir emeklinin çocuğu
veya torunu aracılığı
ile ilacını temin
edebileceği belirti!di.
Ça!ışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanı Murat
Başesgioğlu'nun
danışman|ığını yapan
ve sosya! güvenlik

kartı projesinin
mimarı Sadettin Çay,
hazır|anan projede
akıllı sağlık kaıt-
larının parmak iziyle
çalışacağını sğyledi.
Çay'ın bir önceki
projesi olan e-
bildirge, OECD'nin
72 ülke içindeki e-
devlet incelemeslnde
en başarılı ve verim|i
proje olarak göste
rilmişti. Akıllı sağlık
kartı projesi önce
sosyal güvenlik kaıtı
ve sağlık karnesini
bırleştırmek ıçın
başlatı!mı ştı.
Çalışmadan
haberdar olan lçişleri
Bakanı Abdülkadir
Aksu, Bakan
Başesgioğ!u'na
söz konusu kart ile
nüfus cüzdanının
birleşti rilmesi ni teklif
etti. Bunun üzerine
çalışma son bir yıldır
'nüfus cüzdanı ve
sosyal güvenlik kartı'
şeklinde yürütülüyor.
lstenildiği takdirde
Emniyet Genel
Müdürlüğü de bu
karttan ya rar|anabi le-
cek. Kart, nüfus
sayımının bi!e
yapılabileceği teknik
donanıma sahip
olarak hazırlandı.
sistemde doktor ve
eczacılara da kendi

parmak izleri ve tıbbi
yeterlilikleri ile ilgiti
bilgilerin saklandığı
kartlar verllecek. Belli
ilaçları belli doktor-
ların yazabildiğine
işaret eden Çay,
"Kardiyoloji ilaçlarını
pratisyenler ve asis-
tantar yazamayacak.
Bu kart bu yanlışlığın
olmasını enge!leye-
cek. Uzman doktor-
ların kaşesi kul-
lanılarak yapılan bu
usulsüzlük ortadan
kalkacak ve vatan-
duş, tedavisinde dok-
tor seçme özgür-
!üğünü de bu şekilde
belirlemiş olacak."
dedi.
Sosyal güvenlik kart-
ları ayrıca reçete
olarak da kullanıla-
bilecek. Doktorun
yazdığı ilaçlar kartın
içinde o!acağından
listeye dışarıdan
herhangi bir ekleme
yapılamayacak. Bu
şekilde ilaç yolsuz
luğunun ve sahte
reçetelerin önüne
geçilmesi hedefleniy-
or. Projeyi hazırlayan
Çay, "Şu anda proje
blttl. Hayata geçmesi
için Nüfus ve
Vatandaşlık lşIeri
Genel Müdürlüğü'n
den cevap bekleni
yor." diye konuştu.
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Mortgage (Tutsat)
yasasının yürürlüğe
girmesi ile birlikte,
mevcut konut
kredilerinin tümü
tutsat kapsamına
gireceğinden,
sisteme katılmak
istemeyenlerin
başvuruda bu!unması
için üç aylık
süre başladı.
Halen konut kredisi
kul|anmakta olan
400 bini aşkın
tüketicinin, yasa
yürürlüğe girdikten
sonra en geç üç
ay içinde bankaya
başvurması gereke-
cek. konut kredisi
müşterisi, başvu-

ladı

rusunda, ku!landığı
kredinin tutsat
yasası kapsamında
değerlendirilmesini
istemediğini
bildirecek.
Mevcut konut kredisi
müşterileri tutsat
sistemine girerlerse,
Tüketiciyi Koruma
Kanunu'ndaki müşteri
lehine olan yüküm-
lülük düzenlemesin-
den yarar|anamaya-
caklar. Erken ödeme
durumunda yüzde
2 ceza ödemeyecek-
ler ancak mevcut
konumlarındaki konut
için banka yüküm-
lülüğü azalacak.
Tüketici tutsat sis-
temine girerse,
banka konutun
tamamı için deği!,
yalnızca kredi kadar
sorumluIuk alacak.
Ayrıca sorumluIuk
süresi 5 yıldan
1 yıla inecek. Böylece
müteahhidin iflası
gibi durumlarda
tüketici i|e bankanın
yükümlülük dengesi
tüketici aleyhine -
bozulacak.

91, Dönem

Türkiye'de işsizlik
oranı 2006 yılında
yüzde 9,9 oldu.
2005'de işsiz!ik orahı
yüzde 10,3 oranında
bulunuyordu.
Türkiye lstatistik
Kurumunun (TÜlX)
Hanehalkı İşgücü
Anketinin
"2006 yılı"
sonuçlarına göre,
geçen yıl işgücüne
katılım oranı ise
yüzde 48 olarak
hesaplandı.
lşsizlik oranı
kentlerde yüzde

Sa,vfa 8

9 oldu

12,1, kırsal kesimde
yüzde 6,5 ola.rak
beIirlendi. '.
Türkiye İstatibtlk'
Kurumunun, (2000-
2004l- yı!Iarı arasında
dönemsel olarak,
2005 yılından itibaren
ise hareketli üçer
aylık dönemler
esas alınarak her
ay yayımladığı
Hanehalkı lşgücü
Anketi sonuçları,
2000 yılından itibaren
aynı zamanda yı!lık
olarak da
yayımlanıyor

de
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Yaklaşık 3 buçuk
yıllık eğitimlerini
tamamlayan 91'inci
dönem mezunu 110
kaymakam, törenle
kura çekerek görev
yerlerini belirledi.
Törene katılan
Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı
Bülent Arınç,
"Mi||eti köle, kendi,
nizi efendi görecek
noktada olursanız, o
zaman bütün ümit-
lerimiz boşa çıkar.
Bizi yıllarca geri
bırakan zihniyet, 'her
şeyin doğrusunu
ben bili rim, millet
bunu anlamaz'
zihniyetidir" dedi.

AKP Trabzon
Milletveklll, TBMM
Sağlık Komisyon
Başkanı Cevdet
Erdöl, kurum ve
kuruluşlarda görev
yapan eczacılara
"serbest ec4aııe
açma" hakkİ gctiren
yasa teklifi hazırladı.
AKP Trabzon
Milletvekall, TBMM
Sağlık Komisyon
Başkanı Cevdet
Erdöl, kurum ve
kuruluşlarda görev
yapan eczacılara
"serbest eczane
açma" hakkı getiren
yasa teklifi hazırladı.
Erdö! ve 8 AKP mil-
letvekilinin imzasını
taşıyan Kam u
Görevlerinden
Ayrılan!arın yapa-
mayacak!arı lşler
Hakkında kanunda

Degişik!ik Öngören
Yasa Teklifi, TBMM
Başkanlığı'na sunul-
du. Teklif yasalaşır-
sa; mart ayı sonunda
sözleşmesi biten,
SSK'ya bağlı kurum
ve kuruluşlardan
ayrılan ve emekli
olan eczacılar
serbest eczane aça-
bilecek. Buna göre;
900 eczane kapatıl-
mayacak
YASAK VE SURE
YENiorı.l
BELİRLENiYOR
Erdöl'ün TBMM
Başkanlığı'na sun-
duğu teklifle; daha
önce, "Kamu Görev
lerinden Ayrılanların
Ya pamayacakları
lşler Hakkında
Kanunun"
2'inci maddesi
değiştiriliyor.

kura kt

rtez

Nema ödemelerl
ün ba 0rlıbu

Nema ödemeleri 7
Mart'ta başlıyor
Kendi isteği ile 29
Nisan 2003 tarihi
öncesinde Çalışan-
ların Tasarruflarını
Teşvik Hesabı
(ÇTTH) sisteminden
çıkanlara ödemeler
7 Mart 2007 tarihin-
den itibaren başlıyor.
Hazine'den yapı!an
yazılı açıklamada,
tasarruf sahiplerinin
sistemden çıktıkları
tarihte, hesapta kalan
devlet veya işveren
katkısı tutarları ile
şahıs kesintisine
tekabüI eden öden-
meyen nema tutar-
larının, Şubat 2007

sonu itibari ile değer-
lemeye tabi tutularak,
başvurmaları ha!inde
tasarruf sahiplerine
defaten ödeneceği
hatır|atı!dı.
Açıklamaya göre,
bu çerçevede,
hak sahiplerinin
T.C Kimlik Numaraları
ile beraber varsa
Tasarruf Teşvik
Hesap Numaraları
ve Nüfus cüzdanı
ya da muadili kimlik
belgelerini ibraz
etmek suretiyle 07
Mart 2007 tarihinden
itibaren ziraat
Bankası şubeleı,ine
başvurmaIarı
gerekiyor.
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Daire,Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İşLERi

AciL §ATlLll( ıle KıRALıı(LAR|I.IıZ ı

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

ıı ıı ıır Çeşit lak A!ım, Satım ve Kiralama Hizmet leri

YAPıLıR

İl,| BİZİ ARAYİNİZ

Ka han MahaIlesi'nde denizi ren 3 oda 65 m' SATIL|K DA|RE

120 n2 3 + 1 SAT|L|K LUX DAIRE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

Yeni Devlet Hastanesi Altı3 Ayrı Daire|i |ııIüstakil Ev (Bahçe çinde)

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

Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+1.110 m2 asansörlü .kombilisatılık daire

Bağ.Kur Sanayi Sitesinde 
,l85 

m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan

Onünde 115 m2 Bahçeli

Balıkpaıan Eski sahil tıIektep

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey'de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıltta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Po|içesi YapıIır.

ŞEKER SİGORTA
Eşc]da öiAtP

Tel : 513 2474 Fax: 514 10 21
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Barış Güler'in
kalemindenk ıı
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ABD'de yayım!anan
bir araştırma,
lrak'taki Ebu Garib
ya da Küba'daki
Guantanamo
cezaevlerinde
ABD güçlerinin tutuk-
!ulara uyguladığı kimi
aşağılama ve
manipülasyon
teknikleiini n fiziksel
işkence kadar
sarsıcı olduğunu
ortaya koydu.
lngitiz doktorlar,
araştırma için eski
Yugos!avya'daki
savaş sırasında
işkence görmüş
279 kişiyle görüştü.
Yüzde 86'sı erkek,
40 yaşlarındaki bu
kişilerden savaşa
bağlı 54 ruhsa! şok
nedeni ve maruz
ka!abilecekleri 46
işkence türüne ilişkin
soru!ar soruldu.
Araştırmanın başında
buIunan Londra'daki
King's ColIege'de
görev yapan Türk
doktor Murat
Başoğ!u, bu
kişilerin 4'te 3'ünün,

yaşam!arının bir
döneminde fiziksel
yada psikolojik
işkencenin neden
olduğu travma
yaşadığını, yüzde
55'inin ise araştırma
boyunca bile travma
geçirdiğini söyledi.
Amerikan Genel
Psikiyatri Arşivi
dergisinin mart ayı
sayısında yer alan
araştırma, ABD'nin
lrak, Afganistan,
Guantanamo'daki
hapishaneierinde ve
Amerikan Merkezi
Haberalma Örgütü
ClA'in gizli cezaev-
lerinde, sorgulama
sırasında ruhsal
işkence teknikleri
uyguladığı iddi-
alarının ardından
yapıldı.
Washington
yönetimi, işkence
yapı!dığı yönündeki
suçlama!arı
reddetmiş ancak
"alternatif '

teknikIere
başvurduğunu
kabullenmişti.

aı,ındaocuk ara
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CUMHURİYET oKURLARİ
GE]ı,ILİ x,ıı TOPLAN ıYoRuz.

(§EN KAIıLMAZSAN
BıR EKSıK oluRuz }

Tarih : 07/0312007 Çarşamba
Saat : 18.00

Yer : ADD GEMLİK
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TEL: 0.224 514'47 ]82

Kanada'da yapılan bir
araştırmada, ibupro-
fen ad!ı ağrı
kesicinin, çocuklarda
bilek burkulması gibi
kas ve iskelet
yaralanmaIarında,
acil servislerde
yaygın olarak kul-
lanı|an diğer 2 ana|-
jeziğe göre daha
etk|li olduğu
be!irlendi.
Doğu Ontario Çocuk
Hastanesi'nin acil
servisinde 6 ila 17
yaşındaki 300 çocuk
üzerinde yapılan
araştırmada, eşit
dozlarda ibuprofen,
asetaminofen ve
kodein veri!di.
Acil servise getirilen
bu çocuklardan, önce
ağrılarını "ağrı yok"

ve "şimdiye dek his-
setiğim en kötü ağrı"
sıralamasına dek
çeşitli düzey!erde
sıralamaları istendi.
Rastgele seçtikleri
çocuklara 3 ilaçtan
1'ini veren araştırma-
cılar, çocuklara ve
ailelerine hangi ağrı
kesiciden verdiklerini
de açıklamadılar.
Tedaviye başladıktan
sonra 2 saat boyunca
her 30 dakikada bir
çocuk!ardan
ağrılarını tarif
etmelerini isteyen
hekimler, ibuprofen
verilen çocuklarda
1 saat sonra daha
tazla ağrı kesici
talebinin en az
düzeyde olduğunu
belirlediler.
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Firmamızda çalıştırılmak üzere

Askerliğini yapmış

BAY ŞOFÖR ARANMAKTADİR.
Adres: Gazhane Gaddesi No= 11

YATAŞ BAYİİ
TeI: 514 78 77
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Güne dln eıı h kdü
ıı ıl

u ıllanı
Küresel ısınmayla birlikte güneşin etkisini
artırmasının, deri kanseri vakatarının görül
me sık!ığında artışa neden olduğu bildirildi.
Dermatokozmetoloji Derneği Başkanı Prof.
Dr. Şükran Tunalı, yaptığı açıklamada, güneş
ışınlarının deriye birçok zarar. bulunduğunu,
uzun süre güneşte kalan kişilerde, ilk planda
görülen deri rahatsızlığının, deri kanseri
olduğunu belirtti.Küresel ısınmayla birlikte
deri kanseri vakalarında büyük bir artış mey-
dana geldiğini kaydeden Tunalı, şöyle konuş-
tu: "Deri kanseri türleri arasında en önemlisi,
malign melanom olarak adlandırdığımız
kömür karası renginde bir ben. !ç organları
kolaylıkla sarabilmesi nedeniyle tanı konul-
duğunda mutlaka cerrahi olarak çıkartı!ması
gerekiyor. Küresel ısınma nedeniyle, nadir
görülen malign melanom vakalarında da artış
meydana geldi. En tehlikeli cilt kanseri türü
olan ma!ign melanom vakasına, Bursa'da
daha önce sadece 5 yılda bir rastlarken,
günümüzde yılda 50 vakaya rastlıyoruz."

cı
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ı ıursas 0 haıı rlıklaraba ladı
Bursaspor, deplas-
manda Sivasspor
ile oynayacağı maçın
hazırlıklarına,
2 günlük iznin ardın-
dan dün yaptıgı
antrenmanla başladı.
Vakıfköy Orhan
Ozselek Tesisleri'nde
basına 20 dakikası
açık olan antrenman-
da teknik direktör
Engin lpekoğlu
yönetiminde çalışan
yeşil beyazlı
futbolcular, düz
koşu ve kondisyona
dayalı bir antrenman
gerçekleştirdi.
Yeşil beyazlı
futbolcuların
antrenman esnasında
oldukça hırs!ı ve '
istekli olduğu
gözlenirken, sakatlığı
devam eden genç

oyuncu Fatih Serkan
Kurtuluş ise çalış-
maya katıImadı.
sakatlıkları devam
eden Ömer Aysan
Barış, Volkan
Bekiroğlu, genç
oyuncu Sercan
yıldırım ile sol a!t
adalesinde sertleşme
meydana gelen De
souza ise, takımdan
ayrı o|arak yürüyüş
gerçekleştirdi.
Brezilyalı oyuncu
De Souza'nın 2 gün
takımdan ayrı olarak
çalışacağı açıklandı.
Bursaspor bugün
yapacağı antrenmanla
Sivasspor maçının
hazırlıklarını
sürdürecek.
ZAFER oeıılRey:
"TEpKiLER
NoRMAL"

Antalyaspor maçında
sergilediği perfor-
mansla taraftarlardan
olumsuz eleştiri alan
ve sahadan çıkark-
ende büyük tepki
toplayan Zaier
Demiray, bu tepkilerin
norma! oldqğunu ve
kötü niyetle algıla-
madığını söyledi.
Antalyaspor

maçını kazanmak
istemelerine rağmen
sahadan bir puanla
ayrılmak zorunda
kaldıklarını
belirten Demiray,
"Taraftarımızın
protestosunu ben
kötü niyqtle algıla-
madım, iazlada incin-
medim. Analyaspor
son dört maçtır

kazanan bir takım.
kendi sahamızda
kazanmak istiyorduk.
Yakaladığın gol fır-
satını atsayım daha
değişik olacaktı.
sanırım o zaman
seyirci beni alkışlaya-
caktı. Atamadım bu
seferde yuhaladı|ar.
Bunlar futbolun
içinde olan şeyler.
Antalya maçı geride
ka!dı. Benim oyundan
çıkmam konusu ise,
teknik heyetin verdiği
bir karardı" dedi.
Bu.FA.t( AKDİş:
"BUYUK AVANTAJ
KAçıRDıK"
Bursaspor'un golcü
futbolcusu Burak
Akdişl berabere
kaldıkları Antalyaspor
maçıyla ilk 6 için
büyük avantaj

kaçırdıklarını söyledi.
Her zaman kazanmak
için sahaya çıktık-
larını ve bazen iste-
dikleri mücadeleyi ve
skoru alamadıklarını
vurgulayan
tecrübe!i golcü,
"Tabi sonuçta ligin
gidişatı çok farklı.
Bir maç kazanırsan.z
ilk 6'ya oynuyor-
sunuz, bir maç
kaybederseniz
düşmemeye
oynuyorsunuz.
Bursaspor'un
hedefe her zaman
daha yukarıları
olmalı diye diişünü
yorum. Antalyaspor
maçını kazansaydık
ilk 6 için iyi bir
avantaj elde
edecektik" şeklinde
konuştu.

lardoB

.ı

ona§ı |Lilart'ta
PFDK Geza a dırdıY

aıll
Bilardo da 3 Bant
Türkiye Şampiyonası
1. Etap
müsabakaları,
12-18 Mart tarihleri
arasında Antalya'nın
Tekirova i!çesinde
yapılacak....
Bilardo
Federasyonu'nun
2007 yılı faaliyet
programında yer
alan 3 Bant Türkiye
Şampiyonası
1. Etap
Müsabakaları,
büyükler, gençler
ve bayanlar
kategorilerinde
gerçekleştirilecek.
Şampiyonaya
büyüklerde 64 ilden,
250, gençlerde 13
ilden, 24 sporcu
katı!ırken,

bayanlarda katı!ımın
az olması nedeniyle
4 sporcu mücadele
edecek. Artistik
Bilardo Disiplini ise
yıl içinde 3 etap
halinde oynanacak.

16-18 mart
tarihlerinde ve
yine Antalya'da
yapı|acak olan
müsabakalara
8 sporcu
katılacak.

Profesyonel Futbol
Disiplin Kurulu'nun
06.03.2007 tarih ve 54
Sayılı Toplantı sında
aldığı kararla kulü-
plere ceza yağdırdı.
Trabzon spor ve
Beşiktaş para cezası
aldı...
PFDK ceza yağdırdı
1- Beykozspor 1908
A.Ş. Kulübü hakkın-
da: 25.02.2007 tari-
hinde oynanan
Bakırköyspor-
Beykozspor 1908
A.Ş. ıpüsabakasında
yasal koşulları oluş-
madığı için çirkin
ve kötü tezahürat
konusunda ceza tayi-
nine yer olmadığına,
2- Kocaelispor
kulübü hakkında:
25.02.2007 tarihinde
oynanan Kocaeli
spor-Kasım paşaspor
müsabakasında
çıkan saha olayları
nedeniyle 500.-YTL
(Beşyüz Yeni Türk
Lirası) para cezası
verilmesine,
3- Batman Belediye
spor KuIübü hakkın-
da: 25.02.2007 tari-
hinde oynanan
Batman Belediye
spor-Aksarayspor
rnüsabakasında bi!et-
siz seyirci alındığı
konusunda yeterli
kanaat elde
edilemediğinden
ceza tayinine yer
olmadığın?,_.
4- Faruk YlGlT
(Orhangazi Genç|er
bir|iği antrenörü)
25.02.2007 tarihinde
oynanan Orhangazi
Gençlerbirliği-

Gölcükspor müs-
abakasında; hakeme
karşı sportmenliğe
aykırı davranışta
bulunmaktan,
eylemini ısrarla
sürdürmekten ve
daha önce de cezası
olduğundan 3 resmi
müsabakadan men
cezası verilmesine,
5- Orhan gazi
Gençlerbirliği Kulübü
hakkınd a: 25.02.2007
tarihiılde oynanan
Orhangazi Gençler
bir|!ği-Gölcükspor
müsabakasında
çıkan saha olayları
nedeniyle 2.500.-YTL
(lxlulnueşyüz Yeni
Türk Lirası) para
cezası verilmesine,
6- Alanyaspor
kulübü hakkında:
25.02.2007 tarihinde
oynanan Alanyaspor-
Bolusptır müs-
abakasında, yasal
koşullar oluş-
madığından çırkin ve
kötü tezahurat
nedeniyle cçza tayi-
nine yer olmadığına,
7- Siirtspor Kulübü
hakkınd a: 25.02.2007
tarihinde oynanan
Siirtspor-
Kahramanmaraşspor
m üsabakasında
çıkan saha olayları
nedeniyle 5.000.-YTL
(Beşbin Yeni Türk
Lirası) para cezası
verilmesine,
8- Ünyespor Kulübü
hakkınd a: 25.02.2007
tarihinde oynanan
Unyespor-Yeni
Kırşehirspor müs-
abakasında;
stadyumda yanıcı-

patlayıcı madde sok-
mak suretiyle talimat-
lara aykırı davranışta
bulunulması
nedeniyle 500.-YTL;
Ayrıca stada biletsiz
seyirci alınarak tali-
matlara aykırı
davranışta bulun-
maktan 1.000.-YTL;
Toplam 1.500.-YTL
(Binbeşyüz Yeni Türk
Lirası) para cezası
verilmesine,
9- Göztepespor A.Ş.
kulübü hakkında:
2Ş.02.2007 tarihinde
oynanan Denizli
Belediyespor-
Göztepespor A.Ş.
müsabakasında yasaI
koşu!|ar oluş-
madığından çirkin ve
kötü tezahürat
nedeniyle ceza tayi-
nine yer olmadığına,
10_ MKE
Kırıkkalespor Kulübü
hakkınd a: 25.02.2007
tarihinde oynanan
MKE Kırıkkalespor-
Adana Demirspor
m üsaba ka sı n da;
çıkan saha olayları
nedeniyle 1.000.-YTL;
müsabaka bitiminde
seyircilerin oyun
alanına girmeleri
nedeniyle talimatlara
aykırı davranışta
bulunu!ması
nedeniyle 1.000.-YTL;
stada biletsiz seyirci
alınarak talimatlara
aykırı davranışta
bulu nulması
nedeniyle 1.000.-YTL;
T.oplam 3.000.-YTL
(Uçbin Yeni Türk
Lirası) para cezası
verilmesine karar
verdi

Erteleme ma ları bu un
Üçüncü Futbol
Ligi'ne, bugün
1. ve 4. gruplarda
yapılacak 3 erteleme
maçıyla devam
edilecek. Futbol
Federasyonu'ndan
yapı!an açıklamaya
göre, saat
13.30'da başlayacak
maç!arın
programı şöyle:
1. Grup:
Karamanspor-

Adanaspor
(Kemal Kaynaş)
Yeni Ereğlispor-
Osmaniyespor
(Atatürk)

ıı

4. Grup:
Çorluspor-Tepecik
Belediyespor
(Genera! Basri
Saran)

'Gemlik Körfez' internette www.gemllkkorfezgazetesi.Gom
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Kalp krizi geçirme
riskini en aza
indirmek kişinin
elinde. Sağlıklı
bes|enme ve
hareketli yaşam kalp
krizini öntemenin en
etkili ve klasik yolları.
Ancak göz ardı
ettiğimiz bazı ayrın-
tılar var ki, onları
uygulamak bu riski
en aza indirmeye
yeter|i oluyor.
lnsanın hayatı
boyunca kalp krizi
geçirme riski yüzde
1. Ancak yüksek
kolesterol, tansiyon,
sigara, ailede kalp
hastalığı öyküsü,
hareketsizlik ve 40
yaş üzeri oIma gibi
faktörler, riski yüzde
10'ye çıkarıyor.
Ozel Hizmet
Hastanesi Kalp
cerrahisi Bölüm
Başkanı Prof. Dr.
Ahmet Hamulu'ya
göre 7 risk faktörünü
ortadan kaldırmak,
kalp krizi riskini yarı
yarrya azaltıyor. Ozel
Hizmet Hastanesi
Kalp Cerrahisi Bölüm
tsaşkanı Prof. Dr.
Ahmet Hamulu
MUTLU BıR
EVLİLiK YAPİN
"Düzenli ve mutlu bir
evlilik, kalp krizi
riskini düşürür. Evli
olmak, genelde
toplumda kabu!

ı

ıve
krl ı|rlsklnl ortadan kaldırı nY
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Günlük hayatta
çoğun!ukla aksesuar
amaçlı kullanılan
taşların, terapi ve
sağlık kaynağı
olma özeIliği de
bulunuyor.
Ozellikle bayanlar
tarafından süs
eşyası olarak tercih
edilen birçok taş
türü, çeşitli hastalık-
lara iyi geliyor.
Kayseri'de 5 yıldır
doğal taşları
araştırarak daha
önceki bilgi!eriyle
birleştiren Merve
Gümüş işletmecisi
taş uzmanı Kemal
Dursun, taş|arın
doğal bir terapi kay-
nağı olduğunu ifade
etti. Taşların birçok
psikolojik ve fiziksel
rahatsızlığa iyi
geldiğine de daha
önce yapılan bilim-
sel çalışmalara
dayanarak vurgu
yapan Dursun,
taşların türleri ve
iyi geldiği alanlarla
i!gili o!arak şu
bilgileri verdi:
"Akak, uğur ve
bereket taşıdır.
Ayrıca kan
dolaşımını hız-
landırır ve cinsel
enerjiyi arttırır.
Mercan bir deniz
ürünüdür. solunumu
açıcı ve dalağı

güçlendirici
etkisi vardır.
kristal kuvars tele-
vizyon, bi!gisayar,
telsiz ve telefon gibi
araçların yaydığı
dalgaları üzerine
topluyor ve 15
günde bir yıkanarak
arındırıIabi!iyor.
Böylece vücuttaki
tazla elektriği al ıyor.
Obsiden bilinça!tın-
daki kaygıları temi-
z|iyor. Ma!ahit vücut-
taki statik elektrigin
fazlasını a|ıyor. Rose
kuvars rahatlatıcı ve
ferahlatıcı bir etki
veriyor. Firuze bilinci
genişletiyor, tansi
yonu düzenliyor ve
ka!ple ilgiIi hastalık-
ları iyileştirici bir
etklsi var. Agate,
uzun ömürlü ve mut-
|uluk simgesi olan
bu taş, günlük
stresten arındırıyor.
Zümrüt göz
ağrılarının iltihap ve
kızarıklıların ı gideri
yor. Kap!angözü
konsantrasyonu
güçlendirici bir etki
yapıyor. Kehrıbar
astım, bronşit ve
alerjiye iyi geliyor.
Topaz kan dolaşım
bozuk|uğu olanlara
öneriliyor. Telepati
yeteneğini de
ge!iştirici etkisi
bulunuyor."

görme anlamına
geldigi ıçin evli olan
insanlar toplumda
sosyal barışı yakalar
ve bunun getirdigi
stres faktörlerinden
de uzak olurlar. Mut!u
bir evlilik ve düzenli
bir yaşam, kişinin
kafasındaki bir takım
sorumlulukların eve
yön lend irilmes ine
neden olur. Her şey-
den önce eş ve
çocuklar i|e belli
sorumluluklar
düşünülür. Bu durum
kadın için de erkek
için de geçerlidir.
Bekar insanların kon-
santrasyonIarı
dağınık olur. Sosyal
açıdan da toplum
tarafından kabul
görmedikleri için
büyük bir stres altına
girerler. Bu stres de
kalp krizi riskini tet|k-
lem e kted ir. "
BOL BOL CÜİ_Üİİ
"Klinik olarak ağla-
mak ve gülmek aslın-
da aynı şey. Yani her
ikisi de duyguların
boşalması anIamına
geliyor. Genellik!e
aşırı uzuntü. öfke,
aşırı yük gibi faktör-
ler ağlama ya da
gülmeye neden oluy-
or. Kişi gerçekten
durumu kafasında
algılayarak mizah
duygusu ile hareket
ederek gülerse,

büyük oranda rahat-
|ar. Gülmek. keyif
hormonlarını salgılar
ve stres hormon-
larının baskılanması-
na yardımcı olur. Bu
sayede kalbe zararlı
olan faktörler de
ortadan kalkar."
çEVREı.l izo15i
OLAYLARİ DERT
EDİNMEKTEN
KAçıNlN
"Savaşlar, doğal
afetler ve patlayan
bombalar kalbi yorar.
Anlık üzülmeler kalbe
çok büyük zarar ver-
mez. Yani kişinin bir
yakınını kaybetmesi
halinde iiziilmesi çok
olagan bir durunıdur.
bunun dışında
hareket etmesi
düşünülemez. Ancak
kişi!ik yapısı üzülm-
eye çok meyilli olan
insanlar kendisi
dışında çevresinde
gelişen olaylara ve
insanların yaşadık-

larına çok hassas
yaklaşabilir. Sürekli
kederlenebilir ve
olayları kendine dert
edinebilir. Bu durum
özellikle doğu
kü!türlerinde çok
yaygın ve insanlar
kendi|erine acı
çektirebiliyorlar.
Günlük yaşantıda
bunun dışına
çıkabilmek çok
önemli."
AŞıK oLUN
"Kişi aşık olduğu
zaman fizyolojik açı-
dan vücutta bazı
yararlı hormonlar
salgılanır. Bu hor-
monlarııı kalp
saglıgı uzerinde

çok olumlu etkileri
vardır. Aşk kişi için
çok büyük bir
konsantrasyondur.
Kişiyi olumsuz
çevreden koparıp,
tek başına keyifli
hale getiren bir
olgudur."
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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

İttaıye ' 110
polis imdat 155

Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06 VAPUR _ FERİBOT

KAYMAKAMLİK Ya lo va
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 )

Şehir|erarası
Otobüs Terminali

TUP DAGİTİCİLARİ
METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 51+
Anıtur 514
Kamil Koç 513

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

HASTAN ELER

TEK Arıza '
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mılıı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
MaI Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftülük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.

İlçe Tarım Müd.
llçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 54
524 85 86
513 10 42
5,t3 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

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

TAKSlLER

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

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

G
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L
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E
H
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMi DAiRELER DENlZ OTOBUSU

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

ltfalye 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

NOBETÇİ ECZANE
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Tel : 5l]
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Mehm

GEML

G€Mux,|ıl lLx GUNLUK GAzETEsl
GEMLjxıı
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GUNLuK sivasl cezETE r

YEREL SUREL| YAYİN
YlL : 34 SAY| : 2690

riyarı : o.25 yTL. (KDv Dahiı)
Sahibi : Kadri CÜl-en

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

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

yönetim ve Basım ye ri : xÖnrez oFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

e-
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BlL Dershanesl
Klta Fuarı'nda

lso goo1 Kalite
Be|geli GemIik
BlL Dershanesi,
öğrencilerini Bursa
Kitap Fuarını
gezmeye götürdü.
Kitap ve Bileşim
Fuarında katılan ve
birde stant açan
Gemlik BlL

Dershanesi Müdürü
Metin Şanlı, öğrenci
lerle bir!ikte Mesut
yar ve salih Meme
can'la söyleşi yapa
rak BlL Dershanesi'
nin yayınlarını tanıt-
ma fırsatı buldu|ar.
Bursa'da böyle bir
fuarın açılmış

olmasının faydalarına
değinen Gemlik
BlL Dershanesi
Müdürü Metin Şanlı,
"okumak tutkuların
en asilidir. Bu fuar
bizler için büyük
şanstır ve bunu iyi
değerlendirmek
gerekir'dedi.

Su"r,fa l2

ELEtlAN
ARAN ıY R

HARİTA MUHENDİSİ

Ve TOPOGRAF

ARANıYOR
AYDıİ{LAR MADEilGıLıK

Tel: 514 03 01 ı 02

ı a

malar tamamlandı
TBMM Adalet Alt
Komisyonu, internet
ortamında işlenen
suçlara ilişkin ön!eyi-
ci tedbirleri içeren
kanun tasarısı üze
rindeki çalışmalarını
tamamladı.
A!t komisyon, tasarı-
daki "elektronik
ortam" kavramının
yerine "internet
ortamı"nın konu|-
masını benimsedi.
Komisyon, uçucu
maddelerle
ilgili yayınIarın
engellenmesini de
benimsedi.
TCK'nın 194.
maddesinde
düzenlenen sağlık
için tehlikeli madde
temini fiili, tasarıda
erişimi engellenecek
yayınlar olarak
sayılan çocukların
cinsel istismarı,
müstehcenlik,
fuhuş, intihara
yönIendirme, kumar
oynanması için yer
ve imkan sağlama,
uyuşturucu veya
uyarıcı madde
ku!Ianılmasını
ko!aylaştırma
suçları arasına
ek!endi.

a
lnternet su larını önle ecek

ı"
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Büyükşehir, Ulaştırma Koordinasyon Merkez i yeni kararlar aldı

Trafl
ı

ıen elle
Y

laruen ara asaklama
llçe Kaymakamı Mehmet Baygüt tarafından yapılan yaz,Iı aç,kıamada, şehir içi trafiğinin yoğun otduğu ana arterlerde, trafik
akışına olumsuz etki eden kargo, meşrubat dağıtım araçları ve servis araçlarının lstiklal Caddesi, Eski Pazar C.addesi, Yeni
Pazar caddesi, orhangazı caddesi 7 ve 2 Nolu caddeıere girecek dağıtım araçların,n yük indirme ve bindirme işlemlerini
saat o9.oo ile 17.oo arasında yapmaıarına, 77.oo-15.oo saatıeri arasında transit geçiş yapmalarrna, 7 5-oo-2o.oo saatleri
arasında girişlerin yasaklanmasına, yük nakli yapan araçlann en fazla 3.5OO kg. kapasitesine haiz aİaçların girmesine,
bunun dışında yüksek kapasiteli araçların girişlerine izin verilmemesine karar alındığı bildirildi. Kflrmakamlık açıklamasın-
da kararların Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alındığı vb uygulamasının başlatılmasının
istendiği bİıdirilerek, ayrıca araçların merkezden araç durumuna göre izin belgesi almalan gerektiği hatırlatıldı.
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Ana caddeler iz|ldi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafınİan ilçemize gönderilen

çizgi makinesi ile lstiklal Caddesi'nin tamamı ve Orhangazi

Caddesi'ndeki asfalt yola trafik çizgileri çizildi,Sayfa 4'de

$llah lmalathanesl orta a ıkarı ldı
{ Orhangazi Caddesi'nde bir soğuk demirci dükkanına baskın yapan potis, sitah
imalathanesi ile karşılaştı. Polis, çok sayıda silah ile tüfeğe el koyarken, imalathaneyi de
kapatarak, yediemine teslim etti, Adliye'ye çıkarılan baba ve oğullar tutuklandılar. 3'de

Güne Bakı
,{ Kadri GÜLER

-kadri_guler@ hotmail.çom
Dünya Kadınlar Günü

Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer
Günü..

O kadar çok gün kutluyoruz ki, saymakla
bitmez...

Bunlann bir kısmı iyi niyetle başlatılmış
önemli olayların anılması için düzenlemeler
olmasına karşın, daha sonra tamamen ticari
amaç güdülerek günümüzde sürdürülmek-
tedir.

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.
Bugünün de diğer günler gibi bir öyküsü

var.
Önemli olan, bugün de düşünen ve

düşündüklerini ifade eden var!ıklar içinde
cinselliğine göre var olan kadın ve erkek
arasındaki eşitsizlik sorunun temelini oluş-
turur.

Gelişmiş üIkelerin kadınlarL az gelişmiş
ve gelişmemiş top!umların kadınlarına göre
siyasal açıdan, meslek seçimi açısından,
töreler açısından, fiziksel ayarımcılıktan
dolayı farklılıklar gösterir.

Koyu dinsel taassubun hüküm sürdüğü
ülkelerde kadınlar karşı cinslerine göre eşit
sözhakkına sahip olamamaktadır.

Türk kadını Cumhuriyet'in aydınlığı ile
siyasal haklarını elde etmiş, toplumda hak
ettikleri yere gelmenin savaşımını vermeyi
sürdürmekte.

Ama işleri kolay değil.
Çünkü egemen erkek toplumlarda haklar

kolay verilmiyor. Haklar mücade ile elde
ediliyor. Tüm Kadınların Günü Kutlu Olsun.

luleclls
ı
Geın§az lulahallesl'ne 

iHa ı/ dedl
M ecli s d ij nkü otu ru m u nd a,
Gemsaz'da bulunan bir
koo peratif o rtakl arı n ı n
istediği mahalle olma talebini
reddederken, nüfusu 50 bini
geçen yerleşim birimlerinde
yapılması mecburi olan Kadın
Korunma Evi için Hasanağa
Kampı'nda düşünülen Huzur
Evi ile birlikte çalışma yapıl-
ması oy birliği ile kabul edildi.

Haberi sayfa 2'de
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llleclls

Seyfe$in ŞrXenSÖZ
Gemlik belediye
MecIisi'nin Mart ayı
ikinci toplantısı
dün yapıldı.
Meclis dünkü
oturumunda,
Gemsaz'da bulunan
bir kooperatif
ortaklarının istediği
mahalle olma
talebini reddetti.
Karayollarının 2007
yılı bütçesine
Hisar Mahallesi'ne
yapılması
düşünülen kavşak
için ödenek koyma-
ması nedeniyle
Belediye Meclisi'ne
getirilen ve Be|ediye
bütçesinden

karşı!anması
istenilen ödenek
isteği Meclis
tarafından oy birliği
ile kabul edildi.
Gündemin imarla
konulu mad-
delerinden bilgi
veren lmar
Komisyonu Başkanı
Cemat Aydın Aybey,
Uludağ Elektrik
Dağıtım Kurumu
tarafından
Demirsubaşı
Mahallesi'ne koymak
istedikleri trafo
yeri aranması için
ek süre istemesine
meclis oy
bir!iğiyle evet dedi.
Nüfusu 50 bini
geçen yerleşim

birimIerinde yapıl-
ması mecburi olan
kadın korunma Evi
için Hasanağa
Kampı'nda düşünülen
Huzur Evi ile birlikte
ça!ışma yapılması oy
birliği iIe kabu! edildi.
ceMsız,e yexi
ı!4AHALLE YoK
Ote yandan
Gemsaz'da butunan
bir kooperatif
üyelerinin yeni
bir mahalle ve
muhtarlık oluşturul-
ması teklifini
görüşen İmar
Komisyonu talebin
reddine karar
verirken, görüş
meclis tarafından da
olumsuz görülerek

Gemsaz'da yeni
bir mahalle ve
muhtarlık
kurulmasını reddetti.
Ayrıca Manastır'da
yan yattığı
gerekçesiyle yıkımı
yapılan Uğur
Apartmanının
olduğu yerde
kat irtifakı ile
imar durumu
istenmesine İmar
Komisyonu
tarafından yeterli
jeofizik ve jeoteknik
ça!ışmaların
yapılmasından
sonra karar verilmesi
görüşü meclis
tarafından oy
birliği ile uygun
bu!undu.

lnan TAMER

Dünya Kadınlar Günü
nedenİyİe...

Cahiliye döneminde kız çocukları diri,
diri gömülüp öldürülüyordu.

lslam dinl bu vahşeti yasakladı.
Sevgili Peygamberimiz (S.A.) "Cennet

anaların ayağınıın altındadır." diyerek,
kadının nice önemli bir varlık olduğunu
belirtiyordu.

Yüce dlnimiz is|amın kadınların çalış-
mayacaklarına dair bir hükmü yoktur.

Hz. Hatice annemiz (R.A) tüccardı.
Ticaretle uğraşıyordu.

O günün kadınları, savaşta yara
almışların yaralarını sarıyor, savaşta ölmüş
şehitlerin çocuk|arına süt anneIik bugünün
koşullarına göre hemşirelik yapıyorlardı.

O günlerin koşullarında sanayinin
olmayışı, sınırlı tarımın oluşu kadının daha
başka alanlarda görev alması için imkanını
tabiidir ki; sağlayamazdı.

Sevgili Peygamberimiz (S.A.) sonrası
kadın, cinsel arzuların tatmin aracı, çocuk
doğumu ve bakımı aracı, ev işlerinden
sorumlu ai|ede söz hakkı olmayan bir varlık
olarak görü|dü.

Tarımda ve sanayide gelişme olunca
dünyada kadına da iş düştü. Bu alanlarda
görev alır oldu.

Türkiyemiz de de Gumhuriyet ilanın son-
rası mecelle kaldırılıp, medeni kanun yürür-
lüğe kondu.

Kadın hakları sağIandı.
Erkek ve kadın ayrımı yapmayan ve eşit

haklarını teslim eden yüce dinimize de
uygun olarak tüm çalışma alanları kadın-
larımıza açı!dı.

Türk kadını çift sürdü, orak biçti, harman
savurdu, tütün kırdı, çapa yaptı, traktör kul-
Iandı, şöfor oldu, fabrikalara işçi, memur,
mühendis o!du. Bakan oldu, milletvekili
oldu, öğretmen oIdu.

VelhasıI saygın, erkekle eşdeğer insan-
-lığını elde etti. _ -

Kadınımız eğitilerek bu konuma geldi.
Eğltlm insan kişiliğini koruyan en önemtl

unsundur. Ak|ı nefse hakim kılar.
İyi eğitim almış bir kişi namusunu korur.

Zinanın ne derece çıkmaz bir leke olduğunu
bi|ir. O nedenle ona yönelmez.

Eğitim almamış kadın manen, maddeden
düşkün o|duğu için kötü niyetlilerce
aldatılabilir. Bu şekilde aldatılan kadın iffeti-
ni yitirir. O'nu baştan çıkaran kimse namus-
lu mu o!ur?

Oysa o fiili işleyen, vatandaşın haklarını
gasp eden, ça|an, çırpan, hak-hukuk nedir
bilmeyenlere namussuzun, namussuzu
demek gerekir herhalde ....

Namus, yaInız iki bacak arasında
değildir.

Namus vicdandır. Onu yitirendir ahlak-
sız, şerefsiz olan.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile
tüm dünya kadınlarının özellikle kadın-
larımızın, analarımızın, bacılarımızın
gününü en iyi dileklerimizle kutlar, sevgi ve
saygılarımı sunarım.

Yitirdiğimiz kadınlarımızı rahmet|e ana1
Allah'tan aflarını dilerim.

AKO[l['dan an ın ve de rem tatblkatı
Her türlü yangın ve afe
te karşı 24 saat görevi
başında oIan Bursa
Büyükşehir Belediyesi
Afet Koordinasyon
Merkezi (AKOM) asli
görevle rinin yanı sıra
halkı bi!inçlendirmeye
yönelik eğitim ça!ış-
malarını da ara!ıksız
sürdürüyor.
Eğitimler çerçevesi nde
Hüseyin Özdilek
Tekstil Anadolu Teknik
ve Endüstri Meslek
Lisesi öğrenci ve
öğretmenlerini deprem
konusunda bilgilendi
ren AKOM yetkilileri,
6.8 şiddetindeki bir
deprem senaryosu
doğrultusunda da
öğrencilerle birlikte
kurtarma ve yangın
tatbikatı
gerçekIeştirdiler.
hk olarak öğrencilere
deprem ve yangın ile
ilgili bilgiler aktaran
AKOM Amiri E.ğitim
Uzmanı Erda! öztürk,
olası bir depremln
ardından yardım ekip-

lerinin o bölgeye ulaş-
masının 72 saati bula-
bileceğini, edinilecek
bilgilerin ise bu süre
boyunca birçok insa
nın hayatını kurtara-
bileceğini belirtti.
OtomobiIlerin park
edilmesinden oturulan
odaya kadar herkesin
davranışlarını deprem
oIasılığını göz önünde
bulundurarak düzen-
lemesi gerektiğine
dikkati çeken Öztürk,
"Herkes kendi yaşam
alanında, iş yerinde ve
bölgesinde gerekli
önlem|eri alma!ı.
Japonya'da bundan
100 yıl önce bir büyük
bir deprem o!du. 150
bin kişi öldü. O gün-

den bu yana deprem
ve etkilerinin en aza
indirilmesi üzerine
çalıştılar 2 ay önce ise
aynı bölgede 8,5 şid-
detinde bir deprem
yaşandı. Ancak kimse
nin burnu kanamadı.
Sadece devlet değil,
depreme karşı gerekli
önlemlerin alınması
için tüm bireyler üzer-
lerine düşeni yap-
malıdır" dedi.
Öztürk, öğrencitere,
evlerinde engelli
vatandaş bulunan
ailelerin deprem
öncesinde ve anında
nasıl davranması
gerektiği ile ilgili bil-
giler de aktardı.
Normal yaşamda

gerekli olan ev
eşyalarının ise deprem
anında insan yaşamını
tehdit eden unsurlar
haline geldiğini
vurgutayan Öztürk,
özel!ikIe ev
eşyalarının sabitlen-
mesinin önemini
vurguladı.500
öğrenci, 32 öğret-
menin katı!ımıyla
gerçekleştirilen
seminerde, olası bir
depreme karşı ya da
deprem anında okulda
aIınması gereken
önlemler ve davranış
biçimlerini de anlatan
Öztürk, öğrenci ve
öğretmenlere okulun
düzen!i tahliye edilme-
siyle ilgili bilgiler
verdi. AKOM Eğitim
Uzmanı Erda! öztürk,
seminerin sonunda
öğrencilere bu!unduk-
ları salonu olası bir
deprem anında nasıl
tahliye edeceklerini,
öğretmenlerinin de
yardımıyla uygulamalı
olarak gösterdi.



Gemlik'te i|k defa ortaya çıkarıIan ve blr baba ile oğullarının
imal ettikleri silahlar incelenmek üzere kriminal şubeye gönderildl.
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Diş Hekimi
Ozcan VURAL

ozca nvu ra l1 933@hotmai!.com
www.m i l!iyeUblog/özcan vura l

Mortgage neyin nesi!....
Mortgage nedir, ne işe yarayacak, bana bir

yararı olacak mı?"
"Mortgage, yabancı dilde, ipotek anlamına

geliyor.
Bizde "Mortgage kanunu" çıkaracaklar,

bunun Türkçesi "ipotek|i kredi" kanunu.
Bu kanun ile önce ipotek işlemini yapmak,
borcunu ödemeyenin lpotekli malını kolay
lıkla ve kısa sürede satıp paraya çevirmek
ko!ayIaştırı|acak.

Sonra da, ipotek karşı!ığı gayrimenkul kre-
disi verecek bankalara uzun vadeli para kay-
nağı yaratacak bir sistem kurulacak."
"Bugün ipotek karşı!ığı kredi alanlar

borçlarını ödemediğinde, alacaklı olanın
ipotek|i gayrimenkulü sattırarak nakde
çevirmesi çok güç ve zaman alıyor. Mahkeme
kararını uygulatmak kolay değil.
Bu nedenle ipotekli kredi verecek olanlar
çekiniyor.
Kanunla bu konuda yeni düzenleme getı

riliyor. Her isteyene ipotek!i kredi verilebil
mesi için kaynağa, daha doğrusu paraya
ihtiyaç var. Bankaların kredi kaynakları sınır
lı. lpotekli Kredi Kanunu, ipotekli krediler
için, uzun vadeli ek bir para kaynağı yaratma
düzeni kuracak. Bankalar verdikleri ipo tekli
kredile karşıIığı aldıkları borç senetlerini
karşılık göstererek "Varlığa Dayalı Men ku|
Kıymet" çıkaracak.
Açık anlatımıyla, müşterilerinin ipotek

senetlerini karşı!ık göstererek tahvil çıkara-
cak. Bu tahvilleri satacak. Bunlarla da daha
çok müşteriye "ipotekli kredi" verecek."

"Konut kredileri ucuzlayacak. Herkes kira
öder gibi ev alacak sanı|ıyor."
"Bu sistemi, konut kredisini ucuzlatmaz. Bir
miktar pahalı hale getirir. Sadece faiz yükü
nü kaldırabilecek olanların kolaylıkla konut
kredisi a!malarını sağlar."
"Herkes kredi ucuzlayacak diyor, sen arta-

cak diyorsun" demeyin.
Ekonomistler böyIe söylüyor ben naklediyo
rup. Ben bilgileri size aktarıyorum..

"|potek|i konut kredisi vermek için, banka
lar 5-10-20 yıllık tahvil çıkaracak. Bu tahvilleri
satacak. Tahvilleri alacak olanlar iki şeye
bakacak: vadesi ne kadar uzun, faizi ne?
Hazinemiz şimdilerde yüzde 20'ler dola yında
faizle tahvil bono satabiliyor.

lpotekli Kredi Karşılığı ğıkarılan tahvillerle
toplanan para da konut kredisi alacaklara
yüzde 6.0-6.5 faiz ile veriliyor. Açık anlatı
mıyla, ipotekli kredi karşılığı çıkarılacak
tahvillerin faiziniıı Hazine tahvilinin üzerin de
olması, hipotekli konut kredisi faizinin de
ipotekli kredi karşılığı çıkarılacak tahvil
faizinin üzerinde olması şart.

Sistem böyle iş|iyor. "Amerika'da, Mortgage
taksiti vergiden düşüIüyormuş. Bedavaya
geliyormuş? Bizde de böyle mi olacak?" diye
soruyorlar. "Amerika'da herkes gelir beyan-
namesi dolduruyor. Bizde çok kimse doğru-
dan gelir vergibi-beyannamesİ vermİyor, çok
az bordrolu var. Kaldı ki Maliye vergi kaybını
göze alamaz. IMF de izin vermez."

"O halde bu kanun ne verecek?" "Moral
verecek " diyorlar.

"Seçim öncesi ülkenin morale ihtiyacı var.
Bu kanunun kısa dönemde tek yararı, öden-
meyen ipotekli kredilerde gayrimenku!ün
satışını kolaylaştırması olacak. Bankalarımız,
kendi kaynaklarından kredl _veriyor.
Kaynakları şimdilik yeteili. lpotdkli kredi için
tahvil çıkarmalarına gerek yok. Çıkarsalar da
uzun vadeli tahvilleri satmaları güç. Hem de
tahvil çıkardıklarında ipotekli kredi faizleri
ucuzlamayacak daha da artacak."
Halk zannediyor du ki; "Krediler ucuzlaya-

cak. Bizim toruna bir ev satın alırım. O büyü
yene kadar kira ile borcu ödenir. Torun hava
dan ev sahibi o!ur. Bunlar hayal hayal..
Seçim öncesi ağzına bir parmak bal sürmek bu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'te silahla
yakalanma olaylarının
çoğalması üzerine
harekete geçen
llçe Emniyet
Müdurlüğü
ekipleri bir ihbarı
değerlendirerek
yaptığı aramada,
silah imalathanesini
ortaya çıkardı.
Gemlik'te ilk defa
ortaya çıkarılan ve
bir baba ile
oğullarının imal ettik-
leri si!ahlar kriminal
şubeye incelenmek
üzere gonderildi.
Orhangazi Gaddesi
Kurt Sokak 17 No'da
bulunan Özdemir
Soğuk Demir
atölyesine baskın
düzenleyen ekip!er,
bir baba ve oğulları
ile silah satımında
aracı|ık yaptığı
ileri sürülen 11 kişiyi
gözaltına aldı.
silah tamir ve imalatı
yaptık!4rı ileri sürüIen
şahısların işyeri ve
evlerinde yapılan
aramalarda 13 adet
tabanca ve 1 adet av
tüfeği ele geçirilirken,
silah yapımında
kullanılan namlu,
kabze, sürgü,
şarjör gibi aparatlara
da el konu|du.
Yapılan soruşturmada
Halil lbrahim O. (69)
önderli.ğinde oğulları
Sefer O. (47| Rgcep
O. (30) Yakup O. (37)
ile aracılık yaptığı
öne sürülen
Salim G. (33) gözaltı-
na aJınırken Ba.yram
K. Sıtkı Ç. Ali Ö.
Alaattin ö. Kemal Y.
ise yapılan sorgula-
malarından sonra
serbest bırakıldıIar.

Silah imalatçılarının
yaptığı silahları
halen cezaevinde
yatmakta olan
(Talat) lakaplı
Halil T. lle Mesut
Y.'nin satım
için aracılık
yaptıKları ifade edildi.
Atölyede bulunan
taşınmaz mallar
yediemin tarafından
kontrol altına
alınırken,
baba Halil lbrahim O.
oğutları.Sefer Ö. ..
Recep O. Yakup O. ve
aracılık yaptığı ileri
sürülen Salim G.
Teşekkül Halinde
Ruhsatsız silah
İmalatı, Satışı ve
6136 Sayılı
kanuna Muhalefet
suçlarından
geniş güvenlik
önlemi altında
çıkarı!dıkları
mahkeme tarafından
tutuk!anarak
Bursa E tipi
cezaevine
gönderildiler.

YazıYORUM

'Gemllk Körtez' internette vvww.gemlikkorfezgazetesi.com
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na Gaddeler |z|l dl
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemize gönderiIen çizgi makinesi ile lstiklal

Gaddesi'nin tamamı ve Orhangazi Gaddesi'ndeki asfalt yola trafik çizgileri çizildi.

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Büyükşehir
Belediyesi tarafından
lstiklal caddesi
ve Orhangazi
caddesi'nde
yol çizimleri yapıldı.
Dün, Bursa
Büyükşehir

Be!ediyesi'nden
gönderilen yol
çizim makinesi
ile başlatılan
çalışmalarda
caddelerin
ortasından ve her
iki yanından olmak
üzere araçların
geçecekleri yerler

için çizimler
yapıldı.
cadde kenarlarında
park edi!miş
araçların büyük
engel olduğu
çizim işlerinde
trafik ekip!eri
sürekli araç
sahiplerini

uyararak araçların
kaldırılmasını istedi.
Yol çizim
çalışmaIarının
gündüz yapılması
nedeniyle trafikte
kargaşa yaşanırken,
bu işin neden trafiğin
yoğun olmadığı
akşam saatlerinde

yapılmadığı
merak konusu
yapı!dı.
Ote yandan
Büyükşehir
Belediyesi'nin
hizmet alanına
giren ana yollardaki
ka!dırımların
bakımı ve yapımının

bugüne kadar
Gemlik'te ihma!
edilmesinin
nedenleri de merak
konusu oldu.
llçemizin lstiklal
caddesi'ndeki
ka!dırımlar yağışlı
havalarda yürünem€}z
hale ge!iyor.
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RAKıP§lz KAMPANYAO ('

OZELLİİ(LER
PT890-775 INTEL CORE 2 DUo ANAKART
|NTEL P4 D 820 DUAL 2,8 GHz 2Xl MB 64 BlT
512 DDR2 553 RAM
ASUS Ax550 256 MB EKRAN KARTI
350 wATT çirr rRruı-ı rısR
160 GB 7200 RPM SATA 8 MB cAcH HDD
BENQ DVD RW DW İOSO SIYRH
KLAVyE rvıu ırivıeOai KLAVyE
MOusE opıicRı vıosE
HOPERLOR 500 WATT HOPERLOR
LG 17 "LcD ılıoruiron
ı-iıı ux işırrirvı sisrrrııi

1.o99 yTL KDV rıaHlı-
122,10yTLxgrRxsir
1,159 yTL KDV oıxiı
96,60 yTL x ,l2 raxslr
1.329 yTL KDV oaıılı
55.40 x z0 rRrslr içiı

Boİılus
ExPİEs

ı(ART
üıılı

ozELLlKLER
P4M8O0MiA iis CORE 2 DU0 ANAKART
ıNTEL p4 3.0 GHz, 800 MHz, ı ıvıg 0a gir
512 DDR2 533 RAM
256 MB ıntegrated EKRAN KARTl
350 WATT çirr rRııı-ı rRsR
160 GB 7200 RPM SATA 8 MB cAcH HDD
BENQ LG cOMBo ROM
KLAVyE ıvı u lru ıvı t 0iR KLAVyE
MOUsE opricRı vıose
HOPERLOR 500 WATT HOPERLOR
17 " 8 MS ı-co ıvıoııiroR
ı-iıı ux işı_rri ıvı sisrııııi

929 yTL KDv oRrıiı-
1a3,2OYTLX9taksit
979 YTL KDV Dahil
81,60 YTL X 12 taksit
1.099 YTL KDV Dahii

Bot{ı§ ı(ARI
rıoms ıiuir içiş

YTL X 24 taksit

Gozhone Cod. ]io:l4 Gemlak l BORS6
Tel: O.Z24 rlZ 2' 63 - ıiııtttgemliknouroLcom
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
8 Mart Dünya
kadınlar Günü
nedeniy!e
açıklama yapan
DYP llçe Başkanı
Faruk Güzel,
'Toplumu yaratan
kadınlarımızdır,
onları senede bir
gün değil her
zaman saygı içinde
yanımızda görmek
isteriz'dedi.
Cephede omuzunda
mermi taşıyanın
kadımız olduğuna
dik[at çq.ken
Güzel, "Ulkemizin
kuıtuluş savaşında
nasıI cephede ön
planda oldularsa
şimdi de onları
ön planda görmek
istiyoruz. Ekonomik
olarak çile çeken
kad ı nl arım ız aileleri ni
geçindirmek için
mücadele verdikleri
günümüzde saygı
duyulacak
insandırlar. Seçme
ve seçilme hakkı
tanınan kadınlarımıza

daha fazla önem
vbrmeliyiz. Ülkemizi
yönlendirmede ön
plana çıkarmalıyız.
Kadınımıza gereken
değerin en iyisini
vermeliyiz" dedi.
Ailenin geçiminde
en fazla ezilenin yine
kadınımız olduğuna
dikkat çeken
Güze!, "Bu neden-
ieciir ki kaciımızı
siyasete çekmeliyiz,
kendi haklarına
sahip olmasını
onlara tanımalıyız,

daha fazla fırsat
'vermeliyiz.
Doğru Yol Partisi
olarak Dünya
Kadınlar gününde
kadınımızı
yanımızda görmek
istiyoruz.
kadınımıza
önem veren bir
parti olarak
8 Mart Dünya'Kadınlar Günij'nün
tüm kadınlarımıza
kutlu olmasını
diliyorum'
dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
CHP İlçe Kadın
Kolları Başkanı
Latife Dikmen,
8 Mart Dünya
kadınlar Günü
nedeniyle
yayın!adığı yazılı
açıklamada,
" kadınlarımız
sosya/ ve siyasi
hayatta istenilen
yerde değil" dedi.
1800'lü yıllarda
bir grup tekstil
işçisi kadının
başlattıkları eylemle
dünyaya yayılan
Kadınlar Günü
kut!amalarının
günümüzde ha|a
istenilen yere
gelemediğini ifhde
eden Dikmen
" kadınlar adına
konuşan siyasiler
dini kendisine
göre yorumlayan
ve erkek egemenliği-
ni savunan erkek-
lerin yaklaşımı sorun
yaratmaktadır.

verilmiş oluyordu.
Bu bağlamda par-
timiz kadına gereken
önemin verilmesi
hususunda birçok
karar almakta ve
genel merkezimizin
doğrultusunda
parti yönetimlerinde
ve adaylık noktasında
kadınlara gereken
kontenjanın
verilmesini
sağlamaktadır.
lnanıyoruz ki kadın
olmadan hem siyaset
hem de demokrasi
eksik kalırdı.
Ailenin hıızııru,
gelecek nesillerin
emniyet içinde yaşa-
ması, toplumun
refah ve mutluluğu
kadınların
üstlendiği yükün
hafifletilmesine,
paylaşılmasına ve
cinsiyet ayrımı yapıl-
maksızın haklarına
saygı duyulmasrna
hağlıdır. Bu vesileyle
tüm kadınlarımızın
gününü kutlarım.
Kadınlarımızın yarın-
ları aydınlık olsun"
dedi.

Yine bu gün sosya/
ve siyas i hayatta
kadın istenilen
yerde değil ve
parlamentoda da
istenilen sayıda
yer alamamıştır.
ulkemizde ilk olarak
1975 yılında kadın
yılı kongresi
yapılmıştır. 1990
yılından itibaren
8 Maft Dünya
kadınlar Günü
daha geniş

Sayfa 5

katılımlarla kutlan-
maya başlamıştır.
Türk kadını
Atatürk'ün
kurduğu laik ve
çağdaş Tikkiye
Cumhuriyeti'ne
sahip çıkmakta
ve modern çağa
ayak uydurmaktadır.
8 Mart Dünya
kadınlar Günü
tüm dünya
kadınlarına kutlu
olsun' dedi.
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ııkadınların 
topluında ııe

asette üvencesl lalkllk"s
Demokratik sol parti
llçe Başkanlığındafi
yapılan yazılı açıkla-
mada, 8 Mart Dünya
Kadın|ar Günü kut-
lanırken, kadınların
toplumsaI alanda ve
siyasette güvence
sinin laiklik olduğu
belirtildi.
DSP ltçe Başkanı
Hüseyin Poyraz açık-
lamasında, kadın ve
siyasetin en çok tartı
şılan konuIardan biri
olduğu belirtilerek,
şöyle dedi. "Atatürk
döneminde 1935 ara
seçimIerinde kadın-
lara seçme seçilme
hakkının verildiği ilk
seçim olmuş. Ve bu
dönemde 18 temsilci
ile TBMM'ye girilmiş
tir. Kadınların o yıl
elde ettiği bu 4,6 lık
oran 70 yıllık siyasal
trihimizde ulaşılan en
yüksek oran ol muş-
tur. Batılı ülkeler den
çok önce 1934 yılında
kadınlarımız seçme
ve seçilme hakkını
elde eder ken, bugün
bizi eleştiren Batılı
ü!kelerin kadın|arı

bu hakka bizden
çok daha sonra
sahip olmuştur."
Poyraz, açıklamasın-
da kökten dinci rejim
lerde kadın hangi
dilden ve dinden o!ur-
sa olsun daima ikinci
planda olduğu nu
belirterek, "Bu yüz-
dendir ki toplu mu
yöneten konumuna
gelmez ancak laik
sistemlerde kadının
siyasal öznesl seçme
seçilme ve yönetsel-
liği yaşama geçire-
bilir. Kadınının sosyal
ve siyaset alandaki
güvencesi laik rejim-
lerde blunur" dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AK Partillce Baskanı
Enver Şanın, f,rn
Dünya Kadınlartünü
nedeniyle yaptığı
açıklamada, kadının
olmadığı bir
siyaset içinde
demokrasinin de
eksik kalacağını
söyledi.
'Ulkemizde
kadınların batı
ülkelerindekine
benzer şekilde
mücadele ettiklerini
söylemek mümkün
değil" diyen Şahin,
kadınlarımıza birçok
batı ülkesinden daha
evvel bu hak Atatürk
tarafından verilmiş
olduğunu be|irtti.
1926 yılında TBMM
tarafından kabulle
yürürlüğe giren ve
Türk kadınlarını
zincirinden kurtaran
Medeni kanun ile
Türk kadınına
gereken değerin
verilmesinin temeli
oluşturduğunu
ifade eden Şahin,
'Kadınına seçme ye
seçilme haklannın

verilmesi medeni
kanun ile erkeklerle
eşit haklara sahip
olan Türk kadınına
3 Nisan 1930'da
kabul edilen bir yasa
ile belediye seçimle
rine katılma hakkı
tanınmıştır. 1931
yılında da Türk Radını
ilk kez tıp dünyasında
varlığını göstermiş
ve ilk kadın cer-
rahımız çalışmaya
başlamıştır.
1932 yılında kabul

edilen bir yasa ile
Türk kadınına
muhtar, köy ihtiyar
kuruIu üyeliğine
seçilme ye seçme
hakkı tanınmış; ertesi
yılda 8 Ekim 1934'de
kabul edilen ve 5
Aralık 1934'de
yürürlüğe giren bir
başka yasa ile kadın-
erkek eşitliği alanın-
da bütün haklar,
' kad ı n l ara M i l l etveki l i
seçme ve seçilme
hakkı' tanınmasıyla

ı
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en a ükü kadınları ınızın 0ınuzları nda"ır
Seyfettin ŞeXrnSÖZ
Gem!ik İşçi Emeklileri
Derneği Başkanı
Hüseyin Yener,
8 Mart Dünya
kadınlar Günü
nedeniyle yayınladığı
yazılı açıklamada
dünya kadınlarının
bu anlamlı gününü
kutlarken, üIkemizde
yaşanan kadın
sorunlarına da
dikkat çekti.
"Kadına şiddet
uygulanmayan,
kadın istihdamının
aıtırıldığı, başta
siyasef sahnesi
olmak üzere her
alanda kadınlarımıza
daha fazla temsil
hakkı verildiği bir t

ülkede yaşamak
hepimizin özlemidir"
diyen Hüseyin
Yener, kadın emeğine
gösterilen saygının
ve ilginin daha da
yü kseltilmesin i istedi.
Bugün yaşanan
ekonomik tab!oların
yükünü en ağır
biçimde omuzlarında
hissedenlerin ne
yazık ki kadınlarımız
olduğunu ifade eden
Yener, 'Çünkü
mutfağa girdiğinde
çoluk çocuğunun
boğazından geçecek
bir lokma aşın
kaygısını en çok
onlar yaşamaktadır-
lar. Ancak bugünkü
ekonomik tabloda,
ienceres inde aş '

değil deıt kaynatan
çilekeş bir Türk
kadını gerçeği
vardır. Bu ülkede
403 YTL asgari
ücret alan 5,5 milyon
insan vardır ve
onların bakmakla

yükümlü oldukları
insanlar vardır.
Yine bu ülkede 507
YTL aylık alan ve
aile geçindiren
milyonlarca işçi
emeklisi ve dulumuz
vardır. Bağ-Kur ve

memur emeklileri ile
onların dulları vardır.
Oysa açlık sınırı
neredeyse 678 YTL'ye
dayanmıştır. lnsan-
larımız, geçinmek
için adeta bir mucize
gerçekleştirmekte-
dirler. Geçmez
akçelerle hayatta
kalma mücadelesi
vermektedirler. lşte
bu noktada en büyük
yük, kendisi yemeyip
çocuklarına ve eşıne
yedirmeye çalışan
kadınlarımızın
ürünüdür.
Kurtuluş savaşımız,
cephede omuz
omuza çatışan
ve şehit düşen
erkeklerimiz kadar,
sırtında bebesi,

kucağında top
mermisi taşıyan
çıplak ayaklı, şalvarı
yamalı, elleri nasırlı
kadınlarımızın
sayesin de kazanılmış
bir destandır.
Bu gerçekleri
biz unutmadık ve
gelecek nesillerimize
de unutturmayacağız.
Oncelikle, ülkemizin
kurtuluş mücade-
lesinde her biri
birer gurur tablosu
olmuş kadınlarımızın
manevi huzurunda
saygıyla eğiliyor
ve onurlu Tiirk
Kadını'nın
8 Mart Dünya
Kadınlar Günü'nü
en içten dileklerimle
kutluforum'

iGemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dicle Üniversitesi ile
Türkiye Bi!imsel ve
Teknik Araş.tırma
Kurumu (TUBITAK)
tarafından hazırlanan
ortak bir projeyle, töre
ve namus cinayetleri
nedeniyle 40 ayrı
cezaevinde bulunan
tutuklu ve hüküm-
lülerle görüşülecek.
Son yıllarda sık sık
gündeme gelen töre
ve namus cinayetleri
bilimse! verilerle ele
alınacak. llk kez, töre
ve namus cinayeti
mağdurları değil,
cinayetlerde yer alan
ve cezaevinde bulu-
nan zanIılarla ilgili
proje hazırlanacak.
Dicle universitesi'nin

hazırlamış. olduğu
projeye TUBITAK'ın
da destek vermesi
üzerine 2 kuruluş
ortak bir çalışma ile
40 ayrı cezaevinde
bulunan töre ve
namus cinayeti zan-
lılarıyla görüşecek.
Yaklaşık 1.5 yıl sürme-
si planlanan proje
kapsamında
Diyarbakır, Batman,
Van, Adana, Urfa,
Mrş, Bingöl, lzmir,
Mersin, Konya gibi 40
ayı. cezaevinde bulu-
nan yaklaşık 200
tutuklu ve hüküm-
!ülerle görüşme
yapılacak.
Proje sorum|usu Dicle
Universitesi öğretim

Sayfa 8

üyelerinden Doç. Dr.
Mazhar Bağlı,
amaçlarının sık sık
gündeme gelen töre
ve namus cinayetleri
sonrasında, mağ-
durlarla değil, suça
itilen ve baskı altında
cinayet işleyen ya da
itilmeye zorlanan
kişilerle görüşmek
olduğıuıu söyledi.
Projenin start aldığını
belirten Doç. Dr.
Bağlı, şimdiye
kadar Diyarbakır
E Tipi Kapalı
cezaevi'nde ondan
tazla tutuklu ile
görüştüklerini ve
görüşmelerinin diğer
cezaevlerinde devam
edeceğini söyledi

Töre Glna etlerl an tırı lacak

SSK'lıIarın izin ve

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
verilerine göre, 2006
yılında aktif prim
ödeyen 8.5 milyon
SSK'Iıdan yaklaşık
800 bin'i 16.5 milyon
günlük istirahat
raporu aldı. AK Parti
Adana MilIetvekili
Atilla Başoğlu'nun iş
kazası dışında
ssk'lıların devlet has-
tanelerinden aldıkları
istirahat raporları nın
sayısı ve bu raporlar
sonucu gidi!meyen
işgünü sayısına
ilişkin soru önergesi-
ni Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı
Murat Başesgioğ!u
cevaplandırdı. Bakan
Başesgioğ!u'nun
verdiği bilgiler,
hasta!ık ve doğum
nedeniyle istirahat
raporu alan aktif
SSK'lıların sayısının
son 5 yılda katlanarak
arttığını ortaya
çıkardı. Bakan
Başesgioğlu'nun ce
vabına göre, 2OO2
yı!ında 411 bin 782
SSK'Iı istirahat raporu
alırken, 2006'de rapor
alan SSK'Iı sayısı 767

bin 851'e yükseldi.
Bakanlık verilerine
göre, hasta!ık ve
doğum nedeniyle
istirahat raporu alan
SSK'Iıların sayısı yıl-
lar itibariyle şöyle:
"20O2:411 bln 782,
2003: 493 bin 277,
2004: 601 bin 868,
2005: 681 bin 411,
2006: 767 bin 851"
Rapor alan SSK'Iı
sayısındaki artışla
birlikte işgünü kaybı
da rekor seviyeye
ulaştı. 2002 yı|ında 9
milyon 339 bin 908
günlük istirahat
raporu kulIanılırken,
2006'da SSK'Iıların 16
milyon 310 bin 467
günü istirahatta geçti.
Bakanlık kayıtlarına
göre, hastalık ve
doğum raporları
nedeniyle yaşanan
işgünü kayıplarının
dökümü de şöyle:
"20O2:9 milyon 339
bin 908 gün,2003:
11 milyon 501 bin 997
gün, 2004:13 milyon
716 bin 424 gun,
2005: 15 milyon
208 bin 612 gün,
2006: 16 milyon
310 bin 467 gün"

ra osuor bllan Türltl
lçişleri Bakan|ığı'nın
hazırladığı "lç Göç
Haritası"na 1lGH1
göre, Türkiye'de
nüfusun yüzde 48.9'u
yaşamını, doğduğu
yerin dışında
sürdürüyor. Harita'nı n
2006 verilerine
göre, göç edenlerin
yüzde 43.5'l ailevi,
yüzde 25'i bireysel,
yüzde 20'si ekonomik
ve yüzde 4'ü de
güven!ik nedeniyle
yaşamlarını farklı
illerde sürdürmek
zorunda ka!ıyor.
lGH'ya göre,
Türkiye'de en yoğun
göç son 20 yıl içinde
yaşandı. Bu dönemde
en fazla göç alan
il lstinbul oldu.
Bu ili sırasıy|a,
Ankara, lzmir,
Adana, Mersin,
Bursa, Antalya,
Malatya, Manisa ve

Kocaeli iz!edi.
Harita'ya göre 1986-
2006 arasında en
yoğun göç veren 14 i!
de tespit edildi.
Listenin ilk sırasında
Adıyaman bulunuyor.
lklncl sırada Ağrı,
üçüncü sırada Batman
vqr. Bingöl, Bitlis,
Diyarbakır, Hakkari,
Elazığ, Mardin, Mrş,
Sllrt, Şırnak, Tunceli
ve Van da listede yer
alan diğer il!er.
En yoğun göçün 1991-

1995 döneminde
gerçekleştiği bu
illerdeki göç oranı
yüzde 63 oldu. Göç
edenlerin yüzde
86'sının çalışma yaşın-
da olduğu belirtildi.
Ayrıca, güvenlik
nedeniyle göç eden-

_ lerin Türkiye nüfusun1
oranı yüzde 1.8
olurken, son 20 yılda
bu nedenle gerçek-
leşen göçlerin yüzde
87'sinin kişinin lsteği
dışında, yüzde

aıllı
13'ünün ise kişinin
ve ailenin isteğiyle
gerçekleştiği
kaydedildi.
Göç edenlerin
yüzde 96'sı evlerini,
yüzde 93'ünü ekilebilir
topraklarını terk
ederken, yüzde 97'si
bağ ve bahçelerini,
yüzde 83'ü de
büyük ve küçükbaş
hayvanlarını geldiği
yerde bıraktı.
Bakanlığın, göç raporu
ile birlikte "!ç Göç
Önleme Eylem Planı"
da hazırlandığı ifade
edildi. Plan'da, iç
göçün yol açtığı
sorunların çözümü
için öneriIer
bu!unurken göç
veren illerde '
yatırımların
arttırılarak iş
imkanının sağlanması
gerektiği de
vurgu!andı
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120 n2 3 + 1 SATıLıK LÜx DAıRE

.YA?ı!ıR

1,1 BıZl ARAY|I.|ıZ

ren 3 oda 65 m'sATlLlK DAIRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT|LIK lÜX 0nİnE Denizi gören, 3+1, 140

Mahallesi'nde denizi

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lı{üstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devtet Hastanesi Altı

Eski PazarCad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Ba!ıkpaıan Eski sahillıIektep Sokak l'|o:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1.110 m2 aunsörlü *ombili utılık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayuma Mevki| 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey'de 12 dönüm arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uiaktı[ta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

rIü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz P-oliçes| Yapı!ır.

EKER SİGORTA

Tel : 513 2474 Fax: 514 10 21
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Yalova'da 16 yaşında-
ki lise öğrencisi kim-
liği belirsiz biri tarafın-
dan bıçaklanarak
öldürüldü
Edinilen bilgiye
göre, olay dün saat
11.00 sıralarında
Deprem Anıtı önünde
meydana geldi. Aksa
Endüstri Meslik
Lisesi'nde 9 A sınıf
öğrencisi Fehim T.
(16), kimliği belirsiz
bir kişi tarafından
bıçaklandı.
Ağır yaralanıp kan
kaybeden Fehim T
yürüyerek yardım iste-

meye giderken,
sahilde bayılarak kay-
aIıklara yuvarlandı.
Vatandaşlar tarafı ndan
bulunup Devlet
Hastanesi'ne kaldırılan
öğrenci kurtaralamadı.
polis, katil zanlısını

yakalamak için
geniş çap!ı
araştırma başlattı.
Olayın kız
meselesinden
kaynaklanmış
olabileceği ileri
sürüldü.

rencısı bı aklanarak öldürüldü
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Hala kadının adı yok
8 Mart kadınların dayanışma ve mücadele

günü.
A!man sosyal demokrat önderlerinden

Bayan Clara Zetkin bir fabrikada çıkan yangın
sonucu yasamını yitiren 129 kadın işçi anısına
8 Mart gününün Dünya Emekçi Kadınlar günü
olarak kutlanmasını önerdi.

Birleşmiş Milletler Örgütü 16 Aralık 1977
tarihinde 8 Mart'ın tüm kadınlar için Dünya
kadınlar Günü olarak kutlanmasını karar-
laştırdı. Kadınlara eşit haklar verilmesi dünya
barışını güçlendireceği için kabul ediIdi.

Aradan yıllar geçti... Ne değişti?
Dünya var olduğundan bugüne kadar

kadınların erkeklerle eşit haklara sahip ola-
bilme mücadelesi süre gelmiştir.

Günümüze gelinceye kadar devam eden bu
süreçte özellikle Türk kadını istediği yere gele-
memiştir.

Dünya kadınlarının durumu da çok farklı
değil. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan blr
araştırmaya göre; Dünyadaki islerin % 66 sı
kadınlar tarafından yapılıyor. Buna karsı
dünyadaki toplam gelirin Yo 10 na sahipler.
Dünyadaki mal varlığının % t ne sahipler.

Türkiye de ise; Şehirlerde evli kadınların
o/o18'i, köylerde ise % 76 'sı eşleri tarafından
dövülüyor. Aile içi suç|arın % 90 inı kadına
karsı işlenen suçlar oluşturuyor. Arastirmadan
da antaşıldığı gibi, kadınlar yasadıkları her
toplumda hak effikleri yere gelmiş değil|erdir

Ulkemizde kadınlar erkeklerle eşit haklara
sahiptir ama bu eşitlik kadınlarımızın çağ-
daşlaşması için yeterli değildir.

Çünkü hala hak arıyor kadınlar. Kimi
dövüldüğünde şikayetIe sığınma evlerine
kosuyor , kimi eğitim almadan cahilliğe kurban
oluyor, kimi kuma oluyor, kimi okumak istese
de üniversite kapısından çevriliyor.

Partiler adayları arasına kadın kontenjanı
koymakta zorlanıyor ve hala kadın sıyasette
Xendinl tam anlamıyla temsil edemiyor...

Hala sürüyor kadının kendini ve yerini
arayışı..Ben ülkemin kadınlarının bugününü
kutluyorum ve tüm emekçi kadınlarımıza,

NAZIM HIKMET in " KADINLARIMIZ " şiirini
armağan ediyorum

KADİNLARİMlZ
Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta,
sanki gidenler hiçbir zaman
hiçbk menzile erişem eyecekti.
Kağnılar yürüyordu yekpare meşaleden tekerlekleriyle
Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti.
Ayın altında öküzler başka ve çok küçük
bir dünyadan gelmişler gibi ufacık kısacıktılar
ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında
ve ayakları altından akan toprak, toprak, ve topraktı.
Gece aydınlık ye sıcak ve kağnılarda tahta yataklarında
oyu mavi humbaralar çırılçıplaktı.
Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek
bakıyorlardı ayın altında
geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine.
ve kadınlar bizim kadınlarımız:
korkunç ve mübarek elleri ince,
küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anam ız, av radımız, yarimiz
ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen
ve soframızdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
ve kara sabana koşulan ve ağıllarda
ış/tısında yere saplı bıçakların
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar,
bizim kadınlarımız şimdi ayın altında
kağnıların ve hartuçların peşinde
harman yerine kehriban başi sap çeker gibi
aynı yürek ferahlığı,
aynı yorgun alışkanl ık içindeydiler.
Ve onbeşlik şaraplenin çeliğinde
ince boyunlu çocuklar uyuyordu.
Ve ayın altında kağnılar
yürüyordu Akşehir üzerinden Afyon'a doğru.

Türk
Türkiye'nin nüfusu
Eylül ayında 74 mil
yon kişiyi aşacak. Bu
yıl ortasında 73 mil
yon 875 bin kişi olan
Türkiye nüfusunun
yıl sonu nda 74
milyon 320
bin kişiye ulaşacağı
tahmin ediliyor.
Türkiye'nin en büyük
kenti lstanbul'un yıl
ortası nüfusu 11 mil
yon 914 bin kişi
olarak hesaplanırken,
Ekim ayında lstanbul
nüfusunun 12 milyonu
aşması bekleniyor.
Her ay yaklaşık 24 bin
500 kişinin eklendiği
lstanbul'un yıl sonu
nüfusunun ise 12
milyon 61 bin kişi
olması bekleniyor.
Başkent Ankara'nın
bu yıl ortasında
nüfusunun 4 milyon

453 bin kişi olması
öngörülürken, 4,5
milyon!uk barajı
aşması için gelecek
yı!ın Mart ayını bek-
Iemesi gerekecek.
Ankara'nın bu yıl
sonu nüfusunun
yaklaşık 4 milyon
486 bin kişi olacağı
tahmin ediliyor.
Türkiye'nin büyük
il!erinden Bursa'nın
yıl ortası nüfusu
2 milyon 466 bin
kişiye ulaşacak.
Bursa'nın 2,5 milyon
kişilik barajı aşması
için gelecek yılın
Şubat ayını beklemesi
gerekecek.
Türkiye'nin nüfusuna
her ay Tunceli ili
kadar, yani yaklaşık
73 bin kişi ekleniyor.
Bu yıl ortasında
lzmir'in nüfusu 3 mil

yon 769 bin kişiye,
Antalya'nın nüfusu da
2 milyon 135 bin
kişiye çıkacak.
Adana'nın nüfusu
2 milyon sınırını
aşarak2milyon6bin
kişiye yükselecek.
Aydın da 1 milyon

Sayfa 9

barajını aşacak ve 1

milyon 6 bin kişiye
ulaşacak. Konya'nın
nüfusu 2 milyon 451
bine yükselirken,
Türkiye'nin en az
nüfusa sahip ile
Tunceli'nin nüfusu ise
73 bine gerileyecek.
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GemIik Ticaret lüeslek Lisesi'nden

aldığım diplomamı kaybettim,

Hükümsüzdür, özhm lıılutvlOu

rte-

serbest kürsü
Saadet
çoLAK

ELEtİIAil ARAil ıYOR
Flrmamızda çaIıştırıImak üzere

Askerliğini yapmış

BAY ŞOFÖR ARANMAKTADİ R.

Adres: Gazhane Gaddesi No: 11
YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77
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Türk kadıııı
8 Mart Dun a kadınlar
Gunu nun tari h esııllut§uı
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Dünya Kadınlar Günü
için yapılan bir anket,
Türk kadınının
"mutsuz" olduğunu
ortaya koydu.
Bir araştırma
merkezinin 7 il,
23 ilçe ve 37
kırsal yerleşim birim-
inde 18 yaş üstü
104/- evli ve bekar
kadınla yapı!an
araştırmada katılım-
cıların yüzde 42.4'ü
"mutsuz" olduklarını
belirtti.
Kamuoyu
Araştırmaları
Merkezi'nin (KAMOY)
yaptığı araştırmada,
"mutIu musunuz?"
sorusuna, katılım- -
cı!arın yüzde
42.4'ü "evet",
yüzde 31.6'sı
"hayır" yanıtını verdi.
Katılımcıların yüzde
64'si en önemli
sorununun
"geçim sıkıntısı"
olduğunu dile getirdi.
Kadınlar, diğer
sorunlarını ise şöyle
sıraladılar:
"-Ev ve çocuklarının
anlayışsızlıgı,
-Yorgunluk,
-Şiddet,
-Bazı çağdaş ev
eşya!arından
yoksunluk,
-Eğitim eksikliği,
-Sokakta ve iş
yerlerinde taciz,
-Toplumu yöneten-
lerin erkek ağırlık!ı
olması/ayrımcılık,
-Güvensizlik,
-Çeşitli sağ!ık
sorunları,
-Ekonomik
bağımlılık."
Geçim sıkıntısından
sonra, temel 10
sorun olarak belir-
tilen bu sıralamadaki
unsurların dışında
kadınların diğer
yakınmaları
"istediği gibi
yaşayamamak",
"güzel bir tatil yapa-

mamak", "eşlerin
başka kadınlarla
birlikteliği", "güzel
olamamak" ve
"giyim-kuşam"
olarak sıralandı.
Araştırmaya
katılanlar,
"Ge!ecekten
umutlu musunuz?"
sorusuna da yüzde
40.6 oranında
"hayır", yüzde 33.7
oranında "evet"
karşılığını
verdi.Araştırmada,
kadınlara sorulan
3 seçenek doğrul-
tusunda kendilerini
nasıl tanımladıkları
soruldu. Bu
seçenek|er doğru!-
tusunda katı!ımcı ların
yüzde 42'si kendini
"sorunlu birJtadın",
yüzde 26.2'si ise
"çağdaş ve mut!u
bir kadın" olarak
tanımladı.
Anketörler, ilk iki
seçenek doğrul-
tusunda görüş
bildirmeyen lerden
"kendilerine özgü bir
tanımlama" istediler.
Bu seçenek için
verilen ilginç
cevaplardan bazıları
şöyle belirlendi:

"-Ağır işçiy!m,
-Ne olduğumu
ben de bilmiyorum,
-Köle,
-Şu el|erime bakın
siz karar verin,
-Hasta, yorgun ve
perişan bir insan
müsveddesi,
-Hizmetçi,
-Delirmek üzere
olan bir zaval!ı,
-Günde 15-16
saat ayakta duran
bir canlı,
-Talihsiz bir kadın,
-Babasının
evinde rahatlık
batmış bir tip."
katı lı mcı !ara
yöneltilen "Tam
sağlıklıyım diyebilir
misiniz?" sorusuna,
yüzde 50 oranında
"hayır", yüzde
35.6 oranında
"evet", yüzde 14.4
oranında ise
"bilemiyorum"
karşılık!arı verildi.
Araştırmaya
katılan kadınlara
yöneltilen,
"Türkiye'de
kadına değer
veriliyor mu?"
sorusuna, yüzde
60.2 oranında
"hayır" yanıtı geldi.

kadınların erkeklerle
eşit haklara sahip
olmak yolunda ver
diği savaşın temsili
başlangıcı 8 Mart
1857 yılında Ame
rika'nın New York
kentinde tekstil sek-
töründe çalışan yüz
lerce kadının düşük
ücretlerini, uzun
çalışma saatlerini ve
insanlık dışı çalışma
koşullarını protesto
etmek için grevler
yapması olarak kabu!
edilmektedir.
Bu olaylardan 52 yıl
sonra Danimarka'nın
Kophenhag şehrinde
düzenlenen kadın
sosvalist Enternas
yon6l top!bntısında 8
Mart 1857 de New
York'ta başlayan, ka
dınların hakIarını ka
zanılması ve kadın-
ların birlikteliği mü
cadelesinin her yıl
kadın Günü olarak
kutlanmasını karar-
!aştırdılar.
kadın hakları müca
delesinde 1975 yılı
büyük özellik taşıyor-
du. uluslararası ka
dınlar yılı olarak kut-
!andı. Bu yıl etkinlik-
leri içerisinde Birleş
miş Millteler 8 Mart
gününü Dünya Kadın
Günü olarak kutla-
maya başladı. ll«i yıl
sonra 1977 de, Birleş
miş Milletler genel
toplantısında Kadın
hakları, uluslararası
barış günü olarak
kabut edildi.
Bu kabulün altında
iki teme| neden açık-
landı, Dünya barışı
nın korunması, sos
yal gelişim için ve
temel insan hakları
nın kullanılması için
kadınlarında eşitlik
ve kendilerini geliş
tirmelerine olnak
gereksinimi idi.
Kadınlara eşit hakla
rın verilmesinin Dün
ya barışını güçlendi-
receği kabul edildi.
Dünya Kadın|ar Günü
kadınlar açısından
çok daha farklı bir
gün günümüzde. Ka
dın haklarının kazanıl
masında nerelerden
başlandığını ve bu
günlere nasıl gelin
diğinin hatırırlanması
içinde özel bir gün.
Bir çok gelişmiş
ülkede kadın hakları
çok ilerlemeler
göstermiş olsada,
ülkemizde ve
gelişmeke olan ülkel-
erde kadın hakları ne
yazıkki istenen
seviyelerden oldukça

uzakta. Dünya Kadın
Günü djinya kadınları
arasında da bir
dayanışma ve deney-
im değişimi günü.
Dünya Kadınlar Günü
ülkemiz içinde de
kadın haklarının
kazanılması, iyileştir-
ilmesi için konunun
gündeme gelmesinde
de önemli bir gün.
kadın haklarının
ülkemizde ku!lanımı
ne yazık ki homejen
bir dağılım göster-
miyor. Kazanılan
deneyimlerin, tüm
ülke sathına yayıl-
ması için yılda bir
gün olsa da Dünya
kadınlar Günü bizim
için ayrı bir önem
taşıyor.
Dünya genelinde
kadın haklarında son
yıllarda meydana
gelen artış dahi bir
çok gerçeği değiştir-
bilecek nitelikte
değildir. Dünyadaki
en fakir insanların
büyük bir çoğunluğu
kadın, dünyadaki
eğitim almamış
insanların büyük
çoğunluğu yine
kadınlar. kadınlar
bugün ülkemizde de
erkeklere göre o/o25 -
50 oranında daha az
ücretl e çalıştırılmak-
tadırlar.
Bu gün bir Dünya
kadın Günü olmasını
sağlayan tarihteki
bazı önemli kilometre
taşlarını aşağıda
veriyoruz:
1857 New York:
kadinlar 12 saatlik
günlük çalışma saa-
tine, düşük ücrete
karşı yürüyüşler yap-
tılar. poIis tarafından
dağıtıldılar.
1908 New York:
15.000 kadın daha
kısa çalışma saati,
daha iyi gelir ve oy
hakkı için yürüdü.
Doğum izni istediler.
kullandıkIarı

slogan "Ekmek ve
Gül " idi. Ekmek
yaşama guvencesı,
karın tokluğunu, gül
ise daha kaliteli
yaşamı simgeliyordu.
1909 llk Kadın
Günü 28 Şubat ta
kutlandı. Avrupa'daki
kadınlar da Şubat
ayının son pazar
gününü Kadın Günü
olarak kutladı.
1910 Clara Zetkin
isimli bir Amlan
sosyalist kadın,
kadın Sosyalist
Enternasyonelinde
Dünya Kadınlar
Günü olmasını
önerdi ve kabul
edildi.
1911 Kophenag
kararından sonra ilk
kez 19 Mart ta
Avusturya, Danimar
ka, Almanya ve
lsviçre de kutlandı.
yüz binlerce kadın ve'
erkek değişik akti
viteler yaptılar. Oy
verme, seçme seçi!
me hakları yanısıra
meslek edinme ve
mesleki eğitim
görme haklarını
istediler.
Bu kutlamalardan 2
hafta sonra Triange|
yangınında 140 kadın
öldü. Bu olay Ameri
ka çalışma kurallarını
büyük ölçüde
etkileyen bir
yere sahiptir.
1917 Rus kadın|ar "
ekmek ve barış" için
grev yaptı!ar.
Yaşam koşu!larının
kötülüğünü
protesto ettiler.
Bu olay 8 Mart ta
olmuştur ve daha
sonra bütün
Avrupa ülkeleri
tarafından da
kabul görmüştür.
1977 Birleşmiş
Milletler Genel
kurulu kadın Hakları
ve Dünya Barışı
Günü olarak 8 Mart'ı
kabul etti.

GEMüx siNEMA GüNtilGü
§eanslar

l1.50, 14,15 . 16.50, 20.00

l ı.45 . 14.00 . 16.15 . 18.15 , 20.15

(Rezervasyon Tel : 5t5 33 2ll

VENUS sINDrüIAsl

Filmin Adı

ÇİLGIN DERSİ|ANE

BARDA

TUTKU SİNDMASI

soN osluANtı (YANDIIıI ALİ) 12.00. 14.00. 16.00, 18.00 . 20.30

(Rezeıva§yon Tel : 515 64 06)

'GemIik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Travmalik strese
maruz kalan çocuk-
ların beyinlerinde
hasar oluşabileceği
bildirildi.
Bilimsel araştır-
malarda, stresin
beyinde bulunan
iki beyaz çıkıntının
birinde küçülmeye
yol açabileceği
ifade edildi. Beynin
stresten hasar
görmesi mümkün
olan bölümünün
hafıza ve hizlerle
ilgili bö!üm olduğu
kaydedi!di. Bilim
adam!arı, travmatik
stres sonrasında
çocuklarda hayatları

boyunca
depresyon ve
anksiyeteye meyyal
hale gelecekleri
belirtildi.
stanford Üniversite-
si araştırmacıların-
dan Dr. Victor G.
Carrion, fiziki veya
cinsel açıdan başın-
dan kötü olaylar,
travma[ar gören ve
şiddete maruz kalan
çocuklar üzerinde
incelemeler yaptık-
larını ve bunlarda
hafıza kayıpları,
kabus görmeler,
hissizlik gibi semp-
tomlar gördüklerini
ifade etti.

uzmanlar son
dönem böbrek yet-
mezliğine ulaşan
hastalarda, ideale en
yakın tedavinin _

böbrek nakli olduğu-
na, bunun sağlan-
ması için de organ
bağışının artırı!ması
gereğine dikkati
çekerken, Sağlık
Bakanlığının verileri
Türkiye'nin bu
konuda gelişmiş
ülkelerin çok
gerisinde ka!dığını
orta_ya koyuyor.
Organ bağışı açısın-
dan dünyada en
yüksek orana sahip
lspanya'da milyon
nüfusa 35.1 donör
düşerken, Türkiye'de
bu rakam 2.2'de
kalıyor. Sağlık
Bakanlığı Organ

Nak!i Ulusal Koordi
nasyon Kurulu
Başkan Yardımcısı
ve Organ Nakli
KoordinatörleJi Bilim
Kurulu Başkanı
Operatör Dr. Ata
Bozoklaı Türkiye'de
böbrek bekleyen
40 bin dolayında
hasta bulunduğunu
bildirdi. Bir
hastanın devlete
5 yıllık maliyetinin
287 bin dolar,
40 bin hastanın ise
toplam 8 milyar
dolar olduğunu
anlatan Bozoklar,
"Bu 40 bin hastaya
şimdi hemen nakil
yapılsa ülke her
yıl 1 milyar dolar
kazanır. Hastaların
yaşam kalitesi
de artar" dedi.

Amas elma§ınııı h daları

Lezzetiyle ün yapan
Amasya elmasının
içerdiği zengin pota-
syum sayesinde
kan basıncını düzen-
lediği, adalelerin
kasılmasını ön!ediği,
sinirsel uyaranların
iletimini kolay-
laştırdığı, kalp ve
böbrek gibi hayati
organların çalış-
masına yardımcı
olduğu ve ayrıca
kolesterol düşürücü
etkisi de oIduğu
belirtildi.
Amasya adıyla
bütünleşen ve
özelliğini yine
Amasya'nın coğrafi
yapısından alan
misket elması,
tüketici lerin karşısı-
na Amasya elması
olarak çıkıyor.
Misket elmasının
yetişmesi için idea!
bir coğrafya ve

iklime sahip olan
Amasya Vadisi'nde
boğazın esintisi
elmaya farklı bir tat
ve koku veriyor.
Amasya elmasının
en büyük özelliği bir
yıl meyve verip bir

, yı! meyve vermeme-,
si, bir yanı kırmızı ve
bir yanı yeşi! olması.
Amasya Valiliği,
kentin tanıtımlarında
da elmayı ön palana
çıkartıyor. Amasya
Va!i!iği'nden alınan
bilgi|ere göre, ince
kabuklu, hoş kokulu,
sert ve dayanıklı
olan Amasya elması,
uzun süre sa*,,ı'an-
maya elverişli.
2 türü olan Amasya
elmasının daha
küçük ve tat!ı olanı-
na misket elması,
daha iri ve aşılı
olanına ise kabak
e!ması deniyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBUSU

ittalye
polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arızİ
TEK İştetme

Statyum
Orm.Böl.Şef.
Miılı Eğt. Md.
Ha!k Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıa.

Tapu Sicl. Müd.
Müftülük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk itim Müd.

B LED

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

Buıısa 256 77 8a
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1212
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Din|enme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FER|BoT
KAYMAKAMLİK Yalova

Topçu|ar
Eskihisar

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

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 51e
Anıtur 514
Kamil Koç 513

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

TÜP DAĞİTİCILARİ

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
SSKHastanesi 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 İş!et. 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 Anza 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

AKcl\N PETRoL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NOBETÇİ ECZANE

8Mart 2007Perşembe

0ZAl{ ECZAI{ESİ

ıstiklal caddesi

hl :5l2 1854- GEMLİK

K rfez
GEtüx,iN iLx GüılLüx GAzETEsl

GEtuı(

I cüı.ıı-Üx s|vasl GAZETE İ

YEREL SURELİ YAYİN
YlL :34 SAYI :2691

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap CÜUER
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKEHSÖZ

İstikla! Cad. Bora Sok. No:3/B
TeI :513 96 83 Fax:513 35 95 GEMLIK

yönetim ve Basım yeri : xönrez oFsET
Matbaacl ı k-Yayıncı!ık-Rek!amcıl ı k Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3rB GEMLiK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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KAVALA - SELANI/( - YANYA - PARGA - PREVEZE -

AT1NA - fıLNT (Kand,yo, Rresemno, Hanyr)

RfıDfıS- lvlAtJvIAtlS - BIJRSA

eiı_ci içiı.l
ALı PEKMAN cEP : 0 532 276 17 78

Ş.F.T TRAVEL AGENCY TEL : 0 224 251 00 29

E LE MAN
ARAN ıYoR
HARiın MÜHENDisi

Ve TOPOGRAF

ARANıYOR
AYDİilLAR MADENCİLİK

Tel: 514 03 01 ı 02

Bu uk
ıı ıı

ehlr Beledl e§l'nden altın hllezlk
Bursa Büyükşehir
Belediyesi, BUSMEK
in yanı sıra Bursa
Eğitim Geliştirme
Vakfı (BEGEV) işbir-
liği ile ortaklaşa
düzenlediği ücretsiz
mesleki eğitim
kurslarıyla da birçok
işsiz vatandaşı
meslek sahibi
yapmayı sürdürüyor.
Büyükşehir
Belediyesi'nin
destekleriyle, BEGEV
tarafından plastik
Kalıp Tasarımı,
Tekstil Moda Tasarımı
ve web Tasarımı
branşlarında verilen
mesleki eğitim
kurs!arına kayıt için
450'nin üzerinde
vatandaşın başvur-
duğu belirtildi.
18-30 yaş arası,
lise ve dengi okul
mezunu işsiz
gençlere bilgi, beceri,
nitelik kazandırmak
ve ev ekonomilerine
katkı sağlamak
amacıyla başlatı!an
kurslarda vatan-
daşların en yoğun
ilgiyi Web Tasarımı
bölümüne gösterdiği
bellrtildi. Başvuran
vatandaşlar arasın-
dan kurslara kabul

edilen|erin sınav
ile belirlendiğine
dikkati çeken yetkili
ler, her branş için 20
kişilik sı nıflar oluştu-
rulduğu ve toplam
60 kişinin seçtikleri
branşlarda eğitimle
rine devam ettiğini
söyledi.
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ıKaymakamlık Lojmanı yakınlarında m na gelen kazada traktör sürücüsü öldü

hıldl kullandı ıtraktörünaltını

Y

l^!a]l l|0rı
Mermerağıl Mevkii'ndeki zeytinliğinden zeytin odunlarını yükleyerek Gemlik'e
gelmekte olan 47 yaşındaki Rasim Ataş'ın kullandığı traktör Muammer Ağım Gemlik
Devlet Hastanesi üzerindeki bozukyolda dengesinikaybetti.Traktördekiiki kişi atla-
yarak kurtulıırken, sürücü Ataş aracın lastikleri altında kaldı. Haberi sayfa 3'de

GErvıı_ix
GErvıı_lK,lN iı_x cüNLüx GAzEres|

TARAFSİZ SİYASİ GAZETE
i n ftı(ıi' ge m l i kko rfezgaze tes i.co m 25 YKr. (250.000 TL.)

araha

Okullarına akülü

idehileceklera

9 Mart 2007 Cuma

AK Parti İlç9.Teşkilatı Sosya l İşler
Başkanlığı Ozürlüler Komisyonu
tarafından temin edilen aküyle
çalışa n,arabal ardan ikisini Atatürk
llköğretim Okulu' iıda okuyan
Hatice cebe ile selin sönmez'e
verdiler. Haberi sayfa Z'de

_

ı ı ı
ı
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ıı ı"21 yüzyılda Kadın ve rı" konul kompozisyon yanşmasında derece öğrenciIere lleri veril

U ıı

ı I00le00 ln aılılelerl n0 koın 0ıı$ 0ıı ödü u
{ a Mart Dtıııya
kadınlar Gurıu
nedeniyle Bursa
Zihinsel Engelli
Çocukları Koruma
Derneği tarafından
llçe Milli Eğitim
Müdürlüğ! işbir-
liğinde düzenlenen
'21 yüzyılda Kadın
ye soru nları' konu
lu kompozisyon
yarışry?asında birinci
olan Ozlem Aris'e
ödülü olan yarım
altını Kaymakam
Mehmet
Baygül verdi.
Kaymakam Baygül,
geleceğin annesi
olacak başarılı
öğrencilere birer
kitap hediye etti.
Haberi sayfa 4'de

Güne Bakı
Id Kadri GÜLER

kadri_guler@hotma i l.com

Prof. Parlak,
yeniden Dekan seçildi..

Uudağ Üniversitesi Tıp Faküttesi Dekanı
Prof. Müfit Parlak önceki gün yapılan
seçimlerde yeniden Dekanlığa seçildi.

Parlak, Gemlik'in yetiştirdiği değerler-
den biri.

Gemlik'te doğup, oku!larda eğitimi aldık
tan sonra önemli sorumluluklar üstlenen
kişiledn sayısı bir elin parmakları kadardır.

Prof. Müflt Parlak, Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördükten
sonra akademi kariyerini yine bu okulda
elde etti. Adım adım yükselerek önce
Doçent, sonra Profesör o!du.

Bursa Tabipler Odası Başkanlığı yaptı.
Ardından Tıp Fakültesi Dekanlığı'na seçildi
ve üçüncü kez Dekan oldu.

Gem!ikliler Müflt Parlak'ı en çok
Gemlik'e Üniversite getirilmesi için verdiği
mücadelede tanıdı.

Bugün eğer Gemlik Sunğipek Fabri
kası'nda, U|udağ Üniversitesihe bağlı bir
Yerleşke açılmışsa, bunda başta Rektör
Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran ve birkaç Gem
liksever akademisyenin ro!ü var.

Prof. Dr. Müfit Parlak önü açık bir bilim
adamıdır.

Gemlik'in yüzakıdır.
Kendisini daha üst düzey görwlerde

görmek Gemlik!ileri mutlu kılar.
Sayın Parlak'ı Gemlikliler adına kutluyo-

rum.

Prof. Dıı lulüflt Parlak
lJludağ Üniversjtesj
Tıp Fakülfesi Dekanı
Prof. Dr. Müfit Parlak, önceki
gün yapılan seçimlerinde
yeniden Dekan seçildi.
Uludağ Universitesj
Rektörl ü ğ ü' nde y a pı l a n seçim-
lerde Dekanlık için Gemlikli
hemşehrimiz Prof. Dr. Müfit
Parlğk ile lJludağ Üniversjtesi
Sağlık Kuruluşları Kalite ve

enlden Dekan §e
ı

ıı d
Akreditasyon Kurulu üyesi
Prof. Dr. Zeynep Kahveci
adaylığını koydu. Ancak,
Kahveci' ni n adayl ıktan
çekilmesinden sonra tek
aday olarak seçimlere
katılan Prof. Dr. Müfit Parlak,
230 oydan 160'ını alarak
ü.çüncü kez Uludağ
Universjfesj Tıp Fakültesf
Dekanlığına seçildi,
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Gürhan çETİNKAYA
Mart...

"Ben diktatör değilim. Benim kuwetim oldu
ğunu söylüyorlar. Evet, bu doğrudur. Benim
isteyip de yapamayacağım hiçbir şey yoktur.
Çünkü ben, zoraki, insafsızca davranmayı
bilmem.

Bence diktatör, başkalarını iradesine bağla
yan insandır. Ben kalpleri kırarak değil, kalpleri
kazanarak hükmetmek isterim." M.K. ATATURK

Mart ayı ne kadar da önem!i..
Türkiye'de ve dünyada çağdaşlığa atıIan

adımlara tanıklık etmiş.. Uç Devrim yasası 1924
yılının Mart ayının üçüncü günü kabul edilmiş.

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip
olmak yolunda verdiği savaş 8 Mart 1857 'de
başlamış.. Dünya dönüyor.. Evrim sürecl olanca
hızıyla işliyor.. Teknoloji baş döndürücü bir
ivmeyle yaşamı tasarlıyor.. Ancak insanoğlu
hızla ge!işen dünyanın koşullarına ne ölçüde
ayak uydurabiliyor ? Ne yazık ki insanoğlu
ilke|Iikten çağdaşlığa ulaşırken üst üste koy-
duğu tuğlaları geliştir diği teknoIoji gereçleriyle
tek tek kırıyor.. Hızla ilkelliğe doğru sürükleni
yor. Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel atılımlar
ve onu izleyen süreç söylediklerimizi doğrular
nitelikte..

Türkiye Tarihi'nin dönüm noktası olarak nite-
lendirilen üç önemli yasa Mart ayında
yazılmış.. Ve sosyo-politik yapının, ulusal sis-
temin değişiminde "temel" olmuş.

429 sayılı Din lşleri ve Vakıfları Bakanlığı'nın
kaldırılma.sına dair kanun, 430 sayılı Tevhid-i
Tedrisat (Öğretim Birliği) kanunu-ve 431 sayılı
Halifeliğin kaldırılması ve Osman!ı hanedanının
Türkiye Cumhuriyeti toprakları dışına çıkartıl-
masına dair kanun.

Bu üç yasanın da onaylanıp yürürlüğe
girdiği 3 Mart 1924 Türk devrim.tarihimizin
önemli kırılma noktalarından... Once saltanat
devriliyor, ardından Cumhuriyet ilan ediliyor,
sonra da Yeni Türk Devleti'nin temel görüşü
olan ulusal egemenlik ilkesi ile çelişen halife-
liğin kaldırılması ile siyasal alandaki atılımlar
bir bir gerçekleştirilerek yeni devletin siyasal
yapısı daha da sağ|amlaştırılıyor.

Sağlamlaştırılıyor sağlamlaştırı!masına da...
Emin ellere bırakı!mıyor..
Bırakılmıyor ki... Bugün...
Atılan temeller çağdışı kafaların beceriksiz-

liklerinin neden olduğu sarsıntılarla yerinden
oyn uyor. C umhuriyet n umarala nıyor.. Demokrasi
sorgulanıyor.. Laiklik i!kesi çiğneniyor.. Türkiye
Cumhuriyeti'nin 83.yı!lık yolculuğunun sonu-
eunda başına gelenlerin aynısını kadınlar da -
yaşıyor.. Onların yolculuğu ilk olarak 8 Mart
1857 yılında Amerika'nın New York kentinde
tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının
düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve
insanlık dışı ça!ışrna koşullarını protesto etmek
için baş!ıyor.

1977 yılında da Birleşmiş Milletler Gene!
Kurulu 8 mart'ı Kadın Hak|arı ve Dünya Barışı
Günü olarak kabul ediyor.. Kabul ediyor etme-
sine de ne kadar arkasında durabiliyor..

Bir çok gelişmiş ülkede kadın hakları çok
ilerlemeler göstermiş olsa da, ne yazıkki iste-
nen seviyelerden oldukça uzakta.

Dünya genelinde kadın haklarında son yıllar-
da meydana gelen artış dahi bir çok gerçeği
değiştirebilecek nitelikte değil. Dünyadaki en
fakir insanların büyük bir çoğunluğu kadın,
dünyadaki eğitim almamış insanların büyük
çoğunluğu yine kadınlar.

Kadınlar bugün ülkemizde de erkeklere göre
o/o 25 - 50 oranında daha az ücretle çalıştırılıyor.

Oysa Nazım Hikmet'in yazdıklarını gerçek-
liğini okuyup anIayabilse insanoğlu önemli bir
iş yapacak..

'Kimi der ki kadın uzun kış gecelerinde yat-
mak içindir.

Kmi der ki kadın yeşil bir harman yerinde
dokuz zilli köçek gibi oynatmak içindir. Kmi
der ki ayalimdir. Boynumda raşıdığım vebalim
dir. Kmi der ki hamur yoğuran Ne o, ne bu, ne
döşek, ne köçek, ne ayal, ne vebal.

O benim Rollarım, bacaklarım. Yavrum,
annem, karım ,,kız kardeşim hayat
arkadaşımdır.

Demek lud

0kullarııla akü ldehllecgklOrü araba
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
AK Parti İlçe
Teşkilatı Sosyal
l.şler Başkanlığı
Ozür!üler Komisyonu
a-_-r.-J-,- a^_:-ıdıalıııudıı tğııılıı
edilen aküyle
çalışan arabalardan
ik|si yürüme özürlü
öğrencilere verildi.
AK Parti llçe Başkanı
Enver Şahin'in
işyerinde buluşan
özürlü öğrenciler
ile ailelerinin yanı
sıra partililer
arabalardan ikisini
Atatürk İlköğretim
Okulunda okuyan
Hatice Gebe ile
SeIin Sönmez'e
verdiler.

Üçüncü özürlü
aracının ise şu
anda ilçe dışında
bulunan ve belden
aşağısı tutmayan
Levent Buclak'a
veri leceği.ogrenildi.
Ak parti ozürlüler
Komisyonu üyeleri
Yaşar Aksu ile
Mithat Türkmen'in
yaptığı çalışmalar
sonrasında
be!irlenen üç kişiye
ll Başkanlığı'nın
desteği ile Faz
Elektrik Motor Makine
San. ve Tic. A.Ş.'nin
ızmir Bornova
TesisIeri'ndq imal
edilen ve tanesinin
3 bin 100 YTL
olduğu bildirilen

Belmo Akıllı Engelli
Aracı öncelikli olarak
ihtiyacı olduğu
belirlenen 3 kişiye
veriIdi.
Ak parti hükümetinin
özürlü!ere verdiği
değerin bir
göstergesi olan bu
yardımın süreceğini
söyleyen AK Parti
llçe Başkanı Enver
Şahin, 'Hükümetimiz
göreve geldiği andan
itibaren özürlülere
verdiği desteği
sü rekl i yü kseltm i şti r,
Daha önce 51 WL
olan özürlü aylığı
bizim hülçümetimiz
sayesın de şimdi
220 YTL'ye
çıkartılmıştır.

Sayfı 2

Yüzde 60 raporu
olan her özürlü bu
maaşı alma hakkına
sahiptir. Her sağlam
insanın bir özürlü
adayı olduğunu
duşuııursek
Gemlik'te ki
hayırseverlerin bu
gibi vatandaşlarımıza
desfek vermelerini
bekliyoruz" dedi.
Okul!arına
koltuk değneği
ile değil bundan
sonra kendi kul-
lanacakları özel
aküli arabalarıyla
gidecek olan
öğrenc_iler ise
sevinçten konuşa-
madıklarını
ifade ettiler.
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Bursalda 6 katlı blna bo
Bursa'da altı kat|ı
bina, kolon!ardan
gelen sesler üzerine
yıkılma tehlikesi
bulunduğu gerekçe-
siyle boşaltıldı.
Merkez yıldırım
ilçesi Arabayatağı
Maha!lesi Ankara
yolu üzerinde Adam
!şık'a ait 5 dairenin
bulunduğu 6 katlı lşık
Apartmanında oturan
vatandaşlar kolanlar-
dan ses geldiğini
duydular. Durumun
"155 Polis lmdat"
telefonuna bi ldirilme-
si üzerine bölgeye
çok sayıda polis ekibi

sevk edildi, geniş
güvenlik önlemleri
alındı. Apartmanda
oturan vatandaşlar
polisler tarafından
göçük o!ma ihtimali
üzerine binadan
tahliye edi!di.
Binada Bursa Büyük
şehir Be!ediyesi
ltfaiye Daire Başkan
lığı ve Bursa ValiIiği
Arama ve kuıtarma
Birliği ekipleri i!e
Büyükşehir Belediye
si inşaat mühendis-
leri incelemelerde
bulundular.
Binanın zemin
katında bulunan

bir ekmek fırınının
tadilat çalışmaları
sırasında binanın orta
yerinde bulgnan bir
kolonun kesildiğini
tespit ettiler.
ltfaiye Daire Başkanı
Orhan Doğan,
uzman ekiplerin
gelmesiyle birlikte
yapılacak incele-
menin ardından
binadaki tehlike
durumunu
öğreneceğiz" dedi.
Binayı boşaltan
vatandaşlar ve
çevreden gelen halk
ise etrafı şerit iIe
çevrilen binanın

altıldı
önünde yapılan
çalışmaları iz|ediler.
Binada kalan vatan-
daşlar akrabalarının
yanına yerleşirken
gündüz binada
gerekli incelemenin
yapıldıktan sonra
binaya giriş izni
verileceği öğrenildi.
Polis ekipleri ile
arama kurtarma
ekiplerinin
herhangi bir
göçük olma ihtimali
üzerine uzman ekip
inceleme yapana
kadar binanın önünde
bekletilecekleri
bildiri!di.

ni ke kerti
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kendl kullandı ı traktörün

altında can tıerdl

Y Diş Hekimi
Ozcan VURAL

ozca nvurall gl3@hotmai|.com
www.milliyeVblog/özcan vura l

Yobaz
"Atatürk'e onun eseri Türkiye Cumhuriye

ti'ne yapılan hakaretlerin ne yazıktır ki, son
yıllarda küfure kadar vardığı görülmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti'ne ve kurucusu u|u
önderimiz Atatürk'e saldıran kişilerin, AKP
üyesi ya da AKP Be|ediye Başkaııt kişil.-
olması dikkat çekicidir.
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyetine ka ]

yürütülen yıkıcı faaliyetlerııı bir kısmınıı,
basınımızın feclakar çalışmaları ile cliin
yuzLıııc çıkarıldıgı gorul,,1g[|prJi,
Ancak. Ataturk ve ot,ıtııı eseı ıııe 5.|ldıran

bu zavallı!ar bilmelidir kı, eğer kendı|erı her
gece huzur içinde yatagında yatabiliyor ve
ibadetlerini yapabiliyorsa, bunu Türk
u!usunun kahraman şehit ve gazilerine,
Mehmetçiğine, Ayşe Anaya, Kara Fatma'ya,
Sütçü lmama ve onların önderi Atatürk'e
borçludurlar.

Demokrasi oyunu içerisinde her türlü
değere hakareti hak görmek asla kabul
edilemez.
Atatürk'e ve onun fikirlerine, kişiliğine

karşı yapılan düşmanca hakaretler hiç bir
şekilde hoş görülemez ve affedilemez.
Atatürk'e küfrü ve hakareti kendilerine
görev addeden zava!lıların da Neyzen
Tevfik'in dörtlüklerini bi!melerinde yarar
Var."

Yobaz...
Ne ararsın Tanrı i|e aramda.
sen kimsin ki orucumu sorarsın ?
Hakikatten gözün yoksa haramda.
Başı açığa neden türban sorarsın...
Rakı, şarap içiyorsam sana ne...
Yoksa bir zararı; lçerim..
İl<lmlzde ge!sek kıldan köprüye;
Ben dürüstsem ,sarhoşken de geçerim.

Esir iken mümkün müdür ibadet ;

Yatıp kaİkıp Ataıurk'e dua et.
Senin gibi düızülerin yüzünden,
Dininden de soğuyacak bu millet..

lşgalde ki ha|i sakın unutma,
Atatürk'e dil uzatma sebepsiz.
Sen anandan yine çıkardın amma;
baban kimdi bilemezdin şerefsiz...

Mermerağıl Mevkii'ndeki zeytlnllğlnden zeytin odun!arını yükIeyerek Gemlik'e
gelmekte olan 47 yaşındaki Rasim Ataş'ın kullandığı traktör Muammer Ağım
Gemlik Devlet Hastanesi üzerindeki bozuk yolda dengeslni kaybetti. Traktördeki iki
kişi atlayarak kurtuIurken, sürücü Ataş aracın lastikleri altında kaldı.
Seyfettin ŞEKERSOZ
Muhammer Ağım
Devlet Hastanesi
yanındaki
Kaymakamlık
Lojmanının yakın-
!arında
meydana gelen
kazada bir kişi
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye
göre, kaza önceki
gün 16 ZB 268 plakalı
traktörüyle
taşımacılık yapan
Rasim Ataş (a7)
lbrahim Şen ve
Emir Durak!ı ile
birlikte zeytin
odunlarını traktörün
römorkuna
yükleyerek Gemlik'e
doğru
gelmeye başladı.
Rampadan aşağıya
doğru başlayan
yolculuk,
Kaymakamlık
Lojmanı yakınlarına
ge!indiğinde

traktörün kayması
sonucu tehlikeli
o|maya başladı.

Traktörün üstünde
bulunan İbrahim
Şen ile Emir

Duraklı'ya aşagıya
atlamaları soyIeyen
Rasim Ataş'ı
dinleyen iki kişi yara
almadan kuıtuldu.
Traktörünü yolun
sağ tarafında
çarptıran Rasim
Ataş, römorkun
yan tarafına
düşünce kafası
lastik altında kaldı.
Başı ezilen ve
olay yerinde
hayatını kaybeden
traktörcü
Rasim Ataş'ın
ö|ümü, arkadaşlarını
şok etti.
Dere boyunda
oturan evli ve
4 çocuk babası
Rasim Altıntaş'ın
cenazesi dün
öğlen namazını
muteakip Altıntaş
camiinde kılınan
cenaze namazından
sonra ilçe mezar!ığın-
da toprağa verildi.

İl<l restoran işletmecisi arasındaki alacak meselesi bir kişinin o|ümüne neden oİdu

Bur§a'da hksas u§u ıllaü hesa
ı
ı

ıı ıı

a 0 u
Bursa'da iki restoran
işletmecisi arasında
alacak verecek
meselesi yüzünden
çıkan çatışmada bir
kişi öldü, bir
kişi ağır yaralandı.
Emniyet
Müdürlüğü'nden
alınan bilgiye göre,
olay merkez
Osmangazi ilçesi
Gençosman
postanesi önünde
gece 04.00 sıralarında
meydana geldi.
Restoran işletmecisi
o|an omer kandemir
(32), alko! almak
için Süleyman
B.'nin (25) lşlettiği
restorana gitti.
Burada bir süre

alkol alan Kandemir,
çıkışta işyeri sahibi
Süleyman B. ile
alacak verecek
meselesi yüzünden
tartışmaya başladı.
Restoran dışına taşan
tartışmanın
büyümesi üzerine
silahlarına sarılan
taraflar birbirlerine
ateş etmeye başladı.
Gadde üzerinde
yaşanan olayda,
göğsüne kurşun
isabet eden
Ömer Kandemir,
kaldırıldığı Bursa
Devlet Hastanesi'ne
hayatını kaybetti.
Çıkan çatışmada
sağ böbreğine
kurşun isabet eden

diğer restoran
işletmecisi
Süleyman B. Uludağ
Universitesi Tıp
Fakültesi'ne
kaldırıldı.
Ölen şahsın Emniyet

Müdürlüğü'nde
suç kaydının
bulunduğu
öğrenildi.
Cumhuriyet Savcı!ığı
olayla ilgili soruştur-
ma başlattı

YazıYORUM

ı

Lise
Yalova'da kızıyla arkadaşlık yaptığı için lise
öğrencisi Fehmi Tezcan'ı öldürdüğü öne sü
rülen 42 yaşındaki Recep F.'nin yakalanması-
na çalışılıyor. Ofkeli babanın, kızının bilgisa-
yardaki gelinlik!i fotoğrafını görünce çıldırdı
ğı ve 17 yaşındaki Fehmi Tezcan'la buluşmak
için parkta randevulaştığı iddia edildi.
Yalova'da 17 Ağustos Parkı'nda bıçaklanarak
öldürülen Fehmi Tezcan gözyaşları arasında
toprağa verildi. 17 yaşındaki kız arkadaşı
M.F.'nin babası Recep F. tarafından bıçak-
lanan ve kan kaybından öldüğü açıklanan
Fehmi Tezcan'ın yakınları olayın bir an önce
aydı nlatılmasın ı istedi.
Yaklaşık 4 aydır M.F. i|e duygusal bir ilişkisi
olan Fehmi Tezcan'ın öldürüImesindeki sır
perdesi yavaş yavaş kalkıyor. lddlaya göre,
olaydan bir gün önce baba Recep F.'nin kızı
M.'nin bilgisayarında Fehmi Tezcan tarafın-
dan çekilen gelinlikli fotoğrafı gördüğünü ve
çok kızdığını ifade edildi.

ı

kıı hahası kurhanıen

ıGemlik Köriez' internette vvww.gem!ikkorfezgazetesi.com
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Gelece ln annelerl ne kom on öd0zıs u ıü

Seyfettin ŞeXenSÖZ
8 Mart Dünya
Kadın|ar Günü
nedeniyle Bursa
Zihinsel Engel!i
Çocukları Koruma
Derneği tarafından
llçe Milli Eğitim
Müdürlüğü işbir-
tiğinde düzenlenen
"21 yüzyılda Kadın ve
sorunları" konulu
kompozisyon
yarışmasında derece
alan öğrencilere
ödülleri verildi.
Kaymakam Mehmet
Baygül'ün makamın-
da düzenlenen törene
Milli Eğitim Müdürü
Mehmet Ercümen ile
Bursa Zihinsel Enge!li
Çocukları Koruma
Derneği Başkanı
Tamer-S ivri;de katılİ ı.
Yarışmaya "Hayatı

Pay!aştıkça" isimli
kompozisyon yazısıy-
la katılan Celal Bayar
Anadolu Lisesi 11lB
şınıf öğrencisi
Ozlem Aris'e ödülü
olan Yarım Altın'ı
Kaymakam Mehmet
Baygül verdi.
"Yaşamın Melekleri"
isimli yazısıyla ikinci
olan yine Celal Bayar
Anado!u Lisesi 11lE
öğrencisi Didem
Akar'a ödülü olan
Çeyrek A|tın'ı llçe
Mllll Eğitim Müdürü
verirken "solan
Güller" isimli yaz,-
sıyla üçüncü olan
Ticaret Meslek ve
Anado|u Ticaret
Meslek Lisesi 9/D
öğrencisi Bahtınur
Şıkbasan'a ödülü
olan kol saatini Bursa

Zihinsel Engelli
Çocukları Koruma
Derneği Başkanı
Tamer Sivri verdi.
"ülkemiz insanı her
zaman anasına gerek-
li saygıyı göstermiş
tir. vatanımızı koru
yan Mehmetçi ğinde
anası bir kadındır'
diyen Kaymakam
Mehmet Baygül,

geleceğin annesi
olacak başarılı öğren-
cilere birer kitap
hediye .etti. Törende
ayrıca Ozürlü!er
OkuIu'na yaptığı
katkılarından dolayı
l!çe Mitli Eğitim
Müdürü Mehmet
Ercümen'e Tamer
sivri tarafından
teşekkür plaketi
verildi.

ı ı

]uow0x BıLEı$AYAn,ııA

]l 0WOıt BılGı$IYAR

ı

Gıızhqne Cqd. ]io:lrı Gemllk l BORS6
Tel: O.Z24 

'lZ 
ZU 63 ı rıvvınu.gemliknorıvoıçGom

OZELLİKLER
PT890.i75 lNTEL CORE 2 Du0 ANAKART

|NTEL P4 D 820 DUAL 2,8 GHZ 2XlMB 64 BlT
512 DDR2 553 RAM

ASUS Ax550 256 MB EKRAN KART|

350 WATT ÇiFT FANLIKASA
160 GB 7200 RPM SATA 8 MB cAcH HDD

BENQ DVD RW DW İgSO S|YRİİ

KLAVYE MULT|M EDAi KLAVYE

MOUSE 0PTiCAL MOSE

HOPERLOR 500 WATT HOPERLOR

LG 17 "LCD MON|TOR

ıitıux işırıiııı sisırıvıi

1.099 YTL KDV DAHıL
122J0YTLX9TAKSıT
1.159 YTL KDV DAHıL
96,60 YTL x 12 TAK§ıT

1.329 YTL KDV DAHıL
55.4ü X 24 TAK§İT

içiıı
BONUS KART
E)oRE§

P4iJI8O0M7A 775 CORE 2 DU0 ANAKART
lNTEL p4 3.0 GHz, 800 lııHz, ı ıvıa o0 aiı
512 DDR2 533 RAı/l

256 MB ıntegrated EKRAN KART|

350 WATT çiFT FANLIKASA
160 GB 7200 RPM SATA 8 MB cAcH HDD

BENQ LG 0OMBo ROM

KLAVYE ıın u ıruıvı r0 iR KLAVYE
MOuSE opricRı ı,nose

HOPERLOR 500 WATT HOPERLOR

17 " 8 Ms ıc0 rvıoııiroR

ıiııux işıııiM sisTEMi

929 YTL KDV DAHıL
1O3,2O YTL X 9 taksit

979 YTL KDV Dahil
81,60 YTL X 12 taksit

1.099 YTL KDV Dahil
45,80 YTL X 24 taitsit

milı§ xAnT
gxmEs ilMff k}ü

özrııirırn
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[oınutaıı e erl nden DYP'll haılıınlar ltırsa
Seyfettin ŞeXrnSÖZ
8 Mart Dünya
kadınlar Günü
nedeniyle DYP İlçe
kadın kolları
yöneticileri
kadınlara havlu
dağ ıttı.
otobüs duraklarında
ve özellikle
ilçenin kırsal
alanında kadınları

ziyaret eden
DYP llçe Kadın
Kolları Başkanı
Safiye Çevik ile
yönetimi, parti
tarafından hazırlat-
tırılan 200 adet
havluyu kadınlara
dağıtarak onların
Dünya Kadınlar
Günü'nü kutladılar.
'DYP'Ii kadınlar
olarak kırsala
açılıyoruz' diyen
Safiye Çevik ile
y.önetimi
ozurluler okulu'nu
da zıyaret ederek
özürlü çocuk
anneleri ile
öğretmenlerin
Dünya Kadınlar

e'nij'nü 
kutladılar.

a 0ra

ozur aretu

ı I
lı,

'',q.- ,-_.-]-

Seyfettin ŞLKI liSOJ
Askeri veteriner
Okulu Eğitim Merkezi
Komutanlığı'nda
görevli. komutan
eşleri Ozür!üler
Okulu'nu ziyaret
ederek çocuklarla
sohbet ettiler.
Topçu Kurmay
Albay Ozen
Şenyiğit'in eşi
Oznur Şenyiğit
eşliğinde Ata
Mahallesinde
bulunan öze!
Türe Özel Eğitim
kurs Merkezine
gelen komutan
eşleri okulun çeşit!i
ihtiyaçlarına da
katkıda bu!undular.
Evlerinde yaptıkları
yiyecekleri özürlü
çocuklarla paylaşan

Hava sıcaklı Y

yağışlı, diğer yerler
az bulutlu geçecek.
Yağışlar, kıyılarda
yağmur, Kars ve
Ardahan çevrelerinde
karla karışık yağmur
ve kar seklinde
olacak. Sabah
saatlerinde
Marmara ile yurdun
iç kesimlerinde
sis görülecek.
Hava sıcaklığı; tüm
yurtta artacak.

ı artı or
Öznur Şenyiğit ile
komutan eşleri
sınıfları gezerek
çocuklarla
ilgilendiler.
Çocukların ihtiyacı
olan hediyeler de
getiren komutan
eşleri kaldıkları süre
içinde çocukları

kucaklarına a!arak
onlara sevgi
gösterdiler.
Komutan eşleri
ayrıca 8 Mart Dünya
kadınlar Günü
nedeniyle de özür!ü
çocuk anneleri ile
bayan öğretmenlerin
günlerini kutladılar.

Yurdun kuzeydoğu
kesimleri parçalı ve
çok bulutlu olacak.
Hafta sonuna kadar
hava sıcaklığının tüm
yurtta artması
bekleniyor.
Meteorolojik verilere
göre, yurdun kuzey-
doğu kesimleri
parçalı ve çok bulut-
lu, Doğu Karadeniz'in
doğusu ile Kars ve
Ardahan çevreleri

Rüzgar; kuzey ve
kuzeydoğu yönlerden
hafif ara sıra orta
kuvvette esecek.
Ege ve Akdeniz
kıyılarının bugün açık
geçmesi beklenirken,
iç bölge|er parçalı
ve az bulutlu
olacak. Marmara'nın
parça!ı bulutlu
olması tahmin
edilirken iç bölge
lerde sis bekleniyor.

ıı

kentlilerden 0zürlüler 0kulu'ııa anlaınlı zi arct
Özel Aykent llkögretlm Okutu öğrenci
ve öğretmenleri, Ata Mahellesi'nde
bulunan Ozel Türe Oze! Eğitim
Kurs Merkezi'ndeki özürIü
çocukları ziyaret etti.
Okul Müdürü Tamer Sivri'den okul ve
öğrenciler hakkında bilgi alan öğret-
men ve öğrenciler, daha sonra özürlü
çocuklarla sohbet ettiler.

l



9 Mart 2007 Cuma ffiı

aao §nyfa 6

Gezlcl kadın fllmlerl

0

kadınlara ve sorun-
larına ilişkin fi!mlere
yer verilecek "5.
uluslararası Gezici
Fi!mmor Kadın
Film|eri Festivali",
10 Mart'ta
yollara düşecek.
Festival sırasıyla
lstanPu!, Ağrı,
Diyarbakır ve Van'da
sinemaseverler!e
buluşacak.
Festivalin Ana
Teması: "Namus"
Filmmor kadın
Kooperatifi tarafın-
dan düzenlenen fes-
tivalin tanıtım
toplantısında
konuşan Festival
koordinatörü Melok
Ozman. "Duı,ıyada
her 5 kadından 4'ü
şiddet görüyor"
dedi.
Festivalin bu yılki
ana temasını
"namus" olarak
be!irlediklerini açık-
tayan özman,
"Namustan sadece
yaygın kanıyla
namus cinayetlerini
değil, kadınların
bedenleri üzerindeki
hbklarının yok sayıl-

ka 0r

masını kastedi
yoruz" şeklinde
konuştu.
Ozman, 5 yıl
önce ilk festivali
düzenIediklerinde
seçilen temaya
Türkiye'den
uygun film bula-
madıklarını
belikerek, bu yıl
festivalde yer alan
fi!mlerin yarısından
çoğunun ise
Türkiye'den olduğu-
na dikkat çekti.
30 Fi!m Gösterilecek
"Namus",
"kadınların
sineması" ve
"kadınlardan
kıssalar" adı altında
3 başlıkta gerçek-
Ieştırı!eceği festi-
valde, toplam 30 film
gösterilecek.
İo-1g Mart'ta lstan-
bul'da Fransız Kültür ,

Merkezi ve ltalyan
Kültür Merkezi
salonlarında izleyi-
ciyle buluşacak olan
festival, 24-25
Mart'ta Ağrı, 30-31
Mart'ta Diyarbakır ve
7-8 Nisan'da Van'da-sürecek

a

ez

ıKadına Reva' foto raf ser
Seyfcttin srİıı4ı
Saadet Paftiıi llçe
Kadın Kollan t Mart
Dünya Kadınlar günü
nedeniyle kidının
ezildiği, onurunun
ayaklar altuiH
aIındığını gtislğen
fotoğraf setğisİ açtı.
Çarşı Meyddiıı'nda
selgilenen
f*ffiratları gören
#ffiaa$ar "Böyle
üIiğijnde dünyamız-
da reva görülen
kadının gününü
nasıl kutluyxıız"
demekten
kendilerini
alamıyorlar.
SP llçe Başkını
Recep Aygün ila
Kadın Kolları Başkaııı
lnci Özsabuncu'nun
da vatandaşlaJla bir-
!ikte ilgiyte lzıboı5ı
fotoğraflarda öze!lik-
le |rak savaşında

silah ı ltında yaşam-
larını surdürmeye
çalışan kadınlarrn
görüntüleri yer a!ıyor.
Tarlada sırtında yük
yada çocuğu,

Y

savaşta silahların
altında kucağında
çocuğuyla kaçmaya
çalışan bir anne
yada eziyet altında
çalıştırılan bir çok

kadının görüntü-
lerinin yer aldığı
fotoğraf sergisi
gün boyu kaldırım-
dan geçenlerin
ilgisini çekti.

s
ı

l{Ufillfl}ltll{ ıı0 llDlll{Lll{
kendi Özel besimiz kurbanlıklanmızı

Gemlik Belediye [lezbahasındaki
Tesisimizden temin edebilirsiDD.

Isteyen nıüşte rilerimizin
Kcırbanlan CızıTraD kasaplanmı:zla

istenilen yerde kesilir.

BERılAY Eİ
ep Te! : 0,532 779 91 94

ıEsisiıvıizor ücnnsiz ıtEslıı,ı ııizumıuiz vnnoın

Te! :513 11 8c

ELEMAN ARANİYOR

RENAULT YETKİLİ

SERVİSİNDE ÇALİŞACAK
0T0 BOYAcısı

ARANıYOR
üç rnnoEşLER RENAuLT yETKiLl sERvisl

Bağ-Kur Sanayi Sitesi No : 9/10 GEIvILİK

Tel : 0.224 513 89 06
Ce ,Tel : 0 537 933 58 22

TüRKlyE,NlN EN KALITELI ve
EKoNoMıK DAVETıyELERı
EN UYGUN FİYATLARLA İİİ

EN özel ve GüZEL GüruLERlNizıçlN...

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işIeri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cllt & Kitap & Dergi & KataIog basımı

}<Ğlrfe- (Ofs(et
MATBAACİLİK - YAYİNCİLİK - REKLAMCİLİK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK Tel : (0,224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

ııı,| GUNDE DAVETİYE BASİLİR

34 YıLLıK
TEGRÜeEMiz iı_e
HlzMETiı.ıizDEyaz

l
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saadet partls nde to lu katılım torenıı,

Selrfettin ŞeXenSÖZ
Saadet Partisi llçe
Teşkilatı'nın Aylık
Genişletilmiş llçe
Divan Toplantısında
partiye katılımlar
için tören düzenlendi.
parti Lokalinde
düzenlenen katı!ım
töreninde 75 kişiden
temsili olarak 12
kişinin yakalarına
parti rozetleri
ll Baskanı Hilmi
Tanı§ ve llçe Başkanı
Recep Aygün
tarafından takıldı.
katılım töreninde
yapılan basın
açıklamasında
Gemlik'teki Belediye
lıizmetlerinin
yetersizliği eleştirildi.
Gemhk'te kanayan
yaralardan bazı !arının
örnek gösterildiği
açıklamada,
Büyükşehir sınırları-
na dahil o!unmasıyla
birlikte nimetlerle
değil külfetlerle
karşılaşı!dığı
ifade edilerek su
ücret!erinin otomatik
olarak yüzde 100
oranında zam gördü
ğüne dikkat çekildi.
sU ZAMMı
AÇİKLANAMAZ
Açıkiamacia;
'Bıı zam yetmezmiş
gibi Ocak ayı itibariy
le yüzde 100 oranında
bir zam daha geldi.,
Meskenlerde 2 WL
olan suyun tonu iş
yerlerinde 6 YTL'ye
çıkarıldı. Tek haneli
rakamlarla ifade
edilen ehflasyona

rağmen suya gelen
bu zam suyun
kalitesinin artmasın-
dan mı? yoksa
değişen şebekenin
maliyetinin halka yan-
sıtılmas ından mıdır?
Bunun yanı sıra
Balıkpazarı
mahallemiz ise en
büyük çile çeken
mahallemiz olarak
konu edilmesi
gerekmektedir.
Kazı çalışmaları için
adeta pilot bölge
seçilen ve deney
tahtası haline
getirilen Balıkpazarı
görenleri görenleri
hayrete düşürecek
durumdadır.
Gemlik'in en işlek
caddelerinden olan
Bİlıkpazarı 1 ve 2
nolu caddeler 2 sene
önce su boruları
değiştirileceğinden
kazılıp aylarca yollar
kapalı kaldı. Ardından
asfaltlama ile tekrar
felce uğratıldı.
Geçen sene aynı
problemler doğalgaz
kazı çalışmaları
ile yaşandı.
Bu yılda Büyükşehir
Belediyesi eski su
şebekes ini yok
sayarak yeni su
şebekes i kazılarına
başladı. Uzun
süren bu kazılar
nedeniylq zaten
ekonomik olarak
zor günler geçiren
esnaf caddenin
kapanmasıyla
siftahsız günler
geçirgıiştir. Kazı

çalışmaları net-
,icesinde kısmen ,
açılan caddeler
kösteöe k yuvasını
andırır şekilde mıcır
kapatılmıştır.
Yağan yağmurlar ile
Balıkpazarı 1 ve 2
nolu caddeler 1 ve 2
nolu dereler haline
gelmiştir. Arabaların
s ıç rattığ ı çam u rl ard an
caddede ne insan
yüruyebilir hale
gelmiştir ne de
çamursuz vitrirı
kalm ı ştı r. Vıtrİn l e r i n
ortak ürünü çamur
pisliği olmuştur'
den ildi.
BELEDİYECiLİK

Başkanı Mehmet
Turgut ile Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin ve tüm
AKP'Il idarecilerin
dikkatine sunduk-
larını belirten saadet
Partisi llçe teşkitatı
açıklamasında şöyle
denildi; 'Su ücretler-
ine yapılan zam
fahiştir, açıklanması
mümkün değildir, der-
hal geri çekilmelidir.
Belediyecilik çoluk
çocuk işi degildir!
Ben yaptım oldu
mantıgıyla plansız
programsız, istişare-
siz, halkın görüşü
alınmadan tek adam
yönetimiyle Belediye
işleri yürümez. Uzun
vadeli planlar
yapılarak, halkın
görüşü alınarak,
halkı mağdur

-etmeden, en kısa

ı

çoı,pK çocUK işİ
DEGıLDlR

zamanda hizmet
üretilmelidir. Bu
hizmet nıantıgı da
ancak Milli Görüş
sahibi olarak
g e rç e kl e şti r i l e b i l i r.
Belediyecilikte
destan yazan
Milli Görüş sahibi
belediyelerin yaptığı
hizmetler hala
hafızalardan silinmiş
değildir. İnşallah en
kısa zamanda
Milli Görüş

Gemlik'imizde ve
Türkiye'nıızde
yerel ve genelde ikti-
dar olarak halkımıza
en güzel ve en
hayırlı hizmetleri
verecektir'
saadet partisinin
genişleti!miş
ilçe divan
toplantısında
ayrıca mahalle
temsilcilik!erinden
gelen biIgiler değer-
lendirildi.

Halkla birebir
görüşmeler
yaptıklarını ve
edinilen izlenimler ile
problemleri Belediye

Y

Lale Kemal K retim Okulu'ndaııkö
iAkıllı §ınıf §lsteml' kuruldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gem!ik'te iIk!eri
başarma hedefi ile
yola çıkan Lale
Kemal Kılıç
l!köğretim okulu
yine bir ilke
imza attı.
Okul yönetiminin
gayretleri ile
öğrenci veliIerinin
de destek!eri
sağlanarak okul
bünyesinde
7 sınıfa projeksiyon
makinesi, ses
sistemi ve laptop
bilgisayarlardan
oluşan Akıllı Sınıf
Sistemi kuru!du.
Yak|aşık 500 öğren-
ciye hitap eden sis-

tem kurulduğu
andan itibaren
öğrencilerin gözdesi
oldu. Dersleri artık
daha da zevkli
işlediklerini belirten
öğrenciler çok mut!u
o!urken öğretmenIer
ise böyle bir imkinın
sağlanmasından
dolayı çok sevinçli
o!duk!arını belirttiler.
Gem!ik'te eğitimin
çehresini değiştiren
okullarımızdan biri
olma yolunda büyük
adımlar atan Lale
Kemat Kıtıç llXogre-
tim okulundaki
bu uygulamanın
tüm okullara örnek
olması bekleniyor.

BURSA HAKirvıiyeT VE KENT

GAZETELERİNE
İİİN Ve REKLAM ALİNİR

ı(iıR]Eı
Rtl(lltül

Istiklal Cad.Bora Sok.
No : 3/B Celluİx

(Akbank aralığı Stüdyo
Prestij yanı )

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

Siz cle g(eleceğirnize
loııgüııclen el koyzıın

Çüııkii tolorak lzoksa
geleceğirniz yzok---

EL KoY
Avea, Telsiın ve Turkcell

hattınız«lan 3464'e rnesaj atın.

TatA
ö

-

WWw.e|kotrun.com ırww.toıııı.org.tr
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GUMOK Gemlik'te ör ütlendl
,

ı3ıımhuriyet
Gazetesi
okur!arının
oluşturduğu t

Gumhuriyet Okur
Kurulu ilçemizde
de oluşturuldu.
Onceki gün
Atatürkçü Düşünce
Derneği'nde
biraraya gelen
Cumhuriyet
Gazetesi okurları
Türkiye'nin çeşitli
merkezlerinde
oluşturulan

CUMOK'un Gemlik'ta
de lturulması için
fikir birliğine vardılar.
|stanbul CUMOK
kurucularından
eşgüdüm Başkanı
Avukat Namık
Kemal Boyabey,
yaptığı konuşmada
Cumhuriyet
Gazetesi'nin
Atatürk llke ve
devrimterinin
yılmaz savunucu-
luğunu yapan
bir gazete olduğunu,

Türkiye deki
gazeteler ya
holding patronlarına,
ya da tarikat 9e
cemaatlardan
destek aldıklarını
belirtti. Boyabey,
Cumhuriyet
Gazetesi'nin çok
zor dönemlerden
geçtiğini, bunların
aşı!dığını okurların
gazeteye destek
vermek amacıyla
biraraya geldiğini
söyled i.

l!ke!erinin
Cumhuriyet Gazetesi
etrafında biraraya
gelmek oldtığunu
söyleyen
Boyabey, "Bizler
Cumhuriyet
Gazetes i okurlarını
örgütlemek
amacıyla toplandık,
Bu gönüllü insanlar
Rendi aralarında
ilkeli olarak
dayanışma içinde
olduklarını ortak
hareket etme

şansrmrz doğacaktır.
Bu birlikteliğin
hiçbir siyasi parti,
dernek,'sendika ve
kurumla bağlantısı
yoktur. Kendi
aranızda çalışabile-
cek kişilerden
bir kurul oluşturula-
caktır."dedi.
Dr. Mennen Esener
ise teknik konularda
Cumhuriyet
okurlarını
bilgi!endirdi.
Daha sonra

okur!ara
dağıtılan formlar
dolduruldu..
Cumhuriyet
okurları ile soru
cevap şeklinde
yapılan
konuşmalardan
sonra Gemlik
CUMOK'a
Doğan Alkaya,
Ganan Bölük,
Hacı Önal ve
Ahmet Önen,
Selim Şahin
seçildi!er.

ı

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

ıciı $ATıLıK ve K|RALııILARıNız içiıı gizi ARAyıııız

BAY nil u§TAFA üHLP ıil LAI,TAilı
ıı AIım, Satım ve Kiralama HizmetleriHer Çeşit E la

120 n2 3 + 1 sATlLıK LÜX DAıRE

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|L|K DA|RE

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

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli iılüstakil Ev (Bahçe İçinde}Yeni Devtet Hastanesi Altı

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

Bdıkprun Eski sahil lılektep Süak l'|o:2 D:4 §aük htma Apt 3+1. 110 m2 asansör]ü {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 ]tievkii 6 Dönüm Zeytinlik

umurbey,de 1z donum arazl ve AzOt Kavşagına 400 mz uzaı(ııı(ta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır,

§EKER SİGORTA
ill cidC öZALP-

Tel : 513 2474 Fax: 514 10 21

Lise
ıı

sllba tan de
ı
ı 0r

Y ı
ı

ı

e ırı
Mllll Eğltim Bakanı
Hüseyin Çelik OKS'nin
kaldırılacağını açıkla-
masının ardından,
yerine konulacak yeni
sistem için hazırlanan
modeli bugün
basuı toplantısı ile
tartışmaya açıyor.
Mllll Eğltim Bakanı
Hüseyin Çelik, her
yıl 800 blni aşkın

çocuğun, Anadolu ve modele göre,
Fen gibi liselere gire- merkezi sistem sınav
bilmek için yarıştığı tarihinde bir ilk
oks'nin kaldırıla- olarak, lise türlerine
cağını açıklamasının yerleştirme de,
ardından, yerine konu- öğrencinin davra nış
lacak yeni sistem için ve yönlendirilmesi de
hazırtanan modeli . etkili olacak. okulların
yarın basın toplantısı rehberlik merkezleri
ile tartışmaya açıyor. ve rehberlik öğret-
Gelecek yıl uygula- menleri full-time
maya konulacak yeni çalışacak.

NosTRLJ
YUNRNİSTRN gCZİ Sİ

HvC zCL

aa

04,ı4 }lAtl§ ı0O7ı0 0ECE ıı GUN
ı

Boydrın hoya Brıtı Trrıkya (Drlderığrıç, Gümükine,IskEe u§J

KAVALA - SELA^IİK - YANYA - PARGA - PREVEZE -

ATİI,,{A- IıİRLT (Kundiyu, Resemno, Hanyr)

Rr/DriS- IüARtlAtıs - BI]RSA
giı_ci içlr.|
ALı PEKMAN cEP : 0 532 276 17 78

Ş.F.T TRAVEL AGENCY TEL | 0 224 251 00 29
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Darmadağınık Gemlik
Gemlik'i ele alıp bir takım unsurlarını

sürek|i olumsuz biçimde eleştirmek gerçek-
ten de çok üzücü. Yaşadığınız yerin her
geçen gün daha geriye gittiğini görmek ve
bunlara dur demek istiyorsunuz.

Trafik almış başını gidiyor, eski kapalı
çarşı şantiye halinde ve bürokrasiye
takılmış durumda. Üstelik yokuşu da
güvenlik için kapattıtar. Yollar allak bullak
olduğundan orada saatçilerin buIunduğu
yokuşu kul!anmak durumundasınız. lnci
Pastanesi'nin arkasında iki yol var. Ortada
koskoca yaş!ı bir ağacın olduğu bir düzen.
Yolun bir tarafına bilinçsizce park edilmiş
araçlar.

Diğer yo!u ku!lanmak zorundasınız.
Ancak karşıdan bir araba ge!iycr.
Olduğunuz yerde kalıyorsunuz çünkü çitle
çevrilmiş şantiyenin oraya arabalar sırayla
park edilmiş.

Kaç kere trafik polislerine rica ettim
biraz burayla ilgilenin diye. Ne yazık ki
yetkililer çok duyarsız. Tıpkı Atatürk
Kordonunda'ki trafiğe kalındığı gibi.

Bir Nolu Cadde de geçen yazısında
Kadri Ağabey'in dediği gibi ağır aksak
ilerleyen bir yol panoraması. (Her ne kadar
asfalt çalışmaları yapılsa da)

lstiklal Caddesinde bambaşka bir kar-
maşa. İki taraflı kaldırımları resmen işpor-
tacılar işgal etmiş. Zaten daracık olan
kaldırımlar, bir de bu şekilde bilinçsizce
kullanılınca çok kötü bir görüntü ortaya
çıkıyor.

Meydanın ortasında bir havuz. Kimsenin
ak!ına buradaki fıskiyeyi çalıştırmak
gelmiyor. (Hoş her ne kadar estetik açıdan
iyi olmasa da). Her yer, her yerde. Gün
geçtikçe artan nüfus da işin cabası.

Diğer taraftan Bursa ve Manastır oto-
büslerinin kalktığı Kütüphanenin olduğu
yerde bir düzensizlik.

Dapdaracık bir yer ve burada farklı yer-
lere gidecek bir sürü insan. Hele bir de Salr
günleri hiç çeki|mez oluyor. Küçücük boya
cı çocukları bir türlü yakanızı bırakmıyor.
(Adabıyla yapılan her tür!ü işe sonsuz
saygı duyuyorum elbefte)

Eski Dört yolun orada ise dilencilerden
geçilmiyor. Bedava yaşamaya alışmış genç,
yaşlı, çoluk, çocuk buraları mesken tutmuş.
lllallah diyorsunuz bu bir duygu
sömürüsünden. Ama hala yerel yönetim-
lerde ve güvenlik birimlerinde koordineli
bir yapı!anma yok.

Yazık azık!..

lüretiminde

ıı
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7 YAş
Barış Güler'in
kaleminden
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Sana

Türkiye'nin sanayi
üretimi, bu yılın
Ocak ayında,
2006'nın aynı ayına
göre yüzde 14,8
oranında arttı.
2006 yı!ının Ocak
ayında sanayi
üretimi yüzde
5,2 azalmıştı.
2006 yılının
Ocak ayında sanayi
üretimi yüzde 5,2
Pzalmı ştı.Türkiye
lstatistik kurumu
FülK), 2007
Ocak ayı Sanayi
üretim Endeksl
sonuçlarını açıkladı
Buna göre Ocak'ta,
madencilik sektörü

üretiminde yüzde
16,2, imatat
sanayi sektöründe
yüzde 15,4,
elektrik, gaz ve
su sektöründe de
yüzde 10,3 oranında
üretim artışı yaşandı.
2006 yılı Ocak
ayında üretim,
madencilik sek-
töründe yüzde
0,8, imalat sanayinde
yüzde 7 oranında
azalırken, elektrik,
gaz ve suda
yüzde 7,9 artış
olmuştu
Sanayi üretimi
2006 yı!ında
yüzde 6 artmıştı.

Bilinmeyen numara
ların sorgulanmasın-
da yeni bir dönem
baş!ıyor. Türk
Telekomün ikasyon
A.Ş ve GSM opera
törleri, 31 Mart 2007
tarihinden itibaren
rehber hizmetlerini
yeni numara|arından
vermeye başlayacak.
Telekom ünikasyon
kurumundan !isans
alan şirketler de
artık rehber hizmeti
verebilecek.
Geçtiğimiz günlerde
yürürlüğe giren ve
rehber hizmetlerini
yeniden düzenleyen
yönetme!ik
çerçevesinde,
Kurum, bu alanda
faaliyet gösteren fir-
malara yeni rehber
numaraları tahsis
etti. Bu çerçevede,
yeni dönemde bilin-
meyen numara
hizmetleri "118XY"
yapısında 5 haneli
telefon numaraların-

d

dan verilecek. Ayrıca
sabit, mobil ve diğer
telefon numaraları
nın yanı sıra iş!et-
meciIer abonelerine
uçak, sinema, tiyatro
bi letleri, rezervasyon
işlemleri gibi pekçok
katma değer hizmeti
verebilecek. Adres,
e-posta, faks, cin-
siyet, meslek gibi
bilgiler ise abonenin
onayı alınmak koşu-
luy|a sunulabilecek.
Yeni düzenlemeye
göre, Türk Teleko
mun bilinmeyen
numaralar hizmetini
verdiği "118" servisi
31 Marttan itibaren
"11811" numarasıyla
abonelerinin ihtiyaç
larını karşılayacak.
GSM işletmecilerin
den Turkcell
"11832", Telsim
Vodafone "11 842",
Avea ise "11855"
numaralarından
rehber hizmet|eri
sunacak.

Bilinme n ıluıılara a neılldöna

üzde 14 8 arttı

fie-

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mai| : ye!dabykz@gmai l.com
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ELE]ıIAil ARAillYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere

Askerli
ıa

gınl yap]nış

ARANlıllAKTABAY şOFOR
Adres: Gazhane Gaddesi ilo| 11

YATAŞ BAYİİ

Tel: 5147877

DıR,
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MHP Kadın Kolları yönetimi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Kadınl ar Günü'nde

ııKadın önce annedl/' kur un
Y

muru
8 Mart dünya
Kadınlar gününde
Adıyaman'da iki
kadına kan davası
kurşunu sıkıldı.
Bir yıl önce ,

Adıyaman'ın Gölbaşı
llçesi'ne bağlı
Yarbaşı köyü
mezarIığında cenaze
gömmek isteyen
onemli ailesinin
üzerine ateş
açılması .sonucu
Mazlum Onemli (35)
ile oğlu Murat
Onemli (18) hayatını
kaybetmişti. Olayın
ardından Jandarma
ve polis olayla ilgi|i
20 kişiyi göza|tına
almış ve şahıslardan
Sadık Dilkiler
Adıyaman Cezaevine
gönderilmişti.
Cenaze gömerken
yaşanan olayın
ardından bir yıl geç
mesinin ardından,
kan dava!ı aileler
yine birbirine girdi.
cezaevinde bulu nan
Sadık Dilkiler'in eşi
yeter ve kızı Gülba
har Dilkıler Adıya
man Karapınar
maha!|esi trafo
kavşağında minibüs
beklerken kan dava
lıları tarafından
kurşunlandı.
8 Mart dünya kadın-
lar gününde kan
davası kurşun!arına
hedef olan yeter ve
Gü|bahar DikliIer
kanlar içersinde
kaldı. Yeter Dllkl
ler'in şakağının y€nı

sıra vücudunda çok
sayıda kurşun yarası
olduğu belirtildi . 112
Acil ambulansı yeter
Dilkiler'i Adıyaman
Devlet Hastanesini
götürmesinin ardın-
dan, yerde kanlar
içersinde bekleyen
diğer yaralı Gülba
har Dikliler'in inleme
si yürekleri dağladı.
omuz kısmına
kurşun isabet eden
Gülbahar Di!kiler'in
sakinleşmesi için
olay yerine gelen
savcı uzun uğraşlar
verdi. Olay yerine
gclen ambulans yara
lı ltadını sedyeye
koyarak Adıyaman
Devlet Hastanesine
sevk etti.Olaya
karıştıkları ve kan
davalı aileden olduk-
ları belirlenen S.eyfet
tin Ö. ve Uğur Ö.
isimli şahıslar tes!im
oldu ve polis tarafın-
dan yakalanarak
karakola götürüldü.
Olayın şüphelilerinin
oeç.,ıı yıl.ÖldÜrÜlen
Mazl tı ııı oneııı l ı'nin
kardeşleri oltlııgu
öğrenildi. Olay yerin
de inceleme yapan
olay yeri inceleme
ekipleri çok sayıda
boş kovana rast-
larken, polis olay
yerinde geniş güven
lik aldı. Hastaneye
kaldırılan kadınların
durumlarının ağır
olduğu ve Yeter
Dilkiler'in ameliyata
alındığı belirtilcli.

ş//R K0ŞESI
Oao oo

D.Ali
BAYDAR

Sebepslz Gldişler
Bu akşom biri bano sen despotsun dedi de
Yirmi yıllık feleğim, gözümde oldu fiIm
Durosını gelıııdi bir an, beni de benliğimi de
Ayırdı birhiriıııltıı) şıı çok konuşkan dilim
Sebepsiz giılişleri onıp durdu sebeps,iz

Akıntınııı dİrutıIıığunda baklı ve kqldı.
Karşısındo, gı:ç,ıııişten birkoç şekil ve bir iz
Yüzüme nıoııe,ı| adete kirli bir sakaldı.
Tbkadım mı kaldı? Hayır! Farkındayım bunun
Kendimce biliyor, zaten kendimce yaşarım
Bgna atıIan zarfın, içindeki meklubıın
Bundcın böyle bilin, tomda aslıyım sonırım.
Ardından konunun sonu yine yaklaşıyor
Fakal sebebsiz gidiş, olsun sebebli dönüş
Bu itoat mevzaunda kafa yor, kofo yor
Çünkü mutlaka bir gerçekle, birebir örtüş.
Diyorlar ki; bu an bu da an seç istersen seç
Aynı anda olmaz, bir an bir anda yoşünır
Hayat zamanla yaşlanır artık bunları geç
Büyümüşsün işte kabullen, gayri kaııaattir.

a

Seyfettin ŞEKERSÖZ
8 Mart Dünya
kadınlar Günü
nedeniy|e bir
araya gelen
MHP Kadın
Kolları yönetimi,
yaptıkları açıklamada
'Vatana, toprağa
ve bir de kadına ana
sıfatı verilir' dediler.
Dünya Kadınlar
Günü'nü büyük bir
coşkuyla kutlamak
istediklerini ancak
izlettiriIen acı
lıaberlerle ve
şelıitlerin başında
ağlayan anaların,
bacrların görüntüleri
buna enge! olduğunu
söyleyen MHP llçe
kadın kolları
Başkanı Diba Özden,
yaptığı açıklamada;
"kadın konusu
insanlık tarihi
boyunca önemli
yer tutmuştur.
lnsanın eşit ve
özgür doğduğu,
herkesin insan
haklarına ve temel
özgürlüklere, fırsat
eşitliği çerçevesinde
sahip olduğu cin-
siyete dayalı ayrım-
cılığın kabul edile-
meyeceği ilkeleri
bütün uluslar arası
antlaşmalar ve
insan hakları
ıı

beyannameIerinde
yer almıştır. Ayrıca
kadın haklarının
insan hahlarının
bir parçası olduğu
aşikardır.
MHP olarak biz
kadın konusunu
öncelikle bir eş bir
bacı, bir ana konusu
olarak görüyoruz.
Toplum temelini
aile teşkil eder.
Güçlü devlet olmanın
ilk şartı da sağlam
aile yapısına sahip
olmakla doğru
orantılıdır.
Bizim anlayışırnızda
kadın bir taraftan

sosya/ hayatın eşit
sosya/ ve hukuki
haklara sahip bir
parçası, diğer
taraftan da aile
kurumunun en
önemli varlığıdır.
Biz kadına ana deriz.
Biz, bır vatana,
bır topraga bir cie
kadına bu sıfatı
veririz." dedi.
Özden açıklam3sında
siyasetin daha tem|z
çözüm ve hizmet
üreten bir yapıyi
kavuşması içih
kadınların daha
etkin ve belirleyici
katılımlarından

yana olduklarını
be!irterek.
"Kğdın fa2iıeti,
erdemi ve iffeti ile
toplumun mimarı
ve kültür
taşıyıcısıdır.
kadınlarımızın
öncelikle gorevi
annelıRtır ÇunRu
gelecek ııesilleri
yetiştiren kadındır.
Bu duygu ve
düşünce ile'tüm
kadınlarımızın
8 Mart Dünya
kadınlar Gününü
kutluyor ve
saygılar sunuyorum'
dedi.

0 Y

Mersin'in Tarsus llçe-
si'nde İnsan Hakları
Kurulu'na öğrenciler-
den gelen şikayetler
üzerine, öğretmen-
lerin derse cep
telefonlarıyla
girmelerinin yasaklan-
ması kararı alındı.
lnsan Hakları İlçe
Kurulu, 50'nci olağan
toplantısını Tarsus
Kaymakamlık
binasında yaptı.
Toplantıda, Milli
Eğitim Müdürlüğü

tarafından ilçedeki
i! köğretim okul larında
okuyan öğrenciler
arası;ıda yapılan
'Seniİ Gözünle
Tarsus' konulu
anketin sonuçları
açık!andı. Kaymakam
Abdulhamit Erguvan,
ankette öğrencilerin
bazı öğretmenlerinin
ders sırasında cep
telefonuy!a konuştuk-
ları yönünde görüş
bild irdiklerln i

belirterek, bundan

böyle öğretmenlerin
derse cep telefon-
larının açık şekilde
girmemeleri için
uyarılması ta!imatİnı
verdi.
Erguvan, her okul
müdürünün okulda
bir yer belirIeyerek,
derse girecek olan
öğretmenlerin cep
telefonlarını buraya
bırakma|arı içln çalış-
ma yapacaklarını da
söyledi.
Erguvan' ın talimatıyla

Y

okul müdürlerini bu
konuda uyaracak!arını
belirten llçe Mil!i Eğ
itiıp Müdürü Mustafa
Anteplioğlu, "AciI
durumlar hariç hiçbir
öğretmenimizin ders
yaptırma§ıerine asli
işini bıraRl'p cep tele-
f6nuila gdsışgceğine
inanmıyorui@ğret-
men öğrencilere eğiti-
ci bilgiler vermek ve
onları hayata hazırla-
mak için kamu görevi
yapan kişilere denir.
Oğrencilere kötü
örnek olan kişi zaten
bu durumda o kişi
öğretmen sıfatını hak
etmemiş demektir.
Biz gelen şikayetleri
ve Kaymakamımızın
taIimatını okul müdür-
lerimize aktararak,
öğretmenlerin
derslere cep te|efon-
larını açık bırakarak
girmemeleri konusun-
da uyarıda bulun-
malarını isteyeceğiz
ve konunun takipçisi
olacağız" dedi

retmene ce telefoJıu. asa

GEMIİı« siNEMA GtiNıiiGü
Seanslar

l 1.50, l4.ı5 . ı6.30, 20.00

l1.45. 14.00. 16.15, 18.15 - 20.15

(Rezervasyon Tel : 5t5 33 2U

VENUS

Filmin Adı

çILGIN DERstlAJIE

BARDA

TUTKU sİNEpIA§l

soN osuANLı (YANDıIüI ALİ) 12.00 . 14.00 . 16.00, 18.00 . 20.50

(Rezerua§yon Tel : 5l5 64 06)
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Be
Beynin iyi çalışması
ve hafızanın güç!en-
meslnin bazı besin-
lerle ve beslenme
şekliyle direkt ilgisi
var. lşte ipuçları.
Bazı besinler beynin
çalışmasını direkt
olarak etkiliyor.
!şte beynimizle
besinler arasındaki
ilginç ilişki...
Bir sınava girmeden
önce ya da yoğun
düşünmeniz gereken
zamanlarda şeker!i
yiyecekler mi
yersiniz? Geç
saatlere kadar
çalıştığınız zamanlar
konsantrasyonunuzu
toplamak için kahve
mi içersiniz? Kimimiz
bu tür önlemlerin
psikoloiik olduğunu
düşünsek de yapılan
araştırmalar birçok
gıdanın beynin çalış-
masını doğrudan et
kilediğini göster-
miştir. Beyin mükem-
me| bir yönetici. Tıpkı
bir orkestra şefi gibi
vücudumuzdaki sinir
ıletilerinin bir hücre-
den diğerine taşın-
masını yönetiyor.
Bunu yaparken
sinirsel iletici denilen
kimyasa! maddeler
salgılıyor. Vücudu
muzda milyarlarca
sinir hücresi var.
Beynimiz, bedensel,
duygusa| ve

ne ue haflıa lllar

Bisküvi, çikolata,
kek, gofret, mayo
nez, cips başta
olmak üzere ambala-
jının üzerinde'hidro-
jene nebati yağ'
yazan bütün ürün-
lerde trans yağ kul-
lanılıyor. Ayrıca öze!-
likle kızartma türü
gıda hazırlayan büfe,
lokanta gibi toplu
tüketim yerlerinde
defa!arca kuIlan-
maya dayandığı
için bu yağlar
tercih ediliyor.
Vücuda hiçbir fay-
dası olmadığı gibi
birçok zarar. bulu-
nan trans yağların
xufianımı bırçoK
ülkede sınırlandırıl-
Taya çalışılıyor.
ulkemizde ise,
Türk standartları
Enstitüsü'nün
Bitkisel Margarin
standardı dikkate
alınarak Tarım
Bakanlığı tarafından

arlnde §ıııırlaınaa ararı da|ar
davranışsal konular-
da tüm mesajları bu
kimyasal maddeler
aracılığıyla ilgili
hücretere gönderiyor.
Ne var ki bu önemIi
görevi yapması için
beynin besinlere
gereksinimi var.
Yediğimiz herşeyin
besin değeri kan
yoluyla tüm vücuda
yayllmadan önce ilk
olar}k beyine ulaşı
yo/. Beyin, hangi
beşinin ne kadar
yararlı olacağını
blldlğl için bu
konuda çok seçici
davranıyor.
Beslenmemizde
neye dikkat edelim?
Beynin performansı
sözkonusu olunca en
öneıırli öğün kahvaltı
olma!ı. Nitekim
hergün düzenli
olarak kahvaltı yapan
kişilerin diğerlerine
oranla daha başarılı
ve verimli oldukları
biliniyor. Kahvaltı
a!ışkan!ığı olmayan
kişilerde kon-
santrasyon kaybı
çok oluyor. Yalnızca
kahve içmek uykuyu
açsa bile vücuda
enerji ve besin öğesi
sağlanmıyor. Ustelik
kahve, daha sonra
alınan bazı besinlerin
vücutta kullanımına
engel oluyor.
Böylece kişi bir süre

sonra kendini yorgun
hissetmeye başlıyor.
Ayrıca kahve, mate
matikse! ve mantık-
sal becerileri de
olumsuz yönde etk-
iliyor. Yoğun bir güne
başlarken; peynir,
süt yumurta gibi
protein içeren besin-
lerden oluşan bir
kahvaltı, şekerli çay
ve simitten oluşan
bir kahvaltıya kıyasla
daha iyi sonuç alın-
masını sağlıyor.
Unutkanlığı
önleyen besinler
Beynin sürekIi aktif
olması, dikkat ve
xonsantrasyon
açısından zengin
olması yediğimiz
yiyeceklere bağlı.
kısaca özetlemek
gerekirse protein,
karbonhidrat, vitamin
ve minerallerden
oluşan bir beslenme

programı ile beynin
performansını
artırmak mümkün.
Balık, yeşil yapraklı
sebzeler, lahanagiller
ve tahıl içerikli bir
diyetle günümüzde
hayli yaygınlaşan
gnutkanlık sorununu _

çözebilirsiniz. Genç
yaşlarda başIayan,
pek önemse-
mediğimiz hafif
unutkanlıklar ileride
karşımıza hafıza
kaybı hastalığı olarak
bilinen A!zheimer'i
çıkartabilir.
Bu hastalara kolin
açısından zengin
o]an yeşı| yaprakIı
sebzeler, soya fasul
yesi, yumurta sarlsı,
!ahanagiller özellik|e
de karnabahar ve
sakatatlarda bulunan
lesitin maddesi veril-
di ve hafıza kaybında
düzelme kaydedi!di.

toplu tüketiın
yerlerinde çeşitli
denetimler yapılıyor.
Ancak kızartma
yağ!arının birden
Iazla ku!!anımı ile
ilgili henüz yasal
bir düzenleme
bulunmuyor. Tarım
Bakan|ığı, üniver-
sitelerle işbirlği
içinde bir mevzuat
hazırlamak
üzere ça!ışmaya
başladığını açıkladı.
Acıbadem Bursa
Hastanesi Beslenme
ve Diyet Uzmanı
Petek Arı Turacı,
trans yağlarııı kalp
ve damar hastalık-
larını tetıKledıg ı ı,ı ı,
aynı zamanda
kansere yol açma
riski taşıdıklarını
be!irtiyor. Tu racı'nın
verdiği bilgilere
göre, trans yağların
kolesterol üzerinde
olumsuz etkileri
bulunuyor.

ı
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GEREKLi TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEKAnzİ 513 20 66
TEK İş|etme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Mllla Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Ma! Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özeı İo. ıvıo. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dalresi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 1o 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
HaIk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR _ FERieor
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
BütünIer Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 12 95

513 16 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

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 Anza Yalniz 185

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NOBETÇİ ECZANE
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GEMLIK ECZAIIESI

İskele Cad, |{o: 5/B-GEMlİr
Tel: 5l3 0249

e-K
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GEı{LlK
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YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAY! :2692

FiyATl : 0.25 yTL. (KDv Dahiı)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

yönetim ve Basım ri : xönrez oFsET
Matbaaclı k-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEML|K

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz}



lhdınlar lfuro§u'ndan lhdınlar Günü'ne özel konser
Bursa Büyükşehir
Belediyesi Yerel
Gündem 21 Kadın
Meclisi'nde
gönüllü hanımların
kurduğu Bursa
Kadın Korosu,
8 Mart Dünya
kadınlar Günü
sebebiyle verdiği
konserde dinleyenleri
mest etti.

Tayyare Kültür
Merkezi'nde kadınlara
özel gerçekleştirilen
"Her şey Kadınlar
lçin" adlı programda
Yerel Gündem 21
gönüllüleri kadınlara
özel şiirlerini de dile
getirdiler. Gecenin
açılış konuşmasını
yapan Büyükşehir
Belediyesi Yerel

Gündem 21 Genel
sekreteri Tahsin
Bulut, yapılan bir
araştırma sonucuna
göre dünyadaki tüm
işlerin yüzde 66'sını
kadınlar tarafından
yapıldığının
ortaya çıktığını
söyledi.
Bulut, bu iş
oranına karşın
kadınların dünya
üzerindeki
gelirin sadece
yüzde 1O'na sahip
olduklarının altını
çizen Bulut, kadın-
ların mal varlığının
ise yüzde 1 olduğuna
dikkati çekti.
Türkiye'de ise
kadının en zayıf
o|duğu nokta!ardan
birinin siyaset
olduğuna işaret
eden Bulut, buna
karşın akademik
mevki|erde, kamu
kurumlarında
kadınların sayısının
erkeklerden faz|a
olduğunu anımsattı.
yerel Gündem
21'den örnek veren
Bulut, 26 çalışandan
20 tanes|nin bayan
olduğunu kaydetti.

Bu!ut, kadının kent
yönetimine katı!-
masıyla birlikte
hem siyasette
hem de toplumda
hak ettiği yere
daha çabuk
gelebileceğini
sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardın-
dan, Yerel Gündem
21' in gönü llü şairleri,
kadınlar üzerine
kendi yazdıkları
ve ünlü şairterin
şiirlerini yorumladılar.
Yerel Gündem 21
Genel sekreteri
Tahsin Bulut,

gönüllü şairtere,
geceye katıldıkları

için birer teşekkür
belgesi sundu.

ELEMAN
ARAN ıY oR
HARİTA MUHENDİSİ

Ve TOPOGRAF

ARANıYOR
AYDıilLAR MADENcİıix

Tel: 514 03 01 ı 02
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Bursa'dablr llkö

okulu

retlın

renclsl bı aklandı

v

ııY

0
Bursa'da, 72 yaşındaki bir ilköğretim öğrencisi, aynı mahalleki başka okulda öğrenim
gören öğrenci tarafından bıçaklandı. Yıldırım ilçesine bağlı Yavuzselim llköğretim
Okulu civarında meydana gelen olayda, sabahçı olan 12 yaşındaki S.M, okul çıkışında
oyun oynarken, yanına gelen ve başka bir okulda eğitim gördüğü belirlenen ilköğretim
okulu öğrencisi H.Ç. (14) tarafından bacağından bıçaklandı. Haberi sayfa 3'de
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TARAFSİZ SİYA,Sİ GAZETE
10 Mart 2007 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Makedon

Bursa'va
'dan

blrli rısı
Y ı

ı
Y

a
Makedonya Büyükelçisi Melpomeni
Korneti, Bursa Büyükşehir Belediye
BaşkanvekiIi Rçcai Ekmekçi'yi ziya
retinde, lkl ülke arasındaki sosyal,
kültürel ve ekonomik ilişkilerin güç
lendirilmesini istedi. Haberi syf 4'de

_

Penaltı Atma Turnuvası'na Engürücük İlköğretim Okulu'ndaki tüm sınıflar katıldı

Peılaltı at aıl ar ıllı/daı aal dı
ıı

en
a

a

Engürücük ltköğretim Okulu'nda 2006-2007 eğitim ve Öğretim yıtı etkinlik-
lerinde düzenlenen . penaltı atma turnuvasında birinci olan sınıflara
madalyaları verildi. lki kademede düzenlenen turnuvada, Birinci kademe
atışlarında 5/A sınıfı rakiplerine üstünlük sağlarken, ikinci kademe sınıfları
arasında çekişme içinde geçen atışlarda 8/A sınıfı birinci oldu. Haberi syf 7'de

EE

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadrig u ler@ hotmail.com

Dolar milyarderlerimiz çoğalmış..
Demokrat Parti 1950 de iktidara geldiğin

de, "Her mahallede bir miIyoner" çıkaracağız
diye vaadlerde bulunmuştu.

Bu mahalle milyonerlerinin sayısı o tarih
lerde pek çoğalmadı ama, sırtını iktidara da
yayanlar köşeyi döndüler.

Türkiye de değişim, isterseniz buna eko
nomik büyüme diyelim, 197O'lerden sonra
başladı.

Enflasyon ekonomisine endeksli ve
devletten besleme!i özel sektörümüz, bilhas-
sa Adalet Partisi döneminde güçlendi.

lşte o tarihlerde, Türkiye d-e sbl uyanış da
başladı. Emekçi kitleler de milli gelirden
hakça pay ister oldu.

CrlP, siyasette "Ortanın Solu" sloganını
kullanmaya başladı.

Zenginden yana değil de, daha çok orta
sınıf, köylü, emekçi ve memurların yaşam
standardını yükseltmek için oy istedi.

Ama, gariban halkımız sermayeyi des
tekleyen partilere daha çok oy verdi.

Amerika'da yayın|anan Forbes Dergisi'nin
"Dolar Milyarderleri" listesine bu yıl Türki
ye'den 5 kişi daha eklenmiş.

Dolar milyarderleri sıralamasında Ameri
ka baş sırayı 415 kişi ile alırken, Türkiye
Japonya'yı sol|ayarak, 26 dolar milyarderi
olduğu belirlenmiş.

Demek Türkiye'de uçurumlar giderek
büyüyor. Bir yanda işsizlik, diğer yanda
geçinebilmek için açlık sınırında olan milyon
!ar.. Bir yanda da milli gelirden en büyük payı
alan mutlu azınlık.

Ne diyelim, Allah do|arlarına milyar dolar-
lar daha katsın.

llluhtarlar l(eıltllllkBlllncl l in hulu tu
Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin
kentlilik bilinci
oluşturmak için
başlattığı "Kent
kültürü ve kentlilik
Bilinci Projesi"
muhtarlara tanıtıldı.
155 mahalle
muhtarının
katıldığı toplantıda,

Proje kapsamında
verilen bilgileri
dikkatlice dinleyen
muhtarlar, mahalle
sakinleriyle ile
birlikte projeye
her türlü desteği
veremeye
hazır olduklarını
belirttiIer.
Haberi sayfa Z'de
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[lluhtarlar hntllllk llllncl l lnhulu tu
Gürhan çeriıtKAYA

lşıklar sönmeden....
Türkiye, siyasi ve ekonomik işgal altında...
Sevr, toprak paylaşımı dışında hemen tüm maddeleriyle kapsamIı

olarak uyguIanıyor.
Yabancıların toprak satın almasıyla, Anadolu'da hızlı bir mülkiyet

değişim süreci yaşanıyor.
Ulusu ilgilendiren hemen her karar, ülke dışında alınıyor.
Ulusal sanayi çöküyor, tarım yok oluyor.
Yer altı yerüstü kaynakları özgürce kullanılamıyor.
Ulusa! değerler korunmuyor, kültürel bozulma yaygın.
Parayla donatılmış yerli ya da yabancı misyonerler, bu ülke için bir

şeyler yapmaya çalışan yuıtseverlerden daha geniş olanaklarla
serbestçe çalışıyor. Ulusal haklara saldırmada, hiçbir sınır tanınmıyor.

Halk, yoksul ve umutsuz..
Basın ihaneti yayıyor.
Türkiye, bugün 1938'in değil, 1919'un koşu|larını yaşıyor.
Gizli işgal'e dönüşen dışa bağımlılık, ulusal varlığı tehdit eden kalıcı

sorunlar yaratıyor. Durumun farkına varantar, henüz yeterince örgütlü
değil. Gelinen noktanın sorum!uluğunu taşıyanlar ise, yadsımadıkları
bu gerçeği, "küresel çağın zorunlu sonucu" ya da "karşılık!ı bağım-
lılığırrkaçınılmazlığı" olaralt meşrulaştırmaya çalşıyor. .

Yoksullaşan örgütsüz halk, dostu düşmanı seçemiyor.
Ekonomik çöküntüyle yaratılan kavram kargaşası ve yoksullaşma

içinde Türkiye, göz göre göre parçalanmaya götürülüyor.
Günümüzün somut gerçeği, ne yazık kl budur.
Bu ülkede ulusal değerler tümüyle yok olmadıysa, millet yaşam

yeteneğini tümden yitirmediyse, insanlar kendi yaşam hakkına sahip
çıkacaksa ve yeni kuşaklara acı çekecekleri bir gelecek bırakmak
istemiyorlarsa Mustafa KemaI'in lsmet |nönü'nün,silah arkadaşlarının
ve Kurtuluş Savaşı'nın, bugün her zamankinden çok önemi vardır.

Ummeti Ulusa dönüştüren Kurtuluş Savaşı her yönüyle incelenmeli
ve kesinlik|e, başarı!mış olan bu yoldan yürünmelidir. Bu, yalnızca
geçmİşe bağİılık ya da saygı duymak değil, doğrudan, ulusal varlığın
ve geleceğin güven altına alınması için, yerine getirilmesi gereken bir
görevdir.

Ülkesi için herkesin yapabileceği bir şey vardır.
Abartmadan ve küçük görmeden, herkes elinden geleni bu ülkeye

vermelidir.
Ayrı!ıklara izin verilmemeli, halkı içine alan yeni birliktelikler oluştu-

rulma!ıdır.
Nelerin yitirilmekte olduğunu ve gelecekte nelerin yitirileceğini

herkes görmelidir.
Çıkış yolu Türk ulusunun gerçek gücünün harekete geçirilmesidir.
Dış isteklere, siyasi ve ekonomik oyalamalara izin verilmemelidir.
Çünkü ,geç ka!ınan her gün, kaçınılmaz gibi görünen gelecekteki

mücadeie günleri nde, çekilecek acıların artmasına ııeden olacaktır.
Ulusal Bağımsızlık için tek yol vardır.
"Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Türk Devrimi'ni öğrenmektir."
Aşağıdaki alıntı Ulusunu seven her Türk Yurttaşının taşın altına

eline koyma zamanının geldiğine ilişkin önemli bir işarettir.
Aralarında Kaymakam Bey'inde olduğu bir toplantıda lstanbul

Mimar Sinan Beldesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Cuma Bozgeyik, din-
leyici topluluğuna aynen şunları anlatıyor:

- Başkan: "Kaymakam B"y, Kuşadası'nda kaymakamlık yaptı. Orada
bir efe var, müthiş Atatürk hayranı. Atatürk deyince adam hemen
ayağa zıplıyor, selam duruyor. Şöyle oluyor böyle oluyor filan. Şimdi
gün oluyor harman oluyor, Atatürk'ün yolu Aydın'a düşüyor.
Kuşadası'na. Şimdi efe de, istasyon meydanında çayhanesi var.
Atatürk deyince adamın aklına böyle iriyarı, böyle palabıyıklı, ne biley-
im üniforması filan, hgr şeyi ile böyle dev gibi bir adam hayal ediyor.
Süslüyor dükkğnını. lstasyona iner inmez ona çay kahve ikram ede-
cek. Bekliyorlar. Şimdi tren geliyor, yavaş yavaş yanaşıyor. Bizim efe
her şeyi ile hazır vaziyette. Trenden inecek o güçlü, heybetli, cüsseli
adamı bekliyor şimdi. lniyor kısa boylu bir adam. Bıyık mıyık da yok.

- Dinleyenler: Ha ha haaa... (Gülüyorlar)
- Başkan: Efe yıkılıyor bir kere şimdi. Olsun diyor, yüreği büyüktür

bizim Ata'nın diyor. Sesi mesi gürdür şimdi filan. Tabii o zamanlarda
televizyon melevizyon yok. Sesini filan bilmiyorlar. Konuşuyor. Sesf
cılız bir adam. Eyvah, efe bir daha gidiyor.

- Dinleyenler: Ha ha haaaa... (Gülüyorlar)
- Başkan: Bütün hayaller suya düşüyor yavaş yavaş. Olsun diyor,

yüreği şeydir, büyüktür diyor. Geliyor şimdi. IVe içers iniz sayın paşam?
Kahve diyor. Nasıl olsun? Şekerli olsun diyor. Yapma be paşam diyor.
Böyle yığılıyor herif.

- Dinleyenler: (Gülüşüyorlar...)
- Başkan: Ha ha haaa,.. Bunu da mı yapacaktın bana diyor. Ha ha

haaa... Efendim özür dilerim, o yörede şekerli kahveyi ibneler içermiş..,
Ve bizim adam orada düşüp bayılıyor... Ha ha haa... Hi hi hiiii..."

Ve bu zihniyet Cumhurbaşkanlığı makamını işgale hazırlanıyor...

Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin
kentlilik bilinci
oluşturmak için
başlaffığı "Kent
kültürü ve kentlillk
Bilinci Pğesi"
muhtarlara tanıtıldı.
Büyükşehir
Belediyesi Yerel
Gündem 21 Genel
sekreteri Tahsin
Bulut, Tayyare
Kültür Merkezi'nde
gerçekleştirilen
tanıtım toplantısında,
Kent!iIik Bilinci
Projesi için her
kesime farklı
programlar hazır-
ladıklarını ve pro-
gramlarla pğenin
amacına doğru yol
aldığını söyledi.
Kentlilik Bilinci '
Proje'nin ne bir
partinin, ne bir
kişinin, ne de bir
kesimin projesi
olmadığını ifade
eden Bulut, "Bu
proje Bursa'da
yaşayan herkesin
projesidir. Pğenin
amacı kentimizi 21
yüzyılın dünyaya yön
veren kentterinden
biri kılacak geniş
kapsamlı bir sosyal
dönüşümIe, kenti
geleceğe hazırlamak-
tır. Amacı ise,
Bursa'da yaşayan-
ların Bursa ile olan
aidiyet bağlarını
güçlendirmekle bir-
likte esas olarak
yerel hizmetlerin
Bursalılarca benim-
senmesini onlar
tarafından sahiple-'
nilip korunmasını
sağlamaktır"
diye konuştu.
Bursa'ya sahip
çıkmanın çocuk-
larımızın geleceğine
sahip çıkmakla eş
değer olduğunun
altını çizen Bu!ut,
sivil top|um kuru-
!uşlarıyla, üniversite-
siyle, iş dünyasıyla,
medyasıyla,
esnafıyla, öğrenci

ve öğretmenleriyle,
muhtarlarıyla
kısacası bu kentte
yaşayan herkesle
el ele verip Bursa'yı
geleceğe taşıyacak-
larını ifade etti.
"Bursa'nın, fark!ı
kültürlerin kay-
naşarak oluşturacak-
ları ortak bir Bursa
kültürüne ihtiyacı
var" diyen Bulut,
kentli olmanın,
kentin sunduğu
imkanlara ve
değerlerine katıIma
anlamına geldiğini
belirtti. Kentin,
kentIileri ile bir
bütün olduğuna
dikkati çeken Bufut,
"O kentteki yaşam
taızını belirleyen,
kent yönetiminden
çok kent!ilerin
kendisidi r. Kent!ilerin
davranışları ve
yaşam tarzları, kent
yönetiminin işini
kolaylaştırır veya
zorlaştırır. Yani
ya sorunun bir
parçasıyız ya da
çözümün. Bursa'yı
seviyorsak, çözümün

bir parçası olmalıyız.
Bu konuda da kent
yönetimlerinin uç
beyleri olan muhtar-
lara büyük görev
düşmektedir" dedi.
Bursa'yı seviyorsak,
çozumun Dlr parçasl
olmalıyız. Bu konuda
da kent yönetim-
lerinin uç beyleri
olan muhtarlara
büyük görev
düşmektedir" dedi.
kentlilik Bilinci
Pğesi Bilim Danış
manı Doc. Dr. Bekir
Parlak'ın pğe ile
ilgili Proie Danışmanı
Enes Keskin'in
ise sahada yapılan
araştırma }

sonuçlarıyla ilgili
bilgiler verdiği
toplantıya 155
mahalle muhtarı
katıldı.
Proje kapsamında
verilen bilgileri
dikkatlice dinleyen
muhtartar, mahalIe
sakinleriyle ile birlik-
te pğeye her türlü
desteği veremeye
hazır olduklarını
belirttiler.
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Bursalda blr llkö retlın okulu
ııY

0
Bursa'da,
12 yaşındaki bir
ilköğretim öğrencisi,
aynı mahalleki başka
okulda öğrenim
gören öğrenci
tarafından bıçaklandı.
Bıçaklandıktansonra
kanlar içerisinde
okul bahçesine
dalan çocuk,
öğretmenlerinden
yardım istedi.
Edinilen bilgiye
göre, merkez
Yıldırım ilçesine
baglı Yavuzselim
llkoğretirn Okulu
civarında meydana
gelen olayda,
sabahçı olan
12 yaşındaki
S.M, oku! çıkışında
oyun oynarken,
yanına gelen ve
l,ıaşka bir okulda
egıtim gördüğü
belirlenen ilköğretim
okulu öğrencisi
H.Ç. (14) tarafından
bacağından
bıçaklandı.
H.Ç. olay
yerinden kaçarken,
kanlar içerisindeki
S.M, öğrenim
gördüğü

okulu sığındı.
Oğretmenlerinin
çağırdığı 112
ambulansıyla
Yüksek
ıhtisas Devlet
Hastanesi'ne k
aldıran ilköğretim
öğrencisi, çok kan
kaybettiği için
yoğun bakıma

Y

alındı.
öte yandan,
Mevlana
Mahallesi'nde
oturan S.M.'nin
arkadaşları, ders
bitiminde eve gitmek
için okuldan ayrılan
öğrencinin evine
gitmediğini, okulun
biraz ilerisin de

oyuna daldığı sırada
H.Ç. ve ismi belirlene-
meyen bir arkada
şıyla tost alma
meselesi yüzünden
tartıştı ğını söyledi.
Oku! çevresinde
inceleme yapan
polis olayla alakalı
soruşturma
başlattı.

renclsl bı aklandı

Diş Hekimi
Ozcan VURAL

ozca nvura l1 933@notmail.com
www.m i!!iyeUblog/özcan vura l

Kim Çankaya'ya çıkmamalı....
CUMHURBAŞKANLlĞl anayasal bir

mevkidir.
Ama Cumhurbaşkanlığının bir de manevi

yanı var. Yani konsensüs, yani uzlaşma-
anlaşma yanı.

Ulke insanlarının çoğunluğu tarafından
istenme, saygı duyulma ve Cumhurbaşkanı
olarak kabu! edilme durumu.

Onun partisine oy vermeseniz bile o
kişiye saygı duymanız, o kişiyi Cumhur
başkanı olarak kabul etmeniz, görmek iste-
meniz mümkündür.
..Bugüne kadar Türkiye'de hep böyle o!du.
Oyle kişiler Cumhurbaşkanı seçildi kl, 70
milyon Türkiye vatandaşı bu kişiyi
Cumhurbaşkanı olarak tanıdı, saydı...

Buna konsensüs denildi. (Yabancı bir
kelime -çok kuIlafiıIıyor.) '
Yani uzlaşma. Anlaşma...
Uzlaşma pazar!ıkla olmaz, uzlaşma

gönüllerde olur. Anlayışta olur..
BUGUN Recep Tayyip Erdoğan üzerinde

bu uzlaşma var mı?
Yok. Yok... yok ...
Niye yok?
Çünkü Recep Tayyip Erdoğan ordu,

yargı, üniversiteler ve Gumhurbaşkanlığı ile
çatışma içinde. Zaman zaman haIkıyla
kavga ediyor, Onları aşağılıyor," Hadi lan
git - Ananı da a| " diyor.-Öyleyse Recep Tayyip Erdoğan Cumhur
başkanı olamaz.
Şeklen seçim hukuki olabilir ama, onun

seçimi gönüllere uygun değildir.
Bakın işverenlerin kuruluşu lÜSleD'ın llk

bayan Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ
ne diyor:
"Cumhurbaşkan!ığı seçlmleri toplumsal

uz!aşmayla gerçekleşmeli.
Bu, toplumsal huzur için gereklidir."
Bu ne demek? Açık, toplumsal huzur çokönemli. . ı
Meclis çoğunluğu burada şeklidir, ona

bakılıp bir seçim meşru addedilebilir.
Bu doğrudur. Seçmekle iş bitmez,

Çankaya'da saygı ile oturulabilecek mi ?
Bu toplumsal huzuru getirir mi?
Oraya yakışır mı ?.
Ulkeye "huzur" getirir mi? Naçizane

söylüyeyim. Sevgi ve saygı görmez..
Arzuhan Doğan Yalçındağ bunu gazete-

cilere dün de tekrar etti.
Üstelik AKP milIetin yüzde 27'sinin,

oy verenlerin yüzde 34'ünün oyuyla lktidar-
dadır.
Bu da düşünülmeli. Demek ki Türk mil-
letinin % 70 'inin oyunu alamıyor..
Sonra RecepTayylp Erdoğan daha gençtir,

alacağı yol vardır, edineceği tecrübe çok-
tur.

Öyleyse, bu kez, bu kritik dönemde herke-
si kavrayacak,
70 milyonun tecrübesine saygı duyabile-
ceği, dışta sözü dinlenir bir kişinln
Cumhurbaşkanı olması Türkiye'nin lehine
olacaktır.

Halkın ekseriyetinin Gumhurbaşkanı
olarak görmek istediği daha belli değil
ama, kimi istemediğl belli değil mi?
Siz ne dersiniz ?..
AK partililer , biliyorum sizde yakıştıra

mıyorsunuz ama bunu yenilgi kabul ediyor
sunuz. Burada particiliği bırakın.
Yoksa size de, bize de yazık olur..

sahte paralarla

bl rave muz
alırken aka ı

ele verdiler
Bursa'da sahte
paralarla iki ayrı
işyerinden bira ve
muz alan 2 zanlı,
polis tarafından
yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçı!ık
ve Organize
Suçlar Şube
Müdürlüğü'nden
yapılan açıklamaya
göre, N.Y. (36) ile
Y.Y. (36) isimli
2 şahsın sahte
paralarla merkez
Osmangazi
iIçesindeki 2
işyerinden muz
ve bira aldığını

tespit eden mali
şube ekipleri,
N.Y.'yi kiralık
otomobille gezerken
kovalamaca
sonucu yakaladı.
Gözaltına a!ınan
N.Y. ile birlikte
özlüce Mahallesi'ne
giden ekipler, pusu-
da bekledi. Bir süre
sonra buluşma nok-
tasına gelen Y.Y. de
polis ekipleri tarafın-
dan kıskıvrak yaka-
landı. Gözaltına
alınan zanlıların
üzerinde yapılan ara-
mada, 5 adet sahte
50 YTL ele geçirildi.

YazıYORUM
ı

ı

Bir kamvon dolusu
bozuk ila akalandı

lstanbul Mali Şube
Müdürlüğü ekipleri,
günü geçmiş ilaçları
yeni küpürlerle piya
saya süren 5 ilaç
deposuna baskın
düzenledi. Operas
yonda aralarında
bazı firma yetkilileri
ile eczacıların da
bulunduğu 38 kişi
gözaItına alındı.
EdiniIen bilgiye
göre, son kullanma
tarihi geçmiş ilaçları
bastıkları yeni
küpürlerle yeniymiş
gibi gösteren
firmaları takibe
alan mali polis,
soruşturma başlattı.
Ardından 5 ayrı ilaç
deposuna yöne!ik

baskın düzenleyen
ekipler, bir kamyon
dolusu sahte küpür-
lü son kullanma
tarihi geçmiş ilaç
ele geçirdi.
Operasyonda, ara
larında bazı i!aç fir-
malarının yönetici-
!eri, mümessi! ecza
deposu sahipleri ile
yöneticilerin de
bulunduğu 38 kişi,
yerli ve yabancı
firmalara ait çok
sayıda ilaçla birlikte
yakalandı. Gözaltın
da tutulan 38 kişinin
emniyetteki sorgusu
sürerken ilaçlar ince-
lenmek üzere Hıfsı
Sıhha sağlık kuru-
luşuna gönderi!di'Gemlik Körfez' internette www,geınlikkorfezgazetesi,cOın
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[lIakedon a'dan Bursal
Makedonya Büyükel
çisi Me!pomeni
Korneti, Bursa
Büyükşehir
Belediye Başkanvekili
Recai Ekmekçi'yi
ziyaretinde, iki ülke
arasındaki sosyaI,
kültürel ve ekonomik
ilişkilerin güçlendiril
mesini istedi.
lşadamı Fahrettin
Gülener'in Makedon
ya Fahri Konsolosu
olması sebebiyle
Bursa'ya gelen Make
donya Büyükelçisi
Melpomi, Bursa
Büyükşehir Belediye
Başkanvekili Recai
Ekmekçi'yi ziyaret
etti. Fizik olarak
Üsküp'e benzettiği
Bursa'ya ge!mekten
duyduğu mutluluğu
dile getiren Melpomi,
bu tür ziyaretlerin
ekonomik i!işkilerin
gelişmesi açısından
her iki ülke için
fırsat oIduğunu
söyledi. Melpomi,
Makedonya'nın
Manastır kenti ile

Bursa'nın kardeş
şehir olduğunu da
anımsatarak, iki ülke
arasındaki kültüreI
bağların yanı sıra
iktisadi ilişkilerin
güçlenmesini istedik-
lerini belirtti.
Bu ilişkilerin
geIişmesinde de
fahri konsolosların
payının büyük
olduğuna işaret eden
Melpomi, bu nedenle
Bursa'nın başarılı
işadamlarından Fah
rettin Gülener'i fahri
konsolos olarak gö
revlendirmeye karar
verdik!erini anlattı.
lşadam!arı na
Makedonya'ya
yatırım çağrısı
Bu arada Makedon
ya'nın yatırım açlsın- .
dan her geçen gün
daha da tercih edile
bi!ir ülkeler arasına
girdiğine işaret eden
B.üyüke!çi Melpomi,
"Onümüzdeki yı!
AB ile adaylı müza
kerelerine başlaya-
cağız. Makedonya'nın

2010 yıIında AB'ye
tam üye olacağına
inanıyorum.
Bu çerçevede ülkem-
izde bir yatırım
kampanyası başlattık.
Hükümetimiz, yatırım
yapacak firmalara
sağlayacağı imkanları
da açıkladı. Kültür ve
tarihinin yanı sıra
sanayisiyle de geliş
miş olan Bursa'daki
işadamlarını da
ülkemize yatırıma
bekliyoruz" diye
konuştu.
Türkiye ve
Makedonya:
Tarihi bağı olan
iki dost ülke
Bursa Büyükşehir
Be!ediye Başkanvekili
Recai Ekmekçi de,
tarihi birlikte!iği .
olan Türkiye ile
Makedonya'nın
Osman!ı Devleti'nin
şemsiyesi a!tında
yı!larca birlikte
yaşadığını ifade
ederek, "Osmanlı
lmparatorluğu'nun
dağılmasından

a

sonraki iki ülkenin
ayrılığı ilişkilerin
devamını
engellemedi. Ülkeler
arasındaki ilişkilerin
bundan sonra da
hem kültürel hem de
ekonomik alanda
Fahri konsolos
Fahrettin Gülener'in
de katkılarıyla
süreceğine inanıyo-
rıüm" dedi.
Manastır ile
Bursa'nın 16 yıllık bir
kardeşlik anlaşması

blrll

olduğunu yineleyen
Başkanvekili
Ekmekçi, her yıl
uluslararası Bursa
Festivali kapsamında
yapılan AItın Karagöz
Halk Danslarr
Yarışması'na bu yıl
da Manastır'dan bir
ekip davet ettiklerini
kaydetti. Ekmekçi,
kültür, sanat, tarih
ilişkilerin yanı sıra
Türkiye ile Makedon
ya arasındaki ekono
mik ilişkilerin bundan

rı sı

sonra da güçlenerek
devam edeceğine
inandığın ı
sözlerine ekledi.
Makedonya
Büyükelçisi Melpomi
Baş kanvekili
Ekmekçi'ye ülke
sanayisini tanıtan bir
rehber hediye etti.
Ekmekçi de,
Makedonyalı konuk-
lara, geçmişten
bugüne Bursa'nın
tarihini anlatan bir
kitap sundu.

ı
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lstlklal Ma ı'nın TBMM'lnde
kabulünün 86. ıldönümü kutl andı
SeyfettinŞEKERŞÖZ

Mehmet Akif Ersoy'un
yazdığı lstikIa|
Marşı'nın TBMM'de
kabulünün 86.
yıldönümü nedeniyle
AKP llçe Başkanı
Enver Şahin yazılı
açıklama yaptı.
Şahin, 'lstiklat
Marşı'ndan bağımsız
lık, özgürlük, millet
ve hakkaniyet ışığı
yolumuzu aydınlat-
maya devam
edecektir'dedi.
1919 baharında
Mustafa Kemal'in
Anado!u'ya çıkışıy!a
birlikte, vatanın
namusunu korumaya
yemin etmiş büyük
Türk milleti genciyle,
yaşlısıyla, kadınıyla,
erkeğiyle Kuvay-i
Milliye ruhuyla
harekete geçmiş ve
ülkeyi işgalcilerden
temizlemek için
Mustafa Kemal'in
etrafı nda kenetlenerek
düşmanla savaşmaya
başladığını hatırlatan
Şahin, "23 Nisan
1920'de açılan

TBMMı Türk insanının
bağımsızlık azmini
daha da körüklemiş,
kurtu!uşa olan inancı
daha da pekiştirmişti.
TBMM'de heyecan
vardı, umut vardı, ruh
vardı, kısaca bir milleti
millet olma şuuru ite
harekete geçirecek
her şey vardı.
Ama bir şey eksikti.
Tarih boyunca boyun-
duruk a|tında yaşa-
mamış milletin şan!ı
bağımsızlık mücade-
lesini işaretleyip,
taçlandıran,
bayrağımızın da!ga-
landığı her yerde mil-
leti temsil edecek bir
miIli marş yoktu. Bu
eksikliği gidermek
isteyen Meclis, bir
yarışma açarak,
Türk'ün ruhunu diri
tutacak bir marş
arayışına girmiş ve
Mehmet Aklf Ersoy'un
yazdığı o muhteşem
eser yarışmada
birinci seçilmişti.
Mi|letimizin en büyük
kahramanlık destanı
ve anlam!ı şiirlerinin

başında gelen
lstiklat Marşı,
TBMM'nin 12 Mart
1921 tarihli oturumun-
da 'resmi marş'
olarak kabu! edilerek
ayakta alkışlanmıştır.
Mehmet Aklf Türk
milletine cesaret ve
tahammül aşılamak
için ve onda bulunan
duyguları harekete
geçirmek için şiirine
korkma sözüyle
başlıyor. Bayrak bir
milletin geleceğinin
ve bağımsızlığının
sembolüdür.

Bayrağın sönmesi
Türk milletinin istik-
balini kaybetmesidir.
Şair ülkemizde tek bir
insan kalana kadar bu
vatanı savunacağımızı
belirtiyor. O halde en
son Türk bireyi son
nefesini vermeden
Türk istiklal ve bağım-
sızlığını yok etmek,
Türk bayrağını
söndürmek mümkün
deği!dir. Zira
bayrağımız milletimizin
yaldızıdır. Bayrağın
kaderi ile milletimizin
kaderi birbirine

bağlıdır. Bayrak biz_.
imdir. Biz yaşadıkça
onu elimizden
kimse alamaz.
Türk milletinin bütün
fertlerini öldürmedikçe
bağımsızlığını kimse
yok edemez. Büyük
dava ve aksiyon adamı
Burdur Mi!letvekili
Mehmet Aklf Ersoy'un
yazdığı lstikla! Marşı,
hürriyetine pranga
vurulmak istenen mil-
letimiz|n kurtuluş
mücadelesini ve inan-
mışlığını destansı bir
anlatımla dile
getirmektedir. Akifin
bu haykırışını dinleyip
de ortak olmayan,
heyecanlanmayan bir
vatan evladı bulmak
imkansızdır. Akif, mil-
letimizin şaha kalktığı
işgal günlerinin asla
unutulmaması, ama bir
daha da yaşanmaması
düşüncesiyle lstikla!
Marşı için kaleme
sarılmıştır. Bu konuda-
ki kanaatini 'Allah mil-
letimize bir daha lstik-
lal Marşı yazdırmasın'
diyerek açıkça deklare

etmiştir. Her zamın
için lstiklal Marşı'ndaki
anlam ve önem
ekseninde ilerleyen
milletimiz, Akifin
bu isteğinin takipçisi
olacaktır.
lstiklaI Marşı'ndan
saçılan bağımsızlık,
özgürlük, millet ve
hakkaniyet ışığı yolu-
muzu aydınlatmaya
devam edecektir.
Akifin şiirini kabul
eden TBMM, mi!-
letimizin övünç
kaynağı olmayı
sürdürmektedir.
lstiklaI Marşı'ndan
saçılan bağımsızlık,
özgürIük, millet ve
hakkaniyet ışığı yo|u-
muzu aydınlatmaya
devam edecektir. lstik-
lal Marşı'mızın 86. yılı
vesilesiyle ölümsüz
şair Mehmet Akif
Ersoy ile birlikte;
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü ve silah
arkadaşlart nı rahmetle
anıyor, Allah mil-
letimize bir daha
lstiklal Marşı
yazdırmasın" dedi.
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Lale keınal kılı retlm Okulu Kadınl ar Günü'neııkö
Y

Lale Kemal Kılıç
İköğretim okulu
Oğretmenleri eğitime
verilmesi gereken
desteğin önemini
vurgulamak için
yaptıkları katkı ile
danışma kulubesi
y.aptırdılar.
Ogretmenler, Okul
Müdürü Hayrettin
Minare önderliğinde,
maaşlarını aldıkları
bankadan
kendilerine
ödenecek banka
promosyonu olan
62 YTL lik alacak-
larını, okul girişine
danışma kulübesi
alınması için
Okul Aile Birliğine
bağışladılar.
Bankaların
maaşlarını kendi
bankalarından
almaları karşılığı
kurumlara verilen
banka promosyonları
son dönemde
Milli Eğitim Bakanı
Hüseyin ÇELIK' in
yazılı talimatı ile
kurumda çalışanlara
clağıtılması gündeme
ge|miş ve memurlar
arasında çeşitli
spekülasyonlara
sebep olmuştu.
ozellikle okulların
maddi anlamda
sıkıntılar yaşadığı
ve Oğrenci
velilerinden
okullarına destek
çıkmaları konusunda
okuI id'arelerinin
çağrı yaptık!arı
bu döııemde,
Lale Kemal Kı!ıç

İlköğretim Okulu'ncia
çaIışan personelin
böyle örnek bir
davranışta bulunması
eğitim için herkesin
destek vermesi
yoIunda ciddi bir
anlam taşıyor.
Konu ile ilgili
olarak l!çe [lilli
Eğitim Müdürü
Mehmet
Ercümen yaptığı
aç.ıklamada
'Oğretmenlerimizin
bu jesti son
derece anlamlıdır.
Umarım bu davranış
halkımıza da güzel
bir mesaj olur ve
vatandaşlar
okullarına daha
çok sahip
çıkarlar" dedi.
Lale Kemal
Kılıç İlköğretim
Okulu'nda bahçeye

Y

okulda bulundukları
sürede daha
güvende olduklarını
görerek mutlu
olduk!arını
belirti!er.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AK Parti llçe Kadın
Kolları yönetimi 8
Mart Dünya Kadınlar
Günü ııedeniyle
sağlık kuruluşlarını
gezerek hasta
yatan kadınlara
karanfil dağıttılar.
Muammer
Ağım Devlet
Hastanesinde
bayan personel

ile refakatçi ve
' hasta kadınları

ziyaret eden
AK Parti llçe
kadın kolları
Başkanı Emine
Yalçın ile
yönetim kurulu
üyeleri hem kutla-
mada bulundular
hem de geçmiş
olsun dileklerini
sundular.

retınenlerlnden anlamlı ba
karanf kutlamaıııı

ş

kon u lan
prefabrik ku!übe
danışma olarak
ku llan ılmaya
baş|adı ve öğrenci
veli|eri çocuklarının

rİez
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Bursara 'da Teknolo Dersl
ı

ı

Demirtaşpaşa Anado
lu Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi öğren-
cileri, ulaşımda
kullanılan teknoloji ve

raylı sistemin elek-
tronik donanımIarı
hakkında bilgi edin-
Jnek için BursaRay'ın
lşletme ve Kontrol

Merkezi'ni ziyaret etti.
llk olarak Burulaş
brifing salonunda
düzentenen bir
toplantı ile raylı

sistem konusunda
bilgi alan okulun
elektrik ve elektronik
bö!ümü öğrencileri,
daha sonra
Burulaş - BursaRay
!şletme Kontrol
Merkezi'ni (lKM) ve
Bakım Atölyeleri'ni
gezdiler. lKM'de,
trenlerin kontrol
sistem leri, si nyaliza-
syon ve haberleş-
menin nasıI yapıldığı
ite iIgili bilgilerini
alan öğrenciIer,
bakım atölyelerinde
ise trenlerin sahip
olduğu teknolojileri
uygulamalı olarak
öğrendiler.

Tren bakım
atölyeierinde ve
işletme böIümünde
raylı sistemin
çalışmasından,
arıza onarımlarına
kadar birçok fark!ı
konularda yetkililere
soru!ar soran
Demirtaş Anadolu
Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi Elektrik

ve Elektronik Bö!ümü
öğretmenleri, "E!ekt
rik ve elektronlk bölü
mü öğrencilerimiz bu
geziden, teknik an
Iamda önemli bi!giler
edindiler. Bu biIgiler
gerek öğrenim süreç-
lerinde gerekse ileri
de iş yaşantılarına
önemli katkılar sağla
yacaktır" dedi.
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Okul öncesl ocuklarasanatsal e
Seyfettin şEKEB§aZ
Umurbey Beldesi'nde
bulunan ve Milli
Eğitim Bakan!ığı
onaylı Nadide
Atamer AnaokuIu'nda
okul öncesi
çocuklara Bale
ve yaratıcı Drama
ders!eri veriliyor.
Nadide Atamer'in
sahibi olduğu
Umurbey Parsbey
Mahallesi Değirmen
Sokak'taki Çocuk
Akademisi'nde
Tiyatro Sanatçısı
Belgin Bilgin
Gümüşkaya yöneti-
minde çocuk|ar
geleceğe yöne!ik
eğitilip sosyal
bil gi leri geliştiriliyor.
Doğayla iç içe bir
mekanda eğitim
veren Anaokulunda
ayrıca çocuklar
haftanın belirli gün-
lerinde As Merkeze
giderek paten yap-
mayı öğreniyor!ar.
Oku! öncesi çocuk-
|ara sanatı sevdirip
eğitimini.veren
Gümüşk?y?,
'Gemlik'te ilklere
imza atarak okul
öncesi çocuklara
hem sanatı sevdirip
hem de onları
sosyal bakımdan
eğitiyoruz. Amacımız
okul öncesi
çocuRlarımıza
ılıüzik, yaratıcı
drama, Almanca,
Satranç, Resim gibi
çeşitli eğitimleri
uyguluyoruz' dedi.
Her ay Bursa Devlet
Tiyatrosu'na gklerek

çocuklara tiyatro
sevgisini verdiklerini
söy|eyen Nadide
Atamer ise önümüz
deki y1z aylarına iddi-
alı hazırlandıklarını
müjdeledi.
velilere verilen özel
şifre ile çocuklarını
sürekli takip edebi!
me olanağı yaratıldı
ğını söyleyen Atamer,
yaz aylarında bahçele
rinde çocuklara hem
ekmeyi hem de ektik-
lerini biçmeyi öğre-
teceklerini ve ayrıca
evcil hayvan yetişti-
rerek onlara hayvan
sevgisini aşılayacak-
larını söyledi.
Amaçlarının öz
güvenini kaianmış

sosya| yapısı güçlü
çocuklar yetiştirmek
olduğunun altını
çizen Nadide Atamer,
ailqlerden gelen
büyük tatep üzerine
bale dersleri ile
Anaokulu bahçesinde
bulunan havuzda
yüzme dersleri
vermek için çalışma
başlattı kları nı söyledi.
'yaratıcı oıtamda
üretici bireyler
yetiştirmek amacıvla
çocuklarımıza
geleceğe yönelik
sağlam temeller
ol u ştu rm ak i stiyorıız'
diyen Atamer,
llçe Mil!i Eğitim
Müdürlüğü
işbirliğindle

23 Nisan etkinlikleri
kapsamında tüm
okul öncesi eğitim
alan çocuklara
Kü!tür Merkezi'nde
düzenleyecekleri
Tiyatro oyunu

izIettireceklerini
söyledi.
Nadide Atamer,
çocuklarının
sanat yapmayı,
sorular sormayı,
öykü anlatmayı,

Y

ltlm

eleştirmeyi ve
keşfetmeyi seven
bireyler olmasını
isteyen anne babaları
"Çocuk Akademisi"ne
beklediklerini
sözlerine ekledi.
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TüRKlyE,NlN EN KALirrıj ve
EKONOMİK DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA İİİ

EN özel ve GüzEL Güı,ıLERlNizıçlN...

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

liKĞlr-fe- (EDfs(et
MATBAACİLİK - YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK

İstikla! Cad, Bora Sok. Akbank Aratığı No : 3/B GEIıILİK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

D
D

34 YıLLıK
TEcRÜeEMız iLe
HlzMETinıizDEyiz
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Penal tı latanlar madal

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Engürücük
İlköğretlm Okulu'nda
200.6-2007 Eğitim
ve Oğretim yı!ı
etkinliklerinde
düzenlenen penaltı
atma turnuvasında
birincl olan sınıflara
madalya verildi.

Birinci ve ikinci
kademe sınıflarında
düzenlenen
turnuvada, en
iyi penaltıyı atan
sınıflar belli oldu.
Birinci kademe
atışlarında 5/A sınıfı
rakiplerine üstün!ük
sağ|arken, ikinci
kademe sınıfları

arasında çekişme
içinde geçen
atışlarda 8/A
sınıfı birinci oldu.
Okul içinde yapılan
çeşitti spoıtif
etkinlikler içinde
yer alan sınıflar arası
penaltı atışında
birinci kademe
birincisi olan 5/A

sınıfına madalyalarını
okul müdür yardım-
cısı Fedai keskin
verirken ikinci
kademe penaltı
atışiarında birinci
olan 8/A sınıfına
ise madalyalarını
1. Sınıf öğretmeni
ve Oku! Spor
Kulübü Danışmanı

Erol Mete verdi.
Düzenlenen penaltı
turnuvasına okul
bünyesindeki tüm
sınıflar katı!ırken
yarışmalar
eğlence, kardeşlik,
dayanışma,
dostluk ve
sporcu ahlakına
uygun şekilde

aal dı

gerçekleştirildi.
Engürücük
Ilköğretim
Okulu önderliğinde
ayrıca sınıflar
arası, çevre
okulları ile öğretmen-
ler arasında çeşitli
sportif turnuvaların
düzen|eneceği
bildirildi.

ıen ı
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kendi 9zel besirıiz kurbanlıklanmuı

Gemlik Belediye Mezbatıasındaki
TeşisirDDden temin e debilirs irıız.

Isteyen müşterilerimizin
Korbanlan ozııraı, kasaplanmızla

lstenilen yerde kesilir.

BEnHAY Eİ
Tel : 513 11 48 Gep Tel : 0,532 779 91 94
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Bursa Büyükşehir
Belediyesi, bir yan-
dan kent yaşamını
kolaylaştıran ulaşım,
altyapı gibi fiziki
yatırımlarını
sürdürürken, diğer
taraftan ise halkın
bilinçlendirilmesine
yöne!ik eğitim

faaliyet|erine de
devam ediyor.
Büyükşehir
Be|ediyesi Sivil
Savunma Müdürlüğü
uzmanları, Sivil
savunma Günü ve
Haftası sebebiyle,
550 öğrenciyi sivil
savunma hakkında

blr

bi!gilendirdi. Vahide
Aktuğ llköğretim,
Atatürk Endüstri
Meslek Lisesi ve
Dilek Özer llköğretim
Okulu öğrencilerine,
i|k olarak sivil
savunmanın tanımı
ve amaçları aktarıldı.
Afetler ve afet anında,
öncesinde ve son-
rasında yapı!ması
gerekenIer hakkında
bilgilerin de
verildiği seminerde,
BUSKl Sivil
savunma uzmanı
Münir Yıtmaz,
17 Ağustos ve 12
Kasım 1999 yılında
yaşanan Marmara
Depremi'nden
örnekler vererek,
öğrencileri özellikle
depreme karşı
bilinçlendirdi.
Afetlerin doğal
afetler, insan kaynaklı
ve teknoloji kaynaklı
afetler olmak üzere
3'e ayrıldığını
kaydetti. Bunlardan
en önemlisinin ve

büyük kayıpIara ne
den olanın ise doğal
afetler oIduğuna
işaret effi. Türkiye'nin
karşı karşıya o!duğu
en önemIi ve doğal
afetin ise deprem
olduğunun altını
çizen YıImaz, bu ne
denle herkesin biraz
da olsa sivil savunma
bilgisine sahip olması
gerektiğini vurguladı.'
Afet anında dikkat
edilmesi gereken en
önemli materyalin
kişisel acil durum
çantası olduğunu
ifade eden Yıtmaz, ev,
araç ve işyerleri için
ayrı ayrı acil durum
çantası hazırlanması
gerektiğini bildirdi.
Taşınabilir aci! durum
çantasında, pil!i
radyodan, el
fenerinde, ilkyardım
malzemelerinden,
özel ilaçlara, yiyecek
ve giyeceklere kadar
hemen her şeyin
bulunmasının şart
olduğunu dile getiren

ıııı

Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Müdürlüğü uzman!arı, halkın
blllnçlendirilmesine yönellk eğitim faalifetlerini sürdürüyor

Yılmaz, çantanın betki
de olası bir afet anın-
da hayat kurtarabile-
ceğinin altını çizdi.
Yılmaz, öğrencilere
sivil savunma teşki-
latlarının amaçlarını
ve çalışma prensip-
lerinden de bahsetti.
Gerekli önlemlerin
alınmasıyla büyük
felaketlerin küçük
kayıp!arla atlatılabl!e-
ceğine işaret eden

Yılmaz, 'Bu
ön!emleri
almak devletin
olduğu kadar
vatandaşların da
görevidir. 15-65 yaş
arası, kadın, erkek
tüm vatandaşlarımız
sivil savunma teşki-
latının bir üyesidir.
onlemlerin en önde
geleni ise eğitimli
ve bilinçli bir toplum
yetiştirmektir' dedi.

ı
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Barbaros BALMUMCU

sENARYo
Bazı filmler vardır ikinci defa seyredi!

meye değmez. Geçen sene genç takımIar
şampiyonasında da aynı senorya yazılıp
sahaya konuIdu genç takımlar şampiyon
olamadı.

Bu sende Ağaköy maçından sonra aynı
senoryo sahneye çıktı.

Beyler kir|i ellerinizi masadan kaldırın
zira parmak izleriniz çıkıyor.

Bir zaman gelecek ki yüzünüz kızaracak.
Bir takımla bu kadar uğraşılmaz.

Nihahet Faruk Güzel futbolcuların goı,t-
lünli almaya başladı.

lnşallah bundan sonra başarılarının
devamı gelecektir. Bu yazımı isterimki
Amatör Bölge Müdürlüğü de okusun.

0ffi ıOrtaö
retlm Ge

Y ı

[ıılode ıı,rııle
Mllll Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik,
Ortaöğretim
Kurumları Oğrenci
Seçme ve
Yerleştirme Sınavı
(OKS) yerine
kademeli olarak
uygu!amaya
konulacak
yeni modeli açıkladı.
Çelik, Bakanlık
Başöğretmen
Salonu'nda
düzenlediği basın
toplantısında,
OKS yerine tam
olarak 2008-2009
eğitim-öğretim
yılında uygulamaya
konulacak olan
"Ortaöğretim Geçiş
Modeli" hakkında
bilgi verdi. Yeni
müfredatın eğitim
sürecini bütünüyle
esas alan bir
ö!çme ve değer-
lendirme sistemi
getirdiği için
OKS'nin bu şekliyle
devamının mümkün
olmadığına

işaret eden Çelik,
bu yıl OKS'nin
yapı lacağı n ı,
ancak sınavda
önceki
uygulamalardan
farklı olarak
i!köğretim başarı
puanının dikkate
alınacağını bildirdi.
Çelik, ayrıca bu yıl
öğrencilerin OKS'nin
ardından bir kereye

mahsus 20 okul
tercihinde bulun-
abileceklerini,
öğrencl ve ve!ilerin
okulların ilgili
servislerine
başvuracaklarını
söyledi.
Bakan Çelik,
hiperaktif çocuk!ara
yönelik sınavda
bir ek süre
verilmesinin söz

konusu olmadığını
kaydetti.
Çe!ik'in verdiği
bilgiye göre,
2007-2008 eğitim
ve öğretim
yılında da OKS
uygulanacak.
OKS puanlarına
ilköğretim diploma
notu yüzde 20
oranında etki
edecek.
2007-2008 eğitim
öğretim yılının
sonunda 6. ve
7. sınıfIar yeni
modelde öngörü!en
"Seviye Belirleme
Sınavı"na (SBS)
tabi tutulacak!ar.
2008-2009 eğitim-
öğretim yılı
sonunda ise
6.,7. ve 8. sıİıflarda
SBS uygulanacak
ve öğrencilerin
ortaöğretim
kurumlarına
yerleştirilmeleri
tamamen yeni
modele göre
gerçekleştirilecek.

ı
Barbarosça

Siiz cle geleceğirni-.e
lıııgünclen el ko3zıın

Çün]<ü toprak yzoiİsa
geleceğirni=, yzok---

EL KoY
Avea, Telsim ve Turkcell

hattınızdan 346,4'e mesaj atın.

Wtw.elkopn.com www,teıııı,(org, tr

TEilA
ö

b

G[il

ıGe k Kö rfez' ter tte wvvw. g kk rtezg etes
ıaı c moazome ım n enı

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

ıclı sATıLıK ve KiRALııtLARıı,llz

BAY ııIu§TArA üııLP ıilLAI,TA}{
Her Çeşit Emlak A|ım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

120 m2 3 + 1 SATILIK LUX DA|RE

ıYAPıLıR

iıı ıizi ARAyıNız

n 3 oda 65 m'SATIL|K DAIRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATIL|K LUX DAIRE Denizi gören, 3+1, 140

Ka n Mahallesi'nde denizi

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli [ılüstakil Ev (Bahçe İçinde}Yeni DevletHastanesiAItı

Eski PazarCad.100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balıkpuan EskisahillıIektep Sokak lllo:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+1.110 m2 asansörlü {ombilisatılık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey'de 1Z donum arazı ve AzOt ı(avşaglna 40u mz uzaıilıl$a

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta İşIemleri ve Doğalgaz Po|içesi YapıIır,

ŞEKER SlGORTA
n acide öıZALP

Tel : 513 2474 Fax: 51410 21

40 kı lllk alım ı
Diyarbakır Adl iyesi'ne
alınacak 40 zabit
katipliği için 2 bin
kişinin başvuruda
bu!unduğu be!irtildi.
Adalet Bakanlığı'nın
açmış olduğu
katiplik sınavı
için başvurular

tamamlandı.
Diyarbakır Adliyesl'ne
alınacak 40 zabıt
katibi için 2 bin
kişi başvurdu.
Sınava girecek olan
adaylar sabah
saatlerinden itibaren
başvuru belge|erini .

vuru
almak için adliye
önünde uzun
kuyruklar oluştu-
rurken, alınacak
40 zabıt katibi için
cumartesi ve
Pazar günü 'sınav

yapı!acağı
belirtildi.

in 2 bin ba

KAYıP Gemlik Nüfus Müdür!üğü'nden aldığım nüfus cüzdanımı
kaybettim. Hükümsüzdür. Hanife AVAR

NOSTRLJİH VC
YUNRNİSTRN gC ZİSİ

zCL ",

aa

04,ı4 }lAtI§ ıoo7 ı0 OECE ıı Ouil
B oy dun h oy a B atı T r rılıy a (D e de ağa ç, G iimükin e, İn 

ç 
ru §J

KAVALA- SELA^li( -YANYA- PARGA- PREVEZE -

ATİI'I A - GİNT $and,y a, Resemno, Hany u)

RfıDfıS- IyIAtJvIAtlS - BIJRSA

eiı_ci içii.|
ALı PEKMAN cEP : 0 532 276 17 78

Ş.F.T TRAVEL AGENCY TEL : 0 224 251 00 29
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Hiperaktivite
erkek Yocu a
babadan miras
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bengi Semerci,
dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun,
okul öncesi dönemden, erişkin döneme
kadar hayatı olumsuz etkileyen önemli bir
rahatsızlık olduğunu söytedi.
Prof. Dr. Semerci, dikkat eksikliği, hiperak-
tivite bozukluğu hastalığının, son yıllarda
bulunmuş gibi gündeme geldiğini, ancak
1902 yı!ında tanımlandığını ve yeni bir
hasta|ık olmadığını belirtti.
"Hiperaktif çocuk" diye bir tanımın doğru
olmadığını ifade eden Semerci, "Dikkat
eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, tedavi
edilmesi gereken bir sorundur. Dikkat ek
sikliği, hiperaktivite bozukluğu, dikkatini
toplayamamak, aşırı hareketlilik ve dürtü
sellik, içimizden gelen ama ifade edileme
yen bir duygudur. Bireyde bu bulguların
hepsi oIabileceği gibi bazen sadece biri de
görülebilir" dedi. Semerci, hiperaktifliğin
sadece düz duvara tırmanan, yerinde dura-
mayan değil, saatlerce televizyon önünden
kalkamayan çocukta da olabileceğine dik
kati çekerek, "Dikkat eksikliği, hiperaktivite
bozukluğu, önemli bir rahatsızlıktır. Çünkü
oku! öncesi dönemden, erişkin döneme ka
dar hayatı olumsuz etkiler. Yani dikkat ek
sikliği, hiperaktivite bozukluğu bir çocuk
hastalığı değil, erişkin dönemde de görüle
bilmektedir. Doğru şekilde ele alındığı
zaman, kolay tedavi edilebilmektedir. Bütün
yaşam boyunca hem çocukluk hem de
daha sonraki dönemde erkek çocuklarda,
kız çocuklardan daha iazla görülüyor"dedi

Barış Güler'in kaleminden
7 YAş

i-1?,

I
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DPY, eba vurular lllUlart'ta ba lı 0r
ltköğretim okultarının
5, 6 ve 7'nci sınıfları
i!e ortaöğretim
okulların 9, 10 ve.
11'nci sınıflarındaki
öğrenciler için Devlet
parasız yatı|ılık ve
Bursluluk Sınavı'na
(DPY) başvurular,
12 Mart Pazartesi
günü başlayacak.
Başvuru ve yer-
leştirme ile ilgili
işlemlere ait açık|ama
ve kurallar,2007 DPY
e-Başvuru kılavuzun-
da yer a!ıyor.

Adaylar bu kılavuza
Milli Eğitim
Bakanlığı'nın
"yyvyw.meb.gov..tr"
internet adresinden
u!aşabilecekler.
Sınava, Türkiye Cum
huriyeti veya KKTC
vatandaşı olan bulun-
duğu sınıfta bir yıldır
öğrenim görüyor
olanlarla maddi duru-
mu yoksun bulunan-
lar başvurabilecek.
Devlet parasız yatı!ı!ı
ğı halen ilköğretim
okullarının 8. sınıfın-

da, orta öğretim okul
larının 9,10 ve 11.
sınıflarında öğrenim
görüyor olaglar,
bursluluğu ise ilköğre
tim okullarının 5,6,7
ve 8. sınıflarında orta
öğretim okulIarının 9
ve 10. sınıflarıyla
Anadolu teknik,
teknik liseler ve öğre-
tim süresi hazırlık +4
yıl olan okulların 9,10
ve 11. sınıflarında
öğrenim görenler
tercih edebilecek.
Başvuru işlemleri
DPY'ye 5,6,7,9,10 ve
't1. sınıflarda başvura-
cak adaylar 10 YTL,
i!köğretim pkul!arının
8. sınıfındın başvura-
cak adaylar ise OKS
ile birlikte 20 YTL
sınav ücretini kı|avuz-
da belirtilen banka
şubelerine yatıracak-
lar. Mektup, elden,
internet bankacılığı
veya EFT yoluyla
sınav ücreti tahsil
edilmeyecek.Adaylar,
sınav ücreti yatırma
işlemi için bankaya
herhangi bir havale
ücreti veya benzeri
bir gider ödemeyecek.
sınav ücreti
Sosyal Hizmetler ve

Çocuk Esirgeme
kurumu kanunu
kapsamına
giren adaylardan
alınmayacak. Sınav
başvurularını n yapı !a-
bilmesi için önce!ikle
adayın e-okul sistem-
ine kayıtlı olması
gerekiyor. Başvuru
işlemleri sınav ücre-
tinin yatırılmasından
bir gün sonra
"yy.lıy,ı,y. m eb. gov.tr" i l e
"oks2007.meb.gov.tr"
adreslerinden bireysel
ya da okuldan yapıla-
bilecek.Başvuruların
geçerli sayılabilmesi
için oku! müdürlüğü
tarafından sistemden
onaylanması
gerekiyor.
Başvurular,23 Mart
Cuma günü mesai
bitiminde sona
erecek.
llkögretim 8. sınıf
öğrencilerinden
devlet parastz yatılı
veya burslu okumak
isteyen adayların
sınav başvuruları, 26
Mart-l 3 Nisan tarihleri
arasında Orta Öğretim
Kurumları Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme
Sınavı (OKS) ile
birlikte yapılacak.

ocukl ara5

kadar telefon

ına

sak

Almanya Çevre Bakanlığı: Gep telefon|arı
çocuklara zaraı veriyor, 5 yaşına kadar
ceple konuşmalan yasaklanmalı.
Almanya'da Çevre Bakanlığı, 5 yaşından
küçük çocukların kesinlikle cep telefonuyla
konuşturulmamasını ve bu konunun
tabulaştırılmasını istedi. Alman lşınlardan
Korunma Dairesi'nin yaptığı son araştır-
manın, cep telefonlarının yaydığı elektro
dalganın küçük çocuklar için zararlı
olduğunu ortaya koyduğunu bildiren
bakanlık sözcüsü, "Çocuklara cep yasağı
tamamen tedbir amaçlı" dedi.
Sözcü, bunun çocukların sağlığının
korunması açısından gerekli olduğunu
vurguladı.

a

ELElıIAil ARAil lY(IR

Firmamızda çaIıştırılmak üzere

Askerliğini yapınış

BAY şOFÖR ARANIıIIAKTAD| R.

Adres: Gazhane Gaddesi No= 11

YATAŞ BAYİİ

Tel:5147877
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Seyfettin ŞrXenSÖZ
Bursa birinci
amatör kümede
mücadele veren
takımlarımızdan
Gemlikspor,
Kumla Belediyespor
ve Umurspor bu
hafta deplasmanda
puan arayacaklar.
Oynadığı üç maçta
6 puan toplayan
Gemlikspor
bugün saat 13.30 da

Merinos sahasında
Geçitspor ile
karşılaşacak.
Sezona iyi baş|ayan
ancak ikinci
maçta yenilgi alan
Gemlikspor'un
Geçitspor
karşısında sahadan
3 puanla ayrılması
bekleniyor.
Pazar günü ise
iki takımımızın
depIasmanda
maçı Var.

Baglarbaşı
sahasında
mücadele edecek
takım larım ızdan
Kumla Belediyespor,
saat 11.30 da
Hürriyetspor ile
karşılaşacak.
lkinci maçta yine
aynı sahada
saat 13.30 da
Umurspor Yeni
Karamanspor ile
karşı karşıya
gelecek.

ıı

oz karaden|zs 0r sezonu a 0r
Seyfettin ŞeXenSÖZ.
lkinci amatör küme
takımlarımızdan
Öz Karadenizspor
yarın ilçe Atatürk
stadında yeni sezona
merhaba diyecek.
Geçtiğimiz yıl katıldığı
ikinci kümede başarılı
olmasına rağmen
finallerde kaybederek
birinci amatör
kümeye çıkamayan
Oz Karadenizspor,
bu yıl sezona iddialı
hazırlanıyor.
Taraftarının katılımıyla
sezona merhaba
diyecek olan Öz

Karadenizspor'dla
hedef bu kez bir,iilci
amatör kümeye
çıkmak. Takıma yapı
lan yeni transferlerle
güçlü bir kadro o!uş-
turan oz karadeıniz
spor yarın saat 12.00
de taraftarlarını ilçe
stadında bekliycır.
Yatırım ları nı. gelııcek
için yapan Oz Kiarade
nizspor yönetimi,
çevre yolu dışında
kiraladığı arazid,e
kulübe antrenmıın
sahası ve tesisleır
kazandırmak içiıı
çalışmalarını
sürdürüyor.

GEMüı< siNEMA GüNlüGti
§eanslar

ı ı.50 . 14,15 , ı6.50 , 20.00
l ı.45 , ı4.00 , 16.15 - l8.ı5 - 20.15
(Kezeıvasyon Tel : 5l5 33 2ll

vENUs sINElttAsı

Filmin Adı

ç[fi[I DER§IıAIIE

BAİDA

TUTKU SİNDMA§İ

soN oslıtAJlLı (Ynmnı ıı.,İ) ı2.00, 14.00, ı6.00, ı8.00, 20.50
(Rezervasyon Tel : 513 64 06)

Bur§a§ §iva§§ ıka0 0r lle ka a
Turkcell Süper Lig'de bugün deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak
Bursaspor, Türk Hava Yol!arı'nın (THY) tarifeli seferiyle Sivas'a g,eldi.
Bursaspor kafilesi, havalimanından otobüsle konaklayacakIarı otele
yerleşti. Kafitede sakatlıkları bulunan De Souza, Ömer Aysan, Bekir
Ozan, Mehmet Yılmaz, Serkan Kurtuluş, Serdar Aziz, Sercan Yıldırım
ile sarı kart ceza!ısı Volkan Bekiroğlu yer almıyor.
Bursaspoı Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı ter
idmanının ardından maç saatini beklemeye başlayacak.
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Baharın gelmesi
ile birlikte burun
akması, kaşıntı, göz
yaşarması ve deri
döküntüsü gibi
şikayetler ile kendini
gösteren "alerjik
rinit" yani "saman
nezlesi" de artıyor.
Alerjik Rinit Nedir?
Alerjik rinit; burunda
kaşıntı, hapşırma,
sulu akıntı ve burun
tıkanıklığı gibi
şikayetler i|e görülür.
Bazı hastalarda
işitme problemleri,
boğaz ağrısı, ses
kısıklığı ve öksürük
de olabilir. Alerjik
rinite sebep olarak
mevsimsel potenler,
bazı besin maddeleri
(çi|ek, fındık, yumur-
ta, ba|ık gibi)r bazı
küf mantarları ve ev
tozu akarları ile hay-
van tüyleri sayılabilir.
Alerjik şi kayetler bazı
kışilerde bütün bir
yı| boyunca sürer
ken, bazılarında bel!i
mevsimlerde artış
gösterir. Mevsimsel
alerjik riniti olan kişi-
lerınde şikayetler ilk-
bahar ve sonbahar
aylarında yoğun
olarak ortaya çıkar.
Alerjik rinit ağır bir
hastalık olmamasına
rağmen yaşam
kalitesini son derece
olumsuz etkileyen bir
rahatsızl ıktır. Uykuyu,

yemek yeme ve
yaşam şeklini
olumsuz etkiler,
okul ve işgücü
kaybına yol açar.
Kent yaşamı alerjik
hastaIıkların görülme
oranını arttırmıştır.
Bunda çevre kirli
liğinin rol oynadığı
düşünülmektedir.
Alerjik riniti olan
kişilerde burun
tıkanık!ığı sebebi
ile sık sinüzit, orta
kulak enfeksiyon!arı
ve burun polipleri
görülebi!ir. Ayrıca
alerjisi olmayan
kişiIere oran!a
astım gelişme riski
4 kez daha fazladır.
Alerienlerden

--

Korunma Onem Taşır
Kesin tanriçin
muayene ve alerji
testleri gereklidir.
Tedavide ise dok-
torun önereceği
ilaçlar ile birlikte
alerjiyi artıran
sebeplerden
mümkün olduğunca
uzak durmak önem
taşır. ÖzeIlikle ev
içinde geçirilen
akşam ve gece aller-
jenle en çok temasta
olunan zamandır.
Böyle olunca hasta-
lara özellikle sabah
ları uykudan kalktık-
larında allerjik rinit
bu!guları gösterirIer. .

Bunun için hem

çevrede hem de ev
içinde küçük .önIem-
ler alınabilir. Orneğin
evde hayvan besle-
memek, ev bitkileri
yetiştirmemek,
rutubetsiz bir ev ter-
cihi evdeki alerjen
yükünü azaltabilir.
Eğer alerji şikayetleri
ev içinde tetikleniyor-
sa ve ev tozu akarı
sebebi ile oluşuyor-
sa, buna karşı başka
bir takım önlemler
de alınabilir:
a. yatak odasından
halı, kilim ve tekstil
ürünü yumuşak
oyuncakların
kaldırı!ması,
b. Alerjen
geçirmeyen ancak
su buharı ve havayı
geçiren yatak ve
yorgan kılıflarının
kullanılması,
c. Varsa klimaların
filtrelerini ayda bir
değiştirmek,

d. yatak örtülerinin
60 derecede
yıkanması faydalı
olacaktır.
Bununla birlikte
eğer alerji belirli bir
gıdaya karşıysa ,

alerjiye yol açan
yiyecekten de
mutlaka uzak kalmak
gerekmektedir.
Eğer polenler
şikayetleri artırıyorsa
mümkün olduğunca
açık alanlarda bulun-
mamak, bulunulduğu
zaman da polenler-
den uzaklaşmak ve
polen mevsiminde
pencere ve kapıları
kapalı tutmak
yararlı olacaktır.
Alerjik rinit ile ilgili
ayrıntı!ı bilgiye
www.Gribim.com
sitesinden ulaşıla-
bilir. Ayrıca bu
konudaki sorular için
"Uzmanına Sorun"
bölümü kul|anılabilir.

ı
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0bezite küçüklerl
de tehdlt edl 0r
Çağın hastalığı
olarak tanımlanan ve
hız!ı kent hayatı
nedeniyle insanlar
arasında giderek
artan obezlte
hastalığı, büyükler
kadar küçük yaştaki
çocukları da tehdit
ediyor. ..
Selçuk Universitesi
Meram Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı..
Anabilim Dalı Oğre-
tim Üyesi Doç. Dr.
Mehmet Emre Ata
bek, obezitenin kü
çük yaştaki çocuk-
larda da giderek art-
tığını ve çocukların
sağlığını tehdit
ettiğini belirterek,
"Obezite, fizikse! ve
ruhsal sorunlara
neden olan, vücuffa '
aşırı yağ depolan-
masıyla ortaya çıkan
enerji metabo!izması
bozukluğudur.
Çocuğun ağırlığının
ideal ağırlığına (yaşa
ve cinsiyete göre
düzenlenmiş tablo-
lardan bulunur) oran
|anmasıyla bu!unan
rölatif ağırlığın yüz
de 120'nin üzerinde
olması obezite ola
rak kabu| edilmekte-
dir. obezite nadiren
bir hastalığa bağlı
olarak gelişir ve
vakaların çoğunda
belirlenmiş bir
hastalık nedeni

yoktur. Genellikle
alınan enerji har-
canandan fazladır.
Obez ergenlerin
yüzde 80'i erişkin
dönemde de obez
kalmaktadır. Bu
nedenle obezitenin
ortaya çıkmadan
veya başlangıç
döneminde
önlenmesi önem
kazanıyor" dedi.
Obezitenin oluş-
masında değişik
faktörlerin rol
oynadığını da dile
getiren Doç. Dr.
Mehmet Emre
Atabek, "Bu neden-
ler beslenme şekli,
çevresel faktörler,
genetik faktörleı
psikolojik faktörler.
ve ailenin sosyo-
ekonomik durumu
olarak bel irti lebil ir.
Obezite, çocuklarda
yüksek tansiyona,
kolesterol ve kanda-
ki yağların artması-
na, erişkin dönemde
kaIp hasta!ık|arına
yakalanma riskinin
artmasına, şeker
hasta!ığına,
adet düzensizlikler-
ine, erken
ergenliğe,
karaciğer yağlan-
masına ve bağışıklık
sisteminin zayıfla-
masına neden
olabilir" şeklinde
konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAlRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ittaıyö
potis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

fEK Arıza
TEK İştetıne
Statyum
0rm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı ia. ıııa.
Tapu Sicl. Müd.
Müftülük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd.
İtçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513 20 6;
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 AsIan
Dinlenme Tes. 5f 3 23 94

VAPUR _ FERİBOT
KAYMAKAMLlK (226| 814 10 20

|226| 363 43 19

|262| 655 60 31

Yalova
Topçular
EskihisarKaymakam!ık

C.Savcılığı

C.SavcıYrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜs

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

26,t 54 00

(18 Hat )
uLAşıM

METRo 513
Aydın Turlzm 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
SSKHastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDıYE
Santral 5l3 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İş!et. 513 45 21 -115
|ttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 5l3 45 21 -182

Yazı İş!. Md. 513 45 21 -111

Su Anza Yalniz 185

TAKsıLER

513 18 21

513 24 67

5l3 32 40

513 23 24

5l4 35 50

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NOBETÇİ ECZANE

10 Mart 2007 Cumartesi

MtLİs EcZAI{ESİ
11 Mart 2007Pızır
SERIM ECZAI\ESI
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YEREL SÜREL| YAYİN
YlL : 34 SAY| : 2693

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KöRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılı k-Reklamcılık Tesisi
İstikIal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLiK

(Dini bayram Günleri ve Pazar gün|eri yayınlanmaz}
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B r lhtlmal daha lıa/' f ınlne Bur§aıı
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da lklncl
Yönetmenliğini
Uğur Uludağ'ın
yaptığı, HüIya Avşar,
Savaş Dinçel, Müjdat
Gezen, Mustafa
Alabora, Osman
YağmurdereIi ve
Vo!kan Severcan'ın
başrollerinde.
oynadığı 'Bir !htimal
Daha Var' filminin
ikinci galası

Bursa'da yapıldı.
Galaya, Hülya Avşar
dışındaki diğer
oyuncu!ar katıldı.
'Bir lhtimal Daha
Var' filminin Bursa
Agora İş Merkezi
Burç Bademli
Sinema!arı'nda
yapılan ikinci
galasına, yönetmen
Uğur Uludağ,

oyuncular Savaş
Dinçe!, Müjdat
Gezen, Mustafa
Alabora, Osman
Yağmurdereli, Volkan
Severcan, Adrian
Sparks, Kostas
Sommer, Asuman
Dabak, Yosi Mizrahi
ve Doğa Rutkay
katıldı. llkl 6 Mart'ta
ıstanbul cinebonus
Maçka'da yapılan
filmin ikinci galasına
Hülya Avşar
katılmadı. Gala
öncesi düzenlenen
kokteylde
davetlilerle
biraraya gelen
oyuncular tebrikleri
kabul etti.
Şovmen Şahan
Gökbakar'dan
ayrılan Doğa
Rutkay'ın, galada
film oyuncularından
kostas sommer'le
yakınlığı dikkat
çekti. Basın
mensuplarının,
"Aranızda bir
birliktelik var mı?"

sorusuna,
"Kostas'la bir
ilişkim yok.
Sadece bu film için
biraraya geldik"
diyerek cevap
veren Doğa
Rutkay, bu
soruyu kendi
cevabıyla birlikte
kostas sommeı'e
çevirdi. Sommer'in
gülümseyerek
"Yalan söylüyor"
demesine şaşıran
Rutkay, olayı"Şaka
yapıyor" diyerek
geçiştirdi.
Kostas Sommer,
Doğa Rutkay için
"Çok güzel
o!masının
yanında çok
yEtenekli ve
çok güzel bir
kalbi var" dedi.
Bursa'da düzenlenen
gala gecesine katılan
film oyuncularından
Müjdat Gezen ise
filmi çok beğendiğini
söy!erken,
"Filmin yönetmeni

a
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Uğur Uludağ benim başarısıdır, umarım
öğrencimdir. şansı açık olur"
Bu film de Uğur'un diye konuştu.
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AKP ıı e Divan To lantısı a ıldı
{eXP llçe Teşkilatının Gen§te titmiş Divan Toptantılarının 12. ncisi
cumartesi günü yapıldı. AKP Bursa Milletvekili ve Grup
Başkanvekit| Faruk Çelik ile aXP İl Başkanı Hayrettin Çakmak'İn
katıldığı toplantıda konuşan Faruk Çelik, parti olarak siyasef ve
hizmet çıtası n ı y ükselttikleri ni belirterek, bu nu kavgasız, g ü rü ltüsüz,
doğru iyi yaparak hedeflediklerini söyledi. Petrol konusuna da deği-
nen Çelik, yıllık 2.2 milyon ton petrol üretimimiz olmasına rağmen
ihtiyacın 30 milyon ton olduğunu ve petrol çıkarmanın ise büyük
paralar gerektirdiğini belirtti. Yapılan hizmetleri anlatmak için
zamanla yarışmak yerine muhalefet gibi hareket ettiklerini söyley-
erek kendi partisini de eleştiren Çelik,'Biz ne.t, dürüst ve alnı açık
sıyaset yapacağız" dedi. - 

Seyfetfin ŞEXenSÖZ'ün haberi syf 2'de

GEMı_ix
GEMLİK,İN İİ_X GÜNLÜX GAZ.ETESİ

TARAFSİZ SİYASİ GA.ZETE
12 Mart 2007 Pazartesi i n fo@ ge m l i kko r fezgazetes i. co m 25 YKr. (250.000 TL.)

_
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Bursa Narkotlk
nden nefes

kesen o eras 0n

lisi'

Şa nl ıurfa'dan Rom an vatand aşlara
satmak üzere Bursa'ya getirdiği
6 kilogram esrar maddesi ile
otobüsten inen zanlırkaçmak
isterken narkoti k dedektiflerince
kovalamaca sonu nda yakalandı.

Haberi sayfa İ'de

a Geınllk Gübre l lsl hak ara ında
{"ş;g|!lçaıışan
207 işçinin işveren
tarafından işlerine
son verilmek istenme
si üzerine cumartesi
günü bir grup işç! ve
ailelerlile Petrol-lş
Bursa Şubesi Başkanı
Nuri Han, ldari Sekre
ter Efrahim Tümer,
AKP llçe Teşkitatı
Divan toplantısının
yapıldığı yere
giderek yetkililer ile
görüş.mek istediler.
AKP llçe Başkanı
Enver Şahin, işçilerin
aniden gelmesine
tepki göstermesi
üzerine sert tartış-
malar yaşandı.
Şahin, "Ben size bu
şekilde gelin deme
dim, olayı provake
ediyorsunıız" demesi
üzerine, Sendika Baş
kanı Nuri Han, "Biz
derdimizi anlatmak
için burdayız, hiçbir
yere baskın yapmıyo
ruz. Devleti idare
edenlere derdimizi
anlatmak istiyoruz.
Bu insanlar 15 gün
sonra ekmeklerinden
olacak" dedi. lşçiler
daha sonra salona
alındı. AKP Bursa
Milletvekili Faruk
Çelik, işçilere "Salı
günü yapılacak olan
toplantıyı bekleyin"
dedi. Haberi syf 3'de
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Kadri GÜLER
kadri_g u ler@hotmai[.com

Askeri darbele1 müdahaleler..
Buqün 12 Mart..
12 l[lart 1971 qünü Türk Silahtı Kuvvetleri

komutanları ikt'ıdardaki Ap Hükümetine
muhtıra vererek, hükümetin düşmesine
neden olmustu.

. Cumhuriyet tarihimizin çok partili döne-
minde demökrasının zaman zaıııan askerler
tarafından duraksatılması, kimi 27 Mayıs
1960 da olduğu gibi darbe yaparak gerçek-Y

ıesmıstır.' lI Mart'ta asker vönetime fiilen el kov-
mamakla birlikte, verÖlgl ültimatomtarla ikİi-
darın devrilmesine, ara rejimin yaşanmasına
neden olmuştur,
. 12 lYl?{'ı-yaklaşık on yıl sonra 12 Eylül

darbesı ızıe(lı..
Genel kurmav Baskanı orqeneral kenan

Evren ve kuvvetl«omütanları,5u kez iktidara
ele kovdular.

12 Evtül'ün vıkımı daha iazla otdu.
Bunü ise, 7a Şubat 2001'de askerterin

tanklarla sincan dğ qösterisi izledi.
DYR SP iktidarı gÖrevini bırakmak zorun-

da kaldı.
Ardından secimlere oidildi.
.Bugünlere .ğe.!indlğİnde, ggçmlş tümaskerı darbelerın veva muhtıra!arının

temelinde yatan siyasi olayları da iyi irdele-
mek oereklr.

Ttıırlve her darbe ve muhtıra öncesi
siyasiler'ın avmazlığı vüzünden adete müda-
hdlelerin oefmesinğ «ılanak sağladı.

Bizim ğelişmemiş demokrİsimizde, iktl-
darlar. qercekten ütkevi demokratik bir se
kilde İöhet-se de, askerİ müdahalelere gerĞk
kalmdsa.

Müdahale ve darbeli demokrasi olmaz...

..""..iiır aıırcı-«Ğii*

tiüil $jil}Ti§;S
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Gürhan ÇET|NKAYA

Bir kadın, bir çocuk... Umut....

iıkbahar....
Gıvıl cıvıl kuş sesleri..
Pembe beyaz çiçeklenmiş dallar,

ağaçlar..
Kapı açılıyor..
Orta yaşın biraz üzerinde bir kadın

giriyor, yanında 2 ya da 3 yaşlarında bir
erkek çocuğuyla..

Anne yoksul..
Çocuk perişan....
Ama çocuk sevgi dolu..
- Buyrun diyorum...
- Yiyecek ekmek.
Yatacak yer arıyoruz..
Vakit ak§amdan geceye dönüyor.. :'
Korku...
Kuşku..
Tedirginllk ...
21'ncl yüzyılı sürüyor dünya... - fr:rı
Silah sesleri insan çığlıklarına karışı '

yor..
lrak'ta...
Filistin'de...
Büyük balık taaa okyanustan gelmiş....
Denizdeki küçük balıkların ardına

düşmuş..
Yakaladığını yutuyor..
Uç bir yanı denizlerle çevrili...
Yer altı ve üstü zenginliklerle dolu..
Tarımsal ve hayvancılık potansiyeli

olan ülkemizde ...
Bir kadın..
Yanında üç yaşındaki oğluyla bir

gurbet ilde kendisine yatacak yer, yiyecek
ekmek ararken Heje'nin dizeleri geliyor
aklıma

"bir insan çığlığı aydınlığı delen,
bir insan çığlığı yardım bekleyen,
bir insan çığlığı sessizliği oynay?h,
bir insan çığlığı umudu yitiren,"
Emperyalizm..
Kapitalizm.
lnsanı önce rahatlatıyor...
Sonra boğuyor..
Yoksu!luğa mahkum ediyor..
Nasıl etmeyecek ki...
Sistemin özü o..
Kaynakların daha çoğuna ulaşarak güç

elde etmek..
En büyük olmak..
Paylaşmak yok...
Bölüşmek yok..
Acımak yok..
Dizginlenemez bir hırs....
Gözleri döndüren bir ihtiras..
lrak'ta silah seslerini insan çığlıkları

bastırıyor..
Gemlik'te bir anne yanında üç yaşında-

ki oğluyla yatacak yer, yiyecek ekmek
anyor..

Zenginlerle yoksullar arasındaki uçu-
rum giderek büyüyor..
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sadece 18 bin
dönüm arazi
satılmıştır o da
yatırım yapmak
isteyen firmalaradır.
Bunun yanında
ülkemiz ile müteka-
biliyeti olan ülke
insanı toprak edine
biliyor ve çoğunluğu
yazlık yerlerden alı -
yorlar. Biz, milli men-
faatler kanununu
ülkemizin lehine
çıkardık" şeklinde
konuştu. AKP.
Genişletilmiş llçe
Divan Toplantısı
daha sonra basına
kapa!ı olarak
devam etti.

a

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP İlçe Teşkilatının
Genişletilmiş
Divan Toplantılarının
12.ncisi,
Damla Düğün
Salonu'nda yapı!dı.
AKP Bursa
Milletvekili Faruk
Çelik ite İl Başkanı
Hayrettin Çakmak'ın
da katıldığı toplantıya
ll Genel Meclisi
üyeleri, Belediye
Meclis üyeleri ile
Be|de, köy ve mahalle
temsilcilerinin ylnı
sıra partililer kati]dı.
Saygı duruşu ve İstik-
lal Marşının okun-
masının ardından iki
bölümden oluşan İ|çe
DiÜan Toplhntısını
açan l§e Başkanı
Enver Şahin,
il teşkilatlarının
hazırladığı çalışma
raporlarının
değerlendirileceğini
söyledi.
Divan Başkan!ığını
ll Başkanı Hayrettin
Çakmak'ın yaptığı
GenişletiImiş llçe
Divan Toplantısı'nda
konuşan AKP Bursa
Milletvekili Faruk
Çelik, paıti olarak
siyaset ve hizmet
çıtası nı yükselttikleri-
ni belirterek,
bunu kavgasız,
gürültüsüz, doğru
iyi yaparak hedefle
diklerini söyledi.
ÇİRKİN SİYASET
YAPİLİYOR
Karşılarında olanların
"!stemezük" diyerek
her tür!ü çir$n siya
seti yapıp belden
aşağı vurmak istedik-
lerini ileri süren Çelik,
'Biz net, dürüst ye
alnı açık siyasef
yapacağız" dedi.
Konuşmasında
4 ana başlıktan
bilgiler vereceğini
söyleyen Faruk Çelik,
bunların kadın Hakla
rı ve çıkarılan yeni
yasalar, borçlar ve
nedenleri, arazi
satışları ile petrol
kanunu ve esnafla
ilgili konular ola-
cağını söyledi.
Yapılan hizmetleri
anlatmak için zaman-
la yarışmak yerine
muhalefet gibi
hareket ettiklerini
söyleyerek kendi
partisini de eleştiren
Çelik, 'Milletvekille
rimiz bile sadece
güzel işler oluyor
diye konuşuyorlar
ama ne olduğunu
bilmiyorlar. Milletin
güvenini kaybedersek
seçimi de kaybe
deriz. Bu ise yap

tıgımız ışleri bilme
mezlikten ve bilgisiz-
likten olur, halkımıza
yaptığımız işleri
anlatmalıyız" dedi.
Muhalefetin elinde
iftiradan başka hiçbir
delilin olmadığını da
söyleyen Çe!ik,
GHP lideri Baykal'a
çatarak, "CHP gazete
küpürleri ile muhale-
fet yapıyor. Proje
üretmiyorlar. Sadece
vatandaşın kafasını
bulandırıp tüm
partiier gibi 2 oy
fazla alabilirmiyizin
hesabını '
yapıyorlar" dedi.
Kadına karşı cinsiyet
ayrımının kalkmasını
sağladıklarını, töre
cinayetleri konusun-
da ise çok ciddi
yasaların çıkmakta
olduğunu bildiren
Çelik, lş Kanunu'nda
da kadın hakları
yönünde düzeltmeler
getirdiklerini söy!edi.
Kıbrıs'ı sattınız diyen-
lere de "Kıbrıs'ın
neyini sattık, Kuzey
Kbrıs diye bir
problem olduğunu
dünyaya duyurduk
ve kıbrıs'ı tanıtımını
yaptık" dedi.
PETROL YASAS|
petrol konusuna da
değinen Çelik, yıllık
2.2 mılyon ton petrol
üretimimiz olmasına
rağmen ihtiyacın 30
milyon ton olduğunu
ve petrol çıkarmanın
ise büyük paralar
gerektirdiği ni beI irte
rek, "Açığımız için
ithal etmek zorun-
dayız. Ülkemiz de
çıkanlmak istenen

petrole ise devleti
mizin çıkarları
doğrultusunda
izin veriyoruz.
Ulkenin petrol rezervi
sadece 39 milyon ton,
yani iki yıl olmadan
bu biter, biz aramayı
özendiriyoruz,
bunun için petrol
kanununda değişik-
liğe gittik" dedi.
Arazi satıştarına da
açıkIık getiren Çelik,
Gumhuriyet döne-
minden bu yana
gelen iktidarların
181 bin dönüm arazi
sattıklarını belirterek,
"Bizim hükümetimiz
zamanında ise

a

ı I
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verdiler, en iyi uretımı
yaptılar. 207 sendikalı
üyemiz işten
çıkarılmak isteniyor,
sendikalı olmayarılar
ise çalış maya devam
edecekler, onlar
işten çı karı l mıyorlar.
Faruk Beyin bizler
için yaptıklarından
ve yapacaklarını
kendisinin ağzından
dinlemek istiyoruz"
şeklinde konuştu.

lleştirmede
bulunan maddeler
yüzünden sorun
üreten, huzursuzluk
gösteren bir işverenle
karşı karşıya olduk-
larını ifade eden
Faruk Çe!ik, yaptığı
açıklamada,
"Ankara'da i

ında
Seyfettin ŞeXrnSÖZ
Gemlik Gübre
işvereni tarafından
işlerine son verilmek
lstenen 207 işçi
adına eylemler
önceki gün başladı.
Bir grup işçi ve
aileleri, başlarında
Petro!-|ş Bursa
Şubesi Başkanı
Nuri Han ile ldari
sekreter Efrahim
Tümer olmak üzere
AKP İlçe Teşkilatının
Orhangazi
Caddesi'ndeki Damla
Düğün Sa|onu'nda
yapacağı ilçe divan
toplantısı na ge!diler.
Burada AKP llçe
Başktrnı Enver
Şahin'in işçilerin
aniden gelmelerine
tepki göstererek,
"Ben size bu şekilde
gelin demedim,
olayı provake
ediyorsunLız" demesı'
üzerine sert tartış-
mala.r yaşandı.
SAHİN SERT_
TEPK| GOSTERDİ
Daha önce parti
binasında bir araya
geldiklerini ve Bursa
Milletvekili Faruk
Çelik'in top!antıya
ge|eceğini belirterek
aynı saatte gelinmesi-
ni istediğini anlatan
Enver Şahin,
"Bıırası tiyatro değil,
sen provokasyon
yapıyorsun' dediği
Sendika Başkanı Nuri
Han, "Biz derdimizi
anlatmak için bur-
dayız, hiçbir yere
baskın yapmıyoruz.
Bizim şapkamızdan
neden etkileniyor-
sunuz, biz derdimizi
anlatmak istiyoruz,
problem ne, keyfi t
gelmiyoruz, devleti
idare edenlere
derdimizi anlatmak
istiyoruz, bu iıısanlar
15 gün sonra ekmek-
lerinden olacak"
yanıtını verdi.
Enver Şahin'in,
geçtiğimiz hafta
sendikacılarla bi rl i kte
Ankara'ya giderek
Faruk Çelik'e durumu
anlattıklarını ve
çözüm arayışı içinde
oldukları nı bel i ıterek,
"Bııraya çoluk çocuk
gelerek ortamı geri
yorsunuz. Sendikanız
art niyetli" demesi
havayı sertleştirdi.
llçe Emniyet Müdürü
AIi Kema! Kurt da
salon önüne gelerek
işçileri saki nleştirmek
için çalıştı.
Faruk Çe!ik'in
yapacakları görüşme-

den haberi olması
nedeniyle erken
geldiklerini ve
amaçlarının düzenle-
nen toplantıyı bas-
mak olmadığının
altını çizen sendika
Başkanı Nuri Han,
"Faruk Bey'in haberi
var, ortamı sen
geriyorsun, içimizden
çıkan biri nasıl böyle
düşünür. Ali Rıza
denen işveren bizim
şapkamızdan etkile
niyor, sizler neden
etki l en i yo rs u n uz. B iz,
desfek istiyoruz. Uç
yıl önce özelleştirilen
bir fabrika şimdi ne
den kapatılıyor. Bi
rileri bizi yanlışa sü
rüklemek istiyorlar"
şeklinde konuştu.
lsclLER sALoNDA_
BEKLEDı
Daha sonra AKP'Iiler
tarafından salona
davet edilen işçi ve
aile|eri Faruk Çelik'in
gelmesini bekiediIer.
Bu arada işçi ve
ai!e!eriyle sert tartış-
maya giren Enver
Şahin, amacının tepki
göstermek değil,
geliş şek!inin yanlış
olduğunu söyledi.
sendikacılarla birlikte
Ankara'ya giderek
çözüm aradıklarını da
söyleyen Şahin,
"Hakkımızı her
zaman korıırıız,
elimizden geleni
yapacağız. Çalışan
arkadaşlarımızın
mutsuzluğu bizimde
mutsuzluğumuzdur.
lnşallah soruna
çare bulunacaktır"
diyerek işçilerin sakin
olmalarını istedi.
AKP İlçe Divan
Toplantısına !|

Başkanı Hayrettiit
Çakmak'la birlikte
gelen AKP Bursa
Milletvekili ve Meclis
Grup Başkanvekili
Faruk Çelik, toplan-
tının açı!masından
sonra kendisini
merakla bekleyen
Gübre işçilerine
yapılan girişimler
hakkınd.a b.jlg! verdi.
SALİ GUNUNU
BEKLEJ|N
Petro!-1ş Bursa
Şubesi Başkanı
Nuri Han, kendisine
verilen konuşma izni
ile yaptığı açıklama-
da, "lnsafsız bir
işveren tarafından
fabrika kapatılmak
isteniyor. 3 yıl önce
bu arkadaşlarımız
bi rbi rleri ne fabri kay ı
kara geçirecekleri ve
iyi çalışma göstere-
cekleri yönünde söz

ll

Diş Hekimi
Ozcan VURAL

ozca nvu ra ll g3l@h otma i l.com
www.m illiyeUblog/özcan vu ra !

Siyasinin anatomisi !...

Bir siyasinin geçmişi-hali ve geleceğini siz
tahmin edin..

Evet evet Başbakandan incilerin bir kısmı..
Karar sizin.. ı'

Elhamdülillah şeriatçıyız." 21.11.1994)
MiIliyet gazetesi.
"Yılbaşına karşıyız." (19.12.1994 )
Sabah gazetesi.
"Ben tekkeye değil, dergaha gittim.

(22.11 .1 997) Gözcü gazetesi.
"Ata'ya saygı duruşunda sap gibi ayakta dur-

maya gerek yok."
"On Kasımda yaygara koparıyorlar."
12.5.1994) Hürriyet.
'lstanbul'u Medine yapacağız."
14.11.1994 )Hürriyet.
Bütün okullar lmam-hatip yapılacak."

17 .9.1994)Cumhuriyet
Sadece imamlar resmi nikah kıysııt''

(9.5.1994) Mi!liyet.
Belediye başkanIığı döneminde Belediye

Meclisi istiklal marşı yerine
Kuran okunarak açılmıştır.
" Cumhur başkanının lmam-hatipli olacağı gün-
ler yakındır " (5 2 199tı 1

"Canlilc,r kışla. minarct, ı si]ııtli] }. tılılıeleı
nı ıgf tır. ııı utnınler askerimizdır

"Demokrasi bızım için bir amaç degil, araçtır."
"Amacımıza ulaşana kadar demokrasiye

bağlıyız." 
_

"Demokrasi bizim için bir tramvaydır. !ste-
diğimiz durağa gelince ineriz."

"Yolun ortasında inek oturmuş ,yolumuzu
kapatıyor.

"Menzile ulaşmamızı engelliyor. lneği yolu-
muzdan önce lafla, usul usul,
sonra evve|aIlah sizlerin yardımıyla, artık nasıl
denk gelirse kaldıracağız. "
(lnek Cumhuriyet ve Atatürk devrimleriymiş.)

"Hem laik, hem Müslüman olunmaz.Ya laik
olacaksın ya Müslüman"

"Referansımız İs|am'dır. Tek hedefimiz İslam
devletidir. "

Oğlunun nikah davetiyesinde tarih "29
Zilkade 1421"( Arap takvimi )

"1,5 milyarlık lslam alemi, Müslüman mil-
letimizin ayağa kalmasını bekliyor."

"Kalkacağız, bu ayaklanma başlayacak "

;HrH"";1.flazarlıyoruz. 
Bizim için verilecek

"Bir fftturmuşlar Laiklik elden gidiyor diye,
millet i§terse tabii ki gidecek'i

"Dur dinle be. 9 ay 10 gün be" (Vatandaşa )
"Yahı,ı. bıı millet yatıp kalkıB size mi qalışa-

cak" (Çiftçiye-Fındıkçıya)
"sana mı kaldı türban konusunda karar ver-

mek, bu ulemanın işidir.
Utema ne diyorsa b olur." (Avrupa lnsan hak-

ları mahkemesine)
"Efendi sen kim oluyorsun, buna şeriat

hukuku karar verir. (Danıştay'a )
"Sallama elini kolunu sallama, her yerin

oynuyor." (Muha! if milletvekiline)
"Ulan terbiyesizlik yapma. Artistlik yapma

ulan. Hadi anan da al git .

"Askerlik yan yatma yeri değil" (Şehit yakın-
larına)

"Ne konuşacağım o kadınla ben yahu."
(Şehit annesine)
"SöyIeyin şu sahtekira ne istiyormuş ?"
(Almanya da gurbetçiye )
Bu arada Büyük elçiyi yuhalatıyor....
" Burası basmıyor. (kafası)hayatında iki kazı

gütmediğl için kavrayamıyor."(YOK )
"Biz durduk yere onlara operasyon yap-

mayız."(PKK için )
"Neyse ki yaşına başına saygı duyuyorum,

Ağzı olan konuşuyor. ( Rauf Denktaş için)
Koş ulan - Şerefsizler- Sana üç nokta koya

goruştuK, onlara ZU /
kişinin problem ola-
mayacağını anlattık.
sendika ile sıkıntılar
varsa bir heyetle
çözüm bulunur dedik.
Maliye Bakanımızla
da konuyu görüştüm
ye Sa/ı günü yapaca
ğımız toplantıda
inşallah iyi sonuç ala-
cağız. Yalnız Faruk
Çelik bize söz verdi
olmasın, şunu bilin ki
sizin yanınızdayım.
Salı gününü bek-
leyin" demesi
sa!onda sıkıntı
içinde bekleyen
işçi ailelerinin yürek-
ler|ni su serpti.
Alkışlar içinde otur-
dukları yerlerden
kalkan Gemlik Gübre
işçileri salonu boşal-

verenle tarak evlerine ittiler. nm. -Bizim ocukIar mı kalsın be.

YazıYORUM
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iiMehmet Aklf Erso u

rahmetle anı oruz
Seyfettin ŞeXenSÖZ 

.

Anavatan partisi
hçe Gençlik Kolları
Başkanı Ahmet
Aydın, yayınladığı
yazılı açıklama
ile lstiklal Marşı'nın
TBMM'de
kabulünün 86. yıl
dönümünü
kutladı.
Tür,k Milletinin
yıllarca çekmiş
olduğu eziyetlerin,
gösterdiği
kahramanlığın,
bütün dünyaya
başkaldırışının ve
yarınlara daha
sağlam, daha
güçlü bakmasının
sembolü olan
'lstiktat Marşı'
12 Mart 1921tari-
hinde Türkiye Büyük
Millet Meclisinde
ülkenin milli
marşı olarak
kabu! edilmişti.
Büyük dava adamı
Mehmet Akif
Ersoy'un yazdığı
'lstiklal Marşı'hür-

riyetine pranga
vurulmak istenen
Türk mi!letinin
kurtu!uş mücadelesi-
ni ve inanmışlığını
destansı bir şekllde
anlattığını ifade eden
Ahmet Aydın, "Akifin
bu haykırışını din-
leyip ortak olmayan,
lstiklal Marşımızı
içinde hissetmeyen

bir vatan evladı
olmaz, olamaz.
Akif; milletimiz üzer-
ine oynanan iğrenç
oyunları unutma-
mamız, bu günleri bir
daha yaşamamamız
düşüncesiyle lstikla!
Marşımızı ka|eme
almıştır. O günlerin
zorluğunu da şu
sözlerle beliıtmiştir.

,

,

'Allah bir daha mil-
letimize lstiklal Marşı
yazdırmasın' Bizler
genç Anavatanlılar
olarak har zaman
lstiklal Marşımızdaki
anlam ve önemin '
ekseninde ilerleyiğ,
vatanımıza göz dike-
cek şer güçlerin yok
edicisi o!acağız.
Vatan şairi Mehmet
Akifin vatanına olan
bağlılığını içimiz$e
hissedip yaşatağağız.
lstiklal Marşımız[an ı
saçılan ğpğİmsıfik,
özqür!ük millet ve
ha[kaniGt ısığı vblu-
muzu atınliticir.
l§tırıaı [ılarşımızın
86. kabul ediliş ' n
yıldönümü vesile-
siyle ölümsüz şdir
Mehmet Aklf Ersoy'u
rahmetle anıyoruz.
Vatan savunması için
Ganını ortaya koyan
başta Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün ve
tüm şehitlerimizin 

j

aziz ruhları önünde
saygıyla eğiliyoruz"
dedi.

Ka makam
Ba üı

Ankara'da

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kaymakam ifiehmet
Baygül, 11-1ğ
Mart 2007 tarih-
terinde Ankara'da
yapılacak olan
112'nci Dönem
Mülkl ldare Amirleri
seminerine
katı!acak.
seminerinde

bitiminde ise
16-17 Mart 2007
tarihlerinde 2 gün
yıl!ık iznini ku|lana
cak olan Baygül'ün
yerlne llçe
Kaymakamlığına
Orhangazi
Kaymakamı
Ertan Peynircioğlu
vekalet edecek.

]uow0x BıLGıSAYAn,ııA

]l Ow0ıt BİlGİSAYAR
Gqzhqne Cııd. ]io:l4 Gemllk l B(|RS6

Tel: O.ZZ4 
'l2 

2U 63 ı uıı,uınlgemltknornıox.Gom

PT890.775 lNTEL cORE 2 DU0 ANAKART

|NTEL P4 D 820 DUAL 2,8 GHZ 2XlıJlB 64 BlT

512 DDR2 553 RAM

ASUS Ax550 256 MB EKRAN KART|

350 WATT çirr rnıııı xRsR
160 GB 7200 RPM SATA 8 MB CACH HDD

BENo DVD RW Dıv ıOso siylıı
KLAVyE ııuıriıırOni KLA\^,E

MOUsE oprıcaı ı,ıosr
HOPERLOR 500 WATT HOPERLOR

LG 17,,LcD ıvıoııiron
ıiııux işıııiıı sisırnıi

1.099 yTL KDv oaHiı-
122,10yTLxgraxsiı
1.159 YTL KDV DAHıL
96;60 yTL x 12 raxsir
1.329 yTL KDv onHlıiİ§?İtiŞl,.,*
55,40 x eq raxsir oıçınıİoin

OZELLİKLER
ozELLıl(LER

P4li]8O0ı,47A 775 CORE 2 DUO ANAKART
lNTEL p4 3.0 GHZ,800 ı,4Hz. ı ııg o+ gir

512 DDR2 533 RAM

256 MB ıntegrated EKRAN KARTl

350 WATT AIFT FANLI KASA
160 GB 7200 RPM SATA 8 MB cAcH HDD

BENQ LG COMBo ROM

KLAVYE İİU İİUİUrOiR KLAVYE

MoUsE opricRı ııosı
HOPERLOR 500 WATT HcPERLOR
17 " 8 MS ıc0 ı,loruiıoR

ıiruux ışırıı1,1 sisırNi

929 yTL KDV DAHIL
1O3,2a YTL X 9 taksit

979 YTL KDV Dahil
81.60 YTL X 12 taksit

1.099 YTL KDV Dahil
45,80 YTL X 24 taksit

BoNt§ KARr
rxpnıs ı-iıolr çiN



oEEli

12 Mart 2007 Pazartesi o Sayfa 5

3
kadar not ok,,

ıD0 olcul arı etlerl nl sınıialka
33

ce telefonu la lletl 0r

a

lstanbul Deniz
OtobüsIeri Sanayi
ve Ticaret A.Ş (lDO),
müşteri ile ilişkilerini
güçlendirmek ve
müşteri memnuniyeti
artırmak için yolcu-
larına şikayet ve
önerilerini cep
telefonu mesajıyla
iletme olanağı sundu.
İDO yetkili!erinden
alınan bilgiye göre,
günde ortalama
200-220 bin kişinin
taşındığı vapurlarda,
yolcular için
yaklaşık 3 ay önce
başlatılan "Cepten
ö]ıeri" hizmeti
kapsamında binden
iazla kısa mesaj
(SMS) alındı.
Bütün GSM operatör-
lerinden 4 kontör
karşılığında
"öneri" başlığı
altında "3436'ya
gönderilebilen kısa
mesajlar, yetki lilerce
değerlendirmeye

alınıyor. Soru
ya da öneri
sahiplerine yine aynı
yöntemle ya da tele-
Jon ile bilgi veriliyor. _

Kısa mesajların bir
kısmının ortak özel-
Iiği, vapurlarda sigara
içi|mesinin tamamen
yasaklanması veya
içilmesi yasak açık
alanlarda kuralın
uygulanması istemini
içeriyor. Ancak
bunun yanı sıra
vapur büfelerinde

sigara satışına
başlanması için
öneriler de
bulunuyor.
Mesaj!ar arasında,-
vapur!ardan
martılara simit
ve benzeri
yiyecek!erin atıl-
masının yasaklan-
ması gibi öneriler
de dikkat.çekiyor.
OzeIlikle lzmir'e
feribot seferlerinin
konulmasını isteyen-
ler de bir çoğunluk

oIuşturuyor.
Ancak lDO
yetkilileri, İzmir,
Çanakkale ve
Tekirdağ için
ma!iyetlerin çok
yüksek çıktığını,
bunların bilet fiyat-
larına yansıması
halinde yolcunun
mağdur olacağını
ifade ederek,
bu nedenle
buralara sefer
konulmayacağını
bildirdiler.

Milli Eğitim
Bakan!ığı l!köğretim
Genel Müdürü Prof.
Dr. Yükse} Özden,
"İlkö6retim 1 ., 2. ve
3. sınıflarda notu
kaldırıyorürz" dedi.
Ozden, ilköğretimin
ilk yıllarında, çocuk-
ların not kaygısın-
dan uzak olmalarını
kendisini, hayatı ve
alanları tanımasını
istediklerini ve
bu şekilde okula
gitmeleri gerektiğini
vurgu!adı.
llköğretimin ilk
üç sınıfında
not!arı ka!dıracak-
Iarını açıklayan,
derslerin yerine
"dersin kazanımlnln"
değerlen.d i ri !eceğ i n i
belirten ozden,
değerlendirmede
Türkçe dersinin
karşısında
1,2,3,4,5 gibi
notlar yerine t
Türkçe'de
"okumayı öğrenme",
"kendini ifade
edebilme",
"yazma", "dinleme",

"konuşma" ve
"dil bilgisi" kazanım-
larının göz önünde
tutu!acağını
kaydetti.
kazanımların not
yerine "ifadelerle"
değerlendiri!eceğini
ifade eden
Özden, "Matematik
dersinde,
'sayıları, şekilleri
tan ıyabilme',
'sayıları büyüklük
ve küçüklüğüne
göre sıralayabilme'
gi6i kaz3nımIar
olacak. lfadelerin
'orta','iyi',
'pekiyi' gibi
dereceIendirmeler
yerine, çocuğun
kendisini tanımasını
ve gelişimine işaret
edecek şekilde
oImasını istiyoruz.
Oğrenci "ben
buymuşum, bu
a|anlar iyi olduğum
alanlar, bunlar t
biraz daha
geliştirebileceğim
alanlar diyebilsin"
değerlendirmesinde
bulundu

BursaNarkotlk Po ı,ıı s nden

nefes kesen o eras 0n
Bursa'da narkotik
polisinin 6 kilogram
esrar ele geçirdiği
operasyonda
nefes kesen
görüntüler yaşandı.
Şanlıurfa'dan
Roman
vatandaşlara
satmak üzere
getirdiği 6 kilogram
esrar maddesi
ile otobüsten inen
zanlı, kaçmak
isterken narkotik
dedektiflerince
kovalamaca
sonunda yakaIandı.
Alınan bilgiye
göre, bir istihbaratı
değer!endiren
Bursa Emniyet
Müdürlüğü
Organize Suç ve
Kaçakçılık Şube
Müdürlüğü ekipleri,
suç kaydı bulunan
bir kişinin Roman
vatandaşlara
satmak üzere
Şanlıurfa'dan

uyuşturucu
getireceği bilgisini
aldı. Şahıs
takibe alındı
kent merkezinde
otobüsten inmek
isteyen 28 yaşındaki
Yusuf B. valizi

bırakıp kaçmak
isterken polisler
tarafından gözaltına
alındı.
Çantada uyuşturu-
cuyu bulan
ekipler, bingo
sevincini yaşadılar.

Gözaltına alınan
Yusuf B.'nin
sorgulamasının
ardından,
"Uyuşturucu madde
ticareti" iddiasıyla
adliyeye sevk
edileceği öğrenildi.
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Türk Tabipleri
BiriIiği tarafından
düzenlenen 'Beyaz
Eylem'sırasında
Halkevleri üyesi
bir grup ile polis
arasında kısa
süreli bir arbede
yaşandı.
Ankara Tren
Garı'ndan Sıhhiye'ye
yürüyen 9rup,
Sıhhiye'deki arama
noktasındaki polis
ile gergin anlar

ö
§ıyfı 6

f ouxruxslvısıoızrre J

Doktor|arın |eminde arhede

yaşandı. Üzerlerinin
ve çantalarının
aranmasına tepki
gösteren 9ıup,
polisle tartıştı.
Tartışma sonunda
polis ile eylemciler
arasında kısa
süreli bir arbede
yaşandı. Bu arada
polis, üst arama
sırasında eylemci-
lerin üzerinden çıkan
delici ve kesici
aletlere el koydu.

0üıl0
Yurt genelinde
yaşanan bahar
havası bugünden
itibaren yerini soğuk
ve yağışlı havaya
bırakacak. sıcak!ıklar
8 iIa 10 derece bir
den düşecek.
Çarşamba günü yur-
dun iç kesimlerinde
kar yağışı görülecek.
Sıcak!ıklar, bugün-
den itibaren kuzey-
den gelen yağışlı
havanın etkisiyle
düşmeye başla
yacak. Karadeniz ve

ııtı
Akdeniz bölgeleri
yağışlı, Ege parçalı
bulutlu, iç ve doğu
kesimlerinde lse kar
yağışı görülecek.
yetkililer, kar
yağışı nedeniy!e
sürücüleri dikkatli
olmaları konusunda
uyarıyor.
sıcaklıklardaki ani
düşüş cuma gününe
kadar devam edecek.
Öte yandan
Çanakkale'de etki!i
olan fırtına deniz
ulaşımını aksatıyor.

HARiın MÜHENDisl

Ve TOPOGRAF

ARANıYOR
AYDıilLAR MADEİ{Gİıix

Tel: 514 03 01 ı 02

ünler 0r

BURSA HAxirvıİvET VE
KENT GAZETELERıNE iı_aıı

ve REKLAM ALlNlR

KüRrtı REı(lA]n ,
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : llg Ce]Ul-İX

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : 0.224 13

para§ız yatılı ııe Burslulıık $ınauı ha t|uruıarı ba
Devlet Parasız
Yatı!ılık ve Bursluluk
sınavına başvurular
bugün başlıyor.
sınav kılavuzuna
internetten ulaşıla-
bilecek. llXogretlm
okullarının 5, 6 ve
7'nci sınıfları ile
ortaöğretim okulları
nın 9, 10 ve 11'inci
sınıflarındaki öğren-
cilerin başvuruları
yarınbaşlayacak ve
23 Mart'ta sona ere-
cek. ü8'inci sınıf
öğrenci!erinin başvu-

ladı
ruları ise 26
Mart'ta OKS ile
birlikte a!ınacak.
Başvuru ve yer-
leştirme ile ilgili
işlemlere ait açıklama
ve kurallar, Milli
Eğitim Bakanlığı'nın
internet sitesindeki
başvuru kılavuzunda
yer alacak.
Başvuru işlem|eri,
sınav ücretinin
yatırılmasından bir
gün sonra internetten
ya da okuldan
apılabilecek.

ELEMAN
ARAN ıYoR
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TURKIYE'NIN EN l$LlTELl ve
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EKONOMıK DAVETıYELERıı

EN UYGUN FİYATLARLA İİİ
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1 GUNDE DAVETİYE BASİLİR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cllt & Kitap & Dergi & KataIog basımı

](örfe- ofset
MATBAACİLİK . YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK

İstlllal Cad, Bon §ok, Akbank AraIığı l'|o : 3/B GEilILİK Te! : (0,224) 513 96 83 Fax : (0,224} 513 35 95

34 YıLLıK
TEGRÜeEMız iı_e
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bilincinde midir?
Malatya'nın tüm
yönetiminde, :

strateji k karar!arı nda,
yatırımda, arazi
kullanımında, plan
ve projelerinde bu
deprem parametresi
ciddi olarak yer almış
mıdır, almamış
mıdır? Almamışsa
ciddi bir teh|ike
altındasınız."
Deprem böl-
gelerindeki doğalgaz
alt yapısının çok
önemIi olduğunu
belirten Prof. Dr.
Naci Görür,
"Japonya-Kobe'de
deprem oldu. Japon
veriterine göre
ö|enlerin sayısı 5.
Deprem olduktan
sonra gaz borularının
patlaması ve yangın-
la ölen 95. Deprem
öldürmedi, gaz boru-
ları ö[dürdü. İstan-
but'da İGDAş'a
sordum. Malatya için
de aynı soruları
sorabi lirsin iz. Birinci
soru gaz boruları
şiddetin az olacağı
yerlerden mi, yoksa
çok fazla olacağı yer-
lerden mi geçirllda?
lkincisi şiddetin çok
iazla olacağı yerden
geçirdiğiniz boruların
daha kalite!i borular
olması gibi bir
düşünceniz
oldu mu, yoksa
aynı borularla mı
yaptı n ız?
Uçüncüsü ise
şiddetin iazla olduğu
yerde daha değişik
vana tipini mi seç-
tiniz? Cevap belli.
Şiddetin nerede tazla
olduğunu bilmiyor ki
garibim oradan
geçirsin. Benim
dediğim yapılmış
o!saydı, belediye
başkanı, yetkili,
bak kardeşim bu
gaz borusu şuradan
geçmeli demeli"
ifade!erini kullandı.

u u

Kimlik tespit
yü kü mlü !üğü n ün,
kimIik tespitine
konu işlemin
gerçekleştiri!diği
anda yerioe geti
rilmesi gerektiğini
belirten MASAK,
tespitle ilgili bel-
ge|erin daha sonra
tamamlanmasının
bu aykırılığı ortadan
ka |dı rmad ığı n ı

bildirdi.
MASAK, denetim
elemanlarından bu
konuda hassas
davranmalarını da
isterlı.
MASAK. ılk parti
denetimleri ve yeni
düzenlemeler ışığın-
da yükümlülük dene-
timlerinde uyulacak
usu! ve esasları da
belir|edi.
Buna göre, daha
önce hürriyeti
bağlayıc. ceza
öngörülen kimlik
tespiti, şüpheli
işlem bildirimi, uyugr
görevlisi atama,

altında

Sayfe 7
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lstanbul Teknik
Üniversitesi (lTÜ)
öğretim üye}l
Prof. Dr. Naci Görür,
deprem bölgelerinde-
ki doğalgaz alt
yapısıyla tesisatının
çok önemli olduğunu
söyleyerek, gerekli
önlemlerin alınma-
ması durumunda
depremlerdeki
tehlikenin çok
daha büyük olacağını
3öyledi.
lstanbul Teknik
Üniversitesi 1iTÜ)
Öğretim üyesı
Prof. Dr. Ni]ı , ( ıııl.Ut,
lnŞaat Mu }ıeı ı (ı | s ıt.rı
Odası Ma!atya
Temsilciliği'nin Altın
Kayısı Oteli'nde
düzenlediği seminere
konuşmacı olarak
katıldı. Çok sayıda
davetlinin katı!dığı
seminerde konuşan
Prof. Dr. Nbci Görüı
"lnsanlarımız için
deprem kadar önemli
bir tehlike seziyoruz.
Halkta, Malatya ve
Elazığ bir deprem
bölgesi değilmiş gibi
bir anlayış var.
Deprem gündem-
lerinde yok. Eğer
yönetimler gereğini
yaparlarsa insanlar

korkmaz. Japonlar
deprem korkusu
çekmiyor. Deprem
oldu mu evimiz
yıkılacak, çocuğu-
muz ölecek korkusu
yok. Çünkü orada
onu realize
edecek yapılaşma,
kentleşme var. Ama
bizde korkarlar,
hiçbir şey söyle-
meyin antayışı var.
Bu yanlış" dedi.
Prof. Dr. Görür
şunları söyledi:
"Malatya i! sınır|arın-
da ve çevresinde
aktif bir fay sistemi
var. uzun zamandır
uykuda. Uykuda
olması bilim
adamlarını en fazla
korkutan şeydir. Bir
fay uzun süre sessiz
ka!ırsa o kadar tazla
enerji biriktiriyor
demektir. Günün
birinde ğeş peşe
deprem gelir. Bunlar
önce küçük deprem-
ler olur. Bu da bizi
korkutuyor. Laf
oyun!arını bırakalım.
Malatya'yı yöneten ler,
valilik, belediye
Malatya'nın ciddi
bir deprem kenti
o!duğunun bilincinde
midir? Halk bunun

Maliye Bakan!ığı
Mali Suçları
Araştırma Kurulu
(MASAK), bankalar,
aracı kurumlar,
döviz büfeleri ve
sigorta şirketleri
nezdinde yükümlülük
denetimi başlattı.
Edinilen bilgiye
göre, "Programlı
Kara para
Denetimleri"
olarak adlandırılan
denetimlerin ilk
aşaması nda 279
denetim elemanı,
1.002 kurumu
büyüteç altına a|dı.
Bu denetim sırasında
50 bankanın 30'unda,
761 döviz büfesinin
257'sinde, 146 aract
kurumun 104'ünde,
45 sigorta şİrketinin
de 11'inde, MASAK'!a
ilgili yüküm!ülüklerin
yerine getirilip,
getirilmediği
araştırı!dı.
Böylece ilk parti
denetimlerde
bankaların
yüzde 60'ı,
döviz büfelerinin
yüzde 33,8'l, aracı
kurumların yüzde
71,2'si, sigorta
şirketlerinin ise
yüzde 24,4'ü yüküm-
lülüklere uyum
yönünden incelendi.
Bu arada
Başkanlığa intlka!
eden bazı yüküm-
lülük denetim
raporlarında, kim!ik
tespiti yapılmadan
işlem yapıldığı, bu
şekilde mevzuata
aykırı davranıldığı
tespit ediIdi.

eğitim, iç denetim,
eğitim ve iç denetim
istitastik
sonuçlarının
MASAK'a gönder-
ilmesi yjikümIülük-
lerine aykırılıklar,
yeni Kanun uyarınca
idari ceza kapsamın-
da değerlendirilecek.
18 Ekim 2006 tarihin-
den önce yapılmış
bir işlemde yüküm-
lülük ihla!inin tespiti
ha!inde, sadece iş!e-
mi gerçekleştiren
gerçek kişi görovliye
yaptırım uygu-
larıat .ık Tilztıl
kişı yukuıııltıler
bu kapsamda ceza-
l.andı rıIamayacak.
Ote yandan
MASAK'ın ikinci
parti yükümlü!ük
denetimleri sonba-
harda başlatılacak.
Bu denetimlerde
daha önce
incelemeye tabi
tutulmamış kuru-
luşlara öncelik
verilecek.
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kendi Özel besimD kurbanlıklanmuı

Gemlik Belediye Mezbatıasındaki
TesisinDden temin edebilirsiDD.

Isteyen müşterilerimizin
Korbanlan ozıDaD kasaplanmıda

istenilen yerde kesilir.

BEnilAY Eİ
Tel : 513 11 48 Cep Tel : 0.532 779 91 94
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Ek ders ücretinl artırına ahası sürü
Mllll Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik, bazı
Milll Eğltim Bakan!ığı
persone!inin ek
ders ücretlerinin
artırılmasına yöneIik
çalışmaların devam
ettiğini bildirdi.
Bakan Çelik, CHP
Deniz!i Mi!letvekili
Mustafa GazaIcı'nın
soru önergesine
verdiği yanıtta,
haftalık çalış-
malarının belli bir
bölümü ders
niteliğinde yönetim
görevi sayılarak ek
ders ücretinden
yararlandırılan ve
aralarında şube
müdürlerinin de
bulunduğu bazı
MilIl Eğitim Bakanlığı
personelinin ek ders
ücretlerinin artırıl-

çalışmaların devam
ettiğini belirtti.
Çelik, 10 ll milli
eğitim müdür yardım-
cılığı, 115 ilçe milIi
eğitim müdürlüğü,
321 il-ilçe milli
eğitim müdürlüğü
bünyesindeki şube
müdürlüğü kadrosu-
nun boş bulun-
duğunu kaydetti.
Mllll Eğitim

0r

Bakanı Çelik,
"Boş okul müdürlük-
lerinden valilikçe ata-
maları yapılanlara,
üst görev olan il ve
i!çe milli eğitim
müdür|ükleri yöneti-
cilerinin istekleri
olması halinde görüş
de alınarak genel
hükümlere göre
atamaları
yapılmaktadır" dedi.masına etik
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üretim tıe satı arttı

Televizyon dışındaki
dayanıklı tüketim
mallarının satış ve
üretimi, 2006'da
çift haneli
rakamlarda arttı.
Devlet Planlama
Teşkilatı (DPT) veri-
lerini baz alarak yap-
tığı hesaplamaya
göre, 2005 yılında
5 milyon 98 bin
adet olan buzdolabı
üretimi, geçen yıl
yüzde 22,1 oranında
arttı ve 6 milyon
223 bine çıktı.
Buzdolabı satışların-

daki artış da
yüzde 17 olarak
belirlenirken, geçen
yıl 6 milyon 107
bin buzdolabı satıldı.
Aynı dönemde
çamaşır makinası
üretim de 4 milyon
433 binden 5
milyon 419 bine çıktı.
Burada yaşanan üre-
tim artışı ise yüzde
22 olarak hesaplandı.
Çamaşır makinası
satışları da üretim
artışına parale! arttı
ve satışlarda yüzde

; 
2 3: 
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\-rğYğıı t7ıı şaıııalı
çamaşır makinası
sayısı ise 5 milyon
375 bin adet olarak
açıklandı.
Uretiminde artış
yaşanan bir diğer
ürün ise LPG'li fırın
oldu. Geçen yıl 6
milyon 830 bin adet
fırın üretilirken, bir
önceki yıla göre üre-
tim artışı da ylizde
16,6 oldu. Fırın
satışlarında ise
yüzde 16,1'llk artış
gözlendi.
Elektrik süpürgesin
de de 1 milyon 486
binlik üretim rakamı-
na ulaşılırken, üretim
artışı yüzde 23,2'yi
buldu. Satışlar da
yüzde 20,6 arttı.
Artık üretimi iyice
azalan videoda ise
1.540 adetlik üretim
rakamından 11,5 bine
ulaşıldı. Bu üründe,
üretimdeki yüzde
647,9'luk artışa
karşın, satışlar
yüzde 7M yukseldi.
Bu!aşık makinası
üretiminde ise yüzde
52,2'fik artış yaka-
landı. 2005 yılında
üretilen 783 bin
bulaşık makinasına
karşılık geçen
yıl 1 milyon
192 bin rakamına
ulaşıldı.
Bulaşık makinası
satışları ise
870 binlerden
1 milyon 179 bin
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DlsK'e bağlı Birleşik
Meta!-1ş Sendika
sı'nın, "Gelir ve
Harcama Gruplarına
Göre Enflasyon"
araştırmasında,
asgari ücretlinin
aldığı yüzde 6'lık
zammın 3'te 2'sinin,
bu kesimin en çok
harcama yaptığı
ekmekteki yüzde 3,52
ve kiradaki yüzde
4,07'llk artışla 2 ayda
eridiği savunuldu.
Sendikanın Araştırma
Dairesi tarafından
Türkiye lstatistik
kurumu Tüketici
Fiyat Endeksi, Madde
Fiyatları ve 2003 yılı
Hane Halkı Tüketim
anketi sonuçları
üzerinden yapılan
hesaplamada, Ocak
ve Şııbat aylarında
özellikle gıda fiyat-
larındaki artışın, dar
gelirlinin enflasy-
onunu tetiklediği
ifade edildi.
En yoksul yüzde
20'llk kesim için
enflasyonun, Şubat
ayında yüzde 0,74,
yılbaşından bu yana
ise yüzde 2,68 olarak
gerçekleştiğine yer

verilen araştırmada,
buna karşın en yük-
sek gelire sahip
yüzde 20'lik di|im için
enflasyonun Şubat
ayında yüzde 0,28,
yılbaşından bu yana
yüzde 1,12 düzeyinde
arttığı kaydedildi.
Araştırmada, geçen
yılın Şubat ayından
bu yana ise enflasy-
onun en yoksul 20'lik
kesim için yüzde
11,40, en zengin
yüzde 20'llk kesim
için ise yüzde 10,21
olarak gerçekleştiği

belirtildi.
Araştırmaya göre,
kira, ekmek, ısınma
ve ulaşım fiyatları
üzerinden, harcama
kalıbı ağırlıkları da
dikkate a!ınarak
hazırIanan Temel
Harcama lndeksi ise
yıllık yüzde 18,79
o!du.
Kira!ardaki yıl!ık artış
yüzde 21,62 olurken,
ekmek fiyatı yüzde
18,55, doğal gaztiy-
atı yüzde 27,08, odun
fiyatı yüzde 9,88,
kömür fiyatı yüzde

a
25,35, tüp fiyatı
yüzde 8,91 oranında
artış gösterdi. Tüm
toplu taşıma
araçlarındaki ortala-
ma artış yüzde 11,84
olarak gerçekleşti.
Araştırmada, kimi
gıda maddelerindeki
fiyat artışının
enflasyonun sınır-
larını zorladığı ifade
edildi. Dar gelirli kes-
imin en çok tükettiği
ekmek, butgur,
makarna ve
şehriyedeki fiyat
artışının, ay!ık bazda
yüzde 24 arasında
olduğu tespiti
yapılan araştırmada,
bu ürünlerdeki fiyat
artışının yı!!ık bazda
yüzde 2O'leri bul-
duğuna yer verildi.
Beyaz peynir fiyatının
yıllık bazda yüzde
81,62, 2 aylık yüzde
7 2,22'lık artışla rekor
düzeylere ulaştığı
belirtilen araştırma-
da, pek çok
meyve ve sebzede
de yıllık fiyat artışının
yüzde 50 düzey-
lerinin üzerinde
gerçekleştiği
kaydedildi.
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Daire,Zeytinllk, Vllla, Dükkan, Arsa, Arazi
. TAPU TAKiP İşLrRl YAPıLıR

rclıgıııır ye ıt|RALıKLlRılıız içiıı gizi ARAyıı,ıız

ıAY ilnu§HH ÖııLP ıililLAil,TAilı
fr ııHer Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kl lama Hi

120 n2 3 + 1 SATıLıK LÜX DA|RE

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATIL|K DAİRE

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

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Dalre

3 Ayn Daireli lı4üstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

tlektep Sokak l,|o:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+,|.110 m2 aunsörlü *ombilisatılık daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atar| makiııeIeriyle satılık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

Balıkpuan Eskisahil

K.Kumla'da Ayazma Mevkii6 Dönüm Zeytinlik

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

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her Tür!ü Sigorta İşbmleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
tlacide öZALP

Tel : 513 2474 Fax: 514 10 21

-..i,:n-.4 ]|
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Siiz cle geleceğirnlz.e
lıııgünden el ko3zıın

Çün]<ü toprak yzoksa
geleceığirniz yzok---

EL KoY
Avea, Telsim ve Turkcell

hattınızdan 346,4'e mesaj atın.

Www.elkoyun.Gom www,tefııa,(org,tr
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TştA

BOLGEIı|IİZDE FAALİYETE

EN FİRtUlArUlİZDA ÇALİŞrUlAı(

ZERE ciOoi VE KARARLı

rişiııR ALıNAcAKTıR,

illUHAtıılİıllET TURAll

CEP TEL : 0 533 773 98 86
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Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı
Murat Başesgioğlu,
Türkiye'deki kadın
istihdamının o/o23-24
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TDK sözlüklerl
üncelle 0rtiri

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yeni
sözlükler ile eski sözlüklerin geliştirilmiş
baskı ları hazırlanıyor.
TDK Başkan Danışmanı Prof. Dr. Recep
Toparlı, kurumun internet sitesinde,
yürütülen sözlük çalışmalarına ilişkin bilgi
aktardı.
Sözlükler arasında, 1945 yılından bu yana
10. baskısı yapılan Güncel Türkçe Sözlük'ün
günün ihtiyaçlarına göre genişletilip
günce!leştirilmiş baskısı da bulunuyor.
TDK'nın yürüttüğü sözlük çalışmaları kap-
samında "Türkiye Türkçesinin Tarihsel
Sözlüğü, Derleme Söz|üğü,Batı Kökenli
Kelimeler Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler
Sözlüğü, Resimli Okul Sözlüğü, Osmanlı
Türkçesi Sözlüğü" buIunuyor.
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ıkadın istlhdamını üzde 35'e ıkaraca I

civarında olduğunu,
bunu arttırmaya
çalıştıklarını
belirterek, "2010
yılında Türkiye'deki

kadın istihdamını
7o35'!ere çıkarmayı
hedefliyoruz" dedi.
Türkiye'de son
zamanlarda cinsiyet

- ayrımcı!ığına, kadın--
lara yönelik şiddete
karşı mücadelede
memnuniyet
verici gelişme|er
yaşandığını anlatan
Başesgioğlu,
toplumun her kesi-
minde bu konuda bir
duyarlı!ık olduğunu
kaydetti. Başesgioğlu,
şunları söyledi:
"Bu duyarlılık herkesi
memnun etmektedir.
Kadınlarımızın hayatın
her alanında aktif bir
şekilde ro! alması
hepimizin ortak
arzusudur. Bu ülkenin
nüfusunun yarısını
kadınIar oluşturmak-
tadır. Dolayısıyla ülke
kalkınmasında,
sosyal, ekonomik,
kültürel kalkınmada
ülke nüfusunun
yarısının dışarıda
katması ülke
yaranna deği!dir.
Kadınlarımızın eğitim,
istihdam, siyasette ve
diğer alanlarda aktif
şekilde rol alması
ülkemizin geleceği
açısından son derece
önemlidir. Hükümet

Y

lz
olarak bu tür poli-
tikaları destekliyoruz,
gelişmesi için elimiz-
den gelen gayreti,
katkıyı gösteriyoruz."
kadın istihdamının
artırı!masının da
hükümetin önce!ik!i
hedefleri arasında
olduğunu ifade eden
Başesgioğlu, şöyle
konuştu:
"Türkiye'de kadın isti-
hdamının düşük
olduğunu biliyoruz.
Ozellikle Avrupa
ülkelerine nazaran
Türkiye'de kadın istih-
damı düşük, yüzde
23-24 civarında...
Gelişmiş ülkelere
oranla düşüktür...
Bunu artırmak önemli,
öncel ikli hedefi mizdir.
2010 yılında
Türkiye'deki kadın
istihdamını yüzde 35'e
çıkarmayı hedefliy-
oruz. Bunun için de
kadınlarımızın eğitim,
mesleki eğitim ve
hayat boyu ğltim
dediğimiz kendilerini
donanımlı, nitelikli
hale getirecek enstrü-
manlara, platformlara
ihtiyacı var. Bunları
kurmaya çalışıyoruz.
Bu oranı yükseltmek
öncelikli hedeflerimiz
arasında."

:tez

tehlike sa
Bağımsız Eğitimciler Sendikası Genel AR-
GE Sekreterl Bekir Gandan, ucuz oyuncak-
ların tehlike saçtığını söyledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Candan, ucuz
oyuncakların normalden 24 kat daha iazla
feno! ve toksit maddesi içermesi nedeniyle,
çocuk sağlığı ve gelişimi için riskler
taşıdığını ifade etti. Son zamanlarda ucuz
olması nedeniyle büyük rağbet gören Çin
malı oyuncaklarında zehirli maddeler içere-
bileceğini hatırlatan Candan, "Oyuncak
alırken, ucuz olması yerine, sağlıklı ve eğiti-
ci olmasına dikkat edilmesi gerekir" dedi.
Anne babaların, Sağlık Bakan|ığı yönet-
meliğine uygun ve Türk Standartları
Enstitüsü'nün CE işaretini taşıyan oyuncak-
ları alınması gerektiğini be!irten Candan,
anne babalara oyuncak alırken şu tavsiyel-
erde bulunuldu; "Oyuncaklar çocuğun
gelişim basamağına uygun ve eğitici,
öğretici, eğlendirici olma!ıdır. Oyuncak
alırken, çocuğun öğretmeninden rehberlik
yapmasın1 istemek önerilebilir. Pyuncaklar
fiziksel yaralanma riski oluşturmayacak
tasarımda oImalıdır. Özelikle küçük yaş
çocuk oyuncakları, emme ve nefesle çek-
ilmeye karşı yutulmayacak boyutlarda
olmalı, boya içermemelidir. Oyuncaklar,
çocuğu veya başkalarını yaralama riski taşı-
mamalıdır. Oyuncakların, yanabilir tehlikeli
bir element ve parlayıcı maddeler içer-
memesine dikkat edilmelidir. Elektrikli oyun-
caklar ve parçaları 24 voltu geçmemelidir.
Hastalık ve mikrop toplama riskini taşı-
mayan maddelerle ima! edilmiş oyuncaklar
tercih edi!melidir. Oyuncakların radyoaktif
maddeler içermemesi gerekmektedir".

uncakı ar
or

Ucıız o

EtErıIAil ARAillY(IR

Firmamızda çalıştırılmak üzere

Askerliğini yapınış

BAY şOFOR ARANIı|IAKTADı R,

Adres: Gazhane Gaddesi No= 11

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77
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Seyfettin ŞrXeRSÖZ
Oynadığı dört _
maçta beklenen|
veremeyen
Gemlikspor,
Gumartesi günü
Merinos sahasında
oynadığı maçta
Geçitspor'a 3-0
yenildi.
Uç maçta
5 kırmızı kart
gören takımın
forvet eleman|arının
cezalı olması
nedeniyle rakibi
karşısında baskı
kuramayan kırmızı
beyqz!ıların orta
sahasında yaşanan
form düşüklüğü
takımı kötü
yönde etkiledi.
Rakibin hücumlarında
orta sahanın pres
yapamaması ve
kendi forvetlerine
iyi top çıkaramamaşı
nedeniy!e
Şampiyon o!acak
bir takım hüviyetinde
görü!meyen
Gemlikspor,
22 ve 30 dakikalarda
kalesinde gördüğü
gollerle ilk yarıyı
2-0 yenik kapadı.
!kinci yarıda

maça asılan ancak
rakip ka!eciyi
geçemeyen'
Gemlikspor,
55 dakikada
üçüncü golü
yiyince tamamen
dağıldı. Kalan
dakikalarda başka
gol olmayınca maça
galibiyet için çıkan
Gemlikspor fark
yiyerek 3-0 y
enilmekten
iurtu!amadı.
KUMLA
aELEDjvEspoRffi
öte yandan
Cumartesi günü
Bağlarbaşı
sahasında
Hürriyetspor'la
karşı!aşan Kumla
Belediyespor
sahadan 2-0
yenik ayrıldı.
!lk yarısı
Hürriyetspor'un '
2-0 önde kapadığı
maçta Kumla
Belediyespor
ikinci yarıda
kazandığı
penaltı atışını
kullanamayınca
maçtan 2-0
yenik ayrıldı.

a

Sivass or ı 3 Bursas or ı
ı 1

Sivasspor Teknik
Direktörü Bülent
Uygun galibiyetten
dolayı mutlu olduk-
larını ve puanlarının
35'e yükseldiğini
belirterek, "Çok iyi
mücedele ederek
haklı bir galibiyet
aldık. Bursaspor gibi
güçlü bir takımdan 3
puan aldığımız için
mutluyuz.
Oyuncularımın
mücadelelerinden
mutluyum. Mehmet

için geçen hafta
canını alabilirsiniz
ama topunu ala-
mazsınız demiştim.
Bu sabah kendisin-
den yemeğini aldım,
bunun karşılığında da
koşup mücadele
ederek 2 gol attı. Maç
içerisinde farkı daha
çok açabilecek fır-
satımız varken, yanlış
karar sonucu skor 2-1
oldu. Fatih hocanın
iyi niyetinden
şüphemiz yok.

Trabzon ve Antalya
maçlarımızdaki hata-
ları ortada. El ense
yapılan, güreş gibi
pozisyonlara bile
devam kararı verdi.
Kondisyon açısından
sorunları varsa
hakemlere,
şu anda boşta
oIan hocalar
kondisyon idmanı
yaptırsın. Mustafa
Cu!çu'ya bunu
öneriyorum. Tüm
olumsuz kararlara

rağmen taraftarımız
olumsuz tezahüratlar
yapmadı. Biz aslanlar
gibi bir kadroya
sahibiz. Çok
dahaiyi yere
geleceğiz." dedi.
STAT: 4 Eylü|
HAKEMLER: Fatih
Gökçe(5), Erdem
Bayık(S), Murat
Söylemez(6)
S|VASSPOR:
Petkoviç(6)- Cem
Can(6), Murat(7),
Servet(7),

Hayrettin(E)-
Yasir(6)(Dk.65 Musa
5}, Fransergio(7),
Gü rhan(8),
llhan(6)(Dk.66
Colosiıno 5)-
Mehmet(8),
Bali!i(7)(Dk.86
Cvetkov)
BURSASPOR:
Ömer(6)- Hasan(5),
Omer Erdoğan(6),
lsmail(4), Egemen(4),
Veli(5), Sumulioski(a)
(Dk.87 Zater|,
Pancu(4)

(Dk.46 Eser 5XDk.76
lbrahim 4),
Frasineau(5)-
Burak(5), Sinan(6)
GOLI_ER: Dk.32-36
Mehmet,ük.74
Gürhan (Sivasspor)-
Dk.59
Sinan(Bursaspor)
SAR! KARTLAR:
Mehmet,
Fransergio, Petkoviç
(Şivasspor)-
Omer Erdoğan,
Sinan (Bursaspor)
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Sabah örülen hastalık belirtilerl
Sabahları baş dön-
mesi, uykusuzluk,
yüzde şişlik ve aşırı
aç!ık hissinin
hastalık belirtisi
olduğu biIdirildi.
Uzmanlar, sabah
kalktıktan sonra baş
dönmesinin, boyun
fıtığının bir gösterge-
si olabileceğini belirt-
ti. Boyun fıtığının,
boyundaki atardama-
ra baskı yaptığını
bunun da beyindeki
kan akışını olumsuz
etkileyerek, baş dön-
mesine yol açtığını
vurgulayan uzmanlar,
"Bunun yanı sıra kan
yoğunluğunun art-
ması da kan akışını
yavaşlatarak kandaki
oksijen oranının
düşmesine neden
olur ve beyindeki kan
akışını o!umsuz etk-

'ileyerek, baş dön-
mesinin bir diğer
nedeni olabilir.
Bundan dolayı
sabahları baş dön-
mesi sorunu yaşayan

biri, muhtemelen
boyun fıtığına
yakalanmış ya da kan
yoğunluğu artmış
olabilir" dedi.
Bazı orta yaşlı ve
yaşlı insanların
sabah saat 04.00-
05.00 civarında
uyandığını ve uyanın-
ca kendilerini yorgun
ve mutsuz hissettlk-
lerini belirten uzman-
lar, bu tür uykusu-
zluk belirtilerinin,

depresyonda ve
psikoloji k rahatsızl ığı
olanlarda
görüldüğünü kaydet-
ti. Psikolojik rahatsı-
zlığın, bazı insanlar-
da kendini ilk olarak
bu şekilde göster-
diğine dikkat çeken
uzmanlar, dururiıun
ciddileşmesinin ruh
hastalığına yol aça-
biIeceğini söyledi.
Sağlıklı insanlarda da
sabahleyin hafif

şişkinlikler olabi!e-
ceğini ancak bu tür
şişkinliklerin genel-
likle 20 dakika içinde
indiğini vurgulayan
uzmanlar, yüzde ve
özellikle göz kapak-
larında görülen
şişkin!iklerin
kaybolmaması
durumunda, hastan-
eye gidip böbrek ve
kalp kontrolünden
geçilmesini
tavsiye etti.
kiml insanların
sabah saat 04.00-
05.00 civarında
uyandığında son
derece aç olduğunu,
yorgun ve haIsiz
düştüğünü hissettak-
lerini belirten uzman-
lar, bu rahatsız!ığın,
kahvaltının ardından
yavaş yavaş
kaybolduğunu,
bu tür bir
sorunun daşeker
hastalığının belirtisi
o!abileceğini
belirtti.

Bahar aler islne dikkat

llkbaharla birlikte
artan polenlerin,
alerjiye duyarlı kişil-
erde bahar nezlesini
tetiklediği ve yaşam
kalitesini düşürdüğü
bildiriIdi.
Çukurova Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi
Kulak Burun Boğaz
Ana Bilim DaIı öğre-
tim üyesi Doç. Dr.
Barlas Aydoğan, llk-
bahar aylarıyla bir-
likte, "çiçek tozları"
olarak bilinen polen-
lerin, rüzgar ve
böcekler sayesinde
çevreye dağılmaya
başladığını belirtti.
Çiçek polenlerinin
mevsimsel alerji
riskini yaygın-
laştırdığını belirten
Aydoğan, "Polenlere
duyarlı kişileı ted-
birli davranmalı,
gerekmedikçe polen-

lerin çok olduğu
ortamlarda bulunul-
mamalı" dedi.
Polen alerjisinin,
"bahar nezlesi"
olarak da bilinen
hapşırık, burunda
akıntİve kaşıntı,
gözlerde kızarıklık
gibi belirtilerle
ortaya çıktığını ifade
eden Aydoğan, şöyle
konuştu:
"Polenler alerjik rinit
dediğimiz burun
akıntısı, burun
tıkanık!ığı, geniz
akıntısı. agızdaıı
nefes alıp verme gıbi
şikayet!ere neden
olur.Hatta gerekli
tedbirler alınmazsa
çok şiddetli hal alan
bu nezle türü, astım,
bronşit gibi alt sol-
unum yolunu
ilgilendiren hasta!ık-
lara da neden o!ur."

r Y___ Diş Hekimi Zafer Eren,

$E :iiiJ,"j,;'isjHJs

kokusu ;;1$ş$Hşi;;''
hastalıkları uzmanlarına
müracaat etmelerini
gerektiğini söyledi.
Ağız kokusunun ölü
bakterilerin atık madde-
si olan ve 'volatile
sülfür'adı verilen bir

gazdan kaynaklandığını
ifade eden Dr. Eren,
"Nefeste oluşan kötü
icıiu, öuyü'i cırarıu'a
ağız içi kaynaklıdır. Ağız
içi bir enfeksiyon, i!er-
lemiş bir diş eti
hastalığı ya da sadece
ağız içinde birkaç saat-
ten fazla kalmış gıda
artıklarına yerleşen
bakteriler kokuya
sebep o!urlar.
Kokuya sebep olan

diğer sistemik probtem-
ler ise; tonsilit, akclğer
iltihabı, sinüzit, şeker
ıiasıaıiğı 1isct'uı ı

kokusu), mide bağırsak
hastalıkları, böbrek yet-
mezllği (balıksı koku),
karaciğer ve metaboliz-
ma bozukluklarıdır. Bu
hastalıklar içinde has-
tanın en kısa zamanda
bir KBB veya dahiliye
uzmanına başvurması
gerekir" dedi.
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Polis lmdat 155

Jandarma imdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Pol|s Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLlK
Kaymakamlık

C.Savcı!ığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı ia. rvıa.

Tapu Slcl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
![e Seç. Md.

GEREKLi TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu_Esadaş 514Anıtur 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

5l3 ,l8 
21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
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

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

m Müd. 513 18 46

B D E
Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

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

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Anza Yalniz 185

Halk

DENiZ 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 - FERİBOT

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

Ya!ova
Topçular
Eskihisar

oToBÜs
261 54 00

(18 Hat )

Şehir!erarası
Otobüs Terminali

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00
514 59 81

513 80 00
514 88 70
514 17 00

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

Hamidiye Mh, ()rhangızi Cd, No :3

Tel ı513 9|27 GEMLIK

K rfez
ceuüx,iıı iı.x oüııLüx GAZETE9I

GEiluK

ı cüxı-üx slvısl GAZETE I

YEREL SÜRELİ YAYİN
YlL : 34 SAY! :2694

FİYATı : o.25 YTL. (KDV Dahit)
sahibi : kadri cüuen

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 GEML|K

yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ oFSET
Matbaac! ı k-Yay ıncılık-Reklamcılık Tes.isi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3'B GEMLIK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Seyfettin ŞrXenSÖZ
Gemlik'in ikinci
amatör kümede
mücadele eden
takımlarından öz
Karadenizspor
yeni sezonu ilçe
Atatürk stadında
kurban keserek açtı.
Geçtiğimiz yıl yeni

kurulması na
rağmen
birinci amatör
kümeye çıkmayı
eleme maçı.nda
kaybeden Oz
Karadenizspor,
bu kez amacına
ulaşmak için
mücadele edecek.
Takıma

kazandırılan yeni fut-
boIcularIa
birlikte güçlü bir
kadro oluşturan
Bordo Mavililer'de
hedef yine
şampiyonluk.
Dua okunarak
keslten kurbanın
kanı futbo!cuların
alınlarına sürülürken,
yeni sezon açılışına
AK Parti llçe
Başkanı Enver
Şahin'de katıldı.
Oz Karadenizspor
Kulübü Başkanı
Halil Ayvaz,

güç!ü kadroyla
şampiyonluk
hedefle4İklerin i

ve geçtiğimiz yı|
kaybettikleri
hedefe bu yıl
mutlaka ulaşacak-
larını belirterek,
'Gemlik'te bizde
varız" dedi.
Öz Karadenizspor
takımı sezon
açılışının ardından
kardeş kulüp
seçtikleri Orhangazi
Gedelekgücü ile
hazırlık maçı
oynadı.

??????
Umurhey Belediye§i tadından " BlU Y,{r,{il[' sloganı ile
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ması suru
€ Büy.ükşehir Belediyesj BUS Ki tarafından başlatılan. Atık

Su On Arıtma ve Derin Deşarjı için denize döşene cek borıı-
ların tabana monte edilecekleri zemin çalışmaları devam edi
yor. 2035 yılına kadar yaklaşık 160 bin kişiye göre planlanan ön
arıtma ve derin deşarjı projesinde Gemlik ile Umurbey'den
gelecek bütün eysel atık suları fiziksel ön arıtmadan geçiri
lerek, sahilden deniz dibinde 40 metreye döşe necek borularla
açığa pompalanacak bu yatırım için,,yaklaşık 3,5 Milyon YTL
para harcanacak. Seyfettin ŞEIGRSOZ'ün haberi sayfa Z'de
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Kav ı'nda
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llk kazma vuruldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin
ana arterlerinde yaşanan trafik sıkışık-
lığını gidermek amacıyla yapımını plan-
ladığı Küçük Sanayi Kavşağı'nın altyapı
deplase işlqrine başlandı. Yetkiler, -
sürücülerin i nşa at süresin ce trafik
işaret ve işaretçilerjne dikkat etmeleri
konusunda uyardı. Haberi sayfa l'de

a tııııUmurbey'den Ge |ik'e doğrudan giriş ve çıkış için projel rnatlf yol, 3- 4 ay içinde yapılacak

ıı ıı

a l|ınllü0 ılla§ı ha IatıldıI0 ıüru olu ıOınln a
{ Gemtik'e g,r§ ve çıkış rahatlatacak olan lJmurbey Köprülu yolu çift şerit
halinde iniş ve çıkışlı olacak. Umurbey ve Çevre Köylerinin gelş gidiş, Orhangazi
yönüne gidiş için yapılan köprülü yolun İstiklal Caddesi trafığini de rahatlatması
bekleniyor. Konu hakkında bilgi veren aXr İlçe Başkanı Enver Şahin, yapım çalış-
malarının yallaşık 3 ya da 4 ay_içinde başlayabilqceğini söyledi. Ha§eri syf 3'de

D

ı

Kadri GÜLER
kadri_gu ler@hotmail.com

Umurbey'e köprülü yoldan giriş
Geçtiğimiz günlerde Uludağ Üniversitesi

Rektörlüğü'ne yaptımız ziyaret sırasında,
lzmir yönüne gidişte, yeni yapıtan Çevre
Yo!u'nu kullandık.

Büyükşehir .Belediyesi cidden büyük iş
başarmış..

lnegöl Belediye Başkanlığı'ndan Bursa
Büyükşehir Be|ediye Başkan!ığına getirilen
Hikmet Şahin, Bursa'da yaptırdığı kavşaklar
ve tamamlanan çevre yolları ile damgasını
vurdu.

Sevgili okurlarım, şimdi size soruyorum,
bizim belediye başkanlarımız görev süreleri
bittiğinde ne ile ilçeye damgasını vuracak-
lar?

Cevabı sizler verin, çünkü Gemlik'te siz
!er yaşıyorsunuz.

Bundan üç yıl önce AKP İlçe Başkanı
Enver Şahin, gazetemize yaptığı bir açıkla-
mada, Umurbey'e giriş ve çıkışların köprülü
kavşaktan yapılacağını duyurmuştu.

Karayolları o tarihte, yani 2003 yılında bu
yolun projesini yapıp, Devlet Ptanlamadan
geçirmişti.

Yapılan açıklamada 2OO4 yılı bütçesine
Bursa Milletvekilimiz Altan Karapaşaoğlu
nun desteği ile ödenek konacaktı!

Ben d€, Karapaşaoğlu bu işi yapsın
Köprüye "Karapaşaoğlu Köprüsü" adının
verilmesi ni önermiştim.

2OO4 de yapılacak iş ZOO7'ye kaldı.
Nedenini arayıp siz bulun!

Ama ben, isim önerimi geri alıyorum.

a

Osman Gazi
Feribotu
denize indi

Bursa- lstanbul arasındaki mesafeyi 75 dakikaya indirecek hızlı feri-
bot sefe rlerinin gerçekleştirileceği Avustralya'da yapımı tamam-
lanan 88 metrelik, 200 araçlık ve bin 200 yolcu kapasiteli Osman
Gazi feribotu törenle denize indirildi. Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet Şahin törende yaptığı konuşmada, Bursa'nın sahip
olduğu potansiyelini yeteri kadar kullanamadığını, bunun gerçek-
leşmesi amacıyla planladıkları projelerden birini daha hayata geçir-
menin' mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Haberi sayfa 4'de
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Gürhan ÇETINKAYA

Öze|{eş-tirme. ..

KİT'Jer...
Kamu İktisadi Teşebbüsleri..
1923'den sonra ekonomi sahnesine çık-

tılar..
Ülkenin gelişmesine büyük katkı

'sİığladıtarr..
Ozel §ektörün ufkunu açtı!ar..
Çok iaAd açtılar ki..
Siyaset glrdi devreye..
Pay almak için...
Bir|ikte hortum|amak için..
Yöntemler bir bir devreye konuldu..
Önce yandaş çiftliğine dönüştürdülÖr..- 
Onuıl bunun çocuğuyla ve hısım

akrabasıyla doldurdular..
Siyasetin arka bahçesi yaptılar..
Yatırım yapmadılar..
Makine parklarını revize etmediler..
Güçsüzleştirdiler..
Sonra da yine yandaşlara üç otuz

paraya sattılar..
Yağma Hasan'ın Böreği.. ı

Ye babam ye...
Şlmdi de...
Ozelleşen yerlerde "kıyım"başladı..
Once insanlar kapı önüne konuluyor..
Sonra da "topraklar" satılacak..
Bugünlerde Gemlik'e Azot Depremi

damgasını vurmuş durumda..
Orayı alan Yıldırım ailesi "hedeflerine"

ulaşmak için işçiyi kapının önüne koymak
istiyor..

Çünkü onun işçiyle üretimle bir ilgisi
yok ki..

TUGSAŞ'ı üretim yapmak için
özelleştirmedi ki..

Oyle olsaydı...
Lojmanları kiraya verir miydi?
öteiie ilgili projeier hazırlatır mıydı ?
Liman miman gibi düşünce|eri aklının

ucuna getirir miydi ?
Ne yapar dı?. Yatırım yapardı.. , -

Uretimi arttırmaya dönük planlar
yapardl..

Öyl" anlaşıiıyor ki...
. 
,- Azot'ıı "*apatan" işveren kimyasal

"kbkudan rahatsız olmuş..
Eee nasıl oJmasın ki..
Havadaki "rant" kokusu içini gıcıklıyor..
Aklını çeliyor...
Ağzını sulöndlrıyor..
Sadece TÜGSAŞ mı?

. Türkiye'nin her yerinde özelleşen
KlT'lerin akıllı ve öngörülü girişimcileri
aynı duygutar içinde-yaşıyor..

Özelleştirmeden elde edilen paralar ne
mi oldu?

Deve oldu deVe,.
. Olmasaydı..

;ıttÜydü?

Denlz de alı
ıı ıı

ar ıllası suru 0r
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Büyükşehir
Belediyesi BUSK!
tarafından başlatılan
Atık Su On Arıtma
ve Derin Deşarjı
için denize
döşenecek boruların
tabana monte
edilecekleri zemin
çalışmaları yürüyor.
25 Ocak ?0O7
tarihinde Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hizmet Şahin'in
temelini atarak
startını verdiği
çalışmalarda Arıtma
Tesisleri içinden
itibaren 300
metresl kara
üstü4de 1700 metresi
deniz içinde olmak
üzere.topIan 2 bin
metre mesafeye
600'lü poliüretan
borular döşenecek.
lstiklal caddesi
altından geçerek
denizin içinden
açığa doğru
uzanacak olan
deşarj boru hattında
balık adamIar
deniz zeminine
hazırlanan betonların
monte çalışmasını
sürdürüyorlar.
2035 yılına kadar
yaklaşık 160 bin
kişiye göre
planlanan ön
arıtma ve derin
deşarjı projesinde
Gemlik ile
Umurbey'cien
gelecek bütün
evsel atık suları
fiziksel ön arıtmadan
geçirilerek, sa}lilden
deniz dibinde 40
metreye döşenecek
borular|a açığa
pompalanacak
bu yatırım için
yaklaşık 3,5 Milyon
YTL para
harcanacak.
Yı|Iar önce yapılan
aynı uygulama ile
denize döşenen
kalın boruların
çürümesi sonucu
kultanılamaz hale
gelmesiyle denizde
büyük oranda
pislenme yaşanmaya
başlanmıştı.
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lnreklamlarınız i in bizl a

lstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEML|K

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

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

Her türlü alım-satım,
eleman ilanlarınız ve
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Umurbey'den Gemlik'e doğrudan giriş ve çıkış için projelendirilen alternatif yol, 3-4 ay içinde yapıIacak
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Gemlik'e giriş ve çıkış rahatlatacak olan Umurbey Köprülü yolu çift şerit halinde iniş
ve çıkışlı olacak. Umurbey ve. Çevre Köylerinin geliş gidiş, Orhangazi yönüne gidiş

için yapılan köprülü yolun lstiklal Caddesi trafiğini de rahatIatması bekleniyor.

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Karayolları
tarafından 2007 yılı
programına alınan
Umurbey altı köprü!ü
yolu yapımı için
Orhangazi asfaltında
zemin sondaj
çalışma!arı baş|adı.
Umurbey'den
Gemlik'e inecek
olan araçların doğru-
dan bağlantılarını
sağlayacak olan
çift şeritli yoldan
hem iniş hem de
çıkışlar yapılacak.
Karayolları
müteahhidi olan
Göçay firmasının
proje ça!ışmaları

l<apsamındİ zemihe
dikilecek kazıkIar
için sondaj çalışması
yapan Yüksel
Proje Ulus|ar arası
A.Ş. yapacağı
etütlerde zeminin
güçlülüğünü
kontro! ediyor.
konu hakkında
bilgi veren AKP İlçe
Başkanı Enver Şahin,
yapım çaIışmalarının
yaklaşık 3 ya da 4 ay
içinde başlayabile-
ceğini söyledi.
lstiklal Gaddesi'nin
trafik yükünü
kaldıramaması
nedeniyle Gemlik'in
araç çıkışlarında
büyük sıkıntı
yaşandığına
dikkat çeken Şahin,
'Umurbey'den
inişlerde
Orhangazi
Caddesi'ni kullan-
madan ilçeye
gi ri şler ya pı l abi lecek,
ayn, şekilde ilçeden
sadece bir yerden
olan Umurbey'e
çıkışlar doğrudan
bu yol kullanılarak
yapılacağından
lstiklal caddesi'nde
trafik rahatlayacakn
dedi.
Düz viyadük olarak
projelendirilen
çalışmada inişten
itibaren çevre
dolgusunun
Gemlik
Be!ediyesi
tarafından yapıla-
cağını da kaydeden
Enver Şahin,
'Bıınun yanı sıra
25 binlik Gemlik
Nazım planında

alı

şu an kullanılan
Rıfat Minare alt
geçidi, Yoncalı
Kavşak olarak
gösterilerek planlara
işlendi' şek!inde

açıklama yaptı.
zeminden sonra
6 metre
yüksekliğinde
düşünülen
kazıkların üstünden

latıldı

geçecek olan
yolun alt kısımda
yapılacak
Termina|'e zarar
vermeyeceği
öğreni!di.

ı

YazıYORUM
Diş Hekimi

Ozcan VURAL
ozca nvu ra ll 933@hotmait.com
www.m illiyeUblog/özcan vuraI

Kuzey lrak!......
Barzan! ve Talabani ile "diyalog" tartışmaları

için bir Asker kurmay söylemini yansıtayım:
"Muharebenin başında yapılan bir kurmay
hatası, bazen sonuna kadar düzeltilemez."

1 Mart tezkeresi TBMM'ye takılınca Bazani
ve Talabani, ABD'nin "stratejik dostları" haline
ge!di.

Bunlar zamanında söylendi...
ABD, Bağdat ve dolaylarında uğraş verirken

onlar Kuzey'de başını ağrıtmayan müttefikleri
oldu.

Daha birkaç yı! önce Türkiye'den a|dıkları
kırmızı pasaportlarla seyahat edebilen, Türk
Dış işleri kapısında bek|eyen Talabani şimdi
lrak'ın cumhurbaşkanı, Barzani ise, Kuzey'de
"resmen iIan edilmiş Kürt devletinin başında."

Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'den mali
yardım!arla peşmergelerin giderlerini karşılar
ken, şimdi, Kerkük petrolleri gibi büyük bir
para kaynağına el koymak üzereler.

Bize kafa tutuyorlar..
1 Mart tezkeresi öncesinde Türkiye, "Sıcak

Takip" başlıklı uluslararası hukuk çerçeve
sinde Kuzey lrak'a, hatta derinlerine kadar gi
rerek PKK odaklı askeri harekit yapabiliyor-
du.
"PKK'yı o coğrafyadan siliyordu" denemez

ama kolunu, kanadını kırıyordu.
Oraların kontrolunu elinde tutuyordu..

Şimdi bu olanaktan yoksun.
1 Mart tezkeresi geçseydi, Kuzey lrak'ın

güvenliği, Türkiye'den sorulacaktı.
Savaşmadan oraları kontrol edecektlk..

Barzani ve Talabani yönetimindeki Kuzey
lrak Kürtlerinden ABD'ye rağmen Türk Silahlı
Kuvvet!erine engelIeme olamazdı.
PKK da İran sınİrındaki dağlara sıkışıp kalırdı.

1 Mart tezkeresi geçseydi, bölgedeki Türk
Silahlı Kuvvetlerini aşarak savaş sonrası o
coğrafyada kalan Saddam'ın ağır silahları ve
ABD'nin yüksek teknolojili füzeIeri, PKK'ya
servis edilemezdi.

Şimdi, savaşın başında yapılan 1 Mart yan-
lışı hili Türkiye'nin peşini bırakmıyor.

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar
Büyükanıt; "Onlarla kim konuşursa konuş-
sun" söylemiyle, Ankara'nın "barışa katkısı
olacaksa, elbette Kuzey lrak liderleriyle de
diyalog kurulur" görüşüne iyi göz|e bakmadığı
mesajını veri_vor.
lki tarafın da "doğruları" var ama, o iki

doğru, "bir yanlışı", yani, 1 Mart tezkeresi tal-
ihsizliğini düzeltmez.

1 Mart tarihlerinde tezkerenin geçmemesine
ça!ışanlar, demokrasiden, komşuluktan vs.
bahsedenler Türkiye'ye büyük bir kötü!ük
yaptılar.

!|eriyi göremeden, masa başında, sıcak
ortamlarda, ellerinde viski bardakları ile
havaya konuşarak bir milletin kaderi ile
oynadılar. Şimdi kına yaksınlar...

Bu satırlardan "1 Mart tezkeresinin geçmesi
gereğine övgü" yorumu üretilmesin.

Bence tezkerenin geçmesi, "ehven-i şer"
yani, "kötünün iyisi"ydi.
Şimdi bunlar başımıza gelmez; Kürt devleti

kurulmaz, PKK. ezilir, belki de yok ediliı
petro! hatları kontrolumuza geçer, kısaca
rahatIardık...

Demokrasi, insan hakları, Avrupa birliği diye
diye (ezberlemişler) Türkiye'yi de, Türk
toplumunu da kaosa soktunuz, yeter artık
susun..
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osman Gazi Feribotu denize indi
Bursa ila lstanbul
arasında 'deniz oto
yolu' kuracak olan
hızIı feribot proje
sinde adım adım mut
lu sona. yaklaşılıyor.
Bursa- lstanbul
arasındaki mesafeyi
75 dakikaya indirecek
hızlı feribot sefer-
lerinin gerçekleştirile-
ceği Avustralya'da
yapımı tamamlanan
88 metrelik, 200
araçlık ve bin 200
yolcu kapasite!i
osman Gazi feribotu
törenle denize
indirildi.
Avustra!ya'da inşa
edilen ve sefere
başladığında Bursa -
lstanbu! arasını 75
dakikaya indirecek
olan osman Gazi
Hızlı Feribotu'nun
denizö indirilmesi
nedeniyle Perth
kentinde bir tören
düzenlendi. perth
kentinin Fremant|e-
Henderson bölgesin-
deki Autsal Ship
firmasının tersane
sinde gerçekleştirilen
törene Türkiye'den
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin, Mudan
ya Belediye Başkanı
Erol Dem irhisar,

Güzelya!ı Be!ediye
Başkanı Selçuk
Mutlu, Büyükşehir
Belediyesi Meclis
Başkan Vekili
Fahreddin Yıldırım,
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Genel
sekreter yardımcıları
Hüseyin Eren ile
Rafet Bozdoğan,
lstanbul Bü.yükşehir
Belediyesi lşletme-
lştirakler Daire Başka
nı yılmaz sener ve
lDO Genet-Müdürü Dr.
Ahmet Paksoy ve bir
grup gazeteciden
oluşan heyet katıldı.
Törende, Western
Australia Hükümeti
temsilcileri ve
Cocburn Belediyesi
yetkilileri de hazır

bulundu!ar.
Aboriinler törene
renk kattı
Avustralya yerli!er|
olan Aborjinler'in
gerçekleştirdikleri
renkli bir gösteri i!e
başlayan törende
konuşan Austsal
Ship firması Yönetim .
Kurulu Başkanı John
Rorthwe!l, toplam
tutarı 110 milyon
Dolar olan 2 adet 88
metrelik, yüksek sü
ratli gemi siparişinin
Kasım 1995 tarihinde
verildiğini, bu gemi-
leri üretmekten mut-
lu!uk duyduklarını
söyledi. Türkiye ve
Avustralya arasındaki
ticari ilişkilerin gün
geçtikçe geliştiğini

belirten Rortwell,
gemileri şu ana kadar
yapı|mışların en iyisi
o!arak nitelendirdi.
Covburn Beledlyesi
Genel sekreteri ste
ven Kane ise, iki ülke
arasında Çanakkale
Savaşı ile başlayan
ilişkilerin daha soffa
dostluğa ve kardeş
liğe dönüştüğünü ve
ilerleyen yıllarda ar
tan ticaret hacmi ile
daha da geliştiğini
kaydetti.
"lstanbul ve Bursa

yar dolarlık bütçesi
ve yaklaşık 40 bin
çalışanı ile 15 milyon-
luk bir kente hizmet
verdiğini dile getirdi.
lstanbul Büyükşehir
Belediyesi olarak en
önemli yatırımlarıntn
ulaşım alanında
olduğunu belirten
Bozdoğan, "Bursa da
ülkemizin en önemli
şehirlerinden biri,
!stanbul'a yakın
olması nedenivle
lzmit'Ie birtikt6 lstan-
bul'un ikiz kardeşi
gibi hareket ediyor"
dedi. Bozdoğan,
bugüne kadar lstan-
bul ve Bursa arasında
3 ulaşım aksının bu
!unduğunu, ancak
bunların iki kenti

yeterince yakınlaştı
ramadığını ifade ede
rek, "lstanbul ve Bur
sa Büyükşehir bele
diye başkanlarının
gayretleriyle yeni bir
ulaşım aksını hizmete
sokuyoruz. Artık,
lstanbul ve Bursa
birbirine daha

yakın" şeklinde
konuştu. l
DO Gene! Müdürü
Dr. Ahmet Paksoy da,
lstanbu! ve bağtahtılı
olduğu bölgeler
arasındaki trafik
sorununun çözümü
için yoğun çaba sarf
effiklerinin, bu amaç
la özellikle deniz ulaşı
mına önem verdik-
lerinin altını çizdi.
"Bursa'nın sahip
olduğu potansiyelini
harekete oeciriyoruz"

Belediye Başkanı Hik
met Şahin ise törende
yaptığı konuşmada,
Bursa'nın sahip oldu
ğu potansiyelini yete
ri kadar kullanamadı
ğını, bunun gerçek-
leşmesi amacıyla
plan!adıkları
projelerden birini
daha hayata
geç|rmenin mutlu-
luğunu yaşadıklarını

ledi.

artık daha vakın"
@tıır
Belediyesi Genel
sekreter yardımcısı
Rafet Bozdoğan ise,
lstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin 10 mil- a
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PT890.i75 lNTEL CORE 2 DU0 ANAKART

lNTEL P4 D 820 DUAL 2.8 GHZ 2XlMB 64 BlT

512 DDR2 553 RAıJI

ASUS Ax550 256 MB EKRAN KART|

350 WATT ÇiFT FANL| KASA

160 GB 7200 RPM SATA 8 MB cAcH HDD

BENQ DVD RW Dıv 1650 siYAH

KLAVYE tJlULTiıjlEDAi KLAVYE

MOusE 0PTicAL MOSE

HOPERLOR 500 WATT HOPERLOR

LG 17,,LCD MONiTOR

LiNux işLETIıı sisırıııi

1.099 YTL KDV DAHıL
122,10 YTL X 9 TAKSİT

1 .159 YTL KDV DAHıL
96,60 YTL x 12 TAKSıT

1.329 YTL KDV DA
55,40 X 24 TAKSıT

. Boİ{Us I(ART
HlL6xppç5liiri1 içix

P4M8O0M7A 775 CORE 2 DU0 ANAKART

lNTEL P4 3,0 GHZ,80ı] ı/lHZ, 1 MB 64 BiT

512 DDR2 533 RAM

256 MB ıntegrated EKRAN KARTl

350 WATT çlFT FANLl KASA

160 GB 7200 RPM SATA 8 ı./lB cAcH HDD

BENQ LG COMBo ROı/l

KLAVYE MU LTUMEDiA KLAVYE
MOUSE oPTicAL MOSE

HOPERLOR 500 WATT HOPERLOR

17 " 8 MS LCD MONiTOR

ıiııux işırıiM sisTEMi

929 YTL KDV DAHıL
103,20YTLX9taksit
979 YTL KDV Dahil
81,60 YTL X 12 taksit

1.099 YTL KDV Dahil
45,80 YTL X 24 taksit

BoNt§ xAR/r
ıxptıs ıiııh içiu

ozELLlı(LER
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CHP İlçe GençIik Kolları Başkanı İllay Küpe, Belediye Başkanı
Mehmet Turgut'un yaptığı işler!n fiyasko olduğunu ileri sürdü

§ayfa 5

ı(AYıP
Gemlik Nüfus Müdür!üğünden aldığım

nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
NER|MAN GÜLTEKİN

ı(AYıP
Uludağ Üniversitesi Deniz Liman İşletmesi

2. sınıf öğrenci kimliğimi kaybettim.
Hükümsüzdür. ZAFERAYDIN

o

a

iiYa t

Önüne çıkacaklara
cevap vermek için
iş olsun diye aynı
işi defalarca
yapmaktadır' dedi.
GemIik'in en güzel
yerlerinden olan
sahilden örnek veren'lIkay Küpe, itçede
bu kadar sorun
varken neden
önce!iğin sahile
veri!diğine ise
anlam veremedikleri-
ni söyledi.
Yapılan Kültür
Merkezi'nin neden
nüfusun yüzde
80'inin yaşadığı
yere değil de yüzde
2P'sinin yaşadığı
yere yapılmasının
yanlış!ığına da
değinen !!kay Küpe;
"Madem ki Manastır
Bölgesi'ne yaptınız
neden bir servis
fahsis etmediniz.
Hem yaptığınız
kültür Merkezi
acaba Gemlik ilçe-
sıne yakışıyor mu?
kültür merkezini
yaparken hiç mi
diğer ilçelerdeki
kültür merkezini
dolaşma ya da
örnek almak gibi
bir durumunuz
yok muydu? Kültür
merkezinde olması
gerekenler bizim
kültür merkezimizde
var mı? İnsanlar ora
ya giderken ulaşım
sorunu yaşıyorlar.
Geldiklerinde ise
ihtiyaçlarını
karşılayamıyorlar.
Bir tane cafe'si
yok. lnsanlar oraya

ler
ıY

öz bo amaktır"
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Gemlik Belediye
Başkanlığı
görevinde ikinci
dönemini sürdüren
Mehmet Turgut'un
yaptığı işlerin
flyasko olduğunu
ilÖri süren CHP llçe
Gençlik Kolları
Başkanı llkay Küpe,
'lşin özü Sayın
Turgut'un yapmış
olduğu işle_r göz
boyamaktı'r' dedi.
Mehmet Turgut'un
görev yaptığı iki
dönem içinde
Gemlik'e bir şey
vermediğini öne
süren llkay Küpe,
yaptığı yazılı
açıklamada
kendisini eleştirdi.
Küpe, 'Ama
Gemlik halkı bunu
birlik ve beraberlikle
önce genel sonra
yerel seçimlerde
sayın Turgut ve
AKP'yi getirdikleri
gibi gönderecek-
lerdir. Sayın
Turgut'a sorarsanız
'Biz Gemlik'e her
şeyimizi verdik,
Gemlik'in güzelleş
mesi ve sorunlarını
bitirmek için sahil
yaptık, kültür merkezi
yaptık, katlı otopark
yaptık' gibi cümleler
sart eder. Evet doğ
rudur yapmışlardır,
ama bunlarla ne
Gemlik güzelleşmiş
nede sorunlar bit-
miştir. Hatta günden
güne sorunlar artmak
tadır. Sayın Turgut
sahile taş döküp
genişletme çalış-
malarına harcadığı
paraları zamanında
Büyükşehir'e
bağlanmadan alt
yapı sorununa
yatırım yapsaydı
bugün sırt oy
toplamak için
yapmış olduğu
1 ve 2 Nolu Caddeyi
köstebe k yuvasına
çevirmezdi. Esnafı
defalarca mağdur
bırakmazdı.,.ışın ozu sayın
Turgut'un yapmış
olduğu işler göz
boyamaktır.

gitmezler, niye
gitsinler, orası
kültür merkezi değil,
tam anlamıyla eziyet
merkezi. Sayın
Turgut'tan gençler
adına isteğimiz
Nilüfer'e, Yıldırım'a
gidin, oradaki
kültür merkezlerini
görün o zaman
bize çaktırmadan
da olsa hak vere-
ceksiniz. Gerçi
sizin zihniyetiniz
göz boyamaktır,
sizler bir şeyleri
daha önce söyledi
ğim gibi yapmak için
yaparsınız. Siz yap-

_tığınızı düşünürsü _
nüz ama bir şey
yapmazsınız,
yapamazsınız.
Mesela yaptığınız
otopark, hani şu
katkı oto park.
O yaptığınız otoparkı
ne amaçla, hangi
düşünceyle yaptınız.
Ben size söyleyeyim,
yaptım demek için
yaptınız. Maksat
hizmet değil,
çalışıyormuş gibi
gözükmek. Acaba
Sayın Turgut
Gemlik'te kaç tane
kültürel faaliyet
gösteren dernekler
var? Ya da gençliği
kültürel faaliyetlere
yönlendiren dernek-
ler var? Bize göre bir
tane var. Acaba siz
hem belediye olarak,
hem de iktidar olarak
oradaki genç
arkadaşlarımıza
yardımcı oluyor
musunuz?" dedi.

Kü uk Sana
Kav a ı'ndaY

llk kazma vuruldu
Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin
kentin ana
arterlerinde
yaşanan trafik
sıkışık!ığını gidermek
amacıyla yapımını
planladığı Küçük
Sanayi Kavşağı'nın
altyapı deplase
işlerine başlandı.
Kavşak inşaatı
süresinde Küçük
Sanayi giriş ve
çıkışları Çalı
Kavşağı üzerinden
yapılacak.
€ursa Büyükşehir ,
Belediyesi'nin İzmir
Yolu Küçük Sanayi
girişinde yaşanan
trafik sıkışıklığını
giderecek olan
yonca tipi
Küçük Sanayi
Kavşağı'nda ilk
kazma vuruldu.
Kavşağın temelinin
atılmasından
önce yapılması

'--- -ı...--ğ€i€K€ıT airyaBi
deplase işlerine
başlanmasıyIa
bölgedeki trafik
akışı inşaat
süresince UKOME
tarafından belirlenen
güzergahlardan
sağlanacak.
yeni hazırlanan
trafik aktarım planı
doğrultusunda,
kavşağın
Küçük Sanayi -

Bölgesi'ne giriş
bölümü trafiğe
kapatılacak.
lzmir ya da Bursa
istikametinden

gelerek Küçük
Sanayi Bölgesi'ne
giriş yapmak
isteyen araçlar
Çalı Köprü!ü
Kavşağı'nı
kullanacak!ar.

yetkiler, sürücüterin
inşaat süresince
trafik işaret ve
işaretçilerine
dikkat etme!eri
konusunda
uyardı.

İırçuı( s^ır^Yl İoPruLu (AYşıol İR lıı( AilAnıİ Pt^}rl
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BUR§A HAıuMııTT 1T
İGNT CAZETELERİNE

İıax ve REKıI\I}ı AııMR
Her türlü a!ım-satım,
eleman ilanlarınız ve

rekIamlarınız için bizi arayın

ı(oR}-z
EEı(ı.AıUı

Istiktal Caddesi Bora Sokak No : lla CeUllX
(Akbank araIığı Stüdyo Prestij yanı

Te| : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

iGemlik Körfez' İnternette vuww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Partl
TBMM Başkanı Bü
lent Arınç AK Parti,
CHP ve Anavatan
Partisi grup başkan-
lıklarına bir yazı gön-
dererek, grup toplan-
tılarında düzenin
sağ!anmasını istedi.
TBMM Başkanı Arınç
tarafından gönderilen
resmi yazıda siyasi
parti gruplarının iç
yönetmeliklerinde
grup genel kurul
çalışma yöntemi ve
çalışmaların düze-
nine ilişkin hüküm-
lerde dinleyicilerle
ilgi|i bir düzenleme
yapılmadığı hatır-
latılırken, üye mil-
letvekilleri ve parti
görevlileri için uygu-
lanan hükümlerin
dinleyiciler için de
ufgulanması gerek-
tiğinin altı çizi!di.
Bilindiği gibi 8 Mart
Perşembe günü
TBMM Başkanı
Arınç'ın başkanlığın-
da AK Parti Grup
Başkanvekili lrfan
Gündüz, CHP Grup
Başkanveki!i Haluk
Koç ve Anavatan
Partisi Grup
Başkanvekili Omer
Abuşoğlu'nun
katılımıyla Meclis'in
işleyiş ve çaIışmaları-

aııtılarıııa sıkı 0ıle
yaAya gore grup
gene! kurul toplan-
tıları salı günü yapıla-
cak. AK Parti Grup
Toplantısı 11 .30-
12.30, ANAVATAN
grup toplantısı
12.30-13.30, cHP
grup top|antısı ise
13.30-14.30 saatleri
arasında TBMM
Televizyon undan
yayınlanacak.
Top!antılarda konuş-
malar dışındaki
görüntülere TBMM
Televizyonunda yer
verilmeyecek. Ayrıca
dinleyici oturma yeri
sayısını geçmeyecek
sayıda dinleyici
izleyebilecek.
Dinleyiciler kendi|er-
ine ayrılan yerlerde
oturacak, mi !letvekil-
lerine ait sıralarda'
yer alamayacaklar.
Top!antılarda a!kışla-
ma haricinde teza-
hüratta bulunulm aya-
cak ve slogan atı!-
mayacak. Ayrıca,
katılanların tanıtımı
ve hediye takdimi
yapılmayacak, her-
hangi bir materyal
sergilenmeyecek ve
ciağ ıtı [mayaca k. Afiş,
pankart ve benzeri
gösterim !erde
bulunulmayacak.

ru 0 ]ll
na ilişkin top|antı
yapılm ıştı. Toplantıda
grup toplantılarının
düzenine ilişkin
değerlendirmelerde
bulunduğu belirtile
rek şöyle denildi:
"Grup gene! kurul
toplantılarında aşırı
ka!aba!ığın oluştuğu,
kürsü, grup yönetimi
ve milletvekillerine
ayrılan yer|erde dışa
rıdan gelenlerin otur-
duğu, hediye takdim-
lerinin ve toplantıya
gelenlerin tanıtımının
yapı|dığı, sesli ve al
kış!ı tezahüratta bulu
nulduğu, grup top
lantısı için be!irlenen
sürelerin aşıldığı, top
lantı süresinin uza-
ması nedeniyle canlı
yayın akışında sorun

'oluştuğu ifade edil '
miştir. Sonuçta, siya
si parti grupları genel
kurul toplantılarının
Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin saygınlı
ğına, ciddiyetine ve
grup iç yönetmelik-
leri hükümlerine
uygun bir şekilde
yürü tülmesi
yönünde mutabakata
varı! mıştır".
TBMM Başkanı
Arınç'ın grup başkan-
lıklarına gönderdiği

hhaııcı hankalarl slzlerln uınudu
Yabancı sermayeli
bankaların Türk
bankacılık sistemine
artan ilgisi, istihdam
edilen bankacı
sayısında da kendini
gösterdi. Mevduat
bankaları ile kalkın-
ma ve yatırım
bankalarında 2006 yıl
sonunda çalışan
sayısı, 2005 yıl
sonuna göre 10 bin
910 kişi (yüzde 8.2
oranında) aıtarak 143
bin 168 oldu.
Türk bankacılık siste-
mi, 2007'de de işsiz-
lerin umudu olacak.
Özellikle son yıttarda
personel sayısını
önem!i ölçüde artıran
yerli ve yabancı
bankaIar, sadece
2006 yılı içinde çalı
şan sayısını fD bin
910 kişi artırdı.
Yabancı sermayeli
bankaların sisteme
girmesiyle birlikte
yeni bir yapılanmaya
giren Türk bankacılık
sistemi, 2007 yılında
da şubeleşme ve
istihdam atağına
devam edecek.
Türkiye'de sadece
2007'de toplamda
600'e yakın yeni şube
açılması ve en az 8-9
bin civarında ek isti-

hdam planlanıyor.
Oze|likle yabancı ser-
maye!i bankaların
sisteme aıtan ilgisi,
istihdam edilen
bankacı sayısında da
kendini gösteriyor.
Mevduat bankaları ile
kalkınma ve yatırım
banka!arında 2006 yı!
sonunda çalışan
sayısı, 2005 yı! sonu
na göre 10 bin 910
kişi(yüzd e 8.2 oranın-
da) artarak 143 bin
168 oldu. Ça!ışan
sayısı 2006'da kamu
sa! sermayeli mevdu-
at bankalarında bin
177 kişi, kalkınma ve
yatırım bankalarında
172 kişi artmış, fon
bankalarındaki
çalışan sayısı ise 46
kişi azaldı.
Öİe! serma'yeli
bankalar grubundan
yabancı sermayeli
bankalar grubuna
geçişler nedeniyle,
çalışan sayısı
yabancı bankalar
grubunda 15 bin 184
kişi aıtarken, özel
sermaye!i mevduat
bankalarında 5 bin
561 kişi azaldı. Bir
başka deyişle
yabancı sermayeli
bankalar öze! ser-
mayeli bankalardan

yaptıkları personel
transferlerini n dışı n-
da, önemli ölçüde
yeni personel istih-
dam etmeye başladı.
2006 yı! sonu
itibariyle, banka
çalışanlarının yüzde
27'si kamusal ser-
mayeli mevduat
bankaları, yüzde 51'i
özel sermayeli mev
duat bankaları, yüzde
18'i yabancı ser-
mayeli mevduat
bankaları ve yüzde
3'ü ise kalkınma ve
yatırım banka!arında
çalışıyor.
Bankacı!ık siste-
minde öze!!ikle
2003-2006 döne-
minde şube ve
personel sayısındaki
hız!ı artış dikkat
çekiyor. Sistemde
2003 yılı itibariyle
personel sayısı 120
bin, şube sayısı 6
binin altında yer
alırken, bugün 6 bin
735 şubede 143 bin
168 kişi istihdam
ediliyor. Şube ve
personel sayısındaki
artış 2006 yı!ında da
devam ederken,
sektördeki toplam
şube sayısı
2005 yıl sonuna
göre 488 adet arttı.

ı ı

TURKIYE'NIN EN lfiLlTELl ve

EKONOMıK DAVETıYELERı
-

EN UYGUN FİYATLARLA İİİ
ıı ıı ıı

EN 1ZEL ve GUZEL GUNLERIN\Z\ÇIN...

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Gllt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

l(örfe- Ofset
MATBAACİLİK . YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK

İstıııaı Cad, Bora Sok, Akbank An|ığı İ'|o : 3lB GEilILİl( Te! : (0,224} 513 90 83 Fax : (0,2241 513 35 95

1 GUilDE DAVETİYE BASİLİR

34 YıLLıK
TEcRUBEMiz İLe
HlzMETiıuizDEyiz
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Ma!iye Bakan!ığı,
ıııotorlu taşıtIarda
"taşıt tanıma
sıstemini" devreye
sokmaya hazırlanı
yor. Yeni sistem,
ıııali takibin yanı
sıra çalıntı araçların
bulunmasında da
kullanı!acak.
Yeni sistem için
akaryakıt istasyon-
larında taşıt kim!ik
birimleri kurulacak.
O!uşturulacak sis-
temde, motorlu kara
taşıtlarına monte
edilen ve hafızasında
taşıta ait çeşitli bilgi-
leri muh ataza eden
elekronik cihazlar,
akaryakıt alımı
sırasında bu bilgileri
otomatik olarak pom-
palara bağlı yazar
kasalara iletecek.
Sistem, akaryakıt
alımı sırasında,
pompa tabancasının
taşıtın yakıt deposu-
nun girişine yak-
laştırılmasıyla çalış-
maya başlayacak ve
taşıt kimIik birimin-
deki programlı bi!-
giler, taşıt ve pom-
padaki cihaz vası-
tasıy|a yazar kasaya
aktarılacak.
Taşıt kimlik birim-
inde, önce!ikle
taşıtın plaka bilgisi

ıntı ara takl

taşıt kimlik biriminde
yapılacak gün-
celleme de, üretici
veya ithalatçı
kuru!uşlarca
gerçekleştirilecek.
Taşıt kimlik sistemi,
ilk aşamada trafiğe
yeni çıkacak araçlar
için devreye girecek.
Halen trafikte olan
araçlara da,
yeni sisteme uyum
sağlama!arı için
1 yı!lık bir süre
verilecek.
yeni sistemin
akaryakıt i

stasyonlarına
ortalama ma!iyeti
1.500 dolar
o!acak.
Çip maliyeti ise 2
doları aşmayacak.

lara
ıı ,,

a

ile motor ve şasi
numarası bulunacak.
Her taşıt kimlik
birimi, yurt gene!inde
bütün ödeme
kaydedic ir ihazlarla
iletişimi sağlayacak
öze!liklere sahip
bulunacak.
Bu taşıtlara takılacak
kimlik birimleri ile
bunlarla iletişimi
sağIayacak cihazların
üretim, ithalat, mon-
taj, programlama ve
seıvislik hizmetleri,
Maliye Bakanlığından
onay afacak üretici
veya ithalatçı kuru-
luşlar tarafından
yerine getirilecek.
Taşıtların satı|ması
ya da plaka değişik-
liği durumunda,

l(aınu a retimlllerle dolduıkö
Y

Açıköğretim
Fakültesi, kamuda t

çalışanIarının statü
değişikliği ve maaş
artışında umudu oldu.
Açıköğretim
Fakültesinden mezun
olanların yüzde
48.6'sı kamuda çeşit!i
görevlerde bulunuyor.
Yükseköğretim.
Kurulu'nun (YOK)
hazırladığı

"Türkiye'nin Yüksek
öğretim Stratejisi"'
adlı raporda, Açıköğ
retim Fakültesi
öğrencilerinin yüzde
48.6'sının poIis,
öğretmen, muvazzaf
subay ve astsubay
veya devlet memuru
olarak çalıştığı
ortaya çıktı.
Araştırmada, bunun
devlet kesiminde

çalışanların mezuni
yetle bir!ikte stitü
sünün değişmesinden
ve maaş artışından
kaynaklandığı belirti!-
di. Açıköğretim öğren-
cilerinin çalışma pro-
filinde en yüksek oran
kamu sektöründe
oluşturuyor. Ögrenci-
lerin yüzde 27.1'a
kamu sektöründe
memur, yüzde 21.3'i
özel sektörde memur,
yüzde 6.6'sı polis,
yüzde 6.5'i satış
elemanı, tezgahtar,
yüzde 6.4'ü
muvazzaf subay,
astsubay, yüzde 2.0'ı
öğretmen olarak
görev yapıyor. AöF
öğrencilerinin yüzde
2.2'si işverenlerden,
yüzde 1.8'i ev kadın-
larından, yüzde
1.5'i serbest meslek
sahip!erinden,
yüzde 0.3 emekli ve
yüzde 03 çiftçilerden
oluşuyor. Oğrenci
profilinin yüzde
23.9'unu da yaptığı
işi diğer olarak
işaretleyenlerden
o!uşuyor

ıTürkler ııer l horcu üzünden

Türk vatandaşlarının
büyük çoğunluğunun
vergi borcu yüzün-
den yurt dışına çıka-
madığı, yabancı
uyrukluların da daha
çok karıştıkları
asayiş ve kaçakçılık
suçları yüzünden
yurt dışı ve girişi
engeline takı lıyorlar.
Birbirinden farklı
sebepler yüzünden
477 bin 533 kişinin
Türkiye'ye giriş ve
çıkış yasağı
bulunuyor. Giriş ve
çıkış yasağı bulunan-
lardan 281 bin
996'sının Türk
vatandaşı, 192 bin
53i-/'sinin de yabancı
olduğu belirlendi.
Her yıl yapılan yeni
değer!endirmeye
göre, 281 bin 996
Türk vatandaşının
yurt dışına çıkışının
yasaklandığı ortaya
çıktı. YasakIılar
listesind e 248 binle
vergi borçluları ilk
sırada yer a!ıyor.
Ad!i ve idari yargıla-
malar yüzünden 32
bin kişi hakkında
yurt dışına çıkış
yasağı konulurken,
Içişleri Bakanlığı da
666 kişinin çıkışına
yasak getirdi.
yabancılarla bir!ikte
Türkiye'ye giriş ve
çıkış yasağı bulunan-
ların sayısı 477 bin
533 olduğu öğreni!di.
Bunların 281 bin
996'sını Ttfrk vatan-
daşları oluşturuyor.
yasak|ılardan kimin
çıkış, kiminin giriş
kiminin de hem giriş
hem de çıkış yasak-

!ısı olduğu öğreni!di.
Emniyet Genel
Müdür!üğü
yabancılar Hudut
ve İltlca Daire
8aşkanlığı kayıtları- t
na göre, 195 bin
537 yabancının
Türkiye'ye girişi,
281 bin 996 Türk
vatandaşının da yurt
dışına çıkışı yasak.
Hak!arında giriş-çıkış
yasağı bulunan
kişiler havaliman!arı,
deniz limanları ya da
hudut kapılarından
içeri aiınmıyor.
Polis, pasaport
kontro!ünde hakkın-
da giriş-çıkış tahdldi
bulunan kişileri
geldiği ü!keye
geri gönderiyor.
yasaklılar listesinde
248 bin 913 kişiyle
vergi borçluları ilk
sırada yer aldı. Vergi
daireleri, 15 bin YTL
ve üzerinde devlete
vergi borcu bu!unan
kişilerinyurt dışına
çıkışını yasaklatıyor.
Türkiye'deki
mahkemeler de
32 bin 417 kişi
hakkında çıkış

0r

tahditi koydurdu.
Çeşitli suçlardan
yargılanan bu
kişilerin, kaçma
ihtimaline karşı
haklarında çıkış -
yasağı konulduğu
öğrenildi. lçişleri
Bakanlığı da kimlik-
leri açıklanmayan
666 Türk vatandaşı
hakkında yurt dışına
çıkış yasağı koydu.
Bu kişilerin neyle
suçlandığı ise
kayıtlara geçmedi.
Türkiye'ye girişleri
yasaklanan 195 bin
537 yabancı uyruklu-
nun ise Türkiye'de
77 iarkil suça
karıştığı öğrenildi.
lçişleri Bakan!ığı'nca
Türkiye'ye çıkış
yasağı konan
195 bin 537 kişinin
154 ülkeye mensup
olduğu bildirildi.
Yabancıları n karıştığı
suç türlerinin başın-
da ise uyuşturucu
kaçakçılığı, hırsız!ık,
dolandırıcılık,
kapkaç, adam
yaralama ve
sahtecillk llk
sıralarda yer alıyor.

urt dı ına kamı

l{Ulllllliltll{ u0 llDlll{Lll{
kendi Özel besimD kurbanlıklanmuı

Gemlik Belediye Mezbatıasındaki
TesisirnDden temin edebilirsirıız.

İsteyen müşterilerimizin
Korbanlan q:zrDan kasaplanmızla

lstenllen yerde kesilir.

BEnHAY Eİ
TeI : 513 11 48 Cep TeI : 0.532 779 91 94

TEslsltvllzDE UclıETsız l(EslM HlzlvlETltvllz t/Al,{D|rl

kredi kartları bozuk
ı

Dünyada 30 bin nok-
tada kullanılan ve
küçük meblağlı nakit
ödeme!erde uygula
nan temassız ödeme,
önümüzdeki dönem
de yaygınlaşması
bek!enen Türkiye'de
de alternatif ödeme
şekIi olarak görülü
yor. Banka veya
kredi kartlarına yer-
leştirilen antenler
aracı!ığıyla gerçek-
leştirilen ödemenin,
Türkiye'de 30-35
YTL'nin altındaki
meblağları kap-
saması hedefleniyor.
Visa Türkiye lş C-ellş
tirmeden sorumIu
Genel Müdür
yardımcısı Nur öztin
Kurak, yaptığı açıkla-

ara
mada, Avrupa'da
ortalama nakit
ödemelerin yüzde
7S'inin 15 avronun
altında o!duğunu,
yılda 361 milyar adet
nakit işlem karşısın-
da 60 milyar adetlik
nakit dışı işlem
yapıldığını be!irtti.
Temassız ödemede
tüketici leri n kartı nı,
anten işareti olan
satış noktasında
kartını dokundurarak
şifreye gerek
kalmadan gerçek-
leştirebiIeceğini ve
bunun kart!ı geçlş
sistemine (KGS) ben-
zediğini ifade eden
kurak, belirli bir limit
dolduğunda işlemin
çevrim içine girerek

şifreli hale
dönüştüğünü anlattı.
Kurak, yarım
saniyenin de altında
300-400 mili saniye
civarında bir zaman-
da gerçekleştirilen
işlemlerle tüketi
cilere rahat|ık
ve hız sağ!andığını
vurguladı.
Bu ödeme sisteminin
gerçekIeşti ri lebilmesi
için bankaların kart-
!arını yenilemesi,
terminal!erini buna
uygun hale getirmesi
gerektiğini belirten
Kurak, bunun
şifreli işleme geçişle
karşılaştırıldığında
son derece küçük
bir yatırım gerek-
tirdiğini söyledi.

ı
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süresi geçmiş
ambalajları kesik
kupürsüz i!aç, ilaç
ambalajı yapımında
kullanılan tasarım
grafik ve matbaa
malzemeIeri ve
klişeler, 2 tabanca,
bu silahlara aıt 227
fişek, suçta kul-
lanılan 12 ayrı
bilgisayar çok
sayıda CD ve
döküman ele
qeçırı1,1ı
Mali suçlarla
Mucadele Şııbe
Müdürlügü ekip-
lerinin operasyonun-
da ele geçirilen
ilaç!arı inceleyen
lstanbul Emniyet
Müdürü celalettin
Gerrah, basın men-
suplarının fotoğraf
çekmesinden sonra
bir açıklama yap-,
madan ayrıldı.

ö
! cuıruxslvıs|oeı:re !

Löseml ocukları n

ları na da özdlktllera
Çalıntı ve son
kullanma süreleri
geçmiş ilaçları
piyasaya sürmek
istedikleri ileri
sürülen kişilere
yönelik "lksir" adı
verilen lstanbut
başta olmak üzere
7 ilde eş zamanlı
gerçekleştiri!en
baskınlarda,
lösemili çocuklar
için özel hazırlanan
çatıntı bebek
mamaları, günü
geçmiş kanser
ilaçları ile çok sayıda
değişik firmalara ait
ilaçlar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltı-
na alınan 2'si kadın
43 kişi adliyeye
sevk edildi
Mali Suçlarla
Mücadele Şube
M üdü r!üğü'nden
yapılan açık|amaya
göre, lstanbul'da
bazı şahısların
çalıntı ve son kuIlan-
ma tarihleri geçmiş
ilaç!arı piyasaya
sürmeye
hazırlahdıkları t
tespit editdi. İstan- Ç
bul, Adana, Ankara,'
Batman, Hatay,
Konya ve
Samsun'da 8-9
Mart 2007 tarihleri
arasında lstanbu!'da
44 , diğer illerde ise
11 ayrı adrese ı

yönelik gerçekleşİir-
ilen es zamanlı
"İksir'i adı verit€Jl .. f
operasyonlarda, j, ı
aralarında şebeke
lideri oldukları

belirlenen SC. ve
kardeşi A.C.'nin de
bulunduğu 2'si
kadın 43 kişi
gözaltına alındı.
Şahısların üzer-
|erinde, iş yerleri
ve irtibatlı oldukları
iIlerdeki depolarda
yapılan aramalarda,
çalıntı oldukları
tespit edilen ku!-
lanım süreleri
geçmiş bir TlR
dolusu |ösemili
çoLı,ıklar ıçııı ozel
üretilmiş bebek
maması, kullanım

İsüresi geçmiş 190
} bin ilaç için hazırlan-

'.r_nış 
sahte i!aç

J(utusu, aralarında
bin YTL ile 9 bin YTL
afa§ında değişen ve
kanğer tedavisinde
kullapılan ilaçların da
buIunduğu 2 kamyon
dolusu kullanım

demir-çelik üretimi,
geçen yıl 1 milyar
239,5 milyon
tona ulaştı.
Ekonomisi ve
buna bağ!ı olarak
demirçelik talebi
her yı! hızlı büyüyen
Çin, geçen yıl 418,8
milyon tonla dünya
toplam üretiminin
3'te 1'inden fazlasını
tek başına gerçek-

KAYıP
Gemlik Vergi Dairesine kayıtlı

Seri A 64051 -64100 ve 64101-64150
seri nolu 2 adet perakende satış fişi
koçanım kayboldu. Hükümsüzdür.

YUSUF YİLDİRlM
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Tur e"demir eıık
üretlminde tırmanı or

ıı
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Dünya demirçelik
üretiminde 2001
yı!ında 15 milyon
tonla 1S'inci sırada
bu!unan Türkiye,
2006 yılında 23,3
mi|yon tonla 11'inci
sıraya yükseldi.
uluslararası Demir
ve Çelik Enstitüsünün
verilerine göre, 2001
yı!ında 850,5 milyon
ton olan küresel

!eştirdi.
Japonya'nın
116,2 milyon tonla
2'nci sırada yer
aldığı listede,
dünyanın diğer büyük
demi rçelik üreticileri
98,5 milyon tonla
ABD, 70,6 milyon
tonla Rusya, 48,4
milyon tonla Güney
Kore şeklinde
sıralandı.

Zeh lenıne hu u§una ra$tlanılladı
Terör örgütü elebaşı
Abdullah Ocalan'dan
sağlık durumuyIa
ilgili iddialar üzerine
alınan kan, idrar,
balgam, gaita ve
saÇ kılı örneklerinde
herhangi bir
zehirlenme bul-
gusuna rastlan-
madığı bildirildi.
Bursa Cumhuriyet
Başsavcı!ığından
yapılan açıklamada,
lmra!ı yüksek
Güvenlik!i Kapalı
ceza lnfaz
Kurumunda ağır-
!aştırılmış müebbet
hapis cezasıyla
hükümlü bulunan
AbdulIah Öcatan'ın
zehirlendiğl
iddiasıy!a i!gi!i
olhrak CÜmhuriyet
Başsavcılığınca
oluşturulan 3 kişilik
uzman heyetin
hükümlüden kan,
idrar, balgam,
gaita ve saç kılı

örnek!eri aldığı
hatırlatıldı.
8u örneklerin tahlil
için İstanbul Adli
Tıp Kurumu
Başkanlığına
gönderildiği ifade
e9ilen açık!amada
"!stanbul Adli
Tıp Kurumu

Başkan !ığ ından
alınan 12 Mart 2007
tarih!i raporda,
hüküm!ü hakkında
ileri sürülen
zehirlenme iddi-
alarının tamamen
asılsız olduğu kesin
olarak tespit
edilmiştir" denildi.
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Daire,Zeytinllk, Vllla, Dükkan, Arsa, Arazi
. TAPU TAKİP İŞLERİ YAPİLİR

AciL $ATıLııI ı,e ıI|RALııILARıNız iciıı gizi ARAyıNız

BAY ili u§TAFA üşıLp İilLil}(,TAl{
a 7/ ıııı lı it ft a etleriHer Çeşit Alım, mVe

120 m2 3 + 1 SATIL|K LUX DAIRE

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|L|K DA|RE

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

BaIıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli İıılüstakil Ev {Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski PazarCad.100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

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

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

Onünde'l15 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey'de 12 dOnüm arazi ve Azot lıavşağına 400 mZ uzalılılıta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her TürIü Sigorta lşbmleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

§§x§R §ıüüRTs
iliştidş öğstp

Tel : 513 2474 Fax: 514 10 21
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Dr. Nimet ATAOĞUZ

Gem lik Yardımsevenler Derneği

Yardımsevenler Derneği 1928 yılında
fakir kadınlara yardım olarak kuruldu ise de
Atatürk'ün "Kadının fakiri olmaz, bu dernek
Yardımsevenler Derneği olsun" talimatıyla
bugünkü ismini 18 Şubat tarihinde aldı.

Derneğimiz günümüzde Türkiye çapında
158 ilçe ve köyde şubeleri ile hizmet ver-
mektedir.

Bu yıl Gemlik Yardımsevenler
Derneği'nin kırkıncı kuruluş yılını idrak
etmekteyiz.

Bunun yıl içinde çeşitli etkinler yapılarak
sünnet törenleri, ramazan yiyecek paketleri,
çocukları bayram giysileri dağıtımı, deprem
zedelere ve yangında eviyle eşyalarını kay-
betmiş aile!ere yardımlar gerçekleştiriIdi.
Bir insan yetiştirmenin ve eğitimin önemi
ön planda tutularak veriten burslarla katkı-
da bulunduğumuz öğrencilerimiz bugün
yurdun muhtelif yerlerinde doktor, öğret-
men, mühendis olarak hizmet vermekteı
dirler.

Uzun yıllar derneğimizde pek çok
arkadaşımız hizmet verdi. Hepsine çalış-
malarından dolayı teşekkür ederiz.

Ayrıca derneğimize maddi manevi
yardımlarını esirgemeyen hayırsever
Gemlik halkına her zaman minnet borcu
muz vardır.

Kuruluşundan bu yana başkan!ığını yap-
mış olduğum Gemlik Yardımsevenler
Dernegi bugün başarılı, enerjik, çalışkan
genç bir ekıbın idari heyeti olarak görev
yaptığı durumda olup, halen 25 üniversite
öğrencisine ayda 50.00 YTL burs vermekte-
dir.

Üy" aidatı yeterti gelmediği için her
zaman halkımızın maddi ve manevi yardım-
larından destek aldığımız gibi derneğimize
gelir sağlamak amacıyla İstanbu!'un tarihi
ve turistik yerleri ile Anadotu'muzun
zenginliklerini görmek üzere geziler düzen-
lemiş olup bu geziler heplmize unutulmaz
anılar bırakmıştır.

Kırk yı! gibi uaJn bir süre görev yapmış
olmanın hazzı ve sorumluluğu ile halen
idare heyetinde oIan genç arkadaşlarıma ve
katkıda bulunmuş herkese başarı ve sağ!ık
dileklerim!e minnet borcumu iletiyorum.

o Sayfı 9
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Köşesi D. Aıı
BAYDAR

Bahardayım

Ya zararda ya kardayım
Kararsız bir karadayım
Bir yanımda yaz mevsimi
Bir yanda tipi kardayım

Seher yeli beneden yana
Es koklayım kana, kana
Yardan selam getir bana
Kurtar beri çok dardayım

Derde derman bir söz söyle
yar sözünde olmaz hile
Gel gönlümü ferah eyle
Çoktandı r ah-u zardayım.

Demirali'yim yol açarsa
Yar çağırır kol açarsa
Dost bağında gül açarsa
Ben o zaman bahardayım.
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]gtrolfl
atları 0ilı0[

Meteoroloji tahmin-
leri, uluslararası
piyasalarda petrol
fiyatlarını düşürdü.
Batı Teksas türü
petrolün varil fiyatı
cuma gününe göre
44 sent gerileyip
59,61 varile indi.
Meteoroloji tahmin-
lerinin dünyanın en
büyük petrol tüketi-
cisi ABD'de, hava
sıcaklıkları tahmin-
lerinin mevsim nor-

mallerinin üstünde
seyredeceği
yönünde çıkması
üzerine, Batı
Teksas türü petrolün
variI fiyatı cuma
gününe göre
44 sent gerileyip
59,61 varile indi.
Piyasanın diğer
göstergesi Brent
petrolünün vari! fi
yatı da cuma gününe
göre 24 sent düşüp
60,89 do|ar oldu.

EtE]ıIAil ARAillY(IR

FlrmamEda çaIıştırılmak üzere

Askerliğini yapınış

BAY şOFOR ARANIı|IAKTAD| R,

Adres: Gazhane Gaddesi Noj, 11

YATAŞ BAYİİ

Telı 51 47877

§iz de geleceğimiıe bugünden e| koyun

Çünkü topıak yok§a geleceğimiı yok,,,

EL ı(oYuıl

Ayea,hlsim ye TurhelI hattınuün 3464'e mmjatn,

Tril[A
wwu,elkoyıın,coıı
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0r Fenerhah Bursa ola lara üzüldü
ılla

Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrasından

çıkan olaylarına Bursaspor taraftarının

karışması Timsah yönetimini üzdü,

Basın Sözcüsü Turgay Dursun

taraftarlarını övdü olaylara

üzü ldükIerini be!irtti,,

TURKCELL Süper
Ligi'nin 25.haftasın-
da Bursaspor iIe
!ider Fenerbahçe
arasında oynanacak
olan maçın bilet
fiyatları belli oldu.
Buna göre; KAPAL!
A-B-C Tribünleri:
100 YTL, Maraton
Tribünü: 30 YTL,
Kapalı Kale Arkası:
20 YTL, Açık Kale
Arkası ve Misafir
Tribün: 10 YTL'den
satişa çıkarılacak. Ev
sahibi takımın için

ayrılan biletler,
pİırşembe ve "rr"günleri satışa çıka-
cak ve bilet satış
saatIeri 10.00- 17.30
arasında yapılacak.
Maç günü ise
Bursaspor
taraftarlartna bilet
satıtmayacak. Misafir
tribün biletleri ise
cumartesi günü
satışa çıkacak ve
Fenerbahçe taraftar-
larına%5llkkonten-
jan olan 803 adet
bilet satılacak.

Bursaspor Kulübü
Basın Sözcüsü
Turgay Dursun,
taraftarlarının
Ankarag ücü-Beşiktaş
maçının devre arası
ve sonrasında
çıkan olaylarla anıl-
masına çok üzüldük-
lerini söyledi.
Turgay Dursun,
yaptığı açıklamada,
taraftarlarının bu
sezon küfürsüz
tezahürat ve takıma
verdiği müthiş
destekIe tüm
Türkiye'nin gıptayla
izIediğini vurgu|adı.
Bursaspor taraftar-
larını Türkiye'nin
değil dünyanın en
cefakar, takımına
koşulsuz destek
veren, tribünıeri
karnaval havasına
çeviren bir topluluk
olarak gördüklerini

dile getiren Dursun,
"Ancak olayların
içinde Bursasporlu
taraftarlar varsa,
o kardeşlerimiz
herkesin övgüyle
bahsettiği bu
güzelliği yıktılar.
Gerçekten çok
üzüldüm" diye
konuştu. Dursun,
Ankaragücü i[e
B ursaspor taraftarları
arasında ülke
genelinde bilinen
ve örnek alınan
dostluk i!işkilerlnin
bulunduğunu anım-
satarak, şöyle devam
etti: "Olayları tasvip
etmemiz mümkün
değil ama yönetici-
lerin maç öncesi
demeçleriyle ortamı
germesını kabul
etmek de mümkün
değil. Yöneticller
ortamı gerecek,

kurumları, camia!arı
karşı karşıya getire-
cek demeçler ver-
mekten kaçınmalı.
Varsa çekindikleri bir
konu, devletin ilgili
kurum|arına müra-
caat yaparlar. Bunu
basın yoluyIa yap-
mak doğru değil.
Spor dostluk ve
kardeş!iktir."
_TARAFTAR
cönüşü_
Bursaspor'un tribün
liderlerinden Mehmet
Ulusoy da Ankara
19 Mayıs Stadı'nda
yaşanan olaylarla
yeşi l -be y azlı taraftar-
ların bağdaşlaştırıl-
masına anlam vere
mediklerini belirtti.
Ankara girişinde
Bursasporlu

taraftar!arı taşıyan
3 otobüsü n
durdurulduğu ve çok
sayıda keııici aletin
ele geçirlldlğl yönün-
deki haberIerin tama-
men hayal ürünü
olduğunu öne süren
Ulusoy, şıınları
söyledi: "lBiz böyle
bir organizasyon
yapmadık, Hatta
Sivasspor deplas-
manına kaılabilirdik
ama olayliara dahil
olmamak için
Bursa'ya ıiöndük.
Olaylar billinçli olarak
Bursaspoırlu taraftar-
lara bağlanıyor. Eğer
gitmiş olsaydık da
bunu söylerdik.
Olay!ara k.arışsaydı k,
yaptığımız: işin altına
imzamızı ııtardık."
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+
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Kartal'ı ahancılar sırtlı 0r
Turkcell Süper Lig'de
gerlde kalan 24 hafta-
da topla dığı 42 puan-
la ikinci sırada yer
alan Beşilttaş'ı, bu
sezon yabancı
futbo!cu ları sırtl ıyor.
Siyah-beyazlılarda bu
sezon atılan gollerin
yüzde 67.64'ü
yabancı oyuncular-
dan ge!irken, Türk
oyuncular ise yüzde
32.36'da kaldı.24
haftada rakip fileleri
34 kez havalandıran
Beşiktaş'ta, yabancı
oyuncu!ar 23, yerli
oyuncular ise 11
kez rakip fileleri
havalandırdı.
_ixiı,ıcl yARıDAKI
coı_ı_enT- rnrvıarııı
YABANclLARDAN-
Beşiktaş'ın ligin
ikinci yarısında
attığı 11 golün
tamamı yabancı
oyunculardan geldi.
Son olarak
Ankaragücü
deplasmanından
Delgado'nun golüyle
3 puan çıkaran siyah-
beyazlılar, ikinci
yarının ilk maçında
Vestel Manisaspor'u
Nobre'nin 3 go|üyle
mağlup etti.

Deniz!ispor,
Trabzonspor ve
Galatasaray'ı
Ricardinho-Bobo
ikilisinin gol!eriyle
yenen "Kara kartal-
!ar"da, 2-1 mağlup
olunan Konyaspor
maçındaki tek gol ise
Nobre'den geldi.
_EN GoLcuSU
BoBo-
Siyah-beyazlıların
24 hafta sonunda
en golcü futbolcusu
BrezilyaIı Bobo oldu.
Bobo, Turkcel! Süper
Lig'de 10 gole imza
atarken, Brezilyalı
Ricardinho ile Türk
vatandaşIığına
geçen Brezilya asıllı
Nobre S'er, Arjantinli
Delgado ise
3 go! kaydeffi.
-YERLİLERDE
aunex renxı-
yer!i futbolcular

içinde ise en
golcüsü, sezon
başında Antalyas
por'dan transfer
edilen Burak oldu.
Burak, ligde bu
sezon 5 gol kayde
derken, Gökhan Zan
3, Ala Tandoğan 2,
Gökhan Güleç ise
1 ool atabildi.
_fenı_iı_ER L|GDE 7
MAcTlR MıYoR-
Siyah-beyazlılarda,
Türk oyuncular
ligde tam 7 maçtır
gole hasret kaldı.
En son ligin ilk
yarısının son maçın-
da Kayserispor'u
Burak ve Ali
Tandoğan'ın
golleriyle 2-1 yenen
Beşiktaş'ta, ikinci
yarıdaki 7 maçta ise
yerli futbo!cular
gole hasret kaldı.

Galatasara da kaos
Yönetimdeki iç
çekişme tribünlere
sıçradı. Cela! Gürcan
ve Şükrü Ergün'ün
Galatasaray Lisesi'nin'
önünde poz vererek,
"Kulüp bizimdir"
demesi milyonlarca
Galatasaray tarafta
rının tepkisini çekti.
Liseli-a!aylı çatışması
giderek büyüyor.
GaIatasaray'ın ligde
Fenerbahçe'nin 7 puan
gerisinde kalması
veya Gerets'in Song
ya da Hasan Şaş ile
problemli olması;
bunlar hiç önem!i
sorunlar değil artık.
Çünkü Galatasaray
Yönetiminin iç sorun-
Iarı, futbol takımının
şampiyonluk yarışının
en kritik günlerinde
yaşadığı sorunları da
geride bıraktı.
Sonunda Galatasaray
Yönetimi'nin iç çe
kişmesi tribünlere
sıçradı. Celal Gürcan
ve Şükrü Ergün'ün
Galatasaray Lisesi'n in
önünde poz vererek,
"Ku!üp bizimdir"
(Yani lise!ileri'ndir)
açıklaması ise milyon-
larca Galatasaray
taraftarının tepkisini

çekti. Taraftarlar
internet sitelerinde
örgütlenerek Celal
Gürcan ile Şükrü
Ergün'ün alevlen }

dirdikleri kulüp
!iselilerindir
görüşüne tepkiye
hazırlandı lar.ve ardın-
dan Trabzonspor maçı
öncesinde Galatasaray
taraftarları dakikalarca
süren protestonun
yanısıra özel hazırlan-
mış pankartlarla
yönetime ve başkan
Canaydın'a tepkilerini
dile getirdiler.
GalatasarayI ı taraftar-
lar öncelikle başkan
Özhan Canaydın'ı
hedef alarak
"Dışımızdaki biri
Ozhan Ganaydın"
pankartı i!e başkan-
larını istifaya

davet etti!er. Taraftarın
Özhan Caııaydın'a tep-
kilerinin çıık daha
yoğun olaıcağı ancak
Adnan Po|at ve yöneti-
ci Haldun Üstünet'in
gayretleri ile tüm tep-
kinin başkana değil
yönetime ılönelti lmesi
için çaba:ıağlandığı
da iddia eıJildi. Adnan
polat'ın tribün liderler-
ine haber göndererek-
"Galatasaray'da
başkanlık makamı
kutsaldır. Başkana
karşı özel protestoda
bulunmayın"
isteğinde bu!unduğu
ancak tribünIerin
tepkisinin dinmemesl
üzerine, "madem öyle
sadece başkana değil,
yönetime tepki
gösterin" dediği
öğrenildi.
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Ce telefonunun zararları blll or musunuz?
lstanbul Teknik
Üniversitesi (lTÜ)
öğretim üyesi
Prof.Dr. Mine Kalkan,
yaydığı elektro-
manyetik enerji
nedeniyle cep tele-
fonlarının insanda
beyin tümörü, kısır-
lık, hipertansiyon ve
kansere yol aça-
bildiğini belirtti.
Kalkan, bu etkilerden
korunmak için gün-
lük yaşamda kulaklık
takma, harici antenli
cep telefonları
kullanma gibi
bazı pratik yollara
başvurulabileceğini
bildirdi.
|ıü eıextrıx-
Elektronik Fakültesi
Telekomünikasyon
Ana Bilim Dalı öğre-
tim üyesi Prof. Dr.
Mine Kalkan, cep
te!efohlarının insan
sağlığı üzerindeki
etkileri konusunda
AvA muhabirinin soru-
larını yanıtladı. Tüm
canIıların elektro-
manyetik enerjiyi
soğurduklarını, buna
bağlı olarak da hücre
kimyalarında birtakım
değişiklikler gözlen
diğini ifade eden
Kalkan, bu etkileri,
hücre proteinlerinde
ve enzimIerinde
bozulma, hücre zarla
rında yapışma, hücre
dışına kalsiyum,
sodyum ve potasyum
kaçışları, hücre zarın-
da delinmeler ve

DNA tahribatı olarak
açıkladı.
Radyo, televizyon,
telsiz verici istasyon-
ları antenleri, tele-
vizyon ve bilgisayar
monitörleri, enerji
nakil hatları, akım
taşıyan kablolar,
mikrodalga fırınlar,
radar sistemIeri, rad
yo, mobil ve uydu
iletişim sistemIerinin
elektromanyetik ışın-
lar yaydığını ifade
eden KaIkan, REF
LEX isimli Avrupa
Birliği projesinde,
cep telefonlarının
yaydığı elektroman
yetik ışınların, hücre
DNA ipliklerinde kop-
malara ve diğer
genotoksik o!uşum-
lara nedcn oiduğu-
nun tespit edildiğini
söyledi.
Kalkan, Dünya Sağlık
Orgütü destekli
lNTERPHONE Proje
sinde de bu ışınların
beyin, duyma siniri,
lenfatik doku ve
kulak altı tükürük

bezlerinde tümör
oluşumlarına yo!
açabildiğinin.
görüldüğünü be!irtti.
Prof. Dr. Mine
Kalkan, cep telefon-
larının kısa vadede
kalp pilinde bozulma,
dikkatin azalması,
,geçici işitme bozuk-
lukları, görüş alanın-
da daralma, kulak
şınlaması ile kulak-
larda ısınma, yorgun-
luk, baş ağrısı ve
sersemlik hissine
yol açtığını anlattı.
Kalkan, kalp rahatsız
lıkları, kalıcı işitme
bozuklukları, hafıza
kaybı, beyin tümörü
riski, kan-beyin
bariyerinin zedelen-
mesi, bağışıklık sis.
temi hasarlan, sinir
sistemi bozuklukları,
karmaşık rüyaların
görülmesi, kısırlık ve
düşük yapma riskin
de artış, genetik
yapının bozulması,
çeşitli kanserler,
hipertansiyon ve
kusurlu embriyo

gelişimini de cep
telefon!arının uzun
vadeli etkileri arasın-
da sıraladı.
Elektromanyetik ışın-
ların tüm bu etkilerin
den emin olabilmek
için 15-20 yıllık bir
araştırma süresine
ihtiyaç olduğunu vur-
gulayan Prof.Dr.
Kalkan, "Yine
de elektromanyetik
alanların sağ!ığı
bozucu etkilerine
dair güçlü şüpheler
bulunmaktadır.
Bu nedenle söz
konusu cihazların
dikkatli kullanıl-
masında yarar
vardır" diye konuştu.
-Korunma yolları-
Gep telefonunun yay-
dığı elektromanyetik
etki!erden korunmak' 
için günlük hayatta' bazı pratik yöntem-'
lere başvuruIabi!e-
ceğini be!irten
Kalkan, bunlardan
bazılarını, kulaklık
kullanmak, cep te!e-
fonunu ka|p, beyin ve
diğer yaşamsal
organlardan uzak tut-
mak, harici antenli
cep telefonları ile
SAR (özgül emilme
oranı) değeri
düşük cihazları
tercih etmek ve
numara çevrildikten
hat bağlanana
kadar geçen sürede
telefonu vücuttan
uzak tutmak olarak
saydı.

'*,:,
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Soğuk havalarda cilt
hastalıklarının artış
gösterdiği belirtildi.
Soğuk havalarda cilt
rahatsızlıkların ın
görülme sıklığının
arttığını belirten
Denizli Devlet
Hastanesi Cildiye
Uzmanı Dr. Cahide
Nar Çiftçi, rüzgar,
düşük nem, kirli
hava ve kapalı
ortamlarda daha
uzun süre vakit
geçirme zorunlu-
luğunun, hem sivil-
celerin hem de
sedef, egzama gibi
cilt hastalıklarının
artmasına neden
olduğunu söyledi.
Cildin her an dış
dünyayla irtibat
ha!inde olmasından
dolayı fiziksel etken-
lerden ciddi oranda
etkilendiği nI belirten
Dr. Çiftçi, "OzeIlikle
soğuk havalarda cilt
sağlığını tehdit eden
faktörler çoğalıyor.
Kışın soğuk ve kuru
hava, düşük nem,
rüzgar, kirli hava ve
asit yağmurlarına
özellikle dikkat
ediImesi gerekiyor.
Bu doğal etkenlerin
yanı sıra kış
aylarının gelmesiy!e
bir!ikte kapalı ortam-
larda geçirilen
zamanın artması da,
cilt sağlığını olum-
suz etkiliyor.
Melatoin hormo-
nunun güneşsiz
ortamlarda daha

uklarda cllt hastalıklan a r
tazla salgılanması
insanların kış ayla
rını daha stresli ve
depresyona eğilimli
geçirmelerine yol
açıyor. Bu faktörlerin
birleşmesi, sivilce ve
egzama gibi cilt
hastalıklarının görül
mesinin yanı sıra
stresle tetiklenen
sedef, vitiligo gibi
önemli deri hastalık-
larının da artmasına
neden oluyor. Ayrıca
soğuk havanın
neden olduğu cilt
kuruluğu, cildin
yaşlanma sürecini
de kolaylaştırıyor"
dedi.
Kuru cilt tipine sahip
olan!arın, çocukların
ve yaşlıların soğuk
hava|arda daha çok
etkilendiğini
söyleyen Dr. Cahide
Nar Çiftçi, "Yaşlılar,
çocuk|ar ve derisi
kuru olan!ar, kış
mevsiminden en
çok etkilenen grubu
oluş turuyor.
Bu aylarda havadaki
nem aza!ırken
katorifer, soba ve
klima gibi cihazlar
nem oranını daha
da aşağıya çekiyor.
Bu aşamada deri
kuruluğuna bağlı
gelişen veya
şiddet|enen deri
hastalıklarının
önlenmesinde
nemlen diricilerin
kullanılması büyük
önem taşıyor."
dedi.

Bursa 256 77 84'
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 5161212
Yalova |226| 81f 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 5t3 23 94

VAPUR _ FER|BoT

lttaıye ' 110
potis imdat 155

Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLİK Yalova
Topçular
Eskihisar

(226) 814 10 20
(226| 363 43 19
le62| 655 60 3f

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

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

HASTANELER

TEK Arıza'
TEK İşletme
Statyum
0rm.Böl.Şef.
Mılıi Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı ia. ııa.
Tapu Sicl. Müd.
Müftülük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
|Içe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

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

TAKsıLER

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
0cakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

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 İşlet. 513 45 21 -115
İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı lşl. Md. 513 45 21 -111

Su Anza Yalnfz 185

D

D

GEREKLİ TELEFONL AR RESMl DAİRELER DENİZ OTOBUSU

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NOBETÇİ ECZANE
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İstiklal İad, No:83 GEMIİK

Tel :513 11 45 GEMLIK

K o rfez
GEMüK,lN iLX cüıaLüK

GEtüK

I GüNLüK s|vasi cızeTE ıı

YEREL SÜRELİ YAYİN
YlL : 34 SAY! : 2695

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

Sorumlu Yazı İşIeri Müdürü : Serap CÜLen
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

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

yönetim ve Basım yeri : KöRFEZ oFSET
Matbaac!ık-Yay ı ncı l ı k-Reklam cılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLiK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleriyayınlanmaz)
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yunanistan'da bir
televizyon kanalı,
Kenan Doğulu'nun
52. Eurovision şarkı
yarışmasında
Türkiye'yi temsi!
edecek 'iShake lt Up
Şekerim" şarkısının
çalıntı olduğunu
iddia etti.
yunan star
Televizyon kanalı,
Eurovision'da
Türkiye'yi temsil
edecek kenan
Doğulu'nun
Shake lt Up Şekerim
adlı şarkısı ile
aynı yarışmada
yunanistan'ı temsil
edecek Sarbel'in "Gia
Sou Maria" şarkısının

aynı ritmde
olduğunu iddia etti.
Türkiye'nin Gia
Sou Maria'yı taklit
ettiğini iddia eden
televizyon kanalı
haberinde, basın
açıklaması ndan
görüntülere yer
verdiği Kenan
Doğulu'nun da aynı
fikirde olduğunu
savundu.
Görüntülerde
Doğulu, "Evet çok
benziyor. Hatta
arkadaşlarla 'biz de
parçanın içlne
buzuki koysak iyi
olur muydu?' şek-
linde espri yaptık"
derken görülüyor.

ekeriın"e alıntı lddiası

Üntü şair N6zım
Hikmet ltalya'nın en
etki!i edebiyat dergi-
lerinden "Poesia"nın
(Şllr) son sayısına
kapak oldu:
Nizım Hikmet
İtalya'nın en etkili
edebiyat dergi-
lerinden "Poesia"nın
(Şlir) son sayısına
kapak oldu..
Daha önce ltalya'da
yayınlanmamış şiir-

lerine yer verilen
sayfa!arda N6zım
Hikmet içln "O,
eserIeri rahatlıkla
her dile çevri!ebilen
basit bir üslupla ken-
disini ve fikirlerini
ifade edebi|en bir
dahiydi" yorumu
yapıldı. Yazıyı
Barbara La Rosa
kaleme aldı. sanat
çının bir çok şiirine
dergide yer verildi.

an
ı ı

s ıle ak oldu

ilazım

kader

Hlkmet ltal

kültür ve Turizm
Bakanlığı tanıtılması
için web sitesi
hazırladı.
kültür ve Turizm
Bakan!ığı'nca,
Mevlana'nın doğumu-
nun 800. yıldönümü
dolayısıyla bir web
sitesi hazırlandı.
Hazırlanan "Mevlana
Yılı-projesi" kap-
samında açılan inter_
net sitesine, bakan-
lığın resmi web
sayfası yanında
"wı,vw. mevIana. gov.tr
", "ıııfıinııf.mevlana
yili.gov.tr" ve
"www.2007mevlana
yi!i.gov.tr" oJmak
üzere 3 farklı
adresten girilebiliyor.
Sayfanın sol üst
tarafında bir dünya
üzerinde serna yapan
bir Mevlevinin

görüldüğü sitenin
sloganını
Mevlana'nın "Gel,
Gel, ne olursan ol,
gel! lster kafir, ister
Mecusi, ister puta
tapan o!, gel! Bizim
dergahımız ümitsizlik
dergahı değildir. Yüz
kere tövbeni bozmuş
olsan da yine gel!"
sözleri oluşturuyor.
Sitede, Mevlana'nın
hayatı, eserleri,
Mevlanalık ve
Mevlevilik, Mevlana
Müzesi, Türkiye'deki
Mevlevihane!er, sema
gösterisi ve Mevlana
için yapılan anma
törenleri hakkında
bilgiler veriliyor.
Sitede, ayrıGa
Mevlana ve
Mev!evi!ik hakkındaki
fotoğraflara da yer
veriliyor.

e§ıln ılıeh §ı!ıl[ıleıılana

]22, 222
ilıill tlIDıRlLillş IAılDAtlı uı ilA§Atlı

I, ılİ[lTI IıRulI tAuıtııIRI

ütnnıiıııtAşın

ffşnllıil

lilruıA§Tİ

(ıilıHİDOılDllıilA

ıROffiIOılıt ıtlıTııl 0tl|şAll 0RItıIıRl

llDı0 (tillnt[ni

Unurhey klediyesi tarfından " BIZYAP,{tlZ" sloganı ilt

4000 [I2 arsa üıerint 1350 Iıl2 inpa dilen ınuhteşenı salonun

tffitİı{,Tn [şİ BEıızIRı oIIüIAIAıı tıİzIııET ı{,ltİT[sİ ııt

işınıunrl[il tURUR DııIIIyORUZ,

lhnınmış en hüyıık otellerdehi

muhteşffi balo şalonlannı aratnıayaffik nitelikte

kalitevg hiınet ştandartlan ih karşınudayu,

J
J
J
J
J
J
J
J

j §-"l*
j §i'lı ! l l.

$)§#ı
a o

Atotürk Coddesi Porsbey Mh. No:55 - Umurbey lGEMLIK
TEL: 0.224 525 l7 00 - GSM: 0,536 570 65 97

wwvy.suren.com.tr

rSın
lnşoot - Zeytincillk Ltd. Şta

0ffi,{IlllAiloIIuııuz

yTL vıniııı 2.500.00 ytl

xırra içi
,}(wı- n*l*, 2.000.00ytl- 

sıioxuuuz g0o xlş|ıiKrin
AYR|cA

+oo rişiıir TERA§ıı.{ıZ MtvcuTruR.

rişiıİr600

HAFTA soNuN



14 Mart Tıp Bayramı ey|emlerle kutlqpıyor. Doktorlar bugün iş bırakıyor.

Geınllk'te
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leml 0ku
{ rarX Tabipler Birliğfnin çağrısı üzerine bugiin kutlanacak olan Tıp Bayramı'nda doktorlar bir güntük iş bırakma eylemi
yapacak. Gemlikli hekimler, eyleme katılmıyor. Türk Tabipler Birliği'nden yapılan açıklamada, bugün kutlanacak olan 11 Mart
Tıp Baynmı'nda hastanelerde acil seryislerin vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğini ancak, bazı birimlerin hekim-
lerinin eylem yapacağı belirtildi. TTB ikinci Başkanı Sinan Adıyaman, hükümeti eleştirerek,'Torba Yasa' olarak bilinen düzen-
leme ile siyasi kadrolaşma çabasının Türkiye tarihinde göriilmemiş boyuta ç.ıkarıldığını, ithal hekim getirtilerek, hekim
emeğinin ucuzlatılmak istendiğini öne sürdü. Doktorların iş bırakmasına'Beyaz Onlük' eylemi adı takıldı. Haberi sayfa 0'de
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Bursa'da üzerine

teleui ııdü en

4 ındakl kız öldü
Bursa'da üzerine 55 ekran televiz
y_on düşen 4 yaşııldaki hir kız
ğocuğu, doktorların ğeç fark ettiği
'beyin kanaması' sebe biyle hayatını
kaybetti, Haberi sayfa 4'de

l(üçük Sanayi Sitesi Alt Geçidi yapım çalışrnaları 2 ayda bitirilecek

ıa $ ıııla l$lte$l ıılt e
{ Aarayoııarı
tdrafından 2007 yılı
programına alınarak
proje çalışmaları
tamamlanan Küçük
Sanayi Sitesi Alt
Geçidi\apım çalış-
maları başladı.
Gemlik'e doğru yak-
laşık 200 metre ileriye
yapılacak olan geçit,
2 ayda bitirilecek.
Ka rayol l a rı ta rafı n d a n
Göçay firmasına
yaptırılan alt geçidin
hafriy at çal ışmal a rı n ı
Zeki Kaptan Limited
Şirketi yapıyor.
Haberi sayfa 3'de
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Kadri GÜLER
kad ri_g u ! er@ hotma l l.com

Yükselen milliyetçlllk (1 )
Milliyet'in dünkü manşetine göre,

Türkiye'de milIiyetçilik duyguları yük-
selişe geçmiş..

A&G araştırma şirketinin 2 bin 396
denek üzerinde yaptığı araştırmanın
sonuçları açıklanmış.

Halkın yüzde 21.2 si milliyetçilik duy
gularının yükseldiğini be!irtmiş.

Milliyetçilik neden yükseliyor soru
suna ise AB ve ABD'nin Tükiye'yi
dışlayan tavrı olarak baş sırayı almış.

Milliyetçilik duygularına en iyi yanıt
veren lider o|arak da Başbakan Tayyip
Erdoğan baş sırayı almış!

Mil!iyetçiliUUIusalcılık son zamanlar-
da siyaset gündeminden düşmeyen
sözcükler..

Milliyetçiliğin büyümesinin iç ve dış
nedenleri var.

ABD'nin ve AB'inin Türkiye üzerine
oynadığı oyunlar ve dayatmalar ile kürt
sorunu ve iktidarın tutumu, giderek
ulusalcılığın güçlenmesine neden olu
yor.

Cumhurbaşkaıı!ığı seçimi yak-
laşırken, Atatürk'ün kurduğu kurumu-
nun başına Atatürk devrim ve ilkelerine
karşı olan birinin oturmasını içine sindi-
remeyenlerin ulusal duyguları giderek
büyüyor.

MilliyetçiliUUlusalcılık, Atatürk dev
rimlerinin karşıtlarına karşı büyüyor.

Ba kan Tur ut'tan ziraat
Odası'na tam destek

Ziraat Odası yeni yönetimi Belediye Başkanı Meh-
met Turgııt'a nezaket ziyaretinde bulundu. Syf 4'de

Deınlrel'deıı ınaden

ocakları l
ııı

ııı oner e
Katırlı Köyü'nde açılan maden ocağının
kapatılmasını isteyen ve tepki gösteren
köylünün daveti üzerine bir süre önce
köye giderek köylülerle görüşen
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel,
sözünü tuttu. Demirel, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Dr. Hilmi Güler
tarafından cevaplanmak üzere TBMM'ne
soru önergesi verdi. Haberi sayfa 5'de
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Tı a raını kutl anı
Seyfettin ŞeXenSÖZ
14 Mart Tıp Bayramı
haftası nedeniyle
yazılı.açıklama yapan
AKP llçe Başkanı
Enver Şahin,
zor koşullarda,
olağanüstü
gayretlerle insanlığa
hizmet eden tüm
sağlık çalışanlarının
Tıp Bayramı'nı
kut!adı.
Modern tıp eğitiminin
başlangıcı olarak
kabu! edilen ve
ülkemizde ilk kez
1. Dünya savaşı
sonunda, !stanbul'un
işgal edildiği gün-
lerde, yabano işga!
kuwet|erine karşı
tıp öğrenci!erinin
bir tepkisi olarak
1919 yılında kutlan-
maya başlayan
kotlama!arın
günümüze kadar
gelerek 14 Maıt
itibariyle "Sağlık
Haftası" oIarak
yerleştiği ni hatı rlatan
Enver Şahin,
"Bugün, en güç
koşullarda bile,
deneyim ve birikim-
leriyle, alanındaki
gelişmeleri yakından
izleyerek ku!lanan,
mes!eğinde yetki nliği-
ni kanıtlamış doktor
kadrolarıyla ulus
olarak övünmekte,
doktortarımızın
özverili çalışmaları ve
sevgi dolu yaklaşım-
larıy!a geleceğe
güvenle bakmaktayız.
lnsan hayatının
vazgeçilmez unsuru
olan sağ!ıkla ilgili
yapı!an çalışma!arın
ü!kelerin ge!işmişlik
düzeyinin en önemli
göstergelerindendir
Sosyal devlet
olmanın vazgeçilmez
blr gereği olan
sağlık hizmetleri, aynı
zamanda en temel
insan haklarından
biridir. Binr nefes
sıhhat, her birimiz
için en büyük nimet
ve huzur kaynağıdır.

Sağ!ık hizmetlerinin
ülke genelinde
Gngeli bir şekilde
yaygı nlaştırı!ması
ve bundan tüm
vatandaş!arımızın
eşit olarak yararlan-
ması konusundaki
sorunlar a.şıla-
mamıştır. lnsan
yaşamını her §eyin
üstünde tutarak
fedakarca görevlerini
yapan doktorlarımtzın
ve tüm sağlık
çalışanlannın
çözüm bekleyen
önemli sorunları
olduğu da bir
gerçektir.
Yapılan araştırmalara
göre 104 bin
civarında doktorun
görev yaptığı
Türkiye, nüfus
başına düşen hekim
sayısı bakımından,
Avrupa'daki 52 ülke
arasında sonuncu
durumdadır.
Yine AB ülkelerinde
hekim başına düşen
günlük hasta sayısı
8 ile 12 arasında
değişirken,
ülkemizde
ortalama 30
hasta düşmektedir.
Bu rakamlar maalesef
bazı ülkelerde çok
daha yüksek oranlar-
dadır. Tüm toplumu
derinden etkileyen

sağ!ık sorunlarının
çözümü konusunda
yaşanacak
gecikmelerin
bedelinin insan
yaşamı olduğunu da
biliyoruz. Bu nedenle
sağ!ık alanında
yaşanan sorunların
çözümü için
siyasetçisinden,
akademisyenine,
doktorundan sağlık
çalışanına kadar
hep birlikte hareket
etmemiz gerekmekte-
dir. Yılların birikmiş,
adeta kangren
olmuş sorunlarının
çözümü zaman
almaktadır. yıllar
önce yapı!ması
gereken, hastanelerin
bir!eştirilmesi,
sosyal güvenlik
kuru!uşlarının
tek çatı altında
toplanması, aile
hekimliği uygulaması
ve genel sağlık
sigortası glbi uygula-
malar yeni hayata
geçirilmektedir.
Her dönemde
uygulanmış bazı
uygulamaların
bu dönemde uygu-
lanıyor olmasına
doğrudan karşı
çıkmanın sağlam
bir dayanağı
yoktur. Bunu
açıkça ifade edeyim.

Sınavıyla,
mülakatıyla, usu!
ve esaslarıyla bundan
önceki 10 hükümet
döneminde hiç
tartışma olmadan
uygulanmış bazı
işlerin bu dönemde
uygulanıyor olması-
na, 'Cumhuriyet,
laiklik, rejim elden
gidiyor' diye karşı
çıkmanın bilimsel
bir mantığı yoktur.
Onemli olan 70
milyonun sağlık
hizmetinin en güzel
şekilde yerine getir-
i!mesidir. Türkiye'ni',
hasta tedavisi,
hastanelerin
getişİlrilmesinde
ve çağdaş araç
gereç ku!!anımı,
tedavi hizmetlerinin
çeşitlendirilmesinde
önemli adımlar
atılmıştır.
lnsan sağtığının
korunması, mevcut
sağlık sorunIarının
giderilmesi, tüm
insanlığın ve
toplumumuzun
en önemli
hedeflerindendir.
söz konusu hedefin
gerçekleştiri!mesi
istikametinde,
sağlık sektörümüz
tüm sorunlarına
rağmen eğitim ve
hizmet alanlarında
ulusat standart-
larımızı yükseltmeye
devam etmekte,
jaraştı rmalarıyla ulus-'lar İrası alanbaki İ

etkin! iklerini sürekli
artırmaktadır. Bu açı-
dan bakıldığında bu
hizmet kervanında
bütün emeği geçen-
leri saygıyla anıyor,
zor koşullarda,
olağanüstü
gayretlerle
insanlığa hizmet
eden tüm sağlık
ça!ışanlarının
14 Mart Tıp Bayramını
kutluyoı başarılı
çaIışmalarının
devamını
diliyorum" dedi.
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Gürhan çETİNKAYA

Akıllara durgunluk veren olaylar
yaşanıyor..

Türkiye'de ...
Duyunca beyin duruyor...
Düşünme ve algılama yeteneğini yitiri

yoT..
lstanbul'da Seyrantepe'deki Polis

Lo|manları'nı Özel Güvenlik Şirketi koru
yacakmış.

Kendl güvenliğini sağlayamayan
polis...

Toplumuıİ güvenliğini sağlayacak..
Neyse...
Şimdi başlarına bir vali eskisi geçti..
Başarılı hizmetleriyle adından sıkça söz

ettiren Oğuz Kağan Köksal emniyetin
başında..

Polis teşkilatına adımını atarken
söylediği ilk sözler' başarısının nedenleİini
de kanıt|ar nitelikte ..

- Polis Baba..
Polis Amca..
Polis Abl.. imajını yeniden sağlaya-

cağız..
Ne de güzel bir öz!em....
lnsanın yüreğini ısıtıyor..
Geleceğe güven!e bakmasını sağlıyor..
lyi de o polis kendi güvenliğini

sağ!ayamıyor..
Nasıl ağabeylik, amcalık, babalık

yapacak..
Onu geçicen..
Sistemi sil baştan ele alıp sorgulayıp

yargılamak gerekiyor..
Popü|ist laflarla bir arpa boyu yol a!ın-

mıyor.
Polisin kişisel yapısını ve içinde bulun-

duğu sosyo-ekonomik durumu
iyileştirmeden ne dense laf..

Bırakın sonuç getirmeyi günü bile kur-
tarmaz..

Evet.. ' ş

önemli bir durum..
Polisin eğitimi..
Bir başka önemli durum..
Polisin sosyal hakları..
Bir başka önemli durum daha..
PoIisin ekonomik yapısı..
Bu üç önemli noktaya yürekten ve ina-

narak parmak basmadan hiçbir imajı oluş-
turamazsın..

Bir de...
Polisi "siyasetçi" nin elinden kurtar-

mak gerekiyor..
Her iktidar değişiminde ilçedeki polis

memuru b|le tedirgin oluyorsa sistem
çökmüştür..

Onun için...
Zinciri tüm halkalarıyla ele almak

gerekiyor..
Yolu da..
lnanmaktan, iyi niyetten, dürüstlükten,

açıklıktan ve gerçekçilikten geçiyor..
Geçenlerde bir arkadaşım anlatıyordu..
Uzun yıllar yurt dışında yaşamıştı.
"Avrupa'da öyle bir sistem var ki...
Bırakın polisin üniformasını,

ayakkabısını ..
parfümünü ve kuru temizleme bedelini

dahi veriyor.."
Küçük bir ayrıntı ama...
Bilginiz olsun istedim.

Güvenlik çöküntüsü...
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eleman ilanlarınız ve
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ıt Diş Hekimi
Ozcan VURAL

ozca nvurall gll@h otma i!.com
www.milliyeUblog/özcan vural

Tıp Bayramın kut|u olsun halkım !...
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir çok yer

de törenler yapılacak.
Bu törenlerin çoğu göstermelik, sıradan

merasim|erdi. Çünkü aslında bu bayramı kut-
laması gereken Hekimler orada yoktur.
O|anlarda bulunduğu yer, protoko| gereği ister
istemez içi kan ağlayarak oradadır.

Hekimlerin şamar oğlanı haline çevrildiği,
bütün sağlık sorunlarının onların omuzlarına
yüklendiği bir ortamda bayramda neyin nesiy-
da...

İçlerinden böyle bayram olmaz olsun diyen-
lerin çoğun!ukta olduğunu biliyorum.

Çünkü ben de bir hekimim..
Tam tamamına 50 sene bu saygın meslegi

gücün yettikçe halk yararına yaptım..
Sağlık sorununa siyaset girince. her şey de

olduğu gibi Hekimler de politika içıne savrul-
du}ar ve her şeyin tadı kaçtı....

Bu hususta çok söylenecek söz vardır.
Sağlık arayan halkımda dertli, ezi|en Hekimler
de dertli.

Yalnız bunların sırtından oy kapmaya çalışan
politikacı mutlu. Kendi eksikliğini Hekim|ere
yıkarak bu sorunları çözdügünü sanıyor.

Benim saf halkımda bunlara inanıp Hekimle
re ters bakıyor..

Ben gün Türk halkının saglık bakışıııdan bır
kesit. yaşantımdan örnekler vererıl. k6nuru
başt(a yone aı(tarmak lstıyorum

Türk halkı Hastanelerı sevmez
Diyeceksiniz ki kimse sevmez. Dogrudur..
Ama bu sevmemezlik kendine zaıar verecek

duruma getirilir....
Hastaneden ne kadar uzak kalırsa o kadar

mut!u olurlar.
Aslında ontar için en küçük rahatsızlık öIüm-

!e eş değerdedir.
Hemen heyecanlanırlar.
Sonra da kendilerine göre teşhisi hemen

koyarlar..
Hasta!ık nedenlerinden biri soğuk almak,

öteki de "ceryanda kalmak"'ttr...
Karınlarından bir ağrı gelirse teşhis mideleri-

ni.ııeya bağırsakların ı üşüttükleridir.
Bu durumda eş, dost, akraba, komşu kala-

ba!ığı hemen harekete geçer..
Bu kalabalık Hekime gitmeden teşhisi kor..

kullanacağı ilaçlar tespit edilir...
Bunlar çok defa hastanın durumunu kötü

leştirmekten başka işe yaramaz.
Sonunda Hekime gitmek kaçınılmaz olur, yi

ne aynı mekanizma devreye girer.
Baş vurulacak Hekimi bu kalabalık seçer..
Meslekten birine yanlışlıkla başvurulsa bile,

onun tavsiyelerine katiyen uyulmaz.
Büyük çekişmeler sonunda gidilecek

Hekimim adresi bulunup yola çıkılır.
Hastalığın arttığı bu durumda hastayı bin bir

tanıdığı araya sokarak, bu defa Hekimim
huzuruna çıkarmanın telaşı içindedirler...

Biraz tebessüm edin...
İş burada da bitmedi..
Hasta hemen ablukaya alınır, Hekimin

"okunmayan el yazısı"ile yazdığı ilaçlar
dillendirilir ve itirazlar başlar.
Bu itiraz edip her şeyi bilenler grubu ağır-

basarsa, "Bu Hekim bir şey bilmiyor" denir,
yeni bir Hekim aranır..

Türk halkının bütün kişileri farmakoloji (i!aç
bilimi) ve Tıp dalında kendilerini iyi yetişmiş
olarak görür...

Çoğumuz buyuz ...
Bu durumda benim saygın mesleğini ,ettiği

yemin içinde halk yaranna, fedakarca yapan,
eli öpülesi Hekim meslektaşlarım ne yapsın?

Sen söyle benlm saf halkım...

al ı mal arı ba
€Xn.yotları
tarafınd an 2OO7
ylı progı ramına
alınarak pro je
çalışmaları tamam
lanan Küçük
Sanayi Sitesi Alt
Geçidi yapım çalış-
maları başladı.

Setfettin ŞEK_ERSÖZ

Uzun yıllardır
yaşanan kazatarİ
önlemek için
yapılması düşünülen
ancak bir türlü
gerçekleşmeyen
Engürücük yolu
üzerindeki Küçük
Sanayi Sitesi için
"Alt Geçit" yapım
çalışmaları baş!adı
Karayolları
tarafından 2007
yılı programına
a|ınarak proje
çalışma!arı
tamamlanan
Sanayi Sitesi
alt geçidi, şimdiki
girişten yaklaşık
Gemlik'e doğru
200 metre
ileride yapılıyor.
Karayo! ları tarafı ndan
Göçay firmasına
yaptırılan alt geçidin
hafriyat çal ı şm4|arı n ı

Zeki Kaptan Limited
Şirketi yapıyor.
Sanayi Sitesi'ne
girecek olan
araçların alt geçitten
geçtikten sonra
anayoIun yanından
baş!ayarak giderek
işyerlerine girmeleri
sağlanırken yine
aynı yol takip edilerek
Gemlik'e çıkış!arı
sağlanacak.

Sanayi Sitesinin
şimdiki çıkışı ise
sadece Bursa
istikametine
gidecek araçlara

açık olacak.
Serbest Bo|ge'ye
giriş ve anayola
çıkış!arın sağ!andığı
alt geçidin aynısı

olacak Küçük Sanayi
Sitesi Alt Geçidi
yapımının 2 ay gibi
kısa bir sürede biti
rilmesi bekleniyor.
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aramada içime
hazır esrar maddesi
bulunarak göz
altına alışan
şüpheliler çıkarıldık-
Iarı mahkeme
tarafından serbest
bırakılmışlardı.
Evinde yapı!an
aramada içime
hazır fişek tabir
edilen esrar
maddesi ele

Seyfettin ŞEKERSOZ
Geçtiğimiz hafta
içinde Yeni
Mahallede yapılan
aramada polisleri
görerek kaçan
Sezgin A. Savcılığa
teslim oIdu.
Evinde esrar
maddesi yakalanan
Sezgin A. çıkarı!dığı
mahkeme tarafından

tutuklanarak
cezaevine gönderiIdi.
Geçtiğimiz hafta
içinde Yeni Maha!le
Hastane altında
4 kişinin beklediği
ihbarını değer-
lendiren polis
ekipleri olay yerine
getdiğinde bir kişinin
kaçtığını gördü.
Diğer şahısların
üzerinde yapılan

geçirilen ve firarda
olan Sezgin A.
önceki gün
Savcılığa gelerek
teslim olmuştu.
Sezgin A. poliste
yapılan sorgula-
masının ardından
çıkarıldığı
mahkeme tarafından
tutuklanarak
cezaevine
gönderildi.
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ıBa kan Tur ut'tan Zlraat 0dası'na tam destek

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Geçtiğimiz günlerde
ilk olağan genel
kurulunu yaparak
yönetimini oluşturan
Gemlik Ziraat Odası,
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut'a
nezaket ziyaretinde
bu!undu.
Ziraat Odası Başkanı
Ali Çelik ile Meclis
tsaşkanı ve Muhtarlar
Derneği Başkanı
ldris Kurt ile yönetim
kurulu üyelerinin
yaptığı ziyareffe
başkan Turgut,
ziraat odası'na her
zaman desteğinin

tam olacağını
kaydetti.
Gemlik'te faaliyet
gösteren diğer
odaların da gerekli
ilgiyi vermelerini
beklediklerini ifade
eden Ali Çe!ik,
başkanın sözlerinden
son derece sevinç
duyduklarını söyledi.
Çelik, 'Gemlikli
çınçiye oana ıyi
hizmet vermeyi
kendimize görev
s.ayıyoruz.
universitenin de
bilgisinden fay-
dalanıp kaliteli
ve verimli ürün ala-

bilmek için çalışa-
cağız. Çiftçimiz
kazanırsa bizler
gurur duyup mutlu
olacağız'dedi.
KARslLıKslz
HlzıııEr lıtseNR
MUTLULUK
venln
ziraat odası'nın
yaptığı zlyaretten
mutlu olan ve
kenO[[erini göreve
gelmelerinden dolayı
kutlayan Başkan
Turgut, "Bu işler
çok zor ama insana
huzur veren
zevkli işlerdir.
Karşınızdakine

karşılık beklemeden
hizmet vermek çok
önemlidir'dedi.
Gemlik deyince
zeytin, zeytin
deyinde de akla
Gem!ik isminin
geldiğini bir kez daha
vurgulayan Başkan
Turgut, 'Gemlik
zirai üretimde ismi
anılan bir ilçe,
bu nedenle ziraat
odasının kurulmasını
çok olumlu buluyo-
rum. ureticilerimizin
çok sorunları var,
inşallah çözülür.
Zeytinin kalitesi
h astal ı kl ara bağ l ıd ı r.

Dayanıklı zeytin her
zaman iyidir. Gemlik
zeytininin ufak ve
büyük diye bir
sorunu yoktur.
Kaliteyi tane ile
düşünmek yanlıştır,
buna önce biz
inanmayacağız,
Gemlik zeytini tam
sofralık ve ufaklı
ve irilikli olarak
kalitesini gösterir'
şeklinde konuştu.
ziraat odasının
kurulmasıyla çiftçinin
haklarını koruyacak
örgütlenmenin
çok yararlı olacağını
bir kez daha

yineleyenJurgut,
'Çiftçinin\orun larını
haklarını müdafaa
edecek kurumun
olmasından son
derece mutluyum.
Bunun yanında 11
Eylül llköğretim okul ıı
yanında yapacağımız
Belediye Hizmet
Binasında ziraat
Odasına da bir yer
tahsis etmek istiyo
rum. Sizlerin sorun-
larını birlikte çözmek
için, zeytinciye
katkıda bulunabilmek
için her zaman siz-
lerin yanında ola-
cağım'sözünü verdi.

a
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Bursa'da üzerl ne teleulz ııldakl kız öldüıldü en4 a
kızımın durumunun
ciddi olduğunu
söylediler. UIudağ
u n iversitesi'ne sevki ni
istedim. Fakültedeki
ilgili doktorlar
röntgenlere bakınca,
'Senin kızın beyin
kanaması geçirm!ş'
dediler. Yapılacak
iazla bir şey
olmadığını açıkladılar.
3 gün sonra
yapılan müdahaleye
rağmen kızımı
Uludağ Universite-
si'nde kaybettik"
diye konuştu.
4 sene önce diğer
kızı Feyruze'yi de
doktorların ihmali
yüzünden kaybettiğini
anlatan Ali Yurdagül,
Cumhuriyet
Savcılığı'nın olayIa
i!gili soruşturma
başlatarak, kızına
Adli Tıp Kurumu
Morgu'nda otopsi
yaptığını hatırlatarak,

Bursa'da üzerine
55 ekran televizyon
düşen 4 yaşındaki bir
kız çocuğu, doktorların
geç fark ettiği 'beyin
kanaması' sebebiyle
hayatını kaybetti.
Küçük Neşe Nur'un
babası 32 yaşındaki
Ali Yurdagü!,
Şevket Yılmaz
Devlet Hastanesi'nde
3 gün yoğun bakımda
kalan kızının bir
şeyinin olmadığı
söy!enerek taburcu
edildiğini belirterek,
"Doktorlar şok
geçirdiğini söyledi.
Ateş düşürücü ve
burun damlası verdi!er.
Evde fenalaşıp
Uludağ Universitesi'ne
gittiğimizde beyin
kanaması geçirdiği
ortaya çıktı.
Ancak buradaki
doktorlar da geç
kalındığını açıkladı"
dedi.

Alınan bilgiye göre,
merkez yıldırım
ilçesinde marketçilik
yapan Ali Yurdagü!'ün
tek kızı Neşe Nur (4),
sehpanın çekme-
celeriyle oynarken,
55 ekran televizyonun
altında kalarak
yaralandı. Baba
Ali Yurdagül kızını
hemen Şevket Yılmaz
Devlet Hastanesi
Acil Servis Ünitesi'ne
götürdü. Buradaki
doktorlar, beyin
cerrahının konuya
bakacağını söyledi.
Bir süre sonra gelen
beyin cerrahı, 4 ayrı
MR'ı çekilen küçük
Neşe Nur'un Yoğun
Bakım Ünitesi'ne
yatırılmasına karar
verdi.3 gün sonra
kendine gelen küçük
kız, başında ve boy-
nunda şişlik olmasına
rağmen taburcu edildi.
Ali Yurdagül, çocuk

doktorunun 'bir şey
yok'diyerek Neşe
Nur'u taburcu ettiğini
ifade ederek,
"Soğuk aIgınlığı var,
üşütmüş ve şok
geçiriyor" diyerek
ilaç yazdıIar. Burun

damlası ve ateş
düşürücü ilaç verdiler.
Eve geldik. Ancak
birkaç gün sonra evde
baygınlaşınca
yeniden Şevket Yılmaz
Devlet Hastanesi'ne
götürdük. Burada

"Ben doktorlardan
ilk etapta şikayetçi
olmadım. kamu adına
savcılık soruşturmayı
yürütecek. Sonuç
olarak takdir-i ilahi.
Bundan sonra başka
Neşe Nur'ların ve
ailelerinin canı yan-
masın" şeklinde
konuştu.
Küçük kızın
cenazesi, aiIesinin
gözyaşları
arasında toprağa
verildi. Neşe Nur'dan
geriye evlerinde
çekilen ve albümIeri
süsleyen fotoğrafları
ile yoğun bakım
ünitesinde yakınları
tarafı ndan kaydedilmiş
cep telefonu
görüntüleri kaldı.
Ote yandan Şevketyılmaz Devlet
Hastanesi'ndeki
doktorun da konuyla
ilgiti bir açıklama
yapması bekleniyor.
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Deınlrel'den ınaden

ocakları
ııı

lnan TAMER

Seyfettin ŞeXenSÖZ

Katırlı Köyü'nde
açılan maden
ocağının kapatıl-
masını isteyen ve
tepki gösteren
köy!ünün daveti
üzerine bir süre
önce köye gide
rek köylülerle
görüşen CHP
Bursa Milletvekili
Kemal Demire!,
konu hakkında
soru önergesi
vereceğini
söylemişti.
Köylünün
şikayetlerini bir liste
halinde nofalan
Demirel, Enerji ve
Tabii Kaynaklar
Bakanı Dr. Hilmi
Güler tarafından
cevaplanmak üzere
TBMM'ne soru öner-
gesi verdi.
Demirel, verdiği dilek
çede şu görüşlere
yer verdi; "Son
zamanlarda gerek
yerel gerekse ulusal.
basında tarım arazi-
lerinin ve orman
alanlarının maden
ocağı yada taşocağı
açılması uğruna feda
edilişi yer almaktadır.
Ayrıca gerek Bursa
iIimizde, gerekse
diğer illerimizde
yaşayan hatkımızdan
bu konuda büyük
tepkiler ve şikayetler
olmaktadır. küresel
ısınma ve doğanırİ
korunması için tüm
dünyada aktif ça!ış-
maların yapıldığı şu
günlerde, doğanın
korunması, tarım ara
zilerinin feda edilme
mesi ve ormanlarımı
zın desteklenmesi
adına bu konuda
yeni düzenlemelerin
yapılması
gerekmektedir"
CHP Bursa
Milletveki!i Kemal
Demirel, 10 sorudan
oIuşan yazıIı öner-
gesinde bunların
cevap!and jrıImasını
istedi: "1- 2003 yılı
başından beri hangi
illerimizde kaç fir-
maya maden ocağı
ve taş ocağı açma
izni ve ruhsatı ve
rilrniştir?
2- Aynı dönemde
ruhsatı ve izni ipta!
edilmiş yada ka
patılmış olan kaç
maden ocağı ve taş
ocağı vardı? Bunların
ruhsat ve izinlerinin
ipta! edilmesinin
yada kapatılmasının

ın oner e

sebepleri nelerdir?
3- Madeırocağı ve
taş ocağı açma izni
ve ruhsatı verilmiş
olan alanların daha
önceki konumları
ne idi?
4- Tarıma uygun
arazilerin maden
ocağı ve taş ocağı
olarak tahsis edilme
sinin önlenmesi ve
doğal dengenin
korunması amacıyla
ne|er yapmayı
planlıyorsunuz?
5_ lzin voı,ilen mar|pn
ocağı ve taş ocak-
larının çalışmalarını
yaparken yeşil alan
ve ağaçların kesilip
kesilmemesiyle ilgili
olarak denetimler
yapılıp önlemler
alınmakta mıdır?
6- Kesi|en ağaçların
yerine yenilerinin
diki!mesiyle ilgiü
zorunluluk bulun-
makta mıdır?
7- Maden ocağı ve
taş ocağı denetimleri
nasıl yapılmaktadır?
8- Aktlf haldeki
maden ocağı ve taş
ocak!manna; kural-
lara uymadığı durum-
larda uygulanan
yatırımlar nelerdir?
9- Taşocaklarının
ruhsatlandırılmaları
sırasında tarım ve
doğanın korunması
ve desteklenmesi
adına Tarım
Bakanlığı, Çevre ve-Bakanlığı 

ve ilgili
diğer korum ve
kuruluşlarla birlikte
çalışılarak ortak
karar alınarak,
izinlerin bu şekilde
verilmesi yönünde
çalışma yapmayı
planlıyor musunuz?
10- Taşocağı işlevini
tamamladıktan
sonda bu alanların
yeniden tarıma
kazandırılması
amacıyla neler
yapı!maktadır?"

TİP BAYRAMİ
14 Mart...
Bugün tıp bayra-

mı.
Doktorlarımızın

bir araya gelip,
sevinci, başarıyı kut-
ladıkları, edi ndikleri
yeni bilgileri ve
teknolojiyi tartıştık-
ları, neşe duydukları
bir gündür 14
Mart'lar.

Şimdi ise...
sırtlarındaki

beyaz gömlekleri ile
alanları doldurup
acı, ıstırap ve sıkın-
tılarını d|le getirdik-
lerT günler oldu 14
Mart'lar.

Geçmiş yıllarda
küçük bir çocuğa
"Ne olacaksın ?"
diye sorulduğunda
"doktor olacağım"
diye özlemln dile
geti rildiği en saygın
meslek idi doktorluk.
lnsanoğluna en
önemli hizmeti veren
meslekti doktorluk.

Bugün uzun ve
zor bir eğitim son-
rası edinilebilen,
gözden düşürülm-
eye çalışı|an karın
doyurmaz bir meslek
oldu adeta.

Bu mesleği tercih
her geçen gün de
aza!makta...

Tercih edenler
pişman olup, sızlan-
makta.

Oysa Üatanımızın
kurtarıcısı, Türkiye
Cumhuriyeti'nin
kurucusu, önderim-

iz, mümtaz insan
Atatürk " Beni Türk
hekimlerine emanet
ediniz" diyerek Türk
tıp adamına, on|arın
bilgi, tecrübe ve
dirayetlerine olan
güvenlerini ifade
etmiş, kendilerini
onların şefkatli e!!e
rine bırakmıştı.

Gelin.görünüz ki;
bugün "|ğne bile
yapmayı bi!meyen
doktorlar var" diyen
bir Başbakan, tıp
adamlarımızı küçüm-
süyor, bilgisiz ve
beceriksiz diye
nitelendirip aşağıla-
makta sakınca bile
duymuyor.

Bu tutum, ifade
ve davranış yet-
mezmiş gibl; kimi
doktorların gözü
doymaz para hırsı
da yurdumuzda ithal
doktora bir yasa ile
çalışma imkanı
yaratıyor.

Ne kadar acı değil
mi?

Gelin de
üzü!meyin.

Bir düşünelim,
ithal doktornasıl
görev yapacak ?

Hasta ile nasıl
iletişim kuracak?
Türk dilini bilmeyen
ithal doktorlara birer
de tercüman mı
görevlendirilecek ?

Hasla ile doktor
arasında geçecek-
lerin sır kalması
edilen yemin gereği

iken, mesleğin
gerçekleştir-
ilmesinde bir
üçüncü şahıs rol
alınca; mesleğin kut-
siyeti ve saygın!ığı
kalır mı ? Bu hal
"tıbbi telekulak"
olmaz mı ?

Acil müdahale
gerektiren ağır
konumdaki bir
hastaya itha! doktor
nasıl müdahale ede-
cek?

Baygın, kendin-
den geç]niş, konuşa-
mayan bir hastan|n
konumunu tercümhn
nasıl anlayıp bilip
ithal doktora iletip
başarı ve şifa
sağ!anabilecek ?

kendi insanına
inanıp, güvenmeyen
bir yönetimin "Ben
ne dilersem o ola-
cak" diye insan
sağlığını tehlikeye
atmakta sakınca
görmemesi yadır-
ganıp, üzülünecek
bir davranış.

Eğitim öze!leştiril-
dı.

Sağ!ık özelleşti
riliyor.

Yabancı sermaye
ve yabancı doktora
devredi!iyor.

Kimi kuruluş ve
şirketler kendi
güvenliklerini kendi
sağlıyor.

Cİysa tüm bu
görevler anayasa
gereği devletin göre-
vi. Asli görevi.

Esas olan insanı
hasta etmemek.
Bunun yolu koruyu-
cu hekimlik hizmet-
leri. Koruyucu
hekimtik terk
edilmiş, tedavi
hekimtiği yaygın-
laştırıImış.

Hasta müşteri
olmuş parası olana
sağlık, parası kadar
sağlık.

Parası olmayan
garip, gureba ne o!a-
cak?

Olacağı hastanel-
erde rehin kalmak.
Bir zaman sonra-
ölüm. ölen ölür,
kalan sağlar bizimdir
an!ayışı.

Bu uygulamalara
sebep olanların zih-
niyeti bu...

Kendini insanlığa
hizmete adamış, acı,
sızı, ıstırabı
dindirmek için
büyük uğraş veren
kutsal mesleğin
sahibi değer!i dok-
torlarımız bağı rlarına
taş basıp bu Ulusa
hizmete şüphesiz
devam edeceklerdir.

Aldıkları ve ala-
cakları hasta
duaları, hasta
yakınlarının duaları
onlara Allah indinde
gerçek bayram
etmeyi sağlayacak-
tır.'Yine de tüm dok-
torların 14 Mart Tıp
Bayramını kutlar,
başarılar dilerim.

l{U|l|lfiilLll{ ıı0 ||l)||l{Lll{
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Sağlıklı toplamlur,
srğlıklı bireylerden oluşun

Bizlerin srğlıkları için ağruşrn
doktorlarımızın

14 tlcırt Tıp Bcıyrcııııı'ııı
cündün kutlurız
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lstanhul ııe Bur§a'da

turucu 0 0nuerau

Bursa ve lstanbut'da
düzenlenen
60 ayrı uyuşturucu
operasyonunda,
309 kilogram 417
gram eroin,
28 kilogram 947
gram esrar, 3
kilogram 132 gram
kokain, 11 bin 34
adet uyuşturucu
hap ele geçirildi.
Operasyonlarda,
259 kişi gözaltına
alındı.
Narkotik Suçlarla
Mücadele Şube
Müdür!üğünden
yapılan açıklama&,
uluslararası uyuştu-
rucu kaçakçılarına
yönelik Bursa'nın
lnegöl ilçesi.ile
lstanbul'da 5 ayrı
operasyon düzen-
lendiği bildirildi.
Operasyonlarda,
308 kilogram
eroin maddesi ele
geçirilirken,
oiayiara iiişkin

4'ü yabancı uyruklu
36 kişinin yaka-
landığı açıkIandı.
Açıklamada,
Narkotik Suçlarla
Mücadele Şube
Müdürlüğü
ekiolerince
lstınbul'da
sokak satıcılarına
yönelik de 55
ayrı operasyon
düzenledlğl blldirildi.
Bu operasyonlarda,
28 kilogram 947
gram esrar,
3 kilogram
132 gram kokain,
1 kilogram '
417 gram eroin,
11 bin 34 adet
uyuşturucu hap ve
23 adet ruhsatsız
tabanca ele
geçirildiği belirtildi.
Olaylara ilişkin
12'si yabancı
uyruklu 223
kişinin gözaltına
alındığı ifade
edTtdi.

Banka memuru 8 bln YTL
kendl ellerl le hırsva'verdl

Bursa'da bir banka
şubesine giren hırsız,
8 bin YTL'yi çalarak
kayıplara karıştı.
Alınan bilgiye göre,
merkez Osmangazi
ilçesindeki
Akbank Şubesi'ne
giden dolandırıcı,
banka müdürünün

odasına girip çıktı.
Memurlarla
konuşan şüpheli
şahıs, memur
Gözde S.'nin (27)
yanına gelip para
bozdurmak istediğini
söyledi.
50, 20 ve 10 YTL'den
oluşan 3 deste

parayı alan şüpheli
şahıs, paranın
karşılığı olan
8 bin YTL'yi
getireceğini söyledi.
Memur Gözde S,
müdürün tanıdığını
zannettiği kişinin
bir daha gelmemesi
üzerine durumdan

şüphelenip polise '

haber verdi.
Yapılan incelemede,
şahsın parayı alıp
kayıplara karıştığı
belirlendi. Po!is,
"emniyeti suistimal
yoluyla hırsızlık"
olayıyla ilgili soruş-
turma başlattı.

ı

si ve binasında da
vui, zurna çaimaya-
cak, haiay çekmeye-
cek. Adıyaman, TTB
Merkez Binada düzen
lediği basın toplan-
tısında, "Torba Yasa"
olarak bilinen düzen-
leme ile siyasi kadro-
laşma çabasının
Türkiye tarihinde
görülmemiş bir boyu-
ta çıkarılmak,'ithal
hek!m' getirtilerek
hekim emeği ucu-
ztatılmak istendiğini
öne sürdü.
Adıyaman, 5-9 Mart
arasında gerçekleşti
rilen "Beyaz Referan

, dum"da 36 bin 290

sağlık çalışanın
Sağiıkta Dönüşüm
Programı-na 'hayır'
cevabını verdiğini,
'Evet' diyenlerin
sayısının ise M2
olduğunu kaydetti.
Adıyaman, sözlerine
şöyle devam etti:
"Birinci basamak
sağ!ık hizmeti sunan
birimler dahil olmak
üzere, acil tanı ve
tedavi endikasyonu
olan hastaların
bakımı aksatılm aya-
caktır. Acil servisler,
eylem süresince
polikli niklerde görev! i
hekimler tarafından
takviye edilecektir.

Çocukların,
hamilelerin, diyaliz
hastalarının, yaş!ı
hastaların, yoğun
bakım hastalarının üe
kanser hasta!arının
acil olmasa bile her
türlü tıbbi tedavisi
aksatılmadan sür -
dürülecektir. servis
lerde yatarak tedavi
görmekte o|an hasta-
ların her türlü tıbbi
işleminin aksatılma
dan yürütülmesini
sağlayacak sayıda
sağlık personeli,
mesai dışı sürelerde
(gece, hafta sonu
nöbetleri vb.) olduğu
glbi servislerde hazır
buIunacaktır. Bütün
hekimler, eylem
boyunca hastalar
ve yakınlarını
eylemin amacı
konusunda
bi l g i le ndi receklerd ir.
Hastane bahçesi ve
binasında hastaların
üzüntülerine hürmet
etmeyen (davul,
zurna, halay glbi)
davranışlarda

0rDoktorl ar bu bırakı
ıı ı

unı

bulunuIm acaktır."

Tüiti tabipleri Birli
ği'nin (TTB) çağrısı
üzerine 14 Mart Tıp
Bayramı'nda doktor-
lar bir gün!ük iş bırak
ma eylemi yapıyor.
TTB 2. Başkanı Sinan
Adıyaman, 14 Mart
Tıp Bayramı'nda acil-
!erin vatandaşlara
hizmet vermeye
devam edeceğini
ancak bazı birimlerin
hekimlerinin eylemde
olacağını söyledi.
Eylem yapacak dok-
torlar, hastane bahçe-

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

AC|L §ATlLlK ııe 1(|RALIKLAR|NIZ lClIı| BlZl ARAY||ıI|Z

BAY ıİI ll$TAH ÖHLP Eill LAil,TAil
Her Çeşit Emlak AIım, Satım ve Kiralama HizmetIeri

120 n2 3 + 1 SATILIK LUX DA|RE

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

Manastır DiIeIİ Sitesi'nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140 m2

Balıkpazan'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lt{üstaki! Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Attı

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

Balıkpuan Eski sahil ileKep §okak l{o:2 D:{ §aük Fatma

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindekiyeni atari makirıeleriyle ştılık dükkan.

. Onünde 115 m2 Bahçel|

Apt 3+1.110 m2 a$nsorlü *ombili satlık daire

K.Kumla'da Ayuma ilevkii6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey'de 12 donum arazive AzOt ı(avşağına 400 mZ uzaıilıı(ta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her Türlü Sigorta İşIemleri ve _Doğalgaz Pollçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
}lacide öZALP

Tel :513 2474 Fax: 514 10 21

ıTürki
Türkiye'nin doktor ha
ritasını çıkaran Türk
Sağ!ık-Sen, Türkiye
nin çok ciddi bir dok-
tor açığı bulunmadı
ğını sadece dağılımı
nın yanlış olduğunu
bildirdi.
Türk Sağlık€en; yap-
tığı bir araştırmayla
Türkiye'nin doktor
haritasını çıkardı.
Araştırma sonuçları-
na göre Türkiye'de
gerçek sorun hekim
da ılımında. son bir

a lstanblıl'da he
m sayısı artarken

Bayburt'ta azalmış.
En az hekimin oldu
ğu iller arasında Bar
tın, Bilecik, Bayburt,
Gümüşhane gibl
doğuda yer almayan

e'nin doktor a k,
Araştırma'ya göre
Türkiye'de en az
ıJzman hekim Arda
han ve Tunceli'de
(27l, en az pratisyen
hekim Bayburt'ta (39)
görev yapıyor.
Bir senede Bayburt
ta pratisyen hekim
44'den 39'a düşerken
lstanbu!'daki pİatis
yen hekim sayısı 2
b|n 242'den 2 bin
881'e yükselmiş.
HekimIerin en iazla
görev aldığı i! 6 bin
430 hekimle (Uzman
3 bin S49-Pratisyen 2
bin 881) İstanbu1
olurken, hekimlerin
en az görev yaptığı
il ise 79 hekimle
Bayburt (Uzman 40-
Prat|syen 39) oldu.

y

ı

yı
kı

ğ
d

iIler bulunuyor.
Araştırmaya göre Tür
kiye'de toplam 105
bin doktor görev yapı
yor. Bu doktorlardan
53 bin 82'a (24 bin 56
uzman-29 bin 26 pra
tisyen hekim) Sağlık
Bakanlığına bağlı
sağlık kuruluşlarında
görev!i. Türkiye'de
bir doktora 695 kişi
düşüyor. Sadece Sağ
lık Bakanlığındaki gö
revli doktorlar dikka
te alındığında bir dok
tora 1375 kişi düşü
yor. (Bir uzman dok-
tora 3 bin 34, bir pra
tisyen doktora 2 bin
514 kişi düşüyor).
EN AZ UZMAN
HEKİM ARDAHAN
vE TuNcELl,DE
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Barış Güler'in kaleminden

01($ ba
Fen, Anadolu ve
Sosyal BiIimler
!iseleri, özel
okullar, pblis kole-
jinde okumak isteyen
öğrenciler ile
devlet parasız yatılı
okuyacak i!köğretim
8. sınıf öğrencilerinin
katı|acağı
Ortaöğretim
kurumları sınavı
(OKS) için başvuru-
lar, 26 Mart
Pazartesi günü
başlayacak.
Ilköğretim son
sınıf öğrencilerinin
katıldığı tüm
s!navların birleşti
rilmesi dolayısıyla,
OKS'ye başvuracak
öğrenci!erin başvuru
koşulları ve diğer
ayrıntılara dikkat
etmesi gerekiyor.
2007-2008 öğretim
yılında resmi ve

özel fen liseleri,
sosyal bilimler
!iseleri, Anadolu
liseleri, Anadolu
öğretmen liseleri,
Anadolu meslek
liseleri, Anadolu
teknik liseleri,
Anado!u imam-hatip
liseleri ve sağlık
mes!ek !iselerlnde

okumak isteyen
öğrenciler OKS'ye
katılacak.
Ayrıca polis
kolejinde öğrenim
görecek öğrenciler
ile Türkiye Ozel
Okullar Birliğine
bağlı merkezi sistem
sınavıyla öğrenci
alan öze! okulların

öğrencileri ve
parasız yatılı okumak
isteyen 8. sınıf
ö-ğrencileri de bu
sınava başvuracaklar.
Başvuru ve yer-
!eştirme i!e ilgili
işlemlere ait
açıklama v9 kurallar,
2007 Orta Oğretim
Kurumları Oğrenci
Seçme ve
Yerleştirme Sınavı
ile Devlet parasız
yatılılık ve
Bursluluk sınavı
e-başvuru kı!avu-
zlarında yer alıyor.
Adaylar, bu
kılavuza Mllll Eğitim
Bakanlığının
www.meb.gov.tr
internet adresinden
ulaşabilecek!er.
Başvurular,
26 Mart-15 Nisan
2007 tarihleri
arasında yapılacak.

uuruları 26 lilart'ta ba lı 0r

ıilYıP
Gemlik Kız Meslek Lisesi'nden aldığım diplomamı

kaybettim. Hükümsüzdür. BEYHAN DOĞAN (AYRAN)

ttez

Llselere de sevl

Mllll Eğitim
Bakan!ığı, 2008'den
itibaren ilköğretimde
uygulayacağı üç
seviye belirleme
sınavı ve başarı
puanından oluşan '
sistemi liselere
de getiriyor.
Mllll Eğitim
Bakanlığı'nın
Anadolu, fen ve
bazı mesIek
liselerine yerleş
tirmede Ortaöğretim
kurumları sınavı
(OKS) yerine uygu-
layacağı yeni siste-
mi, geneI liseleri de
kapsayacak şekilde
gen işletebileceği
ifade edi!di.
ANKA'nın Milli
Eğitim Bakanlığı
bürokratlarından
edindiği bilgiye
göre, Mllll Eğitim
Bakanı Hüseyin
ÇeIik tarafından
geçen hafta
açık!anan,
oks'nin kaldırılarak
yerine seviye belir-
leme adıyla üç
sınavın getirilmesini
öngören yeni
sistem, sadece
bazı liselere yer-
leştirmeye yönelik
o!mayabilecek.
Anadolu, Anadolu
öğretmen, fen ve
bazı meslek
liseIerine yer-
leştirmeyi

sağlayan OKS'nin
aksine seviye be!ir-
leme sınavlı (SBS),
i!köğretim başarı
puanlı ve ilköğretim
davranış notlu
yeni sistem, gen€l
Iiseleri de içine
alabilecek.
lxl yıı_ı_ıx
UYGULAMA
DÖNEM!Noe
KARAR VERİLECEK
MilIi Eğitim
Bakan!ığı'nın
başta Talim ve
Terbiye Kurulu,
ilköğretim ve
ortaöğretim genel
müdü rlü klerinden
uzmanların görev
aldığı komisyonda
yoğun olarak
tartışılan yeni sis-
temin genel liseleri
de kapsaması
yönündeki karar
Bakan Çelik'e de
iletildi. Açıklanan
yeni slstemin
gerçekleşme
düzeyinin görülme-
den "geneI liseler
için de puanlı
yerleştirme"
düşüncesinin
yan!ış olacağı
ifade edilerek,
bu yönde
alına bilecek kararın
sistemin oturtul-
masından sonra
açıklanmasının
uygun görüldüğü
öğrenildi.
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ELElıIAil ARAillY(IR

Firmamızda çalıştırılmak üzere

Asker!iğini yapmış

BAY şOFOR ARAN IıJIAKTAD| R,

Adres: Gazhane Gaddesi ilo: 11

YATAŞ BAYİİ

Tel| 514 78 77

'Gemlik Kö rfez' internette ıruuJw.gemlikkorfezgazetesi.com
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Galatasaray Yönetim
Kurulu Uyesi Şükrü
Ergün, kulüpte yapıl-
maya ça!ışılan ayrım-
cılığın hedefine ulaş-
mayacağını söyledi.
Ergün seçimi Polat'la
kazanmadım diyen
başkana destek
verirken söyledik-
lerinden pişman
olmadığını belirtti...
Galatasaray Yönetim
Kurulu Uyesi Şükrü
Ergün, kulüpte yapıl-
maya çalışılan ayrım-
cılığın hedefine ulaş-
mayacağını söyledi.
Şükrü Ergün,
"vyww.radyospor.com
" internet sitesinde
yar alan açıklama!a
rında, kendisinin
ağzıfrdan medyada,
"Bu kulübün sahibi
Galatasaray Liseli
ler'dir" şek|inde açık-
|ama yazıldıgını kay
dederek, "Ben böyle
bir şey söylemedim.
Onun için, bunların
provakasyon oldu
ğunu düşünüyorum.
Bu kulüpte ikilem
yaratmaya çalışanlar,
kısa sürede hüsrana
ugrayacak. 'Liseci'
ne demek? Bir kere
bu bir hakaret, yapıl-
maya çalışılan da
ihanet" dedi.
yönetim kurulundan
istifa etmek isteme-
siyle ilgili olarak ise
Ergün, "lstifa etme
düşüncemin nedeni
özel. Başkana,'lster
seniz istifa ederim,
yönetim kurulu top
lantılarına katılmak-
sızın, vereceğiniz her
görevde emrinize
amadeyim' dedim"
ifadesini kul|andı.

-ADNAN POLAT
iı_e
ARASİNDAKİ
GERGıNLıK_
Sezon başında
Okan Buruk'un
yeniden
takıma transferi
konusunda yap-
tığı olumsuz
açık!amalar
ve sonrasında
Adnan polat ile
aralarındaki
gergınligin sorulması
üzerıne Şükru
Ergün. şunları
söyledi: "Ben bir
futbolcunun gerek
Galatasaray'a yararlı
o!amayacağı, gerek
bu transferin Galata
saray etiğine aykırı
olĞluğu görüşümü
dile getirdim. Bu
açıklamamdan da
pişmanlık duymuyo-
rum. Adnan Polat'ın
ise teknik konularda
yorumlar yapması,
Gerets hakkında ko
nuşması farklı bir
durum. Ben bir fut-
bolcu hakkında trans
feri gerçekleşmeden
önce konuştum, ger
çekleştikten sonra
tek ke!ime etmedim.
Yöneticinin görevi,
yönetim kurulunun
kararının arkasında
durmaktır. Diğeriyse
farklı. Takımın başın-
da olan bir hocanın
performansını, direkt
etkiIeyecek şekilde
görüş belirtmeyi
doğru bulmuyorum,
bu Galatasaray'a
zarar-verir işte. Ben
üç dönemdir yöne-
timdeyim. hiç ön
plana çıkmadım ve
öyle bir derdim yok,

k lıar

\
ı9ü5

GALATASARAY
sPoR KULÜBÜ

olsaydı çıkardım
her halde."
-"BAşKAN HAKLı,
K|MSE TEK
BAŞİNA SEÇİM
KAZANDıRMAz"-
Şükrü Ergün,
Galatasaray Kulübü
Başkanı Ozhan
Canaydın'ın Adnan
Polat için sarf ettiği
"Kimse tek başına
seçim kazandırmaz"
sözlerine katıldığını
kaydeden Şükrü
Ergün, "Benim Gala
tasaray'daki tecrü
bem, seçimin
kişi!er tarafından
kazandırılmadığıdır.
Genel kurulun bir
görüşü vardır ve
oyunu ku[[anır.
Başkan oyle
söylediyse, bence de
doğru söylemiştir"
dedi. Ergün son
olarak, kendisinin
ve Adnan Polat'ın
ne kadar oyu olduğu
sorusuna ise,
"Adnan Bey'in kaç
oyu olduğunu kendi-
sine sorun. Benlm
şahsi oyum yok.
Kimseye seçim
kazandıramam, tek
başıma bir adamım"
cevabını vererek
sözlerini tamamladı.

rı ıllOıı Trabzon §akata
Bir günlük
iznin ardından
Ankaragücü
maçının hazırlıkları-
na başlayan
Trabzonspor sakatlık
günü. Musa ve
Risp'in katılmadığı
antrenmanı
Jefferson ve
Cem Demir'de
tamamlayamadı...
Turkce|! Süper
Lig'de Galatasaray'a
deplasm anda 2-1
yenilen Trabzonspor,
Ankaragücü maçının
hazırlıklarına
1 günlük iznin
ardından başladı.
Teknik direktör Ziya
Doğan yönetiminde.
Mehmet Ali YıImaz
Tesisleri'nde yaplan
antrenmana, sakatlık
ları nedeniyle sezonu
kapayan Musa ve
Risp katılmadı.
Çift kale maçta birbir-
leriyle girdikleri akala

mücadelede sakat-

lanan cem Demir ile
Jefferson. antren-
manı tamamlayamadı.
Bu futbolcular,
tedavilerinin yapıl-
masının ardından
doktor ve fizyoter-
apistler eşliginde
soyunma odasına
götürüldü|er. So|
ayağına darbe alan
Jefferson'un

eıdı

sakatlığının ciddi ola-
bileceği öğrenildi.
Bordo-mavili futbo!-
cular, antrenmanda
pas çalışmasının
ardından yarı sahada
çift kale maç yaptı.
Trabzonspor, yarın
yapacağı antrenman-
la Ankaragücü
maçının hazırlıklarını
sürdürecek .
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GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESıİİOeİİ

Dosya No: 2007 l 87
Davacı Hatice Kaya tarafından davalı hazineye izafeten Gemlik

Mal Müdür!üğü ve Gemlik Belediye Başkanlığı aleyhine mahke-
memizde açılan tescil davasının yapılan yargılamasında verilen
ara kararı uyarınca;

Dava konusu Bursa İll Cemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi
Çakaldere Mevkiinde kain pafta: 29'da kayıt!ı Doğusu: çalılık,
Batısı: yol ve 412 ada 1 no!u parsel, Kuzeyi: çalı!ık ve 412 ada23
nolu parsel, Güneyi: Çalılık ve 412 ada 2 nolu parsel ile çevrili
1448,36 m2 miktarındaki zeytinlik vasıflı taşınmaz hakkında hak
iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahke-
memizin 2007l87 esas sayı!ı dosyasına-müracaat etmeleri, aksi
halde davacı Hatice Kaya adına tesci! kararı verileceği ilan olunur.

B - 1213

a

Be ikta 'a bir ma
ıı

se ırcıslz ma cezası
Süper Lig'de hafta
sonu oynanan
Ankaragücü -

Beşiktaş maçında
çıkan olaylar
sebebiyle PFDK,
Beşiktaş'a 1 maç
seyircisiz oynama
cezası verdi. GS ise
para cezası aldı...
Beşiktaş seyircisiz
kalacak!
Turkcell Süper Lig'de
hafta sonu oynanan
Ankaragücü -
Beşiktaş maçında
çıkan olaylar sebe-

biyle Profesyonel
Futbol Disiplin
Kuru!u (PFDK),

Beşiktaş'a 1 maç
seyircisiz oynama
cezası verdi .

ıLAN
GEMLıK suLH HUKUK MAHKEMEsiruoeıı

Dosya No: 2007l 88
Davacı Ali Osman Aygül tarafından davalı hazineye izafeten

Gemlik Mal Müdür!üğü ve Gemlik Belediye Başkanlığı aleyhine
mahkememizde açılan tesci! davasının yapılan yargılamasında
verilen ara kararı uyannca;

Dava konusu Bursa İll Cemlik İ!çesi Osmaniye Mahallesi
Çakaldere Mevkiinde kain pafta: 29'da kayıtlı Doğusu: çalılık,
Batısı: yo! ve 412 ada 1 nolu parsel Kuzeyi: Çalılık ve 412 ada23
nolu parsel Güneyi: Çalılık 412 ada 2 nolu parsel ile çevrill 2549,36
m2 miktarındaki zeytinlik vasıflı taşınmaz hakkında hak iddia
edenlerin son |lan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkeme
mizin 2007l88 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde
davacı Ali Osman Aygül adına tescil kararı verileceği ilan olunur.

8-1214
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rı hsicller böbreklereffiıır uerl
Ağrı kesicilerin
böbrekler için zararlı
olduğunu belirten
Bursa Diyaliz
Hastaları Derneği
Başkanı Doktor
Adnan Bıyık!ı,
"Her baş ağrısı ve
kas ağrısı için ağn
kesici içi!meme|i,
ağrı kesiciler
böbrekler için
olumsuz etki yapıp
deformeye sebep
oluyor" dedi.
Bıyıklı, Türkiye'de
42 bin böbrek has-
tası bulunduğunu,
bir hastanın devlete
yı|lık maliyetinin 28
bin doları bulduğunu
bildirdi. Diyabet
ve hipertansiyon
hastalarına önem!i
uyarılarda bulunan
Dr. Adnan Bıyıklı,
böbrÖk yetmezliğine
sebep olan diyabet
ve hipertansiyonun
insan sağlığı
üzerindeki etkisi
anlatarak, sık ağrı
kesici kul|anmanın
böbrekleıe zarar
verdiğini ifade etti.
Diyabet ve hipertan-
siyonu olanların
sık sık tahlil
yaptırmasını isteyen
Bıyıklı, "Amacımız,
kronik böbrek
hastaları ile ilgili
bi|gilendirme ve
hastalığı önlemeye
yardımcı olmak.
Türkiye'de bir has-
tanın devlete yıl!ık

maliyeti 28 bin dolar.
Bu hastalardan
yüzde 76'sı
hemodiyaliz tedavisi
görürken, yüzde
13'ü periton tedavisi
görüyor. Böbrek
hastalığının en
önde gelen sebepleri
arasında halk arasın-
da_şeker hastalığı
olarak bilinen
diyabet ve hipertan-
siyon gelmektedir.
Hedefimiz hasta
olmayanları bil-
gilendiririken,
böbrek hastalarının
da hayat şartlarını
iyileştirmektir" dedi.
Ağrı kesicilerin sık
kullanı!masının
böbrekler için çok
sakıncalı olduğunu
belirten Dr. Bıyıklı,
"Bizim ilk hedefimiz
hastalanmadan önce
böbreklerimizi koru-
mak olmalıdır. Bunun
için bilinçli olmak
önemlidir. Böbreğin
geri dönüşsüz

hastalanması kronik
böbrek hasta!ığı
demektir. DiyaIiz
hastaları böbrek
fonksiyonlarının
yüzde 90'ını
kaybettikten sonra
diyalize giriyor.
Buna diyabet ve
hipertansiyon sebep
gluyor. Her 10 kişi-
den birinde diyabet,
birinde de hipbıtan-
siyon görü!üyor.
Ayrıca her baş
ağrısı, her kas ağrısı
için ağrı kesici
içilmemeIidir. Ağrı
kesiciler böbrekler
için olumsuz etki
yapıp deformeye
sebep oluyor. Ayrıca
romatizmal hasta!ık
tedavisi sırasında
da dikkatli olun-
malıdır. Diyabeti
ve hipertansiyonu
olan hastalar sıklıkla
tahli! yaptırıp doktor-
larına sonuçları
göstermelidir"
diye konuştu
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kakao hastalık rlskini azaltı or
Kakaonun içinde
bulunan etken mad-
delerden "eplcate-
chin"in büyük bir
hastalık riskini önem-
!i ölçüde azalttığı
tespit edildi. Kakao
içmenin, kalp rahatsı-
zlığı, felç, kanser ve
diyabet gibi hasta!ık
risklerini yüzde 10
azaltabiliyor.
ABD'nin Harvard Tıp
Fakültesi tarafından
Panama'da yaşayan
ve haftada her biri
haftada 40 fincan
kakao içen Kuna
kabilesi üzerinde
yapılan araştırmada,
kakaonun içinde
bulunan etken mad-

delerden "epiQate-
chin"in büyük bir
hastaIık riskini önem-
li ölçüde azaIttığı
tespit edildi.
Araştırmayı yürüten
Prof Norman
Hollenberg, "Eğer bu
gözlemler geleceği
haber veriyorsa,
yüzümüz kızarmadan
bu bulguların tıp tari-
hinin en önemli
gözlemIeri arasında
yer aldığını söyleye-
bi!iriz" diyerek,
kakaonun içindeki
etken madde epicate-
chin'in Batı'nın en
kötü beş hastalığın-
dan dördünü ortadan
kaldırma potansiye-

line sahip o|duğunu
kaydetti.
Bilim adamları, bul-
gular üzerine çay,
şarap ve çikolatanın
da içinde bulunan bu
etken madde
üzerinde daha iazla
lnceIeme yapmaya
karar verdi.
Bi! imcilerin tespitine
göre, diğer Panama
halkından daha uzun
yaşayan ve ileriki
yaşlarda bunama
hastalığına da
yakalanmayan
kuna kabilesinin
çoğu bireyleri için
kakao, doğumdan
ö!üme kadar tek
içtikleri şey.

llek kanserl önlü 0r
Ondokuz Mayıs
Universitesi (OMU)
öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Leyla
Demirsoy, çileğin ela-
jik asit ihtiva ettiğini
ve kanseri önlediğini
bildirdi.
TüBİTAK aracılığıyla
ABD'ye giden ve M.
Michigan Universite-
si'nde akademik
çalışmalar yapan Yrd.
Doç. Dr. Demirsoy,
çiIeğin A, B ve öze!-
likle soğuk algın!ığı-
na karşı koruyan C
vitaminleri bakımın-
dan zengin olduğuna
dikkat çekerek,
"Çilekte ka!siyum,

demir, fosfat gibi
minera!ler vardır. |lıtl-
va ettiği mineraller
vitaminler ve asitler-
den dolayı hazmı
ko!aylaştı rır, metabo-
!izmayı düzenler.
lnsan vücudunun
çileğe ihtiyacı
vardır" dedi.
Çileğin kıştan yaza

dönerken diğer
meyvelerin mevsimi
olmadığından dolayı
pahalılaştığı dönem-
lerde albenisi için
tüketildiğine işaret
eden Demirsoy, çilek
rekoltesi ni n arttırıl-
ması çalışmalarının
sürmesinin önemini
vurguladı.
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GEREKLİ TELEFONLAR REsMi DA|RELER DENiZ OTOBÜSÜ

ltralye '
Polis lmdat
Jandarma !mdat
Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEKAnza'
TEK İşleüne
Statyum
Orm.Bö!.Şef.
Mılıı Eğt Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıa.

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

BELED

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
5,t310 45
513 77 77
513 18 46

Bursh 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 5161212
Ya|ova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
DinIenme Tes. 513 23 94

VAPuR - FER|BoT
KAYMAKAMLlK |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

ŞehirIeransı
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

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

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İştet 513 45 21-122

Su İş!et. 513 45 21 -115

İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnfz 185

TAKsiLER
körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NöBETçI e czANE

14 Mırt 2007 Çarşımba

özııMtcLANEsi
İstiklıl Cad,No: 119 GEMLİK

Tel 512 0223

K rfez
GEtLix,iİü iLK GüırLuK GAzETEsi

GEtuKı

I cÜxuÜx slvısl GAZETE I

YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAY| : 2696

FiyATı : 0.25 yTL. (KDV Dahıı)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : Könppz oFsET
Matbaaclık-Yayıncıl ık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. ğora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleriyayınlanmaz)

t
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lJldeo o unlarında
ıönce insan'tıur
Hızlı bir
şekilde
iler!eyen
video oyun
endüstrisi
artık yapay
zekanın yeter-
siz kaldığı bir
döneme doğru
iler!iyor. Oyun
endüstrinin
i!erlemesinin
ve oyunların
tekrar tekrar oynan-
masının artık yapay
zekanın hareket-
lerinin önceden tah-
minini kolay|aştır-
ması, oyunlara insan
zekasının birebir
olarak katılması ihti
yacını ortaya çıkarı
yor.Bu amaca ulaş-
mak için yeni nesil
video oyunlarda üç
unsurun öne çıkartıl-
ması gerekiyor. Video
o yun geliştirenler
şirketler, biraraya gel
dikleri san Francis
co'daki toplantıda bu
üç unsuru "gerçekçi,
mobil ve toplumsal"
olarak ,belirledi.
Video oyunlardaki
görüntü tarafının
çok ileri bir
ııoktaya geldiği

usu

ve sinema kalitesini
yakaladığının
ortak görüş olarak
paylaşıldığı
toplantıda;
yeni hedef
kişilerin karşı!ıklı
oyun oynama
talebinin karşılan-
ması olarak koyuldu.
GerçekçLgörüntü-
lerin sağlandığı
oyunlarda bu
gerçekliğin, rakibin
de gerçek olması
ile güçlendirilmesi
gerektiği görüşü
ağırlık kazanırken;
karşılıklı oyun oyna-
maya her yerden
erişilebilmesi için
oyunların mobil
özelliğinin de
geliştirilmesi
gerektiği
belirtiliyor.

lnternet sözl üklerinin
sadece eğlence
amacı taşımaması
gerektiğini düşünen
gençler, bilgi ve
saygıya dayalı bir
sözlüğün de eğlen
ce!i olabileceğini
söylüyorlar.
lnternetin çocuk-
larımıza, gençleri
mize zaıar verip
vermediği tartış-
malarının devam
ettiği, evimize iki
defa düşünmeden
internet bağ!antısı
kuramadığımız bir
ortamda, birkaç
ünlversiteli genç,

seviyeli bir ortam
kurmaya.karar
verdiler. lnternetin
sınırslz sorumsu-
zluğunu reddedip,
küfürsüz,
hakaretsiz bir
sözlük, "Vampircik
Diyarı"nı kurdular.
Kulaktan kulağa
yayılan tavsiyeler!e
üye sayısı 2000'lere
dayanan site, inter-
net sözlük oluşum-
larında rahatlıkla
yapılan karalama,
hakaret ve boş
tanım!ardan bunalan-
lara temiz bir ortam
sunuyor.
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elektronlk ortamda
Beyana tabi ge|irleri
sadece gayrimenkul
sermaye iradından
ibaret olan mükellef
ler de, yıllık gelir ver-
gisi beyannamelerini
elektronik ortamda
gönderebilecek.
Maliye Bakanı KemaI
Unakıtan imzasıyla
yayımlanan Vergi
usu! kanunu sirkü
lerine göre, yıllık gelir
vergisi beyanname
|erini doğrudan elek-
tronik ortamda gön-
dermek isteyen
kira ge!iri sahipleri,
"Elektronik beyan-
name gönderme talep
formu ve taahhütna
meslni" doldurarak,
bağlı bulundukları
vergi dairesinden
kullanıcı kodu, parol3
ve şifre a|acak.
Mükellefler, yıllık
gelir vergisi beyanna
melerini kullanıcı
kodu, parola ve şif
reyi kullanmak sure
tiyle elektronik ortam
da iletecek.
Bu arada söz konusu
uygulama, tam
otomasyona geçmiş
vergi dairelerine
verilecek
beyannameler için
geçerli olacak.

Öte yandan Gelir
ldaresi Başkan Vekili
Osman Arıoğlu imza-
sıy!a yayım!anan
"Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu
(KKDF) Kesintisi Sir
küleri" ile de, yeni
bildirim ve ekli cet
ve!lerin elektronik
ortamda gönderi!me-
si konusuna açıklık
getirildi. Buna göre
biIdirim dönemi
olarak, YTL veya
endeksli kredilerde
faiz tahakkukunun,
döviz kredilerinde
kredinin kullanıldığı
veya kullandırıldığı
tarihin, kredili ithalat-
ta ise tahsilatın yapıl
dığı tarihin içinde
bulunduğu ay, dönem
olarak dikkate alı-_
nacak. İşlemIer hahgi
ayda yapılmışsa, bil
dirimde o ay!ık döne
me i!işkin bilgi|ere
yer verilecek.Yeni
esaslara göre e!ek-
tronik ortamda blldl
rim uygulaması, 2007
Şubat dönemine ait
olup 15 Mart 2007 ta
rihine kadar verilecek
o|anlar ile takip eden
dönemlere ait blldl
rim ve cetveller için
geçerli olacak.
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BURSA HAKYMYYET VE KENT
GAZETELERYNE YLAN Ve

REKLAM ALİNİR

KüRr}ı REı(IA]Uı
Ystiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLYK
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Tel : (0.224| 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Belediye Encümeni 145 Nolu Kooperatifin faaliyetini durdurma kararı almıştı

1(o0
{e

eratlf ka at ilmasına ar en e ıı

emlik Belediye Encümeni aldığı kararla, çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 145 Nolu S.S. Gemlik Trayler Motorlu
Taşıyıcıiar Kooperatifı'nin faaliyetini durdurmasını istem§, durumu Kooperatif yönetimine duyurmuştu. Bu duruma itiraz
eden Kooperatif Avukatı lbrahim Levent Dönertaş Bursa 1. ldare Mahkemesi'ne başvurarak "Yürütmenin Durdurulması"
istemi ile dava açtı. Konuyu görüşen 1 Nolu ldarİMahkeme,7 Mart 2007 tarihinde dİva konusu işlemin dayanağı olan her
türlü bilgi ve belgenin davalı idareden istenınesine karar verdi. Belediye'nin savıınması ve ara kararına cevap ve
rilebilmesi için davah idareye 30 gün süre tanıdı. Yürütmeyi de oybirliği ile durdurdu, Karar taraflara tebliğ edildi.
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TAR^AFSıZ sİYAsİ GA.zete
15 Mart 2007 Perşembe info@,gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)
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Gem l i k Kaymakam l ığ ı' n a
vekalet eden Orhangazi Kayma-

kamı Ertan Peynircioğlu, muhtarlıklar-
da askıya çıkartılan seçme n listelerin

- de yapılan itirazların askı tarihleriniıı
değiştirildiğini söyledi. Peynircioğlu,
değişikliklerin 15 Mart 2007 ile
17 Mart 2007 tarihleri arasında
yeniden askıya çıkarılacağını, ancak
Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni
kararları gereğince seçme n listelerine
itirazların 7 3 Mart 2007 ile 27 Mart
2007 tarihleri arasında yapılan tüm
değişiklikler de 2 - 4 Nisan 2007
tarihleri arasında askıya çıkarılacağınıbildirdi. Haberi sayfa 3'de
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TOPTAI! & PERAKENDE
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MERMı sAilŞHlilill
HlzMETlNızE AçILDı
Biilent ıv ,\ıınıgn Dursun t

Semerciler Yoku|u 1gll Crltlll-lX
Tel : 512 21 33 Fax : 514 11 48
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Kadri GÜLER
kadrl_g u l«ır@ hotmal l.com

Yükselen Milliyetcillk (2)
Birinci Dünya Savaşı öncesi, Fransız

lhtllall'nin etkisiyle gelişen ulus kavramı,
Osmanlı'nın egemenliğindeki bir çok
ulusun ayaklanarak bağımsızlığını kazan-
masına neden oldu.

Birinci Dünya Şavaşı'nın galip devlet-
leri ki bunlar o günün emperyalist devlet-
leriydi, Osmanlının da yeni!mesiyle
topraklarını işgal ettiler.

|şgal kelimesi, hem bağımsızlığın sona
errııesi, hem de o topraklardaki yeraltı yer
üstü zenginliklerinin ernperyalist!erin
e|ine geçmesi demekti.

Mustafa Kemal ve arkadaşIarı, işga!
altındaki bir ulusun kurtarılmasını sağladı
ve yeni bir ulus devlet kurdu.

Türkiye C umhuriyeti'ni..
Osman!ı da kişi padişahın kuluydu.
Halk ise padişahın ümmetiydi..
Padişanın buyruklarını yerine getiren,

kişiliğin hiçbir değeri olmayan bir top
lum..

Atatürk kurduğu Cumhuriyet rejimi ile
bireye kişi|ik, kimlik kazandırdı.

Aydınlanmanın bilimle, fen ile gerçek-
leşeceğini gösterdi, kişinin önünü açtı.

Bunun için kurtuluşta birlikte savaştığı
birçok silah arkadaşı, Gumhuriyet rejimini
benimseyemedi, araları açıldı. Yolları
ayrıldı..

Atatürk'ün ölümünden sonra cum
huriyet karşıtları, ümmetçiler, ulus
devletin aItını oymak için uzun yıllar
çalıştı..

Aydınlanmanın önü kesilmek istendi.
Bu süreç devam ediyoi..

Atatürk u!usçuIuğu/milliyetçiliği Türk
ulusunun çıkarlarını korumaktır. Bu top
raklarda yaşayan insanları yüceltmektir.

Bu milliyetçiIik, Türk ırkının üstün-
lüğüne dayanmaz.

Türklük, bu topraklarda yaşayan Türk,
Kürt, Arnavut, Laz, Pomak, Çerkezin ortak
adıdır.

Yükselen ulusalçılık budur. Devamı var.

,/ ı ı 7 tarlhlnde sona eren seçmen listeleri tarihIeri uzatıldı1 Mart

Bu kezkendl aral andı
Çocuğunun velayeti için dilekçe yazdırırken pompalı tüfekle saldırıya uğradı

Çocuğunun velayetini alabilmek amacıyla
gerekli şikayet dilekçesini yazdırmak için
girişiryıde bulunduğu öne sürülen Burcu
P'ye lbrahim Akıt Caddesi üzerinde akşam
saatlerinde Hüseyin T. isimli bir kişi tarafın-
dan tüfekle iki el afeş edildi.Saçmaların
sıyırdığı sağ koluna yapılan ilk tedavinin
ardından taburcu edilen Burcu P.ye
afeş ettiği ileri sürülen şüpheli Hüseyin
T'nin olay yerinden kaçtığı ve aranmakta
olduğu öğrenildi. Haberi sayfa 3'de
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
14 Mart Tıp Bay.ramı
nedeniyle DYP llçe
kadın kolları
sağlık kuruluş!arını
ziyaret ederek
çalışanlara
karanfil dağıttılar.
Kadın Kolları Başkanı
Safiye Çevik ile
yönetim kurulu
üyeleri, Muammer
Ağım Devlet
Hastanesi'ne
yaptıkları ziyarette
Başhekim Mehmet
Küçükkeçe'yi de
ziyaret ederek
hükümetin çıkarmak
istediği yabancı
doktor yasasını
desteklemediklerini
sövlediler.
"Ülkemizde yabancı
hekim istemiyoruz,
bizim hekimlerimizin
bilgileri dışarıdan
gelecek doktorlardan
daha iyi. Ulu önde
rimiz Atatürk bile
kendisini Türk
hekimlerine emanet
edi l m esi n i i stemi şti r.
Bu nedenle ülkemizin
doktorlarına her
zaman güveniyor ve
o n l a rı destekl iyo rıız'
diyen Kadın Kolları
Safiye Çevik,
Başhekirn Dr.
Mehmet Küçükke
çe'ye karanfil vererek
Tıp Bayramını kutladı.

CHP'lller Tı
Cumhuriyet Halk
Partisi Gemlik l!çe
Başkanı Erdem
Akyürek yaptığı
yazılı açıklamada,
sağ!ık alanında
tüm sorunların
kısa sürede
çözülmesini isteyerek
tüm doktor|arın ve
sağlık persone!inin Tıp
Bayramı'nı kutladı.
CHP llçe Başkanı
Erdem Akyürek,
sağlığa ayrılan kısıt!ı
kaynakların tamamının
tedavi edici hizmetlere
harcandığını, bunun
yanlış olduğunu
belirterek, "Çağdaş
bir sağlık örgütlen-
mesinde öncelikli
alan koruyucu sağlık
hizmetleridir. Bu ise
ihmal ediliyor" dedi.
Erdem açıklamasını
şöyle sürdürdü:
"Türkiye'de devlet
sağlık alanından
giderek çekilmekte,
sağlık hizmetleri
metalaştırılmakta,
ticaretleştirilmeffie,
özel l e şti r i l m e kted i r.

ramı'nı kutladı

§ıyfı 2
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uygulaması için meclis
ten kanun çıkartmak
için çaba sart eünesi
mi acaba sağlıkta
reform oluyor.
Bu kadar mı ucııl
insan sağlığı.
ulkemizin mevcut
toplumsal kaynakları
tüm yurttaşlarımıza
eşit, ücretsiz ve nitelik-
li sağlık hizmetini
bugünkünden çok
daha iyi düzeyde ver-
mek için yeterlidir.
Çözüm; ulusal gelirden
sağlık için yeterli kay-
nakların ayrılması
genel bütçeden finan
se edilen kamucu ve
eşitlikçi bir sağlık
politikasının
belirlenmesidir. CHP
Gemlik ilçe örgütü
olarak sağlık alanında-
ki tüm sorunlarının
kısa sürede çözülmesi-
ni umut ediyor,
saygın mesleği büyük
özveriyle yerine
getiren doktorlarımız
ile diğer sağlık
çalışanlarının Tıp
Bayram ı' n ı kutl uyoraız"
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Sağlık hizmetlerinden
yararlanma toplumsal
bir hak olmaktan çık-
makta'parası olana
parası kadar sağlık'
anlayışı hakim kılın-
maktadır. Toplumun
yoksul kesiminin
sağlık hizmetlerine
ulaşmak giderek
güçleşmektedir.
Kamu sağlık kurum-
larının en temel
harcamaları bile kısıt-
lanmakta, yatırımlar
dondurulmakta, yeni
personel alımları
engel len mektir. Sağ l ı k
alanında tasarruf
tedbirleri olarak
sunulan ilaç katkı pay-

larının memurların
aylığından kesilmesi,
ödeme öncesi reçete
kontrolü uygulaması,
ilaçta ortalama fiyat
uygulamasına geçilme
si gibi konular hem
hekim atiğine hem de
hasta haklarına
aykırıdır. Halen bazı
ilaçların bazı hekim
guruplarınca yazıl-
masına engel getiren
kurum genelgeleri
uygulamada büyük
sıkıntılar yaratmış
ve hastalar mağdur
ol mu şl ard ı r. lktidarı n
insan sağlığını tehli
keye atmakta sakınca
görmeyen ithal doKor

ez

Gönül zenginine saygı ile...
Sayın Tevfik Solaksubaşı'nın bana göre

bu ilçeye yaptığı hizmet ne sanayi kuru-
luşlarının Gemlik'e gelmesindeki aracılıkları,
noTOBB yönetim kÜrulu üyeliği ne İKV
yönetim kurulu üyeliği, ne milletlerarası
Ticaret Odaları, Yönetim Kurulu üyeliği, ne
Gemlik Ticaret odası yönetim kurulu ne
Meclis Başkan!ığı üyeliklerinde bulun-
masıdır. Bun|ar elbette küçümsenecek
görevler ve hizmetler değildir. Kaç kişiye
böylesi nasip olmuştur bu ülkede ve ilçede.
Yoktuı olsa da pek azdır.

Sayın Tevfik Solaksubaşı'nın Gem!ik'e en
büyük hizmeti Sayın Asım Kocabıyık'ı
hemşehrimiz kılmasıdır. O büyük hamiyetli
insanı eli öpülesi insanı Gemlik'e kazandır-
mıştır.

Dclayısıyla Gernlik bu büyük hamiyetli
insanla çok şeyler kazanmıştır.

Sayın Asım Kocabıyık'ın her katkısı
Gemlik'te bir noksanlığı gidermiş, en son
olarak Gemlik'imize öze!!ikle Türk insanının
eğitimine bir yüksek okulu hediye etmiştir.

Bununla yetinmemiş Sunğipek Yerleşke
si'ne Hukuk Fakültesi Binası'nın temelden
yapımı ve tefrişi ile Dekan|ık Binası'nın
restorasyonunun ve tefrişini kişisel olarak
sağlamayı yüklenmiş ve işi başlatmıştır.
Hukuk Fakültesi'nde bu yı! öğreinci alımı
böylece gerçekleşmlş olacaktır.

Hayır yapmak her insana nasip olur mu?
Bu büyük hamiyetperver insan Sayın

Asım Kocabıyık, Allah'ın kendine bahşettiğl
zenginliği O'nun rızasını kazanabilmek için
ülke insanına harcayabiliyor. Ulkesinin devle
tinin noksanını gidermeye gönül rızasıyla
katkıda bulunuyor.

Kimileri de devleti, milleti nasıl soyup
soğana çevirebilmenin hesabı içinde..

Bu gibileri, sağladıkları haram para ile
küçüldükçe küçülüyor, Sayın Asım Kocabı
yık ve bazı hayırseverler de halkına devletine
verebildikleri ile hem yüce yaradan'ın katın-
da hem de haIkın gön|ünde yüceldikçe
yüceU yor. Öltimsüzleşiyor.

Sayın Asım Bey Amca, ilçeme çok hizmet
verdiniz. Çok para sarfettiniz.

Yeni yapılandırılan ve adınızı taşıyan
Yüksek Oku! ile Hukuk Fakültesi'nin öğrenci-
leri ile eğitimde görev alacakları güvenli bir
şekilde barınmaları için yerleşke içinde mev-
cut sağlam iki binasının restorasyonunun da
hizmetinize kaffınız. Çocuklarımızı, kurda,
kuşa teslim etmeyelim, ışık evlerine yönelme
lerine "Abl ve Abla"ların pençelerine bırak-
mayalım. Beyinleri parlak fikirlerle müsbet
ilimle dolsun, gönülleri Atatürk sevgisi ile
dolsun.

"Off bıktırdınız Yeter be" demeyiniz Asım
Amca. Sizden başka güçlü yok. Onun için
bekliyorum sizden.

Bu iş için yapacağınız harcama sanmam
ki, bugüne kadar harcadığınız trilyonların
yüzde 2-3 nü aşsın.

Hadi Asım Bey Amca.
Hukuk Fakültesi inşaatı devam ederken

bu iş içinde "Peki" deyip bu çok önemli
hizmeti de ülkenize Türk insanına sununuz.

Allah size uzun ömürler versin. Hamiyet
duygularınız hiç eksilmesin

Allah, para hamallarını da merhamete geti
rerek hayır|ara yöneltsin. Size saygılar
sunarım. Benden başka, bizden başka yok
mu demeyiniz Asım Bey Amca.

Bu ilçede çok zengin, çok kuruluş var da
gönül zengini pek yok.

Allah'ta gönül zenginliğini herkese ver-
miyor. Siztere vermiş. Ne mutlu...

lnan TAMER

ı

mİ



15 Mart2007 Perşembe HABER

Çocuğunun velayeti için dilekçe yazdırırken pompa!ı tüfekle saldırıya uğradı

Sayfa 3

Bu kezkendl aral andı

özca" İirHXi
ozca nvu ra l1 933@hotmail.com
www.m illiyeVblog/özcan vural

İlaç kazığı (Hekim gözüyle)
Dünya i!aç piyasasında büyük bir rekabet

Var.
Tahmin edeceğiniz gibi bu firmalar "Ne yap-

sak da insanlar için faydalı bir ilaç çıkarsak..."
demiyorlar

"Ne yapsak da daha çok para kazansak..."
diyorlar.

Oncelikli amaç; yeni i|aç|ar ve yeni teknolo-
jiler geliştirmek için araştırmaya harcadıkları
paraları (ilaç başına ortalama 1 milyar dolar)
bir an önce kazança dönüştürmek.

Yeni bir ilaç veya teknoloji bulunduğu
zaman patent hakkı firmada olduğu için ilk yıl-
lar bu ilacı bu lan firmadan başka kimse para
kazanamıyor.

llaç eskiyip de patent hakkı kalkıp herkes
üretebilir hale gelince fiyatı düşüyor

llaç artık k6rlı olmaktan çıkıyor.
O zaman ne yapıyorlar biliyor musunuz?
Yeni bir ilaç bu|duklarını söyleyip eski ilacı

üretimden kaldırıveriyorlar.
Doktorlar istediği kadar "Aman etmeyin tut-

mayın, bu ilaç çok iyiydi hastalar çok mem-
nundu, fiyatı da çok ucuzdu, herkes alabiliyor-
du..." desin kimse dinlemiyor. (Tabii, bu arada
doktorlara; Eski ilacın yerine piyasaya sürülen
yeni (ve pahalı) ilacı tanıtmak içln bol reklam-
lı, gezili, hediye!i, rüşvetli çalışmalar yapılmış
oluyor...)

Bildiğiniz gibi bir ilacın yan tesirlerinin belir-
lenebilmesi için piyasaya sürülmeden önce
hayvanlar ve insanların üzerinde belirli bir
süre denenmesi şartı vardır.

Bu araştırmalara rağmen piyasaya sunu|an
ilaçların bazıları, binlerce kişiyi öldürdükten
sonra "pardon" denilerek gerı toplatılıyor.
Dünyada her yıl 2 milyon kişinin ilaçların yan
tesiri yüzünden hastaneye yattığını ve bun|ar-
dan 100 bininin ilaç yan etkileri yüzünden
öldüğünü bilme nizde fayda var. (tıp dergileri
yazıyor)

Çok konuştun bir misa! ver diyorsanız,
yazıyorum okuyun, okuyun...

Dara!mış kalp damarlarına konulan çelik
stentleri duym uşsu nuzdıır.

2003 yıIında çok daha paha!ı otan "İtaçtı
stentler" piyasaya verildiğinde, üretici firmalar
doktorlara "ilaç!ı olanlar tıkanmıyor hasta-
larınıza bunlardan takın" dedi.

Bir düşünün, anjiyo oluyorsunuz ve size
şöy|e bir soru soruluyor:

"Ka!p damarınıza bir stent (genişletici boru)
yerleştirmemiz gerekiyor, tıkananından mı
taka!ım yoksa tıkanmayanından mı?" (Kim
ucıızu diyebilir)

(llaçlı isterseniz stent başına 2-3 bin dolar
iazla ödüyorsunuz.)

Tab!! pek çok insan maddi güçlerini zorlayıp
"yeni" olanı, yani "tıkanmayanı" tercih etti.
Veeee...

Bir kere daha a|datıldı..
Yılda 6 milyar dolar!ık satış yapan firmalar

iki ay önce "pardon" dediler:
Cleveland C!inic kaynaklı araştırmaya göre

meğer yeni teknoloji ilaç!ı (pahatı) stentlerde
pıhtılaşma riski ilaçsız olanlara göre 4-5 misti
daha fazlaymış... (parana mı acırsın, canına
m.ı?)

lşte bu gerçekler yüzden ben eski bir Hekim
oIarak "eski ilaçları" seviyor, yeni çıkan
ilaçları ve tedavi metotlarını bir süre kuşkuyla
iz!iyorum.

Sizlere de yeni ilaçlar, teşhis ve tedavi metot
larına karşı biraz dikkat!i olmanızı öneririm...

a Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geçtiğimiz
Haziran ayında
ayrıldığı eşi Volkan
E'yi çocuğunu
göstermediğini
ileri sürerek,
eski ssk Hastanesi
karşısında t
bacağından
bıçakla yaralayan
Burcu P. (22l
önceki akşam silah!ı
saldırıya uğradı.
Çocuğunun
velayetini alabilmek
amacıyla gerekli
şikayet dilekçesini
yazdırmak için
girişimde bu!unduğu
öne sürü|en
Burcu P'ye lbrahim
Akıt Gaddesi
üzerinde akşam
saatlerinde Hüseyin
T. isimli bir kişi
tarafından tüfekle
iki el ateş edi!di.
Sağ koluna saçma
isabet eden
Burcu P. olay

yerine gelen polis
ekipleri tarafından
lstikta! Gaddesi
üzerinde bulunan
Uzmanlar Tıp
Merkezine götürüldü.
Saçma!arın sıyırdığı

sağ koluna yapılan
ilk tedavinin
ardından taburcu
edilen Burcu P.
polis nezaretinde
ifade vermek
üzere karakola

götürülürken,
ateş ettiği ileri
sürülen şüpheli
Hüseyin T'nin olay
yerinden kaçtığı ve
aranmakta olduğu
öğreni!di.

YUZİYORUX,I
1 Mart 2007 tarlhlnde sona eren seçmen listeleri tarlhleri uzatıldı

Se men llstelerl nin
askı tarl hlerl de

Yı

tı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Muhtar!ıklara
verilen seçmen
listelerine yapılan
itirazların ardından
25 Aralık 2006 ile
1 Mart 2007
tarihleri
arasında yapılan
tüm değişikliklerin
askıya çıkarılacağı
tarihler değiştirild|.
Gem!ik
Kaymakamlığı'na
vekalet eden
Orhangazi
Kaymakamı
Ertan Peynircioğlu
tarafından yapılan
açıklamada tüm

değişik!ikterin
15 Mart 2007 ile

17 Mart 2007 tarihleri
arasında askıya

çıkarılacağının
açıklanması
öngörü!mesine
karşılık Yüksek
Seçim Kurulu
Başkanlığı'nın
2OO71128 sayılı
kararları gereğince;
bu tarihlerin
2 Nisan 2007 ile
4 Nisan 2007
o!arak
13 Mart 2OO7
tarihi de
27 Mart 2007 '
olarak
değiştirildiğini
belirterek
seçmenlerin buna
göre biIgi!enme|erini
istedi.

ı
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Her türlü alım-satım,
eleman ilanlarınız ve

reklam|arınız için bizi arayın
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|stikla! Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEML|K
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Te! : (0.2241 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Aııatıatan partls
ı, nde §e
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Seyfettin ŞeXenSÖZ
Anavatan partisi
llçe Teşkilatında
yapılacak seçim
günü belli o!urken,
şimdiki başkan
Ferhat Kurt'un
seçime tek aday
olarak katılması

bekleniyor.
Anavatan partisi
yÖnetim kurulunun
önceki akşam yaptığı
son top|antıda
seçim takvimi kesin-
leşirken genel kuru-
lun 1 Nisan 2007
tarihinde saat 13.00
de Bayraktar 2

Düğün Salonunda
yapılacağı açıklandı.- Umurbey Belediye
Başkanı Fatih
Mehmet Güler'in de
katıldığı toplantıda
yönetim kuru!una
bilgi veren l!çe
Başkanı Ferhat
Kurt, 2003 yılı Ekim

ayında iIk kez
yönetime geldiklerini,
2005 yılında yine-
aynı göreve
Genel merkez
tarafından atandık-
larını belirterek,
'partimizin tüm
yurtta olduğu gibi
Bursa'daki

kongrelerin sonuna
gelinmek üzere.
Daha önce 11'
olan yönetim kurulu
sayımız Gemlik'in
nüfusuna göre
artarak 25
olacak'dedi.
Yaptıkları son
toplantının genel

kurula hazırlık
olduğunu bi!diren
Ferhat Kurt]
1Nisan'daki
genel kurulda
parti üyesi 276
delegenin ilçe
yönetimi için oy
kullanacağını
söyledi.

ı YP, e katılımlar sürü or
ı

Seyfettin_ ŞeXEnSÖZ
DYP llçe binasında
bir araya gelen
kadınlar partilerine
yeni katılan üyelerin
yakalarına parti

rozetlerini kattılar.
kadın kolları
Başkanı Safiye
Çevik ile yönetim
kuruIu üyelerinin
bulunduğu törende

konuşan Başkan
Safiye Çevik,
'Partimize kadın-
larımızın ilgileri
her geçen gün
artıyor, bu da bizi

sev i n d i riy or. P arti m izi n
ne kadar özlendiğini
görmek bize
çalışmalarımızda
moral oluyor"
dedi.

önümüzdeki
seçimler için sürekli
ziyaretler yaparak
kadınlarla birlikte
olduklarını ve
parti çalışmalarını

onlara anlattıklarını
söyleyen başkan
Safiye Çevik,
"Seçimler DYP'nin
zaferiyle sonuçIana
cak'şeklinde konuştu.

ı!ın

Yağışlı
hava etklll

Yoğun kar yağışı
Düzce ve Bolu
Dağı'nda
ulaşımı olumsuz
etkilivor.
lrı giİnaiır
aralıklarla
yağan kar
yağışı
nedeniyle D-l00
karayolunun Bolu
Dağı kesiminde ve

Bolu geçişinde
maddi hasarlı
trafik kazaları
meydana geldi.
Ote yandan,
Bursa'nın lnegö!
ile Kütahya'nı-n
Domaniç ilçeleri
arasındaki ulaşım,
Kocayayla
mevkiinde kar
yağışı ve tipi

nedeniyle güçlükle
sağlanıyor.
Karayolları ekip!eri
karla mücadele
çalışmalarını
aralıksız
sürdürürken,
yetkililer sürücü-
leri işaretler ve
işaretçilere
uymaları konusun-
da uyarıyor.olu 0r
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Seyfettin ŞeXenSÖZ

Birinci amatör
küme gençler ligi
4.ncü grupta 8
puanla düşmeme
mücadelesi veren
Gemlikspor genç
takımı kendisiyle
aynı puanı paylaşan
Tuna Genç!ikspor'Ia
yenişemedi 0-0

Her iki takım içinde
6 puanlık maç
olan karşılaşmaya
mutIak gaIibiyet
için çıkan
GemIikspor'lu
gençler, sahanın da
yağışla ağırlaşması
sonucu istediği
oyunu sergileyemedi.
l!k yarısı golsüz
sona eren mücade-

lenin ikinci yarısında
rakibi karşısında
varlık gösteremeyen
Kırmızı Beyazlı
gençler, rakibin
son dakikada arka
arkaya kaçırdığı
gollerle sahadan
bir puanla ayrılarak
işi zora soktu.
SAHA :

Gemlik Atatürk
HAKEMLER :

Özgür Uçak (7)
Ersen Yapça (7)
Selim Koçukoğlu (7)
GEMLIKSPOR :

Emre (5) Adnan (5)
Selcan (5) Faruk (5)
Serc.an (5) Muharrem
(5) (Ozgür 3) Mutlu (4)
(Volkan 3) Samet (4)
Adem (4) Selçuk (5)
Zafer (a) (Metin a)
TUNA GENÇLIK :

Omer (5) Gürkan (5) Sinan (5) Uğur (5)
Semih (5)

Gökhan (3) (Alper 3)
Ersel (4) Eray (5)

Serkan (4) Emrah (5)
Doğan (5)

CL
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Gem!ik Lisesi'nden aldığım
diplomamı kaybettim.

Hükümsüzdür.
BURCU ALP

l{U|l|l|lilLll{ ıı0 llD||l{Lll{
kendi Özd besiniz kurbanlıklanmı;zı

Gemlik Belediye Mezbatıasındaki

TesisiıDDde n temin e debillr§ irrn,

Isteyen müşterile rtmtzin
Korbanlan ozıDan kasaplanmızla

istenilen yerde kesillr.

BEnilAY Eı
Tel : 513 11 48 Cep TeI : 0.532 779 91 94
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BURSA HAKİtulİYET ü/E KEİ-IT

GAZETELERII-IE ILAN ııe REl(LAtul ALlNlR
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ılOn]ıı nlilll]il
İstlllal Caddesi Bora Sokak }'|o : 3/B GEİıllLiK

(Akbank an!ığı Stüdyo Prestij yanı

TeI : (0,224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Ç;İ,.Lııl,<ii tolorak yzol<sa
geleceği rıı iz yzol,<__ _

EL ı(oY
Awea, Telsiın ve Turkcell

hattınızelan 346,4'e ınesaj atın.

#_.
www.elkotrun.com www,tcftı iı, ıorg,tr
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Şanlıurfa Trafik Şube
Müdürlüğünden 1986 yılında
aldığım ehliyetimi kaybettim.

Hükümsüzdür.
BURHAN iııaı.ı

iGemllk Körfez' internette ıruww,geınllkkorfezgazetesi,coın
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2050'de d

Birleşmiş Millet!erin
(BM) yayımladığr
rapora göre 2050
yılında dünya
nüfusu 9 milyarı
aşacak.
BM Ekonomi ve
Sosya! lşler
Dairesi'nin (DESA)
2006 istatistik!erine
dayanarak yayım-
ladığı rapor,
önümüzdeki 43
yılda dünya nüfusu-
nun 2,5 milyar
artarak, 6,7 mil-
yardan 9,2 milyara

o

ıı Y

Danıştay ldari Dava
Daireleri Kurulu, Mllll
Eğitim Bakanlığının
Yurt Dışına Lisans
üstü öğrenim |çin
Gönderilecek Aday
ları Seçme ve Yer
leştirme Kılavuzu ile
bu kılavuza dayalı
öğrenci gönderilmesi
işleminin yürütmesi-
ni durdurdu.
Danıştay 8. Dairesi,
Yükseköğretim
Kurutu'nÜn üÖX),
Mllll Eğitim Bakanlığı
(MEB) Yüksekö
retim Genel Mü
lüğü tarafından

Sıyfı 6

nızca MEB tarafından
kullanıldığının belir-
tildiğa gerekçede,
bunun hukuka ve
kamu yararına aykırı
olduğu vurgulandı.
Dava konusu işlem-
lerin de yetki yönün-
den hukuka aykırı
olduğu belirtilen ge
rekçede, bu nedenle
MEB'in itirazının
incelenmediği
kaydedi!di.
Kılavuzda, Milli
Eğitim Bakanlığınca
ilgili kuru!uşlarla
iş birliği içerisinde,
OSYM'ye yaptırılacak
sınavda en az yüzde
60 başarı puanı alan-
lardan, başarı sırası
esas alınmak suretiy
le yerleştirme yapıl-
ması öngörülü-
yordu.

Daireleri Kurulu,
'Danıştay 8. Dairesi
nin kararını kaldıra
rak, kılavuz ile bu kı
lavuza dayalı yurt dı
şına öğrenci gönderil
mesi işleminin yürüt
mesini durdurdu.
Kurul'un gerekçe
sinde, yurt dışına
lisansüstü öğrenim
içln gönderilecek
adayların seçiminde,
yerleştirilmesinde,
öğrencilerin yurt
dışında görecekleri
öğrenime ilişkin usul
ve esasların belirlen-
mesinde ve. uygulan-
masında yok ile
MEB'in yetkilerini
birlikte kullanmaları
gerektiğine işaret
edildi.
Kılavuza göre, söz
konusu yetkinin yal-

f ouıruxslvısıoızrıe ]

un a nüfusu Yurt dı ında lisanüstü
9m arı a acak o renlme durdurma

ğ
dür

ulaşabi!eceğini
ortaya koydu. -
Raporda, 1950'deki
dünya nüfusu
kadar!ık bu artışın
özellikle en az
gellşmiş ülkelerde
görüleceği, 5,4 mil-
yar kişinin yaşadığı
bu ülkelerin nüfusu-
nun 2050'de 7,9 mil-
yara çıkmasının
beklendiği belirtildi.
Zengin ülkelerin
nüfusunun
değişmeyerek 1,2
milyar civarında

kalacağının ifade
edildiği rapcırda, yok-
sul ülkelerden yılda
ortaIama 2,3 milyon
kişinin göç etmemesi
halinde bu ülkelerin
nüfusunun azalabile-
ceği de vurgulardı.
Raporda, doğurgan-
lığın azalması ve
yaşam süresinin.
uzaması gibi etkenler
nedeniyle daha
tazla ülkede
yaşlıların sayısının
artabileceğine de
dikkat çekildi.

çıkarılan söz konusu
kılavuz ve buna da
yalı olarak yurt dışı-
na lisansüstü öğren-
im görrnek üzere
öğrenci gönderilmesi
işlemiyle ilgili açılan
davada, kılavuzun
bazı maddelerinin
yürütmesini durdur-
ffiuş, bazı maddele
rin yürütmesinin dur-
durulması istemini
ise reddetmişti.
karara, davatı yök
i!e davalı Milli Eğitim
Bakan!ığı karşılık!ı
olarak itiraz etti.
ltarazı göriişen
Danıştay |dari Dava
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izofren en Bursa'da
slere saldırdııı0

Bursa'da şizofren bir
9etr9, kendisini has-
taneye götürmek için
babasının talebiyle
evlerine gelen 2 polis
memurunu bıçak|a-
yarak ağır yaraladı.
Nilüfer polis
Merkezi'nde görev
polis memurları
Gevdet Erdağı (45)
ile Mutayip Aytaş,
Çekirge Devlet
Hastanesi'nde
ameliyata alındı.
Edinilen bilgiye göre,
olay Ni!üfer ilçesine
bağlı Konak Mahalle
si Burçak Sokak'ta
meydana geldi.
Askeri görevininin .

birinci ayında
psikolojik dengesi,
bozulan ve 5 ay
tedavi gördükten
sonra terhis edilen
Umut Toker (24l,
evinde de şiddete
başvurunca ailesi
tarafından hastaneye
yatırılmak istendi.
Baba lbrahim Toker,
çocuğunun yaklaşık
1.5 yıldır tedavi
gördüğünü ancak
Bursa Devlet Hasta
nesi'nde ciddi bir
tedavi göremeden
birkaç müracaatında
geri gönderildiğini
ifade ederek, "Oğlum
öz babası olarak beni
bile kabul etmiyor.
Daha önce de kız
kardeşine zarar ver-
mişti. Evde bıçakları
sak!ıyor, ayrı odada
ki litleyip yatırıyoruz.
|stanbulta askeri
hastanede 5 ay yattı.
Daha sonra terhis
edildi. Tedavi tamam-
lanmadı. Evde şiddet
gösterince hasta
neye götürdüm.
Hastanede doktorlar
da tedaviye yanaş-
mayıp gönderdi. Ben
de son şiddet hadis-

elerinden sonra tek Olaydan sonra
rar Ni!üfer Kayma bulunduğu apart-
kam!ığı'na dilekçe manın çatısına çıkanvererek;,polis - Umut Toker'i çok
nezaretinde hasta sevdiği arkadaşları
nbye götürülmesini 'da lkna edemeği.
talep ettim. Ancak Olaydan bir saat
bugün karakoldan sonra eve gelen
görevlendirilen 2 po annesi Taime Toker
lis memuru ve kendi sinir krizi geçirirken,
tanıdığım 5-6 arka oğluyla görüşmeye
daşla kendisini has- çalıştı. Çatıda
taneye götürmek için üşümemesi için
eve geldiğimde karşı Umut Toker'e bir
koydu. Daha sonra palto ve bere ver-
da ekrnek bıçağıyla 2 ilirken, ikna çalış-
memu], arkadaşı sır malarına katılan
tından ve karnıhdan görevlilere İçişleri
yaraladı. Bursa'da Bakanı ile telefonda
çocuğumun tedavi görüşmek istediğini
edilmesi için Sağ!ık söyleyen genç, 3
Müdürlüğü ve valilik saatlik sürede ikna
yetkililerinden edilemedi. Çatıdan
yardım istiyorum. zaman zaman cadd-
Ancak bu konuda eye kiremitler atan
hastanelerden yeterli hasta gencin yeni
desteği alamıyorum. taşkınlıklarına
Belki de müdahele karşı tedbir olarak
anlamında, böyle bölgeye keskin
hastalar için nişancıların bulun-
hazırlı$lı, İçerisinde duğu Özel Harekat
psikolog da yer alan ve Çevik Kuvvet'te
bir ekip bulunsaydı, görevli polisler de
bu üzücü olayı yaşa- - gönderildi. ltfaiye
mazdık" diye konuş- ekipleri ve 112
tu. Umut Toker'in, ekiplerinin de hazır
kendisini almaya bulunduğu
gelenlerin kayması bölgede yol ulaşıma
için merdiven kapatılırken, çok
boşluğuna sıvı yağ sayıda merak|ı da
dökmesi de dikkat konuyu anlamaya
çekti. çalıştı.
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Türk
TBMM Küresel
!sınma Komisyo
nu'na sunulan rapora
göre Türkiye'yi büyük
tehIikeler bek!iyor.
Türkiye'de 2030'a
kadar denizlerin 12
ile 18 cm yükseleceği
iddia edildi.
Samsun-Adana hat-
tının batısı 34 dere
ce, doğusu 44 dere
ce artacak. lstanbul
başta olmak üzere
büyük kentlerde
şehirleşme ve iklim
değişikliği nedeniyle
gece sıcaklıkları yük-
selecek. Taşkın, sel
ve erozyon artacak.
Türkiye ısınıyor
TBMM Kürese!
lsınma Komisyo
nu'nu toplandı.
Komisyon, Elektrik
lşleri Etüt ldaresi
Genel Müdürlü-
ğü'nün hazırladığı
"Türklye'yi ne bekli
yor" raporu
damgasını vurdu.
Raporda, 1901 ile
2000 yılları arasında
sıcaklığın 2 derece
arttığı, yağışların
ortalama yüzde 10
düşüş gösterdiği vur-
gulanırk en, 2071 ile
2100 yılları arasında
Samsun-Adana hat-
tının batısının 34
derece, doğusunun
ise 4-5 derece ısı-
nacağı be!irtildi.
lklim bilim uzman-
larının görüşlerinin
yer aldığı raporda
2030'da Türkiye'nin
kurak ve sıcak bir
iklimin etkisine
gireceği, sıcaklıkların
ise kışın 2, yazın da
2-3 derece artacağı
ifade edildi.
Özellikle büyük
kentlerde yazın
gece sıcak!ıklarının
yükseleceği
beIirti!en raporda,
yağışların azalacağı,
yağışların düzensiz

ük tehllhler bekl
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e
leşeceği, sel ve
taşkınların ortaya
çıkacağı, erozyonun
artacağı vurgulandı.
Türk karasularında
12 ile 18 cm yüksele-
ceği, bu yükselmenin
Türkiye haritasını
değiştireceğini, sahil
kentlerinde taşkın-
ların ortaya çıkacağı
ifade edildi.
yeni tedbirler
alınmalı
Raporda Türkiye'nin
enerji kaynaklarını
verim!i ku!lanması
gerektiğine değinil-
erek, yerli ve yenile
nebilir kaynaklardan
yararlanılması, ener-
jinin israf edilmeme-
si, fosil kaynak kulla
nımındaki emisyonla
rı azaltıcı yönde ted-
bir alınması istendi.
OECD'de 13.sıradayız

ldaresi Göne! Müdürü
Kemal Büyükmıhçı,
karbondioksitten
kaynaklanan
emisyon hacminde
1900-2000 yılları
arasında yüzde 30'luk
bir artış olduğunu
belirterek, bu artışın
sonucu sıcaklığın 0.6
derece arttığını,
buzulların erimeye
başladığını, yağış
rejimlerinin de
ğiştiğini, fırtına ve sel
olaylarının arttığını
vurguladı.
Türkiye'nin 2002
yılındakl 193 milyon
tonluk karbondioksit
emisyonuyla OECD
ülkeleri arasında 13.
sırada olduğunu dile
getiren Büyükmıhçı,
1901-2000 yılları
arasında sıcak!ığın
Türkiye'de 2 derece
arttığını, yağışta da
yüzde 1O'luk bir azal-
ma olduğunu söyledi.
Büyükmıhçı, 2071-
2100 yılları projeksi
yonuna göre

Samsun-Adana hat-
tının batısında kalan
bölgede sıcak!ık-
larının 34, doğusun-
da kalan yerlerinde
ise 4-5 derece arta-
cağının öngörü!dü
ğünü ifade ederek,
küresel ısınmanın
sonucu olarak Türki
ye'deki denizlerin de
10-12 santimetre yük-
seleceğini biIdirdi.
Elektrik üretiminin
karbondioksit emisy-
onlarına etkisini de
anlatan Büyükmıhçı,
"Elektrik üretiminin
toplamdaki payı
2000'de yüzde 34,
2001'de yüzde 37,
2002'de yüzde 33 ve-
2003'te de yüzde 3i.5
olmuştur. Ağırlıklı
emisyon sanayi üreti-
minden kaynaklan-
maktadır. Toplam
emisyon 2004 yı!ında
ise yüzde 4.5 yüksel-
di" diye konuştu.
Büyükmıhçı, 2015
yılında devreye
girmek üzere yak-
laşık 5 bin MW'lık
nükleer santra!
kurulmasını
hedeflendiğini
belirterek,
bu santraller
dolayısıyla yılda
en az 40 milyon
ton karbondioksit
emisyonunun
engelleneceğini
söy!edi.
Türkiye acele
davranıyor
CHP Ankara
Milletvekili Yakup
Kepenek, nükleer
enerji taraftarı
olmadığını dile getir-
erek, Türkiye'nin bu
konuda acele
davrandığını savun-
du. Kepenek, nükleer
enerjin in getirisinden
bahsedilirken bunun
yaratacağı atığın
dikkate alınmadığını
söyledi.
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Hastaneler önetime deuredlll
Sağlık Bakanlığı'nın
hazırladığı yeni düzen
leme ile ülke gene|in-
deki hastaneleı birlik-
ler altında birleştirilip,
özel bütçell işletme
haline getirilecek.
Bu birlikleı il özel
idareleri, il valisi, il
sanayi ve ticaret
odalarının seçtiği
kişilerin de aralarında
bulunduğu yönetim
kurul|arının idaresine
bırakılacak. Mali ve
hukuki konularda tam
yetkili olacak yönetim
kurulları, birleştirme-

reı
den kapatmaya kadar
her konuda yetkili
olacak. Bütçeden pay
almayacak olan bu
hastaneler; işletme
sermaye ve karı, ba
ğış ve devlet yardım-
ları ile ayakta kalacak.
persone! dahil ödeme
lerini de kendi öze!
bütçesinden yapacak.
Hastaneler puanlama
sistemine göre değer-
lendirilerek, a|t sınıfta
bulunanların başına
Sağlık Bakan!ığı
tarafından bir idareci
atanacak.

r
özel hukuk
hükümlerine tabi
Halen TBMM'de
bulunan, "Kamu
Hastane Birlikleri
Pi|ot Uygulaması
Hakkında kanun
Tasarısı"na göre;
Bakanlığa bağlı ikinci
ve üçüncü basamak
sağlık kurum!arı, Ba
kan!ığın teklifi ve
Bakanlar kurulu
kararı ile kamu tüzel
kişiliğ|ni haiz, Bakan
Iığın ilgili kuruluşu
statüsünde birliğe
dönüştürülecek.

Birlikler bu karıunda
düzenlenen hususlar
dışında özel hukuk
hükümlerine tabi tutu-
lacak. sunulan hiz
metin büyüklüğü göz
önünde bulunduru!-
mak suretiyle aynı
ilde birden fazla birlik
kuru|abileceği gibi,
birden iazla ili kap-
sayacak şekilde de
birlik kurulabilecek.
Yönetim yere! ağrılıklı
yönetim kurulu birli
ğin en üst karar orga
nı olacak. Kurul üyele
ri; l! Genel Meclisi,
Va!i, Bakan!ık, sanayi
ve ticaret odası tara
fından belirlenecek
yedi kişiden oluşa-

cak. Genel sekreterlik
birliğin yürütme orga
nı olarak çalışacak.
Birliğin en üst yöneti-
mi ve tüzel kişiliğin
temsilcisi genel
sekreter olacak.
Yönetim kurulu, genel
sekreter!iğe doğrudan
üç yıl süre ile görev
lendirme yapacak.
Bakanlıkça hastane
ler, hizmet altyapısı,
organizasyonu, kalite,
verimlilik ve hasta
memnuniyeti konu-
larında yönetmelik ile
belirlenen usul ve
esaslara göre değer-
lendirmeye tabi tutu-
lacak. Değerlendirme
sonuç|arına göre has-

tanelere puan verile-
cek ve her yıl değer-
lendirme yenilenecek.
Hastanelerin birliğe
dönüştürü!mesinde
ve sı nıflandırılmasın-
da puanları esas a!ı-
nacak. Puanlara göre
(A), (B), (C), (D) ve (E)
olmak üzere beş sını-
fa ayrılacak. Ağırlıklı
ortalaması (C) ve
üzeri olan hastaneler
grupları birliğe
dönüştürülecek.
Ağırlıklı orta|aması
(D) sınıfına düşen
hastanelere ekslkllk-
lerini gidermek üzere
bir yıldan fazla olma-
mak üzere uygun
süre verilecek.
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Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası tarafın-
dan gerçekleştirilen
lç Piyasa Anketi'nin
Şubat ayı sonuçları,
geçtiğimiz ay
piyasaların en
çok nakit sıkıntısı
ile karşı karşıya
kaldıklarını
ortaya koyuyor.
Ankete katılanlara
yöneltilen "Reel
sektörün içinde
bulunduğu sıkın-
tıların en önemlisi
hangisidir?"
gorusuna önceki
aya göre 5 puanlık
artış!a yüzde 64,63
oranınSa "naklt sıkın-
tısı ve ödemelerde
yaşanan sorun!ar"
cevabı geldi. Geçen
ay nakit sıkıntısı ve
ödemelerde yaşanan
sorunları öncelikIi
meseleler arasında
sıralayanların
oranı yüzde 59,45
seviyesindeydi.
BTso
Başkanlığı'ndan
yapı|an açıklamaya

göre, ankete katılan-
lara yönlendirilen
"Ocak ayını değer-
lendirdiğinizde
satışlarınızın
durumu ne olmuş-
tur?" sorusuna
yüzde 23,07 oranında
'Arttı', yüzde
41,53'ü 'Azaldı' ve
yüzde 35,40'ı gibi
bir oranda 'Hiçbir
değişiklik o|mamıştır'
cevabı verildi.
Şehir içinde,
Kapalıçarşı ve civarı
ile özellikle perak-
enCe ticaret yapan
flrnıa sahipleri ve
yetkili !eriyle gerçek-
leşt[rilen ankete
katılan işyeri sahip-
leri veya yetkilileri,
"Gelecek ayki
satışlarınıza ilişkin
beklentileriniz
ne yöndedir?"
sorusuna, yüzde
14,72 oranında
'Düşüş bekliyoruz',
yüzde 54,26
oranında 'Artmasını
bek!iyoruz've
yüzde 31,02 oranında

da "Hiçbir değişiklik
beklemiyoruz"
cevabını verdi.
Ankette, "Ürün-
leri nizi n fiyatlarında
geçen ay içerisinde
indirim yaptınız
ml?" sorusuna
cevap veren firmalar-
dan yüzde 69,47'si
'Hayır'yanıtını
verirken, yüzde
30,53 gibi bir oranda
'Evet' cevabını verdi.
Katılımcılara yön-
lendirilen "Reel
sektörün içinde
bu!unduğu sıkın-
tıların en önemlisi
hangisidir?"
sgrusuna" yüzde
64,63 ile "Nakit
sıkıntısı/ödemelerde
yaşanan sıkıntı",
yüzde 25,38 oranıyla
"lç piyasada talep
düşüklüğü, ", yüzde
6,15 "Vergilerin
yüksekliği, yüzde
3,84 oranı ile de
"A!ışverişlerde
kredi kartı kul-
lanımının yaygınlığı"
cevaptarı verildi.
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Katılımcılara göre,
son zamanlarda
en sıkıntıda olan
sektör ise; yüzde
51,96 ile tekstil ve
konfeksiyon oldu.
Tekstil ve
konfeksiyonu,
yüzde 11,05 ile
inşaat, yüzde 7,08 ile
gıda, yüzde 1,57 ile
sağlık ve yüzde 5,51
ile de elektrik elek-
tronik sıkıntıda
olduğu düşünülen
sektörler
sırlamasına girdi..
Yüzde 22,83'u
"Diğer"
cevabını verdi.

_ Anket
katılımcıları nın
yüzde 22,07'ü
tekstil konfeksiyon,
yüzde 7,87'si
e!ektrik,
elektronik ve beyaz
eşya, yüzde 11,02'si
gıda, yüzde 3,93'ü
sağtık, yüzde13,38'l
inşaat ve yüzde
41,73'u de diğer
sektörlerde faaliyet
gösteriyor.
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Bursa Ticaret ve Sana
odası'ndan l asa anketıı

Bur§a adeu tırım

Bursa serbest
BöIgesi'nde faaliyet
gösteren Air Kraft
firması, önümüzdeki
1.5 yıllık dönem
içerisinde 1 milyon
500 euroluk yatırım
yapma kararı aldı.
Yatırırnın büyük
kısmı, yeni bir
ürün olan amcırtisör
sistemleri
üzerine olacak.
Serbest bölgenin
yanı sıra Bursa'da ve
Adıyaman'da üretim
tesis|eri bulunan
firma hakkında bitgi
veren yönetim
Kuru!u.Başkanı
Engin Ulgür ve
yönetici!er.Serdar
Ataygi! ile llhan
Kamaş, üretimden
tüketime kaciar
birçok konuda
basın mensuplarının
sorularını cevapladı.
Engün Ülgilı
6 yıldır Air Kraft
markası olarak
sektörde hizmet
verdiklerlni, BMC
ve Mercedes marka
araçların yanı sıra
60 ülkeye ihracat
yapan bir firma
haline geldiklerini
söyledi.
2006 yı!ına nazaran
2007 yılı için yüzde
50'llk bir üretim

artışı hedefl ediklerini
ve bununla birlikte
tesis kapasitesini
artıracaklarını
belirten Ülgliı
2008 yılı ortalarına
kadar bir milyon
500 bin euroluk bir
yatırım yapmayı
hedefledik!erini
ifade etti. '
ülgalı firmanın
süspansiyon, otomo-
tiv ve dış ticaret
alan!arında faaliyet
gösterdiğini
belirterek,2007
yılı son çeyreğinde
amortisör üretimine
başlayac3klarını
söyledi. Ulgür,
2008 yılı sonuna
doğru da Tren ve
ray!ı'sistem körük-
ierjnjn üretimine
başlayacak!arını
ve bununla birlikte
işçi istihdamının da
artırı!acağını
ifade etti.
Hedeflerini dünyaca
ünIü bir marka
olmak olarak açık-
layan üıgiir, 2007
yılı itibariyle
Türkiye'de katlı
ve kabin hava
süspansiyon
körük|erinde
piyasanın yüzde
85'ini ellerinde
tuttuklarını söyledi.
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BAY ]IIıJ§TAH öHLP EililLAil,TAl,|
Her Çeşit Emlak A!ım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
. , TAPU T4KİP işı_eRi YAPıLıR
. 'ACIL §ATlLlI( ııe I(IRALIKLAR|I,I|Z

han Mahallesi'nde denizi 3 oda 65 m'SATIL|K DA|RE

lı,l Blzl ARAY|I\I|Z

120 n2 3 + 1 SATıLıK LÜX DA|RE

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 !ıılüstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devtet HastanesiA|tı

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

Balıkpazan Eski sahil lıIektep Sokak l'lo:2 D:4 §adık Fatma

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindekiyeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

Apt, 3+1.1l0 m2 asan§örlü.kombili satılık daire

K.Kumla'da Ayazma Mevkil 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey'de 12 dOnüm arazi ve Azot lıavşağına 400 mZ uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her TürIü Sigorta İşIemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapıtır.

ŞEKER SİGORTA
ilacide öZILP

TeI : 513 2474 Fax: 514 10 21

THlfne sözleşmeli

alınacak
Türk Hava Kuvvetle
rinde sözteşmeli
subay ve astsubay
olarak çalışmak
isteyenler 20 Nisan
Cuma gününe kadar
başvuruda buluıta
bilecek.Sözleşmeli

.subay ve astsubay
adayları başvuru-
larını, "www.hso
tem.edu.tr" internet
adresinden
yapabilecek.
Sözleşmeli subay
olmak isteyen|erin
Haziran 2007'de ilgili
fakülteleri bitirmiş
olmaları gerekiyor.
Düzeltilmemiş nüfus
kaydına göre 20
Nisan 2007 tarihi
itibariyIe lisans
öğrenimi görenIerin
27, lisansüstü
öğrenim tamam-
layanların ise
32 yaşından
büyük olmamaları
isteniyor.

ıı
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KOR]Eı REı(l[tül
Her tıırlü alım.satım, İıllll CaddesiBora §okak llo:3lB GEtLİl(

eleman ilanlannız ve {Akbank aralığı §tüdyo Presti|yanı

reklamlannn için biıi arayın hl : {0,221} 513 96 E3 Fu : 5l3 35 95

KAYıP
Gemlik Vergi Dairesi'ne kayıtlı seri A 64051-64100 ve

64100;64150 serl numaralı 2 adet Perakende satış flşi koçanım,
A 64005-64151-641 52-64153-64200 seri nolu fatura

yapraklanm ve A 64451 . 64500 serl nolu
Perakende satış fişi yaprağım kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

YUSUF Y|LDIRIM Vergi Hesap No : 960 000 8761
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Barış Güler'in kaleminden'

KPDS ba
yabancı dil tazminatı
almak isteyen kamu
personeliyle yatırım
hizmetlerinde çalış-
ma|arı nedeniyle
maktu yabancı dil
tazminatından
yararlanmak isteyen
teknik personel,
yabancı dil bilgi
seviyesini belirlemek
amacıyla yapılacak
kamu personeli
Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit
Sınavı'na (KPDS),
19-26 Mart tarihleri
arasında başvuruda
bu lu nu labilecek.
Yükseköğretim
Kurulu Oğrenci
Seçme ve Yerleştirme
Meİkezi(ösvıtı) 

-

Başkanlığından
yapılan açıklamaya
göre, sınav, 6 Mayısta
Adana, Ankara,
Antalya, Bursa,
Diyarbakır,

Erzurum, Eskişehir,
İstanbul, İzmir,
Konya, Malatya,
Samsun, Sivas,
Trabzon ve van ile
Lefkoşa'da yapılacak.
Yurt Dışında
Görevlendirilecek
Memurların Seçim
Esaslarına Dair
yönetmelik
gereğince, kamu
kurum ve kuru-
luşlarınca yurt dışı
teşkilatında sürek!i
göreve atanacak

memurlarla diğer
görevlilerin de bu
sınava girmesi
gerekiyor.
Sınav, Almanca,
Arapça, BuIgarca,
Çince, Danca (Danish
Dlll), Farsça,
Fransızca,
Ho!!andaca (Dutch
dlll), lngilizce, !r|an-
daca, lspanyolca,
ltalyanca,
Lehçe, Macarca,
Portekizce,
Rumence,

7 YAş

Rusça, Sırpça ve
Yunanca'dan yapıla-
cak. Ancak, yatırım
hizmetlerindeki
çalışmaları nedeniyle
yabancı dil tazmi-
natından yararlan-
mak isteyenler,
sadece Almanca,
lngitizce ve
Fransızca'dan
sınava girebilecek.
Sınava başvurmak
isteyenlerin, valilik-
lerin iI ve ilçelerde
kurdukları
bürolarla üniversite
rektörlük!erinden,
KKTC'de ikamet
edenlerin ise
Lefkoşa'daki ÖsYnl
temsilciliğinden 19-
26 Mart tarihleri
arasında, önce
"Başvurma .
Koşullarına llişkin
Bazı Açıklamalar"
metnini almaları
gerekiyor.

ha

Hayatboyu Eğitim ve
Ge!işim Derneği
(HEGEM) Başkanı
Adem Solak, okul!ar-
da şiddeti ön|emek
amacıyla önerdikleri
"Oğrenci lzleme
Kurul|arı" modelinin
kabul gördüğünü ve
'bazı illerde hayata
geçirileceğini
bi!dirdi.
Solak, HEGEM
olarak okullardaki
şiddet ve çocuk
suçluluğunun önüne
geçmek amacıyla
"öğrenci izleme
kuru!ları" modeli
oluşturduklarını ve
bu modelin okullar-
da.uygu!anması
ge(g. ktiğini vurgu-
ladıklarını belirtti.
okİı içinden ilgili
yönetici!er, eğitimci
ler, okul dışından
veliler, gönüllü sivil
toplum örgütü ele-
manları, emniyetin

e 0r

eğitimle i|gili sivil
memur!arından
o!uşacak okul
izleme kurulları
modeliııin, bazı
illerde kabul
gördüğünü ifade
eden Sııla}<,
"Kocaeli'nde okul
izleme kurulları
oIuşturuldu.
Düzenleyeceğimiz
program la
modelimiz resmen
uyguIamaya
girecek" dedi.
"Oğrenci lzleme
kurulları"ntn
esnek bir model
olduğunu, kuru!lar|a
ilgili illerin kendi
ihtiyaçları na değişik-t likler yapabilegek-
lqrini kaydeden
Solak, ayrıca
Antalya, Mersin,
Gaziantep, Samsun,
Konya ile Tarsus'tan
da bu konuda talep
olduğurıu söyledi.

ı

,

vuruları 19 Mart'ta ba 0rlı
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EtE]ıIAil ARAillY(IR

Firmamızda çalıştırılmak üzere

Askerliğinl yapmış
ı

BAY şOFOR ARANIıJIAKTADı R,

Adres: Gazhane Gaddesi i{o: 1{

YATAŞ BAYİİ

Tel: 5147877

ıGeın!ik 
l(örfez' internette lvlvlv geınlikkoıfezgazetesi com
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Fenerbah e'de Bursas

ılıa ı hazırlıkları §üril

Fenerbahçe,
Bursaspor ile
yapacağı lig maçının
hazır!ıklarını dün
yaptığı antrenmanla
sürdürdü.
samandıra
Tesisleri'nde teknik
direktör zico
yonetimınde yağmur
altında yapılan
antrenmanda,
futbolcular koşu ve
pas çalışmasının
ardından çift kale

maç yaptı . Zico,
maçtan sonra oyun-
cularına hücum
organizasyonları
ça!ıştırdı.
Sırp futbolcu
Kezman, çift
kale maçtın ardından
son çalışmaya
katı!mayarak,
tesislere gitti.
Eşı dogum yapan
kaleci Rüştü, savun-
ma oyuncuları
Lugano ve Serkan

0r

0r

idmana katı!madı.
Antren manda
tedavisi süren
Deivid, antrenör
önder Özen ile
birlikte takımdan
ayrı çalıştı.
Bu arada, sarı-
lacivertli!er,
Bursaspor maçı için
16 Mart Guma günü
ögleden sonra
Pendik'ten
feribot!a Bursa'ya
gidecek.

ı Erdo ı0ezaY

ı haksızlıkan

olarak de erlendlrl ruın
I

Ancak bir takım
davranış!arla da
Ayhan buna sebep
olmuştur. Olayda bir
tahrik durumu söz
konusudur. Sonuç
olarak çok üzücü bir
olay. Umarım hak!ı iti-
raAmız Tahkim
Kurulu'nda değer-
lendirilir ve bu ceza

Y

PROFESYONEL
Futbo! Disiplin
Kuru!u'nun (PFDK)
dün yaptığı toplantı-
da, 3 Mart tarihinde
oynanan Beşiktaş-
Galatasaray
müsabakasında,
siyah beyazlı
taraftarlarının
çirkin ve kötü teza-
hüratta bulunmaları
nedeniyle 1 resmi
müsabakayı kendi
sahasında seyircisiz
oynama ve 33 bin
YTL para cezası
vermesinin ardından
açıklama yapan
Beşiktaş As
Başkanı Levent
Erdoğan, haksızlığa
uğradıklarını söyledi.
"Bu ceza çok büyük
bir haksızlıktır.
Çünkü Galatasaray
maçında taraftaııımız
centilmen bir
tutum içinde o!du.
Karşılaşmada
en ufak bir hadise
olmadı. Geçici ve
münferit olarak
yapııan bır Kaç kötu
tezahürata bağlı
olarak bu cezanı
veriImesini çok ağır
buluyorum.
Bu olay|ar her
statta yapı!abiliyor.
Hiçbir ku!übün
yirmi beş bin kişi
içindeki elli yüz
kişilik gruplara
hakim olması
mümkün değil.
Bu işler her zaman
proııoke edilebi!ir.

1

Beşiktaş'ın kaldırılır."
şampiyonIukyo!unda "SANIYORUM TRAB-
ilerlediği bu günlerde ZONSPOR -

böyle b'İr cezİyı BeŞlxraş.MAçıNDA
haksız|ık olarak GOZLEMC! YOKTU"
değerlendiriyorum. "BEŞİKTAŞ'lN
Bununla ilgili olarak YOLUNU
da Tahkim Kurulu'na T|KAMASINLAR"
başvuracağız" Beşiktaş As Başkanı
"GALATASARAY Erdoğan, Süper
MAçıNDA'KüçüK Lig,ın 22.
DE OLSA haftasında oynadık-
yApıLAN KoTÜ ları Trabzonspor
TEZAHÜRATTA maçında yaşanan
AYHAN AKMAN'IN olaylar sonrası ev
TAHRIKi DE sEBEp sahibi takıma ceza
OLMUŞTUR" verilmediğini hatırIattı
Erdoğan , ceza a!dık- ve "Beşiktaş'ın
ları maçta rakip yolunu tıkamasınlar"
takımın formasını dedi.
giyen Ayhan "Sanıyorum o maçta
Akman'ın taraftarın gözlemcl yoktu.
kötü tezahürat yapıl- Bizim maçta daha
masında tahrikinin çok gözlemci vardı ki
olduğunu dile getirdi böyle bir ceza a!dık.
ve haklı olan itira_ Bence bu çok komik
zlarının kabul edile_ bir durum. Başka
ceğini umduğunu maçlarda yapılan
belirtti. tezahüratların yanın-
"Maç boyunca da, lnönü'de yapıldığı
herkesin gördüğü iddia edilen küçük bir
gibi abartılı bir tezahürata, ki ben
biçimde kötü teza- buna şahit olamadım.
hürat yapılmadı. Biz Yine söylüyorum çok
tabiki bu tezahürat- haksız bir ceza ve
ların büyüğüne de Beşiktaş'ın yolunu
ltiiçüğüne de karşıyız. ,tıkamasınlar." ş
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GEMür siNEMA GtiNLiiGü
Seanslar

l 1.50 . 14,15, 16.30, 20.00

l 1.45 , 14.00 , 16. 15 , 18. 15 , 20. 15

(Rezervasyon Tel : 5t5 33 2ll-

12.00, 14.00, 16.00, lB.00, 20.50
(Rezerva§yon Tel : 5l5 64 06)

VENÜS SiNEMASI

Filmin Adı

çIIGIN DER§IıANE

BARDA

TUTKU SİNEMASİ

KOKU

Burua§ oiluOıe/eöıel ına§h
Eser Yağmur'un,
Sivaspor maçında
yırtılan kulağı için
koruyucu maske
siparişi verildiği
açıklandı.
Bursaspor
Doktoru Uğur Köksal
yaptığı açıklamada,
"Estetik müdahalesi
Sivas Gumhuriyet
Üniversitesi Tıp
Fakültesi'nde
yapılan Eser'in,
Bursa Acıbadem
Hastanesi'nde
kontrolden geçtiğini
söyledi. Eser'in
kulağının iyi

durumda olduğunu,
ancak bö!geye
gelecek bir darbenin
sakınca doğurabile-
ceğini belirten
Köksal, golcü
futbolcunun kulağını
koruyacak maske
için sipariş
verdiklerini söyledi.
Köksal, koruyucu
maskeyi bugün ala-
caklarını belirterek,
"Eser, bu maskeyi
antrenmanlarda
kuIlanacak.
Eğer sorun
yaşamazsa
Fenerbahçe

maçında da oynama
ihtimali var" dedi.
Aynı hastanede
sintigrafi testinden
geçen Brezilyalı De
Souza'nın so!
bacağındaki ağrıyla
ilgili sonuçIarın yarın
çıkacağını da dile
getiren Köksal,
bugünden itibaren
takım!a beraber
antrenmanlara
ç.ıkacak olan
Omer Aysan
Barış'a da bazı
denemeler
yapacaklarını
sözlerine ekledi.
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$ı tlk a
Siyatik ağrısının
az bilinen sebeb-
lerinden biri
priformis sendromu
kalça ve baçak
ağrısının sebebleri
arasında çoğunlukla
at!anan, ancak
oldukça sık siyatik
ağrısına neden
olan bir durumdur.
Dr. Vildan Çerçi,
anIattı.
Kalça içinde derinde
yer alan priformis
kasının altından
vücudun en büyük
siniri olan siyatik
sinir geçer.
Siyatik sinirin
genişliği başpar-
mağımız kadardır
,ye belden aşağıya
kalçaya doğru iner,
priformis kası altın-
dan geçerek,
hemen hemen
bütün bacak sinir
fonksiyonlarını
idare eder.
priformis kasında
oluşacak kramp ve
sertleşme priformis
kasının altından
geçen slyatik
sinire baskı yapar.
Bu baskı sonucunda
aşağıdaki şikayet|er
ofuşur.
1-Kalçada derin
ağrı, bacak ve
diz altına yayılır.
2-0tururken,
çömelirken yürürken

iıalça ve bacakta
ağrı
3-Uzuıı süre
oturunca, araba
kullanınca ağrı artar.
4-Etkilenen kalça
tarafındaki bacak
genelllkle dışa
dönük durur.
S-Bel ağrısı da
olabilir.
Bu durumda omurlar
arasındaki diskin
yırtı!ması (bel
fıtığı)sonucu oluşan
s'iyatik sini r sıkışma sı
ile karışabilir.
lyi bir muayene ve
priformis sendro-
munu akla

getirmekle
birbirinden ayırt
edilebilir.
Yanlış değerlendirme
ile bel fıtığı tanısı
konulan hastalar
uyguIanan
tedaviden
fayda !anmamakta,
hastalık kro-
nik|eşmektedir,
hasta ameliyata
kadar
gidebilmektedir.
priformis kasının
sertleşmesine ve
kasılmasına neden
olan sebepler:
1-Ayak ve omurga
mekanik bozuklukları

2-Yürüme bozukluğu
3-Kötü duruş ve
kötü oturma
alışkanlığı
4-Priformis kasını
zorlayan egzersiz!er
Tanı: iyi bir hasta
hikayesi almak ve
muayene ile tanı
konur. priformis
sendromunu ortaya
koyan bir labaratuvar
yöntemi yoktur.
Çoğu nlukla
atlanabilen bir
durum olduğundan
her bel ve kalça
bacak ağrısında
priformis sendro-
munda düşünüp
muayene bu!guları
ile test etmek
gerekir.
Tedavi: Tüm kas
problemlerinde

_olduğu gibi, germe
egzersizleri oldukça
yardımcı olur.
priformis kası
üzerine lazer,
ultrasound,
elektroterapi
uygulamaları kasın
gevşemesine,
ağrının azalmasına
neden olur.
Germe egzersizleri
düzenli yapılmalı
var olan ayak ve
omurga bozuJ<lu'Kları,
duruş ve oturma
alışkanlıkları,
düzeItilmelidir.

Yeni yapılan bir
araştırma, en az 5
dakika yürümenin
sigarayı bırakmaya
yardımcı olabileceği-
ni ortaya koydu.
uluslararası
Bağım!ılık (Addi_c
tion) tıp dergisinde
yayımIanan araştır-
ma sonuçlarına göre,
yürümek gibi hafif
egzersizler sigara
içenlerde nikotin
ihtiyacını önemli
miktarda azaltıyor.
Araştırmayı yapan
Exter üniversitesin-
den egzersiz ve
sağlık psikolojisi
profesörü doktor
Adrian Taylor ve
meslektaşları, çalış-
malarında yürümek
ya da kasları esnet-
mek gibl spor salonu
dışında yapılan eg
zersizler üzerinde
odaklandı.

Araştırmacılar, hafif
fiziksel gayret
gösteren deneklere
sigara isteyip
istemediklerini
soroıı. Denekler
sigara isteklerinin
azaldığını ifa{e etti.
Bu tür egzersizin
etkisinin ne kadar
sürebileceğinin bilin-
mediğine dikkat
çeken araştırmacılar,
insanların sigarayı
bıraknralarında, bu
tür egzersizlere diğer
sigarayla mücade|e
tekniklerinin de
eklenmesinin
daha çok yardımcı
olabileceğin i belirtti.
Doktor Taylor, egzer-
sizin mutlu!ugu
artıran dopamin hor-
monunu üreteceği
için, tiryakilerin
nikotin bağımlılığın
azalacağı teorisini
öne sürüyor

Y

rısının $ehebl 
İİPrlforınls" 

sendroınu
5 daklka

ürümek sl ara
bıraktırablllr

'Gemllk Körfez' internette www.gemllkkorfezgazetesi.com

Bııısa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı |212| 5161212
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERieor

itfaıye
potis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLİK Yalova
Topçu!ar
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.

Emnlyet Müd.

ULAşıM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

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

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

HASTANELER

TEK Anzİ
TEK İşletme
Statyum
Orm.Bö|.Şef.
Miılı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Ma! Müd.
Nüfus Md.
özeı io. r,ıo.

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
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
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomognfi 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 ,t8 
2,|

513 24 67

5,13 32 40

513 2324
514 35 50
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GEREKLi TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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 İşI. 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

15 Mart2007 Perşembe
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GüNLüK slvısl GAZETE I

YEREL SÜRELİ YAYİN
YlL : 34 SAY| :2697

riyerı : 0.25 yTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri CÜl_en

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

İstiklat Cad. Bora Sok. No:3/B
Tet :513 96 83 Fax: 513 35 95 GEMLIK

Yönetim ve Basım yeri : KöRFEZ OFSET
Matbaac! ı k-Yayıncılı k-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLiK

(Dini bayram Gün|eri ve Pazar günleri yayınlanmaz|
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TKM'de Kutlu Pa ası ruz arı
Türk Sanat Müziği'nin
güçlü seslerinden
Kutlu Payaslı,
Bursa Büyükşehir
Belediye Konseıva
tuarı Türk sanat
Müziği Bö!ümü İcra
Heyeti ile birlikte
Tayyare Kültür
Merkezi'nde verdiği
konserle Bursalı
musiki severleri
mest etti.
Kentin sanat yaşamın
daki yeri ve önemi
her geçen gün artan
Büyükşehir Belediye
Konservatuarı'nın,
Türk Sanat Müziği

Bölümü Icra Heyeti,
konserleriyle Bursa
gecelerini renkIendir
meyi sürdürüyor.
Heyetin mart ayındaki
ilk konseri de sanat-
severlerden büyük
ilgi gördü. Şef Salih
Berkmen'in yönettiği
konserin ilk böIümün
de Türk Sanat Musiki
si Bölümü İcra Heyeti
Korosu, Şehnaz ma
kamındaki eserleri
seslendirdi.
konserin ikinci bölü
münde ise konuk
sanatçı Kut!u Payaslı,
Bursalılara unutulmaz

bir musiki gecesi
yaşattı.
konserine musikinin
unutulmaz isim-
lerinden se!ahaddin
İçti'nin bir eserl i!e
başlayan Payaslı,
konser boyunca
kendisine ve ünlü
bestekarlara ait
birçok eseri gönüllere
iş!ercesine yorum-
|adı. "Bülbülüm geldi
di!e", "Güz gülleri"
gibi tanınmış
parçaları dlnleyiciler
ile birlikte seslendi
ren Payaslı, konser
sonunda ayakta

alkışlandı.
Bursalıların sanata
ve özel!ikle musikiye
verdiği önemi
vurgulayan Kutlu
Payaslı, Bursa'nın
Türkiye'de sanat
müziğine ciddi bir
şekilde önem veren
5 şehirden biri
olduğunu söyledi.
Payas|ı, Büyükşehir
Belediye Belediye
konservatuarı
Türk Sanat Müziği
İcra Heyeti'nin de
verilen önemin en
büyük kanıtı
olduğunu söyledi.

Büyükşehir
Belediyesi Genel
sekreter yardımcısı
Sabri Yalın'ın da keyi-
f|e izIed|ği konseri
sonunda, Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve

Sosyal lşler Daire
Başkanı Gülay
yıldırım, konuk
sanatçı Payaslı'ya
verdiğl muhteşem
konser için teşekkür
çlçeği sundu.

ı

GriliI

r

\$lil1I[iI

o,*

J
J
J
J
J
J
J
J

22222
ffiIıl 0ılDilLnı| IAı{DAıII lı tlIAıAR

l,ılllllı 
ınıiınilıilıtlni

ılilıillılltAşıt

unlIıİI

lıtATllıAIıİ

(ınııutllmilDunill

ıROıI§lOılıt ıtlıTııl otııIAll oıılIITRl

uııo çıiüuıi

Umurbry kldiytsi tarfından " BIZ YAPARII' sloganı ilt

4000 Iıl2 arsa üıuine 1i50 IıI2 inşaa dilen muhtqen §alonıııı

0[[II.|lfT[ [il BIlIUIru 0ilıIAYAII lllU[I[T l{A[lT[§l ilc
ı

l şt[Tlıl[ltt[Il 0URUR DIIY[IYORUı,

Ihnınm§ 0n büyuk otellerdehi

mtıhtgşem balo §aloıılannı aratınayacak ııitclihtt

kaliteve hiıntt ştandartlan ih karşınudayu,

in :.1:," 
,rS

o
Atotürk Coddesi Porsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEML|K

TEL: 0,224 525 l7 00 - GSM: 0.536 570 6597
wwvy.suren.com.tr

lnşoot - Zeyiincillk Ltd. Ştl

600 ıtişi tir 0nn lİll,l§Ionuııuz

HAFTA SONU

N-.- r,r*,, ,*.00ytl

YER|NE 2.000.00 wL

uı,ıuz aoo xişiılrrlı
AYR!cA

+oo xişl ıix TERAıılı.llz MEvcuTruR.

HAFTA l

z}r(wı
sALo}l

ı



7 kişiyi acımasızca öldüren Yiğit Bekçe ve Mehmet Karahasan İzmit 1'inci Ağır Ceza
Mahkemesi'ndeki dünkü duruşmasına 'Hazır ediIemedikleri' gerekçesiyIe katılmadı

§erl katlllgrln ılanına§ııla ha aılıar
ı§ı
rince

güp içinde 7 kişiyi acımasızca öldüren ve Kızılcahamam'da jandarma ekiple
yakalandıktan sonra tutuklanan serf katiller 24 yaşındaki Gemlikli Yiğit Bekçe

ve 31. yaşındaki Mehmet Karahasan ile ilgili davanın görülmesine başlandı. Dün ilk
kez lzmit'te ge.rçekleştirilen ve seri katillerin 'Hazır edilemedikleri' gerekçesiyle
getirilemediği lzmit l'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, onlara araç ve
silah temin ettiği ileri sürülen şahıs hakim huzuruna çıktı. Haberi sayfa 3'de
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BAL|KC| Ll K IııIAUEMELER|
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MERM| sATIŞtARıYIl

HlzMETINlzE AçıLDI
Biilent ı,c ,\ıınııın Dırrsuıı
Semerciler Yokuşu 1gla Ce]Ull_İX
Tel : 512 21 33 Fax :514 11 48
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Kadri GÜı_en
kadri_g u ler(! hotmaiI.com

Yükse|en Milliyetçalik (3)
Atatürkçü MilIiyetçilik ile bir ırk esasına

day.anan Milliyetçilik aynı değildir.
Ulkemizde zaman zaman ırkçı mil!iyetçiliğin

yükseIdiği de gözlenebilir.
Güney Doğu'da askerimizin PKK ile çatış-

masında şehit düşen erlerin cenazelerinde
doğan tepkiler bu yöne kana!ize edilebilir.

AB'nin ve ABD'nin Türkiye'ye dayatmaları
sonucu milliyetçilik duyguları artİyor.

Milliyetçi yükseliş tepkilerden doğmaktadır.
Topraklarımızı]L yabancı!ara satılmasıı yer-

altı kaynaklarımızın yabancıIara peşkeş çekil
mesi, değeri bulmayan özelleştirmeler, banka
larınıff bredeyse tamamının yabancıların e!ine
geçmesi, ulusal tepkiyi yükseltiyor.

Mi!liyetçilik'te görülen yükse!işi, kimileri
1920'lerin neo nazi Almanya'sına benzetiyor.

Hitlerin, Alman ırkının diğer ırk!ardan
üstünlüğü esasına dayanan milliyetçiliği, kafa-
tasçı milliyetçiliktir.

Demokratik deği!, anti demokratiktir..
Bizde mi!liyetçilik yükseliyorsa, bunun

nedenlerini iyi görmek gerekir.
Yükselen ulusal duygular, AB ile entegras

yonu engeleyici görenlerde aynı kişiler..
Globalizm denen yeni dünya düzeni, ser-

mayenin uluslararasında rahatlıkla dolaş-
masını istiyor. Bunun için hiçbir engel istemi
yor. Ulusalçı!ığı kendine engel görüyor. Geliş
miş ülkeler, ekonomilerini düzeltmiş ülkeler bu
konuda rahatlar ve yeni pazarlara itİtiyaçları
var. Bunun için global düzenin gelmesini isti
yorlar.

Gelsin gelsin de, bizde bu düzene ayak uy
duracak kaç baba yiğit var?

Var olanlar ortada..
Onlar da yükselen milIiyetçilikten şikayet

çiler. Ulusalçıları gericiymiş gibi gösteriyorlar.
llerlemenin fren gibi görüyorlar.
Ulusalçılığı oluşturan koşulların değiştiğini,

sınırların ortadan kalktığını, dünyanın küre-
selleştiğini iddia ediyorlar.

Küreselleşen egemenleı küçükleri yutmaya
devam ediyor.

Bu konu daha çok konuşu|acak, çok
tartışılacak.

Lale Kema! Kılıç İlroğretim Okulu'nda dün tören düzenlendi.

U
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Lale Kemal Kılıç İtköğretim Okulu'nda düzenlenen törende okulun çeşitli ihtiyaç
larında hem maddi hem de manevi katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara teşek
kür plaketi verildi. Törende ayrıca HEM işbirliğinde okulda açılan Bilgisayar
Kullanma Kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere belgeleri verildi, Haberi syf 2|de

Ba /ınh[uına§ı 0elal Ba ar lllüıesi'ni ıl aretettl
yalova'da oturan ve
oğlu Ünat Yıldırım ile
birlikte Umurbey Celal
Bayar Müzesi'ni dün
ilk kez ziyaret eden
Celal Bayar'ın
1952-53 yıllarında
yakın korumalığını
yapan Şerif Yıldırım,
duygulu anlar yaşadı.
Yıldırım, Bayar ile
birlikte çekilmiş
fotoğraflarını müzeye
armağan.edecek.
Haberi sayfa S'de
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Gürhln çETİNKAYA

Atatü rk....
Dünya tarih'ine adını altın harflerle

yazdırmış bir !ider Atatürk.
Yaşamı boyunca insanlık için çalışmış

bir dahi..
Cumhuriyeti ilan edinceye kadar

savaşlarla, ölünceye kadar da toplumunu
ümmetten ulusa dönüştürmek için devrim-
lerle uğraşan lıir halk önderi..

"Bağımsız|ık benim karakterimdir" diye-
cek kadar özgürlükçü ..

"Yurtta Barış, Dünyada Barış" ilkesini
düstur olarak benimseyen bir asker..

Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti'nin
Atatürk'ten sonraki yöneticileri onun
bıraktığı değerlere sahip çıkmadılar,çıka-
madı!ar..

Oysa Atatü:,k },aşam biçimjyle,
düşüı:ce yapısıyta ciünyanın önünda !

saygıyla eğilciiği bir fenomen..
Atatürk'ü tanıyoruz..
Tanımak için çab"_1_1r_",yor muyuz ?

Örneğin Atatürk'ün dünyada'başöğret-
men' sıfatlı tek !ider olduğunu,

Bir geometri kitabı yazdıgını, üçgen,
açı,dikdörtgen gibi ve 48 tane geometri
teriminin (Türkçe) isim babasının bizzat
Mustafa Kemal olduğunu biliyor
mUSUnUZ? 

*****

Ya da 1938'de, General Mc Arthur'un en
zor, en problemli, en buhranlı döneminde,
danışman, senatör ve bakanlarından
oluşan yüz yirmiden fazla kişiye; "Şu anda
hiçbirinizi değil, büyük istidadı ile
Mustafa Kemal'i görmek için neler ver-
mezdim" dediğini biliyoı musunuz?

İranlı bir şairin 1938'de Ata'nın
ölümünde Tahran gazetesinde yayınlanan-
bir şiirinde;

"Allah bir ülkeye yardım etmek isterse
onun elinden tutmak isterse başına
Mustafa Kemal gibi lider getirir" deldiğini
okudunüz mu? 

*****

Daha da ilginci Yunan başkomutanı
Trikopis'in, hiçbir zorlama ve baskı
olmadan her Cumhuriyet bayramında
Atina'daki Türk Büyükelçiliği'ne giderek,
Atatürk'ün resminin önüne geçtiğini ve
saygı duruşunda bulunduğunu,

1996'da Haiti Cumhurbaşkanının
vasiyetinde, mezar taşına yazılmasını iste-
diği metinde;

"Bütün ömrüm boyunca Türkiye'nin li
deri Mustafa Kema! Atatürk'ü anlamış ve
uygulamış olmaktan dolayı mutlu öldüm"
dediğini duydunuz mu?

Bunları duyduktan sonra, bugün ülkeyi
yöneten zihniyetin temsilcisinin O'nun
Çankaya Köşkü'ndeki koltuğuna oturacak
olmasını anlayabiliyor musunuz?

Anlayamıyorsanız ne ala..
Anlayabiliyorsanız o zaman siz hala

birey olamamışsınız..
Ve ümmet o!mayı içinize sindirebiliyor-

sunuz..
Ama bu ülkenin özgürlük ve bağımsız|ık

meşalesini ilelebet yakacak olanların var-
lığını da hiç unutmayın..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

!_ale İemal Kılıç
İlköğretim Okulu'nda
düzenlenen törende
okulun çeşitli ihtiyaç
larında hem maddi
hem de manevi katkı
sağlayan kişi, kurum
ve kuruluşlara teşek
kür plaketi verildi.
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut ile
llçe Milli Eğitim
Müdürü Mehmet
Ercümen'in yanı sıra
okul müdürleri ve
katkıda bulunan kuru-
luş temsilçilerinin
katıldığı törende ayrı-
ca HEM işbirliğinde
okulda açılan
Bilgisayar Kullanma
|fu_rsunlı !ıa.şcrıy!a . ı
L,!ti re n }:ursIyeriere
belgeleı:i verildi.
Okul Müdürü Hayref
tin Minare misafirlere
yaptığı konuşmada
okulda yapılanlar
hakkında bilgi
verirkeD. Gemlik HEM
tarafından anneler
için açılan Bilgisayar
ku!lanma kursunu
bitiren 9 kursiyer için
de HEM Müdürü
Kemal Çetinoğlu'na
teşekkür etti. Minare;
Okul bahçesine oyun
parkı ve önümüzdeki
gün|erde yapılacak
çevre Aüzenlemesi ile
yaklaşık 25 bin
YTL'Ilk katkı sağlaya4
BeIediye Başkanı
Mehmet Turgut lle
sınıf kapılarının

değişimi için 6 bin
YTL katkı sağlayan
Ulker grubu adına
Bölge Şefi Mehmet
Altıntaş'a, 1.500 YTL
katkı sağlayan BP
Petrolleri AŞ Gemlik
Tesisler Müdürü
Berkan Özkan'a, akılIı
sınıf uygu!amaları
için 5 adet diz üstü
bilgisayar sağlayan
Garanti Emeklilik
Geıiel Müdürlüğü
adına Marmara Bölge
Müdürü Kaan
Günay'a, okula bir
adet projeksiyon
makinesi kazandıran
Gemlik Lions Ku!übü
a.dına Başkan Dursun
Ozbey'e ve okulun
faaliyetlerinde maddi
ve ;nanevi destek
veren Gemlik kültür
Dershaneleri adırla
Murat Kulet'e Teşek
kür Belgesi vermeyi
uygun gördüklerini
belirterek eğitimin

gelişmesi adına Lale
Kemal Kılıç llköğretim
okuluna yaptıkları
maddi ve manevi
katkılarından. dolayı
teşekkür etti.
'Çocuklarımıza
yapılan hizmet hiçbir
şeyle ölçülemez"
diyen Belediye Başka
nı Mehmet Turgut,
Gemlik Belediyeöi
olarak ne gerekiyorsa
yapmaya hazır
olduğunu söyledi.
Onümüzdeki 2-3 yıl
içinde Gemlik'e iki
yada üç okul kazan
dırmayı hedefledik-
lerini söyleyen
Başkan Turgut,
"11 Eylül ile Namık
Kemal okulu yanında
yap:lacaA- ek binalar
için Milli eğitim kay-
nak bulamazs1çevr*
deki kuruluşlardan
temin için çalışa-
cağım" dedi.
Okulun çeşitli

Sıyfı 2

ihtiyaç|arına maddi
katkıda bulunan
*kişilere teşekkür
belgeleri Kaymakam
Mehmet Baygül adına
llçe Milli Eğitim Müdil
rü Mehmet Ercümen
ile okul Müdürü
Hayrettin Minare
taı,afından verildi.
Törende ayrıca
HEM tarafından Lale
Kemal Kıljç İlköğretim
okulunda açılan
Bilgisayar Kul!anma
Kursunu başarıyla
bitiren 9 bayan kur-
siyere belgĞleri İlçe
Mllll Eğitim Müdürü
Mehmet Ercümen
ile Şube Müdürü
Hüseyin Zan
tarafından veri!di.
tJ!lsafirler daha sonra
akıllı sınıf olarak
adlandırılanye
görüntülü olarak deıs
yapı|an sınıfta öğrert-
cilerin arasında
dersi izlediler.
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7 kişiyi acımasEcaöldüren Ylğlt Bekçe ve Mehmet Karahasan İzmit 1'inci Ağır Ceza
Mahkemesi'ndeki dünkü duruşmasına 'Hazır edi!emedikleri' gerekçesiyle katıImadı

$erl katlllgrln ılanına§ııla ha
Bursa'dan başlayıp
lzmit, Sakarya
Hendek, Mersin ve
Ankara Gölbaşı'nda
4 gün içinde rkişiyi
acımasızca öldüren
ve kızılcahamam'da
jandarma ekiplerince
yakalandıktan sonra
tutuktanan seri
katiller 31 yaşındaki
Mehmet karahasan
ve 24 yaşındaki
Yağit Bekçe ile ilgili
davanın görülmesine
baş!andı.
Oti-n itk kez lzmit'te
gerçekleştirilen ve
seri katillerin 'Hazır
edilemedikleri'
gerekçesiyle
ğetirilemediği lzmit
1'inci Ağır Ceza
Mahkemesi'ndeki
duruşmada, onlara
araç ve silah temin
ettiği ileri sürülen
Gelal Aykut Okumuş
hakim huzuruna çıktı.
Duruşmada, lzmiİ'te
pişmaniye satış
dükkanında
öldürülen 21 yaşında-
ki tezgahtar Fatih
Kılıç'ın annesi ve
ablası, "Bu caniler
asılmalı" diye bağırdı.
Seri Katiller Mehmet
karahasan ve
Ylğlt Bekçe,
Şeker Bayramı'nda
Bursa'da kestane
şekeri satışı yapılan
mağazada 19
yaşındaki Hüseyin
Ça!ışkan'ı, ertesi gün
sabaha karşı da
lzmit'te pişmaniye

çalışan 21 yaşındaki
Fatih Kı!ıç'ı pompalı
tüfekle gözlerine ateş
ederek ö!dürdü.
lkl cinayetin işleniş
şeklinin benzer olma
sı nedeniyle poIis
alarma geçerken, seri
katiller Sakarya'nın
Hendek llçesi'nde
akaryakıt istasyonu
görevlisi 34 yaşında-
ki Mehmet Çakır'ı da
öldürdü. kamera
kayıtlarından, seri
kati!lerin kapısında
'Dalgana bak'
yazısı bulunan
54 HP 185 plakalı
araçla dolaştıkları
anlaşılınca tüm po!is
ve jandarma ekipleri
bu aracın peşine
düştü. Tüm güvenlik
önlemlerine rağmen
bu araçla Hatay'a
kadar giden seri
katiller, aracı burada
yaktıktan sonra
Mersin'd e 26 yaşın-
daki Ozkan Köse'yi,

Adana'da da otomo-
bilini gasp ettikleri
40 yaşındaki Bekir
Ciritçi'yi öldürdü.
Ardından da Ankara
GĞilbaşı yakınlarında
akaryakıt istasyonu
görev!ileri 27 yaşın-
daki Enver Aycık ve
26 yaşındaki Necati
Yücel'i de başlarına
ateış ederek cinayet-
lerine devam etti.
Sakarya, Bursa,
izmit, Mersin, Adana
ve Ankara'da toplam
7 cinayet işleyen
seni katil!er, Ankara
Kızılcahamam'da sivil

-jandarma ekiplerine -
ait otomobili de
gaspetmeye çalıştık-
ları sırada yakalandı.
Alt-E AVUKAT
TUTAMADı
lznıit Birinci Ağır
Geza Mahkemesi'nde
dünkü ilk duruşmaya,
seri katiller Mehmet
Karahasan ve Ylğlt
Bekçe, 'Duruşmaya
hazır edilemedikleri'
gerekçesiy!e
getlrilmezken,
Duruşmada, seri
katillere otomobil ve
silah temin ettiği
iddiasıyla yargılanan
Celal Aykut Okumuş
ilk kez hakim
karşısına çıkmıştı.
Duruşmaya müdahi!
olarak katılan ve
avııkat tutmadı kları n ı

söyleyen, lzmit'te
öldürülen Fatih
Kılıç'ın annesi
Sevinaz Kılıç ile
ablası Zeynep Kılıç,
"Bu katilleri asın"
diye bağırıp gözyaşı
dökerken, aynı söz-
leri duruşma bittikten
sonra da tekrarladı.
Anne Sevinaz Kılıç
gözyaşları içinde
maddi sıkıntı nede
niy|e avukat tuta-
madıklarını belir-
tirken, Baro'nun
kendilerine bir
avııkat tutmasını da
taleo etti.
rariı_lye TALEBı
REDDEDıLDl
Duruşmada, seri
katillere araç ve
silah temin ettiği ileri
sürülen Aykut
okumuş verdiği
ifa«iesinde, Mehmet
ve Yigit'in kaza yap-
tıklarını söyleyerek
yanına geldiklerini,
Mehmet'i tanıdığı için
kendilerine yardımcı
olacağını söyIediğini
belirterek, "Mehmet'e
otomobili verdim.
Bizim oralı olduğu

için tanıyordum.
Bu sırada Yiğit çay
ocağındaydı. Onların
getirdiği otomobili
jandarmaya teslim
etti. camları kırık
ve hasarlıydı.
Onlar bana,
döndüklerinde
bunu yaptıracaklarını
söylediler. Ben
onlara kesinlikle
tüfek vermedim.
Yiğit çay ocağın-
dayken, tezgahın
altındaki tüfeği alıp
yerine başka tüfek
koymuş. Giderlerken,
Vğit'in ceketinin
altında birşey
gizlediğini gördüm.
Ben onlara yardım
etmiş olsam, ilk gün-
den itibaren jandar-
maya yardımcı
oldum. sanıklarla
telefonla iıtibat
kurdum. Gidecekleri
yerleri öğrendim.
Benim arabamı da
yaktılar. lnsanları
suçsuz yere
öldürdüler.

landı

Ben de olaylar
başladığından beri
her gün ölüyorum.
Beni de herkes
seri katil biliyor.
Ben üzerime atılan
suçları işlemedim' "
dedi.
Aykut Okumuş,
tek suçunun
Mehmet'i tanımak
ve yolda kaldığını
söylemesi
üzerine de ona
yardım etmek
olduğunu ileri sürdü.
Aykut Okumuş'un
avukatı Ali Ateş de,
müvekkilinin olaya
bilerek iştirak
etmediğini ileri
sürerek tahliyesini
talep effi.
Ancak mahkeme
heyeti bu talebi
reddetti.
Duruşma, seri katiller
Mehmet karahasan
ve Yiğit Bekçe'nin
de hazır bulunduru!-
maları kaydıyla
11 Nisan 2007
tarihine ertelendi.
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Sayfa 3

Diş Hekimi
Ozcan VURAL

ozca nvu ra |1 93g@notma it.com
www.m iIliyeUblog/özca n vura l

Akılsızlar!..
- Bu noktaya nasıl gelindi?
Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışalım.
PKK terörüne "üç-beş çapulcunun eylemi"

diyerek yola çıktık!
"Federasyonu tartışalım" deyip, yaraya kez-

zap döktük.
pkk terörüne "kü]t sorunu" deme noktasına

vardık!
"A!t kimlik-Üst kimlik" kavramlarını piç ettik.
"Kürt milliyetçiliğini" özendirip...
"Kürtçe şarkı" terennüm etmeyi önce "lbo'-

nun nostaljisi" diye algıladık...
Kürtçe şarkı-türkü de serbest bırakılmış,

televizyonlarda da Kürtçe haberler okunur
o!muştu zaten.

DTP/DEHAP'lı bazı belediyeler Kürtçe inter-
net siteleri açtı.

Terörist cenazelerinde devletin dışında her
kesim, bayİak sallar otdu.

Türk askerine kurşun sıkan teröristlerin
"insan hakları" için dernek bile kuruldtı

AB'ye uyum yasaları. bu ülkede çağtiaş
yaşam özlemi çeken herkes için "unıut"
sayılırken..

Güvenlik adına ülkede son derece ciddi bir
zaafiyet yaşanmaya başlandı.

Bu hal, Türkiye'de AB üyesi olmayı çok arzu-
layanları şoka soktu!

Türkiye'de iş şirazesinden çıkmaya
başlamıştı.

Milli Güvenlik Kurulu, AB eliyle çerçevesi
daraltılıp bir tür "danışma-tavsiye organı"na
dönüştü.

"Kürdistan, daha çok ticaret, daha çok para
demektir" yol!u açıklama ve yorumlarla
neredeyse "serbest bölge" tanımı yapılır oldu!

Oradaki PKK varlığı birilerince yok sayıldı
Uyuşturucu kaçakçılığı PKK'nın kon-

troIündeydi; silah ve kadın dahil oldu.
Mafya, büyük şehirlerde PKK'nın kontrolüne

geçti. Paraya para demiyorlar.
PKK için, satın alınamayacak kimse kalmadı

gibi!
Medyanın içinde "sızma!arı" vardı, artıyor-

du...
Şimdi medyada "patronluk süreci" başladı;

günlük gazete, TV, radyo ve dergileri de var.
"Mi!liyetçiyim" diyenlere küfredip, "Apo'ya

özgürlük" diyenlere a!kış tutuyorlar.
"Türk'üm" diyenler zaten uzun süredir ayı-

planıyor!ar!
olan, asıl kime, kimlere oldu bilir misiniz?
Yakın zamana kadar Türk-Kürt kardeşliğini

doyasıya yaşayan...
Birbirlerinden kız aIıp vermekle kalmayıp,

sofrasındaki yiyeceğini, içeceğini paylaşan...
Borç alıp veren, gönül alıp veren...
Toplumdaki diğer unsurları kıskandıracak

kadar birbirleriyle kucak!aşan Türk-Kürt
kardeşliğinde maalesef, bir süredir "acaba"
dönemi başladı!

Son derece tehlike!i bir sürece girdiğimizi
belirtmeyi görev sayıyoruz.

Bu kardeşliğin, hiç olmadık biçimde ciddi
tehditle karşı karşıya bulunduğunu görmeyen-
!er, um ursamayanlar...

Bunun ne anlama geldiğini gerçekten biliyor
musunuz?

Biliyor da susuyorsanız, başınıza Diyarbakır
DTP ll Başkanı kadar taş düşsün!

Bilmiyorsanız, Allah günahlarınızı affetsin.
Eğer bu ülkenin herhangi bir kademesinde

"yönetici" sıfatınıza rağmen durumu "idare
etmekle" yetinip hiçbir şey yapmıyorsanız..

Allah sizi, bildiği gibi yapsın!
9örüldüğü gibi...
lşimiz büyük ölçüde Allah'a kalmış bulunu

yor!..

YazıYOR(LI},I
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
18 Mart Çanakkale
Deniz Savaşı
nedeniyle yazılı basın
açıklaması yapan
AKP llçe Başkanı
Enver Şahin,
"Çanakkale savaşı
yalnız bizim tari-
himizin değil, yakın
dünya tarihinin en
önemli savaşlarından
biridir ve tarihi
değiştirmiştir' dedi.
Çanakkale Boğazını
savaş gemileriyle
zorlayarak aşma,
böylece lstanbu!'a
kavuşma isteğinin
Avrupa ve büyük
devletlerin öteden
beri özlemi o|duğu-
nun altınİ çizen
Şahin, "Şehit olmayı
göze almayan mil-
letler vatanlarını
koruyamazlar ve
bağımsız, özgür
ülke olma onuruna
erişemezler" dedi.

ÇanakkaIe
Savaşı'nın en büyük
kazançlarından
birinin de Atatürk'ün
tarih sahnesine çık-
ması olduğunu vur-
gu|ayah Enver Şahin,
'Çanakkale savaşı
aynı zamanda kurtu-
luş sava şının da
başlangıcı olmuştur.
Bağımsızlığımızı
savunmak, yurt
topraklarımızı koru-

ıd
tir"

mak için yapılan
savaşlar kutsaldır.
Çanakkale ile Ulusal
Kurtuluş Savaşımız
kutsal destan
savaşlara birer
örn6ktir. Çanakkale
zaferini kazanarak,
vatanı ve bayrağı için
şehit olan aziz
Mehmetçikleri minnet
ve şükranla anıyoruz,
ruhları şad olsun'
şeklinde konuştu.

anakkale sava un a
ıı

tarl hlni de mrt
ı

ı

Y

iıMirası elece e
ta ıma soz verı

Y

Se}rfettin ŞeXenSÖZ
Çanakkale Zaferinin
92.nci yıldönümü
nedeniyle yazılı basın
açıklaması yapan
Anavatan partisi
llçe Gençlik Kolları
Başkanı Ahmet
Aydın, 'Biz genç
Anavatan'lılar olarak
her yanı şehit
kanıyla sulanmış
bu aziz topraklarda
geçmişten aldığımız
bu kutlu mirası şan
ve şerefle geleceğe
taşımak için bir kez
daha söz veriyoruz
ve and içiyoruz'
dedi.
Çanakka!e'deki
ruhu yaşatmak ve
unutmamanın '
Türk insanının tabi
görevi olduğunu
hatırlatan Ahmet
Aydın, 'Çanakkale
iman dolu göğüs-
lerin, vatan aşkıyla
yanan yüreklerin
bütün dünyayı
susturduğu yerdir
ve Türk milletinin
vatanı ve istikbali

ıı

tehlikeye
düştüğünde tek
ses, tek nefes
olduğunun en büyük
göstergesidir. Bizler
genç Anavatan'lılar
olarak bize miras _

bırakılan bu
kutsal bağımsızlık
ateşini en zirvede
taşımanın gayesin
deyiz. Atalarımızın
canlarını vererek
kazandıkları bu
toprakları en güzel
şekilde korumak
için elimizden
gelenin fazlasını
yapmaya her zaman

0ruz,,

hazırız. Ne zaman
dara düşsek, ne
zaman bu toprakları
bir sıkıntı sarsa
bu sıkıntıları yok
etmek için
hazırız. Biz genç
Anavatan'lılar olarak
her yanı şehit kanıyla
sulanmış bu aziz
topraklarda geçmiş
ten aldığımız bu
kutlu mirası
şan ve şerefle
geleceğe taşımak
için bir kez daha
söz veriyoruz ve
and içiyoruz'
dedl.iiAK Noktal ar"

Gemllk'te üretlll or
AK Parti'nin
seçim döneminde
kullanacağı "AK
Nokta" adı verilen
karavanlar
Gemlik'te üreti!iyor.
Kas_ım ayında
yapılacak olan
genel seçimler
öncesi birçok siyasi
partide çalışmalar
devam ederken,
iktidar partisi
AK Parti, yabancı
ülkelerdeki gibi
karavanlar
yaptırıyor.
Gemlik'te, Bağkur

Sanayi Sitesi'nde
Kantarcıoğlu
firması tarafından
üretilen ilk karavan
Bolu Abant'ta
görücüye çıktı.
Bakan ve
m'llletvekillerinin
yanı sıra belediye
başkanlarının da
ilgisini çeken ve
ilk siparişi AK.
parti lstanbul ll
Başkanlığı'nın
verdiği "AK
Nokta"lar seçimlerin
gözde büroları
olacak.

Kantarcıoğlu
firması yetkilileri,
karavan tipi olarak
düşünülen seçim
bürolarını n içerisinde
çalışma ofisinin

_ y?nı sıra sinevizyon,_
ses sistemi ve
mutfak gibi birçok
özelliğin bulun-
duğunu söy|edi.
Firma yetkilileri,
Bolu Abant'taki
gösterimin ardından
diğer partililerle
de görüşme halinde
bulundukIarını
biIdirdi.

Meslek Yüksek Okulu ve
Bursa SMMMO arasında l ı

U!udağ Universitesi
Sosyal Bi!imler Mes
lek yüksek okulu ve
Bursa Serbest Muha
sebeci Mali Müşavir
ler Odası (BSMM-
MO)'nın ortaklaşa
düzenlediği panelde,
3568 sayılı kanun ve
yüksek okul mezun-
larının muhasebe
mesIeğindeki
rolü ele a!ındı.
Panel, Muhasebe
Programı Başkanı
Oğretim Görev||si
Yaser Gürsoy o.rgani-
zasyonunda U.U.
Sosyal Bilimler
M.Y.O. toplantı
salonunda yapı!dı.
Oturum başkanlığını
Prof. Dr. lbrahim
Lazo! üstlenirken,
Ebubekir Şimşek
(BSMMMO Başkanı),
Şevki Çelik (BSMM-
MO Sekreteri), Ahmet
Tevflk Şahin (BSMM-
MO Saymanı) konuş-
macı olara katıldı.
Şimşek, "Tarihin
derin!iklerinden
gelen bir mesleğe
sahibiz. 3568 sayılı
yasa ile mesleğimiz
belli bir ivme kazan-
mıştır. Önümüzdeki
süreçte bu ivme
daha da hızlanacak-
tır. Bu yüzden iki yıl-

!ık meslek yüksek
okulu mezunu, mes
lek mensubu adayları
bu okullarda oku-
makla çok şanslılar.
Çünkü düz okullarda
okuyan öğrencilere
nazaran bir takım bil-
gileri teorik olarak
öğrenmekteler. Hatta
dikey geçlş sınavları
ile bu okulları dört
yıllık okulları okuma
şansları da vardır.
Bunun yanı sıra Bur
sa SMMMO olarak ,

biz bu genç arkadaş
lara her türlü yardı-
ma ve katkıya hazırız.
Bu bağlamda
Bursa SMMMO ile
U.ü.s.B.M.y.o. pro-
tokolü ile öğrencilere
haftada iki gün yap-
tırılan stajı önemse
diğimi ve destek-
lediğimi ifade ediyo-
rum. Genç meslek
mensubu adaylarının
da bu konuda d

birll
Y

olmasını bekliyorum"
dedi. Bursa SMMMO
Sekreteri Şevki Çelik
ise meslek mensubu
adayları staja başla-
ma ve bu süreçle ilgi
li prosedürü anlata
rak öğrenci|eri bil-
gilendirdi. Bursa
SMMMO Saymanı
Ahmet Tevfik Şahin
de, muhasebecilerin
yanında çalışan ele-
manların durumu
hakkında bilgi ver-
erek, muhasebecil-
iğin bürolarda fiili
olarak çalışma
sonun da elde
edilebi!eceğinin
altını çizdi.
Prof. Dr. |brahim
Lazol ise, pan-
elistlere teşekkür
ederek, öğrencilere
Basel ll, Türkiye ve
uluslararası
muhasebe standart-
ları konusunda
bıı i verdi.

Po sın eıJıne
Bursa'nın Karacabey
ilçesinde polisin evi
ne giren hırsızlar,
vatandaş!ar tarafın-
dan linç edilmek
istendi.
Edinilen bilgiye göre,
önceki gece saat
21.00 sıralarında
Aydan Güler isimli
şahıs polisi arayarak,
Emirsultan Mahallesi
125. Sokak'ta
bulunan Aykent
sitesi'ndeki evine
hırsız girdiğini belirt-
ti. Bunun üzerine
olay yerine giden
polis ekipleri, arka

sokaktan bir çığlık
sesi duydu. Burada
bulunan Gökay
Kooperatifi'nin
önüne gelen polis
ekipleri, meslek-
taşları Bekir
Bektaş'ın yakalayıp
boğuştuğu hırsızla
karşılaşırken, diğer
hırsızı da kaçarken
yakalamayı başardı.
Sesleri duyup
sokağa çıkan
mahaIle sakinleri,
yakalanan hırsızları
linç etmek istedi.
Vatandaşın saldırısı-
na uğrayan hırsızlar

po!is ekipleri tarafın-
dan kurtarılarak
emniyete götürüldü.
Hırsızların önce
Aydan Güler isimli
şahsın evine girdik-
leri, buradan sadece
parfüm çaldıkları,
daha sonra arka
sokakta bulunan
polis memuru Bekir
Bektaş'ın evine girip
kadın çantasını alıp
çıkarken, Bektaş
tarafından fark
edildiği öğrenildi.
15 yaşındaki C.K. ve
S.K. ad!ı zanlıların
sorgusu sürüyor.

ıı iren hırsızlar lin edilmek istendl
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Uçüncü
Cumhurbaşkanım ız

ar'ın koruına§ı 0elal Ba ar lJlüze§l ıl

ı

ıı aret ettl

Cıılal Bayar'ın
1952-53 yıllarında
y;ıkın korumaIığını

yapaıı Şcrif Yıldırım,
ilk kez zıyaret
ettiği Celal Bayar
müzesinde duygulu
anlar yaşadı.
YaIova'da
oturan ve TBMM
Özel Danışmanların
dan oğlu Unal
yıldırım ile bir!ikte
geldiği Umurbey'de
Celal Bayar
müzesini ziyaret
eden Şerif
Yıldırım(87)
anı!arını tazeterken
heyecan duydu,
duygulu anlar yaşadı.
Müze Müdürü
Erdoğan Temel'den
müzede bulunan
çeşitli üIke
liderlerinin hediye
ettik!eri hediyeler
hakkında bilgiler
a!an Şerif Yıldırım
ile oğlu Unal Yıldırım,
Celal Bayar müzesini

ilk kez ziyaret
ettiklerini ve çok
beğendiklerini
dile getirdiler.
CHP Antalya
Milletvekili Atilla
Emek'in şu anda
özel danışmanlığını
da yürüten
unal yıldırım, babası
nın Celal Bayar ile
birlikte çekilmiş çok
özel fotoğrafları
olduğunu ve bunları
önümüzdeki günlerde
yeniden ziyaret-
lerinde getirerek
müzeye hediye ede-
ceklerini söyledi.
Cela! Bayar'ın
Anıt Kabir'de,
Cumhuriyet Bayramı
kutlama!arında,
Adnan Menderes'in
uçak kazasından kur-
tulduktan sonra kur-
ban kesildiğinde
Celal Bayar'ın yanın-

Marmara Pro esi'nde dev adı

da fotoğraf!arı
olduğunu söyleyen
Şerif Yıldırım, bun-
ların müzede bulun-
masından mutluluk
duyacağını bildirdi.
Yaklaşık bir saat
sürey!e Müzede
Celal Bayar'n
fotoğraf|arını

seyreden yakın
koruması Şerif
Yıldırım ile oğlu
unal yıldırım, en kısa
sürede Umurbey'e
tekrar geleceklerini
ve müzeyi ziyaret
ederek fotoğrafları
tes!im edeceklerını
soylediler.

maya geldiğini, bu iş
için yaklaşık 1 milyon
200 bin metreküp
kum çıkarılarak kanal
açıldığını belirtti.
11 numaralı tüp tünel
le başlayacak Yıldı
rım, kanala, boyları
98,5-135 metre ara
sında değişen 11 adet
tüp tünel yerleştirile-
ceğini, Demiryol!ar,
Limanlar ve Hava
Meydanları lnşaatı Ge
nel Müdür!üğünün
makine ikmal tesis-
lerindeki 2 ha vuzda
imalatı devam eden 6
tüp tünelden ilkinin
yapımının ta mam-
landığını söyledi.

Asya ile Avrupa'yı de
nizin altından birleşti
recek "yüzyı!ın proje-
si" Marmaray'da "dev
bir adım" daha atılı
yor. Yapım tekniği yö
nünden tüm dünya
nın ilgisini toplayan
projede, ilk tüp tünel,
Boğaz'daki akıntı ve
hava durumu dikkate
alınarak 10 gün için
de denizin 60 metre
altına yerleştirilecek.
Ulaştırma Bakanı
Bınİlı yıtdırım, "lık
tüpün yerleştirilmesi,
köstebek olarak ifade
edilen TBN makine
Ierinin denizin altında
tünel açmasından

sonraki en önemli
aşama" dedi.
Yıldırım, ABD'deki 41
metre derin!ikteki
Bart Tünelinin dünya
daki en derin tüp
tünel oIarak bilindiği-
ni, Marmaray'da ise
tüp ise tünellerin 60
metre derinliğe konu-
lacağını belirtti.
Hem tüplerin yerleşti
rildiği derinlik hem de
Boğaz'daki çift yönlü
akıntının geçtiği nok-
taya tüplerin yerleşti
rilmesi nedeniyle pro-
jenin tüm dünyasının
ilgisini çektiğini anla-
tan Yıldırım, tünel-
lerin depreme karşı

güvenliğinin sağlan-
ması amacıyla 460
metrelik mesafede
2770 noktadan kazık
çakı|arak beton enjek
te edildiğini, depreme
karşı zeminin güvenli
hale getirildiğini kay-
detti. Batırma tüp
tünellerin 15.3 metre
genişliğinde ve 8,5
metre yüksek!iğinde
olacağını anımsatan
Yıldırım, tüplerin
batırılacağı 1384
metre uzunluğunda
ve taban genişliği 20
metre, yüksekliği ise
10-18 metre arasında
değişen hendek kazı!-
ması işinin son aşa-

ınYıP
Gemlik Kız Meslek Lisesi'nden aldığım
diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür,

Hanife Üıteı_ (DlL)

l{ullll||ilLll{ u0 |lD|ll{Lll{
kendi Özel besimD konbanlıklanmuı

Gernlik Bele diye Meııbatıasındaki

Tesisiınizde n te min ıg de bilirs iuız,

İsteyen müşterilerimizin
Kqrbanlan QzrnaD kasaplanmızla

istenilen yerdıg kesilir.

BERıiAY Eİ
Tel : 513 11 48 Cep Tel : 0,532 779 91 94

TEslsltı/llzDE uffiETsIz !(Esltı/l Hlzll,lETltvllz t/AIlD|tl

ı ı
ıGe llk Körfez' internette uıwıııı,gemllkkorfezgazetesl,coın



oa.h

ezı(
16 Mart 2007 Cuma §ıyfı 6o

o0ra-ox 3İY^sl oAzEİE

ııTürk mllleti ereklrse anakkale Destanı ratacaktı/
18 Mart Şehitler Günü
ve Çanakkale Deniz
?ateri nedeniyle MHP
llçe Başkan Yardım
cısı Suat Laçinok
yaptığı yazılı basın
açıktamasında "Türk
Milleti gerekirse yeni
bir Çanakkale Destanı
yaratacaktır" dedi.
26 Ağustos 1071 tari-
hinde Se!çuklu Sulta
nı Alparslan'ın ordu
sunun, Bizans lmpara
toru Romen Dioge
nes'in ordusunu pe
rişan etmesinden
bugüne kadar geçen
1000 yıla yakın süre
dir Anadolu Türk MiI
leti'nin vatanı olduğu
nu söy|eyen Suat
Laçinok, yaptığı açık-
lamada; "Büyük Hun
lmparatoru Atilla'nın
orta Avrupa'daki ege-
menliği sonrasında
Avrupalı 'Türkleri
geldikleri yerlere sür
mek' ideolojisi ile
hareket etmiş, Türk
M il!eti'ni yönetenIerin
zaaia düştükleri za
manları özelIikle
gözetip, bu ideoloji-
lerini gerçekleştirme
yolunu seçmiştir.
Osmanlı yönetiminin
1. Dünya Savaşı
başlarında zafiyete
düştüğü teşhisini
ko.yan lttltal Devletle
ri lngiltere ve Fransa,
Osmanlı Devleti'ni
ortadan kaldırmak,

Türk Mi!leti'ni Anado
lu'dan atmak, lstan-
bul ve Anado|u'yu
işgal etmek amacı ile
1914 yılının Eylül-
Ekim aylarından itiba
ren lngiliz ve Fransız
donanmalarından
meydana gelen deniz
kuvvetlerini Çanak
kale Boğazı açıklarına
göndermişlerdir. Bu
donanma 3 kasım
1914 günü ilk taar-
ruzunu, Boğaz girişin
deki Seddülbahiı
Ertuğrul, Kumkale ve
Orhaniye tabyalarına
18 savaş gemisinden
220 top mermisi ata
rak başlatmış, buna
karşı!ık Mehmetçik
sadece 10 top mer-
misi ile cevap vere-
bilmiştir. 18 Mart
1915 sabahı 700'den
fazla topa sahip 18
savaş gemisinden
oluşan lngiliz-Fı,ansız
bileşik deniz filosu,
Anado!u Hamidiye,
Rume!i Mecidiye-
Dardanos ve Mesu
diye tabya ve batar
yalarımıza topçu ateşi
i!e savaşı başlatmış
tır. Silah, mühimmat,
teçhizat, araç ve ge
reç yönünden çok
zayıI durumda olan,
ancak yürekleri vatan
sevgisi ile dolu, imanı
tam, düşmana göre

ve Anadolu kıyıların-
da mevcut Türk tabya
ve bataryaları ile düş-
man gemileri arasın-
da başlayan deniz
savaşı gece yarıslna
kadar sürmüş, düş-
man filosu 3 gemisi
batırılmış, 4 gemisi
savaş dışı kalmış, 44
topu tamamen imha
edilmiş ve 800 ölü
vererek Çanakkale
Boğazından çekil
miştir.l8 Mart 1915
savaşı, üstün düş-
man kuwetlerine rağ-
men Mehmetçiğin
cesareti, ölüme mey-
dan okuması, yokluk-
lar yokmuşçasına
direnmesi ile Türk
tarihine bir destan
daha hediye etme
siyle sonuçlanmıştır.
3 Kasım 1914 tarihin-
den 9 Ocak 1916 tari-
hine kadar süren Ça
nakka!e Savaşları
sırasında 253.000
şehit verdik. Bu şehit
lerim izden 1 00.000
den faztası Öğretmen,
Tıbbiyeli, Mülkiyeli ve
Türk ocaklarında
yetişmiş aydın genç-
|erimizdi. Onlar Türk
Milletini ileri ufuklara
taşıyacak olan
i00.000 ayciın insanı
mızdı. Beyin takımı
mızdaki bunca kayıp
lstiklal Savaşımız'bİn
sonraki atılım yılların-
da özellikle kendisini

hissettirmlştir.
ABD ve AB, yakın tari
himizdekl canakkale
ve lstiklal §avaşı za
ferlerimizden kendi-
lerine ders çıkartmış
olacaklar ki, BOP'un
gerçekleştirilmesi
amacıyla Türk Milleti
ve onun iftihar ettiği
ordusu ile sıcak te
mastan kaçıp, bunun
yerine Türk Milletinin
manevi değerlerini
ortadan kaldırıp işgal
ve parçalanmamızı
kolaylaştırmak için
ülkemizdeki bazı satıl
mış kişileri ve
onların yandaşlarını
kullanma yolunu
tercih etmektedir.
Bu düşün cenin
gerçekleşmesinin
ön şartı zaafiyet ve
tes!imiyet içinde
bir iktidarın ülkede
bu!unmasıdır.
unutul mamalıdır ki
Türk Milleti, tes-
limiyetçile re ve
onların destekleyicisi
dış güçlere bu
fırsatı vermeyecek,
gerekirse yeni bir
Çanakkale Destanı
yaratacaktır.
18 Mart Çanakkale
Deniz Zaferi'nin
92.nci yıidönümü
milletimize kutlu ol
sun. Azizşehitlerimiz
ruhunuz şad olsun.
vatan size minnet-
tardır" dedi.

sayıca
ten olu

az k

Karacabe den
calınan

bin 850 kllo
rofl l Bursa'da

bulundu
Bursa'nın Karacabey
ilçesinden ça!ınan
bin 850 kilo krom
profil Bursa'da
bulundu.
6-13 Mart 2007
tarihlerinde sanayi
sitesinde bulunan
Hüseyin Oruç'a
ait gıda makineleri
imalatı yapan
işyerinden ça!ınan
40 bin YTL
değerindeki bin
850 kilogram
paslahmaz krom
profil malzemeleri
Bursa'da ele
geçirildi. Karacabey
polisinin başlattığı
soruşturma net-
icesinde çalınan
mallar, Osmangazi
Hurdacılar Sitesi'nde
Rasim P;ye (27|
ait depoda ele

geçirildi. Rasim
P.'nin ma!ları
Kestel'de aynı işi
yapan Yılmaz M. (20)
isimli şahıstan
aldığını be!irtmesi
üzerine harekete
geçen polis,
söz konusu şahsı
gözaltına aldı.
Yılmaz M. verdiği
ifadede, kendisinin
de tanımadığı
3 kişiden malları
satın aldığını
ve Rasim P.'ye sat-
tığını belirtti.
Ele geçirilen mallar
sahibine teslim
edillrken, ifadeleri
alınan 2 şahıs
savcılığa sevk
edildi. polis
olayla ilgili
soruşturmaya
devam ediyor.

K rİez ABONE OLDUNUZMU?
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Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işIeri
Fatura & İrsaliye & El İIanı & Broşür & Kartvizit
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Maliye Bakanlığı
ücretlerdeki vergi
kaçağının sona
erdirilmesi için,
muhtasarda "bor-
drolu beyan" dönem-
ine geçm.eye hazır-
lanıyor. Ozel sek-
törde çalışanlara
çok yüksek maaş da
verilse, brüt ücret-
lerin asgari ücret
seviyesinde ya da
onun bir miktar
üstünde gösterilmesi
ile bazı kurumlarda
brüt tutarların net
ödemenin dahi
aJtında kalması,
}.4aliye Bakanlığını
harekete geçirdi.
Ucretlerin gerçek
rakamların altında
tutuImasıyla gelir
vergisi kaybına yol
açıldığını göz
önünde bulunduran
Maliye, buna
yönelik tedbirin ilk
adımı olarak muh-
tasar beyan-
namelerin yeniden
düzenlenmesini
kararlaştırdı. Vergi
iadesinin yerine
asgari geçim
indirimini getiren
Vergi Kanununa
eklenen bir
maddeyle de söz

konusu düzenleme
iı;in gerekli
yetki alındı.
iıılaliye Bakanlığı
Gelir Politika!arı
tienel Müdürtüğünün -

üızerinde çalıştığı
yeni düzenlemeyle,
nıuhtasarda toplu
bıe}an dÖnemİ
sona erecek. Bu
çerçevede önce
b,ir Uygulama Tebliği
çıkarılacak. Bu
T'eb!iğe paralel
nıuhtasar beyanna-
rnenin şekli ve
i,çeriği değişecek.
[llluhtasar beyan-
rıamede halen
sadece toplam
çatışan sayısı,
toplam matrah ve

toplam vergi
stopajı bilgisine yer
veren işverenler,
yeni düzenlemenln
ardından ücret!i|erin
tek tek bordro bilgi:
lerini de beyannam-
eye ekleyecek.
Bu bilgiler, VEDOP
sistemine de
yü klenecek.
lkinci aşamada,
söz konusu bilgilerin
doğru!uğu sorgu-
!anacak. Ucretlilerin
banka biIgilerinin
de yardımıyla,
muhtasar beyan-
namede yer alan
ücretlerin doğru
olup olmadığı
çapraz kontrollerle
araştırılacak.

arı
ı

ıas
e sonösterme

yüksek maa
ücretten

TH1(
Türk Hava
kuvvetlerinde
sözleşmeli subay ve
astsubay olarak
çalışmak isteyenler
20 Nisan Cuma
gününe kadar
başvuruda
butunabilecek.
Sözleşmeli subay
ve astsubay adayları
başvurularını,
"www.hsotem.edu.tr"
internet adresinden
yapabilecek.
SözIeşmeli subay
olmak isteyenlerin
Haziran 2007'de ilgili
fakülteleri bitirmiş
olmaları gerekiyor.
Düzeltilmemiş
nüfus kaydına göre
20 Nisan 2007 tarihi
itibariyle lisans
öğrenimi görenlerin

27, lisansüstü öğren-
im tamamlayanların
ise 32 yaşından
büyük olmamaları
isteniyor. Halen
askerlik hizmetini
yapan!arda ise
askerlik hizmetine
baş|adığı tarih

esas alınacak.
sınav ve mülakat
tarihIeri internet
adresinden
bi!dirilecek ve
aday!arın
adreslerine
çağrı mektubu
gön deri!meyece k.

asözle ]lle ıı ersoneı alınacak

Türkl
Boeing Ticari Uçaklar
pazarlama Direktörü
Drew Magilb sivil
havacılıkta hızla
büyüyen Türkiye'nin
önümüzdeki 10 yıl
içinde, değeri 12 ile
16 miIyar dolara
ulaşan 150 ila 190
yeni uçağa ihtiyaç
duyaca.ğını söyIedi.
"TURKlYE
NÜFUSUNUN YÜZDE
5,ı HAVAYoLUNU
KULLANİYOR"
Drew Magil!, Boei
ng'in "Pazara Bakış"
raporuna ilişkin Polet
Rennaissance otel
de düzenlediği basın
toplantısında yaptığı
konuşmada, Türkiye
de uçan uçakların
yüzde 55'ine (102
uçak) sahip olan
Boeing için Türkiye
pazarının stratejik
öneme sahip oldu
ğunu belirtti.
Türkiye'nin son 5
yı!da gösterdiği
ekonomik başarılarıy-
la benzersiz bir pazar
haline geldiğini ifade
eden Magil!, Türki
ye'nin önümüzdeki
10 yıl içinde, değeri

'nln l50.1 90 u acı t,ar
ALDıK, 2-3 YıL
iöTNöE Tğsillrtı
rbrcrĞlz"
Magill, Türkiye hava
cılık sektörünün son
yıllarda büyük geliş
me kaydettiğini vur-
gulayarak, önümüz
deki dönemde pazara
giren ve hizmet dışı
kalacak uçaklar göz
önüne alındığında,
Türkiye'deki filo
büyüklüğünün önem-
Ii oranda artacağının
altını çizdi. Şu anda
Türkiye'deki iş ortak-
larının sayısının 15-
25 arasında olduğu
nu ve top|am iş ha
cimlerinin 48 milyon
dolara ulaştığını dile
getiren Magill, ellerin
de 2-3 yı! içinde THY
Pegasus, Sun Exp
ress ve SKY havayol-
larına teslim ediImek
üzere 17 sipariş
bulunduğunu söy!e-
di. Magil!, Türkiye'ye
teslim dilecek uçak-
ların yüzde 87'sini
yeni nesi! Boeing 737
gibi tek koridorlu ve
90-200 koltuk kapa-
siteli modellerin oluş-
turacağını söyledi.

Y

aıhtı
'l2 ile 16 milyar
ıiolara ulaşan 150
ila 190 yenl uçağa
ihtiyaç duyacağını
kaydetti. Magill, 70
ınilyonluk Türkiye
ııüfusunun yalnızca
yüzde S'inin havay-
oluyla seyahat etti
iiine dlkkat çekerek,
"Onümüzdeki 10
yılda pazarda büyük
çlelişme olmasını
tıeklivoruz" dedi.
"rüİxlyE,yE lı_!şxlN
PLANLARıM|Zı 10
V|LA YAYDıK"
Türkiye ekonomisi
rıin önümüzdeki 10
yıl boyunca yılda
cırtalama yüzde 4.5-5
cıranında bir büyüme
göstereceğini öngör
clüklerini dite getiren
ltJlagilI, "Bu büyüme
cıranları Avrupa'nın
iki katı. Bu yüzden
l\vrupa'ya ilişkin pro-
jeksiyonlarımızı 20
yıla yayarken, Türki
ye'ye ilişkin projek-
siyonlarımızı 10 yı!!a
sıınırladık. Çünkü Tür
}ıiye pazan sürekli
gelişiygr" dedi.
,"TURKIYE,DEN 17
I\DET slPARİş

Ortaöğretim
Kurumları Seçme ve
Yerleştirme
Sınavı'nda (OKS),
i!köğretim
başarı puanının
hesaplanması nda
sabit bir etki oranın-
da söz edilemeye-
ceği, öğrencinin
test sınavı puanının
bir değer, ilköğretim
başarı puanının
ayrı bir değer olduğu
dikkate alındığında
aIt ve üst limiti
belli olan ancak her
öğrenci için farklı
değerde oranlar
ortaya çıkacağı
bildirildi.
ıuİııı Eğitim Bakanlığı,
bugün bir gazetede,
"OKS'de i!köğretim
başarı puanının
etkisine i!işkin
çe!işkiler bulunduğu"
şeklindeki haber
üzerine, bakanlığın
internet sitesinde
bir açıkIama yaptı.
OKS ile ilgili
gelişmelerin
kamuoyu tarafından
yakından takip
edildiği ve yanlış
yön !endirme!erin
öğrenciler başta
o|mak üzere bütün

eğitim camiasında
sıkıntı doğuracağının
vurgulandığı
açıklamada,
bakanlığın internet
sltesinde yer
alan 2007 OKS
kılavuzunun sınav
Değerlendirmesi t

böIümünün
incelenmesi
ha!inde çelişkinin
olmadığının
görüIeceği belirtildi.
puan türlerine
göre hesaplama
yöntemine de yer
verilen açıklamada,
şunlar kaydedildi:
"Bu konuyla ilgili
olanlar bilir ki,
bu tür hesaplJma|ar-
da sabit bir etki
oranından söz
edilemez, öğrencinin
test sınavı puanıntn

bir değer, ilköğretim
başarı puanının
ayrı bir değer olduğu
dikkate alındığında
alt ve üst limiti
belli olan ancak her
öğrenci için farklı
değerde oranlar
ortİya çıkacaktır.
En düşük sınav
puanına sahip bir
öğrenci en yüksek
diploma notunu
aldığında iIköğretim
başarı puanının
sınav puanına etkisi
yüzde 15'i bulmakta

M.E. B.

arı ıklaınası

p
iy

[uIEB'den ba uanı a

Bu oran, puan ve
diploma notuna
bağlı olarak yüzde
2,64'e düşmekte
ortalaması ise
yüzde 7 civarında
oImaktadır."

olu
etk

bu en yüksek
i göstermektedir.

BURSA HAKİMİYET VE
KENT GAZETELERİNE

iı_anı Ve REKLAM ALıNıR

ı(OR]Ez
REı(lAM

İstiklal Cad.Bora Sok. No : 3/B
(Akbank aralığı Stüdyo

Prestij yanı) GEMLİK
Te! : (0.224| 513 96 83

Fax : 513 35 95
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Bursa'da,
4 katlı evinin
penceresinden
düşen yaşlı kadın
hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye
göre. merkez
O sma n gazi i|çesi
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Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

eüyüx zAFER :

çANAKKALE,NİN ez ailiı.|EN YöNLERİ (1)

18 Mart 1915..... Çanakkale Savaşlarının
yapıldığı tarih.. Uzerinden tam 92 yıl geç
miş olmasına rağmen etkileri günümüzde
de görülen büyük zafer.

Değişik kaynak ve kitaplarda, yayınlar-
da hakkında çok şeyler anlatılan destansı
olaylar dizisi..

Bu yazımda onun çok bilinmeyen yön-
lerinden bazıları üzerinde durmaya çalışa-
cağım.

Once!ikle biz kimlere karşı savaştık?
Sadece İngiliz ve Fransıztara kaİşı mı?
Hayır. Hiç tanımadığımız, isimleri bile

bi!mediğimiz, sömürgeci devletlerin
toprak!arımıza sürdükleri milletlerle
savaştık. Kimlerdi bunIar? Senegalliler,
Cezayirliler, Yeni Zelandalılar, Avustral
yalılar, Sihler, Pathanlar, Ravalpiırdi,
Madrissi, Maori!er, Nepalliler (Gurkalar)
haritada yerini bile zorn bulabileceğimiz
Cook Adalar topluluğundan Ellice-Gilbert
takımadalarından gelen çoğu İngi!izce
bilmeyen Raratogan yerlileri ve daha
niceleri...

Bunların içinde özellikle Hintli top!uluk-
|arın özel bir yeri vardı. Karnı doyurulup,
sırtına süs|ü elbiseler giydirilen, eline
si|ah tutuşturulan bu insanlar efendilerine
kendilerini büyük bir bağlılıkla
adamışlardı... Sayıları 23.000 i buluyordu.
Ayrıca Hintli raca, mihracelerce sağlanan
40.000 gönüllü bulunmaktaydı. Ve ilginçtir
ki büyük çoğunluğu da müs!ümandılar. ...
Neden bizim karşımızda yer almışlardı?
Niçin bize karşı dövüşüyorlardı? Neden
dövüştüklerini bilmezlerdi.... Çünkü bunlar
lngi!izlerce güdülen topluluklardı.... Ama
bu büyük savaş onların da uyanmastnı
sağlamış, gelecekteki bağımsız Hindistan
ve Pakistan'ın kuruluşunda önemIi katkısı
olmuştur... Kısaca tarihlerde ANZAC'lar
dediğimiz Avustralya ve Yeni Zelandalılar..
Başlangıçta saıraş taraftarı bile değildiler...
Çünkü büyük devletlerin, küçük devletleri
sömürmesini kınıyorlar, bağımıszlık akım-
larını destekliyorlardı. Bu !ngi!iz sömürge-
si halkları karyı grupta yer alan Çin ve
Japonya'ntn saldırı eğilimlerine karşı
kendilerine korumak amacıyla anavatan-
larını desteklemek zorunda kalmışlardır.

Ol uştu rdu kları ANZAC kolordularının
içinde lngi!iz, lskoç, lrlanda, Gal, Gockney
kökenli göçmenlerin torunlarıyla Maori ve
Raratongan denilen ada yerlileri de bu!un-
mktaydı...

Ozellikle Maori'ler savaşkan yerlilerdi..
191S'te Gelibolu Gephesinde bize karşı
dövüşmek üzere gönüllü yazıldılar.. Ama
değil Gelibolu'nun Türkiye'nin nerede
oldlğunu bile bilmiyortaldı.. İlginçtir, bu
büyük savaş geldikleri toprakların
lngiltere'den koparak bağımsız olmaların-
da büyük etken o!muştur....

Ya GURKA'lar!
Nepal halkına verilen addır Gurka..

Burunları basık ve küçük, gözleri çekik,
sarı ırktan insanlardır.

Son derece savaşçıdırlar. Ne işleri vardı
bizi m topraklarımızda? Emperyalizmi n
kurallarına göre yetiştirilmiş, emir kullarıy-
dılar, onun iç!n...

Subayları lngiliz'di hepsinin.
Sömürgelerinde.n getirdikleriyle birlikte
savaş sonunda lngilizlerin insan kaybı
205.000 kişiydi.

Devamı yarın.....

oü,ıı ır( S|Y§l Wl lt f

Ya kadın 4 kattan a
Y

dü tüaaı

Çekirge Mahallesi
Bağlan Caddesi'ndeki
1 numaradaki
apartmanın
4. katında ailesiyle
kalan Kıvanış
Hakgüder (71|,
önceki gece 00.15

sıralarında
pencereden düştü.
Yaşlı kadın, olay
yerinde hayatını
kaybetti. Hakgüder'in
cesedi, polis|erin
ince|emesinin
ardından otopsi

yapılmak
üzere
Adll Tıp Kurumu
Morgu'na kaldırıldı.
Cumhuriyet
Savcılığı olayla
ilgili soruşturma
başlattı.

ı0rhan az|trafl kkazaları :2 araıı
Orhangazi'de mey-
dana gelen trafik
kazalarında
2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre,
Mahmut Ozdoğan
(58) idaresindeki 77
AP 082 p|akalı
kamyon ile Selçuk
Çakır (28) idaresinde-
ki 77 DE 973 plakalı
kamyonet, Yeniköy
yo|undaki virajda
çarpıştı. Kamyonet
çarpmanın etkisiyle
sürüklenerek yolun
sağ tarafındaki
tarlaya yan yattı.
Kamyonette bulunan
Abdurrahman Çakır

(69) yaralı olarak
kurtarıldı. Araçta
sıkışan kamyonet
sürücüsü Selçuk
Çakır, kabin
kesilerek 45 dakikalık
uğraşla kurtarılabilda.

Abdurrahman
Çakır ve Sülçuk
Çakır, Devlet
Hastanesi'ne
kaIdırı|dı.
İznik kavşağındaki
diğer kazada, Sayim

Kuşaslan (35)
idaresindeki 25 DP
936 plakalı kamyon,
yolun kaygan
olmasından dolayı
hızını alamayınca,
önünde bulunan
Ayfer Mescioğlu'nun
(41) kullandığı
16 VK 768 plakalı
araca çarptı. Ayfer
Mescioglu ve
yanında bulunan
Mustafa Mescioğ|u
(43) hafif yaralandı.
yaralılar Devlet
Hastanesi'ne
kaldırı!dı. Kazalarla
ilgili soruşturma
sürüyor.
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'Gemllk Kö rtez' İnternette wvyı^r.gemlikkorfezgazetesi.com

§AY ilu§TAFA üııLp EilLA}(,TAI{

Dalre,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
. TAPU TAKİP lşı_ERİ YAPıLıR

AciL sATıLıK 
'ıe 

KIRALııILIRıNız 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

ft ıı ıı 71 ll Ii erıHer Çeş|t Emlak A!ım, Satım ve Kl

120 m2 3 + 1 SAT|LIK LUX DAIRE

BaIıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

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

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

Balıkpazan Eski sahil lılektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

Apt, 3+1. 110 m2 asansörlü .kombili satılık daire

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

Doğalgaz Pol|çesi YapıIır.

lGo RTA

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Tel : 513 2474 Fax: 514 10 21

Her Tür!ü Sigorta lşIemleri ve

Ex§R
Sacidş zAtP

Bursa'da
ıı

u

ölüm

hell

Bursa'da evinde
hayatını kaybeden
şahsın ölümünü
şüpheli bulan
Cumhuriyet
Savcılığı soruşturma
başlattı.
Alınan bilgiye
göre, merkez
Osmangazi !!çesi
Çiftehavuzlar
Mahallesi'ndeki
evinde ölü bulunan
44 yaşındaki
Ayşe Arslan'ın
ölümü belediye
tabibi tarafından
şüpheli bu!undu.
Merinos
polis Merkezi
ekip|eri olay yerine
gelip, durumu
Cumhuriyet
Savcısı'na
bildirdi.
Savcının talimatıyla
Arslan'ın cenazesi
kesin ölüm sebe-
binin belirlenmesi
gayesiyle Ad!i Tıp
Kurumü Morgu'na
kaldırıldı.
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BASİNDA İLK
Çanakkale Şehidi Gemlikli Alioğlu Mehmet

Önümüzdeki Pazar Çanakkale Destanı'nın
92. yıldönümü. Dünyanın en kanlı çarpışmala
rından bir tanesine sahne olan Çanakkale'de
Gemlik'in bağrından çıkmış kişilerde yatmak-
tadır. Bu kişilerden bir tarıesi Gemlikli Alioğlu
Mehmet'tir.

Gemlik basınında ilk defa yer alacak
yaşanmış olayı, bu anlam|ı zamanda siz
değerli okuyucularımla paylaşmak istedim.

1892'de bugün Kurtu! Köyü olarak anılan
Sultaniye Kebir'de doğdu Mehmet. Erken
yaşta annesini ve babasırıı kaybettikten sonra
köyün ileri gelenlerinden olan amcasının
yanında haya tını sürdürmeye başladı. Çiftçi-
lik yapan Meh met, yıllardır açıImadığı ancak
için için sevdiği komşu kızı Esma'yı istetmeye
karar verdi., !.ler iki tarafında onayı alındıki,an soııra
Esma ile Mehmet evlendiler. Mutlu bir hayat
süren çiftin iiç fane çocukları oldu. '

Osmanlı lmparatorluğu o sıralarda, içte ve
dışta çeşitli sıkıntılar yaşıyordu. Yabancılar
tarafından'Hasta Adam' cılarak görü!üyordu.

Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesin-
den sonra Osmanlı Almanlarla 2 Ağustos
191S'te lttltar antlaşması yaptı. Bu da
Osmanlı'nın sa vaşta Almanlar'ın yanında yer
alması demekti.

Bunun üzerine !ngilizlerin Boğaz!arı ele
geçir mek için Çanakka!e'nin geçilmesi
gerekiyordu. lngiltere, Anzak ( Yeni Zelanda
ve Avustralya) askerlerini de bır güç olarak
kullanma çabasına girdi

191S'te askerlik ıçın yollanan pusulayı koy
kahvesinde otururken aldı Mehmet. zaten ara
ara haberler geliyor, givurlar bu güzelim top
rakları elde ediyorlardı. Her Türk gibi Gemlikli
Mehmet de bu olaya büyük bir kin duyuyordu.
Hemen eve koşup durumu bildirdi.
Çanakkalede'ki birliğe teslim otması için üç
gün süre vermişlerdi.

YoIa çıkmadan amcasından helallik istedi.
Gidip de dönememek, gelip de bulmamak
vardı. En zor kısmı çocuklarından ve sevdiği
kadından ayrılmaktı. Esma güçlü bir Türk ı
anası olarak metanetli görünmeye ça!ışıyor
ve kocasına belli etmiyordu üzüntüsünü.
Gözyaşlarını içine akıtmaya kararlıydı. Başı
dimdik uğurlamalıydı ölürcesine sevdiği
adamı. Her şeyden önemliydi vatan savun-
ması. Eş dost akraba o gece davul zurnayla
yolladılar Mehmet'i.

Mehmet son bir kez baktı köyüne. Vatan
için ölme emrini seve seve almaya gidiyordu.

Mehmet gideli çok olmuştu. Çanakkale'nin
geçilmediği Savaşın kazarııldığı haberi tüm
ülke geneline yayı!ıyordu. Esma her gece
Mehmet'i düşünüyordu. Zıır işgal yıllarından
sonra bir gece Esma rüyasında kapkaranlık
bir oda ve Mehmet'in nur gibi yüzünü gör-
müştü. Göğsü sıkışarak uvandı ve ağlamaya
başladı. Biliyordu yiğidi diinmeyecekti bir
daha ,onu çok özlüyordu.

Mustafa Kemal ve silah arkadaşları genç
Cumhuriyeti kurduklarında Esma artık 28
yaşındaydı. Mehmet birçok onurlu Türk Evladı
gibi vatanını korumaya gitmiş, ama geri
döneme mişti. Esma buna katlanmanın ne
kadar zor ol duğunu bilmesine rağmen üç
çocuğunu ba balarının katıramanlığını
an!atarak yetiştirmişti

Siz değerli okuyucularıma bu güzel anıyı
sunmama olanak tanıyan Alioğlu Mehmet'in
torunu değerli büyüğüm ve aynı zamanda
eniştem Sayın Rıfkı Güleç'e sonsuz teşekkür-
ler!..

Allah başta Mustafa Kema! Atatürk olmak
üzere bu vatan için kendini feda etmiş tüm
atalarımzı nur içinde yatırsın.

erlledl

lşsizlik oranı geçen yıl Ara!ık ayında yüzde
10,5'e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı lşgücü
Anketi'nin Ara!ık 2006 sonuçları açıklandı.
Buna göre, çaIışma çağındaki nüfus 848
bin kişi artarak 52 milyon 50 bin kişiye
çı ktı.
lşsizlik oranı ise geçen yılın aynı dönemine
göre 0,7 puanlık düşüşle yüzde 10,5
seviyesi nde gerçek!eşti.
Türkiye genelinde işsiz sayısı da 94 bin kişi
azalarak 2 milyon 608 bin kişiye indi.
Kentsel yerlerde işsizlik oranı yüzde 12,5,
kırsal yerlerde de yüzde 7,5 oldu.
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Barış Güler'in kaleminden
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slzllk oranı Hafta sonu
a sıcaklıklar artı

Yurt genelinde sıcaklıklaı hafta sonunda
batı bö|gelerinden başlayarak tekrar arta-
cak.
Meteorolojik verilere göre, bugün doğu
kesimlerde ve Karadeniz'de yağış bek-
lenirken yurt gene!i parçalı bulutlu olacak.
lç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don
olayı bekleniyor.
Hava sıcak!ığı hafta sonunda batı bölgeler-
den başlayarak artacak.
DENİZLERDE DURUM
Denizlerdeki fırtınanın, güney Ege ve batı
Akdeniz'de bu akşam saatlerinden sonra
etkisini kaybetmesi bekleniyor.

tte-

Düşünsel Boyut
Yelda BAYK|Z

e-mail : yeldaby kz@gmail.com

,$
ö

EtE]ıIAil ARAillY(IR

Firmamızda çalıştırılmak üzere

Askerllğini yapmış
ıı

BAY şOFOR ARANIı|IAKTADıR,

Adresı Gazhane Gaddesi ilo: 11

YATAŞ BAYİİ

Tel| 5147877

§iz de geleceğimize bugünden el koyun

Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok,,,

EL ı(OYUıI

Avea, Telsim ue Turkce|]hattınııün 3464'e meujatın.

öATil]ill ıuww,elkoyun,com
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$lnan'dan Feııerhah
Bursaspor'un golcü
futbolcusu sinan
Kaloğlu, hafta sonu
oynayacakları
Fenerbahçe
maçını kazanarak iki
haftadır aidıkIarı
kötü sonuçlara'dur'
diyeceklerini söy!edi.
Yeşi !-beyazl ı futbolcu
Sinan Kaloğlu,
Fenerbahçe maçının
zor geçeceğini
belirterek,
"Fenerbah.çe iyi
bir takım. lyi de oyun-
cuları var. Ancak biz
de ken(i sahamızda
iyi oynayan baskılı
oynayan bir takımız.
zaman zaman
beraberlikler
alabiliyoruz. Ama
kendi sahamızda
yenilen bir takım
deği!iz. Seyirci desteği
ile atmosferi yüksek
bir maç olacak.
umarım daha önce
Fenerbahçe'ye karşı
tutan şansım tekrar-
lanır. Gol attırırım

veya atarım.
Takımın kazanması
önemli" dedi.
Rakip takımlardan
zaman zaman
üstün oynadık!arını
hatırlatan Kaloğlu,
"Kapanan takımlara
karşı bizim maçlarımız
daha zor geçti.
Futbo! o.ynamak
isteyen lstanbu!
takımlarına karşı
hep iyi oynadık, üstün
oynadık. Şansız
maçlar kaçırdığımız
da oldu, kazandığımız
da. Bu takımlara karşı
futbolcular otomatik-
man kendini daha
farklı konsantre eder.
Şehir kendini kon-
santre eder. Çünkü
beklentiler daha
büyüktür. Maçlarda
herkes 3 kat mut|u
olur. Taraftar her
zaman bizim 12'nci
adamımız oldu.
Onlara çok büyük
görev düşüyor"
diye konuştu.

öı da
Fenerbahçe maçına
ga!ibiyet parolası ile
çıkacaklarını vurgu-
layan Kaloğlu,
"lkincl yarıya
kötü başlamadık.
Sadece iyi oynadığı
mız maçlarda golü
bulamadık. Bu maçı
kazanıp, iki haftadır
aldığımız kötü
sonuçlara'dur'
diyeceğiz" diye
konuştu

Bur§a§ a
olduğunu,
rakibin adından
çekinmediklerini,
sahaya mutlak
3 puan için
çıkacaklarını
belirtti.
Ligin ilk yarısında
Fenerbahçe'yi
deplasmanda
yendiklerini
hatır|atan Basın
Sözcüsü Dursun,
"Oyuncularımızın
kazanmak için
gerekli mücadeleyi
sahaya yansıtacağı-
na inanıyorum.
lyi oynayan kazan-
sın, ama umanm
iyi oynayan ve
kazanan taraf
biz oIuruz.
Fenerbahçe'den
çekinmiyoruz ve
futbo!cularımıza
güveniyoruz"
diye konuştu.
son haftalarda
futbolun güzel!ik-
lerinden çok
tribün olaylarının
gündeme geldiğini
be!irten Dursun,
Bursaspor olarak
tüm maçların
fair-p!ay kuralları

ete kllltlendl
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Bursaspor Kulübü
Basın Sözcüsü
Turgay Dursun,
Fenerbahçe maçın-
dan ga!ibiyetle ayrı!-
mayı hedeflediklerini
belirterek,
"Oyuncularımızın
kazanmak için gerek-
li mücadeleyi sahaya
yansıtacağına
inanıyorum" dedi.
Sivasspor mağlu-
biyeti sonrası
eleştirilen futbolcu-
ların bu eleştirilere
en iyi cevabı yine
Fenerbahçe
karşısında sahada
vereceğini ifade
eden Basın sözcüsü
Turgay Dursun,
Yeşil-beyazlı futbol-
culardan Fenerbahçe
maçında yüksek
futbol kalitesi
bek!ediklerini
söyled|.
"lddialı konuşmayı
sevmem, ama
kazanacağımıza
inanıyorum"
diyen Basın
Sözcüsü Dursun,
futbolcuların
motivasyonlarının
üst düzeyde

çerçevesinde
geçmesini
istediklerini
vurgu!adı.
Fenerbahçe karşısın-
da bu düşünce
doğrultusunda
mücadele
edeceklerini di!e
getiren Dursun,
"Biz galip
geleceğimize
inanıyoruz.
Zaten iyi mücadele
edersek, bunun
karşılığını alırız.
Futbolun başka
sonuçlar doğur-
masını kabul
etmiyoruz."
ifadesini
kulIandı

4ı
-|

=ı-ı

Gemlik Vergi Dairesi'ne kayıtlı 096 005 8334 nolu
mükeIlefim. Vergi Levhamı kaybettim. Hükümsüzdür.

Ozer ATALIK

2008 Avrupa

Şampiyonası Grup
Elemeleri'nde

mücadele eden
(A) Mllll Futbo!

Takımı'nın, Yunanistan
ve Norveç İle

oynayacağı krİtİk
maçların aday

kadroları bugün
açıkİanacak...

Milli Takımlar Teknik
Direktörü Fatih
Terim, 24 Martta
oynanacak
Yu nan ista n-Türkiye
ve 28 Martta yapıla-
cak Tür.kiye-Norveç
maçlarının aday

ıı

ıklanıa kadro bu uıl?ü

kadrosunu açıklaya-
cak. (A) Milli Futbo!
Takımı'nın, yapacağı
önemli iki karşılaşma
için 17 Mart
Cumartesi günü
akşamı toplanacağı,

Beşiktaş'tan aday
kadroda yer a|acak
futbolcuların
Kayseri Erciyesspor
maçından sonra
kampa katılacağı
öğreni!di.

0rAı Yı
Y

Bursa'da yaşayan
Sivaslı bir iş adamı,
Turkcel! Süper Lig
takımlarından
Sivasspor'a 10 bin
YTL yardımda bulun-
du... Sivasspor
Kulübü'nden yapılan
yazılı açıklamaya
göre, Sivasspor
Asbaşkanı Erda!
sarılar ile bir
araya gelen Bursa
Sivaslı lşadamları
Derneği Başkanı
Ercan Karakaya,
Bursa'da yaşayan
sivaslılar olarak
Sivasspor'un
başarısı ile gurur
duyduklarını be!irtti.
Sivasspor'un
başarısının devamı
için kulübün maddi
ve manevi desteğe
ihtiyaç duyduğunü
ifade eden Karakaya,
"Bursa'da ikamet
eden Sivaslı iş
adamımız omer
Lütfü Susamış'ın
ku!übümüze gön-
derdiği 10 bin YTL'llk
yardım çekini

asbaşkanımız Erdal
Sarılar'a veriyorum.
Bu inşallah bir
başlangıç.
Derneğimiz
Bursa'da bulunan iş
adamlarımız ile
istişare yaparak
Sivasspor'a maddi
destek sağlama
konusunda i!k adımı
attı. Bu desteklerin
devamının geleceğini
umut ediyorumi'
dedi. Asbaşkan Erdal
Sarılar ise bu jest-
!erinden dolayı
dernek başkanı
Ercan Karakaya'ya
ve iş adamı Omer
Lütfü Susamış'a
teşekkür etti. Sarılar,
bu davranışın diğer

derneklere de örnek
teşkil etmesini
dileyerek, işadamı
Susamış'a
ulaştırılmak üzere
Karakaya'ya teşekkür
belgesi verdi.
Konuşmaların
ardından Karakaya,
10 bin YTL tutarında-
ki yardım çekini
Sarılar'a teslim etti.
Açık!amada,
Bursa sivaslı
lşadamları
Derneği'nin,
daha önce de
Sivasspor'un,
Bursa deplasmanın-
da masraflarını
karşılayarak kulübe
destekte bulunduğu
hatırlatıldı.

ldol ar|dan ardıınıan

GBMür siışEMA GüNtilGü

§eanşlar

l 1.50, 14.15 . 16.50 . 20.00

l ı.45 , 14.00 . 16.15 . 18.ı5 . 20.15

(Rezeıva§yon Tel : 5t5 33 2U

ı2.00, 14.00 . 16.00 . 18.00 . 20.50

(Rezerva§yon Tel : 5l5 64 06)

VENUS sINElılA§l

Filmin Adı

çltG[I DER§IıAJIE

BARDA

IInKU SINEIıIA§ı

KOKU
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Tırnak batınasında a akkabının a
kanser tedavisinde

özler hormonda
ı

Ozellikle çaIışan!arda
sıkça görülen ayak
tırnağının batması
üzerine yaşanan
rahatsızlığın neden-
leri arasında yan!ış
ayakkabı seçiminin
önemli rolü var.
Tırnak batması, bir
ayak parma'ğı tır-
nağının keskin ucu-
nun ayak parmağı
etinin içine doğru
büyümesi sonucu
ortaya çıkıyor.
Sıklıkla ayak
başparmağında
meydana geliyor.
Birçok insanın başı-
na gelen ve göz
ardı edilen bir sorun
olan tırnak batması
hakkında sema
Hastanesi
Dermatoloji Uzmanı
Serpi.! Ozyılmaz'dan
önemli bilgiler aldık.
Herkeste görülebili
yor tırnak batmasının
kadın ve erkek ayır-
madan günümüzde
oldukça sık görülen
bir sorun olduğunu
belirten Özyıtrnaz,
ayak sağlığı,
yürümeyi etkilediğin-
den günlük aktiviteler
ve çalışma hayatında
daha büvük bir önem
kazanıyoı dedi.
Tırnak batması, ayak ,

parmağının, gene!lik-
le de başparmağın

dokusuna tırnağın
batması sonucunda
rneydana geliyor.
Tırnak batması,
şiddetli ağrı ve
yaranın iltihaplan-
rnasına yol açıyor.
Tırnak batmasına
sebep olan faktörler,
, Ayak tırnaklarını bir-
birj üstüne bindiren
ayakkabılar giymek
,Ayak tırnakların çok
kışa kesmek ya da
düz kesmemek
,Ayak tırnağında
zedelenme
,Norma|in dışında
kıvrık ayak tırnakları
,Ayak tırnaklarının
kalın!aşması
Tırnak batmasının
bulguları,
Tırnağın bir ya da
iki tarafında ağrı
ve hassasiyet
Ayak tırnağının
etrafında kızarıklık

Tırnağın
etrafında şişme
Ayak tırnağının
etrafındaki dokuda
enfeksiyon
Ayak sağlığının
kişinin sosyal
yaşamını da etk-
ilediğini belirten
Dr. Serpil Ozyılmaz,
gyak bakımına ve
sağlığına önem ve
rilmesi gerektiğini de
sözlerine ekledi ve
ayak sağlığı için
bir takım önerilerde
bu!undu;
.Tırnakları küt kesin.
Ayak parmağınızın
ön kenarına uydur-
mak için tırnaklarınızı
yuvar!atmayı n.
Ayaklarınızda
dolaşım problemi
varsa, her üç ayda
bir tırnaklarınızı,
profesyonel olarak
bakımını yaptırmak

için, bir podiyatriste
gösterin.
,Ayak tırnaklarını
orta uzunlukta tutun.
Ayak tırnaklarını ayak
parmaklarınızla bir
boyda olacak şekilde
kesin. Eğer ayak tır-
naklarının çok kısa
kesilmesi,
ayakkabıların ayak
parmaklarına yaptığı
baskı, tırnakların
yumuşak doku
içine girmesine
neden olabilir.
,Ayaklarınıza tam
uyan ayakkabılar
giyin. Ayak parmak-
larına aşırı derecede
baskı yapan ya da
sıkıştıran ayakkabılar
tırnak!arın çevredeki
dokulara girmesine
neden olabilir. Eğer
ayaklarınızda sinir
rİhatsız!ığı varsa, 
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ayakkabılarınızın çok
sıkı olduğunu fark
etmeyebilirsin iz.
Tercihen ayak
problem|eri olan
kimselere uyan
ayakkabılar satan
özel ayakkabı
dükkanlarından
olmak üzere,
ayağınıza iyi
uyan ayakkabılar
almaya ve giymeye
ozen gösterin.
,Koruyucu ayak
malzeme|eri kullanın.

kanser tedavisinde
gözler kan basıncını
düzenleyen bir
hormona çevrildi.
Yapılan bilimsel
araştırmalar, bu hor.
monun farelerde
akciğer kanseri
tümörlerini küçült-
tüğünü ortaya
koydu. Hormonun,
akciğer kanseri
tedavisinde y6ni bir
yöntem olarak kul-
lanılabileceği
ifade edi!iyor...
Wake Forest Univer-
sitesi tıp fakültesin-
den bilim adamları,
insanlardan alınan
akciğer kanseri
hücrelerini farelere
zerkederek laboratu-
var ortamında
inceiemeiercie ouiun-
du. İnce|emeler
sonucu, angiotensin-
(1-7l hormonu
veriIen farelerde
tümörlerin yüzde 30
oranında küçüldüğü
tespit edildi.
Bilim adamları, bu

hormonuri kansere
karşı etkisinin
COX-2 ya da
cyclooxgenase-2
olarak adlandırılan
ve hücre büyüme-
sine yol açan enz-
imin sa!gılanmasını
azaltmasından
kaynaklandığını
belirtiyor. ;

universitenin
Kapsamlı Kinser
Merkezi'ndeki bilim
adam|arı, hormonu
önümüzdeki aylarda
akciğer kanserli
insanlarda deneye-
ceklerini belirtti.
kanser Merkezi
yöneticisi Frank
Torti, klinik araştır-
malar sonunda
angiotensin-(1-7)
hoı,monunun kanser
tedavisinde etkili bir
yöntem olarak kul-
lanılacağı ümidinde
olduklarını ifade etti.
Akciğer kanserinin
en ölümcül kanser
türü olduğu
belirtiliyor.
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ıGemllk Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza
TEK İştetme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayoll4rı
Liman Baş.
Ma| Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rvıa.

Tapu Sicl. Müd.
Müftülük
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
Yalova
Topçular
Eskihisar

(226| 814 10 20
(226| 363 43 19

|262| 655 60 31

oToBUS
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaIi

TUP DAGıTlclLAR|

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 İştet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115

İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yaz İşt. Md. 513 45 21 -111

Su Anza Yalniz 185

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NOBETÇİ E CZANE

16Mart2001. Cuma

ALAGDZ,ECZ/.I{ESI
Dr, ZiyaKaya Mh, N[o:88

Tel: 5l4 85 65 GEMLIK

ıaa

GEMuK,lN lLx GUı{LuX GA,ıETES|
GEtıLlK

I cüNı-üx sivısi cızETE I

YEREL SÜRELi YAYİN
YlL : 34 SAY| : 2598

FİvATı : 0.25 yTL. (KDv Dahıı)
Sahibi ; Kadri cÜl-en

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap CÜl_en
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSOZ

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

yönetim ve Basım yeri : KORFEZ OFSET
Matbaacl ı k-Yay ı ncıl ık-Reklamcılık Tesisi
İstiklaI Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLiK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

e-
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Elına ekerl minlklerl
ata bindl buzda ka dı

Elma Şekeri
Kreş ve Gündüz
Bakımevi'ndeki
minik öğrenciler
buz pateni ve
binicilik kurslarında
at sevgisini ve
buzda kayarak
kendi|erine güven-
lerini arttırıyorlar.
Gemlik'in güvenilir
Kreş ve Gündüz

Bakımevi olduk-
larını söyleyen
Elrıra Şekeri
Müdürü Erkan
Akıncı, binicilik
ve buz pateni
kurslarının dönem
boyunca devam
ettiğini, yaz boyun-
ca da sürdürüle-
ceğini belirtti.
Akıncı, yaz ayların-

da öğrencilere
yeni branşlarda
kurslar verecekleri-
ni belirterek şöyle
konuştu i "BıJ
yaz yelken, tenis,
yüzme dallarında
kurslarımızı diğer-
lerine ekleyeceğiz.
Haziran ayında
başlayacak olan
bu kurslar için

alt yapımızı hazırlı
yoruz. Uzun yıl-
lardır verdiğimiz
hizmetle adımızı
yaşattık. Ailelerin
çocuRlarını güvene
rek bırakabilecek-
leri bir yuva
oluşturduk.
Bu bizi diğerlerinin
ayıran en önemli
farktır. " dedi.
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zl raat odası se

Gemlik Ziraat Odası seçimleri bu kez Yüksek Seçim Kurulu kararıyla iptal edil-
di. Dün Yüksek Seçim Kurulu'ndan Ziraat Odası'na gelen yazıda, seçimlerin iptal
edilme gerekçesi olarak, yönetim kurulu seçimlerinin kuranın yapıldığı gün yapıla-
mamış olması gösteriPi. Gemlik Ziraat Odası Başkanlığı'na seçilen Ali Çelik yap-
tığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen yazıda seçimlerin 29 Nisan 20O7
Pazar günü yenidön yapılmasının istendiğini söyledi, Haberi sayfa 2'de
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TARAFSİZ SİYaSİ GA.Z;ETE
l7 Mart 2007 Cumartesi info@gemlikkorfczgazetcsi.com 25 Y Kr. (250.000 TL.)
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KoRFEz AV
BAL| KÇlLlK ttlAUEM E LER|

TOPTAN & PERAKENDE

ıfiRA nvcı ııĞ ı ıı,ınuııvırırni

VE TABAİ\|CA {RUHsATLll

MERM| sATlsLARıYıl

HlZMETINİZE ACILDI
Biilentıe Numgn Dursun :

Semerciler Yokuşu 1gll Ce]ıil-İX
Tel : 512 21 33 Fax :514 11 48

Ankara'da yapılan toplantıdan sonuç aIınamadı

D
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Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmai l.com

Ne olacak gübre işçisinin ha!i..
Gemlik Gübre işçisindeki tedirgin!ik

sürüyor.
lşveren aldığı kararla 207 sendikalı işçinin

iş akdini fesh ederek, tazminatlarını,ödeyip
işten çıkartacak.,|şverenin kendine göre gerekçeleri var.

Doğalgaza AKP hükürneti tarafından
yapılan zamlardan sonra gübre maliyetinin
yükselmesi ve mal satamamaları gerek
çelerin başında..

Yani, işçiyi biz değil, AKP hükümeti işsiz
bırakıyo demeye getiriliyor.. -

Haksız da değiller.
- ,^ Doğalgaza bu kadar zam yapıhrsa, sanayi-
ci de bu işin altından kalkamaz.

Tabii iş bununla bitmiyor, başka nedenler
de var.

Bir kez gübre üretimi o kadar karlı bir iş
olmaktan çıktı.

Köylü ekip biçmiyor ki gübre satılsın.
AKP'nin köylüye uyguIadığı politikalarla

so]ıucu köy|üler de işsiz kaldı.
. ' Gübreyi ne yapsın köylü.

Gemlik'te limancılık daha karlı bir iş kapısı
oldu.

Gemlik Gübre işvereni giderek Iimancılığa
önem verecek.

Yatırım politikaları bu yöne kayacak.,Yeni iskele büyüme projelerinden söz
ediliyor. Sonra, Sealife Barın açılışında veri
len haberde, iki yeni yıldız!ı otel inşaatı ve
büyük yüzme havuzu var..

Yani, yatırımlar gübreye değiI, limancılığa
ve turizme doğru kayarken ne olacak gübre
işçisinin durumu dedemek elde değil.

|şçi temsilcileri ile işveren ve AKP'lller
geçtiğimiz günlerde Ankara da biraraya gelip
çözüm aramışlar ama sonuç çıkmamış..

Ikinci toplantı önümüzdeki salı yapılacak-
mış.

Dileriz olumlu bir karar çıkar.
Ama, görü|en o ki, bu toplantıda anlaşma

sağlansa da işverenin hedefleri belli.
Sonuçta olan yine işçiye o|acak..
Bunlardan AKP'Iiler kendilerine ders

çıkarmalı diyorum

0enlllt 0ühr0
26 Mart tarıhırıde

207 işçisinin işten
çıkartma kararı alan
Gemlik Gübre San?
yi A.Ş.ile Petro!-lş
sendikası arasındaki
gerginlik devam
ederken, g7çtiğimiz
hafta AKP llçe Divan
Toplantısına katılan
sendikacılar ile
işçilere Salı gününe
kadar bekleme sözü
veren AKP Bursa Mil
letvekili Faruk Çelik
ile Ankara'da birara
ya gelen taraftar so
runa henüz çözüm
bulamadı. Syf 3'de
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Gemlik Kaymakamlığı tarafından düzen-
lenen 18 Mart Şehitler Haftası anma
töreni yarın Atatürk Anıtı'nda yapılacak.
Günün anlam ve önemini belirten
konuşmaların ardından Şehif Mezarlığı
ziyaret edilecek, Haberi sayfa 2'de

ehltler

törenle anılacak

Enkazda nefes
kesen tatblkat
Bursalıların can ve mal güvenliği için
24 saat görev başında olan Büyükşehir
Belediyesi AKOM ekipleri, her türlü afete
karşı hazırlıklı olmak amacıyla teorik
ve pratik eğitimlerle sürekli kendilerini
gel işti riyorlar. AKOM) eki plerinin
Eğerce'deki enkazda yaptıkları tatbikat
nefesleri kesti. Haberi sayfa 4'de

iGemllk Körfez' internette www,gemlikkorfezgazetesi,com adresini tıklayın

L
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Gürhan çETİNKAYA

Çanakkale Zaieri.,
Çahakka|e Zaieri'nin 92. yıldönümü bugün daha çok

anlam taşıyor.
Türkiye'yi bağımsızlığa götüren kıvılcımın çakıldığı

savaş...
Çanakkale Savaşına baştan sona*"öz9ür!ük" tutkusu

damgasını vurmuştur.
Ve bu tutku ....
Gencecik insanl ara zaieri tattırmıştır.
Savaşın önderi Mustafa Kemal Paşa ise yüksek

komuta yeteneğiyle yedi düvele "Çanakkale'nin gççilg-
mez" olduğunu kanıtlamıştır.

Cephanesi biten askerleri; "Süngü tak" komutuyla
yeniden tetikleyen Mustafa Kemal Paşa'nın,'"Ben size
taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölün
ceye kadar geçecek zaman'içinde yerimize başka
kuvvetler ve başka komutanlar geçe bilir" emri Türkün
azirn ve kararlığının göstergesi olmuştu.r.

Azim ve kararlığın bir başka göstergesi de Çanakkale
Savaşları sırasında cephede verilen öğle yemeğidir.

43'ncü Alay 1'nci P. Tb. 1'nci Bölüğün 1917 yılı Yemek
Listesi

15 Haziran : Sabah: Üzüm Hoşafı Öglen:,Yok Akşam:
Yağlı buğday çorbası Ekme.k: tam

2s xaİırah ] sauah :Yok öğle:yok Akşam:.üzürn
hoşafı Ekmek: Tam

18 Temmuz : Sabah :Üzüm Hoşafı Öğlen:Yok
Akşam:Yok Ekmek: Yarım

8 Ağustos: Sabah ;Yarım ekmek Öğlen: Yok Akşam:
Şekersiz üzüm hoşafı

Not : 21 Temmuz 1917'den itibaren ordu emriyle
ekmek istihkakı 500 grama indirilmiştir. Çünkü un ve
ekmek kalmamıştır.

Türklerin özelllkle Çanakkale'de 250 bin şehit vermek
uğruna kaz..andığı bağımsızlık savaşı Avrupalıları şaşkı-
na uğrattı. Uzerinden tam 92 yıl geçmesine rağmen
kuyruk acıla.rı dinmiyor.

lstanbul 'Universitesi öğretim üyesi Alman asıllı Prof.
Fritz i,|eumark'ın öğrencilerinden birinin: "Avrupa bizi,
neden sevmez, hocam?" sorusuna verdiği yanıtla da
dünya durdukça dinmeyeceği gözleniyor.

"Çok samimi olarak itiraf edeyim ki, Avrupalı, Türkleri
sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır
Kilisenin Türk ve. lslim 4üşTaTtığı Hıristiyanlagn
hücrelerine sinmiştir. Sebeplerjne ge!ince:

Müslüman olduğunuz için İevmez. Ama, faraza laik
o|mak şöyle dursun, hristiyan olsanız da size düşman
olarak b3kmayi devam eder.
. Sizler farkında değilsiniz ama, onlar şu gerçeğin
farkındadırlar:

' Tirihten, Türk çıkarılırsa ortada tarih kalmaz. Osmanlı
arşivi tam olarak ortaya çıkarsa, bugünkü tarihlerin
yeniden yazılması gerekir

Avrupa'nın pazarı idiniz.
Şimdi Avrupa'yı pazar yapmaya başladınız.

_ En az 400 yıl Avrupa'da sırtımızda ve ensemizde at
koşturdunuz.

Se!çuklular Anadolu'yu, Osmanlılar ise Orta Avrupa
ve Balkanları Haç!ı ordularına mezar effi!er.

Sizi silah ile yenemeyenler, sizleri kendilerine ben-
zeterek hikimiyet sağladılar, önce giyiminizden hayat,
tirzınıza kadar; ahIik! değerlerinizi yıpratmaya başla
dılar, sonra da kendi içinizde sizi bölmeye başladıIar.

Se!çuklu ve bi!hassa Osmanlı, lslimiyet uğruna
herşeyini feda etmeseydi, lslimiyet bugÜn Uğl<l sadece
Hicaz'da varlığını devam ettirirdi.

Kaldı ki Vehhablllğl kuranlar da lngiliz Dominyon
Bakanlığının adamlarıdır. Batı hbr yerde, islamiyet'i sapık
inançlara kanalize etti. Ama Osmanlı, Asr-ı Saadeti
devam ettirdi.

ltaOe ettiğim sebeblerden kilise size kin kusmaktadır.
Ben Türkiye'ye geldiğim de 2 üniversiteniz vardı.

Şjindl (o zaman) 19 ünivgrsite var. Osmanlı zamanında
ise her yerde bir medrese vardı. Tarihinize bakın!

Her medresede ilim tedrisatı vardı, ilk denifrltıyı
Obmanlı'nın yaptığını çoğunuz bilmiyorsunuz belİi de
ama Avrupa bunu biliyor.

Sizleı gerçek hüviyetinize döndüğünüz an Avrupa'4ın
refahı ye medeniyeti yıkı!ır.

Ama bu şartlarda çok zor... "
Her geçen gün de zorlaşıyor..
Çünkü kırmızı çizgiler giderek
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Seçim Kuruluna -

yapılan itiraz
sonucu iptal
edilerel« üçüncü
kez seçime
ğidi!mesine
karar verilirken
mevcut Başkan
Adliye Köyü
Muhtan
Ali Çelik ile
seçimi kurayla
kaybeden
Yeniköy
Muhtan
Cemil Gündüz'ün
yeniden
aday olup
oImayacak!arını
ise önümüzdeki
günler
gösterecek.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Otaylı şekilde
sonuçlanan
Gemlik ziraal
Odası seçimleri
bu kez yüksek
Seçim Kurulu
kararıyla iptal
edildi.
24 Şubat'ta
yapılan Ziraat
Odası seçim-
lerinde 14 oy
alan Gemil
Gündüz'ün
önce seçimi
}azandığı
açıklanmasıyla
başlayan seçim
kaosu bir oyu
iptal edilen Ali
Çelik'in itirazı
ile geçerli.
sayılınca llçe
Seçim Kurulu
başkanı tarafından
kuraya!arar
verilmişti.
27 Şubat 200J
günü ilçe Seçim
Kurulu Başkanı
Asliye Hukuk
Hakimi Nigar
Bozan'n makamın-
da bir araya
gelen iki.adaydan
Ali Çelik kurayı
kazanarak
ziraat odası
Başkanı olmuştu.
Bir gün sonra
yapılan meclis
seçiminde yeni

ü

yönetim kurulu
oluşturularak
ilk toplantısına
yapmıştı. (D

Dün Yüksek
Seçim Kurulundan
ziraal odası'na
geien yazrja
ise seçimlerin
iptal edilmğ
gerekçesi olarak,
yönetim kurulu
seçimlerinin
kuranın
yapıldığı,gün
yapılamamış
olması
gösterİliyor.
yıllar sonra
kurulması
gerçekleşen
fakat liste

savaşına dönüşen
Gemlik Ziıraat
Odası seçimlefinin
Yüksek Seçim
kurulu'ndan
gelen yazı ile
29 Nisan 2007
Pazar günü
yeniden
yapılmasına
karar verildiği
blldlrildl,
llk yapı|an
genel kurulda
gerekli evraklann
divan kuruluna
verilmemesi
nedeniyle bir
hafta ertelengn
ziıraat odası
seçimleri bu
kez de yüksek
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0hlt|er arın törenle aılılacall
Seyfettin ŞEKERsÖz Atatürk Anıtına

Gemtik .çelenk sunumuyla

Kaypa|«amıığı 3İİl"|3İ1*;"tarafından ::,:--;.
düzentenen çelenklerin

1ğ !ı;n §"ıııtı"r ;:l,:ŞJJji
Haftası anma anma töreni
töreni yarın

saygı duruşu ve
lstiklal Marşı
iIe devam edecek.
Günün anlam
ve önemini
belirten konuş-
manın ardından
şehit mezarları

ziyaret edilecek..,
Anma töreni
Merkez
Komutanlığında
şehit aileleri
onuruna
verilecek kokteyl
ile son bulacak.
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nreklamlarınız l n bizi

lstiklal Caddesi Bora Sokak tlo : 3'B GEİIL|K

(Akbank 3ra!ığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0.221)J13 96 83 Fax : 5l3 35 S
Her tür!ü alım-satım,
eleman ilanlarınız ve

dön üşüyor ..
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Vlcdan Kayır TOPAKTAŞ

Bulut geçerken yağmıyor!.
Ormanları, gölleri, kuşları, börtü böceği ve tarlaları yok

eden beyaz kağıtlar klmlerin e|inde?!
Bakanın kör gözüne imza attığı beyaz kiğıtlar cayır

cayır yanıyor!
Kül izi bile bırakmayan kiğıtlar uçuşuyor kuşların kanat

sızlığında!
Maden köyü Türklye'de doğaya Bakan katliamı !.
Maden Ocakları'nın adresi şimdilerde Bursa

Bulutları bi!e isyan ettiriyor...
Köylüler diyor ki, 'bulutlar geçerken yağmadan gidiyor'
Bulutsuzluk günleri geliyor...
Bulutları da küstürdük.
Küresel sıcaklık derken, küresel pencerelerde bir yaban

ot bile olamayacağız!...
Bulutlar göç ediyor !

Bursa'nın son yeşi! yaprakları olarak kalan ormanlık
alanları, Ki; tarlaları da yok edecek olan 250 firma maden
arama ruhsatı almış.

Benim merak ettiğim, ruhsatın altındaki imzalar!
.Zira Ankara'ya gidip Enerji ve Tabli Kaynaklir Bakan
liğı'na başvuran neredeyse herkes 'maden arama' adı al
tında ruhsat a!ıyor ve bu ruhsatla gelip doğanın en güzel
-yerlerine taş ocağı a$yor. -

Ormanlık alanlar yok ediliyor, tepeler kaldırılıyor, en gü
ze! yerlerde, ay yüzeyini andıran krater çukur|ar açılıyor.

Ormanlık alanlardaki köylüler tehlikenin farkında isyan
ediyorlar. Umarım inatla direnirleı seslerini haykırırlar!

Medyanın sessizliği ise can sıkıyor!
Ovalarına 'Termik santral kurulmasın' diye bağıran o

çarşaflı köy kadınları caddelere yatmışlardı. Sonra... §us
turuldu|ar...

Tarımsal alanın ortasına kurulan ve arkasına George W.
Bush'u alan Cargil!'i unutmamak gerek...
Sivil toplum örgütleri sivil- e!biselerinden soyunsun|ar

artık. Yoksa toprak yanık kokacak...
|znik gölü ise gözraşını akıtacak. Göz pınartarı kurur

ken!. Balıklar ağlıyor!. Zeytinlikler, şeftalilik!er, elmalıklar,
güller...

Çok yakında dağların ve ormanların yeşilliğini değil;
Taş ocaklarının ormana yaptığı tahribatı göreceğiz.

Maden arama ruhsatı alan, gelip taş ocağı açıyor.
Taşları kırıyor, döküyor ve ve onlara yeni şeki|ler veriyor.
Doğanın şeklini bozarak! ! !

Sayfiye, Şevketiye, Badırga, Kayapa... Köylerde bulut-
suz|uk başlıyor!...

SlT ilan.edilen Uluabat Gölü tehdit altında, Nilüfer yani
lotus çiçeği bi!e sürgün edilebilir bulutsuzluğa!

Gö! yamacında bulunan Kayapa'da taş ocakları doğayı
delik deşik ederken, şimdi de bulunduğu bölgede uğur-
böceği gibi kalan Demiıtaş beldesi madencinin cebine
giriyor!. Bir dönem Rumlann yaşadığı bu köylerdeki köy
lüler ne diyor?

"Rum|ar birkaç evi yaktılar, kendilerinden bir şey bırak-
mamak için... Oysa ormanları yok ediyor bakanlar."

Bir köylü diyor ki;
"Bir dal kestiğimizde dünya ceza alıyoruz. Ama onlar

ormanlarımızı, tarlalarımızı yok ediyorlar."
Dalı kestiren soğuk hava.Ya taşı-toprağı yok eden?

Neden!
Güney Marmara Doğal ve Kültüre| Çevreyi Koruma

Derneği (GUMÇED) Genel Başkanı Adnan Onürmen ve
yönetim kuru|u üyeleri, Kayapa sırtlarındı|«i orman|ık
alanların taş ocaklarına isyan ediyor. a,'

Kentin tist kesimlerinden rahatlıkla görülebilen, Çevre
Yolu'ndan geçenlerin de 'İşte Bursa'nın yeşilllğl' diyerek
imrendikleri alanlara, maden arama adı altında taş ocağı
açma ruhsatı veriliyor. 250 çukur...

Bölge 24 yıl önce yandığı için Orman Bakanlığı yeniden
ağaçlandırmış. Dikilen fıstık çamları şimdi 13 yaşında.
Orman Bölge Müdürlüğü bütçesinin önemli bölümünü
her yıl bu bölge için harcıyor.'

Bölge halkının yararlandığı fıstık çamları ocakbaşında
yanacak! Çatır çatır..Osmangazi'nin sınırları içindeki
lsmetiye'de kalan 100 hektarlık orrnan alanıyla, hemen
yanında Yıldırım'a bağlı Kazıklı sınırları içindeki 93 hek-
tar ile Demirtaş Barajı su top|ama haırzasına kefen gly-
diriyorlar. Yaban hayvanlarının barındıkları bu bölgeler
madenci kılıklı adam|ar tarafından yaşanmaz hale geti
riliyor. Maden göz!ü bakanın imzası... Doğa katliamı...

Köylünün sesi cılız... Bulut yağmadan geçiyoı...
Kravatlı katiller mutlaka hesap vermeli...
Ormanları, gölleri, kuşları, börtü böceği ve tar|alan yok

eden beyaz kağıtlar kimlerin elinde?l
Bakanın kör

HABER

r yanıyorl
gözüne imza attığ
kül izi bile bırakm

ı beyaz k6ğıtl
ayan kiğıtlar

ar cayır
uçuşuyor

nka

Ankara'da yapılan toplantıdan sonuç alınamadı

0gıilllll 0ührc l lsl hellleıngdg

Seyfeftin ŞEKERSÖZ
Geçtiğlmiz hafta
AKP llçe Divan
toplantısına
eşleriy!e birlikte
sorunlarını
görüşmek üzere
gelen ve Faruk
Çelik'e dertlerini
anlatan Gemlik
Gübre lşçileri,
henüz beklediklerl
iyi haberi
alamadılar.
PetrolJş Bursa
Şube Başkanı
Nuri Han'ın AKP
Bursa Milletvekili
ve TBMM Grup
Başkanvekili
Faruk Çe|ik'e
ilottikleri işten
çıkarılma
sorununa çare
aradıklarını
belirtmesi üzerine
açıklama yapan
Çelik, "Salı
gününü bekleyin"
demişti.
Salı günü
Ankara'da
'mecliste bir araya
gelen tarafların
yaptıkları
toplantıdan ise
beklenen iyi
haber çıkmadı.
Toplantıya Faruk
Çelik'in yanı sıra
Türk lş Başkanı
Salih _Kılıç,
Türk lş Sekreteri
Ergin Atalay,
PetrolJş Şube
Başkanı Nuri
Han ile Gemlik
Gübre işyerinin
sahipleri
katılırken işvere
nin sendikanın
önüne anlaşmak
için iki madde

koyduğu öğrenildi.
Hükümetin
yeni çıkardığı
Geçici lşçi
statüsü'nün
(4/C) Plan
Bütçe
Komisyonu'na
geldiği ve
maddede yer
a|an 6 aylık
sürenin kaldırı|a-

cak olması ile
işten çıkarılacak
işçiler için
yeni olasılıkların
yaratılması
beklenirken,
dün yapılan
ikinci toplantıdan
yine beklenen \.

müjde çıkmadı. ',,-

Salı günü yeniden
bir araya gelecek

olan taraflar
uzlaşabilmek
için çözüm
arayışına
girerken
sendika temsilci-
leri ise işçilerin
sendikalı olarak
işlerine devam
etmeleri
yönünde görüş
belirtiyorlar.
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h*E@*ı"W.sMilletvekili Faruk Çelik salona

gelerek, açıklama!arda, bul unmuştu.
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Burs

Gemlik Gübre işçilerinin
alınmasından sonra Akp
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Bursa Büyükşehir
Belediyesi Afet
Koordiııasyon
Merkezi'nin
(AKOM) ekiplerinin
Eğerce'deki enkazda
yaptıkları tatbikat
nefesleri kesti.
Bursalıların can
ve mal güvenliği için
24 saat görev
başında olan
Büyükşehir
Belediyesi AKOM
ekipieri, her türjü
afete karşı hazırlık!ı
olmak amacıyla
teorik ve pratik
eğitimlerle
sürek!i kendilerini
geIiştiriyorlar.
Bursa Valiliği Sivi!
savunma Arama ve
kurtarma Birlik
Müdürlüğü'nün
uzmanları tarafından
verilen eğitim
kapsamın9a
Mudanya llçesi'ne
bağ!ı Eğerce
Beldesi'nde,I
gerçek!eştiriIen
deprem tatbikatı
gerçeği aratmadı.
17 Ağustos
depreminde yıkım
ve büyük
korkunun yaşandığı
Mudanya'daki
tatbikat, izleyenlere
de deprem gerçeğini
hatırlattı.
Nefes kesen
arama-kurtarma
Eğerce'deki yıkık
bina!arda uygulamalı
olarak yapılan
tatbikatta, enkaza
saklanan yararılar,
öğretilen arama ve
kurtarma teknikleri
çerçevesinde
AKOM ekibi tarafın-
dan tespit edilerek
sıkıştığı yerden
kurtarıldı. Bilgiye
dayalı eğitimlerin
ardından uygula-
maları eğitlmi de
başarıyla tamam-
layan AKOM ekibi,
sivil savunma
Arama ve kurtarma

ocı.ı
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Enkaıda ıleh§ hsgıl tathlltat
Otobüs
kentllllk e

oförlerl ne
ltimiY

Bursa Büyükşehir
Be!ediyesi'nin
'ortak kent küItürü'
oluşturmak amacıyla
başlattığı 'Kentlilik
Bilinci Projesi'
çerçevesinde her
gün vatandaşlarla
iç içe olan BURULAŞ
şoförlerine
kentlilik bilinci
eğitimi verildi.
BURULAŞ Eğitim
Salonu'nda gerçek-
!eştirilen seminerde
ll Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdür
yardımcısı Arif
Bozdemir, kentteki
farklı nüfus mczaiği
ve tarihse! yapısına
dikkat çekerek, her
gün halk ile sıkı bir
iletişim içerisinde
olan otobüs şoför-
lerinin bu kültür
mozaiği karşısında
kentli davranış ve
kentliye davranış
biçimlerini en şekilde
öğrenmesi gerektiği-
ni söyledi.
Otobüs şoförlerinin
projeyi en iyi
uygulayan kesim
olması gerektiğini
ifade eden Bozdemir,
bu sayede hem
kentlilik bilincinin
hızla yaygınlaşa-
cağını, hem de
toplum içindeki

birlikte yaşayabilme
olgusunun
ge!işeceğini belirtti.
50 otobüs şoförünün
katı!dığı eğitim
programında
sürücüler,
görevleri esnasında
karşılaştıkları
zorlukları da
konuşarak çözüm
önerilerini pay-
laştılar.
BURUIAŞ Otobüs
Müdürü Erdinç
Alkan ise Bursa'da
top|u ulaşımın
hizmet seviyesinin
vükseiiiimesine
yönelik yatırımların
artarak devam
eüiğini belirterek,
"Sadece araçları
konforlu ve son
model yaparak
toplu ulaşım
yaygınlaştırılamaz.

Aynı zamanda
otobüslerimizin
şoförlerinin de
vatandaşlanmıza
iyi hizmet
vermelerine yönelik
onları sürekli
eğitiyoruz. .
Bugün de
Büyükşehir
Belediyesi tarafındm
başlatılan KentIilik
Bilinci Proiesi
kapsamında şoför
arkadaşlarımıza
kentli olmanın
gerekleri ve yapıl-
ması gerekenlerle
iigiii eğitim Vaillii.
Amacımız halkımıza
en hizmeti sunmak'
dedi. Alkan,
aşamalı bir şekilde
bütün şoför|erin
kentlilik bllinci
eğitimi alacaklarını
bildirdi.

tı
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Birlik Müdürlüğü'nün
eğitici kadrosunun
da takdirini aldı.
sivil savunma
Arama kurtarma
Bir!ik Müdür!üğü
eğitmenlerinden
lsmai! Can,
muhtemel bir
afet anında sivil
savunmanın her
türlü bilinçli desteğe
ihtiyacı olacağını
belirterek,
AKOM'un bu desteği
verecek en önemli
kurumlardan biri
olduğunu söyledi.
AKOM persone|ine
ilk olarak arama
kurtarmada ku!-
lanılan, halat, sis
cihazları, araçlarla
ilgili bilgiler verdik-
lerini anlatan Can,
ayrıca arama kurtar-
madaki en iyi sonuç
alınan tekniklerden
biri olan köpekli
arama tekniğinin de
ekibe öğretildiğini
söyledi.
Teori kteki eğitimlerin
ardından ekibe
öğrendiklerini
uygulama olanağının

da sağlandığını
İnlatan Can,
"Eğerce'de daha
önceden yıkılmış
olan binalarda arama
kurtarma tatbikatı
yaptık. Bir kişiyi
AKOM personelinin
bilmediği enkazlar-
dan birine sakladık.
Ardından alarm
vererek ekibin
bölgeye müdahalesi-
ni sağladık. AKOM
ekibi yaptığı sesli
arama ve köpekli
aramanın ardından
öğrendiği enkaza
giriş tekniklerini
kullanarak, yaralıya
ulaştı ve enkazdan
kurtardı" diye
konuştu.
Eğitimlerin 28 Mart
Çarşamba gününe
kadar devam ede-
ceğini dile getiren
Can, eğitim programı
sonunda AKOM'un
olası bir deprem
anında arama kurtar-
ma çalışmalarına
destek olabilecek
personel ve
bilgisinin artacağını
söyledi.

Bursa koblf a
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği'nin
koordinatörlüğünde
'KOBl'lere 1 milyar
YTL'sloganıyla
yü.rütülen KOSGEB,
TUBITAK, Türk
patent Enstitüsü ve
Halkbank'ın proje
ortaklığında
gerçbkleşen KOBI
Bilgi ve Eğitim Fuarı
Almira Ote!'de açıldı.
lçlşleri Bakanı
Abdülkadir Aksu'nun
da katıldığı fuann
açılış konuşmasını
yapan Bursa
Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin,
büyük şirketler
kadar küçük ve
orta ölçekli işlet-
melerin de Türki
ye'nin ekonomisinin
kalkınmasındaki
payının büyük
olduğunu söyledi.
Asırlardır 'cazibe
merkezi' olan
Bursa'nın bugünde
Türkiye'nin otomotiv
ve tekstil sanayisln-
deki merkezi konu-

munda bulunduğunu
vurgulan Başkan
Şahin, "Böyle bir
kentin gücünü
artıran dinamiklerden
biri de ekonomide
lokomotif görevi
üstlenen küçük ve
orta ölçekli işlet-
melerimizdir. Bu
işletmelerimizin
Türk[ye'deki
KOBl'ler arasındaki
yerinin de yüzde
9.6 oranında olması
Bursa'nın Türklye
geııelinde sahip
olduğu güce eş
değer olduğunu

ıldı

gösteriyor. TOBB'un
koordinatörlüğünde
yü.rii!ülen KOSGEB,
TUBITAK, Türk
patent Enstitüsü ve
HalkbanKın pğe or
taklığında gerçek-
leşen KOB! Bilgi vı
Eğitim Fuarı'nın keıı-
timizdeki küçük ve
orta ölçekli işlet-
melerin gücüne giiç
katacağını, bunun da
Bursa'yı uluslararası
alanda itibarlı marfa
bir kent olması
hedefimize katkıda
bulunacağına
lnanıyorum'dedl.
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Futbol Turnutıa§ı kıran kırana e 0r

Kemal Kılıç
yıldızlar Futbol
turnuvasının
finalleri hçe
Atatürk stadında
26 Nisan 2007
tarihinde
saat 13.00 ve 14.00
de oynanacak.

GEtLlK /AE}Ohl E C) l_E) Ll ]V Lr.Z lvl lJ?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

-
GD

ooxl.ox aıY^rl o^ztTt

ıilYıP
Gemlik Endüstri Meslek Lisesi'nden

aldığım diplomamı kaybettim.
Hükümsüzdür. Gökhan Ylt-DlRlM

ı

Seyfettin ŞeXrnSÖZ
llçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Lig Heyeti
tarafından hayırsever
Merhum Kemal Kı!ç
adına düzenlenen
Yıldızlar Futbol
Turnuvası'nda
maçlar kıran kırana

geçıyor.
Cılimpik Halı Saha
Tesisleri'nde
oynanan maçlarda
A.li Kütahva
llköğretinİ oruıü
ile 11 Eylü! llköğretim
o,kulları finale
kalırken, Namık

Kemal ile Gumhuriyet
hköğretim Okultarı
ise üçüncülük
maçı oynayacaklar.
Dün yarı fina!leri
yapılan turnuvanın
ilk maçında
Kum!a Ali Kütahya
lıköğretım oku!u
Namık Kemal
llköğretim Okulu'nu
fark|ı skorla
7-0 yendi.
llk yarısı 3-0 Ali
Kütahya'nın
üstünlüğüyle sona
eren maçın ikinci
yarısında 4 gol
daha atan Ali
Kütahya llköğretim
takımı finale çıkan
ilk takım oldu.
Günün ikinci maçında
tam bir mücadele
yaşandı.
lki takımında kıran
kırana mücadele
ettiği maçta sakat-
lanan futbotcular
ambulansla
Devlet Hastanesi'ne

gönderildi.
llk yarıyı 3-1 önde
kapayan 11 Eylül
lIköğretim Okulu
takımı ikinci
yarıda skoru
korumak isteyince
ortaya zevkli bir

Attığı golle durumu
3-2 yapan
Cumhuriyet takımı
beraberlik sayısını
kaydeclemeyince
sahadan 3-2 yenik
ayrılarak hem maçı
hem de final oynama
hakkını k etti.m ıktı.

l{l||lll|lil[!l{ ııg |ll)nl{Lll{
kendl Ozel besiıDiz kcırbanlıklanmızı

Gemlik Bele diye Mezbatıasındald

TesisltDizden temin,edebllirşiı)iz.

Isteyen müşterilerimizin
Korbanlan ozıDan kasaplanmızla

istenilen yerdıı kesilir.

BERıtAY EI
Tel : 513 11 48 Cep Tel : 0,532 779 91 94

TEs|sıIV|IZDE uffiETsız l(ESItl4 Hlztü/lETllvlız l/ARDıl'l

iGemllk Körfez' internette wvııw,geınllkkorfezgazetesi,coın
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K.K
A.AMAç
Bu yönetmelik Belde sakinlerinin huzur ve esenlik
içinde yaşamaları, halkın sağIığını korumak ve Belde
düzenini sağlamak amacı ile Belediye kanunları ve
kanunlarda belirtilen kabahatlere uymaya hakkında
uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacıyla hazır-
lanmıştır.
B. KAPSAM
Bu yönetmelik Bursa Gemlik K. Kumla Belediyesi ve
mücavir alan sınırları içerisinde Belediye kanunları ve
diğer kanun, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde kent
haIkına hizmet sunan iktisadi,sınai,ticari ve kültürel
faaliyetleri gösteren tüm işyerleri ve kent halkını kap-
samaktadır.
C. YASAL DAYANAK
Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye kanununun
1S.maddesinin b fıkrası 1593 sayılı Umumi Hıfuısıhha
Kanunun 266.maddesi 5216 sayılİ Büyükşehir Belediye
Kanunu 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediye|ere
yetki veren diğer kanun, yönetmelik ve düzenlemeler-
ine göre hazırlanmıştır.
Bu yönetme|ik hüküm|erine aykırı davrananlar hakkın-
da 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi uyarın-
ca idari para cezası uygulanır.
D.TANlMLAR
Bu yönetmelikte geçen çeşitli tanım, değimler ve
tesislere ait teknik terirnlerin tanımları her bö!ümün
kendi içinde.yapılmıştır.
E. H UzU R-sü xü ıı _N [zaıı-l ıtTızAM-sAĞ ı-ı x
VE EMNıYETLE lı_clı_| EM|R VE YASAKLAR
MADDE 1. Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerinde
faaliyet gösteren işyerleri hariç oImak üzere Belediye
sınırIarı d6hilindeki tüm işyer|erinin' Kanun,
Yönetmelik ve yetkili kurumlarca belirlenen saatler
dışında faaliyet göstermeleri yasaktır.
MADDE 2. Resmi Tatil ve Hafta Tatili (Pazar) gün-
lerinde, her ne surette olursa olsun etrafı rahatsız ede-
cek şekilde inşaat, tadilat ve hafriyat çalışmaları yap-
mak yasaktır.
MADDE 3. Konut bölgesi içinde ve yakın çevresi ile
gürültüye hassas diğer bölgelerde yapım işlerinde kul-
lanılan ve gürültü çıkarılan alet ve makinelerin iş gün-
lerinde 08.00-20.00 saatleri dışında tatil günlerinde ise
Belediyelerden a|ınacak özel izinler dışında kullanıl-
ması yasaktır.
MADDE 4. Taşıma vasıtaları ile özel araçlar, su birikin-
a:ı--: --_.. a-. . a . .tılen, çamurlu ve tozıu yerıerden yavaş Dlr şekl|oe
geçeceklerdir. Süratli giderek haIkın üzerine çamurlu
ve pis suları sıçratmak yasaktır.
MADDE S.Taşıma vasıtaları ile araçlardan sigara izmar-
iti, çöp ve benzeri türü atık maddeleri atmak yasaktır.
MADDE 6. Umumun yaralandığı yer|erde motorlu araç
trafiğini güç|eştirecek ve tehlikeye sokacak şekilde top
oynamak kızakla kaymak kaykay ve benzeri aletler kul-
lanmak ve motorlu araçlarla gereksiz yere patinaj yap-
mak, topluma rahatsızlık vermek yasaktır.
MADDE 7. Yeşil alan ve parklardaki, çimen ve çiçek-
lerin üzerine oturmak, yürümek, her ne şekiIde olursa
o|sun zara vermek, ağaçları kırmak ve kesmek yasak-
tır. Park içlerinde Belediyemizce ayrılan yerler dışında,
halkımıza rahatsızlık verecek şekiIde motorlu ve
motorsuz vasıtaları kullanmak yasaktır.

_ MADDE 8. Fuar alanlarında, meydan ve toplumun'yararlandığı yerlerde' balon -satanlar,'selyar
fotoğrafçılık ile insan tartı aletleri ve benzeri işleri
yapacak olan!ar Belediyeden gerekli çalışma
müsaadesi almak zorundadırlar. Çalışma müsaadesi
almadan çalışmak ve gösterilen yerlerden başka yer-
lerde faaliyet göstermek, şik6yet verecek hareketlerde
bulunmak yasaktır. llgililerin bu durumda çalışma izin-
leri iptal edilir.
MADDE 9. Belediye Meclis ve Encümenince belirlenen
tembih ve yasaklara herkes uymak zorundadır.
MADDE 10. Belediye Zabıta memurlarının vazifelerini
yaptıkları esnada, görevlerini engel!iyecek şekiIde
karışmak, zorluk çıkarmak yanIış bilgi vermek ve asıl-
sız ihbarlarda bu!unmak yasaktır.
MADDE 11. Şehir dihilindeki kümes hayvanları, yalnız
bahçeli evlerde beslenebi!ir. Kümeslerin bina!ara
bitişik yapılması yasaktır. Kümeslerin sık sık temizlen-
mesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir. Dışarı salın-
mamak kaydıyla, en çok 10 adet kümes hayvanı
beslenebilir.
a) Evlerde beslenen evcil hayvanların(kedi, köpek ve
benzeri)veteriner müdür!üğü n den beI gesin in olması ve
muayenesinin yapılması zorun ludur.
b) Evlerde beslenen güvercinler için her türlü tedbir
alınacak olup çevreye rahatsızlık verecek şekilde
güvercin beslemek yasaktır.
c) Meskün mahallerde (evlerde ve bahçelerde)arı
beslemek yasaktır.
MADDE 12. Hayvan pazan dışında hayvan alıp satmak
veya satış için herhangi bir alanda hayvanları beklet-
mek yasaktır.
a) Şehir içerisinde ağıl ve ahır yaparak büyük ve
küçükbaş hayvan beslemek yasaktır.
b) Müsaade edilen yerler hariç olmak üzere; at arabası
ile trafiğe çıkmak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde
kullanmak yasaktır. Atların arka kısımlarına torba takıl-
ması zorunludur
MADDE 13. Odun, kömür ve benzeri yakacak maddesi
satan araçların cadde, sokak ve meydanlarda bekleme
ve satış yapmalan yasaktır. Şehir içerisinde perakende
olarak odun, kömür satmak yasak olup, sadece
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Belediyece gösterilen depolardan satış yapılabilir.
MADDE 14. Hayrat çeşmelerden, tabii kaynaklardan
evlere ve inşaatlara su almak, araç, çamaşır vb. yıka-
mak yasaktır.
MADDE 15. Bilumum nakil vasıtalarının sürücüleri
Zabıta memurlarının el veya düdük ile yaptıkları DUR
işaretine uymaya, istenilen belgeleri ibraz etmeye,
göstereceği yönlere gitmeye zorun!udurlar.
MADDE 16. Belediye sınırları içerisinde boş alanlarda
izinsiz olarak eğlence tesisleri kurulamaz.
MADDE 17. Her türlü Belediye mallarına zarar vermek
yasaktır. Belediye mallarına zarar veren reşit olmayan
çocuk!arın veli!eri sorumludur.
MADDE 18. Binaların boyanması ve tadilat yapılması
esnasında emniyet tertibatı a|ınması mecburidir.
Belediyenin lüzumlu gördüğü hallerde binaların dış
cephelerinin boyanması veya tamiratının yapılması
zorunludur. Belediyece yapılan ihtara ve bu konuda
kesilen cezalara rağmen Belediyece öngörülen şekilde
boyanmaması ve bakımının yapılmaması halinde mas-
raf!arı bina sahibi ve kiracılardan alınmak üzere
Belediye tarafından yapılır.
MADDE 19. Esnafın kullandığı ölçü ve tartı a|etlerinin
kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde damgalattırıl-
ması mecburidir. Damgasız ve hileli tartı aleti kullanan
ilgililer cezalandırılır. Tartı aletleri müsadere edilerek,
ilgili birime teslimatı yapılmalıdır.
MADDE 20. Tabiat güzelliğini bozacak umumi yerler-
den, dere yataklarından kumçakıl ve toprak alınması
yasaktır.
MADDE 21. lnşaat sahipleri inşaatların etrafına, nizama
uygun şekilde tahta perde çekip, her türlü emniyet ted-
birini almakZorundadır. '
MADDE 22. Şehrin içindeki arsaların sahipleri tarafın-
dan temiz tutulması ve etrafı çirkin olmayacak bir
biçimde çevrilmiş olması gerek|idir. Bahçe ve arsa
içi nde caddeni n barakalara bulundurulması yasaktır.
MADDE 23. Şehir içerisinde yapılan hafriyat al§apı,
inşaat ça|ışmalan esnasında açılan kuyular, işyer|eri
önünde bulunan çökertme havuzları ile arasında bulu-
nan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu mahzen vb. çukurların
üzerini açık bulundurmak, etrafını kapatmamak ve
gerekli emniyet tedbirlerini almak yasaktır.
MADDE 24. Her işyeri müessese sahibi, işyerinin gir-
işine adı-soyadı ve unvanı ile yaptığı işi belirtir tabelayı
Belediyece alınacak kararlara uygun ve tehlike arz
eımeyecei şeiıibe asmaya zorunludur.
MADDE 25. Yerleşım yerlerinde ocak,tandır,vb. yap-
mak arsalarda boş alanlarda çalı, çırpı lastik vb.
malzemeleri toplamak, birlktirmek ve yakmak yasaktır.
MADDE 25. Caddeler, meydanlar, çarşılar şehir giriş ve
çıkış güzergahlarının görüntüsünü bozacak şekilde
işyer|erinin mağazaların ön cephelerine satışa sunulan
ürünler,yağmur ve güneşten korunma amaç!ı branda
vb. malzemeler tesis etmeleri, asmaları yasaktır.
MADDE 27. lşyerleri ve binaların sokjk cephelerine
kuru|san tente ve siperlerin ön ve yan kısımlarına
açılan bezlerin, yaya kaldırımından yüksekliğ. 2,2O
metre olacaktır. Tente ve siper|erin eni ise yaya
kaldırımlarını geçmeyecek şartı ile en fazla 1,5 metre
o!acaktır.
MADDE 28. Umumi ve Resmi binalara,tarihi yerlere,
halkın kullanıma Qçık alandaki duvar, ağaç, bank vb.
yerlere yazr yazmak, pisletmek ayrıca umumi tuvaletler
haricinde cedde ve sokak aralarına, meydanlara
tuvalet ihtiyacını gidermek ve toplum kura|larına
uymayan işleri yapmak yasaktır.
MADDE 29. Kış aylarında binaların saçaklarında tehlike
arz eden buzIarı kırmamak, biriken karları yollara yık-
mak yasaktır.
MADDE 30. Şehir dihilinde tüm binalarda; yetkili
Kurumlarca belirtilen türde yakıt bulundurulması ve
yakma işleminin ehliyetli kişilerce yapılması ve bu
konuda alınacak kurul kararlarına uyulması zorun-
ludur.
MADDE 31. Meskenlerde, işyerlerinde ve ima|athanel-
erde yetkili Kurumlarca yasaklanmış yakıtları kullan-
mak, çevreyi rahatsız edecek pis duman ve koku
çıkartmak yasak olup, soba baca giderleri çevrenin
yapısına ve / veya günün şartlarına uygun biçimde çatı
üst seviyesine kadar çıkması zorunludur.
MADDE 32. Yaya yolları, cadde ve sokaktarı her ne
sebeple olursa olsun izinsiz olarak kazmak, bozmak,
üzerine setler yapmak, direk dikmek yasaktır.
TretuvarIarda izinsiz olarak ızgaralı bodrum kapağı vb.
açmak yasaktır.
MADDE 33. Binaların yağmur ve su do|u olukları bir
boru ile bina alt seviyesine kadar indirilmesi mecburi
olup, zorunlu hallerde ana kanalizasyon giderlerine
bağ|anacaktır.
MADDE 34. Halka rahatsızlık verecek tehlike yaratıcı,
patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde satılması yasaktır.
Satışa sunulan bu gibi mallar müsadere edilerek
imhası yapılır.
MADDE 35. Tüm işyerleri ilgili yönetmeliklerinde belir-
tilen yangın önlemlerini a!mak zorundadır.
MADDE 36. Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yan-
abilen, parlayan ve patlayan kimyevi maddeler satan
işyerleri, ruhsatIarında ve özel talimatlannda göste
rilen miktardan fazlasını bulunduramazlar.
MADDE 37. Ahşap binalarda, bodrum ve emsali yer-
lerde kolay!ıkla yanabilen şeyleri biriktirmek, koku
yapıGı şey|eri Depo etmek, hurda eşyalan izin almadan
yakmak yasaktır.

MADDE 38. Binalar yıkılırken etrafa herhangi bir zarar
vermemek için gerekli emniyet tertibatı alınacaktır.
MADDE 39. Şehir dihilinde bulunan eski ve tarihi eser
durumundaki binaların tehlike arz etmesi durumunda
Belediye teknik birimlerce verilecek raporlara göre
emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur.
MADDE 40. Kültür mantarı dışında mantar satışı yasak-
tır. Satışı tespit edildiğinde; müsadere edilip, imhası
yapılmak üzere ilgili birimlere tespit edilerek satıcıları
cezalandınlır.
MADDE 41. Sebze bahçelerinin lağım suyu veya atık sı
i!e su|anması yasaktır. Uymayanlar hakkında tutanak
Tanzim edilerek toprak, su ve bitki analizlerinin yapıl-
ması için ilgili birime sevk edilir.
MADDE 42. Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren
tüm işyeri sahipleri ile çalışanları müşterilerine iyi
davranmak zorundadır.
MADDE 43. Şehir içerisinde kapalı ve açık alanlarda
her tür!ü hurda biriktirip depolamak yasaktır.
MADDE 44. Belediye sınırlan [çerisinde her türlü sey-
yar satıcılık yapmak yasaktır. |zinsiz satış yapan sey-
yar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası
ödenmeyerek 2 gün içinde geri alınmayan gıda mad-
delerini gıda bankalarına, ceza ödenmeyerek 30 gün
içinde geri alınmayan gıda dışı mallar yoksullara ve
rilir.
MADDE 45. Market, bakkal, büfe, teke! bayii vb. yer-
lerde içki içirilmesi ve tane ile sigara satılması yasak-
tır.
MADDE 46. Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara
doğru uzanan ağaç dalları sahipleri tarafından gerekli
önlem alınarak budanacaklardır. Yapmayanlar hakkın-
da ytsa! işlem yapılmakla birllkte budama işlemi
Belediye ve yapılıp masrafları ilgilisinden tahsi! edile-
cektir.
MADDE 47. Cadde, sokak ve meydanlarda (park, yeşi!
alan ve boş alan|ar) manga!, ateş yakmak, çöp vb. atık-
ları atmak yasaktır.
MADDE 48. Yükleme, taşıma ve boşaltma halkı rahat-
sız etmeyecek ve çevreye ıarar ve]Tneyecek şekilde
yapılacaktır. Bu işlemler yapılırken cadde ve sokaklar
uzun süre işga! edilmeyecek, işlem bittikten sonra
etraf bırakılacaktır.
MADDE 49. Belediye sınırlan içinde sıhhi, gayri sıhhi
ve umuma açık istirahat ve eğ|ence yerleri dışında
kalan tüm işyerleri işyeri açma beyanı
(biIdiriminde)bulunmak zorundadır.
F - reulzulx lue lı_clı_l eııln ve ynsıxı_en
MADDE 50. Evlerin ve müesseselerin pencere yg
balkonlarından ha|ı vb. tozlannı silkelemek, gelip
geçenlerin üstüne, kirletecek şekilde hareketlerde
bulunmak yasaktır.
MADDE 51. Temizlik aracı geliş saatine kadar herkes
çöpünü naylon poşet içinde veya kapalı kaplar içinde
muhafaza edecektir. Çöp aracı geçiş saatleri dışında
cadde ve sokaklarda çöp çıkarmak yasaktır.
MADDE 52. Cadde ve sokakların üzerinde bulun çöp
kutularına, işyerlerinden ve evlerden çıkan çöpleri
doldurmak, çöp kutuları iIe konteynırları kanştırmak
yasaktır.
MADDE 53. Her işyerinde, işyerinin faaliyet türüne
uygun şekilde çöp bidonu (konteynır)bulundurulması
ve çöplerin_bu kutularda muhafazas1 zorunludur. Çöp
bid6nİan inİantarı rahatsız etmeyecÖk yerlerde bulurİ-
durulmalıdır.
MADDE 54. Her ne sebeple olursa olsun, cadde ve
sokaklar kirletilmez. Pis suları ( sabunlu, kireçli, boyalı,
zeytin salamurası vb.) cadde, sokak, meydan vb. yer-
|ere akıtmak yasaktır.
a) lşyerleri faaliyetleri esnasında işyeri dışında çatışma
yaparak (mozaik taşlama, mermer kesme, boya ve
vernik atma vb. işler)çevreyi kirletemez, rahatsız ede.
mez.
b) Bina ve işyerinin zemininde şebekeye bağlı ızgaralı
gider bulunacaktır. Gideri bulunmayan bina ve işy-
erinde zemin ve merdiven temizliği nemli paspas vb.
yöntem!erle yapılacaktır.
MADDE 55. Her tür!ü nakliyat esnasında cadde ve
sokaklan kirletmek yasaktır. Kum, çakıl ve hafriyat
nakli esnasında ise araç sahipleri gereken ger türlü
önlemi almak ve arcın üst kısmını branda veya benzeri
bir örtü ile kaplamak zorundadır.
MADDE 56 . Şehir dahilinde her ne suretle olursa olsun
hayvan gübresi biriktirmek yasaktır.
G- ı§YER| AAMA VE GALıŞT|RMA RUHSAT|NA
vE 6ENEr|MlNe TAB] lşvEnueRlNlN uyAcAĞı
EMİR VE YASAKLAR.
MADDE 57. Sıhhi işletme ruhsatına tabii bütün işyer-
leri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönet-
meliklerde yer alan sınıflarına ve özelliklerine aranılan
şartlara göre. haiz olacaktır.
MADDE 58. !şyeri Açma ve Çalışma ruhsatı almadan
işyeri açmak ve çalıştırmak yasaktır.
MADDE 59. lşyeri açma ve Çalışma ruhsatında belir.
tilen faaliyet i|e tali faaliyetleri dışında iııhsatına aykın
işleri yapmak yasaktır.
MADDE 60. Teftişe tabi bütün işyerleri genel temizliği.
ni yapmak zorundadır.
iiADDE 61. Bilumum teftişe Tabi, işyeri açma yg
çalıştırma ruhsatlarına sahip bütün işyerleri
Belediyece verilmiş teftiş defterlerini kontro!lır
esnasında görevll memura vermelı mecburlyeündedir.
Tefriş defterini lbraz etmeyenler haldıında cezai işlem-
ler yıpılıoiür" [lınıııı ıılı(ı 7'de
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MADDE 62 . Sıhhi işletme ruhsatlarına tabi işyerlerinde
çalışan bütün persone!in çalışma esnasında iş
önlüğü/gömleği giymeleri ve şahsi temizliklerine özen
göstermeleri zorun!udur.
MADDE 63. Sıhhi işletme ve gıda imalat ruhsatlarına
tabi işyerlerinde çalışanlar sağ!ık muayene cüzdanı
almak zorundadır. Sağlık muayene cüzdanı çıkart-
madan çalışmak yasak olup her muayene döneminde
m uayene yaptırmak zorundadır.
MADDE 64. Belediyece verilen veya ilgili kurumlarca
belirleıen tarife dışında müşteriden fazla ücret a|mak
ve talep etmek yasaktır.
MADDE 65. lşyerinde veya deposunda bulunduğu
halde herhangi bir sebeple satışa arz etmemek veya
saklamak yasaktır. Satıştan imtina edenler hakkında
gerekli belgeler düzenlenerek ilgili kurumlara gönde
rilir.
MADDE 66. !şyerlerlnde satışa sunulan ürünter raf ve
tezgah fiyatı ile yazar kasa fiyatının aynı olması zorun-
ludur.
MADDE 67. Satışa arz edilen tüm gıda maddelerinin
altının veya üstünün aynı kalite ve nitelikte teşhir
edilmesi ve satılması zorun!udur.Ambalajlı paket
mamullerde; üzerinde belirtilen gramaj a!tında satılan
mallar hakkında gerekli işlemler yapılarak ilgili mer-
cilere bildirilir.
MADDE 68. Gramaja tabi gıda maddeIerinden ekmek,
pide, simit, vb. noksan gramajı olarak imal edilmesi ve
satılması yasak oIup, noksan gramajlı ürünler
müsadere edilerek makbuz karşılığı hayır kurumlarına
teslim edilir.
MADDE 69. Kar hadleri be!irlenmiş mamulleri satanlar
satışa ettikleri malın faturasını ibraz etmek zorundadır.
lJADDE 70. Fırın ve lokantalar bayram günleri boyunca
aç ık bulundurulacaktır.
MADDE 71. Mezbatıa harici havyan kesmek ve bunu
satmak yasaktır.Kaçak kesimde hayvana ait içi organ-
lar beraberinde ise etler zabıtaca el konulmakla birlik-
te veteriner hekim muayenesinin neticesine göre
işleme tabi tutularak değerlendirilir.
MADDE 72 . Belediye sınırları içerisinde büyük küçük
her türlü zanaat müesseselerinin tesis ve faaliyetleri
G.S.M. Ruhsatlarına tabidir. Ruhsatsız olarak faaliyet
göstermek yasaktır. G.S.M. Ruhsatı al1nış qıda
imalathaneleri ayrıca Gıda Sicil Belgesi ve Uretim lzni
almak zorundadır. Bu belgeleri almayan işyerleri gıda
uretimine geçemezler.
MADDE 73. lçinde gıda imalatı yapılan imalathaneler
Gayrı Sıhhl Müesseselere ilişkin şartlarla beraber bu
yönetmeliğin gıda maddeleri yapılan ve satılan hakkın-
dakf umumi hükümt'erihe ta6l'dii.
MADDE 74. Konut bölgelerinde ki işyerlerine soğutucu
motor, fan jeneratör, klima vb. cihazların çıkardıkları
sesler itibariyle; konutlan ve çevreyi rahatsız etmeye-
cek şekilde monte edilmeleri ve gerekli ses izolasyon
çalışmalannın işyerlerince yapılması zorunludur.
MADDE 75. Kasap dükkanlannda etlerin nakliyesi öze!
donanım!ı araçlar tarafından yapılacak olup , otomobit
veya kamyonet i|e açıkta et nakli yapmak yasaktır.
MADDE 76 . Kasap dükkanlarında sakatat bulunduru|-
ması ve saklanması yasaktır.
MADDE 77 . Kasap dükkanlarında yetkili kurumlardan
izin belgesi alınmadan hazır kıyma butundurulması ve
satı!ması yasaktır.Tespiti halinde müsadere edilir.
MADDE 78. Kasap dükkanlarında damgasız ve belge-
siz et ve et ürünleri bulundurulamaz.tespiti halinde
müsadere edilir. § -
MADDE 79 . Gıda maddesi satan , işyerlerinde yıkanan,
soyulmadan, pişirilmeden yenen gıda maddelerinin
açıkta bulundurulması yasaktır.
MADDE 80. Tüm işyerleri haşere (fare, böcek vb.)
konusunda gerekli ön|emleri almak zorundadır.

MADDE 81 lşyerteri, işko!u, faaliyet ve sınıflarına
göre kullandıkları alet,edevat ve malzemelerini temiz,
bakımlı ve sağlam olarak bulundurulmak zorundadır.
MADDE 82. Fırınlarda terazi buIundurmak zorunludur,
MADDE 83 . Etiketsiz ekmek imal edip satışa sunmak
ve sattırmak yasaktır.
Tespit halinde ekmekler müsadere edilerek hayır
kurum|arına teslim edilir.
MADDE 84. Ekmek fırınlarında ve bayilerinde ekmek
gramajını ve fiyatını belirten tarife (levha) asılması
zorunludur.
H - PAZAR YERLERİ
MADDE 85. Pazar yerleri ile ilgili hususlar aşağıda ki
hüküm!ere tabidir.
1)Pazarcı!ar, üreticilere diğer esnafın kendilerine
yardımcı olarak çalıştırdıkları kişilerin her türlü
hareketlerinden sorumlu oIup, kendi hatası gibi işlem
görecektir.
2 |Pazarcı, üretici ve diğer esnafın kendilerine tahsis
edilen sergi yerini Belediyenin izni dışında devir ede-
mez, kiralayamaz veya herhangi bir amaçla kul-
landırılamaz.
3) Pazar esnafı müşterisine iyi, nazik davranışlarda
buIunmak zorundadır.
4| Pazar yerine izinsiz herhangi bir şey çakı!amaz.
5) EIektrik direğinden izinsiz elektrik, çeşmelerden
hortum takılarak su alınamaz.
6) Yerlere mal serilerek satış yapılması yasaktır.
7| Pazar yeri esnafı kendisine tahsis edilen alana ait
işgaliye ücretini Belediye veznesine/görevlilere öde-
mek zorundadır.
8) Pazarcı esnafı kılıf kıyafetine, e! yüz temizliğine özen
gösterecektir. Tek tip kıyafet veya önlük belirlenmesi
halinde kendisine tebliğ edildiği günden itibaren
gereklerini verilen süre içinde yerine getirilmesi zorun-
!udur.
9) Her paz€ı{cı esnafı çöplerini çöp {orbasına koyup
pazarın bitim zamanında bu çöp torbalarının ağzını
bağIayarak serginin etrafını temizler ve pazarı ondan
sonra terk eder. Aksine hareket eden pazarcı esnafı
cezalandırır.
10) Bursa ili hudutları dahilinde kendisinin yetiştirdiği
sebze ve meyve!eri satan pazarcı esnafı, ziraat
odalarından müstahsi! belgesi aIması ve bu belgeyi
her yıl onaylatması mecburidir. Bu belgeyi ibraz ede-
meyenIer hakkında yasal işlem yapı|ır. Müstahsil
olarak ma! satışı yapan pazarcıların satış fiyatlarında
hal çıkışı rayiç fiyatlarına uymaları zorunludur.
11) Pazarcılar kapı önlerini kapatacak, evlere ve
dükkanlara giriş çıkış engelleyecek şekilde sergi kura-
mazlar ve kendilerine tahsis edilen yerlerin dışına çıka-
maz ve taşamazlar.
12|Pazar yerlerinde, pazarın kurulduğu günlerin dışın-
da her ne sebeple olursa olsun herhangi bir eşya bırak-
mak, sergi açmak, sergi tezgahı bırakmak yasaktır.
Bırakı|an sergi ve eşyalar Belediyece ka!dırı!ır ve
Belediye Encümeninin tespit ettiği miktarda nakliye
kaldırma ücreti alınır.
13) Pazar yerinde satış yapacak pazarcı esnafı
Belediyece belirlenen şartlara ve nizamlara uyması,
her satıcının kendisine ayrılan yerde satış yapması
zorunludur.
14| Pazarcılar, sergi kurdukları pazarın bağlı bulun-
duğu zabıta müdürlüğüne kaydını yaptırmak ve gerek-
li belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.
15) Pazarcılar sergilerinin ön kısmına tezgah açma be!-
gesini (adı- soyadı ve sergi numaralarını belirten
tabela) asmak zo}undadırla r.
16) Pazar yeri esnafı satışa başIamadan önce
görevli|erin ikazına gerek kalmadan satışa arz ettiği
malların üzerine satış fiyatını gösterir etiket koymak ve
müşterinin gösterebileceği şekilde muhafaza etmek
zorunludur. Etiket üzerinde birim fiyat (kg fiyatı, tanesi

vb.) yazılması zorunludur. 1l2 kg. 250 g gibi ibareler
etiket üzerine yazılmayacak, etiketin arka yüzünde de
başka herhangi bir yazı ve rakam bulunmayacaktır.
17| Pazar yerlerinde ekmek, tereyağı, yoğurt, pasta,
helva, şeker, simit vb. gibi yıkanmadan pişmeden ve
kabukları soyulmadan gene! gıda maddelerinin açıkta
bulundurulması ve satılması yasaktır.
18) Pazar yerinde gözle görülür, burunla hissedilir
derecede çürümüş, kokmuş veya kurtlanmış bozulmuş
yiyeceklerin satılması yasak olup, tespit edildiğinden
müsadere edilir.
19) Pazar yerlerinde yaz aylarda; 08:30-19:00, kış
aylarında 09:00-17:00 saatleri arasında araçla girilmesi
yasaktır. Pazarın Kurulduğu günlerde pazarcılar saat
06:00 önce herhangi bir ma! veya eşyasını getirmeye-
cek ve yaz aylarında saat 22.00'de kış aylarında ise
saat 20.00'de faa!iyetlerini sonlandıracaktır.
20| Pazar yerlerinde pazarcılar sadece oturaklı, ibreli
terazi kullanacaktır. Yay!ı veya asma terazi kulIanmak
yasaktır.
21| Pazar yerlerinde tezgah arkasına ve sabit pazarın
dış kısmındaki yollara pazarc, araçlarının gelişi güze!
park edilerek yaya trafiğini engellemeleri yasaktır.
22| Pazarcılar sattıkları ürünler ile ilgili olarak kanun,
yönetme!ik ve genelge gibi genel düzenleyici işlemler
ile Belediyece çıkarılan başkaca düzenleyici işlemlere
uymak ve bu doğrultuda düzenleme yapmak zorun-
dadır.
ı TRAFıK MEVZUAT| :

MADDE 86 : Şehir içi yollarda, trafik düzeni ve güven-
liğini sağlamak için ilgili kurumlarca alınan kararlara
uyulması zorunludur.
MADDE 87: Trafiği düzenIemek amacı ile Belediyece
temin ve tesis edilen trafik işaretçi ve levhalarına,
ışık!ı sesIl trafik lambalarına ve yol çizgilerine riayet
etmek zorunludur.
MADDE 88: Yaya ve taşıt yollannda, yayanın ve araçla
rın hareketlni zorlaştıracak, trafiği tehlikeye düşürecek
ve trafik akışını engelleyecek şekilde araç park etmek
yasaktır..
MADDE 89: Toplu taşıma araçlarının iç ve temizliği
yapılmamış, döşemeleri yırtık camları kırık olarak taşı-
macı!ık yapmaları yasaktır.
MADDE 90: Şehlr içi Belediye otobüs duraklarında,
Belediye otobüslerinin haricindeki araçların durması,
yolcu alması ve park etmesi yasaktır.
MADDE 91. Taksi ile herhangi bir yere gitmek isteyen
müşteriye, taksi sürücüsü, istediği ve gideceği yere
kadar götürmek zorundadır. Dolmuşların kurullarca
tayin ve tespit edilen güzergahları dışına çıkarak taşı-
ma yapmaIarı yasaktır.
MADDE 92. Topiu taşıma araçlarının cturak yerleri
haricinde, yolcu indirip bindirmesi yasaktır.
J- UYGULAMADAN KALD|RILAN YONETMELIK :

Bursa - Gemlik-K.Kumla mecIisinin 26 Haziran 1985
gün ve 985/M-120 sayılı kararı ile kabul edilip tasdik
olunan ve uygulamasına izin verilen Bursa Gemlik
K.Kumla Belediyesi Zabıta yönetmeliği yürürlükten
kald.ırı!mıştır.
K-YURURLUK
Bu yönetmelik Bursa-Gem!ik-K.Kumla Belediye
Meclisi'nin kabulü, 5393 sayılı Be|ediye Kanunu
gereğince ilgili makamın tasdlkli ve mahal|i gazete
yayınından yürürlüğe girer.
L- YURUTME
Bu yönetmelik K.Kumla Belediye Başkanı adına K.
Kumla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından
yürütü|ür.
M- YONETMELIKTE YER ALMAYAN HUKUMLER:
lş bu Yönetmelikte yer almayan husustarda
Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Yönetmeliği ile
mevcut yasa, genelge ve ilgili yönetmelik hükümleri
uygulanır. B-

TüRKlyE,Niırı EN KAlireli ve
EKoNoMıK DAVETıYELERı
EN UYGUN FİYATLARLA İİİ

EN özel ve GüZEL GürtLERlNiziçiN...

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & E}roşür & l(artwizit
Kaşe & Cllt & Kitap & Dergi & Katalog basırnı

lrKĞlrfe-, (OfsGIü
MATBAACİLİK - YAYİNCİLİK _ REKLAMCİLİK

lstlılal Cad. Bora Sok. Akbank AraIığı No : 3/B GEıilLİK Tel : (0.2 24| 513 96 83 Fax : |0.224|513 35 95

aa ı1 GUNDE DAI'ETİYE BASİLİR

34 YıLLıK
TECRÜgEMiz iLr
H lznyı.ETiırı izDEyız
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Urer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

güyüK ZAFER :

çANAKKALE,Niıı ız giıiı,ıeİ{ YöNLER| (z)

Dünden devam ....
Bu büyük savaşan bir diğer adı da

"Gentilmenler Savaşı"dır. ANZAC'lar, Türk
askeri tarihinde olduğu kadar, Avustralya
ve Yeni Zelanda toplumunda da Türkler
daima mert, kahraman, hatta en "Gana
yakın" düşmanlar olarak tanımlanmışlar,
özel bir değer kazanmış|ardır. "Anzac
Book" adlı eserde şöyle bir olay anlatıl-
maktadı r:

"Arıburnu yamaçlarında birbirine 30-40
metrelik uzaklıktaki siperlerde mevzilen-
miş olan Anzac ve Türk birlikleri, çarpış-
maların durakladığı sıralarda birbirlerine
mermi yerine başka şeyler atarlar..
Anzaclar Türklere çoğu kere çikolata
paketleri gönderirler, Türkler ise tiıt,
tabakaları..

Bir seferinde ANZAC siperlerine yıııe
bir teneke kutu atılır. Bu, nadide bir Türk
tütün tabakasıdır.. Hediyeyi alanlar
tabakayı açınca, içinde Fransızca olarak
yazılmış şu satırlarla karşı!aşır!ar:

"Kahraman düşmanımıza zevkle
içmeleri için..."

Fransızlar... Senega!, Cezayir gibi müs-
lüman sömürge|erinden getirdikleriyle bir-
likte kayıpları 47,000 kişiydi. Birliklerin
subayları Fransız'dı.

2 Ocak 191S'te başlayıp, 18 Mart 1915'e
kadar süren deniz savaşları bölümüy|e ve
ardından 25 Nisan 191S'te başlayıp, 9
Ocak 1916'yla kadar süren bu büyük
savaş sonuçta büyük bir zaferimizle
kapanmıştır... Kapanmıştır ama hangi
koşullarda ve kaç şehit karşılığında...

Bu savaşlarda o kadar zor koşullarda
savaştık ki birkaç örnekte bizden verelim;

Düşmanlardan ele geçirilen gereçlere
tahkimat yapılıyordu.

Mehmetçiklere siper yapılması için gön-
derilen az sayıdaki kum torbalarını savun-
ma için kullanacağimız yerde elbiseleri -

mizi yamamak, ayakkabısız ayaklarımızı
sarmak için kullandık.

Çoğu ön siperlerde savaşan askere
gönderilebilen bulgur pilavı, kapkacak
içinde değil, çuvallar içinde gönderi!irdi.

Esat Paşa'|arın, Yüzbaşı Hakkı'ların,
Seyit Onbaşı'ların, isimleri unutulrnuş
251.309 Mehmetçik ve Mustafa Kemal gibl
büyük kahramanların terleri ve kanlarıyla
kazanılmış bu büyük zaferin 92.
yıldönümü ulusumuza kutlu olsun!

KAYNAKLAR:
1- Büyük Osmanlı Tarihi,

Cilt lV, Ord. Prof. Enver Ziya Karal
2- Gelibolu Günlüğü, Gen. lan

Hamilton, H ürriyet Yayı nları
3- Gelibolu, Alan Moorehead,

Doğan Kitap Yayınları
4- Çanakkale ve Fransızlar, George H.

Cassaıi Milliyet Yayınları

aat kazı§lılda llü
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Edirne'de yapılan
su arıtma tesisi
inşaatı kazısında
sikke altınlar buIun-
du. Müteahhit, po|ise
12 altın teslim etti

ancak altınların
bir küp olduğu
anlaşıtınca soruştur-
ma başlatıldı.
Edirne Belediyesi'nin
lller Bankası finans-

manıyla yürüttüğü
yağmur atık suyu
desarj istasyonu
inşaatından çıkan
ve kamyonla götü
rülerek bir benzinlik

kt
inşaatına dökülen
toprağın içinde tarihi
altın paralar bulundu.
Toprakta bulunan
altınların bir küp
olduğu ve bazı kişi
ierce payiaşıidığı
iddiaları üzerine
savcılık soruşturma
başlattı. lnşaİt
Sahibi Kemal Aydın
15 altını polise
teslim etti.
Edirne'nin Kirişhane
Mahallesi'nde BuIgar
sveti konstantin
Elena Kilesi'nin
yanındaki boş alanda
yağıılur suyu pompaj
istaslonu için inşaat
kazısı başladı. Kaa
lan topraklaı dolgu
malzemesi olarak
kullanılmak üzere
kamyonlarla Kapıkule
yolu üzerindeki
Gazimihal Mahallesi
yakınlarında yapımı
süren benzinlik
inşaatına kamyon
larla götürülerek
döküıdü.

0 u$]| a|tın

'Gemllk Körfez' internette
ııuııvnı. gem İ İ k ko rfezg azetes İ.com

tekstllcl ıılllasında ö

Edinilen bilgiye göre,
BUTTlM'de tekstil
mağazası bulunduğu
öğrenilen Ertan
Dinç'ten (46),
Pazartesi gününden
bu yana haber ala-
mayan arkadaşları,
Dinç'in Çekirge
Mahallesi Çağla
Sokak'ta bulunan vil-
lasına gitti. Vi!!anın
alt katında bulunan
camın kırık olduğunu
fark eden vatan-

daşlar, durumu
polise ihbar etti. Olay
yerine gelen polis
ekipleri, Ertan Dinç'i
yatak odasında
göğsünden ve
vücudunun değişik
yerlerinden bıçakla-
narak öldürüImüş
halde buldu. Olayın
hırsızlık sebebiyle
işlenebiIeceği
üzerinde durulurken,
Dinç'e ait villa
önünde bulunan

Bur§a ü bulundu
'|ı

Bursa'da bir tekstil mağazası
sahlbl, villasında bıçaklanarak
öldürüImüş olarak bulundu.

otomobiIinin kapısını
açık olduğu belirti|di.
Bir süre önce
eşinden boşandığı ve
çocuğun un
Avusturya'da eğitim
gördüğü öğrenilen
Dinç'in cesedi, otopsi
yapılmak üzere Adll

Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Bursa'nın
sevilen işadamların-
dan Dinç'in ö!üm
haberini a!an
arkadaşları eve
hücum etti.
Olayla ilgili
soruşturma sürüyor.

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP ışLER1 YA?ıLıR

nciı §ATıLııI ı,e K|RALıKLARıNız |çilı ıizi ARAyılıız

§AY hI u§TAtil üııLP İililLAt,TAıtt
ıı ıı aHer Çeşit k AIım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

120 n2 3 + 1 sATlLlK LÜx DAıRE

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

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

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

3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde}Yeni Devtet Hastanesi Altı

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

Balıkpaan Eski sahil tilektep §okak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1. l10 m2 asansörlü *ombili satlık daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme kat!ı, içindekiyeni atari makineleriyle ştılık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey'de 12 dOnüm arazi ve Azot kavşağına 400 mZ uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
ı}lacide öZALP

Tel : 513 2474 Fax: 514 10 21
rİe-ı( AEtoNE

oLlJN
c)ı<UYLrN o}<ıJTlJN

o(ril(,x.aYAıı oAzıTtI

cİllkıı
(CD

KAYıP
GemIik

Kaymakamlığı'ndan

aldığım

yeşİl kartımı

kaybettim.

Hükümsüzdür.

Abdülkaya

ERTEıi
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Barış Güler'in kaleminden
7 YAŞ

Barı Gu lerl,ıre n mz

w,s|zl nkl lencOm'dn
Gazetemiz 'Çiziyo-
rum' köşesi çizeri
Barış Güler'in
sabah Gazetesi
karikatü'risti
Salih Memecan'ın
çizgi kahramanları
Zeytin ve
Llmon çlzimleri
www.sizinkiler.com
da yayınlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde
Bursa 5. Kitap
Fuarı'nda sevenleri
lle buluşan
karikatürist
Salih Memecan'a
yaptığı çizimlerini
gösteren Küçük
Çizerlmiz Barış
Güleı çalışmalarını
beğenen ünlü
karikatürist
bu çizimleri
yvrvw. s izi n ki le r.com' a
göndermesini
lstedi.
Sa!ih Memecan,
Barış'ın çizdiği
resim ve karikatürleri
beğenerek,
çizmeyi hiç
bırakmadan
sürdürmesini istedi.
Küçük çizerimizin

gazetemizdeki
köşesinde de yayın-
lanan Zeytin ve
Limon konulu
son çizdiğl 7 çizim,
ıııww. sizi n ki !e r.com' -
da haftanın

karikatürleri
seçilerek, sitede
yayınlanmaya
başladı.
www.sizinkiler.com'-
dan Barış'ın
karikatürlerini

izlemek için
siteye girip
karikatür kısmına
daha sonra sizin
çizdikleriniz
bölümüne tıklamanız
gerekiyor.

rtez

Termlnal ııe kı turizınlnde

ıılk kaldırıldıte

Kamu taşınmazları
üzerinde yapılan ter-
ma! ve kış turizmi
yatırımlarındaki ilk yıl
kullanım bedellerinde,
teşvik verilen illerde.
sağlanan 50'llk
indirimde kaldırıldı.
kültür ve Turizm
Bakanlığı'nın "Kamu
Taşınmazlarının
Turizm yatırımlarına
Tahsisi"nde değişiklik
yaptığı yönetmellk
Resmi Gazete'de
yayımlandı. Kamu
taşınmazları, Kültür
Bakanlığı'nın kontrolü
aitındaki yerieri,
Hazine mallarıyla
kültür-turizm koruma
ve gelişim bölgelerini,
bu bölgelerin veya
planlarla belirlenmiş
alt bölgelerin, turizm
merkezlerinin içinde
yer alan orman
arazilerini kapsıyor.
Yapılan değişiklikle,
kamu taşınmazlarının
turizm yatırımına
dönüştürülmesi için
verilen tekliflerin
değerlendirme
aşamasında, Araziı
Tahsisi Komisyonu
gerekçesini belirtmek
koşuluyla taşınmazı
tahsjs edip etmemek-
te"berbest olacak.
BAKANLAR KURULU
YAT|RİMCİ SEÇECEK
Yatırımcı ların yeterlili k
için artık Kültür

Bakanlığı'na
başvurmayacak.
Yapılan değişiklikIe
yatırımın yapılacağı
bölgenin tamamının
veya alt bölgenin -
tek bir ana yatırımcıya
verilmesi için
yapılan başvuruların
tamamını, Bakanlar
Kurulu değerlendiri
lerek, seçilen
yatırımcıya ön izin
verilmesine ve
ön izin koşullarına
karar verecek.
Yönetme!ik
kapsamında ayrıca,
küiiür ve iurizm
koruma ve geIişim
bölgesinin tamamında
yatırım yapacak
olanlar, toplam
yatırım maliyetinin
yüzde 2 ile 4'ü
arasında teminat
göstermesi gerekiyor.
Ote yandan söz
konusu değişik!ik|e
imar planlarında
yalnızca günübir!ik,
rekreasyon ve spor
tesisleri gibi kul|anı-
ma ayrı!mış alanlar
ilansız olarak tahsis
edilemeyecek.
Kes|n tahsisi yapılan
taşınmazların ilk yı!
kullanım bedellerinde,
teşvik verilen lllerde
termal ve kış turizmi
yatırım ları ndaki yüzde
50'llk indirimde
kaldırıldı.

seçmiş mi?

Bokol ım sol ih iieınecan
senin }<anikoiününü dc
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,İ[lffiil cftııı Aüı{ı E@@' rAıirAfüı
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Bir ıosim seç
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Firmamızda çalıştırıImak üzere

Askerliğini yapınış

BAY şOFOR ARANIUIAKTADıR,

Adres: Gazhane Gaddesi No: 11

YATAŞ BAYİİ

Telı 5147877 ıGemllk Körfez' internette www.gemIikkorfezgazetesi.com
l

l

l

l
l

l
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haftaııııı hahmlerl helll oldu Bursas Fenerbah

Bllenl

0

0r

ikta

e e

ların yerlerine
oynayan
arkadaşlarımız da
ellerinden geldiğince
mücadele ediyorlar.
Umarız Fenerbahçe
maçında gol veya
goller buluruz"
şeklinde cevap
verdi. Ote yandan
geçtiğimiz gün
yapılan antrenmanda
ayağına darbe alan
Frasineanu'nun
ayağında ödem
oıuştugu ve
Fenerbahçe maçında
oynayıp oynayama
yacağının belli
olmadığı bildirildi.

Türkiye 3. Futbol Ligi'nde haftanın maçIarını yönetecek hakemler
belli o|du. Türkiye Futbo! Federasyonu (TFF) Merkez Hakem

Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre,

3. Lig'de haftanın maçIarında görev a|acak hakemler şöyle:

17 Mart Cumartesi:
1. Grup:
Kayapınar Belediyespor - Batman
Belediyespor: Bülent Birincioğlu
Antakyaspor - Osmaniyespor:
Emre Altun
4. Grup:
Yıldırım Bosnaspor - Bi|ecikspor:
Hasan Kaba
18 Mart Pazar:
Ceyhanspor - Mersin Büyükşehir
Belediyespor: Hasan lşıktaş
Belediye Vanspor - Yeni
Ereğlispor: Barış Dinlendi
Aksarayspor - Karamanspor:
Ahmet Şimşek
Kilis Belediyespor - Adanaspor
A.Ş.: Zaier l(pçbay
Batman Petrolspor - Nusaybin
Demirspor: Özer Velioğlu
Şırnakspor - Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi
DlSKlSpor: Namık Karaman
2. Grup:
Artvin Hopaspor -
Değirmenderespor: Elsan Sungur
Karsspor - Araklıspor: Levent
Aktan
!ğdırspor - Bu|ancakspor:
Mustafa Kubilay Oztekin
Bağlum Belediyespor - Tarım
Krecİİspor: Utlru Y ukselbaba
Aııkara Demirspor - Bugsaşspor:
Aziz Aktaş
Sürmenespor - Gümüşhanespor:
Erdem lren

Gazi Belediyespor - Çorumspor:
Dilan Deniz Gökçek
3. Grup:
Altınordu - Nilüfer Belediyespor:
A!i Karadutlu
Bozüyükspor - Yenl Burdur
Gençspor: Adnan Güngördü
Aliağa Belediyespor -
Balıkesirspor: Fayat Bakan
Sidespor - lspartaspor: Mustafa
Aydın
A.K.Hisarspor - Denizli
Belediyespor: Engin Erdem
Kütahyaspor - Aydınspor: Serkan
Akal
Bursa Merinosspor - Akhisar
Belediyespor: Murat Gedik
Mustafa Kemalpaşa§por -
Göztepe A.Ş.: Bülent Çenet
4. Grup:
Orhangazi Gençlerbirliği -
Bakırköyspor: Erol Kabadayı
Kastamonuspor - Beylerbeyi
A.Ş.: Altan Erden
Gölcükspor - Gaziosmanpaşa:
Ahmet HiImi Kesici
Beykoz 1908 A.Ş - Te.pecik
Be!ediyespor: Nahit Ozdayı
Küçük Çekmecespor -
A!ibeyköyspor: Süleyman
Yavaşoğlu
Anacloıu ijsxuoar ,ıyü8spor - Çor-
luspor: Sefa Demir
Zonguldakspor - Orhangazispor:
Sedat Etik

Bursaspor Teknik
Direktörü Engin
lpekoğlu, son iki haf-
tadır iyi görüntü
vermediklerini
belirterek,
Fenerbahçe'yi
yenerek çıkış yakala-
mak istediklerini
söyledi.
Vakıfköy Orhan
Ozselek Tesisleri'nde
gerçek!eştiri!en
antrenman öncesi
açıklamalarda bulu-
nan Teknik Direktör
Engin lpekoğlu,
"Zor bir maç olacak.
Fenerbahçe,
şampiyonluğun
fayorisi. Ancak biz
de üst sıralara yük-
selme hedefimiz
doğrultusunda
Fenerbahçe maçını
mutlaka kazanmak
istiyoruz"
diye konuştu.
Fenerbahçe'de
birkaç tane çok
dikkat edilmesi
gereken oyuncu
olduğu.na dikkat
çeken lpekoğlu,
"Bu oyuncular için
aldığımız önlemler
var. Fenerbahçe'de
her ne kadar bireysel

olarak kaliteli oyun-
.cular olsa da zaman
zaman sorun yaşıy-
orlar. Biz de iki haf-
tadır çok iyi görüntü
vermiyoruz. lnşa!!ah
bu maçla iyi bir çıkış
yakalarız" dedi.
Bir basın mensub-
unun'Fenerbahçe
maçı için nasıl bir
oyun şekli düşünüy-
orsunuz' şek|indeki
soruya lpÖkoglu,
"Kllit oyuncularımız-
dan bırkaç tanesı,
sakat olduğu zaman
ofansif anlamda
sıkıntı çekiyoruz.
Ancak bu oyuncu-

Be
Kayseri Erciyesspor
maçı hazırlıklarını
sürdüren Beşiktaş,
golcü oyuncusu
Bobo'dan gelen
sakatlık haberiyIe
adeta şok oldu.
Siyah-beyazlı
kulübün resmi
internet sitesinden
yapılan açıklamada,
hafta başından
beri antrenmanlara
katılamayan
Bobo'nun so! diz
dış menisküsünde
yırtık tespit edildi.
Kulüp doktoru
Ayhan Optur,

'da Bobo oku

Kadıköy Acıbadem
Hastanesi'nde yarın
arııeliyat edilecek
Bobo'nun bir ay
sonra sahalara
dönebileceğini
söyledi.

22 yaşındaki Bobo,
ligde bu sezon forma
giydiği 20 maçta
attığı 10 golle,
takımının en golcü
oyuncusu durumun-
da bu|unuyordu.

ı

UEFA'da e

UEFA 'da çeyrek
finale kalan takımlar
eş!eşti.
Eşleşmeler sonunda'
yarı final kuraları
da belli oldu.
Çeyrek final
maç|arı
5 Nisan'da rövanş
karşılaşmaları
ise 12 Nisan'da...
UEFA'da kura heye-
canı İşte çeyrek 

-

finalistler;
Sevil!a, Beremen,

kflııale le

L'everkusen,Espanyol -

Benfica,Osasuna,
AZ Alkmaar
işre EşIEşMEIER
AZ Alkmaar-Werder
Bremen
B.Leverkusen-
Osasu na
Sevil!a-Tottenham
Espanyol-Benfica
Espanyol-Benfica -AZ-
W. Bremen gaIibi yarı
final Leverkusen-
Osasuna-Sevi!la-
Tottenham galibi yarı

melerl hell| oldu

final Kupada çeyrek'
fina! müsabakaların-
da ilk maçlar
5 Nisan'da rövanş
karşılaşmaları ise
12 Nisan tarihinde
oynanacak.
Yarı fina! maçları
20 Nisan rövanş
karşılaşmaları
3 Mayıs'ta
oynanacak...
Final 16 Mayıs'da
Glaskow'da
oynanacak...

,Y.

GEMüıı §İNEMA GÜNttİĞü

§eanslar

14.15. 16,15. l8,15 . 20.15

ı2,00 . 14.00 , 16.00 .20.00

(Rezeıvasyon Tel : 5l3 33 2U

12.00. 14.00. 16.00 . 18.00. 20.30

(Rezerva§yon Tel : 5l5 64 06)

TUTKU §INEMA§I

KOKU

.İ

VENUS SINEMASI

Filmin Adı

ADEM,İN TnEruDnİ

ROIuANTİK

lulehmet 0kurrehrah u 0r
ABD Profesyonel
Basketbol Ligi
(NBA) takımlarından
Utah Jazz'daforma
giyen milli oyuncu
Mehmet Okuı
üç sayılık atış
kategorisinde kulüp

rekorunu kırmaya
hazırlanıyor. Ligde,
bu sezon sergilediği
performansla
göz dolduran ve
"All Star" kadrosuna
seçi|en Okuı
üç sayılık

atışlarda iki defa
daha isabet
bulması halinde
Byran Russe!l'ın
1996-1997 sezonun-
da elde ettiği 108 üç
sayı!ık basket reko-
runu kırmış olacak.
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kansere l

Tansl

Laboratuvarda
hayvanlar üzerinde
yapılan deneylerde,
kandaki
"anjiotensin" hor-
monunu artıran tan-
siyon ilaçlarının, _
akciğer tümörlerini
yüzde 30 oranında
azalttığı beIirlendi.
Tansiyon ilaçlarının,
akciğer kanserinin
tedavisinde kullanı
labileceği anlaşıldı.
ABD'de yalıınlanan
"Gancer Research"
adlı derğide çıkan
makaleye göre,
'Vüake Forest
ünivers jtesinden
Patricia Gallagher
başkanlığındaki
araştırma eklbinin
çalışması, bu
ilaçlarla,tedavi
edilmeyen fare|erde-
ki tümörlerin, aynı
zaman dilimi içinde

0n İla laiı

eıı

iki kat arttığını
gösterdi. Araştırma
ekibinden Ann
Tallant, bunun,
bu hormonun
kanser tümörlerini
azalttığına dair _
ilk çalışma
olduğunu belirtti ve
bu sonuçların,
akciğer kanserinin
tedavisi için yeni
bir yöntem
gel i şti ri lebileceği ni
düşQndürdüğünü
vurguladı.
Tallant,
"anjiotensin" hor-
ihohufrün kanseri
tedavi etme potan-
siyelini araştırma
fikrinin, tansiyon
tedavisi gören
hastalar arasında
akciğer kansefrnin
çok az görülmesin-
den doğduğunu
belirtti.

r
$İlt ı
Bol süt içmenin
kemik erimesini
yavaşlaffığını
veya balık yemenin
sağlıklı olduğunu
düşünüyorsanız,
bu haberi okuyu4!
Dünyanın en önemli
sağlık endüstri-
lerinden Hipokrat'ın
yöneticileri Dr.
Brian Clement ve Dr.
Anna Maria Gahns
Clement'in iddiaları,
bugüne kadar blldik-
lerinizi altüst ediyor.
Doktorların bi lgilerini
günce!!emediğini
söyleydn Brian
CIement'in önerileri
alışkanlıklarınızı
değiştirecek
Dünyanın saygın
sağlık enstitülerinden
Hipokrat'ın yönetici-
leri Doktor Brian
clement ve Doktor
Anna Maria Clement,
sağ!ıklı Ve uzun
ömrün ipuçlarını
açıkladı. lşte, bugüne
kadar bildiğiniz
tüm sağlıklı yaşam
kurallarını alt üst
edecek iddialar...
"Et ve süt ürünlerinin
bu kadar iaz/,a
tüketilmesinin sebe-
bi,. bu ürünleri
pazarlayan firmaların
başarısı. Ote yandan
doktorlar da bilgileri-
ni güncellemiyor.
Günümüzde sağlıklı

balık kalmadı. civa
içeren bu ba|ıkları
yemek yarar değil,
zarar getirir. Ayrıca
baIık!ar, çok sayıda
paraziti bünyesinde
ba.rındırıyor.
sur ıç]t4EK KEMıK
ERİMESİNl ARTİRİR
Dürüstçe yapılan
çalışmalar süt ve
süt ürünlerinin
kemikleri
güçlendirmekten çok,
zayıflattığını gösteri
yor. Kemiklerin güçlü
olması için spor ve
kasları kuvvetlendire-
cek ağırlık çalış-
maları yapmak gerek.
Bu konuda yapılan
86 tane çalışma var.
Hepsinde de kemik
erimeiiniır bu ürün-
leri tüketenlerde
daha iazla ortaya
çıktığı tespit edildi.
ET YİYENLER
AzlNLlK
Eksikliğinde hafıza
kaybına yol açan
812 vitamininin .

sadece ette
bu!u nduğu
bilgisi yanlış. 250
kişinin uzerınde
yapılan bir araştırma-
da deneklerin yüzde
60'ında B12 eksikliği
tespit editdi. Üsteliİ
B12'nin eksik olduğu
kişiler en fazla et ve
et ürünleri tüketenler.
Bu vitamin toprakta

var. Sağlıklı yetişti
rilmiş tüm besinler-
den alabilirsiniz.
Ayrıca, doğal yollarla
üretilmiş preperatlar-
la da f,arşılanabi]ir.
Faztatt tüketmek
vücudumuzdaki
bazı hormonları da
harekete geçiriyor.
Adrenalin hormo-
nunun artması kişiyi
agresif yapıyor.
Dünyada yapılan
araştırmalar nüfusun
yüzde 60'ının
vejetaryen olduğunu
gösteriyor."
50 yıldır et ve süt
ürünlerinin sağlığa
zararları ile ilgili
çalışmalar yaptık-
larını belirten Dr.'
Brian Clement, 'bin-
lerce insanın hayatın-
dan bu besinleri
çıkardık" diyor.
Dr. Brian Clement,
sağ!ıklı ve uzun bir
ömür için tavsiyeleri
ise şöy!e: "Bol enzim

li çiğ yiyecekler
vücudu onarıcı ve
yenileyici özelliklere
sahip. Genç kalmak
isteyen yeşil sebze
ve baklagillerden
vazgeçmemeli.
Organik yiyecekler .

yiyebilirsiniz. Bunun
dışında meyve ve
sebzeleri bir iki
dakika suda bek-
|eterek üzerterindeki
kimyasalları yok \
edebilirsiniz.
sTREs lçlıı s
DAKİKA YETER
Stresle mücadele için
günde sadece 5
dakikayı kendinize
ayırmanız yetgrli.
Kendinizi çok kötü
h ıssettigi nizcie, sakin
bir ortamda 5 dakika
dinlenin. Nefes alıp
verin. Aksi taktirde
atacağınız yanlış
kararlarla hem
kendinize, hem de
çevrenize zarar
verebilirsiniz."

ınek hınlltOrlıne§lnl artırı r

---

DENiz oroeÜsÜ
Bursa ;,- 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1212
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme T6s. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova
Topçu!ar
Eskihisar

12?61 814 10 2q
(226| 363 43 19
(262| 655 60 31

oToBUs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaIi

TUP DAGİT|CİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

5{4 59 81

513 80 00
514 88 70

514 17 00

Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Y6ni Likitgaz
BP Gaz
Bütün|er Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

Aygaz
Tekğaz

D

D

TEK Anza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıılı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
AskerIik Şb.
Kaı:ayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
Özeı İo. rıııa.

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

sıı)o es
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

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İş!et. 513 45 21-122
Su §ıeı 513 45 21 - 115
İtraıye 513 23 25

Muhasebe ttid. 513 45 21 -182

Yazı İşl. lrd. 513 45 21 -111

Su Anza Yalniz 1Ü5

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

Halk m Müd.
HASTANELER

TAKsıLER

KAYMAKAMLlK

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
ğemlik Taksi
ilanasür Taksi

513 18 21

5l3 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

513 92 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29

İfraiye 1f0
polis imdat 155

Jandarma lmdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Devlet Hastanesi
ssk Hastanesi
Mer.Sağ.Ocağı

METRo 513 12
Aydın Turizm 513 20
Süzer Turizm 512 10
Kanberoğlu-EsaÖaş 514 45
Anıtur 514 47
Kamil Koç 513 35

12
77
72
49
71
71

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 :t0 28

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 11 25

NOBETÇİ E CZANE
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tRÇtK ECZANISİ Tel : 513 20 05

l8Mart 2007Puar

BAYIR ICZANESI Tel 5l3 01 43

ı( rfez
- 

GüNLüK sivesl GAZETE 

-YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAY! : 2699

riyerı : o.25 yTL. (KDV Dahi!)
. Sahibi : Kadri CÜl-En

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

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

yönetim ve Basım yeri : KÖRFEZ OFSET
Matbaacl ık-Yayı ncılık-ReklamcıIık Tesisi
İstikla| Cad. Bora Sok. No:3rB GEML|K

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

oeuüx,iıı iLK GUıüLıiX GAzETEsi
oEııuK
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0gm
seyfettiıi şexensöz
Birinçi amatör
kümede mücadele
veren takımlarımız-
dan Gemlikspor
bu hafta kendi
sahasında oynarken
Umurspoı: ile Kumla
Belediyespor
deplasmanda
jpuan arayacaklar.
17 MART 2007ffi
3.ncü gııupta
mücadele eden 2
puan!ı Umurspor,
Hipodrom-l'de

l(uınla§
5 puantı Ayyıldız
ile karşılaşacak.
Puan savaşı içinde
geçmesi bek!enen
maç saat 12.30 da
başlayacak.
18 MART 2007
PAZAR
Z.nci grupta
şampiyonluk
hedefiyle yola çıkan
ancak beklenen
futbolu oynayamayan
6 puanlı Gemlikspor
9 puanlı Dikkaldırım
ile Gemlik
Atatürk stadında
karşılaşacak.

0r ıJ0 Unu[§ lasılaıl| ı|ilara0r ı(§ 0 aOaa
Sahaya mutlak
galibi yet için
çıkaracak olan
Gemlikspor'un
taraftar desteğiyle
oynayacağı
maçın başlama
saati 13.00
1.nci grup
takım ları m ızdan
2 puanlı Kumla
Beled'iyespor ise
Fidyekızık sahasında
yine kendi gibi 2
puanlı Cihanspor ile
karşılaşacak.
Maçın başlama
saati 14.00.
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Umurbey klediye§i tarfındail 
n 

BlU YffiAtIl' sloganı ilo

4000 IıI2 arsa üıeıine 1150 lıl2 inpa dilm muhtqen şalonun

tD[ıLİIrTD [şİ BIıızIRı otıııAhıı ııİuil[T ı{,ilİT[§İ ııt

işıuııınırı[ıı ffi RUI DIıIIIIORUı,

Ihnınn§ 0n hüyük otdlerdeki

nuhteşgm balo şalonlannı aratmayaffilı niltlikte

halitt vt hiımet ştandartlan ilo karşıııudailı,
a o

Atotürk Coddesl Porsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLIK

TEL: 0.224,525 l 7 00 - GSM: 0.536 570 65 97

www.§uren.com.tr

rsln ,.-i,.i i'" :,

lnşoot - Zeytincillk Ltd. Şti.

0[t,{Itl1,1şıoNUııuz

,ffinı. *l*, 2.500.00yTL

ııerra içi
,}(wı. *l*, 2.000.00yTL- 

sııbiluuuz ıoo xlşlıinlı
AYR|cA

+oo rişlılx TERAııIı,IıZ i,{9vcuTrun.

HAFTA SONU

ooo rişiıilt



BuRSR,YR oıTtulcNızc oCRCH HRttüıRDı
HABAş TUNCAY 0T0 GAz

Hizıınıi ırıĞıNızA cndnni
Bilgisayr ile benzin
ve LPG gaz ayarlaıı,

TSE belgeli Teknik elemanlar
tarafrndan istasyonumuzda Yalova Yolu Özdİlek ka

yapılmaya başladı Tel : 5t 3 14 25 GEM
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GErvıı_iK,iN iı-x cüıuı_üK GAzerrsiGEMı-ix
ıı

ta,n^A,FS ız's lyAs i cA z,ETE
i n fo@ ge m l ikko r iezgazetes i. co m 25 YKr. (250.000 TL.)

_

KoKFEZ AV
BAL| KCl Ll K tt4AiZE M ELE Rl

TOPTAN & PERAKENDE

lfiRA nvcıııĞı ıı,ınuruıırni
VE TABAıJCA lRUHsATLll
MERMı sATIstARıYın

HlzMETıNlzE AçlLDl
Bülent ı,e \ıınııın Dursan
Semerciler Yokuşu 1gla Cel,rl-lX
Tel : SlZ 21 33 Fax : 514 11 48
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ıılncelemeler yapan BUSK! yetkil|leri, lik'te işIerin çok zor olduğunu söyledi

Kadri GÜLER
kadri_guler@ hotma i !.com

Bugün farklı geliyorlar
18 Mart 1915 Avrupa'nın en güç!ü devlet-

|eri lngiltere, Fransa'nın donanması
Çanakkale Boğazı'na gelmiş, Marmara'ya
girmek istiyor..

Osmanlı payidahtı lstanbul'u işgal edip
Osmanlı'yı tarihten silmek istiyorlardı..

O günlerin dünyanın en güçlü donan-
masıydı Çanakkale'ye gelen.

Çanakkale geçilirse, |stanbul işgal edile-
cek, iki boğaz güvence altına alınarak
Ortadoğu petrol!erine rahat!ıkla iniIerek,
Osman!ı egemenliğindeki bu toprakiarı kendi
egemenl i kleri ne alacaklardı.

Ama, Çanakkale'yi geçemediler.
Mustafa Kema! komutasındaki Türk

ordusu, askeri alanda olmayacağı başardı ve
tarih yazdırdı.

lngiliz ve Fransız ordusu Çanakkale'yi
geçemeyince, Gelibolu Yarımadası'na asker
çıkardı. Türk ordusu burada da düşmanla
göğüs göğüse çarpışarak bir destan daha
yazdı..

Emperyalistler Çanakkale'yi geçemediler.
Bu büyük savaş dünya tarihinde yerini

aldı.
Ne yazık kl Çanakkale'yi geçemeyenler,

Birinci Paylaşım (Dünya) Savaşı sonunda
Osmanlının birlikte savaştığı Alman lmpara-
torluğu'nun yenilmesi üzerine, yenik sayıldı
ve Sevr Antlaşması imzalanarak, Türk yurdu
işgal edildi.

Mustafa Kemal ve arkadaşları bu kez
Kurtuluş (Bağımsız!ık) Savaşını baş|attı.
lşgal kuwetleri ile onların uzantısı Yunan
ordusunu yurttan kovarak, yeni bir destan
yazdı.

Çanakkale Zateri'ni iyi algılamalıyız.
Dün gelenler neden geldiler, bugün gelen-

ler niçin geliyorlar?
. Dün, Düveli Muazama denen güçlü donan-
ma ve askerleri ile gelenler, vatan toprak-
larını işgal edemedi. Sevr sonrası ancak
amaçlarını ulaştılar, ama o da uzun sürmedi.

AKP hükümeti vatan topraklarının tama
mını satışa çıkardı.

Dün, topraklanmızı silahlarıyla alamayan-
lar, bugün kolayca alıyorlar.

B[|$l(l ınüı
BUSKl Genel

Müdürü lsmait
Hakkı Çetinavcı ile
Genel Müdür yardım-
cıları ve Daire
Müdürleri Gemlik-
teki alt yapı çalış-
malarını incelediler.
BUSKI Gemlik
lşletme Müdürü
Hasan Türe'den
bilgi alan yetkililer,
Büyükşehir'e son-
radan dahil edilen
ilçe ve belde bele
diyeler için "Hiçbir
şey yapılmamı.ş,
sadece BUSKl'nin
gelmesini bek-
lemişler" dediler.
Haberi sayfa 3'de

ürlerlndgn 0eıllllk'g ıllarılla
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an a kka l e zafe rl ku t l a n d ı
18 lıllart Çanakkale zaferi ve
Şehitler Günü düzenlenen
törenle anıldı. Atatürk Anıtı'nda
çelenklerin sunumuyla
başlayan törende günün anlam
ve önemini belirten konuş-
maların ardından llçe
Mezarlığı' nda yatan şehitler
ziyaret edildi. Haberi sayfa 2'de

ı

lı llk Köriez' lnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayınıGe
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Dere yatağını şaşırıyor...
Yaşadıkça bakatım daha nelere tanıklık

edeceğiz..
Yıllar önce şu anda başbakanlık

makamında buluna kişi de bölücü başına
sayın diye hitap etmiş..

Bu zat-ı muhterem; koşullarda
o|ağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna da otura-
cak..

Dini devlet işlerine karıştıranın bir
numaralısının önünde diz çok.. Bölücü başı-
na sayın de.. Sonra da Cumhurbaşkanlığı
koltuğuna otur..

Olacak iş değil. ı
Ama oluyor..
Basiretsiz ve yurt sevgisiz ancak çıkar-

larının bir numaralı savunucusu siyasetçi-
lerin elinde oyuncak olan Türkiye
Cumhuriyeti'nin içinc düştüğü cluruma
bakınız..

Ekonomik bağımsızlık ortadan kaldırıldı..
Eğitim sistemi çökertildi..
Kültürler tartışmaya açıldı..
Ahlak değerleri tüketildi..
Yani vahşi kapitalizmin çarklarının

dişilileri bizim politikacıyı un ufak etti.
Sonrada istediği gibi biçimlendirdi..
Şimdi Türkiye'de onu yaşıyoruz..
Yani Ulu önderin yıllar önce dikkat çek-

tiği gibi iç ve dış düşmanlar ulusal bağımsız
lıgı ortadan kaldırmak için el ele çalışıyor-
lar..

O halde...
92 yı! sonra kuşatılmam.ıza izin verecek-

tık madeın, Çanakkale'de, İnönü'de,
Sakarya'da vatanları için canlarını verenlere
yazık olmadı mı?

Onlar bizim atalarımız değil mi ?
Babamız, kocamız, ağabeyimiz,

kardeşimiz deği| mi?
Kimsenin vicdanları acımıyor..
Garip o|an...
Yaşam tersine akıyor.., Taşlar yerinden oynuyor..
Dere yatağının dışına çıkıyor..
Gelecek umut vermiyor..
Nasıl versin ki ?
Çalışmıyoruz..
Uretmiyoruz..
Düşünmüyoruz..
Hedef koymuyoruz..
Evet...
Uygulanan politikalar,düşünmeyen ve

sorgulamayan insanlar topluluğu yarattı.
Sistemin kendini korümak için

geliştirdiği silahlarla seçme yeteneği
köreltildi..,

Peki...
Yurt sevgisi de mi yok oldu ?
llkokulda a|fabeyle bir!ikte öğretilen

Cumhuriyet Devrimleri de mi unutuldu ?
Atatürk'ün ulusal bağımsızlığı ve aydın-

lanmayı sonsuza dek taşıyacak ilkelerine ne
oldu ?' Bu kadar da vurdumduymaz otunmaz ki..

Bir gün kafamızı taştan taşa vurmamak
için...

üşünelim..
orgulayalım..
alışalım..
retelim..
i...
lus üç beş çapulcunun elinde bilin

o
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Seyfettin ŞEKERŞÖZ
'l8 Mart Çanakkale
Zateri ve Şehitler
Günü düzenlenen
törenle anıldı.
ılk tören Atatürk
Anıtına çelenkIerin
sunumuyla
başladı.
Kaymakam
Mehmet Baygül,
Garnizon komutanı
Topçu (urmay
Albay Ozen Şenyiğit.
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut ile
protokolün yanı
sıra siyasi parti
temsi!cileri,
kurum ve kuruluş
ile sivil toplum
örgütleri temsilcileri,
şehit aile|eri ve
halkın katı!ımıyla
başlayan tören
şaygı duruşu ve
Jstiklal Marşı ile
devam etti.
Günün anlam ve
önemini belirten
konuşrnanın ardın-
dan llçe Mezarlığında
yatan şehitlerimiz
ziyaret edildi.
Burada llçe Müftüsü

Yusuf Şahin'in oku
'duğu duanın ardın- '
dan şehitlerin me
zarlığına çiçekler bıra
kıldı dualar edildi.
18 Mart Şeh|tler
Günü törenleri
Merkez komutan
lığında Şehit Aileleri
onuruna verilen kok-
teyl ile son buldu.
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Diş Hekimi
zcan VURAL

ozcanvura ll 933@hotma il.com
www.milliyeUblo9/özca n vural

ŞEHlT'ler....
Bu toprak için - vatan için genç yaşta bu

toprağa düşen kahramanlar gençler, yiğitler.
Bir ailenin her şeyi olan 18 - 22 yaşında,

hayata ümitle bakan, göz|erinden sevgi ışık-
ları fışkıran delikanlılar

Vatan görevi için en güze! çağlarında sınır-
lara koşan. vatanın birlik ve beraberliği için
her yerde görev yapan{arpışanölen vuru-
lan ŞEHIT olan; her türlü zorluğu yenerek al
bayrağımızı yüksekler de dalgalandıran
bu gençcecik insanların arkada kalanlarına
yaptığımıza bir bak benim milletim...!

Bakında utanın...
Bizlere görünmemek için yerlerin dibine

girin.
Bu aileler en sevgili evlatlarını - ümitlerini

hayatla bağlarını vatan lçin kaybediyor,
yaşama arzusu kayboluyor, adeta yok olu
yorlar...

Bizse üç kuruş iazla kazanmak için,
başımıza taç etmemiz, onları rahat ettirmek
için her yolu denememiz, saygı ve sevgi ile
yakiaşıı]aınız gerexirken; Bir kere daha
oırları kırıyor - incitiyor - üzüyor ama
bilmeliyız ki asıl kendimizi yiyip bitiriyoruz.

Unutmayalım :

Uluslar kendilerini onun için veren bu aziz
şehitler sayesin de yaşarlar.

Onlar MUKADDES 'tir...
Bu vatan denen koklü büyük ağacın yaşa-

ması daha da gürleşmesi için adeta kanları
ile sulayan bu vatanın aziz evlatları, hakiki
evlatları bunlardır...

"Ey bu topraklar için toprağa düşmüş
asker

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler

kazsın?
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.
Büyük şair (lstiklaI marşı şairi) Veteriner

Hekim Mehmet Aklf Ersoy 'un dediği gibi
onlar o kadar büyük ki tarihe sığmayan bu
evlatların geride bıraktıklarını -ailelerini
üzüyorlar. kırıyorlar.

Her şeyin maddiyat olduğu, paraya göre
değer verileıı lıır topIum, o eski değerleııini
sevgıyı -saygıyı. oüyüxierini - ŞEıii-] uET{iı,jı
unutan bir ulus haline mi gelecektik ?
Bizi biz yapan - Türk yapan değerlerimizi

kaybettikçe yozlaşıyor,çıplak taş gibi-odun
gibi hissiz - duygusuz bir kuru kalabalık
haline mi geliyoruz.?

Bunları yazmak bile Insanı korkutuyor...
Söylemeye - yazmaya elim gitmiyor...
Ama gerçek bütün çıplaklığıyla karşımızda.

Çanakkalede - lstiklal Savaşı'nda - Kıbrıs'ta -
Güneydoğu da ölenler Şehit olanlar, O
kahramanlara saygısızlık yapıyoruz.

Diğer ulusların kahramanları için Meçhu|
asker abideleri vardır.

Hem de en görkemli kentin en önemli
yerinde görürsünüz.

Onlara ve ailelerine büyük sevgi-saygı-
olanaklar sunarlar.

Bu aileler korunması - incinmemesi
gereken emanetlerdir.

Buemanetlere iyi bakarsak Şehitler öbür
dünyada rahat ederler.

Bu vatanın yeni evlatları da düşünmeden
şehit olabilir!er.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
BUSK! Genel Müdürü
lsmail Hakkı
Çetinavcı ile Genel
Müdür yardımcıları
ve Daire Müdürleri
Gemlik'teki alt yapı
çalışmaları hakkında
bilgi aldılar sürmekte
olan çalışmaları yerin
de gezerek inceleme
lerde bulundular.
BUSKl'nin Gemlik
İşletme Müdür!üğü'n
de lşletme Müdürü
Hasan Türe'den bilgi
alan yöneticiler,
Büyükşehir'e son-
radan dahi! edilen
i!çe ve belde bele
diyeler için "Hiçbir
şey yapılmamış,
sad'ece BUSKl'nan
gelmesini beklemiş
ler" görüşünü savu-
narak özellikle
Gemlik'te işlerinin
çok zor olduğunu
ifade ettiler.
Merkez dışında yeni
bağlanan ilçe ve bel
delerde işletmeleri
gezerek durumlarını
ve yapılan çalışmaları
Daire müdürleriyle
birlikte gezerek bil-
giler aldıklarını
söyleyen BUSKİ
Genel Müdürü Çeti-
navcı, 'Önümüzde
seçimler var, paıti
teşkilatları ile bele
diyeler sürekli isiek-
lerinin hemen olma
sını istiyorlar, yap-
tığımız teknik bir
gezidir. lşletmelerde
ne gibi tesislerin bu
lunduğunu ve nelerin
yapılmakta olduğunu
birlikte gezerek
bilgi alıyoruz'dedi.
Dere yanındaki Derin
Deşarj çalışmalarını
gezen Çetinavcı,
denize uzatılacak hat
için yaşanan sorunlar
hakkında bilgi aldı.
lstikla! Caddesi'nin
kazılmasında bazı
sakıncaların çıktığını,
sokakta bulunan
evlerin kazıdan zarar
görmemeleri için
dikkatli olmaya
çalıştıklarını bildiren
daire müdürleri,
deniz dlbinde 300
metrelik mesafede
boru kaide çalışmala
rının bittiğini ve önü
müzdeki günlerde
döşeme işine başla
yabileceklerini
bildirdiler.
llçe içinde başlatılan
içme suyu isale hat-
tında rehabilite çalış-
malarının bitirilme

sinden sonra su
kaçaklarının en aza
ineceğinden i!çede
suyun bolIaşacağını
söyleyen Çetinavcı,
Adliye binası önünde
yaşanan su baskınla
rının da suna erdiğini
görmekten mutlu
olduklarını söyledi.
Bir daha su baskını
yaşanmayacağını
söyleyen BUSK! daire
müdürleri, çevrede
yaşayan!arın rahat
olmalarını istediler.
BUSKI Genet Müdürü
lsmail Hakkı Çetinav
cı, yardımcıları ve
daire müdürleri ile
birlikte yaptıkları
şehir gezisinde
Baııl<pazarı bölgesın-
deki su hattı çalış-
maları hakkında
ilgililerden bilgi!er
aldı. BUSK! Genel
Müdürii lsmail hakkı
Çetinavcı ile teknik
heyeti daha sonra
Manastır'daki su
deposu ile Nacaklı
suyu hat çalış-
malarını gezerek

bilgi aldı
Gem!ik'e baglı koy!er-
den Adliye, Katırlı,
Büyük Kumla ve
Karacaali köylerinin
su yetkilerinin
henüz BUSKl'ye
devir edilmediğine
de açıklık getiren
Çetinavcı,
'Yaptığımız

araştırmaıaroa
bu tür köylerin
mahkemeye verildiği-
ni öğrendik ve
davalar hep
kazanılmış, biz bek-
liyoruz ancak yetki-
lerini vermezlerse
mahkemeye veririz
ve biz kazanırız onlar
kaybeder'dedi.
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Seyfettin ŞE{enSÖZ
AK Partı llçe
yönetiminin
Genç|ik Kolları
ve kadın kollarının
katkılarıyla
düzenlediği
"Bir başkadır
Çanakkale"
konulu gösterisi
beğeniyle izlendi.
Belediye Kültür
Merkezi'nde
düzenlenen
geceye AK Parti
Bursa MiIletvekili
sedat kızılcıklı ile
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut,
AK Parti llçe

Başkanı Enver
Şahin ve
çok sayıda
partili katıldı.
Şaygı duruşu ve
lstiklal Marşının
ardından
Çanakkale
Savaş ı'n ı n
görüntüleri slayt
ile gösteri!di.
Anma gecesinde
ayrıca Güneydoğuda
şehit olan
Jandarma
Komando Er
Muammer
Bıçakç ı'n ın
Annesi Nezire
Bıçakçı i!e Ağabeyi
Hüseyin Bıçakçı'ya

AKP Bursa
Mi|letveki!i Sedat
kızılcıklı tarafından

çiçek verildi.
Çanakkale anma
gecesinde

enı

Genç Tiyatrocular
grubu tarafından
sahneye konulan

"Kınalı Yarim"
isimli oyun
beğeniy|e izlendi.

ı

ı

ulkü ocakları eh|tlere rahmet dlledl
Seyfettin ŞEKERSOZ

Çanakka!e Savaşı'nın
92.nci yıldönümü
nedeniyle yazı|ı
açıklama yapan
Gemlik Ulkü
Ocakları Başkanı
Osman Durdu,
"Çanakkale ve
benzerlerini
miras değil, emanet
olarak bıraktığı
bilinciyle hareket
etmeliyiz. " dedi.
1957 yılında
lstanbu! Tıp
Fakültesi'nden
mezun olup
ihtisas yapmak
üzere ABD'ye giden
Doktor Omer
Musluoğlu'nun
görev yaptığı
hastanede başından
geçen olayı anlatan
Durdu, doktorun bir
hastasının kolunca

gördüğü Türk
bayrağı dövmesinin
öyküsünü dinleyince
bu şahasın 1915
yılında Çanakkale
Savaşı'nda lngiliz
ordusuyla Türklere
karşı savaşan
bir anzak askeri
o|duğunu öğreniyor.
Anzak askeri,
Türklere esir
düşüyor ve
Türklerden iyii
muamele görüp bir
süre sonra serbset
bırakılıyor. Ancak,
askeri Türklerin
iyiliğini unutmamak
için de koluna
Türk bayrağı
dövmesi kazıtıyor.
Öııım döşeyinde
Türk doktorundan
müslüman
olmasını istiyor.
ulkü ocakları
Başkanı Osman

Durdu, Çanakkale
Savaşı'nda
Türkleri karşı
lngiIizlerin safında
çarpışan anzaklı
asker Josef Miller'in
Türklerden gördüğü
iyiliği ve ölmeden
önce müslüman
olmasınının neden-

lerini sorgulayarak
"- Biz kimiz? Biz kim
olmak istiyoruz?
Çanakkale de eşi
görülmemiş ve bir
daha da görülmesi
belki de imkansız
olan zatere imza atan
ve Mr. Josef Miller'i
ömer olduran ona

Türk bayrağı
dövmesi yaptırıp
onun lslamı
seçmesine vesile
olan ruh neydi?
ve biz miras
yedi miyiz
Benim cevaplarım
şöyle: Biz
Müslüman Türk'üz.
Biz, muhtaç
olduğumuz kudretin
damarlarımızda ki
asil kanda mevcut
olduğunu bilerek
kuzey, güney,
doğu ya da
batılılaşmadan
yani başkalaşmadan
Müslüman Türk
olarak ka|arak
ülkülerimizi
gerçekleştireceğiz.
Çanakkale'de ki
zafere imza atan
ve Josefi ömer
yapan ona Türk
bayrağı dövmesi

yaptınp İslamı
seçmesine vesile
olan Allah
rızasıydı. Ve biz
miras yedi değiliz
artık miras yedi
gibi davranmayı
bırakıp atalarımızın
bize Çanakkale ve
benzerlerini miras
değil emanet olarak
bıraktığı bilinciyle
hareket etmeliyiz.
üıkümüz bu
emaneti ge!iştirerek
bizden sonraki
nesilIere
aktarmak olmalı.
Çanakkale'de ölen
gayrı Müslimlere
toprağınız bo!
olsun derken.
Başta Çanakkale
şehitIerimiz oImak
üzere tüm
şehitlerimize
Allahtan rahmet
dilerim." dedi.
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Büyükşehir sınırlarında kalan 13 ilk kademe belediyesinin su fiyatlarında indirime
gidildi. BUSK|'nin indirimi Büyükşehir Belediye MecIis toplantısında kabul edildi
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Bursa Büyükşehir
Belediyesi Su ve
Kanaliİasyon İdaresi
(BUSKl), Büyükşehir
sınırlarında ka|an
13 ilk kademe
belediyesinin su
fiyatlarında
indirime gitti.
BUSK!'nin
indirimi Büyükşehir
Belediye Mec!is
toplantısında
kabul edildi.
Büyükşehir
Belediyesi Meclis
Başkanvekili
Fahreddin Yıldırım,
eusxl Genel
kurulu'nun kanun
gereği olağanüstü
tdplanamadığı için
gerekli görülen bu
indirim kararının
Büyükşehir Belediye

Meclisi'nde alındığını
hatırlattı.
lndirim ile ilgili
maddenin görüşülme-
si sırasında üyele.re
bilgi veren BUSK!
Genel Müdürü
ısmail Hakkı
Çetinavcı, 2005
yılı kasım ayında
yapılan genel kurul-
da, Büyükşehir
sınırları içinde yer
alan tüm ilçe
ve ilk kademe
belediyelerinde
(köyler hariç)
1 Ocak 2007'den
itibaren merkez
ausxl tarifesinin
uygulanması'yönünde karar
a!ındığını kaydetti.
Ancak bu karar
doğrultusunda

belirlenen fiyat
tarifesinin yüksek
bulunduğunu
kaydeden Çetinavcı,
Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin'in de
talimatıyla 5 gruba
ayrılan 13 alk kademe
belediyesinin su
fiyatlarında indirime
gidildiğini vurguladı.
BUSKl Genel
Müdürü Çetinavcı,
indirimlerin hanelerde
yüzde 50, ticarethane
ve inşaatlarda ise
yüzde 71 oranında
olduğu kaydetti.
lndirime gidilen
bölgelerde su
tarifeleri şöyle
şekillendi:
Birinci grup olan
Akçalar, Hasanağa,

karıncalı ve
Kayapa beldelerinde
10 metreküp ve
altındaki su kullanım-
larında 075 YKR,
10 metreküp üstü
kuIlanıııılarda ise
1 YTL.
Bö|gedeki ticari
işletmelerde ise su
fiyatı 1.50 YTL
olarak belirlendi.
ikinci grup
Gölyazı-
Göynükbelen'de
10 metreküp ve altı
için 1.10 YTL, üstü
için 1.40 YTL, ticari
işletmeler için ise
1.71 YTL oldu.
Üçüncü grupta
yer alan Barakfakih,
kirazlı beldelerinde
10 metreküp ve
altı için 0.50 YKR,

10 metrekup üstü için
0.75 YKR ve işyerleri
için 0.98 YKR olarak
belirlendi.
Dördüncü grup
Ovaakça ve
Um urbey
beldelerındc 10
metreküp ve altı
kullanımlar için
0.96 YKR, 10
metreküp üstü
kullanımlar için
2.80 YTL,
ticarethaneler
için ise 2.20 YTL
oldu.
Son bölgede yer
alan Ça!ı, Demirtaş
ve Zeytinbağı
be|delerinde ise
10 metreküp-ve
altındaki su
ku llanım !arı nda
fiyat 1.38 YTL,

10 metreküp üstü
kullanımlarda 2.10
YTL, işyerlerinde ise
1.98 YTL olarak
belirlendi.
Öt,, ıııdan
Guzelyalı Hızlı
l : l ı. , ,ı lllil

ot(,i,arklıııı ü .ıylık
500 YTL bedel
ile 10 yı|lıgına
Bursa Deniz Ulaşım
A.Ş'ye kiralanmasının
kararlaştırı!dığı
meclis toplantısında
yine Güzelya!ı
Hızlı Feribot
İskelesi'nde 20
yıllığına kiraya
veri|ecek yer|erin
ihaleye çıkarılması
için Büyükşehir
Beled iye
Encümeni'ne
yetki veri!di.
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Gemlik Belediye ilIezbatıasındaki

TesisiıT)izde n temin e debilirs irın,

Isteye n möşteriterimizin
Korbanlan qzrDaD kasaplanıDrula

istenileı, yerde kesilir.

BERılAY Eİ
TeI :513 11 48 Cep Tel :0,532 779 91 94
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KPDs, eba vurular bu ün ba
yabancı dil tazminatı
almak isteyen kamu
persone!iyle yatırım
hizmetlerinde çaIış-
maları neden iyle
maktu yabancı dil
tazminatından yarar-
lanmak isteyen teknik
personel, yabancı dil
bi!gi seviyesini belir-
lemek amacıyla
yapılacak Kamu
Personeli Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı'na başvurular
bugün başlıyor.
Yükseköğretim
Kuru!u Oğrenci
Seçme ve..Yerleştirme
Merkezi (OSYM)
Başkanlı ğı'ndan

yapılan açıklamaya
göre, sınav 6 Mayıs'ta
Adana, Ankara,
Antalya, Bursa,
Diyarbakır,. Erzurum,
Eskişehir, lstanbu!,
lzmir, Konya,
Malatya, Samsun,
Sivas, Trabzon ve
Van ile Lefkoşa'da
yapılacak. Sınava,
yabancı dil tazmi-
natından yararlanmak
isteyen 657 sayılı
Devlet Memurları
Kanunu, 926 sayılı
Türk silahlı
kuvvetleri persone!
Kanunu, 2802 sayı!ı
Hakimler ve savcılar
Kanunu, 2914 sayılı

Yükseköğretim
Personel Kanunu,
3466 sayılı Uzman
Jandarma Kanunu'na
göre çalışanlarla
kadro karşılığı
sözleşmeli personel
ve 399 sayılı Kanun
Hükmünde
Kararname'nin 3/c
maddesine tabi
sözleşmeli personel
katı labi !ecek. Ayrıca,
personelinin yabancı
dil bilgisi seviyesini
tespit etmek isteyen
diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında
çalışan personel de
bu sınava katılabile-
cek. Yurt Dışında

or
Görevlendirilecek
Memurların Seçim
Esaslarına Dair
Yönetmelik gereğin
ce, kamu kurum ve
kuruluşlarınca yurt
dışı teşkilatında
sürekli göreve
atanacak memurlarla
diğer görevlilerin de
bu sınava girmesi
gerekiyor. Kamu
kurum ve kuru-
luşlarında müterciın
ve tercüman ya da
bllgi işlem çözümleyi-
cisi ve programcısı
olarak görev yapanlar
ile bu görevler
için başvuruda
bulunacaklar.

lı
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Seyfettin ŞeXenSÖZ
OzeI Aykent
lIköğretim Okulu
Oku! Aile Birliği'nin
geleneksel hale
getirdiği dayanışma
çay| bu yıl da düzen-
lendi. Mi|ton Alle
Gazi nosu nda
4.ncüsü düzen|enen
Tanışma ve Kaynaş
ma eğlencesinde
hanımlar eğlenme
fırsatı buldular.
Düzenledikleri
eğlencenin kesinlikle
okula yardım
amaçlı olmadığının
altını çizen Okul
Aile Birliği
Başkanı Nurten
Kavga,'Amacımız

v

öğrenci annelerini
bir araya getirip,
onların kaynaş-
malarını ve
gönüllerince

eğlenmelerini
sağlamaktır" dedi.
Ozel Aykent|i
bayanlar eğlenceyi
renklendiren

sanatçı Muharrem'in
ses!endirdiği
güzel şarkılarla
eğlencenin tadını
çıkardılar.

A kent llkö retim Okulu Okul A e
i'nden tanı ma ve da anı ma a

ıı Merkezi sistem sınavı
ile öğretmen alınacak
Mllli Eğitim Bakan!ığı (MEB), fen liseleri, sos
yal bilimler liseIeri, spor liseleri ile her tür
deki Anadolu liselerine seçme sınavı ile öğ
retmen alacak. Bakan!ıktan yapılan açıkla-
maya göre, 2007-2008 eğitim-öğretim yı!ında
MEB'e bağlı fen liseleri, sosya! bilimler
!iseleri, spor liseleri ile her türdeki Anadolu
liseleri öğretmenlerinin atamalarına dair
yönetmelik esas|arına göre öğretmen alımı
için seçme sınavı düzenlenecek. Sınav, 5
Mayıs Gumartesi günü 81 ll merkezinde
yapılacak. Adaylar, kadrolu olarak görev
yaptıkları ilde sınava girecek.
Sınava başvuracak adaylarda, aylıksız izinler
hariç 5 Mayıs 2007 tarihine göre 3 yıl hizmeti
olması, alanı veya öğrenim durumunun
atanacağı eğitim kurumuna uygun olması,
alanında en az lisans düzeyinde öğrenim
görmüş olması, Bakanlığa bağlı eğitim
kurumlarında en az 3 yıl öğretmenlik yapmış
olmak ile son üç yıllıksicil notu ortala-
masının en az iyi derece olması şarttarı
aranıyor. Sınava başvuracak adaylar, 20 YTL
sınav ücretini, 30 Mart Guma gününe kadar
ban kaya yatırabilecek!er.
Mğrkezi sistem sınavı bğden eğitimi, biyolo-
ji, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi,
felsefe, imam-hatip lisesi meslek dersleri,
kimya, fizik, matematlk 2, A!manca, lngitizce,
Fransızca, öğretmenlik meslek bilgisi ders-
leri, resim-iş/resim, tarih, Türk dili ve edebi
yatı/dil ve anlatımffürk edebiyatı, müzik ve
rehber öğretmen!iği alanlarında yapılacak.
Sınavı kazanan adaylar, MEB tarafından
alanlara göre belirlenenin üzerinde puan
alanlar, eğitim kurum|arına bağ!ı ilgili gene|
müdürlükçe oluşturulacak sınav komisyon-
ları tarafından mülakata veya uygulama
sınavına alınacak

a
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Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işIeri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit
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18 Mart Çanakkale
Zaierlerinin 92'nci
yıldönümü tüm yurt-
ta olduğu gibi
Gemlik'te de kut-
landı.
Toplantılar düzen-

lendi, günün önemi-
ni belirten konuş-
malar yapıldı.
Geçtiğimiz Cuma

günü camilerde
verilen vaaz ve irad
edilen cuma hut-
belerinin konusu
Çanakkale Zaferi
üzerineydi.
Bu savaş adeta bir

din savaşı olarak
nitelendirilip, rpüslü-
manlığın zaieri
olarak gösterilmeye
çalışılıyordu. Allah
adına yapıldığı izIe
nimi verilmek
isteniyordu.
Oysa Çanakkale'de

savaş düşman
saldırısına karşı
veriliyordu.
Anadolu zaptedilip
vatan parçalanıp

' bö!üşülmek

o Sayfa 7
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Çanakkale Destanını yaratanların torunlarıyız...
anakkale

Zaterl'nl kutladı

ı

isteniyordu.
251 bin Türk, bu

güzelim yurdu
düşmana teslim
etmemek, vatanında
hür yaşamak için
şehit düşüyor,
tertemiz aslI kanları
ile "Çanakkale
Geçilmez" diyordu
tüm dünyaya.

Başta peygamberi-
miz Hz. Muhammet
(S.A) ve din ulu-
larımız Hz. Ebubekir,
Hz. Osman, Hz.
Ömeı Hazreti Ali,
Hz. Bilali Habeşi,
padişahlar Fatih

Sultan Mehmet,
yavuz sultan selim
(ki bu zat 40 bin
Anadolu müslü-
manını katleden
sıfatının hafız oluşu
mukaddes emanet-
leri İstanbul Topkapı
Müzesi'ne getirmesi,
Halifeliği Türkiye'ye
taşımasından ötürü)
bugünün insanı
bizlere örnek alın-
ması olarak
sunu!uyor, onların
torunları olduğumuz
hatırlatı!ıyordu.
Tabii, her

müslüman Türk,
Peygamberipe
dininin ulularına,
devletinin büyükle
rine saygı duyar
onların örnek yaşam
ve davranışlarından
uzak olmamaya
özen gösterir, ibret
alır.
yakın tarihi ve ona

yön verenleri, tarih
yazanları gözardı
edip geçmişle yetin-
meye çalışmak ne
derece doğru bir
davranıştır ne
derece inandırıcıdır.

Ne veriler vaazda
ne de okunan hutbe-
de blr kez olsun,
Çanakkale
Savaşlarının
Komutanı Türkiye
Cumhuriyeti
Devletinin kurucusu
Mustafa kemal
Atatürk'ün adı anıl-
madı.
Savaşın unutu!maz

kahramanı Seyit
Onbaşı Yad
edi!irken, Atatürk'ün
adının anılmaması

dikkate değer deği!
mi?
Çanakkale

Savaşlarında sanki
o yoktu .....

O, 19. Tümen
Komutanı'ydı.
Cephenin en
önünde savaşıyor-
du.
Gerçek Müslüman;

hakkı teslim edip
doğruları
söyleyendir.

Müs!üman asla
nimeti küfran o!a-
maz!
Gerçekleri gizle-

mez!
Bulundqk!arı

makamlar, yedikleri
ekmek, O'nun
ulusuna armağan
Türkiye
Cumhuriyeti' nin
sayesindedir.

Dünyadaki kişise|
varlığının sebebi
hikmeti de şerefIi ve
namusu korunmuş
bir ailenin çocuğu
olmasının sebebi de
vatanı, mi|leti ve dini
için savaş veren
Yüce Allah'ın her
davranışında
başarılı kı!dığı
Atatürk ve silah
arkadaş!arıdır.

lyiler ve iyiliklerde
örnek gösterilirken,
insanların ibret a!ıp,
onlar gibi davranış
yaşamları
istenirken, uluşuna
vatanına ihanet
edenlerin, düşmanla
bir!ik olan|arın,
vatanını düşmandan
kurtarmak için
savaşanların yok
edilme!eri

için işgal
kuwetleri i|e birlikte
olanların kimler
olduklarının,
ihanetlerinin neler
o|duğunu ibret için
zihinlere konması,
bugünkü kuşaklara
anlatılması, doğru
olmanın, adil
olmanın gereği değil
mi?
Söylemeylp,

gizlemek onları
benimsemek
sayılmaz mı?
Yalan yanlış bilgi

ve iftiralarla yıkan-
mış beyinler, kin
kusmaf, görmezden
gelerek gerçeği sap-
tırıp inkar ederek
asla bir yere vara-
mayacaklardı r.
O büyük insani

anmasanız da, inkar
da etseniz, bu mi|-
letin büyük çoğun-
luğu, aydınlık insan-
ları O'na şükran
duygu!arı ile bağlı,
eserini korumaya
kararlıdır.
Çünkü, bu yurdun

yüzde 99 u müslü-
mandır. Ata'sının
sağladığı olanakla
rın bilincindedir,
şükründedir, nimeti
küfran değildir.

Her zaman halisa
ne duaları O'nadır.
Tehlikenin farkın-

dadır. Eserlerini,
laik Türkiye .
Cumhuriyeti'ni koru-
maya azimli ve
karar!ıdır.

İnkarcı!arın, doğru
yoldan sapkın!arın-
da akıbeti Allah'ın
gazabıdır.

Cumhuriyet Ha!k
Partisi !!çe Kadın
Kolları Başkanı
Latife Dikmen
yaptığı yazıh
açık|amada,
"18 Mart 191S'de
Çanakkale'nin
geçilemeyeceği
bütün dünyaya
kanıtlanmıştır"
ded i.
CHP Kadın KolIarı
Başkanı Dikmen,
açıklamasında
"Tarihimizin altın
sayfalarında yerini
alan Çanakkale
Zaferi Kurtuluş
Savaşı'nın da
temelini atmıştır.
Bu savaşta verdi

gimiz şehitlerimizin ,
yaş ortalaması
20-24 arasındaydı.
10 binlerce
şehit vererek
kazandığımız bu
toprakların
AKP iktidarı tarafın-
dan günümüzde
karış karış sai,/ııı.ı >,

na hıçbir anl,ıııı
veremiyorıı7
lstık/.ı/ Ş ü ,ııiz
Mehmet Akıl
Ersoy'un "Verrııe
dünyaları alsan da
bu cennet vatanı"
diyerek en güzel
nasihatı değeri
biçilmez bir tarihi
eser bırakmıştır."
şeklinde konuştu.

Ver lde ar ık tablo
Araştırmalar adaletsiz yapıyı gözler önüne seriyor.
Türkiye'de hep
konuşulan konular-
dan biridir, vergi
adaletsizliği...
Ancak mevcut tablo,
"konuşulduğu kadar
da varmış" dedirte.
cek türden. Gelir
ldaresi Başkanlığının
verileri işçi ve
memurların, patronla
rından çok dahaiazla
vergi ödediğini
ortaya koyuyor.
Araştırmaya göre,
basit usulde vergilen
dirilen yaklaşık 800
bin esnaf ve
sanatkar, 2006 yı!ında

aylık 18 YTL vergi
ödedi. Bu dönemde
asgari ücretlilerin
aylık vergisi ise
68.5 YTL oldu.
Mesleklerin
karşılaştırılması

durumunda çarpık
tablo daha net
a.nlaşılıyor.
Orneğin, kuyumcular
ay!ık sadece 1.32 YTL
vergi ödüyor. lşçi ve
memurların aylık

ortalama vergisi
ise 175 YTL.
Yine aynı verilere
göre, deterjan
üretenler ve satan-
ların, 2006 yılında
ödediği aylık vergi
sadece 51 YTL.
En çok vergi
ödeyen grup ise
ortalama aylık 586
YTL iIe ithalat ve
ihracatçı!ar.
Kayıt dışı ücretli
ve yevmiyeli|erden
devletin yaklaşık 2
milyar lira vergi
kaybı bulunduğu da
tahmin edi!iyor.

TB[ıItuI'de bu hafta
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TBMM, yoğun bir
haftaya daha giriyor.
Cumhur başkanı
Sezer'in iade ettiği
petrol kanunu,
Gene! KuruI'da
görüşülecek.
Meclis Genel
Kurulu'nun, Salı
günü Cumhurbaşka
nı Sezer'in 4 mad-
desini yeniden
görüşülmesi için
iade ettiği Petrol
kanunu'nu ele

alması bekIeniyor.
Genel Kurul,
bu hafta, Kaçakçı
lıkla Mücadele
kanunu Tasarısı
ile Gecekondu
Kanunu'nda
değişiklik öngören
kanun tasarısını
da ele alacak.
Adalet Komisyonu,
Türlt Ticaret
kanunu tasarısının
görüşmeIerine
devam edecek.

ıGemllk körfez' internette
www. g e m l İ k ko rf ezgazetes İ . c o m
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Türkiye Esnaf ve
sanatkarları
kredi ve kefalet
Kooperatifleri
Merkez Birliğinin
(TESKoMB),
geçtiğimiz yıl
Avrupa Birliği ile
gerçekleştirdiği
Almanya progra
mının ardından
devreye soktuğu
faizsiz kredi uygula-
ması, ilk meyvelerini
vermeye başladı.
Edini|en bilgiye
göre. geçtiğimiz
yılın Mayıs ayında 30
esnafın Almanya'ya
10 günlüğüne
götürulmesi i!e
başlayan serüven,
daha sonra bunlara
getirdikleri projeye
göre 100 bin
YTL'ye kadar
faizsiz kredi verilme-
si ile devam etti.
Bu gezi ve arkasın-
dan gelen faizsiz
kredi imkanı ise
tıeş esnafa
şımdiye kadar

ük
a t

civarında olan
sandalye üretimini
7 binlere çektiklerini,
aldığı faizsiz kredi
ile de 2 bin 500
metrekarelik üretim
alanına bin 200
metrekarelik ek
yaptıklarını söyledi.
!hracat sonrası
kalite politikasının
değiştiğini ve
artık kalite ve
standarda ayrı
bir önem
verdigini belirten
Ergovan, artık
başka ülkelere
ihracatı da gündeme
aldıklarını söylüyor.
llk yılı ödemesiz
3 yıl vadeli olarak
verilen 100 bin
YTL'ye kadar
krediden şimdiye
kadar 22 esnafın
yararlandı.
Proje karşılığı
verilen kredi
sonrasında söz
konusu 22
esnaf 164 kişilik
ıstihdaırı yarattı.

I

Dünya ekonomisine
yön veren, en büyük
ekonomiye sahip
100 şehir içinde
|stanbul ve Ankara
da yer aldı.
Japonya'nın başkenti
Tokyo'nun 2005 yılı
rakamlarıyla 1 trilyon
191 milyar dolarlık
satın alma gücü
paritesiyle gayri safi
yurtiçi hasılayla
(GSYH) birinci,
ABD'nin en büyük
kenti New York'un
1 trilyon 133 milyar
dolarlık GSYH ile
ikinci olduğu listede,
lstanbul 133 milyar
dö|arlık GSYH ile 34.,
Ankara 42 milyar
dolarlık GSYH ile 94.
sırada yer aldı.
Türkiye'nin ü.çüncü
buyük şehri lzmir, ilk
100'e giremezken, 31
milyar dolarIık GSYH
ile 117'ncilikte kaldı.
Uluslararası danış-
manlık şirketi
p ric ewaterhousecoo
pers'|n (PWC)
"Dünyada En Büyük
Şehir Ekonomileri
Hangilerı ve Bu 2020
yılında Nasıl
Değişecek" başlıklı

ehlr
ehrlu

Mart 2007 tarihli
raporundan alınan
verilere göre, Tokyo
ve New York'u, 639
milyar dolarla ABD
şehir|eri Los
Angeles, 460 milyar
dolarla Chicago, 460
milyar dolarla
Fransa'nın başkenti
Paris, 452 milyar
dolarla İngittere'nin
başkenti Londra,
341 milyar dolarla
Japonya'nın ikinci
büyük şehri
Osaka/Kobe, 315
milyar dolarla
Meksika'nın başkenti
Mexico City, 312 mil-'yar dolarla ABD'nin' Philadelphia, 299
milyar dolarla
ABD'nin başkenti
Washington DC izledi
Arjantin'in başkenti
Buenos Aires'in 13.,
Hong Kong'un 14.,
Güney Kore'nin
başkenti Seul'ün 20.,
lspanya'nın başkenti
Madrid'in 23.,
Rusya'nın başkenti
Moskova'nın 25.
olduğu tistede lstan-
bul, Şanghay (Çin) ve
Melbourne'ü n
(Avustralya) ardından

ö iı §ayfa 8
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Falzs |zkredl kü En bü ük 100

esnafı lhracat lnde 2T rk
ı

ı

hiç düşünmediği
ihracat kapısını açtı.
lhracatçı olan!ardan
biri oIan ve
Bursa'nın İnegöl
ilçesinde imalat
yapan Yetiş
Mobilya'nın
sahibi Murat Yetiş,
TESKOM B'dan
aldıkları faizsiz kredi
ile makina parkı
ve ekipmanı
yenileyerek kapasite
artırımına gittiklerini
belirterek. üretim inin
yüzde 25'ini ihracata
yönlendirildigini
söyledi.
Her ay 1 konteyner
dolusu mobilya
takımını Almanya'ya
ihraç ettiklerini
anIatan Yetiş,
bunun sonucunda
istihdam ettiği işçi
sayısını yüzde 50
artırdıklarını kaydetti.
Ahşap sandalye
üretimi yapan
Ramazan Ergovan
da ihracat serüveni
ile aylık 4 bın

133 m.ilyar dolarla 34.
oldu. lstanbul'un
ekonomik büyüklükte
geride bıraktığı
şehirler içinde
Denver (ABD),
Singapur, Mumbai
(Bombay-Hindistan),
Roma (ltalya),
Montreal (Kanada),
Milano (ltalya), Pekin
(Çin), Kahire (Mısır),
Gakarta (Endonezyal,
Viyana, Bangkok
(Tayland), Tahran
(lran), Riyad (Suudi
Arabistan),
Stockholm (lsveç),
Cape Town (Güney
Afrika Cum.), Berlin
(Almanya), Atina '
(Yunanistan),
Hamburg (Almanya),
Münih (A!manya),
Zürih (lsviçre) gibi
dünya şehirleri var.
Ankara ise 42 milyar
dolarla listede 94.
o!urken, Amsterdam
(HoIlanda), Auckland
(Yeni Zelanda),
Kopenhang
(Dan imarka), Recife
(Brezilya), Rotterdam
(Hollanda) ve Bru)<sel
(Belçika) dünyaca
tanınan önemli kent-
|eri geride bıraktı.

ı

Daire,Zeytinllk, Vllla, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP işrERi yapıLıR

AC|L SAT|L!I( ve I(|RAL|I(LARII,IIZ l

BAY ili u§TAFA ÖııLP §ıüiLA[,TAl,|
iTr7Eıi{ a |TFI: 7/ iiEıiTf,YI 77

120 m2 3 + 1 SATıLıK ı-Üx Dninı

ıN BıZl ARAYll\llz

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m' SAT|L|K DA|RE

Manastır Di|ek Sitesi'nde SATILlK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140 mF
Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayrı Daire]i lıılüstakil Ev (Bahçe lçinde}Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpaıan Eski sahillvlektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+1.110 m2 asansörlü iombili utılık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeti

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey'de 1Z donum arazi ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her TürIü Sigorta İşIemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapı!ır.

Ş§KER §ıĞüRTA
Jliştjde ögrlP

Tel : 513 2474 Fax: 514 10 21

lmar bonoıedelerine ödem
lmar Bankası
bonozedelerinin
paralarının ödenmesi
için başlatıIan yasal
düzenleme çalış-
masında, ödemenin
Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu (TMSF)
tarafından yapıl-
masının öngörüldüğü
öğrenildi.
Hazine ve Sermaye
Piyasası Kurumu'nun
(SPK) üzerinde
çalıştığı, Uzan Gru
bu'na aitken TMSF'
nin e! koyduğu İmar
Bankası'ndan bono
alanlara ödeme yapıl-
ması için gereken
yasal düzenlemede
son aşamaya gelindi.
Düzenlemenin
yasalaşması i!e mağ_
durlara faiziyle bir|ik-
te 1.3 milyar YTL
ödeme yapılacak.
BlR KEREDE
öorNecex
Yargı kararlarının
ardından başlatılan
yasal düzenleme
çalışması kapsamın-
da, hak sahiplerine
bir kerede ödeme
yapılması öngörülü

yor. Ödemenin
Hazine ya da TMSF
tarafından yapılması
konusunda değer-
lendirme yapı!ırken,
TMSF'nin, mevduatta
hak sahiplerine yap-
tığı ödeme gibi bono-
da da ödemeyi
gerçekleştirilmesi
ağırlık kazandı.
Ana parası 800 mil
yon YTL olmak üzere
yasal t aiz ile birlikte
toplamda 1.3 milyar
YTL olarak hesap
|anan tutarın
ödemesinin yapıla-
bilmesi için hazırlık-
ları son aşamaya
gelen taslak,
yasalaştırı!acak.
TBMM'de öncelikli
yasalar arasında
değerlendirilmesi
beklenen düzenleme

a

sayesinde, hem
yargı kararı yerine
getirilecek hem de
hükümet seçim
öncesi prim
sağlayacak.
lmar Bankası mudi-
lerine yapılan ödeme
kapsamına alın-
mayan, 20 bine yakın
bono mağdurunun
açtığı dava|ar sonu-
cunda, Danıştay ldari
Dava Daireleri Genel
kurulu ve idare
mahkemeteri karar-
Iarında lmar Bankası
üzerinden bono-
tahvil alan bono
mağdurları haklı
bulunmuştu.
Mahkeme kararlarıy-
la, SPK ve BDDK'nın
ağır hizmet kurusu
bulunduğu da
kayıt altına alındı.

lT[ıl§F acak

t.&
-üç'ı'l

-l!§
,i."
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kredl kartı borcu 
ıhakkal

ı

t

ı

aınca a
Son aylarda dar ve
orta gelirli birçok
ailenin kredi kartları-
na olan borçları
yüzünden bakkala
borç yazdırmaya
başlaması, bakkalın
borç defterinin kabar-
masına yol açtı.
Konya Bakkallar
Odası Başkanı
Süleyman Yılmaz,
yaptığı açıklamada,
Türkiye'de milyon!ar-
ca kredi kartı kul-
lanıldığını ve çok
sayıda vatandaşın
kartlar yüzünden
adeta borç sarmalına
düştüğünü söyledi.
ozellik!e taksitler
yüzünden vatan-
daşların uzun vade
borçlandığını vurgu-
la.yan Yılmaz,
"Orneğin, bir vatan-
daşın 2 bin YTL limitli
kredi kartı bulunuyor.
Taksit|e alışveriş yap-
tığı için bu paranın
tamamı bloke edilmiş
durumda. Yani borçlar
ödenene kadar kredi
kartı kullanamaz hale
ge!iyor" dedi.
Bu durumda vatan-

oAşıErrn,para
olmadığı halde kredi
kartıyla rahatça
alışveriş yaptık!arı
büyük marketlere

0ne 0r
gidemedik|erini ifade
eden Yılmaz, şunları
kaydettl:
"Böyle olunca mahal-
lelerindeki bakkal
amcaya, manava ve
kasaba döndüler.
Çünkü özellikle düşük
aylık!ı çalışan ailelerin
peşin alışveriş yapma
imkanı yok. Eski Türk
filmlerinde olduğu
gibi adeta birçok
memur ve işçi bakkal,
kasap ve manavın
önünden geçemiyor.
Yo!unu değiştiriyor.
Bakkal amcanın borç
defteri yeniden
kabardı.
Çünkü bakkal amca
maha!lesindekilere
sigarayı, gazeteyi,
ekmeği, yağ|, unu ve
şekeri veresiye
veriyor. Büyük mar-
ketten 1 YTL'llk ürün
alın bakalım deftere
yazıyor mu?" Kredi
kartı borcu yüzünden
eski bakka!cılığın
yeniden yaşanmaya
başladığını di!e
getiren Yı!maz,
"Birçok memur ve
işçi bakkalın

Kıymetını yeni anlıyor
Çocuğunu gönderiyor
istediğini aldırtıyor.
Sonra aybaşında öde-
meye çalışıyor" dedi.

Barış Güler'in kaleminden

0SS ücretl l ün 21 Mart
ı

ın son
Öğrenci Se.çme
Sınavı'na (OSS)
başvurmak isteyen-
lerin bankaya sınav
ücretini yatırma süre-
si,21 Mart Çarşarnba
günü sona eriyor.
Bu tarihe kadar sınav
ücretini yatıranlar,
okullardan randevu
alarak 23 Mart'a
kadar başvuru
işlemlerini gerçek-
leştirecekler.
2007-0SS'ye, lise son
sınıf öğrencileri, Iise
son sınıfta beklemeli
durumda olanlar,
ortaöğretim kurum-
larının dışardan
bitirme sınavına
girenler, lise mezun-
ları ve ortaöğretim-

lerini yabancı
ülke!erde yapan!ar
başvurabilecek.
Lise son sınıfta
okuyan öğrenci!er,
oku!|arının bağlı
olduğu başvuru
merkez!erinden,
mezun durumda

olanlar istedikleri
herhangi bir başvuru
merkezinden, içinde
2oo7 ÖsYs Aday
Bilgi Form.u da bulu-
nan 2007-OSYS
Kılavuzu'nu 2 YTL
karşılığında
alabilecekler.

Lise müdürlükleri,
ösvlvl sınav Merkezi
yöneticilikleri ve
ösylıl büroları
ösYs'de başvuru
merkezi olarak görev
yapacaklar. Sürek!i
yurt dışında bulun-
ma, hastalık, tutuklu-
!uk gibi nedenler|e
başvuru merkezine
gitme imkanı bulun-
mayan adaylar,
başvurularını postay-
la yapabilecek!er.
OSS'ye başvuru süre-
si, 23 Martta sona
erecek. Öss, 17
Haziranda, il ve ilçel-
erdeki 159 merkezde
gerçekleştirilecek.
Sınav, tek oturumda
iki aşamalı yapılacak.

sATlLlK V|LLA
a

C u m h u riyet tı/l a h a l l es i' n d e
sahib inden satılık
Lüks Tripleks Villa

GSM; (0.536) 222 07 12

K fie-

ELE]ıIAil ARAillYOR

yüksek Juleslek Okulu mezunu

g 
l ıc i sAyAR Kıı LLANAB i ır ıı

ELEtıllAN ARANİYOR

iloll{o)( BıLcİsnynn

Tel: 5122563 GEIuILİX

ELE]ıIAil ARAillY(IR

Firmamrda çalıştırılmak üzere

Askerliğini yapınış
ıı

BAY şOFOR ARAN IıJIAKTAD| R,

Adres: Gazhane Gaddesi No= 11

YATAŞ BAYİİ

Tel: 5{ 47877

§iı de geleceğimiıe bugünden el koyun

Çünkü hpıak yoksa geleceğimiı yok,,,

EL ı(OYuil

Ayea, Telsim ve Turkcell hailınnün 3404le mesajatın,

Trill I uıwu,elkoyıın,con

ıı llk Körfez' internette www.gem Iikko rtezgazetesi.comJGe



Gemllk takımlarının laleı Haftası
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Gemlikspor Dikkaldırım'ı 3-2 yenerken, Umurspor depIasmanda Ayyıldız'ı 3-2, KumIa Belediyespor ise yine
deplasmanda Cihanspor'u '|-0 yenmeyi başardılar. Gemliklitakımları haftayı puah kaybetmeden kapattılar.

§|,İüı lqİ,

Seyfettin Ş!:KERSÖZ
kırmızı kartlar ve
yönetimde yaşanan
sıkıntılarla lige
başlayan Gemlikspor,
3 puan için çıktığı
maçta amacına zor da
olsa ulaşarak puanını
9'a çıkartırken
deplasmarıda
oynayan Umurspor
Ayyıldız'ı 3-2 ve
Kumla
BeIediyespor'da
Cihanspor'u 1-0
yenerek haftayı
puan kaybetmeden
kapadılar.
GEMLıKSPoR : 3
DIKKALDıRıM i 2
lçe Atatürk stadında-
ki maça Gemlikspor
hızlı başladı.
Kaybedeceği puanlar-
la,hedefinden uzak-
laşacak olan kırmızı
beyazlılar, henüz
4'üncü dakikada

Dikkaldırım'da ıı
Berat'ın kendi kale-
sine attığı golle
1-0 öne geçti.
Maça ağırlığını koyan
Gemlikspor, 24'de
Cengiz'e farkı
ikiye çıkardı.
29.ncu dakikada
ısmail Dikkaldırım
adına skoru 2-1'e
taşırken 41'de Orhan
dururnu 3-1 yaptı ve
i!k yarı bu skorla bitti.
lkinci yarıda yorulan
Gernlikspor, rakibine
gol!ük pozisyonlar
verirken 77'de Özkan
attığı go|le durumu
3-2'ye getirerek
Dikkaldırım'I
umı,ıtlandırclı
!Zevxıı ve mLı(;adele
içinde ğeçen son
dakika]arda her iki
takımda yakaladıkları
pozisyonları gole
çeviremeyince
stresli maç 3-2
Gemlikspor'un üstün-

lUgtı!I,,,, ııuçlandı.
SAHA
Gemlik Atatürk
HAKEMLER : \
Kamil Çetin (8)
Ozgür Sezgin (8)
Eyüp Edizel (8)
GEMLlKSPOR :

Dinçer (5) lsmail (7)
Arif (7) Soner (7)
Serdar (7) Aykut (7)
Orhan (5) (Sinan 5)
Volkan (8) Cenglz (8)
Ahmet (4) (Emrah 4)
Fatih (7) (Nazım 3)
DlKKALDIRIM : Cihan
(a) (Ahmet 3) lsmail
(7) Ozer (5) Berat (6)
Oğuzhan (6) Tamer
(4) (Abdullah 5)
Ozkan (7) Gürhan (7)
Serhat (4) (Ali 5)
Erso y (7 ) Mustafa (6)
GOLLER :

Dk. 4 Berat K.K. Dk.
29 İsmail Ok.77
Özkan (Dikkaldırım)
Dk. 24 Cengiz Dk. 41
Orhan (Gemlikspor)

AYYILD1Z:2
UMURSPOR : 3
Hipodrom-l'de oyna
nan puan mücade-
lesinde 3.ncü grup
takımlarımızdan
Umurspor, Ayyı!dız'ı
3-2 yenrneyi başardı.
llk yarıyı Serkan'ın
attığı golle 1-0 önde
kapayaıı Urnurspor
ikinci yarıda Yavuz ve
Halil'le farkı üçe
çıkardı. Maçın son
dakikalarında
kalesinde 2 gol gören
Umurspor sahadan
3-2 galip ayrılarak
puanını 2'den 5'e
çıkardı.

cıHANSPo 0 KUMLA BELEDıYESPOR | 1

1.nci grupta mücadele veren diğer takımlarımızdan Kumla Belediyespor, Fidyekızık sahasında
Gihanspor'la oynadığı maçı Cüneyt'in attığı golle 1-0 kazandı.
Haftayı deplasmanda 3 puanla'kapatan Kumla Belediyespor, 2 olan puanını 5'e çıkararak diğer
takımlarımız gibi haftayı galibiyetle kapadı.

a
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Türkiye'de bol mik-
tarda bulunan kuru
yemişIerin, içeriğin-
deki mineraller, çin
ko, kalsiyum ve
magnezyum ile
insan sağlığı içln
son derece faydalı
olduğu belirtildi.
Erciyes Univer-
sitesinde görevli
Diyetisyen Dr.
Nurten Budak, özel-
!ikle fındık, fıstık,
ceviz ve badem gibi
kuru yemişlerin
vücutta yağ alımını
artırdığını, ancak bu
yağların diğer
yağ!ardan farklı
olarak kolesteroI
içermediğini bildirdi.
Kuru yemişl'erde
bulunan yağların
vücutta kolesterolün
düşmesine de katkı
sağladığını ifade
eden Budak, özellik-,
le fındık yağının bu
özelliği nedeniyle
kalp-damar
sağlığının korun-
ması açısından
büyük önem
taşıdığına dikkati
çekti. Türkiye'nin
dünyanın önemli
kuru yemiş üretici-
leri arasında yer
aldığını ve
Türkiye'nin hemen
her bölgesinde farklı
kuru yemiş çeşit-
lerinin yetlşebildlği-
ni hatırlatan Budak,
şunları söyledi:
"Vücudun yağ
alımını artıran ve
ko|esteroI oranının

düşmesine katkı
sağlayan kuru
yemişler, mineraller
için de iyi bir kay-
naktır. kuru
yemişler, büyüme ve
gelişmeye katkı
veren çinko, kemik
sağlığı için önemli
olan kalsiyum ve
magnezyum
bakımından da
zengindirler. Yine
vücuda bitkisel. pro-
tein sağlarlar. Oğün-
ler dışında atıştırılan
birçok yiyecek ve
içecek kuru yemişler
kadar değer|i
değildir. Kuru
yemişler, diş çürüt-
mezler ve boş enerji
kaynağı değildir|er.
Bu nedenle bolca
tüketilmesini
tavsiye ettiğimiz
kuru yemişler,
insan sağlığı için
son derece
faydalıdır."
Kilo problemi olan
ve enerji zenginliği
olan kişiIerin kuru
yemişleri fazla mik-
tarda tüketmemesi
gerektiğine dikkati
çeken Budak, kuru
yemiş tüketme
a!ışkanlığının bazı
insanlar için daha
tazla önem taşıdığını
ifade ederek,
"Özellikle çocuklar,
gençIer, hamile ve
emzikli kadınlar her
gün bir-iki avuç
kadar ceviz, fındık,
badem veya fıstık
yemelidirler" dedi.

lç Hasta|ıklarl Uzmanı
Dr. Temurhan Kara,
hipertansiyon
hastalığının sinsi
bir şekilde gelişerek
ölümlere sebep
olduğunu belirterek,
"Bu neden!e, henüz
tanısı dahi konmadan
ani ölümlere neden
olabilen bu hastalığa
'sessiz katil'demek
yan!ış olmaz" dedi.
Gaziantep Ozel
Amerikan Hastanesi
İç Hastalıkları Uzmanı
Dr. Kara, yaptığı açık-
lamada, son günlerde
artan hipertansiyon
hastalığına dikkat
edilmesi gerektigini
ve bu hastalıgın
Türkiye'deki erişkin
yaştaki yaklaşık her
üç kişiden birinde
görüldüğünü belirtti.
Dr. Kara, hastaların
yarısından çoğunun
hipertansiyon hastası
olduğunun farkında
o!madığını kayded-
erek, "Hipertansiyon;
sinsi seyreden ve
uzun süre betirtı ver-
meyen bir hastalıktır.
Hipertansiyon, ken-
disini ilk defa beyin
kanaması, inme, ka!p
yetmezliği gibi ölüm-
cül hastalıklarla belli
edebilir. Bu nedenle,
henüz tanısı dahi
konmadan ani ölüm-
lere neden olabilen

bu hastalığa
'sessiz katil'demek
yanlış olmaz"
diye konuştu.
Norma! tansiyon
tanımının son yıllar-
da değiştiğini,
büyük 12 küçük 8
tansiyon değer-
lerinin normal kabul
edildiğini ifade
eden Dr. Kara,
şunları söyledi:
"Halk arasında
12-8 olarak bilinen
tansiyon değerleri,
normal kabu! edilen
değerlerin üst
sınırını teşkil
etmektedir.
Hipertansiyon
hastalığında yaşam
tarzı değişikliği, tek,başına veya ilaç
tedavisiy|e birlikte
önemli bir tedavi
seçeneği oluşturmak-
tadır. Tuzu azaltarak,
meyve sebzeyi daha
çok tüketerek, iazla
kiloları vererek ve
düzenli egzersiz ile
tansiyon deger-
leriııde önemli ölçüde
düşüs saglanabilir
Iansıyon cİCgL)l ıcrı
normal sınlrın
uzerinde, ancak
hipertansiyon tanısı
konulacak düzeyin
altında olan kişilerde,

' bu değişiklikler
hipertansiyona gidişi
engelleyebilir."

Kara, hipertansiyon
hastalıgının
gelişmesinde ailesel
yatkınlıgın yanı sıra.
çevresel faktörlerin
de önemli rol
oynadığını ifade
ederek, "Bu risk fak-
törlerinin en
önemlileri tuz ve hay-
vansa! yağ tüketimi,
yan!ış beslenme,
hareketsiz yaşam,
aşırı kilo, sigara kul-
lanımı. fazla a!kol
alımıdır. Günümüz
nıoclcrn toplunıunda
gtiıı gcçtıkçe tıilıer-
tansıyon sıklıgının
artması, bu risk fak-
törlerinin giderek
daha da yaygın!aş-
masına bağlıdır"
açıklamasını yaptı.
Dr. Kara, hipertansi
yonun sıkIığının 30'lu

yaş!ardan itibaren
arttıgının tespit
edildigini vurgula-
yarak. sözlerini
şgyle tamamladı:
"Ozellikle 40'lı '
yaşlardan itibaren
bu artış daha da
belirgin hale
gelmektedir. Bu
nedenle 30'lu yaşlar-
dan itibaren kişinin
hiçbir şikayeti
olmasa da düzenli
tansiyon ölçümü
yaptırması gerekir.
zanıanında fark
ectileıı hıpertansiyon,
organıara zarar
vermeden kontrol
altına alınabilir.
Doktor kontrolünde
uygun tedavi
seçenekleriyle uzun
ve katiteli bir yaşam
m üm kü nd ür.
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İttalye ' 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.Savcı|ığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

TEK Aİıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Ha!k Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rııo.

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAiRELER

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

5{3 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

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

HASTANELER
Dev!et Hastanesi
ssk Hastanesi
Mer.Sağ.Ocağı
Tomo Tomografi 513 65 29

TAKsıLER

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122

Su |şlet. 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

körfez Taksi

Çınaı Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 7T84
Mudanya 544 30 60
Yenİkapı |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
Topçu!ar
Eskihisar

oToBÜs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TUP DAGİTİC|LARİ

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
Tgkgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Llkitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

NöBETçİ e czA,NE:

tl{Glll tCZAl[tSI

İstiklal Cad, |{o: l/B-GE}ILİK

l : 5l3 37 16-5l4 73 73

a

aill

Te

rte§19 il{art 2007 P

K rfe-
GEilux,lN lLX Gut{LUx GAZEYEsl

GEMLlK

I GUNLüK sivesi GAZETE ı

YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAY! : 27OO

FlyATı : 0.25 yTL. (KDV Dahil}
Sahibi : Kadri CÜl_en

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

İstiktal Cad. Bora Sok. No:3/B
TeI : 513 96 83 Fax.: 513 35 95 GEMLiK

yönetim ve Basım : XÖRPPZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcı!ık Tesisi
İst|klal Cad. Eİora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Türkiye Yelken Federasyonu 2007 yılı programında yer alan lYlarmara Bölge Şampiyona$ yanşlan için kayıtlar 29 iılart'ta başlıyor

Marmara B0 e am 0nası
ı

yelken yarı ları Gemllk'te a ıl acak
Seyfettin ŞEKERSOZ
Türkiye Ye!ken
Federasyonu'nun
2007 yılı Faaliyet
Program ı n da
yer alan "Marmara
Bölge Şampiyonası"
Yarış|arı,
29-30-31 Mart /

01 Nisan 2007
tarihleri arasında,
Gemlik yelken
Kulübü Kayıkhane
Tesislerinde
Optimist ve Laser
sınıflarında
yapılacak.
29 Mart- 2007
tarihinde
yapılacak kayıtların
ardından

yarışlaı,ın ilk
startı 30 Mart
2007'de başlayacak
ve 31 Mart
cumartesi ve
1 Nisan Pazar günü
sona erecek.
GemIik
Belediyesin in
katkı|arıyla
yapılacak olan
Marmara
Bölge Şampiyonası
Yelken Yarışlarının
ödül töreni 1

Nisan'da bitecek
yarışların
hemen ardından
Kayıkhane
tesislerinde saat
16.00 da yapılacak.

ı

BURSA HAKİMİYET VE KENT
GAzETEtEnİxn İııx Ye REKLAM ALıNıR
Her türlü alırn-satırıı, eleıTıan ilanları nız.
ve reıklarnlarırı.z. için bizi arayın

ı(İıRFEı REı(lAM
!stiklal Cadctesi Bora So]<a]< No: 3lB GElVl1-1l<

(A}<lıarı]< aralığı Stüd)uo Prestij 1zanı
Tel : (0-224). 513 96 a3 Fax : 513 35 95

222222
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TEL: 0.224 525 l7 00 - GSM: 0.536 570 6597
www.suren.com.tr

lnşoot - Zeytlncillk Ltd. Ştl.
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HABAş TUNCAY 0T0 GAz

ııizıtınıi ırıĞıNızı çndnni
Bilgisayar ile benzin
ve LPG gm ayarlaıı,

TSE belgeli Teknik elemanlar
tarafr ndan istasyonum uzda

yapılmaya başladı
rş.ısı
LıK

Yalova Yolu Ozdilek ka
Tel : 5,I 3 14 25 GEM

_

GEMı_lx
GErvıı-iK,lN iı_x cü ııı_üK GAzeresi

ıı

TARAFsıZ' s iyasi Ge.z.ETE
20 Mart 2007 Salı i n fo@ ge m l i kko r fezgazetes i. co m 25 YKr. (250.000 TL.)

fi
e tln üreticisine darbe uuruldu"

{ Katırlı Köyü Kalkınma
Kooperatifi Başkanı Hulusi Bayrak,
tarım politikaları ile ilgilenen çittçi
birliklerin, kooperatifleri n, odaların
ve bu işin ticaretini yapan esn afın
yıllardır yaptığı yanlışların zararını '
zeytin üreticisinin çekmeye başla
dığını söyledi. Bayrak, ülkenin tüm
yörelerindeki zeytin üreticilerinin
sofralık zeytin üretimine geçmiş
olmasının Gemlik zeytinine ve
yöre üreticisinin ekonomisine
büyük darbe vıırdıı.ğunu söyledi. ,

Seyfeftin ŞEKERSOZ'ün haberi 3'de

KoBFEz AV
BALlKçlLlK MAuEMELER|

TOPTAN & PERAKENDE

ıfiRA nvcıııĞı ıunuııvııırni

VE TABA^JCA |RUHsATLll

MERM| sATIŞtARıYlA

HlzMETlNlzE AçILDı
Bülent ve Numın Dursun
Semerciler Yokuşu 1gll ae]ıil-lr
Tel : 512 21 33 Fax : 514 11 48

oo

S.S. Katırlı Köyü KaIkınma Kooperatifi Başkanı Hulusi Bayrak'tan şok iddia:

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadrl_gu ler@ hotmall.com

Gemlik Müzesi
Belediye tarafından yaptırılacak Modern Çarşı

alanında tarihi eser bulunma ihtimali üzerine arke-
olojik çalışma|arın başladığı haberi yer alıyor
bugünkü gazetemizde..

Dünden bugüne çocuklarımıza bırakacağımız
hiç birşey yok.

Bu konuda çaba harcayacak duyarlı bir kurum-
da yok.

Daha doğrusu kültür etkinliklerini yalnız folklör
gösterisi ve birkaç tiyatro oyununu ilçeye getirmek
veya bir dernek taraftndan sürdürülen müzik ça!ış-
maları sanıyorlar.

Oysa bakın yakın çevrenlze, eloğlu nefer yapı
yor.

Dün ile bugünü buluşturmak için ne bütçeler
harcıyor..

Bu köşede daha öncede yazdım, Bursa'da bir
KENT,MüzEsl var.

Eski Adliye Sarayı, Erdoğan Bilenser döne.
minde müzeye dönüştürüldü. Kapısından girdiği
nizde Bursa'nın dünü ile bugününü yaşıyorsunuz.

Tarih, sanat, kültür, ekonomi, spor ne ararsanız
var...

Dünkü bir gazetede tnegöl Betediyesi'nin de
|negöl Kent Müzesi için girişim başlattİgı haberinl
okudum.

Biz niye duruyoruz.
Kentin ortasına alışveriş merkezi yapmak bir

müze yapmaktan daha mı önemli?
Belediye Başkanımızdan bu konuda girişim

bekliyoruz. Eski bir Gemlik evini Gemlik Kent
Müzesi yapalım.

Ömekleri ve kuruculan yanıbaşımızda.
Lütfen kültürümüze sahip çıkalım.

Esnr§atıcıları
'dan temin ettikleri esrarı Bur

sava sürmek isterlerken
vşİğında potise takıldılar.

kalandı

,s

,ş

sürmekesrar te-

yapıyasa
nı değer-

da

lva
ka



20 Mart 2007 Salı Cİ Sıyfı 2
ö

! ouırux3iy^sloAzEıE I

Gürhan çETİNKAYA
The yazl....

Emperyalizm "toplumsal yapı"yı bozmak
için elindeki her silahı kullanıyor.

Hem de acımasızca..
Onlar için hedefe giden yolda her şey

mübah.. Dil önemli bir silah..
Giyim kuşam ve beslenme alışkanlıkları

gibi.. Günlük yaşamda konuştuğumuz dil
yabancı sözcüklerle ciddi anlamda kirlendi.

Kuşkusuz bu kirlilikte yabancı kökenli
markaların da katkısı var. Ama daha çok da biz
insanların..

Çünkü hoşumuza gidiyor yabancı markaları
kullanmak... Ya da konuşma dilimizin içine
yabancı sözcükleri serpiştirmek..

lstanbul'da ya da lzmir'de veya Bursa'da
ana caddelerde ya da plazalarda bir tur
atarsanız siz de tanık olacaksınız. Durumdan
rahatsız olan bir yurttaş gün}ük yaşamından.
bir kesiti kaleme almış..

Yazıyor...
"Le Coin ve King Fisher'in önünden yürüye

rek, Biletix'ç gittim, Babylon'daki (onser için
Trakya All Stars Featuring Smadj'a yer ayırt-
tım, sonra, The House Cafe, Prlncess Hotel ve
Moviplex'ln yanından Zara'ya çı.ktım, Schlotz
sky's Deli, Massimo Dutti, Nine West ve Mc Do
nalds'in önünden, Burger King ve Marks&
Spencer'in olduğu.tarafa geçtim, Lacoste ve
Tüan gdya ba'itı m. Uşü mü ştüm. -Star.nuck s'a
daldım, macchiato büyük ge!iyor, espresso
tercih ettim, oradan D&R'ye girdim, Auto
Show, Chip ve Cosmopolitan aldım, Crown
cafe, veni vidi ve Norht shield'in önünden
yürüyerek, New York Bagel Factory'e geldim,
acıkmıştım, fast food severim, ayıptır söyle
mesi, Philadelphia cream cheese'|i bagel ve
üstüne pancake yedim, o sırada masada buIu-
nan bir gazetenin Look ilavesine göz attım,
alışverişin zamanı diyoı iyi fikir. Taksiye
bindim, kapısında Taxi yaAyor, önümde giden
otomobilin arka camında da baby on board
yaz.yor, Fenerium'un önünden, Nautilus'un
solundan geçip,Capitol'un oraya çıktık,trafik
kilit, "oh my god" dedi şoför arkadaş, döndük
mecburen, TEM'den gideceğiz, lncity, Kent
Plus, Uphil!, My World, Moontown, Diamond,
Suncity ve Highpark'ın arasından köprüye çık-
tık, Mashattan sağımızda kaldı, biz sola
döndük, ltlletrocity'nin önünde indim, ağız
a|ışkanlığı "thankyou"dedim şoföre, o da "see
you" dedi bana. Metrocity'e girmedlın, Harvey
Nichols'i merak ediyorum, Angelo Nardelli,

ffilly, ts?shqua, C-arnevale, PErığot, HHaz,
Fornarina, So Chic, Patrizia Pepe, Swarov ski,
Scabal,,Birkenstock, Cesare Paciotti, Furla,
Shisly, Momtobe, Only, Mandarina Duck,Via
Pelle ve Kaloo'ya şöyle bir bakıp, Harvey
Nichols'a girdim, pahalı,daha bir halk tipi
shopping center'a gideyim dedim, şöyle
insanların gön!ünce ö!düğü, çocuklarin
dövüldüğü falan bir yeı başka bir Yellow Taxi
'ye bindim, radyoda Joy FM açıktı,şoför baktı
ki bende Türk tipi vaı Power Türk'e çevirdi,
Sivaslı Had_ise "stir me up"ı söylüyordu, dinle
ye dinleye lstanbul'un biğgest İlı§veriş
merkezine geldim, Soleil, Dry Fleor, Bernar
do, Tchibo, De Facto, Jujube, Saffio, Best,
Jump, Sun, Silveı Oxxo, Seven HilI, Evita,
Bleu Petrol,Sunset, Oysho, Colors, Perspec
tive, Lovesyou, Fever, Little Big, Ravelli, Red
Apple, Next, Miss Trendy, Shoeroom, Lilies
hepsi çok güzel.Waly'de ayakkabımı boyatıp,
Flower'dan çiçek aldım,Advantage Platinum'u
yanıma almayı unutmuşum, Mastercard Gold
ile ödedim, parayı öderken aklıma geldi,arada
bir çalışıyormuş gibi yapmak da lazım tabii,
işe geldim."

Ben de pazar günü televizyonu açtım..
Çanakkale Zaferi'nin 92.yıldönümünü anma

törenlerinde memleketin ileri gelenleri nutuk
atıyordu..

"Çanakkale geçilmez " diye..
Gerçekten de geçilememiş..
Ama o tarihlerde .. . ,

Şimdi ise Türk topraklarında fink atıyorlar..

ı
ı a ı al anında kazı

al ı mal arı ba ladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa kültür ve
Tabiat Var|ıklarını
Koruma Bölge
kurulu taı:afından
kazı alanında
"Hellenistik"
duvar çıktığı
gerekçesiyle
durdurulan kazı
çalışmaları
yeniden başladı.
Büyük hayallerle
içindeki kiracıların
çıkarılarak cazibe
merkezi yapılmak
düşüncesiyle
temel çalışmaları
başlatılan eski
yeni Çarşı
alanında "Tarihi

eserler çıkıyor
diyerek şikayetlerin
olması nedeniyle
yapılan incelemede
temel ça!ışmaları
durduru!muştu.
22 Şubat 2OO7
tarihinde toplanan
Bursa kültür
ve Tabiat
varlıklarını
Koruma Bölge
Kurulu üyeleri
Çarşı alanında
çekilen fotoğraflar
ile elde edilen
bulguları değer-
lendirerek kazıların
devam etme
kararını a!mışlardı.
Dün yeniden

başlatılan kazı
ça|ışmaları
Kurulun
görevlendirdiği

eleman gözetiminde
Belediye işçileri
tarafından
yapılıyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
lstiklal Gaddesi
üzerinde bulunan
yaya geçitlerini
belirlenen çizgiler
Büyükşehir
Belediyesi
ekipleri tarafından
çizilerek yenilendi.
Bir süre önce
yine Büyükşehir
ekipleri tarafından
ana cadde üzerinde
araçların geçişlerini
belirleyen yol
çizgileri çizilerek
yenilenmişti.
Yayaların geçişlerini
belirleyen yerlerde
başlatılan çizimler
trafik ekiplerinin
gözetiminde
aksama olmadan
tamamlandı.

ı

ı zYa a llerl enllendl
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Katır!ı Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hu|usi Bayrak, tarım politikaları
ile ilgilenen çiftçi birliklerin, kooperatiflerin, odaların ve bu işin ticaretini
yapan esnafın yıllardır yaptığı yanlışların zararını zeytin üreticisinin çek
meye başIadığını söyledi. Bayrak, ülkenin tüm yörelerindeki zeytin üretici-
|erinin sofra!ık zeytin üretimine geçmiş olmasının Gemlik zeytinine ve yöre
üreticisinin ekonomisine büyük darbe vurduğunu söyledi.

Diş Hekimi
Ozcan VURAL

ozcanvural1 933@notma i!.com
www.mil!iyeUblog/özcan vural

Gariban emekli!...
Hangi kurumdan emekli olursa olsun, emek

lilerin feryadı bitmiyor vesselam.
Oncelikle kendilerine bağlanan maaştan

hiçbir emekli memnun değil.
Milletvekili, Müsteşar, Gene| Müdüı Valilik

ve bunlara benzer üst düzey ve SSK'dan üst
basamaktan emekIi olanlar hariç.
Yükselen seslerin en gür olanları da şöyle;
"Enflasyonla mücadele ettiğini ve enflasyo

nu yendiğini söyleyenler 470 YTL ile bir ay
idare etsinler, sonra öğünsünler" diyor
emeklimiz..

(Ben 50 yıl evet tamı tamamına elli yıl
hizmetten sonra, Bağ-Kur emeklisi olarak
480 lira alıyorum. Biline)

"Devlet ve milletime verdiğim bunca yıldan
sonra, onun bana verdiği maaşla geçine-
meyip çocuklarııT n eline bakmam benlper-
işa.n ediyor"

"U!kemize turist olarak gelen Avrupalıları
gördükçe içim gidiyor."

"lstanbul'da oturuyorum.
Gözümde tüten ata toprağımı gidip göremi
yorum"

"Ça|ıştığımız zamanlarda, yaşlandığım ızda
bizlere iyi bakılsın diye maaşımızdan SSK
primi kesildi. Şimdi oralara gidiyoruz.
Ancak insan glbi muamele görmek isti

yoruz" diyenler...
Bu feryatlar her tarafı inletiyor.
Bu sıkıntı içinde insanlar canlarına kıyıyor

veya birilerine saldırıyor.
Sokağa bakıldığında milletin çivisi çıkmış

gibi bir izlenim ediniyorsunuz.
Herkesin yüzü gülmüyor. (Partiden geçi-

nenler hariç)
Bu para ile aç ve açıkta olan insanlara,

gözlerinin içine baka baka, uydurma laflarla
güzel rnanzaralar çizi!iyor, işlerin iyi olduğu
havası verilmeye çalışı!ıyor..
Ey ... lktidardakiler, hükümette olanlar

bizim üzerimize yalanlarla geIip, alay eder
gibi gülerek edebiyat yapmayın.

Bu bizleri daha da kızdırıyor..
Sizler malı götürüyorsunuz, bırakında

bizde namusumuzla kaderimize küsüp 400 -
500 lirayla geçinmeye çalışalım.

Ustüne üstlük emeklilerin kurduğu ve
oralarda zaman geçirdikleri Emekliler
Sendikası, lçişleİi ğakanlığı'nın Yargıtay'a
başvurması sonucu kapatı!ınca emekliler
iyice isyanlarda.
Onlar da, "Sabrımızı taşırmayın!" diye

bağırıyor.
Yasalara uygun kurulan Sendika "Büyük

beylerin" hoşuna gitmediği için kapatılıyor..
Bu durum da ayrı bir dert.
Emeklinin sendikasından niye çekini!iı

neden kapatılmaya uğraşılır?
Sendikanın tek silahı grev olup, zaten

günümüzde bunu kullanabilecek bir
sendikaya rastlamak çok zor. Ekmek aslanın
midesinde..

O zaman söyleyin bakalım, emekli bu
silahını nerede nasıl kullanacak?

Emeklinin yürüyecek hali yok, karnı aç, ev
ekmek-aş bekliyor, adam zaten yıkılmış,
grevi deği! canını düşünüyor..

Buna izin vermeyenler, emek!ilerin bu
si!ahını sandığa doğrultmayacağını nasıl göz
ardı ederler, anlamak mümkün değil.

K rİeı
q.fr
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OKUYUN - OKUTUN
ABONE OLUN

tln üretlc §lng darbe ılılruldu"

sevfettin sexensöz
Gemlik zeytini ve
zeytin üreticisin
sorunları hakkında
çarpıcı açıklamalar
yapan Katır!ı
Köyü Kalkınma
Kooperatifi Başkanı
Hulusi Bayrak,
'Zeytin fiyatları
maliyetine bakılmak-
s,zın fiyatlar geriye
doğru çekilerek
fiyatlarda haksız
rekabet başlatıldı."
dedi.
Amacının devletin
tarım politikalarıyla
ve tarım sektöründe
hizmet veren başta
çiftçi birliklerinin,
kooperatiflerin,
odaların ve bu işin
ticaretini yapan
esnafın yıllardır
yaptığı yanlışları
gündeme taşımak
olduğunu söyleyen
Hulusi Bayrak,
'Yapılan bu yanlışlık-
lardan dolayı bugün
sofralık Gemlik
zeytini ve Gemlik

havzasıncla üretim
yapan zeytin üreti-
cisinin üzerinde
çok büyük bir sorun
yaratmıştır.
ulkemizin tüm
yörelerindeki
zeytin üreticilerinin
sofralık zeytin
üretimine geçmiş
olmaları Gemlik
zeytinine ve
dolayısıyla Gemlik

hafzasında zeytin
üretimi yapan
zeytin üreticisinin
ekonomisine
büyük bir darbe
vurmaktaür' dedi.
Gemlik zeytininin
marka olarak
dünyada isminin
anıldığının altını
çizen Bayrak;
'Ne yazık ki bu
marka birileri,

hatta bazı kurumlar
tarafından para
kazanma uğruna
taklit edilir duruma
g e l m i şti r. T ü rkiye' n i n
değişik bölgelerinde
yeti şti ri l e n zeyti n l er
Gemlik zeytini diye
üreticiye satışa
sunulmaktadır. Ne
acıdır ki velinime-
timiz dediğimiz
tüketici müşterimiz
bu şekilde.aldatıl-
maktadır. lşte bilinen
bu yolda zeytin
fiyatlarında önemli
bir haksız rekabet
başlamıştır.
Tarımsal girdilerin
maliyeti çok yüksek-
tir. Zeytin fiyatları
maliyetine bakılmak-
sızın geriye doğru
çekilmektedir.
Gerekli önlemler
alınamazsa önümüz
deki dönemlerde bu
sıkıntıların daha
çok artacağını
hepimizin bilmesini
istiyorum'
şeklinde konuştu.

YazıYORUX,I

Van'dan temin ettikleri esrarı Bursa'da piyasaya sürmek isterlerken Umurbey kavşağında polise takıldılar

Esrar satıcıları akalandı
Van'dan temin ettik-
leri esrarı Bursa'da
piyasaya sürmek
istedikleri iddia
edilen 9 şahıs, polis
tarafından yakalandı.
Yapı!an operasyonda,
888.2 gram kubar
halindeki esrar
maddesi ele geçiriIdi.
Edinilen bilgiye göre,
M.T. (25), l.A. (25). ve
S.A. (31) isimli şahıs-
ların lstanbul'dan
getirdikleri esrarı
Bursa'da piyasaya
sürmeye hazırlandık-
ları ihbarını değer-
lendiren Kaçakçılık
ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube
Müdürlüğü Narkotik
Büro Amir!iği ekipleri,
M.T. isimli şahsın
kullandığı 16 YZ 985
plakalı otomobile
Umurbey
Kavşağı'nda
operasyon düzenledi.
otomobilde bulunan

M.T, l.A. ve S.A.
isimli şahıslar
yakalanarak gözaltına
alındı. otomobilde
yapıIan aramada,
sürücü koltuğunun
arkasına saklanmış
olan 15 bin YTL
değerindeki 888.2
gram Afgan

kubarı olarak
bi!inen esrar maddesi
ele geçirildi.
Soruşturmayı
derinleştiren polis,
A.K. (41), B.K. (24|
ve C.A. (23) isimli 3
şahsı il merkezinde,
van'dan esrar
getirdik!eri tespit

edilen V.D. (32), T.T.
(29) ve T.T. (31) isimli
şahısları ise uçakla
geldikleri Atatürk
Havalimanı'nda
yakaladı. Şahısların
Van'dan temin ettik-
leri esrar maddesini
otobüsle gönderip
kendilerinin uçakla
bir gün önceden
gelerek esrar mad-
desini teslim aIdıkları
bildirildi.
Öte yandan M.T.
isimli şahsın evinde
yapılan aramada, 1

adet 9 mm çapındaki
ruhsatsız tabanca ele
geçirildi. Emniyet
Müdürlüğü'nde
sorgulaması
tamamlanan 9
şahıs, suç işlemek
maksatlı örgüt
kurmak ve örgüt!ü
olarak uyuşturucu
madde satışı yapmak
suçlarından ad!iyeye
sevk edildi. |Gemlikl(örfez'internette www,geınlikkorfezgazetesi,cOıl
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ehltlerl mizi törenle andık

Seyfettin ŞeXenSÖZ

Ça nakka le
Savaşında şehit
olan kahraman
Mehmetçiklerimiz
Belediye Kültür
Merkezi'nde
düzenlenen
törenle anıldı.
18 Mart Şehitler
Haftası
nedeniyle
llçe Milli Eğitim
Müdürlüğü adına
lmam Hatip

Lisesi
M üd ürlü ğü'nü n
tertiplediği
anma törenine
Kaymakam
Mehmet Baygül,
Garnizon komutanı
Topçu Kurmay
Albay Ozen
Şenyiğit,
Belediye Başkan
yardımcısı
Menderes Bingül,
ltçe Milli Eğltlm
Müdürü Mehmet
Ercümen, İlçe

Em niyet
Müdürü Ali
kemal kurt ile
okul müdürleri,
öğretmenler ve
öğrenciler katıldı.
Şaygı duruşu ve
|stiklal Marşı'nın
okunmasının
ardından anma
töreninin açı!ış
konuşmasını
lmam Hatip Lisesi
Müdürü Mehmet
Türkmen yaptı.
Oğrencilerin

okudukları şiirler
ve lmam Hatip
Lisesi Tarih
Öğretmeni
Zeki Yaslaş ile
Edebiyat
Oğretmeni
yasemin Eser
günün anlam ve
önemini belirten
konuşma yaptılar.
18 Mart Şehitleri
anma töreni
sinevizyon
gösterisi ile sona
erdi.

ıı

Ozürl ezdıu ler anakkale'
ı

ı

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Ata Mahallesinde
bu!unan Özel
Türe Özel Eğitim

Kurs Merkezi'ndeki
özürlü çocuklar ile
ailelerinden
oluşan 50 kişilik
grup Çanakkale'ye

giderek anma
törenlerine katı ldılar.
Büyükşehir
Belediyesi'nin
temin ettiği

otobüsle
Çanakkale'ye
giden özürlü
çocuklar ile
aileleri Çanakkale

savaşlarının geçtiği
yerleri gezerek
şehitlerimizi
andılar.
Özürlü çocuklar ve

alleleri Şehitler
Abidesi önünde
hatıra fotoğrafı
çektirdiler.
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hmet uslu lıefat ettl
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Gemlik körfez
sürücü kursu
sahibi ve Akp
l! Genel Meclisi
Üyesi lbrahim
Us!u'nun babası
Ahmet Uslu (55)
geçirdiği kalp
krizi sonucu
hayatını kaybetti.
Kumla'daki
yazlık evinde
kalan Ahmet Uslu,
Pazaıtesi günü
sabaha karşı
saat 03.00
sıraIarında aniden
rahatsızlandı.
Kendi başına
arabasına binerek
Muammer Ağım
Devlet Hastanesi'ııe
gelen Ahmet Uslu'ya
doktorlar tarafından
ilk müdahalesi
yapıldı.
Kalp krizi devam
eden Ahmet
Uslu, sabaha
karşı 05.00 sıraların-
da kurtarılamayarak

hayatını kaybetti.
ozel sürücü
kurslarının
açı!masıyla
Gemlik'te bu işi
yapanların başında
yer alan 3 çocuk
babası Ahmet Uslu,

dün Orhangazi
llçesi Hürriyet
Camiinde
kılınan ikindi
namazı
sonrasında ilçe
mezarlığında
toprağa verildi.

l{l||lll|ll{Lll{ ıı0 ||D|ll{Lll{

kendi Özel besinD ktırbanlıklanmuı

GemJik Bele diye illezba[ıasındaki

TesisiıD ındeo temin e de bilirs irın,

Isteyen müşterilerimizin
Kqrbanlan qzıDan kasaplanmıda

istenilen yerde kesilir.

BERılAY Eı
Tel : 513 11 48 Cep Tel :0,532 779 91 94

TE§lsltvllzDE UcllETslz l(Esltı/l Hlztı/lETltü,llz VAlıD|Il

DTP i| başkanlarının
tutuklandığı ve son
olarak lstanbul'da
Nevruz bayramının
yasaklandığı anım-
satılarak, bunların
"demokrasi i!e
bağdaşmayacak
tutum|ar" olduğu
belirtildi.
yasaklamalar ve
baskılarla hiçbir
çözüme ulaşılamaya-
cağının ifade edildiği
açıklamada,
"Demokrasi ve
özgür|üklerin önüne
çekilen her set, şid-
deti ve kaosu berabe
rinde getirmektedir.
Dolayısıyla ülkemiz
deki bu gerilimi
dindirmenin i!k
koşulu anti-demok
ratik uygulamaların
derha! terk edi!me-
sidif' denildi.
Açıklamada, Kürt
sorununda yıllardır
yaşanan çözümsüz
lüğün bir sonucu
olarak ortaya
"tıkanık|ık" çıktığı
ileri sürülerek, "bu
tıkanıklığın ancak
demokrasinin, özgür-
lüklerin ve insan hak-
larının genişletilmesi
ve geliştirilmesiyle
aşılabileceği" tespiti
yapıldı." denildi

arısıın ulılevruz öncesl erııı
KESK, TMMoB,
TTB ve Türk Diş
Hekimleri Birliği
başkanları Nevruz
nedeniyle ortak
bir açıklama yaptı.
Açıklamada, son
aylarda Ozgür
Gündem gazatesinin
defalarca kapatı ldığı,
DTP yöneticileri
hakkında konuş-
malarından dolayı
cezai kovuşturmalar
başlatıldığı, kimi

KESK Genel Başkanı
lsmai! Hakkı Tombul,
TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı,
TTB Başkanı Gencay
Gürsoy ve Türk Diş
Hekimleri Birliği
Başkanı Ce!a! Korkut
Yıldırım, yaklaşan
Nevruz öncesi,
Türkiye'de bi!inçli
ir şekilde gerginliğin
tırmandırıldığını
ileri sürdüler.

t
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Ekonomik lşbirtiği ve
Kalkınma Teşkilatı
(OECD) Mali Eylem
Görev Grubu'nun
genel ülke denetimi
sonrası hazırladığı
raporda, "Karapara
aklama suçuyla
mücadelede adli
mekanizma iyi
işlemiyor. Türkiye'de
karapara aklama
suçu nedeniyle
mahkemelere
intika! eden çok
sayıda dosya bulun-
masına karşılık, tek
bir mahkumiyet olayı
yok" denildi.
Edinilen bilgiye göre,
Türkiye'nin 3. tur
ülke değer-
lendirmeleri kapsamı-
na alınmasının ardın-
dan geçen yıl Eylül
ayında ülkeye gelen
FATF heyetinin
hazırladığı rapor,
geçen ay
Strasbourg'da
gerçekleştirilen Genel
Kurul'da ele alındı.
Türkiye, raporda yer
alan bazı noktalara
itiraz etti ve bu
çerçevede düzelt-
melere gidildi. Daha

sonra son şekli
verilen rapor,
ülkedeki ilgili kuru-
luşlara da gönderildi.
OECD Mali Eylem
Görev Grubu'nun
iki ay içinde yayım-
layacağı raporda,
Türkiye'nin karapara
iIe mücadelede hala
bazı eksiklikleri
olmakla birlikte
mevzuat alanında
mesafe katettiği
belirtildi. Ancak
uygulamada istenen
gelişmenin sağ!ana-
madığı vurgulandı.
Türkiye'nin FATF
kriterlerine uyum için
yeni bazı düzen-

leme|ere gitmesi
de istenen Raporda
yer alan bazı
tespitler, şu
şekilde sıralandı:
"-Suç Gelirlerinin
Aklanmasının önlen-
mesi Hakkırıdaki
kanunda aklama
suçu tanımı soyut ve
yetersiz. Kanunda
karapara aklamaya
dönük suçların tek
tek sayılması gerekir.
Kullanma ve sahip
olma da suç tanımı
içinde yer almalı.-
lıglll Kanunlarda
terörün finansmanı
suçu, diğer ülkeler
ile uluslararası

kuruluşları
kapsamıyor.
-Türkiye'de muhabir
bankacılığa yönelik

_bir düzenleme
bulunmuyor.
-Şüphelijşlem
bildirim sayısı
çok az. (MASAK
yetkili!eri, 2006
yılında şüpheli işlem
bildiriminde bir
önceki yıla göre
3 kat artış olduğunu
belirttiler.)
-lşlemlerJe kimlik
tespiti var, ancak
teyit yok. (FATF, bu
işlem!erde kimlikle
yetinilmemesini,
elektrik, telefon vb
faturalarla kim!iğin
teyit edi!mesini
istiyor.) t
-Karapara aklama
suçuyla mücadelede
adli mekanizma iyi
iş!emiyor. Türkiye'de
karapara aklama
suçu nedeniyle
mahkemelere intikal
eden çok sayıda
dosya bu!unmasına
karşılık, tek bir
mahkumiyet olayı
yok. Uygulama yönü
zayıt.
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TOKl'den erken
ödeme indiri

Toplu Konut ldaresinin (TOK!), borcunu
ödeyip tapusunu hemen almak isteyenler
için başlattığı "erken ödeme indirimi" uygu-
lamasından yararlanmak için başvurular
başladı. Uygulamaya göre, 2005 yılı sonuna
kadar satışı gerçekleştirilmiş, geri ödemeleri
devam eden konutların borç bak|yelerinin
defaten kapatılması halinde, borç
bakiyelerinden yüzde 17 indirim yapacak.
Erken ödeme için bugün başlayan başvuru-
lar,20 Nisan'a kadar taksitlerin ödendiği
i!gili banka şubelerine yapılabilecek.
Vatandaşlaı erken ödeme için satış işlem-
lerine aracılık eden Ziraat Bankası, Halk
Bankası, Vakıflar Bankası ve Oyak Bank'tan
konut kredisi kullanabilecekler.
20 Nisan'dan sonra yapılacak borç kapatma
başvurularında, borçlara indirim uygulan-
mayacak. Borçları indirimli ödeme uygula-
masından, 2005 yılı sonuna kadar satılan vo
halen taksit ödemeleri devam eden 50 bin
205 konutun sahibi yararlanabilecek.
lstanbul-Bahçeşehiİ Projesi, uygulama kap-
samı dışında bırakıldı

ı
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TüRKlyE,NlN EN KALiıtıi ve

EKONOtıllıK DAVETıYELERı

EN tJYGuN FıYATLARLA;.
EN özrı ve GüzrL GüıtLERlNlz içiN...

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işIeri
Fatura & İrsa|iye & El İlanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Gllt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

Köffe- Ofset
MATBAACİLİK - YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK

İstııııaı Cad, Bora §Oıt AkbankAnlığı i{o : 3lB GEilLİl(Td : (0,?J{ 513 90 83 Fu: (0,224) 513 35 95
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İHALE İLANİ
Kit karşılığı Hormon Cihazı Satın Alınacaktır

guRse ii. eĞııu ceırı_lx oevı_er ı{esrı],ıesi gışrıgipı-lĞl
2007 yılı kit karşılığı hormon cihazı alımı ihalesi alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
lhale Kayıt No : 2007 l 27806
1. ldarenin
a} Adresi : Orhaniye Mah. Çevre Yolu üstü Gemlik BURSA
b) Telefon ve Faks no ı 224 513 92 00 - 224 513 92 07
c) Flektronik posta adresi : gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
2. lhale konusu malın
a) Niteliği Türü ve miktarı : lhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belirtilmiştir.
b) Teslim Yeri (leri) : Bursa M. Ağım Gemlik Devle1 Hastanesi Baştabipliği
c) Teslim Tarihi : Sözleşmenin onayından sonra 10 gün içinde işe başlanacak

3. lhalenin 
olup 31.12.2007 tarihinde sona erecektir.

a) Yapılacağı yer : Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
b)Tarihi ve Saati : 17.04.2007 - 10.30
4. |haleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1. lhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta

adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişl olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda a!ınmış ilgisine

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, me\zuatı gereği tüze! kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge.
4.1.2.3Ihale konusu mala ilişkin meyzuatı gereği öngörülen mecburi standarUbelge/bilgi
Kitler 14 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe giren vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliğine

uygun şekilde üretiiıniş yeya ithal cdilmiş olacaktır.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4,1.3.1. Gerçek kişi_olma$ halinde noter tasdikli irıza beyannamesi - -
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişi

liğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik
eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.4.4734 sayılı kanunun 10 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 ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7.1hale konusu alımırı/işin tamamı veya bir kısmı aIt yükIenicilere yaptırılamaz
4.1.8. lhale dökümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Gerçek veya tüze! kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısın-

dan fazlasına sahip o|duğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin aynı tüzel kişinin yarısından fazla hisse-

sine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kulIandırıl-
mayacağına ilişkin taahhütname

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. lş deneyim betgĞleri : !-stektİnin soıİbeş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sek-

törde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dökümanın-
da belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren beIgeler. lhale konusu işin özelliğine
göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin yüzde 30 oranında ihale konusu alım veya ihale dökümanında
belidenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3_.2. Üretim imalat kapasitesi araştırma geliştirme faaliyetl-erini belirlemeye yöhelik belgeler
a) lstekli imatatçı ise iıİıalatçı olduğunu gbstÖren belgelÖr
b) lstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukandaki belgeIerin yanı

sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmes!
4.3.3. Makine ve diğer ekipmana i!işkin belgeler
Cihazın yaşı 6 (beş) yılı geçmemiş olacaktır ve bu belge|enecektir. -
Gihaz merkezi otomasyon sistemine bağlanacağına dair taahhütname verilecektir
+.3.4. Kalite,kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler
lstekti teknik personet sayısını ve niteliklerini belğeleyecek vĞ bu personelin Ğgltlm b-elgeleriİle maaş bord

rolannı verecektir.
4.3.5. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ser-

tifika!ar
Kit ve cihaztarın CE belgesi olmatıdır. Ayrıca TÜRKAK onay!ı AT belgesi (EC sertifikası) ve Sağlık Bakanlığı

Tıbbi cihaz ve Malzeme Kayıt sistemi veri tabanına uygun olduğuna dair kayıt verilecektir. Bu belge ve serti-
fikalann Türk Akreditasyon kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası
Akreditasyon Forumu karşılık!ı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite
edilmiş bel gelen di rme ku ruluşları tarafın dan düzen lenmesi zorun ludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak resmi ve özel işlerde yapılan kit karşılığı cihaz alımı işleri kabul edilecektir.
5. Fkonomik açıdan en avantaj!ı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadele yerli isteklildr katılabilecektir.
7. lhale dökümanı Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma birimi Orhaniye Mah. Gemlik -

BURSA adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
lhaleye teklif vereĞek otanlann ihale dökümİnını satın İlmİlan zorunludur.
8. Teklifler 17.04.2007 tarihi saat 10.30'a kadar Bursa M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu

Gemlik Bursa adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. lstektiler tekliflerini mal kalem/kİlemleri için teklif birirjı fiyatlar üzerihden vereceklerdir. İhale sonucu

üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif veri|ecektir.

10. lstektiler tek|if ettikİeri bede[in yüzde 3 ünden az otmamak üzere kendi belİrleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır. 12. Konsorsiyumlar ihaleye tektif veremezler. B - 1295
EK :2007 vılı kit karsı
1-TT3 - 3600
2 -Tr4 3600
3 - TsH 8000
4 - FT3 6600
5 - FT4 7000
6 - FsH 1500
7- LH 1300
8 -E2 1200
9 . PRoLA}ffıN 1500
10 - PRoGESTERoN
11 - TESTESTERoN

600 ADET
500 ADET
200 ADET
200 ADET
200 ADET

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

lığı hormon cihazı 41.200 TES
TEsT
TEsT
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET

1100 ADET
1200 ADET

- DHEA so4
- B-HGG
- Ca 125
- Ca 19-9
- AFP
- T.PSA
- sER.PsA
: PtJfrx AstT
- loE
- PTH
- FERR|T|N

1000 ADET
300 ADET
300 ADET
300 ADET
500 ADET
200 ADET
300 ADET

ıı

Ozel okul
ba vuruları
22 Mart'ta

Ortaöğretim
kurumları sınavı
(OKS) ile öğrenci
alacak özel okullar
için başvurular 22
Mart-15 Nisan 2007
tarihlnde yapılacak.
lstanbul sınav
yürütme kurulu
Başkanlığı, kurula
bağIı olarak
öğrenci alacak
101 özel okula
yerleştirmeIerin
10 Haziran 2007
pazar günü
gerçekleştirilecek
OKS sonucuna göre
yapı|acağını bildirdi.
Başvuru!arın alın-
masına 22 Mart 2007
tarihinden itibaren
başlanacak. Ögren- _
ciler 15 Nisan 2007
tarihlerine kadar
başvurularına
yapabilecek.
Adaylar, özel
okullara başvuru
kılavuz ve formlarını,
oks ile alım
yapacak özel okul
m üdürlüklerinden
veya "lstiklat Gad.
Odakule lş Merkezi
No. 286 K. 5 Beyoğlu
lstanbu!" adresİndİ-
ki lstanbul sınav
yürütme kuru!u
Merkezi'nden temin

edebilecek.
Bulunduğu il veya
ilçelerde sınavla
öğrenci alan özel
okul bulunmayan
adaylar ise başvuru
kılavuzlarını ve form-
larını il milli eğitim
m udurlüklerinden
alabilecek.
sınav yürütme
Kurulu Başkanlığı,
adayın özel okullara
başvuru kılavuzunda
yer alan özel okul|ar-
dan birine yerleştir-
iIme işlemlerine
dahil edilebilmesi
için; OKS sınavına
girmesi ve sınavının
geçerli sayılması
gerektiğine dikkat
çekerken, yer-
[eştirmelerde t

adayların sınav
sonuçlarının kendi
aralarında kendi
ortalamaları ve
standart sapmaları-
na göre yeniden
hesap edileceği
bildirildi.
Öte yandan 10
Haziran 2007 tari-
hinde gerçekleştir-
ilecek OKS için
başvurular ise 26
Mart-l5 Nisan 2007
tarihleri arasında
alınacak.
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Bursa'da hırsızlık
amacıyla villasına
girdiği işadamı
Eıtan Tinç'i av
tüfeğiy!e vuran
zanlı, şahsın
öldüğünü Emniyet
Müdürlüğü'nde
öğrendi. 2 gün
boyunca gazeteleri
okumayan zanlının
olay yerinde
boğuşma esnasında
düşürdüğü cep
telefonundan en son
kız arkadaşıyla
görüştüğünü
belirleyen cinayet
masası dedektifleri,
Kestel ilçesindeki
kız arkadaşına
giden zanlıyı
kıskıvrak yakaladı.
Alınan bilgiye göre,
aslen Erzurumlu olan
ve lzmir'de ikamet
eden 7 suçtan da
sabıkatı Harun Ö.
(27l, iş bulmak
amacıyla Bursa'ya
geldi. Ancak iş bula-
madığını söyleyen
9enç, Uludağ'ın etek-
lerindeki bir villaya
hırsızlık amacıyla
girdi. Çekirge semtin-
deki evine hırsızlık
zanlısı Harun Ö.'nün

girdiğini gören
1 çocuk babası tek-
stilci Ertan Dinç (46),
şahsı yakaladı.
Zanlı, boğuşma
sırasında cep tele-
fonu ve sigarasını dü
şürünce Ertan Dinç,
Çekirge Polis Merke
zi'ne başvurup şah-
sın malzemelerini
teslim etti.
Ancak kaçmayı
başaran zanlı
Harun O, akşam
saatlerinde cep tele-
fonunu geri almak
amacıyla Ertan
Dinç'in evine gelip
av tüfeğiyle ateş etti.
yatak odasında
hayatını kaybeden
işadamının cenazesi
3 gün sonra ken-
disinden haber ala-

, mayan arkadaşlarının
ihbarıyla buIundu.
Olayı araştıran
Asayiş Şube
Müdürlüğü Cinayet
Masası dedektifleri,
evde telefonu düşü
ren kişinin sabıkalı
Harun O. olduğunu
belirledi.
Şahsın son olarak
Kestel ilçesindeki
kız arkadaşıyla

telefonda görüştüğü
belirlenince polisler,
burada beklemeye
başladı. 2 gün
sonra kız
arkadaşının evine
gelen Harun
O. ekiplerce
gözaltına alındı.
Vurduğu kişinin
öldüğünü Emniyet
Müdürlüğü'nde öğre-
nen Harun O. şok
geçirdi. Pişman!ığını
ifade eden zanlının,
"öldügünü bilmiyor-
dum, vurduğumda
yara!.andığı n ı zannet-
tim. OIdürmek
amacıyla ateş etme
dim" dediği b.elirtildi.
Polis, Harun O.'nün
2 gün boyunca
gazete ve televizyon
haberlerini izleme
diğini, takip etmesi
halinde başka bir
yere kaçma ihtimalin-
in olduğunu açıkladı.
Ote yandan cinayette
kullanılan tüfek
henüz bulunamaz
ken, ifadesi alınan ve
sorgulaması tamam-
lanan zanlı, "Kasten
adam öldürmek ve
h ırsızlık" suçlarından
adliyeye sevk edildi.

U

l(atll ıaıılı§ı oldu

U

uılll eıllılı reııdıette ö [ıııl dan Bur§a 3 önemli tesls
Kızılay Bursa Şubesi,
2010 yılına kadar
3 önemli tesis inşa
edecek. Bursa'nın
sağlık bölgesi
olarak gelişen
Nilüfer ilçesinde
carrefour arkasında-
ki 7 bin 500
metrekarelik
alanda 200 yatak
kapasiteli hastane
ile kan merkezi
binaları, 30 milyon
liralık bir yatırım ile
2010 yılına kadar
gerçek!eştirilecek.
Kızılay Bursa Şube
Başkanı lbrahim
Dokunm azer,
Çakırhamam'daki
Kızılay Tıp
Merkezi'nde polik-
linik hizmeti verdik-
lerini ancak bggün
gelinen noktadh
tam teşekküllü
bir hastanenin
kaçınılÜöz*olduğunu
belirteĞ!,
"Biz hayıisever!erin
katkıları İle 2008
yılında başlata-
cağımıi hastane
inşaatımızı 2010
yılında tamam.lamayı
hedefliyoruz. lzmir
yolu ile odunluk
}lahallesi arasındaki
alanda yapılacak tam
teşekküllü hastane
ile Bursa'da sağlık
sektörüne

katkılarımız artarak
sürecek. Şu anda
şehir merkezinde
Tayyare Kültür
Merkezi'nin alt
tarafındaki kan
merkezimizi de bu
sağlık kompleksi
içinde ayrı bir bina
inşa ederek lzmir
Yolu'na nakledile-
ceğiz. Bursa şehir
merkezinde zafer
plaza'nın arkasındaki
353 metrekare!ik
alanda da çok mak-
satlı şube binasının
inşaatına başlıyoruz.
Bu binanın kaba
inşaatı ile alakalı
ihale tamamlandı,
önümüzdeki ay
inşaat başlayacaktır.
Bu binamıza dağınık
yerlerdeKı yonetim
birimlerimizin yanı
sıra, Muradiye
deposunda

bulunan 1. ve 2. el
eşya bakım dağıtım
ünitesi, gönüllü
çalışma büroları,
kriz birimi, eğitim
merkezi taşınacaktır.
Muradiye'de
boşalan depo
binamızın olduğu
alana ise 250

.-runıversıte ogren-
cisinin kalabileceği
modern yurt binası
yapacağız. Yurt
binası inşaatı 2008
yılında başlayacak
ve bina 2009
yılında hizmete
a|ınacak.
Boşalan
Çakırhamam'daki
tıp merkezimizi,
Fevzi Çakmak
caddesi'ndeki
idari birimlerimızı
kiraya verecegiz"
diye konuştu.

Daire,Zeytinlik, Vllla, Dükkan, Arsa, Arazi
.TAPU TAKİP jşLER1 

YA?ı,uR
ıciı §ATıLııI ı,e K|RALıKLARııIız içiıı ıizi ARAyıılız

BAY ıiu§HH ÖHLP ııİLAil,TA]ıı
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

120 m2 3 + 1 SATıLıK LÜX DAıRE

3 oda 65 m'sATlLlK DAiRE

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

an Mahallesi'nde denizi

Balıkpazarı'nda 1'l5 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lıtüstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi AItı

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

Balıkpuan Eskisahil lılektep §okak l'|o:2 D:l Sadık Fatma Apt 3+1.110 m2 aunsödü.kombilisatılık daire

Bağ-Kur Sanay| Sitesinde 185 m2 çekme katı, içindekiyeni atari makirıeleriyle ştılık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey'de 12 dOnüm arazive Azot ltavşağına 400 m2 uzaltlıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her TürIü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

SEKER SİGORTA
ıllacide öZALP

Tel :513 2474 Fax: 514 10 21

Sul erken kaza
Torpido gözünde
bglunan suyu alarak
içmek isterken,
kullandığı araç
kontrolden çıkan
sürücü, bir işyerinin
duvarına çarptı.
Kazada araçta
sıkışan şahıs, itfaiye
tarafından araçtan
çıkartıldı.
Edinilen bilgiye
göre, blr iş için
kendisine ait
6 BMZ 03 plakalı
öze! araçla Bursa'dan
lstanbul a gitmek
üzere yola çıkan
B.T. (26) isimli

şahıs, Yalova'nın
. mezbahane

mevkiine geldiğinde
torpido gözündeki
suyu alarak içmek
istedi. Bu esnada
kontrolden çıkan
araç, yolun sağ
tarafında bulunan
bir işyerine ait
deponun duvarına
çarparak hurdaya
döndü. Çarpmanın
etkisiyle adeta
hurdaya dönen
araçta sıkışan
B.T.'yi ise
Yalova ltfaiye
Müdürlüğü'nün

tı
kazanın olduğu
yerin 500 metre _
ilerisinde olması
kurtardı.
kazadan dakikalar
sonra olay yerine
ulaşan itfaiye erleri,
araçta sıkışan şahsı
çıkartarak ambu-
lansla yalova
Devlet Hastanesi'ne
gönderdi.
Şahsın vücudunun
değişik bölgelerinde
kırıkların
bulunmasına
rağmen hayati
tehlikesinin
olmadığı öğrenildi.

BURSR HRHİİUİıYCT UC HCNT

onz€Tct€Riue imu u9 RCHmtn RLıNıR

ı(üRJJı REKIA]Uı
Her türlü alım-safim,
eleman ilanlannız ve

reklamlarınız için bizi arayın

lstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GElrLlK
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Te| : (0.224) 5l3 96 83 Fu : 513 35 95



*r20 Mart 2007 Salı

0to

Otoyolların işletme
hakkının öze|leştirme-
si düşünüIürken,
buradan elde edilecek
gelirin ise yine yol
yapım çalışmalarına
aktarılacağı bildirildi.
Bayındırlık ve lskan
Bakanı Faruk Nafiz
Özak yaptığı açıkla-
mada "Türkiye'deki
otoyollar ve köprüler
para!ı geçlş. lhale
yoluyla 10-15 yı!lığına
bir vatandaşa veya
şirkete vereceğiz,
diyeceğiz ki (sen blze
bunun paraslnı ver, al
sefr işlet). Dünyada
böyle" dedi.
OzeIleştirme
sürecinin ne zaman
başlatılacağına ilişkin
soru üzerine Ozak,
Öze|leştirme ldaresi
Başkanlığı ile
Karayolları Genel
Müdürlüğünun bu
konuda ça!ışma yürüt-
tüğünü, takvim
konusunun siyasi bir
karar olduğunu ve
bunu Başbakan'a
sunacaklarını söyledi.
Konuya ilişkin teknik
detayları aktaran
Karayolları Genel

Sıyfı 9

IoOıı-Ox sİvısl oA.zETEI

ollar özelle 0r

Müdürü Gahit Turhan
da, otoyolların 2004
yılında özelleştirme
kapsamına alındığını
anımsatarak, uygula-
manın "belirli b|r süre
için işletme hakkı
devri" öngördüğünü
belirtti. yüklenici ve
idarenin sorumluluk-
larının tespitinde fiyat
belirlemesi, kaçak
geçişler,3. şahıslara
verilen zararlar gibi
çok detaylı unsurlar
bulunduğunu, bunları
netleştirmeye çal ıştık-
larını kavdeden
?urhan, İhatenin yıl
içinde yapılmasının
planlandığını açıkladı.
Turhan, işletme hakkı
devri konusunda
kanunda yer alan
maksimum sürenin 49
yıl olduğunu ancak
otoyollar için 10-15
yıllık süre
öngörüldüğünü
belirterek, "Çok uzun
süreli de devretmek
istemiyoruz. Bu karar,
siyasi otoritenin
kararı olacak. 10 yıl
veya 15 yıl arasında
bir şey olacağını tah-
min ediyoruz" dedi.

Barış Güler'in kaleminden

Hava sıcaklıkları 6

ile 8 derece artacak

7 YAş

sATlLlK V|LLA
Cu m h u riyet M ah al lesi' nde

sahib inden satılık
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

KAYıP
Kız Meslek Lisesi'nden aldığım

tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür.
SEV|L SEYMEN

Hava sıcaklıkları, yurt
genelinde, hafta
ortasına kadar
mevsim normallerinin
üstünde seyredecek.
Devlet Meteoroloji
lşleri Genel
Müdürlüğü'ne göre,
hava sıcaklığı hafta
ortasına kadar
6 ila 8 derece

artacak.
Bugün yurdun
güney ve doğu
kesimlerinde
kısa süreli yağış
geçişleri bekleniyor.
Rüzgar kuzeybatı
kesimlerde güney
ve güneybatı
yönlerden kuwetli
olarak esecek.
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ELEtıIAil ARAillY(IR

Firmamızda çalıştırılmak üzere

Askerliğini yapınış
ıı

BAY şOFOR ARANIUIAKTADı R,

Adres: Gazhane Gaddesi No: t ,|

YATAŞ BAYİİ

Telı 5147877

ELE]ıIA]I ARAillYOR
yalova yolu üzerindeki

firmamızın satış mağazasında
çalışmak üzere lise mezunu

30 yaşını geçmemlş
BAYAN ELEMAN

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV lerinizi

hudurmaz@hotmail.com
adresine mail atmanız rlca olunur.
NAtL l zEYTıilLERı
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Mllli Takımlar Teknik
Direktörü Fatih
Terim, 2008 Avrupa
Futbol Şampiyonası
eleme grubunda 24
Mart Cumartesi günü
yunanistan ile
yapacakları maçta
"kazanılacak 3 puan
varsa, hedeflerinin
önce onu almak"
olduğunu söyledi.
Mllll takımın kamp
yaptığı Polat
Renaissance
Oteli'nde, antrenör-
leri ve milli takım
doktoru Gengiz Dinç
ile birlikte basın
toplantısı düzenleyen
Terim, kalede
Volkan'ı oynatacağını
1 ay önöe açık-
ladığını belirterek,
"Cumartesi günü
Volkan oynayacaktır"
dedi. Volkan'ı milll
maça kadar hazırla
yacaklarını kaydeden
Fatih Terim,
yunanistan ve
Norveç maçlarının,
Türkiye'nin gruptaki
sıralaması ve bundan
sonraki maçlar
açısından önem
taşıdığını söyledi.
"Beraberlik bizim
için iyidir" diye bir
stratejileri olmadığını
vurgulayan Terim,
şöyle devam etti:
"Hedeflenen yüksek
puan neyse, talip
olduğumuz budur,
ama şartlar bizi
nereye götürür bile*
meyiz. Hazırlıklarımız

uaılı aııllaıl
,,

FENERBAHÇE'ye
kendi sahasında
4-0 yenildikten
sonra yaptığı
a.çıklamada "Kaleci
Omer Çatkıç
Bursaspor'a
yakışmıyor" diyen
ve Başkan Levent
Kızıl'ın büyük
tepkisini alan
Bursaspor Kulübü
Basın Sözcüsü
Turgay Dursun,
bugün yaptığı
yazılı açıklamayla
görevinden ve
yönetim kuru!u
üyeliğinden istifa
ettiğini açıkladı.
Turgay Dursun yap-
tığı yazılı açıklama-
da: "Çok değerli
Bursa halkı ve
kulübümüzün gene!
kurul üyeleri
teveccühü neticesi
Bursaspor Yönetim
Kurulu üyeliğine
seçi!dikten sonra
yapılan ilk yönetim
kurulu toplantısında
tüm arkadaşlarımın
da hatırlayar,ıi;ı
üzere kendiııı adın;ı
sevgı Ve saıItımiyetın
oldugu tüm
ortamlarda yer ala-
cağıma ancak, bu
anlayışın dışında en
küçük sevgisizlik ve
samimiyetsizlik his-
settiğimde ise bu
tarz ortamlarda
bulunamayacağım ı

özellik!e vurgula-
yarak görevimize
başlamıştım."
Dursun, "Böyle bir
hissi inşallah hiç
yaşamam diyordum
ancak; Antalyaspor
maçında ve son oyna
dığımız Fenerbahçe
maçı sonucunda
paylaşııncı ve
demokratik o|mayan
yönetim tarzı bende
saıtıımiyetsiz bir
uı ı?ı ııub oıbtığum
hissini uyandırdı.
Belirttiğim duygular
dışında bu görevde
başarılı olamayacağı-
ma inandığım için
tüm Bursa halkı,
(idari katmanlarıyla
birlikte) Bursaspor
camiası, Bursaspor
Divan kurulu

Başkanı ve üyeleri,
özellikle Bursaspor
Je|«nik heyeti ve
tek tek tüm
oyıincularımız i!e İ
yönetim kurulu i
üyesi arkadaşlarırıl-
dan özür
dileyerek Bursaspor
Basın Sözcülüğü
ve yönetim kurulu
üy,e!iğinden
istifa ediyorum.
lstifamın kabulü
ve geregınin yapıl-
masını saygılarımla
arz ederim."
Bursaspor
yönetimi'nde daha
önce de 2. başkan
Ali Karasu ve
Basın Sözcüsü
Ahmet Genç görev-
lerinden istifa
etmiş!erdi.

değişik olabiliı
ancak özde, bir
maçta kazanılacak
3 puan varsa, hede-
fimiz önce onu
almaktır. Ondan son-
raki sonuçlar da fut-
bolun lçinde olan
sonuçlardır. Buna da
hazırız. lki maçı da
kaybetmek istemi
yoruz. Futbolun her
türlü sonucuna hazır-
lık!ı olmalıyız. Her
maçı kazanma adına,
3 puan alma adına
söylemlerimizde
değişiklik olmaz."
Fatih Terim, bir soru
üzerjne, ııgıerde
oynanan futbo| hangi
düzeyde olursa
olsun, uluslararası
arenaya çıkıldığında
uluslararası seviyeye
u!aşılması
gerektiğini kaydetti.
Birçok oyuncumuz
fiziki rahatsızl ıkları
nedeniyle yok. Esas
problem onlar. Yoksa
çok oyuncu formsuz
gelmiştiı mi!li talgm-
da iyi oynamıştır.
Bizim esas sıkıntımız

sakat oyuncularımız
ama bunu bir bahane
olarak söylemiyoruz.
sadece buna
üzüldüğümü söylüy-
orum. Herkes iyi
olsaydı da oynasaydı
ama sakat!üları,
formsuzlukları biz
hiçbir zaman bahane
olarak görmüyoruz."
Fatih Terim,
Yunanistan maçına
milli dava olarak
değil, milli maç
olarak baktıklarını
söy!edi.
Terim, oyuncuların
üzerinden geri!imi
almaya çalıştıklarını
belirterek, "Biz,
oyuncularımızla bu
maçı milli dava
olmaktan çıkarmaya
ça!ışıyoruz. Milli
dava anlayışından
çıkarırsak oyuncu-
larımızın üzerindeki
baskıyı azaltırız.
Bu milli dava değil,
milli maçtır. Biz
bu gerilimi üzer-
lerinden almaya
çalışıyorüüz. "
şeklinde konuştu.
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potada Al l star ölenl
Basketbolda
Beko All Star 2007
organizasyonu,
25 Mart Pazar günü
Abdi lpekçi Spor
Salonu'nda
yapı!acak.
Halk oylamasının
yanı sıra basın ve
antrenörlerin
verdikleri oylarla
belirlenen
yabancılar ve Türk
karması oyuncuları
açıklandı.
Türk Karması'nın
antrenörlüğünü
G.Saray Cafe Crown
antrenörü Murat
Özyer, Yabancılar
Karması'nın ise Türk
Telekom antrenörü
Ercument sunter
yapacak.
Türk Karması:
Gevher özer
(Beşiktaş), Cüneyt
Erden, Ermal
Kurtoğlu, Kerem
Gönlüm (Efes),
lbrahim Kut!uay,

Mirsad Türkcan,
Semih Erden
(F.Bahçe Ülker1,
Haluk Yıtdırım,
Muratcan Gü!er,
Tutku Açık
(T.Telekom), Omer
Aşıl« (Alpe!la),
umit sonkol
(Mersin B. Bld.).
yabancılar karması:
Aubrey Lamar Reese
(Beşiktaş Cola
Turka), Brian

Boddicker (Mutlu
Skü Selçuk
Universitesi),
Andew Nicholas,
Marcus Haislip
(Efes Pilsen),
Edmund saunders
(Beykoz), Erwin
Dudley, Jan
Hendtick Jagla
(Türk Telekom),
Gerald Fitch
(Galatasaray Cafe
Grown), Marcus
Green (CASA TED
Ankara Kolejliler),
Marcus Slaughter

(Pınar Karşıyaka),
willie solomon
(Fenerbahçe Ülker),
Rasheed
Brokenbrough
(ToFAş).
Beko All Star 2007
organ izasyonunda
yabancı ve Türk
karmalarının
maçının yanı sıra
smaç ve 3 sayı yarış-
maları da yapılacak.

BJl('nln önünü hsmek |sti 0rıar
Beşiktaş Kulübü
Asbaşkanı Levent
Erdoğan, şampiyon-
luğa yaklaştıkları
su sıralarda önlerinin
kesilmeye
ça!ışıldığını
söyledi.
Erdoğan, Kayseri
Erciyesspor
maçını seyircisiz
oynadıklarını
hatırtatarak, "lnşallah
bundan sonra
böyle seyircisiz
oynamak şanssız!ığı-
na uğram ayaz|
ancak bundan da
iazla ümidimiz yok.
Trabzonspor ile
oynadığımız ve
aleyhimizde ikazı
dahi gerektirecek

taraftar davranışı
olmamasına rağmen,
federasyon tarafın-
dan savunmamız
istendi. Ayrıca,
Ankara'daki
Ankaragücü maçı
nedeniyle, maç
oynanmadan önce
meydana gelecek
provokasyon|ar için
uyarıda bulun-
mamıza rağmen,
maalesef yüzde 65'i
Ankaragücü taraftarı
olmayan başka rakip
takım seyircileri
tarafından
taraftarımız tahrik
edilmiş, küfürlü ve
taşlı saldırıya
uğramıştır. Bu maç
nedeniyle de savun-

mamız alınmak üzere
disiplin kurulundan
tarafımıza başvuru|-
muştur" dedi.
Levent Erdoğan,
Ankara'da oynaya-
cakları Gençlerbirliği
maçının stadının
değiştirilmesi
için Futbol
Federasyonu'na
başvuracak!arını
söyledi. 19 Mayıs
stadı'nın zemininin
çok kötü olduğunu
ifade eden Erdoğan,
"Bu zemin futbolcu-
lar için büyük risk
taşıyor. En değerli
futbolcularımızdan
Bobo, bu zemin
yüzünden sakat-
landı" diye konuştu.
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ııcl uelilerine
Ya 0

kullanımı, yüksek
tansiyon, bilinçsiz
beslenme ve hareket-
siz yaşam tarzı
olduğu ifade edildi.
"DıYABET VE
oeezlrEyE DIKKAT"
65 yaş üzerindeki
kişilerde görülen
diyabet, obezite,
osteoporoz, felç,
iskelet ve kas sistemi
hastalıklarında
bi!inçsiz beslenmenin
önemli bir risk
faktörü olduğu
vurgulanan açıklama-
da, bu yaş grubunda-
ki vatandaşlara
yönelik şu uyarılarda
bulunuldu:
"-Yeterli ve dengeli
beslenin. yeterli ve
dengeli besIenme,
dört besin grubunda
bulunan besinlerin
yeterli miktarda
tüketilmesiyle
sağlanır. Bu besinter,
süt grubunda yer
alan süt, peynir ve
yoğurt, et grubunda
yer alan et, tavuk,
yumurta ve kuru
baklagiller, sebze ve
meyye grubu ile
tahı| grubuna giren
ekmek, bulgur,
makarna, pirinç,
mısır ve tarhanadır.
Bu besinlerin
önerilen tüketim
miktarları kişiye
özgü olarak

ün §ebze.ıneanl
ııY

ePsikolog Alanur
Ozalp, yaklaşan
oks sınavı
nedeniyle hiperaktif
öğrencilerin ailele
rine "Çocuğunuzun
bu durumunu belge-
leyin ki sınavda 30
dakika ek süre
kazanabilsin" öne
risinde bulundu.
Yaptığı açıklamada,
yaklaşan OKS sınavı
nedeniyle öğrenci-
lerin de ailelerin de
heyecanlı olduk-
larını ifade etti.
Bu sınavlarda hiper-
aktif öğrencilerin
dikkat ve kon-
santrasyon sağla-
mada zorlandığını
bildiren Özalp,
"Gelişmiş ü!kelerin
tamamında hiperak-
tif özellikler taşıyan _
çocuklara sınavlar-
da ek 30 dakika
ongoren bır yasa
var. Bu yasayı bizim
Milll Eğitim Bakanlı
ğı da onaylıyor. Bu
nedenle oks sınavı
öncesinde ai!elere
'çocuklarının hiper-
aktif olduğunu bel-

gelemeleri'ni öneri
yorum" dedi.
Ozalp, bu belgenin
bazı kurum|arın
yanısıra uzman
psikolog!ar
tarafından da ve
rilebildiğine işaret
ederek, ailelerin,
"Bu belgeyi alırsam
çocuğuma 'sorun!u'
muamelesi yapılır
mı" endişesi taşı-
malarının gereksiz
olduğunu ifade etti.
Ozalp, "Çünkü
hiperaktivite,
utanılacak, ayıp
lanacak, acınacak ya
da saklanılacak bir
durum değildir. Bu
durumu nedeniyle,
çocuğu suçlamak da
çok yersizdir" dedi.
Bu belgenin,
çocuğun okul _
hayatında, uygun
düzenlemelerden de
yararlanmasını
sağlayacağını dile
getiren Ozalp,
sınavda tanınacak
ek sürenin
çocuğun başarısını
artırabileceğini
söyledi.

Sağ!ık Bakanlığı, 65
yaş üzerindeki vatan-
daşIara her gün
5-7 porsiyon sebze-
meyve yemelerini
tavsiye etti.
Sağlık Bakanlığı'ndan
"18-24 Mart Yaş!ılar
Haftası" dolayısıyla
yapı!an açıklamada,
Türkiye'de 65 yaş ve
üzerinde yaklaşık
4 milyon kişinin
yaşadığ ı be! i rtilerek,
yaşlı nüfusun oranı
ile ve yaş|ı kişilerde
hastalıkların görülme
sıklığının giderek
arttığı bildirildi.
Türkiye'de 65 yaş
üzerindeki kişilerin
yüzde 89'unun kronik
bir hastalığı olduğu
vurgulanan açıklama-
da, bu kişilerin yüzde
3S'inde 2, yüzde
23'ünde 3, yüzde
l4'inde ise 4 veya
daha tazla hastalığın
bir arada görüldüğü
kaydedlldi.
Açıklçmada,
Türkiye'de 65 yaş
üstü kişilerde gerçek-
leşen ölümlerin
yüzde 43.2'sinin kalp-
damar hastalıkları,
yüzde 10.3'ünün
kanser, yüzde
8.4'ünün ise beyin
hastalıklarına bağ!ı
olduğuna dikkat çe
kiIerek, bu ö!ümlerin
ana risk faktörlerinin,

y?şı, cinsiyeti ve
fizikse! aktivite
durumu bu oranları
etkilemektedir.
-Ögtin sayısını
artırın, az ve sık
yemek yiyin.
sabah kahvaltısını
muttaka yapın. ldeal
vücut aSrlığınızı
koruyun, besinler
yoluyla aldığınız
enerji ile harcadığınız
enerji arasındaki
dengeyi sağlayın.
Yağtı besinlerin tüke-
timini sınırlandırın.
Kırmızı et yerine
tavuk ve hindi etini
tercih edin.
naftaoa en az
2-3 kez balık tüketin.
-Hayvansal kaynaklı
yağ tüketimini aza|tın
ve bitkisel kaynaklı
sıvı yağları tercih
edin. Az yağlı veya
yağsız süt ve yoğurt
tüketimine özen
gösterin. Kan şekeri-
ni hemen yükselten

şeker, şekerli ve
hamurlu besinler ye
rine muhallebi ve süt-
|aç gibi sütlü tatlıları
tercih edin.
-Özel gün ve toptan-
tılarda pasta, tatlı ve
şekerleme tüketimin-
den olabildiğlnce
kaçınııı. Her gün 5-7
porsiyon sebze ve
meyve ile haftada
2-3 kez kuru baklagil
yemeği tüketin.
-Kızartma ve kavur-
ma yöntemleri yerine
sağlık açısından
daha uygun olan
haşlama, ızgara ve
fırında pişirme yön-
temierı'ni tercih eciin.
Kızartılmış besinler-
den uzak durun.
lçinde et bulunan
yemekleri pişirirken
ilave yağ koymayın.
Mümkün olduğunca
yaşlnıza uygun
olarak fiziksel
aktivitelerinizi
artırın."si ve alko! mekte, bi n
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İttalye 110

Polis İmdat l55
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza '
TEK !şbtne
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıllı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb. .
Karayolları *

Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıııo.
Tapu Sic!. Müd.
ırİıftüıÜ
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
l|çe Tanm Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
5l3 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13,şı
513 10 E7
513 13\08
513 1f .33

513 l0 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 l0 42
513 10 92
513 10 45
51377 77
513 18 46

Buışa , 256 77 84
tludanya 544 30 60
Yenikapı |212| 516 1212
Yalova (226| 8,t1 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 5l3 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLİK Ya!ova

Topçular
Eskihisar

(226| 814 10 20
|226| 363 43 19
(262| 655 60 3lKaymakamlık

C.Savcı|ığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBus
261 54 00

(18 Hat }

Şehirlerarası
Otobüs TerminaliuLAşıM

METRo 613 12 12
Aydın Turlzıı 513 20 77
Süzer Turlzıı 512 10 72
Kanberoğlu-Esadış 514 45 49
Anıtur 5-14 47 71
Kami!Koç 513 35 71

TUP DAĞİTİC|LARİ

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

513 12 95

5t3 16 37

513 16 37

513 88 43
513 22 59
513 45 46

5l3 65 00
514 59 81

513 80 00

5l4 88 70

514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 5l3 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

51315 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs lşbt 513 45 21-122
Su İşlet 513 45 21 - 115
İfaıye 513 23 25

[Uluhasebe ttid. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

§u Anza Yalniz 185

TAKsıLER

513 18 2l
5l3 24 67

513 32 40

513 23 24

511 35 50

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
iianasür Taksi

AKCAN PETROL
tAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NöBETçI e czAN E
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K rfez
oEıuxlil |Lx oüırlüı( cAzETEs|

GEIüxıı

I GüNLüK slvısi GAZETE I

YEREL SÜRELİ YAYİN
YlL : 34 SAY| :27O1

FİvATı : 0.25 yTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KöRFEZ oFSET
Matbaaclı k-Yay ı ncıl ı k-Reklam cı ! ı k Tesisi
İst|klal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLiK

(D ini bayram Gü n leri v e P azan gü n|eri yayın lan maz}
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Seyfettin ŞeXenSÖZ
Öze| Avkent
lııttı5relım okulu
Masa Tenisi takımı
Bursa ll Otlzeyinde
katı!dığı
Masa Tenisi
Turnuvasında
8.nci sırayı alarak
büyük başarı
sağladı.
Gemlik'te yapılan
Masa Tenisi
turnuvasında
ilçe birincisi
olarak ll turnuvasına
katılan Özel Aykent
hköğretim okÜlu
takımı ilin
dışında ilçelerden
gelen 20 takımla
mücadele etti.
Öğretmen!eri.
Cem Oğmen'in
nezaretinde
hazırlandıkları
turnuvada
zevkli ve mücadeleci
karşılaşmalar

çıkaran ekip
ilk 10 arasına
girerek 8.nci
sırayı a|dı|ar.
Sarp Yalçınkaya,
Aşkın Hasbudak,
Enes Aksoy,
Melih Subaşı ve
Muherrem Aris'ten
otuşan Özel Aykent
l|köğretim Okulu
öğrencilerini
Okul Müdürü
Ahmet cevdet
lşler'de kutladı.
Dereceye giren
öğrenci|er için
okulda tören
düzenIendi.
Okul Müdürü
Ahmet Cevdet lşleı
"Bıırsa'daki turnu-
vaya katılan öğrenci-
lerimiz 8.-n'ci olarak
okulumuza madalya
kazandırdılar.
Öğrencilerimizi ve
öğretmenterini
kutluyorum" dedi.
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GAZETELERINE ILAN ve REKLI\M ALlNlR
Her türlü alırn-satırn, elernan ilanlarıJl.z.
ve rektaıTıları n.z için bizi arayın

KİıRrEı BEK1AıUı
lstlkla! Cadctesi EJora Sokak No : 3lB GEnjtl-1l<

(AklıaııJ< aralığı Stüci)ıo PrestiJ 1zanı
Tel : (() -224' 5'l 3 96 83 Fax : 5'l3 35 95
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ııizııuıi ırıĞıNızA cnrinni
Bilgisayar ile benzin
ve LPG gm ayarlaıI,

TSD belgeli Teknik elemanlar
tarafrndan istasyonum uzda

yapılmaya başladı

HABAş TUNCAY 0T0 GAz

rş.ısı
LıK

yalova yolu Özdilek ka
Tel : 5{ 3 14 25 GEM

_

GEMulx GErvıı_iK,iN iı_x cü ııı_üx GAzEresi

TARAFsı2 sivasi GAZETE
21 Mart 2007 Çarşamba info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Pollshle l'ne 0

ı ııU

reııcl alınacak
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Koleji
tll ü d ü rl üğ ü' nden y a pıl a n açıkl am ad a, Ankara
ve Bursa illerinde bulunan resmi üniformalı
polis kolejlerine s,nay aşamalı öğrenci alı-
nacağı bildirildi. Haberi sayfa 3'de

ııBunların TUGSA 'ın nasıl
satıldı

Y

ından haberlerl ok"
,r rÜĞSnŞ'ın özelleştirilerekv satılmasında devletin büyük
maddi zarar gördüğünü söyleyen
Saadet Partisi llçe Başkanı Recep
Aygün, 'Diğer özelleştirilen yer-
lerde hükümet çalışanlara ihbar ve
tazminatlarını ödemiş ya da kamu-
da çalışmak gibi se.çryre hakkı -
.tanımıştır. Yalnız TU GSAŞ çalışan-
ları bundan mu7f tutulmuştur.'
dedi. Aygün,' Uretimin artırılması
ve istihdam sağlanması için
satılan fesisfe özel leşti rmede n
önce yaklaşık 650 sen dika üyesi
personel varken şu anda 207
sendikalı personel vardır. Ozel
sektörün ne kadar istihdam
yaptığı meydandadır." dedi.- 
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Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadrl_guler@ hotma il.com

Bdharın gelişi...
Bugün baharın geldiğine inandım.
Her ne kadar bizim işyeri beş katlı binalardan

dolayı günün ışıklarını görmekten mağrum da olsa
dışarıya çıktığımızda baharın geldiğini an|ıyor-
sunuz.

Öğle saatterinde büromun klimasını söndürüp
akşama kadar hiç açmadık.

Gün|ük güneşlik bir havada Salı pazarına çık-
tığımda, pazar günü bahçeme dikeceğim çiçekleri
aldım çiçek satıcısından..

Çiçek bende baharı hatırlatır.
Güneş ile çiçek kardeş gibidir.
Hava ve su gibi..
Bahçemdeki kayısı ağacı çiçek açtı önce.
Öncü çiçekler döküldü şimdi ısınan havay|a

yenileri geliyor ardında..
Köylüler zeytin ağaçlarını buduyor.
Her yerde bahar kokusu..
Kesilen güller yeniden fışkırıyor diplerden..
Papatyalar, gelincikler, kır çiçekleri kaplıyor

etrafı..
Bahar geldi diyorum.
Bu yı! kışı yaşamadık adeta..
Küresel ısınma diyorlar buna..
Doğanın dengesi değişti.
Yerkürede sıcak!ık artıyor. Bu nedenle kışı yaşa-

madan baharı yaşamaya başladım.
Ben baharı severim.
Ruhuma bir esenlik dolar baharda..
lçimde bir coşku seti akar sessizce..
Şarkının dediği gibi
"Bahar geldi gül açıldı, ruhuma neşe saçıldı."
Bahar demek Nevruz demektir.
Dünya nevruzu kutluyor.
Biz de tedirginlik yaşanıyor.

$ahllde
Emin Dalkıran
kordonıı'nda
yürüyen bir
kadın,

- çantasını
kapkaççılara
kaptırdı.
Edinilen bilgiye
göre, olay önceki
akşam saaf-
lerinde Eşref

ezerhn antasıııı ka ka
kolundaki çan-
tayı kaparak
kaçmaya
aşladı.
Kapkaççının
peşinden
koşan Necla K.
şahsı kaybedince
polisi arayıp
haher verdi.
Olay yerine

ılara ka tırdı
Dinçer
Mahallesi'ndeki
sahil şeridi
üzerinde
gezintiye çıkan
Necla K. (39)
yürüdüğü sırada
arkasından
yaklaşan kimtİği
belirsiz bir şahıs,
genç kadının

gelen ekipler,
çevrede geniş
çaplı araştırma
başlattı.
Olayla alakalı
soruşfu rma
başlatan
polis, kimliği
belirsiz
kapkaççının
peşıne düştü.

ıGemllk Körfez' lnternette wvuw.gemlikkorfezgazetesi.com adresini tıklayın
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Gürhan çETİNKAYA
' Tarıma kurşunlar....

Tarım potansiyeli ülkemizin gelir kay-
nakları arasında öneinli bir yere sahip...

Dı...
Gün!ük ve sığ politikalar ne yazık ki

tarımı da çökertti..
Ortaokul yıllarında sanırım coğrafya

kitaplarında şöyle tanımlanırdı Türkiye..
"kendi kendine yeten ender ülkelerden

birisi..."
Üç bir yanı denizlerle çevrili..
Zengin su yataklarına sahip b|r ülke

başka türIü de olamazdı..
Yine eskiden anlatı!ırdı..
Bir yabancı uzman Türkiye'de gezerken

çağıl çağıl akan dereleri görünce;
"8u su akar... siz de öyle bakar"

demiş..
Ne yazık ki...
Bir süre sonra bakacak su da bulama

yacağız
Simdi..
İÜrkiye'de..
Yıllardan beri uygulana gelen tarımı

geriletme politikası yüzünden,
Bir çok tarım ürünü ithal edilir durum-

da..
Buğday bile...
Pamuk...
Fındık...
Şlmdi de zeytinle oynanıyor..
Türkiye'nin kalkınmasında lokomotif

işlevindeki ürünler..
Gem!ik'te parlayan bir yıldız..
KatırIı Koyu Kalkınma Kooperatifı..
Uretici dayanışmasının en iyi örneği..
Uygulamaları ve ge!işmelere açık

duruşuyla Marmarabirlik'in bir hay!i
önünde..

Dün bizim gazetede vardı..
Katırlı Köyü Kalkınma Kooperatifi

Başkanı Hulusi Bayrak'ın isyanı..
' Devletin tarım politikalarının, çittçi-

lerin, kooperatiflerin,odaların ve bu işin
ticaretini yapan esnafın yaptığı yanlışların
zararını zeytin üreticisi çekiyor'

Gemlik...
Ne acı ki...
Doğahın kendisine sunduğu

olanakların ayırdında deği!..
Deniz...
Zeytin..
Kaplıca...
Denizin içine edildi..
Kaplıca kendi kaderine terk edildi..
Zeytin ne zamandır direniyordu..
Onun da artık gücü kalmadı..
Yarın üretici zeytinini denize dökerse

şaşırmayln..
Türkiye'yi idare edenler masaya otur-

dukları an hep aynı teraneyi okurlar..
"Türkiye'de bölücü ve irticai akımlara

geçit yoktur..Uniter yapımızı bozmaya
kimsenin gücü yetmez.."

Görüldüğü üzere...
Laf yetmiyor..
Doğru dürüst icraat da gerekiyor..
Oysa bizim idareciler ...
Yüreği yurt sevgisiyle dolu yönetici

olmayı beceripte çağdaş Türkiye idealini
beyin lerinde duyu msayabi lseydiler
Gemlik Türkiye'de, Türkiye de Dünyada
hak ettiği yeri bulurdu..

-
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'i yakından
ilgilendiren ve
hükümetin
özelleştirme
poIitikalarında
TUGSAŞ'ın satıl-
masıyla bir i!kin
yaşandığını belirten
saadet partisi
l!çe Başkanı Recep
Aygün, yaptığı
açıklamada
'Gemlik Gübre
Fabrikası tüm
artıları ve eksileriyle
bi rlikte satıldı' dedi.
Aygün,'açıklamasın-
da bunun açıkla-
masını şölye yaptı:
"Diğer özelleştirilen
yerlerde hükümet
çalışanlara ihbar ve
tazminatlarını ödemiş
ya da kamuda çalış-
mak gibi seçme hakkı
tanımıştır. Yalnız
Iügsaş çalışanları
bundan muaf tutul-
muştur.'dedi.
Rg"sp Aygün,
TUGSAŞ'ın
özel!eştirilerek
satılmasında dev!etin
büyük maddi zarar
gördüğünü de öne
sürerek, 'lkinci
olarak daha önce
96 milyon doları
beğenmeyen
özelleştirme idaresi
83,2 milyon dolara
Gpmlik gübreyi
satmıştı r. O dönemde
fabrikanın yedek
ambarında 6 milyon
dolar değerinde
platin bulunduğu,
gübre deposunun
ağzına kadar
gübre dolu (yaklaşık
120 bin ton) olduğu,
arsa bedeli olarak

450 milyon dolar
değer biçildiği ve
ambarlarının ağzına
kadar yedek malze-
meyle dolu olduğu
göz önünde
tutu l u rsa, öze l l eştir-
menin ne kadar
komik bir rakama
yapıldığı gözler
önüne sergilenmekte-
dir.'dedi.
Tesisi alan YILFERT

, firmasının son üç
yılda yaptığı uygu!a-
malarda iş yeri
açısından özelleştir-
menin amacına ve
mantığına aykırılıklar
arz ettiğine dikkat

_ çeken Aygün,
'uretimin artırılması
ve istihdam sağlan-
ması için satılan
tesiste özelleştirme-
den önce yaklaşık
650 sen dika üyesi
personel varken şu
anda 207 sendikalı
personel vardır.
ozel sektörün ne

kadar istihdam yap-
tığı meydandadır.
Başka bir gariplikte
Akp iktidarının
önemli isimlerinden
birçoğunun başta
Faru? Çelik olmak
üzere, satışın nasıl
yapıldığına dair bilgi-
lerinin olmadığıdır.
Çünkü Faruk Çelik
özelleştirme
sürecinde işçilerin
özel seffiörden yana
seçim yaptığını
söylemiştir ki,
sonuç olarak iktidarın
yaptığı ve
yapmadığı her
şeyde mağdur olan
öteki Türkiye' dir.
Bugün gelinen
noktada işveren
kendine göre
bahaneler üreterek
iş yerinin faaliyetini
26 Mart günü
durdurma kararı
almış ve aynı
zamanda işçilere
ihbar ve tazminat-

larını ödemeyeceğini
dehlare etmiş
mahkemeye gidin
alın demiştir.
Bu konuda yapılan
görüşmelerde
Başbakanın
Odasında Maliye
Bakanı ve Bursa
Milletvekilleri ile
Sendika yetkilileri
13 Mart ta
Ankara'da 5,5
saat süren toplantı
yaptılar. Neticede bir
sonuç çıkmamış
ancak herkes topu
birbirine atmaktadır.
Bütün bu olaylar
kamu vicdanını rahat-
sız etmektedir. lşçi-
lerin en azından mağ-
duriyetlerinin gide
rilmesi için herkes
üzerine
düşen görevleri
yerine getirmeli
yapılaİ yanlışlıklaİ
giderilmelidir'
şeklinde
konuştu.

ı

TASFİYE İLANİ
S.S. Gemlik Kavlaklar Konut Yapı

Kooperatifi'nin 1 9.03.2007 tarihinde
tasfiyeye girmiştir.

Kooperatiften alacağı olanların bel-
geleri ile birlikte Gürle lş Hanı Kat : 3
No : 127 GEML|K adresindeki Tasfiye
Kurulu'na bir yıl içerisinde başvur-
maları gerekir.

KİRALİK DAİRE

KUçUK KUTıJıı-A.
öz G üzELyALı slTEsi, N DE

KIRALıK DAİRE

TeI :5t3 96 83 GEMLİK
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OK[JYUı,| . 0K[JTUI,| ABOI'|E oltJltlI G()ıiL()KsıY^slGAzErE I

ğİ

ö ı{CNT ğAZCTCLCRİııe
İmu ve RCHLRtul RLlNlR

ı(öfıFEz
R Eı(ı-AıUı

BURSR HRı{ M YCT UC
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eleman ilanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

TeI : (0.2211 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Sefettin ŞeXenSÖZ
Ankara ve Bursa
illerinde bulunan
resmi üniformalı
polis kolejlerine
sınav aşamalı
öğrenci alınacağı
bildirildi.
Emniyet Genel
Müdürlüğü
Polis Koleji
Müdürlüğü'nden
yapı|an açıklamada
Polis Kolejlerinin,
Mllll Eğitim
Bakan!ığı'na bağlı
Anadolu Liselerinin
Fen Bölümleri
öğrenim programları-
na uygun olarak
lise derecesinde
eğitim ve öğretim
yapan Emniyet
Genel Müdürlüğü'ne
bağlı olarak
kurulmuş parasız
yatılı ve resmi
üniformalı okullar
o|duğu belirtilerek,
bu okulların Ankara
ve Bursa illerinde
bulunduğu bildirildi.

Polis Koleji
mezunlarının
Emniyet Teşkilatına
orta ve üst kademe
amir yetiştiren
Polis Akademisi'nden
mezun olduktan
sonra komiser
yardımcısı rütbesi
ile Emniyet
Teşkilatında
çalışmaya başladık-
ları belirtilerek
"Polis Koleji giriş
sınavını kazanan
adaylar puan ve
tercih durumuna
göre Kolejlere yer-
leştirilecektir"
denildi.
Polis Koleji Aday
Tespit Sınavına
başvuracak adayların
"26 Mart-l3 Nisan
2007 tarihleri arasın-
da Orta Öğrenim
Kurumları Oğrenci
Seçme ve Yerleştirme
sınavı ile birlikte
20 (yirml) YTL sınav
ücretini ziraat
Bankası, Türkiye
Vakıflar Bankası,

veya Türkiye
Halk Bankası
şubelerinden
'Kurumsal Tahsilat
Programı' aracı lığıyla
yatıracaktır.
Başvuru işlemleri
bankaya sınav ücreti
yatırıldıktan (bir) gün
sonra bireyse! yada
okuldan internet
üzerinden
yapılacaktır.
Bireysel veya
okuldan başvuru
yapıldıktan sonra
başvuruların geçerli
sayılabilmesi için
oku! müdürlüğü
tarafından sistemden
elektronik onaylama
yapılacaktır.
Polis Koleji Aday
Tespit Sınavı
bireysel başvuru
işlemleri
http : //www. m eb. gov.tr
ile
http://oks2007.meb.
gov.tr adreslerinden
yayınlanan 'e'
başvuru kı|avuzu
ve 'başvuru işlem

u

basamakları' dokü-
manlarını dikkatlice
incelendikten sonra
burada belirtilen
esaslara göre
yapılacaktır. e-
Başvuru kılavuzunda
yayın!anan 'başvuru
talep formu'
doldurulduktan
sonra'başvuru
işlemleri' linkinden
adayın TC
kimlik numarası
girilerek'başvuru
yapılacaktır.
Polis Koleji
Aday Tespit Sınavı
da oks müracaatları
ile birlikte olduğu
için adayların
'Polis Koleji Aday
Tespit Sınavını'
ayrıca tercih
etmeleri gerekmekte-
dir. Bireysel
başvuru işlemleri
http://www.meb. gov.tr
ile
http://oks2007.meb-
gov.tr adreslerinden
yapılacaktır"
deni!di.

ılla ııl0a kaıa 0 0r
Seyfettin ŞEKERSÖZ
lstiklal caddesi'nde
dün yaşanan
ilginç trafik kazası
herkesi şaşırttı.
Gürle lş Merkezi
önünde duran
BL MF 5500 Almanya
plakalı minibüse
16 zB 781
plakalı özel araç
arkadan çarptı.
Kurallara göre
durulması ve indirme
yapılması yasak
olan yerde durarak
yanındaki kişiyi
indiren Alman
plaka|ı minibüs '
sürücüsü çarpma
üzerine ne

yapacağinı şaşırdi.
sürücülerden
birinin önündeki
araca arkadan
çarpması, diğerinin
tle kuralları hiçe
sayarak durulmaması
gereken yerde
durarak indirme
yapmasının yasak
olmasına karşın
çevreden olaya
karışan!ar daçıkınca
işi zora sokmayı
becerdiler.

kimi arkadan
vuranı, kimi de
önde duranı suçla-
ması üzerine iş
içinden çıkılmaz
bir hal aldı.
Her iki sürücünüri
de birbirini suçladığı
maddi hasar!ı
kaza tarafların
sonuda
anlaşmasıyIa
olay tatlıya
bağlandı.
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Sen benim kim olduğumu
biIiyor musun?

"Sen benim kim olduğumu biliyor
musun?"
Bu soru hayatımıza, karikatürize edi|miş

bir gerçekliği anlatmak üzere girmiştir.
Duymayanımız hemen hemen yok gibidir.
Sen benim kim olduğumu biliyor musun

sorusu bizim gibi ülkelerin vazgeçilmez
klişeleri arağındadır.

Fark!ı sözcükler ya da ifade biçimleriyle
de olsa, sen benim kim olduğumu bi|iyor
musun sorusunun ardında yatan gerçek
hiçbir zaman değişmez. Bir-büytlİİllr, Ulr
böbürlenme ve "önemli insan" olma
havası vardır bu soru cümlesinde.
Günlük yaşamımızda en çok siyaset ve

bürokrasi dünyasındaki "önemli şahsiyet-
leriTı" kullandığı bir deytmdir.
(Yani neredeyse bir deyim haline gelmiştir)
Bu deyimin ya da cümlenin ardında ken-

disinin vazgeçilmez, ulaşılmaz ve dokunu|-
maz oiduğuna dair bir dokundurma vardır.
Kulluktan vatandaşlığa hızla zıplamış

bizim gibi toplumlarda, yönetenler ile
yönetilenler arasındaki fark hala kapan-
mayacak derecede açık olduğundan, sen
benim kim olduğumu biliyor musun soru
sunun etkisi ve şiddeti de büyük olmak-
tadır.

Sen benim kim olduğumu biliyor musun
(kısaca SBKOB) yönetenlerin halka ya da
avama ya da daha çok vatandaş payesi ve
ri|en bizlere yani yönetilen|ere bakış
açısını yansıtan güzel ve anlamlı bir söz
aslında.
Yakın tarihimizde'bizler Padişah ya da

Halife'nin kullarıydık.
Sonra birden bire "vatandaş" oluverdik.

Cumhuriyet, Mustafa Kemal ve yakın çevre
sindeki birkaç kişiyi hariç tutarsak Cumhu
riyet'i ilan edilenlerin bile kafasında olma
yan ya da istemediği bir yönetim şekliydi.

Kuitu!uş Savaşı'nı yapahlar kendilerine
Padişah'ın ya da Halife'nin kulları olarak
görüyor ve Savaşı'da o makamın kurtuluşu
için yapıyorlardı.
Birden bire Gumhuriyet'in ilanı ve yöne

ten yönetilen ayrımı, yönetilenlerin kul,
yönetilenlerin de kutsal ve dokunulmaz
oldukları gerçeğini değiştirmedl. SBKOB
sorusunun ardında da hala bu ayrımın ve
geçmişin anlayışını değiştirememenin yat-
tığını düşünüyorum.

Devlete tapınma, onu kutsallaştırma
anlayışının da, devletin içersinde yer alan
"yönetici" sıfatı taşıyan kişilerin, kurum-
ların dokunulmazlığını beraberinde
getirmekte.

Eğitim ortalamasının düşük, devlet
karşısında haklarını arama anlamında
örgütlenme ve bilinç düzeyinin zayıf
olduğu, devletin hala büyük bir beslenme
ve iş kapısı olarak görüldüğü bizim gibi
ülkelerde, yöneten ve yönetilenler arasın-
daki, sen benim kim olduğumu biliyor
musun katsayısının da yüksek olması
kaçınılmaz.

ö
Diş Hekimi
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Seyfettin ŞE{E8§aZ
21 Mart'ın Türk
kavimleri tarafından
günümüze kadar
her yıl Nevruz
Bayramı olarak
kutlanması nedeniyle
AKP İlçe Başkanı
Enver Şahin, yaptığı
yazılı açıklamada,
'Avrasya'nın, Türk
aleminin Nevruz
bayramı kutlu
olsun" dedi.
Nevruz'un Azerbay
can'da Novruz,
Kazakistanida Novrız,
Kırgizistan'da Noo
ruz. Kırım Türklerin
de Navrez, Batı
Trakya Türklerinde
Mevris olarak İul-
!anıldığını hatırlatan
Şahin, "Nevruz
kelime manası olarak
Farsça 'Yenigün'
anlamına gelir. Çin'-
den Avrupa içlerine
kadar kuzey yarım
küre insanlarının
orlak bayramıdır.
Bugtin Türkiye'de
bir çlelerek Tıırk

Cu nı lı tı r iyeti'nde ıse
resnıı bayram olarak
kutlanır. Baharın
gelişini, doğanın
uyanışını temsil
eder. Türk kavimleri
tarafından M.Ö. Vlll
yy'dan günümüze
kadar her yıl 21
Mart'ta kutlanır.
Türk Dünyasının
büyük bir coşkuyla
kutladığı, Türk soylu
halkların or7ak bayra-

Sıyfa,4o
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es or Müdürlü ü'ne
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-ını olan Nevruz tabi- -
atın canlanmasını,
yeniden dirilişi ifade
eder. Farsça bir
terkip olan 'Nev'yeni,
'rı!z'gün 'Nevruz'
yeni gün anlamtna
gelir. Nevruz gece
ile gündüzün eşit
olduğu, gün
dönümü olarak da
adlandırılan, ilkba-
harın geldiği 21 Mart
gününe tekabül eder.
Tabiat ile iç içe yaşa
yan ve toprağı ana
olarak vasıflandıran
Türk'ün düşünce sis-
teminde baharın geli
şi önemli bir yere

sahiptir. Nevruz Türk
dünyasının kuzeyin-
den güneyine,
batısından doğusuna
kadar uzanan engin
coğrafyada yaşayan
toplulukların pek
çoğu tarafından
kutlanan bahar
bayramıdır. Nevruz
geleneğinin ne
sunilik ne Alevilik
ne de Bektaşilik ile
doğrudan doğruya
baglantısı olmayan
lsl;ıııııyet'ten çok
oıtce\leıı'geıöıı oıt
geleııektır Yaııı bir
dinin veya mezhebın
bayramı değildir. Bu
yüzden de herhangi
bir şekilde mezhep
adına, bir din adına,
bir etnik adına bağlı
gösteril mesi, istjs m ar
edilmesi, bir ayrılık
unsuru olarak takdir
edilmeye alışılması
yanlıştır. Tarihin ve
kültürün bütün ger
çeklerine aykırıdır. -
Nevruz yeni yılın, ilk
baharın, sevginin,
neşenin, kardeşliğin
başlangıcıdır. Nevruz
bayramı ise, barış,
hoşgörü, kardeşlik,
dostluk bayramıdır.
Nevruz bu yönüyle
birlik ve beraberliğin
de simgesi olmuştur.
1990 yılında bağımsız
lıklarını ilan eden
Türk Cumhuriyetle.
rinde Kırgizistan,
Kazakistan, Ozbek-
istan, Türkmenistan
ve Azerbaycan ile
Rusya Federasyonu
bünyesindeki

Tataristan 21 Mart'ı
Ergenekon Nevruz
Bayramıııı Milii
Bayram olarak ilan
etmişlerdir.
Türk kültürlerinden
kaynaklanan Nevruz
Bayramı her yönü
ile Türk gelenek
ve göreneklerinin
zenginleşmiş ananevi
ve temeli beş bin
yıllık Türk tarihine
dayalı bir milli
bayramdır.
Ulkemizde de 1991
yııinobn ırıöaren
I tırk dunyası ıle bir-
lıkte oftak bir gün
olarak resmi tatil
olmaksızın bayram
ilan edilmiştir.
Bu nedenledir ki,
Nevruz bayramını
provakatörlere
gelmeden birlik,
beraberlik ve kardeş-
lik içinde kutlanması
gerekmektedir.
Nevruz; Türk insanını
birbirine kenetleyen,
bağlayan, Ergene
kon'dan demir dağla
rı eriterek dirilen ata-
larının ruhlarıyla
yanan bir ateştir. Bu
ateş, hiç sönmeden
binlerce yıl yandı ve
gelecekte de kıvıl-
cımlarından binlerce
gönlü tutuşturarak
'Ortak kültür ocağı'n-
da binlerce ruhu ısı-
tac aktı r. Av ra sya' n ı n,
Türk aleminin
Nevruz bayramı kutlu
olsıın, Nevruz gülleri
geleceğe umutlar
taşısın' şeklinde
kon u ştu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Atatürk
Stadının açılışından
bu yana sorun
yaşanan çim
biçme makinesi
nihayet çözüme
kavuştu.
ll Spor
Müdürlüğünden
gonderilen

yeni çim biçme
makinesi llçe
Spor Müdürlüğü
emrine gönderildi.
Geçtiğimiz yıl geçici
olarak ilçeye gönde
rilen ancak
eskidiği için verimli
olmayan çim biçme
makinesinin geri
gönderilmesinden
sonra sahada

, büyüyen çimlerin i
biçilmesi sorun
yaratıyordu.
llçe Spor Müdürlüğü
emrine verilen yeni
gim biçme makinesi
llçe Spor Müdürü
Burhan Arıkan ve
saha görevlileri
tarafından denenerelı
dünden itibaren çim
biçmeye başladılar.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Önümüzdeki gün-
lerde geçici olarak
kabulü yapılacak
olan Gemlik Atatürk
Kapalı Spor
Salonu'na GEMPORT
A.Ş tarafından
Kondisyon
Merkezi kuruldu.
llçe Spor. Müdürü
Burhan Arıkan'ın
GEMPORT yönetimi
ile yaptığı görüşme
ler sonucu kapalı
salona son teknikle
imal edilen kondis
yon aletleri GEM-

PORT elemanları
tarafından monte
edilmeye başlandı.
Bir çok genç ile
spora meraklı
vatandaşa spor
yaprna olanağı
sağlayan GEMPORT
A.Ş tarafından alınan
kondisyon aletleri
içinde 2 adet
Elektronik Koşu
Bandı, 2 adet Ağırlık 

_

Merkezi, 2 adet
Dunlop Elektronik
Bisiklet, 2 adet
Eliptik Bisiklet, 2
adet Twister ve

Masa| Aleti, 2 adet
lthal Mekik Sehpası,
2 ADET Ağırlık
Sehpası,2adet2
Kg.lık Dambıl,
10 adet Kromajlı
Kısa Bar ile 20 adet
Kauçuk Kaplı
Flanş bulunuyor.
llçe Spor Müdürü
Burhan Arıkan,
Kapalı Spor Salonu
içinde ayı,ılan
yerlere hayırseverler
,tarafından alınan
malzemelerle bir|ikte
isimlerinin de
verileceğini bildirdi.
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Sıyfı 5

Yıldızl ar 2 küme ma ları ba ladı

Seyfettin ŞeXenSÖZ
2006-2007 öğretim
vı!ı Gemlik Yıldızlar
1. xtime Futbol '
müsabakaları başladı.
llçe Atatürk stadİnda
dün başlayan
futbol elemelerinde
2 grupta 6 llköğretim
yıldız!ar takımı
mücadele edecek.
Oynanacak maçlar-
dan sonra grupların-
da ilk iki sırayı
alacak takımlar hde
yapıIacak maçlara
katılarak birinci
kümeye çıkma

mücadelesi
verecekIer.
Dün oynanan
maçlarda Şehit -
Etem Yaşar llköğretim
okulu takımı
ilk yarısı golsüz
biten karşılaşmada
Şehit Cemal
Ilköğretim Okulu
takımını ikinci yarıda
Selim ve Taha'nın
biri penaltıdan olmak
üzere iki go!üyle
3-0 yendi.
Günün ikinci maçında
ise Ali Kütahya ile
Lale Kemal kılıç

llköğretim takımları
karşı karşıya geldiler.
llk yarıyı Oner'in attığı
gol|erle 2-0 önde

kapayan Ali Kütahya
l!köğretim takımı
ikinci yarıda da
skoru koruyunca

maçtan 2-0
galip ayrıldı.
yıldızlar Futbol
karşılaşmalarını

Bursa Bölgesi
Hakemlerinden
Ersan Yapça
yönetti.

a

a

§ö: :

ı ı

lse aIınacaktır,

-ı

I ı I

]lgilenenlerin ön eleme
iı
için randevu almaları gerekmektedİr;
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Bu ay ki röportajımda
çok değerli büyüğüm
Sayın Veteriner
Hekim Sayın Mehmet
Çelik ile çok güzel
bir söyleşi
gerçekleştirdik.
Yelda Bavkız:
Sayın Çelik sizi
tanıyabilir miyiz?
Mehmet Çelik:
1958 Uşak doğum-
luyum. llk ve orta
öğrenimimi burada
tamamladım.
1976'da lstanbu!
üniversitesi veteri
nerlik Fakültesi'ni
kazandım. Evli ve iki
çocuktabasıyım.
Yelda Baykız:
Veterinerlik dışında
sizin bir de askeri
kimliğiniz var değil
mi?
Mehmet Çelik:
Evet. 1980'de
veteriner Fakülte
si'nde dördüncü sınıf-
ta iken askeri öğrenci
odaum. ı §6f'o'e V'eteri
ner Hekim Teğmen
olarak mezun oldum.
)GIaa Saylıız:
Askeriyeyi seçtikten
sonra Türkiye'nin
nerelerinde görev
aldınız?
Mehmet Çelik:
Mala§a, Erzurum ve
Gemlik'te görev yap-
tıktan kendi isteğim
ile 1999'da Veteriner
Hekim kıdemli
Binbqşı rütbesiyle
emekliye ayrıldım.
Burada muayene-
hanemi açtım ve
Gemlikliler'e hizmet
vermeye başladım.
Yelda Baykız:
Neden Gemlik?
Mehmet Çelik:

ıı Sıyfı 6o
ouf,Luı sıyAsıoAzsıı f
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Içlm|zdEıl hirl ıııı IVlehmet Çdik

veteriner Hekim

Hazırlayan :Yelda BAYK|Z

Öncelikle_uİun
süredir Gemlik'te
bulunmam beni
buraya bağladı.
Bir de çocuklarım
eğitimlerini yarıda
bırakmamak için
yerleşmeye karar
verdim.
Yelda Baykız:
Gelelim mesleki
olarak ta ilgili
olduğunuz sokak
köpeklerine.
Mehmet ÇeIik:
Sokak köpekleri
Türkiye'nin her
yeriyle ilgili sorun
olduğu gibi Gemliki'n
de kanayan yarası.
Yelda Baykız:
Bugün Gemlik'in her
köşesinde sokak
köpekleri çetesi
bulunmakta. özellikle
de şehir merkezlerini

tercih ediyorlar.
Bunun sebebi nedir?
Mehmet Çelik:
En büyük etken açlık-
larını gidereceği yer-
leri bulma ihtiyacıdır.
Bu da lokanta çevresi
ve gıda bulacağı
diğer noktalardır.
Yoksa eğlenip gez
meye ve rakı içmeye
gelmiyor bu hayvan-
lar!
Yelda Baykız:
Her can|ının bir
yaşam hakkı vardır.
Ancak bizim
ülkemizde bu
görüşe pek değer
veri{miyor değil mi?
Mehmet Çelik:
Evet. Toplum olarak
bu konudaki has-
sasiyetimiz o!dukça
düşük. Belirli
olgunIuğa erişemedik
ne yazık ki.
Yelda Bavkız:_
Ulkemizde bildiğim
kadarıyla hayvanlar
ife il'gli.'6ır yasa
mevcut. Bu yasadan
bahseder misiniz?
Mehmet Çelik:
2004'te 5199 sayılı
Hayvanları Koruma
Kanunu çıkartıldı.
Geçtiğimiz sene
yayınlanan bir yönet-
melikle de sokak hay-
vanlarıyla ilgili soru-
nun çözümü ağırlıklı
olarak, Belediye, il
hayvan koruma kuru-
lurla ve Tarım i!-ilçe
müdür! ükleri ne aitti r.
Tabii ki hayvan sahip-
leri de bunlara destek
olmalıdır.
Yelda Baykız:
Ama yanlış yapılan
bir takım uygulama
var sanırım.
Mehmet Çelik:
Çok doğru. Bugüne
kadar diğer il ve
ilçelerde yapılan bir
uygulama hayvan-
ların toplanıp
barınakta kapatılıp
beslenmeye çalışıl-
masıdır. Bu çok
zor ve hayvanları
hapishaneye koyma
uygulamasıdır.
Yelda Baykız:
Peki bu olayı
Gemlik'e nasıl
uygularız?
Mehmet Çelik:
Belediye, sokak
hayvanları için reha-
bilitasyon merkezleri
kurmalıdır. Burada
kısırlaştııTna - aşı!a-
ma - antiparaziter
mücadeIesi yapıl-
malıdır. Daha sonra
etrafı çevrilmiş doğal

ortama salınmalıdır.
Yelda Baykız:
Şu bir gerçek ki
ilçemizde sokak
köpeklerinde gözle
görülen bir artış söz
ionusu. Bunu neye
baglıyorsunuz?
Mehmet Çelik:
Bu, belediyelerin
kendi bölgelerindeki
hayvan|arı toplayıp
başka bölgelere kay-
dırmalarından kay-
naklanan bir olaydır.
Yelda Baykız:
Çevremize bak-
tığımızda bu artışla
bir|ikte insanlarda
hayvanlara karşı bir
3ntipati gelişti. .
Bu da olumsuz bir
hava estiriyor.
Siz ne düşünüyor-
sunuz bu konuda?
Mehmet Çe!ik:
Normal şartlarda
sokak köpekleri,
köpekten korkmayan,
onlara kötülük yap-
mayan insanlara
zarar vermez. Onlar,
insanların beden dili-
ni en iyi anlayan can-
lılardan biridir.
Yelda Baykız:
Beslenen kedi ve
köpek arasındaki
duygusal ve davranış
sal fark var mıdır?
Mehmet Çe!ik:
Köpek, kendisinin
aşısını yaptıran,
bes!enmesini
sağlayan, sağlığıyla
ilgiIenen, kakasını ve
idrarını temizleyen
sahibi için: "Bu insan
benimle bu kadar
ilgilendiğine göre bu
Tanrı olmalı. Ona
Tanrı'ya gösterilmesi
gereken sevgi ve
içerisinde olmam
gerekir" diye

düşünür.
kedi ise, sahibinin
kendisi için yapmış
olduğu bütün davra
nışlar karşısında:
"Galiba ben Tanrıyım.
O- Oa bana bu yüzden
böyle davranıyor"
Çiy" düşünür.
Ozetleyecek o!ursak;
köpekler, sahibinin
kura!larıy|a yaşar.
Kedileı kendi kural-
larıyla yaşar.
Ye!da Baykız:
Biz insanların hayvan
davranışlarından
alacağımız dersler
var mıdır?
Mehmet Çelik:
1) Sadakat: Sokak _

köpeğine vereceğiniz
bir lokma yiyecek ile
köpek, sizin en sadık
dostunuz haline gelir.
Sizi görür görmez,
kuyruk sallar,sizin!e
oyun oynamak ister.
Size yönelik bir
tehlike hissettiğinde
sizin en büyük
savunucunuz olur.
Hiçbir zaman sizi
yarı yolda bırakıp
kaçmaz. Biz insanlar
ise görmüş olduğu-
muz bir'iyilik karşı
sında onlar kadar
sadık kalamıyoruz.
2) Çalışmak:
karıncaların kendi
bünyelerinden daha
büyük gıda mad-
delerini taşımada
göstermiş olduğu
gayreti karşılaşmış
oldukları herhangi bir
zorluk karşısındaki
mücadele gücüne
yitirmiş olan insan-
lara örnek olmalıdır.
3) Erken kalkmak:
Bütün uzmanlar
erken kalkmanın
insan sağlığı için

gerekliliğini vurgu!ar-
lar. Ama insan-
larımızın çoğu saat
10 - 11'e kadar yatak-
tan çıkmay|p, yorgun,
uyuşuk, bitkin bir
vaziyette güne
başlarlar. Ama siz
hiç kuşların güneş
doğduktan sonra
uyuduğunu gördünüz
mü?
4)Takım çalışrnası:
Turna!ar binlerce
kilometreyi havada
V şeklinde uçmak
suretiyle kat ederler.
sürünün önündeki
turna diğer!erinden
daha çok rüzgar
direncine maruz_
kaldığı için çabuk
yorulur. Onun
arkasındaki turnalar
ise onun kanatlarını
kendisine siper
yapmak suretiyle
daha az enerji saıf
ederek uçuşlarına
devam eder|er.
Öndeki turna yorul-
duğunda, arkadakiyle
yer değiştirmek
suretiyle uçuşun
devamlılığını sağlan-
mış olur.
Yelda Baykız:
Sayın Çelik mesleki
yaşamınızda sizi
etkileyen bir olayı
okuyucularımızla
paylaşmak ister
misiniz?
Mehmet Çelik:
Büyükkumla'dan
Ali Şengül'ün Arap
adında domuz avında
kullanılan köpeği
her yıl av esnasında
üçdört defa ağır
yaralı olarak bana
gelir ben gerekli
operasyonunu yapar,
o tekrar ava hazır
hale gelir.

Bir gün sahibi
kucağında Arap'ı
getirdiğinde boğaz
bölgesinden ve
göğüs btilgesinden
yaralanmış, nefes
borusu yırtık, kabur-
gaların arasından
akciğeri çıkmış
vaziyetteydi.
Hayvanın genel duru-
mu çok kötüydü ve
koma halindeydi.
Ben sahibine köpeği
klinik olanaklarımız
sınırlı olması
nedeniyle Uludağ
veteri ner Fakü ltesi'ne
götürmesini söyled-
im. Ancak AliŞengül:
" Ben buraya köpeği
yaşar vaziyette
getirmeyi başardım.
Buradan da sağlık|ı
bir şeki!de çıkacağına
inanıyorum. Beni
oraya yorma" demesi
üzerine yaralanmanın
ne zaman olduğunu
sordum.
On - on beş dakika
olduğunu söyleyince
hayvanın ilk şok
halinden yararlan-
mak suretiyle
anestezi uygula-
madan operasyona
baş!adım.
Ve üç dört saat süren
operasyon bittikten
sonra Arap kalk kızım
dediğimde hayvan
kalkıp yürüyerek
bana teşekkür eden
bakışını ve hqreket-
lerini gördükten
sonra ben göz
yaşlarımı tutamadım.
Yelda BAYKIZ:
Eklemek istediğiniz
bir şey var mı
Sayın Çe!ik?
Mehmet Çelik:
Hayvan sevgisini
çocuklara öğretme
amacıyla ilkokullarda
konferans türü etkin-
lik!er yapı|malı.
Gemlikte tüm
hayvan severler ve
diğer vatandaşlann
sokak hayvanları
konusunda bilgi,
ilgi ve hassasiyetinin
artması için dayanış-
ma içerisinde çalış-
malar yapmalıdırlar.
Yelda Baykız:
Sayın Çelik değerli
bilgilerinizi bizimle
paylaştığımız için
sonsuz teşekkürler!..
Mehmet ÇELIK:
Bana bu fırsatı
verdiğiniz için ben de
size çok teşekkür
eder, başarılarınızın
devamını dilerim.
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sağ!ayan herkese
teşekkür ediyoruz.
Nikahımıza kızımızla
birlikte katılmak da
ayrı bir mutluluk.
Artık kızımızın nüfus
cüzdanını da çıkara-
bileceğiz" dedi.
Bu arada küçük
seval anne-babasının
nikahının kıyılmasını
bekleyemeden
annesinin kucağında
uyuya kaldı. Bozbey
ve dernek üyeleri,
evlilik cüzdanlarını
alan çiftlere çeşitli
hediyeler de verdi.

Sayfı 7

lıllkah törenlerlne 0cukları ertta 2025'te a

Geriatri Derneği
Genel Sekreteri Doç.
Dr. Dilek Aslan,
Türkiye'de 2005 yılın-
da 6 milyon 147 bin
olan 60 yaş ve
üzerindeki kişilerin
sayısının,2015 yılın-
da 8 milyon 442 bin
700'e, 2025 yı!ında
ise 12 milyon 55 bine
yükselmesinin bek-
lendiğini bildirdi.
Doç. Dr. Aslan,
Türkiye'de hayatta
kalma beklentisinin
2005 yılı itibari iIe
70.8 yıl iken, 2015 de
72.3 yıl, 2023 yılında
ise 74.1 yıl olacağının
öngörü ldüğü nü
belirterek, "Türki
ye'nin yaşIı nüfus
açısından yakın gele-
cekte Avrupa'nın en
kalabalık ülkesi ola-
cağı ifade edilmekte-
dir" dedi. Aslan, 2020
yılında Çin'de 274
milyon 65 yaş ve üze
ri nüfusun yaşaya-
cağının tahmin
edildiğini kaydetti.
Doç. Dr. Aslan, 18-24
Mart Ulusal Yaşlılar
Haftası nedeniyle yap
tığı açıklamada, geri-
atrik (yaşlı) nüfusun
top|am nüfus içindeki

nın dünyanın bir

ı§ı llınll kseleceklı sa 0ııa

Bursa Valiliği Kadının Statüsü Biri[ıi, Kadını
Destekleme ve Eğitme Derneği (KADER) ile

Türkiye DevIet Hastaneleri ve Hastalara Yardım
Vakfı'nın (HASVAK) katkılarıyla

Bursa'da 33 çnikahsız çifte nikah kıyıldı
Bursa Valiliği Kadının
Statüsü Birimi,
kadını Destekleme
ve Eğitme Derneği
(KADER) ile Türkiye
Devlet Hastaneleri ve
Hastalara yardım
Vakfı'nın (HASVAK)
katkılarıyla düzenle-
nen toplu nikah
töreninde, resmi
nikahları olmayan
33 çiftin nikahları
kıyıldı. Bazı çiftler,
törene kucaklarında
çocuklarıyla gelince
ilginç görüntüler
ortaya çıktı.
Niliifer Belediyesi
Nikah Salonu'nda
gerçekleştirilen
törene, oldukça
heyecanlı oldukları
gözlenen çiftlerden
bazılarının çocuk-
larıyla birlikte
katılması dikkat
çekti. Nikahlarını
kıyacağı 33 gelin ve
damada tek tek isim-
lerini soran Nilüfer

Belediye Başkanı
Mustafa Bozbey,
çiftleri resmi nikah
konusunda
bilgilendirip ömür
boyu mutluIuklar
diledi.
Nikah törenine 3
yaşındaki kızları
seval ile birlikte
katılan Şule ve
Doğan Güner çifti, 8
yı!dır evli olduklarını
ancak şimdiye kadar
resmi nikahlarını
yaptıramadık!arını
belirterek, "Çok mut-
luyuz. Bize bu imkanı

çok ülkesinde gün
geçtikçe arttığını ifa
de etti. Dünyada 2000
yılında 605 milyon
civarında oIan 60 yaş
ve üzeri nüfusun
2025 yılında 1.2 mil-
yara,2050 yılında ise
2 milyara ulaşacağı
nın tahmin edildiğini
belirten Aslan, "Yaşlı
nüfusa i|işkin bu
artışı daha yakından
algılanabilmesi için
Çin örneği verilmek-
tedir. 2020 yılında
Çin'de 274 milyon 65
yaş ve üzeri nüfusun
yaşayacağı tahmin
edilmektedir. Bu
nüfus, Amerika Birle
şik Devletleri'nin
bugünkü nüfusundan
daha büyüktür. Yaş
lılık dönemi de kendi
içinde yaş grupIarına
ayrı!mıştır: 65-74 yaş
arası nü fus, 75-84
yaş arası nüfus, 85
yaş ve üzeri nüfus.
Dünyada 80 yaşın
üzerindeki yaşlı nü
fus artışı da gelecek
yıl!arda beklenmekte
dir" dedi.
Türkiye'de de bekIe-
nen yaşam süresinin
artmasıyla birlikte 65
yaş ve üzeri nüfusun
dünyada gözlenen

değişimine benzer bir
süreç yaşandığının
altını çizen Doç. Dr.
Aslan, şunları kay-
detti: "2003 yılı itiba
rıyla yaşlı nüfusun
toplam nüfus içindeki
payı yüzde 6.9 olmuş
tur. DPT tarafından
hazırlanan raporlar;
2005 yılında 6 mi|yon
147 bin olan 60 yaş
ve üzerindeki kişi-
lerin sayısının,2015
yılında 8 milyon 442
bin 700, 2025 yı|ında
ise 12 milyon 55 bin
400 olacağını bildir
mektedir. Türkiye'de
hayatta kalma bek-
lentisi 2005 yı!ı itibari
ile 70.8 yı! iken, 2015
de 72.3 yıl, 2023 de
ise 74.1 yıl olacağı
ön görülmektedir. Bu
verilerden hareketle,
Türkiye'nin yaşlı
nüfus açısından
yakın gelecekte
Avrupa'nın en ka!a-
balık ülkesi olacağı
ifade edilmektedir.
Yapılan fark!ı çalış-
maların sonuçları
yaşlıların 3'te 2'si ile
tamamı arasında
değişen kısmının bir
çeşit sağlık sorunu
olduğu ortaya
koyma ktad ı r. "

TURKIYE'NIN EN KALITELI ve
şı ı

EKONOIıJIıK DAVETıYELERı

EN UYGUN FİYATLARLA İİİ
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EN OZEL ve GUZEL GUNLERIN\Z\ÇIN...

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işIeri
Fatura & lrsaliye & El Ilanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cllt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

l(örfe- Ofset
MATBAACİLİK - YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK

İstillal Cad,Bora§ok,AkbankAralığı l'|o:3/BGElİLİl(Te| :(0,224) 5139083 Fu:(0,224) 5133595

§

ııı

1 GUilDE DAVETİYE BASİLİR

34 YıLLıK
TECRUBEMlZ İLE
HlzMETiırıizDEyiz
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Yaşlılar Haftası,
Bursa'da
Büyükşehir
Belediyesi
Huzurevi'nin
düzenlediği çeşit!i
etkinliklerle
kutlanıyor.
Bursa Büyükşehir
Belediyesi ile Sosyal
Hizmet Müdürlüğü
Ali osman sönmez
Huzurevi sakinleri,
hafta kapsamında
dün Atatürk Anıtı'na
çelenk koyarak,
saygı duruşunda
bulu ndu.
Yaşlılar daha ., ı
sonra Büyükşehir
Belediye Başkan
veklll Recai
Ekmekçi'yi tarihi
belediye binasında
ziyaret etti.
Ekmekçi, Bursa'nın
sosyal tesislere ve
okullara yatırım!ar,
bağışlar yapan hayır-
severler yönünden
şanslı bir kent
olduğunu ifade etti.
osmanlı döneminden
bu yana akrabalık,
komşuluk ve dostluk
[1İş}<ilerı sarsılmaz

ük

bir sağlam!ığa sahip
olan Bursa'da bu
görevi sosyal kurum-
ların üstlendiğine
dikkati çeken Ekmek
çi, huzurevlerinin de
bunlardan biri
olduğunu söyledi.
Gerek Büyükşehir
Belediyesi'nin
gerekse Sosyal
Hizmet ll Müdür|ü
ğü'ne ait huzurevinin
hayatlarını yalnız
sürdürmek isteyen
ya da sürdürmek
zorunda kalan
yaşlı|ar için ideal
mekanlar olduğuna
işaret eden Ekmekçi,
huzurevi sakinlerinin

'de tesislerle ilgili '
görüşlerini aldı.
Bursa Sosyal
Hizmetler ll Müdürü
Şaban Kander'in de
katı!dığı ziyarette
yaşlılar, her iki huzur
evinin de imkanların-
dan memnun olduk-
larını belirtti.
Yalnızlıklarını pay-
laştıkları ve ikinci
baharlarını yaşadık-
ları huzurevlerinde
evlerindeki gibi rahat

Sayfa 8
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0r
effiklerini dile getiren
yaşlı!ar, "Türkiye'nin
hiçbir bölgesinde
Bursa'daki kadar
konforlu, yaşlılara
saygı!ı ve aile ortamı
sunan bir huzurevi
olduğuna
inanmıyoruz"
diye konuştu.
Huzurevinde tanışan
ve 10 gün önce
dünya evine giren
Asiye ve Halit
Durgut çifti de
tarihi belediye
binasında gerçek-
leşen ziyarette hazır
buiundu. Yıllar sonra
yeniden aşkı tattığını
ve hayat arkadaşı
buIduğunu belirteı1
Halit Durgut, ikinci
baharını huzurevinde
yaşadığını söyledi.
Yeni evli çifte
mutluluklar dileyen
Başkan Vekili
Ekmekçi, kendisini
ziyaret eden
yaşlılara hediyeler
sundu. Hafta
kapsamında
huzurevinde çeşitli
eğlenceler de
düzenlenecek.

Bursa Bü ehlr Beledi

Ya lılar Haftası'nı kutlu

a

Bur§a Emnl et lulüdürü'nden

adaınlarına te
ı

ekkür lahtl
Bursa'da sanayici
ve işadamları ile
çeşit|i sivil
top!um örgütlerinin
katkılarıyla alınan
107 yeni polis
aracı hizmete gir-
erken, düzenlenen
kampanyaya
21 araç bağışlayarak
büyük katkı
sağlayan Demirtaş
Organize Sanayi
Bölgesi Başkanlığı
ve Demirtaş
Sanayiciler Derneği,
Emniyet Müdürlüğü
tarafından teşekkür
plaketiyld tıcıİiı-
lendirildi.

Bursa Emniyet
Müdürü Tahsin
Demir, kampanyaya
destek sağ!ayan
DOSAB Başkanı
Ertuğrul Kaplan,
Dem irtaş
Sanayiciler Derneği
Başkanı lsmail
Yavaş ile yönetim
kurulu üyelerine
teşekkür ziyaretinde
bulundu. Başkanlar
ile yönetim kurulu
adına bir üyeye
teşekkür plaketi
veren Tahsin
Demir, sanayici ve
işadamlarının kentin
huzuru ve güveni

için özverili bağışta
bulunduğunu
be!irterek,
"Sizlerin ve diğer
işadam larının
yaptığı katkıyla daha
iyiye gidiyoruz"
dedi.
DOSAB Başkanı
Ertuğrul Kaplan
ise, kampanyanın
başarılı olması için
dört eIle sarıldıklarını
ifade ederek,
"Başarılı o!duğumuza
inanıyoruz. Talebimiz
Bursalı olarak huzur
içinde olmaya
devam etmek"
diye konuştu.

BuRsR HRxİruıiv€T u€ ı{€NT
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KÜRJEz REı(IAıUı
lstikla! Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEML|K

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95reklaml arınız için bizi arayın

Her türlü alım-satım,
eleman ilanlarınız ve

BAY ıılu§HFA ÖıALP İililLA[,TAilı
-ıı tlT ft a ıı il ıı 71 imı

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

ıciı §ATıLıK ,ıe K|RALıKLARıNız I

120 m2 3 + 1 sATıLlK LÜx DA|RE

ı-YAPıLıR

1İ.l BlzI ARAYıI.I|Z

ren 3 oda 65 m'SAT|LIK DA|RE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATlLlK LUX DA|RE Denizi gören, 3+1, 140

an Mahallesi'nde denizi

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Da|reli illüstakil Ev (Bahçe İçinde}Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Bdıkpuan hki uhil iıIektep Sokak t'|o:2 D:l §aük Fatma

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

Apt, 3+1. 110 m2 a§an§örlü {ombili satlık daire

K.Kum|a'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey'de 12 dönüm arazi ve Azot lıavşağına 400 m2 uzaklıkta

Tel : 513 2474 Fax: 514 10 21

acide

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her TürIü §igorta lşIemleri ve lgaz Poliçesi YapıIır.

EKER s o RTA
zALP

4a da {3 bin 787 ka ıt
alıdı an sa tandı

Ça!ışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı
Murat Başesgioğlu,
Kasım 2006-Şubat
2007 arasında

'yapılan denetimler
sonucunda,
kayıt dışı çalışan
13 bin 787 kişinin
tespit edildiğini
bildirdi.
Başesgioğlu,
Kayıt Dışı lstihdamla
Mü-cade[e (KADIM)
Projesi kapsamında
oluşturulan
Koordinasyon
Kuru!unun toplan-
tısında yaptığı
konuşmada,
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın
genelgesiyle,
kayıt dışı istihdamın
engellenmesi
konusunda, kamu
ve sosyal taraflar
arasında eş
güdümün sağlanması
için koordinasyon
kurulu oluşturul-
Cuğunu söyledi.
lşverenlerin işçilerin
kayıtlı çalıştırılması
için teşvik edilmesi,
bu çerçevede
istihdam maliyet-

lerinin düşürülmesi,
iş gücü piyasasında-
ki katılıkların azaltıl-
ması ve aktif istih-
dam politika!arının
uygulanmasının da
projenin hedefleri
arasında bulunduğu
antatan Başesgioğlu,
KADIM Projesinin
uygulanmaya
başlamasından
bu yana geçen süre
içinde yapılan
çalışmalar hakkında
şunları söyledi:
"Kasım 2006-Şubat
2007 arasında
zorunlu sigortalı
sayısındaki artış,
234 bin 342'dir.
Yapılan iş yeri
ziyareti 6 bin 95,|,
denetlenen iş yeri
sayısı 229 bin 786,

denetlenen çalışan
sayısı 212 bin 835,
eğitim verilen. işçi
sayısı 39 bin
53'tür. Bütün bu
denetimler net-
icesinde tespit
edilen kayıt dışı
ça!ışan sayısı ise
13 bin 787'dir.
kasım ve Aralık
2006 ile Ocak 2007
arasında zorunlu
sigortalı sayısında
artış fevkaladedir.
Ancak Şubat
2007'de sigortalı
sayısında
57 bin 524 kişilik
azalış söz
konusudur.
Bu, mevsimsel
o|arak aşağı
yukarı her yıI tekrar.
lanan bir sayıdır.'
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Barış Güler'in kaleminden
7 YAŞ

\\

-

Meh metçiğ in Zater Tü rküsü
Anafartalar'da Türk mühürünü vurmuş ırkım
Yedi düvele karşı set gibi durmuş ırkım.
Seyia Onbaşı derler; Tekbaşı na bir ordu
Üçyüz kilo mermiyi namluya sürüyordu.
Mehmetçik ki, alnına tevhid ışığı vurmuş
O iman ve azimle dehri kasıp kavurmuş.

Çanakkale'de sanki Seddülbahir bir surdu
Cihanı titreten dev bir orduydu bu ordu.

Conkbayır' ından katktı Mehmetçik' ler hücuma
'§ehit diye yazılsın" diyordu baş ucuma.
Cihad için can veren onbinlerce şehide
Yapılan sezadır som altından bir abide.
Gelenler gördü -varsa- gelecekler görecek
zafer Türküsü Türk'ün asırlarca sürecek

KAYıP
Hatay Hassa ilçesi'nden aldığım kimliğimi

kaybettim. H ükümsüzdür.
HACİ GÜLLE

KAYıP
Gemlik Nüfüs Müdürlüğü'nden aldığım

nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
EL|F AYDıN

KAYıP
Gemlik Lisesi'nden 2003-2004 öğretim yı!ında
aldığım diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.

öıııen AKGüN

rtez
GENEL KuRuı_ iı-euı

Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. Site Kulübü
Derneği'nin olağan Genel Kurul Toplantısı
08.04.2007 tarihinde saat: 13.00'de Gemlik
Gübre Sanayi Sosyal Tesisleri'nde yapıla-
caktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde
ikinci toplantı aynı yer ve aynı saatte
1 5.04.2007 tarihinde yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2- Divan yönetimi seçimi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim ve denetim kurulu raporlaılnın

okunması
5- Site Kulubü Derneği'nin fesih kararının

alınması
6- Dllek ve temenniler
7- Kapanış

l{U|l|l|lilLll{ ıı0 |ll)|ll{l.ll{
Kendi ÖzBl begimD KurbaDlıklanrııın

Gemlik Belediye ilIezbaba§ıDdaki

Tesisiır,lzden temin edebilirsiniL

Isteyen müşteril enmızin
Kurbanlan uzıDaD kasaplanmızla

istenilen yerde kesilir.

BEnilAY Eİ
TeI :513 11 48 Cep Tel :0,532 779 91 94

TEslsllI,llzDE ucIlETJlz l(Esltü4 Hlzlt4ETltü4lz \/A|lDItt

Siz de geleceğimize bugünden el koyun

Çünkü toprak yoksa geleceğimiı yok,.,

EL ı(OYuıl

Avea, Telsim ye Tuıkcell hattınnün 3464le meujahn,

Tİilll g *,,t,ileikcruıı,ccın

-.

ıırş
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Köşesi D. Aıı
BAYDAR

ELE]ıIAil ARAilIY(IR

Bilgisayar Yük§ek lıleslek Okulu rneıunu

ELEtıllAN ARANİYOR

}lolT0)( BıLcisnynn

Telı 5122563 GEtulLiK

ELElıIAil ARAillY(lR

Firmamızda çalıştırılmak üzere

Askerliğini yapın§
a

BAY şOFOR ARAN[ı|IA1(TAD| R,

Adres: Gazhane Gaddesi No: 'I1
YATAŞ BAYİİ

Tel: 51 47877

EtEiIAil ARAilıYOR
yalova yolu üzerindeki

firmamızın satış mağazasında
çalışmak üzere llse mezunu

30 yaşını geçmemlş
BAYAN ELEMAN

aranmaktadır.
Fotoğraflı GV lerinizi

hudurmaz@hotmaiI.com
adresine mall atmanız rica olunur.
ılAMLl zEYTıilLERı

K rİez ABONE OLDUNUZMU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

GEıüx

o
I Goİ.ı,ox alYAıı GAZETE I



Bursas 0r önetimi'nden
Tur a
Bursaspor Yönetim
Kurulu, görevinden
ve yönetim kurulu
üyeliğinden istifa
eden Basın sözcüsü
Turgay Dursun'a
hizmetlerinden
dolayı teşekkür etti.
Yeşil-beyazlı kulübün
resmi internet

sitesinde 'Bursaspor
yönetim kurulu'
imzasıyla yer alan
açıklamada, "lstifa
eden Basın sözcüsü
sayın Turgay
Dursun'a buğüne
kadar kulübümüze
yapmış olduğu
hizmetlerden dolayı

teşekkür
ederiz" denildi.
Açıklamada
Turgay Dursun'un
istifasının yarın
akşam yapılacak
hafta!ık olağan yöne-
tim kurulu toplan-
tısında kabul edile-
ceği belirtildi.

Dursunlate ekkürı
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Chelsea gibi takım-
ların iemsilcilerinin
de bugünden itibaren
Türkiye'ye geleceği
öğrenildi. Yetenek
avıclarının özellikle
Beşiktaş'ın oyuncusu
Batuhan Karadeniz,
Galatasaray'dan
Gökhan öztürk,
Emrah yollu ve
Hamburger SV'den
Tunay Torun'u takip
edecekleri, ayrıca
diğer futbolcuları da

.tek tek gözlemleye- .
cekleri bi!dirildi. Bu
kişi lerin, Türkiye'nin
turnuvadaki rakipleri
arasında yer alan
Hollanda, Galler ve
Belaruslq genç
yetenekleri de kendi
kulüplerine katmak
için çaba sarfedecek-
leri öğrenildi.
U-17 Milll Takımı'nın
kadrosunda şu oyun-
cular yer alıyor:

etenOk
ıı

n

alıOıları Türk r
Emre ÇOLAK,
Gökhan ÖzıÜRx,
Murat AKÇA,
Emirhan ERGUN,
Emrah YOLLU
(Galatasaray A.Ş.),
Eren ALBAYRAK,
Serdar AZIZ, Ceyhun
oennlRcııı
(Bursaspor), Engin
BATuRAY
(Ankaraspor A.Ş.),
Batuhan
KARADENIZ, Erdeın
xÖse (Beşiktaş
A.Ş.}, Barış nleltllŞ
(Trabzonspor A.Ş.),
Umut sÖzEN, Yiğıt
DADAN (A!tay),
Savaş YILMAZ
(Zeytinburnuspor),
Furkan özceı_ (t860
Münih}, Taner TAK-
TAK (Fortuna
Sittard), Tunay
ToRUN
(Hamburgel SV),
Şahin AYGUNEŞ
(Karlsruher SG)

e ıı

Emre Belözo
lrkçılık iddialarıyla
suç|anan Newcastle
Unitedlı futbolcu
Emre Belözoğlu,
tüm suçlamalardan
beraat etti.
İngi|tere Futbot
Federasyon u'ndan
(FA) yapılan açıkla-
maya göre, hakkında
ırkçılık suçlamaları
bulunan milli
futbolcu Emre
Belözoğ!u'nun dün
yapılan duruşma
sonucunda suçsuz
bulunduğu belirtildi.
lnoiliz basını milli:
futbolcu Emre
Belezöğlu'nun ken-
disi hakkında ortaya
atılan ırkçı iddia|arın-
dan aklanmasına
geniş yer ayırdı.
Times gazetesi,
Emre'nin duruş-
masında Mllll
Takımlar Teknik
Dlrektörü Fatih
Terim'in gönderdiği
mektubun da okun-
duğunu yazdı.
TlMES: "FATIH
renlııı DEsTEK
MEKTUBU
GöNDERDl"
Times gazetesi,
Emre'nin duruş-
masında Milli
Takımlar Teknik
Direktörü Fatih
Terim'in de Emre için
bir destek mektubu
yazdığını ve bu mek-
tubun duruşmada
okunduğunu yazdı.
Haberde Emre'nin,

y

lu §u

aklandığı kararının
verilmesi ardından
yaptığı açıklamada
desteği igin Fatih
Terim'e. lngiliz
adalet sistemine
ve lngiltere Futbol
Federasyonu'na
teşekkür ettiği
vurgulandı.
FT ,:EMRE

AKLANDı"
Financial Times
gazetgsi, Newcastle
united takımının
Türk orta saha'oyuncusu Emre §

Belezöğlu'nun,
ırkçılık iddialarından
aklandığını yazdı.
Haberde, 30 Aralık'ta
Everton ile oynanan
karşılaşmada, Emre
hakkında ırkçılık
iddialarının ortaya
atı ldığı hatırlatıldı.
GUARD|AN:
"EMRE lçlıı ATıLAN
1oolaı_an
KANıTLANAMADl,
Guardian gazetesi,
milli futbolcu Emre
Belözoğlu için ortaya
atılan ırkçı iddl-
alarının kanıtla-

§uz hulundu

lngiltere Premier |igi
takımları Türkiye'deki
genç yetenekleri
keşfetmek için
Antalya'ya geliyor.
Bugün Antalya'da
başlayacak olan
UEFA U-17 Avrupa
Şampiyonası Elit
Turu, 26 Mart'tda
sona erecek. 1 hafta ,

sürecek bu turnuva-
da geleceğin yıldız
larını belirlemek için
Arsenal'in en önemli
Scout'u Bobby
Bannett, önümüzdeki
sezon yeniden
lngiltire Premier
Ligi'nde mücadele
etmek için büyük
avantaj yakalayan
Birmingham Clty
takımının Spor
Akademisi baş
antrenörü Terry
Westley ve Bolton
wanderers
Manchester City ve

madığını yazdı
Habeİde, 

-Emre'nln

kendisi için ortaya
atılan iddiaları
kesin bir şekilde red-
dettiği vurgulandı.
TELEGRAPH: "EMRE
KUTLAMA YAPİYOR"
Daily Telegraph
gazetesi Emre'nin,
kendisi için ortaya
atılan ırkçılık lddi-
alarının kanıtlama-
ması nedeniyle
aklandığını ve
Emre'nin şimdi
bunun kut]amastnı'
yaptığı belirtti.
Haberde, Emre'nin
ırkçı olmadığını ve
ırkçılığı kınadığını
söylediği vurgulandı.
FOOTBALL: "EMRE
lpolaı-eRDAN
AKLANDl"
lngiltere'nin önemli
futbo! site!erinden
football.co.uk ise,
Emre'nin kendisi
hakkında ortaya
atılan iddialardan
aklandığını ve disi-
p|in komitesi tarafın-
dan masum bulun-
duğunu yazciı.

ı

TFF'dOn lddaa
Turkcell Süper Lig ve
Telekom Lig A'da
şampiyonluk ile
kümede kalma
mücadelesinin
kızıştığı son 9
haftada kritik
maçlar, Futbol
Federasyonu
tarafından takibe
alınacak...
Federasyon'dan
yakın takip
Federasyon ve
looeı yönetici-
lerinirı ortaklaşa
yürütecek!eri
operasyon özellikle
bahislerin yoğun-
laştığı maçlara
yapılacak.
sbn haftalarda
ortaya çıkmaya
başlayan sürpriz
sonuçlar üzerine
harekete geçen
federasyoo,
belirleyeceği kritik
karşılaşmalar öncesi
tem§ilcileri de

akın takla

dikkatli olmaları
konusunda
uyaracak.
Bu arada yüksek
oranda bahis
oynandığı tespit
edilen karŞılaşmalar
için geçmişte olduğu
gibi lnteltek firması
i!e temas sürdürüle-
cek. Yasa dışı mı?
Adana'da haftasonu

önce Adana'da
oynanacağı açık-
lanan, daha sonra
federasyon tarafın-
dan Gaziantep'e
alınan Mardinspor-
Genç|erbirliği Oftaş
maçında yüksek
miktarda bahis
oynandığı iddiası
yetkilileri harekete
geçirdi.

|ı

Gre,Müı« siNEMA GtINtüĞti
§eanslar

14.15 , ı6.ı5 , 18,15. 20.ı5
l2.00 . ı4.00, ı6.00.20.00
(Rezeruasyon Tel : 5t5 33 2l!1

12.00 . ı4.00 . ı6.00, 18.00, 20.50
(Rezerva§yon Tel : 5l5 64 06)

vDNUs §ıNElütAsı

Filnıin Adı
ADEıü!,İN TRENIDRi
RoMANTİK

TIIIKU §INDMA§I

KoKU
geınlikkorfezgazete§0emllk Kö rfe ntel,nette ııııwı,tı, cOtll7
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lullde dostu Masa bacekler ında a anlar dlkkat!
Mide yanmasından
şikayetçiyseniz yiye-
ceklerinize dikkat
etmeli, sindirimi
kolaylaştıran, yanma
hissini azaltan
yiyecekleri
unutmamalısınız
Mide yanmasından
şikayetçiyseniz yiye-
ceklerinize dikkat
etmeli, sindirimi
kolaylaştıran, yanma
hissini azaltan
yiyecekleri
unutmamalısınız
Mide yanması
zaman'zaman he
pimizin şikayet ettiği
bir sorundur. Ancak
bazı noktalara dikkat
ederek bu problemi
azaltmak mümkün.
Öncelikle yemekleri
az az| sık sık olacak
şekilde tiiketin,
yavaş yiyin, iyi
çiğneyin. Yiyecek ve
içeceklerinizin
çok sıcak veya çok
soğuk olmamasına
dikkat edin. karında
basıncı aıttıran sıkı
kemer kullanmayın.
yemeklerden hemen
sonra uzanıp
yatmayın. Alkol
ve sıgaradan da
mumkun
o|duğunca kaçının.
NELER
yiyeaiı_insirıizz
karnabahar:
Haşlanmış karnıba-
har, mideyi asit
sa!dırılarından
korur.

Lahana: Lahanayı
çiğ olarak yerneyi
tercih edin. lnce
şeritler halinde
doğrayıp salata
yapın. .

Patates: Çiğ patates
suyu mide yan-
masının doğal
ilacıdır. patatesi
soyup katı meyve
presinde suyunu
sıkın. Su, havuç
suyu ya da
kereviz suyu ile
karıştırıp için.
Elma sirkesi:
SaIatalarda ya da
mezelerde elma
sirkesi kullanın.
Maden suyu: Mide
asidinin büyük bir
bölümünü etkisiz
hale getiriyor.
lspanak: lspanağı
buharda pişirin ya
da haşlayarak
tüketin. Taze
yapraklarını salata
olarak yiyin.
Zeytinyağı: Çiğ
olarak kullanıldığın-
da besinlerin mid-
ede kalma süresini
azaltıyor ve yağların
sindirimi için safra
salgısını artırıyor.
Muz: Tüioeyi seven
meyvelerin başında
geliyor. Ara öğün-
lerde birer muz
yemek, midedeki
yanma hissini
ortadan kaldırabilir.
Muz, mide enzimleri
ve hücrelerinin üre-
timini de artırıyor.

Bugüne kadar yalnız-
ca uzun uçak yolcu-
luğu yapanları etki
lediği sanılan ve ha|k
arasında "ekonomi
sınıf sendromu"
olarak bilinen derin
ven trombozu (damar
trombosisi) uzun
saatler masa
başında çalışanları
da tehtid ediyor.
yeni zelanda'da
yapılan bir araştırma,
uzun saatlerini masa
başında hareketsiz
geçiren büro çalışan-
larının, damar
trombosisi riskine
uzun uçak yolculuğu
yapanlardan
daha tazla meyilli
olduğunu
ortaya koydu.
Halk arasında
"ekonomi sınıf
sendromu" olarak
bilinen derin ven
trombozu, özellikle
uzun yolcuIuklarda
hareketsiz kalma
sonucu bacak
damarlarında oluşan
pıhtının neden
olduğu "bacak
ağrıları ve şişkinlik"
olarak biIiniyor.
Ancak nastaııK yaı-
nızca uzun uçak yol-
culuğu yapanları
deği!, şehirIerarası
birkaç saatlik seya-
hate çıkacak olanları
ve ön önemlisi uzun
saatler masa başında
çalışanları da
tehdit ediyor.

Birkaç basit egzer
sizle kendinizi
koruyun.
llk defa 1954 yı!ında
Homan isimli bir
doktorun fark ettiği
hastalığa 2000 yılında
alınan bir kararla
'Uçuşa Bağlı Derin
Ven Trombozu'veya
'Yolcu Trombozu'adı
verildi. Genetik bilim-
inin katkı|arıyla hasta
lığın altında yatan
sebeplerin daha
detaylı araştırıldı ve
kanın pıhtıIaşma
eğiliminin artmasıy|a
kendini gösteren
2 ka!ıtsal hastalığın
önemi gündeme
getirildi. Ancak son
yapı|an araştırma|ar
hastalığın uzun
saatler masa başında

- çalışanları da .
etkiledlğini ortaya
koydu. Keskineğe,
"uzak mesafe
uçak yolculukları
yapanların yanı sıra
hareketsiz kalan ofis
çalışanları da, hem
koruyucu hem de
tedavi amaçlı bazı
basit egzersizlerle
DVT komplikasyon-
larınclan kendiıerini
koruyabılirler" dedi.
3-4 saat masadan
kalkmadan ça!ışmak
hastaIığı tetikliyor
Dr. Aytaç Keskineğe,
Wellington
Tıbbi Araştırma
Enstitüsü'nün yaptığı
araştırmaya göre,

damar trombosisin-
den etki|enen bazı
büro çalışanlarının
günde 14 saat bil-
gisayar başında otur-
duğunu belirterek,
"Hastalığı yakalanan-
ların bazılarının ise
hiç ayağa kalkmadan
3-4 saati masa başın-
da geçirdiği belirlen-
di" dedi
kimler risk altın-

dadı r?
- Daha önce derin
ven trombozu
geçiren!er
- Kalıtsal pıhtılaşma
bozukluğu hastaları
- kan homosistein
seviyesi yüksek olan-
lar
- Kalp-damar
hastalığı bu!unanlar
- Hamileler veya yeni
doğum yapmış kadın-
lar- 2 saatten daha
uzun bir uçak yolcu-
luğuna çıkanlar
- 40 yaşın üzerinde
olanlar
- Fazla kilosu o|anlar
- Sigara içenler

- Doğum kontrol
hapı kullananlar
- yakın zaman
içerisinde ameliyat
geçirenler
- kanser tedavisi
görenler
kendimi nasıl
koruyabilirim?
Eğer risk faktör-

lerinden bir veya
daha fazlasını taşı
yorsanız dikkat et
meniz gerekenler:
- Ça!ışma saatleri
içerisinde düzenli
aralıklarla kısa
yürüyüş yapılma!ı.
- Yürümek için alan
yoksa kişi, ayakucu
üstünde kalkıp-
çömelmeli
- Alkol veya kahve
içilmeme!i.
Bu içecekler idrar
çıkışını arttırarak
kanın yoğunlaşması-
na sebep olur.
- Bol miktarda
su içilme|i.
- Kan dolaşımınızı
rahatlatmak için bol
kıyafetler giyilmeli.

*
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaıye - 110

Rolis imdat 155
jandarma İmdat 156

Jandarma K. 5l3 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Anzİ
TEK İşletme
Statyum
0rm.Böl.Şef.
Mılli Eğt Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rtao.

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

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 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

Bıırsa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı ıa14 5161212
Yalova |226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT
KAYMAKAMLlK Yalova

Topçu!ar
Eskihisar

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

Kaymakam!ık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBUS
261 54 00

(18 Hat )

ŞehirIeransı
Otobüs TerminaliULAşıM

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

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

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 16 37

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

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

BELEDıYE
Santra! 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 5l3 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Anza Yainfz 185

TAKsıLER
körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manasür Taksi

513 18 21

513 24 67

5t3 32 40

513 23 24

514 35 50

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

NöBETçI e czANE
2|Mart 2007 Çarşamba

SEDA ECL'/lıırİısİ

Ahmet Dural Meydanı

Tel :5l3 70 68 GEMLIK

GEtüx,itı iLX GuılLUK GAzETEsi
GEııLix

I cüxı-üx sivesi GAZETE Iı

YEREL SÜRELi YAYİN
YlL : 34 SAY| :27O2

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

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

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

Yönetim ve Basım yeri : KöRFEZ OFSET
Matbaac!ı k-Yayı ncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklat Cad. Eİora Sok. No:3'B GEML|K

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleriyayınlanmaz}

K rfe2



21 Mart 2007 Çarşamba oaaİ Sıyfı l2o
f ouxı-uxstvıloızert ]

ezK

UEFAT UG TE EKKUn
Ailemizin büyüğü Değerli Babamız

sevilen iş adamı

ani kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Genazemize katılan kurum, kuruluş ve siyasi

parti. temsilcileriheı .çelenk gönderenlere,
telefonla arayarak ve bizzat gelerek
bizlerin acılarını paylaşan eş dost ve

akrabalarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

AİlEsİ

l

n
J
J
J
J
J
Jl
J
J

nnnnf\J-J J J J
il!il,OiİDinıLniş ilIlDİtII, lı nİIilil

1,|lluilffillIffiffiIil

ütuııiıııt4ın

n§ıllılI

lillltlılIıl

rumDOnDuıill

ıR0ı$ruffiilıfin0ıl!ruOilHTnl

uDıO([ilnınl

' 
Unurbey Bdtdıygsİ tarfından 

- 
BIlY,lP,lill' sloganı ilt

4000 lıl2 arsa üıuim 1J50 Iıl2 inşaa dilgn nuhttştn şalonun

tDıııtİı{,T[ Dşİ B[ııu[nİ oilıI,lyAII ııİzııuı r,lıİınsİ ııt

işınıunffi[ıı tlıRııR DııIIITORııIı

Ihnınnış 0n büyuh otslludehi

nııhtgşOm balo şalonlannı aratnayntak nihlikte

halitg vt hiımd ştandartlan ile karşınudayıı,
a ı

Atotürk Coddesi Porsbey Mh. No:55 - Umurbey / GEMLIK

TEL: 0.224 525 I 7 00 - GSM: 0.536 570 65 97

www.§uren.com.tr

rsın %urffiffi
lnşoot - Zeytlnclllk Lid. Ştl.

0ffi,lltli,lşlOiluııuz

HAFTA SONU

,h/nı. **l*.00yn
/\

xerrı içi
,}(ı.*l*o0.00yTt- 

Hioxuı,ıuz ıoo xlşlılrrlı

^YUcA+m ıdşlıl r TEıAstı.lız ı,lrycuTru R.

ııişiıir600



BuRsR,uR oıTtlllCNızc oCR€H HRLtulRDı

HizMETi ArAĞıNızA GETİRDİ
Bilgisayar ile benzin
ve LPG gaz, ayarldn,

TSD belgeli Teknik elemanlar
tarafrndan istasyonumuzda Yalova Yolu Özdlj8k karş.ısı

yapılmaya başladı TeI : 513 14 25 GEMLIK

HABAş TUNcAr 0T0 cAz

a O

GEMı_ix
GEıvıı-iK,iN iı-x cürıuÜK GAzeresi

TARAFsıZ siVesi Ge.zEre
22 Mart 2007 Perşembe info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)
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KoRFEz AV
BAL| KÇI Ll K tt4AlJE MELE l?İ

TOPTAN & PERAKENDE

ıGRA nvcı ııĞ ı ıvınuııııııni
VE TABA|\ICA lRUHsATLl|

MERM| SATıŞı.,A![4

llızMETıNlzE AcıLDı
Biikıtt ve Numan Dursun "Semerciter Yokuşu {9/A aelll-1X
Te| : 512 21 33 Fax : 514 11 48

Ankara'da tekrar biraraya gelen işveren ve sendika temsilcileri arasındaki buzlar eriyor

{ Gemlik Gübre A.Ş. de 207 işçinin iş akitlerinin 26
Mart 2007 tarihinde fesh etme kararından sonra

PetrolJş Sendikası tarafından başlatılan girişimler sonu
cu Ankara'da AKP Grup Başkanvekili.Faruk Çelik, Türk-
lş Başkanı Salih Çelik, Gemİik.Gübre lşveren|eri Mehmet
ve Ali Rıza Yıldırım ile Petrollş Sen dikası Bursa Şubesi
Başkanı Nuri Han arasında yapılan ilk toplantıda taraflar
a.nldşabilecekleri noktada taslak hazırlama liararı aldılar.
Onceki gün yapılan toplantı hakkında bilgi veren Petrol-
lş Sendıkası Bursa Şube Başkanı Nuri Han, uzlaşma
umudu doğduğunu belirterek, toplantıda işçilere ihbar
ve tazminatların ödenmesi, ücretlerin sıf ırlandıktan
sonra kalan h.akların ödenmesi ye yeni haklar ile işçi-
lerin işten çıkarılmadan sendikalı olarak yeni sözleşme
ile işlerine devam efmesi görüşünü sendika olarak
değerlendirdiklerini söyledi. Haberi sayfa 3'de

Beledi e'den 500
k

ıı
e eruak ardımı

Gemlik Belediyesi dün Meclls Salonu önün-
den yardıma muhtaç 500 kişiye temizlik mad-
deleri ile sıvı yağ ve kuru erzaktan oluşan
gıda torbalan dağıttı. Haberi sayfa 3'de

},,

L
Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_g u ter@ hotma i !.com

- İşler tı kırı ndaym iş..
Gazetelere göre, |MF'nln Türkiyeden istek-

leri. bitmiyoruş.
lMF'nin en önemli müşterisinin ise Türkiye

olduğu yazıyorlar..
lMF kıskacından Brezilya, Arjantin, Rusya

kurtu!muş.." ?
Türkiye lMF'nin her isteğini yerine getiren

sadık bir müşterisi..
AKP iktidarı ile bu yılın sonlarında genel

seçimlere gidilecek..
Aslında Mayıs ayında yapılacak Cumhur

başkanlığı seçiİnleriyle iki s-eçİm yaşayacağız.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çoğunluk

iktidarda olduğu için istediğl kişiyi seçtirebilir
AKP.. Genel seçimler nasıl geçer bilinmez.

O seçi|meli, bu seçilmeliye girmeden geçen
süreçte ekonominin güllük gülüstanlık
olduğunu söyşleyenlerin hiç çarşı pazara inme
dikleri ortada..

Özalla başlayıp, Tayyip Erdoğanla geçen
süreçte, Türkiye'de' birileri büyüyor. Büyüyen
ler genelde büyükler...

Orta sınıfı giderek yok oluyormuş..
KöyIü ise görülmemiş bir sıkıntı içindeymiş.
Zeytin üreticisi banka kapılarında kredi

peşinde koşuyormuş..
Giderek ürününü satamaz hale gelmiş..
Esnafın ağzı açılmaz durumdaymış...
Kime ne?
Füyüklerin işleri tıkırında
lşler iyi, ekonomi iyi diyorlar..
Piyasalar ise krizde..
lyi nerede, görenler göstersin.

lller Bankası kamulastırma
kredlsini ödemeve basladı
lller Bankası'nın, Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin ödemesini durdurduğu 52
milyon WL'Lik kredi, yarısı 2007, yarısı
da 2008'de ödenmesi kaydıyla AK Parti
Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu ve
Başkan Hikmet Şahin'in devreye girme-
siyle işleme girdi. Haberi sayfa 4'de

orhan tlaza sınemava
tku ile kavu tu

Gemlik Belediyesi'nce jet karar ile 3
salondan 2 salonunu ruhsat yok gerekçe-
siyle kapatırken, Orhangazi Belediyesi
ise kültür hizmetine verdiği önemi göste
rerek, vatandaşları 2 adet cep sinema
larıyla buluşturdıı. Haberi sayfa i'de
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Ya llerlne araa ll
Seyfettin ŞeXrnSÖZ

lstiklat Gaddesi
üzerinde Büyükşehir
Belediyesi tarafından
çizilen yaya
geçitlerini araç
sürücüleri
önemsemiyor.
Yayaların geçmeleri
için belirlenen
bölgelerde çizilen
çizgilerin olduğu
yere araçlarınpark
edilmesi akıllara
'Bu çizgiler
neden çizildi?"
sorusunu
!yöneltiyor.
Kaldırımları işgal
ederek insanların
yürümeleri
engel!enirken
araçların da
karşıya geçmek
için ayrılan yerlere
park etme!erinin
önlnmesi isteniyor.
Tüm yasaların
insanlar için
çıkartıldığı
günümüzde
uygulamanın
yapılmaması tepki
çekiyor.

lılar Haftası
kutlu olsuıı"

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Yaşlılar Haftası
nedeniyle yazılı
açıklama yapan AKP
ltçe Başkanı Enver
Şahin, iTüm
büyüklerimiztn
yaşlılar haftasını
kutluyoruz' dedi.
Ulkemizde her yıl
18124 Mart tarihleri
arasında kutlanan
yaşlılar haftası için
açıklamada bulunan
Şahin, 'Yaşlılık
geçmişin muhasebe
sinin yapıldığı
tecrübe ve birikim-
lerin yeni kuşaklara
aktarıldığı anılarla
yol alınan bereketli
bir dönemdir'dedi.
Her insan için
değişik önem ve
mana ifade eden
yaşlılığın hayatın
çok güzel bir dönemi
olduğunu belirten
Şahin, 'Yaşlılarımız
dijn ile bugün
arasında köprü
kıı ran, kü ltü rlerimiz'ç
ve değerlerimizi
yanında taşımamızı
sağlayan en değerli
yakınlarımızdır.
Yaşlı bireylerin
toplumda bütün-
Ieşmesi, daha aktif
olması ve yaşama
bağlı kılınmaları
ge reki r. Yaşl ı l arı m ıza
her türlü desteği
veren devletimizin
çalışmilları yaşlıları
mızın sorunların
çözümü ve toplurqd
hak ettikleri yeri
almaları konusunda
tek başına yeterli
değildir. Toplumda
bu bilincin yerleşme-
si bugüne kadar
olduğu gibi gönüllü
kuruluşlarımızın
ve yurttaşlarımızın
katkıları ile yaşlıları
mızın daha iyi
yaşama koşullarını
sağlayabiliriz.
Yaşlılarımıza daha
iyi hizmet ve yardım-

larını iyi yapabilmek
için AK faıti
Sosyal lşleri
Başkanlığınca
Yaşlılar Koordinas
yon Merkezi
kurularaS 8Q ilde
teşkilatlönmış ve
çalışmalarını
başarıyla sürdür
mektedir. Yaşlıları
mıza gereken önemi
vermeyen, onlara
sahip çıkmayan,
ihtiyaç duydukları
saygı ve sevgiyi
kendilerinden
esirgemeyen bir
topiumun güven ve
huzur içinde olması
mümkün değildir.
Birey olarak hep-
imiz, büyüklerimizin
toplumla bütün-
leşmesi, daha aktif
olmaları ve yaşama
bağlı kılınmaları için
değerli büyükleri
mize el uzatabilmeli,
sorunlarını çöze-
bilmeli ve hiçbir
sıkıntı çekmeden
yaşamlarını siirdijr
meler!ni sağlayacak
ortam yaratmalıyız.
Unutmayın ki, bir
gün herkes ya.şla
nacaktır. ulu onder
Mustafa kemal
Atatürk, 'Bir milletin
yaşlı vatandaşlarına
ve emeklilerine karşı
tutumu, o milletin
yaşama kudretinin
en önemli kıstasıdır.
Geçmişte çok
güçlüyken tüm
gücüyle çalışmış
olanlara karşı min-
net hı'ssi duymayan
bir milletin geleceğe
güvenle bakmaya
hakkı yoktur'
demiştir. Bu duygu-
larla tüm büyükler-
imizin yaşlılar
haftasını kutluyor,
yaşam sevinçlerinin
hiç kaybolmadığı
sağlıklı ue mutlu
günler temenni
ediyoruz'dedi.

ıYa
DYP'Iller
Seyfettin ŞEKERSÖZ
DYP llçe Kadın
Kolları Yaşlılar
Haftası nedeniyle
Bursa Kaplıkaya'da
bulunan Huzur
Evine ziyarette
bulundular.
llçe Kadın Kolları
Başkanı Safiye Çeük
ile yönetim kurulu
üyeleri ziyaret ettik-
leri huzuı evlnde
bulunan yaşlılara
pijama götürdü!er.
50 adet bayan ve
50 adet erkek piİa-
ması alan DYP'll
kadınlar ziyaret
ettikleri huzur
evinde kalan
yaş!ılara vererek
onları mutlu ettiler.
"lnsanuı doğasında
olan yaşlanmanın
her kes için'geçerli
olmasını göz önüne

lıl arı unutmadıa

alarak yaşlılarımızı
hiçbir zaman
unutmayız'diyen

Kadın Kolları Başkanı
Safiye Çevik, yaklaşık
4 saat ka|dıkları

Huzur evinde
yaşlılarla sohbet
ettiler.

ı ı
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Ankara'da tekrar biraraya gelen işveren ve sendika temsilcileri arasındaki buzlar erlyor

0gnllk 0ührc'de uzla ıila uılludu
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Gemlik Gübre
işvereninin
çalıştırdığı 207
sendikalı işçinin iş
akitlerini 26 Mart
2007 tarihinde fesh
etme kararından
sonra başlatılan
görüşme!erde
tarafların uzlaşmaya
varmak üzere
oldukları öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta
Salı günü Ankara'da
Başbakanlıkta bir
araya gelen Bursa
Milletveklll AKP Qrup
Başkanvekili Faruk
Çelik, Türk-lş
Başkanı Salih Çelik,
Gemlik Gübre
lşverenleri Mehmet
ve Ali Rıza Yıldırım
ile Petro!-lş
sendikası Bursa
Şubesi Başkanı
Nuri Han arasında
yapılan ilk toplantıda
taraflar anlaşabile-
cekleri noktada
taslak hazırlama
kararı almışlardı.
UzLAsMA
eEKLlV-yoRuz
20? işçlnln l$erinden
olmaması ve çalışma
huzurunun yeniden
sağlanması için
işveren ile Salı günü
Ankara'da yine bir
araya geldiklerini
açıklayan Nuri Han,
işverenin yaptığı

teklife sendika
olarak olumlu
baktıklarını söyledi.
Gemlik Gübre
işvereninin ilk
toplantıda yaptığı
'lhbar ve tazminat-
ların ödenmesi,
ü c retleri n sıfı rl an d ı k-
tan sonra kalan
hakların ödenmesi
ve yeni haklar ile
işçilerin işten çıkarıl-
madan sendikalı
olarak yeni sözleşme
ile işlerine devam
etmesi" görüşünü
sendika olarak
değer|endirdik!erini
söyleyen Petro|-1ş
sendikası Bursa
Şubesi Başkanı
Nuri Han, 'Bizde
sendika olarak bir
çalışma yaptık, hak-

lar ödenerek sıfır-
landıktan sonra yeni
haklarla sendikalı
olarak işçilerimizin
işlerine devam
etmelerine olumlu
bakıyoruz" dedi.
Yarın Ankara'da
Gemlik Gübre işve

renleri i|e yeniden bir
araya gelecek!erlni
bildiren Nuri Han,
'lş huzurunu devam
ettirmek amacıyla
sürdürdüğümüz
girişimlerin olumlu
sonuçlanmasını
bekliyoruz' dedi.

sendika temsilcileri ile birlikte
AKP toplantısına gitmişterdl. (ARŞ lvı

YazıYORUlW

ozcanvu ra t1 933@notmail.com
www.milliyeublog/özcan vural

Suyumuz bitiyor....
Gündelik dertlerle boğuşup giderken,

dünyanın ayağımızın altından kaydığını
fark etmiyoruz.

Bunun en önemli nedeni de insanoğlu-
nun, dünyayı kendi ömür dilimiyle sınırlı
sayması. Hiç kimseyi 40 yı! sonra bu ola-
cak dlye harekete geçiremezsiniz.

Hele biz Türkler bu konuda apayrı bir mil-
letiz...
Çünkü bizim ömür dilimimiz içinde dahi

dün ve yarın kavramı yoktur.
Bu gün vardır... Bu gün..
Ayrıca" elle gelen düğün bayram" deriz,

yan gelir yatarız.
Türk toplu olarak felaket gelebilir ,yeter

ki sadece biz kötü duruma düşmeyelim....
Şimdi çok ciddi bir durum var..
Su/Kurak!ık.. t
Atmosfer hareketleri, yağmur düşme mik-

tarına kadar her parametre görü!medik
şekilde değişiyor.
Mevsimler bozuluyor, kış gelmiyor, ani

seller her şeyi yıkıp geçiyor.
Bize gerekli olan yavaş ve süreli yağmur

yerine, zamansız ve sağanak yağmurlar,
toprağın derinlerine nüfuz edebilecek
yeterli miktarda depolanmadığı için yer altı
suyu düzeni de bozuluyor.

Bütün dünya bunu konuşuyor..
Televizyonlar, yazı|arın konusu..
Daha önceleri bilmediğimiz, tarihte örne

ği görülmemiş bir biçimde dünya atmos-
ferinin dengesi bozuIuyor.

lş kötüye gidiyor..
Bilim adamları ve politikacılar, herkes

şaşkın..
Dünya açısından durum çok açık ama

Türkiye'nin konumu ne diye merak edecek
olursan.z, uzmanların bu konudaki fikirleri
de şöyle:
"Konumu açısından Türkiye'mizin duru-

m.u da pek parlak değil.
lngiliz ve Alman su bilimcileri Türkiye'yi

de yüksek risk|i bölgeler arasında gös-
teriyor.

Mesela lstanbul bugünkü büyük nüfusu
ve su temin şekli ile çok riskli bir durum-
da.
Su azlığı ve kalite bozulması salgın

hastalıklar geti rebili r.
2000'li yıllarda su kökenli enfeksiyonlar

hali hazırda ölüm|ere neden olmaktadır.
Buna bir de suyun azlığı ve uzun süre

depolama durumunu itave edersek
ortaya hiç de hoş olmayan neticeler çıkar.
Eğer hastalık var diye sularımıza klor
basarsak, klor zehirlenmeleri ve kanser
vakaları artar."
Sonuç kısmı ise şöyle:
"Biz bencil ve şımarık insanoğlu, hiç

düşünmeden yirmi milyon yı!dır depolan-
mış fosil enerjiyi, yüz yıldan kısa zamanda,
neredeyse bitirecek şekilde harcadık.

Hem de bunu medeniyet göstergesi
sayarak.
Şimdi ağlamaya başladık."
Yazılanlardan ve dünyada üst üste yayın-

lanan raporlardan anlaşıldığına göre, su
konusunda da çok ağlayacağız.
Şimdi bazı okurlar, bunun yaklaşan

cumhurbaşkan!ığı seçimlerl ya da Ankara
daki siyasi oyunlarla ne alakası var diye-
cekler ama olsun; biz yazalım da.

Diş Hekimi
Ozcan VURAL

Beledl
Selrfettin ŞeXenSÖZ
Gemlik Belediyesi
tarafından hiçbir
geliri olmayan
kişilere erzak
yardımı yapıldı.
Belediye Meclis
salonu önünde
toplanan vatan-
daşlara erzaklarını
dağıtan Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut, 'Herkes
Ramazan ayında
erzak yardımı
yapıyor, bizde
şimdi yapmayı
uygun bulduk'
dedi.
500 kişiye iki torba
içinde temizlik
maddeleri ile sıvı
yağ ve kuru gıda
erzağı dağıtan
Gemlik Belediyesi

e'deıı 500 kl

geliri olmayan ve
yardıma ihtiyacı
olan kişileri kayıt
altına alarak yardım-

e erzak ardıını
ı

da bulunuyor.
Bir hafta içinde
500 kişiye dağıtımı
yapılan erzak

torbalarında bir
ailenin tüm mutfak
ve temizlik ihtiyaçları
bulunuyor.

N\]

T

IGemlik 
l(ilı{u' internette vııııılı,genılikkorfezgazete§i,cOıl
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ıı ler Bankası kamula tırma

kredlslnl ödeme
lller Bankası,
Büyükşehir
Belediyesi'nin
Bakanlar Kurulu'nun
yaptığı düzenleme-
den dolayı askıya
aldığı kredinin
ödemelerine başladı.
Bakanlar Kurulu'nun
belediyelerden
kestiği pay| yüzde
40'tan yüzde 15'e
düsürmesi üzerine
llleİ gankası'nın,
Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin
ödemesini durdur-
duğu 52 milyon
YTL'Llk kredi, yarısı
2007, yarısı da
2008'de ödenmesi
}aydıyla AK Parti

Bursa Milletvekili
Altan Karapaşaoğlu
ve Başkan Hikmet
Şahin'in devreye
girmesiy!e
işleme girdi.
Başkan Şahin,
aralarında Güllük
Ortabağ!ar
Yolu'nun kamulaştır-
masının da yer
aldığı 10 ayrı yatırım
için öngörülen
kredinin ödenmesiyle
ilgili yaptığı açıkla-
mada, "Bursa'ya
hiçbir dönemde
olmayan kararlılıkla
söz verdiğimiz
yatırımları hayata
geçiriyoruz, geçire-
ceğiz de. Çünkü t

ba ladı
biz Bursa'nın
yıllardır ihmal
edilen yatırımlarını
gerçekleştirme
sözü ile göreve
geldik. Al|ah'a
şükür bugüne
kadar da verdiğimiz
sözleri bir bir yerine
getiriyoruz.
Her şey planlı ve
program|ı bir
şekilde ilerliyor.
Merkezi hüküme-
timizin desteği,
bizim de
karar|ılığımızla
bu dönemde yapılan
hizmetler, Bursa
tarihine altın harflerle
yazılacak"
diye konuştu

ı

MH P'den Nev ruz kutlaması
sevfettin sexeRsöz
MHP llçe Teşkilatı
yayınladığı yazı!ı
açıklamada Türk
Milletinin Nevruz
Bayramını kutladı.
yapılan açıklamada
şöyle denildi;
'Nevrıız yalnızca
yeni bir mevsimin
döngüsünün bolluk
ve bereketin başlan
gıcı değil, Türk mil-
leti için geleceği
yeniden yorumla-
manın, adalet,
yılgınlık, Rorku ve
umutsuzluğun geride
bırakılarak maddi
ve manevi dirilişin,
doğruluş ye atılımın-
da müjdecisidir.
Türklerin dünya
medeniyetine hediye
ettiği, takvimlerin
büyük bir kısmının
yıIbaşı gürtij, gece
iie günoüzün eşit
olduğu Mart ayının
yirmi birini yirmi
ikisine bağlayan
gündür aynı zaman-
da. Nevruz büyük
Türk Milletinin sahip
olduğu hürriyet
ruhunun kabararak

taşıdığı sığ ve dar bir
coğrafyadan kıtaları
yönetmeye talip
olduğu Ergenekon
ateşidir. Bu ateş
hiç sönmeden üç
kıtaya yayılmış
300 milyonu aşkın
Türk'ün ocağından
dün olduğu gibi
yükselişin işareti
olmuştur.
Türk milletinin çağlar
ötesinden taşıdığı
değerlerin güçlü ve
sözü geçen bir millet
haline gelmesinde
en önemli etkendir.
özetlikle kent ha
yatının ve sanayileş-
menin yaygınlaşmas,
ile diğer pek çok
güzel günler gibi
Anadolu'da unutul-
maya yüz tutan
Nevruz bayramının
Avrasva ve orta
Asya Loğrafyasında-
ki kucaklaşmanın
ardından yeniden bir
kültür bayramı olarak
hak ettiği yeri alma
lıdır. Son yıllarda
bünyesinde birlik,
beraberliR, do.stluR,
kardeşlik, tarih ve
kültürel bağların

kopartılma gayesi
ile beyhude bir çaba
olarak bölücü zih-
niyetler tarafından
tahrip edilerek
sinsi emeller için
kullanılmaya
çalışılan, ihanet
prov ala rı n ı n y apıld ığ ı
bir terör günü
olarak lekelenmek
istenmekte, bu zih-
niyet sahiplerini
cesaretlendirecek
davranış ve
tutumlar
sergilenmektedir.
Bilinmelidir ki
ihanetin, acziyetin
ve teslimiyetçiliğin
hesabı meşru zemin
lerde görülecektir.
Milliyetçi Hareket
Partsi Gemlik İçe
Teşkilatı olarak Türk
milletinin Nevruz
bavramını kutlar
gİzet ğünlerin
habercisi Nevruzun
bolluk, bereket,
mutluluk getirmesini,
halkımızın barış
ve kardeşlik
duyguları ile milli
değerlerimize
bağlılığını
temenni ederiz'

Bursalıl ar Nevruz|ıı kutladı
Bursa'da Nevruz
Bayramı mehter
marşları eşliğinde
coşkuyla kut|andı.
Dün sabah saat-
lerinde Atatürk
Anıtı'na çelenk konul
masının ardından
kutlamalara mehter
marşları eşliğinde
başlandı. Nevruz ter-
tip komitesi ve prog
rama katkıda bulu-
nan çeşitli dernekleı
Bursa Valisi Nihat
Canpolat'ı ziyaret
etti. Canpolat'a,
Azerbaycan Kültür
Dayanışma Derneği
tarafından içerisinde
7 çeşit ürün bulunan
'Nevruz honçası'
hediye edildi. Türk
dünyasında Ergene
kon Bayramı olarak
kabu! edilen Nevruz
kutlamalarında konu
şan Vali Nihlt
Canpolat, 'Nevrıız,
devlete düşmanlık
günü değildir. Türk
dünyasının en

coşkulu, huzurlu
ve mutluluk içinde
olduğu gündür. Bunu
kimsenin bozmaya
gücü yetmez'dedi.
Nevruz'un insanların
birbirIerine sevgiyle,
hoşgörüyle yaklaştı
ğı anlamlı bir gün
olduğunu belirten
Vali Nihat Ganpolat,
Nevruz'un Türk
dünyasının en eski
bayramı olduğunu
hatırlatara!,'Nev rıız,
hiçbir zaman devlete
isyan, end§e ile bek-
lenen bir gün olma-
malıdır. kutlamalarda

bu mutluluğu,
coşkuyu bozmak
isteyenler oluyor.
Türk milleti olarak
yer aldığımız bölge
itibariyle, bizim hak
ettiğimiz yerde olma-
mamız için uğraşan-
lar oluyor. Bizim
sahip çıkamadığımız
yerlere sahip çıkmak
isteyenler oluyor.
Ancak Türk milleti
bayramına, toprağına
her zamqn sahip çıktı
ve çıkacaktır. Nevruz
hiçbir zaman kan
dökerek kutlan
m acaktır" dedi.
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Siz de geleceğimize bugünden el koyun

Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...
EL KoYuı{

Avea, Telsim ve Turkcel| hattınızdan 3464'e mesai atın.

ruö www.elkoyun.com
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GEMLIK MALMÜOÜRLÜĞÜ

Yukanda tapu kayıtıan ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin özel mülkiyetinde toplam 't adet taşınmaz mal karşısında yazıh gün ve saatte
2886 Sayılı Yasanln 45. maddesine göre AÇlK TEKL|F usULÜ ile Malmüdürlüğünde toptanacak komisyon huzurunda satııacaktr.

lhaleye iştirak etmek isteyenlerin, ihale başlangtç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Banka teyit
yaası ale blrliKe) ikametgah senedi ve nüfus cüzdan ömeği ile özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noterden vekalet ile Tüzel
kişilerden ise 2007 yılı içerisinde alınan sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte ihale
saatinde Komisyon huzurunda hazı r bul unmalan gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir. Posta ile yapılacak müracaat.
laıda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Taşınmaz mal satışlannda KDV alınmayacakiır,
Türkiye genelindeki ihale bilgileri "httprwww.milliemlak.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilir. llan olunur. B - 1354

Sıra
No-

Mahalle - Köy Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü imar Durumu Haz.His Tahmini
Bedeli

Geçici
Teminat

lhale
Tarihi Saati

1 Hisar Mahallesi Harmankaya Tarla 50 524 15 9042,00 Günübirlik Tesis
Alanı ve Yol

Tam 950000,00 190000,00 03.04.2007 10:,00
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a||sıne]lla aTutku e kalıu tu
Gemlik Belediyesi'nce jet karar iIe 3 salondan 2 salonunu ruhsat yok gerekçesiyIe kapatırken, Orhangazi
Belediyesi ise kültür hizmetine verdiğiönemi göstererek, vatandaşları 2 adet cep sinemalarıyIa buluşturdu.
Ercüment ESEN
Orhangazi de yıllardır
eksikliği duyulan
sinema, Orhangazi
Belediyesi'nin örnek
desteği ile önceki
gün görkemli törenle
hizmete açıldı.
Orhangazi'de yaklaşık
20 yıl önce kapanan
son sinemadan sonra
önceki gün "Son
osmanlı" filmi ile
Orhangazi haIkının
hizmetine açıldı.
Halk arasında eski
Tütün Deposu olarak
bilinen ve Belediye
tarafından Orhangazi
Kültür Merkezj'ne
dönüştürülen binanın
yanında sinema
olarak kullanılmaya
başlandı.
Gemlik Tutku Sinema
ları işletmecisi Murat
Çengeltaş, tarafından
işletilecek Orhangazi
Belediyesi Tutku
Sinemalarının açı!ışı-
na Orhangazi
Kaymakamı Ertan
Peynircioğlu,
Betediye Başkanı

yusuf korkusuz
Orhangazi llçe
Emniyet Müdürü
Mustafa Ozkan,
Orhangazi Jandarma
Komutanı Halil Coş
kun, Orhangazi
Belediyesi Kültür
Müdürü Hüseyin
Toprak ile Orhangazi
Gazileri ve çok
sayıda Orhangazi
halkı katıldı.
Orhangazi Belediye
Başkanı Yusuf
Korkusuz açılışta
ya.ptığı konuşmada
'Ozellikle ilçemiz
gençleri ve sinema
seyer vataadaş
larımız, ilçemizde
sinema olmamasın-
dan dolayı çevre
ilçelere gitmek zorırn-
da kalmaktaydılar.
kültür hizmetlerimize
bir yenisini daha
ekleyerek sinemayı
halkımızla kavuştur-
duğumuzdan,
halkımızı bundan
sonra daha rahat
daha masrafs ız ve
çilesiz bir şekilde

keyifli bir şekilde
bu faaliyetten
yararlanılacaktır.
Halkımızı sonunda
böyle bir sosyal
faaliyete kavuşa-
bildiğimiz için çok
mutluyuz. Artık başka
yerlere gitmemize
gerek kalmadı.'
şeklinde konuştu.
Orhangazi eski
TEKEL binasının
Oda Tiyatrosu yanına
yapılan, 2 adet cep
sineması, Gemlik
Tutku sinemaları ve
Orhangazi Be!ediyesi
Sinemaları iş|etmecisi
Murat Çengeltaş ise
Orhangazi Belediye
Başkanına kültüre ve
sinemaya verdiği
önemden dolayı
teşekkür ederek,
"B.ından böyle
Orhangazililer,
Türkiye ve dünya ile
aynı anda vizyona
giren filmleri
aynı anda
seyretme imkanı
bulacaklardır."
diyerek,

Orhangazi'ye
sinemanın hayırlı
olmasını diledi.
sinemanın
kurdelesi Orhangazi
Belediye Başkanı
yusuf korkusuz
ve Orhangazi llçe
Kaymakamı Ertan
Peynircioğlu
kestiği açılış sonrası
protokol ve davetliler,
"Son Osmanlı"
filmini hep birlikte
seyrettiler.

l

ı ı

ı
ı
e alınacaktır.

llgilenenlerin ön eleme ıc in randevu almaları gerekmektedır;

ıı

I ı I

TEL:514 53 OO
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Gemllk'te bü ük blr
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Abdullah Oztemiz Hacıtahlro

lerinde şiirlerine
yer veriImiştir.
Anslklopedilerde
ismi vardır..
Şiirlerinin yüzde
doksanında aruz,
yüzde onunda da
hece ölçüsünü
kullanır.
Aruz ölçüleri
içinde şiir yazan
şairlerimiz kalmadı..
Mevlana'nın (1207 -
1 27-3i ıü'e s nev ıi'e rıh f
Türk di!ine çevirisi
iIe ça!ışıyor.
Şimdiye kadar kendi
ifadesi ile 3000
kıtası üç kitapta
yayınlandı..
Şiirlerinde özellikle
Türkçe sözlük
kullanım yüzdesi
çok yüksektir.
Hem konuşulan
Türkçe'yi temel
almış, hem de
aruz ö!çihsünü
teknik hatasız
kutlanmaktadır..
Şimdiye dek
serbest ölçü ile
ile tek olsun şiir
yazmamıştır.
Şiirin büyük bir
disiplin içinde
söylenebileceğine,
şairliğin kesinlikle
ancak doğuştan
gelen bir yetenek
olduğuna inanmıştır..
Şiir ile düzyazı
arasındaki sınırı
çizemeyenlerin,
şiir yazmak için
boşuna uğraştıklarını
söylüyor.
Ona göre en büyük
şairler divan şairleri;
Fuzuli - Baki,
Nefi - Nabi, Nedim,
Şeyh Galib tir.
Cumhuriyet dönemi
şairlerinden Mehmet
Aklf - Yahya Kemal -
Ahmet Haşim -
A. Muhip Dranas-
Gahit Sıtkı Tarancı -
Kemallettin Kami'yi
ön planda tutar..
Yeni şairlerden ;

Sezai Karakoç -

sedat umran -, Vehbi Kızılgün - ,
Şinasi Gündoğdu'yu
beğenir.
Yayınlanmış eser|eri;
Sessiz gürültü-
Şiirler. 1gSZ lstanbul
Yağmur yayınları.
- Dini ve ahlaki şiirler
antolojisl. 1963
- Naatlar ( Hz.
peygambere şiirler )
1 966
- Kencl'ü€,eih}lb
manzum Mesnevi
çevirisi 1972 - 1989
baskıları. Altın
kitaplar y.ayın evi.
Aşağıda Ozcan
Vural ile
Abdullah Öztemiz
Hacıtahiroğlu'nun
kısa söyleşisini
şunuyoruz.
O.VURAL:
Sevgili Özçelik
gençliğimizi nasıl
bul.uyorsunuz?
A. Oztemiz :

Sayın Gemliklilere
önce sözüm, Türk
halkına sonra da size,
bizler, toplum olarak
değerlerimizden
uzaklaşıyor,
sığ bir boşluğa
yuvarlanıyoruz.
Bilhassa yeni yetişen
genç nesil nereden
nereye geldiğimizin
bi!e farkında
olmadan, 200 - 300
kelime dağarcığı
ile Türkiye'nin
yetiştirdiği ne
bilim- adamlarının
ne edebiyatçılarının,
şairlerinin, hekim-
lerinin farkında.
Televole|er de
sıradan, sanatçı
etiketi bile fazla
kişilere saat!erce
yer verilip, benim
gariban halkımda
onu kendinden
geçmiş izlerken
hakiki değer|ere
yer verilmeyişi
ne kadar aGı..
Bu durum belki
onları üzer ama asıl

Y

lu
kaybeden sensin
benim halkım.
Dünyadan haberin
olmadan bir karan-
lığın içinde yuvar-
hnıp duruyorsun..
O. VURAL :

lran geziniz nası!
geçti?
A. OZTEMIZ:
Geçtiğimiz günlerde
lran'da Meşhed (şehit
yeri anlamında, Hz.
Muhammed'in torunu
lmam Rıza'nın
şehit olduğu yer.)
şehrinde beynelmile!
bir kültür günü vardı..
Kongre-i
Beynelmilel-i Şiiri
Nebevi... (Peygamberi
miz için yazılan
en güzel şiirler) '
Bu kongreye
dünyanın her
yerinden edebi
yatçılar çağrılmış..
lran Kültür
Bakanlığı tarafından
çağrılan tek
Türk şairi bendim.
lran d-evleti özet
ilgi ite beni
kongreye götürdü
ve en ıyı şeıfiib'e
ağırlanarak,
saygı gösterdi.
Kongrede Türk
edebiyatçısı olarak
şiirlerimi okudum,
konuştum.
Kongre binası dışında
ve içinde Türk bayra
ğını dalgalandırdım.
Ben kendi adıma
heyecan!andım,
mutlu oldum.
ö.vuneı:
Sev'gili Gemlikliler,
okurlar Gemlik için
yazılmış bu güzel
şiirden haberiniz
var mı?
sizlere acı sözler
söyleyerek bu şiirin
güzelliğini bozmak
istemiyorum.
Yinede birkaç
sözüm var..
Kendimize gelelim,
değerlerimizi bile|im,
gerekli saygı ve
sevgiyi gösterelim.
sözüm size de
gençler;
Okuyun, beyninizi
ve iç dünyanızı
zenginleştirin.
yabancı müzik
dinleyerek,
argo konuşarak,
geçmişinizden
bihabeı internet
chatleri içinde
yuvarlanıp gitmeyin.
Yazık oluyor.
yandaki sutünlarda
Abdullah öztemiz
Hacıtahiroğlu'nun
1966 yılında
Gemlik için
yazdığı şiiri
okuyabilirsiniz.

GEMLıK,TE BıR GÜN ...

Dalı gür bir ağacın kuytu dibi;
Dökülür gölgesi lık lık su gibi.
Bir havuz, bir dere, bir yaşlı çınar
Ba|ık aydınlığı renginde sular.

Eski bir ev; solu yol, bahçe sağı
Sarı parmal«Iığın altun yasağı. .
Denizin çın çın öter mavi tası
Günlerin yazdan örülmüş kozası.

Konuşur şarkıların duygu dlll.
Ağacın yaprağı sığmaz yeşili.
Göğün en kırmızı akşam saati
Şarkı söyler suya bir saz demeti.

Yüce dallar erişilmez tüneği
Aldı mızrabı ağustos böceği.
Yel dağıttıkça yarım kaldı bugün
Tepe taklak düşü salkım söğüdün.

Çeşmeler mavi eker mavi biçer
Şu eğilmiş oluğundan su içer.
lli yaz ülkesinin eski lli
Çağlayıştır suların tatlı dlll.

Duru bie sesle çağıldar boyuna
Çeşmenin kendi de kanmaa suyuna
Güğümünden güneşin yaz boşanır
Al tomurcukta yatan gül uyanır.

Denizin aşkına gül mavi açar
Mavi yazdan söz açar mavi bahar.

} Son bulur gökyüziiııün hür yasağı
Boy verir maviliğin gür başağı.

Ak bulut|ar suya sermiş kilimi,
Yere düşmüş iri bir gök dilimi.
Su köpük üstü köpük manzaradır
Ak!ığından kuğular kapkaradır.

Denizin tuz, su, yosundansa eti
Havadandır köpüğün iskeleti.
Martılar gökleri çığlıkla yener.
Denizin ağrısı sahilde diner.

Mutluluk ülkesi gözlerde gülüş,
Düşe gerçek karışır gerçeğe düş.
Lambalar sevgi yanar sevgi söner
Dönemeçler yeni bir aşka döner.

Yaz bulur bin konu bir bir değinir
Durmadan gök soyunur yer giyinir
Dili sevda ilinin tatlı dill
Konuşur Bursalann en yeşili.

Su değil özsu taşır kaynağımız
Buğudan güller açar bardağımız.
Erimiş altunu rengin ışığın
Deniz üstünde yüzer darmadağın.

Küçülen bir gemi bir mavi kaçış
Kıyıdan engine özlemle bakış.
Gamların titrek alevden oyunu
Günün akşamla mühürler sonunu.

Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğ|il
(1966 -Gemli|}

söyı_esl :ffiRALffi
Vural, şair..Doktor
Abdullah oztemiz
Hacıtahiroğlu ile
evinde konustu.
Abdullah Öaıemiz
Hacıtahiroğlu,
geçtiğimiz günlerde ,

lran Kültür Bakanı'nın
davetlisi olarak
lran'a gitti ve Hz.
Muhammed'in Doğum
Günü törenlerini
izleverek döndü.
Dr. Abdullah öztemiz
Hacıtahiroğlu, aruz
vezninin Türkiye'de
son temsilcilerinden
biridir. Önce
öaemiz'l tanıvalım
Abdutlah öddmiz
HacıTahiroğlu
kimdir?
1929 yılında
Malatya'da doğdu..
Çok eski bir
ailedendir..
!lk, orta ve liseyi
iialaWa'da okudu.
lstan5ul Üniversitesi
Tıp Fakültesi'ni
bitirdi..
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi'nde |ç
Hastalıkları
Kliniğinde 4 yı!
asistanlık yaparak
1964 yıtında
lç Hastalık|arı
uzmanı oldu.
o tarihten sonra
Gemlik'te SSK - Azot
Sanayi -Sungipek
fabrikalarında
hekim olarak
çalıştığı
gibi Gemlik'te özel
muayenehanesinde
serbest olarak
uzun yıllar çalıştı...
Bu hekimlik yönü..
Asıl blzim anlatmak
istediğimiz
edebiyatçı yönü...
Şiirleri 1946 yılından
beri çeşitli dergilerde
yayınlanmış ve
yayınlanıyor..
Bir çok antolojide
ve Şiir güldeste
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lerinden yapılan 'ret
ve iadelerle'açıkla-
maya çalışacaktır.
Ancak ret ve iadeler
de dahiI edildiğinde
Şubatta KDV
tahsilatında yüzde
60 oranında
azalma yaşand.ığı
gözlenecektir. lhraca-
ta yapılan KDV iadesi
dikkate alındığında
bile yüzde 26'lık
bir azalma yaşandı."
Mükelleflerin in ocak
ayında topladıkları

Sıyfı 7

nedeniyle
direksiyon
kontro!ünü yitirdi.
savrulan otomobil
karşı yönden
gelen 25 yaşındaki
Erdem Ulutaş
yönetimindeki
17 YE 165 plakalı
kamyona çarptı. t
Hurdaya dönen
otomobilde sıkışan
Ahmet Kocaman,
taktığı emniyet
kemeri sayesinde
ölümden döndü.
Sıkıştığı yerden
çevreden yetişenler
tarafından
çıkarılarak çağrılan
ambulansla
Bandırma Devlet
Hastanesi'ne ,
kaldırılan kocaman
tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili
soruşturma başlatan
polis yetkilileri,
emniyet kemeri
takmaması halinde
sürücü kocaman'ın
kazadan kurtulma
şansının yok
denecek kadar
az olduğunu
vurguladı.

ı

enlden etlrl lmell" et kemerlEmnl

atını kurtardı(ATO) Başkanı Sinan
Aygün, bu yıl şubat
ayında tahsil edilen
Katma Değer
Vergisinin (KDV),
geçen yıla göre
yüzde 80 oranında
azaldığını
belirterek, "Hazır,
Cumhurbaşkanı
Sezer yasayı Meclise
iade etmişken vergi
iadesi yeniden
getirilmeIi" dedi.
Aygün yaptığı yazı!ı
açıklamada, vergi
iadesinin kaldırıIa-
cağının açıklandığı
günlerde bunun
kayıtdışılığı artıracağı
uyarısında bulunduk-
larını ifade ederek,
Şubat ayı bütçe
uygulama
sonuçlqlının, uyarıda
ne kadar haklı olduk-
larını ortaya koy-
duğunu ifade etti
Buna göre, 2006
Şubat ayında 647
milyon YTL olan
beyana dayanan
KDV'nin, bu yıl Şubat
ayında yüzde 82.4
aza{arak, 114,3 mil
yon YTL'ye geri!e
diğini kaydeden
Aygün, şöyle devam

etti:
"Stopaj yo!uyla
alınan KDV yüzde 55
azalarak 31 milyon
YTL'de kaldı.
Şubattaki top|am
KDV geliri ise yüzde
80 azaldı ve 146
milyon YTL'ye indi.
2006 yılı Şubat
ayında toplam 717
milyon YTL KDV
tahsil edilmişti.
Maliye Bakanlığının,
KDV gelirlerindeki
azalmayı KDV gelir-

KDV'yi Şubatta vergi
dairelerine beyan
ederek ödediklerini
hatırlatan Aygün,
"Şubatta yaşanan bu
gelişme, vergi iadesi
alamayacağını bilen
vatandaşların, Ocak
ayından itibaren
fiş-fatura toplamayı
bırakma!arından
kaynaklanmaktadır"
dedi.
Vergi iadesi
kaldırılarak asgari
geçim indirimi uygu-
lamasının getirilmesi-
ni öngören yasal
düzenlemenin, bir
maddesinin yeniden
görüşülmesi
istemiyle TBMM'ye
iade edildiğini anım-
satan Aygün, "Hazır
yasa yeniden TBMM
gündemine gelmiş
ken, yan!ışın neresin-
den dönülürse kardır
denilerek vergi iadesi
sistemi yeniden getir-
ilmeli ve yeni getir-
ilen asgari geçim
indirimiyle birlikte
uygulanmalı. Eğer bu
yanlıştan dönülmez
ise gelecekte daha
yüksek bir fatura
ödenebilir" dedi.

ha
Bandırma karayol-
unda aşırı hız yapan
astsubay 28 yaşın-
daki Ahmet
Kocaman, yöneti-
mindeki otomobil!e
karşı yönden gelen
kamyona çarptı.
Emniyet kemeri
takılı olan kocaman
hurdaya dönen
otomobi!den yaralı
kurtuldu. Aynı gün
lstanbul'da toprağa
verilen üniversiteli
20 yaşındaki
Merve Sonbay'ın,
Kemerburgaz'da
aşırı hız nedeniyle
yaptığı kazada
emniyet kemeri tak-
madığı için can
v.erdiğ i bel irti !m işti.
Onceki gün mey-
dana gelen kazada,
Erdek'te Deniz
Astsubay Üstçavuş
olarak görev yapan
Ahmet Kocaman,
yönetimindeki 53 AZ
221 plakalı otomo-
bille Bandırma'dan
Bursa yönüne
giderken, Karaca
bey'e 5 kilometre
uzaklıkta, aşırı hız

ı ı

\

ıJ

TüRKiyrNlN EN KALITELI ve
ı ı ı

ıN...

EKONOIıJIıK DAVETıYELERı
-EN 

UYGUN FİYATLARLA İİİ
ı

ıa

EN 0ZEL ve GUZEL GUNLERINIZ lÇ
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1 GUilDE DAVETİYE BASİLİR
Renkli, siyah beyaz her türIü baskı işleri

aa

Fatura & lrsaliye & El llanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

l(öffe- Ofset
MATBAACİLİK - YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK
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lrmak OZYALÇ|N
Bitgi Üniversitesi
Televizyon - Reklam

Televizyon kana!ı...
Televizyon kurmanın iki formülü var.
Bu ya "büyük kafa" ya da "büyük para" işi.
Sınırsız bütçesi olan bir televizyon kana!ı,

kısa süre içinde kurulup tutan ne varsa
parasını bastırıp fazla tazla alır ve
bu kanal öyle ya da böyle oturur. Buna iyi
programcılar kadar, iyi yöneticiler, televiz
yon işinden anlayan beyinler de dahildir.

Medyada herkesin bir fiyatı vardır zaten| az
ya da çok.

Bu ilk ve en kolay yöntem.
Bir de "büyük kafa"yla televizyon kurmak

var ki, çok daha zor ama alkışı en fazla hak
eden de o.

Habertürk buna en iyi örnek.
Bir televizyon kana!ının bir evin bodru-

mundaki bilgisayarla kurulabileceğini kanıt-
ladı Türkiye'ye.
Ama bu her bilgisayar sahibi kanal kura-

bilir anlamına da oelmivor.
Yıltarca medya lğlnde-çİlışmış, büyük

medyayı bilen, büyük düşünen ve
Türkiye'nin dinamiklerini çok iyi bilen haber-
ciler tarafından kurutduğu için bugün böyle-
sine etkin bir kanal Habertürk.

Televizyonculuk açısından gerçek bir
felaket senaryosu ise ne "büyük para"nın ne
de "büyük kafa"nın hakkını verememek.
Bunu önce Kanal 1 örneğinde gördük,
şimdi de gündemimizde Fox TV var.
lki kanal da ölü doğdu, i|kinin algısı yere|
kanal gıbı, digeri ise daha birkaç haftalık
yayın hayatına rağmen "kriz yönetlmi"
yapıyor.

Fox TV Türkiye'deki kanallar içerisinde
arkası en sağlam kanal.

Rupert Murdoch'ın bütçesi bütün medya
gruplarından daha iazla ama bu parayı
Türkiye'ye aktarma niyetleri yokmuş gibi
görünüyor.

Fox, küçük düşünüyor ve Türkiye'yi önem-
siz bir Pazar gibi görüp yeterli yatırımı yap-
mıyor. Alındıkları yerleri sarsacak,
dengeleri değiştirecek ve dahası medyada
da ses getirecek isimler değil.
Ucuza kapatılmış, aceleyle haIledilmiş gibi
duruyorlar.

Maalesef, Türkiye'de televizyon izleyicisi
özel kanalların kısa geçmişlerine rağmen her
önüne konanı yemiyor.

Dahası, kanallar da ilk yıllardaki çadır görü
nümünden çok uzakta. Profesyonel stüdyo
lar, sistemli bir yayıncılık, oturmuş bir
yönetici!ik var hepsinde.

Bu yüzden de dörtlü oligarşi, yani Show,
Kanal D, atv ve Star yıllardır aralarına hiç
kimseyi almadan büyük kanal titrini pay-
laşıyorlar.

Hatta son zamanlarda star'da sallantılar
o|duğundan bu bir "üç büyükler" yarışına
bile dönüşebilir...

Böy|e bir ortamda da Fox'un kendine bir
yer açması çok zor görünüyor.

Ya büyük para bastırıp "Binbir Gece"den
Seda Sayan'a, "Makina"dan "Buzda Dans"a
kadar insanları ekrana bağlayan ne varsa
transfer edeceklef , yA da CNBC-e, NTV gibi
"kafa" ku|lanıp alternatif olmaya be! bağlay-
acaklar.
Yoksa bugün nası! Kanal 1 diye bir kanal

aslında yoksa, Fox da aynı şekilde yok sayıl-
maya mahkum.

ö
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Mobilya Dekorasyon
Sanayicileri ve
lsadamları Derne
ğ-i,nin (MoDsİAD)
yeni seçilen yönetim
kuru!u üyeleri,
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet
Şahin'i ziyaret etti.
Tarihi belediye
binasındaki ziyarette
MODS|AD'ın ylni
başkanı Mustafa
Yedikardeş, eski adı
MOBS|AD olan
derneğin isminde
değişikliğe gittiklerini
belirterek, yeni
dönemde sektörün
viryonunu
geliştirmeyi hedefle
diklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet
Şahin'in yaptığı
hizmetlerle
Bursa'nın viryoıiunu
değiştirdiğini ve
ufkunu açtığını ifade
eden Yedikardeş,
"Başkan Şahin
Bursa'nın marka
bir kent olması için
çalışıyor. Biz de
Bursa'nın bu sek-
törde dünya çapında
bir marka olması
amacıyla yeni
dönemde çağın

gerekleri ve mobilya
sanayisindeki hız!ı
gelişmeleri takip
ederek, üyelerimize
aktaracağız" dedi.
Derneğin içeriğine
ve adına dekorasyon
ifadesini de ekledik-
lerini ifade eden
Yedikardeş,
"MODSİAD yeni yüzü
ve yeni vizyonu ile
Bursa'daki mobilya
sektörünün fark edilir
hale gelmesi için
çalışma|arını hız-
landırdı. Mobilya
sektöründe önceliği
eğitime verdik.
Sektördeki teknolojik
değişimleri yakından
takip ediyoruz. Ayrıca
dekorasyon konusun
da gerekli eğitimlerin

alınması için sektöre
ön ayak oluyoruz"
dedi.
Yedikardeş, 9-1 3
Mayıs tarihlerinde
Mobilya ve Dekoras
yon Fuarı gerçek-
leştirileceğini hatır-
latarak, Bursa Fuar
Merkezi'ndeki 12 bin
metrekarelik alanın 6
bin metrekaresinin
dolduğunu kaydettl.
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin de,
kendisinin de
mobilya sektörünün
içinden gelen biri
olduğunu hatır-
latarak, bu nedenle
sektördeki sıkıntıları
ve yapılması gereken
yeni!ikleri yakından

takip ettiğini belirtti.
Sektörde yapılmak
istenen yeniliklerin
gerçekleşeceğine
inandığını ifade eden
Şahin, "Bu çalışmalar
Bursa sanayisi
açısından da önemli
kazanımlar olacaktır.
Haya! edlyorsanız ve
hayallerinize doğru
gidiyors an',z m utlaka
sonuca ulaşır ve
başarırsınız. Benim
Bursa için hedefim
2010. Bursa 2010
yılında ulaşım sorun-
ları bitmiş, çevresi ile
barışık, marka bir
dünya kenti olacak.
Bu hedef doğrul-
tusunda temellerimizi
attık, çalışmalar ı rnız
sürüyor" dedi.

Sahte
e rek

altın
uvarısı
Son günlerde piyasa-
da gerçeg!nden ayırt
edilmesi çok zor olan
sahte ve düşük ayarlı
çeyrek altın satıldığı
belirtilerek, mağdur
duruma düşmek iste-
meyen vatandaşların
alışverişlerini mutlaka
kuyumcutardan yap-
maları istendi.
Adana Kuyumcular
Odası 2. Başkanı
Oğuz Başman, Gum
huriyet lirası ile çey
rek altınların fiyatında
yoğun hareketlilik
gözlendiği dönemler
de piyasada dolaşımı
nın da arttığını kay-
detti. Başman, daha
çok kadınların kendi
aralarında düzen-
ledikleri günler ile
sünnet, düğün ve
nişan törenlerinde
takılan altın|ar arasın-
da özellikle çeyrek
altında sahtecilik
olayına son dönemde
sıkça rastlandığını
ifade etti. Başman,
sahte ve düşük ayarlı
çeyrek altınların
gerçeğinden ayırt
edilmesinin çok zor
olduğunu be!irtti.

serbest kürsü

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

AclL §ATıLıK ,ıe K|RALıKLARıııız içiıı gizi ARAyıılız

BAY ıİu§TAH ÖııLP EililLAt,TAl,ı
ıı 7/a aHı

120 n2 3 + 1 sATlLıK LÜX DAıRE

Kayhan Mahallesl'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATIL|K DAİRE

lıtanastır Di|ek Sitesi'nde SATIL|K LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140 m2

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli llüstakil Ev (Bahçe İçinde)Yenl Devlet Hastanesi Altı

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

Büharu Esij §üllilektep Sokak t{o:2 D:{ Sadık Fatma Apt 3+1. 110 m2 aunsörlü *ombili satılık daire

BaSKur Sanayı Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satlık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

KKumla'da Ayazma Mevkii6 Dönüm Zeytinlik

Umur0ey'de 12 donum arazi ve Azot ı(avşağına 400 mZ uzaı(ııı(ta

Doğalgaz Poliçesi YapıIır.

lGoRTA

' Tel :513 2474 Fax: 514 10 21

ilacide zALP

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her TürIü §igorta İşIemleri ve

EKER s
ıGemlik 

l(örfez' internette
www. gem l İ kkorfezgazetes İ . com
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$os
Sosyal etkinliklere
katılan öğrencilerin,
eleştire! düşünce
gücünün daha yüksek
olduğu belirlendi.
Eg.e Universitesinden
(EU) yapılan agıkla-
maya göre, EU
Hemşireiik Yüksek
Oku!und a 412 öğrenci
üzerinde gerçekleşti
rilen bir çalışma, kitap
okumanın yanında
sosyal aktivitelere
katılan öğrencilerin,
eleştirel düşünme
puan ortalamalarının

tlrel dü

ıı

]lnce

açıkiamasıncia, yapı
lan değerlendirmede,
son sınıf öğrenci-
lerinin alt sınıflara
göre eleştirel düşün-
me puan ortala-
malarının daha yük-
sek o!duğunun
görüldüğünü kaydetti.
Prof. Dr. Khorshid,
gençlerin sosya!
etkinliklere katılma
durumuna göre
gerçek!eştirdikleri
analiz sonucunda
sosyal etkinliklere
katılan öğrencilerin
eleştirel düşünme
puan ortalamatarının,
diğer öğrencilere göre
daha yüksek bulun-

Sıyfı 9

r
duğunu kaydetti.
Prof. Dr. Khorshid,
gençlerin, eleştire!
düşünce yapılarını
ge|iştirmek için sanat-
sa! etkin!iklere yön.
lendirilmesi gerektlğl.
ni vurguladı. Kitap
okumanın eleştirel
düşünme gücünü
artırdığını ifade eden
Prof. Dr. Khorshid,
açıklamasında şunları
kaydetti: "Çalışma
sonuçları göz önüne
a!ındığında, öğrenci-
lerin okudukları kitabı
sorgulamadıkları ya
da eleştirmedikleri
görülmektedir. Genel
olarak hemşirelik
öğrencilerinin puan
ortalamasının düşük
olması, eğitim müfre-
datının eleştire!
düşünme becerilerini
geliştirecek şekilde
düzenlenmesini
gerekli kılmaktadır"

f cuxuux slvısl cızeref

al etklnllkler ele ücünü arttı

diğerlerine oranla
daha tazla olduğunu
be!irledi.
EÜ Hemşirelik Yüksek
Okulu Hemşirelik
Esasları Ana Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr.
LeyIa Khorshid, ça!ış-
ma sonuçlarına ilişkin

KAYıP
Ankara DeftÖrdar!ığı ile sözteşmeİİ
Lider Damga Matbaasına bastırılan

faturalarımızdan 9601 no ile
başlayan koçandaki 9616 - 9650 sıra

numara!ı fatura yaprakları kaybo!muştur.
Hükümsüzdür.

ELEMENT LTD.şTI.

rte-
kadınlarda de

riski daha iazla
Psikolog Yıldız Özkan
Dereli, depresyon
riskinin kadınlarda
erkeklere oranla daha
iazla görüldüğünü
söyledi.
Erciyes Üniversitesi
Mediko Sosyal Merke
zi'nde görevli Uzman
Psikolog Yıldız Özkan
Dereli, depresyonun
duygusal, zihinsel,
davranışsa! ve beden
se! belirtilerle kendini
gösterdiğini dile getir-
di. Toplumun kadın-
lara yüklediği rollerin
tazla olduğunu belir
ten Dereli, kadınlarda
duygusal yoğunluk ve
yüksek beklentilerin
depresyon riskinin
artmasında etkili
olduğunu söyledi.
Dereli, evlilillve
çocuk sahibi olmanın
getirdiği sorumluluk-
ların depresyonun
tetikleyicisi o!duğunu
belirterek "Depres
yoh, ilaç ve psikolojik
terapi yöntemleri ile
tedavi edilebilir" dedi.
Depresyonun bir
duygu ve durum
bozukluğu oluğunu
anlatan Dereli, has-
tanın kendi kendine
düzenli uyguiamaiar
yaparak depresyonun
etkileri ni azaltabi le-
ceğini söyledi.
Psikolog Dereli,

depresyon!a ilgi!i bazı
tavsiyelerde bu!undu:
"Be|irtilerinizin ve
şikayetlerinizin neler
olduğunu ve şidde-
tinin derecesini 0-10
puan arasında derece
Iendirin. Nedenl rinin
ne olduğunu tespit
etmeye çalışın. Sizi
depresif olmaya iten
olumsuz düşünce
Ierinizin neler olduğu
nu keşfetmeye çalı
şın. Bu düşüncele rini
zi bir kağıda yazın ya
da aklınıza her ge!
diğinde kağıda bir
çentik atın. Bu düşün
celerinizin sayısının
iazla olduğunu görür
seniz te!aşlanmayın,
bu durum düşüncele
rinizi yakalamada
ustalaştığınızı gös-
terir. Bu uygulamayı
yapmak için duygu-
larınızdaki bir değişik-
liği kul!anmak sizin
için ko|aylaştırıcı olur.
Tespit ettiğiniz olum-
suz düşüncelere man-
tıklı cevap verin ve
yaptığınız biliçsel ha
taları belirleyin. Gün
içinde yaptığınız işler
pencereden dışarı bak
mak bile olsa yazın.
Başarı puanı perfor-
mans gerektiren iş
lerine kadar iyi yap-
tığınızı belirtir."

0nres ıı

çlzıYoRuM
Barış Güler'in kaleminden

7 YAş

ELE]ıIAil ARAillY(IR

Bilgisayar Yüksek lı{eslek 0kulu ıneıunıı

ELEIUIAN ARANİYOR

ı[OITO)( BıLGıSAYAR

Telı 5122563 GEtıılLİK

ELE]ıIAil ARAillY(IR

Firmamızda çalıştırılmak üzere

Askeiliğini yapınış
ıı

BAY şOFOR ARANIı|IAKTADı R,

Adres: Gazhane Caddesi ilo= 11

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

ELE],IAil ARAillYOR
yalova yolu üzerindeki

firmamızın satış mağazasında
çallşmak üzere lise mezunu

30 yaşını geçmemiş
BAYAN ELEMAN

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV lerinizi

hudurmaz@hotmail.com
adresine mail atmanız rica olunur.
NAtutLl zEYTıilLERı

l{U|l|lllilLll{ ıı0 |lD|ll{[ll{
kendi Özpl besirDiz ktnbantıklanınua

Gemlik Belediye }lezbabagıDdald

Teşisimizden tenlD edebilir§init

Isteyen müştertlerimtdn
Korbanlan qzıDaD kasaplanmıda

istenllen yerdg keglllr.

BERılAY Eı
Tel : 513 11 48 Cep Tel : 0,532 779 91 94

TEslsltvlızDE UC|IETsIZ ı(Esltvl HlzlvlETltvllz VAI?DlR



Gezi ci Bursastore Ma azası
y

Gemllk'te Bursas orlu
taraftail arın akınına u

Y

radı

ı

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Gönüllere taht
kuran Bursaspor
sevgisi taraftarının
ayağına geldi.
Dün çarşı meydanı
cami önüne
gelen gezici
Bursastore
mağazası yeşil
beyazlı takıma
gönül verenlerin

akınına uğradı
Küçük ve UtlyJX
her çeşit eşofman,
formalar, kaşko!
ve takkeleri
taraftarın ayağına
getiren Bursastore
satış mağazasında
taraftarlar peşin
ve kredi kartıyla
istedikleri
malzemeleri alma
imkanı buldular.
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Futbolcu kızlar
Bursa'nın -

ururu oıdu

(

Türkhakeıne uslararası
Uluslararası voleybol
hakemi Ümit sokultu,
dünya ligi ve şampi
yonlar ligi maçlarında
görevlendirildi...
1994 yılında ulus-
lararası kokart takan
ve bugüne kadar
Türkiye ligi dışında
7 şampiyon|ar ligi
finali ile dünya
liginde 53 maçta
görev yapan Sokullu,
Uluslararası Voleybol
Federasyonu (FIVB)
tarafından Amerika
Bir|eşik Devletleri-
ltalya ve Sırbistan-
Rusya milli takımları
arasında oynanacak
dünya ligi mü
sabakalarının yanı
sıra, Rusya'da
yapılacak Erkekler
Şampiyonlar Ligi 4'lü
finallerinde görev
yapacak. Rusya'da
31 Mart-l Nisan tarih-
lerinde organize

u
edilecek o|an
Erkekler Şampiyonlar
Ligi 4'lü finalleri için
Avrupa Voleybol
Konfederasyonu
(CEV) tarafından
görevlendirilen Ümit
Sokullu, F|VB tarafın-
dan da 1 5-16
Haziran tarihlerinde
Chicago'da yapılacak
Amerika-ltalya ve
29 Haziran-
1 Temmuz tarih-
lerinde oynanacak
olan Sırbistan-Rusya
mil!i takımları arasın-
daki Dünya Ligi
maçlarında düdük
çalmak üzere
görev!endirildi.
13 yıldan bu yana
görev yaptığı tüm
u!uslararası müs-
abakalarda Türk
insanını temsil ettiği-
ni söyleyen Ümit
Sokullu, "Büyük bir
gurur duyuyorum.

uluslararası camiada
'Türk hakem' olarak
tanınıyor, kendi
ismimin önünde
ulusa! kimliğimin
olmasından büyük
onur duyuyorum.
kendimizden önce
ülkemizi temsil
etmenin haklı gururu
içindeyim" dedi.
Sokullu, Nihat
Ermihan ve kadir

llbeyli gibi hakem-
lerin dünya liginde,
arkadan gelen 5
hakemin de Avrupa
liglerindeki müs-
abakalarda düdük
çalmasının büyük
bir mutluluk kaynağı
ve Türk voleybolu
açısından büyük
bir gurur kaynağı
olduğunu da
dile getirdi.

ıı

0ret|

yıldırım Ticaret
Anadolu lletişim
Meslek Lisesi
başarıya doymuyor. ı
FutboI takımı,
Bursa şampiyonu
olurken, basketbol-
da da il ikincisi
olarak başarı halka-
sını genişletti.
Başta futbol olmak
üzere çeşit!i
branşlarda başarıla
ra ambargo koyan
yıldırım Ticaret
Anadolu lletlşlm
Meslek Lisesi'nin
kızları önüne geleni
deviriyor. Sportif
başarılarıyla ününe
ün katan yıldırım
Ticaret Anadolu
lıetışım Meslek
Lisesi Kızlar bu
kez hem futbolda,

hemde basketbo|da
raklplerine açı}<

ara fark attı.
Çek|şmeli geçen -
maçlar sonunda
kız futbo! takımı
Bursa şampiyonu
olurken, basketbol
takımı da il ikincisi
oldu. Beden eğitimi
öğretmenleri Ayvaz
Kosuoğlu ve Oktay
Demirci nezaretinde
kızlarda futbol,
erkeklerde,
voleybol, atletizm,
basketbol, kız ve
erkek!erde
tekvando ve güreş
branşlarında
faaliyet gösteren
okul, futbol bayan
milli takımı
forması giyen
sporculara sahip.

Barbaros BALMUMCU

Haydi Gençler!
Geçen hafta Dikkaldırım'ı yenerek moral

bulan Gemlikspor, bu hafta deplasmanda
Baharspor ile karşılaşacak.

Baharspor genç ve tehlikeli bir eklp.
Bu moralle Gemlikspor'un galip

gelmesini istiyorum.
Yalnız Cabbar Hoca'dan ricam şu; ka-

leye koyacağı adama çok dikkat etmeli.
Kalecimiz çok zayıi. Çok dikkatli olması
|azım.

GençIer sizler bu maçı alacaksınız ona
inanıyorum. Maça iyi odaklanın şampiyon-
luğa layık bir takımsınız.
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Kal hastalarına
balık tavsl

ı

esı

saĞLıK

Toz ve mlkro lar sa ımızı tehdlt edi

Sıyfa l l

Kütahya Evliya
Çelebi Devlet
Hastanesi doktor-
larından Enis
Koçak, kalp
hastalarının içerdiği
koruyucu yağ asidi
sebebiyle balığın
sofralarından
eksik edilfremesi
gerektiğini söyledi.
Kalp ve Damar
Hastalıkları
Mütehassısı Dr.
Enis Koçak, balıkta
herkes için yararlı
B,AveDvitamin-
lerinden bol
miktarda bulun-
duğunu bildirdi.
lhtiva ettiği koruyu-
cu yağ asidiyle
balığın kalp hasta-
ları için önemli
bir gıda olduğunu
belirten Koçak,
"Ba!ıkta doymamış
yağ asitleri fazla.
lçerdiği koruyucu
yağ asidiyle

balık, kalp
hastalarının
tercih etmesi
gereken bir gıda.
Bu öze!!iği i!e tam
bir kalp dostu.
Balık üstelik koles-
terol açısından da
fakir bir et. Bu
açıdan kTrmızı ve
beyaz etten daha
sağlıklı olan ba!ık
düzenIi olarak
tüketilme!i" dedi.
Balıktan istenen
faydanın sağla
nabilmesi için pişi
rilmesine de dikkat
etmek gerektiğini
vurgulayan Enls
Koçak, "Balığı
ızgarada ya da
fırında pişirmek
daha sağlıklı.
Yağda kızartıldığı
zaman ko|esterol
ve yağ miktarı
artıyor. Avantajını
kaybediyor"
şeklinde konuştu

Dünyada ve ülkem-
izde kötüye giden
çevre koşullarının
insanlığı ve özellikIe
küçük çocukların sağ
lığını tehdit eder bo
yuta ulaştığı bildirildi.
Kirlenen çevre koşul
larına karşı korunma
ihtiyacı, teknolojiden
yararlanma ve çeşitli
temizlik aletlerinin

üretilmesine yo! açtı.
Çevresel kirlilik
dışarıdaki havanın
yanı sıra evlerin
içerisindeki havayı
da tehdit eder duru-
ma geldi. Özellikle
evlerin içindeki toz,
bakteri gibi gözle
görülemeyen zararlı
maddelere karşı
insanları korumak ve

Y Y

hijyenik şartlar oluş-
turmak için temizlik
robotları üretiIiyor.
Bugün sanayileşmlş
birçok ülkede her
evde ku!lanılmaya
başlanan bu robotlar,
ülkemizde de yavaş
yavaş yaygınlaşıyor.
Erciyes Sağlık ve
Temizlik Robotu Ofisi
Kayserl Bölge

Sorumlusu ve Günpa
Pazarlama GeneI
Müdür yardımcısı
Hamza Yıldız, evlerin
havasını tozlardan,
kokulardan bakteri ve
diğer zararlı madde
lerden arındırmak
için sağlık ve
temizlik robot|arının
kullanılması
gerektiğini belirtti.

lı 0r

a

Aler eıdııııı mevsımı
Burunda kaşıntı,
gözlerde yanma ve
batma, hapşırık kriz-
leri... Baharla birlikte
yineleyen bu tür
şikayetler, alerjik
hasta!ıkların haber-
cisi. Alerjik hasta!ık-
lar ise ileri aşamalar-
da astıma dönüşüyor.
Uzmanlar, özellikle
çocukların korunması
için anne-babaları
uyarıyor
Polenler, ev tozları,
küf mantarları, kedi
köpek tüyü gibi mad-
deler, hastalığın
neden!eri arasında.
Allerjik hastal ıkların
sebepleri kesin
olarak biIinmemekle
birlikte, kişinin
genetik yapısı ile
çevre arasındaki et
klleşimin rol oynadığı
düşünülüyor.
Bu nedenle de birçok
alerjik hastalık bahar

aylarında artış gös-
teriyor. Saman
nezlesi gibi alerjik
hastalık !ar, özellikle
Nisan-Haziran ayları
arasında daha sık
görülüyor.
Korunmak için
sorumlu etken mad-
denin belirlenerek
ondan uzak durul-
ması önemli...
Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Çocuk
Hastalıkları Ana Bi!im
DaIı Öğretim Üyesi
Prof. Esen Demir,
hastalığa karşı alı-
nacak önlemler
konusund3 şunları
söyledi: "Orneğin
dışarıya çıktıktan
sonra eve geIip bir
duş almak, kıyafetleri
çıkarıp ev dışında
brılundurmak, polen-
Ierin en yoğun
olduğu sabaha karşı
pencerleri kapalı tut-

mak gibi önIemler
yapabileceğimiz
önlemler."
Ancak, öze!likle
çocukların korunması
o kadar kolay değil.
Bu nedenle, çocuk-
larda erken teşhisle
ilaçlı tedaviye başlan-
ması gerekiyor.
Şikayetlerin devamın-

- da ise aşı tedavisineı
başlanıyor.
Prof. Esen Demir:
"İmmünoterapi

dediğimiz aşı tedavisi
var. Onu yapıyoruz
ve baskı!amaya
çaIışıyoruz kişinin
a.lerjik yapısını.
Orneğin alerjik
nezle olan bir kişinin
ilerki dönemlerde
astıma ilerleyişini
engelliyor veya yeni
maddelere karşı
duyarlılık
kazanmasını
engelliyor." şek|inde
konuştu.
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lttaıye ' 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 51+
Anıtur 514
Kamil Koç 513

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

HASTANELER

TEK Anza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııİ Eğt. Md.

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

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

Halk Eğitim Müd

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

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

513 92 00
513 23 29
513 10 68

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Tomo To rafi 513 65 29

TAKsıLER

Devlet Hastanesi
ssk Hastanesi
Mer.Sağ.Ocağı

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 Yalnfz 185

DENİZ OTOBÜSÜ
,Bursa 256 71 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1212
Yalova (226) 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT

|2261 814 10 20

|226| 363 43 19

{262| 655 60 31

Yalova
Topçular
Eskihisar

oToBUs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TUP DAG|TİCİLARİ

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
Totalgaz

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

2ll'[art 2007 Perşembe

ÇAMLICA tCZAl{tSI
SemercilerYokuşu llo : 16/A

Tel :513 11 45 GEMLİK

]K rfe-
GEilüK,iıü iLK GüNLüK GAzETEsi

GEıruK

I GüNLüK sivısi cızErE I

YEREL SURELİ YAYİN
YıL : 31 sAYı : 27o3

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : xönrez oFsET
Matbaaclık-Yay ıncı lık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram Günleri ve Pazar gün|eri yayınlanmaz)
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0ıdilek'te

18 Mart Çanakkale
Zaferi'nin kutlandığı
bugünlerde
ozdilek Bursa ve
Gemlik Mağazasında
Çanakkale Savaşları
i!e ilgili fotoğraf
sergisi a.çıldı. '
Gemlik ozdilek §

Mağazasının
giriş bölümünde
düzenlenen
sergide, Çanakkale
Savaşlarının
yapıldığı 1915 yılında
cephede çeşitli
görüntüler yer a!ıyor.
ozdilek Halkla
lllşlller Sorumtusu
Fuat Sığak
gazetemize yaptığı
açıkIamada,

aııakka|e lahr| foto

Y

raf §er

ıı

ı§ı

söyledi.
Gazilerin keyifli
bir gün geçirdiğini
ş.öyleyen Sığak,
Ozdilek Mağazaları
olarak anlamlı
bir günde Muharip
Gazileri a([rlamaktan
büyük mutluluk
duyduklarını
söyledi.

Özdilek mağazaları
nın alışveriş yanında
kültüre de önem
verildiğini belirterek,'
Türkiye Muharip
Gaziler Derneği
üyelerinin de
Bursa Mağa*sındaki
sergiyi gezerek,
öğ|e yemeğini de
birlikte yediklerini

Gemlik Senfonisi'nin bestecisi lılaestro Hasan Cihat Orter GemIik'ten geçti
ıı

Hasan Olhat 0rter
ıll

$anat

to
GemIik Senfonisi'nin
bestecisi Maestro
Hasan cihat Örter
yazarımızın Yelda
Baykız ile yaptığı
sohbette
"Top!umumuzda
büyük bir sevgisizlik
yaşanıyor. Sanatçı
topluma sevgi
sunan kişidir" dedi.
Tibe! Otel'de dün
yazarımız ile
biraraya gelen
Orter, gençliğin
okuyan, kararlı,
çağdaş, vatan
duygusunu
bilen kişi oIması
gerektiğini
belirterek,
şunları söyledi.
"Sanatçı, Atatürk'ün
dediği gibi toplumun
dilidir. Bana ulaşmak
isteyen gençlerimiz,
internette'Yoıı Tube'
adresine girip arama
motoruna Hasan
Cihat Örter yazdığı
takdirde bana
ve eserlerime

ulaşacaklardır.
Ben,.gençliğin
çağdaş, okuyan,
kararlı, yani vatanın
kıymetini bilen
bir gençlik olmasını
istiyorum.
Komplekslerimizden
arınıp, sanata ve
sanatçıya değer

ıdı/,

vermeliylz.
Bu konuda
ıqedyaya büyük
iş düşmektedir"
Hasan Gihat Orteı
dün saat 21.oo'de
Bursa Resimlik'te
sevenleri ile
buluşarak, gitar
dinletisinde bulundu.
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BuRsR,vR oıTtlllCilı ızC oCRCH HRLtulRDı
HABAş TUNCAY 0T0 GAz

ııizııuri ırıĞıNızA cndnni
Bilgis ayar ile benzin
ve LPG gaz ayarlilfl,

TSE belgeli Teknik elemanlar
tarafrndan istasyonum uzda

yapılmaya başladı
yalova yolu özdilek ka
Tel : 5{ 3 14 25 GEM

rş.ısı
LıK

23 Mart 2007 Cuma

GEMı_lx

ıı

GErvıı_iK,iN iı_x cüNLüx GAzEresi

TARAFS İZ SİYASİ'G,A.Z;ETE
i n fo@ ge m l i kko r f ezgazetes i. co m 25 YKr. (250.000 TL.)

oo

KoRFEz AV
BAL| l(Çl Ll K MALZEMELER|

TOPTAN & PERAKENDE

lfi RA nvcıııĞı ıı,ınurıvııııni

VE TABA|vcn ıuınıı,ıİsİ

{RUHSATLII SATıŞuRIYı.A

HlzMETINlzE AcILDı
Biilent ve NıınıgırDursun '

Semerciler Yokuşu f gle Cei{l-İX
Tel : 512 21 33 Fax : 514 11 4a

ııGemllk Camilerinde görevli 11 Imam ve

ı

ı 
daınları tellnoloıılil eu uıll §a

U

lı 0r
{ ya

Kurs öğretmenliğini N urgül Kaynak' ın
ptığı Bilgisayar kursuna katılan Gemlik

Camilerinde görevli 11 imam ve hatip, 160
saatlik kursu bitirerek, belgelerini almaya
hak kazandılar. Dün düzenlenen törende, ilk
belge İlçe Kaymakamı .Mehmet Baygül
tarafından Çarşı Cami lmamı , Süleyman
Yedek'e verildi. Kaymakam Mehmet Bay-
gül, tüm din adamlarını bu tür kurslara katıl
maya davet etti. Din adamları, geçmişteki
siyah beyaz din adamı portresini kırıp,
dünya teknolojisinden geri kalmamak için
kursa katıldıkl arı n ı bel irttiler.
Seyfeftin ŞEKERSÖZ'ün haberi sayfa Z'de

ö

Güne Bakı
F ı,§.

Kadri GÜı_en
kadri_g u l er@ hotmai l.com

Erdoğan Cumhİrb aşkanı seçilmeti mi?-
i-umhurbaşkanlığı seçimleri yaklaştıkça gergi

ik oe tırmanıyor.
Parlamentoda Cumhurbaşkanını seçme çoğu

|ı Juni sahip olan AKP'nİn Genel Başkanı Başbakan
F.-.cep Tayyip Erdoğan, hala adayım diyemiyor.

Paıti içinden 4 kişinin Gumhurbaşkanlığı aday
gı konusunda ise nabız yoklaması yaptırıyor.

İxtidar Partisi gerginliği azaltacağına hukuk dışı
ışlemleri yaptırmaya devam ediyor.

Danıştay ve Yargıtay'a üye seçimlerini bilerek
enge!liyor.

10 yeni üniversite kurulmasına karşın, 15 yeni
üniversite kurulması için girişim başlatıyor YÖK'le
çekişiyor.

Silahlı Kuwetlerle yaşanan gerginlik ise başı
dan beri sürüyor.

Böyle bir ortamda Türkiye Cumhurbaşkanı'nı
seçecek..

Ana muhalefet partisi ve sivil insiyatif ise
Başbakanı n Cumh urbaşkanı oIması n ı i stemiyor.

Anayasanın 104'cü maddesi, Cumhurbaşka
nı'nın tarafsız olması gerekliliği üzerinde duruyor.

Bu durumda Başbakan Erdoğan tarafsız olabili
mi?

Olamaz.
Önceki gün basında, büyük oğIunun yük gemisi

aldığı haberi üzerine, gazeteye kürsüden demediğini
koymayan bir kişi, Cumhurbaşkanlığı yapabilir mi?

Erdoğan Cumhurbaşkanlığına seçilebilir ama o
koltuk da zor oturur gibi geliyor bana.

Cumhurbaşkan!ığı makamına kurumlarla ve
siyasi partilerle çatışmayacak, herkesin benim
sediği bir aday ortaya çıkarmalılar.

Ülke lçln bu gerekli.

§s

6i,r,,üı]: ,,

lstaııbul.Bur§a lkl $aate lnecek
Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolla
rı'nın (TCDD) kamu -
özel sektör ortaklığı
modeliyle (PPP)
yapacağını
duyurduğu Bursa -
osmaneli arasındaki
hızlı tren hattına
çoğunluğu yabancı
20'nin üzerinde
firma talip oldu.
6.5 milyon yolcu
kapasiteli hattın
yapımıyla Bursa -
Ankara arasının
trenle 2 saat 20
dakikaya, Bıırsa -

lstanbul arasının
ise 2 saate düşmesi
planlanıyor.
Altyapı maliyeti
yaklaşık 230 milyon
dolar, üstyapı ise

155 milyon dolara
ulaşacak olan
projenin inşaat
çalışması ise
3 yıl sürecek.
Haberi sayfa 3'de

ıffitü haneler

Haftası ha r

Kütüphaneler Hafta
sı'nın 43.ncüsü 26
Mart - 01 Nisan 2007
tarihleri arasında
kutlanacak.
Gemlik llçe Kütüp
hanesi Müdürü
Erdal Şen, kütüp
hane okuyucu salo-
nunda haftayla ilgili
kitap sergisi ve çe
şitli etkinlikler hafta
boyunca devam
edeceğini, okumayı
sevenlerin haftayı iyi
değerlendirmelerini
jstedi. Sayfa 3'de
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Gürhan çETİNKAYA

Deneyimlerin blleşkesi: YaşIılık...
Yaşlanmak...Doğmak kadar doğa! bir

evre... Herkes bir gün yaşlanacak..
Bu gerçeği onay|amak yaşamı özümse-

mekle eş anlamlı..
Kaldı ki yaşlılık, deneyimle yoğrulmuş

çok özel bir dönemi de içeriyor..
Ve yaşlılar, toplumdan kopmayan, genç

düşünceli, hoşgörülü, deneyimleriyle
gençlere yol gösteren ,toplumu zengin-
|eştiren en önemli değerler..

Onun için insan odaklı bir po|itikayı
yaşama geçirmek gerek.

Yaşlanan insanların,y?şama sevincini
yitirmeden, gelecek kaygısı duymadan,
gereksinimlerinin karşılan d ı gı, sevildikleri-
ni anlayarak yaşamlarını surdürmeleri
sağ!ıklı bir toplumun önemli koşulu.

Yorucu bir tempodan sonra yaşam
mücadelesinin zorlaştığı yaşlılık döne-
minde, insan, desteğe ve hassasiyete
daha çok ihtiyaç duyuyor.

lnsanlar bu dönemde önüne çıkan
sorunları ancak, sahip oldugu tecruiıe,
yakınlarının ilgisi ve devletin sahiplenmesi
ile aşabiliyor.

Yaşlanan insanları kendi kaderleriyle
baş başa bırakmamak insan olmanın
olmazsa olmaz koşullarından..

Bildlk bir öyküdür..
Adamın biri, yaşlı babasından bıkar,

evinden uzaklaştırmak için plan kurar. En
sonunda babasını ıssız bir dağa bırak-
maya karar verir. Yanında da küçük oğluy-
la birlikte babasını sepete koyarak dağın
yolunu tutar. Adam, dağ başında babasını
sepetin içinde bırakarak hızla eve
yöneldiğinde küçük çocuk bu durum
karşısında telaşla babasına seslenerek,
kendisinden beklenmeyen şu ibret dolu
sözleri söyler:

'Baba, sepeti unuttun!' der.
Bu söz karşısında irkilen baba, sepetin

önemsiz olduğunu söylemeye çalışırsa da
çocuk lafı gediğine koyar:

'Baba, seni yaşlandığında buraya ne ile
getireceğim?'

Bu söz üzerine habai yanlış yaptığını
anlar ve dağda bıraktığı babasını alarak
eve döner. Dağa bırakılan baba, oğluna
hitaben:

'Geri dönüp beni alacağını biliyordum.'
der. Bunun üzerine oğlu: 'Nereden biliyor-
dun?' diye sorduğunda:

'Çünkü ben babamı yaşlandığında
dağa bırakmadım ki!' cevabını verir.'

Demek ki...
Herkes ektiğini biçiyor..
Sağlıklı bir ürün biçmek için

de......Doğru adımlar atmak ana koşul..
Orneğ|n.. Huzurevlerinde barınan veya

tek başına yaşayjn yaşlıların, zaman
zaman ziyaret edilmesi, yalnızlıklarının
paylaşılarak yaşama sevinçlerinin canlı
tutulması insanlık görevi...

En azından yaşlılar haftasını fırsat bil-
erek huzurevlerinde yaşayan yaşlıların
hatırını sormak bile onları yaşama
bağlayan önemli bir unsur..

DYP llçe Başkanı Faruk Güze!'in yaptığı
gibi.. Aralarında DYP llçe. Kadın Kolları
Başkanı.Safiye Çevik ile |lçe Yönetim
Kurulu Uyesi Gülsen Canlı'nın da bulun-
duğu DYP'liler Kap|ıkaya'da bulunan
huzur evindeki yaşlıları ziyaret etmişler.

Kuşkusuz hüzün ve mutluluğun bir
arada yaşandığı anlar bile o insanların
içindeki yaşam duygularını harekete
geçirmiştir.

Ancak... Yukarıda da sözünü ettiğim
gibi... Herkes bir gün yaşlanacak..

Bu gerçeği iyice özümsemek gerek....
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Dln aı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Günün teknolojisine
ayak uydurmaya
ve kendilerini
her yönden
geliştirmeye
çalışan Gemlik
camilerinde
görevli 11 lmam ve
Hatip 160 saatlik
Bi!gisayar
kursunu bitirerek
belgelerini aldılar.
Kaymakam
Mehmet Baygül,
llçe Milli Eğitim
Şube Müdürü
Hüseyin Zan ve
HEM Müdürü Kemal
Çetinoğtu, llçe
Emniyet Müdürü
Ali kemal kurt ile
İmam ve Hatip'Ierin
de katıldığı belge
töreni İbrahim
Akıt Gaddesi'ndeki
Emir Ertem
Lokantasında
yemekli olarak
yapıldı.
Kurs öğretmenliğini
Nurgül Kaynak'ın
yaptığı Bi!gisayar
Kursunda
'Geçmişteki
siyah beyaz din
adamı portresini
kırıp, dünya
teknolojisinden
geri kalmamak
için'kursa
katı!dıklarını
belirten din
adamları ge!işen
modern

çaga ayak
uydurmakta
oldukça bilinçli
oözüktüler.
Jİl uelgeyl
Çarşı Gamii
lmamı Süleyman
yedek'e veren
Kaymakam
Mehrnet Baygül,
tüm din adamlarını
bu tür kurslara
katılmaya
davet etti.
Düzenlenen
belge töreninde
kursiyerlere
belgeleri konuklar
tarafından
veriIdi.
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KİRALİK DAİRE
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Tel :5{3 96 83 GEMLIK
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KİıRT}ı REı(lA]Ul
Her turlü alım.satım,

eleman ilanlannız ve

reklamlannız için bizi arayın

İstllll CaO*si Bon S*ak i{o : XıB GEilüK
(Akbank anhğı Shıdyo Preslijyanı

Td : (0.22a} 5l3 $ 83 Fu : 5l3 35 95
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Her yıl Mart ayının
son pazartesi
günü ile başlayan
ve bir hafta
boyunca çeşitli
etkinliklerle
sürdürü!en
Kütüphaneler
Haftası'nın
43.ncüsü
26 Mart-01 Nisan
2007 tarihleri
arasında kutlanacak.
Gemlik llçe
Kütüphanesi
Müdürü Erdal Şen,
yaptığı açıklamada,
kütüphane okuyucu
salonunda
haftayla ilgili
kitap sergisi ve
çeşitli etkinlikler
hafta boyunca
devam edeceğini
ve öğrencilerin yanı

sıra okumayı
sevenlerin
haftayı iyi

değer!endirerek
kütüphaneye
ge!erek

sergilenen
kitaplardan bi!gi
edinmelerini istedi.

haneler Haftası ba 0r
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Diş Hekimi
Ozcan VURAL

( ).zc arıvurall gl3@hotmait.com
www.m ill iyeUblog/özcan vural

Zavallılar!....
"Devrimciliğin, demokratlığın, halk hare

ketinin, hak aramanın, özgürlüğün ne
olduğunu çok iyi bilenlerdeniz" diyorlar
bunları gören halkımız..

Hak!ı olduğu feryadında halkımız bakın
neler diyor:
"Bunun neresi eylem neresi halk

hareketi? Halka ne faydası var...
İstanbut'dan zor belİ binip varoşlarına

geldiğimiz otobüsleri taşlıyor veya yakı
yorlar. Arkasından da, 'Bunu halkımız için
yaptık' diyorlar.

Böy|e bir şey olur mu? Ben evime gide-
cek vasıta bulamıyorum.
Akşam olunca yollarda kalıyoruz.

Evimize neredeyse gece yansına doğru
kan, ter içinde ulaşıyoruz. Sabahları ise
işimize gidecek vasıta bulamıyoruz.
Halkın malını yakmak, hizmeti engelle-

menin ne faydası var?
Bunun adı olsa olsa halk düşmanlığı ve

onlara ihanettir, hainliktir."
Sen varoşlarda oturanların çocukları..
Siz nereden, ne için geldiğinizi düşün-

meden, belki de yaşadığınız şehrin güzel-
liklerinden pay alamadığınızın hırsı ve
hıncı içinde bu güzellikleri tahrip ederek
aşağılık duygularınız tatmin etmeye
çalı şıyorsu n uz..

Ama, ama astında bindiğiniz dalı kesiyor,
kendinizi bir zavallılık çukuruna atıyor-
sunuz. Eğitimsizliğinizi, bir mes|ek sahibi
olamamanızın, işsiz olmanızın acısını
sizlere hizmet için verilen araçları-otobüs-
leri yakarak, ve aslında sizler gibi ekono
mik zorluklar içinde olan Emniyet güçleri
nin üzerine giderek yapıyorsunuz.
Aslında sizler birer ne yaptığını bilmeyen

birer piyonsunuz.
Kendine hizmet veren aracı yakmak,

şoförünü dövmek, o otobüslerdeki yaşlı,
hasta ve çocukları korkutmak ve onlara
eziyet etmenip eylemle filan alakaşı yok-
tur.

Bunları yapanları çevreleri biliyor ve
tanıyor!ar.
Yakında birer birer yakalanıp yıllarca

ceza evlerinde gençliğiniz, ümitleriniz
gidecek, kaybolacak, yaşayan birer mevta
olacaksınız..
Arkasından da onlara kin ve nefretle bak-

mayı sürdürüyorlar.
Belki bu durum onların işine de geliyor

olabilir ama, bizim Çarıklı Erkanı Harp
denilen vatandaşlarımızın ne zaman
ne yapacağı belli olmaz. Ayağınızı denk
alın. Bu iş böyle gitmez.

Bir yerden gelecek böyle bir yumruk
yersiniz ki, değil Molotof koktely atmak,
ayağa ka|kacağınız bacaklarınızı bula-
mazsınız..

O otobüslere benzin atan maşa çocuk-
!ar! Sizleri bu tür eylem|ere zorlayanların
hedefleri belIi ama bir düşünün baka|ım.
Belki de ertesi gün yaktığınız otobüs

gelmediği için, babanız işine, kardeşiniz
okuluna, komşunuz üç ay ewel zor bela
aldığı hastanede film çektirme rande-
vusuna sizin yüzünüzden gidememiş ola-
bilirler.
Bunları düşünürseniz nerede olduğunuzu

ve ne yaptığınızı belki görebillrsiniz...
Yazık oluyor slze..

YazıYORUlW

lstanhul.Bursa lkl saate inecek
Bursa - Osmaneli
arasında kamu - özel
sektör ortaklığıyla
yapılacak hızlı tren
hattına, aralarında
lspanyol, Betçika!ı ve
Kuveytlilerin de
olduğu 20 talip
firma var.
Türkiye Cum
huriyeti Devlet
Demiryol!arı'nın
(TCDD) kamu - özel
sektör ortak!ığı
modeliyıe (pp-p)
yapacağını duyur-
duğu Bursa -
osmaneli arasındak|
hızlı tren hattına
çoğun!uğu yabancı
20'nin üzerinde
firma talip oldu.
TGDD'ye başvuran
firmalar arasında
Kuveyt Türk Yatırım
Bankası, Belçikalı
Transurb Technicrail,
lspanyo! lsolux
Corsan, lmathia ve
Alarko - OHL fir-
maları yer aldı.
Yaklaşık 385 milyon
dolarlık projede,
TCDD ile ortak ola-
cak firma, hattı 25 yıl
işletme hakkının yanı
sıra yolcu ve yük
garantisi alabilecek.
Tayvan ve
Hollanda modeli
Yatırım bütçesi, pro-
jelerlni tamamlamaya
yetmeyen TCDD, ilk
kez özel sektörle
ortak olacak. pilot

proje olarak Bursa -
Osmaneli arası 105
kilometreIik hattı
seçen Devlet
Demiryolları, Tayvan
ve Ho!landa'daki
örnekleri inceleyerek
Türkiye'ye uygun bir
model ge!iştirdi.
TCDD yetki!ilerine
göre, hattın yoğun
ilgi görmesinde,
bölgedeki yolcu
potansiyelinin yük-
sekliği ile Bursa'nın
otomotiv ve teksti!
sektöründe önem!i
bir merkez ha!ine
gelmesi etkili oldu.
Oyak - Renault,
Tofaş ve Karsan fab-
rikalarının bulunduğu
Bursa, iplikte de
önemli bir üretim
merkezi. Bölgenin,
29 konserve, 6
ayçiçek yağı ve 2
gazoz fabrikasıyla
önemli bir yük

potansiyeli de var.
6.5 milyon yolcu kap-
asiteli hattın yapımıy-
!a Bursa - Ankara
arasının trenle 2 saat
20 dakik?y?, Bursa -

lstanbul arasının ise
2 saate düşmesi
planlanıyor.
8 - 10 yılda kendini
amorti edecek
Projeye göre TCDD,
hattın alt ve üstyapı
çalışmalarında özel
sektörle ortak olacak.
Altyapı maliyeti
yaklaşık 230 milyon
do|ar, üstyapı ise
155 milyon dolara
ulaşacak.
Onümüzdeki yıl
başlaması plan!anan
projenin inşaat aşa-
ması 3 yıl sürecek.
Projeye ortak olan
özel sektör yatırım-
cısına meycut
TCDD hat kesim-
lerinde kullanım

ücretlerinde indirim,
Bursa - Ankara ile
Bursa - lstanbu!
hattında yolcu ve
yük taşıma hakkı,
yolcu ve yük garan-
tisi verilecek.
TCDD, firmaların
yaptıkları hattaki!erin
yanı sıra diğer
bazı gar ve
istasyonları da
işletme yönündeki
talebini
değerlendirecek. ı
TCDD'ye ait diğer
trenler Bursa -
osmaneli hattını
ku!landığında geçlş
ücreti ödeyecek.
Firma 8 - 10 yıl
içinde işletme
kirından ilk
yatırım bedelini
kazanacak. TCDD,
projede yap - işlet -
devret modeIinin bir
benzerini
uygulayacak.
|stanbul - Bursa
trenle 2 saat
Hızlı trenin Bursa -
Ankara arasını
2 saat 20 dakikıyA,
Bursa - lstanbu!-
arasını ise 2 saate
düşürmesi
bekleniyor.
Haffın 6.5 milyon
yolcu kapasitesi
bulunuyor.
Hattın işleyeceği
bölge otomotiv ve
tekstil merkezi
durumunda.

cceml lk kö rtez' internette www. g e m İ İ k ko rf ezgazetes İ . co m
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik
Belediyesi'nden
emekli olanlar
kervanına iki kişi
daha eklendi.
Çalışma yaşamlarının
tamamını Gem|ik
Belediyesi'nde
tamamlayan Ferit
kanbur ile Azem
kara emekli olarak
yeni yaşamlarına
merhaba dediler.
Martı Restorant'da
düzenlenen
yemekli gecede
Ferit kanbur ile
Azem Kara düygulu
anıar yaşaoilhr.
Gemlik Belediyesi
Tahsilat
Şefliği'nden
emek!i olan
arkadaşlarını
yalnız bırakmayan
Belediye
çalışanları ve
Büyükşehir
Itfaiye Teşkilatı
ile BUSKl'ye
geçenler Ferit
kanbur ile
Azam Kara'ya
yılların anısına
Teşekkür
plaketi ile birer
adet kol saati
alarak vefa örneği
gösterdiler.
Gem!ik
Belediyesi'nden
emekli olan
arkadaş!arı için
düzenledikleri
veda yemekleriyle

bilinen personelin
kendileri için
düzenledikleri veda
yemeğinden

r

mutluluk duyan
Ferit kanbur ile
Azem Kara,
gece boyunca

ı

geçirdikleri güzel
yıIları anarak
duygulu anlar
yaşadılar.

ctıİ §ıyfı 4

Beledl eclbr emekll
arkada larını unutmadı lar sllinecek"

AKR çiftçilerin kredi
borçlannı kaldırma
ya ve sicll affı getir
meye hazırlanıyor.
TBMM Tarım
Komisyonu Başkanı
ve AKP Adana
Milletvekili vahit
Kirişci imzasını
taşıyan "T.C Ziraat
Bankası A.Ş. ve
Tarım Kredi Koope
ratifleri Tarafından
Kullandırılan Grup
Kredilerinden Doğan
kefaletin sona Erdi
rilmesi Hakkındaki"
yasa teklifi, Meclis
Başkan!ığı'na sunul-
du. Teklif, kefalet
sorumlu!uğu sona
erecek borçlularla
aynı senetlerde yer
alan ve kendi bor-
cunu ödeyemeyecek
duruma düşmüş
olan kişiler hakkın-
da, bu alacakların
tahsilinin hazine
tarafından karşılan-
masını öngörüyor.
Devletin sosyal
sorumluluğu
gereği, borçluların
borçlarının Hazine
tarafından karşılan-
ması öngörülüyor.
Kefalet kalkıyor
Teklif, borçluların,
kendilerine ait
borçiarının öden-
mesinde Banka ve
Tarım Kredi Koope
ratifleri mevzuatın-
daki lehte hüküm
lerden yararlan-
malarını amaçlıyor.
Düzenleme i!e
sözleşmedeki diğer
borçlulara olan
kefalet sorumluluğu-

nun kaldırılması
öngörülüyor. Bu
kanun kapsamındaki
borçluların asalet ve
kefaletten kaynakla
nan borçları nedeni
ile aleyhlerine baş
latılan dava ve takip
ler ile mahkumiyet
kararları kaldırı|ıyor..' Gerekçeler
Yasa tekllfinin ge
rekçesinde şu gö
rüşlere yer veriliyor:
"Tarımsal destek-
lerin çok yetersiz
olduğu geçmiş
dönem|erde, tarım-
sal çalışmalar so]ıU-
cu elde edilen geliı
geçim düzeyinin çok
altında kalmıştır. Bu
sebeple çiftçilerimiz
kredi alabilmek için
her türlü şartı kabul
etmişlerdir. Çiftçiler.
imiz başka alanlarda
uygulaması olma
yitr, grup kefilliği ile
birbirlerine kefil
olmuş|ardır. Tespit
edilemeyen borç|u-
ların borçlarını grup
kefilliği sıfatı ile
ödemek zorunda
ka!mışlardır. Teklif
ile, başkalarının
borcu sebebi ile
müzayaka halinde
bulunan çiftçimizin,
bu zor durumdan
kurtarılması
öngörülmektedir.
Bu teklif ile
çiftçiterimiz,
kendilerine ait
olmayan ve
kendi|erini iflasa
götürecek olan
borçlardan
kurtulacak|ardır".

ıAKP'den e
se ı:ım est

ıft

iiBor

Siz de geleceğimize bugünden el koyun

Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...
EL KoYuil

Ayea, Telsim ve Turkcell hattınızdan 3464'e mesaj atın.
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yaz saatl u ulaması

Pazar ünü ba lı

yaz saatine hafta
sonu geçiliyor.
25 Mart Pazar
günü saat 03.00'de
saatler bir saat
ileri alınacak.
Güo ışığından
daha iazla
yararlanmak
amacıyla yapılan
uygulamaya
ilişkin Bakanlar
Kurulu kararı,
7 illart tar|hli Resmi
Gazetede
yayımlanmıştı.

0r

Buna göre yaz
saati, bir başka
deyişle ileri saat
uygulaması,
25 Mart Pazar
günü saat 03.00'de
saatlerin bir
saat ileri alınarak
04.00'e getirilme-
siyle başlayacak.
Uygulama,
28 Ekim Pazar
günü saat 04.00'de
saatlerin 1 saat
geri alınmasıyla
sona erecek.

A kent llkö retim okulu'nda
hız|ıı okuma seminerl

Y

Seyfettin ŞerenSÖZ
Özel Aykent
İlköğretım oku!u
öğrencilerine
yönelik yaptığı
çalışmalara bir
yenisini daha
ekledi.
oku!un salonunda
düzenlenen
"Hızlı Okuma
Teknikleri" konulu
seminerde Rehber
Öğretmen Emine
Ekşi, öğrencilere
hızlı okumanın
kabiliyet kadar
teknik gerektirdiğini
anlattı.
6.7.8 sınıf
öğrencilerine '
yönelik verilen
seminerde
Rehber Öğretmen
Emine Ekşi'nin
anlattıklarını can
kulağıyla dinleyen
öğrencileı
öğrendik!eri
hızlı okuma
tekniklerine
büyük ilgi
oösterdiler.
Ö6rencilerin
yoğun ilgisiy|e

karşılanan Emine
Ekşi, özellikle
sınavlarda
zamandan tasarruf
etmek amacıyla
okumanın seri
hale getirilmesi
konusunda öğrenci-
lerine tavsiyelerde
bulundu.

K rİez ABoNE oLDuNuzlıU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN
Iooİıoİ ıİY^ıİ cAz:lEI
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ıSev G@@m@V
se alınacaktır.ı 'aı

için randevu almalanllgilenenlerln ön eleme gerekmektedlr;

EL:514 53 OO buILlııügL1İ
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TüBITAK, bilimsel
oluşum, kavram ve
yenilikleri topluma
tanıtmak, öğretmek
ve sevdirmek, bllim
kültürünün yaygın-
laştırılmasını sağla-
mak amacıyla
hazırlanan proje
önerilerini
destekleyeceği
"Bilim ve Toplum
Proje Destekleri
Proqramı"nı başlattı.
TUBlTAK'tan
yapılan yazılı
açıklamaya göre,
Bilim ve Toplum
Proje Destekleri
Programı, "Doğa
Eğitimleri" ve
"Bilim Kampları ve
Okulları" ana baş!ık-
larında yapılacak.
"Doğa Eğitimleri"
ve "Bilim Kampları
ve Okulları" pro-
gramlarına, kamu
kurum ve kuruluşları
ile üniversite çalışan-
ları başvurabiliyor.
"Doğa Eğitimleri"
ile, doğayla ilgili
konular çerçeve
sinde, hedef kitleye

geniş bir ekoloji
viryonu kazandır-
mak, doğanın dilinin
öğretilmesi yoluyla
bilimin popülerleş
mesinin sağlanması-
na katkıda bulunmak
amaçlanıyor. Mllll
Eğitim Bakanlığı'na
bağ!ı öğretmenleri,
izci lideri öğretmen-
leri, fakültelerden
yüksek lisans ve
doktora öğrencileri-
ni, ilköğretiıİ
öğrencilerini, lise
öğrencilerini ve
yerel halkı, doğal
kaynaklar, ekosis-
tem, insan-doğa
ilişkileri konusunda
eğitmek ve "doğanın
dili"ni öğretmek
amacıyla hazırlanan
projeye 16
Nisan'a kadar
başvurulabilecek.

§ıyfı 6

ladı

rüelrex, "Bilim
Kampları ve
Okulları" proje
destek programıyla
da, bilim, teknoloji
ve yenilik konusunda
farkı ndal ı k yaratarak,
okul öncesi, ilköğre-
tim ve lise öğrenci-
lerine bilimsel
kavramları,
süreç!eri
anlamaları ve
bunları uygu!aya-
bilmeleri i}in olanak
sağlayan, onları
bilimle tanıştıran
Bilim Kampları
ve Bi!im Okulları'nın
Türkiye'de
yaygınlaştırılmasını
amaçlıyor.
Bu programa da
25 Mayıs'a
kadar başvuru
yapılabilecek.

oıııı(İıİısloızıt ]

Bilh ve to r0 elum

destekleme r0 ramı ba
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ılstlhdaın ahtl hazırlanı 0r
Hükümet, öze! sek-
törü rahatlatacak bir
"istihdam paketi"
üzerinde çalışıyor.
Sanayi ve Ticaret
Bakanı A!i Coşkun,
kızılcahamam'da
sorular üzerine,
işletmelerin
rekabet gücünü
artırmaya yönelik
"istihdam paketinin"
Bakanlar
Kurulu'ndan onay
aldığını söyledi.
Küçük ölçek|i işlet-
melerin eski hüküm-
lü çalıştırma zorun!u-
luğunu (prim öde-
mek kaydıyIa) kaldır-
mayı p|anladıklarını
belirten Coşkun, eski
hükümlü çalıştırma
şartının 250'den
tazla işçi çalıştıran
işletmelerde
uygulanacağını
vurgu!adı.
Goşkun, en az
10 işçi çalıştıran
işletmelerin işe

aldıkları her yeni
çalışan için vergi
ve primlerini
yüzde 40 indirimli
ödemesi gibi bir
öneri getirdikler|ni
de kaydetti.
Ali Goşkun,
bu yöntemle hem
Sosyal Güvenlik
kurumu hem de
Hazine'nin yüzde
60 ek gelir sağlaya-

cağını ifade etti.
Coşkun, söz
konusu paketle
i!gili olarak
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik

- Bakanlığı'nın
2 haftalık ek süre
istediğini, çalışmanın
tamamlamasının
ardından paketin
ayrıntıların açık-
lanacağını bildirdi

ıTıl 
sonu hedeflerinde §a ıIıa k,,

Maliye Bakanı Kemal
Unakıtan, bütçe açık-
ları konusunda
mevsimsel dalgalan-
maların görülebile-
ceğini, yıl sonu
hedeflerinin tutturul-
masının önemli
olduğunu söyledi.
unakıtan "yıl sonu
hedeflerini tuttura-
bileceğimizi tahmin
ediyoruz" {edi.
kema! unakıtan
Meclis'te gazeteci-
lerin bütçe açığı
konusundaki soru-
larını cevapladı.
Yapılan harcamaların
hesap!ar dahilinde
olduğunu be!irten
Unakıtan, bütçe disi-
plinini sağlamak için
gerekli önlemlerin
alınabi!eceğini de
kaydeffi.

Unakıtan, "Bazı
blokajlar yapabiliriz,
bazı önlemler alırız.
Fakat sonra
gelişmelere göre de
buradaki blokajları
kaldırırız, bu sene de
öyle tedbirlerimiz
olabilir. Bunlar yani

lMF ile konuşuldu
diye değil,
bizim bütçe
politikalanmızın
bir gereği olarak
her zaman
yapılabilir bunlar
normal şeylerdir."
dedi.

Erdo aıl
v

U ııuzun 
tıadede Türkl

§u kıtlı ı ile kar ı kar
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan,
K[irese! ısınma
nedeniyte uzun
vadede Türkiye'nin
de içinde bulunduğu
coğrafyanın su
kıtlığı ile karşı
karşıya olduğu
tehlikesine
dikkati çekti.
Erdoğan, "Biz
bi!imsel anlamda
maalesef su zengini
bir ülke değiliz.
Bu sebeple mevcut
sularımızı iyi
değerlendirmek
durumundayız."
dedi.
Başbakan Erdoğan,
Dünya Su Günü
do!ayısıyla
Antalya'da düzenle-
nen toplantının
açılışında konuştu.
Erdoğan, şunları
söyledi:
"Artık uluslar üstü
bir mesele olarak
dünya gündeminin
önemli bir gündem
maddesi ha|ine gelen
küresel ısınma ve su
kıtlığı meselesini
ülke o|arak büyük
dikkatle takip

ediyoruz. Kendi
projeksiyon
hesaplarımızı
geliştirmek için
çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Şu
bir gerçek ki, bütün
dünyada küresel
ısınmadan kay-
naklanan bir takım
endişeler var. Uzun
vadede Türkiye'nin
de içinde bulunduğu
coğrafya da su kıtlığı
riski iIe karşı
karşıya."
kullanılabilir su
miktarının kişi
başına 1500

a

metreküp olduğunu,
2030 yılında 1000
metreküp olacağı
yo!unda tahminler
yapıIdığını vurgu-
layan Erdoğan,
"Bizde yanlış bir
kanaat var... Kime
sorsanız Türkiye'nin
su zengini bir ülke
olduğunu söyIer.
Halbuki biz bilimsel
manada maalesef su
zengini bir ülke
değitiz. Bu sebeple
mevcut sularımızı iyi
değerlendirmek
durumundayız."
diye konuştu

.uLu§ RA

HAuzALA

3 mll
Turkcell Akademi
Mobil Eğitim servisi,
Macromedia Flash
kullanabilen mobil
cihazları eğitim aracı
haline getirecek.
Video ve ses şeklin-
deki multimedya
datasının anında
mesajlaşma desteği
ile birlikte kullanıl
dığı sistemde, bütün
katı!ımcılar birbir-
leriyle doğrudan
karşılıklı iletişim
kurabiliyor. Şu anda
Türkiye'de bu servisi

Y

kul!anabilecek
Flash destekli cep
telefonlarından 3
milyon adet bulun-
duğu belirtiliyor.
Sistem, kullanıcıların
mobil cihazların
yanısıra bilgisayar
üzerinden de
kendi kendilerine
eğitim almalarına
olanak tanıyacak.
Turkce!! Akademi
Mobil Eğitim, her
türlü mobil şebeke
(EDGE, wiFı, wı-
Max, 3G) üzerinden

ve zaman içinde
IPTV ve
PG gibi diğer
cihazlarda kolayca
ku!lanılabilecek.
M-learning,
Flash destekli
PocketPc, Symbian
S60-S80 ve Windows
Mobile işletim sis-
temli telefonlarda
kullanı|abi!iyor.
Şu anda Türkiye'de
Flash destekli
3 milyon adet
cep telefonu
bulunuyor.

on mobıı e itlm sınıfı hazır
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Dpy ücretini yatırmak
ı
ı

ı
ın un son unbu

ltköğretim
okullarının 5, 6 ve
7'nci sınıfları ile
rta öğretim
okullarının
9, 10 ve 11'nci
sınıflarındaki
öğrenciler için
Devlet Parasız
Yatı!ı!ık ve
Bursluluk Sınavı'na
(DPY) başvuru
ücretini yatırma
süresi bugün
sona eriyor.
Adaylaı banka
ücretini yatırdıktan
sonra 25 Mart
pazar gününe
kadar başvurularını
yapabilecek.
Başvuru ve

ıı

yerleştirme ile
ilgili işlemlere ait
açıklama ve
kurallar, 2007
DPY e-Başvuru
kılavuzunda
yer alıyor.
Adaylar, bu
kılavuza Mllll Egitim
Bakanlığı'nın
"yvvvw.meb.gov.tr"
internet adresinden
ulaşabilecekler.
Sınava, TC veya
KKTC vatandaşı
olan, bulunduğu
sınıfta bir yıldır
öğrenim görüyor
olanlarla maddi
durumu yoksun
bulunanlar
başvurabilecek

ellk'ten ö
Mllll Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik,
Ortaöğretim
kurumları sınavı'nın
kaldırılarak yerine
getirilecek sistemin
teme! etkenlerinden
olan ilköğretim
başarı puanının
suiistimallere neden
olmaması için
öğretmen ve okul
yöneticileri sert bir
üs!upla uyardı.
Çelik, "öğrencilerin
notlarında geriye
dönük düzeltme
yapılması söz konu
su değildir" diyerek
"önlem" almaya
çalışırken, öğrencinin
ilköğretim başarı
puanı ile sınav
sonuçları arasında
"manidar" bir fark
belirlenmesi duru-
munda yönetici ve
öğretmenIeri "ifşa"
edeceğini bildirdi.
Mllll Eğitim Bakanı
Çelik ortaöğretim
kurumlarına yer-
Ieştirmede gelecek
eğitim yılından
itibaren uygutamaya
konulacak, 2008-2009
eğitim yılında da ilk
yerleştirmelerin

Y

yapılacağı OKS yer-
ine getirilen sistemin
öngördüğü ilköğre-
tim başarı puanı
uygulamasına ilişkin
bir genelge yayınladı.
Başta Anadolu ve
fen liseleri olmak
üzere bazı liselere
yerleştirme sağlaya-
cak sisteme yüzde
25 oranında etkisi
olacak ilköğretim
başarısının, Milli
Eğitim Temel
Kanunu'nda
öngörülen "Türk
Mllli Eğitiminin genel
amaçları" doğrul-
tusunda yapılması
gerektiğine işaret
eden Çe!lk, genel-
gesinde öğretmen ve

retınenlere 0[§
ı ı

ıl §ert u arı

okuI yöneticiterine
güvensizlik ve tehdit
de içerebilecek uyarı
sözcükIeri kullandı.
Notları geriye dönük
değiştirmeyin
Çelik genelgesinde
okul yöneticilerine
güvensizlik temelli
ilginç bir uyarıda
bulundu. Genelgede,
"Okul yöneticilerince,
öğrencilerin
notlarında geriye
dönük düzeltme
yapılması söz
konusu deği!dir"
deni!di.
Uymayan öğretmeni
"ifsa" ederim
Genelgede, ilköğre-
tim okulu yöneticileri
ve öğretmenlerin

artı puan getireceği
düşüncesi ile değil,
notları sadece
öğrencilerin öğretim
programı kazanımları
dikkate a!ınarak
verilmesi ilkesine
uygun davranması
gerektiğine dikkat
çekildi. Resmi ve
özel ilköğretim
okulu öğrencilerinin
ilköğretim başarı
puanı ile OKS,
seviye belir|eme
sınavı (SBS) ve
ortaöğretime geçlş
modeli (OGM)
sınavından aldığı
puan!ar arasındaki
farklılığın manidar
olması durumunda
ilgiliIerin sorumlu
tutulacağı ifade
edilirken, uymayan-
ların "reklam etmek"
anlamını da
kapsayan "ifşa"
yo!una gidileceği
belirtiIdi.
Gene!gede,
"Belirtilen
hususlara riayet
etmeyen yönetici ve
öğretmenler ifşa
edilecek haklarında
yasal işlem yapıla-
caktır" denildi.

TURKIYE'NIN EN KALITELI ve

EKONOIıJIıK DAVETıYELERı
ı

EN UYGUN FıYATLARLA,,.

EN özrl ve GüzEL Güı-ıLERlNiziçlN...

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işIeri
lı

Fatura & lrsaliye & El llanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cllt & Kitap & Dergl & Katalog basımı

Köffe- Ofset
MATBAACİLİK . YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK

İstııtıı Cad, Bon §ok, AkbankAraIığı i{o:3lB GEIıı|LİKH :(0,224) 513 90 83 Fu:(0,224) 513 35 95
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1 GUNDE DAVETİYE BASİLİR

34 YıLLıK
TEcRUBEMiz iı_r
HıaMETıNlzDEYlz
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Uz. Dr. Gürcan VURAL
kanser Tanı uzmanı

s itonet@su pe ro n l i ne.com

Kanser nedir? (2)
Kanser genleri ya da onkogenler 70'li yıl-

ların sonlarına doğru bu|unmağa başlanmış
ve günümüze kadar çok aktif araştırmaların
konusunu oluşturarak, kanserin daha iyi
anlaşılmasına, tanı ve tedavinin geliştiri!me-
sine hizmet etmişlerdir.

Onkogenleri oluşturan mutasyonlar,
karsinojen maddelerin, virüsIerin ve X ışın-
larının etkisiyle meydana ge!ir.
Kanser bir organda oluştuktan sonra, uzak
doku ve organlara da metastaz dediğimiz
yerleşmeler yapar ve gene! olarak hastalar
metastazlar nedeniyle kaybedilir.
Hızlı ilerleyen kanserlerde metastaz erken,
daha iyi gidişli kanserlerde ise metastaz geç
oluşur. Metastaz oluşumu tesadüften çok,
kanser hücrelerinin bazı organlara kolay
yerleşmelerini sağlayan özelliklerine
bağlıdır. Örneğin, koton kanserleri
karaciğere, prostat kanserleri kemiğe metas-
taz yapmayı tercih etıhektedir. Burada,
kanser|i dokuda kan akımı, damar
hücrelerinin aktivasyonu gibi faktörler rol
oynamaktadır.

Onkogen|erin yanında anti-onkogenler de
çok önemlidir.

Onkogenler kansere sebep olurken, anti-
onkogenler kanseri önleyen genlerdir.
Anti-onkogenlere "tümörü baskılayan gen-
ler" de denir. Bunlar doğal ha|lerinde iken,
yani mutasyona uğramamış hallerinde iken
hücre bö|ünmesini ve çoğalmasını
frenleyen, durduran genlerdir. Örnek olarak
retinoblastoma genini ve p53 genini
gosterebiliriz.

Kanser çok önemli bir hastalıklar
grubudur.

Tedavisi ve tanısı bir çok uzman!ık dal-
|arını n işbirliğini gerektirmektedir.

Tedavisi güçtür. Erken tanı önemlidir.
Cerrahi ve radyoterapi loka| tedavi yöntem-
leri olup, on|arın arkasından
kemoterapi ve immünoterapi gibi sistemik
tedaviler uyguIanmaktadır.

Kemoterapi sitotoksik ilaçlarla yapıldığı
için özel bir ihtisas konusudur.
Etklli dozlarda, fakat hastayı yan tesirlerden
koruyarak yapı!ması gereklidir.

Moleküler biyolojinin verdiği yeni bilgiler
kanser tedavisi için umut vaad etmektedir.
Onkogenleri ve onların ürünlerini baskılayan
özel maddeler halen araştırılmaktadır.
Anti-onkogenlerin de tedaviye katılmaları
için çalışılmaktadır.

kanserde belki tedaviden daha önem!i
olan husus kanserin önlenmesidir.
Önlemede karsinojenik (kanser yapıcı) mad-
delerden uzak durmak, temiz ve sağlıklı
yaşamak ve uygun bir diyet uygulamak
gibi hususlara uyulması kanser sıklığını
rahatça yarıya indirebilir.
Gelecekte kemoprevansiyon yani kimyasal
maddelerle kanseri önlemek de yararlı ola-
bilecektir.

KAYıP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden

aldığım nüfus cüzdanımı,
A.Ö.F öğrenci kim|ik kartımı,

SSK kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Rahşan KÖSE
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Bilgilerini
saklayan
bankalara
ceza cıeıivor
Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme kuru
mu (BDDK), "Banka
cılık veri Transfer sis
temi" çerçevesinde,
bilgilerini eksik, geç
veya hğtalı gönderen
bankalara 1 Temmuz'
dan itibaren para ce
zası uygulayacak.
Gezalaı her bir eylem
için 5 ila 15 bin YTL
arasında olacak.
Resmi Gazete'de
yayımlanan tebliği ile,
"Bankacılık Veri
Transfer Sistemi"
çerçevesinde alınan
bilgilerin gönderilme
mesi, geç gönderil
mesi ve eksik bilgi ile
gönderilmesi, kontrol
hataları içermesi veya
kontrol hatalarının sü
reklilik arz etmesi
durumunda uygulana
cak yaptırımlar belir-
lendi. Sistem için
düzenlenen formun
gönderil mediği süre,
banka nın genel rapor
lama performansı ve
bilginin yasa! sınırlar-
!a ilgisi olup olmadığı
dikkate alınarak geç
gönderilme durumun-
da 5 bin YTL'den 10
bin YTL'ye kadar; gön
deri|meme durumun-
da ise 5 bin YTL'den
15 bin YTL'ye kadar
idari para cezası
uygulanacak.

,a

h;;ü
serbest kürsü ll ı

Maliye Bakanı
Kemal Unakıtan,
"Vatandaşlarımız
fiş almaya devam
etsinler ama birik-
tirme mecburiyeti
yok" dedi.
Unakıtan,
Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet
sezer'in veto
ettiği 'fiş top|ama-
mayı' da öngören
Gelir Vergisi
kanununda
yeni bir düzenleme
öngören yasanın
TBMM Plan
Bütçe
Komisyonu'nda
görüşülmesi önce
gazetecilerin soru-
larını cevaplandırdı.
Unakıtan, bütçc
açığında önceki
yıllara göre artışın
yüksek olduğu ve
bununla ilgili bir
önlem alınıp
a!ınmayacağına
ilişkin soruya,
bu tür iniş çıkışların
olabileceği,
bunların mevsimsel
olduğunu belirterek
karşılık verdi.

e

Bakan Unakıtan,
halkın fiş biriktirip
biriktirmeyeceğine
ilişkin bir soruya
ise "Vatandaşlar fiş
almaya devam
etsinler ama birik-
tirme mecburiyeti
yok" karşılığını verdi.
Bakan Unakıtan,
sağlık harcamaları ile
ilgili bir soruyu
cevaplarken, bütçe
disiplini içinde
gerekli tedbirleri
aldıklarını kayded-
erek, ge!işmelere
göre blokajların
kaldırılması gerekirse
ka l dirab jjecekieri n i,

erek 0k"F blrl ktirıne

"Endişe edecek bir
şey yok" diyen
Bakan Unakıtan,
önemli olanın sene
sonu hesaplarının
tutup tutmayacağı
olduğunu belirterek,
bundan da bir sapma
görmediklerinin a|tını
çizdi. Bakanı
Unakıtan, yaptıkları
bütün harcamaların
bütçe şartları içinde
gerçekleştiğini
belirterek, "Sene
sonu hedefleri
rahatlıkla tuttura-
cağımıza inanıyo-
rum" ifadelerini kul-
fancfı.

bunu lMF ile
konuştukları için
yapıp yapmak
gibi bir durumları
olmadığını da
belirtti. Bakan
Unakıt4n sağ!ık
harcamaları
konusunda bu se]ıe
bütçe içinde kalı-
nacağını ifade
ederken, ancak bun-
ların kontrollerinin
aylık yapılacağını ve
bunu Sağ|ık
Bakan!ığı ile
Maliye Bakanlığı'nın
birlikte
gerçekleştireceğini
beiirtti.

ı

BAY ilu§TAFA ÖııLP EıiLAı(TAıtl
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire,Zeytinllk, Vllla, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞİ_eRİ YAPİLİR

AciL §ATıLıK 
'ıe 

K|RALıKLARıIıız lçil Blzi ARAyıılız

120 n2 3 + 1 sATlLıK LÜX DA|RE

ören 3 oda 65 m'SAT|L|K DA|RE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATIL|K lÜX DlİnE Denizi gören,3+1, 140 m

Mahallesi'nde denizi

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn DaireIi [lüstakil Ev (Bahçe İçinde}Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Bdıhaıan hkisahillıIektep Sokak l'|o:2 D:l§adık Fatna

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 ç9m ka$ı, içindekiyeniatari makirıeleıiyle satı!ık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

Apt 3+1.110 m2 a§an§Orlü *ombilisatlık daire

K.Kumla'da Ayazma iievkii6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey,de 12 donum arazl ve AzOt Kavşagına /ı00 mz uzaı(ııü

Tel : 513 2474 Fax: 514 10 21

ıllacide LP

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve gu Poliçesi Yapı|ır.

EKER s RTA
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Barış Güler'in kaleminden
7 YAş

\
\\

Bilglsayar Yüksek lJleslek 0kulu rneııınu

ELEIUIAN ARANİYOR

NOWOX BİİCİSAYAR

Tel: 5122563 GEMLİK

rte-

serbesf kürsü
Saadet ÇOLAK

yAşAMe oeln
Kendimizi ve yaşamı doğru tanıyormuyuz ?
Yaşam deyince ne anlıyoruz ?
Doğmak, aile, arkadaşlar, devlet, gelenekleı

inançlar, diğer insanlarla olan ilişkilerimiz, iş,
sıkıntı, acı, sevinç, evlilik, pişmanlık vb. gibi
liste uzar gider.

Biz yaşamdan bunlarımı anlıyoruz ?
Yaşamın bir anlamı var mı, diye sorsam

size, her biriniz bu konuda farlı şeyler söyleye-
bilir. Çünkü her insanın iç dünyası diğer insan-
lara göre sonsuz farklılık ve çeşitlilik gösterir.
Bu konuda farklı düşünceleri savunan
psikologlar vardır; Bazıları hayatın amacının
mutluluğu yakalamak olduğuna dair bir
düşünceye sahipken, Freud'un öğrencisi Junk,
hayatın amacı an!ık mutluluklar değil, anlamdır
varsayımına dayalı başka bir bakış açısı sunar
|nsan yaşamı doğumdan ölüme kadar devam
eden süreçtir. Bu süreç içersinde hayatımızda
meydana gelen değişiklikIer nedeni i!e yaşa-
mak için yeni anlamlar, kısacası sebepler bul-
mamız gerekir .

Yaşamın anlamı her zaman değişebilir
ancak hiçbir zaman yok olmaz kişi her zaman
kendine yeni hedefler belirler. Bu yeni hedefler
kişinin yaşamının anlamını yeniden oluşturur.
Yaşamak için mutlaka bir neden bir amaç yada
bir neden olma!ıdır.

Yaşamın anlamını keşfetmeni bir çok yolları
vardır; bir eser yaratarak, bir şey yaşayarak
yada yaşanılması kaçınılmaz bir acıya yönelik
tavır geliştirmek gibi örnekler çoğaltılabiIir.

Peki, sizin yaşamınızın anlamı ne yada
amacı?

Hiç düşündünüzmü ?
Yaşamınızın her zaman anlamlı olması

d|leğimle, sizinle Ataol Behramoğlu'nun bir
şiirini paylaşmak istiyorum .

YAŞADİKLARİMDAN
öĞneııolĞlıtı elnşev vAR

Yaşadıklanmdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi
Sevgilin bitkin kalma!ı öpülmekten
Sen bitk|n düşmelisin koklamaktan bir çiçeği

lnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne
Denize saatlerce bakabiliı bir kuşa, bir çocuğa
Yaşmak yeryüzünde, on unla karışmaktır
Kopmaz kökler salmaktır oraya

Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını
Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle,

tutkunla gireceksin
ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumtara
Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi,

bir taş gibi dinleneceksin

lnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine
Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına

|nsan balıklama dalmatı içine hayatın
Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına

Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar
Bütün kitapları okumak, bütün hayatları

tanımak arzusuyla yanmalısın
Değişmemelisin hiç bir şeyle bir bardak

su içmenin mutluluğunu
Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak

özlemiyle dolmaIısın

Ve kederi de yaşamalısın, namusluca,
bütün benliğinle

Çünkü acılar da, sevinçler gibi olgunlaştırır insanı
Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına
Dolaşmalı damarlannda hayatın sonsuz taze kanı

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, 9öğe,

bütün eyrene kanşırcasına
Çünkü ömür dediğimiz şey,
hayata sunulmuş bir armağandır
Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana

ELEtıIAil ARAilIYORELE]ılAil ARAilIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere

Aşkerliğini yapınış.

BAY şOFOR ARANIıJIAKTADı R,

Adres: Gazhane Gaddesi No: 11

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

EtEl,IAil ARAillY(IR
yalova yolu üzerindeki

flrmamızın satış mağazasında
çalışmak üzere lise mezunu

30 yaşını geçmemlş
BAYAN ELEMAN

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV Ierinizi

hudurmaz@hotmall.com
adresine mail atmanız rlca olunur.
ilAiltLl zEYTıilLERı

l{l||l|l|lilLll{ ıı0 ||Dnl{Lll{

kendi Özd beşiıDiz kurbanlıklanmun

GerDlik Belediye illeziabasıDdaki

TesisiıDizden temin edebilir§lDit

Isteye n müştertlertmlzlo
Kqrbanlan qzıDaD kasaplanmızla

lstenllen yerde kesilir.

BERİİAY Eİ
Tel : 513 11 48 Cep Tel : 0.532 779 91 94

TEslsltvllzDE UcllETslz l(Esltü4 Hızl\4ETltü4ıZ VAtlD|I,l



Gemllk'te hafta sonu S or

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bu hafta sonu
oynanacak maçlarda
Gemlikspor deplas-
manda puan ararken
Kumla Belediyespor
ile Umurspor kendi
evinde 3 puan için
mücadele edecek.
CUMARTESİ
Cumartesi günü
Bursa 75 yıl sahasın-
da saat 13.00 de
puan mücadelesine
çıkacak olan 2.nci
grup temsilcimiz 9
puanla 5.nci sıradaki
Gemlikspor, 3 puanlı
Baharspor ile

karşılaşacak.
Grubunda şampiyon
olabilmek için
kendinden zayıf
rakibi Baharspor
karşısında kırmızı
beyazlı!arın sahadan
galip ayrılması
bekleniyor.
yine cumartesi
günü Gemlik Atatürk
stadında saat 14.00
de oynanacak maçta
Kumla Belediyespor
Namık Kemalspor'u
konuk edecek.
1.ncu grupta 5
puanla 6.ncı sırada
bulunan kumla
Belediyespor'un

4 puan|a 7.nci
sırada bulunan
Namık Kemalspor
karşısında 3 puana
daha yakın
gözüküyor.
PAZAR
Pazar günü Gemlik
Atatürk stadında saat
14.00 de oynanacak
maçta ise Umurspor
rakibi 19 Mayısspor'u
konuk edecek.
3.ncü grupta 5 puan-
la 6.ncı sırada bulu-
nan Umurspor'un 8
puanla 3.ncü sıradaki
19 Mayısspor'da
3 puan almak için
mücadele edecek.

ı
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BlL aslanları kanar al arı ndı
aslanlar takımı Ylğlt
Birlik, Tuğrul Dumen,
Etkhem Gürtıtiz,
Uğur Ege, Vedat Ülkü,
Mehmet Coşkun,
Burak Dönmez,

Atakhan Gencay
ve Burak Davar'dan
oluşan B!l. kanaryalar
takımını 12-7
yenmeyi başardılar.
BlL Dershanesi

Müdürü Metin
Şanlı, Panayır
havasıırda geçen
Halı Saha maçında
amacın öğrenimin
yanı sıra gençlerin

birbirlerine olan
yakınlıkları ve
dostkık!arının
sürmesi açısından
fayda!ı olduğunu
söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
BlL Dershanesinin
öğrencileri arasında
düzenlediği
Halı Saha maçında
alL eslanları
Bll Kanaryaları
takımını 12-7 yendi.
oks sınavı
öncesinde öğrenci-
lerin streslerini
atmak ve motive

etmek amacıyla
düzenlenen maç
Akar Halı sahada
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Batuhan Çektinkaya'-
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§lnüı|tü n|arlı e[|re azdırı
Ondokuz Mayıs
Universitesi (OMU)
Tıp Fakültesi Oğretim
Uyesi Prof. Dr.
Atilla Tekat, tedavi
edilmeyen sinüzit-
lerin göz ve kafatası
çevresinde ciddi
sonuçlara yol aça-
bileceğine dikkat
çekerek, "Burnu
tahriş eden, hava
kirliliği, çeşitli gazlar,
sigara dumanı gibi
kirleticilerden uzak
durulmalı" dedl.
oıvıü şehir
Polikliniği'nde düzen-
lenen Halk Eğitim
Semineri'ne konuş-
macı olarak katılan
Prof. Dr. Atilla Tekat,
"Sinüzit" konu!u bir
sunum yaptı. Burun
etrafında yer alan
yüz kemikleri içinde
bulunan hava dolu
boşIuklara sinüs
denildiğini, bu
boşlukları döşeyen
mukozanın enfeksi
yonunun ise sinüzit
olarak tanımlandığını
belirten Prof. Dr.
Tekat, sinüslerin üst
çene burun her iki
tarafından, burun
kökü arka üst kısmın-
da, alında kaşların
üzerinde, kafatası
tabanında, burun
gerisinde yer
aldığını söyledi.
Sinüs enfeksiyon-
larının nasıl geliştiği

hakkında bilgi veren
Tekat, "Bir delik
aracılığıyla burun
boşluğuna açılır ve
bu sayede sinüsler
havalanır. Aynı
zamanda sinüs
içinde oluşan salgılar
bu yolla burun içine
dökülerek temizlen-
me görevini yapar.
Burun içindekl bir
çok nedene bağlı
olarak bu deliklerde
oluşan tıkanıklık
sinüs içindeki sal-
gıların birikimine
neden olur. sinüs
içinde o|uşan
negatif basınç
nedeniyle burun
içindeki bakteri ve
virüslerin burayı
etkilemesiyle sinüzit
ge!İşir. Sinüzit, ortaya
çıkan yakınmaların
süresine bağlı olarak
geneIde akut ve
kronik olarak ikiye
ayrılır. Akut sinüz-
itlerde yakınmalar
daha şiddetlidir.
sıklıkla bir üst so
lunum yolu enfeksi
yonunu takiben
geiışır. 'f üzoe basınç
hissi ve ağırı, dolgun-
luk, burun tıkanıklığı,
koyu burun akıntısı,
koku alma bozukluk-
!arı ve ateş gibi
yakınmaların yanı
sıra baş ağrısı, ağız
kokusu, yorgunluk,
diş ağrısı ve basınç

hisside görü!ebilir.
kronik sinüzitlerde
ise hastalara da çok,
geniz akıntısı,
öksürük, baş ağrısı
ve ağız kokusu
rahatsız eder"
diye konuştu.
sinüzitte zamanında
tanı konduğunda,
uygun ve yeterli
süre tedavi edi!dik-
lerinde herhangi
bir komplikasyonun
gelişmeyeceğine
dikkat çeken Tekat,
"Ancak tedavi ihmal
edildiğinde veya geç
kalındığında enfek-
siyonun göze veya
kafa içine yayılma
sıyla daha ciddi
sonuçlara neden
olabilir. Tedavisinde
amaç enfeksiyon
kontrol altına alı-

0r

narak, komplikasyon-
ları önlemek,
sinüs!eri sağlığına
kavuşturmak,
hastalığın kro-
nik!eşmesini
engelIemektir.
Bunları sağlaya-
bilmek için ise
sinüslerin burun
içine aldıkları de!ik-
lerin tıkanıklığının
gideri!mesi, doku
ödeminin azaltılarak
drenajın kolay|aştırıl-
ması i|e mümkün
olur. Tedavide
bu amaçlara
yönelik olarak
antibiyotikler,
burun içi
dekonjestan!ar,
ateş düşürücüler ve
ağırı kesiciler kul-
lanılır" şeklinde
kon u ştu

hastalara u
Uzman!ar, diyabetli
hastaların ayak
bakımlarının çok
önemli olduğunu
beliıterek gerekli
özenin göste
rilmemesi durumun-
da, iyileşmeyen
ülserler ve ayağın
ya da bacağın
kesilmesi gibi ciddi
enfeksiyonlarla
karşı karşıya kalın-
abileceğini söyledi.
Diyabet!i hastaların
uyması gereken
kurallar hakkında
bilgi veren Erciyes
universitesi
(EÜ) Tıp Fakültesi
Dermatoloji
Anabilim Dalı Oğre-
tim Üyesi Prof.
Dr. Serap Utaş,
diyabetli hastaIarda
ayak bakımının son
derece önemli
olduğunu vurguladı.
Utaş, bu hastalarda
kaşıntı, deri kuru-
luğu ve mantar
enfeksiyonlarının
sık sık görüldüğünü
belirtti. Diyabeti
hastaların duyu
kusurunun da
olduğunu kaydeden
Prof. Dr. Utaş, ayak
bakımına dikkat
edilmemesi duru-
munda uzun süre
iyileşmeyen ülserler
ve ayağın ya da
bacağın kesilmesine

kadar ilerleyebilecek
ciddi enfeksiyonlar
gelişebileceğini dile
getirdi.
Utaş, diyabetli
hastaların ayak
bakımı konusunda
şu konulara dikkat
çekti:
"Ozel!ikle ayak par-
maklarının araları ve
derinin basınca
maruz kalan alanları
her gün hasta
tarafından kontrol
edilmelidir. Hastanın
göremediği bölgeleri
ayna ku!lanarak
kontro! etmesi
uygun o!ur. Her
gece su ve sabun ile
ayak|arın yıkanması,
parfümlü sabun ve
losyonların kullanıl-
maması uygun olur.
Ayakların yumuşak
bir hav!uyla kurulan-
ması, ayak parmak-
larının aralarına
özen gösterilmesi
gerekir. Ayak tır-
naklarının düz şek-
ilde ve banyodan
sonra yumuşakken
kesilmesi uygundur.
Banyodan sonra
ayaklar ve bacaklar
vazelin sürülerek
yumuşatılmalıdır.
Vazelin, geçirgen
olmayan bir bariyer
oluşturarak koruma
sağlar" ifadelerini
ku!|andı.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ittaıyıi 110

PoIis İmdat 155

Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TtK Arıza
TEK İşleEne
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Ma! Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıııo.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğiüm 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 ü6 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı {212| 516 12 12
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLlK Ya!ova

Topçular
Eskihisar

(226| 814 10 20
(226| 363 43 l9
|262| 655 60 31Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBUS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

251 54 00

(18 Hat )
ULAşlM

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

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

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 16 37

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

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

BELEDıYE
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
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Anza Yalniz 185

TAKsiLER

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 t8 2t

513 24 67

513 32 40

513 23 24

5l4 35 50

513 10 79
513 30 33
513 14 25

AKCAN PETROL
MAR-PET
TUNCAY OTO GAZ

NöBETçİ e czANE

YASEMIN ECZA|{ISI

Hamidiye Mh, Istiklal Cd, l{o: 40
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-YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAYI : 27O4

rivarı : o.25 yTL. (KDv Dahıl)
Sahibi : Kadri CÜl_en

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

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

yönetim ve Basım yeri : KöRFEZ OFSET
Matbaaclık-YayıncıI ık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Eİora Sok. No:3/B GEMLiK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleriyayınlanmaz)
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ulusl ararası Bursa ya ıYa am Fuarı a
rüvep ve Mimartar
Odası işbirliğinde
düzenlenen, 19.
uluslararası Bursa
Yapı ve Yaşam ile 2.
lsıtma, Soğutma
Havalandırma
Fuarları eUrrlln Fuar
Merkezi'nde açıldı.
Büyükşehir Belediye
Başkanvekili Recai
Ekmekçi, açılışta yap-
tığı konuşmada yeşi
lin bir nostalji haline
geldiği Bursa'yı
yeniden yeşilin ve
cazibenin merkezi
haline getirmek için
çal ıştıklarını söyledi.
Yaşam koşullarının
kötüleşmesinin ya da
gelişiminin en iyi
tanığının kentler
olduğunu bellrten
Ekmekçi, canlı birer
organizma gibi yüryıl-
lar boyu bu sürecin
içinden süzülüp ge

çen kentlerin, geç
mişin ve geleceğin
tüm izlerini bağrında
sakladığını kaydetti.
Ancak günümüzde
kentlerin inşası ve
onarımı için ayrılan
devasa kaynaklara
rağmen yapıların
geleceğe çok da iyi
ulaşamadıklarına
dikkati çeken
Başkanveki!i
Ekmekçi, bilgi,
üretken düşünce
ve sosyal adalet
eksikliği yüzünden
genellikle düşük
nitelikli yaşam ve
çalışma çevrelerinin
ortaya çıktığının
altını çizdi.
Ekmekçi: "Hedef
yeniden yeşil ve daha
yaşanabilir bir Bursa"
Mimariden yoksun
kalan kent hayatının,
o kentte yaşayanlar

için adeta çileye
dönüştüğünü ifade
eden Ekmekçi,
"Bıırsa, tarihinin her
döneminde gerek fizi-
ki konumu, gerek
sosyal yaşam tarzı,
gerekse sıyasi karar
mekanizmalarındaki
ve daha da önemlisi
ülke ekonomisindeki
etkinliğinden dolayı
sürekli ilgi odağı
olmuştur. Bursa'yı
tarihi değerleriyle bir-
likte düşünmek
gerekir. Bursa'yı farklı
kılan, dokusunda
yüzlerce yıllık
geçmişin izlerini
taşıyan yapıları,
eğitimli, yapıcı,
müteşebbis ye
gayretli bir nüfusu
barındırıyor
olmasıdır. kentimizin
bu dinamikleri, doğal
olarak kentin yerel
yönetimi olan bizlere
de büyük görev ve
sorumluluklar yükle-
mektedir. Güzel
Bursa'mız ne yazık ki
son 40 yıldır hızlı
sanayileşme ve para-
lelinde göç olgusu ile
karşı karşıya kalmış,
plansız ve sorunlu
büyümüştür. "Yg:şil
Bıırsa" tanımlaması

ise neredeyse
geçmişte kalan tatlı
bir anı olmuştur. Biz,
Bursa'yı geçmişinde
olduğu gibi yeşil ve
her alanda cazibe
merkezi haline getir
meyi amaçlıyoruz.
Bunu da hep birlikte,
el ele vererek başara-

- c ağ ı m ıza i n an ıyoru rıt'
dedi.
Adnan Polat:
"Türkiye sektörde
ilk S'in arasında"
Fuarın açılış törenine
katılan Türkiye
Seramik Federasyonu
yönetim kurulu
Başkanı Adnan
Polat'ta, Bursa'nın
yapı fuarında aldığı
mesafeye dikkat
çekti. Polat, llk olarak
1982 yılında Çelik-
palas'ta gerçekleşti

rilen mini bir fuarın
bugün devasa bir
salonda yüzlerce
katılımcıyla gerçek-
leştiri!mesinden duy-
duğu mutluluğu dile
getirdi. Türkiye'nin
seramik sektöründe
yer ve duvar karosu
üretiminde dünyanın
5 büyük ülkesi t
arasında yer aldığını
belirten PoIat, ihra-
catta ise dünyanın
3. büyük ülkesi
olduğunu vurguladı.
16 ülkeden 200
katılımcı
Bursagaz Genel
Müdür Ertuğrul Altın
ve Mimarlar odası
Bursa Şube Başkanı
Melih Tura da yaptık-
ları konuşmalar ile bu
yıl 19. düzenlenen
fuarın Bursa'ya hayır-

ıldı

lı olmasını dilediler.
Konuşmalarının
ardından, 16 ülkeden
200'ün üzerindekl
firmanın katılımıyla
gerçekIeştirilen
Uluslararası Bursa
Yapı ve Yaşam i|e
lsıtma, Soğutma
Havalandırma
Fuar!arı'nın açı[ış
kurdelesi,
Başkanvekili Recai
Ekmekçi, Osmangazi
Kaymakamı..
sebahattin oztürk,
Türkiye Seramik
Federasyonu Yönetim
Kurulu Başkanı
Adnan Bolat, Mimar
lar Odası Bursa
Şubesi Başkanı Mellh
Tura ve Bursagaz
Genel Müdürü
Ertuğrul Altın tarafın-
dan kesildi.
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TOPTAN & PERAKENDE

KARA nycıııö ıuRurıı,ı rırni
vE TABAıJCA tvıgn[4İsİ

{RUHSATLI| SATışLARıYLA

HlzMETINlzE AçILDl
Biilent ve Numan Dursun
Semerciler Yokuşu 1gla CelUl-lX
Te| : 512 21 33 Fax : 514 11 4a
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ıı ıı ıı rl r Askeri Veteriner 0k rkezi Ko zenlen eye tti

482 aceml er ant l tı

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda
1987-1 tertip 482 acemi

dün yapılan
lu ve Eğitim

törende
Merkezier yemin ett

lbay Ozen
i. Askeri Veteriner Oku

Komutanı To Kurmay A Şenyiğit, askerlere de seslenerek, 'Şanlıpçu
gölgbayrağımızın esinde gür sesinizle içtiğiniz andınız,

en zor şartlarda dahi size yol gösferecektir. Bu and s
tınıza can vermekle kalmayıp, Atatürkçü Dü şunce
demokratik, laik ve hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne, vatanımıza ve
büyük Türk Milletine hizmette sizlere rehber olacaktır," dedi. Askeri.Veteriner Okulu
veEğitim Merkezi Kolnutanlığı'na ilk ka!ıtan Veteriner Er Şalihcan Özkan tarqfından
dönem plaketi yaş kütüğüne çakıldı. Seyfettin ŞEKERSOZ'iin haberi sayfa 3'de

askerlik hayatınız boyunca
adece şerefli askerlik haya
ve ilkeleri doğrultusunda,

İ
.t
l.

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadrl_gu ler@ hotma ll.com

Kaldırım!ar...
"Ka!dırımlar" denince aklımıza önce Necip

Fazıl Kısakürek'in ünlü şiiri gelir.
Bu şiiri ortaokul ve lise çağlarında Türkçe

öğretmenleri mutlaka öğrencilerine ezberle-
tir.

Necip Fazıl'ın Kaldırımları, çilekeş yalnız
ların annesi, içinde yaşayan bir insandır san
ka..

Gemlik'in kaldırımları nedir sizce?
Gemlik'te kaldırım yoktur ki!

Yayatar olmayan kaldırımlarda kolay koIay
yürüyemezler.

Bozuk olan kaldırımlar yıllarca bir türlü
yapılmadığı için, insanlar araçlarla aynı
yolda yürürler.

kaldıfımları lstikla| caddesi'nde fark eder
seniz eğeı kiremit kırmızısı taşlarla örülü
dür!er..
Üzerini çiğnediğimiz, basa basa eskit-

tiğimiz kaldırımlar bakımsızdırlar, ilgi bek-
lerler ilgi!ilerden..
Yazsak da, çizsek de değişen bir şey olmu

yor.
Gemlik'in kaldırımlarından Büyükşehir

Belediyesi sorumluymuş!
Büyükşehir yetkileri yağmurlu bir günde

gelip kaldırımlarımızda bir gezse diyorum.
Ben davet ediyorum, lütfen gelin kaldırım

lanmızda bir gezin 4ezaleti görün. .ı

CHP Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na yaptığı ziyarette
AKP'nin 2 yıldan bu yana bittiğini söyledi.

rAkp 
ıızatınaları rD
sanatkarlar Başkan lbra
ile yörıetim

Mehmet iIe
bir
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Gürhan çETİNKAYA

Bürokrasl....
Bürokrasi Türk yönetim yapısını bir ur

gibi sarmış..
Ama bu sonuca neden olanlar

siyasetçiler..
Çünkü giderek daha da hantal|aşan

bürokratik yapıyı hızlandırmak için çaba
göstermiyorlar.

Neden..
lşlerine öyle getiyor da ondan.
Yoksa...
Dişliler daha hızlı dönse..
OnIarda çarkların arasına sıkışacaklar;'
kendilerinin düdüklerini öttürmeleriRi

sağlayan seçmen gürühunu başka türlü
elleri nde tutamayacaklar.

Onun için de suyu bulanık tutuyorlar..
Gerçi... -''-

Dön-em dönem onlar da yakınırlar
bürokrasiden..

Amma..
Sadece yakınırlar..
Aşağıda bir fıkra var..
Sevgili Dostum Ali Kuzu göndermiş:.
Aslında Ali'de bürokrasinin diş|ilerini

kırmak için uğraşan bir bürokrat..
lnşallah bir gün başaracak..
Bürokrasi böyle bir şey işte..
Çelişkilerin alabildiğine yaşandığı bir

sistem..
Siyasetçi yakınır...
Aşağıdan yukarıya doğru her

kademedeki bürokrat yakınır..
Halk hep yakınır..
Bürokrasi sallamaz ama..
Yoluna devam eder..
Şilyle ki;
TürR ve Japonlar arasında bir kürek

yarışı düzenlenmesine karar vertfir. Her iki
takımda performanslarının en üst
düzeyine varabilmek için uzun ve zorlu bir
hazırlıR döneminden geçer. Büyük gün
gelir ve iki takımda kendini hazır
hisseder..

Japonlar yarışı bir kitomeire farkıia
kazanırlar..,.

Yarış sonras, Türk takımı çok
sarsılır.Türk yönetimi yanşın açık farkla
kaybedilmesinin ııedeninin bulunmasına
karar vert r. Yapıl an araştırmal ar,analizler
ve uzun çalışmalar sonucu hata bulunur
ve çözüm öııerisi geürtfir.

Japonların takımında 8 kişi kürek çeki
yof, 1 kişi dümencilik yapıyordu.

Türk Takımında ise 1 Rişi kürek çeki
yof, 8 kişi dümeni kullanıyordu.

9 kişilik Türk takımı Japonlarla bir yanş
yapmak üzere yeniden yapıIanır. Yeni
yapılanma şekli şöyledir;

4 dümen müdürü, 3 bölgesel dümen
müdürü, kürek çekmekle görevli kişinin
performansından sorumlu bir dümen
yöneticisi, ve kürek çekme elemanı.

lkinci yanşı da Japonlar iki kilometre
arayla kazanır.

Tepesi atan Türk tahımı yöııetim kurulu
hemen harekete geçer; Yanşın kayb*
dilmesinden sorumlu tutulan kürekçi
kovulur ve müdürlere Sorunun çözümüıre
ola.n katkılanndan dolayı ihnmiye verilir.

lşte bizim bürokrasi.-..
Yukandaki fıkra ama...
Biz gerçeğini her gün yaşıyoruz..
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CHP Bursa Milletveklli Mehmet Küçükaşık, Esnaf ve Sanatkarlar Odas]'na
yaptığı zlyarette AKP'nin 2 yıIdan bu yana bittlğini söyledi.

0/,
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Esnaf ve
sanatkarlar odası'nı
ziyaret eden
CHP Bursa
Milletvekili Mehmet
Küçükaşık,
AKP'nin 2 yıldan
bu yana bittiğini ve
artılı uzatmaları
oynamakia
olduğunu
ifade etti.
Esnaf ve Sanatkar|ar
Odası'nda Başkan
lbrah|m Talan'ile
yönetim,kurulu
üyeleriy]e bir
araya gelen
Mehmet Küçükaşık
ile CHP llçe-
Başkanı Erdem
Akyürek ve
yönetim kurulu
üyeleri yaklaşık
bir saat boyunca
esnafın dertlerini
dinlediler.
lvl oeııex
ADET oLDu
Her kesimin kan
ağladığı dönemde
insanların
isyanlarını susarak
gösterdiklerini ı
ancak sorulduğunda
ise "Allaha şükür
iyiyiz" cevabını
verdiklerini
söyleyen Küçükaşık,
'Türkiye'de
AKP iki yıldan bu
yana bitmiştir,
uzatmaları
oynuyorlar.
Hedeflerini oda
seçimlerine
yönelftiler ancak
her seçiml
kaybediyorlar,
Hükümet gücünü
kullanarak
gördüğünüz gibi
ziraat odası
seçimlerini bile
iptal ettirdiler' dedi.
Esnafın Kooperatiften
yüzde 13 ile aldığı
krediyi ödemek
için yüzde
48 faizle ödemek
zorunda kaldığını
belirten Esnaf

Odası Blşkanı
lbrahim Talan
ise, "Esnafımız
yeter aıtık diyecek
duruma getirilmiştir.
Esnaf birbirine
kefil olamıyor
çünkü hepsinin
ödemeleri geciktiği
için bankalar kefil
kabul etmiyorlar.
Esnafımız her
geçen gün kötüye
gidiyor'dedi.

işaret eden
Küçükaşık,
'Bankalar esnafı,
köylüyü, çalışanı
esir almış durumda.
kredi kaıtları
nedeniyle
çalışanın tüm
parası bankalar

tarafından ipotek
altına alındı, piyasada
para dönmüyor'
dedi.
Küçükaşık, Ticaret
Yasası'ndan, Petrol
kanunu'na kadar
çeşitli konularda
esnafa bilgiler
verirken, 'AKP
Hüküqıetinin

tek yaptıgı,
hırsızlık yapanlan
soruşturmamak
için soruşturma
yapanların
makamlarını
oıtadan kaldırmak
oluyor'
suçlamasında
bulundu.
CHP Milletvekili
Mehmet Küçükaşık,
daha sonra
Serbest Bölgede
yapılan toplantıya
katı!dıktan
sonra Mimarlar
odası ile Gem
Evine ziyarette
bulundu.
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PARAMız
lporex ıı_rıNoı
Esnafın ve
sanayicinin
bitme noktasına
getirildiğine
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1987-1 tertip acemi erler Askeri Veteriner Oku|u ve Eğitim Merkezi
Komutan!ığı'nda düzenlenen törende yemin etti

Sayfa 3

4 2 aceını er an tı
Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Beyaz işçiler.....

Tanrı'nın Zeus'tan sakladığı yüce OeĞ...
Mitolojideki ismi'Bthfnian Olimpos'
Osmanlı'nın Keşiş Dağı...
Kulübesl hala yİ§rr...- l
Cumhuriyet'in U!udağ'ı ...
50 yıldır Türkiye'yi yöneten politikacıların

kıyımlarından nasibini alan Dağım!..
'Kış turizminin yüreğinin attı yer' derler...
Bursa'nın duvağı...
Beyaz orman...
Kardelen açar buz bedeninde...
Beyaz -zengin adamların yırttığı parçal-

adığı beyaz orman...
Tatil günlerinde ünlülerin, zenginlerin

durağı...
Eski Türk filmlerinde Uludağ aşıklarının

dramının sevrine dalarken. o bevaz orman-
da bir kaç bahçeli ev ve ahşaptaıı yapIlmış
otel görürsünüz...

Belki de Uludağ'ın tek arşivi o fi|m-
lerdedir!..

Ulu ...
Yüksek dağım...
Yaz mevsiminde yeşil-mavi-kahvenin

cümbüşünde tüm renkler doğuruverir...
Dünyanın hiç bir fotoğrafında ve hiç bir

ressamın tuvalinde bulmak mümkün değil-
di-, o görüntüyü yakalamak!...
Şimdileide resmini yapmak daha kolay...

Beyaz dağım karelere sığır oldu...
Beyaz ormanı teleski ve telesiye ile gez-

menin keyfi de başkadır...
Feyaz -mavi- bu!utlarda dolaşmak gibi..
lşte teleski ve telesiyejle bu keyfi

y?şatanlar, Uludağ'ın gerçek sahibi...
işçf oinıuş her iıiri
Uludag'ın gerçek sahıpleriyle sohbet edi-

niz...
Beyaz cennetin üvey evlatları...
Uludağ'ın gözyaşlarının donduğu anlar...
Dağın eteklerindeki köyden gelen sahip-

leri beyaz işçi olmuş...
Onlar, ayaklarına taktıkları iviklerle

Bursa'ya kayarak inen ivikçilerin torun-
Iarı...
Mevsimlik beyaz işçiler...
Tatilcilerin işini kolaylaştırmak için tele-

siyejlerde çalışan, çevre köylerden gelen
dağın köylüleri...

Uludağ yolu boylunca kir zinciri satışı
da yapıyorlar...

Kayakçıların ayaklarına taktıkları ve
çıkardıkları zincir|e beyaz para kazanıyor-
!ar...

Dağımın toprak işçileri...
Bağ, bahçeye bağlı yaşar|ar...
Kış geldiğinde de beyaz işçiler...
Bir de 'lodosçuluk' denilen işle geçinirler-

mış...
Beyazın düşmanı lodos esmeye görsün...

Ozaman çiçek açar dagımda...
Beyaz işçilere de iş düşer...
U!udağ'ın konuklarının te|esiyelerden

düşürdükleri her tür!ü malzemeyi toplama
işine'lodosçu!uk' deniyormuş...

Lodosun işçileri...
Ne acıdır ki, Dağım'ın gerçek sahipleri

beyaz işçi olmuş ....
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Askeri veteriner
Okulu ve Eğitim
Merkezi
Komutanlığı'nda
1987-1 tertip
acemi erlerin
yemin töreni yurdun
çeşitli yerlerinden
gelen ailelerin
alkışlarıy!a yapıldı.
Törende 482 acemi
er Türk bayrağı
üzerine e!lerini
basarak yürekleriyIe
yemin ederek tam
bir asker oldular.
Kaymakam Mehmet
Baygül'ün de
katıldığı yemin töreni
şehitler için saygı
duruşu ve lstiklal
Marşı ile başladı.
Askeri veteriner
Okulu ve eğitim
Merkezi
Komutanlığı'na
ilk katılan veteriner
Er Satihcan özkan '
tarafından dönem
plaketi yaş
kütüğüne çakıl-
masınln ardından
Kaymakam
Mehmet Baygül
'ıara'ıınöan tdoijx
edilerek
ödüI!endirildi.
Eğitim
Komutanlığı'na
ikinci katılan
veteriner Er yasin
Arıkan'a ise Askeri
veteriner okulu ve
Eğitim Merkezi
Komutanı Topç.qı
Kurmay Albay Ozen
Şenyiğit tarafından
ödü!ünün
verilmesinin
ardından 432 acemi
er masalar üzerinde
hazırlanan Türk
bayrağı üzerine
ellerini koyarak
yürekleriyle yemin
ederek asker olmanın
gururunu yaşadı|ar.
Düzenlenen yemin
töreninde asker
ai|e!erine seslenen
Albay Özen Şenyiğit,
coşkulu güne _
katılmalarından

dolayı teşekkür etti.
Albay Şenyiğit,
'Bu ordu-millet
el ele fikrinin yani
Türk milletinin
ordusuyla bir bütün
olduğunun en
somut göstergesidir.
Bize teslim ettiğiniz
evlatlarınızı, dört
hafta önce şefkatle
bağrımıza bastık,
insan onuruna
yakışır şekilde
karşıladık, eğittik
ve şimdi her türlü
görevi yapmaya hazır
şekilde karşınızda
durmaktadırlar"
dedi.
Atbay Özen
Şenyiğit, gurur
ve heyecanla izledik-
lerini belirttiği
askerlere de
seslenerek,
'Şanlı bayrağımızın
gölgesinde Eür
sesinizle içtiğiniz

andınız, askerlik
hayatınız boyunca
en zor şartlarda
dahi size yol
gösterecektir.
Bu and sadece
şerefli askerlik
hayatınıza can
vermekle kalmayıp,
Atatürkçü Düşünce
ve ilkeleri doğrul-
tusunda, demokratik,
laik ve hukuk
devleti olan Türkiye
Cumhuriyetine,
vatanımıza ve
büyük Türk Milletine

hizmette sizlere
rehber olacaktır.
Milletlerin gücü;
bireylerin birlik ve
beraberlik içerisinde
yaşamasrna ve bu
uğurda, gerekirse
canını seye seye
verebilecek evlat-
larının bulunmasrna
bağlıdır"
şeklinde konuştu.
yemin töreni
sonrasında bir
araya gelen aileler
ile asker çocukları
hasret giderdiler.
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YAşLlLARıMız....

Bursalda lodos asırlık

ınarı ııe duvarı devl rdlYaşlı, fiziki varlığı yiten ve
yitirilendir.

Omür, canlı ve cansız varlık-
ların yaşam sürecidir.

Bu süreç, eşine, evlatlarının
mutluluğuna, ulusuna devle-
tine tarla da, dağda bayır da
oku|da hastahane de, ofiste
velhasıl var olan her alanda
geçen zaman biri midir.

Gansız var!ıkları doğa ve
insanoğlu yaşlı kılar ve tüketir.

Yaşlanmayan gönül tüken-
meyen sevgi ve saygıdır.

Yaşlılık, olgunluktur. Ömür
denen süreci iyi değerlendiren-
Ier mükemme!iyet kazanır.
Bilgeleşir insan. Kalpler daha
bir yuşumak olur, geçmiş,
özlem olur. Hatıralar canlanır
kalplerd'e

Yaşlılık, onuru tüketmez iyi
işlerde ömür süren yaşlı
saygın kişidir.

Tecrübesinden, bilgisinden
yararlanacak büyük bir varlık-
tı r.

Yaşlı. hassas ve a!ıngandır.
En ufak bir olumsuz davranış
O'ntı üzcr. kalbi kırılır, boynu
bıikülür.

Yaşlı, annedır, ninedir,
babadır, dededir, ağabeydir,
abladır.

Yani kend|ni genç görenin
büyükleridir.

Elleri öpülecek boyunlarına

sarılınacak arzuları yerine
getirilecek emanettir onlar.

Korumaya, korunmaya muh-
taçtır onlar.

Ya hayatta bakacak kimsesi
kalmamış yaşlılar?

Toplumda bir hayli böylesi
yaşlılarımız var.

Himayeye sevgiye muhtaç,
bakacak kimseleri olmayanlar
gün gelir bizIer de onlar gibi
olabiliriz.

O nedenle yaşlıları
barındırıp, koruyacak, son
demlerini huzur!u ve mutlu
sevildiklerini sayıldıklarını
görüp, yaşayacakları b|r odamı
artık Gemlik de de sağla-
maIıyız.

Her seçim de her Belediye
Başkan adayı Huzurevi vaad
eder, kazanır sonra...

İpe un serer, kendine göre
bir gerekçe buIur, yapmaz.

Yaşlılarımızı gön!ü yaslı,
gözü yaşlı kılmayalım.

Yaşlılarımıza gerekli ilgiyi
gösterelim, gönüllerini alalım.

Ellerini öpelim.
Onların dualarına çok muh-

tacız...
sokaklarda ölen Giritli

Bileyci Hasan Efendi, Ömer
Polatkan, Kayıkçı Salih'in
oğulları da bu ilçenin insanları
ıdı.

Unutmayalım....

Bursa'da önceki
gece etkili olan
şiddetli lodos,
U!udağ yolu
üzerindeki asır!ık
çınar ağacını
devirdi. saatteki hızı
70 kilometreye
kadar ulaşan lodos,
Uludağ yolu 8'nci
kilometresinde
bulunan 300 yıllık
çınar ağacını devirdi.
Bir restoranın
önündeki çınarın
devrilmesi
sebebiyle trafik
bir süre aksadı.
Belediye ekiplerinin
çalışması sonucu
çtnarın dalları
kesilerek karayolu
trafiğe açıldı.
Ote yandan, kent
merkezinde şiddetli
lodos yüzünden
tellerin kopması
sonucu elektrik
kesintileri yaşandı.
OKULUN ÇATİ
ırüVARıNi'üÇ-üiü-Dü'
Bursa'da şiddetli
lodos, bir ilköğretim
okulunun çatı
duvarının yıkılmasına
neden oldu. Çatı
duvarının geceleyin
uçması muhteme!

bir faciayı önledi.
A|ınan bilgiye göre,
merkez yıldırım
i!çesi Anado!u
Mahallesi'ndeki
Anadolu llrtlgretim
Okulu'nun çatı
duvarı, saatteki
hızı 70 kilometreyi
bulan fırtınaya
dayanamadı.
Onceki gece 01.00
sıralarında duvar
büyük bir gürültüyle
bahçeye düştü.
Olay esnasında
bahçede kimsenin
bulunmaması
şans o|arak
değerlendirilirken,
itfaiye, polis ve
okul yetkilileri olay
yerinde güvenlik
tedbiri a!dı.

Duvar parçalarının
bulunduğu alan ve
bahçenin bir kısmı
güven!ik şeridiyle
çevrilirken, öğret-
menler bahçede
oyun oynayan
öğrencileri buraya
yak!aşmamaları
konusunda uyardı.
Okul Müdürü Nuri
urhan, bir velinin
kendisini telefonla
araması üzerine
okula geldiğini ifade
ederek, "Duvarın
uçması sırasında
öğrencilerin buIun-
maması büyük şans.
Allah'a çok şükür
bir zayiat yok. Zaten
fırtınalı havalarda
öğrencilerimizi dı şarı
çıkarmıyoruz" dedi.

3139 nıeınur kadrosu l

ı

tıurıılar 20 llılart'ta ba

n

ha 0r
Oğrenci Seçme ve Yerleştlrme Merkezi
(OSYM), topIam 3139 kadrolu ve sözleşmelı
pozisyondaki memur kadrosuna yerleşmek
isteyen adayları1 başvurularının 26 Mart-2
Nisan 2007 tarihleri arasında alınacağını
bildirdi. OSYM Başkanı Ünal Yarımağan yap-
tığı yazılı açıklam?da, Kamu Görevlerine llk
Defa Atanacaklar !çin Yapılacak Sınavlar Hak
kında Genel Yönetmellk hükümleri uyarınca
bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve
sözleşmeli pozisyonlarına yerIeştirme yap-
mak amacıyla adaylardan tercih alınacağını
kaydetti.

Bursal ılara rz afetl
ı
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Bursa Büyükşehir
Belediyesi Yerel
Gündem 21
Sanatçı!ar Çalışma
Grubu'nun üyeleri,
21 Mart Dünya Şiir
Günü nedeniyle
Bursalılar'a şiir
ziyafeti verdi.
Çok iazla katılımın
olduğu ve dünya
klasiklerinden örnek-
lerin sunulduğu
etkin!ik, Tayyare

Kültür Merkezi'nde
gerçekleştiri!di.
Yere! Gündem 21
Sanatçılar Çalışma
Grubu gönül!üsü
Necdet Atal'ın
"Sabahattin Abi'nin
'Adın Konuşmak
Olsun' isimli şiirini"
seslendirmesi
büyük beğeni
topladı. Etkinlikte
gönüllü 21 şair
yer aldı.
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kentllllk Blllncl olls özetlmlnde
Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından
ortak kent kültürü
oluşturmak amacıyla
gerçekleştirilen
'Kentimiz
Geleceğimiz' adlı
projeye emniyet
mensupları da
dahil edildi.
Sivil toplum kuru-
!uşları, hemşehri
dernekleri ve okullar-
dan sonra emniyet
mensupları da
kentlilik Bilinci
Projesi hakkında bi!-
gilendirildi.
Bursa'da görev
yapan polis,
emniyet amirleri ve
müdürlerine projenin
anlatıldığı buluşmada
kent kültürünün
oluşumundaki
etkenler diIe getirildi.
Bursa Büyükşehir

Belediyesi Genel
sekreter yardımcısı
Sabri Yalın, toplantı-
da yaptığı konuşma-
da, plansız kentleş-
menin getirdiği
düzensizIiğin insanlar
arasındaki huzur
ve sükuneti boz-
duğunu söyledi.
Herkesin kendi
vicdanının polisi
olması gerektiğini
ve davranışlarını
buna göre düzen-
lemesi gerektiğinin
altını çizen Yalın,
"Hızlı nüfus artışı
ile birlikte oluşan
düzensizlik kentlerde
yaşayan insan!arın
davranışlarını da
olumsuz etkilemiştir.
Bu da güvenlik
güçlerimize ek
sorumluluklar' yüklemektedir. Her'

gün gazetelerde
olumsuz haberterle
karşı!aşıyoruz.
Bu kentlilik
bilincinin kentli
kültürünün henüz
tam manasıyla
insanlara zihnine
yerleşmemesinden
kaynaklanmaktadır.
Büyükşehir
Belediyesi de bu-

bilinci Bursa'daki
tüm vatandaşlara
ulaştırmak adına
Kentimiz Geleceğimiz
Projesi'ni başlat-
mıştır. Bu projenin
başarılı olması
emniyet teşkilatının
da görev ve sorumlu-
luklarını daha sağlıklı
ve zorlanmadan
gerçekleştirmesine

yardımcı olacaktır"
dedi.
Projeyi tanıtan
Büyükşehir Belediye
si Yerel Gündem 21
Genel sekreteri
Tahsin Bulut da,
Bursa'nın yıllar önce
kötü bir kentleşme
sınavında geçtiğini,
bunun sonuçlarının
günümüzde
daha da gözle
görülür hale
geldiğini söyledi.
kentteki bundan
sonra yaşanacak
süreci daha iyi
yönetmek için
kentlillk bilinci ve
kentli kü!türünü
yayın Iaştırı lması
gerektiğini anlatan
Bulut, "Büyükşehir
Belediyesi fiziki
manada kentte bir
dönüşümü ğerçek-

leştirirken, Yere!
Gündem 21 olarak
biz de zihinlerde
bir dönüşümü hedef
seçtik" diye konuştu.
ll Emniyet Müdür
yardımcısı Ahmet
Cemal Çalışkan'ın
da katıldığı toplantıda
daha sonra
Uludağ Ü.niversitesi
Oğretim Uyesi
Prof. Dr. Bekir Parlak,
kentli kültürünün
oluşturulabilmesi
için yapılabilecek
çaIışmalar ile ilgili
bilgiler verdi.
Proje Danışmanı
Enes Keskin ise,
kent|i!ik kültürü ile
ilgili Bursa'da
yapılan anket
ça!ışmalarının
sonuçlarını emniyet
mensupları ile
paylaştı.'

Enila

ı0,ıde 7

0ıı heltlentlsl

Merkez
Bankası,
Mart ayı ikinci
dönem
beklenti anketi
sonuçlarını
açıkladı.
Buna göre yıl
sonu enflasyon
beklentisi,
tüketici fiyatları

endeksi bazında
yüzde 7,28
olarak belirlendi.
Beklenti, bir
önceki ankette
yüzde 7,26'ydı.
Yıl sonu
cari işlemler
dengesinde
meydana
gelecek açık

beklentisi
31 milyar
549 milyon
dolara indi.
Bu rakam 31
milyar 642
milyon dolar
düzeyindeydi.
yıl sonu dolar
kuru beklentisi
de 1 lira 54

kuruştan
1 lira 53 kuruşa
geriledi.
Ankette, yıl
sonu Gayri
Safi Milli Hasıla
büyüme
beklentisi
geçen ankette
olduğu gibi
yüzde 4,7 o!du.
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Bursa Büyükşehir
Belediyesi Şehir
Tiyatrosu, ün!ü
Amerikan vodvil
Yazarı Margareth
Mayo'nun sevilen
komedisi
"Çocuğum"u
sahneye koymaya
hazırlanıyor.
Evlilik ilişkisi ve
kıskançlık üzerine
yazılmış en iyi
komedilerden
biri olan "Çocuğum"
27 Mart Dünya
Tiyatrolar Günü'nden
itibaren her hafta
salı ve perşembe
günleri saat
20:30'da, Cumartesi
günleri ise saat
14:00'de Tayyare
Kültür Merkezi'nde
tiyatro severlerle
bu!uşacak.
Oyunda eşinin
kıskançlık
krizlerinden
kurtu|mak için
sürekli yalan
söyleyen ve her
yalanını bir'başka ya!anla
saklamaya
çalışan bir kadının
neden olduğu olaylar
dizisi, komik bir

anlatımla sahneye
aktarılıyor. Cihat
Türkoğlu'nun
TürkçeIeştirdiği ve
Devlet Tiyatroları
ReJısbrü rüustaia
kurt tarafından
sahnelenen oyunda
Büyükşehir
Belediyesi Şehir

ı
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Tiyatrosu Oyuncuları
Ertan Akman, Nihal
Türkseveı Müge
Açıkdüşünenler,
Altuğ Görgü, Bülent
üçar, Niigün
Türksever Görgü,
lpek Zeylan, Ebru
Ergüç ve Eren
Topçak ro! alıyor.
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atro§ılııldan uıl
Huzurevl korosu
ustaları aratmadı
Bursa Büyükşehir
Belediyesi
Huzurevi'nde
kalan yaşlılardan
o!uşan Huzurevi
sakinleri Türk
Halk Müziği Korosu,
"Yaşlılara Saygı
Haftası" sebebiyle
verdikleri konserde
performanslarıyla
profesyonel
sanatçıları aratmadı.
Şehir Kütüphanesi
uftade salonu'nda
gerçekleştirilen
konserde yaşları
55 ile 95 arasında
değişen 28 kişilik
koro seslendirdikleri
birbirinden farklı .
eserler ile izleyenleri
hem şaşırttılar,
hem de coşturdular.
Türk Halk Müziği
eserlerini kimi
zaman sazların
eşliğinde solistlerin
sesIendirdiği
konserde, bazı
parçaları ise
koro izleyenlerle
birlikte söyledi.
Ozellikle tempolu
şarkılarda
gösterdikleri
performans ile
dinleyici leri şaşırtan
ve büyük alkış alan
huzurevi korosu,
yüreği sevgi dolu
her insanın kaç
yaşında olursa
olsun müzik yapa-
bileceğini gözler
önüne serdi.
Korodakl -

arkadaşlarını
dinlemeye gelen
huzurevi sakinlerin
ise çoğu zaman
kendilerini müziğin
ritmine kaptırıp
soluğu sahnede
a!dılar.
Belediyenin ilk
otobüs şoförü
sahnede Büyükşehir
Belediyesi'nin ilk
belediye otobüs
şoförlerinden olan
78 yaşındaki Hasan
Tahsin oztürk de
koronun solistleri
a.rasındaydı.
Oztürk, seslendirdiği
"Bursa'nın ufak
tefek taşları"
türküsüyle, salon-
dakilerden büyük
atkış atdı. ÖaÜrk'ün
ardından Emel

Güzelotan ve
perihan Özkan,
"Çökertme"
aurkusunu canıı
performansı ile
söylediler.
Güzelotan, eseri
seslendirirken,
78 yaşındaki Özkan
ise seyircilere
muhteşem bir
zeybek gösterisi
sergiledi.
Mehterin davulcusu,
koronun ritimcisi
Birçoğu amatör
olsa da Huzurevi
sakinleri korosu'nda
profesyonel
müzisyenler de
sahne aldı.
82 yaşındaki Ahmet
Gülgönül, müziğinin
kendisi bir tutku
olduğunu belirtirken,
13 yıl mehter
takımının davulcu-
luğunu yaptığını,
8 sene kılıç kalkan-
da, 6 sene ise
Ankara'da Sakarya
Halk Oyunları
Cemiyeti'nde
ritimli sazlar
ça!dığını anlattı.
Müzikle dolu
geçen yıllara
rağmen hala
doyamadığını
söyleyen Gülgönül,
huzurevinde de
böyte bir imkana
sahip olmaktan
duyduğu mutluluğu
dile getirdi.

llerlemiş yaşlarına
rağmen, heyecan-
larından bir şey
kaybetmeyen
huzurevi sakinleri,
hem arkadaşlarına
hem de dinleyicilere
keyifli bir gün
yaşattı.
konserin sonunda
konuşan Büyükşehir
Belediyesi Genel
sekreter yardımcısı
Sabri Yalın,
huzurevi
korosundaki
heyecanın ve
canlılığın, birçok
profesyonel
müzik grubundi
çok az görülebile-
ceğine dikkati
çekti.
Yaşlılar haftası
diye bir tabiri
kabul etmediğini
belirten Yalın,
"Hepimiz aynıyız.
Bazılarımızın
yüzünde çizgiler
var diye onlara
yaşlı demek yanlış.
Hangi müzik
grubunda böylesine
heyecan, coşku
gördünüz. Hepsine
tek tek teşekkür
ediyorum" dedi.
Yalın ve dinleyiciler
daha sonra tüm koro
üyelerine verdikleri
muhteşem konser
için teşekkür
ederek, birer
karanfil verdiler.

Ustün etenekll ocuklara
okul öncesl e ansı

Y

ltlm
Türkiye'de i!k kez
özel ve üstün
yetenek|i çocuklara,
Çağdaş Eğitim
Kooperatifinin (ÇEK)
projesiyle, gelecek
eğitim sezonundan
itibaren Bursa'da
okul öncesi eğitim
şansı sunulacak.
Proje danışmanlığını
yürüten Haceftepe
Üniversitesi (HÜ)
Çocuk Gelişimi ve
Eğitimi Bölümü
Anabilim Dalı
Başkanı Prof.
Dr. Nilgün Metin,
üstün yetenekli
çocuklarla ilgili
bir istatistik
bulunmadığını
fakat genel olarak,
üstün yetenekli
bireylerin nüfusun
yüzde 2'sini
oluşturduğunun
söylenebileceğini
bildirdi.
Pilot uygulamalar
dışında, üstün
yetenekli çocukların
eğitimine yönelik
çalışmaların,

10-15 yılIık geçmişi
bulunduğunu
belirten Metin,
yürütülen
çalışmaların da
istenilen düzeyde
olmadığını ifade etti.
Türkiye'de, okul
öncesiyle birlikte
üstün yetenekli
çocuklara öze!
hizmet veren
kurumların bu!un-
madığına işaret
eden Metin,
şöyle konuştu:
"Fen ve anadolu
Iiseleri gibi beIli
seviyenin üzerinde
olan çocukların
yerleştiği okulları,
bir nevi bu
çocukların eğitim
ihtiyaç!arını karşıla-
maya yönelik
olarak yapı-
landırılmış okullar
diye nitelendirebi!i-
riz. Değişik illerde
bulunan 28 bilim
sanat merkezi de
norma! oku! pro-
gramı dışında çocuk-
ların yeteneklerini

ge!iştirmeye yönelik
hizmet veriyor."
Ustün yetenekli
çocukların okul
öncesi eğitiminin
ihmal edildiğini
vurgulayan Metin,
şunları söyledi:
"Ustün yetenekli
çocukların
doğuştan gelen
yetenekleri,
çevresel uyarıcılar
veya eğitim
düzenlemeleriyle
desteklenmeyince
köre!ip gidiyor.
Ustün yetenekli
çocuklara, bu
yeteneklerinin
geliştirilmesine
yönelik eğitim
verilmesi gerekiyor.
ÇEK, bu yönde bir
adım attı. ornek
olabilecek bir
sistem geliştirmeye
çalışacağız. Oku!
öncesi düzeyinde
bir ilk olacak proje,
gelecek eğitim
sezonundan
it|baren uygulan-
maya başlayacak.'
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Tasfiye edilen Toplu
Konut Fonu'nun,
fondaki gelirlerine
yeni düzenleme
getirildi. Bursa
Milletvekili Faruk
Çelik ve Mustafa
Dündar'ın'Toplu
konut kanunu'nda
değişiklik öngören
yasa teklifi, TBMM
Gene! Kurulu'nda
kanunlaştırıldı.
Buna göre Toplu
Konut Fonu'ndaki
kaynak yine fonda
kalacak ve hiçbir
yere verilmeyecek.
Bu fon özellikle
lstanbul'da depreme
dayanıklı konutların
finansmanı için kul-
lanılacak. Dolayısıyla
Toplu Konut Fonu
gelirlerinin akıbeti
yeniden düzentendi
ve yürüttüğü hizmet-
lerin devamı sağlan-
mış oldu. Yasa tek-
lifinin gerekçesinde
"Toplu Konut Fonu
hiçbir zaman Toplu
konut ldaresi'nin
şahsi hesabı niteIi
ğinde olmamıştır.
TOKI, fonun yürür-
lükte olduğu sürede
Toplu Konut Kanu
nu'nun Ek 3. madde-

To lu Konut Fon

ellrine venl düzenleme

cılİııo
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si uyarınca ve çıkarı
lan bütçe kanunların
da beIirtilen miktar-
da, diğer kurumlar
gibi Hazine'ye ait bu
fondan pay almıştır.
yani fonun sahibi,
fondan pay alan
kurumların borçlusu
değil, kendisi de
fonun bir yararlanı
cısı-alacaklısı oImuş-
tur. Tasfiye sonrası
ise fona ait gelirler
4684 sayılı kanunun
geçici 3. maddesinin
(d) bendi hükmü
gereği Hazine adına
tahsil edilerek he
saplarına intikal
ettirilmiştir. Bu
durumda lOXl, ken-
disiyle hiçbir ilgisi
bu!unmayan, kendi-
sine ait olma y?D,
elde etmediği bir
ge!irden başka ku
rumlara pay verilme
sinin de fii|en müm
kün olmadığı açıktır.
Diğer taraftan TOK|
halen özel bütçeli
kuruluş olup kendi
gelirlerini kanunda
yazılı şekilde kendisi
elde etmekte ve
kanunda yazı|ı işlere
harcamaktadır"
deni!di

Sayfı 7
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Devlet Su İşleri (DSİ)
Bursa Bölge
Müdür yardımcısı
İsmai! Yılmaz,
Bursa'da su
sıkıntısının şu
anda gündemde
olmadığını söyledi.
DSl Bölge Müdür
Yardımcısı Yılmaz,
barajlardaki
dolu!uk oranıyla
ilgili biIgiler verdi.
Bursa'da Doğancı
Barajı'nda doluluk
oranının şu anda
yüzde 36.3
olduğunu belirten
Bölge Müdür
Yardımcısı Yılmaz,
"Doğancı Barajı'nın
buIu nduğu
havzadan elde
ettiğimiz saniyede '
4.33 metreküplük
su, şu anda şehir
için yeterli seviyede.
Şehir işletmesine
a|ınan suyun miktarı
1.8 metreküp-saniye.
Bildiğiniz gibi, akan
suyun yarısı şehir

için işletmeye
alınıyor. Diğer
yarısı da depolanıyor.
Aktlf hacim,
işletmeye alacağım
su miktarı demek.
Şu anda Doğancı
Barajı'ndaki aktif
hacim, günlük
11 miIyon 351 bin
metreküp
seviyesinde.
Günlük aktif hacim
miktarının en
yüksek değeri,
31 milyon 199 bin

metreküp. Bu
değerlerle şu an
için Bursa'da su
sıkıntısı sözkonusu
deği!" dedi.
Doğancı Barajı'nın
dolmasının ardından
aynı havzada daha
yukarıda bu!unan
Nilüfer Barajı'nın
doldu ru lmaya
başlanacağını
söyleyen Yılmaz,
böylelikle muhtemel
su sıkıntısının
daha da azalacağını

0k
ifade ederek,
"Tahminimize
göre, Temmuz ayı
itibariyle Ni!üfer
Barajı'nı doldurmaya
başlayacağız.
Doğancı'nın 110
milyon metreküp!ük
su işletme hacmi
var. 50-60 milyon
metreküp de
NiIüfer'in kapasitesi
bulunuyor.
Nilüfer'in dolmasıy!a
birlikte 160-170
milyon metreküplük
işletme hacmine
ulaşacağız. Bu
durumda inşallah su
sıkıntısı tehlikesi de
en aza inecek. Bursa
kuraklığa karşı'içme
suyu açısından'en
şans!ı illerden ama
geleceği tabii ki
bi!emeyiz.
lsterseniz dolu dolu
4 barajınız olsun, her
ihtimale karşı tasar-
ruf kurallarına riayet
etmellyiz" diye
konuştu.

Bursalnın su sıkıntı§ı
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JfizıIa
Kızılay Bursa
Şubesi'nin 'Evde
hasta ve yaşlı
bakımı'projesi
kapsamında
düzenlediği 'bakıcı
eğitimini' başarıyla
tamamlayan
38 kursiyere
sertifakaları Bursa
va!i yardımcısı
Halis Arslan
tarafından verildi.
Kızılay Bursa
Şubesi'ndeki törene
vali yardımcısı
Halis Arslan ve
Kızılay Bursa Şubesi
Başkanı lbrahim
Dokunmazer'in yanı
sıra bağışçılar
katıldı. Törende
bir konuşma yapan
Kızılay Bursa
Şubesl Başkanı
Dokunm azer, Alman
Kızıl Hİçı'yla ortak-
laşa düzenledikleri
kursun uluslararası
normların Türk
sosyo-kültüreI
yapısına uyarlanması
bakımından ilk
olduğunu belirterek,
"Kızılay Bursa
Şubesi olarak, 8-14
Mart Yaşlılar Haftası
nedeniyle'Evde
hasta ve yaş!ı bakımı'
projesi çerçevesinde
'Bakıcı eğitim'
kursu düzenledik.
Eğitimi vermeden
önce proje
çalışması yaptık.
Projelendirdiğimiz
eğitimi Sosyal Riski
Aza|tma Projesi'ne
(SRAP) gönderdik.
Projemlzi uygula

Balıkesir'in Ayvalık
ilçesinde öldükten 2
yıl sonra bulunan
yaşlı adamın cesedi,
Bursa Adli Tıp
Kurumu'nda otopsi

ın Bakıcı E
Y

nabilir bu!du!ar.
Sosya! güvencesi
bulunmayan-işsiz
olan 40 katılımcıya,
proje çerçevesinde
180 saatlik eğitim
verdik. Eğitimin 130
saati pratik ve teorik,
50 saati de huzur
evlerinde uygulamalı
olarak yapı!dı.
Huzur evindeki
uygulamalarda
eğitim alanların
yeterliliklerlni ölçtük.
Yüzde 85 barajını
geçen 38 kişiye
bugün sertifika!arını
verdik. Ayrıca bu
kursiyerleri ilk
yardım eğitimi de
verdik. llk yardım
eğitiminde de
35 kişi yüzde 85
barajını geçti.
Bu 35 kişiye ilk
yard'ımcı seriifrkası
ve kimliği verdik"
dedi.
Projenin toplam
39 bin YTL'ye mal-
olduğunu belirten
Dokunm azeı,
Türkiye'de ilk kez
eğitim kapsamında
kursiyerler için

yapıldıktan sonra
yakınlarına
teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre,
biriken su ve elektrik
borçları sebebiy!e

itimi sona erdl
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iki adet kitap
bastırdıklarını ifade
ederek, "Toplam
maliyetin 19 bin
YTL'sini Sosya!
Yardımlaşma Vakfı
karşıladı. 20 bin
YTL'sini de Kızılay
Bursa Şubesi olarak
biz karşıladık. Bu
fonlarla eğltim için
gerekli materyalleri
edindik. Eğitim için
Türkiye'de ilk olarak
iki adet kitap basıldı.
Kitaplardan biri
'Başucu kitabı',
diğeri de'Eğitim
cilerin rehber kitabı'.
Bu kitapları bastır-
maktaki hedefimiz,
Türkiye'de ilk olan
bu eğitimi yaygın-
laştırırken eğitimi
standardize etmektir.
Projeyi kardeş
şehrimiz Aimanya-
Darmstad kızıl
Haçı'yla ortaklaşa
yürütüyoruz.
Onların eğitim
modelini kendi
toplumumuzun
sosyo-kültürel
yapısına uyarladık'
diye konuştu.

yaşlı adamın kaldığı
Hayrettin Paşa Mahal
lesi'ndeki evine giden
mahalle muhtarı,
huzurevinde kaldığı
zannedilen Ömer
Faruk Darcan'ı (81)
evinde ölü olarak bul
du. Komşularının 2
yıldır evine gelmediği-
ni söylediği yaşlı ada
mın iskeleti, ölüm
sebebinin araştırı|-
ması için
17 Mart 2006 tarihinde
Bursa Adli Tıp
Kurumu'na gönderildi.
Evinin üst katında
pijama|arı ve kışlık
yün çorapları
üzerinde olduğu halde
ölü bulunan yaşlı
adamın yakınlarına
ulaşılamayınca, 15
günlük kanuni
sürenin dolması bek-
lenmeye başlandı.
Yaşlı adamın yakın-
ları, 6 9ün sonra
ortaya çıkarak, Bursa
Adll Tıp Kurumu'ndan
yaşlı adamın iskeletini
teslim aldı

Ya lı adamın cesedl 2 lsonra bulundu

Ge mesa la anne ve kızı

karde
ı
ı ha atını kurtardı

ı
ı

Bursa'da bir anne ve
2 çocuğu, sobadan
sızan karbonmonok-
sit gazından
zehirlendi. Annesi
ve kız kardeşinin
bayıldığını fark eden
8 yaşındaki çocuk,
babasının cep
telefonuna çektiği
mesajla durumu
haber verip ailesinin
hayatını kurtardı.
Edinilen bi|giye
göre, merkez Yıldırım
l|çesi'ne bağ!ı
selimzade Mahallesi
Eski Sokak'ta oturan
Şükran Atanak (35)

gece yatarken
kömür sobasını
söndürmedi.
llerleyen saatlerde
sobadan sızan
korbonmonoksit
gazı anne Şükran
Atanak, oğlu
Fevzican (8) ve
Feray'ı (6) zehirledi.
Annesi ve kız
kardeşinin
bayıldığını fark eden
Fevzican, kendisi de
ayağa kalkmakta
güç!ük çekince
babası Murat
Atanak'ın (40) cep
te|efonuna "Baba

3nnqT!.e Feray
bayıldı" yazılı mesaj
gönderdi. Mesajı
alan fabrika işçisi
baba Murat Atanak
eve geldi. Evin
kapısının içeriden
kllltll olması
üzerine olay
yerine çilingir
çağrıldı. Kllltll olan
kapının açılmasının
ardından baygın
haldeki anne ve
çocuk, 112 Aci!
Servis ambulansıyla
Şevket Yılmaz
Devlet Hastanesi'ne
kaldırı!dı.

nn

Bursa'da Orman Haftası etklnllkleri
Osmangazi Bele{i
yesi, 21-27 tarihleri
arasında kutlanan
Orman Haftası kap-
samında öğrencilerle
fidan dikim kampan
yaları düzenledi.
Pilot okul seçilen 3
ayrı okul öğrenci-
leriyle gerçekleşti
rilen fidan dikim-
lerinde, öğrencilere
doğal hayat hakkın-
da bilgiler verildi ve

doğa sevgisi aşı-
|andı. Orman Haftası
etkinliklerinin i!ki,
Eğitim Vadisi Spor
Okulu ve llköğretim
OkuIu'nda. gerçek-
leştirildi. Oğrenci ler,
Eğitim Vadisi yerleş
kesi içindeki boş
alanları ağaç fidan-
larıyla donattı.
Osmangazi Belediye
si Park Bahçeler
Müdürlüğü ekip-

lerinin kontrglünde
gerçekleşen fidan
dikim töreninde
öğretmenler de
öğrencilere doğa ve
çevre hakkında bil-
giler verdi. Orman
Haftası çerçevesinde
gerçekleştirilen fidan
dikim kampanya
larının ikincisi
Hürriyet Anado!u
Lisesitnde gerçek-
leştirildi.

BAY ıİu§HH ÖHLP E]ilLAı[TAıtl

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

AciL §AT|LıI( ıle ı(ıRALıKLARııI|ıZ

mlak Alım, Satım ve Klralama HizmetIeriHer Çeşit E

120 n2 3 + 1 SAT|LIK LÜX DAıRE

iyapıLıR _

ll\l Bızı ARAYıl,|lz

3 oda 65 m'sATlLıK DAIRE

Manastır DiIek Sitesi'nde SAT|LıK ıÜX DlİnE Denizi gören,3+1, 140 m

Ka n Mahallesi'nde denizi

Balıkpazan'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli İı{üstQkiltv (Bahçe lçinde)Yenl Devlet Hastanesi Altı

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

Llektep Sokak l'|o:2 D:l Saük Fatma Apt 3+1.110 m2 asansödü *ombilisatlık daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindekiyeni atari makineleriyle ştlık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

Balıkpuan Esltisahil

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey'de 12 dönüm arazi ve Azot 400 m2 uzaklılıta

Tel :513 2474 Fax: 514 10 21

acide P

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta İştemleri ve u Poliçesi Yapılı1.

EKER s RTA

lı_ert
GEMLİK ASLİYE HUKUK

MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 2006 l 126 ESAS

Davacı Eşref Güre vekili tarafından
davalılar Maliye Hazinesi ve K. Kumla
Belediyesi aleyhine açılan senetsizden
tescil davasının verilen arar kararı
gereğince;

Bursa ili Gemlik ilçesi Küçük Kumla
Köyü, Güzel yalı Mahallesi, doğusu tescil
harici çalılık, batısı 231 ada 1 nolu kadas-
tro parseli, (e.skl 1915 nolu parse!) kuzeyi
Prof. Tankut Oktem Cad. güneyi Çamlık
Caddesi ile çevrili taşınmazın davacı
EŞREF GURE tarafından tescili talep
edildiğinden dava konusu taşınmaz
hakkında hak iddiasında buIunanlann
ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde
mahkememizin 20061126 esas sayılı
dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.
B - 1438
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ELE]ılAil ARAilIYOR

Bilgisayar Yüksek lıleslek 0kulu nıeıunu

ELEtvlAN ARANİYOR
ı

NOWOX BıLGıSAYAR
ı

Tel: 51225 63 GEMLIK

rte-

Yurt dı ına ıkı
harcı 15 YTL' e indl
Türkiye Cumhuriyeti
pasaportu ile yurt
dışına çıkış yapanlar-
dan çıkış başına
alınacak harç,
70 YTL'den
15 YTL'ye düşürüldü.
Uygulama,
1 Nisan 2007'den
geçerli olacak.
4705 sayılı Yurt
Dışına Çıkışlardan
Harç A!ınması ve
4481 Sayılı
Kanunda Değişiklik
Yapılması Hakkında
Kanun'u yürürlükten
kaldıran yeni
kanun uyarınca,
TG pasaportu
ile yurt dışına
çıkanlar, 15 YTL
harç ödeyecek.
Çıkış tarihi itibarıy!a
yurt dışında oturma
izni bu!unanlar ve
7 yaşını do|durmamış
olanlar ile yurt
dışına ticari amaçla
sefer yapan kara,
deniz, hava ve
demiryolu toplu
taşıma ve yük
taşıma araçlarının
mürettebatından
yurt dışına çıkış harcı
alınmayacak.
Harcın beyan ve
ödenmesinden

sorumlu tutulan
gerçek ve tüzel
kişiler, tahsil
ettikleri harcı, gelir
veya kurumlar
vergisi bakımından
bağlı oldukları vergi
dairesine bir beyan-
name ile bildirecek'
ve 3 gün içinde
ödeyecek. Kanun
hükümIerine göre
ödenen harç,
katma değer vergisi
matrahının
hesabında dikkate
alınmayacak.
Gelir ldaresi
Başkanlığı; harcın
tahsilat şeklini
belirlem€ye, harca
tabi işlemlere taraf
olanları harcın

ödenmesinden
sorumlu tutmaya,
harca ilişkin beyan
dönemlerini tahsilat
tutarına bağlı olarak,
15 günIük, ayIık
veya üçer aylık
dönemler itibarıyla
tespit etmeye,
harcın iadesi ile
bu maddenin
uygu lanması na
itişkin diğer
usul ve esasları
belirlemeye
yetkili olacak.
Bu madde uyarınca
alınan harçlar
Toplu Konut
Kanunu uyarınca
Toplu Konut
ldaresi'ne
aktarılacak.

Tüketici kredileri atladı

Tüketici kredileri,
16 Mart itibarıyla
114,5 milyon YTL
artarak 47 milyar
443,9 milyon YTL'ye
çıktı. Söz konusu
kredileı 9 Mart tarihi
itibarıyla 47 milyar
329,3 milyon YTL
düzeyinde idi.
Merkez Bankası
verilerine göre,
tüketici kredileri
kapsamında konut
kredileri 22 milyar
940,8 milyon YTL,
taşıt kredileri 5 mil-
yar 959,6 milyon
YTL, diğer krediler
18 milyar 543,5
milyon YTL olarak
hesaplandı.
Bireysel kredi kart-

ları ise 16 Mart
itibarıyla 21 milyar
190,6 milyon
YTL'den 21 milyar
224,9 milyon
YTL'ye yükseldi.
YTL cinsinden
bireyse! kredi kart-
larının 8 milyar
724,2 milyon YTL'si
taksitli, 12 milyar
450,4 milyon YTL'si
taksitsiz kredi
kartından oluştu.
Tüketici kredilerinin
yaklaşık 13,6
milyar YTL'si kamu
bankaları, 24,6
milyar YTL'sl öze!
bankalar, yaklaşık
9,2 milyar YTL'si de
yabancı bankaları
içeriyor.

ELE]ıIAil ARA]IIYOR

FirmamEda çaIıştırılmak üzere

. Askerliğ|ni yappış

BAY ŞOFÖR ARANMAKTADI R,

Adres: Gazhane Caddesi No= 11

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

EtEiIAil ARA]IıYOR

Yalova YoIu üzerindeki
firmamızın satış m ağazaslnda
çalışmak üzere lise mezunu

30 yaşını geçmemlş
BAYAN ELEMAN

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV lerinizi

hudurmaz@hotmail.com
adresine mail atmanız rlca olunur.
NAtutLl zEYTİilLERı

l{ull|lllilLll{ ıı0 |lDll|{Lll{
kendi Özd besimiz kmbanlıklanmızı

Gemlik Belediye }lezbatıasındaki

TesisiıDDden temin edebilirsiun,

Isteyen müşterilerlmizin
Kqrbanlan qzıDan kasaplanmıda

istenilen yerde keslllr.

BERılAY Eı
Tel : 513 11 48 Cep TeI : 0,532 779 91 94

TEslslll4ızDE UctlETslz l(Eslll,l Hlztı4ETlıvlız \/AllD|ı,t
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ıBursa§ da ınoraller bozuk
Farklı Fenerbahçe maçının şokunu üzerinden atmaya çalışan

Bursaspgr, önümüzdeki hafta kendi kendi evinde konuk edecçği
Konyaspoİ maçı hazırlıklaİını bugün yaptığı antrenmanla ÖtirOtirdü.

Vakıfköy Orhan
özselek Tesis!eri'nde
teknik direktör Engin
İpekoğtu yönetiminde
kondisyon ağırlıklı
bir çalışma gerçek-
leştiren yeşil beyazlı
futbolcuların moral-
lerinin bir hayli bozuk
olduğu gözlendi.
Antrenman öncesi
savunma oyuncuları
Egemen Korkmaz,
lsmail Gütdüren,
golcü oyuncular
Sinan Kaloğlu ve
cornel Frasineanu
ile kısa bir toplantı
yapan Engin
lpekoğlu, öğrencile
rine Fenerbahçe
maçındaki hataları

0r

anlattığı ve bundan
sonraki maçlarda
bunIarın tekrarlanma-
masını istediği
öğrenildl. Mllll
takımında bulunan
Makedon oyuncu
Sumulikoski'nin katı|-
madığı antrenmanda,
sakatlıkları bu!unan
De Souza, Bekir
Ozan, genç oyuncular
Mehmet Yılmaz,
sercan yıldırım ve
Fatih Serkan Kurtuluş
takımdan ayrı
olarak düz koşu
gerçekleştirdi.
Bursaspor Teknik
Direktörü Engin
lpekoğlu, son
oynadıkları

Fenerbahçe maçında
kendi saha ve seyirci-
leri önünde farklı
mağlub|yeti hiç bek-
lemediklerini, bunun
camia ve kendilerini
çok üzdüğünü söyle-
dl. Fenerbahçe
karşısında öze|likle
ikinci yarıda savun-
mada basit hatalar
yaptıklarını, bunun
sonucunda da 2 gol
yediklerini ifade eden
teknik adam, 'Malesef
ikinci yarıda basit
hatalar sonııcıı kaIe
mizde 2 gol gördük.
Fenerbahçe gibi
kaliteli oyunculardan
kurulu bir takım
karşısında

2 farklı yenilğden
sonra işiniz fuk
zorlaşıyor. Bu farklı
mağlubiyet camiayı
olduğu kadar biz-
leride çok üzdü.
Lig devam ediyor ve
önümüzde 9 maç
var. Bir gerçek var
40 puanı bulmak
zorundayız. Bir an
önce bu puana
ulaşmak istiyoruz.
Bursaspo r'un paf
takımı oyuncularımız-
da dahil 27 oyuncusu
var. zaman zaman
kilit oyuncularımız
cezalı ya da sakatlığı
dolayısıyla sıkıntı
çektiğimiz bir gerçek.
Ligin ikinci yarısında

bu durumdan dolayı
istediğimiz kadroyu
oluşturamadık. Lige
verilen bu ara inşallah
sakat oyuncularımızın
iyileşmesi için
vesile olacaktır diye
düşünüyorılm' dedi.
|pekoğtu, fite bekçisi
Omer Çatkıç'ın perfor-
mansıyla ilgili olarak
ise, 'Omer Çatkıç'a
yapılan el.eştiriler
benim hiç umurumda
değil. Biz teknik adam
gözüyle olaya bakı
yoruz. Kaldı ki Ömer

arkadaşımız ligin
ikinci yarısında güzel
maçlar çıkardı ve
Fenerbahçe maçında
hatalı goller yediğini
düşünmüyorum.
Başkan Levent Kızıl
ve taraftarımız arasın-
da yaşanan gerginliği
hiç olmasaydı.
Bizler profesyonel
insanlarız. zaten
başkanımızda ereken
basın açıklamasını
yaptı. Biz sahada
işimize bakıyoruz"
şeklinde konuştu.

"0ana
Ga!atasaray Kulübü
Başkan Yardımcısı
Adnan Polat, kulüp
başkanı Ozhan
Canaydın ile
aralarında
hiçbir sorunun
bulunmadığını
söyledi.
Adnan Polat,
kulüpte sportif
açıdan durumun iyi
olduğunu söyleye-
meyeceğini ancak,
mali ve idari açıdan
önemli ge!işmeler
olduğunu kayded-
erken, Başkan
Ozhan Ganaydın ile
aralarında sorun
varmış gibi
gösterilmek
istendiğini belirtti.
Canaydın ile
günde 4-6 saat
arası süreyle
birlikte mesai
harcadıklarını
anlatan Polat,
"Başkan Özhan

da sorun 0k"
araya gelmemiz
kolay olmuyor.
Ama medyada
öyle bir yansıtıldı ki,
sanki aramızda
savaş varmış gibi.
Birlik içinde olduğu-
muzu göstermek
için, 'Bir yemek
yiyelim de görsel
olarak algı|ansın'
dedik. F|orya'da bir
toplantı yapıp,
ardından yemek
yedik. Teknik heyet
ve yardımcılarını da
davet ettik.
Sohbet ettik sadece."
Polat, yönetim
kurulu içinde
kesinlikle muhalif
olmadığını ifade
ederken, başkan
Canaydın'ln,
"Seçimi Adnan
polat ile kazan-
madım" şeklindeki
sözlerinin
kendisini rahatsız
etmediğini kaydetti.

dın ıı e anılıE

Canaydın ile benim
bir prob|emim yok.
Ama ne hikmetse
olması için birileri
var gücüyle çalışıyor.
Bir türlü derdimizi
an!atamıyoruz. Hangi
lisan ve üslupla
söyleyeceğimizi
şaşırdık. Biz birlikte
çok iyi çalışıyoruz ve
yakın zamanda da bu

çalışma!arımızın
neticelerini göre-
ceğiz" dedi.
yönetim kuru|u ve
teknik heyet
olarak bir!ikte
yedikleri yemekle
ilgili olarak da Polat,
şunları söyledi:
"Bizde herkes çok
yoğun. Herkes bir
işin peşinde. Bir

puan Tablosu

Fenerbahçe
Beşiktaş
Galatasa ray
Kayserlspor
GençIerbirllğl
Konyaspor
Sivasspor
Ankaraspor A.Ş.
Trabzonspor
Bursaspor
MKE Ankaragücü
Antalyaspor
Gaziantepspor
V. Manisaspor
Ç.Rizespor
Denizlispor
K.Erclyesspor
Sakaryaspor

P
51

45
42
40
38
35
35
34
33
33
32
32
31
29
28
26
25
17

o
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
26
24
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lyot yetersizliğinin
cücelik ve zeka geri
liği gibi birçok has
talığa sebebiyet
verdiği bildirildi.
Bursa ll Sağlık Mü
dürlüğü'nü.n gerçek-
leştirdiği "lyot
Yetersizliği Hasta lık-
ları ve Tuzun lyotlan-
ması" konusuıdaki
bilgiIendirme toplan-
tısı, Yenişe hir'de
Koç llköğretim
OkÜlu'nda yapıldı. |l
Sağlık Müdür
Yardımcısı Dr. Habib
Kutlucan, Dr. Altan
Alpay Akkaya ve ebe
hem şire Sevgül
Biçer'in bilgiler
verdiği top!antıya
llçe Milli Eğitim
Müdürü Hüseyin
Hacıoğlu, Şube
Müdürü Hüse yin
Yaşar ve okul
müdürleri katıldı. Dr.
Altan Alpay Akkaya,
"lyot, insan ve hay-
vanlarda normal
büyüme ve gelişme
ile beyin ve vücut
fonksiyonları için
mutlak gerekli bir
elementtir. lyot,
insan vücudunda
beyin ve sinir sis-
teminin normal
büyüme ve gelişme-
si, vücut ısısı ve
enerjisinin devamı
için gerekli olan
tiroid hormonlarının
(T4-tiroksin ve T3-tri-
iyodotironin) önem!i

bir bileşenidir. Bu
hormonlar vü cudun
tüm sistemlerinin
büyüme ve gelişme-
si için gereklidir.
Besinlerle iyot yeter-
siz alındığında iyot
yetersizliği hastalık-
ları görül mektedir.
lyot yetersizliği
sonucunda tiroid
bezinden kana
geçen hormonlar ye
terli miktarda yapıl-
mamakta, hemen
hemen tüm organ-
ların büyümesi, ge
lişmesi ve işlevle
rinde sorunlar orta
ya çıkmakta, boy
uzaması durmakta
ve zihinse| işlevler
geri!emektedir" dedi.
Yapılan bi!imsel
çalışmalara göre
doğumdan itibaren
iyot yetersizliğinin
zeka seviyesinde
13.5 puanlık düşm-
eye sebep olduğuna
dikkati çeken Dr.
Altan Alpay Akkaya,
"Çocuklarda öğren-
me yeteneğinde azal-
ma ve algılama
güçlüğü ve bunun
sonuncu olarak da
okul başarısında
düşme gibi sorun-
lara yol açmaktadır.
lçinde bulunduğu-
muz 21. yüzyılda
dünyamızda 1.6 mil-
yar çocuk iyot yeter-
sizliğinden etkilen-
mektedir." dedi.

eterslzli Y ı
ıot

orGücellk a
Amerikalı bilim
adamları tarafından
geliştirilen ve son
aylarda Türkiye'de de
uyguIanmaya
başlayan'pillar
implant' yöntemi
sayesinde horlama
sorununun önüne
geçilebi!iyor.
Ameliyat sadece
15 dakika sürüyor.
Nevşehir Devlet
Hastanesi KBB
Uzmanı Dr. Tamer
Kolay, tıp dünyasının
özellikle erkeklerde
görülen ve hastaları
olduğu kadar eşlerini
de rahatsız eden
horlamaya karşı
mücadelesini
sürdürdüğünü
söyledi. ,
Dr. Kolay,
horlama hastalığının,
kişinin gece
uykusu sırasında
nefes alıp
vermesinin
10 saniye durmasına
ve bu 10 saniye
içinde beyne oksijen
gitmediği için
uyandığında bilinç
kaybı ve gün boyu
süren uyuklamalarla
karşı karşıya
kalmasına neden
olduğunu anlattı.

Kolay, daha önce
uygulanan tedavi
yöntemleriyle has-
tanın iyi!eşmesinin
10 gün sürdüğünü
ve sosyal hayatına
geri dönebilmesi
için 20 gün
gerektiğini söyledi.
Ko!ay,
ge!iştirilen 'piIlar
implant' yöntemi
sayesinde hastanın
15 dakika süren
operasyonun
ardından sosyal
yaşamına devam
edebildiği ni belirtti.
Daha önce uygu-
lanan tedavide has-
tanın bademciğinin
alındığını ancak bu
yöntemde hastanın
damağına küçük
çubuklar yerleşti
rildiğini anlatan
Kotay, şöyle
konuştu: "Bu
hastalığın tedavisi
öteden beri var
ancak son 2
aydır çıkan yeni yön-
temin diğerlerine
göre bazı üstünlük-
leri var. sadece
lokai anestezi altıncia
bir cerrahi girişim
olmaksızın 3 tane
küçük implant'in
özel aparat vasıtasıy-

aklkaı ozuıll

ıı ıı

ı'hslnHorlaına

Horlama
sorununa karşı
Nevşehir Devlet
Hastanesi'nde'
plllar imp!ant'
yöntemi ile tedavi
oIan Adem Ertaş
isimli hasta
ise, "Geceleri sürek!i
olarak hor!uyordum.
Bu durumdan eşim
ve çevremdekiler
şikayetçi oluyordu.
Doktora başvur-
duğumda bu
yöntemle sorunumun
çözülebileceğini
söyledi. Operasyon
sırasında herhangi
bir acı hissi duy-
madım ve şimdi
çok rahatım" dedi.

la yumuşak damar
içerisine yerleştir-
ilmesi sağlanıyor.
Daha önce badem-
ciğin alınması i!e
yapılan operasyon
daha agresif ve
dokuya zarar vere-
bilecek girişimlerdi
ve genel anestezi
altında yapılıyordu.
Hastanın iyileşmesi
10 gün, sosyal
hayatına dönebilmesi
için de 20 gün
gerekiyordu.
Şimdi hiçbir acı
hissetmeyen hasta
ame|iyatın hemen
ardından sosyal
yaşamına devam
edebiliyor."
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ıGemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi,com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBUSU

ltfaıye 110
polis imdat 155

Jandarma lmdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııi Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı la. nıo.
Tapu Sic!. Müd.
Mılftulük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Da|resi Md.
İlçe Tarım Müd.
l§e Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

sıİzo ss
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. 5l3 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLİK (226| 814 10 20

(226| 363 43 19

|262| 655 60 31

Yalova
Topçu!ar
EskihisarKaymakam!ık

C.Savcı!ığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 ,t0 
53

513 29 54

513 10 28

oToBÜs
261 54 00

(18 Hat }

Şehirlerarası
Otobüs TerminaliULAşıM

METRo 513
Aydın Turizm 513
S0zer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 51ı
Anıtur 514
Kamll Koç 513

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

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95
513 16 37

513 16 37

513 88 43
513 22 59
513 45 46

513 65 00
514 59 81

5t3 80 00
514 88 70

514 17 00

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

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

BELEDıYE
Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet 513 45 21-122
Su İşle[ 513 15 21 - 115
İtraıye 513 2325
Muhasebe lrd. 513 1Ş21 4t2
Yazı İşt. Md.. 513 45 21 -1I1

Su Anza Yalniz 185

TAKSıLER

Körftz Taksi

Çınar Taksl
Güven Taksi
Gemlik Taksi
iianastr Taksi

513 {8 2l
513 2467
513 32 10

513 23 21

5l1 35 50

513 t0 79
513 30 33
513 11 25

AKCAN PETROL
uen_pEr
TUNCAY OTO GAZ

NOBETÇİ ECZANE
24 Mart 2007 Cumartesi

D[MİnİzECZANESİ

25 Mart 2007Pızır

KAHRAMAN ECZANESİ
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YEREL SÜRELİ YAY|N
YlL : 34 SAY| :27O5

FlyATı z o.25 yTL. (KDV Dahi!)
Sahibi : Kadri cÜı_en

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

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

yönetim ve Basım yeri : KöRFEZ oFSET
Matbaacl ı k-Yayıncılık-Reklam cı l ı k Tesisi
İstiklal Cad. Eİora Sok. No:3'B GEML|K

(Dinl baynm G0nlerl ve Pazar gün|eri yayınlanmaz}
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CHP, devlet liyatrolarındaki qygu.
Iamaların lncel mesini istiyor.

atroları

hakkında öner

a

Devlet Tl

Cumhuriyet Halk
Partisi, Devlet
Tiyatroları
Genel
Müdürlüğü'nün
uygulamaları
hakkında Meclis
Araştırması açıl-
masını istedi.
Önergede, Devlet
Tiyatroları Genel
Müdürlüğü'nün
veka!etle
yönetildiği,
kurumda
kadrolaşma ve
yolsuzlukların
yaşandığı, kimi

a

^ı

nlara karşı
baskı ve sindirme
politikası uygu-
landığı iddia
edi!iyor.
Sorun!arın
başlıca nedeninin
Devlet Tiyatroları
Görev ve Çalışma
Yönergesi'nde
yapı!an
değişiklikler
olduğu öne
sürülen önergede,
kurumdaki
hukuksuz uygula-
maların tespiti
isteniyor

I

0zdilek'ten ınüşterilerhe 5 bln çaın fldanı
yurdumuzu

Kaybediyoruz!

ağaç yoksa toprak yok
toprak yoksa su yok
su yoksa hayat yok

8gleuelü

Ell8ı,lınizde
Tiriiyı'niı dı!ıl uıdıliihrl rci dmı

:İa
21-26 Mart tarihleri
arasında kutlanacak
olan orman Haftası
nedeniyle
Ozdilek Kapıkaya,
Gemlik, Ataevler
ve Yalova alışveriş
merkezlerinde
50 YTL,ıik
alışveriş yapan
müşterilerine
fıstık çamı
a.rmağan ediyor.
ozdilek Halkla
lllşXller Departmanı
sorumlusu Fuat
Sığak, gazetemize
yaptığı açıklamada,
her yıl erezyon
nedeniyle toprak

kaybı nedeniyle
yurdumuzda
orman alanlarının
çoğalması amacıy!a
orman Haftası
kapsamında 5 bin
müşterisine çam
fidanı armağan
ederek, ağaç
dikmeyi teşvik
ettiklerini söyledi.
Fuat Sığak
açıklamasında,
ormanların su
sağlamada, su
varlığını korumada
ve düzen|emede
önemli rol oynadığını,
kar ve yağmur
biçimindeki

yağışları ormandaki
bltki örtüsünü
tarafından tutul-
duğunu belirterek,
"ormanlar sel ve
taşkınları önlediği
gibi yeraltı sularının
oluşmas ını da
sağlar. Yeraltı su
kaynaklarının yıl
boyunca sürekli ve
düzenlisu sağla-
masında ormanlar
birinci derecede
rol oynar. Ormanlar,
rüzgarın hızını
keseıi kar suların
toprağı koparma ve
taşımas ına engel
olur. Böylece erezyon

önlemede önemli
bir etmendir" dedi.
Sığak, Orman Haftası
kapsamında Gemlik
Ozdilek, Kapıkaya
Ozdi!ek, Ataevler
Özdilek, Yalova
Ozdilek A!ışveriş
Merkezlerinden 50
YTL'llk mağaza nakit
a|ışverişi yapan her
müşterisine bir adet
fıstık çamı armağan
edeceklerini, hedef
lerinin Bursa ve böl-
gesine 5 bin fıstık
çamının eki!mesine
aracı olmaktan
mutluluk duyacak-
larını belirtti.
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Bilgis ayar ile benzin
ve LPG gaz ayarlaıı,

TSE belgeli Teknik elemanlar
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tarafrndan istasyonumuzda Ya
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TARAFsıZ sivasi Ga^aETE
i n fo(a^ gc m l i k ko r f ezgazetes i. c o m 25 YKr. (250.000 TL.)
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KoRFEz AV
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TOPTAI,I & PERAKENDE

KARA nvcıııĞ ı ı,ınuınırırni
VE TABArucn ııırnıvıİsİ

|RUHsATLll sATlŞuRıYı.A

HlzMETlNızE AçıLDI
Biilent ve lıunıan Dursun
Semerciler Yokuşu 1gla CEMI-IX
Te! : 512 21 33 Fax : 514 11 4a

Manastır'da geçtiğimiz hafta birçok evin soyulması polisi alarma geçirdi

L e lle akalandı serbest hırakıldı
.S Hırsızlık olaylarında yeniden

başlayan artış üzerine vatan
daşları sürekli uyaran Emniyet
Müdürlüğü, bir ihbar üzerine
lstanbul'dan gelen bir anne ile
11 yaşındaki oğlunu yakaladı.
Kadının üzerinde kapıları
açmaya yarayan levye bulundu
Hırsızlık amacıyla Gemlik'e
geldiği belirlenen kadının sabıkalı
olduğu ortaya çıktı. Polis,
kadın ve oğlunun Orhangazi'de
çadırda kaldığını belirledi.
Mahkemeye çıkarılan hırsız zanlısı
ana oğul, delil yetersizliğinden
serbesf bırakıldılar.
Seyfettin ŞE GRS ÖZ'ün haberi 3'de

I

Gemllk Gübre'de
ıkı ları bir

hafta ertelendl
Gemlik Gübre işyerinde işveren tarafın-
dan çıkarılacakları bildirilen 207 şçi
için süre bir hafta uzatıldı. Gemlik
Gühre'de çalışan 207 işçinin gelecekleri
de önümüzdeki günlerde iki tarafından
öneri leri n i n değ erle n d i rmes i nden
sonra belli olacak. Haberi sayfa S'de

Mlllilerimızden
dört dörtlük zaier
Atina'da cumartesi gecesf yapılan Yunanis
tan-Türkiye karşılaşmasına 7 eksikle giden
Millilerimiz, Yunanistan'ı 4-1 yenerek tarih
yazdılar. Yunan televizyonları maç sonucu
'lnanılmaz', "Kabııs gecesi" gibi ifadelerle
yorumlarken, binlerce Yunan taraftarı maç
bitiminde Millilerimizi alkışladı ve maç bo
yunca kontrolü elinde tuttuguna dikkat çek-
tiler. Avrupa Şampiyonas, Grup Elemele
ri'nde oynadığı 4 maçı da kazanan Türkiye,7
grupta oynanan elemelerin en başarılı iki
takımından biri olurken, Çarşamba günü ise
No rv eğ' il e karş ıl a şacak.

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_gu !er@ hotmail.com

Ulusal şahlanış
Cumartesi gecesi televizyonların karşısına

ulusça kilit!endik.
Yunanistan - Türkiye ulusal takımlarının

karşılaşması oynanacak..
Yunan ulusal takımı geçtiğimiz yı! iyi bir perfor-

mans çizmişti.
Avrupa'nın birçok kulüplerinde oynayan ünlü

oyuncuları vardı.
Saha avantajı, seyirci avantajı hep onlardan

yanaydı.
Daha maçın başında istikla! Marşımızın okun-

ması sırasında yüzsüzlük ve şımarıklıklarını gös-
terdi Yunan seyirciler.

Doğrusu bu maçın 5. dakikalarında yediğimiz
ilk golden sonra moralim bozuldu.

Berabere bitmesini diledim içimden..
Ama golden sonra sahaya egemen olan takımı

mız, itk go!ünü atınca içime su serpildi.
Ardından 2-1 öne geçince koItuğumdan fırla

mışım..
Fatih Terim hocanın hucüm esaslı, sıkı presi

taktiği takımımıza tarih yazdırdı.
lklnci gotden sonra 3.'sü ve ikinci devre

biterken 1 - 4'lük sonuç, fanatik Yunan seyircisinin
bile takımımızı alkışlamasına neden oldu.

Karşılaşmanın başından sonuna Yunan seyir-
cisi sahaya atmadığını bırakmadı.

Bitimden sonra Fatih Hoca da bunlardan nasibi
ni aldı.

Sonuç, 4 gollü bir galibiyet.
Buna bugünlerde ihtiyacımız vardı.
Sağolsun millilerimiz, sağolsun Fatih Hoca ve

yardımcıları.
Şımarık Yunanlılaraiyi ders verdiler.. ,>

'Genılik l(öı{eı' interneite vıvııu,gemlikkorfezgazetesi,com adresini tıklayn



26 Mart 2007 Pazartesi o
f ouııuxsıvısıoıztt f

Gürhan çETİNKAYA
"SÜLEYMAN HEP BAŞBAKAN, HEP BAŞBAKAN SÜLEYMAN"
Fikret Kızılok Türk Müziğine önemli katkılar yapmış bir aydındı..
Yıllar önce söylemişti başlığa koyduğumsarkıyı.. _
Ne denli anlamlıydı.. Ve de cuk oturmuştu..
Fikret Kızılok ışıklar içinde yatsın bu dünyadan göçtü..
Ama şarkıya konu olan Demire| Allah uzun ömür versin hala siyasetteki

yaşamını şimdilik pasif olarak sürdürüyor.
Süleyman Demirel'in politikaya girişi ilginç..
Bir Bilim Adamının Romanı'nı yazan Oğuz ATAY 'dan aktaralım:
'Bilim Kurulu'nun Ankara'daki toplantısından çıktıktan sonra, Kerpiç

Lokantası'nda Süleyman DEMİREL'e rastlamıştık. DEMİREL, Mustafa İNAN'ın
öğrencisiydi.ve hocasına da çok saygrs, vardı. Yanımızdaki masada kardeş_i

Şevket DEMIREL ile oturuyordu. Bizi çağırdılar, birlikte yemeğe başladık. O
g ü nlerde DEM l REL, D Sl'den ayrı l m ı ştı, müteahhitlik ya pıy ordu. Siyasete
atılacağı söyleniyordu. Mustafa Bey birden eski öğrencisine sordu:

'Yahu Süleyman, duydum kisen siyasete atılacakmışsın Sakın ha. Ben
seni akıllı bir adam bilirim.'

DEMIREL gülümsedi: "Böyte bir şeyi benden umar msınız hocam?"
O Süleyman Demirel sonra politikaya bir girdi Cumhurbaşkanı da oldu

hala ayrılamadı..12 Mart'ta bir muhtırayla sarsılan, 12 eylül'de bir ihtilalte
koltuğundan olan Demirel gitti geldi, gittl geldi..

KaIdığı sürelerde de Türk Siyaset Terminolojisini söyledikleriyle ren-
klendirdi..

Söylediklerinden bir demet...
Kırıkkale de patlayan cephane fabrikası için 'kimin aklına gelir patlaya-

cağı?" E]zurum depreminde mühendisliğini yaptığı bina yıkılınca "O bina 35
yıl ayakta durdu diye kimse takdir etmiyor da, niye yıkıldı diye herkes
eleştiriyor?"

"Memlekette benzin vardı da biz mi içtik?'
"Üs yok fesjs yar"
"Dün dündür, bugün bugündür"
" Yollar yürümekle aşınmaz"
" Açım diyene geber diyemezsiniz"
"! lehtrigiıı konıijııisti olur nlu?"
" }AP ı gaptırnıaIıı"'

"I g, lıır Türk golü değildir, Ege bir Yunan gölü de değildir, binanaleyh
Lge bir göl değildir"

17 Agustos'ta deprem olduktan sonra sabah "Binanaleyh Türkiye'nin altı
çürüktür, Türkiye'nin altı çürüktür diye bırakıp gidecek değiliz, bıınunla yaşa-
masını öğrenicez"

"7 kere gittik 8 kere geldik, her geldiğimizde gönderdiler, bi daha geldik,
binanaleyh doya.madık siyasefe "

Deniz GEZM|Ş ve arkadaşları asıldığında Adnan MENDERES, Hasan
POLATKAN ye Fatin Rüştü ZORLU'nun asılması olayına gönderme yaparak:
"İşt" şimdi durum 3-3 berabere'

'Kontrgerilla tartışması kadar Türkiye'de havanda su dövülen bir konu
yoktur. Deniyor ki, araştıralım. O zaman her şeyi araştıralım, yarın güneş
doğacak mı diye araştıralım"

Türkiye ile İngiltere'nin ilişkilerinin bozuk olduğu bir dönemde, lngiltere
Dışişleri Bakanının elini sıkınca bir gazetecinin yönelttiği 'Efendim, sizce
böyİe bir dönemde İngiltere Dışişlerj Bakanının elini sıİmanız doğru
muydu?" sorusuna " IVeresin i sıksaydım?' cevabını vermiştir.

Not almış olan vatanda.ş malum kağıdı çıkartır ve " Efendim siz bize bun-
ları bunları anlatmıştınız. Ozellikle de işsizliği 3 ay içerisinde bitireceğinizi
vurgulamrş ye 'bıınun altını çizin' demiştiniz ben de çizmiştim. BuyurıJn."
Demirel şöyle cevap verir: "

Kağıdı vermene gerek yok. O gün 'altını çizin' demiştim değil mi? Çıkar
kaIemini tekrar. Al kağıdı eline bu! o satırları. BuIdun mu? Hah tamam; şimdi
de üstünü çiz!"..

' Hürriyetlerin kullanılmasından tedirgin olmayacağız. Yürüyüş hürriyet
olarak kabul edilmiş mi? edilmiş. Bırakın yürüsün, neden tedirgin olalım.
Km istiyorsa yürüsün. Eğer bundan tedirgin olacaksak Anayasanın ve diğer
yasaların yürüyüş hürriyetini kaldırmak lazım gelir. Bütün Türk vatandaşları-
na söylüyorum; bırakın yürüsünler.'

" Devlet laik olabilir, olur ama millet dinsiz olamaz. Esasen bu, rejimi
karakterize eden en önemli unsurlardan birisi dindir, birisi ailedir, birisi
mülkiyeftir. Bunları ortadan kaldırdığınız zaman bu rejimin karşısındak! rejimi
bulursunuz.

Komünizmin ortadan kaldırmaya çalıştığı şey budur.'
Gazeteci: Efendim bu kadar çok kişiye devlet sanafçısı unvanını verm-

enize gelen tepkiler için ne diyeceksiniz?
Demire|: - Efendim unvanı verince herkese verdiniz diye eleştiriyorlar,

vermey i n ce s a n atçıy ı koru m uyorsu nuz diye eleştiriyorlar.Verdiysem ben
verdim ne olmuş ..

Muhabir: -Efendim, derin devlet nedir?'
Demirel: - Derin devlet, normal devletin raydan çıkmış halidir.
Öğrenci : -Sizin zamanınızda x yapılınca İ Xatbİe gitİi, y yapılınca x

kötüye gitti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunıız? '
Demirel hiç lstifini bozmadan :-Sorunun yanlış sorulması, cevabı yanlış

kılar"
Şimdi de ben size soru'yorum'.
Türk siy.Esal yaşamının 40 yılınq.damgasını vurmuş bu 4playışın

Türkiye'yi getirdiği nokta daha farklı olsaydı şaşırmaz mıydınız?

§eyfı 2

CHP Bursa Milletveklli Mehmet Küçükaşık, Mimarlar
Odası ve Hacı Bektaş-i VeIi Derneği'ni ziyaret ettl
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Sevfettin SEKERSöZ

Gemlik Mimarlar
Odası'nı ziyaret
eden CHP Bursa
Milletvekili Mehmet
Küçükaşık'a
Gemlik'in ulaşımını
şikayet eden Oda
Temsilcisi osman
Turan, "Bıı ulaşım
insan onuruna
yakışmıyor" dedi.
M imarlar odasını
ziyaretinde bir do|u
şikayet ve sıkıntıyla
k,arşıfaşan
Küçükaşık,
"Biz Gemlik'i böyle
bilmiyorduk, burada
neler ol
aüyüx

muş " dedi.
E

cHP lçe Başkanı
Erdem Akyürek ile
yönetiminin de
hazır bu!unduğu
ziyarette Gemlik'in
Büyükşehir'e
dahil edllmesinin
sıkıntılarının ancak
u!aşımın başladığı
Mayıs ayından
sonra ortaya çıktığını
anlatan osman
Turan, Bursa'ya
gitmek isteyenlerin
en az 3 otobüs
beklemek zorunla
kaldıklarını söyledi.
Gemlik'in şu anda
en büyük problemi-
nin Bursa'ya
olan ulaşım sorunu
olduğunun altını
çizen Turan,
'Burada suçlanacak

kişiler varsa en
son ilgili firmadır.
onlar ellerinden
geleni yapıyor
ancak BURULAŞ'ın
dediğini de yapmak
zorundalar.
Biz onlara bu
dayatmayı yapan
zihniyeti
kınıyoruz" dedi.
MAYİS AYİNDA
ULAŞİM PANELİ
Ulaşımın başladığı
3 Ekim'den bu
yana altı aydır Gemlik
halkına
eziyet çektirildiğini
söyleyen Osman
Turan, Mimarlar
odası olarak
Mayıs ayında ulaşım
konulu halka açık
panel düzenleyerek
sıkıntıları ortaya
koyacakları nı bildirdi.
Gemlik Nazım
planı hakkında da
MilIetvekili
Küçükaşık'a
yapı|an çalışma|ar
hakkında bilgi
veren Turan
'Mimarlar Odasının
yaptığı itiraza halen
cevap verilmedi
ve plana yaklaşık
250 adet itiraz
dilekçesinin bulun-
duğunu biliyoruz"
dedi.
cEM EV|,NDEffixlı_l
CHP Bursa
Milletvekili Mehmet
Küçükaşık i!e İ!çe
yönetimi daha sonra

Hacı Bektaş-ı Veli
Derneği'ni ziyaret
ederek Başkan Kazım
Bulut
ile görüştü.
Derneğin halen
ikinci katının yapınıı
süren binasına
açılışından
bu yana ilk kez bir
Milletvekilinin
ziyarette buIun-
duğunu söyleyen
Kazım Bulut,
Küçükaşık'a
sitenı etmeyi de
ihıııal etnıedi
"Seçimdeıı seçime
Al ev i l e ri h atı rl ı yorla r,

amaçları da bir
oy alabilmek.
Alevi toplumuna
hiçbir şey verilmiyor.
Gemlik'teki tüm
camilerde elektrik
ye su ücretsiz
kullanılıyor bundan
bizimde faydalan-
mamızı istiyoruz,
bizlere de biraz
olsun değer
verilmesini
bekliyoruz' diyen
Kazım Bu|ut'un
isteklerinin haklı
olduğunu söyleyen
Küçükaşık,
'Atatürk'ün
dediği gibi
geldikleri
gibi gidecekler ve
gidiyorlar, ancak
bizim arz,umuz
giderken ülkeye
en az zararı
vermeleridir'
şeklinde konuştu.
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00 akalandı $güO$t hırakı|dı
{llrrsıztık olaylarında yeniden başta
yan artış üzerine vatandaşları sürekli
uyaran Frniyet Müdürlüğü, bir lhbar
üzerine lstanbul'dan gelen bir anne ile
11 yaşındaki oğIunu yakaladı. Kadının
üzerinde kapı!arı açmaya yarayan
levye bulundu.

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Manastır
Bölgesinde
yaşanan hırsızlık
olaylarının
şüphelisi olarak
göz altına alınan
bir kadın ve oğlu
çıkarıldıkları
mahkeme tarafından
serbest bırakıldı.
Edinilen bi!giye
göre, önceki
gün Manastır'da
bir bina kapıcısının
ihbarını
değerlendiren
polis ekipleri
Bahar M. (24) ve
oğlu O.M.'yi (11)
göz attına aldİ.
Yapılan üst
aramasında
şüpheli kadının
üzerinden
ev kapılarının
zor!anarak
açılmasında
kullanılan demir
levye bulunurken,
şüphelinin
lstanbul'dan
geldikIeri ve
Orhangazi'de
bir çadırda
ka!dıklarını
söylemesi üzerine
polis soruşturmayı
derin!eştirdi.
Bir süredir
özel!ikle Manastır
Bö!gesi'nde öğleden
sonraları kapıların
zor!anarak açılıp
hırsızlık.yapı lması
üzerine llçe
Emniyet Müdürlüğü
i!çenin tüm
binalarına hırsız|ık
o!aylarına dikkat
edilmesi için
çeşitli uyarıcı
broşür|er -
dağıtmaya
başlamıştı.
Bu broşürlerle
yola çıkan bir
apartman
kapıcısının
dikkatini çeken
anne ve oğlunu
şüpheli olarak
polise bildirmesiy!e
olay aydınlığa
kavuştu.

'fHırsızlık amacıyta Gemlik'e geldiği
be!irlenen kadının sabıkalı olduğu
belirlendi. Polis, kadın ve oğlunun
Orhangazi'de çadırda kaldığını belirle-
dl. Mahkemeye çıkarılan hırsız zan!ısı
ana oğul, delil yetersizliğinden
serbest bırakıldılar.

Şüpheli Bahar
M.'nin alınan
parmak iz|erinin
araştırılmasından
sonra daha önce
sahte kimlikle
aynı suçtan göz
altına alındığı
belirlenirken,
şüphelinin
üzerinden
çıkan sapı çorapla
sarılı demir
levye dikkat çekti.
Bazı durumlarda
eşarp taktığı ve
kılık değiştirdiği
tahmin edilen

şü phel i
Bahar M
ile oğlu O.M.

çı karı ldı klarıAd l iye'de
sorgularının ardından
serbest bırakı!dılar.

Sayfa 3

Diş Hekimi
Ozcan VURAL

ozca nvu ra l1 933@hotma il.com
www.milliyeUblog/özca n vural

_ Başbakanın gqmisl....
Başbakan Diyor ki "Bazıları çıkmış çocu

ğumun şu anda kurdukları şirketle uğraşı
yor..."

Başbakan şunu bilmeli ki biz çocuğunun
kurduğu şirketle değil, işimizle uğraşıyo
ruz. Bir Başbakan'ın çocuğunun gemi
satın alması dünyanın her yerinde son
derece önemti bir haberdir.
Başbakan "gemi değil koster" diyor.

Başbakan çocuğunun koster alması da
dünyanın her yerinde önemli haberdir.

(Kaldı ki satın alınan Safran 1 adlı gemi,
resmi kayıtlarda "kuru yük gemisi" olarak
tanımlan ıyor. )

Başbakan kusura bakmasın ama oğlu
araba da alsa haber yapmak durumun-
dayız, Dubai'ye tatile gitse .de...
Erdoğan devam ediyor: "Oyle yalan

dolan ifadelerle, gazete baş!ıklarıyla bir
yere varamazsınlz.

Hoppala... Başlıkla, altındaki haber bire
bir uyumlu. (geml 500 bin dolar peşin 2,5
milyon dolara a!ınmış.)

(Oğ!unun yaşı 25 civarında milyonlarca
dolara gemi a!ınıyor ,öğren halkım)
Başbakan 2.5 milyon dolar civarında diye

blzi yine doğruluyor. Neye kızıyor, celal-
leniyor anlamak mümkün deği!.
Sonra kızgınlığının dozu artıyor:
"!ş takibi, komisyonculuk mu yapsalardı"

diye soruyor.
lyi de biz "Gemicilik yapmasınlar"

demedik ki...
"Gemi aldılar,( 2.5 milyon dolara ) gemicl-

lik yapacaklar" dedik.
lş takıbı, komısyonculuk yapmasınlar

tabii...
Ayıp o!ur, hem de suçtur bu işler. (yapan-

lar çok.)
Erdoğan sonra tehdit kokan sözler sarf

ediyor: Okuyun.....
"Bu medyanın karın sancılarının ne

olduğunu biliyorum.
Kusura bakmasınlar o başlığı atanlara

sesleniyorum. Sancılarınızın ne olduğu
bel!i. Neyi nereden nasıl alıp verdiğiniz,
onlar da belli. Onları da şu anda Maliye de
her şeyi de takip ediyor.
Onlar da meydana çıkıyor..."
lşte bu laflarh kızmİmİk mümkün değil.

Bir gazete çıkacak, yüzde 100 doğru bir
haber yapacak. O ülkenin Başbakanı da
çıkıp "Haber doğru ama Maliye'yi saldım
üstlerine, günlerini görecekler" benzeri
laflar edecek.
kusura bakmasın ama bu kadarı fazla. lki

lafından biri demokrasi, özgürlükler olan
bir Başbakan, özgür medyayı emrindeki
kurumlar aracılığıyla sindirmeye kalkışırsa
vay halimize Dünyada bu iş|eri yapan çok
çok birkaç ülke var. Kuzey Kore ve |ran,
bir de bazı Afrika ülkeleri..

Erdoğan 4 yılı aşkın süredir Başbakan...
(Dah3 öncede Belediye blşkanı !... )
Ama medyanın standart fonksiyonlarına

a!ışamadı, gerçekleri yansıtan haberlere
alı.şmak zorunda.

Uzüntüm ise Türk medyasının halinedir.
Basın geçmişine ihanet ediyor..
Başta basın olmak üzere medya öylesine

sinmiş, öylesine pısmış ki, halka açık
resmi web sitelerinden teyid edilebilecek
bu haberin üzerine gitmeye cesaret
edemediler. Bana göre Türkiye'nin en
büyük sorunlarından biri "üç maymunu
oynayan" medyadır. Görmüyorlar, duy-
muyorlar, söylemiyorlar.

Korkuyorlar, siniyorlar, pıstıkça pısıyor-
lar. Sorunca da '.'gazeteciyiz" diyorlaç.
üzüntüm bunadır.

YazıYORUIUI

iGemlik Kö rtez' internette w,ww.gemIikkorfezgazetesi.com



26 Nlart 2007 Pazartesi Gtİ,İ

I o0İ.oı(s|Y .loAzETE İ

Sıyfı 4rtez
DYP Osmangazi ilçe Gençlik Kolları üyeleri Gemlik llçe Gençlik Kolları üyelerine ziyarette bulundu

llGenıllk l sıkıntıen ıı

U

a 0f|
sevfettin sexeRsöz_
DYP llçe Gençtik
Kolları Başkanı
Serdar Ozaydın,
Osmangazi ilçe
Gençlik Kollarının
yaptığı ziyarette
"Seçimde § vaa diyle
oy isteyeııler şimdi
gençlere arkalarını
döndüler, Gemlik
gençliği sıkıntı
yaşıyor'dedi.
Gençlik Kollarına
ziyareffe bulunan
Osmangazi Genglik
Kolları Başkanı l|khan
Külçe ile yönetimini
a.ğırlayan Serdar
Ozaydın ve ekibi,
önümüzde yapılacak
genel seçimlerde
sürdürü!ecek
çalışmalar hakkında
bilgi alışverişinde
bulundular.
Seçimlerde ne gibi
yol çizileceği, yapıla-
cak çalışmalar ve
yaklaşan il kongresi
hakkında görüşme
lerde bulunan DYP'li

gençler, yapaca[ları
ğalı§ma|irıh iktidar
hedefli olacağını
sövlediler.
Dy'p GEMLIK,TE
lı_x panrl
Gemlik'te gençlerin
akın akın DYP'ye üye
olmak için yarıştık-
larını söyleyen serdar
Ozaydın, 31 Mart'ta
Pembe Köşk Düğün
salonunda DYP'ye
katılımlar nedeniyle
tören düzenleyecek-
|erini bildirdi.
Gençlerin sorunlarıy-
|a ilgilenmediğini
öne süren Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut'u suçlayan
Ozaydın , 'Belediye
başkanımız seçim
öncesinde kahveleri
gezerek işsız
gençlere iş bulmak
vaadiyle oy istedi.
Şimdi ne oldu, sokak
başlarında işsiz
gençler çoğaldı.
Bizim amacımız bu
gençlerimizi kurtar-
mak ve iş sahibi yap-

maktır. paıtimizi tüm
yurtta olduğu'gibi
Gemlik'te de en iyi
duruma getireceğiz.
Her DYP'li yaşadığı
yerde partisi için
çalışırsa iktidar
bizim için kaçınılmaz
olıır'dedi.
GEMLİK SİYASETİN
KRAL| oLDU
Gemlik'in her zaman
siyasetin odak nok-
tası olduğunun
bilindiğine dikkat
çeken Osmangazi
Genclik Kolları
Baş(anı lltnan
Külçe, Gemlik
Gençlik Kollarını
ilçeler arasında
siyasetin kralı
olarak gördüklerini ve
a!kışlandığını söyledi.
Külçe, 'Daha önce
bu kadar güzel
düşünceler yoktu,
şimdi gençlerimizin
projeleri ve
düşünceleri herkese
parmak ısırtıyor.
Yurt genelinde yak-
laşık 5 milyon genç

seçimlerd.e oy kul-
lanacak. universiteli
gençlik kendine
değer veren istihdam
yaratacak partiyi
seçecek, bizde genç-
lerin partisi olacağız.
Mahalle siyasetçil-
iğinden sıyrılıp geniş
kitlelere hitap
edeceğiz ve mikro-
fonu eline aldığında
konuşan bir gençlik
yaratacağız, biz
bunu istiyoruz' dedi.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, AK Parti ll Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıya katılmak üzere Bursa'ya geldi.

ıiTürkl
Maliye Bakanı Kemal
Unakıtan, Türkiye'nin
30 senedir ilk kez iki
yakasının bir araya
ge!diğini hatırlatarak,
'Biz geldiğimizden
beri tarihinde ilk kez
Türkiye, arka arkaya
5 senedir büyüme
kaydediyor' dedi.
Bakan Unakıtan,
Adalet ve kalkınma
Partisi (AK Parti) lt
Başkanlığı'nın düzen-
lediği bir toplantıya
katılmak üzere
Bursa'ya geldi.
Bakan Unakıtan,
eşi Ahsen Unakıtan

ite Ak parti İl

Başkan lığ ı'n ı n
BUTT!M'de düzen-
ledlği 16. İl Danışma
Meclisi toplantısına
katıldı. Unakıtan,
toplantı girişinde
aracından inerken,
eli pankartlı bir grup
Kamu-Sen üyesinin
mısırlı protestosuyla
karşılandı. Kamu-Sen
üyeleri, ellerinde
poşetle Unakıtan'ın
bulunduğu aracın
önüne gelerek, mısır-
ları Bakan Unakıtan'ın
üzerine serpti.
o!anlara anlam

veremeyen Bakan
Unakıtan, konuya
ilişkin değerlendirme
sinde, Türkiye'nin 30
senedir ilk kez iki
yakasının bir araya
geldiğini hatır|atarak,
kendisinin protesto
edilebileceğini fakat
bunun mısırlar yere
dökülerek yapılma-
ması gerektiğini
belirtti. Hükümet
üyeleri ve parti olarak
samimiyetle çalıştık-
larını ifade eden
Unakıtan , 'Biz onlara
baksaydık, adım
atmamamız lazımdı.

Yahu yazık günah o
mısırlara. Git o mısır-
ları ulu camii'nin
önünde kuşlara at
daha iyi. Bizim bir
anlayışımız var, nimet
yere atılmaz. Alırsın,
toplarsın; hep
toplanır. Bu bizim
milli hassasıyetimiz
dir. 'Sayın bakan sizi
protesto ediyorum'.
Et kardeşim et de o
mısırları yere atma'
diye konuştu.
Bakan Unakıtan,
konuşmasında CHP
Lideri Deniz Baykal
ve parti grubuna da

yüklendi. CHP'nin
muhalefet etmek için
muhalefet ettiğini ve
ülkeye 50 yılda tek bir
çivi bile çakmadığını
söyleyen Unakıtan,
'Biz geldiğimizden
heri tarihinde ilk kez
Türkiye, arka arkaya
5 senedir büyüme
kaydediyor. Göreve
geldiğimizde hedefi
5 olarak belirledik,
ortalamamız 7.5'a
çıktı. Allah kabul
etsin, öyle bir
muhalefetimiz
var ki, adamlar her
yerden bir şeyler

çıkarmaya çalışıyor.
Bütçeyi ilk kez
güler hale getirdik,
aldığınız paralar bir
kereye mahsus
dediler. Bir kanun
getiriyoruz, ülke
yararına; muhalefet.
Ne kadar yararlı iş
var, karşı çıkıyorlar.
Ne kadar faydasız
iş var, karşı
gelmiyorlar.
Her maddeye
konuşuyorlar.
Kendileri 50 yılda
ülkeye tek bir çivi
bile çakmadı'
şeklinde konuştu.

e'nln 30 senedlr llk kez lkl akası blrara a e
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Seyfettin ŞeXenSÖZ
Gemlik Gübre
işyerinde işveren
tarafından
çıkarılacakları
bildirilen 207
işçi için süre
bir hafta uzatıldı.
lşverenin üretimi
durduracağı ve
207 sendikalı
çalışanın iş

akitlerinin fesh
edileceği
duyurusundan
sonra başlatılan
girişimler sürüyor.
Cuma günü
yapılan son
toplantıda iki
tarafında çözüm
arayışları
sürerken 25 Mart
olarak be!irlenen
işçi çıkarmalarının

Mart ayı sonuna
kadar uzatıldığı
öğrenildi.
Onümüzdeki gün-
lerde iki tarafında
verecek!eri önerileri n
değerlend iri!mesin -

den sonra çıkacak
sonuçlara göre
Gemlik Gübre'de
çalışan 207 işçinin
gelecekleri de
belirlenecek.

ıGemlik 
J(örfez' internette uff*.ı,gemlikkorfezgazeteslcoın

ezı( Sıyfı §

Hamldl aKa

Seyfettin ŞrXenSÖZ
BUSKı
Gem!ik lşletme
M üd ü rlüğü'nden
yapılan
açıklamaya
göre Hamidiye
ve Dr. Ziya Kaya
Mahallelerinde
pazartesi ve
Salı günleri olmak
üzere 2 gün

e ve Dr, Zİ

su kesintisi yapıla-
cağı açıklandı.
Manastır ve
Balıkpazarı
Mahallelerinden
başlatı!an yeni
isale hattının bir
bölümüne eski
hattan bağlantıların
yapıIacak o!ması
nedeniyIe
kesilecek sular
sabah 08.00 ile

18.00 saatleri
arasında iki
mahallede
akmayacak.
Bu maha!lelerde
oturan
atandaşların
mağdur olmamaları
için ihtiyaçları
olan suyu kesinti
olmadan önce
temin etmeleri
istendi.

a

Mahallesi'nde lkl un

sular akma acak

ı

KEilT GAzETEtERİilE

İııx ve nEKtıl}i AIıNıR
Her türlü alım-satım,
eleman iIanlarınız ve

reklamlarınız için bizi arayın

ı(İİRJJı
REK1AM

İstik]al Caddesi Bora Sokak No : glg Ceil4l_İr

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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ıSevk G@ s
İse alınacaktır.

İlgilenenlerin ön eleme İç in randevu almaları gerekmektedİr;

b1İ[Lııİ§gLLıEL:514 53 OO
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rvı İ ı-ı_İ SAVuNMA BAKANLıĞı
iç reoanix aöLGE BAşKAııı_ıĞı

BuRsA
ı{AVUç (z ı.ıcl SıNIF) AL|Mı işi açık ihale usulü iIe ihale edilecektir.
lhale Kayıt No :2007 l 35411
1. ldarenin
a) Adresi : Dikkaldırım Gad. 16070 Çekirge-Osmangazi-BuRsA
b) Telefon ve Faks no : 0 224 232 21 50 Fax : 0 224 233 06 43
c)€lektronik posta adresi- : o .
2. lhale konusu malın
a) Niteliği Türü ve miktarı : Teknik Şartnameslne göre;

82.500 Kg. 2 nci Sınıf Havuç
b) Teslim Yerleri : As.Vet.ok] ve Eğt.Mrk.K.lığı İük. Mlz. -668 Mal S.aymanlığı - GEMLİK
c) Teslim Tarihi/tarihleri : 10 MAYIS 2007 tarihinden başlamak üzere 365 (Uçyüzaltmışbeş)

3. lhatenin 
takvim günüdür'

a) Yapılacağı yer : MSB. BURSA |ç Ted. Btg. Bşk.lığı 1 Notu lhale Salonu
b) Tarihi ve Saati :02.04.2007 - 10.00
4. lhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1. lhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta

adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret vefueya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıIda alınmış ilgi-

sine göre Ticaret velveya Sanayi Odasına veya meslek odasına kayıt!ı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret

vefueya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale 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. Tüze! kişi olması halinde ilgis|ne göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları iletüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.4.4734 sayılı Kamu lhale Kanununun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde

sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname
4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen tekllf mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma ha|inde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin notertas-

dikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ş-el<ll ve içeriği şaıtnamede belirlenen iş ortaklığı beyanname-

si
4.1.9. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.10. İnale dökümanının satın alındığınİ dair be|ge
4.1.1f . Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin

yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhateye sadece yerli istekliter katılabilecelİtir. G-erçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları-

na dair nüfus cüzdanı suretlerini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını
gösteren belgeleri, ihaleye başvuru be!geleri ile birIikte sunacaklardır.

7- lhale dökümanı MSB BURSA iç Tedarik Bölge Başkanlığı adresinde görülebilir ve 20.oo YTL karşı!ığı
MSB BURSA lç Tedarik Bölge Başİ<anlığı İlan Memurtİığu adresinden temin edilebilir. lhaleye teklif v-ere-
cek olanların ihale dökümanını satın a!maları zorunludur.

8. Teklifler 02.04.2007 tarihi saat 10.00'a kadar MSB BURSA lç Tedarik Bölge Başkan!ığı 1 Nolu lhale
KoıTı. Bşk.!ığı adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir..
9. lstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ihale sonu-

cu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
'l0. lstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

temi nat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye tek!if veremezler.
Diğer Hususlar
Tüze| kişiliklerde şirketi temsile yetkil| kişi/kişiler ve şirketin % 50 sinden iazla paya sahip ortaUortak-

laı TC Kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını ihale komisyonuna sunacaklardır. B - 1456

Hlkmet ahin'in
3. hlzmet

kus0

Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin,
3. hizmet yılı
coşkusunu AK
parti l! yönetimi
ile birlikte paylaştı.
Başkan Şahin,
AK Parti l! Yönetim
kurulu'na İskender
Efendi Konağı Müze
Restoran'da verdiği
yemekte yaptığı
konuşmada,
Bursa'ya hizmette
3 yılı alnı ak, başı dik
bir şekilde geride
bırakmanın gurur
ve mutluluğunu
yaşadıklarını söyledi.
3 yıllık görev süreleri
içinde Bursa'nın
tarihindeki en
büyük yatırımları
gerçekleşti rdi kleri ni
vurgulayan Şahin,
"Al!ah'a şükür
teşkilatımız|a, mil-
letvekillerimizle,
meclis üyelerimizle
bir!ikte halkımızın
bize olan güvenini
boşa çıkartmadık.
Hep birlikte Bursa
için daha güzel
işlerin altına imza
atacağız" dedi.
ll yöneticilerinin
eşlerinden, sabırlı
olmalarını ve eşler-
ine destek olmasını
isteyen Başkan
Şahin, "Eşleriniz
bir tarafta kendi
işlerinin yoğunluğu
i|e uğraşırken,
diğer yardan
memlekete de
hizmet için

. koşturuyorlar. -
onlara destek
verirseniz, daha
güzel işler }ipıTı?sı-
na yardımcı olur-
sanız, çocuklarınızın
geIeceği de daha
aydınlık olacaktır"
diye konuştu.
AK Parti Bursa
ll Başkanı Hayrettin

Sıyfı 6

ılı

Çakmak da 3 yılda
gerçekleştirdiği
başarılı hizmetlerden
dolayı Başkan
Şahin'e teşekkür etti.
3 sene önceki Bursa
ile bugünkü Bursa
arasında büyük fark-
lar olduğuna işaret
eden Çakmak,
"lnsan kendi yap-
tığını kendi ağzından
süsleyip anlatamaz.
Hikmet başkanı tele-
vizyonda izlediğimde
'Keşke şunu da
söyleseydi, bunu da
an|atsaydı' diye
yerimde oturamıyo-
rum. Bu başarıların
artarak devam ede-
ceğine inanıyorum.
Eminim ki Bursalılar
2009'a gelindiğinde
zihinlerine başarılı
bir belediye başkanı
yerleşmiş olarak
seçime gidecek-
lerdir" şeklinde
konuştu.
Konuşmalarından
ardından udi Adnan
lnce, mikrofonu çok
iyi türkü okuduğunu
söylediği Başkan
Şahin'e uzattı.
Başkan Şahin de,
lbrahim Tatlıses'in
son albümünde yer
verdiği "Gano"
şarkısını seslendirdi.
Şarkıyı il yönetiminin
şerefine söylediğini
belirten Başkan
Şahin, "Başarı
şarkılarını hep
birlikte söylemeye
devam edeceğiz"
dedi.
Başkan Şahin'in, -
şarkısrna tempo
tutan ll Başkanı
Hayrettin Çakmak,
elindeki mendille de
şarkıya eşlik
etti. Gecenin
ilerleyen dakikalann-
da Şahin ile Çakmak,
sahneye çıkıp
çiftetelli oynadılar.

,
a
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{0 konuttan 2's ı

kira ver isi ödeni or
konutun yaklaşık
23'ü için kira vergisl
ödeniyor. Bir bö!üm
konuttan elde edilen
kira gelirinin, yı!lık
kira istisnası tutarı
nın altında kaldığı
diklcate alınsa da ev
sahiplerindeki vergi
kaçağının yine de
yüksek seviyelerde
seyrettiği ortaya
çıkıyor.
Araştırmaya göre,
lstanbul'da yaklaşık
3,5 milyon konut
bulunuyor. Bu konut-
ların 905 binini kira
lık konutIar meydana
getiriyor. Kira geliri
beyannamesi verile
rek, gelir vergisi öde-
nenlerin sayısı ise
375 bini aşmıyor.
Aynı şekilde Anka
ra'da toplam konut
sayısı yaklaşık 1 mil
yon 249 bin, kiralan-
maya hazır konut
sayısı 353 bin, kira
beyannamesi verilen
konut sayısı da 112
bin 686 olarak tespit
edildi.
Bursa'da ise toplam
konut sayısı 657 bin,
kiralık konut sayısı
147 bin, kira beyan-
namesi verilen
konut sayısı da
34 bin oldu.

o Sıyfı 7 ._
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Maliye Bakan!ığına
göre, Türkiye'de her
10 konuttan sadece
2'si için kira vergisi
ödeniyor.
Gelir politikaları
Genel Müdür!üğü,
gayrimenkul serma
ye iratları konusunda
bir araştırma yaptı.
Türkiye lstatistik
Kurumunun 2005
verileri ile iskan ruh-
satları ve TEDAŞ'ın
elektrik fatura biIgi-
lerin den yararlanıla
rak gerçekleştirilen
çalışmada, Türkiye
de 17 milyon konut
bulunduğu belirlendi.
Araştırmaya göre,
hane halkının yüzde
68'i kendi evinde,
yüzde 24'u kirada,
yüzde 2'si lojmanda
oturuyor. Yüzde s'lik
kesim ise kendi evin-
de ikamet etmiyor,
ancak kira da ödemi
yor. Araştırmaya gö
re, 17 milyon konu-
tun 3 milyon 770
binini kiralık konutlar
oluşturuyor. Maliye
Bakanlığının "kiralan
maya hazır konutlar"
olarak tanımladığı bu
konutlar için kira
beyannamesi sayısı
ise 857 binde kalıyor.
Bu şekilde her 100

Bur$a'da olcu otohüsü henıln lstas lrdoıluıla
Bursa'da freni
boşalan yolcu oto-
büsü, önce dolmuşa,
ardından da başka
bir otomobile ve

.benzin!ik girişinde .
bulunan elektrik
direğine çarptı.
Kazada ölen yada
yaralanan olmazken,
yolcu otobüsünün
elektrik direğine
çarparak benzin
istasyonuna
girmemesi bir
faciayı ön!edi.
Edinilen bilgiye göre,
önceki gün saat
16.30 sıralarında
lnönü caddesi
üzerinde seyreden
Salih Ç. idaresindeki
16 KB 584 öze|
yolcu otobüsü,
DörtyoI kavşağında
kırmızı ışıkta durdu.
Diğer yönden
gelen araçların
geçlş yaptığı sırada
frenleri boşalan
otobüs, önce
Kayhan'dan
Cumhuriy.et Cadde
si'ne giden ve içeri
sinde iki yolcunun
bulunduğu Göksel
Gavaz (29) idaresin-
deki 16 D 0721

plakalı dolmuşa
çarptı. Buna rağmen
durmayan yoIcu
otobüsü, daha sonra
sürücüsü ve plakası
belirlenemeyen bir
otomobile daha
çarparak, benzin
istasyona doğru
hızlanmaya baş!adı.
sürücüsünün
kaldırıma çarparak
durdurmaya çalıştığı
otobüs, yan tarafını
elektrik direğine
sürterek, benzin
istasyonunun gir-
işinde durdurmayı
başardı. Benzin
istasyonu ve çevre
esnafın yüreklerini
ağızlarına getiren
kazada ölen yada

yaralanan olmazken,
dolmuş sürücüsü
kazanın şokunu
uzun süre üzerinden
atamadı. Yeşil
ışıkta geçtiği sırada
otobüsün üzerine
geldiğini fark ettiğini
söyleyen 16 D 0721
plakalı dolmuş
sürücüsü Göksel
Gavaz (29), "Bir
anda korkup hızlan-
mak istedim. Ancak
otobüsün çarpması-
na mani olamadım.
Arka koltukta 2
yolcum vardı.
yara almadan
kurtuldular.

Ancak otobüs
benzin istasyonuna
girecek diye çok

korktum" dedi.
Derebahçe,
Emirsultan, Uluyol,
Santral Garaj,
Heyke! hattında
çalışan otobi,isün
şoförü Salih Ç. ise,
kazanın teknik bir
arızadan kay-
naklandığını savun-
du. Aldığı yolcularla
birlikte kırmızı ışıkta
beklediğini söyleyen
şahıs, "Bu sırada
otobüsün freni
boşaldı. Önümdeki
araçlara çarparak
durdurmak istedim.
Ancak duramayınca
direğe çarpmak
zorunda kaldım.
Eğer aşağıya gitmiş
olsaydım, kazanın
sonuçları daha
faı:klı olacaktı"
diye konuştu.
Bursa'nın en işlek
caddelerinden
birinde yaşanan
kaza sonrası polis
ve itfaiye ekipleri
seferber olurken,
kazanın maddi
hasarla atlatılması
sevindirdi.
Olayla ilgili
soruşturma
başlatıldı.

TüRKlyE,NlN EN KAL|TELi ve

EKONOIıJIıK DAVETıyELERı
ı

EN UYGUN FİYATLARLA İİİ

EN özrl ve GüzEL GüuLERlNiziçlN...

Renkll, s yah beyaz her türl ü baskı işlerl
Fatura & lrsa iye & El llanı & Broşür & Kartvizit.
Kaşe & Cllt & Kitap & Dergl & Katalog basımı

Köffe- Ofset
MATBAACİLİK . YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK

İstııııCad,BonSok,AkbankAralığı l{o:3/BGElılLİl(Tel :(0,224) 5139683 Fu:(0,224) 5133595
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yabancı dil tazminatı
almak isteyen kamu
personeliy!e yatırım
hizmetlerinde çalış-
maları nedeniy!e
maktu yabancı dil
tazminatından yarar-
lanmak isteyen tÖk
nik personel, yabancı
dil bilgi seviyesini
belirlemek amacıyla
yapılacak Kamu
personeli yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (KPDS) için
başvurular bugün
sona erecek.
Yükseköğretim Kuru
!u Oğrenci Seçme ve
Y.erleştirme Merkezi
(OSYM) Başkanlığın
dan yapılan açıkla-
maya göre, slnav,
6 Mayısta Adana,
Ankara, Antalya,
Bursa, Diyarbakır,
Erzurum, Eskişehir,
lstanbul, İzmir, Kon
ya, Malatya, Samsun,
Sivas, Trabzon ve
Van ile Lefkoşa'da
yapılacak.
Sınava, yabancı dil
tazminatından yarar-
|anmak isteyen 657
sayı!ı Devlet Memur
ları Kanunu, 926
sayılı Türk Silahlı
kuvvetleri personel

uru ar hu r

Kanunu , 2802 sayı!ı
Hakimler ve savcıtar
Kanunu, 2914 sayılı
Yükseköğretim
Personel Kanunu,
3466 sayılı Uzman
Jandarma Kanunu'na
göre çalışanlarla kad
ro karşılığı sözleş
meli personel ve 399
sayılı Kanun Hük
mün de kararname
nin 3/c maddesine
tabi sözleşmeli per-
sonel katılabilecek.
Ayrıca, personelinin
yabancı dil bilgisi
seviyesini tespit
etmek isteyen diğer
kamu kurum ve kuru-
luş!arında çalışan
personel de bu sına-
va katılabilecek.
Yurt Dışında
Görevlendirilecek
Memurların Seçim
Esaslarına Dair

Yönetmelik gereğin
ce, kamu kurum ve
kuruluş!arınca yurt
dışı teşkilatında
sürekli göreve atana
cak memurlarla diğer
görevlilerin de bu
sınava girmesi
gerekiyor.
kamu kurum ve
kuru!uşlarında
müter cim ve tercü-
man ya da bilgi işlem
çözümleyicisi ve
programcısı olarak
görev ya panlar ile
bu görevler için
başvuruda bulu-
nacaklar,ayrıca her-
hangi bir kurumda
çalışmamakla birlikte
yabancı dil seviyesi-
ni tespit ettirmek
isteyen fakülte ve
yüksekoku! mezun-
ları da bu sınava
katılabilecekler.

ı-
fı
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İbrahim YlLDlRlM
TEMA Vakfı Gemlik |lçesi Gönüllü Sorumlusu

21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü

21-26 Mart Dünya Ormancılık
Günü ülkemizde 1975 yılından
bu yana kutlanmaktadır.
Dünyanın en önemli

yenilenebilir doğal kaynaklann-
dan biri olan ormanlara gerekli
önemin verilmediğini gören
Avrupa Tarım Federasyonu
(CEA) 21-26 Mart Günlerini
Kuzey Yarımküresinde ilkba-
harın, Güney Yarımküresinde de
sonbaharın başlangıç günü
olarak kabul etmiş ve Gıda
Tarım Organizasyonu (FAO)
kanalı ile bunun bütün dünya
ülkelerine tavsiye edilmesini
sağlamıştır.

O günden bugüne 21 Mart
"Dünya Ormancılık Günü 21-26
Mart'ı içerisine alan hafta da
"Orman Haftası" olarak kutlan-
maktadır.

Ülkemiz bu uygulamaya 1975
yılında dahil olmuştur.

Dünya Ormancılık Günü'nün
amacı ormanların korunması,
geliştirilmesi ve iyi bir şekilde
işletilmesinin önemi ile çok
yönlü faydaların çeşitli yayın
organları aracılığı ile halka
duyurulması ve bu yöndeki
ilgisinin arttırılması şeklinde
özetlenebilir.

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE
ORMAN VARLİĞİ
Dünya Kara alanlarının yüzde 15-17 kat erezyonu da 350 kat

30 unu kaplayan ormanlar 3,8 azahr. Toprak için gerekli suyu
milyar hektardır. Tropikal ve da yüzde 100 çoğaltır.
yarı tropika! ormanlar bu alanın Endüstri kentlerinde yaşayan
yüzde 56 sını teşki! etmektedir. insanlar 1 m' havada 500 bin

Dünya ormanlarının yüzde 95 i tane is ve toz parçacığını
doğal orman, yüzde 5 ise ağaç- solurlar bu rakam açık alanlar-
landırma ile tesis edilen suni da 5000 e düer. 1 m' orman
ormanlardır. havasında ise yalnızca 500 adet
Ülkemizin orman!ık alanı ise toz parçacığı vardır. Orman

20,7 milyon hektar olup yurdu- havası kentlerin havasından
muzun genel alanının yüzde y!ızde 50 daha temizdir.
26.8 ini oluşturmaktadır. lnsanların rahatsız olmaya
Ormanlarımızda yetişen asli başladığı gürültü şiddeti 80

ağaç türlerimiz; kestane, kayın, desibeldir.
meşe, kızılağaç, kavak, huş, Bir gürültü kaynağının yanın-
ıhlamur, dişbudak, akçaağaç, da bulunan 250 metre
karaağaç, çınar, sögüt, ceviz ve genişliğindeki bir orman
sığla gibi yapraklı ağaçlar ile gürültüyü yüzde 50 azaltır.
çiD, göknar, ladin, sedir, ardıç, Orman milyonlarca canlının
selvi ve porsuk gibi iğne yaşam alanı, barınağı ve kay-
yapraklı ağaçlardır. nağıdır. |yi gelişmiş bir orman
ORMANLAR|N toprağının bir hektarında ve 15
EAYDALAR|NDAN cm derinliğindeki üst tabakasın-
Önxexl_tR , da 10 ton bakterb 10 ton man-
Erezyonu önler, rüzgarın hızını tar,4 ton solucan, 140 kğ alg,

azaltır, kar ve yağmur biçimin- 17 kg böcek yaşar
deki yağışı yaprakları, dalları, Tüm dünyada kullandığımız
gövdesi ve kökleri ile tutar, sel bütün ilaç hammaddelerinin
lerin ve taşkınların oluşmasını yüzde 25 i tropik ormanlardan
önler, ayrıca yer altı sularının sağlanır.

50 YİL ÖMÜRLÜ BİR AĞACİN EKONOMİYE KATKİSİ
Hava kirliliğini önleme 64.750 USD
Nem kontrolü 32.530 USD
Oksijen üretimi 32.240 USD
Toprağı verimlendirmesl 32.240 USD
Protein üretimi 2.250 USD-,ToPLAM -- 196.25oUsD -D

oluşmasına yardım eder.
Yapacak ve yakacak ham

madde kaynağıdır.
lklim üzerinde olumlu etkiler

yapar. Aşırı sıcak!ıkları düzen-
ler, bir ısı tamponu gibi görev
yapar. Sıcağı-soğuğu denge|er,
yaz sıcak!ığını azaltırken, kış
sıcaklığını artırır.

Karada yaşayan bitkiler
tarafından her yı! atmosfere
140,9 milyar ton oksijen
kazandırılır. Bunun yaklaşık
yüzde 66 sı (93 milyar tonu)
ağaçlardan sağlanır.

lyi gelişmiş yüz yaşında ve 25
metre boyunda bir kayın
ağacının yaprakIarının yüzeyi
yaklaşık 1600 m' dir. Bu ağaç
güneşli bir günde bir saat
içinde 1,7 kg oksijen üretir. Aynı
ağacın bir yıllık fotosentez
faaliyeti kışın ve gece|eri foto-
sentez yapmadığı hesaba
katılırsa 10 kişinin bir yıllık
oksijen ihtiyacını karşılar.

Bir ormanda 1 m2lik yaprak
yüzeyinde yılda 20 bin 180 kilo-
kalori enerji üretilir.
Bir m'orman toprağı top|am

1000 km. uzunluğundaki ağaç
kökleriyle sarılıdır ve toprağı
erezyondan korur.

Bir ladin ormanı çıplak
toprağa kıyasla yüzeysel akışı BAY ]üll§TAF$ üşıLp E]üLilt,TAl,|

Her Çeşit Emlak Alım, Satıın ve Kiralama Hizmetleri

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

ACIL §ATlLlK ııe KIRAL|KLAR|İ'|IZ l

120 n2 3 + 1 SATıLıK Liix DAıRE

lıtl Blzl ARAYll,|lz

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

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

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lıIüstaki! Ev (Bahçe İçinde}Yeni Devlet Hastanesi Attı

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

2 D:l §adık Fatma Apt 3+l. 110 m2 aunsörlü *ombili utlık ddre

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindekiyeni atari makineleriyle ştlık dükkan.

. Onünde 115 m2 Bahçelio ı--\

Bdıkpaan Eski uhil lılektep Sokak l{o:

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dijnüm Zeytinlik

umurbey,de 12 donum arazl ve AzOt ı€vşaglna 400 mz uziıı(lKta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Poğalgu Poliçesi Yapılır.

SEKER SİGORTA
}lacide öZALP

Tel :513 2474 Fax: 514 10 21
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Bllincll internet
kullanımı l in kita
lçişleri Bakanlığınca,
başta çocuklar ve
gençler üzerinde
zararlı etki!erinin
önlenmesi amacıyla
bilinçli internet kul-
Ianımı için rehber.
niteliğinde bir kitap
hazırlandı. Kitapta,
internetin neden
olduğu olumsuz!uk-
ların ortadan kaldırıl-
ması için devlete ve
ailelere düşen görev
ler tek tek sıralandı.
lçiş!eri Bakanlığı
Araştırma ve Etütler
Merkezince (AREM)
hazırlanan "lnternet
ve Bilinçli KuIlanımı"
kitabı, Bakan Abdül
kadir Aksu'nun ön
yazısıyla ilgili kuru-
luşlara gönderildi.
Aksu, yazısında
internet ve bilgisayar
teknolojilerinin kul-
lanımının başta
gençler ve çocuklar
olmak üzere toplu
mun bütün kesim-
lerinde genişlediğini,
öte yandan pek çok
uzmanın internetin
bilinçsiz ku!lanımı
nın özellikle çocuk
ve genç|er üzerinde
zararlı etkileri
olduğunu ve bazı
fiziksel, sosyal ve
psikolojik sorunlara
yol açtığını belirttiği-

ni anımsattı.
lçişteri Bakanlığı
AREM tarafından bu
amaçla "İnternet ve
Bilinçli Kullanımı"
kitabının hazır-
!andığını kaydeden
Aksu, internetin
doğru ve bilinçli
kullanımı içln rehber
niteliğindeki kitabın
fayda!ı olmasını
diledi.
AREM Başkanı
yılmaz kurt ve
Emniyet Amiri Cem
Beyhan tarafından
yayına hazırlanan
kitap 150 sayfadan
oluşuyor. Kitapta,
internetin faydaları,
internet kafeler,
"chat", bilgisayar
oyunları, internet ve
şiddet, terör örgüt-
lerinin sana!
ortamda yürüttüğü
faa!iyetler ve
sapkın düşünce!er,
interneffe kumar,
uyuşturucu,
pornografi, madde
bağımlılığı konuları
ele alınıyor.
Bilgisayar kul-
lanımının yol açtığı
sağlık sorunları ile
bilişim suçları,
"hacker"lar ve bil-
inçli internet kul-
lanımı kitapta
irdeleniyor.

Barış Güler'in kaleminden
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ELEtıllAN ARANİYOR

Bilgisayar Yüksek lJleslek Oku!u nıeıunu

NOwOx BıLGıSAYAR

Tel: 51225 63 GEMLIK

KAYıP
Gemlik Kaymakam!ığından aldığım yeşil

kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.- 
ERslN cÜı_Üıı

rtez
ıı

çlzıYoRuM

"ş//R KOŞESI
Oa aıa

D.Aıı
BAYDAR

Gömleği kefen olmuş
Kale olmuş bedenleri, görmeıler gidenleri

Kanlı sırtta yatanları, gören Çonakkalem bilir,

Rahat uyu şehil ağam, rohat uyu yiğil oğlum

Yürek dağlar, yener bağrım snrln Çanakkalem bilir,

Şehit düşttiğün tepede, cennet bohçesi bu yerde

Lale sümbtil giil eser de seren Çanokkole'de bilir.

Kergmet var binlercesi hepsi ermişler nefesi

Gögsündeki can kafesi, eren Çanakkgle'm bilir,

SEyid Ali, kükrer durur, 'Medet Ali' düşman erir

Yüzlerce kiloya er verir vurnn Çanakkalem bilir.

Ivlertlik merhamettir, şehitlik var ki koderden

Vücut kalesi oskerden kırgn Çanokkolem bilir, -

Ak gömleği kefen olmuş, cephelere tufm olmuş

Kıyamete destan olmuş, deren Çanakkalem bilir,

Koyun koyuno yatmışlor benliklerini atmışlar

Vaton için çalışmışlar ceren Çanakkalem bilin

ELE]ılAil ARAilIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere

Askerliğini yapmış

BAY ŞOFÖR ARAN]ıIIAKTADİR.

Adres: Gazhane Gaddesi No: 11

YATAş BAYİi

TeI: 514 78 77

ELE]ıIAil ARAillYOR
yalova yolu üzerindeki

firmamız_ın satış mağazasında
çalışmak Üzere lise mezunu

30 yaşını geçmemlş
BAYAN ELEMAN

aranmaktadlr.
Fotoğraflı CV |erinizi

hudurmaz@hotmail.com
adresine mail atmanız rlca olunur.
tAtutLl zEYrİııı.ERı

l{ull|l||ilLll{ ıı0 ||D|ll{Lll{

Kendi Özel besimiz KurbaDl,ıklanmı:a

Gemlik Belediye Mezbatnsındaki

TesisirDizden temin edebilir§ iun

Isteyen müşterilerimizin
Kurbanlan uzıDan kasaplanmızla

istenilen yerde kesilir.

BERıtAY Eı
Tel : 513 11 48 Çpp Tel : 0,532 779 9114

ırsisi ıı,ıizoı ücnııs iz ıGsi ııl n izllı ni ıı,ı iz vnnoı n



Geınllks 0r haft a uanla kaı3 adı
Ev sahipliğini Baharspor'un yaptığı

karşılaşmada kırmızı beyazlılar
sahadan 3-1 galibiyetle ayrıIdı

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Bursa'da 75. Yıl
sahasında
Baharspor'la
karşılaşan
Gem!ikspor
sahadan 3-1
galibiyetle
ayrılarak haftayı
3 puanla kapadı.
Deplasmanda
oynamasına
rağmen grubun
en zayıf takımı olan
Baharspor
karşısında rahat bir
galibiyet alan
Gem|ikspor, maçın ilk

yarısını Ahmet'in
attığı golle
1-0 önde kapadı.
lkinci yarıda zayıi
rakibi karşısında
üstünlüğü e|inde
tutan Gemlikspoı
Ahmet ve
Cengiz'in attığı
oollerle durumu
5o yaptı. fl
Maçın bu skorla
ultmesl b4lenirken
ev sahibi Baharspor
son dakikada
bulduğu golte i"
il;;;=;s:i vXfti
ve maç bu skorla
sona erdi.

ıı ı
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Kuffinla Belddl es or bu kez ba aramadı 0-0

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Geçtiğimiz hafta
deplasmanda
Cihanspor'u 1-0
yenerek haftayı 3
puanla kapayan
Kumla Belediyespoı
evinde oynadığı
maçta Namık
Kemalspor'la 0-0
berabere kaldı.
Maça iyi başlayan
ancak ilerleyen
dakikalarda
beklenen

oyununu sahaya
yansıtamayan
Kumlaspor, yaka!a
dığı gollük pozisyon-
!arı gole çevireme
yince ilk yarı 0-0 blttl.
lkinci yanya gol için
başlayan iki takımda
birbirlerine üstünlük
sağlayamadı. 65
dakikada KumIa'dan
sercan'ın ikinci sarı
karttan kırmızı kartIa
oyun dışı kaldığı maç
golsüz sona erdi.

SAHA :

Gemlik Atatürk
HAKEMLER :

Murat Albay (7)
Ferhat Kabacalı (7)
Erhan Sargın (7)
KUMLA
ası_rolvEspoR :

Murat (6) Yakup (4)
(Bayram 3) Sercan (4)
lbrahim (5) Nakan (6)
Fatih (6) Serdar (5)
(Atahan 3) Ercan (5)
Alpaslan (4) Memduh
(4) Cüneyt (4)

(Tolga 3)
NAM|K KEMALSPOR
Murat Akbulut (5)
Remzi 1C1 Ömer (4)
Tarık (4) Kemal (4)
Yasin (5) Mustafa
Türkileri (a) (Mustafa
Altay 3) Gökhan
Atacan (4) (Köksal 3)
Kenan (5) Recep (5)
Gökhan Serbes (4)
(Coşkun 3)
KlRMlZl KART:
Dk. 65 Serdar
(Kum!aspor)

ü_ı

?§

a

0ılRsR ılnı{ıililıuffll€ı{(ılT

onıff(t(nıil( iınıı ug RfftRtıil RtıılıR

ı(üRtEı Rtı(lAtUl
htlllalcatlaıl Bora Sokak l{o:3ıB ffltlll(

(Akbaık anhg §tıdyo Predijymı

Tel :(0,ü{ 513 96 &3 Fu:513 35 $reklamlannıı i$n biıi anyın

Her hırlü alım.satım,

deman ilanlannız ve

G E'ru ı-İ I( s İnrerr/ıA G ğnrlÜĞ Ü
vnnus sııwıınsı
Filmin Adı §eanslar

çinKiN önnnıı yAvRU§U vE FAnEciK 12.00 , ı4.00 , 16.00 ,ı8.00

RoIıIANTİK 14.00 . 20.30

ADDIııİN IBDNLDRİ t6.15 , 20.50 (Rezeıvasyon Tel : 5l5 33 2l|
ruilU §İNDIııA§ı

ONEltlZtDR TAltllıll §DAIISHR }2.00 , 14.00 , 16.00 . 18.00 , 20.00 (Rezenaspn Tel : 5l5 64 06}



26 Mart 2007 Pazartesi sAĞLıK Sayfı l l

Alzheimer
V

yaşamak.
Huy değişiklikleri
olması. Davranış
değişikliklerinin
ortaya çıkması.
OIayları değer-
lendirme ve karar
vermede güçlük.
Muhakemede güç!ük
çekmek
Olaylara ilgi ve
güniuX beceri[erin
kaybı."
Dernek, sözkonusu
belirtileri bulunan-
ların bilgi almak
isteyenlerin
0800 211 80 24
numaralı telefonu
arayabileceğini
kaydetti

kBakan|ı
Y

bir kibrit kutusu
beyaz peynir, 5-6
adet zeytin, domates,
1-2 dilim ekmek,
-Bir su tardağı sütle
karıştırılmış kah-
valtı!ık tahıl ürünü,
1 çay bardağı taze
sıkılmış meyve suyu,
-Bir su bardağı süt,

bir yumurta, bir dilim
reçelli ekmek, bir
adet mandalina,
-Bir su bardağı süt,

tahin-pekmez, 4-5
adet ceviz içi,
1 adet mandalina."
YUMURTAYİ
KATı yiyiN
Vücut ağırlığı tazla
olmayanların, kah-
valtılarına pekmez,
bal, reçe!, marmelat,
fındık ezmesi ekleye-
bileceklerini bildiren
BakanIık, yumurtanın
kaynamaya başladık-
tan sonra 8-10 dakika
pişirilmesini önerdi.
Broşürde, kahvaltıda
içilen çayın besin-
lerde bulunan yararlı
maddelerin ku l-
lanımını azalttıgı
belirtilerek, "Bıı
necfeııle çay Jçık v.
liınonlu olmalı. Daha
çok ıhlamur gibi bitki
çayları tercih
edilme!i. Ancak kah-

$a

U

ndan kahualtı ınönüsühastalı ını
dü ündürten

10 belirti
Sağlık Bakanlığı
vatandaşlar için 4
ayrı idea! kahvaltı
menüsü bulunan ve
"Kahvaltırnn Önem"
ni anlatan broşür
hazırtadı. ÖgtinIerin
içinde en önemlisi-
nin sabah kahvaltısı
olduğunu kaydeden
Bakan!ık, akşam
yemeği ile sabah
kahvaltısı arasında
yaklaşık 12 saatlik
bir süre geçtiğine,
bu süre içinde
vücudun kandaki
besinlerin tümünü
kullandığına işaret
etti. Buroşürde, gü-
ne istekli başlamada
ve elverişIi bir-
biçimde sürdürmede
sabah kahvaltısının
miktarı ve içeriğinin
büyük önem taşıdığı
ifade edilirken, kah-
valtı yapılmadığında
kan şekerinin düşe-
ceği, baş ağrısı,
dikkat ve algılama
azlığı gibi sıkıntılar
yaşanacağı kaydedil-
di. KAHVALTı
önNexı-rRi
Bakaniığın vatan-
daşlar için hazırladı-
ğı uygun kahvaltı
örnekleri şöyle:
"-Bir su bardağı süt,
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Alzheimer
Derneği'nce,
bu hastalığı
düşündürten 10
belirti bulunduğu
bildiriIdi.
Hastalığın belirti-
lerinin başında
hafıza kaybı olması
gelirken, diğer belir-
tiler şöyle sıralandı:
"Zamanı ve
yerleri karıştırmak.
Eşyaları yanlış
yer!ere koymak,
buIamamak.
Konuşrna güçlüğü
çekmek.
Günlük yaşam
işlevlerini yerine

getirmede güçlük

valtıda süt içmek en
sağlıklısıdır" denildi.
Bakanlık, besin içer-
iği zengin olması
nedeniyle evde
yapılan tarhana,
yayla, mercimek
çorbalarının da kah-
valtıda tüketilebile-
ceğine işaret etti.
GENçLERE
GUZELLİK NASİHATİ
"Ergen ve
Beslenme"
broşüründe ise
qeııçlere. "besin
guvenligi açısındaıı
.ıç ı kt.t 5Jtılaı,ı t.ıesıı ı

lerı tuketmeyin" öner-
isinde bulunan
Bakanlık, daha ener-
jik olma, algılama,

sonuç çıkarma,
hafızada tutma, prob-
lem çözmede daha
becerikli olmak için
güne mutlaka kah-
va!tı yaparak
başlanması
gerektiğini ifade etti.
Bakan!ık, gençlere
"Güzel görünmek mi
istiyorsunuz. Yeterll
ve dengeli beslenin"
önerisinde bu!undu.
Bakanlık,

fast food restoraıılara
arada bir
gidilecekse lıambur
UL,ı y.lt)lİlı!.ı. .ıi'raıl
sa]ata vey.ı meyve
suyunun iyi bir
seçim olacağını
kaydetti

ı ı

ıGem!ik Körfez' internette www.gemllkkorf ezgazetesi.com
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GEREKLİ TELEFONLAR RESM| DAİRELER

İttalye 110

Polis 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.

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Bö!.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıııo.
Tapu Sic!. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İtçe Tanm Müd.
|lçe Seç. Md.
Ha!k itim Müd.

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 20 56
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 lb 45
51377 77
513 18 46

METRO 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 51a
Arutur 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
Körfez Taksi 513 18 21

Çınar Taksi 513 24 67

Güven Taksi 513 32 40

Gemlik Taksi 513 23 24

Manastır Taksi .. 514 35 50

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
İtıaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 5t3 45 21 -111

Su Anza Yalnfz 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1212
Yalova (226| 811 13 23
IDO lmam Aslan
Din|enme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERieor
Yalova
Topçular
Eskihisar

{226| 8t4 10 20

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

oToBUs

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00

(18 Hat )

TUP DAGİTICİLARİ

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

NöBETçI e czANE
26Mart 2007Pazartesi

SIRİMECZANESİ

Demir§ubaşı Mh, Çeşme Sk, No: 1

Tel :5l3 50 07 GEMLİK

e-K
G€ııuı(,lıi ıLX GuıaLüX oAzETEg

GEMLlXıı

I GüNLüK slvesi ce;:erE I

YEREL SÜRELİ YAYİN
YlL : 34 SAY! : 27O6

FlyATı : 0.25 yTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri CÜl-en

Sorumlu Yazı İşteri Müdürü : Serap GÜLER
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKEnSÖZ

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

yönetim ve Basım yeri : KöRFEZ oFSET
Matbaaclı k-Yay ı ncı lık-Reklamcı l ı k Tesisi
İstikla! Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram Gün[eri ve Pazar günleri yayınlanırlaz)
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Seyfettin ŞeXenSÖZ
Grubunda iddiasını
sürdürmek isteyen
Umurspor, dün kendi
evinde konuk ettiği 19
Mayıs'ı 2-1 yenerek
amacına ulaştı.
Geçtiğimiz hafta dep
lasmanda aldığı 3
puanla puanını 5'e
yükselten Umurspor,
8 puanlı 19 Mayıs
karşısında aradığı
golleri i!k yarıda
buldu.
Maça iyi başlayan
Umurspor, 15 dakika-
da Halil'le 1-0 öne
geçti. 42 dakikada
serkan'ın harika

golüyle 2-0 öne geçen
Umurspor ilk yarıyı
bu skorla kapadı.
lkinci yarıda oyunu
kendi sahasında
kabu| eden umur
spor, kontrataklar!a
rakip kalede gol ara
dı. Yakaladığı pozis
yonları değer!endire-
meyen kırmızı beyaz
lılar farkı kaçırırken
uzatmaların son daki
kasında yedikleri gol
!e sahadan 2-1 galip
ayrılmasını bildiler.
SAHA Gem|ik Atatürk
HAKEMLER :

Erkan Konak (7)
Aziz Sonat (7)
Ziya Tanoğlu (7)

UMURSPOR : Şafak
(7) Arif (7) Mert (5)
(Emrah 5) Emrullah
(7) Yavuz (7l Zater (7|
Yaşar (7) (Fatih 5)
Hali! (7) Tolga (6)
(Tarkan 4) Serkan (7)
19 MAYIS :

Turan (3) Erkan (4
Ersin (4) Hasan (4
Abdurrahman (4)
Ender (4) Cevat (4)
(Serhat 3) Kaan (5)
Ramazan (4)
(Turabi 3) Selçuk (4)
Serkan (5)
GOLLER :

Dk. 15 HaliI Dk.42
Serkan (Umurspor)
Dk. 90+4 Serkan
(19 Mayıs)
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TOPTAI! & PERAKENDE
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{RUHSATLI| sATIŞuR[ın
HlzMETıNızE AclLDI
Biilent ı,e |iıınııın Dursuıı
Semerciler Yokuşu 1gla Celnl_lX
Tel : 512 21 33 Fax : 514 11 4a

15 Nisan 2OO7 tarihinde yapılacak MaIi Kongre, seçim kongresine dönüştü.

lllarınarablrllk'te kılı
,/ 75 Njsa n 2007 tarihıııde yapılacak

olan Marmarabirlik fllali Genel
Kurulu'nıün seçimli genel kurula çevril
mesi için Genel |,llerkeze muhalif olan
gruplar delegelerin üçte bir imzasını ala
rak, seçimli genel kurul yapılmasını
sağladılar, 7 2 Nolu |,Ilarmarabirlik Zeytin
Taİım Satış Kooperatifi Başkanı İbrahim
Aksoy, birlik yönetimine karşı tabanın
hoşnutsuzluğunun sürdüğünü belirte
rek, "Ureticiler f 5 iVisa n 2007'de yöneti-
mi demokratik şekilde değfştiremez
lerse yapılacak bir şey,yok" dedi,

Seyfettin ŞEKERSOZ'ün haberi 3'de

lar ek
ı

ıı d

Güne Bakı
Kadri GULER
kadri_g uler@ hotmai !.com

Marmarabirlik'te yönetim kavgaları
Marmara Bölgesi'nin en büyük üretici birliği,

zeytin üreticisinin kuruluşu olan Marmarabir
lik'tir..

Marmarabirlik ile Türkiye'deki öteki birlik|er
nedense iflas etmiş durumdaydılar..

Sürekli devletten beslemeli birer siyasi kuru-
luşlar haline getirilmişti Birlikler..

lşletme mantığı ile çatışmayan, kooperatifçilik-
le ilgisi olmayan, siyasilerin güdümünde birer oy
arpa! ıklarıydı Birlikler...

lMF'yl sevsek de sevmesek de Türkiye'deki
üretici birlikleri incelediklerinde, bir yıkım tablosu
çıkmış karşılarına..

Bu kurumların ıslahı için tüm birliklerin
borçlannın silinerek, yeniden yapılandırılmasının
zorunluluğu sonucu, 57. hükümet Marmarabir
lik'in yanılmıyorsan 151 trilyon lira borcunu sildi.

Marmarabirlik'i bu kadar borç batağına sokan
kimlerdi? , t

Kimler Marmarabirlik'i arpalık gibi kullandı?
lki koyunu güdemeyecek durumda olan kişl

ler, bu kurumun Yönetim Kurullarına girdiler, yıl-
Iarca yöneticiIik yaptılar..

Eş, dost, yakın, akraba, partililer hep kayrıldı.
Sonuç Marmarabirlik iflasın eşiğine geldi.
Zeytin üreticisinin durumu uzun zamandır

tartışılıyor..
Yalnız GAP Bö|gesine milyonlarca Gem|ik tipi

zeytin fidanının dikildiğinden söz ediliyor.
Durum gelecekte daha da kötüleşecek..
Yönetimle kavgaları siyasallaştırmamak ve

kişileştirmemek zorundayız.
Birlik içinde sen ben kavgası devam ederse,

bugünleri de çok aıanz kaoısındayım.

Lalelhmal lfi Turnuuası'nııı ıibı

Ali lffita retim 0kulu olduııkö
v

ı,fı,lıç
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Gürhan çETİNKAYA

Dış pencereden Türkiye'ye bakış....
Kayıt!ı seçmenin yüzde 35'inin oyuyla

iktidara gelen_siyasal parti sorunlagımızın
çözümü için sadece kendi görüş ve
düşüncesinde olanların yorumlarıyla hareket
ettiği için ulusal sorunlarımız giderek artıyor
ve gereken çözümler üretilemiyor

Ustelik hem içerde ve hem de dışarda
yalnız kalınıyor.

Ve ülkemiz giderek dışlanıyor.
Avrupa'dan ve Kuzeydoğu'dan yükselen

çatlak sesler zafiyetimizi gösteriyor.
Dış ilişkileri esas alan bir durum sapta-

ması yapalım.
Dışişleri Bakanı ABD ye gitmeden önce

kimlerle ve ne için görüşeceğini açıkladı.
Gereken ön görüşmeler yapıldı ve rande-

vular alındı.. Buna karşılık ABD ye gittiğinde
Temsilciler Meclisi Başkanı kendisi ile
görüşme isteğine olumlu yanıt vermedi ve
görüşmedi.

Yine Dışiş|eri Bakanı, Dış ilişkiler konseyi
adlı kuruluşda yaptığı konuşmada "Annan
Planı, Güney Kıbrıs tarafindan kabul edilsey-
di bugün Türk askeri adada olmazdı "dedi.
Yani yarın Güney Kıbrıs Annan Planını kabul
ederse askerimizi, adadan çekecek miyiz?

üstelik kıbrıs ile aramızdaki denizde, zen-
gin .petrol yatakları sözkonusu iken.

Ulkemizin güneyindeki Kara ve hava
sı/ıanlığ tmızın kontrolu sadece bizim eli
rııizde oln,ıalıdır. Güney Kıbrıs Rıını kesimi,
Yun;ınistan'ın Ege de yaptığı gıbi yine ale-
vere ve daleveıe ile bu lıakııııı,lotı elıı,ıo
geçırmek üzeredir.

ABD ile imzalanan ORTAK VIZYON
BELGESI nde PKK adının geçmesi için
Dışişlerimiz büyük çaba sarfetmiştir.
Başbakanımızın 2 Ekim 2006 da yaptığı ABD
ziyaretinde yapı!an toplantı sırasında
Başkan Bush unutmayayım diyerek önünde-
ki kağıda PKK ve AB ile ilgi|i not almasına
karşın, toplantı sonrası yapılan açıklamasın-
da sadece AB ye yer vermesi çok büyük
siyasi gaftır. Yani bu tutum ABD nin günde-
minde PKK yoktur anlamına gelmekte değil
midir?

Her ne kadar, hem ABD hem de ülkemiz
PKK sorununun çözümü için emekli general-
leri temsilci olarak atamış ise de bugüne
kadar hiçbir etkinlik sağlanamamıştır..

Çünkü ABD, PKK yi, Kürt Devletinin
kurulmas, ye ülkemiz tarafından tanınması-
na yönelik bir tehdit arac, olarak kullanmayı
tercih etmiştir. Yani PKK koordinatörlük
olayi iflas etmiştir.

Talabani lrak Devlet Başkanı olarak,
Türkiye'yi içiş|erine karışmakla suçluyor ve
bu durumdan vazgeçmemesi halinde "biz de
Türkiye'deki muha!if odakları harekete geça
ririz "deme cüretini gösterebiliyor.

Kerkük-Hayfa petrol hattı 55 yıl sonra
lsrail tarafından yeniden devreye sokulmak
üzere. Yani ülkemiz sınırları içindeki
Kerkük-lskenderun petrol boru hattı devre
Cışı kalıyor. - .

Fransa ve Hollanda reddettiği için ,

Anayasasını onaylamak üzere kendi üyele
rine sunamayan AB nin Dönem Başkanı
Alman Başbakanı Merkel, "Türkiye'nin AB
'ye üye olması için 50 yıl gerekli "diyebili
yor.

Bu durumda ülkemiz için sadece imtiyazlı
ortaktık söz konusu otmuyor mu?.

Yukarıdaki durum saptamaları tümüyle
yönetim zafi yetinden kaynaklanmaktadır.

Uhrevi işlerle uğraşanlar dünya sorunları-
na gereken ciddiyeti gösterememektedirler.

Sonuçlarını da ne yazık ki ülke olarak
ödemek zorunda kalıyoruz.

Yarında iğişlerine göz atacağız.'

Elektrl k faturası

ödeınelerl ne kola
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Seyfett'in ŞEKERSÖZ
Uludağ Elektrik
Dağıtım A.Ş.
Bursa ll Müdürlüğü
tarafından
Gazhane caddesi
üzerindeki Nizam
pasajı içinde
tahsilat bürosu
açıldı.
Gürle Pasajı ile
bağlantılı olan
Nizam Pasajı
içinde hizmete
giren elektrik
faturası
tahsilat bürosunda
dünden itibaren
fatura a!ımlarına
başlandı.
Gemlik girişindeki
tahsilat veznelerine
gitmeden ilçe
içinde yakın olan
yer arayan Uludağ
Elektrik Dağıtım
şirketi. vatandaşa

büyük bir kolay!ık
getirmiş oldu.
Elektrik faturası

k

ödeyecek vatan-
daşlar artık i!çe
girişinde bulunan

çalışmanın daha
hayata geçirilmesiyte
"Türk Polisi, her
zaman çağın tüm
teknolojik kazanım-
larını, edinerek
daha verimli çalışa-
caktır" diyerek
şöyle devam etti:
"Türkiye'de ve
dünyada global
bir değişim söz
konusudur. Bu
değişime herkes ayak
uydurma peşinde.
Kim ayak uydurursa,
görevini en iyi yapan
kurum haline gelir.
Emniyetin bu
değişime ayak
uydurmak için büyük
çaba gösteriyor.
Huzur ve güveni
sağlamak, güveni en
üst sınıra getirmek,
devletin yapması
gereken görevleri
arasındadır. kurum
dinamiğimizi, toplum
dinamizmiTle
bir!eştirip, toplum
içindeki hatırı
sayılır saygın!ığımızı
en üst seviyeye
getirmek amacın-
dayız. Eğer vatandaş
memnun değil ise
yaptığınız çaba
boşa gitmiş demektir.
DoIayısıyla vatan-
daşın memnuniyetini
en üst seviyeye
getirmek için her
tür|ü çabayı
ğösteriyoruz."

etlrl ldl

veznelere gitmeden
faturalarını ödeye-
biIecekler.

rüelkAr kurumu
Başkanı Prof. Dr.
Nüket Yetiş ise
yaptığı konuşmada,
bu tip projelerin,
Türkiye için önemine
dikkat çekerek,
şöyle konuştu:
"Bir ülkenin
gelişmişlik düzeyi,
kendi sorunlarına
ne kadar cevap
verdiği ile ölçülür.
Bu tanım doğrul-
tusunda akı| akıla,
el ele vererek,
sorunlarımızı çözme
çabasına giriştik.
Kendi beyinlerimize
pozitif ayrımcılık
yaparak sahip çık-
mazsak, onları
başkalan kapıyor.
Bu projeyi kendi
bilim adamlarımızla
yürütüyoruz.
Sayın başbakanımıza
giderek,
TUBITAK'ın
bütçesihin yetersiz
olduğunu anlattık.
kendisi bize destek
vererek, kurumun
bütçesini en üst
seviyeye çıkardı.
Bu olmaz dediler
ama hükümet
sözünde durdu,
2004,2005,2006
hepsinde de
bunu verdi.
Böylece
sorunlarımızın
cözülmesine imkan

" İerilmiş oldu" 'D

lı

polisin hlzınet erfornıansı öl ülecek
Emniyet Genel
Müdürlüğü'nün
TUBITAK ile ortaklaşa
yürüttüğü bir pro-
jeyle, polisin yürüt-
tüğü hizmet|erin per-
formans ve kalitesi
ölçülecek. Asayiş
Hizmetlerinde Orgüt-
sel performans
Yöneti Projesi'yle ,

halka sunulan güven-
lik hizmetlerinin
iyileştirilmesi ve
güvenlik mem-
n un iyetlerin i n arttırı !-
ması amaçlanıyor.
Emniyet Gene|
Müdürlüğü Dikmen
Yerleşkesi'nde
TUBITAK(Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu)
ile önem|i bir pro-
tokol imzaladı.
Emniyet Genel
Müdürü Oğu.3 Kaan
Köksal ııe TÜBITAK
Kurumu Başkanı
Prof.Dr. Nüket '
Yetiş'in imzaladığı
protokole göre, bun-
dan sonra, "Türk
Polis teşkilatının
temel fonksiyonu
olan asayiş hizmet-
lerinin yerine geti
rilmesi iş standart-
larının belirlenerek
birimlerin performan-
sının ölçülmesine,
değer!endirilmesine,
ka|ite ve verimliliğin
artırılmasına ilişkin
kriterlöri nin belırlen-

mesiyle Asayiş
Hizmetteri Orgütsel
performans yönetimi
Rehberi hazır!anacak.
Bu rehber esas alı-
narak bir yazılım
programı aracılığıyla
hizmet birim!erinin
performansı izIenip,
ölçülmesi,
değerlend irilmesi
ve hizmet kalitesinin
arttırı!ması"
sağlanacak.
llk olarak pitot il
olarak seçilen
Ankara, lzmir, Bursa,
Kayseri, Adana,
Balıkesir, lstanbuI,
Diyarbakır, Samsun,
Erzurum, Trabzon ve
Van'da uygulanacak
çalışma ile 30 ayda
tamamlanacak proje
ile "Asayiş hizmet
birimleri iş analiz-
lerinin yapılması ve iş
standart|arın ın be!ir-
lenmesi, hizmetlerin
örgütsel perförmans
yönetimi rehberinin
hazırlanması, örgüt-
sel performans yöne-
timi bilgisayar işletim
sisteminin oluşturul-
ması, uygulamaya
geçişin sağlanmast"
amaçlanıyor.
Topluma hizmet
esaslı çalışma ile
polisin hizmetin stan-
darttı n ın artrılacağı nı
vurgulayan Emniyet
Genel Müdürü
Kök'sal, benzeri 12
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]ulilınarahlrllk'tg k
'flS Nisan 2OO7 tarihinde yapılacak
olan Marmarabirlik Mali Genel
Kurulu'nun seçimli genel kurula
çevrilmesi için Genel Merkeze muhalif
olan gruplar delegelerin üçte bir imza-
sını alarak, seçimli gene! kurul yapıl-
masını sağladılar.
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Marmarabirlik'te
yönetim ile muhalefet
arasında kılıçlar
çekildi.
Mali Genel kurul,
seçimli genel
kurula dönüştü.
15 Nisan 2007
tarihinde yapılacak
olan Marmarabirlik
Gene! Merkez Mali
Genel Kurulu'nu
seçimli genel
kurula çevirmek
için gerekli oy
toplanarak noter
kanalıyla birlik
yönetimine
gön cie riici i.
konu hakkında
bilgi veren
72 Nolu Gem|ik
MarmarabirIik
Zeytin Tarım
Satış Kooperatifi
Başkanı lbrahim
Aksoy, Genel Merkez
tüzük gereği 4
kooperatiften
10/1 oranında
delege imzasının
alındığı ve hem
noter kanalıyla
hem de elden
birlik merkezine
gönderi!erek
mali genel kurula
seçim maddesi
eklenmesinin
sağlandığını söyledi.
7 kooperatiften
oluşan
Marmarabirlik'te
sırasıyla
Mudanya 52,
Gemlik 31,
Orhangazi 14,
lznik 47, Erdek 48,
Edincik 25, Mürefte
23 ve Marmara
Adası'nın 6
delegesi bulun-'

İbrahim Aksoy,

0ı(ııdı
.§ZZ Nolu Marmarabi rlıkZeytin Tarım
Satış Kooperatifi Başkanı lbrahim
Aksoy, birlik yönetimine karşı tabanın
hoşnutsuz!uğunun sürdüğünü belirte
rek, "Ureticiler 15 Nlsan 2007'de yöne-
timi demokratik şekilde değiştiremez
lerse yapılacak bir şey yok" dedi.

Diş Hekimi
Ozcan VURAL

ozca nvu ra l 1 933@hotma il.com
www.milliyeUblog/özcan vural

* Baban varsa! ....

Aylardır dinlediğimiz ekonom!k nutukları
hatırlayın.

Doğru olsa idi;
Ekonomide yakaladığımız, "sürdürülebi!ir

yüksek ka|kınma temposu" şu işsizi çok
bol memleketimizin her santimetrekare-
sine; Edirne'den Kars'a kadar yayılır.
Torpi!siz de!ikanIılara...
Babası yoksul olana ve anası ağlayan

işsiz genç kızlarımıza da yansırdı.
Devletin küçüldüğü, kamunun payının

daraldığı şu küresel ekonomik çağda, "en
iyi iş, kendi kurduğun ve batırmadan tut-
turduğun iş" oluyor.

Türkiye ne yazık ki son 5 yıldır kesintisiz
büyüme ve sürdürülebi!ir yüksek ka!kınma
göstermesine rağmen, "Herkesin kendi
işini kurabildağl duruma" giremedi.
Allah, yaşları 20 ile 25 arasındaki bütün

işsiz gençlere Başbakan gibi bir baba
verseydl, Türkiye de "istihdam düşmanı
değil istihdam dostu bir büyüme sürecine"
giriverirdi.

Herkes işini kurardı.
Kimisi Başbakan'ın 20 yaşındaki oğlu

Ahmet Burak Erdoğan gibi kendi yaşıtı bir
arkadaşıyla bir gemi aIır, armatör olur;
kimisi TlR filosu kurar, "lojistikçi" olur,
kimisi betondan rögar kapağı üretir,
belediye satardı.
Yağma Hasan'ın böreği.

i Scnde ye..
lşsizlik biterdi.

I Ulkenin eli iş tutabi!ir gençlerinin yarısı-
na yakını lise bitirmiş, diğer yarısının da
onemli bölümü üniversiteden diploma
sahibi 5 milyona yakını, özel sektörde ya
da devlet kapısında fark etmez, ayda 700-
800 YTL'ye iş bulabilmek için "mucize
beklentisine" girdi.
Başbakan'ın oğlu Burak Erdoğan, yaşıtı

ve arkadaşı Mecit Çetinkaya ile birlikte 2
milyon 300 bin dolara bir gemi aldı.
Kendi işini kurdu.
Peşin 500 bin dolar ödemişler, 36 ay

vade, ayda 50 bin dolar taksitle almışlar.
(Sayın Necati Doğru'nun tespitleri)

Gemi taşımacılığı sektöründe yaptığım
araştırmaya göre, bu kadar küçük bir peşi-
natla ve 36 ay gibi bir uzun vadeyle "baba
sı oğluna bile gemi satmaya" yanaşmıyor.
Başbakan'ın oğ|una satmışlar.
satan lar tanıdık.
Biıdık.
Başbakan'ın yakın dostları.
Gemiyi çok elverişli şartlarla satan

Hasan Doğan, Başbakan'ın yaz tatillerinl
Ekincik Adası'ndaki yazlığında geçirdiği
ve Belediye başkanı iken çocuklarına
lngiltere'de okurlarken burs vermiş
Ramsey'in sahibi Remzi Gür'ün kayınbi-
raderi oluyor. -
Hasan Doğan aynı zamanda Başbakan'ın

kuyumcusu Cihan Kamer ile ortak şirket
kurmuş bulunuyor.
Cihan Kamer ile Hasan Doğan, Dubai

Şeyhi El M.aktum ile birlikte bugün yapıla-
cak olan "lstanbul'daki |ETT arazisi ihale-
sine" ortak olarak giriyorlar.

İşte bunun için; -
"Allah her işsiz gence Başbakan gibi

baba nasip etsin..." diye dualar ediyorum.
Siz de duanızı esirgemeyin.

ılı lar

duğunu söyleyen
Aksoy,.tüzük
gereği lznik'ten 6,
Edincik'ten 6,
Gemlik'ten 8 ve
Mudanya'dan
10 olmak üzere
toplam 30 delegeden
imza alınarak
mali genel kurulun
seçimli genel
kuru!a dönüşmesinin
sağlandığını
söyledi.
15 Mart'ta kendilerine
ma|i genet kurul
kararının ulaşmasın-
dan sonra imza
toplama çalışmasına
başladık!arını
biIdiren Aksoy,
"Bıı hareketler
üreticilerin Başköy'e
yürümesiyle birlik
merkezine gösterdik-
leri tepkiyle başladı.
Yaptığımız seçim
sandığını delegas
vonun önüne
koymaktır. '

Artık onlar karar
verecek, desteg imize
Edincik başkan
vekili de destek
veriyor. Bundan son-
rası üreticilere kalıy-
or, eğer mutluysalar
mevcut yönetimi
seçerler, değilseler
yeni oluşacak
yönetime
destek verirler.
4 kooperatif gerekeni
yaptı. Demokratik
ülkede yaşıyorsak,
sandıktan çıkana
saygı duyarız." dedi.
Zeytinin bölgesi
olan lznik, Orhanga
zi, Gemlik ve
Mudanya'nın
söz sahibi olması
gereken
Marmarabirlik'te
başka yörelerin
hakimiyet göster
mesine anlam
veremediklerini
ifade eden
İbrahim Alİsoy,

"Zeytin sezonunda
sürekli biriik
merkezine tepki
gösteren üreticiler
eğer yeniden aynt
yönetime destek
vereceklerse
bizim yapacak
bir şeyimiz yok."
şeklinde konuştu.
15 Nisan 2007
tarihinde Marmara
birlik Başköy
tesis!erinde
yapılacak Mali
Genel Kurul
gündemine toplanan
gerekli imzalar
nedeniyle seçim
maddesinin de
eklenmesiyle
seçim|i mali
genel kuru|a
dönüşmesi
aylardır kaynayan
kazan
Marma rabirlik'te
çözüm olup
olamayacağına
karar verecek.
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Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği'nin düzenlediği resim yarışmasına ilköğretim

okulları, kompozisyon yarışmasına ise lise öğrencileı.i katıIabilecek

ıı
§

Seyfettin ŞEKERSÖZ öğrencilerinin
resJrn dalında, tüm
Lise öğrencilerinin
de kompozisyon
dalında
katılabileceklerini
duyurdu.
Resim yarışması
sonuçlarının
20 Nisan 2007 tari-
hinde açıklanacağını
söyleyen Turan,
ödül törenin ise
23 Nisan Ulusal
EgemenIik
Bayramında
yapılacağını bildirdi.
Lise öğrencileri
arasında düzenlenen
Kompozisyon
yarışmaslnın
sonuçlarının ise
16 Mayıs'ta
açıklanacağını,
ödül törenin de
19 Mayıs Gençlik ve

ıl rı

ödülü verileceğini
açıkladı. i
Sponsor desteği
ile düzenledikleri
yarışmalarda
çocukların kente
ve mimarlık mesleği
ile ilçe yöneticiliğine
o|an duyarlılıklarını
artırmayı
hedeflediklerini
amaçladıklarını
söyleyen Mimarlar
odası Temsilcisi
Osman Turan,
"Resim yarışmamızın
sponsoru olmayı
kabul eden kurhan
Yapı Ltd. Şti. ile
Kompozisyon
yarışmamızın
sponsoru olmayı
kabul eden onur
Petro! Taşımacı!ık
ve Turizm otomotiv
Gıda San. ve Tic.

A.Ş.'ye en içten
teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
Mimarlar odası
Gemlik temsilciliği
olarak, gelenek-
selleşen ve her
sene yapılacak
olan Resim-
Kompozisyon
yarışmalarına tiim
çocuklarımızın
katılmalarını
arzu ediyoruz.
Bu etkinliklerimıizde
bize verdikleri
destekten dolayı
Kaymakamımız
sayın Mehmet t}aygü!
ve llçe Mllll Eğitim
Müdürü Sayın
Mehmet Ercümen'e
en içten
teşekkürlerimizi
sunuyoruz"
dedi.
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Mimarlar odası
Gemlik Temsilciliği
tarafından ll kağretim
ve Lise öğrencilerine
yönelik "Siz belediye
başkanı olsanız"
konulu resim ve
kompozisyon yarış-
ması düzenlendi.
Amaçlarının
öğrencilerin
düşüncelerindeki
yöneticilik sistemini
ortaya çıkarmak
olduğunu söyleyen
Gemlik Mimarlar
Odası Başkanı
Osman Turan,
yönetim kurulu
olarak oy birliğiyle
düzenleme kararı
aldıkları yarışmaya
Gemlik'teki tüm
l!köğretim

Spor Bayramında
yapılacağını
bildirdi.
öoüı_ı-eR
PARA OLACAK
Her iki yarışmada da
birinciye 300 YTL,

ikinciye 200 YTL,
üçüncüye 100 YTL
nakit para ödülü
verileceğini bildiren
Osman Turan aynca
beş adet 50 YTL
ödüllü Mansiyon

ı ı ıBursalda do
Bursagaz, 27 Mart -
15 Haziran 2007
tarihleri arasında
düzenlediği
tesisat dönüşüm
kampanyasında
50 kişiye çekilişle
bir yıllık doğalgaz
hediye ediyor.
2006 yılında,
75 bin 443 doğalgaz
tesisat dönüşümümü
gerçek!eşmişti.
Bursagaz,2007
yılının itk doğalgaz
tesisat dönüşüm
kampanyasını
26 Mart 2007 tari-
hinde Bursa Almira
Oteli'nde
düzenlediği bir basın
toplantısı ile duyurdu.
27 Mart - 15 Haziran

a
2007 tarihleri arasın-
da devam edecek
kampanya sonunda
çekilişle 50 kişiye
bir yıllık doğalgaz
hediye edilecek.
Geçtiğimiz yıl
doğalgaz tesisat
dönüşümüne
odaklanan ve
bu konuda iki
kampanya
düzenleyen
Bursagaz, bu
kampanyalar
sayesinde
2006 yılında toplam
75 bin 443 doğalgaz
tesisat dönüşümü
gerçekleştirdi.
Bursa'nın 'Bir
Avrupa Kenti' vizyonu
çerçevesinde tüm

Bursalılara önemli
görevler düştüğünü
söyleyen Bursagaz
Genel Müdürü
Ertuğrul Altın,
Bursa'nın bu
vizyonunu hayata
geçirmede
doğalgazın çok
hayati bir öneme

sahip olduğunu
vurgu!adı.
Doğalgazın
çevreciliği ve
temiz!iği olmadan
Bursa'nın bu hedefine
ulaşması mümkün
olmadığını söyleyen
Altın, "Biz Bursagaz
olarak tüm Bursa'da

doğalgaz altyapısını
tamamlamak için
yoğun şekilde
ça!ışıyoruz.
Bugün itibariyle
Bursa'nın yüzde
64'ünde doğalgaz
altyapısını tamamlan-
mış durumdayız.
Onümüzdeki yıl
sonuna kadar
!isans atanımız
içerisindeki tüm
bölgelerde altyapı
ça!ışmalarını
bitireceğiz. Fakat
doğalgaz altyapısını
yaygınlaştırmak
tek baş.ına yeterli
değil. Onem|i
olan, doğalgazın
yaygın otarak
kullanı!ması" dedi.

an a§ı
Bu yolda fertlere
ve kurumlara
düşen görevin,
doğalgaz altyapısı
olan tüm bölgeılerde
doğalgaz kullanmak
olduğunu söyleyen
Altın, "Bursa'nıızı
bir Avrupa şehıri
yapabilmek için
doğalgaz kullanmak
bir vatandaşlı}ı
görevidir. Bulrınduğu
bölgede doğalgaz
altyapısı olduğu
halde henüz
doğalgaz kullanmaya
başlamamış tüm
hemşehrilerimıizi
kampanyamızdan
yararlanmaya
davet ediyoruz"
şeklinde konuştu
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ları §ataınadan Bursa'da
BURSA'da,
lstanbul'dan getirdik-
leri 2 kilo 895
gram esrar ile
3 bin 950 ekstacy
hapı satmak için
müşteri arayan
Emrah Çağlar ile
zaier kıran
yakalandı.
Bursa Emniyet
Müdiirlüğü
Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla
Mücadele Şube
Müdürlüğü
Narkotik Büro

Amirliği, aldıkları
ihbar üzerine
23 yaşındaki
Emrah Çağlar ve
24 yaşındaki Zaier
Kıran'ı takibe aldı.
Zanlıların,
lstanbul'dan
getirdik|eri esrar ve
ectasy haplara
müşteri aradıklarını
belirleyen po!is,
e!lerinde poşetler!e
merkez Osmangazi
llçesi Elmasbahçeler
Mahal!esi'nde
sokakta yürüyen

iki zan!ıyı durdurup,
çantalarında
arama yaptı.
Aramada, 2 kilo
895 gram esrar ve 3
bin 950 adet ectasy
hap ele geçirildi.
Gözaltına a!ınan
Emrah Çağlar ve
zater kıran
sorgulamaların ın
ardından,
'Uyuşturucu
madde ticareti yap-
mak'suçundan
adliyeye sevk
edildi.

lstanbu|'dan etlrdlklerl e§nr ııe

akalandılarha

kuru sıkı tabanca
evinin balkonundan ate

eden baba özaltında
Bursa'da oğlunun ,
hastalığına
üzüldüğü için evinin
balkonundan kuru
sıkı tabancayla
ateş eden şahıs,
po|is tarafından
gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye
göre, merkez
Yıldırım ilçesine

bağlı Kazım i
Karabekir MahalIesi
Köroğlu Sokak'ta
oturan lzzet
Kahraman, evinin
balkonuna çıkarak
kuru sıkı tabancayla
ateş etti.
!hbar üzerine
olay yerine gelen
polis, lzzet

la

Kahraman'ı }

gözaltına aldı.
Oğlu hasta olduğu
için çok
üzüldüğünü ve
stres atmak
için balkondan ateş
ettiğini belirten
baba Kahraman,
polis merkezine
götürüldü.

ı
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Türkive lnsan Hakları Vakfı
nın FltlV) belirlemeterine
göre, 2006 yı!ında yargısız
infaz, dur ihtarına uymayan
Iara ateş açma, güvenlik
görevlilerinin rasgele ateş
açması gibi olaylarda, ceza-
evlerinde, yasadışı örgüt
satdırılarında, faiIi meçhul
cinayetler sonucunda, sivil
çatışmalarda, mayın-bomba
patlamalarında ve göza!tı
merkezlerinde en az 367 kişi
hayatını kaybetti.
TlHV Dökümantasyon
Merkezi'nin hazıladığı "2006
yı|ı Türkiye lnsan Hakları

Raporu" açıklandı. "Yaşam
Hakkı", "Kişi Güvenliği",
"cezaevleri ve lnsan
Hak!arı", "lfade ve lletlşim
Özgürlüğü", "Örgütlenme
Ozgürlüğü", "Toplantı ve
Gösteri Ozgürlüğü" ve "Kürt
Sorunu" ad!ı 8 başlıktan
oluşan raporda, Türki ye'de
2006 yılında yaşanan insan
hakları ihlalleri masa ya
yatırıtdı. rİrlV raporuna göre,
2006 yılında Türkiye'den
diğer ülkelere gitmek için
yola çıkan ya da Türkiye'yi
geçiş noktası olarak ku!-
lanan 64 mülteci, deniz ve

trafik kazalarında donarak
öldü. 4 kişi ise deniz
kazalarında kayboldu.
Raporda, 2006 yılında 2
kişinin gözaItında öldüğü,
bine yakın kişinin de işkence
ve kötü muameleye maruz
kaldığı belirtil irken,
"Gözaltına alınan kişilere,
karakolIarda, emniyet
müdürlüklerinde, jandarma
karakollarında işkence yapıl-
masının yanısıra, 2006 yılın-
da toplantı ve gösterilerde
yaşanan olaylar, işkence ve
kötü muameleye maruz
kalanların sayısının önceki

yıllarda görülmeyen bir
biçimde artmasına neden
oldu" görüşüne yer verildi.
"21 taili meçhul siyasi
cinayet işlendi"Rapora göre,
geçen yıl yargısız infaz, dur
ihtarı, rastgele ateş açma
dolayısıyla 49, silahlı
çatışmalarda 223, mayın ve
bomba pat!amalarında
12, taili meçhul siyasi
cinayetlerde 21, yasadışı
örgüt saldırılarında 36, sivi|
çatışmalarda 15, göza!tında
2, cezaevlerinde 9, işkence
ve kötü muamele sonucu
64 kişi hayatını kaybetti.

kence

Ue kötü
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ocuk E ltlm Rehabllita on Yardım
Derne kanı Artı 'tan u arı

Y

Y

lBa
Bursa'da
Çocuk Eğitim
Rehabi!itasyon
Yaidım Derneği ve
Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlar ve
Kaçakçılık Şubesi
tarafından "çocuklar"
konulu bir program
düzenlendi.
Çocuk Eğitim
Rehabilitasyon
Yardım Derneği
Başkanı Ceyda
Artıç, çocukların
çağımızda aile içi
iletişimsizlik

sebebiyle yalnızlığa
itildik!erine
dikkat çekerek,
'Ev içerisinde '
sohbet
olmayınca, sosyal
ve manevi boşluk
başlıyor. Çocuklar
canımız ama malımız
deği!. Ergenlik
dönemi içerisinde
çeşitli sıkıntılar
yaşayan gençler,
televizyon ve diğer
kitle iletişim araçları
ile zaman geçirir
hale geliyorlar.

Çocuğuna zaman
ayıramayan anne
ve babalardan dolayı,
i!erleyen dönemlerde,
ebeynler farkında
olmadan çocuklar
içine girdiği boş!uk-
tan madde kullan-
maya başlıyor.
Denetimsiz eğlence
mekanları, oturma
yerleri ve bilgisayaı
salonları da bu
bataklığa gençleri
hızla çekiyor.
Ayrıca merak ile
madde denemeye

başlayan 9ehç,
'bir kere denerim,
sonra bırakırım'
düşüncesi ile O

başladığı uyuşturucu
maddeden, yüksek
bir ihtimal|e dönüşü
olmayan bir yola
giriyor. Anne ve
babaların çocuklarını
sadece ev içerisinde
değil, ev dışarısında-
ki ortamlarda da
takip etmesi gerekir.
Arkadaşlarından
haberdar olması
gerekiyor" dedi.

Türkücü lftten
co kulu konser

&'.ry,
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Türk halk müziğinin
genç ve güçlü ses-
lerinden sevcan
Orhan, eşi.saz
sanatçısı Umit
yı|maz ile birlikte
verdiği konserle
Bursa!ı müziksever-
lere coşkulu bir
gece yaşattı.
Tayyare Kültür
Merkezi'ndeki kon-
serin ilk bölümünde
Bursa Büyükşehir
Belediyesi Türk
Halk Müziği lcra
Topluluğu, Şef Yaşar
Yokuş'un yönetimin-
deki Türk halk
müziğinin bir-
birinden eşsiz
eserlerini seslendir-
di. Koroya, "Güver
cin uçuverdi" ve
"Çanakkale lçinde"
türkülerindeki, din-
leyiciler de eşIik etti.
konserin ikinci
bölümünde ise
sahneyi genç
sanatçıları.Sevcan
orhan ve umit
yılmaz aldı. sesi ile
olduğu kadar güzel-
liği ve şıklığıyla da
göz do|duran
Orhan, halk müz-
iğinin hareketleri
parçalarıyla izleyen-
leri coşturdu. Sahne
performansıyla
seyircilerden büyük
alkış alan Orhan,
hemen her türküyü
izleyenlerle birlikte

seslendirdi.
Azeri türküsü olan
"Şiiri Gazeli
seslendiren

ide
rhan,

Bursalı müziksever-
lerin karşısında
olmaktan duyduğu
mutluluğu da dile
getirdi.
Eşinin hareketli
şarkılarına şazıyla
eşlik eden Umit
yılmaz ise konserin
son bölümünde
"Haydar haydar"
türküsünün fark!ı bir
düzenlemesine
ustalıkla sergiledi.
konserin sonlarına
doğru coşkunun
doruk noktaya
ulaştığı salonda,
seyirciler, koltuklar
arasında halay çekti,
mendil satladı.
konser sonrasında
sanatçıları kutiste
ziyaret eden Büyük
şehir Belediyesi
Genel sekreter
yardımcısı sabri
Yalın, Türk halk mü
ziğine gönül vermiş
genç sanatçıları
görünce geleneksel
müziğimizin gele-
ceğinden endişe
etmediğini söyledi.
Şarkılarıyla salonu
coşturan Sevcan
Orhan'a müthiş kon-
serinden dolayı
teşekkür eden Ya!ın,
sanatçı çifte mutlu-
luklar diledi.
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MEB'den teknolo
Bilişim teknoloji-
lerindeki gelişmeleri
eğitime yansıtmak
amacıyla çalışmalar
yapan Mllll Eğitim
Bakanlığı (MEB),
son dört yıl içinde
554 bin bilgisayarı
okullara gönderdi.
Bakanlığın illere gön-
derdiği bı lgisayarların
önem!i bır kısmı
'Bilgisayarlı Eğitime
Destek' kampan
yasından tedarik
edilirken, geri kalan-
lar kamu kaynakları
ile karşılandı. MEB'in
gönderdiği bilgisa-
yarla birlikte eğitim
kurumlarında tekno
lojik gelişmelere
parale| olarak dersler
sürdürülüyor. Mllll
Eğitim Bakanlığı
(MEB), teknolojiyi en
yakından takip eden
ve bunu okullarda
uygulatan kamu
kurumlarının başında
geliyor. MEB, bu
amaçla bugüne
kadar, bütün eğitim
kurumlarıntn ADSL
ile internete bağlan-
ması, sınavlara

ilişkin bütün başvu-
ruların internetten
yapılması, okullara
Bilişim Teknolojisi
Sınıfları kurulması,
eğitim portalı, inter-
net sitelerine belli bir
standart getirilmesi
gibi çalışmalar
hayata geçirdi.
MEB, bu çalışmalara
altyapı oluşturulması
amacıyla okullara
rekor düzeyde bil-
gisayar gönderildi.
Bakanlık, eğitim
kurumtarının
hizmetinde kullanıl-
mak üzere son
dört yıl içinde toplam
554 bin bilgisayarı
i!Iere gönderdi.
kendi alanında bir
ilk olan çalışmayla
birlikte okullarda
bi!işim teknoloji-
lerindeki geIişmeler
doğrultusunda
eğitim yapılıyor.
EN çoK
elLclseyan
lsrıNeuL,DA
Yeni gönderilen
bilgisayarla birlikte
Adana'daki sayı 10
bin 509'a çıkarken,

Adıyaman'da 3 bin
271 oldu. Bilgisayar
sayısı en çok olan il
lstanbul oldu. İstan-
bul 59 bin 597 bil-
gisayarla en ön sıra-
da bu|unurken, onu
23 bin 676 adet ile
Ankara izIiyor.
ÜÇüncu sıradhki-
İzmir'deki bitgisayar
sayıst ise 22 bin 731
oldu. Diyarbakır'da 5
bin 616 bilgisayar
bu!unurken,
Bursa'da 13 bin 226
bilgisayar i!e eğitim
öğretim sürdürülüyor.
Denizli'de 7 bin
587 bilgisayarla
hizmet verilirken,
Çorum'da 4 bin 373
bilgisayarla eğitim
öğretim başarılı bir
şekilde sürdürülüyor.
Hakkari'deki bi!gisa-
yar sayısı yeni gön-
derilenlerle birlikte
bin 490'a çıkarken,
Kahramanmaraş'ta
6 bin 312 adetle
eğitim veri!iyor.
Kayseri ilindeki
bilgisayar sayısı 10
bin 266'ya çıkarken,
Kocaeli 9 bin 112

oldu. Konya'daki
bilgisayar sayısı
12 bin 763'e çıktı.
Son dört yıl içinde
Trabzon'daki
bilgisayar sayısı
6 bin 915'e yük-
selirken. Van'daki
egitim kurumlarında
ku l Ian ı lan bıiğı-sayar
adedi 4 bin 293
oldu.s Yozgat'ta
eğitimin hizmetinde
kullanı!an bilgisayar
sayısı 4 bin 865
olurken,
Malatya'daki rakam
6 bin 195'e yükseldi.
Bakanlığın illere
gönderdiği bilgisa-
yarların önemli bir
kısmı "Bilgisayarlı
Eğitime Destek"
kampanyasından
tedarik edilirken,
geri kalanlar kamu
kaynakları ile
karşı!andı.
Yeni bilgisayarla
birlikte bi!işim
tekno!ojilerindeki
gelişmeler
doğrultusunda
eğitim öğretim
başarılı bir şekilde
sürdürülüyor.

Yl ata
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0nı|0ra§0$a ile lla
Bursa'nın
Karacabey ilçesinde
jandarmanın
düzenlediği
operasyonda
çok sayıda sahte -
ilaç ele geçirildi.
Edinilen bilgiye
göre, jandarma
ekipleri, Karacabey'e
bağlı Uluabat
köyünde kahvehane
işletmeci!iği
yapan Adnan H.'nin
(59) işyerinde ilaç
sattığı bilgisini aldı.
Bunun üzerine
alıcı kılığında ait
kahvehaneye
giden ekipler,
Adnan H.'nin
verdiği ilaçları
alarak kahvehane-
den ayrıldı.
Yapılan alışverişin
ardından jandarma,
savcılıktan a!ınan
arama kararıyla
kahvehaneye
baskın yaptı.
kahvehanede
yapılan aramalarda,

fatura ve belgesi
bulunmayan,
hiçbir patent ve
menşei olmadan
üretilen ve şişesi
20 YTL'den sİtılİn
138 adet mide
ilacı, 15 YTL'den
satılan 191 kabızlık
ilacı, 10 YTL'den
satılan 94 adet
kas gevşetici ilaç,
30 YTL'den satılan
62 hemoroit ilacı,
10 YTL'den satılan
48 adet bronşit
ilacı ile 255 adet
broşür ele
geçiri!di.
Bir takım hastalık-
lara iyi geldiği
gerekçesiyle
kahvehane içine
yaptığı özel
tezgahlarda
sergileyerek
sattığı ilaçları
lnegöl'den aldığını
belirten Adnan H.
gözaltına alındı.
Sor.uşturma
suruyor.

Bur§a'da unakıtaıı'a ını§ır atan ıneınurlara öıaltı
Bursa'da önceki gün
Maliye Bakanı Kemal
unakıtan'ın önüne
mısır döküp protesto
gösterisinde bulunan
Türkiye Kannu-Sen
ll Başkanı Selçuk
Türkoğlu ve şube
başkanlarının da
aralarında bulunduğu
10 kişi, ifadesine
başvurulmak üzere
gözaltına alındı.
Buttim'deki toplantı
salonuna girişinde
Maliye Bakanı Kemal
unakıtan'ın önüne
mısır döküp, protesto
amaçlı pankart açan
memurla r, '2911 sayılı
Toplantı ve Yürüyüş
Kanunu'na muhale-
fet' soruşturması
kapsamında ifade
vermek üzere
Emniyet Müdürlü
ğü'ne çağırıldı.
Acemler'deki
Güvenlik Şube
Müdürlüğü'ne gelen
Kamu-Sen ll Başkanı
Selçuk Türkoğlu ve
şube başkanlarına
avukatı da eşlik etti.
Türkiye Kamu-Sen
Bursa l! Başkanı
Selçuk Türkoğlu,
"Bakanı kamu

çalışanları adına
mısır atarak protesto
ettik. Mısır bu mana-
da Sayın Kemal
unakıtan ile birlikte
anı!ır oldu. Biz bu
protestomuzu 5 yıla
yakın süredir kamu
çalışanlarının
ekonomik sosyal ve
demokratik haklarını
bu iktidarın ver-
memesinden dolayı
gerçekleştirdik.
Yaptığımız eylem ve
protesto hakaret içer-
medi, fiziki saldırı
yoktu. Buna rağmen
C u mh uriyet
Savcılığı'nın emri
üzerine emniyetin

çağrısıyla ifade
vermeye geldik.
Avukatla içeri gire-
ceğiz. Demokratik
haklarımızı ku!!andık.
Bu eylemin akabinde
sayın bakan salonda
yaptığı konuşmada
'keryan yürür'
anlamında bir cümle
kullandı. Toplumda
bunun ne manaya
geldiğini herkes bili
yor. Bu cümleyi bu
üslup noktasında biz
kullanmayacağız. Biz
devlet memur!arıyrz,
devlet terbiyesi
görmüş insan|arız.
Bakandan da devlet
umuru göstermesini

isterdik. Ancak
kervanın nasıl
yürüdüğünü,
kimlerin ne noktaya
düştüğünü Türk
Milleti yakın
dönemde görecek.
Biz haklarımız nok-
tasında Ak parti
iktidarını yasal
zeminlerde protesto
etmeye devam
edeceğiz" dedi.
Memurların ifadesi
alındıktan sonra
serbest bırakılacağı
ve soruşturma
evrakının ikmalen
(polis tarafından)
savcılığa gönderile-
ceği bildirildi.ıı

ıGemllk körfez' internette
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Renkll, s yah beyaz her türl ü baskı lşleri
Fatura & lrşa iye &.El llanı .& Broşur & Kartvizit
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Bursa'da kontrolden
çıkan kamyonet,
karşı yöne geçip
3 araca çarptı.
Edinilen bilgiye göre,
dün saat 13.00
sıralarında Ankara
yolundan Garaj
istikametine seyre-
den Sakip Özdemir
idaresindeki 16 EF
997 plakalı kamyo-
net, kendisini sıkıştı
ran araca çarpma-
mak için frene bastı.
Bu sırada savru!-
maya başlayan araç,
orta refüjdeki te!
örgüleri parçalayarak
yolun karşısına

geçti.
Bu sırada santral
Garaj'dan Ankara
yolu istikametine
gitmekte olan Oğuz
Kip idaresindeki
34 Klp 33 plaka!ı

.cipe yandan çarpan .
ozdemir, ardından
Yılmaz Keçe!i
idaresindeki 77 DK
580 plakalı araca,
sonra da Rıdvan
öca! kontrolündeki
16 BKC 44 plakalı
kamyonetin arka
tekerine çarparak
durabi!di. Kaza
sonrası ortalık savaş
alanına dönerken,

a
şans eseri ölen ya da
yaralanan olmadı.
Ote yandan kaza
sırasında kontrolden
çıkarak karşı şeride
geçen kamyonetin
plakasının, cipin
lastiğinin arasına .
sıkışması dikkat
çekti. Kaza sebebiyle
Ankara yolu trafiğe
kapanırken, hava
yastığı sayesinde
kazayı yara almadan
atlatan kamyonetin
sücüsü olayın
şokunu uzun süre
üzerinden atamadı.
Polis olayla i!gili
soruşturma başlattı.

Bursa'da iacla ak

lıluhasebecl ha aıla ka ka oku
Bursa'da bayan
muhasebecinin
çantası yaşı küçük
2 kapkaç zanlısı
tarafından çalındı.
Olayı araştıran
polis, 2 saat
geçmeden zanlıları
yakalamayı başardı.
Edinilen bilgiye
göre, merkez
Osmangazi ilçesi
Elmasbahçeler
M alı a lles i'ndeki
akr;ıtıalarııı;ı
gideıı Aslıhan
Ozdeıııir (29),
Roman
vatandaşların otur-
duğu Kızyakup
Maha|lesi Dayıoğlu

Hamamı önünda
yürüdüğü sırada
arkasından yaklaşan
2 kişi kolundaki
çantasını alarak
kaçtı.
Neye uğradığını
şaşıran genç bayan,
çevredeki vatan-
daşların yardımıyla
polisi arayarak
haber verdi.
Olay yerine gelen
ekipler çevrede
ıraştırıııa yaptı.
K ızyakup
Mahallesi'ne kaçtık-
ları. tespit edilen
E.O. (13) ve R.G. (17)
isimli şahıslar
Osmangazi llçe

Emniyet Müdür!üğü
Araştırma Büro
Amirliği ekipleri
tarafından
yakalandı. Yaşı
küçük zanlıların
Aslıhan
özdemir'den
çaldıkları çanta
atılmış o|arak
bulunurken,
özdemir'e ait
cep telefonu da
şahıs!arın
üzerinde yapılan
arama sırasınob
bulundu. zanlılar
sorgulamalarının
ardından çıkarıldık-
ları mahkemece
serbest bırakıIdı.

sahte kazı. kazan
b le dolandırıcılıkıı te
Bursa'da bir kişi,
ikramiye çıktığı
iddia edi|ensahte
kazı kazan biletiyle
dolandırıldı.
Edinilen bilgiye
göre, lhsaniye
Mahallesi kanuni
caddesi üzerinde
yürüyen Özgür

Günaydın'ın (29)
yanına ge|en
bir kişi, kazı kazan
oynadığını, biletine
ikramiye çıktığını
söyleyerek bu
bileti Günaydın'a
sattı. Günaydın
bilette kazanılmış
görülen ikramiyeyi

almak için büfeye
gittiğinde, biletin
sahte clduğu
ortaya çıktı.
Ozgür Günaydın'ın
başvurusu üzerine
soruşturma başlatan
polis, kimliği belirsiz
dolandırıcının peşine
düştü

ı

§ıva a
Bursa'da bir işçi,
çalıştığı inşaatın
5. katından
zemine düşerek
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye
göre, olay me.rkez
Nl!üfer i!çesi lzmir
yolu üzerindeki
bir inşaatta mey-
dana geldi. 5. katta
sıva yapan işçi
Emrullah Deniz (22l,

arken 5, kattan dü t
ıı

u
bakıma alınan
Emrullah Deniz
yapılan tüm müda-
halelere rağmen
kurtarılamadı.
Polis olayla alaka|ı
soruşturma
başlatırken,
Emrullah Deniz'in
cesedi otopsi yapı!-
mak üzere Bursa
Adll Tıp Kurumu
Morgu'na kaldırıldı.

inşaatın dışına
kurduğu iskeleden
düşerek zemine
çakıldı. Kanlar
içerisinde kalan
genç işçi
arkadaşlarının
ihbarı üzerine
olay yerine gelen
112 ambulansıyla
Çekirge Devlet
Hastanesi'ne
kaldırı!dı. Yoğun

Bankalara eruOııel alııııı hla la acak
AKP Grubu'nun
hazır|adığı, Ziraat,
Halk ve Emlak banka
larına personel alımı
nın önünü açan yasa
teklifi Meclis Başkan
lığı'na sunuldu.
AKP Bursa
Milletvekili Mehmet
Emin Tutan'ın imza-
sını taşıyan "Türkiye
Gumhuriyeti Ziraat
Bankası, Halk ve Em
lak Bankası Anonim
Şirketi Hakkında
Kanunda Değişiklik
Yapılmasına lIişkin"
yasa teklifiyle; söz
konusu bankalara
personel a|ımını kısıt
layan düzenlemelerin
ortadan kaldırılması
öngörülüyor.
Ozelleştirme kap-
samındaki ziraat ve
Halk Bankası'na per-
sonel alımı da klT
statüsünden
çıkarılıyor. AKP
Grubu tarafından
hazırlanan ve Bursa
MilleWeki!i Mehmet
Emin Tutan'ın imza-
sını taşıyan yasa
teklifi TBMM Başkan
lığı'na sunu|dıı.

Teklifle; söz konusu
bankalar personel
a!ımında, ihtiyaç
duyacağı niteliklere
sahip persone!i,
banka|arın insan
kaynakları hakkında-
ki usul ve esaslarına
ilişkin düzenlemeler .
kapsamında gerçek-
!eştirecek.
Buna göre; her
pozisyonun görev
tanımı ve pozisyon-
larda çalıştırılacak-
larda aranacak nite-
likler ile gerekli
pozisyon sayısı esas
alınarak belirlenen
veya belirlenecek
norm kadro
dahilinde istihdam
etmeye bankaların
yönetim kufulları

yetkili olacak.
personel alımı kit
statüsünden
çıkarılıyoryasa teklifinin
gerekçesinde;
"Bankaların sek-
tördeki misyonuna
uygun hizmetlerin .
aksatılmadan
yürütülmesini sağla-
mak ve personel
istihdamında
sorunlar yaşan-
masını engellemek
amacıyla, diğer
bankalarda olduğu
gibi personel istih-
damı konusunda
yönetim kurullarının
yetkili kılınması
amacına uygun
olacaktır" ifadeleri ne
yer verildl:

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

lclı $ATıLıK .ıe K|RALıKLARıIıız içiıı gizi ARAyıııız

BAY ı,lll§TArA üııLP ııiLAt,TAl,ı
Her Çeşit Em]ak Alım, Satım ve Klralama Hizmetleri

120 n2 3 + 1 sATlLıK Lüx DAıRE

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|L|K DAİRE

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

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Da|reli ]ılüstakil Ev (Bahçe lçindelhni Devlet HastanesiAItı

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

Balıkpuaı hki uhiI ll*tep §okak t{o:2 D:4 Saük Fatma Apt 3+1.110 m2 aunsörlü {ombili utlık daire

Bağ-KurSana$ Sitesin* 185 

"Tlşrlrli#ffi|!|;lrt 
,lmakirıeleriylesatlıkdükkan.

K.Kum|a'da Ayzma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey'de 12 dönüm arazi ve Azot ltavşağına 400 m2 uzaklılıta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgu Poliçesi Yapılır.

§EKER SİGORTA
ıllacide öZALP

Tel :513 2474 Fax 514 10 21
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lstihdamın yüzde 1.3
oranında arttığı ve
GSMH büyüme
oranının da yüzde 6
olarak gerçekleştiği
tahmin edilen
2006'da ise her 1

puanlık büyüme
istihdamda sadece
yüzde 0.2 oranında
bir artışa yol açtı.
Ankara Ticaret
Odası'nın aylık
bültenindeki verilere
göre, istihdamın
büyüme esnekliğinin
Türkiye ekonomi
sinin yetirince istih-
dam yaratmıyor. Milli
gelirdeki her bir
puanlık büyümenin
istihdamda ne kadar-
lık bir artışa yol
açtığını gösteren bu
oran diğer ülkelere
göre Türkiye'de
oldukça düşük bir
düzeyde bu|unuyor.
Türkiye'de 2002-2006
yılları arasında
GSMH'deki her 1

puanlık büyüme isti-
hdamda sadece
yüzde 0.09 oranında
Pir artış yaratabildi.
lstihdamın yüzde 1.3
oranında arttığı ve
GSMH büyüme
oranının da yüzde 6
olarak gerçekleştiği
tahmin edi|en
2006'da ise her 1
puanlık büyüme isti-
hdamda sadece
yüzde 0.2 oranında
bir artışa yol açtı.
2002-2006 yılları
arasında Türkiye
ekonomisi sadece
976 bin kişiye istih-
dam sağlayablldlği
hesaplandı. Oysa
Türkiye'nin artan
nüfusunun iş talebi-
ni karşılayabilmesi
ve işsizlik oranını
aşağı çekebilmesi
için bir yılda bu
rakama yakın bir net
istihdam yaratması
gerekiyor.

ö
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7 YAŞ
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üme lstlhdam
aratmadı

Barış Güler'in kaleminden

Son dört yılda
Türkiye'nin nüfusu
yılda ortalama 1

milyon 50 bin kişi,
çalışma çağındaki
nüfus ise 906 bin
kişi artarken,
işgücündeki yıIlık
ortalama artış ise
sadece 240 bin
kişide kaldı. Yıllık
ortalama istihdam
artışı ise 244.bin
kişide kaldı. lş
gücündeki artış
çalışabilir yaştaki
nüfus artışının yüzde
26'sında kaldı.
BeIirlemelere göre
2002'de 21 milyon
354 bin olan
Türkiye'deki toplam
istihdam 2006'da
sadece 22 milyon
330 bin kişiye çıka-
bildi. 2006'da
yaratılan net istih-
dam ise 284 bin kişi
olarak gerçekleşti.
1994-200 4 ,1,)ıar 

ı

arası için yapılan bir
hesaplam.ada
lngiltere, lspanya ve
Çek Cumhuriyeti'nde
her 1 puan!ık GSMH
büyümesinin istih-
damı yüzde 0.7,
Polonya ve Portekiz
ve Japonya gibi
ülkelerde yüzde 0.6,
Almanya'da yüzde
0.8, Fransa'da yüzde
0.4 artırdığını ortaya
koyuyor. Aynı
dönemde
Türkiye'deki her 1
puan!ık GSMH
artışının yol açtığı
istihdam artışı ise
sadece yüzde 0.08
olarak gerçekleşti.
2002 yılında
2006 yılı sonuna
kadar olan
dönemde Türkiye
ekonomisinde yüzde
43,z'ıjk kümülatif bir
büyüme yaşanırken,
istihdamdaki artış
ise yüzde 3.7.de
kaldı.

FirmamEda çalıştırılmak üzere

Askerliğini yapmış

BAY ŞOFÖR ARANIıJIAKTADİR,

Adres: Gazhane Gaddesi No| 11

YATAŞ BAYİİ

Tel: 514 78 77

Bilgisayar Yüksek lı{eslek 0kulu rneııınıı

ELEIıIIAN ARANİYOR

}louÜox giıcisAYAR

Tel: 5122563 GEMLİK

K sf.ez
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EtE]üIAil ARAilIYOR ELEtılAil ARAillYOR

sATıLıl< LA
Cum h u riyet Ma ha l lesi'nde

sahibinden satılık
Lüks Tripleks Villa

.536) 222 07 12eSM 
"

ELE]ıIAil ARAillY(lR
yalova yolu üzerindeki

firılamızın satış mağazasında
çalışmak Üzere Iise mezunu

30 yaşını geçmemlş
BAYAN ELEMAN

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV lerinizi

hudurmaz@hotmail.com
adresine mall atmanE rlca olunur.
ı{AtlLl zEYTıilLERı

l{l||l|l||illll{ ıı0 ||D|ll{[ll{
kendi Özd besimD kurbanl,ıkluımı;a

Gemlik Belediye }lezbahasındaki t

TesisimDdeD teıDin e debilir§inlz

İsteyen müşteriterimizin
Kqrbanlan qzıDan kasaplanmıda

istenilen yerde kesilir.
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Şeyfğ[ın ŞeXenSÖZ
2006-2007 Oğretim
yılı Lale Kemal Kılıç
anısına düzenlenen
yıldızlar Futbol
Turnuvası'nda
birinciliğl All Kütahya
llköğretim Oku!u
glırken, 11 Ey!ül
llköğretim Okulu
ikinci Cumhuriyet
İIxögretlm okulu
üçüncü, Namık KemaI
llköğretim okulu
dördüncü o|dular.
Dün ilçe Atatürk
stadında oynanan
üçüncülük maçında
Gumhuriyet llköğre
tim okulu Namık
Kemal İ!köğretim
Okulu'nu 3-1 yendi.
Zevkli ve büyük
çekişme içinde
oynanan 11 Eylül
llköğretim Okulu iIe
A!i Kütahya llköğretim
okulu takımları
arasındaki final
maçının ilk yarısı
golsüz kapandı.
lkinci yarıda gollerin
sağanak gibi geldiğl
maç 3-3 sona erdi.
Statü gereği yapılan
penaltı atışlarında
Ali Kütahya llköğre
tim Okulu 3 penaltıyı
gole çevirirken,
11 Eylül llköğretim
okulu takımı 4
penaltıdan sadece
birini gole çevirlnce
zevkli final maçını
Ali Kütanya İlxağre
tim Okulu 64 kaza-
narak birinci oldu.
Turnuvada birinci
ölan Ali Kütahya

lIköğretim Okulu
takımına kupasını
llçe Milli Eğitim
Müdürü Mehmet
Ercümen verirken
ikinci olan 11 Eylül
İlköğretim okulu
takımına kupasını
Lale Kemal Kılıç
adına okul

_ öğretmeni İ!han
Küçükünal verdi.

Turnuvanın üçüncüsü
otan Gumhurlyet İlkö5
retim okulu takımına
okul Müdürü cemal
Kurt kupasını verirken
dördüncü olan Namık
Kemal İlkögretim Oku
luna ise kupPsını
Ali Kütahya llköğretim
okulu Müdürü
Mehmet Ali
unurlu verdi.

}.!!§!§§§§.§
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kulak temizleme saman nezlesl hakkında bll
ubuklarına dlkkat
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Akademi kulak
Bu run Boğaz
Hastanesi dok-
torlarından Meh
'met Akdağ, kulak
kirinin kulağı
korumak!a
görevli normal
bir sıvı olarak
kabul edilmesi
gerektiğini kayd-
ederek, temiz
leme çubuk-
larının kulak
zarını zedele yerek
işitme kaybına kadar
tehlikeli sonuçlara
yol açabildiğini
söy!edi.
Dr. Akdağ, kulak
kirinin miktarının
kişiden kişiye
değiştiğini belirterek,
"kulak kirinin az
üreti!mesi enfeksiy-
on rlskini arttırırken,
iazla üretilmesi ise
tıkaç oluşumu ve
buna bağlı işitme
kaybına yol açar.
Normatde kulak kiri,
dış kulak yoIuyla kıl-
lar tarafından taşı-
narak vücut dışına
atı|ıyor. Kulak temi-
zl'eme çubukları ve
benzeri cisim!erle
kulak temizleme
alışkanlığı olan
kişilerde ise bu
mekanizma bozu
luyor. Pamuklu kulak
temizleme çubukları
kulak kanalındaki
salgıları zara doğru

lttlğl gibi aynı zaman
da zarı zedeleyerek
işitme kaybına kadar
tehlikeli sonuçlara
yol açabilir. Kulak
kanalındaki sarı-
kahverengi asidik
salgı mikrop üreme
slni engelliyor" dedi.
Kulağın dış kısmını
havlu veya mendille
temizlemenin yeterli
olacağını kaydeden
Dr. Mehmet Akdağ,
"Dış kulak yolu gi
rişini pamuk veya
havluyla temizleye-
bilirsiniz. Tozlu
ortamlarda çalışan-
!ar, kulak tıpaları kul-
lanabi!ir ve böylece
dİş kulak yoluna toz
kaçmasını önIeye-
bilir. Eğer kulak
zarın.z yırtık
ya da delik değilse
haftada bir kez
banyo öncesi
birkaç damla gliserin
damlatılabilir"
dedi.

Rinit, burun iç kıs-
mını döşeyen ve
mukoza adı veri|en
dokunun iltihabi
reaksiyonudur.
Rinitlerin yaklaşık
yarısı alerjiye
bağlıdır. Dr. Süreyya
Şeneldir anlattı.
Alerjik rinit , ortamda
bulunan bir alerjenin,
nefes alma sırasında
burna alınıp, burnun
iç yüzeyine yapış-
ması ile bu alerjene
karşı hassasiyeti
olan kişilerin burnun-
da mikrobik olmayan
bir iltihap sonucu
ortaya çıkan şika
yetler ve bulgulardır.
Hastalık, ilk dönem-
lerde yanlış bir isim-
lendirme ile 'saman
nezlesi'olarak tanım-
lanmış, daha sonra
hastalığın polenlerle
ilgili olduğu belirlen-
miş ancak 'saman
nezlesi'terimi kul-
lanılmaya devam
edilm iştir.
Alerjik Rinit'in
görülme sıklığı
nedir?
En sık görülen alerjik
hastalıktır. Topl unı u ıı
yaklaşık %20 sini
et'ıi ıi'em e *teoi r.

Her yıl çok sayıda
insan alerjik rinite
yakalanmaktadır.
Bazı|arı çok hafif
atlatırken bazıları için
çok ağır geçmekte,
işlerini engelleyerek
yaşam kalitesini boz-
maktadır. Hastalık

her yaşta ortaya çıka-
bilir ancak genelde 1-
20 yaş arası başlar.
Çoğunlukla ailede
aynı ya da benzeri
hastalıklar mevcuttur.
Alerjik Rinitin
Belirtileri nelerdir?
Burunda kaşıntı,
sulanma (şeffaf),
hapşırma, aksırma
nöbetleri, damakta
kaşınma, öksürük ve
boğaz agrısı. bogazı
temizleme isteği,
gözlerde su!anma ve
kaşıntı
A|erjik Rinite
Hangi Alerjenler
Neden Olur?
Havada taşınabilecek
kadar küçük ve hafif
olan hayvan ve bitki
proteinleri gözümüz,
burnumuz ve
boğazım ızdaki zarlar
üzerinde birikirler.
polenler, mantar
sporları, hayvan tüy-
leri ve ev tozları bu
parçacıkların en sık
rastlanı lan larıdır.
ilkbaharın erken
dönemlerinde alerjik
rinite sıklıkla polenler
veya çevrede yaygın
olarak bulunan
ağaçlar ncden olırıak-
tadır. llkbaharın geç
dönemlerinde ise
polenler çayırlardan
kaynakla n m aktadı r. R
enkli süs bitkileri
nadiren alerjiye
neden olurlar, çünkü
polenleri havayla
taşınamayacak kadar
ağırdır.

Alerjik Rinitin
Çeşit!eri
Ağaç poleni , çayır
poleni ve yabani ot
polenlerine karşı aler-
ji gelişmesi sonucun-
da ortaya çıkar.
Şikayetler bu alerjen-
lerin atmosferde
yoğu n olduğu
dönemlerde belir-
gindir. Hastalığın yıl
içindeki süresi
coğrafi bölge ve iklim
ile yakından ilişkilidir.
Polen mevsimi dışın-
da hastalar genelde
rahattır.
Yıl Boyunca Devam
Eden Alerjik rinit
Allerjenlere temasın
yı! boyu devam ettiği
ve şikayet!erin genel-
lik!e tüm yıla yayıldıgı
alerjik rinit
şexfioİr. f.ı ede n oiaıı
alerjenler ev tozu
akarları (mite),
hamamböcekleri, ev
hayvanı alerjenleri
(kedi, köpek, hamster
gibl) ve mantar
sporlarıdır (küf).
En önem|i alerjen ev
tozu akarlarıdır

(mite). Hastanın
yaşadığı ortamda
sürekli olarak akar
alerjenlerine maruz
kalması şikayet|erinin
yılboyu devam etme-
sine neden olur.
Hamamböcekleri de
önemli bir ev içi aler-
jen kaynağıdır.
Alerjisi olanlar,
hamamböceği aler-
jenlerine maruz
kaIdıklarında rinit
şikayetleri ortaya
çıkmaktadır.
Diğer bir ev içi
alerjen ise ev
hayvanı alerjen|eridir.
Ozellikle kedi antijen-
leri çok önemlidir.
Bu laştığı ortamda
aylarca varlıgını
devanı ettirebilir.
S.ıclct-(, ı,v içiııdo
tlug i! ,k tı l .,ye] ve
toplu taşııııa
araçlarında da yuk-
sek düzeylerde tespit
edilmiştir.
Ayrıca mantar (küf)
alerjisi olanlarda,
eviçi mantar!ara
maruziyet şikayetleri
tetikleyecektir.
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RESMİ DAİRELER DEN|Z OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

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

VAPUR - FERieor

itfaıye
Po!is İmdat

Jandarma İmdat
Jandarma K.
po!is karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLİK Yalova
Topçular
Eskihisar

(226| 814 10 20

1226| 363 43 19

1262,655 60 31

oToBÜs

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAŞlM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TUP DAGİTİCİLARİ
METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 51+
Anıtur 514
Kamil Koç 513

12 12
20 77
10 72
45 49
üI 71
35 71

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Bö!.Şef.
Mılıı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayollan
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıııa.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İtçe Tanm 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
§ıı ıo +s
513 77 77
513 18 46Halk E itim Müd.

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

TAKsıLER

Aygaz t
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

G
E
ıVl
L
ı

}<
R
E
H
B
E
R.

ı

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taltsi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Santnl 513 45 21 -23

Başkan!ık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

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

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

AKCAN PETROL
MAR_PET
TUİ.lcAY oTo GAz

513 10 79
513 30 33
51314.?5

NoBETçl r czANE
27 Mart2007 Salı

0ZtR ECZA|{ESİ

Ahmet Dural Meydanı

Tel :5l3 56 82 GEMLIK

GEtuX,ııi llx GUı{Luı( GAZETES
GEMLıKıı

I GuNLuK siv4,si cızeTE I

YEREL SÜRELİ YAYİN
YlL : 34 SAY! ; 2707

FlyATl : o.25 yTL. (KDV Dahi!)
sahibi : kadri cüuen

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

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

yönetim ve Basım yeri : KÖRFEZ oFSET
Matbaacl ı k-Yay ı ncı lık-Reklamcı lı k Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayrarn§ünleri ve Pazar günleri yayıçLanmaz)
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
27 Mart Dünya
Tiyatrolar Günü
nedeniyle yazılı
açıklama.yapan
AK Parti llçe Başkanı
Enver şahin, '
'Unutmayalım ki
tiyatrosuna yardım
etmeyen ve destekl*
meyen bir ulus
ölmüş değilse
bile ölmek
üzeredir" dedi.
Kısa adı UNESCO
olan Birleşmiş
Milletler eğitim,
kültür ve Bilim
Örgütü'ne bağlı
Uluslararası Tiyatro
Enstitüsü dünyada
tiyatro sevgisini
yaymak ve eğitici
rolünü anlatmak
amacıyla 27 Marl
gününü Dünya
Tiyatro olarak ilan
etmesinin ardından
1962 yı|ından itibaren
çeşitli etkinIik!erle
kut!anan Tiyatro
Günü'nde gençlere
tiyatroyu sevdirmek
için gerekli desteğin
verilmesi gerektiğini
hatırlatan Şahin,
yaptığı açıklamada
"Bir toplumun
kültür ölçüsü
tiyatrodur diyen ve
tiyatronun ülkemizde

ilk bildirisini
hazırlayan Muhsin
Ertuğrul,'Adama
insanlık duygusu
tiyatroda aşılanır.
Oturmayı, kalkmayı,
dinlemeyi, anlamayı,
inceliği, birbirimizi
sevmeyi, orada
öğreniriz' demiştir.
Tiyatro bizi doğruya,
gerçeğe götüren
ruhlarımızı yersiz
tutkulardan kurtarma
yöntemini anlatarak
kurtuluş yollarını
gösteren bir moral
eğitim kurumudur.
Tiyatro yaşamın bir
parç.asıdır. Yaşama
sevincini yaratır.
Geçmişi, günümüzü,

geleceği anlamına
yardımcı olur.
Bizlere ışık tutar.
lnsanlar-arasında
halka içinden doğ-
muş bir sanattır.
Hep iyiden, güzelden
yana olan tiyatro
insanları eğitir,
eğitirken düşündürür.
lnsanlara beraber
gülmek, ağlamak,
düşünmek gibi insan-
ca duygular aşılar.
lyiyle kötünün,
doğruyla yanlışın,
güzelle çirkinin
barışla savaşın,
sevgiyle nefretin,
özveriyl e ben ci lli ğ i n,
dostlukla düşman-
lığın ve daha

sayılamayacak
kadar çok duygu
ve düşüncenin
anlatıldığı tiyatro
yaşamın bir aynası
ve günceli yaşarken
her gün s1hne
alacağımızı
düşünerek
yaptığımız bir prova
değil midir? Birlik
ve beraberliğe çok
gereksinme
duyduğumuz şu
günlerde tiyatronun
işlevinin daha da
büyük bir anlam
kazandıracaktır.
Tiyatronun başka
bir sanat dalında
canlandırılamayacak
kendine özgü
bir biçim ve
niteliği vardır.
Tiyatro olan bil
ülkede kötülükler,
çi rki nl ikler, y anlı şl ık-
lar sürüp gitmez.
Bu nedenledir ki
çevremizdeki amatör
veya profesyonel
anlamda tiyatro
yapanlara destek
olalım, sahip çıkalım.
Unutmayalım ki
tiyatrosuna yardım
etmeyen ve destekle-
meyen bir ulus
ölmüş değilse
bile ölmek
üzeredir" dedi.

ı

rdım ue destek ııerın eıı ulus ölmek üıeredlril ıŞTE frRfrDıGı]İız

FıRs6T!
3 Gençler,'-Ögrencilİr,

3Emekliler,
lİEv Hanımları,
3 Çalışanlar,'.'1ı lş Arayanlar

Bölgemizde yenl faaliyete geçen
uluslararası şirketimiz

,rYÜKsEK GELıR vE KARİYıR,
hedefleri oIan kişiler arıyor.

Yaşınız, eğitiminiz ve lş tecrübeniz
ilE OLURSA OLSUN;

Eğitime açık, clddi ve kararlı iseniz;
arayln gÖrÜşelim.

(NOT 
= 
Pazarlama şirketi değildir)

AyrıntıIı Bilgi ve Randevu için:
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ııizrımi ırıĞıNızA cndnni
Bilgisayü ile benzin
ve LPG gaz ayarlan,

TSE belgeli Teknik elemanlar
M,-
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HABAş TUNcAr 0T0 GAz

Yalova Yolu Özdilek karş.ısı
Tel : 513 14 25 GEMLIK

tarafrndan istasyonum uzüa
yapılmaya başladı

GEMı_ix
GErvıı_iK,iN iı-x cü ı.ı ı-üx GAzEresi

ıı

TARAFsıZ siyasi Ga^z,ETE
28 Mart 2007 Çarşamba info(@gemlikkorfezgazctcsi.com 25 YKr. (250.000 TL.)
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TOPTAİ{ & PERAKENDE

KARA nVCUĞİ MAUEıIELE

VE TABAlıJcn ıı,ı ınıı,ıİ sİ

IRUH sATLl | 5ATlŞ LARıYı..A

HlzMETINlzE AçILDı
Biilent ve Nunıun Dursuıı
Semerciler Yokuşu 1gle CelUlllX
Tel : 512 21 33 Fax : 514 11 48

RI

S.S. Güze| Gemlik Otobüs ve Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi isyan bayrağını çekti
Y

Otobüs
ıı

ü esnafı lfl a§ın e
ı

lnde
ş 73 Nolu s.s. Güzel Gemtik otobüs ve|7 Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih
Keke, BURULAŞ'ın Sfstem İşletme Bedeli'ni
en yüksek olarak Gemlikli minibüsçülerden
alması sonucıı esnafı iflasın eşiğine getirdiği-
ni söyledi. Keke, yeni ofobüs alan bazı esna
fın borçlarını ödeyemediğini ve icralık olduğu
nu belirterek, zor bir dönemin başladığını
bildirdi. Sorunun zam konusu olmadığını
belirten Fatih Keke, 80 bin kişilik Gemlik'te 10
bin kişiyi ücretsiz taşıdıklarını, bıınun acısını
da halk Otobüs işletmecisj esnafının çektiğini
belirterek, "En sonunda otobüslerimizi
anahtarları ile Büyükşehir Belediyesi'nin
önüne çekeceğiz" dedi. Keke, Büyükşehir
Belediyesi'nin biletlerden yüzde 25 almasını
da eleştirdi. Haberi sayfa 3'de

Gune Bakı
Kadri GÜLER
kadri_gu ler@ hotmai !.com

Suç oranları arfiyor..
AKP lktidarı göreve geldiğinden beri toplumsal

yıkım izliyoruz.
Bir yanda Dünya milyarderleri arasına 26 tane

miltümilyarder çıkırken, toplumun alt keslmlerinde
suç oranları durmadan yükseliyor.

Dikkat edin, ilçemizde hırsızlık oranları artış ne
denli yükseldi.

Evlerin kapıları karılarak soyuluyor, marketler-
den sucuk çalarken yakalananlara rat!ıyoruz,
Kordon da kap kaç olayları başladı.

lş bununla da bitmiyor. silahlı yaralama, ruhsat-
sız silahla yakalanma, bıçaklama, soygun, adam
öldürme, araba hırsızlığı, banka önlerinde kapkaç
ve dolandırıcılık..

Sıralayabildiğin kadar sıra|ama..
Resmi makamlar da suçda büyük bir patlama

yaşandığını açıkça itiraf ediyorlar..
Peki bunu neye bağlayacağız.
Yalnız Rahşan affı denen affa mı?
lşin şısyolojik ve piskolojik vqekonomik yanını

uzman !ar inceliyorlardı r.

Ama bence önemli bir gösterge yasalardaki
boşluk ve ekonomik sıkıntılar suç oranlarının art-
masında büyük etken sayılabilir.

Polisin yaka!adığı suç|ular, Ad!iyeden elerini
kollarını sallayarak çıkıyorlar.

Neden?
AB yasalarına uyum sağlayan Türk Ceza yasa

sının marifetinden..
Yasa ortadayken, bu işe savcı ne yapsın, yargıç

ne yapsın?
Adamı suçüstü yakalasan bile verilecek

cezanın caydırıcılık yönü olmayınca, suçlar da art-
maya devam ediyor.

,ti'+
şıf'

ığ'

ill0t0§ıtan§ucııll
rtllenOS Atışve riş'tf,erkezi'nde dün
saaf 17.45 sıralarında elbiselerinin
içine sucuk sakladıkları iddia edilen
iki şahıs market görevlilerince
yakalandı. Kadınların raflardan
sucukları alarak elbiselerinin içine
sakladığını gören market görevlisi

ttiktenüda
bildirdi. Polis ekip-

Itın Iagöza

le e nso raham

a a kra
Haberi sayfa İ'de
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lçeride durum...
Dünkü yazımızda dış i!işkilerde yaşadıklarımızı

gözden geçirmiştik.. Bugün de lçişlerimize bakalım.
Durum ne yazıkI<i içeride de sıkıntı verici.

Herhalde Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu 1923 yılın-
dan sonra bu kadar sorunu bir arada görme miştir.

Ne yazık ki canla,kanla,inançla elde edilen
bağımsızlığımız ve ulusal değerlerimiz bir bir yok
olmakta..

lçimizi en çok acıtanları, geleceğimizi ciddi
anlamda tehdit edenleri sıralayal ım.

Kuşkusuz Türkiye'yi karanlıklara sürüklemek
isteyen irticai girişimler ve bölücülük giderek artan
bir ivmeyle yükseliyor.. Cumhurbaşkanı, Genelkur
may Başkanı ve Kuvvet Komutanları ülkemizde'lrti-
ca tehlikesi vardır' şeklinde açıklamalarda bulunu
yorlar. Bu açıklamalara iktidar'kanadı 'lrtica diye bir
tehdit yoktur' şeklinde yanıt veriyor.

ABD Büyükelçisi Ross WILSON da içerideki
payandalara dayanarak Cumhurbaşkan ı ve
Genelkurmay Başkanının açıklamalarını kakofoni
o l arak d eğ e rl e nd i riyo r.

ABD de son 30 yıldır tek bir rafineri açılmazken,
yabancılar Türkiye için sıraya giriyor. Gelişmiş ülke
ler petrolden kaçıyor, alternatif enerji kaynaklarının
ardına düşüyor. Enerji Bakanı da Nükleer enerjiyi
savunuyor ve Sinop ilinin en uygun yer olduğunu
iddia ediyor.

Yapılan incelemeler uzmanlara danışılmadan ace-
leyle çıkarılmak istenen Petrol Yasası'nın 1956 da
BP'nin önerdiği yasayla aynı olduğunu ortaya
koyuyor.

Tarımda; ayçiceği, pirinç, buğday ve fasulye
olmak üzere birçok ürün ithal ediliyor.

Kaçak mal cennetine dönen ülkede 20 milyar
dolarlık kaçak mal yüzünden ekonomi ve bütçe
sürekli açık veriyor. Yılda 3 milyon ton akaryakıt, 2
milyon adet cep telefonu,25 bin ton sigara, 7 milyon
ton şeker ve çay ülkemize kaçak olarak giriyor.

Geçen yıl ülkemize 19,9 milyar dolar doğrudan
yabancı sermaye gırişi oldugu söyleniyor.. Ancak bu
paranın 18.8 milyar doları ile yabancıların, ne yazık
ki hep birleşme ve satın alma için uğraştıkları,yeni
fabrika ve üretim tesisi kurmadıkları gözlerden
kaçırılıyor.

Rusya ile imzalanan Mavi Akım Projesi'nin,2028
yılına kadar 14 milyar dolarlık kamu zararına yol
açacağı öngörülüyor.

2006 yılında yapılan araştırmaya göre en önemli
sorunlarımız arasında işsizlik yüzde 29 ile iIk sırada
yer alıyor, onu yüzde 14,9 ile terör ve güvenIik,yüzde
9,6 ile enflasyon ve hayat pahalılığı, yüzde 8,7 ile
eğitim, yüzde 8,4 ile ekonomik istikrarsızlık, yüzde
3,9 ile sağlık ve sosyal güvenlik, yüzde 3,2 ile siyasi
istikrarsızlık, yüzde 2,8 ile rüşvet ve yolsuzluk,
yüzde 2,7 ile konut çevre ve alt yapı sorunları, yüzde
2,4 ile suç ve kapkaç izliyor.

29 Aralık 2006 tarihi itibari ile merkez bankasının
döviz rezervi 60,8 milyar dolara yükseliyor. Ancak
bunun 20,4 milyar doları net varlık olarak açıklanı
yor. lMF ye olan borç ise 10 milyar dolar. Bir yanda
borç var, bir yanda da sabit duran ve getirisi
olmayan rezeru var.

Çevre kirliliği had safhada .. Eskişehir'de Sakarya
Nehri ile Porsuk Çayı, Trakya'da Çorlu Deresi ile
Ergene Nehri, Egede Büyük Menderes Nehri , Rize
Çamlıhemşin'deki Fırtına Deresi bunlara karışan
lağım ve sanayi atıkları ile çok büyük kirlenme altın-
da olduğu, tarımsal su|amaların yapıldığı belirlen-
miştir.

Tuzla ve Pendik'de toprağa kaçak olarak
gömülen atık dolu 350 adet bidon için ne yazık ki
gereken ceza verilemiyor. Çünkü Çevre Yasası'nda
son dakikada yapılan değişiklikle ylne çevreyi kir-
leten be|ediye, organize sanayi bölgesi ve fab-
riJ<alara, atık tesisi kurmaları için 2-10 yıl arası ek
süre veriyor.

Yurtdışındaki işcilerimizin yaklaşık 40 milyar
euro tutan birikimini yok eden lslami Holdingler ve
yöneticileri hakkında hiçbir işlem yapılamıyor.

Satılan bankalar yüzünde4 finans sektöründeki
yabancı sermaye yüzde 40 a, lktidarı elinde bulun-
duranların ekonomikistikrar olarak öne sürdilgü
borsada geçen ay sonu itibarı ile yabancı payı
yüzde 68,72 ye ulaşıyor.

HSYK da kriz devam ediyor. Yargıtay da ve
Danıştayda boş olan kadrolar için 310 gündür seçim
yapılamıyor. 5 Yargıtay ve 2 de hükümet temsi!-
cisinin bulunduğu kurul, Adalet Bakanı ve
Müsteşarın katılmaması yüzünden toplanamıyor.

Siyasi Ahlak Yasası hala sürüncemede bekliyor.
Bu yasanın önemi ve değeri gün geçtikce daha çok
ortaya çıkıyor. Hukuksal sorunlarımız için gereğince
ve ulusal çıkarlarımıza uygun çözüm üretilemiyor.
Hala 634 sayılı kat mülkiyet yasası günce!lenemiyor.
Depreme karşı konutların güçlendirme işi bu yasayı
bekliyor. Görünen o ki....

1923'te başlayan karşı devrim girişimcilerinin
amaçlarına en çok yaklaştıklan bir dönemdeyiz.

Onun için yurttaşlık bilincini yüreğinde hisseden-
lerin ve teblikenin farkına varanların daha duyarlı
olmaları gerekiyor.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Büyükşehir
Belediyesi
kanunu ile
nüfusu 2 binin
üzerine çıkması
nedeniyle 2004
yılında "Mücavir
alana" dahil edilerek
Maha!!e statüsü
kazanan Gençali
Köyü halkı
Gemlik
Belediyesi'nden
hizmet alınamadığı
gerekçesiyle
Kurşunlu
Be!ediyesi'ne
bağlanmak için
referandum istedi.
Gençali Mahallesi
Muhtarı
Özcan Şahin,
Mahallelerinin
Kurşunlu
Belediyesi'ne
bağlanması için
halen ikamet
edenlerIe yazlık
olarak gelenlerden
1700 adet imza
toplayarak
Kaymakamlık kanılıy-
la Bursa Valiliğine
verdiklerini söyledi.

GEMLıK
eELEDryEslNDENm
Gençali Köyü'nün
mücavir alana
dahi! edilmesinden
sonra bazı kişilerin
Gemlik'e bağlanmak
için imza topladık-
!arını hatırlatan
Muhtar Özcan Şahin,
"Gençali Mahallesi
olarak şu anda
900'ün altındayız.
Daha önce nüfusu
muz 3516 olarak

belirlenmiş, bu
rakam yazlıkçıların
gelmesiyle ancak
oluşuyor.
Biz Gemlik
Belediyesi'nden
hiçbir hizmet
alamıyoruz.
Mahalle olduk ama
halk otobüsü
verilmiyor. Bu
nasıl mahalle,
emlak vergisini
verdik, hizmet
a.lamıyoruz.
Once Kurşunlu

Belediyesi'ne
bağlanmak istiyoruz,
olmazsa yeniden
eskisi gibi köy
olmak istiyoruz,
hakkımızı sonuna
kadar arayacağız,
gerekirse idari
mahkemeye dava
bile açmayı
düşünüyoruz.
Bunun örnekleri
var ve mahkemeyi
kazanmışlar.
Bizde aynı yoldan
gidip hakkımızı
arayacağız' dedi.
Daha önce
Gemlik'e
bağlanmak lçin
bazı kişiler
tarafından imza
toplandığını ancak
bu kişilerin şimdi
pişman olduklarını
ifade eden Gençali
muhtarı Özcan
Şahin, "Ne köy
kaldık, ne mahalle
olduk. Gençali'nin
sorunlarını
kim çözecek
bilemiyoruz.
Bize hizmeti
kim verecek'
şeklinde konuştu.

0[

Gemlik{ılahallesi olan Gençali l(öyü l(urşunlu Belediyesi'ne haülanmak istiyor

Bursa'da, çalıntı
kredi kartıyla
ayakkabı alan
3 şahıstan biri,
ayakkabı ayağına
küçük geldiği için
değiştirmeye
gidince polis
tarafından
yakalandı.
Edinilen bilgiye
göre, lbrahim E.K.
(51), polise başvu-
rarak, önceki
gece Santral Garaj
Mahallesi'nde
yürürken kendisini
lranlı olarak tanıtan

ve kalacağı yeri
olmadığı için
yardım isteyen
kişiyi evinde
misafir ettiğini,
ancak şahsın sabah
erken saatlerde
cüzdanını ve kredi
kartlarını çalarak
evden ayrı!dığını
söyledi. Bunun
üzerine harekete
geçen Hırsız!ık
Büro Amirliği ekip-
leri, çalınan kredi
kartı ile Altıparmak
Caddes(nde
faaliyet gösteren

Y

bir ayakkabı
mağazasından 4 çift
ayakkabı satın
alındığını belirIedi.
poIislerin dükkan
sahibinin ifadesine
başvurmak için
mağazada
bulunduğu sırada
iş yerine gelen
Ferhat B, satın
a|dığı 4 çift
ayakkabıdan
birini numarası
uymadığı için
değiştirmek istediğini
söyledi. Mağaza
sahibinin bu kişinin

çalıntı kartla
alışveriş yapan
zanlılardan biri
olduğunu söylemesi
üzerine Ferhat B.
gözaltına alındı.
Ferhat B.'nin
ifadesi doğrultusun-
da, kredi kartını
çaldığı öne sürülen
Mehmet T. ve
arkadaşı Orhan
Y. de gözaltına
a!ındı. Zan!ılar,
sorgulamalarının
tamamlanmasının
ardından adliyeye
sevk edildi.

alıntı kartla a akkahısını de

ı
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TAsFİve İı.aıtı
S.S. Gemllk Kavlaklar Konut Yapı

Kooperatifi'nin 19.03.2007 tarihinde tas-
fiyeye girmiştir.
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73 Nolu S.S. Güzel Gemlik Otobüs ve

Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih
Keke, BURULAŞ'ın Sistem İşletme Bedeli'ni
en yüksek olarak Gemlikli minibüsçülerden
alması sonucu esnafı iflasın eşiğine getirdiği-
ni söyledi. Keke, yeni otobüs alan bazı esnafın
borçlarını ödeyemediğini ve icralık olduğunu
belirterek zor bir dönemin başladığını bildirdi.
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Ekim ayında
Büyükşehir ulaşım
firması BURULAŞ
tarafından
Gemlik-Bursa
arasında u!aşım
yetkisi verilen
ozel Halk otobüsleri
sahipleri iflasın
eşlğine geldikIerini
söy|eyerek, isyan
bayrağı çektiler.
Türkiye'de tüm
Büyükşehir
Be!ediyelerinde
"Sistem lşletme
Bedeli" olarak
a-lınan paranın
Gemlik Halk
otobüslerinde
en yüksek oran
yüzde 25 olarak
alındığına dikkat
çeken 73 Nolu
S.S. Güzel Gemlik
otobüs ve Minibüs
Motorlu Taşıyıcılar
Kooperatifi
Başkan Yardımcısı
Fatih Keke,
'Halk otobüsleri
için zorlu bir dönem
başladı. Kişi başı
otobüsün 1270 WL
taksiti var. Mazot
parasın, da ekleyin
üstüne, her ay
cebimizden 1500
ile 2000 YTL para

Sorunun zam konusu olmadığını belirten
Fatih Keke, 80 bin kişilik GemIik'te 10 bin kişiyi
ücretsiz taşıdıklarını, bunun acısını da halk
Otobüs işletmecisi esnafın çektiğini belirterek,
"En sonunda otobüslerimizi anahtarları ile
Büyükşehir Belediyesi'nin önüne çekeceğiz"
dedi. Keke, Büyükşehir Belediyesi'nin biletler-
den yüzde 25 almasını da eleştirdi.

kadar devam ediyor.
Toplam 9 hatta
200 sefer yaparak
halkımıza hizmet
vermeye çalışıyoruz.
Aylık toplam
satışımızın yüzde
25'ini BURULAŞ
daha cebimize
girmeden peşin
olarak alıyor"
diyerek maddi açıdan
zor günler yaşadık-
larını söyledi. 

.

HERKES GAZİffiı_ü
Esnafın mağdur
olmaması için
şartların iyi analiz
edilmesi ve kazanc.ı
göre kesintinin
yapılması gerektiğinı
savunan Fatih Keke.
"Eğer zam ile sorun
çözülseydi her şeye
zam yapılır ve sorun
kalmazdı. Mesele
zamla ilgili değil.
Gemlik'te 75-80 bin
nüfus var, biz
günde 10 bin kişiyi
ücretsiz taşıyoruz.
Herkes mi özürlü,
herkes mi gazi.
Sistem baştan
yanlışlar ve eksikler-
le dolu, bunun
da acısını biz halk
otobüsçüleri
çekiyoruz'dedi.
Toplu taşıma ile
ilgiIi yeni düzen-
leme|erin oto-
büsçüler !ehine
de ça|ıştırılması
gerektiğini
savunan Fatih Keke,
"Biz şartların
düzeltilmesinden
yanayız. Esnafımız
zor günlerden geçi
yor. Biz de kamu
hizmeti yapıyoruz.
Bdlediyeler
özelleştirmelere
gidiyor, yükü halk
otobüslerinin
üstüne atıyor.
Ancak esnafın ne
şartlar altında
hizmet verdiği
düşünülmüyor.
sıkıntının da temeli
burada yatıyor'
şeklinde konuştu.

Batan tüccarın malları mı? ...

Osman!ı döneminde bankalar yabancıla rındı.
S i gorta şirketleri' yabancıları ndı.
Fabrikalar yabancılarındı.
lstanbul'daki sulalı (Terkos suyunu)

yabancılar satıyor, lstanbu!'daki-tramvayı
yabancılar işletiyor, elektriği, havagazınl
yabancı!ar üretiyor ve dağıtıyordu.-

Derken efendi;n, Osmanlı yıkıldı, battı...
_ Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyet kurulunca
fedak6rlıklarla biz bankaları, sigbrta şirketleri-
ni, fabrik_aları yabancı!ardan satın almaya
çalıştık. Sular idaresini, tramvayları biz-işletme
ye, kumaşları, şekeri, çimentoyu, dem|r yol-
larını, elektriği, havagazını biz üreterek dağıt-
maya başladık. Yabancılardan aldıklarımızİn
yanına kendimiz bankalar, sigorta şirketleri,
fabrika!ar kurduk

Ama bütün bunlar kolay olmadı. Önce bu
iş!erin nasıl yapılacağını bilmiyorduk. Sonra
paramız yoktu. O nedenle kurarken de işle-
tirken de hatalar yaptık. Kurarken de işletirken
de maliyetlerimiz zor oldu. Kir değil sÖsyal
öncelikler vardı.. Ama bu millet "Pahalı olsun
da benin olsun..

Pahalı faturayı ödeye ödeye nasıl olsa bir
güı bu lşleri öğreniriİ" diye?ek sabır gösİerdi.
Fedakir!ık etti.

Devletin kurulan bankalara, sigorta şirketle
rine, fabrikalara yaptığı yardİmıİ faturhsını mil-
let paylaştı. Bankaların, sigorta şirketlerinin,
fabrikaların pahalı mallarını ve hizmetlerini mil-
|et satın alarak bunların ayakta kalmasını,
qelişmesini, büvümesini sağladı.

Tekrarda varar var. bütün bunlar lıolav
oımadı. Ucuz olmaclı. Derken eİendim, geldik
bugünlere.. Cumhuriyetin en zor günleri deniy-
or.. Bugünün şartları ne Osmanlı'nın son yıl-
larının ne de cumhu riyetin ilk yıllarının şart-
larına benziyor...

Tamam... Şartlar benzemiyor ama, bizim
büyük fedakirlıklarla ortaya çıkardığımız,
büyüttüğümüz bankalarımız, sigorta şirketler-
imiz, fabrikalarımız elden gidiyor.

Yabancılar geliyor, Banka, sigorta şirketi, fab-
rika ne varsa alıyor.

Tamam... Alıp götürmüyorlar ama, mülkiyet
Türklerden yabancılara geçiyor

Elektrik, gaz, telefon şirketIerini ,çimento
fabrikalarını yabancılar a!ıyor.

Yakında paralı yolları yabancılar işletecek-
mlş...

Sayın okurlar... Beni hemen "yabancı ser-
maye düşmanı, özelleştirme karşıtı" ilan
etmeyiniz.

Mademki biz gene yabancılara satacaktık...
Bunları yabancılardan almak için neden o
kadar fedakirlığa katlandık?

Acaba, Cumhuriyeti kuranlar, cumhuriye tin
ilk yıllarında bankacılığı, sigortacılığı, sanayiyi,
ulaştırmayı, haberleşmeyi geliştirmek için çaba
ve para harcayanlar gereksiz işler mi yaptı? O
büyük insanlara karşı yapılan en büyük haksı-
zlık bence budur.. Yabancıların bankaları sigor-

,t Dış Hekimı
özcan VURAL
nvu ra t 1 933@lıolma it.com
.m illiyeUblog/özcan vural

konuları unutmamak, vatanı da sevmek,
düşünmek
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koyuyoruz. Altı
aydır bu şekilde
devam ediyoruz,
vergilerimiz geliyor
100 WL bile
ödeyemiyoruz" dedi.
ESNAF İFLASİNW
otobüs senetlerini
ödeyemeyen
üyelerinin bulun-
duğuna söyleyen
Fatih Keke,
esnafın iflasın
eşiğine geldiğini
belirterek,
"En sonunda
otobüslerimizi
anahtarlarıyla
beraber Büyükşehir
Belediyesi'nin önüne
çekeceğiz. Bu yükün

altından kalkamı
yoruz. Evlerimize
icra gelmeye başladı.
Bu insanlar aile
geçindiriyorlar ve
biz 36 kilometrelik
Gemlik-Bursa
arasında 1.75 YTL'ye
yolcu taşıyoruz'
şeklinde konuştu.
108 minibüs yerine
27 otobüs alarak
BURALAŞ'ın isteği
üzerine seferlere
başladık!arını
hatırlatan Fatih
Keke, 'Araçlarımızın
tamamını yeni ve
krediyle aldık,
sabah saat 06.00'da
başlayan seferlerimiz
gece saat 01.00'e

ta şirketlerini, fabrlkaları, arsaları satın alırken
ödedikleri paraIarın büyüklüğü, telefonu]ı, elek-
triğin, otoyolların işletme hakkı içln ödedikleri
ve-ödeyeCekleri paraların bü yüklüğü "sağ!ıklı
düşünmeyi" perdeliyor.

"Öhh... Ötılİ... Parİlar geliyor" diye sevinen
çok kişi neyin ne olCuğunu anlayamı yor. ..

Halbuki üzerinde durulması gereken 2 nokta
var: ...

(1) Bankaların, sigorta şirketlerinin fab-
rikaların yabancılara satışından

gelen paralarla bir yenilerini kurmuyoruz.
Kuramıyoruz.

(2) Yabancılar bunları iş olsun diye değil,
kazanmak için satın alıyor.

BunIar kazanınca, yabancılar kazandıkları
parayı (tabll hakları olarak) yurtdışına çıkara-
cak. Döviz olarak çıkaracak,.Te|.rar§a yarar
var: Yabancı sermayeye ve özelleşti]Tneye
evet.. Ama hesabını kltabını iyi bilmek,
sosyal

Yazık ol
mqlları mı(Gemllk Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

olmadığını da
batan tüccarın

gerekir
kı
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Unakıtan 0denekdı

harcaına a ılma cakil
Maliye Bakanı Kemal
Unakıtan, mali disi-
plinden kesinlikle
taviz verilmeyeceğini
ve bütçeden ödenek
dışı harcama
yapı!mayacağını
belirterek, "Herkes
kendini buna göre
ayarlasın" dedi.
AK Parti TBMM
grup toplantısı
öncesinde
gazeteciIerin
sorularını cevap-
layan Bakan
Unakıtan, lMF'nin
kamu harcamaların-
dan 3.8 milyar
YTL tasarruf
edilmesini istediği
yönündeki talebini,
"onu biz her sene
kendi içimizde
yapar.z. Olağan
bir şeydir Anormal
bir şey değildir.
Tasarruftan daha
ziyade konulan
blokajlardır. Belli bir
zaman için blokaj
konulur. Eğer
beklentilerimiz
doğrultucunda
harcamalarımız
yapılırsa, sonra o
blokailar kaldırılır.
Bunlİr bütçe tedbir-
leridir. llla İapılacak
bu yapılacak da sene
sonuna kadar bu
masraf yapılmaya-
cak diye bir şey
değil. Eğer bütçe,
beklentilerimize
uygun olarak
ge!işiyorsa o
blokajlar yavaş
yavaş kaldırılır" söz-
leriyle diye değer-
Iendirdi.
Unakıtan, Para
Piyasası Kurulu'nun
kamu harcamalarının
arttığı yönündeki
uyarısına da,
"Bütçemizin toplam
harcamalar tutarı

IaÜil"OİdY§l6AzEİlı

204 milyar YTL'dir.
Biz bütçe ödenekleri
içinde harca?naları
yaplyoruz.
Bazen harcamaları
zamanından
önce de
yapabiliyoruz.
Herhalde onları
kastetmişt|r.
Biz bütçe ödeneği
dışında bir harcama
yapmıyoruz.
Herkes kendini
buna göre ayarlasın.
Odenek dışı bir
harcama yapmı
yoruz, yapmadık.
Mali disiplinden
taviz vermeyeceğiz"
diye cevap verdi.
Maliye Bakanı
Unakıtan, Sosyal
Güvenlik yasasının
yürürlük tarihinin
2008'e ertelen-
mesinin bütçeyi
nası! etlııleyecegı
yönündeki soru
üzerine, bunun
bütçeyi olum|u
etkiIeyeceğini
vurguladı.
Unakıtan, "Fakat
biz, o yönden
bakmıyoruz.
Bir an önce
so§yal güvenlik
reformunun tamam-
lanması için gayret
ediyoruz"'
değerlendirmesini
yaptı. Unakıtan,
Bursa'da katıldığı
bir topIantıda, önüne
mısır atılarak
protesto edildiğinin
hatırlatıl ması üzerine
ise "Mısırları yere
atmayın. Madem
atacaksınız,
ulucami'deki
kuşlara atın' dedim.
Ekonomiye
faydalı olsunlar,
zararlı olmasınlar.
Bizde israf olmaz"
diye konuştu.

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE oLuN OKUYuN oKuTuı.l

oü

ez

0üıgl hılu ına ll0 dlksl 0ıl kuruu a
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Ha!k
Eğitimi Merkezi
Müdüilüğü'nce
"Güzel Konuşma
ve Diksiyon"
kursu açılacağı
açıklandı.
Gemlik HEM
Müdürü kemal
Çetinoğ!u,
yetişkinlere
ve öğrencilere
yönelik açılması
planlanan
"Güzel Konuşma
ve Diksiyon Kursu"
için kayıtların
başladığını bildirdi.
7 Nisan-24 Nisan
2007 tarihleri
arasında Yetişkinlere
ve öğrencilere
ayn ayrı olmak
üzere 2 gurup

olarak planlanan
kursun Yetişkinlere
Pazartesi,
Çarşamba günleri
AKşAM 2,şER
SAAT OLMAK

üzenr
ToPLAM 60 sAAl
öĞneNclı_ene
Cumartesi, Pazar
günleri S'er saatten
o|mak üzere

ılacak
toplam 120 saat
yapılacağını
söyleyen Çetinoğlu,
ayrıca sadece }
öğrencilere "Tiyatro"
eğitiminin de verile-
c.eğini kaydetti.
Oğreticiliğini
Belgin Bilgin
Gümüşkaya'nın
yapacağı kursların
kayıt!arının
6 Nisan 2007
Guma günü
akşamına kadar
devam edeceğini
bildiren kemal
Çetinoğlu,
kurslara katılmak
isteyenlerin
Halk Eğitimi
Merkezine
başvurarak
kayıt olma!arı
gerektiğ in i
hatırlattı.

ııKütü
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kütüphaneler Haftası
nedeniyle yazılı açık-
lama yapan AK Parti
llçe Başkanı Enveg
Şahin, gençlere
seslenerek'Her tür
kitabı bulabileceğ imiz
kütüphaneler biz
okuyucularını bekle-
mehtedir'dedi.
Kütüphanelerin eski
çağlardan beri insan-
lığın hizmetinde oldu
ğÜnu hatırtatan Şa
hin, ilk kütüphanenin
Asurlular tarafından
kurulduğunu belir
terek 'osmanlı
lmparatorluğu döne-
minde de kütüphane
ve kitaplara büyük
önem verilmiştir.
Kitaplara büyük
önem verilmesi ve
halkın kütüphane
bilincinin gelişmesi
için her yıl kütüphane
haftası olarak kut-
lanıyor. Hemen he
men her il ve ilçeler

de kütüphane bulu
nur. Ne yazık ki bu
kütüphanelerimizden
yeterli düzeyde fay-
dalanmamaktayız.
Bilim ve teknolöjinin
geliştiğ i, internet orta
mının yaygınlaştığı
günümüzde kitap oku
ma oranında büyük
bir düşüş vardır.
Ulkemizde kütüphane
lere gereken önem
verilmemehtedir.
Günümüzün en yal-
nız, en buruk mekan-
larıdır kütüphaneler.
Kitabın pahalı oldu
ğunu söyleyen insan-
ların kitabın bedava
olduğu kütüphanele
re gitmediğini görü
yoruz. Kitap okuma
yan bir toplum oluşu-
muzun cezasını elbet
ki her alanda çek-
mekteyiz. Son za
manda okullarımızda
artan şiddet olayları
da bunlardan sadece
biri. Sevgili gençler,

her türlü kitabı bula-
bileceğimiz kütüp
haneler biz okuyucu-
larını bekliyor. Bizlere
ödünç kitap veren
kütüphaneleri sık sık
ziyaret etmeli ve her
şeyden önemlisi haf
ta da en az birkaç ki
tap okumalıyız. AK
Parti Teşkilatı olarak,
geçtiğimiz yıI ilçe
kütüphanemizi bir yıl
içinde ziyaret edip en
çok kitap okuyan bü
yükler ve ilkokul nez
dindeki birincileri bi
rer altınla ödüllendir
dik. Ödüllendirmede-

o/,

ki amacımız gençler-
imizi ve büyüklerimizi
kitap okumaya teşvik
etmektir. Yine teşkilat
olarak köy ve mahal
le gezilerimizde hem
öğrencilerimize hem
de büyüklerin okuya-
bileceği binlerce
kitap dağıttık, dağıt-
maya da devam ede-
ceğiz. Ruhun ilacı
olan kitapları,
dergileri ve gazeteleri
okuyalım ve okuduk-
larımızı çevremizle
paylaşalım. Gençliği
mize sahip çıkalım'
dedi.

haneler oku ucularını bekll

HRşGDC BcHtCtlllCH YOH
KALİTELİ K/AŞELER
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Seyfettin ŞeXenSÖZ
Dün saat 17.45
sıralarında Uligros
Alışveriş Merkezi'nde
meydana gelen
hırsızlık olayında
elbiselerinin içine
sucuk sakladıkları
ileri sürülen
iki kadın market
görevlilerince
yakalandı.
Edinilen bilgiye
göre, lstiklal Caddesi
üzerinde bulunan
Migros a|ışveriş
merkezine giren
iki kadın içerideki
rafları dolaşmaya
başladılar.
kadınların raflarda
bu|unan paket
sucukları
elbiselerinin içine
soktuklarını gören
market görevlileri
olaya müdahale
ederek durumu
polise bildirdiler.
Migros'a gelen
polis ekipleri
sucuk hırsızlığı
yaptıkları ileri
sğrülen iki kadını
göz altına alarak
karakola götürdüler.
Migros içinde yapılan
ve ilginç olarak
görülen hırsız!ık
olayında olay yeri
inceleme ekipleri
sucuklar üzerinde
parmak izi araması
yaptılar.

akalaıldılaralarhıl

Başbakan Recep
Tayyip.Eldoğan, .gelecek 7 yılda
yapılacak reformları
içeren Avrupa Birliği
müktesebatına
uyum programlnı
Nisan'da açıklaya-
caklarını bildirdi.
Erdoğan, siyasi
yaklaşım ne olursa
oIsun Türkiye'nin
teknik süreci karar-
lılıkla sürdüreceğini
vurgulayarak, "Biz
yük olmaya deği!,
yük almaya geliy-
oruz. Kararınız olum-
suzsa, bırakın yolu-
muza gidelim" dedi.
"Kendimize
GüveneTımo
Başbakan Erdoğan,
partisinin MecIis
grubunda, Türkiye'yi
Avrupa Birliği stan-
dartlarına ulaştır-
maya kararlı Ölauk-
larını vurguladı.
Başbakan, bazı
üye|erin, iç politik
m ülahazalarla
Türkiye'nin önüne
engel çıkarabile-
ceğine dikkati çekti.
Erdoğan, "Değer|i
arkadaşlar ya,
kendine güvenen
düşünce özgür-
lüğünden korkar mı?
Kendine güvenen,
inanç özgürlüğün-
den korkar mı?
Kendine güvenen,
uluslararası bu iliş
kilerde yeralmaktan
korkar mı soruyorum
size. kendimize
güvenelim." dedi.
"Nisan'da 7 Yıllık

siyasi yaklaşım ne
olursa olsun, süreci
dikkatle yürütmeyb
devam
edeceklerini

, kaydetti.
Erdoğan,
"Nitekim Nisan
ayı içinde 7 yıllık
Avrupa Birliği
müktesebatına
uyum programımızı
a.çıklayacağız.
onümüzdeki
7 yıl boyunca
müktesebata uyum
için hangi alanlarda,
hangi reformları
gerçekleştire-
ceğimizi bu
programda
açıkiayacağız.o
diye konuştu.
"Biz Yük Olmaya
Değil Yük Almaya
Geliyoruz"
Başbakan,
Türkiye'nin hakkını
istediğini, kimseye
ihtiyacı olmadığını
da vurguladı.
Erdoğan,
şöyle konuştu:
"kimseden ihale
beklemiyoruz
hakkımız neyse
onu istiyoruz. Ha
kimseye de bu
noktada ihtiyacımız
yok. Eğer Avrupa
Bir!iği, Türkiye ile
ilgili böyle bir o!um-
suzluk düşünüyorsa
verir kararı biz de
yolumuza devam
ederiz.../ Eğer böyle
bir düşünceniz
varsa verin kararınızı
yola devam edelim...
Biz yük olmaya
değil yük almaya
geliyoruz aslında
bunun farkında
deği!siniz."

u uıIl ahtı

ill§an'da a ıklanaca

AB Müktesebatına
Uvum Programımızı
Açıklayacağız"
Başbakan Erdoğan,

ınternette www.gem!İkkorf ezgazetesİ.com i
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Bursa ll Saglıl<
Müdürlüğü, 61 bin
YTL'llk harcama
yaparak, 2 adet
soğuk aşı deposunu
ve aşı nakil aracını
hizrılete aldı.
Aşı nakil aracının
Türkiye'de ilk ve
tek olduğu bildirildi.
Aşı depolarının ve
nakiI aracının
hizmete sokulması
nedeniy!e, ll Sağlık
Müdürlüğü'nde
bir tören düzenlendi.
Törene, Bursa
Va|isi Nihat Canpolat,
l| Genel Meclisi
Başkanı Mehmet
Tunçak ve
yardımcısı Hasah

Ersan da katıldı.
Aşı nakil aracının
Türkiye'de ilk ve
tek olduğunu belirten
lı sağıır Müdürü
Dr. Serhat Yama!ı,
yhtırım için aşı
depolarıyla birlikte
toplam 61 bin
YTL'Ilk masraf
yaptıkların ı, yatırımın
bir kısmının ll
özel ldaresi
kaynaklarıy!a karşı-
landığını belirterek,
"Aş| lojistiği anlamın-
da Sağlık Bakanlığı
tarafından bö|ge
deposu seçilen
Bursa; Balıkesir,
Bi|ecik, Çanakkale,
Kütahya ve Ydlova

illerinin aşı ihtiyacını
karşılayan merkez
depo kurdu.
Merkez depo,
50 ve 25 metrekare
olmak üzere iki

' odadan oluşuyor. '
Her odada birbirinin
yedeği olan iki
adet soğutma ünitesi
ve ısıyı kontrol
eden 3'er adet prob
bu!unuyor. lsıyla
ilgili problem çıkması
durumunda, izlem
sistemine bağ|ı
telefon hattı
vasıtasıyla, sisteme
tanıtılmış olan
5 görevlinin cep
telefonlarına uyarı

.t

mesaj gönderiliyor.

Ayrıca tüm bu
sistem, karneralar
aracı!ığıyla izlenerek
kayıt altına alınıyor.
Elektrik kesintisi
olduğu takdirde,
depolar bina '
jeneratörüden güç
almaya devam ediyor.
Jeneratörün arıza
yapması durumunda
ise sadece soğuk
oda sistemini
besleyen ve 200
saat ça!ışabilme
kapasitesindeki
özel jeneratör
devreye giriyor" dedi.
Konuşmasında aşı
naki! aracına da
değinen Yamalı,
"Aşı nalill aracı

olarak da bir
minibüsü öze!
olarak dizayn ettirdik.
Bu araçlarımız
Türkiye'de ilk ve
tektir. Araçları aşı
nakli için soğtftmalı
olarak yaptırdık.
Böylece aşılar,
+2-+8 C aralığında
muhafaza edilerek,
her ay tüm il geneline
güvenle-bozulmadan
dağıtı!acaktır"
diye konuştu.
Aşı depolarının ve
nakil aracının hizmete
girmesi nedeniyle
düzenlenen törende
bir konuşma yapan
Vali Nihat Canpolat
ise, Türkiye'de

bozulmuş aşı|ar
nedeniyle birçok
insanın hayatını
kaybettiğjni. hatır-
latarak, "|I Ozel
ldaresi kaynaktarın-
dan ll SağlıR
Müdürlüğü'ne
verdiğimiz parayı
helal ediyoruz. Bizi
asıl memnun eden,
verdiğimiz kay-
nakların yerinde
kullanılmasıdır.
|nsan sağ!ığı
hususunda yapılacak
bir şey varsa, bu
konuda kısıntıya
gitmeden üzerimize
düşen ne varsa
yapmaya hazırız'
şĞklinde konuştu

ln özel arak a
v

u

ııv
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irı L ı A VE R M SATİN ALİNAGAKTİR
Bursa M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabip!iği

2OO7 yılı ilaç ve serum alımı ihalesi alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
lhale Kayıt No : 2007/30947
1. ldarenin
a ) Adresi : Orhaniye Mah.Çevre yolu üstü GemliUBursa
b ) Telefon - Faks Numarası : 224 5139200 - 224 5139207
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa) : gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
2. lhale Konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :

lhale koıuısu işin türü, niteliği ve miktarı ekli listede belidilmiştir.
b ) Teslim Yeri(leri) : Bursa M.Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği eczanesi
c ) Teslim Tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içinde işe

başlanacak ve sipariş miktarı teslim edilmek kaydıyla
malzemenin tamamı 31 .12.2007 tarihine
kadar peyderpey teslim edilecektir.

3. lhalenin
a) Yaplacağı Yer : Bursa M.Ağlm Gemlik D€vlot Hastan.si toplant salonu
b) Taİihi - saati : 25.04.2007 -10:00

4. lhaleye kat|labilme şa.tlafl ve istanilen bolgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak k]it€r|or:
4.1.1haloye katllma şartlan ve istenilen belgelgr:
4.1.1. Tebligat için adr€s beyanı ve aynca iİtibat için telefon vg vaEa faks numarasl ile elektronik posta
adresi,
4.'1.2. Mevzuatı gorgği kayıth olduğu Ticaret verveya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi:
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içorisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine
göre Ticaret vervgya Sanayi Odasına veya ilgili lileslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir bglgo,
1,1.2,2. 

T ıiıel kişi olması halindo, mevzuat| geİeği tüzel kişiliğin siciline kayltll bulunduğu Ticaret verveya
sanayi odaslndan, ilk ilan veya ihalo taİihinin içeİisinde bulunduğu y|lda allnmlş, tüzel kişiliğin sicile
kayıtll olduğuna daiİ belge,
ı1.1.2.3. lhale konusu iş i|e mesleki faaliyetin sürdü]ülmĞsi için ilgili mevzuatl uyannca gerekli belge/bi|gi:
4.1.2.3. lhale konusu mala ilişkin mewuatı gereği öngörülen mecburi standart/belgerbilgi:
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya imza siıküleri;
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, not6r tasdikli imza beyannamesi,
ı1.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göıe tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleıi v6ya kuıucuları ale tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileİi belirten son durumu gösteri. Ticaıet Sicil Gazetesi veya bu hu3uslarl
tovsik edsn bolgeler i|e tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
1,1,4,4734 sayıh Kanunun ,!0 uncu maddesinin (aı, (b), (cı, (d), (e), (g} ve (i) bentlerinde say|lan durum-
larda olunmadlğlna ili_şkin yazlh taahhütname,
4.,t.5. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlenen tek|if mektubu,
4.1.6. Şekli ve içeriği ldari Şartnamede belirlengn geçici teminat,
4.1.7. lhale konusu allml]vişin tamaml veya bir kısmı aıt yüklenicilere yaptlrllamaz.
4.1.8. lhale dokümanln|n sat|n ahndlğlna dair beıge,
4.t.9. Geiçek Yeya tüzel kişi olması durumuna qöİe ortağl olduğu şahls şirkotlori ilo selmayesinin
yans|ndan fazlaslna sahaP olduğu sermaye şirketlerine ilişkin bayanname,
4.1.10. Tüzel hişi istekli taraflndan sunulan aş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yanslndan fazla
hisso§ine sahip ortağlna ait olmas| halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka biİ tüzel kişiye kul-
landtnlmayacağlna ilişkin taahhütname.
4.3. Mesleki ve Teknik ygte.liğo ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşımasl ggrgkgn kritgrler
4.3.'l. lş deneyim belgelori;:
lst.klinin son boş yıl içınde yurt içinde vo yu.t dlşında, kamu veya özel sektörde gerçekleşti.ilen vg
idarece noksanslz ve aylpsE kabul edilen ihale konusu alIm veya ihale dokümanında belirlenecek banzer
nitgliktgki allmlaİla ilgili deneyimi gösteren belgeler.lhale konuiu işin özelliğine göre istekliler tarafından
teklif edilen bedeıin %30 oİanında, ihale konusu atlm veya ihale dokümanlnda belirlenecek benzer nite-
likıeki.allmlaİa ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektiİ.
4.3..2. urgtim, imaıat kapasitesi, aıaşürma-geliştirme faaliyet|erini beliılemeye yöneıik belgeler
a) |st6kli imalatçl ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
b} lstekli yetkili satld ise, yetkilİ satlc| olduğunu gösteren belgeler verilmesi.
4.3.3. Uluslaraıası kuıallara uygun şekalde akİedite edilmiş kalitg kontrol kuruluşlan taraftndan vgrilsn
sertiiikalar
Alınacak tüm ilaç ve serumlar Sağhk Bakanlığ| ilaç vo eczacthk Genel ıjlaidürlüğünden ruhsath olacak,
17.01.2002 ta]ih vo 24ö|3 sayth Resmi Gazetode yayınlanan sağ|lk Bakanlığl T|bbİ cihazlar yönet-
meliğando beliıtilgn yönetmeliğe göıe §erum sgtlerinde cE b.lg€si bulunma§ zoİunludur.s€rumlar ve
setler biİbi]ine uyumlu olacakt|r. serum setlori Şağlık Bakanhğından onayh Ye CE belgeli olacakt|r.Teklif
verilen serumlar için uİetici fiİmaya ait TsE,EN,lso 9001 Kalite yönotim sistemi bolgosi teklif ekindo vor-
ilecektir.
Bu belge ve sertifıkalann, Türk Akreditasyon Kurumu ta]afından akrodite odilen bolgelendiİmo kuru-
luşlan veya Uluslaraıası Akreditasyon Forumu Kaışılıkh Tanlnma Antlaşmasında yer alan ulusal ak]odi
İasyon kurumlannca akredito edilmiş belgelandirme kuruluşlaİı taİafından düz€nlanmosa ıorunludur.
ıl.,|. Bu ihalede benzgr iş olarak , kamu ve özol sağhk kuıumlanna muhtolif ilaç satlşı kabul edilecoktir.
5. Ekonomik açıdan on avantajll t€klit, on düşük 

'ıyat 
esa§na göra belirlenecektir.

6. lhaleye sadcce yerli ist€kli19İ katlabilocektir.
7. lhalo dokümanı Bursa ır.Ağlm Gemlik Devlat hastanosi satln alma biİimi oİhaniye Mah.Çovre yolu
üstü GemliUBursa adresinde görülebilir v6 l00 YTL / Milyon TL karşll|ğl atm| adroston temin odilgbilİr.
lhaleye teklif voİecgk olanlann ahale dokümanInı saün almalan zorunludur.
8. Teklifle] 25.04.2007 tarihi, saat 10:00'a kadar Bursa İtıl.Ağım Gemlik D€vlet Hastan€si toplant salonu
adresine veİilebileceği gibi, aad.li taahhütlü posta vasltaslyla da göndeıilebilir.
9. lsteklİler teklifleİini, mal kalom/kaleml3]i için teklif biıim fiyatlar üzeıinden vereceklerdiı. lhale sonucu,
üzerine ihale yapllan istekliyla iş kalaml3İi için teklif edilen birim fıyatlarln ça]plm| eonucu bulunan
toplam bedel üzerindon birim fiyat sözleşme düzenlenecoktir.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir,
10. lsteklilor teklif ettikleri bedğlin %3'ünden az olmamak üzsre kendi belirleyeceklo]i tutarda goçici temi-
nat verıcak|erdir.
1't. Verilan teklifleıin goçerlik sürosi, ihale taİihinden itibaron en az 60 takvim günü olmahd|r.
12. Konsol§iyumıar ihaleye tek|if veromozleL
Ek : 2007 yılı İlaç ve serum ahml ihalğ§i
183 KALEM
No clNsl MlKrAR| Na clı{sl ırlı(TARl
1- % l0 Daxtroz ,ı50 ml Pvc 100 Adet 'l2- Al+yrobid€ 

'l'lğ.caöonato 
toı l00 Adet

2. %3o oeıtroz 5o0 ml Pvc 50 Adet 'i3- Alpİazolam o,5 mg.tabl.t 100 Kutu
3. % 5 Deıtİoz % 0,ı[5 ı{acl 500 ml Pvc 1.000 Adeı 1/ı- Amikacin sülfat 100 mg.ampul 500 Adet
4- %5 oeıtroz l50 ML Pvc 2.500 Ad.t 15- Amıkacin sülratc 500 mg. ampul 500 Ad.t
5- % 5 Dextroz 5{l0 ml Pvc 3.000 Adet 16- Aınladopln 5 mg. tıbl€t 20 Kutu
6- % 5 Mannltol 3000 ml solü3yon 500 Ad.t 17- AmPicillinersulbaktan
7- Acetylci3teino pedlatrik şurup 2.500 Adet 1 g.lıinv Flıkon a.000 Ad.ı
8- Acetylcl.teln. şu]up 3.000 Adet l8. Ampicilimrsulbactım
9- Ac€tyl3all3lllk a3it l00 mg.Tablct 50 Kutu 250mg. lıinv fıkon 2.500 Ad.t
10- Adrenalln 1/ıl l00 Ampul 2.500 Adet l9- Ani .Rh üakon 225 Ad.t
11- Alrltig oxgtaıin rıİaup 5ü Ad8t 2ll- Artıcln Hcı.Ds foİt ampu| İ lo.o00 Adct

re clNsl MııCA8I
21- Atorvastatln 20 mg.tablet 25 Kutu
22- Alracuim besylate 25 mg. ampul 5.000 Adet
23- Atropin 1l2 Ampul 10.000 Adet
24- Atropin 1l4 Ampul 10.000 Adet
25- Azithromyclne 500 mg tablet 50 Kutu
26- Betahistine HCl 8 mg. tab|et 100 Kutu
27- Betamethazone

disodiumphosphate /asetate amp. 50 Adet
28- Budesonld 0,25 mg. nebul 5.000 Adet
29- Budesonld 0,50 mg. nebul 1.000 Adet
30- Ca/Mg carbonate sodlum alijinate şurup 500 Adet
31- Ca/Mg carbonate tablet 25 Kutu
32- Carbachol sosusyon (göz da|ması) 10 Adet
33- Cefazoline Sodium 1 g lM/lV flakon 2.500 Adet
34- Cefazol|ne sodium 250 mg.

250 mg lMrlv flakon 2.500 Adet
35- Cefotaxlne sodium

5O0 mg lMrlv flakon 3.000 Adet
36- Cefotaxime sodium 1 g lM/lV flakon 1.000 Adet
37- Ceftriaxone sodium 500 mg

lm/lv flakon 1.500 Adet
38-Cefuroxame axetyl 500 mg tablet 50 Kutu
39-Cefuroxime sodium 250 mg. flakon 2.500 Adet
4O€efurokime sodium 750 mg. flakon 5.000 Adet
41€eterizine HCl 10 gm. tablet 500 Adet
42Oilazapril 5 mg. tablet 10 Kutu
434iprofloxacln 200 mg. lV solusyon 600 Adet
44-Ciprofloxacin 500 mg. tablet 100 Kutu
4S4italopram 20 mg. tablet 560 Adet
46-Clarithromycine 500 mg. 14 tablet 75 Kutu
47-Clindamyclne phosphate 300 mg. ampul 300 Adet
48€ollagen ped 600 Adet
49-Collagenese pomat 500 Adet
50- Dexamethasone

sodiumphosphate göz damlası 50 Adet
S1-Dexpenthenol 500 mg. ampul 5.000 Adet
S2-Diazepam 5 mg. desetin rektal tüp 100 Kutu
S3-Dlazepam ampul 25.000 Adet
S4-Diclofenac patassiurn draje 400 Adet
S5-Diclofenak sodium ampul 25.000 Adet
56-Digoxine tablet 20 Kutu
S7-Diltiazem 30 mg. tablel 25 Kutu
S8-Diltiazem 90 mg.Tablet 5 Kutu
S9-Dimenhydrinate ampul 2.500 Adet
6O-Dipherinamine HCl ampul 5.000 Adet
6l-Dipherinamlne HCl Şurup 100 Adet
62-Dipyridamole tab|et 10 Kutu
63-Dorzolamide HCl göz damlası 50 Kutu
64-Doxazosin msylate 2 mg.Tablet 20 Kutu
65-Düşük Mol.Ağırlıklı hepari

2000,2500,3500 ıu 10.000 Adet
66- Düşük Molekül ağırlıklı Heparin

400,500 ıu 4.000 Adet
67-Ephedrine HCl 100 Amp. 2.000 Adet
68-Esmo!ol HCl flakon 100 Adet
69-Fentanyl25 mg. flaster 20 Kutu
70-Fentanyl 50 mg. flaster 20 Kutu
71-Frosemide ampul 5.000 Adet
72-Gelatine 500 ml solüsyon 1.500 Adet
73-Gentamycin sulfate 20 mg. ampul 2.500 Adet
74-Gentamycin sulfate 80 mg. ampua 7.500 Adet
75-Gentamycin sulfate 160 m9. ampul 2.000 Adet
76-Glikazide 30 mg. 60 tablet 10 Kutu
77-G|imepride 1 mg. 60 tablet 10 kutu
78-Glimepride 2 mg. 60 tablet 10 Kutu
79-Gümüş sulfadiazine 40 gr. pomat 250 Adet
8O-Heparit sodium 25.000 lU 250 Adet
8l-Hydrotalcide şurup 1.000 Adet
82-Hydroxyzine HG! tablet 10 Kutu
83-Hyoscine-N-bu§lbromür ampul 15.000 Adet
84Jbuprofen je! pomat 50 Adet
8S-lbuprofen şurup 1.500 Adet
86Jnsülin detemir flexpen 200 Adet
87Jnsülin glargine kartuş 100 Adet
88Jsasorbide dinitrate 10 mg. tablet 5 Kutu
89-lsasorbide dinitrate 5 mg. tablet 10 kutu
90- lsoflurone 100 nl solusyon J50 Adet
91- lsolayt 500 ml PVC 7.500 Adet
92- lsolayt -P 250 ml PVG 5.000 Adet
93- lsolayt-P 500 Ml PVC 7.500 Adet
94- lsolayt-M 500 ml PVC 5.000 Adet
95- lzoconazole nitrat 30 g. krem 50 Adet
96- lzo|ex 1r3 500 ml PVC 2.500 Adet
97- |zotonlk 10 cG amp. 15.000 Adet
98- lzotonik 150 m| PVG 5.000 Adet
99- lzotonlk 500 ml GAM 2.000 Adet
l00- lzotonik 500 ml PVC 7.500 Adet
101- KCl o|o7,5 amp. 500 Adet
102- Ketorolactromethamine damla 100 Adet
103- Lactitol monohyrate so!üsyon 5O0 Adet
1O4- Laktuloz şurup 100 Adet
105- Lansoprazol 30 mg. 28 kapsül 100 Kutu

'Devamı sayfa 7'de
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AKP'll 40 belediye başkanı Gemlik'te toplantı yaptı

l|la at ırı acakı]ll §Orunu ıila§a a
J AKP'li Belediye BaşkanlarınınV geçtiğimiz günlerde Atamer Turis
tik Tesisleri'nde yaptığı toplantıda, Gem
lik'in ulaşım sorunıınun dile getirildiğini
söyle yen Belediye Başkanı Mehmet
Turgut, konuyu Büyükşehir Belediye
Başkanı ile görüşeceklerini belirterek,
'Sorıınu iki tarafın uygun bulacağı ve
yolculuk yapan vatandaşların lehine
çözmek için çalışacağız.' dedi. Gemlik'i
ilgilendiren bir başka konunun ise 25
binlik Nazım Planın neticeye kavuşturul-
maması olduğunu söyleyen Başkan
Turgut,'Plan hakkında görüşmelerde
bulunduk, sorunlara çözüm sağlanması
kararlaştırıldı' dedi. Turgut, Belediye
Başkanları ile yapılan toplantıların çok
yararlı olduğunu belirterek, "Başkaları
nın karşısına çıkan sorunlar bizim de
karşımıza çıkabilir".şeklinde konuştu.
Seyfettin ŞEr(ERSOZ'ün haberi syf 3'de

Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_g uler@ hotmai l.com

Otobüsçünün feryad sesleri
Gemlik Bursa arasında otobüs işletmeciliği

yapan otobüs esnafı "iflas ediyoruz" diye
bağırı yor..

Aslında bu feryadlar yalnız otobüs esnafının
bağırması değil, bütün esnafın sesidir.

ilçeye egemen olan büyük mağazacılık,
küçük esnafı bitirdi..

Bugün ayakta kaldığını gördüğümüz bazı
esnaf ise, gelecek zamanda büyük sermaye
karşı sında yok o|up gidecektir.

Otobüs işletmecilerinin sıkıntısı büyük
mağazalardan değil, Büyükşehir
Belediyesinden..

Büyükşehir Belediyesi'nin tekelinde olan
kent içi ulaşım hizmeti, özel sektöre bedel
karşılığı yap tırılıyor.

Belediye hiçbirşey yapmadan her biletten
yüz de 25 alıyor.

Yüzde 18 KDV'yi de düşerseniz, geriye işlet-
mecinin elln(g kalanı oluyor. _

Minibüsçülere yeni otobüsler aldırdı!ar.
Dört minibüs esnafı birleşip bir otobüs satın

aldı.
Bir yandan otobüslerin taksidi ödenecek,

öte yandan mazot parası çıkacak!
Amortismanı da yanına koyup giderleri alt

alta toplarsanız, otobüsçü esnafı para kazana-
madığı gibi ödeme zorluğuna düşerek iflasın
eşiğine gelir.

Amaç halka daha iyi hizmet vermekse, bu
hizmeti verenler de korumalı, öldürmeye yok
etmeye ça!ışmama!ıdır.

Ahmet
uzere

asgan
aiçin

517,:, :,,,

GeIir

'Gemlik l(ödei internette www gemlikkorfezgazetesi,com adresini tıklayın
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Bursa'da meydana
gelen trafik
kaialarında 2 kişi
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye
göre, ilk kaza
Bursa-lzmir yolunun
Ozlüce kavşağında
meydana geldi.
Fen-Edebiyat
Fakültesi Biyoloji
Bölümü Zooloji
Anabilim Dalı
Başkanı ve aynı
zamanda fahri
trafik müfettişi olan
Prof. Dr. Fayik Naci
A.'nın kullandığı 16
GJ 769 plakalı
otomobil, ozlüce
kavşağında yolun
karşısına geçmeye
çalışan Melek
Güloğlu'na (70)
çarptı. Kazada,
Güloğlu olay yerinde
hayatını kaybetti.
Çevre yolunda
Botanik park
önünde meydana
gelen diğer kazada
ise, minibüsünü
şoföre bıraktıktan
sonra arkadaşıyla
bir|ikte Soğanlı
Mahallesi'ne gitmek
için yaya geçidinden
geçen Aziz Balta,
arkasından gelen
bir bayana yol
tarif etmek için
bir an durdu.
O sırada Mudanya
istikametinden

ö
§ıyfı 2
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Traflk canaııarı
CHP Bursa lıllilletvekili lılehmet Küçükaşık, Tanm ve Köyişleri Bakanı llılehdi Eke/e soru önergesi ııerdl

ııGemllk tl ln fldanı üretlmlne
ı

ıze
Bursa'da ?can aldı

destekleıne neden kaldırı ldflllıstanbul istikametine
seyreden.
l9lümtaz U. (46)
idaresindeki
16 HH 554 plakalı
çimento ve tuğ|a
yüklü kamyon
Aziz Balta'ya
çarptı.
Kamyonun altında
kalan minibüsçü
o!ay yerinde
hayatını
kaybederken,
sürücü Mümtaz
ü. kalaba!ıktan
korkup kamyonunu
olay yerinde
bırakıp kaçtı.
kazanın ardından
Aziz Balta'nın
yakınları fena!ık
geçirdi.
Ote yandan
Aziz Balta ile
aynı durakta ça|ışan
arkadaşları yol
inşaatı sebebiyle
trafik ışıklarının
çalışmadığını,
aynı bölgede çok
savıda kazanın
meydana
geldiğini söyledi.
polis her iki
kazayla alakalı
soruşturma
başlattı. Kamyon
sürücüsü
Mümtaz Ü.'nün
Merinos polis
Merkezi'ne giderek
teslim olduğu
bildirildi.

Seyfettin ŞeXenSÖZ
CHP Bursa
Mi!letvekili Mehmet
Küçükaşık,
Tarım ve Köyişleri
Bakanı Mehdi
Eker'e Gemlik tipi
zeytin fidanı
üretimine verilen
desteklemenin
neden kaldırıldığını
yazılı olacak cevap-
lanması için soru
önergesi verdi.
Tüm Türkiye'de
olduğu gibi
Bursa ilinin
ilçelerinde de
çok sayıda zeytin
fidanı üreticisinin
bulunduğuna
işaret eden
Küçükaşık,
Gemlik çeşidi zeytin
fidanının şu anda
en değerli çeşit
olarak gösterilmekte
olduğunu ve
hatta bu nedenle
ihracatının bile
yapılmadığını hatır-
Iatarak nedeninin
ise Yağ oranının
yüksek olması ve
verticillium solgun-
luğuna diğer
çeşitlerden daha
dayanıklı oIması
nedeniyle de en çok
tercih edilen çeşit

olmasını gösterdi.
Tarımsal Uretim ve
Geliştirme Genel
Müdürlüğü'nün
2006/19 sayılı
"sertifikalı
Tohumluk kullanımı
ve sertifikalı
Meyve/Asma
Fidanı/Çi!ek
Fidesi iIe Kapama
Bağ/Bahçe Tesisi
Destek!emeleri
Hakkındaki" tebliğine
göre de sertifikalı
tüm fidanlara
destek verilmekte
olduğunun altını
çizen Mehmet
Küçü kaşık,

'Ancak 25 Ocak
2007 tarihinde
ü reticile re bild i ri len
yeni bir kararla
sadece Gemlik
türü zeytin fidanında-
ki destekleme
kaldırılmıştır ve
bu karar Gemlik
zeytinii fidanı
üreticilerini
mağdur etmiştir.
Çünkü üreticilerimiz
2007 Temmuz
ayına kadar devam
edeceği bilinen
destekIeme
kapsamında
dikimlerini ve
çiftçilerle olan satış

sözleşm elerini
gerçekleştirmişler
dir' görüşünde
bulundu.
Küçükaşık,
Tarım ve Köyişleri
Bakanı Mehdi
Eker'den yazılı cevap
olarak istediği soru-
lar şöyle:
1. Desteklemenin
kaldırılmasının
gerekçesi nedir?
2. Gemlik türü zeytin
fidanı desteklenmesi
kaldırılmadan önce
bu türün üretildiği
bölgelerde araştırma
yapılıp üreticilere
gerekli bilgi
verilmiş midir?
3.Fidanlarını dikmiş
ve çiftçilerle satış
sözleşmelerini
yapmış olan üretici-
lerin mağduriyetinin
giderilmesi için
her hangi bir önlem
düşünülmüş müdür?
4. Uretim ve satışını,
desteklemeyi göz
önünde bulun-
durarak yapmış
olan üreticiler için,
desteklemeyi
kaldırmadan bir
süre tanıyarak
dönemlerini tamam-
!ayabilmelerine
izin verilecek midir?

hrmoslu homhacılar akalandı
Bölücü terör örgütü
PKK'ya yönelik ope
rasyonda, 9.5 kilog
ram plastik patlayı
cıyla birlikte 3 örgüt
mensubu yakalandı.
Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü
tarafından yapılan
açıklamada, terör
örgütünün Kuzey
lrak'taki kamplarında
askeri ve s.iyasi eği
tim alarak lstanbul'-
da bombalı eylem
gerçekleştirmek üze
re gönderilen 3 örgüt
mensubunun yaka:
landığı bildirildi.
Yapılan istihbaratı
değerlendiren polis,
öze! harekat timinin
de katıldığı operas
yonda Fatih Balat'ta
bir eve baskın düzen
ledi. Baskında Muğla
Üniversitesi'nden -

ayrıldıkları öğrenilen
A.B. ve B.G. ile M.Y.
isimli şahıslar yaka-
landı. Emniyette sus
ma hakkını kullana
rak ifade İermeyen

zanlılar, Beşiktaş'taki
lstanbul Adliyesi'ne
sevk edildi.
Örgüt mensuplarının
üzerlerinde ve evle
rinde yapılan ara-
malarda, 9.5 kilo-
gram p|astik pat-
layıcı, 10 adet elek-
trikli fünye, 1 cep
telefonu düzeneği, 1

adet kuru sıkı taban-
ca,5fişek, ladet
sahte nüfus cüzdanı.
bin 200 ABD doları,
255 YTL, c€p te!e-
fonu sim kartları ve
örgütsel dökümah
eIe geçirildi. Ele
geçirilen patlayıcının
7 kilogramının TNT,
2.5 kilogramının ise
A-4 plastik patlayıcı
olduğu tespit edildi.
Evde yapılan ara-
malarda bir çay ter-
mosu içinde A4
plastik patlayıcı ile
TNT patlayıcının
karışımından oluşan
ve patlamaya hazır
tahriba_! gücü yüksek
bombabulundu.

ı

Dans ederhn hndlsiııe

kladıhakan 2 ahsı hı
Bursa'da bir
şahıs, kız
arkadaşıyla dans
ettiği sırada
kendisine baktığı
için 2 kişiyi
bıçakladı.
Edinilen bi!giye
göre, olay {lıludanya
Yolu Sanayi
caddesi üzerindeki
bir müzikholde
m.eydana geldi.
0.0. (39), yanında
bu!unan N.G.
isimli kız
arkadaşıyla dans
ettiği sırada,

kendisine baktık-
Iarını iddia ettiği
Yaşar Varlı
(39) ve Necati
Demir (31) isimli
2 şahsı belinden
çıkardığı bıçakla
ayaklarından
bıçaklad!.
112 ambulansıyla
Devlet Hastanesi'ne
kaIdırılan
yaralılar tedavi
altına a!ındı.
l.Ö.'yü gözattına
alan polis, o|ayla
alakalı soruşturma
başlattı.

Lise ö
Gaziantep'te okul
önünde tartıştığı 2
kişi tarafından bıçak-
lanan ise öğrencisi
ağır yaralanaı. lç
kanaması olduğu
tespit edilen öğrenci
ame|iyata alınırken,
hastanede gözyaşla
rına boğulan anneyi,
öğretmenler sakin-
leştirmeye çalıştı.
Edinilen bilgiye göre,
Gaziantep Şahinbey
Anadolu otelcilik ve
Turizm Meslek Lisesi
son'sınıf öğrenci-
lerinden A.K. (18)
okul önünde bir yıl
önce aralarında husu
met buIunan T.T. ve
B.P. ile tartıştı. laal-
aya göre ağız müna-
ka şasıyla başlayan
kavgada bıçak çeken
bir kişi A.K.'yı göğ
sünden bıçakladı.
kısa sürede oku|
önüne gelen polis
ekipleri olayı
yatıştırırken, yarala
nan öğrenciyi

reııclsını hı akladılar
U

Gaziantep Avukat
Cengiz Gökçek
Devlet Hastanesi'ne
kaldırdı. Burada
yapılan ilk müda-
halenin ardından
kalp damar cerrahisi
seıvisinde tedavi
altına alınan A.K.'da
iç kanama tespit
edi!ince hemen
ame|iyata alındı.
A.K.'nın yaralandığı
haberini alan yakın-
ları hastaneye geldi.
Oğlunu hasta yata
ğfnda gören anne
Hatice K. gözyaşları-
na boğuldu. Fenalık
geçiren anne Hatice
K.'yı öğretmenler
sakinleştirmeye
çalıştı. Hastaneye
geIen öğrenci ve
öğretmenler yaralı
öğrenci hakkında
bilgi almaya ça!mıştı.
Diğer taraftan olaya
karıştığı iddia edilen
T.T. ve B.T. polis
tarafından göza|tına
alındı.
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Kıbrıs'ı satıyorllz....
Sayın okurlar; bu yazımı okuyan Türk kardeş

lerim şunu bilin ki Kıbrıs elimizden gidiyor.
Gidiyor değil, gitti bile..

Kıbrıs'ı sattınız diyenlere, işte orada duruyor
diye efelenenler, sizden hakikatı gizliyoı Kıb-
rıs'ın içini boşaltarak, başına kendi yandaşla
rını getirerek senin gözlerine bakıp ya|an
söyleyerek satıyorlar.

Aşağıda anlattığım bir olay bunu bütün
çıplaklığı ile gösterdiği, sizinde okumanız için
aktarıyorum.

Gerisi sizin ak|ınıza kalmış...
Okuyun;
(Eşi ve çoc.ukları 1963'te katledilen) Em. Tbp.

Tuğg. Nihat llhan onuruna,
Lefkoşa Saray Otel'de (verilen yemekte) ...

KKTC Başbakanı Soyer ... teker teker yemeğe
katılan|arın hatırını sormuştur.

Kıbrıs Başbakanı Soyer Kimdir:
Türkiye Hükümeti'nin Rauf Denktaş'ı devırr,

rek iktidara getirdiği, Mehmet Ali Talat'ın baş
kanlığını yaptığı, Rumlarla birleşerek Kıhrıs
işinin halledilmesini (Satılması) isteyc,ı , ı.ıı

l kurduğu hükümetin başı.
Sayın okurlar Kıbrıs satışa çıkarılctı. Bıı,,. .e

şehitler, yavru vatan sözleri unutu|arak AK
parti hükümetinin isteği ve teşvikiyle satı|ıııaya
çalışı|ıyor.

kıbrıs'ta ki Türk kolordusunun komutanı
Korg. Kıvrıkoğ!u;

Cıımhuriyetği Türk partisi kurultayında, İstik-
lal Marşımızın okunmaması, (18 Mart) şehitler
gunü olmasına rağmen şehitlerimizin anılma-
ması,

Ulu Önder Atatürk ve Dr. Fazıl Küçük'e yer
verilmemesinden dolayı, teessüflerini ve duy-
duğu üzüntüyü belirtmiştir.

KKTC'de; en küçük derneklerin etkinlik-
lerinde bile; faaliyete, lstiklal Marşımız oku-
ııarak başlandığını, Şehitleri Anma Günü'nde
ıcra edilen bir kurultayda; sadece, demokrasi
şeh|tlerinin anılmasının manidar olduğunu,
1Şchitleri anma gününde kurultay yapıyorlar,

1 başka gün mü yok. Kasten)' CTP Kurultayı'nın; Türkiye'deki bölücü örgüt
yanlısı siyasi partilerin kurultaylarından her-
hangi bir farkının bulunmadığını; geçmişte.
söz konusu partilerin kurultaylarında da, lstik-
lal Marşımızın okunmadığını ve bölücü örgüt
mensubu teröristlerin, şehit sıfatıyla anıldığını
ifade etmiştir.

Bundan dolayı Başbakan dahi olsa elini sık-
mayacağını, söylemiştir.

KKTC'nin, Bayrak Yasası'nda; "Türk Bayrağı,
Kıbrıs Türk Halkı'nın ulusal bayrağı olmaya
devam eder. KKTC devlet organları, kamu tüzel
kişileri, meslek teşekkülleri ve diğer kurum ve
kuruluşlar Türk Bayrağı ile KKTC Bayrağı'nı
birlikte çeker ve kullanır|ar" hükmü vardır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi; Rum tarafında,
AKEL'in kongrelerine katılmaktadır.

Parti Tüzüğünde; kurultayların icrası esnasın-
da lstiklal Marşı okunması, bayrakların asıl-
nrası veya şehitler için saygı duruşu yapılması-
ile ilgili herhangi bir hüküm yoktur. Bu nedenle
lstiklal Marşı'nın çalınmadığı ifade edilmekte-
dir. Ancak, bunun yanı sıra kurultay süresince
bir Rum şarkısı olan Çavbella (Yurdum lşgal
Altında) çalınmıştır.

Rumlara göre; Kıbrıs, Türkiye'nin işgali altın-
dadır.

(Okullarda biz işgalci gösteriliyoruz.)
Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti'nin yönetimini üstlenmiş o|an bu
siyasi partinin kurultayında; duvarlara asılan
Kıbrıs haritalarında, Kuzey Kıbrıs Türk
C umhuriyeti gösterilmemi ş;

Rum tarafında olduğu gibi, yeşil renkli Kıbrıs
haritaları asılriiıştır." 'D

a
{aXP'li Belediye Başkanlarının geçtiği €e"rlik'i ilgitendiren bir başka konunun
miz günlerde Atamer Turistik Tesisle ise 25 binlik Nazım Planın neticeye kavuş
ri'nde yaptığı toplantıda, Gemlik'in ula turulmaması olduğunu söyleyen Başkan
şım sorununun dile getirildiğini söyle Turgut, nPlan hakkında görüŞmelerde
yen Belediye Başkanİ Mehmet Turgut, bulunduk, sorunlara çö_züm sağlanması
konuyu aayakşeİir Belediye Başkanı ile kararlaştırıldı' dedi. Turgut, BelediYe
görüşeceklerini betirter:ek, " Sorıınıı Başkanları ile yapılan toplantılgırın Çok
ıxi tİrafın uygun bulacağı ve yolculuk yararlı olduğunu belirterek, "BaŞkaları
yapan vatanfuİşların lehiİe çözmek için ?ın karŞısına 9lkan sonunlar bizim de

ça'lışacağız." dedi. karşımıza çıkabilir" şeklinde konuştu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik-Bursa
arasında ulaşımı
sağlayan Halk
otobüsleri
sahipleri ile
yolculuk yapanların
da şikayetçi
oldukları ulaşım
sorunu için
Büyükşehir Belediye
Başkanlığı'nda
toplantı y.apılacağı
bi!dirildi.
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut,
yaptığı açıklamada,
önceki gün
Atamer Turistik
Tesisleri'nde yapılan
ve Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Sahin ile
Akp ll gaşkanı
Hayrettin Çakmak
ve yönetim kurulu
üyelerinin de katıldığı
AKP'Ii Belediye
Başkanları
toplantısına,
40 Belediye
Başkanının
katıldığını ve
a!ınan kararlar
içinde Gemlik'in
şu anda en büyük
sorunu olan
ulaşımın da
görüşüldüğünü
söy!edi.
Her ay bir ilçede
yapılan AKP'Il
Belediye Başkanları
istişare toplantısının
bu ay Gemlik'te
yapı!dığını
bildiren
Başkan Turgut,
a!ınan kararlardan
özellikle GemIik'i
ilgilendiren
konuları hakkında
bilgi verdi.

AYNİ SORUN
D[Ğen l-ı_çeı_enoe
DE YAŞANİYOR
Toplantıda Belediye
Başkanlarının
çalışmalar ve
Belediyeler Kanunu
konuIarında
yaşadık!arı sorun-
ların da di!e getiril
diği top|antıda,
Büyükşehir'e
Gemlik'!e
birlikte bağlanan
Gürsu, Kestel ve
Mudanya'nın da aynı
ulaşım sorırnunu
yaşandığının
toplantıda konuşu!-
duğunu söyleyen
Başkan Turgut,
Büyükşehir Belediye
Baskanı Hikmet
Şalıln ile lt Başkanı
Hayrettin Çakmak'tan
bu ilçelerle birlikte
Gemlik Ha!k
OtobüsIeri yetkilileri
ve Belediyenin de

katılımıyla sorunu
çözme toplantısı
yapı!masının
istendiğini söyledi.
Tarafların bir
araya gelecekleri
topIantının
muhtemeIen
önümüzdeki hafta
içinde BURULAŞ
yetki!ilerinin de
katılımıy!a
Büyükşehir'de
yapılacağını bi!diren
Başkan Turgut,
"SorıJnıı iki tarafın
uygun bulacağı
ve yolculuk
yapan vatandaşların
lehine çözmek için
çalışacağız' dedi.
ONAYLANMAYAN
NAZİM PLAN
SİKİNTİ YARATİYOR
Yapılan toplantıda
Gem!ik'i i!gilendiren
bir başka konunun
ise 25 binlik Nazım
Planın neticeye

kavuşturulmaması
olduğunu söyleyen
Başkan Turgut,
"plan hakkında
görüşmeler de
bulunduk,
sorunlara çözüm
sağlanması karar-
laştırıldı" dedi.
AKP'Ii Belediye
Başkan!arı
toplantısının çok
faydalı olduğunu da
söyleyen
Turgut, "Belediye
Başkanlarımız
ile heın iyi diyalog
hem de bilgi
aktarımı açısından
bizler için faydalı
bir toplantı oldu.
Bunun yanında
başka belediyelerin
yaşadığı sorunlar
bizimde karşımıza
çıkabilir, bilgi
sahibi olmamız
çok iyi oldu'
şek!inde konuştu.

YazıYORUM

ıııGe llk Kö rtez' internette www.gemIlkkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞeXenSÖZ
lmam Hatip Lisesi
Okul Aile Birliği
üyeleri Başkan
Mehmet Turgut'u
ziyaret ederek
desteklerinden
dolayı teşekkür
ettiler.
lııı oıul Aile
Birliği Başkanı
Süleyman Yedek
ve yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte
|HL Müdürü
Mehmet Türkmen
ve Müdür
Yardımcısı Bahtiyar
Dizdar'ın da bulun-
duğu ziyarette,
başkan Mehmet
Turgut'a Oku! ve
Okgl Aile Birliği
olai.ak her zaman
yanlarında
görmekten mutluluk
duyduklannı
belirterek maddi
manevi destek-
lerinden dolayı
çiçek verip
teşekkür ettiler.
Paşkan Turgut,
lHL'nin önem
verilen okullardan
olduöunu ve
eltefİ-nden gelen
desteğin her
zaman verilmeye
galı$ıldığln ı söİıted i.
!HL'nin Gemlik'te
başarılı okullardan
biri olduğuna da
dikkat çeken
Başkan Turgut,
'yarınlarımızı
emanet edeceğimiz
gençlerimizin
ahlaklı, bilgili ve
ileriyi gören
insanlar olmaları
için gayret
göstermeliyiz.
Böyle başarılı olan
okulları destekie mek
bizlerin görevidir.
Biz sokaklardaki
yollarımızdan
fazla gençlerimizin
sorunlarıyla
ilgileniyoruz.
yolları benden

ldı

sonra gelen de
yapar ancak
çağımızın veba
hastalıklarından
olan başta uyuşturu-
cu olmak üzere
gençlerimizin
sorunlarına eğilerek
çözüm bulmak
daha önemlidir.
Gençlerimize
yapılacak tahribat
tüm ülkeye zarar
verir. Gençlerimiz
için güzel çalışmalar
yapan okulunuzu

izliyoruz ve
aileler açısından
memnunuz" dedi.
lHL'nln Çukur-
bahçe'de tamam!an-
mak üzere olan
binasının başlan-
masından itibaren
her tür!ü desteği
kendilerine veren
Başkan Turgut'a
'Şükran borçluyuz'
diyen Okul Müdürü
Mehmet Türkmen,
okul binası
için yapı|an

çalışmalardan
bilgi verdi.
Türkmen,
'Sanayici
kesiminden
büyüR desfek
alıyoruz, hiçbir
yerde bulunmayan
lmam Hatip Lise
binasına kavuşa-
cağız. Buradaki
öğrencilerimiz
yeni imkanlarımızla
daha kaliteli
yetişecekler"
şeklinde konuştu.

Bursa'da yaşlarının
küçük olduğu
öğrenilen 2 kişi,
ön|ük giyerek
girdikleri okulun
öğretmenler
odasından bir
öğretmenln çan-
tasını alarak
kayıplara karıştı.
Alınan bilgiye
göre, olay merke2
Osmangazi ilçesine
bağlı Zater
Mahallesi'ndeki
Zaier ltköğretim
Okulu'nda
meydana geldi.
Oğrenci kıyafeti
giyerek okula
giren kimliği belirsiz
2 çocuk, 4._sınıf
öğretmeni llknur
Çolak'ın (24) tenef-
füs arasında öğret-
menler odasına
bıraktığı çantasını
alarak kayıplara

karıştı. lçerisinde
kredi kartları ve
250 YTL para bulu-
nan çantasını
odada bulamayan
llknur Ço!ak,
çantasının
çalındığını
fark edince
polisi arayarak
ihbarda
bulundu.
Olay yerine gelen
ekipleı oku!
çevresinde araştırma
yaptı. Nöbetçi
öğrencinin, elinde
poşet bulunan 2
öğrencinin ders
sırasında dışarıya
çıktığını söylemesi
üzerine harekete
geçen polis|eı kim-
liği belirsiz yaşı
küçük hırsızların
peşine düştü. Olayla
alaka!ı soruşturma
baş!atıldı.
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boncuk işleme, tığ
örgü işleri, tarhana,
erişte ve mantı gibi
ürünleri, işyeri
açmaksızın satanlar
gelir vergisinden

.rnuaf olacak.
İmalat ve inşaat,
kira|ama ve kiraya
verme, ödünç para
alınması veya ver-
ilmesl, ücret,
ikramiye ve benzeri
ödemeleri gerektiren
işlemler, her hal ve
şartta mal veya
hizmet alım ya da
satımı olarak değer-
lendirilecek.
kontrol edilen
yabancı kurumlara
yapılan ödemeler
üzerinden kesilecek
vergi!er, Türkiye'de
yı|lık beyannameyle
bildiri|en, kontrol
edilen yabancı
kurum karı
üzerinden hesa-
planacak gelir ver-
gisinden mahsup
edilebilecek. Altın,
gümüş, platin arama,
işletme, zengin-
leştirme, rafinaj ve
Türk petrol kanunu
hükümlerine göre
P9ıı \rı 9. -... _
faaliyetleri ne ilişkin
olmak üzere, bu
faaliyetleri yürüten-
lere yapılan teslim
ve hizmetter ile boru
haffıyla taşımacılık
yapanlara, bu hat-
ların inşa ve mod-
ernızasyonuna
ilişkin yapılan
teslim ve hizmetler,
Katma Değer
Vergisinden (KDV)
muaf tutulacak.
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0Ba
sevfettin sexeRsöz
Geçtiğimiz ı
hafta sonu
BlL Dershanesi'nde
yapılan Seviye
Tespit Sınavı'nda
başarılı olan
Özel Aykent
İıköğretim okulu
öğrencileri
ödül!endirildi.
ltköğretim 6 ve 7
sınıfların katıldığı
Seviye Tespit
Sınavı'nda iyi
derece yapan
Sena Ozgün Ekşi,
Cansu Noca,
Yağız KemaI
yücel ile Emre
Fışkın isimli
öörencl!ere
Bfl D"r"hanesi
yöneticilerinden
Engin Şan!ı ile
Oznur Ergene
tarafından başarılı
olduk!arı için
hediyeler verildi.

Halkla İıışı«ııer
Uzmanı Nilgün
Kaptan'ın da
hazır bulunduğu

hediye töreninde
öğrencileri
motive eden
BİL Dershanesi'nin

jesti öğrencilerin
derslerinde daha
başarılı olmaları
için moraI oldu.

Cumhurbaşkanı Ah
met Necdet Sezer'in
bir daha görüşülmek
üzere geri gönderdi
ği Gelir Vergisi Kanu
nunda Değişik!ik
Yepılması Hakkın
daki Yasa, TBMM
Genel kurulunda
kabu! edildi.
sezer'in iade
gerekçeleri doğrul-
tusunda, idari para
cezalarının kabahat
ler Yasasına göre
tahsilini öngören
maddesi metinden
çıkarılan yasayla,
çalışanlar için de
vergi iadesi uygula-
masına son veriliyor
ve yerine, asgari
geçim indirimi
getiriliyor.
Yasaya göre, asgari
geçim indirimi,
mükellefin kendisi
için asgari ücretin
yıl!ık brüt tutarının
yarısı olacak. Eşi
çalışmayan işçi ve
memurlara, ayrıca
brüt asgari ücretin
yüzde 10'u; çocuk-
ların her biri için ayrı
ayrı olmak üzere, ilk
2 çocuk için yüzde
/ .' .lıger çocuKıaı
için yuzde 5 oranın-
da indirim
saglanacak.
Asgari geçim indiri-
mi, 1 Ocak 2008'den
itibaren elde edilen
gelirler için geçerli
o!acak. Muharrik
kuvvet kullanmamak
ve dışarıdan işçi
almamak suretiyle
evlerde ima!
ettikleri kırpıntı deri
ürünleri, pul, payet,
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
GemIik Verem
Savaş Derneği
yönetim
kurulu üyeleri,
derneklerine
verdikleri destekten
dolayı DYP ltçe
kadın kollarına
teşekkür
ziyaretinde
bulundular.

Verem Savaş
Derneği Başkanı
Sevgin Arseven ile
yönetim kurulu
üyelerini parti
binası nda
karşılayan
Dyp kadın kolları
Başkanı Safiye
Çevik ile yönetim
kurulu üyeleri
karşıladı.
DYP l!çe

Başkanı işadamı
Faruk Güzel'in
derneklerine
yaptığı maddi
desteklerden
dolayı teşekkür
etmek amacıyla
ziyarette
bulunduklarını
söy!eyen
Sevgin Arseven,
özelIikle
derneklerinin

maddi desteğe
ihtiyacı olduğunu
vurguladı.
DYP llçe
Teşkilatı ve Kadın
Kolları Başkanı
Safiye Çevik'te
başta Verem
Savaş Derneği
olmak üzere diğer
derneklere destek-
lerinin süreceğini
söyledi.

K rİez AE}oNE OLDUNUZ MU?
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GEuLıK

Dlnk soru turınasının

klllt isml tutuklandı
Gazeteci Hrant
Dink cinayeti
soruşturması
çerçevesinde
daha önce gözaltına
alınan ve mahke-
mece serbest
bırakılan Mustafa
Öztürk, Erzurum'da
tutuklandı.
Hrant Dink
cinayeti §oruştur-
ması kapsamında
lstanbul Nöbetçi
9. Ağır Ceza
Mahkemesi
tarafından hakkında
yakalama emrl
çıkarılan Mustafa
oztürk'ün dün
Erzurum'da yaka-
!andığı öğrenildi.
karadeniz Teknik
üniversitesi'nde
Meslek yüskek
Oku!u'ndan
.mezun olduğu
öğrenilen

Oztürk'ün
hakkındaki
yaka|ama emrinin
vicahiye çevrilerek
cezaevine konu!-
duğu öğrenildi.
Bir süre önce
gözaltına..alınan
Mustafa Oztürk,
23 Mart 2007 tari-
hinde Beşiktaş'taki
lstanb0! adliyesine
çıkarılmıştı.
Soruşturmayı
yürüten savcılar
tarafınCan sorgu-
lanan Öztürk,
"adam ö|dürmeye
yardım" ve "örgüte
yardım ve yataklık"
suçlarından tutuk-
lanması istemiyle
mahkemeye
sevk edilmişti.
Mahkemece
tekrar sorgulanan
oztürk serbest
bırakılmıştı

l
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Bursa'da bir şahıs,
kavga eden 2 genci
ayırmak isterken
ayağından vuruldu.
Edinilen bilgiye göre,
merkez yıldırım
ilçesine bağlı
Anadolu Mahallesi
Vişne Caddesi
üzerinde yürüyen
Hamza Maden (39),
kavga eden 2 genci
ayırmak istedi.
Gençlere müdahale
eden Maden,

aeden 2
ı

encı

ırınak İsterken

ından tıuruldu
gençlerden birinin
ateş etmesi net-
icesinde ayağından
vuruldu.
yaralanan Hamza
Maden, olay
yerine gelen 112
ambulansıyla
Şevket Yılmaz Devlet
Hastanesi'ne
kaldırıIdı. Olayla
alakalı soruşturma
başlatan polis,
kimliği belirsiz 2
gencin peşine düştü.

Ba a
Van'ın
özalp
ilçesinde
Jandarma
Komutan
lığı ekip-
lerinin bir
otomo-
bilde yap-
tığı ara-
mada 51
kilo 555
gram saf eroin
ele geçirildi.
Bir ihbarı
9eğer!endiren
!lçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri,
Hakkari'nin
Yüksekova ilçesin-
den tal.i yolları kulla-
narak Ozalp'e gelen
B.O. yönetimindeki
30 H 860 plakalı

dan 5l kilo eroln ıktı

otomobili,
Mollahasan köyü
yakınlarında durdur-
du. Yapılan aramada,
aracın bagajına
gizlenmiş 51 kilo
555 gram saf eroin
ele geçirildi. Ol.ayla
ilgili sürücü B.O.
ile araçta bulunan
M.A'nın göza|tına
alındığı bildirildi.

lstanhul'da sahte ila

l

al
lğ .::
L,,'.IE?
} ryı

Er(ıt,f*r

lstanbul'da ssk
ite lt Sağtık
Başkanlığı'nı
yak|aşık 2 milyon
YTL zarara
uğrattıkları ileri
sürülen 26 kişi
gözaltına a!ındı.
20 ayrı eczaneye

yönelik düzenlenen
ve "|ksir"
operasyonun
devamı niteliğindeki
baskında Mali
Şube ekipleri,
çok sayıda sahte,
kaçak ve faturasız
ilaç ele geçirdi.

0 ılıl

Bakanla öre kanl ar a|aldı
Bayındırtık ve lskan
Bakanı Faruk Ozak,
yılda ortalama 525
kilometre oto
korkuluk yapı!dığını,
Raza kara noktaların-
daki iyileştirme
sayesinde de
ölümlü ve yaralamalı

trafik kazalarının
azaldığını söyledi.
Faruk Ozak,
4 yıl önce yılda
orta|ama 2M
kilometre olan
oto korkuluk
yapımının, kendi
dönemlerinde

yüzde 100'den
iazla artış
gösterdiğini bildirdi.
Kaza kara
noktalarında
yapılan iyileştirmeler
sayesinde,
kaza sayısının
yüzde 64, ölümlerin

yüzde 89, yaralan-
maların yüzde 73,
maddl hasarlı
kazaların da yüzde 65
azaldığını ifade eden
özak, İrafik güven-
liğine yönelik
çabaların artarak
süreceğini kaydetti.

ı
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Partimizin Olağan Genel l{urul I{ongresi
7 Nisan 2007 Pazar günii saat l3.oo'de

Balıkpüzcırı Bayraktar (2) Düğün
S alo nu' nda y apılocaktın

Partili üyelerimizi, delegelerimizi ve
saygıdeğer Gemlik halkını kongremizde

görmeklen mutlaluk duyarıı

Ferhat KURT
ANAVATAN PARTİSİ
GEMLİK İı_çE BAşK/ANı
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Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardım
cısı Abdüllatif Şener,
bugün gelinen
nokta itibarıyla,
|mar Bankasıpdaki
bonolarla ilgili
olarak hükümetin
ilk verdiği kararın,
kanun tasarısındaki
düşüncelerin ve
öngördüğü ödeme
lerin tamamıyla
yapılması şeklinde
olduğunu bildirdi.
"Ekonomi Ziıvesi
2007"deki konuş-
masının ardından
soruları yanıtlayan
Şener, lmar Bankası
bonolarına i!işkin,
bankacı!ık yapma
işlemleri durdurul-
duktan sonra lmar
Bankası yükümlü
lüklerinin be!irlen
diğini ve bunun
sonucunda bu
yükümlülüklerin
ödenmesiyle ilgili bir

kanun çıkarı!dığını
hatırlattı. yasa
Mec!is'te tartışılır
ken, mi!leWekilleri
nin itirazı nedeniyIe
bonolarla ilgili hük-
mün tasarı metnin-
den çıkarılarak yasa
laştığını ve aradan
geçen bu sürede
konuyla ilgili tartış-
maların devam ettiği
ni belirten Şener,
"Bonotar öden sin
mi ödenmesin mi?
Diğer yandan yoğun
şekil de yargıya
gidilmiş tir. Yargı
kararlarının geldiği
bu düzey dikkate
alınmak suretiyle,
daha önce Mecliste
tasarı metninden
çıkarılan maddeleri
ve benzeri maddeleri
içerecek bir kanun
tasarısının tekrar
TBMM'ye gönderil
mesi düşünülmek
tedi. " dedi.

Seçim sürecine
girilirken, hükümetin
hazırladığı yasa
tasarılarının bir an
önce Genel Kuru!'dan
geçmesi için AKP
Grubu milletveki!leri-
ni takihe aldı.
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın
talimatıyla parti grup
yönetimi "sıkıyöne-
tim" kararları a!dı.
Seçim sürecine az bir
zaman kala Meclis'i
aktif olarak çalıştır-
mayı planlayan AKP,
Gene| Kurul çalışma
larında karar yeter
sayısını bulmakta
zorlanınca çareyi
milletvekillerine
"sıkıyönetim"
uygulamakta buldu.
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın
Meclis Tv'den Meclis
Genel Kurulu salo-
nunu boş görmesi
üzerine bızzat Grup
BaşkanvekiIlerini
uyarmasının ardın-
dan, bir dizi önlem
alındı.
AKP grup yöneti-
minin aldığı kararlara
göre, Genel Kurul
çalışmaya baş!adığı
sırada milletvekilleri
nin cep telefonlarına

mesaj çekiliyor, mil-
letvekili odalarına
anons yapılıyor ve
gruptan bir görevli
komisyon başkan-
larının odalarını
dolaşarak Genel
Kurul'a katılma!arı
yönünde uyarıyor.
Cep mesajları
Meclis ça!ışmalarına
milletveki!!erinin
ilgisini artırmak için
çeşitli yollar arayan
AKP Grup yönetimi
miIletvekillerinin cep
telefonlarına sık sık
mesaj geçerek, de
vam etmeleri konu
sunda uyarıda
bulunuyor. Parti
yönetimi, Meclis'in
karar yeter sayısı
bulunmamasından
dolayı toplanama-
ması halinde ise cep
telefonlarına,

"Çalışmalara katı!-
madığınızdan dolayı
Meclis çalışamadı"
şeklinde ikinci bir
mesaj daha
gönderiyor.
Grup yönetiminin en
klasik yöntemi ise,
grup başkanvekil-
lerinin hemen her
oylamada kuliste otu-
ran milletvekillerini
tek tek içeri çağır-
ması. Kulisin kuytu
köşelerini, dış kulis-
leri hızla tarayan
grup başkanvekilleri,
bakanları bl!e yüksek
sesle Genel kurul
salonu'na davet edi
yor. AKP Grup yöneti
cilerinin karar yeter
sayısı bulmak için
uyguladığı bir diğer
yeni yöntem ise, mi!-
letvekiIi odalarına
yapılan anonslar.

Sayfı 7

Genel Kurul'da
çoğunluk olmaması
üzerine anında mil-
!etvekili odalarına
anons yapılarak,
"Sayın milletvekili,
çoğunluk sağlana-

.madığı için Gene! .
Kurul'a bekleniyor-
sunuz" çağrısı
yapılıyor.
Erdoğan'ın partisinIn
m il!etveki!lerine,
"Genel Kuru! çalış-
malarını aksatmayın"
talimatını sık sık
tekrarlamasına rağ-
men zaman zaman
Genel KuruI'da yeterli
sayıya ulaşılmıyor.
Millewekillerinin
Genel Kuru! ça|ış-
malarına katılımlarını
sağlamak için bugü
ne kadar türlü yollar
deneyen grup yöneti-
minin bulduğu en
son yöntem, komis
yon başkanlarının
odalarına gönderilen
görevliler oluyor.
Yeni uygulamaya
göre, Genel Kuru|'da
gerekli milletveki!i
butunmadığı için ça
lışmalara ara verilin
ce o günkü görevli,
komisyon başkan-
larının odalarını tek
tek geziyor.

ö
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lmar Bankası AKP Mec s'te iSıkı önetlm'kararı aldı
bonoları odenl or
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KAY|P
Gemlik Ticaret Meslek lisesf'n den
aldığım tastiknam emi kaybetti m.
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TüRKiyrNlN EN KAL|TELI ve

EKONOrıllıK DAVETiyrLERi
ı

EN UYGUN FİYATLARLA İİİ

EN özrl ve GüzEL GüııLERlNiziçlN,..
,ııı

1 GUilDE DAVETİYE BASİLİR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işIeri

Faiura & İrsa|iye & El İlanı . & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cllt & Kitap & Dergl & Katalog bas'imı

Köffe- Ofset
MATBAACİLİK - YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK

İstilılal Cad,Bora§ok,AkbankAraIığı i{o:3lBGEııILİI(hI :(0,224) 5139683 Fu:(0,224) 5133595

34 YıLLıK
TEcRÜeEMiz İı_e
HlzMETiıııizDEyaz
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Trd|kteki ara
Trafikteki motorlu
araç sayısı ocak
ayında 70 bin 391
artarak 12 milyon 297
bin 784'e ulaştı.
Araç saylsı artışında
ise geçen yılın,aynı
dönemine göre,
yüzde 45.4 azalma
meydana geldi.
Trafikte ilk defa tescil
be|gesi alan otomo-
billerin markalara
göre dağılımında ilk
sırayı yüzde
17.5 ile Renault aldı.
Türkiye lstatistik
Kurumu (TUlK), ocak
ayına ilişkin motorlu
kara taşıtları istatis-
tiklerini açık!adı.
Buna göre; ocak
ayında, trafiğe kaydı
yapılan araç sayısı
geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde
40.3 azalarak 80 bin
561'e indi. Trafikten
kaydı silinen taşıt
sayısı da aynı
dönemde yüzde
657.7 artarak 10 bin
170 oldu. Sonuç
olarak, trafikteki taşıt
sayısındaki artış 70
bin 391 olarak
gerçekleşti.
Ocak ayında trafiğe
kaydı yapılan toplam
80 bin 561 taşıt
içinde otomobil
yüzde 43.4 pay ile ilk
sırada yer aldı.
Otomobili yüzde 28.7

ile kamyonet, yüzde
13.1 ile motosiklet,
yüzde 6.1 ile kamyon
izledi. Ocak ayında
trafiğe kaydolan
araçlarln yüzde
8.7'sini ise minibüs,
otobüs, traktör ve
özel amaçlı taşıtlar
oluşturdu.
BlR ONCEKİ AYA
GÖRE ARTİŞ VAR
Trafiğe kaydı yapılan
motorlu taşıt şayısı
ocak ayında bir önce-
ki aya göre ise yüzde
6.4 arttı. Bu artış oto-
mobilde yüzde 6.6,
kamyonette yüzde
20.2, kamyonda
yüzde 48.7, minibüs
te yüzde 9.3, özel
amaçlı taşıt|arda
yüzde 45 olarak
gerçekleşti.
Motosiklette yüzde
'l8.9, traktörde yüzde
17 .1, otobüste ise
yüzde 5.1 oranında
azalış oldu.
Ocak ayında geçen
yılın aynı ayına göre
trafiğe kaydı yapı!an
taşıt sayısı yüzde
40.3 azaldı. Bu azalış
otomobi|de yüzde
43.5, kamyonette
yüzde 33.9, kamyon-
da yüzde 28.9, trak-
törde yüzde 31.3,
motosik!ette yüzde
47.6. diğer araç cins-
lerinde (minibüs, oto-
büs, özel amaçlı

rt
taşıtlar) yüzde 40.7
oIarak gerçekleşti.
ARAALAR!N YUZDE
50,sı-oToMoBıL
Ocak sonu itibariyle
trafiğe kayıtlı toplam
12 mi|yon 297 bin
784 adet taşıtın
yüzde 50.2'sini oto-
mobil, yüzde
14.9'unu motosiklet,
yüzde 14'ünü
kamyonet, yüzde
10.5'ini traktör,
yüzde 5.8'ini
kamyon, yüzde
2.9'unu minibüs,
yüzde 1.4'ünü
otobüs, yüzde
0.3'ünü ise özel
amaçlı taşıtlar
oluşturdu.
Ocak ayında
trafikten ilk defa
tescil belgesi alan
80 bin 561 taşıtın
yoğunluk sırasına
göre illere dağılımına
bakıldığında; lstanbul
yüzde 39.3 ile ilk
sırayı alırken; Ankara
yüzde 8, lzmir yüzde
5.6, Antalya yüzde
4.1, Bursa yüzde 3.6,
Mersin yüzde 2.5,
Adana yüzde 2.4,
Hatay yüzde 1.9,
Muğla yüzde 1.9,
Konya yüzde 1.5
oranları ile 10'u
oIuşturdu. Taşıtların
yüzde 29.2'si ise
diğer illere
dağı!dı.

ı§ında 70 hİn a§a
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Türk B
Türk standartları
Enstitüsü (TSE)
tarafından
hazırlanan "Türk
Bayrağı ve Kumaşı"
standardında D

değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete'nin
dünkü sayısında
yayımlanan standart,
tadil metniyle
birlikte yayımı tarihi
itibariyle üretim
ve satış safhalarında
mecburi olarak
uygulanacak.
Standart kapsamına
giren ürünleri
üretenlerin Türk
standart!arı
Enstitüsünden
Türk standartlarına
Uygunluk Belgesi
almaları ve
bu ürünleri TSE
markası i|e piyasaya
arz etmeleri
mecburi olacak.
Değişiklikle, "Türk
Bayrağı kumaşının
fiziksel ve
kimyasal özelIikleri"
bölümünde çeşitIi
değerlerde değişikllk
yapıldı.Buna göre,
çeşit|i malzeme ve
büyük!ükteki Türk
Bayrağı'nın, "kopma

ı §tandardında d

U Uı

ıkııka

mukavemeti" değer-
leri değiştirildi.
"Ay yıldızı aşındırma
tekniği ile yapılan
Türk Bayrağında,
kullanılan kumaşın
ay yıIdız kısmının
kopma mukavemeti
orijinal hale göre
yüzde 10'dan iazla
düşmeme!idir" stan-
dardının, 100 cm x
150 cm ebadındaki
(dahil) ve daha
büyük ebatlardaki
Türk Bayraklarından
istenmesi, daha
küçük ebatlardaki
Türk Bayraklarında

aranmaması
kararlaştırıldı.
Türk Bayrağının
ay yıldızının
yapılmasında,
katlama payında,
uçkurluğunun
yapımında
çözgü tel ve atkı
tel sayısında da
değişiklik yapıldı.
Ayrıca, Türk
Bayrağı teknik
resmi ve
Cumhurbaşkanlığı
Forsu teknik
resminde yapılan
değişikliklere
de yer verildi.

reı
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K|RAL|KLAR|N|Z l

BAY ilu§TAril ÖııLP ttilL$t,TAtı

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

, TAPU TAKİP işı_rRi YAPı,LıR

aı mlak Alım, satım ve kiralama HizmetleriHer Çeşit

İltl BİZİ ARAYİI.||Z

120 n2 3 + 1 SAT|LIK LUX DAIRE

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

Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören,3+1, 140 m2

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli tılüstakil Ev (Bahçe !çinde)Yeni Devlet Hastanesi A|tı

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

Balıkpuan Eski sahil lıIektep 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 ştılık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Umurbey'de 12 donum arazı ve Azot Kavşagına 400 mZ uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her TürIü Sigorta İşIemleri ve Doğdgu Poliçesi Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
ıltacide öZALP

Tel :513 2474 Fax: 514 10 21
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yolsuzluk kaınu e
çıkıyor.
Yolsuzluk düzeyinin
ö!çülmesinde U!uslar
arası Şeffaflık Ö.rgütü
ve Uluslararası lş
Dünyası Örgütü Üeri-
lerinden yararlanılan
raporda, elde edilen
sonuçlara göre;
Türkiye'de yolsuzluk
düzeyinin artması
hem genel bütçe
gelirleri hem de vergi
gelirleri üzerinde
azaltıcı etki
meydana getiriyor.
yolsuzluklardaki 1

puan!ık artışın kamu
ge!irlerinde de yüzde
1'llk bir azalmaya yo!
açtığı ifade edilen
rapörda, Türkiye'nin
yolsuzluk endeksini
Danimarka düzeyine
(0,5) çekebilmesi
durumunda kamu
gelirinde yaklaşık
yüzde 6'lık bir artışın
mümkün olabileceği
kaydedildi.
Raporda, "1
yolsuzlukluklardan
etkilenme olmadığı
durum, 5 bütünüyle
etkilenmeyi ifade
ediyor. Buna göre
Türkiye'de kurıİirılar

lrlnden a r
ve sektör|erde
yolsuzluk endişe
verici boyutlara
ulaştı. Siyasi partiler
ve gümrüklerde 4,1
düzeyinde. 2004 ile
karşılaştırıldığında
sağlık hizmetleri,
kamusal kolaylıklar
ve orduda yolsuzluk
algılama düzeyinde
çarpıcı bir artış
kaydedilirken özel
sektör, medya ve
tapu, lisans hizmet-
lerinde azalma
görüldü" deniIdi.
Küresel düzeyde yol-
suzluktan en çok et
kilenen sektörler ve
kurumlara bakıldığın-
c]e 69 ülkenin 4S'inde
siyasi paıtilerin ön
sırada geldiği ifade
edildi."Yolsuzluk
düzeyi ile kayıt dışı
ekonomi arasında
doğru orantıtı ilişki
vardır. Bir ülkede
kayıt dışılığın art-
ması, yolsuzluk
düzeyini yükselte-
bilmektedir" denilen
raporda, kamu ve
özel sektörün işbir-
Iiği yapmasının öne-
mine değinildi.

Türkiye'nin yolsuz
luğu İzaltarİk heİ yıl
kamu gelirini 10,2
milyar YTL'nin üze
rinde arttırabileceği
bi!dirildi.
lstanbul serbest
Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası
(ISMM.MO) için Mar
mara universitesi
ller [raıiye Bö!ümü
Oğretim Uyesi Dr.
Mustafa Çelen tarafın
dan hazırlanan
"Yolsuzluk Ekono
misi-Kamusal Bir
kötülük olarak
Yolsuzluğun Ekono
mik Analizi" başlıklı
raporda, yolsuzluk
düzefnin tekel gücü
ne ve takdir yetkisine
sahip olmakla arttığı,
hesap verebilirlikle
azaldığı vurgulandı.
Yolsuzluğun gelir
dağılımında sap-
malara neden
olduğuna dikkat çek-
ilen rapora göre, yol-
suz!uk, gelişmekte
olan ülkelerde mal ve
hizmet üretiminde
veya satış sürecinde
önemli bir maliyet
unsuru olarak ortöya
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l(üresel ısınma topraktaki
tuzlanma ıartıracak

Selçuk Üniversitesi
ziraat Fakültesi
Toprak Bölümü
Oğretim Uyesi Prof.
Dr. Sait Gezgin,
küresel ısınmaya
bağlı yağış azlığınııı
toprakta tuzlanmayı
hızlandırıcı etki
yaparak bu yıl
ürünlerde yüzde
50'ye kadar verim
kaybına yol açabile-
ceğini bildirdi.
Gezgin, Konya Ovası
başta olmak üzere
ülkenin pek çok
yerinde kış aylarında
yağışın istenilen
miktarda düşmediği-
ni, bunun da tarım
için ciddi bir tehlike
sinya!i olduğunu
be!irtti.
küresel ısınmanın
etkilerinden
"toprağın tuzlanma
hızında artışa neden
o|ması" faktörünün
bugüne kadar kamu
oyunun gündemine
iazlaca gelmediğini
vurgulayan Gezgin,
"Oysa yağ|ş azlığı
tarım arazilerini hızla
tuzlandıracak.

Barış Güler'in kaleminden

f oOxı-Ox slvısl oıztı=I

Seyiı 9

7 YAş

}
Bu etkiyi, balkondan
zaten düşecek olan
kişiyi arkasından it
meye benzetebiliriz.
Yani normalde yavaş
olan tuzlanma hızı
artacak" dedi. .
Gezgin, topraktaki
tuzlanmada hızlan-
manın nasıl gerçek-
leştiğini ise şöyle
açıkladı:
"Bu kış top rak-
larımız normal den
çok daha az yağış
a!dı. Toprak bu yı|
kürese! ısınmanın
etkisiyle ilkbahar ve
yaz aylarında normal
den daha fazla ısı-
nacak. Aşırı buhar-
laşma topraktaki
bitkiler için gerekli
olan nispi nem
miktarını düşürecek.
Toprak tuzlandığı
için de üzerindeki
bltkl daha
iazla suya ihtiyaç
duyacak.
Normal sulama
yapıl sa bile bu
tuzlanma nın etki-
sine çok fazla
müdahale edile-
meyecek."

ı( tf.ez
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ELEtılAil ARAI{IYOR

Umurbey Beledlye Düğün Salonu'nda

Temizlik işIerinde çalışmak
üzere 35 yaşını aşmamış

BAYAN ELEMAN Ve

Sürücü Belgesi olan 35 yaşınl aşmamış

BAY ELEMAN ARANıYOR,

t

§ı R,ffi
ğıb e

,4 .r; ..a,:.rü ,ffi.... jÜ,}r,i, 
ii{,{ffib- ff'-ar'@aWeffi

İnşaat .Zeytincillk Ltd, Şti

Tel : 525 17 00
GSM : (0.536) 570 65 97

ELEtıIAil ARAillYOR

FirmamEda çalıştırılmak üzere

Askerliğini yapmş

BAY şOFÖR ARANIıJIAKTADIR.

Adres: Gazhane Gaddesi No: 11

YATAŞ BAYİİ

Tel:5147877

EtE]ıIAil ARAilıyOR

Bilgisayar Yüksek luleslek 0kulu rneıuntı

ELErıllAN ARANİYOR
l

İ{OuÜOx BıLGıSAYAR
ı

Telı 51225 63 GEMLIK

§ATıtıK DEURE ııIÜtK

iııııs ARıııuTLu TATIL röyü,ııDE

16.30 ]ıllAYı§ TARıHLERı ARA§ı

DE\üRE ]UlÜır §ATıLıI(TıR

0§]ul : 0 533 340 41 41

EtElıIAil ARAillYOR
yalova yolu üzerindeki

firmamızın satış mağazasında
çalışm;k üzere lise mezunu

30 yaşını geçmemiş
BAYAN ELEMAN

aranmaktadır.
Fotoğııaflı CV lerinlzi

hudurmaz@hotmai!.com
adresine mall atmanız rlca olunur.

.ilnilLl zEYTİilLERİ

l{l||l|l|lilLll{ ıı0 llD||l{[ll{
kendi Öınlbesimiz korbaDtıklanırua

Gemlik Belediye illezbabasıDdaki

TesisitDDden teıDin edebilirşirriL

İsteyen müşterilerimizin
Korbanlan oizıDaD kasaplanmıda

istenilen yerde kesllir.

BEnilAY Eı
Tel : 513 11 48 Cep TeI : 0,532 779 91 94
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Geıl ler son ına ın ac0 tu4 a

Seyfettin ŞEl(E
Birinci amatör küme
4.ncü grupta son
maçına çıkan
Gemlikspor
genç takımı Yeni
Karamanspor'u 4-0
yenerek sezonu
galibiyetle kapadı.
Düşme korkusunu
siin maça bırak-

mayan Gemlikspor
Genç takımı dün
sahaya rahat ve
galibiyet için çıktı.
Maçın henüz 2.nci
dakikasında Mutlu
ile 1-0 öne geçen kır-
mızı beyazlı gençler,
yine Mutlu'yla 5.nci
dakikada durumu 2-0
yaparak rahatladılar.
llk yarıyı 2-0 önde

kapatan gençler,
ikinci yarıda üstün
oyununu 50 dakikada
Adem'in attığı
gol!e sürdürdüler.
62 dakikada Fatih'in
köşe atışından
kaydettiği golle
4-0 öne geçen
Gemlikspor genç
takımı sahadan 4-0
gibi net bir skorla
ayrı!arak sezonu
13 puanla 6.ncı
sırada bitirdiler.
SAHA:
Gemlik Atatürk
HAKEMLER :

Ertan Yıldırım (7)
H. Talha Ça!ışye (7)
Suray.Ozgür (7)
GEMLIKSPOR :

Emre (6) (Bilal a)
Sercan (7) Ozgür (7)
Fatih (8) Faruk (8)
Zater (8) Mutlu (8)
(Volkan 5) Samet (7)
Adem (7) (Mevlüt 4)

Muharrem (8)
Se!çuk (7)
YENı
KARAMANSPOR :

İsmait (a) Şahin (a)

Türker (a) Tolga (a)
Mirza (3) Recep (4)
Yusuf (4) Ahmet (a)
Alper (5) Orhan (4)
(Şafak 4)

GOLLER :

Dk. 2-5 Mutlu,
Dk. 50 Adem,
Dk. 62 Fatih
(Gemlikspor)

ı
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Val| Oan
Bursa Valisi Nihat
Ganpolat, Bursaspor
yönetimi, teknik heyet
ve futbolcularına
yemek verdi.
Almira Otel'de gerçek
leştirilen yemeğe Vali
Nihat Canpolat,
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet

olat'tan Bur§as o/a ınoral ılle
ıU

Şahin, Jandarma
Garnizon komutanı
Tuğgeneral Osman
Baykut, Emniyet
Müdürü Tahsin
Demir, Genglik Spor
ll Müdü rü omer
Gümüş, Bursaspor
Kulübü Başkanı

' Levent Kızıl, yönetiitı

ve disiplin kurulu
üyeleri, teknik
heyet ve futbolcular
katıldı. Vali Nihat
Canpolat, yemekte
yaptığı konuşmada,
Bursaspor ile gurur
duyduklarını belirte
rek'Hiçbir şekilde
moralinizi bozmdyın.

Sizler bize birçok
gurur yaşattınız.
Her şey, her zaman
istediğiniz gibi
gitmeyebilir.
Fenerbahçe maçında
edilen çirkin laflar
sahiplerini aittir.
Futbolculuk, teknik
direktörlük v€

futbol kulübü
yöneti ci li ğ i, dü nyanı n
en zor mes lek-
lerindendic Takımı
2. Lig'den Süper
Lig'e çıkaran kulüp
başkanı da en başarılı
başkandır" dedi.
Bir maç kaybedilince
ağza alınmayacak
laflar söylendiğini
anlatan Ganpolat,
şğyle konuştu:
'lyi günde herkes
taraftar oluyor.
Asıl taraftarlık, asıl
sevgi, kötü günde
gösterilmeli ki
dhlamı olsun. Biz

Bursasporlu olarak
iyi günde de kötü
günde de her zaman
takımı mıza sahip
çıkmamız gerekiyor.
kendi ken dimize
zarar vermeden
centilmence ligi
bitirmeliyiz. Kötiı
sözlere kulak asma
yın. Engin
hocamızın taktikleri
ile sahaya çıkın,
elinizden gelen
çabayı gösterin
Ligi istediğimiz
yerde bitirelim.
Biz sizlere
güveniyorırz.' '}

G re'rı/ı ü I( s İ nrre,rvtA G tinrlüi Gü
vnııus sııwıınsı
Filmin Adı §eanslar

çinıdN önoEıı yAvRU§U vE FARECiK ı2.00 , 14.00 . ı6.00 .ı8.00

RoIıIANTİK ı4.00 , 20.50

ADEIüIİN InDruERi 16.15 , 20.50 (Rezerva§yon Tel : 5ı5 33 2ll|
T[ffiU §İNEFıA§ı

oNsDKizI,ER,TAItltııı SEAN§IAR ı2,00. ı4.00,16.00- ı8.00,20.00 (RezeıYasyon{el:5l5 64 06)
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Bebeklerde demir ekslkll
Sinop Sağlık Müdürü
Dr. Abdülkerim
Köroğ!u, demir eksik-
liği anemisinin özel-
likle doğurganlık
çağındaki kadınlarda
ve bbbeklerde sağ!ığı
ciddi biçimde
etkilediğini söyledi.
Köroğlu, tüm yaş
grupları için hayati
onem taşıyan demir
eksikliği anemisi

hasta|ığının ölümlere
neden olabi!diğini
be!irterek, "Dünyada
en sık rastlanan
beslenme sorunu
olan demir eksikliği
afiemisi, tüm vücut
fonksiyonlarını
etkileyen sistemik
bir hastalıktır.
Özellikle süt çocuk-
luğu döneminde her
2 bebekten birinde

lne dlkkat
demir eksikliği
görülmektedir.
Sağlık!ı bebekler için
llk 6 ay su bile veril
meksizin sadece
anne sütü yeterlidir.

-6. aydan sonra demir'
oranı zengin ve
uygun ek besinlere
başlanıp, emzirme
2 yaşına kadar
sürdürü|melidir"
diye konuştu.
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Anne ad arııla hıla et

U

ABD'de yapılan bir
araştırmada, hami-
leyken iazla sığır eti
tüketen annelerin
erkek çocuklarının,
yetişkin olduklarında
sperm sayılarının
düşük olma soru-
nunu yaşayabilecek-
leri ortaya çıktı.
New York eyaletinde-
ki Rochester
Üniversitesi Tıp
Merkezi tarafından
yapılan ve Human
Reproduction der-
gisinde yayımlanan
araştırmada ortaya
çıkan sonuçtan,
hormonlar, böcek
iIacı veya hayvan
yemini kirleten
maddelerin sorum!u
olabileceği
düşünülüyor.
ABD'deki 5 kentten

1947 ve 1983 arasın-
da doğan 387 kişi
üzerinde yapılan
araştırmada, haftada
7 parça biftekten
iazla et tüketen
hamile kadınların
erkek çocuklarında
sperm yoğunluğunun
yüzde 24,3 oranında
düşük olduğu belir-
Iendi. Deneklerden
anneleri en fazla et

arı§ı

tüketen 51 erkeğin
sperm sayısı, Dünya
Sağlık Orgütünün
belirlediği seviyeye
göre, kısırlık sınırının
çok altında çıktı.
Araştırmanın başın-
daki Shanna Swan,
araştırmalarının sınır-
lı olduğunu ve bu
konuda yeni araştır-
ma!ar yapılması
gerektiğini belirtti.

ıIle ıl
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Sal,fa l l

B[ul: 
iAlD$'den korunınak

ı ıı

ln sünnet olun'
BM'nin

sağ!ık örgütieri,
AlDS hastalığına

yo! açan HlV
virüsünü kapmaktan

korunmak için
heteroseksüel

erkeklere sünnet
yaptırmaları
tavsiyesinde

bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü
(DSO) ile UNAIDS
uzmanları, erkeklere,
sünnetin virüse karşı
kısmi koruma sağla
yacağını (yüzde 60
oranında) bunun yanı
sıra diğer tedbirlerin
de alınması gerek-
tiğini hatırlattılar.
Uzmanlar bunun yanı
sıra, sünnet yaptıran
erkek!eri yaraları
iyileşmeden cinsel
temasa geçmeme!eri
konusunda da
uyardılar.
Uzmanların Kenya,
Uganda ve Güney
Afrika'daki araştır-
maların ele alındığı,
bu ay Montrö'de
yapılan toplantının
ardından bu
tavslyede buIunmaya
karar verdikleri belir-
tildl. Bu ülkelerdeki
araştırmada, sün-

dair "güçlü
deliIler" bulunduğu
belirtilmişti.
Orgütlerden yapılan
o.rtak açık|amada,
"lstişareye katılan
uzmanlar, ellerindeki
verilere dayanarak
sünnetin bundan
böyle erkeklerde
heteroseksüel ilişki
sonucu ort?ya çıka-
cak Hlv riskini
azaltmada yeni ve
önemli bir unsur
olarak tanınması
gerektiğini tavsiye
ettiler" denildi.
DSÖ HİV/AİDS
bölümü başkanı Dr.
kevin De cock da
"Heteroseksüellerde
HlV enfeksiyonunun
yüksek ve sünnet
oranının düşük
olduğu ülkelerde
artık heteroseksüel
erkeklerde H!V bulaş-

ma riskini azaltacak
yeni bir yöntemin
bulunduğunu"
söyledi.
Sağlık örgütlerinin
açıklamasında,
dünyada tahminen
665 milyon erkeğin
sünnetli olduğunun
tahmin edildiği
belirtildi.
Sünnet önce!iğinin
yüksek risk altındaki
erkeklere verilmesi
gerektiği belirtilen
açıkIamada, genç
erkekleri sünnet
etmenin halk sağlığı
üzerinde uzun
dönem!i etkisi ola-
cağı kaydedildi.
sünnetin homosek-
süel ilişkide HlV
riskini aza!tıp azalt-
madığı konusun-
daysa daha tazla
araştırma yapmak
gerektiği belirtildi.netin riski azalttı ına
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GEREKLi TELEFONLAR RESMİ DA|RELER DEN|Z OTOBÜSÜ

ittaıye
polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
po|is karakolu
Gar. Kom.

110
155
156

5{3 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Anza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Ma! Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rııo.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
llçe Tanm Müa.
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 (212| 5161212
Yalova (226| 811 13 23
!DO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPuR _ FERIBoT
KAYMAKAMLİK |226| 814 10 20

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

YaIova
TopçuIar
EskihisarKaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlennsı
otobüs TerminaliULAşıM

METRO 5l3
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu_Esadaş 514
Anıtur 614
Kamil Koç 513

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

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 16 37

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

HASTANELER
D,evlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomognfi 513 65 29

ntral 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

Sp.Anza Yalnfz 18§

TAKsıLER
körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
[tianaştır Taksi

5l3 18 2l
513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

513 10 79
513 30 33
n13 14 25

AKCAN PETROL
ıtiAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

NoBETçi e czANE
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SEVİNÇ SARALECZANESİ

Demir§ubaşı Mh, Çeşme Şk,
TEL: 513 297,3-GEMLIK

e-K
GEtLjK,ix iLx GUNLUK GAZETE§

GEilLjı(ıı

I GüNuüK slvasi GAZETE I

YEREL SÜREL| YAYİN
YlL :34 SAY! : 27O9

FlyATı : o.25 yTL. (KDv Dahiı)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KöRFEZ OFSET
Matbaaclı k-Yay ıncılık-Reklamcı ! ılt Tesisi
İstiklat Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini Qaynm Günleri ve Pazar günle.ri yayınlanmaz}
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Bur$a
Bursa Büyükşehir
Belediyesi Şehir
Tiyatrosu, ünlü
Amerikan vodvil
yazan Margareth
Mayo'nun sevilen
komedisi
"Çocuğum" adlı
oyunu, 27 Mart
Dünya Tiyatrolar
Günü sebebiyle
gerçekleştirdiği
öze! bir prömiyer
ile ücretsiz o|arak
sahneledi.
Evlilik i|işkisi ve
kıskançlık üzerine
yazılmış en iyi
komedilerden biri
olan "Çocuğum"
ad!ı oyunu

atro§u 
ıı
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uıll uııuılu §ahn0ıOdı00u
Tayyare Kültür
Merkezi'nde
sahneleyen şehir
tiyatrosu sanatçı ları,
Bursa!ı {iyatro
severlerden
büyük ilgi gördü.
Oyunda eşinin
kıskançlık
krizlerinden
kurtulmak için
sürekli yalan
söyleyen ve her
yalanını bir başka
yalanla saklamaya
çalışan bir kadının
sebep olduğu
olaylar dizisi,
komik bir dille sah
neye aktarı!dı.
Gihat Türkoğlu'nun

Türkçeleştirdiği ve
Devlet Tiyatroları

Rejisörü Mustafa
kurt tarafından

sahnelenen oyunda
Büyükşehir

Belediyesi Şehir
Tiyatrosu
oyuncuları Ertan
Akman, Nihal
Türksever, Müge
Açıkdüşünen!er,
AItuğ Görgü,
Bülent Uçar, Nilgün
Türksever Görgü,
lpek Zeylan,
Ebru Ergüç ve
Eren Topçak
rol atdı.
Büyükşehir
Belediyesi
Genel sekreter
yardımcısı sabri
Yalın oyundan sonra
kuliste sanatçıları
ziyaret ederek
teşekkür etti.

ı ı
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Slnemalarda iEmek Fllmlerl' ölenl
Uluslararası lşçi Film
leri Festivali'nin ikin-
cisi, 1-7 Mayıs arasın-
da lstanbu!, Ankara
ve lzmir'de eş zaman-
lı olarak gerçekleşti
rilecek. Halkevleri,
"sendika.oro" sitesi.
DlsK'e bağlİBasın-lş
ve Birleşik Meta|-lş
sendikaları ite Türk-
lş'e bağlı Hava-|ş ve

Petro1-1ş sendikatarın-
ca düzenlenen festi-
va|de fi!mler, ücretsiz
olarak izlenebilecek
ve yarışmaya yer
verilmeyecek.
Festivalde, "dünyayı
sosyal, bireysel ve
çevresel özell ikleriyle
yaşanabilir olmaktan
çıkaran neo-liberalizm
karşıtı deneyimleri

paylaşmak; dünyanın
dününe, bugününe ve
ge|eceğine emek
cephesinden bakmak,
işçilerin yurt içinde
ve yurt dışında kendi
sınıfıyla iletişim kur-
masını sağlamak için
sinemanın çevirmen-
liğinden yararlanmak"
amaçlanıyor.
Taksim'de 1 Mayıs

1977'de meydana ge
len olaylarda hayatını
kaybedenleri anmak
üzere kazancı yoku
şu'na karanfil bırakıl-
masıyla resmi olarak
başlayacak festival
çerçevesinde 2 Mayıs
ta lstanbul Beyoğlu
Emek Sineması'nda
özel bir program
düzenlenecek.
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EtUlPORTitan Vakfa minlbüs.a
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Güne Bakı
Kadri GÜı_en
kad ri_g uler@hotmail.com

Popstar olmak |azımmış meğer!
Bugünkü gazetemizde okuyacaksınız.
Fox Tv.'nin açtığı "Bir dilek tut" adlı şarkı yarış-

masına Gemlik!i bir gencimiz katılıyor.
Adı Mehmet Çevik..
Kendisine başarılar diliyoruz..
Biliyorsunuz Tv.'lerde popstar modası aldı

gidiyor..
Gençler, elemeden geçirilip ekran karşısında

yarı.ştırılıyor.
Unlüler her hafta en pahalı giysiler içinde, en

pahalı takıları boyunlarına, kulaklarına ve kollarına
takarak çıkıyorlar kameraların karşısına..

Sanki gençler deği! de ünlülerimiz birbirleriyle
yarışıyorIar..

Bu arada Türkçe'nin içine edenleri görüyoruz,
gençlerle alay edenleri de.

Ge! gör ki, bizim halkımıza bu tür içi boş yarış-
maları alıştırdılar.

Televizyonların bazıIarı dışında çoğun|uğu dizi
ler, yarışmalar, mankenleri konu alan magazin prog
raqıları, dönmelerin veya şulu şarkıcıların, adı
sanatçı olanların yaşantılarını konu alan sunumları
izletiIiyor..

Star Tv.'de başlayan Pop Star yarışmasında da
gördük ki, yarışan|ar, kendilerine oy versinler diye
yaşadığı veya doğduğu kentin halkının ve destek
sağlayan belediye başkanlarının reklamını yapıyor-
lar sahneden..

Gemlikli genç sanatçıya destek de, Gem|ik Bele
diye Başkanı'ndan gelmiş.

lstanbu!'daki programa katılması için bir oto-
büs tahsis edilmiş.

Yıllardır öğrenci!er, yardım kuru!uşları, dernek.
lerden esirgenen otobüsler, yarışmaya katılanlar
için kolayca verilebiliyormuş meğer.

Buna ne ad koymalı biIemiyorum.
Adını siz koyun.

\fl Gemtik.Liman
ve Depolama lşlet-
meleri Anonim Şirketi
GEMPORT, Gemlik
Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı'na
10 kişilik sıfır kilometre
bir minibüs armağan
etfi. Tes lim töreni
dün Hükümet Konağı
önünde yapıldı.
Minibüsün anahtarları
ve ruhsatı GEMPORT
A.Ş. Genel Müdür
Yardımcısı Şems ettin
kök tarafından vakıf
Başkanı Kaymakam
Mehmet Baygül'e
teslim edildi.
Haberi sayfa 3'de

ğ!
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Marmara Bölqe
am ı nası yelken
Yarışları Gemlik'te

baslıvor
Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2007 yı
lı faaliyet programında yer alan "Marma
ra Bölge Şampiyonası' bugün Kayıkhane
Tesisleri önünden start alıyor. Bugün
saaf 12,00'de başlayacak olan yarışlarda
Gemlik Yelken Kulübü sporcuları ve
diğer şporcular derece almak için müca
dele e,.{f cek. Habe7i sayfa 12'de

ıı

ıl hane Hafta§ı ia ladı
Her yıl Mart ayının son haftasında kııt-
lanan Kütüphane Haftası kutlamaları
başladı. Kütüphane Müdürü Erdal Şenyaptığı açıklamada, 2006 yılı içinde
yaklaşık 523 bin kişinin Kütüphaneden
faydalandığını belirterek, mevcut olan
29 bin 31 kitaba 2007 yılında bin 229
kitap daha eklediklerini ve toplam
kitap sayıIarının 30 bin 260'a yük-
seldiğini söyledi. Haberi sayfa Z'de

|Oemlik 
l(orfeı' internette uıw,çııiliklorfuguetsi,cm adresini tldayın

-
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Fıkra|on...
Uzun süredir fıkra yazmıyorduk..
Ama internettqp gelen şu fıkraları g<|yünce

yazmadan edemedik.
İçinde bulunduğumuz döneme "cuk" otu-

ruyor çünkü..
Güler misiniz, düşünür müsünüz?
Ben düşünüyorum da..

o
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Seyfetth ŞEKERSÖZ
Gemlik ve köylerinde
seçimin dışında
her zaman ziyaret-
lerini sürdürerek
vatandaş!arın
istek ve şikayetlerini
dinleyerek TBMM'ne
ulaştıran CHP
Bursa Milletvekili
Kemal Demirel,
Muhtarlar Derneği'ne
ziyaret ederek
onlara moral verdi.
kendisini sadece .
seçim zamanı değil
her zaman vatan-
daşların yanında
olmaktan gurur
duyduğunu belirten
Kema! Demire!,
CHP hçe Başkanı
Erdem Akyürek
ve yönetim kurulu
üyelerinin de
bulunduğu
ziyarette, muhtarların
görev!erinin
bi!incinde olduğunu
ve hükümetlerin
her zaman
muhtarlara
destek vermesi
gerektiğini savundu.
Muhtarların adeta
dert babası olduğu-
nun altını çizen
Kema! Dem|rel,
muhtarların
vatandaşla birebir
muhatap olan

Sayfı 2

CHP Bursa lulilletveklli Kemal Demirel, luluhtarlar Derneğ|'ni ziyaret ettl

ııl||uhtil 
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Ankara'da, adamın biri işine giderken bir-
den anormal bir trafiğin içine düşer, ama
trafik bir milimetre bile kıpırdamamaktadır.
Bir süre sonra arabasının yan camına
birisinin tıkladığını görür ve camını açar..

- Ne var, ne olmuş acaba?
- Teröristler Tayip'i yakaladıIar....
Eğer 1 milyar YTL verilmezse üzerine ben-

zin döküp yakacaklarmış..
- Haa, şimdi anladım bu trafiği...
- Yaa ,işte onun için herkesten biraz

yardım topluyoruz. ,
- lnsanlar ne kadar veriyor ortalama

olarak?
- Valla, yaklaşık olarak S'er litre !

355 AKP milletvekili hepsi birden aynı
uçağa binmişler ama uçak teröristlerce
kaçırılmış.

Teröristler istedikleri fidye verilmezse, her
saat başı bir milletvekilini serbest bırakacak-
larını ilan etmişler. 

****

Tayyip'i n C umhurbaşkantığına seçilmesi
ile başlayan ve uzun süren iç savaşta, şeri-
atcılar ülke yönetlmini ele geçirir.

Bunun üzerine Tayip ve arkadaşları ibret
olsun diye ATATURK'ün cesedini Kızılay'da
yakmaya karar verirler. Hemen Anıtkabir'de
ATATURK'un naaşının bulund.uğu odaya gir-
erler, bir de bakarlar kl ATATURK ayağa
kalkmış, şüpheli gözlerle bunları süzüyor.

Bunun üzerine son hızla odadan uzak-
laşırlar. Yukarı ulaştıklarında arkadaşları
Tayip'e;

"Biz herhalde hayal gördük, tekrar çıkıp
bir bakalım" derler ve koşar adımlarla odaya
geri dönerler. Bu kez odada ATATURK yerine
bir not vardır:

- Şimdi Samsun'a gidiyorum, oradan
Amasya'ya geçecegim.

hane Haftası ba

görevliler olduğunu
söyledi.
Vataııdaşların
muhtarları sadece
ihtiyaç duydukları
anda aradıklarını
söyleyen Demirel,
'Muhtarların
aldıkları komik
para konuşulmamalı.
Muhtarların daha
iyi şartlarda görev
yapabilmesi için
fiziki şartların
oluşturulması lazım.
Muhtarlık gönül
işidir. Biz her
kesimin vekili
olduğumuz gibi

muhtarlarında
vekiliyiz'dedi.
Gemlik Muhtarlar
Derneği Başkanı ldrls
kurt ile muhtar|arın
sıkıntıları ve dertleri

konusunda
sohbet eden
Kemal Demirel,
kendilerine her
zaman destek
verme sözü verdi.

t
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Birisi Taksim'de duvara bir metrelik
harfler|e "Tayip kafasızdır" yazmış.

Adama 10 yıl ceza vermişler.
Bir yılı, kamu malına zarar vermekten,

dokuz yılı da devlet 
",Tlg 

açıklamaktan..

AKP'nin kuruluş yıldönümü törenleri
sırasında bir ihtiya'r taşıdığı pankartla ilgi
çekmiş.

' Çgc_u!«luğumuzu bize bağışlayan Tayip'e
teşekkürler!!'

|htiyari sorguya çekmişler...
"Sen kiminle alay ediyorsun? Sen

çocukken Tayip henüz doğmarnıştı bile..."
"lşte onun için teşektür ediyorum ya!..."

Tayip akıl hastanesinde konuşma yapıyor-
!nuş. Blr klsl dlşında dinleyicilerİn tümÜ 5llış
lamış. Tayip, alkışlamayan kişiye dönerek,

- "Şiz niçin alkışlamıyorsunuz" diye sor-
muş. Adam yanıtlamış:

- Ben hastabakıcıyım.****

Şehit cenaze|erini karşılamak için
Anadolu illerinden birine giden Tayip top
atışıyla selamlanmış.

lkinci atıştan sonra yaş!ı bir kadın polise
so]7nuş:

_ Niye ateş ediyorlar, evladım?
Polis açıklamış:
-Tayip geldi de...
-Vah, vah... ilk atışta isabet ettiremediler

demek... "

Kütü
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Her yılın Mart ayının
son haftasında
kut|anan Kütüphane
ler Haftası'na
özellikle öğrenciler-
den büyük ilgi
gösteriliyor.
Okumaya her yıl
daha fazla ilgi
gösterilen Gemlik'te
2006 yılında erkek
çocuk okuyucuların
7982, kız çocuk
okuyucuların
ise 12608 kişi
olduğu tespit edildi.
Yetişkin erkeklerin
sayısı 9032
olurken yetişkin
kız okuyucuların
sayısı ise 14070 oldu.
Gemlik llçe
Kütüphanesinden
yapılan açıklamada,
2006 yılı içinde yak-
laşık o!arak 523.000
kişinin kütüphaneden

ladı

faydalandığı
bildirilirken, bunun
sevindirici olduğu
ifade edildi.
Kütüphane Müdürü
Erdal Şen, yaptığı
'açıklamada; 2007

yılı içinde okuyucu
sayısının artmasını
beklediklerini
belirterek "Mevcut
olan 29031 kitaba
2007 yılında 1229
kitap daha eklenerğk

toplam kitap
sayımız 30260'a
ulaşmış durumda.
Tüm Gemlik halkını
Kütüphaneden
yararlınmaya davet
ediyoruz' dedi. "

ı
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Seyfettin ŞeXenSÖZ
GEMPoRT A.ş.
tarafından Gemlik
Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma
Vakfı'na yeni bir
binek minibüs
armağan etti.
Hükümet binası
önünde düzenlenen
teslim töreninde
GEMPoRT A.ş.
Genel Müdür
yardımcısı
Şemsettin Kök
tarafından
aracın ruhsat
ve anahtarı
Vakıf Başkanı
Kaymakam
Mehmet Baygül'e
verildi.
16 ZE 009 plakayla
hizmet verecek
olan 10 kişilik
Hyundaı Starex
Zv marka
minibüsü vakfa
bağışlayan
GEMPORT şirketine
teşekkür eden
Kaymakam
Baygül, aracın
vakıf hizmetinde
ku!lanılacağını

tTıtaılhlth ınlnlhüs
ozca nvu ra l1 gl l@lıotma il.com
www.m il!iyeUblog/özcan vural

.Halkım halimiz bul....
Ülreae işsizlik had safhada.. Özellikle büyük

kentlerde fena halde patlayan suç oranlarının
arkasındaki en büyük neden bu..

!nsantar aç.. Kapkaç suçlarının misliyle art-
ması bu yüzden.. Ev ve otomobil hırsızlığı artık
normal olaylara dönüştü.

Halkın polise güveni yok. Çoğu şikiyetçi bile
olmuyor, nasıl olsun ki;

"Nasılsa sonuç çıkmaz, ben süründüğümle
kaIırım" diye..

|dglet dufusu ise nerdeyse sıfırlbnmış..
lktidar yargı ile kavgatı.. !ktidar Universite|er-

le kavgalı.. Tüm laik ve Atatürk Cumhuriyetçisi
Sivil Toplun Orgütleri iIe kavgalı..

lktidar askerden kopuk.. Yolsuzluk haberleri,
dağı taşı aşıyor.. Yere! yönetimlerde, iktidara
yakın kişi ve firmaların, devlet eli i|e nasıl zen-
gin edildiğinin haberleri de artık i|gi toplamaz
oldu. Bini bir para çünkü. Mectis'te dokunul-
mazlık dosyaları yığılı.. lktidar, seçim öncesi
söz verdiği halde dokunuImaz!ıkları kaldırmaya
cesaret demiyor.

Bakanlar hakkında birbiri ardına verilen (ıon-
soru önergeleri, kilitlenmiş parti milletveı , ri
tarafından anında geri çevriliyor ve siya.. , A
ddneti m i n i şleme.sİ de ön'leniyor.

Universite kapılarında yığılan gençler ıçııı
çözüm ufukta dahi yok.Zaten çözüm de gerek-
miyor. Çünkü üniversite bitirenler işsiz..
Ellerindeki diplomaları çöpe atıp, vasıfsız işçil-
iğe razı olan, amelelik yapan binlerce genç var.

Okullarda dersler boş geçerken, binlerce
öğretmen okulu mezunu, sokakta simit satma
imkinı bulursa, kendini mutlu hissediyor.

Doğruları açık açık yazıyorum..
Şimdl bu mu başarılı iktidar?..
peki kimler memnun Akp lktidarından..
Bir defa bu ülkede Amerika'nın istediği
l!ımlı İslam Devletinin kurulmasını isteyenler

ve bunların içinde mevzilenen şeriatçılar ve
ciınciier..

Giz|i açık cemaatler bu ülkede en önemli
tayinleri bile etkiliyor.

AB Uyum Yasaları adı altında yapılan düzen-
lemelerle büyük bir rahatlamaya kavuşan
"Ayrılıkçılar!."En başta da PKK sempatizan-
Iarı.. Nasıl rahatlamasınlar.. Nevruz günü neler
oldu ülkede, duydunuz, öğrendiniz mi?..

Gazete ve televizyonlar "Birkaç küçük olay
dışında Bahar Bayramı.iyi geçti. !..

Diyarbakır'da 70 bin Ocalan posterinin,
nerde, ne zaman, nasıl basıldığını, çocukların
ellerine nasıl verilip şenlik alanına nasıl sokul-
duklarının haberlerinin medyaya niçin çık-
madığını biliyor musunuz?.
Zenginler memnun.. Forbes'in yıllık listesi

geçen haftalarda çıktı. Türkiye dolar milyarderi
sayısını katlamış, dünyanın sayılı ülkeleri
arasına girmiş..

Holdinğter memnun.. İşleri tıkırında.. Onun
için zengin dernekleri, ticari kuruluşları
AKP'nin tek başına devamını istiyorlar.. DoIar
milyarderi sayısını katlamaya devam etmek
için..

Hali vakti yerinde olanlar, ele güne muhtaç
bulunmayanlar, halkın amiyane deyimi i!e, şeyi
şeyine denk düşenler de memnun.. Onlar da
"Ne olur ne olmaz. Aman istikrar, aman böyle
devam etsin" diyenlerden..

Peki medya kimin elinde..
Kim yönetiyor?.
Zenginler..
Holdingler.. Keyfi yerinde olanlar..
Onun için üç maymunu oynuyorlar..
AKP düşüncesinde kadın erkek eşitliğinin ol

madığı bir kez daha ortaya çıktı.
Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kızları, eş dost

bursu ile güç bela okurken, oğlu 2.5 milyon
dolarlık geihi alıp şimdiden armatör oldu!..

Diş Hekimi
zcan VURALö

{ Gemlik Liman ve Depolama lşletmeleri Anonim Şirketi GEMPOR[
Gemlik Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 10 kişilik sıfır kilometre bir
minibüs armağan etti. Teslim töreni dün Hükümet Konağı önünde yapıldı.
Minibüsün anahtarları GEMPORT A.Ş. Genel Müdür Yardımcrs, Şemsettin
Kök tarafından Vakıf Başkanı Kaymakam I|llehmet Baygül'e teslim edildi.

,
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söyledi. .
GEMPORT'un
Gemlik'te istihdamın
yanı sıra, nakliye
ve vergiye büyük
katkısı bulunduğuna
dikkat çeken
Kaymakam Baygül,
"GEMPoRT
milliyetçilik
duygularıyla
ülkeye büyük
katkısı bulunmakta.

Başta I)EMPORT
yönetimi olmak
üzere emeği
geçen herkese
vakıf adına
teşekkür
ediyorum" dedi.
Vakıf toplantısına
katılan
GEMPoRT A.ş.
Gene! Müdür
yardımcısı
Şemşettin Kök'ün

yanı sıra
satınalma
Müdürü orhan
Mert ile Güvenlik
Müdürü Faruk
Polat'a teşekkür
eden Vakıf yönetim
kurulu üyeleri
GEMPORT'un
hayır!ı işlere verdiği
desteğin devam
etmesi di!eğinde
bulundu!ar.

YazıYOR(]fuI
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FoX TV'de Gumartesi gecesi yayınlanan ğBir Dilek Tut'adlı programa Gem!İk'ten katılan
Mehmet Çevik, Gemliklilerin gururu oldu. FOX TV ekibi ö_nceki gün Semiha Yankı ile birlikte' Gemliİ<'e gÖİereı Mehmetlevik'in evinde çekim yaptİ. Çevik ailesi, Belediye Başlıanı

Mehme{Turgut ve Gemliklilere gösterdikleri ilgi ve destekten dolayı teşekür etti.
sanatçı Semiha
yankı özellikle
Deniz Seki'yl kınadı.
Saniye Rıza Kız
Yurdu'na bilgisayar
odası yapılmasını
dileyerek katıldığı
yarışmada
dileğinin samimi
bulunmayarak jüri
Uyelerinden Deniz
seki tarafından
ağır eleştirilere
maruz kalan Mehmet
Çevik'in ailesi
ve yurtta yaşayan
kızlarla görüşen
Semiha Yankı,
'Saniye Rıza Kız
yurdundaki
kızlarımızın ne
kadar zor durumda
olduğunu gördükten
sonra Mehmet'in
çok güzel bir yüreği
olduğunu anladım.
Ailesini de tanıdıktan
sonra yapııan
eleştirileri haksız
bularak daha çok
destekleyeceğime
söz veriyorum' dedi.
Anne Naile Çevik,
yarışmada
oğluna yönelik
sözlerin kabul

E!!f ESMEN

FOX TV kana!ında
yayınlanan
"Bir Dilek Tut"
adlı şarkı yarışmasına
katılan Mehmet
Çevik Gemlik'in
gururu oldu.
Onceki gün
FOX TV ekibi
Gemlik'e gelerek
Mehmet Çevik'in
evinde yaptığı
çekime partneri
semiha yankı ile
birlikte gelen
Mehmet Çevik
hemşehrilerinin
yoğun ilgi ve
sevgisiyle
karşılandılar.
Birinci olacak
yarışmacının
bir dileğinin
gerçekleştirilmesi
amaç|anan şarkı
yanşmasında
"Bursa Sanıye Rıza
kız yurduna
Bi!gisayar odası"
dileğini samimi
bulmayarak, ağır
eleştirilerde bulunan
jüri üyelerine
tepki gösteren

edilemez olduğunu
belirterek, çok
üzüldüğünü ve
oğluna bu kadar
yük!enilmemesi

gerektiğini savundu.
Ote yandan
programa katılmak
üzere lstanbul'a
gidenlere otobüs

tahsis eden Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut'a da teşekkür
eden Çevik ailesi,
programın yayınlan-

masından sonra
sürekli destek
veren Gemlik
halkına ayrıca
teşekkür ettiler.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
ıstiklal caddesi
üzerindeki
Solaksubaşı
binası "Halk
Pazarı" o!acak.
Gem!ik'e zeytin
yağhanesi olarak
uzun yı|lar hizmet
veren Tevfik
Solaksubaşı'na
ait bina Nisan
ayı ortalarında
baş!atı!acak
onarım
çalışmaların ın
arından halkın
alış veriş
yapacağı pasaja
dönüştürülecek.
llçenin en kaIabalık
yerinde bulunan
binayı kira!ayan
Bursa'lı işadamı
Can Tümer,
lstiklaI Caddesi
i!e Gazhane
Caddesi'ne
bakan kısımlarında
kapısı bulunan
içinde açık

$erhest Böl

cnlxııo Şır fıı 5
ouİLux slYAsl oAzEr

Geınllk Halk Panrı'ııa kauu acak e ere
}

i

dükkanların
olacağı pasaj
yapacak.
Mevcut binanın
onarımı ile Gazhane
Caddesi'ne

bakan kısımda
çelik kontriksiyon
oIarak tek
üzerine yapılacak
olan halk
pazarında züccaciye

ve çocuk, kadın
ve erkek çamaştrı
satış yerleri i!e
giyim satış
yerlerinin bulunacağı
öğren ild i.

t|er
AK Parti Mersin İl
Başkanı Muhammed
Gültak, Mersin
Serbest Bölgesi'nde
yapılan işçi eylemi-
nin ardından,
Devlet Bakanı
Kürşad Tüzmen ile
görüşmeler yaptık-
larını belirterek,
"Serbest bölgede
daha önce iki çeşit
a!ınan verginin, bir
defa alınmasıyla
ilgili yasa teklifi
önümüzdeki
günIerde TBMM'ye
sunulacak.
Bu teklif yasa!aştığı
takdirde, serbest
bölge işverenleri
ve çalışanlarının
yüzü gülecek" dedi.
Gültak, yaptığı
yazılı açıklamada,
geçtiğimiz hafta
Mersin serbest
Bö!gesi'nde yapılan
işçi ey|eminin
ardından. serbest
bolgelerle iIgi!i
kanun tasarısının
hızlandığını ifade
etti. Mersin Serbest
Bölgesi'nde eylem
yapan işçileri ve
Mersin serbest
Bölge Ku!lanıcılar

dlrlml
Derneği'ni ziyaret
ederek, sorunlarını
dinleyen ve
kendilerine
"çözüm" sözü veren
Gültak, yaklaşık
1 haftadır Devlet
Bakanı Kürşad
Tüzmen ve AK
Parti Genel Başkan
yardımcısı ve
Mersin Mi!letvekili
Dengir Mir Mehmet
Fırat ile görüşmeler
yaptığını kaydetti.
Görüşmeler sonu-
cunda olumlu
haberler a!dığını
ifade eden Gültak,
şunları kaydetti:
"Serbest bölgede
daha önce alınan
iki çeşit verginin,
bir defa alınmasına
ilişkin kanun
tasarısı hazırlanarak,
önümüzdeki gün-
lerde TBMM'ye
sunu|acak. Bu kanun
yasalaştığında,
serbest bölgede
çalışan işçilerin ve
işverenlerin yüzü
gülecek. AK Parti hiç
kimsenin zor durum-
da kalmaması için
çalışmalarını tüm
hızıyla sürdürüyor."

n

Atatürk llkö retim Oku rencllerı
Y ııY
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Seyfettin SEKERSÖZ
Atatürk Ilköğretim
Okulu 7/A sınıf
öğrencileri öğretmen-
|eri Kudret Berk'le
birlikte ziyaret ettik-
leri körfez ofset
Tesislerinde matbaa
ile gazete hakkında
bilgi aldılar.
Oğrenciler Körfez
Gazetesi sahibi kadri
Güler ile matbaacı!ık
ve gazetecilik
konusunda bir çok
konuyu görüşürken
sordukları soruların
da cevaplarını alarak
bi!gilerini artırdılar.
Matbaacı!ığın ülke
mizde yerleşmesinin
neden geciktiğini,
dünden bugüne
geçen teknolojinin
neler olduğunu
öğrenen öğrenciler

ayrıca çok merak
ettikIeri muhabirlik
konusunda da
sorular sorarak
yanıt aldılar.
Gazeteciliğin ne
olduğu, nasıl

yapıldığı, zorlukları
ile güzellikleri
arasında nasıl
bir fark|ılık olduğunu
öğrenen Atatürk
Ilköğretim Okulu
öğrencileri

kaldıkları bir
saat içinde hem
bilgilerini geliştirdiler,
hem de yapacakları
derslerde kendilerine
faydalı olacak
notlar tuttuIar.
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:0 533 340 41 4l
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ELE]ıIAil ARAillYOR

FirmamEda çaIıştırılmak üzere

Asker!iğini yapmış

BAY ŞOFÖR ARANMAKTADİ R,

Adres: Gazhane Gaddesi No= 11

YATAŞ BAYİİ

Telı 514 7877

ELElIAil ARAilıYOR
yalova yolu üzerindeki

firmamızın satış mağazasında.

çalışmak Üzere lise mezunu
30 yaşını geçmemlş

BAYAN ELEMAN
aranmaktadır.

Fotoğraflı CV lerinlzi
hudurmaz@hotmail.com

adresine mall atman v rica olunur.
ilAiiLl zEYTıilL.ERı
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Bu

Diyanet lşleri
Başkanı Ali Bardak
oğlu, bugün Mevlit
Kandili dolayısıyla
yayınladığı mesajda
"Kendimiz için iste-
diğimizi başkası için
de istemek, varlığı
sevgi ve şefkatle
kucaklamak dünya
mızın ve medeniyet
anlayışımızın
esasıdır" dedi.
Bardakoğlu, bu gece
kutlanacak Mevlid
Kandili dolayısıyla
bir mesaj yayınladı.
"yüce yaratıcının
insanlığa gönderdiği
en son rahmet e!çisi,
llanl vahyin son ve
tamamlayıcı halkası"
olarak nitelediği Hz.
Muhammed'in,
"Allan,tan geıırdıgı
mesajları anlamak,

ün tulevllt lhndlll

ö
Sıyfı o

I ı

a

,

onun bu doğrultuda
ortaya koyduğu
örnek ahlakı
özümsemek, ona
duyulan derin
sevgiyi gönüllerden
sözlere ve toplumsa!
bilince aktarmak
amacıyla mi!letimi
zin, her yıl artan bir
heyecanla onun
dünyaya gelişini
Mevlid kandili olarak
kutlanmaktadır"
diyen Bardakoğlu,
kandillerin ışıklarıyla
sadece karanlık
geceleri değil, aynı
zamanda manevi
feyziyle de daralan
gönülleri aydınlat-
tığını kaydetti.
Bardakoğtu,
kandil gece!erinin
zıhınlerı cle berrak-
laştırdığını belirtti.

ez

ık'a Llderllk Onur Odülü
Türkiye'nin en
saygın yönetim kon-
grelerinden biri olan
lV. Liderlik Zirvesi
12 Nisan 2007'de
lstanbul'da yapı lacak.
Zirvede i.llke ekono
misine yön veren
!iderlerden biri olarak
Borusan Holding
Kurucu Başkanı
Asım Kocabıylk'?,
Liderlik onuı Öatiıtı
verilecek.
29 Mart 2OO7,lstan-
bul. Eduplus tarafın-
dan düzenlenen,
Türkiye'den ve
dünyadan çok sayıda
Holding Başkanı,
CEO, Genel Müdüı
sanatçı ve siyasetçi
nin bir araya geleceği
lV. Liderlik Zirvesi
Nisan ayında lstan-
bu|'da yapılacak.
zirvede Borusan
Holding Kurucu
Başkanı Asım Koca
bıyık'a "Liderlik Onur
Odülü" verilecek.
zirvenin "ülke
Ekonomisine yön
Veren Liderlerin
Öyküsü" başlık!ı
özel bölümünde
Asım Kocabıyık'ın
yaşamıyla ilgili kısa
bir film gösterisi
yapılacak. Daha

sonra ödül, törenle
Kocabıyık'a verilecek.
Lidertiı onur öatıu
geçen yıllarda Vehbi
Koç, Sakıp Sabancı,
Kadir Has ve Rauf
Denktiş gibi
isimlere verilmişti.
Zirve'de Asım
Kocabıyık dışında,
9. Gumhurbaşkanı
Süleyman Demirel
ve Dedeman Holding
kurucusu rahmet!i
Mehmet kemal
Dedeman adına oğlu
Dedeman Holding
yönetim kurulu
Başkanı Murat
Dedeman'a da onur
ödülü verilecek.
Ziwe'ye konuşmacı
olarak katılacak
isim!er arasında
Esas Holdlng
Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Sabancı, Eti
Ceo'su Hazım Ellialtı
ve Sabancı Holding
GEO'su Ahmet
Dördüncü, gazeteci-
y.azar Yavuz Donat,
Ulker Grubu Başkanı
Ali Ülker. Abdi
lbrahim haç Yönetim
Kurulu Başkanı
Nezih Barut,
Yalınkaya Holding
ve Goldaş Yönetim
Kurulu Başkanı

Asıın [ocabı

Hasan Yalınkaya da
bu!unuyor.
Yaklaşık 1000
konuk ve 40'ın
üzerinde
konuşmacının
katılacağı ziıvede
yönetim ve liderlik
konuları ele alınacak.
Kongre çerçevesinde
3 pane! ve 9 ana
oturum yapılacak
Zirvede dünyayı ve
Türkiye'yi etkisi
altına alan yeni
liderlik ve yönetim
yaklaşımları
uzmanlar tarafından
e|e alınacak.
Toplantı!arda
Girişimcilik ve

Fark!ılaşma,
Rekabet ortamında
lnovasyon ve
Yenilikçilik,
Globa! Şirket
Liderlerinin
yönetim Tarzları
ve Vizyonları,
Marka-Aşkları, lş
Dünyasında
Değişim Gündemi
ve Teknoloji,
kurumsal ltibar
Yönetimi gibi
konular tartışılacak.
lV. Liderllk Zirvesi
12 Nisan 2007
Perşembe günü
Istanbu! illaslak
princess otel'de
yapı!acak.

DAUET
Partimizin Olağon Genel l{urul I(ongresi
7 Nisan 2007 Pazor günü soat 73.oo'de

Balıkpozürı Bayraktar (2) Düğün
S glonu' nda yapılacaktın

Partili iiyelerimizi, delegelerimizi ve
saygıdeğer Gemlik hulkını kongremizde

görme kten m utl ul u k .duy arız-

Ferhat KURT
AN N PARTİSİ
GEMLİK İı_çE BAşı(ANı

t
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Tarl hl eser
o eras onu
Bursa'nın !negöl
i!çesinde tarihi eser
e!e geçiri!di.
Bir ihbarı değer-
lendlren yenice
Jandarma Karako!
Komutanlığı ekipleri,
Esenköy'de Ahmet
Z. isimli şahsın
evinde yaptıkları
aramada, evin kuru-
luğunda Roma döne-
mine ait 1 adet mer-
mer sütun baş!ığı
ile bir adet yaz.
hokkası ve bir adet
şamdanlık ele geçir-
di. Aramayı derin-
leştiren ekipler, evin
çeşitli bö!ümlerinde
2 adet pompalı av
tüfeği, bir adet
kesme av tüfeği ile

43 adet tabanca
mermisi ele
geçirdi. Tarihi eser-
ler ile av tüfeği ve
mermilere el koyan
jandarma, Ahmet
Z.'yı göza!tına aldı.
Jandarmadaki
sorgusu tamam-
lanan zanlı adliyeye
sevk edildi.
Ele geçirilen tarihi
eserlerden Roma
dönemine ait olduğu
tahmin edilen mer-
mer sütun başlığının
Bursa Arkeoloji
Müzesi'ne veri!diği,
diğer iki parçanın
ise adli emanete
alındığı, olayla ilgili
tahkikatın sürdüğü
bildirildi.

ıkar7^§uBur§a'ı ılstlhı
U

olduğunu vurgula-
yarak, "Suça karşı
istihdam" sloganı ile
emniyete yardımcı
olmak amacında
olduklarını belirtti.
Yedikardeş,
"onümüzdeki dönem
çalışmalarında
sosya! sorumluluk
bilinci ile hareket
edeceğiz. Böylece
emniyetimizle birçok
projeye imza
atacağız" dedi.
Eğitim Komisyonu
Başkanı Fahrettin
Gülener ise konuş-
malarında "eli ile,
beyni ile, gön!ü ile
ça!ışanın suçla
işi olmayacağını"
belirtti.

aıll §Ohrherll

ı

Mobilya Dekorasyon
Sanayicileri ve
lşadamları
Derneği'nin
(MODSIAD) yeni
yönetim kurulu
üyeleri, protokol
ziyaretleri
kapsamında
Emniyet Müdürü
Tahsin Demir'i
zivaret effi!er.
ıııbos!ıD yönetim
Kurulu Başkanı
Mustafa
Yedikardeş,
Eğitim Komisyonu
Başkanı Fahrettin
Güleneı Yönetim
Kurulu üyeleri
Niyazi Sa!man,
Hamdi Köksal,
kemal kaner ve

Selahattin Merey ile
Dernek Danışmanı
Arzu Kutucu'nun
hazır bulunduğu
ziyarette, dernek
çalışmaları hakkında
bilgi verildi.
Ziyİrette MODSİAD
yönetim kurulu
Başkanı Mustafa

Yedikardeş Emniyet
Müdürümüz Tahsin
Demir'i toplum polisi
konusundaki başarılı
ça!ışmaları için kut-
ladı. Yedikardeş,
sanayici ve iş
adamlarının ilk
görevinin istihdam
meydana getirmek

lpış...-

Hafta sonu heklenl
Y

Hava sıcak!ığının
bugün 3-5 derece
artması bekleniyor
ancak, hafta sonu
yağış!a birlikte
özellikle pazar günü

yurt genelinde
tekrar azalması
tahmin edi!iyor.
Meteorolojik verilere
göre, bugün tüm
yurtta 3-5 derece

0r
artacak.
Yurdun yarın doğu
kesimleri ile iç kesim-
lerinde görülecek
lokal yağışlara ilave
olarak akşam

saatlerinden sonra
yurdun batı kesim-
lerinin yeni bir
yağışlı hava
kütlesinin etkisine
girmesi bekleniyor.
Marmara, Ege, Batı
Akdeniz, Batı ve
Orta Karadeniz ite !ç
Anadolu bölgelerinde

Cumartesi günü
sağanak ve gök
gürü ltü lü
sağanak
şeklinde yağışlar
tahmin ediliyor.
Pazar günü ise
yağışlı havanın
yurdun iç ve doğu
kesimlerde etkisini

sürdürmesi
bekleniyor.
Guma günü 3-5
derece artacak
hava sıcaklığı
hafta sonu yağışla
birlikte öze|likle
pazaı günü yurt
genelinde tekrar
azalacak

a
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TURKIYE'NIN EN KALITELI ve

Renkll, s
Fatura & İrsa
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EKONOIıJIıK DAVETıYELERı
ı

EN UYGUN FİYATLARLA İİİ

EN özıL ve GüzEL GüuLERlNiziçlN...

yah beyaz her türl ü baskı lşleri
iye & El llanı & Broşür & Kartvizit

Kaşe & Cllt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

Köffe- Ofset
MATBAACİLİK . YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK
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Hastalarda vl zite ka
Sağlık Bakanlığı
tarafından ülke
genelindeki has-
tanelere gönderilen
bir yazıyla, 2 Nisan
Pazartesi gününden
itibaren Sosyal
Sigorta|ar Kurumu
(SSK) çalışanları için
vizite kağıdı ile
muayene döneminin
yeniden başlayacağı
bildirilerek, bu konu-
da görev!iler uyarıldı.
Konuyla ilgi!i
sağlık kuruluşlarına
gönderilen yazıda,
"bakanlık ile Sosya!
Sigortalar Kurumu
arasında imzalanan
Sağlık Hizmetleri
Protokolü'nün ilgi!i
maddesi gereği 1

Temmuz 2005 tarihin-
den itibaren proviz
yon uygulaması
nedeniyle sigortalı
hak sahibi ve kimse
lerden vizite kağıdı

ve karne fotokopisi
alınmadığı, fakat bazı
hastane!erde farklı
uygulamalara ilişkin
valiliklerden alınan
yazılar ile Ankara
Ticaret Odası'nın
konqyla iIgi|i
yazısının incelendiği"
belirtildi. Aynı yazıda,
"ilgi!i mevzuat
hükümleri gereği ve
ortaya çıkabilecek
sorunların önlenmesi
amacıyla acil haller
hariç olmak üzere
SSK'dan sağ!ık
yardımı alan sigorta!ı
ve hak sahiplerinin
muayene, tetkik ve
tedavi amacıyla
Sağlık Bakanlığı'na
bağlı sağlık tesisle
rine müracaatlarında
provizyon alt yapısını
tamamlamış sağ!ık
tesisleri de dahi!
olmak üzere protokol
hükmü gereği vizite

ıdı

kağıtlarının fatura
ekine konulması,
ancak sigortalı
ve hak sahiplerinden
Başbakanlık
Genelgesi uyarınca
bunların fotokopi-
lerinin istenmesi
gerektiği" kaydedi
lerek, konuyla ilgili
hastane başhekim-
likleri uyarı!dı.
Trabzon'daki has-
tanelerde de bakan-
lığın yazısına bağlı
olarak SSK çalışan-
larından vizite kağıdı
istenmesi yeniden

kınlı
Y

a

başlanırken, hastane
yetkilileri konuyla
ilgili alt yapılarının
hazır olduğunu ve bir
sıkıntı yaşanmasını
bek!emediklerini
ifade effi. Bu sabah
tedavi amacıyla
hastanelere gelen
vatandaşlar ise vizite
kağıdının tekrar
istenmesiyle ilgi!i
şaşkınlık!arını
gizleyemediklerini
ve bu uygulamaya
bir anlam
veremediklerini
dile getirdi.

Y

ll. lnön ü zaieri
" Sevr Antlaşması'nı biraz değiştirerek zorla

kabul ettirmek isteyen itilaf devletleri,.l. lnönü
Savaşı sonrasında başarı!ı olamamışlardı.
Londra konferansı'nda istedikleri ödünleri red-
detmiştik.

* yeniden saldıracaklarını bilen Türk Genel
kurmayı, gerekli hazır|ıkları yapmış ve emri ver-
mişti.* Yunan Hükümeti, lngiliz Başbakan'ı Lloyd
George'dan 300 milyon drahmilik yardım alma
yı garantiledi, gerekli güveni vererek taaruzun
en kısa zamanda yapılacağı güvencesini verdi
ler. Başkomutan PAPULAS, takviye güçlerini
a!dıktan ve havaların biraz düzelmesinden
sonra bu sa!dırıyı başlatacaklarını bildirdi.

* Bu savaşta iki tarafın güçleri şöyleydi;
Türk Kuwetleri: 30.108 tüfek, 235 ağır maki-

nalı tüfek, 55 hafif makineli tüfek, 102 top, 4435
kı!ıç.

Yunan Kuvvetleri:41.150 tüfek, 720 ağır
makineli tüfek, 3134 hafif makineli tüfek, 220
top,2000 kılıç.

* Bu duruma göre Yunan Ordusu, Türk
Ordusu'na göre; 11.042 tüfek, 485 ağır makineli
tüfek, 3079 hafif makineli ve ve 118 top üstün
kuvvetliydi. Buna karşılık Türk süvarisi 2435
kılıç üstün durumdaydı.

* Yunan ordusu 23 Mart 1921 günü saldırıya
geçti. İsmet Bey (İnönü) komutasındaki ordu-
muz büyük bir direniş gösterdi. ÖzeIlikIe 26
Mart-3O Mart 1921 arasında çok kanlı savaşlar
yapıldı. Yerli Rum ve Ermeniler'de Yunan!ılar'ın
yayında yer aldılar. Savaşın en sıkışık anında
(30 Mart günü) Meclis Muhafız Taburu de cep
heye yollandı..

* Yunanlılar da iyi dövüşüyorlardı. Fakat
yüksek yönetim ve sevk de zayıi oldukları için,
Yunan subaylarının ve askerlerinin çabaları
sonuçsuz kalıyordu. PAPULAS, tüm suçu
takviye kıtaları göndermeyenIerde buluyordu.

* Türk Ordusu 31 Mart günü karşı saldırıya
geçerek, 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece
Yunan Ordusu'nu geri çekmek zorunda bırak-
mışlardır

* Batı Cephesi Komutanı lsmet Bey (lnönü),
azim ve inatla mevzilerin tutulmasını sağlamış,
emirlerinde son derece kesin davranmıştır. 28
Mart 1921 gecesi birliklere yazdığı emirlerinde:
'ordu elinde bulunan mevzileri kat'i surette
savunacaktır. Bütün komutan, subay ve erler
emirsiz bir adım geriye gitmeyecek, meydana
ge|ebilecek dalga!anmalar derhal karşı 

.

saldırılarla düzeltilmeye çalışı!acaktır." lkinci
İnönü Savaşı'nın kazanı|masını sağtayan tak-
tiğin.temeli budur..

* lkinci lnönü zaferi'nin kazandırdıklarını
şöylg sıralamamız mümkündür.

- lngiliz Hükümeti'nin Yunanistan'a karşı
beslediği güven derinden sarsılmıştır.

- Türk Ordusu'nun gün geçtikçe güçlendiği
ve kolay yenilemeyeceği anlaşılmıştır.

- ltilaf devletleri arasında belirgin bir çatlama
ortaya çıkmıştır.

- 28 Nisan 1921'de İngilizter, Malta'daki
Türk'lerden 40 kişiyi serbest bıraktılar.
. - 1 Haziran 1921'de üalyan'lar, hiçbir baskı.
görmedikleri halde işgal ettikleri yerlerinden
çekilmeye başladılar.

- 9 Haziran 1921'de Fransız Meclisi Dışişleri
Komisyonu Başkanı Franklin Bouullon siyasi
görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

- 21 Haziran 1921'de Fransızlar, Zonguldak'ı
boşaltarak çekildiler.* En önemlisi de: Tüm yurtta zafer büyük bir
sevinçle karşılanmış, kurtuluşa olan güvenimiz
artmış, asker kaçakları ön|enmiştir. Yeni oluştu-
rulmaya başlanan düzenli, milli orduya ve
TBMM'ne karış güven pekişmiştir.

- Mustafa Kema! Paşa'nın deyimiyle lsmet
Paşa, lnönü'de yanlız düşmanı ğeğl[' Türk
Mil|etinin malrus talihini de' yenmiştır.

ıiTemizinternet" kam an ası ba ladı
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan,
"sanal çetelere" karşı

toplumun tüm kesim-
lerine iş düştüğünü
belirterek,

"Gelin interneti silah
olarak ku!lanmak
isteyen, uyuşturucu

tacir!erine ve
cinsel sapkınlık
yapan sanal
çetelere karşı
hep biriikte
mücadele edelim "
dedi.
"Temiz lnternet
Kampanyası"
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın
katılımıyla Hilton
Oteli'nde başladı.
Kampanyanın
açılış toplantısına
Devlet Bakanları
Beşir Atalay ve
Nimet Çubukçu,
Milll Eğitim Bakanı
Hüseyin Çelik,
birçok milletvekili,
Emniyet Genel
Müdürü Oğuz Kağan
Köksal, Ankara
Sanayi Odası
Başkanı Zater
Çağlayan, internet
servis sağlayıcıları
ve sivil toplum
kuruluş!arının
temsilcileri de
katıldı.
Konferansta konuşan
Başbakan Erdoğan,
bilgi ve iletişim
teknolojisindeki
yeni!iklerin ekonomik
ve soşya! hayatın
her alanını
kapsadığını
belirterek, "Bu
teknolojiler bilgi
top!umuna geçişin
zeminini oluşturuyor"
dedi. Bilgi ve
internet alanında
teknolojik uçurum-
ların kapanması
gerektiğini ifade
eden Başbakan
Erdoğan, bunun
için uluslararası
işbirliğinin şart .t
olduğunu söyledi.
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Daire,Zeytinllk, ViIIa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP iŞİERİ YAPİLİR

AclL §ATıLııI ,ıe K|RALIıILARııIız içiıı ıizi ARAyılıız

BAY il|u§HH üı*LP EilLİl(,Hil
ı' a a

l/ a , rl

120 n2 3 + 1 SATıLıK LÜX DAıRE

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

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

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Awı Daireli lıılüstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devtet HastaresiAltı

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

§okak i{o:2 D:4 §adık Fatma Apt 3+1.110 m2 aunsörlü.kombili utı|ık daire

Bağ-Kur SanayiSitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

Bilkpuan Eski sahil illektep

K.Kumla'da Ayuma Mevlıii 6 Dönüm Zeytinlika

Umurbey'de 12 dönüm arazi ve Azot lıavşağına 400 m2 uzaltlıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta İşlemleri ve Doğalgaz PoIiçesi Yapıtır.

SEKER SİGORTA
[facide öZALP

Tel : 513 2474 Fax: 514 10 21
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Eski Gemlik'e Dair
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Barış Güler'in kaleminden

7 YAş

0

a a a

0
rrt

a
\\.___-

i

oİı
\/

- ı

Geçtiğimiz günle}de, Gemlik'in eski
zamanlarını yazdığım yazıma yönelik çok
o|umlu e|eştiriler aldım. Bu haftaki yazımdan
da geçmişten bir takım izleri sizlere aktar-
maya devam edeceğim.

30 yaşından büyükler bilirler ilçemizde
bir zamanlar aktif halde olan deniz seferleri
Kumla - Nar!ı - Fıstıktı - Armutlu yapılırmış

En ünlülerinden bir tanesi de hanımların
ilgisini çeken "Kadınlar Motoruymuş". Rıza
Bey ve Hanım kaptan Saadet Hanım'ın
çalıştırdığı bu motora sadece bayanlar bi
nerlermiş. Sabah saat 10:00'da iskeleden
kalkan motor şimdiki Sınırtaş'ın (Taytüydü)
oraya yolcu taşırmış saat: 12:00'da geri
döndükten sonra saat 14:00'e yeniden
gidilirmiş ve saat 17:00'de dönüş yapılırmış.

Çok rağbet gören bu tekneye binebilmek
için hanım!ar, erkenden iskelede yer tutarlar-
mış. Akşamdan hazırladıkları çeşit çeşlt
yemeklerle do!u sepetlerl dikkat çekermiş.

O zamanı anlatanlarla hala gülümseyerek
ve keyifle anlatıyorlar o günleri.

Benim hatırladıklarımdan bir tanesi ise
1980ler'de Çaka! Mustafa'nın sahip olduğu
Çakal 1 ve Çakal 2 adlı römorkörlerdi.
Bunlar denizde gelin gibi süzülen gemilere
eşlik ederdi. Ne kadar zengin bir görüntü
olurdu.

1983'te aşk gemisi Orpheus gelmişti
Gemlik'e. Kadınlı erkekli Gemlikji turİayan
kifile bu güzelim i!çeden çok etkilenmişti.
Şimdi ise hiçbir şekilde bu tür güze! görün-
tülerle karşılaşm ı şıyoruz.

Elimizde böyle bir o|anak var ve biz ne
yazık ki bunun değerini bilmiyoruz. Kendi
ilçemize baktığımızda dingin ve uysa! bir
denize sahibiz. Eskiden ilçemizde deniz
yoluyla (her ne kadar yollar tam olmasa da)
yapılan aktarımların şu an hiçbirisi yok.
Sadece yük gemileri geliyor.

Gemlik sadece yerli deği!, yabancı turist
açısından da ilgi ekici olmalıdır. Ama önce
zihniyetlerin değişmesi gerekir. Sayın yetk-
ilileı lütfen artık elinizi vicdanınıza koyun.
Gemlik geriye gidiyor geriye!..

Not: 1 Nisandan itibaren
www.sembo!plus.com (aylık aktüel e. - dergi)
adresinde de yazmaya başlıyorum. llk
yazımda Gemlik ile ilgili güzel bilgileri
muhteşem manzara fotolarıyla anlatacağım.
Takip etmeniz dileğiyle!..
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Gemlik Vergi Dairesine kayıtlı

Seri Al42.301 -42.350
No!u fatura koçanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Mehmet All ALPASLAN

ELEttAil ARAil ıYOR
Umurbey Beledlye Düğün Salonu'nda

Temizlik işIerlnde çaIışmak
üzere 35 yaşını aşmamış

BAYAN ELEMAN Ve
Sürücü Belgesi olan 35 yaşını aşmamış

BAY ELEMAN ARANıYOR.

rS ı n Z
lnşaat . Zeytincilik Ltd, Ştl.

Tel : 525 17 OO
GSM : (0.536) 57O 65 97

sATlLlK VILLA
a

Cu mh uriyet Mahallesi' nde
sahib inden satılık
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

,

Düşünsel Boyut
Yelda BAYK|Z

e-mail : yeldabykz@gmai!.com

KİRALİK ARAÇ
ı
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İlTıyf(ı]İız ıçıt'ı

filfryı]t
Aıı özDEııllR ruıikaiı özoııuıin

0,542 42253 00 0,5ı9 491 89 60
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EtE]ıIAil ARAillYOR

Yalova YoIu üzerindeki
firmaılızın satış magazasında
çalışmak Üzere lise mezunu

30 yaşını geçmemlş
BAYAN ELEMAN

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV lerinizi

hudurmaz@hotmaiI.com
adresine mall atmanız rlca olunur.

.D ı{Atl t l ZEYTı il LERİ ..

l{l||l|l||ilLll{ ıı0 |lD||l{l.ll{

kendi Ozel beşimiz kürbanlı,klanmıa
, 
GgıDlik Belediye ligzbatnsıDdaki
TesisiıDizden terin edebilir§iuiL

İsteye n müştertt eılmlzln
Kqrbanlan qzııxıD kasaplanmıda

istenilen yerde kesilir.

BERılAY Eı
Tel : 513 11 4,8 Cep Tel : 0,532 779.91 94
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Bashtbol Ada Hahın [ur§ıı a acak
Seyfettin ŞeXEnSÖZ
Basketbo! Bursa
İt Temsilciliği
tarafından
3 Nisan-10 Nisan
2007 tarihleri
arasında Basketbol
aday hakem kursu
açılacağı bildirildi.
Kursun, Anadolu
Spor Gazeteciliği
Derneği (A.S.G.D.)
Bursa Genel
Merkezi binası Eğitim
Salonu'nda (Atatürk
stadı karşısı Kültür
park girişi yanı) 3
Nisan 2007 Salı gü
nü Saat 18.30 da baş
layacağı öğrenildi.
Türkiye Basketbol
Federasyonu Teknik
komiseri olan
emek|i EML Müdürü
ıbrahim Ünal'ın
yaptığı açıklamada
başvuruda buIunmak
isteyenlerde "1- TC

vatandaşı olmak,
2- En az llse mezunu
olmak,
3- 17 yaşından
küçük, 30 yaşından
büyük olmamak,
4- Sağlık durumunun
hakemIik yapmaya
elverişle olduğunu
doktor raporu ile
belgelemiş o!mak,
5- Yüz kızartıcı bir
suçtan dolayı hüküm
giymemiş bulunmak,
6- Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğü
veya Federasyon
tarafından altı ay
veya daha iaz|a ceza
veri!memiş olmak"
şartlarının arandığını
söy!edi.
Başvuruların 2 Nisan
2007 Pazartesi
günü mesai saatinin
bitimine kadar Bursa
Gençlik ve Spor İ!

Müdür!üğü spor

servısıne
yapı!acağını bildiren
lbrahim unal,
ayrıca başvuruda
bulunan adayların
mülakatları nın
Bursa Basketbol
ıt temsitcisi tarafın-

dan 2 Nisan
2OO7 Pazartesi günü
saat 18.30 da
A.S.G.D. Bursa
Genel Merkez binası
eğitim salonunda
başlayacağını
söyledi.

ı
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Konyaspor, TurkceIl
Süper Ligi'nin 26.
haftasında deplas-
manda oynayacağı
Bursaspor maçının
hazır!ıklarını
sürdürüyor.
Tatlıcak
M. Tevfik Lııv
Tesisleri'n«ltı
Teknik Direktor
Nurullah Sağlam
nezaretinde
yapılan antrenman
oyuncuların düz
koşu ve ısınma
hareketIeriyle
başladı. Daha
sonra futbolcuIar,
dar alanda 5'e 2 pas
çalışmasının ardın-
dan çift kale maçla
ça|ışmayı tamamladı.
Antrenmanda
oyuncuların bir
hay|i hırslı olduğu
gözlendi.
Çift kale maçta
Brezilyalı forvet Eder
ceccon hafif bir
sakatlık geçirdi.
Yeşi l -be y azlı f utbolc u
Erman Ergin, lige

verilen arayı iyi
değerlendirdiklerini
be!irterek,
"Takım olarak yükse-
len bir grafiğimiz
var. Bu hafta sonu
Bursaspor ile deplas-

manda. karşılaşa-
cağız. lyi oynadığımız
takdirde
Bursa'dan 3 puanla
döneceğimize
eminim. Ligde 9 hafta
kaldı. Her takım her

takımı yenebilecek
güçte. Bu hafta
Bursaspor
deplasmanı var.
Kazanmaya
gidiyoruz ve
kazanacağız" dedi.

lulllll takım hahl

(A) Mllll Futbol
Takımı'nın
Yunanistan'ı deplas-
manda 4-1 yendiği
maçta bahisseverler
10 milyon YTL kay-
betti. lddaa oynayan-
|ar Norveç maçında
da aynı hüsranı
yaşadı..
lddaa yetkililerinden
a!ınan bilgiye göre
Yu nan istan-Türkiye
maçı için Türkiye'de
toplam 12 milyon
YTL'Ilk bahis
oynandığı ve
bahisin yaklaşık
10 milyon YTL'nin
Yunanistan'ın gali-
biyeti ya da beraber-
lik için yatırıldığı
belirtildi. Maçın
sonucunda

llerl aktı

Türkiye'nin farklı
galip gelmesi ile
birlikte 10 milyon
YTL'Ilk iddaa
kuponunun yattığı
açıklandı. Teşkilat
10 trilyonun
tamamının kendiler-
ine kaldığını belirtti.
lddaa oynayanlar
Noıveç maçında da
aynı hüsranı yaşadı.
Norveç ile
A!manya'da oynanan
maçta Türkiye
üzerine bahis
oynayanlar,
beraberlik
sonucu kuponların-
da hüsran yaşadılar.
lki maçta da para
kazanan taraf Spor
Toto Teşkilat
Müdürlüğü olöu.

o/da Bur§a§ 0r hazırlıkları sürü 0r
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Bursaspo/dan Futbol

Federas onu'na t'e

Be ikta
Bursaspor Yönetim
Kuru!u, BeşiktaşIı
yönetici!erin
Bursaspor'u hedef
alan açıklamalarına
tepki göstererek,
"Beşiktaş Jimnastik
Kulübü yöneticiler-
ine bekledikleri
adaleti, takımımız
futbolcuları
Bursa'da oynaya-
cağımız maçta
sahada gösterecek-
lerdir" dedi.
Ankaragücü-
Beşiktaş maçında
çıkan olaylardan
dolayı Beşiktaş
Kulübü'nün Futbol
Federasyonu tarafın-
dan ceza|andırılma-
masına anlam
veremediğini açık-
layan Bursaspor
Yönetim Kurulu, şu
görüşlere yer verdi:
"Ankaragücü-
Beşiktaş maçında
tüm Türkiye'nin ve

kulübü'ne te k
ü!kemiz Başbakan
yardımcılarının gözü
önünde Beşiktaş
Jimnastik Ku!übü
taraftarlarının stat
içerisinde çıkardığı
o!aylardan dolayı
Beşiktaş Jimnastik
Kulübü ceza almıyor-
sa ve hala adalet ve
Fair-play'dan
bahsediyorlarsa,
başka takımlara cezeı
verilmesini beklemek
adil bir davranış
olmaz. Üstüne basa
basa Bursaspor ile
ilgili açıklama yap-
mamalarını söy|e-
memize rağmen,
Bursaspor'u hedef
alan açıklamalarına
devam eden
Beşiktaş Jimnastik
Kulübü yönetici!er-
ine bekledikleri
adaleti, takımımız
Bursa'da oynaya-
cağımız maçta saha-
da gösterecektir."
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VENUS SİNEİÜIASİ

Filmin Adı Seanslar

çiRKiN önnnn yAvRUsU vE FARECİK ı 2.00 . ı 4.00 . ı 6.00 .ı 8.00

RottIAJITiK ı4.00. 20.30

ADEIıIİN TnENLERi ı6.15 . 20.50 (Rezeıvasyon Tel : 5t5 33 2l,)

TUTKU SİNEMASİ

oNsEIdnER TAruilı snAJIsLAt l2.00. l4.00. l6.00, 18.00. 20.00 (Rezerua§yon Tel : 5I5 64 06},
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0cuk t|e OSS kal hastası a 0ren ler

çocuk ya da geıiç-
lerin yüzde 53'ü en
az bir kere fiziksel,
sözel, duygusal ya
da cinsel şiddetle
karşılaşmış.
lstanbul Bağımsız
Milletveklll zülfü
Livaneli, "Birtakım
Türkiye'nin alışık
olmadığı şiddet
boyutu görüyoruz.
Bu neden oluyor
diye düşünmek
gerekiyor...
Hem yerel, hem
evrense! değer!erle
bir arada yaşa-
mamızı sağlayan
değerler ortadan
kayboluyor yavaş
yavaş." dedi.
Araştırma, çocuk ve
gençler arasındaki
madde kullanımını
da ortaya çıkardı.

Hizmet Hastanesi
Kalp Cerrahisi Bölüm
Başkanı Prof. Dr.
Ahmet Hamulu, 5
yaşından 25 yaşına
kadar sürekli sınava
tabi tutu!arİ öğrenci-
lerin özellikle öss'de
yaşadıkları stresin
kalp hastalıklarına
davetiye çıkardığını
söyledi.
OSS KALP HASTA_
LıKLARıııa zenılN
HAzlRLıYoR
"Hayat|arını sınava
bağlayan 15-20
yaşındaki gençler
50'll yaşlarda ka!p
hastası olma riski
ile karşı karşıya."
"Günümüzde çocuk-
lar 3 yaşından
itibaren ana okulunda
sınavla tanışıyor ve
hayatları boyunca
pek çok sınava tabi
tutuluyor!ar. Bu
sınavların yarattığı
stres giderek kronik
ha! a!ıyor. Oze!likle
çocuğun hayatında
bir dönüm noktası
olarak görülen ve
sanki geleceğinin
bağlı olduğu bir
sınavmış gibı göste
ri|en OSS, çocukların
ileriki yaşlarda kalp
hastası o|masına
zemin hazır!ıyor. "
Hizmet Hastanesi
Kalp Cerrahisi Bölüm
Başkanı Prof. Dr.
Ahmet Hamulu, 5
yaşından 25 yaşına

kadar sürek!i sınava
tabi tutulan öğ.renci-
lerin öze!likle OSS'de
yaşadıkları stresin
kalp hastalıklarına
davetiye çıkardığını
söyledi.'
- Sınav stresi çocuk-
luk çağından itibaren
öğrencileri nası!
etkiliyor?
Ozellikle geri kalmış
ülkelerde insanlar
çok fazla imtihan
ediliyor. Çocuk!uk
çağından itibaren
3-5 yaşında okuluna
girişlerinde sınav
kaygısı i|e tanışan
ve hayatları boyunca
farklı sınavlara
girmek zorunda kalan
çocuk!ar sürekli
bir ölçüme tabi tutu-
luyorlar. Bu süreç
neredeyse hayatları
boyunca devam
ediyor. Sürekli
ölçümleme, kendini
kanıtlamaya çalışma,
yaşamı rakamlara
dökme kronik stresin
başlanmasına sebep
oluyor. Bir çocuğun
5 yaşından 25 yaşına
kadar sınav stresi
altında yaşamaya
çalıştığın düşünün.
Bu 20 yı!!ık bir stres.
Çocuk ana okuna
girdiği zaman ileride
kendisine ne olmak
istediği soruluyor.
Bu inanılmaz bir şey.
öss yüzünden
öğrenciler kalp has-

tası olma
riski taşıyor
Çocuk!arın
hayatında bir
dönüm noktası
olarak görülen
ve adğta gele-
ceğinin.Fağ-
landığı OSS
sınavı çocuk-
ların kalp has-
tası olma riskini
yüzde önemli
ölçüde arttırı
yor. Bu sınavın
getirdiği stres çocuk
yaşlardan itibaren
başlıyor. Çocuklar
ilkoku!dan itibaren
ÖSS'ye hazırlanıyor
okulla birlikte
dershaneye gitmek
zorunda kalıyor.
Bu yaştan itibaren
üniversiteye girene
kadar yaşanan stres
çocukları potansiye!
ka!p hastası yapıyor.
Çocukluk yaş!arda
başlayan kronik stres
giderek artıyor ve
çocuk her yıl daha
iazla kalp hastalık-
larına yaklaşıyor,
ileri yaşta da kalp
hastası o!uyor.
§ınav stresi'lta'tp
hastalıklarına
davetiye çıkarıyor
Bir insana 20 yıl
boyunca stres
yaşatılıyorsa bu
kişinin kronik
stresten ka|p hastası
olmaması mümkün
değil. Düşünsenize

}

a tehllhaltında
Şiddet görüyorlar]
sigara, alkol ve
uyuşturucu kul-
lanımı artıyor.
Türkiye'de çocuk ve
gençlerin yarısına
yakını yaşamının bir
döneminde şlddete
maruz kalıyor.
Her 3 çocuktan biri
de bir dönem
sigara kulIanıyor.
Uzmanlar "Çocuklar
ve gençlerle daha
çok ilgilenin"
diye uyanyor.
Meclisi Araştırma
Komisyonu'nun
yaptırdığı araştırma,
gençleri bekteyen
tehlikeleri
ortaya koyuyor.
9-12 yaş arasındaki
26 bin öğrenci
üzerinde yapı!an
araştırmaya göre,

20 yıl boyunca
kalbiniz ağır stres
altında. Bu çok yan-
!ış. Yaşamı rakamlar-
la ifade etmek ve bir
sınav ile çocukları
başarılı ve başarısız
olarak değer-
lendirmek çocukların
gelecekteki sağlığı
açısından son
derece zararlı. Bu
çocuğun bedensel ve
ruhsal sağlığı açısın-
dan geri dönülmez
z.ararlara yol açıyor.
Ozellikle erken evre!-
erdeki sınav!arın
kaldırılması lazım.
Öğrenilenleri yargıla-
mak, ölçmek ve
biçmek için sürekli
yapiıan sınaJıarın iıa
ortadan ka!dırılması
gerekli. İnsanlar
hemen sınav sonrası
bir sınıflandırmaya
alınıyor ve sanki
bunun telafisi
yokmuş gibi ağır
stres altında yaşa-
maya zorlanıyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DA|RELER DENİZ OTOBUSU

İttaıye 110

Polis İmdat 155

Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Milıı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayol!an
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ua.
Tapu Sicl. Müd.
Müftülük
Gümrük Md.
Teke! Md.
Ver. Dairesi Md.
İtçe Tanm Müd.
|lçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 lo 45
513 77 77
513 18 46

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

VAPUR _ FERİBOT
KAYMAKAMLİK |226| 814 10 20

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

Yalova
Topçular
EskihisarKaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜs

Şehiderarası
Otobüs Terminali

261 54 00

(18 Hat )
uLAşıM

METRO 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu_Esadaş 51eAgıtur 514
Kamil Koç 513

12 12
20 77
10 72
45 49
47 7L
35 71

TÜP DAĞİTİCİLARİ

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

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
5l4 88 70
514 17 00

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

BELED YE
Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

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

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşt. Md. 513 45 21 -111

Su Anza .D Yalniz 185

TAKsıLER
Körfez Taksi 5l3 18 2l

Çınar Taksi 513 24 67

Güven Taksi 513 32 40

Gemlik Taksi 513 23 24

Manastır Taksi., 514 35 50

AKCAN PETROL
tAR_PET
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

NöBETçİ e czANE

30 Mart2007 Cuma

ÇAĞLAR ECZANESİ

Osmaniye Mh, Pazar Cd,

TtL. 0,224513 35 52

oErüı(,lır llx oüxlux G^zEıEg
ctrüxıı

I GuNLu.( sıYAsı Gt:ETE Iı

YEREL SÜRELİ YAYİN
YlL :34 SAY| : 271O

FlyATı : 0.25 yTL. (KDV Dahiı)
Sahibi : Kadri cÜı_en

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

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

Yönetim ve Basım yeri : KöRFEZ oFSET
Matbaaclık-Yayıncıl ı k-Reklamcı lık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini baynm Gün|gri ve Pazar günleri yayınlanrlaz)
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Seyfettin ŞEKERŞOZ
Türkiye Yelken
Federasyonu'nun
2007 yı!ı faaliyet
programında olan
"Marmara Bölge
Şampiyonası"

bugün Kayıkhane
Tesisleri önünden
start alıyor.
Yarışmaya katılacak
Bandırma, Tekirdağ,
Çanakkale. Kara Biga
ve Ayv;ılık ekipleri
dün tesıs]ere gelerek

tekneleri ni indi rdiler.
Gemlik'te ilk
kez düzenlenen
Marmara Bölge
Şampiyonası'nın
üç gün boyunca
körfez'e renk katması
beklenirken,

yarışmaları
sahilden takip
edecek vatandaşlar
da güzel bir hafta
sonu geçirecekler.
Bugün saat 12.00
Gemlik yelken
Kulübü sporcularının

da katılımıyla ilk
dereceleri almak
için mücadele
edecek olan
takımların
görüntüleri
nefesleri kesecek.
uzun zamandır

şampiyona için
hazırlanan
Gemlik!i ye!kencilerin
dışarıda a!dıkları
iyi dereceleri
Gemlik Körfezi'nde
de tekrarlamaları
bekleniyor.
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Hizıınri ırıĞıNızA cnrinoi
Bilgisayar ile benzin
ve LPG gm ayarlan,

TSE belgeli Teknik elemanlar
tarafrndan istasyonumıızda, Yalova Yolu Özdilek ka

yapılmaya başladı TeI : 5{ 3 14 25 GEM

fu,-_

HABAş TUNCAY 0T0 GAz

rş.ısı
LıK

GEMı_ix
GErvıı_iK,iN iı_x cüNLüx GAzEresi

TARAFSİZ SİYASİ GAZ|ETE
31 Mart 2007 Cumartesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)
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TOPTAI\I & PERAKENDE

lfi RA nvcı ııĞ ı ıı,ınuııvı r ıın i

vE TABAI{cA ıü4gn[4isi

lRUHsATLl l SATIŞı.ARIYı..A

HlzMETINlzE AçıLDı
Biilent ve Numan Dursun
SemerciIer Yokuşu 1gle Ce]ill-İX
Tel : 512 21 33 Fax : 514 11 4a

Önceki akşarn fatırikada biraraya gelen taraflar aıılaştı
U

ı Geınllk Gühre'de uI
26 |,{lart 2007 tarihinde 207 sendikalı işçinin

iş akitlerini fesh edip tazminatlarını ödeyeceğini
açıklayan Gemlik Gübre işvereni ile Petrol lş
Sendıkası Genel Başkanı, Bursa Şube Başkanı ile
AKP Grup Başkan Vekili Faruk Çelik'in Ankara'da
başlayan uzlaşma giri şimleri olumlu sonuçlandı.
lşçilerin 3,5 olan ikramiyeleri Z'ye indirilirken, düşük
ücretli işçilerin ü cretlerinin y ükseltileceği, ü cretleri n

slırlanmayacağı, işyerinden işçi çıkarılmayacağı,
ıbfeyen işçilerin haklarını alarak işten ayrılabileceği,
işyerinde yeni toplu sözleşm enin ise f trIlayıs 2007

tarihinde g örü şmelere başl ay acağı a çıklan dı,

Seyfett n ŞEKERSOZ'ün haberi sayfa 3'de

a ıllasa aıldıh
{

ı

ı
ı

Kadri GÜLER
ka dri_g u ler@ hotm a l |.com

Gemlik Gübre'de mutlu son
Gemlik Gübre işyerinde işverenin 207 işçinin

iş akitlerini fesh etmesiyle başlayan süreçin
uzlaşmayla sonuçlandırılması sevinç yarattı.

Gemlik Gübre işvereni hükümetin doğalgaz
fiyatlarına yaptığı zamlarla gübre üretmenin
mümkü n olmayacağını açık|ayatak, işçi çıkartmak
istemesine, işyerindeki Petro!-|ş Sendikası karşı
çıkmış, konu iktidar partisine götürülerek taraflar
biraraya gelmiş ve işverenin geri adım atmasıyla
mutlu son!9 doğmuştur.

Petro|-|ş Sendikası Bursa Şube Başkanı Nuri
Han arkadaşımızın Seyfettin Şekersöz'e yaptığı
açıklamaya göre, işveren işçi çıkarmayacak,
ücretler sıfırlanmayacak, düşük ücretler yüksele-
cek, 3.5 o|an ikramiye 2'ye düşürülecek, 1 Mayıs
2OO7 biten toplu söz|eşme için 3 yıllığına yeniden
masaya oturulacak.

Burada işçiler için kayıp 3.5 ikramiyenin 2'ye
indirilmesidir.

Beş yıl i şçi çıkarı!mamasıJı ükme bağlanmıştır.
lsteyen işçi haklarını alarak işten ayrılabile-

cektir.
Doğrusu ben böylesi bir sonuç beklemiyor-

dum.
lşverenin bu aşamada işçiterin kıdem ve ihbar

tazminatlarını verip, ücretleri sıfırlayacağı
düşüncesi hakimdi.

Olmadı iyi ki olmadı.
Ama sanırım hükümet tarafından işverene de

bazı taahütler verilmiş olmalı..
Ne değişti ki sözleşme böylesine uzlaşmayla

bağlandı.
Değişen bana göre hükümet tarafından verilen

söz!er olmalı.
O veya bu sonuç 207 işçi için hayırlı o!du.
Işveren içinde olması dileğimdir.
Güzel olan uzJaşmanın sağlanması.. i}

,

universitesi'nde

IJ_l udağ Ü n iversifesi Tı p Fakültesi
Uroloji Anabilim Dalı Başkanı ve aynı
z.amanda Tıp Fakültesi Böbrek Nakli
Unitesi Sorumlusu Prof. Dr. Bülent
Oktay, bugün6 dek kadavra ve canlı
vericiden olmak üzere toplam 214
böbrek n akl i gerçekleştirdikleri ni

0r

Uluda
Y

urllruaıı nakıı

ve
ve
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Gürhan ÇET|NKAYA

Dış politikada tutarlı duruş...

Biz Türkler ıle hikmetse kuşkusut haklı
ya da haksız nedenleri de vardır, oldu bitti
ABD'ye düşmanızdır.

Batı'ya ise hayranızdır.
Oysa; ne ABD'ye düşman olmaya gerek

var ne batıya hayran|ık duymaya..
Aslında her ikisi de ülkelerinin zengin-

|iği ve yurttaşlarının geleceği için yerine
göre agresif ve yayılmacı, duruma göre de
mutedil ve paylaşımcı politikalar izliyor
olabilirler,

Ki, öyledir de.
Gerçi dönem dönem ipin ucunu kaçırıp,

birazda emperya!izmin gereği olarak iç
işlere müdahale etmeye kadar da vardırı
yorlar ya..

lrak, Kore örneklerinde olduğu gibi..
Bize düşen, durumdan haberdar olan

ve bulunu|an coğrafyanın hakkını veren bir
dış po!itika izlemektir.

Ne ABD'nin, ne batının uydusu ya da
payandası o!madan, Atatürk'ün gösterdiği
'yurtta barış dünyada barış' hedefine
uygun, kararlı ve inançlı adımlarla
yürümek, bizi saygın bir ülke kılar.

Ancak,Türkiye'nin özellikle 50'li yıl!ar-
dan bu yana uyguladığı dış politika lsa'ya
da, Musa'ya da yaranamadı.

Çünkü sağlam, tutarlı, bir dış politik
yapı ne yazık ki oluşturulamadı..

Oysa,
Dış politika hassas dengeleri kollama,

kırmızı çizgileri koruma sanatıdır.
söz konusu sanat icra edilirken "haklı

gerekçeler"e dayandı rı lacak.
Dolayısıyla düşman kazanılmayacak.
Bizim yöntem, politik eyyamcılık biçi-

minde gerçekleşince doğal olarak içeride
hayranlar ve düşmanlar yarattı.

Ve bu hayran|ar|a düşmanların çatış-
ması ülkenin dengelerini ciddi ölçüde
bozdu.

Dış müdahaleleri körükledi.
Buna ABD'nin sanaylsınderı kay-

naklanan nedenlerle ortaya çıkan
'savaşçı' yapısıyta, Avrupa'nın'dinsel'
etkilerden arındırılamam ış' kulü pçü'
nite!iği eklenince gerçekleşen sonuç
kaçınılmaz oldu.

Türkiye'nin üzerine düşen hedefini belir-
lemiş, ulusal çıkarları hiç tartışmaksızın ön
planda tutan bir dış politika izlemek
olmalıdır.

Gerektiğinde uyarıcı, dünya barışını
bozmaya kalkışan|ara sesini yükseltebilen
sağ|am zeminli dış politika Türkiye'ye çok
ciddi ölçüde itibar kazandıracaktır.

Ancak bunu yapmak için,
Sosyo-ekonomik yapısını güçlendi rmiş,

akıllı üreten, bilinçli tüketen bir toplumsal
yapıyı gerçekleştirmek şart.

Söz konusu hedefin yolu da ,gerçekten
yurdunu, ulusunu özünden çok seven,
ülküsü yükselmek] ileri gitmek olan inshn
ve politikacı profilini yaratabiImekten geçi
yor.

Çok zor değil.
Çünkü biz bunu başarabildiğimizi daha

önceden kanıtladık.
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Seylettin ŞEKERSÖZ
DYP l!çe Gençlik
ko!ları kandil
nedeniyle yardıma
muhtaç 30 aileye
gıda yardımında
bulundu.
Gençlik Kolları
Başkanı Serdar
Ozaydın i!e
yönetim
kuruIu üyeleri
dün çevre yolu
6ölgesinde tespit
edilen ailelere
ziyarette
bulunarak
kandillerini
kutlayıp erzaklarını
verdiler.
Yaşlı kadın|arın
hayır dualarını
alan genç
DYP'liIer gıda
yardımlarını
sadece Ramazan
ayında yapmadık-
larını söyleyerek,
'Biz DYP'li gençler
her zaman muhtacı
olan insanlarımızın
yanında oluyoruz.
Kandil günü onların
sofralarına biraz
olsun katkıda
bulunursak mutlu

en

oluruz" dediler.
DYP Gençlik Kolları
olarak belirlenen
30 aileye içinde
mutfakta ihtiyaç
duyulan tüm
gıda maddelerinin
bulunduğu
torbalar dağıtıldı.
Genç!ik Kolları
Başkanı Serdar
Ozaydın, özellikle
gıda yardımlarının
sürekli yapılacağını
söyledi.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Anavatan partisi
Gemlik İlçe
Kongresi yarın
Bayraktat 2
Düğün Salonu'nda
yapılacak.
276 delegenin
oy kullanacağı
genel kurulda
başkanlık için
tek aday olan
Ferhat Kurt'un
yeniden seçilmesi
beklenirken
yönetim kurulu
üye sayısı da
11'den 25'e

yükseltiIdi.
Anavatan
partisi'nin
ilçe!erdeki
kongrelerinin
sonunöusu olan
Gemlik kongresinde
yeni seçilecek
yönetim partiyi
seçimlere
hazır!ayacak.
Büyük bir katılımın
beklendiği Anavatan
Partisi Kongresi
Bayraktar 2 Düğün
salonu'n da pazar
günü saat 13.00 de
başlayacak.

Anruatanpartisl ll ırO§ı arııl0hn ılacak
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{ 26 trllart 2007 tarihinde 207 sendikalı işçinin iş akitlerini fesh edip tazminatlarını
ödeyeceğini açıklayan Gemlik Gübre işvereni ile Petrol İş Sendikası Genel Başkanı, Bıırsa
Şube Başkanı ile AKP Grup Başkan Vekili Faruk Çelik'in Ankara'da başlayan uzlaşma giri

şimleri olumlusonuçla ndı, İşçiterin 3,5 olan ikramiyeleri Z'ye indiritirken, düşük ücrettiijçı'-
lerin ücretlerinin yükseltileceği, ücretlerin sıfırlanmayacağı, işyerinden işçi çıkanlmaya.
cağı, isteyen işçilerin haklarını alarak işten aynlabileceği, işyerinde yeni toplu sözleşm enin
ise f lilayıs 2007 tarihinde görüşmelere başlayacağı açıklandı,

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Gemlik Gübre A.Ş.
işyerinde devam
eden görüşmeler
uzlaşmayla
sonuçlandı,
işyerinden işçi
çıkarılmayacağı
açıklandı.
Gemlik Gübre
işvereninin
çeşitli nedenler
göstererek
207 sendikalı
işçinin iş akitlerinin
26 Mart 2007
tarihinde fesh
edileceğinin
açıklanmasından
sonra Petro!-lş
sendikası Bursa
Şubesi tarafından
AKP'Il MilleWekilleri
ile yapılan
görüşmelerde
uztaşma arayış|arı
başla_mıştı.
AKP llçe Teşkilatının
yaptığı llçe
Divan Toplantısına
aileleri ve
çocuklarıyla birlikte
gelen Petro|-1ş
sendikası Bursa
Şubesi Başkanı
Nuri Han, AKP
Bursa Milletvekili
Faruk Çelik'ten
çözüm için
destek istemişti.
Ankara'da taraflar
arasında yapltan
toplantılar sonunda
Sendika
temsilcileri ve
Gemlik Gübre
işvereni

arasında uzlaşma
sağlandığı
öğrenildi.
Yapılan uzlaşmanın
detayları hakkında
uiioi veren
Pe[ro1-!ş Sendikası
Bursa Şubesi
Başkanı Nuri Han,
işyerinden işçi
çıkarılmayacağını
söyledi.
Yapılan anIaşma
içinde şu anda
devam eden ve

1 Mayıs 2007'de
sona erecek
söz|eşmenin
yenilenerek 3 yıl
olarak devam
edeceğini
bildiren Nuri
Han, işverenin
5 yıl iş garantisi
verdiğini, bunun
yanında ise 3.5
olan ikramiyelerinin
2'ye indirildiğini,
düşük ücretli
işçilerin ücretlerini n

yükseltileceğini
söyledi.
Yeni yapılacak
sözleşmeyle işlerine
devam edecek
olan işçilerden
işyerinden ayrılmak
isteyenlere kıdem
tazminatIarı ile
her türlü haklarının
verileceğini de
açıklayan Nuri
Han, kalacak
olan işçilerin
ücretlerinde
kesinlikle sıfırlanma
yapılmayacağını
kaydetti.
Yeni yapılacak
sözleşmenin
detaylarının
önümüzdeki
günlerde netIik
kazanacağını
bildiren Nuri
Han, 'Şu anda
işçilerimiz rahat
bir şekilde
işlerine devam
edebilirler' dedi.
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Beledl e
Mecllsi'nde

katlı ot ark
ıı ıı

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Belediye
Meclisinin 2007
yılı Nisan ayı
iIk toplantısı
Pazartesi günü
saat 14.00 de
Meclis
salonunda
yapıiacak.
Mec!isin günde-
minde yer alan
maddelerde
2006 yılı faaliyet
raporunun meclise
sunuIması,
2006 yılı denetim

oru ülecek

raporunun meclise
sunulması ile
Kat!ı otoparkın
kiraya verilmesi
ve imarla ilgili
konular
görüşülecek.
Hizmete açıldığın-
dan bu yana
ücretsiz olarak
araç park edilen
otoparkın kime
nası! kiraya
verilmesinin
meclisin en
önemli gündem
maddesini
oluşturuyor.
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Burua 3
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ı Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin, şehir
içinda ulaştıran
ulaşım hedefi
doğrultusunda
yatırımını planladığı
3 yeni kavşağın

dün Küçük
Sanayl Girişi'nde
düzenlenecek
törenle atı!dı.
Bakan Özak, Küçük
Sanayi girişindeıı saat t4.30'daki -ı

l 1| temeli Bayındırlık
I a ve lskan Bakanı

ıg 5:,il*,i:;lr,İ,"*"n

tören sonrasında
Soğanlı-Botanik ve
otosansit'teki
kavşaklarında
temelini atacak.
Bursa-lzmir Yolu
Küçük Sanayi
girişine yapılacak
'Yonca tipi' kavşağın
150 günde tamam-
lanması planlanıyor.
Bursa Batı Çevre
Yo|u ile Doğu Yakın
Çevre Yolu'nun
bağlantısı üzerinde
bulunan Botanik
Park ve Hayvanat
Bahçesi önündel«i 6

sinyalizasyonu
kaldı racak olan
kavşak düzen-
lemesinde ise 2
köprünün yanı
sıra ve yayalar
için de alt geçitte
yapılacak.
Oto Sanayi Sitesi
önünde, yapımı
bu dönemde
gerçekleştirilen
5.2 kilometre!ik
Yakın Doğu
Çevre bağlantısının
kesiştiği bölgedeki
otosansit
Kavşağı da ıD

ı|ı
a

U

nıJ

huu

a

ı| I
tamamlandığında
polis okulu ve
yüksek lhtlsas
Kavşakları ile.bir
bütünlük

oluşturarak,
Bursa-Ankara Yolu
üzerindeki traflk
yoğunluğunu
azaltacak.
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Sıyfı 4ez
Beled|ye tarafından ruhsatı olmadığı için otoparkının mühürlenmesine Nurullah Ozaydın tepki gösterdi

ııOe

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Orhangazi Caddesi
üzerinde yapmakta
olduğu oto yıkama
ve otopark işyerinin
Belediye tarafından
ruhsatı olmadığı
için mühürlenmesine
tepki gösteren
Nurullah Ozaydın,
'Geçici ruhsat
istiyorum'dedi.
cadde üzerindeki
boş arsayı
geçtiğimiz yılın
ortalarında alan
Nurullah Özaydın,
düşündüğü
projeyi yapmaya
başlamasıyla
birlikte Gemlik
Belediyesi'ne de
ruhsat işlemleri
için başvuruda
bulunmuş.
Geçtiğimiz Kurban
Bayramında THK'na
deri toplama yeri
olarak ücretsiz
verdiği arsa üzerinde
yapmaya başladığı
oto yıkama ve
otopark çalışması
için hiçbir belediye
görevlisinin 'Sen
burada bu işi yapa-
mazsın' demediğini
de ifade eden
Özaydın, kapısının

mühür|endiği
işyerinde 4 kişinin
ekmek yediğini
be!irterek 'Çevre
düzenlemesi ise
diğer çalışmaları
yaparken ruhsat
içinde başvuruda
bulundum ancak
bana gerekli
cevap verilmedi.
yanımızdaki
Marmarabirlik
binalarının Belediye
Hizmet Alanı ve
kültür Merkezi
olarak kamulaştırma
kararının
alınmasından
sonra Marmarabirlik

Genel Merkezi
tarafından itiraz
edilerek dava
açılmış. Şimdi
dava sonuçlanana
kadar bize gerekli
ruhsatın verilemeye-
ceği bildirildi.
Ben burada işçi
çalıştırıyorırm,
bana geçici ruhsat
verilsin, mahkeme
sonuçlanınca da
normal ruhsatımı
alırım' şeklinde
konuştu.
llçenin ihtiyacı
olan oto yıkama ve
otopark için işyeri
kurmak istediğini

orun

ancak enge!lerle
karşılaştığının altını
ç.izen Nuru!lah
Ozaydın,
'Bana sadece
sözlü olarak
'oraya ruhsat
yok' deniliyor.
Burada katlı
bina yapmı
yorırz, sadece
otopark ve oto
yıkama için
gerekli tadilat
yapıyoruz.
Buraya geçici
ruhsat istiyorum
ancak cevap
alamıyorıım'
diye konuştu

lcl ruhsat lıeillno§inl lstl
,,

Uluda

0r an na
Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Uro|oji
Anabilim Dalı.
Başkanı ve aynı
zamanda Tıp
Fakültesi Böbrek
Nakli Ünitesi
Sorumlusu Prof. Dr.
Bülent Oktay,
bugüne dek kadavra
ve canlı vericiden
olmak üzere toplam
214 böbrek nakli
gerçekleştirdi k!eri n i
ve nakil sonuç|arı
itibariyle Avrupa ve
ABD'deki başarı
oranını yakaladık-
larını söyledi.
UU Tıp Fakültesi'nde
yapılan böbrek nakli
ameliyatlarında
200'ün aşılması
dolayısıyla bir kok-
teyl düzenlendi.
1989 yılından bu
yana nakil ekibinde
yer alan Rektör
Prof. Dr. Mustafa
Yurtkura]ı, şu anda
214 nakil ameli
yatının gerçekleşti
rildiğini belirterek,
multidisipliner bir
çalışmanın ürünü
olan bu ameliyatlar-
da görev alan
herkese teşekkür
etti. Rektör Prof. Dr.
Yurtkuran, böbrek
naklinde ulaşılan bu
başarının ardından
diğer organ nakil-
lerinin de en kısa
zamanda yapıla-
bilmesi için uzman-
ları yurtiçinde ve
yurtdışında eğitime
gönderdiklerini
bildirdi.
Utudağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Ürolo|i
Anabilim Dalı Başka
nı ve aynı zamanda
Tıp Fakültes| 

.

Böbrek Nakli Ünitesi
sorum lusu prof.
Dr. Bülent Oktay
da 1988 yılında
başladıkları
böbrek nakli ameli
yatlarında dünyanın

uniuersitesi'nde

k ıı ururu
gelişmiş ülkelerinde-
ki başarıyı yakaladık-
larını ifade ettl.
Takılan böbreğin
yeni sahibinde
mümkün olduğunca
sorunsuz çalış-
masının en önemli
başarı ölçütlerinden
biri sayıldığını kay
deden Prof. Dr.
Oktay, "Dünyanın
ge!işmiş ü!kelerinde
bu oran yüzde 92 ile
96 seviyesinde. Biz
de yüzde 95 başarı
oranına ulaşmış
bulunuyoruz" dedi.
Türkiye'de 30 bin
diyaliz hastası bulun
duğuna ve yapılan
nakil sayısının yılda
300-500'ü geçme
diğine dikkat
çeken Prof. Dr.
Bülent Oktay,
sadece Bursa da
binden tazla
hastanın böbrek
beklediğini kaydetti.
ulkemizdeki bu
organ açlığının
gerçek çözümünün
kadav radan organ
bağışı olduğunu
dile getiren Prof.
Dr. Oktay, Bursa'da
son birkaç yılda
bağış konusunda
önemli bir başarıya
imza attığını, bunun
sonuçlarının önü
müzdeki yıllarda
alınacağını belirtti.
Bazen bir kişinin
talihsiz ölümünün
birkaç hastaya bir
den hayat verdiğini
anlatan Prof. Dr.
Bülent Oktay, bir
taraftan medya
kanalıyla toplumu
bi!inç|endirmeye
devam edeceklerini,
çok kısa bir zaman-
da karaciğer ve
kalp gibi organların
nakillerini de
başlatarak
topluma hizmeti
sürdüreceklerini
ifade etti.
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ıHava klr 1l llde al arnı tıerl
kükürtdioksit ortala-
malarındaki Hedef
Sınır değeri bu yıI
Ocak'ta Amasya,
Bo!u, Burdur, Bursa
(lnegöl), Diyarbakıı
Erzurum, Gaziantep,
!sparta, Kayseri,
Konya, Kütahya,
Malatya, Manisa,
Tekirdağ, Tokat,
Trabzon ve kırıkka
le'de aşıldı.
Türkiyd lsta.tistik
Kurumu (TUIK) ocak

Y

ayı hava kir!i!iği veri-
lerini açıkladı. Buna
göre, bu yıl ocakta
kükürtdioksit ve du
man ortalama!arında
artış yaşandı. Sağlık
Bakanlığı'nın hava
kalitesi ölçümü yap-
tığı il ve ilçe merkez-
lerinden elde edilen
sonuçlara göre, bu
yıIın ilk ayında kükürt
dioksit (SO2) ortala-
maları, geçen yılın
aynı ayına kıyasla

Gaziantep'de yüzde
93, Kırıkkale'de yüzde
47, Tekirdağ'da yüzde
46, Manisa'da yüzde
44 ve Kocaeli'nde
(Merkez) yüzde 33
oranında arttı. Aynı
dönemde Bayburt'ta
yüzde 84, Elazığ'da
yüzde 74, Bilecik'te
(Bozüyük) yüzde 65,
Antalya'da yüzde 62
ve lzmir'de (Merkez)
yüzde 48 azaldı.
söz konusu dönemde

0r
partiküler madde
(duman) ortalamaları
ise Manisa'da yüzde
92, Bursa'da (Merkez)
yüzde 84, Gazian
tep'de yüzde 76,
Malatya'da yüzd e 52
ve lsparta'da yüzde
48 artarken, Bayburt
ta yüzde 61, Antalya
d.? yüzde 60, lzmir'de
(Odemiş) yüzde 53,
Erzurum'da yüzde 42
ve Konya'da yüzde
39 aza|dı.
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Ka ılıkla Mücadele kanunu'na ona lanmakak
Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer,
"Kaçakçılıkla
Mücadele
Kanunu"nu onayladı.
Sezer, yasayı y
ayımlanması için
Başbakanlığa '
gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı
Basın Merkezi'nden
yapılan açıklamada,
Sezer'in, 5607 sayılı
"Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu"u
onay!ayarak,
yayımlanması için
Başbakanlığa gön-
derdiği belirti!di.
Kaçakçılıkla
Mücadele Yasası,
ihracat gerçek-
leşmediği ha!de
gerçekleşmiş
göstermek ya da
gerçekIeştirilen
ihracata konu malın
cins, miktar, evsaf
veya fiyatını değişik
göstererek, ilgili yasa
hükümlerine göre
teşvik, sübvansiyon
veya parasal iadeler-
den yararlanarak hak-
sız çıkar sağlayan
kişiye, 1yıldan5yıla
kadar hapis cezası
öngörüyor. Yasa,
hayali ihracat suçunu
işleyenlere etkin piş-
manlık hüküm-
lerinden yararlan-
abilme olanağı
getiriyor.
Yasaya göre, eşyayı
gümrük işlemlerine
tabi tutmadan
Türkiye'ye ithal eden-

ııBor

}
edenlere, 3 aydan 1

yıla kadar hapis ve 5
bin güne kadar adli
para cezaslna
çarptırılacak.
Yasaya göre, yasak
eşyayı ithal edenler
i!e eşyanın bıfözel-
!iğini bilerek satın
alan ve satanlar, fiil
daha ağır cezayı
gerektiren bir suç
olu ştu rmad ığ ı
takdirde 2 yıldan 6
yıla kadar hapis ve 20
bin güne kadar adli
para cezasına çarp-
tırılacak. Geçici itha-
lat, dahilde işleme ve
gümrük kontro!ü
altında işleme rejimi
çerçevesinde ülkeye
getirilen eşyayı, güm-
rük işlemlerini
gerçekleştirmeksizin
serbest dolaşıma
sokan kişiye, eşyanın
gümrük değerinin 2
katı idari p.ara cezası
verilecek. lthali
yasaklanan eşyayı
ithal eden kişiye ise
eşyanın gümrüklen-
miş değerinin 4 katı
idari para cezası
veriIecek.
Yasa, ihracı yasak
oIan eşyayı
Türkiye'den ihraç
edenlere, fii! daha
ağır bir cezayı
gerektirmediği
takdirde, 6 aydan
2 yıla kadar hapis
ve 5 bin güne kadar
adli para cezası
uygulanmasını
öngörüyor.

in tüketicl
kredlsl kullanııı"

,

t
rı

ler ile sahte belge
kullanarak gümrük
vergileri kısmen veya
tamamen ödenmek-
sizin Türkiye'ye ithal
edenlere, 1 yıldan 5
yıla kadar hapis ve 10
bin güne kadar adli
para cezası verilecek.
Transit rejimi
çerçevesinde taşı-
nan, serbest dolaşım-
da bulunmayan
eşyayı, rejim hüküm-
lerine aykırı olarak
gümrük bölgesinde
bırakanlara ise 6
aydan 2 yıla kadar
hapis ve 5 bin güne
kadar adli para ceza-
sı verilecek. Belli bir
amaç için ku!lanılmak
veya işlenmek üzere
ülkeye geçici ithalat
ve dahilde işleme
rejimi çerçevesinde
getirilen eşyayı,
sahte belgeyle yurt-
dışına çıkarmış gibi
işlem yapanlara, 6
aydan 3 yıIa kadar
hapis ve 5 bin güne
kadar adli para
cezası verilecek.

Yasa, eşyanın güm-
rük işlemlerine tabi
tutmaksızın
Türkiye'ye ithal
edilmesine ve belli
bir amaç için kullanıl-
mak veya işlenmek
üzere ülkeye geçici
olarak getirilen
eşyanın, sahte bel-
geyle yurtdışına
çıkarılmış gibi işlem
yapılmasına bakı|-
maksızın; eşyanın bu
özelliğini bilerek ve
ticari amaçla satın
alan, satışa sunan,
taşıyan veya sak-
|ayanlar 6 aydan 2
yıla kadar hapis ve 5
bin güne kadar adli
para cezası verilmesi-
ni de öngörüyor.
Ayrıca, özei yasaiarı
gereğince gümrük
vergi!erinden kısmen
veya tamamen muaf
olarak itha! edilen
eşyayı, ithal amacı
dışında başka bir kul-
lanıma sunan, satan,
devreden ya da bu
özelliğini bilerek
satın alan veya kabul

lş Bankası Genel
Müdürü Ersin
Özince, vatandaş|a
rın harcamalarında
ayağını yorganına
göre uzatması gerek-
tiği uyarısında bulu-
narak, "Kredi kartı,
kredi aracı deği!.
kredi kartı bir
ödeme aracıdır.
Lütfen kredi kartın-
dan borçlanmayınız.
kredi kartı iaizi
tüketici kredisi
faizlerinin çok
üstündedir. kredi
kartını ancak kısa
vadeli finansman
ihtiyacı için kullan-
mak mümkün oIur.
Tüketici kredisi kul-
lanmak gereken
yerde çok daha
uygunCur" dedi.
Ersin Özince, lş
Kuleleri'nde düzen-
Iediği basın toplan-
tısıyla 2006 faa!iyet-
leri ve 2007 hedefleri
ile sektörün durumu-
na ilişkin bilgi verdi,
gazetecilerin soru-
larını yanıtladı.
"Harcamalarımızda
ayağımızı yorganımı
za göre uzatalım"
kredi kartlarının
komi.syonlara deği-
nen ozince, bu
kom isyonların ın
müşteriyi direkt
ilgilendiren bir konu
olmadığını, müş-
terinin ödediğinin
düşük bir bölüm
olduğunu belirterek,
çok büyük bölümü
nün yabancı lisans
sahlbi kuruluşlara
ödenen işlem komis

yonları old.uğunu
ifade etti. Ozince,
şöyle konuştu:
"kredi kartlarının
yarattığı para avan-
tajlarının Türkiye'ye
yarar sağlaması
muhteme!. lnşallah
enflasyon azalmaya
devam etsin, alışver-
işlerde kredi kartın-
dan çok bankamatik
kartı gibi kartları kul-
lanalım. Ama hala
enflasyon bir anlam
ifade ettiğinden,
biraz da kredi kart-
larında vade işlem-
leriyle erteleme söz
konusu olduğundan
bir cazibe içeriyor.
Ha rcamaları m ızda
ayağımızı yorganı
mıza göre uzatmak
lazım. Her türlü tak-
sit, vesaireden tüke-
timi artırıcı görerek
korkmak müm kün,
bu konudaki endişe
lere katılıyorum.
Borçlanırken, kredi
kartı kullanır ken
doğruya doğru yön-
lendiri!meli. Kredi
kartı kredi aracı
değil. Kredi kartı bir
ödeme aracıdır.
Lütfen kredi kartın-
dan borçlanmayınız.
kredi kartı taizi,
tüketici kredisi iaiz-
lerinin çok
üstendedir. kredi
kartını ancak kısa
vadeli finansman
ihtiyacı için ku!lan-
mak mümkün olur.
Tüketici kredisi kul-
!anmak gereken
yerde çok daha
uygundur."

J

küresel ısınma en oksulları vuracakok
Uzmanlar, küresel
ısınmanın ö!üm
oranında artışa yol
açacağı ve bundan
en çok yoksulların
zaraı göreceği uyarı
sında bulunuyor.
Dördüncü rapor-
larının ikinci böIümü
nü ortaya koymak
üzere 24 nisan
2007'de Brüksel'de
bir araya gelecek
uzmanlar, sıtma ve

deng humması gibi
tropikal hastalıkIarın
yayılacağını, ishal,
kötü beslenme, poIen
alerjisi, sıcak dal-
gaları, fırtınalar,
kuraklık ve sellerin
bedelini insanların
ödeyeceğine
dikkati çekiyor.
Uzmanlar, Avrupa'da
2003 yazındaki aşırı
sıcakların 16 ülkede
70 binden iazla

kişinin ö!ümüne yol
açtığını da hatırlatı
yor.Şubat ayındaki
raporda 2100'e
kadar dünyanın orta-
lama 1,8 i!a 4 derece
ısınacağını söyleyen
Hükümetler arası
lxıım Değişikliği
Uzmanlar Grubu,
6 nisanda küresel
ısınmanın etkilenenin
bö!gelere göre
sonuçlarını

Brüksel'de açıklaya-
cak. !klim uzmanları,
küresel ısınma nın
etkilerinin herkes
için aynı olmayacağı
uyarısında da
bulunuyor.
Orneğin en çok
etkilenecek
bölgelerin başında
Arktik geliyor çünkü
ik!im değişikliği
özellikle bu bölgeyi
vuracak.

§ATıtıK DEURE liluLı(

S ARIUIUTLU TATLAH L KÖYÜ,ı\IDE

16.30 tılıAYıS TARıHLERı ARASı

DEVRE tulÜİr SATİLİKTİR

0§]ul:0 533 340 41 41

EtE]ülAil ARAillY(IR

FirmamEda çalıştırıImak üzere

Asker!iğini yapmış

BAY şOFOR ARANIıJIAKTAD| R.

Adres: Gazhane Gaddesi No: 11

YATAŞ BAYİİ

Tel| 5;147877

EtE]ıIAil ARAillYOR

Yalova YoIu üzerindekl
Jirmamızın satış mağazasında

çallşmak üzere lise mezunu
30 yaşını geçmemiş

aranmaktadır.
Fotoğraflı CV lerinizi

hudurmaz@hotmail.com
adresine mall atmanız rlca olunur.
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Türkiye Müteahhitler
Birliği Başkanı Erdal
Eren,.rnevcut otoyol-
ların işletilmesi ile
yeni otoyol yapım
ihalelerinin aynı
paket içinde yer
alması gerektiğini
söyledi. Eren,
"Aksi halde otoyol
yapımı için finans-
man temini çok
zor" dedi. Eren,
Karayolları ile
Ozelleştirme ldare-
si'nin çalışmalarını
birleştirmesi gerek-
tiğini belirterek,
"Hükümet'in de
tartıştığı model ile
mevcut otoyolu
ihalesi ve Ankara,
lzmiı Bursa otoyoIu
ihaleleri bir pakette
yer almalı. Mevcut
otoyolların ge!iri
yapım işini
alacak firmalar
için de bankalara
garanti olacaktır"
diye konuştu.

0l özelle tirmelerlııe

ket önerisi
Türkiye Müteahhitler
Birliği Başkanı Erdal
Eren, özelleştirme
kapsamına alınan
otoyol ve köprülerin
satışını ANKA'ya
değerlendirdi.
Eren, otoyo| ve
köprü!erin
özeIleştirilmesinin
iki ayrı kurum tara
fından yapılmasının
doğru olmadığını
belirterek, özel!eş
tirmelerin birleştiril
mesi önerisinde
bulundu.
Hükümet'in de bu
konuda çalıştığını
kaydeden Eren,
dünyanın hiçbir
ülkesinde devletin
paralı oto yolları
işletmediğini kaydet-
ti. Otoyollar
konusunda ihtisas-
laşmış şirketler
bulunduğunu anla-
tan Eren, "Otoyol
işletmeciliği başlıca
bir iş" dedi.

Türk halkı he
Dünyanın en büyük
damızlık tavuk ırkı
üreticisi Alman
Lohmann Tıerzucht
firmasının genel
müdürü Prof. Dr.
Rudolf Preisinger, ı
Türkiye'de halkın
orta büyüklükte
beyaz yumurtayı
tercih ettiğini bildirdi.
Genel Müdür
Prof. Dr. Preisinger,
Lohmann
Tıerzucht'in Türkiye
temsilcisi Hastavuk
firmasının
Bursa'da Holiday lnn
Oteli'nde düzenlediği
2 günlük sektöre!
seminere katıldı.
Seminer
çerçevesinde
basın mensuplarının
sorularını cevaplayan
Preisinger, firma
olarak dünyanın
çeşitli bölgelerine
farklı türlerde damız
lık hayvan gön-
derdiklerini ve yine
bu bölgelerde ebadı-
na-rengine göre
değişiklik gösteren
yumurtalar
tüketi!diğin i söyledi.
Türkiye'de halkın
daha çok beyazve
ağırlığı dünya ortala-
masına uygun o|an

al
yumurta tükettiğini
belirten Preisinger,
"Dünyanın belli böl-
gelerinde insanlar,
beyaz ya da kah
verengi yumurtayı
tercih ediyor. BüWk
ya da küçük yumurta
tercihi de söz
konusu. Büyük
yumurtalar kiloyIa
satılan bölgelerde
önem kazanıyor.
Avrupa ve Amerika
adet olarak satın
alıyor fakat
Endonerya, |srail
ve Guatemala gibi
bölgelerde ağır!ık
önem kazanıyor. O
bölgelerde büyük
yumurta tercih edili
yor. Bir değerlendir
me yapacak olursak;
Amerika'da beyaz ve
küçük, lsrai!'de
beyaz ve alabildiğine
büyük, lngiltere'de
yüzde 100 kahveren-
gi ve büyük, Güney
Afrika'da da yüzde
100 kahverengi ve
küçük yumurta tercih
ediliyor. Türkiye'de
ise durum yüzde
80 beyaz ve yüzde
20 de kahverengi.
Yumurta ağırlığınız
da dünya ortalaması
seviyesinde. Yani ne

uıllurta ı terclh edl r

büyük ne de
küçük" dedi.
Konuşmasında böl
geye göre fark!ı!ık
gösteren damız!ık
hayvan üretimine de
değinen Prof. Dr.
Rudolf Preisinger,
firma olarak her böl-
geyl farklı şekillerde
gözlemleylp ihtiyaca
göre üretim yaptık-
larını ifade ederek,
"Ana damızlık sürü
beyazdır, bize beyaz
gelir. Onun yumur-
tası kahverengidir.
Kahverengi yumur-
tadan kahverengi civ-
civ çıkar ve o civciv-
den de kahverengi
yumurta etde eder-

siniz. Bütün olay,
erkeğin kahverengi
olmasından kay-
naklanır. Tüy ve
yumurta rengi, farklı
gen noktalarına
bağlıdır. Farklı gen
noktalarında yap-
tığınız değişiklik de
yumurtanızın rengini
etkileyecektir"
diye konuştu.
Lohmann Tıerzucht
Prof. Dr. Preisinger,
yumurta sarısının
beyazda daha büyük
ve sarının içinde
bulunan besin
maddesinin küçük
yumurtalara göre
daha az olduğunu
sözlerine ekledi.

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE oluı.l oKuYUı.l OKt|TuıI|
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DAUET
Partimizin Olağan Genel l{urul l{ongresi
7 Nisan 2007 Pazar günü saat 73.oo'de

Balıkpü,zarı Bayraktar (2) Düğün
S alonu' ndo yapılacaklın

Partili üyelerimizi, delegelerimizi ve
saygıdeğer Gemlik holkını kongremizde

. görmekten mutluluk duyarıa

Ferhat KURT
ANAVATAN PARTİSİ
GEMLİK İİ_ÇE BAŞKANİ
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Bursa'da kırmızı
ışıkta duran araçlara
çarpan TlR sürücüsü,
sıkıştığı kabinde
kurtarma ça!ışması
devam ederken, eline
geçirdiklerini gazete-
cilere fırlattı. 5 aracın
karıştığı kaza sonrası
bir saatlik çalışmayla
kurtarılan sürücü,
sedyede hastaneye
götürülürken, "Çek-
meyin beni. Sanki

Turkiye'de araba kul-
lanmasını biliyorlar"
diye tepki gösterdi.
Alınan bilgiye göre,
öze! bir taşımacı!ık
şirketinde TlR sürücü
!üğti yapan Fatih Ç,
ltalya'dan yüklenen
tekstil makinelerini
Demirtaş Organize
Sanayi Bölgesi'ndeki
bir fabrikaya indirip
lstanbul'a doğru
dönüşe geçti. Fatih

Ç.'nin kullandığı 34
AV 8802 plakalı TlR,
9şırı hız nedeniyle
lstanbul yolu ova
akça Beldesi trafik
ışıklarında bekleyen
aynı şirkete ait Han
nan Mülhim idaresin-
deki 34 TC 2283
plakalı TlR'a arkadan
çarptı. Bu TlR ise
daha sonra Halil
lbrahim pek mez'in
kullandığı 77 AC 372

Sayfe.J

plakalı yolcu midi
büsü, ŞenoI Göksin
yönetimindeki 34 VJ
6983 p!akalı.kamyon
ve lbrahim ozkan'a
ait 60 NB 733 plakalı
kamyonete çarptı.
kazadan sonra can
pazarı yaşa nırken,
Fatih Ç. sürücü
kabininde sıkıştı. Ön
kısmı hurdaya dönen
araçta ayakları
sıkışan Fatih Ç. için
itfaiye, sivil savunma,
sağlık ve polis ekip-
leri seferber oldu.

ö
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Kırmızı ı ıkta deh et

Jandarınadan tarlhl

e§er 0 eras 0ılu
Araç sürücüsü
Y.D. jandarma
tarafından
gözaltına alındı.
Ote yandan,
Büyü korhan
ilçesinde R.T.
isimIi şahsın
kültür ve Tabiat
Varlık!arı kaçakçılığı
yaptığı belirlendi.
Jandarma ekipleri
bu kişinin evinde
yaptığı aramada 1

adet ruhsatsız av
tüfeği, 21 adet av
tüfeği fişeği ile 2
adet gümüş ve bakır
sikke ele geçirildi.
Soruşturmanın
genişletilmesiyle
R.T. isim|i şahısla
bağ!antıları olduğu
tespit edilen M.O. ve
M.B. isimli şahısların
evlerinde yapılan
aramalarda ise 282
adet bakır para ele
geçirildi. Slkke ve
paralar müzeye tes-
lim edilirken, 3 şahıs
da adliyeye sevk
edildi.

Bursa'nın Kestel
ve Büyükorhan
ilçelerinde
jandarma tarafından
gerçekleştirilen
operasyonlarda
117 adet bronz
sikke ve 282 adet
bakır para ele
geçirildi.
Alınan bilgiye
göre, ll Jandarma
Komutanlığı'nca
alınan bir istih-
baratın değer-
lendirilmesi
sonucu, Kestel
ilçesi hudutları
içerisinde,
Bursa-Ankara
Karayolu üzerinde
faaliyet gösteren
bir akaryakıt
istasyonunda
bulunan bir
araçta eski eser
bulunduğu tespit
edildi. Jandarma
ekiplerinin
araçta yaptığı
operasyonda
117 adet bronz sikke
ele geçirildi.

l{ah|o hırsızıılı TEDA öreul 0rı akalaı
BURSA'da Tedaş
Arıza Merkezi'nin
bahçesinde bu!unan
bakır kabloların
kimliği belirsiz
bir kişi tarafından '
götürüldüğünü fark
eden görevliler,
kamyonetle takip
ettikleri zanlıyı
Kültürpark girişinde
yakaladı. 3 Tedaş
görev!isi, Kendilerine
bıçak çeken zan!ıyı
etkisiz hale getirerek
polise teslim etti.
Merkez Osmangazi
ilçesinde

Gaziakdemir
Mahallesi Kültürpark
yanında bulunan
Tedaş Arıza
Merkezi'nin bahçe-
sine giren 19 ya§ın-
daki Lazgin Açar,
bahçedeki bakır
kab|oları sürükle
yerek götürürken,
dün saat 05.00
sıralarında Tedaş
personeli tarafından
görüldü.
Tedaş çalışanları
Murat Yahşi,
Zafer Çamurcu
ve lbrahim Kılıçaslan,

Kü|türpark'a
doğru kaçmaya
çalışan Açar'ı, kamy-
onete binerek takibe
aldı. Zanlıyı Yeni
Kaplıca CaddÖsi
Kültürpark girişinde
yakalayan Tedaş
görev!i!eri, kendiler-
ine bıçak çeken
Açar'ı etkisiz hale
getirip, polise
haber verdi.
Tedaş görev!ileri,
kısa sürede olay
yerine gelen po|ise
zan|ıyı teslim etti.
Gözaltına a!ınan

zanlının hırsızlık
suçundan çok
sayıda kaydı
o!duğu be!irlenirken,
kendisine yardım
eden bir ki§inin
ise kaçtığı belirlendi.
Zanlının çaldığı
50 kilogram
ağırlığındaki
bakır kablolar
ise Tedaş çalışanları
tarafından depoya
götürdü.
Olayla ilgili soruştur-
maya Bursa Cumhu
riyet Savcılığınca
başlandı

TüRKlyE,NlN EN KALITELI ve f}
H
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EKONOtıllıK DAVETıYELERı
ı

EN UYGUN FİYATLARLA İİİ 'ii''| ı
$*
.ü* .,

aı ıı ıı ııı
EN 1ZEL ve GUZEL GUNLERIN\Z\ÇIN...

Renkli, siyah beyaz her tür!ü baskı işleri
ıı

.Fatura ğ lrsaliyç & El llanı & Broşür & Kartvizit.
Kaşe & Cllt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

Köffe- Ofset
MATBAACİLİK . YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK

|stııtııCad,BonSok,AkbankAralığı t'|o:3lBGEIıILİKhl :(0,2241 5139683 Fu:(0,224) 5133595

1 GUNDE DAVETİYE BA§İLİR
ıı
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istlfa
CHP'll Berhan Şimşek,
Bü!ent Arınç'a,
"(TBMM kadrolarında
çalışan, soyadı Arınç
olan akrabam yok)
şeklinde yaptığınız
açıklamayla gerçeği
gizlemiş, doğruyu
söylememiş bir
TBMM Başkanı olarak
istifa edip, özür
dilemeyi düşünüyor
musunuz?" dedi.
TBMM Başkanı
Arınç'ın yanıtlaması
istemiyle soru
önergesi veren
Şimşek, Meclis
kadrolarında
Arınç'ın akra-
ba|arı olduğu
yönündekl lddl-
alarını yineledi.
Bülent Arınç'ın
kardeşi Umit
Doğay Arınç'ın,
TBMM Mİİİİ
Saraylar Dairesi
Başkanlığı
bünyesinde

ı

ek Ann ,

a

m

a
Y

ırdı
oluşturulan Bilim ve
Değerlendirme
Kurulu'na yardımcı
olmak üıere oluşturu-
lan "Danışmanlar
Komitesi" üyeliği
veya başkanlığı yapıp
yapmadığını soran
Berhan Şlmşek,
yapmışsa bu göreve
hangi tarihte geti
rildiğinin ve bugüne
kadar kendisine
TBMM ya da Milli
Saraylar Başkanlığı
tarafından yapılan
ödemelerin açıklan-
masını istedi.

erhan şlMşEı(
a

AB, e tes m ok
Sanayi ve Ticaret
Bakanı Ali Coşkun,
"Bizim politikamız,
AB konusunda her
ne olursa olsun tes-
limiyetçi bir politika
izlememek" dedi.
Koılya'da Se!çuk
Universitesi (SU)
tarafından yaptırı!a-
cak Teknokent'in
temel atma törenine
katılan Sanayi ve
Ticaret Bakanı Ali
Coşkun, burada
yaptığı konuşmada,
Türkiye'nin yakın
zamanda hiç hak
etmediği krizli günleri
yaşadığını söyle
yerek, "U|kemizde
adeta ekonomik bir
deprem yaşanmıştı.
Sosyal istikrar ve
güven ortamında alı-
nan sosyo-ekonomik
kararlar ve özel sek-
törün de dq,steği ile

darboğazı atlattık,
düzlüğe çıktık.
Bugün OECD ülkeleri
arasında en büyük
büyümeyi ve istikrarı
sergileyen başlıca
ülke!erden birisiyiz.
Qrtalama 7.8'lik
büyüme ile tüm
dünyanın dikkatini
üzerimize çektik.
Türkiye, dünyadaki
en büyük 20 ekonomi
arasında 17. sıraya
kadar yükseldi ve
yatırıma teşvik
edilen 7 ülke arasına
girmeyi başardı"
dedi.
Türkiye'nin AB
sürecinde emin adım-
!arla ilerlediğini
dile getiren Bakan
Coşkun, "Bazıları
'Tren raydan çıktı',
'Tren durdu'gibi
sözler etti. Oysa ki,
benim sorumluğum

t
altında olan iş|et
me ve sanayi
konularının
görüşüldüğü
fasıl sona erdi
ve yakın zaman-
da bu konuda
müzakereler
başlayacak.
zaten bizim
hükümet olarak poli-
tikamız, ne pahasına
olursa olsun tes-
limiyetçi politikalarla
AB'ye üyelik hedefi
değitdir. Biz Master
ve Kopenhag kriter-
lerini ülkemizin
menfaati olarak
gördüğümüz için
uygulamaya çalışı
yoruz. Biz Türkiye'nin
40 yıldır görmediği
yenilikleri
getirmeyi başardık"
şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardın-
dan Sanayi ve Ticaret

Bakanı Ali Coşkun
ile beraberindekileı
butona basarak
Teknokent'in teme-
line ilk çimentoyu
döktü. Teme! atma
törenine Bakan
Coşkun'un yanı
sıra Konya Valisi
Osman Aydın, Konya
Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir
Akyürek, SU Rektörü
Prof. Dr. Süleyman
Okudan, AK Parti
Konya ll Başkanı
Mustafa Çevik,
akademisyenler ve
davetliler katıldı.
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Esra YAVUZ
Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Ağlama sevdam, ağlama
Onları bırakamam şimdi,
Şimdi olmaz anlıyormusun?
Tam bana ihtiyaçları varken olmaz,
Onları terk edip gidemem, dinleyemem seni...

Ağlam sevdam,
Hadiş üzme beni n'olıJr,
Bu kaçıncı hafta oldu hatırlatma onu artık
Düşünmemem lazım, unutmalıyım
Sen de biliyorsun benim için yaptıklarını,
Böyle sırt çeviremem onlara şimdi.

Ben hastayken başımda bekleyen onlardı,
Beni sevgiyle,şevkatle büyüten onlar,
Koruyup kollayan onlardı beni

sende biliyorsun.
Hadi söyle şimdi nasıl bırakıp

gidilir böyle iki insan!
Biliyorum,onlara sorsam git diyecekler,git

, yarınların için git.
Ama olmaz, biliyorsun ...
Onların emeklerini böyle çabuk unutamam
Bir kalemde böylesine silip atamam,
Sayursamda rüzgöra küllerini, yine dönüp
getirir rüz964
Geri çarpar yüzüme emeklerini...
Düşünsene tabiat bile haykırırken onların
bunca yıllık emeklerini,
Ve bana verdikleri o büyük, yürekten

sevgilerini
Bırakıp gidemem ben de şimdi...
Ağlama sevdam, ağlama artık
Bak o geldi, uğruna ağladığın o,
Uğruna haftalarca benden küstüğün o,
Bak,geri döndü, geldi.
Benim büyük annemi ve dedemi bıraka-
madığım gibi,
o da bırakmadı beni,
Ondakt de gerçek sevgiymiş demek ki,
Hadi ağlama şimdi sende sevdam
ArtıR ağlama, ağhma şevdam... 'D

Ağlama Sevdam

Daire,Zeytinlik, ViIIa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP iŞİERİ YAPİLİR

AclL $ATıLıK ,ıe ıtiRALııtLARıı,ıız içiıı gizi 
ARAyııIIZ

BAY ıilj§nn üııLP EillLAt,TAil
ıı ııHer Çeşit lak Alım, satım ve klralama Hizmetleri

120 n2 3 + 1 SATILIK LUX DA|RE

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

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

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lJüstaki! Ev (Bahçe lçinde)Yen| Devlet Hastanes| Altı

Eski PazarCad.100 m2 Dükkan, Serçe Sokak54 m2 2dükkan

lilektep §okak t|o:2 D:l §adık Fatma Apt 3+1. 
,l10 

m2 asansörlü .kombili satlık daire

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

Önünde 115 m2 Bahçeli

Balıkpuan Eskiuhil

K-,l(umla'da Ayuma Mevkii 6 Diınüm Zeytinlik a

Umurbey'de 12 donüm arazive AzOt kavşağına 400 mZ uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her TürIü Sigorta İşlemleri ve DoğaIgaz Poliçesi Yapıtır.

§EKER sıGORTA
iracide öıZALP

Tel :513 2474 Fax: 514 10 21

CHP'den §eze/eıiu turucu" u
Uyuşturucu ile
mücadele konusunu
üç yıldır TBMM

gündemine getiren
ancak AKP'den
gerek!i desteği bula-

u
mayan TBMM lnsan
Haklarını lnceleme
Komisyonu Başkanı,

arısı
CHP İzmir Milletvekili
Ahmet Ersin, konuyu
Çankaya Köşkü'ne
akıarma kararı aldı.
CHP'll Ersin, ANKA'ya
yaptığı açıklamada,
Gumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer'e
bir yazı yazarak,
gençler ve çocuklar
arasında uyuşturucu
kullanımının artışı ile
ilgili biIgi vereceğini,
uyuşturucu ile
mücadele konusunda
acilen harekete
geçilmesi gerekliliğini
aktaracağını belirtti.
Ersin, Mllll Güvenlik
Kurulu'nun (MGK)
uyuşturucu gündemi
ile toplanması gerek-
tiğine dikkat çekerek,
"Uyuşturucu PKK, El
kaide kadar tehlikeli"
dedi. Uyuşturucu ile
mücadelenin devlet
potitikası hatine getir-
ilmesi gerektiğini
kaydeden Ersin,
"Devlet, uyuşturucu
ile mücadelede
sorumluluğu anne
baba!arın üzerine
atmasın, topu taca
atmasın. Elini taşın
a|tına koysun" dedi.
Hap kullanıJnı arttı
Polis kayıtlarına göre,
kullanımı ve saklan-
ması daha kolay
olduğu için gençler
ye çocuklar arasında
hap kullanımının
daha yaygın olduğu-
na işaret eden Ersin,
Türkiye'nin uyuşturu-
cu, hap ve eroin
ticareti ve sevkinde
birkaç yıl öncesine
kadar transit ülke
konumuna getdiğirıe
dikkat çekti.
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