
Gemlik İşçi Emeklileri, Dul ve Yetimler Derneği Atatürk için mevlitjpk^ttu

Emekliler günü kutlandı
iemlik İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği, Atatürk’ün emekli olduğu 30 Haziran gününü 
Emekliler Günü” nü olarak kutlarken, Atatürk ve şehitler ile vefat eden emekliler için Çarşı 
amiinde dün öğle namazından sonra mevlit okuttu. Dernek Başkanı Hüseyin Yener, “Böyle bir 
ünde Atatürk’ü bir kez daha saygıyla andık”dedi. Seyfettin ŞEKERSOZ’ün haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Yazıhbaşlangrcı sayılan beniz Bayramı coşkuylakütlanacak

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanıyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kayıkhane halka açılıyormuş 2 .
Zamanın Kaymakamı* Sayın Hüseyin 

Köseoğlu , Bursa basını, bürokratlar, İl 
SpofMüdürlüğü personeli açılıştaydı.

Tesisin idari amirliğini Halk Bankası’ndan 
emekli Rıza Kaya’ya(Vamir Rıza) vemiştik.
0 günlerde Kayıkhane yolu yapılmadığın

dan her yer toz topraktı. Geziye çıkan tek 
tük gençler tesislerin önüne kadar giderdi.

Amacımız, Gemlik’ten İznik’e götürülen 
optimist, piratları ve yelkenleri yeniden 
Gemlik’e kazandırmaktı.

Bölge Müdürü bize söz vermişti. Siz diyor
du lokali güzel işletin, söz yelkenler Gemlik 
Körfezi’nde süzülecek...

Kayıkhane tesislerinden birkaç kişinin 
değil, tüm Gemliklilerin yararlanmasını 
istiyorduk. Lokal işletmeciliğini futbolcu bir 
arkadaşa verdik. Askerden yeni gelmişti. 
Evinden buzdolabı getirdi, kapılar halka 
açıldı.

Tesisin önü kumsal olduğu için çoluk 
çocuk tesisten yararlanıyordu.

Taraş ve dış kısma masalar koyduk.k
Güzel bir duruma geldi.
Halk çay, kahve içmeye geliyordu.
Ne olduysa o kış oldu.
Yaz bitince, gelen giden olmadığı İçin 

lokal kapandı. Ama lokalde bulunan kulübe 
ait masa ve sandalyeler, çalıştırıcıya Tesis 
Amiri rahmetli Kütüphane Müdürü Nejdet 
Elal tarafından zimmetlenmlş. Bizim bunlar
dan haberimiz olmadı. DEVAMI YARIN

Kabotaj hakkının Türk Bayrağı ve Milletine tanıdığı 1 Temmuz Denizcilik 
ve Kabotaj Bayramı’nın 79.uncu yıl dönümü bugün kutlanıyor. Bu 
nedenle günün sabah Atatürk Anıtında bir tören düzenlenecek. Öğleden 
sonra ise saat 16.oo da yüzme yarışları, tekne yarışları düzenlenecek.
Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramı bu yıl uzun 
aradan sonra yine 
kutlanıyor. 
Geçtiğimiz yıllarda 
deniz kirliliği 
nedeniyle gösteriler 
yapılmadan kutlanan 
Denizicilik ve 
Kabotaj Bayramı, 
geçtiğimiz yıl dp 
kutlanmıştı. * 
Bunun için bugün iki 
tören düzenlenecek. 
Törenin ilk bölümü 
Atatürk Anıtı önünde 
yapılacak, öğleden 
sonra ise yarışmalar 
var.

Seyfettin 
ŞEKERSOZ’ün 

haberi sayfa 2’de

îorüsan Loiistik'e teşekkür behesi
Bir süre önce TSD Gazi 
İlköğretim Okulu folklör 
ekibinin Makedonya'ya 
gitmesinin sponsör- 
lüğünü yapan Borusan 
Lojistik Fabrikası Bursa 
Bölge Müdürüne , Okul 
yönetimi ve ilçe Milli 
Eğitimi Müdür 
Yardımcısı teşekkür 
plaketi verdi. 
Haberlsayfa 5’de

CHP un çe Kongresi U Tenımıız’da
Cumhuriyet Halk Partisi 
Gemlik İlçe teşkilatı kon
gre hazırlığında.
10 Temmuz 2005 günü 
Esnaf Kefalet Kooperatifi 
Salonunda yapılacak olan 
genel kurulda, şimdiki 
Başkan Erdem Akyürek 
yeniden aday olacağını 
açıkladı. Haberi 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.ozcanvural.tk

Haftada İki

Petrol Türkiye’den akacak....

Bakü'den Ceyhan'a ham petrol taşıyacak 1.774 km'lik boru
nun içine bugün törenle petrol basılacak . Bu boru hattının 
440 km'si Azeraycan, 260 km'si Gürcistan topraklarından 
geçiyor. 1.074 km'si bizim topraklarımızda.

Boru hattının yapımı için 3.6 milyar dolar harcandı.
Bunun 2.6 milyar doları kredi, 1 milyar doları ortakların katkısı. 
Boru hattı çok ortaklı bir grup tarafından İşletilecek. Bu grupta 
en büyük pay sahibi yüzde 30.1 ile BP şirketi.
Bizim Türkiye Petrolleri AO şirketimizin ortaklıkta yüzde 6.5 payı 
var.

Dünyada her gün ortalama 82-84 milyon varil petrol üretiliyor. 
Bakü-Ceyhan boru hattı tam kapasite çalıştığında 1 milyon varil 
taşıyacak.

Bu boru hattı, ABD yönetiminin Ortadoğu petrollerini kontrol 
altına alma projesinin bir parçasıdır. 1994 yılında 
yapımı için anlaşma imzalandı.
Değişik zorluklara rağmen ABD yönetiminin itelemesi ile 
2000 yılında yapımına başlandı.

Arkasında ABD var
Boru hattının hedefi, Hazar Denizi çanağından çıkarılan 

Kazak petrollerini, Bakü'ye taşımak, getirmek, Bakü’den Azeri 
petrolüyle birleştirerek Gürcistan .üzerinden uluslararası pazara 
taşımaktır.

Hazar bölgesinde Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın 
günde 1.5 milyon varil ham petrol ihraç imkânına sahip olduk
ları, bu imkânın 10 vıllık sürede 3.0 milyon tona kadar yükse
lebileceği tahmin ediliyor.

ABD yönetimi, 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasın
dan sonra, Hazar petrollerinin Rusya'nın egemenliğine 
girmemesi için yoğun bir çaba içine girdi.

Hazar Denizi'nin zengin petrol rezervine sahip olduğu biliniy
or.
Bugün ulaşılabilen rezervlerden bile iyi bir işletmeyle 2010 yılın
da günde 4.0 milyon varil petrol elde edilebileceği söyleniyor.

Sovyetler Birliği dağılmadan önce Hazar Denizi'nden elde 
edilen ham petrol Rusya tarafından kullanılıyordu.

Geçiş ücreti alacağız
Sovyetler Birliği dağılıncaya kadar Hazar Denizi (1921-1935 

ve 1940 yıllarında yapılmış anlaşmalara dayalı olarak) İran ve 
Sovyetler Birliği arasında paylaşılmıştı.
Hazar Denizi petrol yataklarından bu iki ülke yararlanıyordu. 
1991 yılından sonra Hazar Denizi kıyısında üç yeni bağımsız 
devlet kuruldu.

zerbaycan, Türkmenistan, Hazar Denizi petrollerini paylaşan 
devlet sayısı 5’e yükseldi.

Bakü-Ceyhan boru hattıyla ABD yönetimi, Hazar Denizi 
kıyısındaki 
bu üç ülkenin petrollerini Rusya ve İran'ın hâkimiyet alanından 
kurtararak, 
kendi kontrolü altında dünya pazarına aktarma imkânına kavuş
tu.

Bizim bu projedeki rolümüz boru hattını topraklarımızdan 
geçirmemiz, 
petrolün Ceyhan’dan gemilere yüklenmesini sağ lamam izdir. 
Yararımız borudan akacak ve Ceyhan'da gemilere yüklenecek 
varil başına alacağımız komisyondur..
Bu da bize yılda ortalama 200 milyon dolar döviz imkânı sağlay
acaktır.

Bayan hastaya bakacak 
bayan hasta bakıcı aranıyor. 
Minibüs garajına cepheli 
120 m2 dükkan kiralıktır

olaı

Kabotaj hakkının 
Türk Bayrağı ve 
Milletine tanıdığı 1 
Temmuz denizci
lik ve kabotaj 
bayramının 
79.uncu yıl 
dönümü bugün 
kutlanıyor.
Düzenlenen tören
ler sabah saat 
09.00 Atatürk 
anıtına çelenk 
sunumuyla 
başlayacak. 
Saygfı duruşu ve 
Belediye bando
sunun çalacağı 
İstiklal Marşı'nın 
ardından Liman 
Başkanı Dr. Harun

Özmaden günün 
anlam ve önemini 
belirten konuşma 
yapacak.
Atatürk anıtındaki 
törenin ardından 
protokol ile mis
afirler hazırlanan 
römorkör ile 
denize açılacak, 
ulu önder Atatürk 
ve şehit denizci
lerimizin aziz 
hatıralarını anmak 
üzere hazırlanmış 
olan çelenk 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
tarafından denize 
atılacak.
Kabotaj Bayramı

için düzenlenen 
ikinci program 
saat 16.00 da 
İskele'de yapıla
cak.
Düzenlenen etkin
liklerde 100 ve 
200 metre serbest 
yüzme yarışları, 
Ördek yakalama, 
Ahşap tekne 
kürek yarışı, Kano 
yarışı, 10 beygir 
Lombardini motor 
yarışı, Leğen 
yarışı ve Yağlı 
Direkten Bayrak 
alma yarışının 
ardından Ödül 
töreni düzen
lenecek.
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i «idiler günöküİİandı ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU 
YAZ KURSLARI BAŞLIYOR

Gemlik İşçi Emeklileri Derneği, 30 Haziran günü emekli olan 
Atatürk için Çarşı Camiinde mevlit okuttu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

J Ulu önder 
i Atatürk'ün emekli 
' olduğu 30 Haziran

^927 tarihinin 
nekliler günü 

olarak kabul
4 'edilmesi, İşçi , 
i | Emeklileri Derneği 
j tarafından kutlandı. 
II Bu nedenle Atatürk 

^Anıtına çelenk
< । u koyan Gemlik İşçi 

İfe ı. ^Emeklileri Dul ve
j fKetimleri Derneği 

^Başkanı Hüseyin 
K. I , fener ile yönetim 

| kurulu üyeleri, 
E I saygı duruşunda

Gemlik İşçi Emeklileri Derneği Atatürk’ün emekli 
olduğu gün nedeniyle anıta çelenk koydu.

şehitlerimiz ve i mevlit
emekliler için okutuldu.

4 ■ 29 TEMMUZI. DÖNEM VİİZME
1 ■ 26 AĞUSTOS II. DÖNtM (JRSOOL, 

İNGİLİZa, MÜZİK, TİVATflO 
İRTİBAT TEL: 513 50 84

kin-

est

ano 
ir 
»tor

I bulundular. 
I' 10 Haziran'ın 
' işçi Emeklileri 

günü olarak kabul 
edilmesinin 
tüm yurtta kut
landığını söyleyen 
Yener, ulu önder 
Atatürk'ün de bu 
tarihte emekli 
olduğunu hatırlattı. 
İşçi Emeklileri

. Derneği tarafından 
' öğlen namazının 
I» ardından

Çarşı Camiinde 
Atatürk ve tüm

Küçük Kumla da KİRALIK' 
eşyalı ve eşyasız 

havuzlu yazlık daireler

Tel. 513 96 83

TEŞEKKÜR TEŞEKKÜR
Oğlumuz Buğra BAYGÜL”ün geçirdiği kaza sonucu gerekli 

tedavilerini ve ameliyatını başarı ile yapan;

Op. Dr. Necdet ÇULHAOĞLU’na 
Op. Dr. Haşan ERSEKLİ’ye

Yine ameliyatına yardımcı olan;

* Op. Dr. Şahmaran ÇELENKOGLU’na
Uzm. Dr. Teoman DUMLU’ya

Anestezi Uzm. Dr. Hülya KARAASLAN’a 
Başhemşire Gülay KORUCU’ya

Ve Hastanenizin Başhekimi de dahil çalışkan ve fedakar 
Hemşireleri, Ameliyathane Personeli ve 

Tüm Hastane Görevlilerine gönülden teşekkür ediyoruz.

Mehmet BAYGÜL ve Ailesi 
Gemlik Kaymakamı

Oğlumuz Buğra BAYGÜL’ün rahatsızlığı nedeni 
ile üzüntümüzü paylaşan, ziyaret eden, 

telefonla iyi dileklerini ileten
Belediye Başkanımız ve Eşleri Nuriye Hanım’a, 
Emniyet Müdürümüz ve Eşleri Ebru Hanım’a, 

Müftümüz ve Değerli Eşine, 
Değerli Daire Amiri ve Arkadaşlarımıza, 
Siyasi Partilerin Değerli Temsilcilerine, 

Değerli Gemlikli Dost ve Arkadaşlarımıza 
yürekten teşekkür ediyor, 
saygılarımızı sunuyoruz.

Mehmet BAYGÜL ve Ailesi 
Gemlik Kaymakamı
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CHP Gemlik İlçe Örgütü, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramınım kutladı

CHP Kabotaj bayramını kutladı
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü, 1 
Temmuz 
Denizcilik ve 
Kabotaj 
Bayramının 79. 
yıldönümü yap
tığı basın açıkla
masıyla kutladı. 
Kabotaj hakkının 
alınmasının, 
ulusal kurtuluş 
savaşı'nın 
başarıya ulaş
masının ardından 
atılan ve 
ulusumuzun tam 
bağımsızlığını 
pekiştiren önemli 
bir adım 
olduğunu hatırla
tan CHP İlçe 
başkanı Erdem 
Akyürek, "1926 

yılında atılan bu 
adımla, Lozan 
Antlaşması'nda 
kabul edilen ve 
uzun yıllar 
boyunca başka 
ülkeler tarafın
dan kullanılan, 
denizlerimizdeki 
egemenlik hak
larımız geri alın
mıştır" dedi. 
Bir devletin 
sahip olduğu 
kara sularında 
egemenlik hak
larının kullanıl
masından daha 
doğal bir şeyin 
olamayacağını 
ifade eden 
Akyürek, 
"Kabotaj aynı 
zamanda, 
ulusumuzun bu 
güne kadar 

başarıyla 
sürdürdüğü çağ
daş uygarlık 
yürüyüşünün 
amacına ulaş
ması yolunda 
inanç ve karar
lılığını ortaya 
koyan bir 
kazanım 
olmuştur.
Ülkemizin zengin 
bir denizcilik 
potansiyeli 
bulunmaktadır. 
Üç tarafı deni
zlerle çevrili 
olan Türkiye, 

sahip olduğu 
İstanbul ve 
Çanakkale boğa
zları ile önemli 
deniz ticaret yol
larının kesişme 
noktasıdır. 
Denizcilik sek

törünün geliştir
ilmesi gele
ceğimiz 
açısından 
da büyük önem 
taşımaktadır. Bu 
bakımdan, deniz

lerimizdeki mev
cut potansiyelim
izin en iyi 
biçimde değer
lendirilmesi 
başarısını 
gösterebilmeliy

iz.
CHP İlçe 
Örgütü olarak 
kabotaj 
Bayramı'nı bu 
düşüncelerle kut
luyoruz" dedi.

Erken toprağa verilen cenazeye tepki
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Geçtiğimiz Pazar 
günü Hamidiye 
köyünde toprağa 
verilen Ali 
Görücü'nün (82) 
kızı Nurten 
Erçin,babasının 
cenazesinin "Köy 
Şenliği" nedeniyle 
erken toprağa ver

ilmesine tepki gös
terdi. Erçin, "Bu 
cenazeye hakaret
tir. Bu durum 
köyde ilk kez 
yapılmıştır, dernek 
yönetimini kınıyo
rum" dedi. 
Geçtiğimiz 
Cumartesi günü 
akşamı Atatürk 
kordonunda otu

rurken aniden 
fenalaşarak 
geçirdiği kalp krizi 
sonucu ölen Ali 
Görücü'nün Pazar 
günü Hamidiye 
Köyüne getirilen 
cenazesinin Köy 
Şenliğine rastla
ması, şenliği 
düzenleyen dernek 
yönetimini şaşkına 
çevirmişti. 
Cenazenin cami 
önüne getir
ilmesinden sonra 
Ali Görücü'nün 
ailesinin izin ver
erek, cenaze öğlen 
namazından önce 
cenaze namazı kılı
narak defde- 
nilmesinden sonra 
eğlenceler 
başlatılmıştı.
BEN İZİN 
VERMEDİM

Babasının ölüm 
haberini alarak 
Mudanya'dan 
geldiğini söyleyen 
kızı Nurten Erçin, 
kendisinden erken 
defin için izin alın
madığını söyledi. 
"Ben de Ali 
Görücü'nün 
kızıyım,benim de 
rızam alınmalıydı. > 
kaldı ki ağabeyim
den izin alınırken 
cenazeden sonra 
eğlence yapılmay
acağını 
söylemişler. Köy 
dışından cenazeye 
gelecek akra
balarımız geç 
kaldılar. Herkes 
öğlen namazını bil
erek cenazeyi 
kaldırmaya geldiler 
ve cenazenin 
kaldırıldığını

öğrendiklerinde 
üzüldüler. Bu 
nedenle, Dernek 
yöneticilerini kınıy
orum" dedi.
Dernek yönetici
lerinin ağabeyine 
"Milletvekilleri 
gelecek, cenazeyi 
erken kaldıralım, 
çalgı olmayacak?' 
dediklerini öne 
süren Nurten

ELEMAN ARANIYOR ]

Bayan hastaya bakacak I 
bayan hasta bakıcı aranıyor.

513 26 10

Erçin, "Ağabeyimi 
kandırmışlar, ben
den ise izin 
almadılar, köy tari
hinde yaşanmayan 
bu olayı bir 
eğlence için neden 
bize yaşattılar. 
Hamidiye köyün
den biri bu işe alet 
olanları şiddetle 
kınıyor ve ayıplıyo
rum" dedi.
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Borusan Lojistik’e teşekkür belgesi
TSO Gazi İlköğretim Okulu Folklor Ekibinin Makedonya gezisine sponsorluk 

yapan Borusan Lojistik Bursa Bölge Müdürü Hayrettin Aksoy’a Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman Cura ve Okul Müdür Yardımcısı tarafından teşekkür belgesi 

ile birlikte ekibin fotoğrafı armağan edildi.

CHP İlçe Kongresi 

10 Temmuz'da yapılacak
\ Seyfettin ŞEKERSÖZ 

|jp.19-23 Mayıs tarih- 

J Z^erHde
Makedonya gezi
sine giden TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu Folklor 
ekibine maddi 
destekte bulunan
Borusan 
Lojistik’e 
teşekkür belgesi 
verildi.
Borusan Lojistik 
Bursa Bölge 
Müdürü Hayrettin 
Aksoy’a ziyaret 
eden İlçe Milli 
Eğitim Şube
Müdürü Ali 
Osman Cura ile 
Okul Müdür 
Başyardımcısı 
Alamet Cevdet 
İşler, Aksoy’a 
Borusan Lojistik 
adına teşekkür

plaketi verdiler. 
Makedonya'da 
öğrenci festiva
line katılan ekibin 
otobüs ve pas
aport vizeleri için 
4.850 YTL katkıda 
bulunan Borusan

Lojistik’e ayrıca 
Makedonya'da 
bulunan Yeni Yol 
Türk Derneği'nin 
gönderdiği 
plaketi de veren 
Cura ve İşler, her 
alanda Milli

Eğitim'e katkıda 
bulunan Borusan 
Lojistik'in bundan 
sonra da 
yapacağı destek
lerden dolayı 
ettiler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Erdem Akyürek 
yeniden aday 
olduğunu açık
ladı 
Cumhuriyet 
Halk Partisi 
Gemlik İlçe kon
gresinin 10 
Temmuz 2005 
Pazar günü 
yapılacağı açık
landı.
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi 
toplantı salo
nunda saat 
15.00 de yapıla
cak olan olağan 
kongrede 106 
delege oy kul
lanacak.
Yapılacak kon

grede başkanlık 
adaylığı için 
bazı isimlerin 
kulis çalışması 
içinde oldukları 
bildirilirken, bu 
kişilerin adaylık
larının 
önümüzdeki 
hafta içinde net
lik kazanması 
bekleniyor. 
CHP'nin ilçe 
yönetimi kongre 
sürecine gir
erken mevcut 
ilçe başkanı 
Erdem Akyürek, 
başkanlığa 
yeniden aday 
nldununıı açık
ladı.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
DOĞALGAZ 
KOMBİ
KAZAN 
KMMİFtt TESİSATI 
KLİMA 

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA 
î x YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞRLGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Dikkat! Herşeye vergi geliyor
Hükümet yine 
gözünü vatandaşın 
cebine dikti. Belediye 
Tasarısı yasallaştığı 
takdirde emlak ver
gisi yüzde 50 arta
cak. Eğlence, tatil ve 
şans oyunlarına da 
zam geliyor. 
Hükümet yine 
gözünü vatandaşın 
cebine dikti. Emlak 
Vergisi yüzde 50 
artıyor. Eğlence, tatil 
ve şans oyunları da 
zamlanıyor. 
KİMSENİN SESİ 
ÇIKMIYOR YA! 
Bizi yönetenlerin 
gözü, iş kaynak 
yaratmaya gelince 
nedense vatandaşın 
cebinden başka bir 
yer görmüyor. Her 
'açık' verildiğinde 
zam bindirenler, 
şimdi yeni bir zam 
sağanağına hazır
lanıyor. Belediyelerin 
gelirlerini artırmak 
için hazırlanan 
'Belediye Gelirleri 
Tasarı Taslağı' 
yasalaşırsa, evi olan
ların cebinden yüzde 
50 daha fazla vergi 
çıkacak; sinemaya,

kafeye gitmek, felek
ten bir gece çalmak 
ve hatta tatil yapmak 
pahalılaşacak.
DAĞA, TAŞA, UÇAN 
KUŞA VERGİ!
Taslak yasalaşırsa, 
binde 2 olarak uygu
lanan vergi, binde 3'e 
yükselecek. Yani 
vatandaşın ödeye
ceği Emlak 
Vergisi'nde yüzde 50 
artış yaşanacak. 
Hipodrom, araba 
yarışı, sinema, 
konser, lunapark, 
sirk, spor salonu gibi 
yerlerden, yüzde 10 
Eğlence Vergisi alı
nacak. Bu da vatan
daşa zam olarak geri 
dönecek. Bar, pavy
on ve gazino gibi 
eğlence yerlerinden 
ve internet salon
larından bile Eğlence

Vergisi tahsil edile

cek.
Vergi yağacak! 
Belediyelere gelir 
yaratmak için 
hazırlanan taslak, 
zam getirecek: 
Emlak Vergisi % 
50 artarken; sine
ma ve eğlenceye 

vergi konuluyor. 
Hükümetin belediyel
er için hazırladığı 
Belediye Gelirleri 
Tasarı Taslağı, 
vergilerle dolu! 
Taslak yasalaşırsa, 
evi olanların 
cebinden vergi için 
yüzde 50 daha fazla 
para çıkacak; sine
maya gitmek, felek
ten bir gece çalmak, 
tatil yapmak 
pahahlanabilecek. 
"Kamu Yönetiminde 
Yeniden Yapılanma" 
çalışmaları kap
samında oluşturulan 
taslak, Başbakanlık 
Müsteşarları ile İçiş
leri ve Maliye bakan
lıkları yetkililerinin 
yer aldığı çalışma 
grubu tarafından 
hazırlandı. İşte taslak 
yasalaşırsa, 
karşımıza çıkacak 

yenilikler: 
SÜRESİNDE 
ÖDEYENE İNDİRİM 
* Emlak Vergisi 'yerel 
vergi' haline getir
ilirken, vergi oranı 
yeniden belirleniyor. 
Buna göre; halen 
büyükşehir belediye
si sınırları içindeki 
konutlarda binde 2 
olarak uygulanan 
vergi, binde 3'e yük
seltilirken; diğer 
belediyelerde binde 
1 olan vergi, binde 
1.5'e çıkıyor. 100 mil
yarlık evi için 200 
milyon vergi ödeyen 
vatandaş, tasarı 
yasalaşırsa 300 mily
on lira ödeyecek. 
Yani vatandaşın 
ödeyeceği Emlak 
Vergisi'nde yüzde 
50 artış yaşanacak. 
* Emlak Vergisi'nin 
birinci taksidi mart, 
nisan ve mayıs 
aylarında, ikinci tak
sidi kasım ayında 
ödenecek. İlk taksidi 
süresi içinde peşin 
ödeyene ikinci tak
sitte yüzde 
YİTıhairım uygu
lanacak.

İngiltere, 
Türkiye'nin AB 
üyeliği konusunda 
kararlı olduğunu 
yineledi.
Dışişleri Bakanı 

Jack Stravv, bugün 
Avam amarası'nda 
AB bütçesiyle ilgili 
konuşurken sözü 
Türkiye'ye getirdi 
ve "Türkiye'nin 
üyeliği konusunda
ki kârar ve azmimiz 

aynen sürüyor" 
dedi. Stravv, kendi 
dönem başkanlık
ları sırasında bütçe 
konusundaki 
görüş ayrılıklarının 
aşılması için çaba 
harcayacaklarını 
belirtti.
İngiltere, 6 aylık 
AB dönem başkan
lığını bugün 
Lüksemburg'tan 
devralacak.
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■=»~ MUTFAK DOLAPLARI

YATAK ODASI 
GENÇ ODASI 
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI
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Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1

ı
Bu yaz sezonuda hizmetinizde |

Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. 

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 
Tel: (0.224) 363 98 72
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Rezervasyon Tel: 539 03 03
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Yurtlara kayıtlar başlıyor ■lakim ve savcılıkta yeni dönem
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu'na bağlı 
yurtlara müracaatlar 
yarın başlıyor. 2005- 
2006 öğretim yılında 
yurtlarda kalmak 
isteyen yükseköğre
timde okuyan ara 
sınıf öğrencileri, 
müracaatlarını 
1 Temmuz-07 
Temmuz 2005 tarih
leri arasında yap
maları gerekiyor. 
Öğrenciler müra
caatlarını, Yurt- 
Kur'un internetteki 
web adresine 
girmek suretiyle 
yapabilecekler. 
Başvuru ücreti alın
mayacak.
Ayrıca, Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme sınavına 
girerek, bir yük
seköğretim pro
gramına girmeye 
hak kazanan hazırlık 

I ve birinci sınıf 
। öğrencileri, YURT- 
' KUR yurtlarında 

kalmak için başvu
ruları, ÖSYM'nin 
kendilerine gön
dereceği tercih for

munun arka 
yüzünde yer alan 
yurt, burs ve kredi t 
başvuruları ile ilgili 
formu doldurmaları 
gerekiyor. Öğrencil
er, bu formda, burs, 
yurt ve kredi başvu
rularını yaparak, 
sınav sonuç belge
siyle birlikte yurda 
girmeyi hak 
kazandılarsa, bu 
durumdaki öğrenci
lerin kesin kayıtları 
05-16 Eylül 2005 tar
ihleri arasında 
yapılacak.
Yurt müracaatlarına 
ilişkin bilgi veren 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürü Haşan 
Albayrak, yurt, burs 
ve kredi başvuru

larında öğrenciler
den kesinlikle 
"başvuru ücreti" 
alınmayacağını, 
ayrıca öğrencilerin 
müracaat etmeleri 
halende şartları 
uyan hiçbir öğren
ciyi dışarıda bırak
mayı düşünmedik
lerini söyledi. 
Albayrak, son 2 
yıldır yükseköğren
im kredi ve yurtlar 
kurumuna müracaat 
eden tüm öğren
cilere burs veya 
öğrenim kredisi ver
ildiğini belirterek, 
yüzde yüz 45'lik 
artışla 110 milyona 
çıkartılan burslara 
bu sene zam 
yapılacağını 
açıkladı.

TBMM Genel 
Kurulu'nda, hakim 
ve savcıların nitelik
leri, atanmaları, hak 
ve ödevlerine ilişkin 
düzenlemeleri içeren 
Hakimler ve Savcılar 
Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı 
yasalaştı. Kanuna 
göre, hakimlere sicil 
verilmesi uygula
masından 
vazgeçiliyor. Birinci 
sınıfa ayrıldığı tariht
en itibaren 3 yıl 
başarıyla görev 
yapan hakim ve 
savcılar birinci sınıf 
olacak. Aynı yasayla 
AB ve Avrupa 
Konseyi ve BM kay
naklarında değinilen 
ilkeler ve 
anayasanın ilgili 
hükümleri dikkate 
alınarak hazırlanan 
tasarı, bu mesleğin 
uygulamasında 
yaşanılan bazı sıkın
tıların giderilmesini 
de amaçlıyor.
Avukatlıktan hakim 
ve savcılığa geçmek

isteyenlerde meslek
lerinde en az 3 yıl 
çalışmış, 35 yaşını 
doldurmamış ve 
yazılı sınav ile 
mülakatta başarılı 
olma koşulu 
aranacak. Nöbet 
tutan hakim ve 
savcılar ile adli yargı 
personeline "nöbet 
tazminatı" 
ödenecek. Hakimler 
ve savcılar hakkında 
somut delile dayan
mayan ihbar ve 
şikayetler işleme 
konmayacak. Hakim 
ve savcı adaylarında 
aranan yabancı ile 
evli olmama koşulu 
yürürlükten 
kaldırılıyor. İdari 
yargı hakim adavian 
valilik stajı yapmay
acak. Yüksek 
mahkeme üyeleri, 
hakimler, savcılar ve 

bu meslekten 
sayılanlar seçime 
katılmaları durumun
da eski görevlerine 
dönemeyecek.
Yasaya göre, hakim
lere sicil verilmesi 
uygulamasından 
vazgeçiliyor.
Savcılar için sicil 
uygulaması devam 
edecek. Yargıtay ve 
Danıştay daireleri 
yaptıkları kanun 
yolu incelemeleri 
sırasında tek veya 
toplu olarak karar 
veren hakimler ile 
iddianameyi 
düzenleyen, hükmün 
verildiği duruşmaya 
katılan ve kanun 
yoluna başvuran 
Cumhuriyet 
Savcıları hakkında 
'çok iyi, iyi, orta ve 
zayıf olmak üzere 
not verilecek.

PIRELLI’DE KAMPANYA
KAMPANYAMIZ 

STOKLARLA 
SINIRLIDIR

ESKİ LASTİKLERİNİZİN TANESİNİ 
IS YTL'YE SAYIYORUZ

YENİ LASTİKLERİNİZE 
KREDİ KARTINA i TAKSİT İMKANI SUNUYORUZ. 

ÖZKAYA OTOMOTİV 
GEMLİK BAYİİ 

11 nri H Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK ■ İRE ■ Te|, (0 224) 5B 73 93 Fax . 5U 4Q 44

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 
Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine

Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
o Plan-Proje Uygulama 
o Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
o Kolon Tesisatı 
o Kalorifer Tesisatı 
o Kombi - Radyatör 
o Mühendislik Isı Sistemleri 
o Merkezi Isı Sistemleri

hizmetinize sunmaktayız.

Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt
Tel: (0.224) 513 13 71 ■ 514 87 87

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle

Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK
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“Türkiye AB’ye kabul edilmelidir” Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

art Op. Dr. Yaşar ALTUN

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
"Türkiye AB’ye 
kabul edilmelidir. Ha 
edilmezse ne olur? 
Şöyle olur: Edilse 
de edilmese de 
Kopenhag siyasi 
kriterlerinin adını 
gerekirse Ankara 
siyasi kriterleri 
koyarız. Yolumuza 
devam ederiz" dedi. 
Erdoğan, 
Azerbaycan Milli 
Meclisi'nde yaptığı 
konuşmada, Türk ve 
Azeri halklarının, 
aynı dili konuştuk
larına, ortak bir tari
hi paylaştıklarına 
işaret ederek, 
Türkiye ve 
Azerbaycan'ın ortak 
bir coğrafyada, 
barış, istikrar ve 
refahın sağlan
masını amaçladığını 
belirtti.
Demokratik değer
leri önemseyen ve 
reform yanlısı bir 

lider olan 
Cumhurbaşkanı 
Aliyev'in, ülkenin 
gelişmesi yolunda 
gösterdiği çabaları 
takdirle karşıladığını 
ifade eden Erdoğan, 
demokratikleşmenin 
uzun vadeli 
istikrarın şartı 
olduğunu vurgula
yarak, Kasım ayında 
yapılacak seçimlerin 
Azerbaycan'ın bu 
yönde kaydettiği 
ilerlemenin sergilen
mesi için önemli bir 
fırsat olduğunu 
söyledi.
Erdoğan, 
şöyle devam etti: 
"BizfAfe'ye 
ekonomik birlik 
olarak görmüyoruz. 
Hıristiyan birliği 
olarak da görmüy
oruz. Biz AB'yi , 
değerler birliği 
olarak görüyoruz. 
AB, medeniyetlerin 
buluştuğu, uzlaştığı 
bir adres olmalıdır.

Bunu başarmak 
istiyorsa böyle bir 
adres olmak istiyor
sa AB Türkiye'yi 
arasına katmalıdır." 
Yukarı Karabağ ihti
lafının barışçı yön
temlerle, 
Azerbaycan'ın 
toprak bütünlüğü , 
korunarak ve bir an 
evvel çözüme 
kavuşturulmasının 
bölgenin istikrarına 
çok önemli katkı 
sağlayacağını 
belirten Erdoğan, 
"Avrupa Konseyi 
Ermenistan'ı işgalci 

ilan etmişti. Onlara 
düşen bir an önce 
oradan çekilmektir. 
Çeşitli lobi faaliyet
leri ile gerek 
Karabağ sorununu 
gerekse Türkiye ile 
ilgili sözde ermeni 
soykırımı iddialarını 
haklı gösterme 
çabaları yürütmek- 
teler. Biz arşivlerim
izi açtık. Bu konuda 
ideal bir cevap 
şu ana kadar ver
memişlerdir.
Çünkü haksız olduk
larını biliyorlar" 
dedi.

Kadınların beyin işlevlerindeki 
farklılıklar

Kızlarda beyin gelişmesinin ortalama 
11. yaşlarda zirve yaptığı, erkeklerin ise 
zirveye 3 yıl aradan sonra ulaştığı görülür. I

Spesifik olarak mekanik konularda 
mantık yürütme, hedefe nişan alma, uzam-' 
sal düşünme gibi spesifik alanlardaki 
beyin bölgelerinin erkeklerde, kızlardan 3- ' 
4 yıl önce olgunlaştığı anlaşılmıştır.

Oysa sözel yetenek, el yazısı ve aşina 
yüzleri tanıma gibi yetenekler kızlarda 
erkeklere göre bir kaç yıl önce olgunlaşır.

Kadınlar erkeklerin göremediği renkleri, 
ve desenleri görebilir, erkeklerin 
işitemediğini işitir, koklayamadıklarını kok
lar.

Erkeklerde hareketleri tespit eden 
hücreler daha çok, karınlarda desenleri 
tespit eren hücreler daha çoktur. Bu yüz
den erkek bebekler beşikleri üzerindeki 
dönen oyuncakları daha fazla izlerler. 
Erkek ve kız öğrenciler öğrenme hızı kapa
sitesi bakımından farklıdırlar.

İlaçların kadın ve erkek beyinlerinde 
ferklı etki yah tığı bilinir.

Öğrenme bozuklukları, otizm, dikkat 
eksikliği, şizofreni gibi rahatsızlıklar erkek
lerde daha fazla görülür.

Genç erkekler üniversiteye devam etme 
konusunda kızlardan daha isteksizdir.

Bütün bu farklılıkların nedenleri bilimsel 
olarak tam açıklanabilmiş değildir.

UN VER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ X

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
Ne w Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

* Marshall, Akçalı inşaat boyalan 
e Sıhhi Tesisat Malzemeleri
*=> Kat Kaloriferi
* Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri
* Baymak Kombi ve E.C.A

Banyo Dolabı
DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 

ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 
İTİNA İLE YAPILIR

Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK
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Esnafın kredi faizi 
düşürülüyor

Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri 
Birlikleri Merkez 
Birliği (TESKOMB) 
Genel Başkan Vekili 
ve İzmir Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri 
Birliği Başkanı 
Selahattin Hünü, 1 
Temmuz 2005 tari
hinden itibaren 
geçerli olmak üzere 
30 ay vadeli, 3 ayda 
bir ödemeli kredi
lerin faizlerinin 
yüzde 18'den 16.5'a 
düşürüldüğünü 
açıkladı.
Vadesi gelmemiş 
olan kredilere bu 
kararın yürürlük tari
hine kadar eski faiz 
oranı olan yüzde 18, 
söz konusu tarihten 
sonra ise bu karar 
hükümleri uyarınca 
yüzde 16.5 olarak 
uygulanacağını 
belirten Selahattin 
Hünü, 1 Temmuz 
2005 tarihinden 
itibarşn esnaf ve

sanatkarların kredi 
kullanırken kesilen 
yüzde 3 bloke ser
maye oranın da 
yüzde 3'den yüzde 
1'e indirildiğini 
söyledi. Hünü, 
böylece 10 bin YTL 
kredi kullanan bir 
esnafın eline 200 
YTL daha fazla para 
geçeceğini kaydetti. 
Bu faiz oranlarının 
daha da aşağıya çek
ilmesi için Merkez 
Birliği olarak çalış
maları yoğun
laştırdıklarını ifade 
eden Hünü, esnaf ve 
sanatkarların kullan
mış oldukları kredi 
faiz oranlarının 
günün koşullarına 
göre en iyi seviyeye 
çekilmesi için 
hükümet nezdinde 
çalışmaların devam 
ettiğini, 2005 yılı 
içerisinde bu faiz 
oranlarıyla esnaf ve 
sanatkara yaklaşık 3 
katrilyon liralık bir 
kaynağın kul
landırılacağını ümit

ettiklerini söyledi. 
Hünü, "Başta 
Başbakan sayın 
Recep Tayyip 
Erdoğan olmak 
üzere tüm hükümet 
üyelerine ve emeği 
geçen, katkıda bulu
nan ilgili kurum ve 
kuruluş temsilciler
ine esnaf ve 
sanatkarlar adına 
teşekkür ediyor, 
şükranlarımızı 
sunuyorum" dedi. 
Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri'nin 
esnaf ve sanatkarın 
gerçek yuvası 
olduğunun altını 
çizen Hünü, 
Kooperatifler, esnaf 
ve sanatkarlarındır. 
Size en yakın koop
eratife mutlaka 
uğrayın, bilgi alın. 
Çünkü bizler en 
uygun faizle, en 
uygun şartlarla ve en 
uygun vadelerle 
kredi veriyoruz dedi.

Bursa Bağ-Kur İl Müdürlüğünden , 
£>__ aldığım Bağ-Kur sağlık karnemi kaybettim.

Hükümsüzdür.
Selenay ÇAM

ELEMAN ARANIYOR
MURAT T6KNIK OTOMAT SANAVI

Üretim departmanımızda aşağıdaki şartlara haiz bay CNC torna operatörü aranmaktadır.
- Meslek Yüksekokulu Makine bölümü veya Endüstri Meslek torna mezunu
- CNC torna konusunda yetiştirilmek üzere
- Vardiyalı çalışabilecek
- Gemlik ve yakın çevresinde ikamet eden
- Bay adayların askerliğini yapmış olması
- 30 yaşını aşmamış olması
- Ekip halinde çalışmaya yatkın, liderlik özellikleri olan
- Esnek çalışma saatlerinde çalışabilecek
İlgilenen adayların CV’lerini aşağıdaki e-mail adresine yada faksa göndermeleri rica olunur, 
e-mail: muratotomat@muratotomat.com.tr - Fax: 522 81 81 - TEL: 522 81 80

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Türkiye İspanya bayanlar
Bayanlar voleybol maçınl İspahya ile oynadık. 8 set 

oynanan maçta filenin sultanları ilk seti 25-23 kaybetti.
İkinci seti, Türkiye 26-24 , Üçüncü seti İspanya 26- 24 , 

dördüncü seti Türkiye 26-25 ve beşinci seti 15-10 alarak 
grubunun en kuvvetli takımı olduğunu gösterdi.

Durum Türkiye 3- İspanya 2
Türkiye - Yunanistan Akdeniz Oyunları

Akdeniz Oyunları’nda yarı finale kalmak için 
Yunanistan’la oyunuyoruz.

3. dakikada çok güzel yapılan ortayı gole çeviremedik. 
20. dakikada Serkan’ın çok sert şutunu Yunan kalecisinin 
akını önledib

32. dakikada Cafercan’ın attığı golle 1-0 öne geçtik.
rüzgara karşı oynamamıza rağmen takımımız istekli 

oynadı.
Türk Milli Takımı ikinci yarı kapalı ikinci yanı kapalı bir 

düzen içinde oynamayı tercih ettiler. Genede yakaladıkları 
pozisyonları cömertçe harcadılar.

Bu maçta Cafercan, fevkalade oyunu ile göz doldurdu. 
Maçın ilerleyen saatlerinde Cafercan’ın yorulması üzerine 
takıma Bekir girdi. Bu bir taktik değişikliğiydi. (Maçı biraz 
olsun soğutmak) Bu maçın galibi Ispanya - İtalya ile 
oynayacak.

Akdeniz Oyunlarını doyasıya seyrediyoruz. Bundan 
evvel genç takımlar düzeyinde konfederasyon turnuvası 
ve her bnanşta Akdeniz Oyunları.

Genede TRT’ye kendi adıma teşekkür ediyorum.
< Bundan evvel genç takımlar şampiyonası NTV’den de 

seyrettik.
Ne varki eleştiri yazısı değilde, başarı yazısı yazmak 

daha doğru olacak.
İşte filenin sultanları işte haltercilerimiz. Güreş ve her 

dalda sporcunun kendine kendine yakışır maç çıkart
maları takdirle karşılanıyor. Şu ana kadar madalya sırala
masında takımlar içerisinde 4. durumdayız.

Oyunların 29. gecesi yapılan Brezilya - Arjantin maçı 
seydilmeye değerdi.

Ne varki buradakiler pek hoşnut değil, seyredenler 
televizyonkolik oluyor. Hanımlar seyretmeleri gereken 
dizileri seyretmekten korkuyor.

Genede spor severlerin hoşnut olduğunu zannediyo
rum.

O Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı, 
Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Sinem DURGUT

KWDflKİWIUKWZUK
Yunusla* jcarışısında denize cepheli 

2+1 , 2 milyar peşin.

Sahibinden KİRALIK daire
Özen Sitesi No: 11 Kat:3 K.Kumla

Tel: (0.224) 513 12 80

GSM: (0.537) 624 65 88.

(0.532) 792 23 03

K.KUMLA’DA
EŞYALIVEEŞYASIZ 

KİRALIK 
HAVUZLU DAİRE 

513 96 83

Gemlik Vergi 
Dairesi’nden 

aldığım 
267 045 2708 

vergi nolu vergi 
levhamı 

kaybettim.
Hükümsüzdür. 
Turgut DAĞLI

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

mailto:muratotomat@muratotomat.com.tr
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Kadınlar neden kadınlarla çalışamaz? ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

3. Kadın Yöneticiler 
Zirvesi’nde, 
"Kadınların 
Kadınlarla Çalış
ması Neden Zor?" 
başlıklı konuş
masıyla yer alan 
Prometheus 
Danışmanlık Genel 
Müdürü Yücel Atış, 
konuyla ilgili araştır
ma sonuçlarıyla 
katılımcıların ilgisini 
çekti.
Yücel Atış, konuş
masına başlarken, 
kadınların erkek
lerde az rastlanan 
özelliklerinden bah
setti ve bu özellik
leri kısaca; senaryo 
ve iletişim yeteneği 
ve beden dili kullan
ma olarak sıraladı. 
Ayrıca, kadınların 
kadınları algıla
masının anlaşıl
masının daha zor 
olduğunu ve kadın
ların liderlik profil
lerinin erkeklere 
oranla daha 
değişken olduğunu; 
kararlarının 
değişken olduğunu 
ve karar verirken 
daha çok etki altın

da kaldıklarını 
savundu.

Atış, Türkiye çapın
da farklı yerlerde 
konumlanan 100 şir
kette yapılan ve 
sadece kadınların 
cevapladığı araştır
manın sonuçlarını 
açıkladı. Bu araştır
manın uygulandığı 
şirketlerdeki kadın 
çalışanların bulun
duğu dereceler 
şöyle sıralanmakta; 
Şef; % 20-25, 
müdür; %10-15, 
genel müdür 
yardımcısı; % 5-10, 
genel müdür; % 1-5. 
Bunun yanı sıra 
Atış, kadın yönetici
lerin çoğunlukla 
finans, medya ve 
moda sektörlerinde 
görev aldıklarını 
vurguladı ve araştır
ma sonuçlarını açık
lamaya devam etti. 
Araştırmada yer 
alan, "Üstünüzü 
seçme şansınız 
olsaydı kimi seçer
diniz?" sorusuna 
bayan katılımcılar 
%5 oranında kadın, 

%15 oranında fark 
etmez, %80 oranın
da ise erkek, 
yanıtının verildi. 
"Astınızı seçme 
şansınız olsaydı 
kimi seçerdiniz?" 
sorusuna verilen 
yanıtlarda yine 
dağılım benzerdi; 
%15 kadın, %35 fark 
etmez, %50 ise 
erkek, yanıtı verildi. 
Öte yandan, yine 
aynı katılımcılara 
yöneltilen "Birini 
işten çıkarmak 
zorunda olsanız, bu 
kim olurdu?" 
sorusuna verilen 
yanıtlarda ise tam 
tersine, çoğunlukla 
‘kadın’ seçeneği 
işaretlenmiş.
Atış, araştırma 
sonuçlarını kısaca 
şöyle yorumladı; 
"Kadınlar üstlerinin 
ve çalışma 
arkadaşlarının 
çoğunlukla erkek 
olmasını isterken, 
işten çıkarılacak 
kişiyi ilk önce 
kadınlardan seçiyor
lar. Ve katılımcılar 
seçimlerinin sebebi

ni şöyle sıralıyorlar; 
• Kadınlar birbirler
ine iş ortamında, iş 
dışı problemler 
yaratıyorlar.
• Aile problemlerini 
işe daha çok yan
sıtıyorlar.
• Kadınların çok 
olduğu yerde 
dedikodular artıyor. 
• Kadınların arasın
daki rekabet erkek
lerin performansını 
olumsuz etkiliyor.
• Rekabette her 
yolun mubah 
olduğunu düşünüp, 
abartılı davranışlar 
sergiliyorlar.
• Kadınların başarı 
kriterleri farklı.
• Birbirlerini şikâyet 
etmeyi seviyorlar.
• Erkeklerle daha 
rahat çalışıyorlar.
• Çok konuşup, az 
çalışıyorlar.
• Kadınların ev 
telaşı mesai zaman
larında problem 
oluyor.
• Başarısızlıklarına 
bahane uyduruyor
lar.
• Etraflarında az 
rakip istiyorlar.

Hazin Aşk

Bana boşuna gel deme 
Gelecek hal mi kaldı?
Uzaklardan gülümseme 
Gülecek hal mi kaldı?

Saman aleviydin söndün 
Kül olmuş ateşe döndün 
Bak beni ne halde gördün 
Sevecek hal mi kaldı?

Derbeder bir hale soktun 
Aslında beni hep yıktın 
Rüzgarın önüne kattın 
Savrulacak hal mi kaldı?

Demirali der; Aşkımız 
hazin

Şöyle bir dünyayı gezin 
Varsın bulunmasın izin
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HAÇİN „
Yazan : Zebercet COŞKUN

- Ben gidiyom! diyor arada, salıveriyorlar.
- Bir başına... Diş ehleti...
- Rüstem ağa, gadanı alayım, birini sal 

Rumluya!
- Gelir bacı...
- Bekirim... Geliyor!. Nah işte!..
Her yanda lekeler kara kara... Dönüyor kar

alıklar... Dönüyor, dönüyor olduğu yerde. 
Nereye çekiverse bakışlarını kara lekeler 
orada dönmeğe başlıyor. Bir değil, bin tane 
göz alabildiğine uzanan akovada. Gözünü 
kıpırdatınca o oynak şey yer değiştiriyor. 
Dinleye dinleye ses de gelmeğe başladı kulak
larına. Duydunuz mu? “Ah, Bekirim!.. Derinde 
tüfekler atılıyor, duydunuz mu ola?” Kimse bir 
şey duymuyor.”Dinleyin kele!” dinliyorlar. 
“Duydunuz mu kele?” Duyuyorlar... Silah ses
leri.. Derinden... Sonra birden Rumlu’nun üstü 
duman oldu ve öyle bir gümbürtü koptuki,Orta 
Köy’ün tüm evlerinin kapıları açıldı ardlarına 
dek, dışarı fırladı kim varsa içerde.Rumlu 
duman dumana... Şaşkın bakıyorlar...Silah 
sesleri giderek çoğaliyor.Çetin bir dövüş var 
Rumlu’da. Rumlu kimin umrunda... 
“Bekir!”deyip dövünüyor annesi. “Gitti!.. 
Bekirim gitti! Elimilen yolladım! Ölümün 
kucağına!.. Elimilen!..” i

- Silahlanıp varak dedi Rüstem ağa. 
Yardıma!..

- Gadanızı alayım, Bekirimi döndürün 
buraya! O şunca bede daha... Dövüşün içinde 
kaldı...

Çabucak çıktılar Orta Köylüler. Ermeni jan
darmalar kim bilir kaç kez basmışlar evleri 
didik didik aramışlar, ama işte her biri silahlı. 
Bellerde ve omuzlardan aşağı dizi dizi fişekler.

- Bekir! Ah, gitti Bekir! Üç yavrumun üçü 
de gitti... Üçü de gavurun içinde kaldı. Tanrım 
kurtar onaları! Süleymanım, Sultanım, 
Bekirim!.. Üstünü, başını paralıyor, saçlarını 
yoluyor. Tanrım kurtar onları!.. Yok töbe, 
töbe... Biri senin yoluna kurban olsun, ikisini 
bana bırak!.. Sultanı verdim! Sana kurban 
verdim Sultanı... O senin olsun! Süleymanımı 
bağışla bana!.. Bekirimi bağışla bana!.. 
Bekir!.. Daha bebe o..Dünkü bebe!. Ne bilir 
gavurdan, dövüşten!.. Bekirim! Bekirim, 
Tanrım!. Saçı telli Sultanım senin olsun!..

Anasının duasına mı, kim bilir, Bekir çıktı, 
geldi az sonra. Rumlu yolundan değil, bir 
başka yönden. Sardılar atın çevresini.

- Evimizden çıktımdı ki, ilk tüfekler atılmağa 
başladı. Yukarı sürdüm hayvanı. Tüfek sesleri 
aşağıdan geliyordu. Kar Savuran’a vardım. 
Ordan da buraya geldim.

“Süleyman!” diye dövünüyor şimdi 
ana.”Bekiri verdin, şimdi SüleymanlSultan 
senin olsun !” Gözleri bir başka bakıyor. 
Şartlamadı, kucaklayamadı yavrusunu. Hep 
yolunuyor, üstünü, başını, saçını... Duvarlara 
çarpıyor kafasını. “Süleyman! Süleyman!.”

Son HAÇİN kaymakamı Çalyan Karabitin 
not defterinden:

2 şubat 1336 
Bugün Haçin’e hareket ediyorum. Çok 

önemli bir gün benim için. Yüreğim aşk dolu. 
Belki de ölümün kucağına atıyorum kendimi... 
Bile bile gidiyorum, yolumun üstünde ölüm de 
olsa ... Bu görevi kabul etmeyebilirdim, beni 
hiç kimse zorlamış değil. Kozan’da evim var, 

biri kız, ikisi oğlan üç tane çocuğum var. 
Anam, babam, karım... Türk hukukundan 
mezunum, avukatlık yapıyorum.

Ocak ayının ortalarına doğru Kozan’daki 
işgal Kuvvetleri Kumandanı bizleri çağırdı. 
Neredeyse bir ay geçti o günden bu yana... 
Çok düşündüm... Günler, haftalar boyu 
düşündüm. Haçin’de durum karmakarışık, 
hepimiz biliyoruz. Haçin kaymakamı Arminek 
efendiyi Mösyü Tvarde geri çağırdı. Döndü d 
Arminek efendi. Kendisiyle görüştüm.. 
Zannımca kişiliği pek güçlü biri değil. Belki de 
olaylar şaşırttı onu.. Kesik kesik, kaçamaklı 1 
cevaplar veriyor, tam olarak durumu açık
layamıyor. Anladığıma göre particilerin oyun
cağı olmuş. Mösyü Tvarde de bizler gibi 
düşünüyor. “Böyle kritik zamanlarda güçlü bir 
idareci ister. Haçin’deki durumun karışıklığı 
biraz da kaymakamın beceriksizliğindendir, 
beyler!” diyerek söze başladı Mösyö Tvarde 
“Oysa böyle zamanlarda her şeyi inceden inc
eye düşünmek gerek... Gelişi güzel atılmaya
cağız ortaya!.. Belirli bir gayemiz var. Her şey 
o gayenin gerçekleşmesini hazırlayacak şek
ilde yürümeli. Biz bir bütün olmak, bir Klikyp^ 
devleti kurmanın hazırlığı içindeyiz. Sessizce, • 
ürkütmeden ve de hiç bir şekilde cana kıy
madan yapacağız bu işleri. Haçin’de her şey 
karma karışık olmuş. İlerde yerli halkı kazan- ı 
mak siyasetini güdelim derken, Arminek efen
dinin beceriksizliği yüzünden iyice arap saçı
na dönmüş işler. Adam kaçırma»ırza geçmek | 
ve cinayet alıp yürümüş. İlavesi yok, olduğu j 
gibi gerçektir söylediklerim. Bu durumda ken
disini geri çağırmak zorunda kaldım. Şimdi 
yapabileceğimiz tek şey, iyi bir idareci bulmak 
ve hiç olmadık bundan sonra durumu düzelt
meye çalışmak...

DEVAMI YARIN
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Aspirin hakkında şok iddia
Her derde deva 
olarak gösterilen 
aspirin hakkında 
ciddi şüpheler dile 
getiriliyor. Aspirin'in 
meme kanserinden 
felce kadar ağır 

1 hastalıklara yol açtığı 
i ileri sürüldü.
* Dr. Mehmet Kınık'ın 
* yazısı:

ASPİRİN 
MESELESİNE NOK
TAYI KOYUYORUM 
Son günlerde 
'herkese' bol 
keseden aspirin 
öneren yerli ve ithal 
doktorlarımızı 
görünce 'Aspirin 
hakkında yazmak 
şart oldu' diye 
düşündüm...Üretici 
firmalar bana kıza
caklar ama televizy
onlara çıkıp 'Herkes 
bir aspirin almalı' 
diyen meslek
taşlarımın büyük 
yanlış yaptıklarını 
söylemek boynu
muzun borcu. 
Daha önce de bah-

» settiğim gibi FDA, 
I (Food and Drug 
’ Administration) İlaç 

firmasının bu konuda 
kendisine yaptığı 
başvuruya cevaben, 
aspirinin birincil 
korumada kullanıl
ması önerisini, yani 
Türkçe'si 'Kalbinde 
sorun olsun veya

olmasın herkes 
aspirin alsın diye
lim...' önerisini kabul 
etmemiştir. Sebebi 
de aspirinin Çorum 
leblebisi değil, 
önemli yan tesirleri 
olan bir İLAÇ 
olmasıdır. Bedava da 
dağıtılmıyor...
Parayla satılıyor... 
İnsan 'Herkes leblebi 
yesin' derken bile 
durup bir düşünür... 
Nasıl oluyor da bir 
'ilaç' için 'herkes 
alsın' deniyor bunu 
anlamıyorum...
Acaba firmaların 
Türkiye'de aspirinin 
reklamı için yaptığı 
harcama tutarı ne 
kadar? Eğer böyle 
bir bütçe var ise bu 
muazzam pazarın 
reklam bütçesinden 
kimler nasıl yarar
lanıyor? Bu ne biçim 
soru, 'Türkiye'de ilaç 
reklamı yapmak 
kanunen yasak' 
dediğinizi duyar 
gibiyim. Gelin 
İstanbul Tabip

Odası'nın yayın 
organı Hekim 
Forumu dergisinden 
Sayın meslektaşım 
Dr. Murat Civaner'in 
yazısına bir göz 
atalım..
İlaç firmalarının 
uyguladığı üçüncü 
taraf stratejisi, 
mesajınızın saygın 
bir üçüncü taraf 
ağzından verdirme 
sanatı olarak tanım
lanıyor. Bir ilaç şir
keti yeni bir ilacı 
piyasaya 
sürdüğünde sıklıkla, 
Key Opinion Leader / 
Saygın Görüş Sahibi 
(SGS) diye 
adandırılan bir 
üçüncü tarafla 
iletişim kurar. Bu 
kişi, meslektaşların
ca saygı duyulan ve 
basının sıklıkla 
görüşlerine başvur
duğu etkileyici 
biridir. SGS bir 
eğitim hastanesinin 
toplantılarında parlak 
bir konuşmacı, tele
vizyon programların

da bir bilirkişi ya da 
tıbbi bir toplantıya 
gözlemekle ilgilenen 
serbest bir gazeteci 
olabilir.

Saygın Görüş Sahibi 
kişilere danışmanlık 
işleri önerilir; ilaç 
şirketleri onlardan 
ürünlerini doğrudan 
övmelerini bekleme
zler. Bu SGS'nin 
güvenirliğini ortadan 
kaldırır. Onun yerine, 
SGS'lerin, meslek
taşlarıyla konuşarak, 
toplantılarda dersler 
vererek, basınla 
röportaj yaparak ya 
da ilacın olumlu 
tanıtımına katkıda 
bulunacak hemen 
her şeyi yaparak bir 
'söylenti' yaratması 
beklenir.'
Saygın Görüş Sahibi 
doktorlarımızın yol
ları açık olsun... 
Ben size aspirin 
konusunda dünyada
ki bilimsel araştır
maların ne dediğini 
anlatayım, siz de bu 
bilgilerin ışığında 
mutlaka kendi dok
torunuza da 
danışarak aspirin 
alıp almamanız 
gerektiğine karar 
verin;...
Kimler düzenli 
aspirin almalı: 
Daha önce kalp krizi 

geçiren veya EKG, 
anjiyo, Ca score testi 
ile kalp damarlarında 
bir rahatsızlığı 
olduğu ispat edilen 
ERKEKLER aspirin 
kullanmalıdır. Çünkü 
daha önce kalp krizi 
geçiren erkeklerin 
aspirin kullanmaları 
halinde ikinci enfark
tüsü geciktirdikleri 
kesin olarak göster
ilmiştir.
Sigara, yüksek tan
siyon, şeker 
hastalığı, yüksek 
kolesterol, düşük 
HDL kolesterol, 
obezite, ailesinde 
erken enfarktüs gibi 
risk faktörlerinden iki 
veya daha fazlası 
olan 40 yaş üstü 
ERKEKLER de 
düzenli aspirin 
almalıdır.
Kimler düzenli 
aspirin almamalı: 
Çalışmalar KADIN
LARIN erkeklerden 
farklı olarak 
aspirinden yararlan
madığını gösteriyor. 
Dolayısı ile şimdil
erde lafı edilen 
'Menapozdan sonra 
kadınların mutlaka 
aspirin alması' şek
lindeki genelleme 
doğru değil.
Aspirin, kadınlarda 
meme kanserini 
artırabiliyor. Bu

konuda yayınlanan 
en son çalışmada 
(Journal of National 
Cancer İnstitue.
June1,2005) araştır
macılar, her gün 
aspirin alan kadınlar
da meme kanseri 
gelişme riskinin % 
80 arttığını gösterdil
er..
Doktoru özellikle 
önermedikçe 
yaşlıların düzenli 
aspirin almaması 
gerektiğini düşünüy
orum. Bildiğiniz gibi 
aspirini veriş nedeni
miz kanı sulandır
ması ve damar 
tıkanıklıklarını 
önlemesi ama bu 
faydası bazen isten
meyen yan tesirlere 
neden olabiliyor.
Düzenli olarak düşük 
doz aspirin kullanan
larda mide bağırsak
larda şiddetli kana
ma riskinin % 70, 
beyin kanaması ile 
felç geçirme riskinin 
ise % 40 arttığı gös
terilmiştir. Önerim; 
70 yaşının üzerindey
seniz hele hele yük
sek tansiyonunuz da 
varsa aspirin 
almayın... 
üşük doz aspirin 
almanız (81-325 mg.) 
sizi aspirinin yan 
tesirlerinden korur.' 
demek yanlıştır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

i

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

C.Savc ılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

■;
d

o
iio

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoölu-Esadap 514 45 49
Anytur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE

1TEMMUZCUMA 
ÖZER ECZANESİ

___________ GEMLİK _________________________  [305^2 
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MMM

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2171

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri ; KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



mCCflİTPETRÖL
AKARYAKITTA OLDUĞU GİBİ 

LPG'DE DE GÜVENCE

1.7.2005 TARİHİND€N İTİBflfl€N HİZMCTİNİZDCVİZ.
OTOGAZ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

a) Petrol Ofisi Anonim Şirketi
b) Milangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. AŞ.

AKCflN PETROL
P.O. Akaryakıt ve LPG İstasyon

K.K<ımla - GEMLİK
Tel: 538 03 86

Merkez: 513 17 78 - 513 10 79 Fax: 514 86 41



Bursa’nın tanınmış İskender Kebapçısı artık Gemlik İmam Aslan Tesislerinde

Kebapçı İskender Gemlik’te şube açtı
Şubesi 

Açılışta 
tanıtımı

Pursanın dünyaca ünlü döner kebapçısı “İskender” in Gemlik 
İmam Aslan Tesisleri’nde Vali.Oğuz Kaan Koksal tarafından açıldı, 
konuşan Vali Koksal, Yavuz Iskenderoğlu’ndan Bursa, kebabının 
için salon sayısını çoğaltmasını istedi. Kadri GULER’in hanen 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
2 Temmuz 2005 Cumartesi korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Türk gemilerine karasularımızda kabotaj hakkının verilmesinin coşkusu yaşandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutland
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kayıkhane halka açıhyormuş 3
0 tarihte Kayıkhane tesislerinin bulun

duğu yerde, bilhassa kış aylarında inle cin 
top oynardı.

Külüp olarak tesisin işletmesini 
verdiğimiz Ender adlı genç, Kütüphane 
Müdürü’nün kendisine eşyaları zim- 
metlemesinden sonra iş yapamayınca 
tesisin kapısına yaz ayına kadar kilit vur
muş.

Balıkpazarında Şehit Cemal İlkokulu 
köşesinde bir kahvehane açmış.

Bizim masa ve sandalyeleri ve kendine 
teslim edilen bir adet televizyonu da oraya 
götürmüş.

1980 yılında CHP iktidardan düşüp, azınlık 
AP iktidarı kurulunca, Bursa Bölge Müdürü 
de görevden alındı.

Rahmetli Nejdet Elal, yeni müdüre yaran
mak için bir ropor hazırlayıp, Müdürlüğün 
masa ve sandalyesiyle kahvehane 
açıldığını bildirmiş yukarıya.

Bunu sağcı basına sızdıran Spor 
Müdürlüğü, olayı büyüttü. Amaç eski 
Müdürün başına yemek.

Olay basında geniş yer aldı.
Buna birkaç da partizandan dilekçe de 

eklenince, Ankaradan müfettişler geldi.
Bizim güzel duygularla başlattığımız iş, 

yarım kaldı. Tesis Kulüpten alındı ve yıllar
ca bakımsız kaldı.

Şimdi, Başkan Turgut, Kayıkhanenin 
kapılarını halka açacağını söyleyince, eski 
günler geldi aklıma.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 79. 
yıldönümü dün kutlandı. İlk tören saat 10.oo da 
Atatürk anıtında yapıldı. Yarışmalar öğleden sonra 
İskele Meydanı’nda büyük ilgi ile izlendi.

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Kabahat samur kürk olsa

Bir işi yapamayınca hemen suçu bir 
başkasının üstüne yıkarız, bir 
başkasının üzerine suç yıkmakta, 
üstümüze kimse yoktur.

Suçu kimse kendi üstünde aramaz. 
Doğrularının yanlışlarının hesabını 
yapmaz, çünkü,kolaydır suçu başkası
na yüklemek.

Boşuna atalarımız “Suç samur kürk 
olsa, kimse üstüne almaz” 
dememişler.

Oysa kısır bir döngüdür suçlama, 
ayni eksen etrafında döner durur. 
Varolan sorunların çözümünde hiçbir 
yararı yoktur, aksine;şorunları derin
leştirmekte, karıştırmakta, işin içinden 
çıkılmaz hale getirmektedir.

Günümüzden geçmişe doğru 
yaşananları,çözümleri,çözümsüzlük
leri bir gözden geçirelim.

Olayların ortaya çıkışında neden- 
sonuç ilişkileri üzerinde duruluyor 
mu?

Sorunların temeline iniliyor mu ?
İnilseydi ;
Bilecik'te çok canlara kıyan tren 

kazasının suçlusu makinist olur 
muydu?

Mersin'de yakılan bayrağın sorum
luluğu iki küçük çocuğa kalır mıydı?

Susurluk olayının tüm yükü Yeşil'in 
omuzlarına yıkılır mıydı?

1999 yılında ortalığı yerinden 
oynatan,on binlerce insanın ölümüne 
neden olan Marmara Depremi'nin tek 
suçlusu bir müteahhit olur muydu?

Edirne'de yeni doğan bebeklerin 
katili olarak klima gösterilebilir miydi?

Yollarda trafiğe her gün kurban 
giden onlarca insanin vebali Trafik 
Canavan'nın üzerine yüklenir miydi?

Dolar'ın Avro'nun patlayıp ülke 
ekonomisini alt üst edişinin müseb
bibi olarak enflasyon canavarı göster
ilir miydi?

Evleri su basmasının nedeni olarak 
yağmur,ormanların kül olup gitmesinin 
nedeni olarak sigara gösterilebilir 
miydi?

Elbetteki gösterilemezdi.
Nitekim, çağdaş, demokratik ve 

ilerici olarak nitelenen ülkelerde gös
terilemiyor.

Çünkü orada insanlar doğrularının 
yanlışlarının hesabını adalet ter
azisinde tartıyor. Bazı problemlerin 
kaynağının kendisinde olduğunu 
görüyor, problemlerin suçlusunu 
başka yerde aramıyor, kendi gücünce 
problemlerin çözümünde çaba gös
teriyor.

Toplumsal yapıyı yönetenler de 
olayları saptırmıyor..

Sorunların çözümüne iyi niyetli yak
laşıyor.

Yurttaşına güveniyor.
Yurttaşının refahı,mutluluğu için 

çabalıyor.

Kanalizasyon boruları 
ihale edilecek

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Manastır böl
gesinde denize 
uzanan kanali
zasyon boru
larının su altına 
alınması için ihale 
açılacağı bildirildi. 
Deniz dibindeki 
bağlantılarından 
koparak aylardır 
su üstünde kalan 
ve çirkin görün
tüye sebep olan 
kanalizasyon 
borularına çözüm 
getirilmesi için 
yaptığımız yayın 
üzerine harekete 
geçen BUSKİ 
Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çeti- 
navcı, Ak Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin'i arayarak 
ihalenin açıla
cağını bildirdi.
Gemlik 
kamuoyunda

oluşan şikayet
lerin BUSKİ 
tarafından değer
lendirildiğini 
söyleyen Enver 
Şahin, Genel 
müdür Çeti- 
navcı'nın kendisini 
arayarak en geç 
15 gün içinde hat
tın deniz dibine 
alınması için ihale

açılacağını 
bildirdiğini söyle
di.
ÖNLEM GEÇİCİ 
OLACAK 
Manastır böl
gesinde yapılan 
deniz deşarj boru
larının bölge için 
geçici önlem ola
cağının BUSKİ 
Genel Müdürü

İsmail hakkı Çe- 
tinavcı tarafından 
belirtildiğini 
söyleyen Enver 
Şahin, kesin 
çözümün 
önümüzdeki yıllar
da Gemlik'te yapıl
ması düşünülen 
arıtma tesisleriyle 
giderileceğini 
söyledi.

Aracın motoruna giren kedi korkuttu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Dün Çarşı mey
danında meydana 
gelen olayda özel 
bir aracın motor kıs
mına giren kedi 
sürücüsüne heye
canlı anlar yaşattı. 
Meydanda bulunan 
çınar ağacının yanı

na 55 UD 177 plakalı 
aracını park eden 
bayan sürücü, işini 
hallettikten sonra 
gitmek üzereyken 
motordan kedi 
miyavlaması gelince 
şaşırdı.
Aracından inen 
bayan sürücü,

s 
d 
d

9’ O

etrafta bulunan 
esnafında yardımıy
la kaportası 
açtıkları aracın 
içinde kedi aramaya 
başladılar.
Uzun süre içeriden 
gelen miyavlama 
sesine rağmen

kediyi çıkaramayan 
sürücü ve vatan- ’ 
daşlar çaresiz 
kaldılar.
Aracına binen 
bayan sürücü, 
tamirhane sorarak 
olay yerinden 
ayrıldı.

ı
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Denizcilik w Maj tomı lıiri Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Vicdanca

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 79. yıldönümü dün kutlandı. İlk tören saat 10.oo da 
Atatürk anıtında yapıldı. Yarışmalar öğleden sonra İskele Meydanı’nda büyük ilgi ile izlendi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kabotaj hakkının Türk 
Bayrağı ve milletine 
tanıdığı 1 Temmuz 
Denizcilik ve Kabotaj 
Bayramının 79. Yıl 
dönümü düzenlenen 
törenle kutlandı. 
Törene Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Ayhan Akgün ile siyasi 
ve özel kuruluş temsil
cileri katıldılar. 
Atatürk anıtında 
başlayan törende saygı 
duruşunun ardından 
Atatürk anıtına çelenkler 
sunuldu, İstiklal Marşı okundu. 
Günün anlam ve önemini 
belirten konuşmayı yapan 
Gemlik Liman Başkanı Dr. 
Harun Özmaden, Deniz ticaret 
filomuzun çok az olduğu ve 
aynı zamanda kıyı sahillerim
izde, yabancı bayraklı gemiler
le yük ve yolcu taşımacılığının 
yapıldığı bir ortamda, ülke 
olarak çok zor durumda olan 
bir milletin hem askeri, hem de 
ekonomik olarak gelişmesi 
için Ulu Önder Atatürk'ün 1926 
yılında 815 sayılı Kabotaj 
Kanunu ile Türk Limanlar 
arasındaki deniz ulaşım 
hakkını, sadece Türk Bayraklı 
gemilere kazandırmış ve bu 
günü denizcilik ve Kabotaj 
bayramı olarak ilan ettiğini 
söyledi. Ülkemizin birçok 
yerinde yeni tersane alanları 
tahsis edilmesine rağmen, 
2005y ılı itibariyle tersanelerim
izin kapasitesin dolu durumda 
olduğunu ifade eden 
Özmaden, "Yeni gemi inşa 
kapasitemiz 2003 yılında 
550.000 DWT iken, 2004 yılın
da 1.150.000 DWT kapasite
sine yükselmiştir. Bundan 
dolayı da gemi inşa sektörün
deki iş istihdamı 13.000 den 
20.000'e çıkmıştır" dedi. 
"Temiz Deniz" sloganıyla hem 
denizciliğimize, hem de deniz
lerimizin kirlenmemesine özen 
gösterilmesini isteyen 
Özmaden, "Denizlerimizi koru-

mak, ulusal öncelik olmalıdır. 
Çünkü, yapılan araştırmalar 
sonucunda, deniz kirliliğinin 
yüzde 9O'ı kara kökenlidir." iye 
konuştu.
DENİZE ÇELENK 
Atatürk anıtında yapılan tören
lerin ardından Römorkör ile 
denize açılan protokol ve mis
afirler deniz turu yaptılar. 
Körfezin ortalarına 
gelindiğinde Ulu Önder 
Atatürk ve Şehit denizcilerim
izin aziz hatıralarını anmak 
üzere hazırlanan çelengi 
Kaymakam Mehmet Baygül ve 
Belediye başkanı Mehmet 
Turgut birlikte denize attılar. 
DENİZ YARIŞMALARI 
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 
anısına düzenlenen su sporları 
deniz şenliklerinin İkincisi 
belediye iskelesinde saat 
16.oo da yapıldı. 
Uzun süre ara 
verildikten 
sonra ilki 
geçtiğimiz yıl 
yapılan su 
sporları deniz 
Şenliklerinin 
İkincisini 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile pro
tokol ve vatan
daşların bir 
kısmı çay 
bahçelerinden 
izlerken bir 

kısmı da iskele 
üzerinden 
seyretti.
Halkın büyük 
ilgisini çeken 
yarışmalarda 
100 metre 
serbestte 
Furkan 
Yıldırım, Ümit 
Erdoğan ve 
Salim Çevik ilk 
üç sırayı 
alırken 200 
metrenin birin
cisi yine 
Furkan yıldırım 
oldu. Salim 
Çevik ikinci 
olurken Ruhi 
Güneş üçüncü 

oldu.
MOTOR YARIŞLARI 
10 beygir lombardini motor 
yarışmasında Okan Güldai, 
Murat Güney ve Erol Çim- 
söken ilk üç sırayı alırken 
Ahşap tekne kürek yarışında 
Eyüp Küpeli birinci, Ömer 
Yorulmaz ikinci ve Murat 
Güney üçüncü oldular.
Kano yarışlarında
Deniz Sivaslıoğlu birinci 
olurken Ördek yakalama yarış
masını Salim Çevik kazandı. 
Şenliklerin en çok ilgi çeken 
yarışması Yağlı direkten 
bayrak kapma yarışını ise 
Ercan Çelebi kazandı.
Su sporları şenliklerinde 
derece alan yarışmacılara 
ödülleri protokola katılan 
kişiler tarafından 
verildi.

. Deniz Bayramında sevilen deniz oyun-~ '**’*• 
•JapridiffYördek kapmadar^bJrgörüntlL. ~

Atatürk’e emekli mevlidi!...
Akşam düşümde Mustafa Kemal’i 

gördüm...
Mavi gözleriyle...
Güneş’ten bir gömlek giymişti...
Üzerinde yıldızlar vardı...
Saçları yıldız gibi parlıyordu...
Düşümde Mustafa Kemal’ i gördüm..
Bir hüzün vardı gözlerinde...
Maviyi delen bir hüzün...
Dolmabahçe’den gelmişti, daha teri 
kurumadan...
Ne oldu ? dedim..
Üzgün...
Dolmabahçe Sarayı soyulmuş....
Sokaklarda dolaşmış Mustafa 
Kemal’im..
Ne oldu ? dedim..
Çarşaflı, cübbeli insanları görmüş... 
‘Kılık Kıyafet Devrimi’ne ne oldu?
Sustum...
Konuşamadım...
Diyemedim ki, ‘yazamam, söyleyemem, 
konuşamam”...
Önüme koydular bir yasa kiiiiii...
Sustum...
Dolmabahçe Sarayı soyuldu ...
Diyemem ki...
O cübbeliler o kara çarşaflı beyinler her 
bir yerlerde ...
Yarasalar sardı ülkemi...
Yarasalar...
Onlar kravatlı sarıklılar..
Karanlık bastı mı, çıkarlar gerçekliğin 
yüzüne..
Diyemem ki...
Diyemem Atam, konuşamam, söyleye
mem, yazamam...

içten takma motor yarışmaları

Gemlik’i bilirsiniz dedim, 
Gözleriniz gibi mavi olan denizin rengi 
gitti...
Yüzüme baktı, dik dik...
Gemlik’de işçi emeklileri ‘Atatürk mevli
di ’ okuttular.
Emekli olduğun 30 Haziran ... için mev
lidini okuttular .
Atam seni emekliye ayırdılar..
Artık mevlit okunuyor senin için...
Diyemedim?!
Dolmabahçe Sarayı soyuldu...
Yasalar ve Kasalar konuşuyor (...) 
diyemedim..
Diyemem Atam, konuşamam, söyleye
mem, yazamam...
Düşümde Atam’ı gördüm...
Gözleri masmaviydi...
Güneşten bir gömlek giymişti
Yıldızlar vardı üzerinde...
Saçları altın sarısı...
Mustafa Kemal’i gördüm düşümde...
Üzgün...
Emekli oldun Atam diyemeden...
Gökkuşağında kayboldu...
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Telefon kabinlerim onii kapatılıyor Alacak yuzunden ayağından vuruldu
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Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
İstiklal caddesi 
üzerinde seyyar 
satıcıların çoğal
ması tepki 
yaratırken telefon 
kabinlerinin önü 
meyve satanlar 
tarafından adeta 
parselleniyor.
Çarşı camii önünde 
bulunan telefon 
kabinine telefon

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

< İpAğ 
Fanya 
Mantar, kurşun

✓ İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek 
ÇaPa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

w diğer malzemeler İh lırjnıtini:ılıyiz

Irksın
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

MUDANYA / BURSA 
Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 

GSM : (0.532) 297 23 18

etmek için gelen 
vatandaşlar ne 
yapacaklarını 
şaşırıyorlar.
Telefon kabininin 
önünü kapatarak iş 
yapan boyacı ve 
seyyar manavlar 
telefon etmek 
isteyenlere mani 
oluyorlar, 
ou görüntülere 
ilçenin her yerinde 
rastlanırken az

sayıdaki
Belediye Zabıtası 
engel olmakta zor
lanıyor.
Her insanın ekmek 
parası için çalıştığı 
günümüzde 
kaldırımdan 
geçmek isteyen
lerin ve telefon 
etmek isteyenlerin 
de hakları olduğu 
unutulmuş 
gözüküyor.

Pazar caddesinde 
meydana gelen 
olayda bir kişi ala
cak verecek 
yüzünden ayağın
dan vuruldu.
Edinilen bilgiye 
göre, dün saat 
16.00 sıralarında 
eski Pazar cadde
si İsa'nın kahvesi

CHP Madımak’ı andı
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ
2 Temmuz 1993 tar
ihinde Sivas 
Madımak otelde 
yakılarak katledilen 
35 aydın insanı 
andı.
Olayın üzerinden 12 
yıl geçmesine rağ
men hiçbir şeyin 
değişmediğinin 
bildirildiği CHP 
basın açıklamasın
da şu görüşlere yer 
verildi:
"Aydın insan
larımızın 
katledilmesine

Jövizle askerliğe yeni düzenleme
Dövizle askerlikte 
temel eğitimi 21 
güne düşüren yasa 
tasarısı, TBMM Plan 
ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
kabul edildi. 
Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül, 
bugüne kadar dövi
zle askerlik imkanın
dan toplam 249 bin 
781 kişinin yarar
landığını ve 1 milyar 
76 milyon 935 bin 
avro gelir elde 
edildiğini bildirdi. 
TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu, 
dövizle askerlik 
uygulamasına ilişkin 
esasları yeniden 
düzenleyerek 
yükümlülere 

önlerinde İlyas S. 
(49) Tahsin A. 
(56) isimli kişiyle 
alacak verecek 
meselesi yüzün
den tartıştı.
Tartışmanın ardın
dan tabancasını 
çıkaran İlyas S., 
Tahsin A.'ı ayağın
dan vurarak kaçtı.

neden olan olayları 
ve yandaşlarını ilkel 
duygularla seyre
denleri nefretle 
anıyor ve kınıyoruz. 
Günümüzde hala 
aynı korkuları yaşa
mamız, geçen on iki 
senede bir şeyin 

kolaylıklar getiren 
yasa tasarısını kabul 
etti. Buna göre, 
oturma ve çalışma 
iznine sahip olarak 
işçi, işveren sıfatıyla 
veya bir meslek ya 
da sanatı icra 
ederek toplam en az 
3 yıl süre ile fiilen 
yabancı ülkelerde 
bulunan yükümlüler, 
38 yaşını tamam
ladıkları yılın 
sonuna kadar 
durumlarını ispata 
yarayan belgelerle 
birlikte bağlı bulun
dukları Türk kon
soloslukları aracılığı 
ile askerlik şubeler
ine başvurmaları, 5 
bin 112 avro veya 
karşılığı kadar

Muammer Ağım 
Devlet
Hastanesine 
kaldırılan Tahsin .
A.'ın ilk tedavisi r
yapılıp evine gön- ' 
derilirken olay 
yerinden kaçan 
İlyas S.'ün firarda 
olduğu öğrenildi.

değişmediği endişe 
ve üzüntüsünü 
aydın insan
larımızın yaşadığını 
biliyoruz.
Onları sevgi, saygı 
ve özlemle bir kez 
daha anıyoruz" 
dedi.

yönetmelikte belir
tilecek yabancı ülke 
parasını ödemeleri 
ve 21 gün süreli 
temel askerlik 
eğitimine tabi tutul
maları halinde, 
muvazzaf askerlik 
hizmetini yerine 
getirmiş sayılacak
lar. Dövizle askerlik . 
hizmetinden yarar
lanmak üzere 
başvuranlar, 
öngörülen dövizi 
defaten ödeyebile
cekleri gibi, dörtte 
birini başvuru 
sırasında, kalanını 
38 yaşını tamam
ladıkları yılın 
sonuna kadar en 
çok 3 eşit taksitte 
de ödeyebilecek. 
__________________ İ
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Kebapçı İskender İmam AslanTesislerinde açıldı
Bursa’nın ünlü döner kebapçısı İskender, Bursa İstanbul hattının ikinci ayağını İmam Aslan 

Tesislerinde açtı. Açılışı Bursa Valisi Oğuz Kaan Koksal yaptı.
Gemlik Bursanın
Kadri GÜLER

dünyaca ünlü döner 
kebapçısı İskender’e 
kavuştu.
Gemlik Orhangazi 
yolunda bulunan 
İmam Aslan Dinlenme 
Tesisleri’nde düzenle
nen törenle İskender 
Kebapçısının 6. işyeri 
açıldı. Bursa Valisi 
Oğuz Kaan Köksal’ın 
açılışını yaptığı 
Kebap Salonu’na, 
Bursa ve Gemlik’ten 
gelen konuklar büyük 
ilgi gösterdi.
Açılışa Gemlik 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül, Belediye

Vali Oğuz
Kaan Koksal 

-anı defterini

Yavuz İskenderoğlu eşi Türkan İskenderoğlu ve çocukları Oğuzhan 
ile Kayhan İskender İskenderoğlu Vali Köksal ve diğer konuklarla.

Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
TOBB Yönetim 
Kurulu üyesi İlhan 
Parseker, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Celal 
Sönmez, Gemlikli 
daire amirleri ve

konuklar Tesis sahibi 
İmam Aslan ve oğlu 
Çetin Aslan, İl Genel 
Meclisi üyeleri ve 
siyasi parti temsilci
leri katıldılar.
Açılışı yapan Vali 
Koksal, işletme sahibi 
YavuZ İsken 
deroğlu’ndan 
Bursanın ünlü İsken

der Kebabı salon
larını daha çok 
sayıda açmasını 
istedi. Kesilen kur
bandan sonra 
İsken der Kebapçısı 
açıldı.
Açılıştan sonra 
konuklara İskender 
Kebabı armağan 
edildi.

Lenger koı 
»nünde

Buderus

ISISAN

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAH 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

X8LLSLkEa

♦KLİMA & HAVALANDIRMA
»KAZAN ♦ BUHAR & KIZGIN YAĞ

▼ ▼ ▼ ♦KALORİFER TESİSATI
mühendislik LTD.ŞTl ♦ DOĞ ALG AZ Tel.514 85 57 Fıx.514 85 58

m'
icferus

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

gaatteş

BİZİM İŞİMİZ
Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Irakla sağlık alanında kriz yaşanıyor
Irak'ta devrik lider 
Saddam Hüseyin 
sonrası, ülkedeki 
bebek ölümü oranın
da ciddi bir atış 
olduğu bildirildi. 
Hijyenik olmayan 
ortam bir yana, can 
güvenliği olmadığı 
gerekçesiyle doktor
ların çoğunun yurt- 
dışına çıkmış olması 
da bebekleri savun
masız bırakıyor. 
Iraklı doktorların 
verdiği bilgiye göre, 
ülkede bebek ölümü 
oranı, savaş öncesi 
döneme göre yüzde 
40 ila 50 arttı. Doktor 
yetersizliği ise, sağlık 
hizmetlerini önemli 
ölçüde aksıyor. 
Çocuk doktoru 
Abdülkadir Duleyni, 
"Bebek ölümü oran, 
savaştan sonra 
yüzde 40 ila 50 arttı. 
Irak'ta sağlıklı bir 
ortam yok. 
Elektriklerin kesilme
si nedeniyle yiyecek
ler bozuluyor, suların 
kesilmesi nedeniyle 
temizlik yapılamıyor.

Çocuklar da bu , 
ortamda şiddetli 
ishal oluyor. Gece 
hastalanan çocuklar 
hastaneye 
götürülemiyor; çünkü 
sokağa çıkma yasağı 
uygulanıyor. Bazen 
de Amerikan asker
leri ve Irak kuvvetleri 
bir bölgeyi kapatıyor. 
Yani acil müdahaleler 
gecikiyor" dedi. 
Bazı annelerin zorun
lu oldukları için evde 
doğum yaptığını 
ifade eden Dr.
Abdülkadir Duleyni, 
"Ülkede yeterli 
güvenlik olmadığı 
için bazı aileler 
hanımlara evde 
doğum 
yaptırıyor. Evde

yapılan doğumlarda 
ölüm oranı çok yük
sek" diye konuştu. 
Irak'ta sağlık hizmet
lerinde yaşanan 
sorunların artmasın
da en önemli etken
lerden birinin, dok
torların ülkeden ayrıl
mak zorunda kalması 
olduğunu söyleyen 
Doktorlar Sendikası 
Başkanı Dr. Akif El 
Huzeyfi de, 
"Görevimiz, ihtiyacı 
olan herkese sağlık 
hizmete vermek. 
Ancak şu anda, çatış
malar ve terör 
operasyonları 
nedeniyle ülkede 
güvenlik yok. Bu 
nedenle doktorlar 
başka ülkelere git

meyi tercih ediyor. 
Kesin olmamakla bir
likte, savaş başladık
tan sonra yaklaşık 3 
bin doktor Irak'tan 
ayrıldı" dedi.
Yaklaşık 80 doktorun 
savaş sırasında 
öldüğünü söyleyen 
Dr. Akif El Huzeyfi, 
"Ölenler arasında tıp 
fakültesi öğretim 
üyeleri de vardı.
Yaklaşık 30 doktor da 
hırsızların saldırısına 
uğrayarak yaşamını 
yitirdi. Bu nedenle 
doktorlar ülkeden 
ayrılmaya devam 
ediyor. Dolayısıyla, 
Irak'ta sağlık alanın
da büyük bir kriz 
yaşanıyor" açıkla
masında bulundu. 
Doktorların halen 
tehdit aldığını 
söyleyen Irak 
Doktorlar Sendikası 
Üyesi Dr. Muhammed 
Ali Cafer ise, "Irak'ta 
çok az doktor kaldı. 
En iyileri yurtdışına 
gitti. Doktorların 
kendilerini koruması 
çok zor" dedi.

ABD KKTC've 
izolasyonlara karşı

Kıbrıs'taki görev 
süresini tamam
layan ABD'nin 
Güney Kıbrıs 
Büyükelçisi Michael 
Klosson, KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat ve 
Başbakan Ferdi 
Sabit Soyer'e ayrı 
ayrı veda etti. 
Talat, Klosson'la 
Cumhurbaşkanlığı'n 
daki görüşmesi 
sırasında,

"Klosson'un 
Kıbrıs'ta çok hayati 
bir döneme, Kıbrıs 
Türk toplumunun 
büyük değişimine, 
siyasi yapıdaki 
değişikliklere, ayrı
ca eş zamanlı 
referanduma, 
referandumdan 
önceki müzak
erelere ve toplum- 
ların kendi içindeki 
tartışmalara tanıklık 
ettiğini" söyledi.

0 0

AROl_ MOBİLYA
MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 

jr- KARYOLA - ŞİFONYER
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

M PANSİYON
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 <

£ i Derea9zı Mevkii ■ Büy ükkumla I GEMLİK
YavuzlaTehp‘o224)3613498C72BURSA Rezervasyon Tel: 539 03 03

0
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Ankara’da canlı bomba eylemi
Başkentte Adalet 
Bakanlığı'™ hedef 
alan bir canlı bomba 
M-16 silahla polis 
tarafından vuruldu. 

> DHKP-C üyesi iddi- 
J asıyla aranan saldır- 
»’ ganin adı Eyüp 
r Beyaz.

Ankara'da Adalet 
Bakanlığı önünde bir 
canlı bomba polis 
tarafından vuruldu. 
Adalet Bakanlığı'm 
hedeflediği belirtilen 
saldırganın yasadışı 
DHKP-C örgütü üyesi 
olduğu ortaya çıktı.
Dün sabah saat 09.15 
sıralarında 25-30 
yaşlarında, üzerinde 
bomba taşıyan bir 
erkek Adalet 
Bakanlığı'na personel 
girişinden girmek 
istedi.
Saldırgan, X-Ray'den 
geçişi sırasında 
cihazın sinyal verme- 

. si üzerine bir polis 
tarafından durdurul- 

l du ve üzeri aranmak 
I i istendi. Canlı bom- 

ı banın buna karşı koy- 
i ması üzerine diğer 

poliplerin de müda
halesiyle şahıs yere 
yatırıldı.
Canlı bomba elleri 
kelepçelenmek iste
diği sırada fünyeyi 
çekti ancak üzerinde
ki bombaları patlata
madı. Fünyelerden 
birinin patlamasının 
yarattığı gerginlikten 
yararlanan şahıs 
dışarı çıkmayı 
başardı.
Koşmaya başlayan 
saldırgan, 'dur' ihtarı
na uymayınca güven
lik güçleri tarafından 
vuruldu.
Saldırgan DHKP-C 
üyesi
Olay yerinin güvenlik 
çemberine alınmasın
dan sonra, bomba 
imha uzmanları 
saldırganı incelemeye 
aldı. Bir bomba 
uzmanı, şahsın 
kıyafetlerini kesici bir 
alet yardımıyla 
çıkardı.
Canlı bombanın iç 
çamaşırının bulun
duğu bölgede bir 
beze sarih halde 

bomba bulundu. 
Uzmanlar bombaları 
ayrıştırırken saldır
gan uzun süre yerde 
bekletildi.
Saldırganın 
üzerinden 'Muharrem 
Akyurt' adına düzen
lenmiş kimlik çıktı. 
Ancak yapılan incele
menin ardından canlı 
bombanın gerçek 
adının 'Eyüp Beyaz* 
olduğu belirlendi. 
Öldüğü belirtilen 
Beyaz'ın yasadışı 
DHKP-C üyesi olduğu 
ortaya çıktı. Polis, 
Eyüp Beyaz'ın iki 
yıldır arandığını açık
ladı.
Saldırgan daha önce 
de eylemler plan
lamış Canlı bomba 
Eyüp Beyaz'ın 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
oğlu Bilal Erdoğan'ın 
10 ağustos 2003'te 
yapılan düğünü ile 
geçtiğimiz yıl 28-29 
haziranda

haziranda 
İstanbul'da yapılan 
NATO ve Ortak Ülkel-

Başkanları zirvesi 
için de eylem plan
ladığı belirlendi. 
Fotoğrafları tüm polis 
birimlere dağıtılan 
canlı bombanın iki 
yıldır her yerde 
arandığı kaydedildi. 
Ekiplerin çalışması 
sırasında 
Güvenpark'taki 
dolmuş durakları, 
Atatürk Bulvarı ile 
Güvenpark arasında 
bulunan çiçekçiler, 
Yargıtay ve Milli 
Eğitim Bakanlığı 
binaları güvenlik 
çemberine alındı. 
Delil toplama çalış
malarının tamamlan
masından sonra 
ceset otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp 
Kurumu'na 
götürüldü.
Çiçek: "Görevimizin 
başındayız" 
Olay sırasında bakan
lıkta olduğu belirtilen 
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek, binadan 
Çiçek, binadan 
ayrılırken olayın adli 
makamlara intikal

Çiçek, Ankara 
Cumhuriyet 
Savcısı ve 
Ankara Emniyet 
Müdürü'nün olay 
yerinde bulun
duğunu belirterek 
"hepimiz göre
vimizin başın
dayız" dedi. 
Olay yerine gelen 
Ankara Valisi 
Kemal Önal, 
Ankara Emniyet 
Müdürü 
Ercüment Yılmaz,
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcısı Hüseyin 
Boyrazoğlu, terör ve 
organize suçlara bak
makla görevli Ankara 
Cumhuriyet Başsavcı 
Vekili Hamza Keleş 
ve Cumhuriyet 
Savcısı Mustafa 
Kelkit de incelemel
erde bulundu. Olayla 
ilgili geniş çaplı 
soruşturma başlatıldı.
“SALDIRGAN 

KAÇINCA VURUL
DU"
Adalet Bakanı ve 
Hükümet Sözcüsü 
Cemil Çiçek,

Ankara'da Adalet 
Bakanlığı önünde bir 
canlı bombanın, 
polisin 'dur' ihtarına 
uymayarak vurulması 
olayını değerlendirdi. 
Adli bir olay olması 
nedeniyle yeterli 
düzeyde açıklama 
yapamayacağını 
belirten Çiçek, basın 
mensuplarından da 
olayın, yıllarca terör
den çok çekmiş olan 
Türkiye'nin 
dünya kamuoyu 
nezdindeki 
duruşunun dikkate 
alınarak duyurul
masını istedi.

tasaz'ja satrlı ve soralı yaralma
2 kişinin satirli ve 
sopalı saldırısına 
uğrayan kişi, ağır 
yaralandı. Olaya 
müdahale eden 
bir jandarma ast
subay da darp 
edildi.
Alınan bilgiye 
göre, ilçeye bağlı 
Gençali Köyü'nün 
Kumsaz 
mevkiinde, Ö.Ş. 
(27) ve Ö.Ş. (36) 
kardeşler, henüz 

’■* bilinmeyen bir
nedenle Armağan

Kabaca'ya (45) 
satır ve sopayla 
saldırdı.
Olayda, 
Armağan Kabaca 
satırla başından 
ağır yaralandı. 
İhbar 
üzerine olay yer
ine giden ekipteki 
Jandarma 
Astsubay Çavuş 
Deniz Uysal 
(23) da tarafları 
ayırmaya çalıştığı 
sırada darp edildi. 
Gemlik Devlet

Hastanesi'ne 
kaldırılan 
Kabaca'nın duru
munun 
ciddiyetini 
koruduğu, astsub
ay Uysal'ın ise 
ayakta tedavi 
edildiği 
bildirildi.
Olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdürüldüğü, 
zanlıların 
ifadelerine başvu
rulduğu 
belirtildi.

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 
Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine

Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
Plan -Proje Uygulama 
Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
Kolon Tesisatı 
Kalorifer Tesisatı 
Kombi • Radyatör 
Mühendislik Isı Sistemleri 
Merkezi Isı Sistemleri

■ I 
| i 
i

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM
TEL : 513 96 83 Fax : 513 35 95

I i
I I1
I

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 13 71 • 514 87 87
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Özürlüler Yasası Meclis’ten geçti
Özürlülüğün önlen
mesi ve özürlülerin 
sorunlarını çözmeye 
yönelik düzenlemeler 
getiren yasa tasarısı, 
TBMM Genel 
Kurulu'nda kabul 
edildi. İşte özürlülere 
getirilen haklar: 
-Özürlülerin topluma 
katılımlarına yönelik 
tedbirler içeren yasa, 
Özürlüler Kanunu ile 
bazı kanun ve kanun 
hükmünde karar
namelerde 
değişiklik yapıyor. 
Yasa ile "özürlü", 
"özürlülük ölçütü", 
'hafif özürlü", "ağır 
özürlü", "bakıma 
muhtaç özürlü", 
"korumalı işyeri", 
"korumalı 
işyeri statüsü", 
"rehabilitasyon" gibi 
özürlülerle ilgili 
kavram, 
sınıflandırma ve 
mekanlara, ulus
lararası standartlarda 
ortak tanım 
getiriliyor.

Özürlülerin yanı sıra 
ailelerini, özürlülere 
yönelik hizmet veren 
kurum ve kuruluşlar 
ile diğer ilgilileri kap
sayan yasaya göre 
devlet, 
insan onur ve 
haysiyetinin 
dokunulmazlığı 
temelinde, özürlü
lerin ve 
özürlülüğün her tür 
istismarına karşı 
sosyal politikalar 
geliştirecek. 
Özürlüler aleyhine 
ayrımcılık yapılamay
acak; ayrımcılıkla 
mücadele, 
özürlülere yönelik 
politikaların temel 
esası olacak.
Özürlülere yönelik 
kararlarda ve verile
cek hizmetlerde 
özürlülerin, 
ailelerinin ve gönüllü 
kuruluşların katılımı 
sağlanacak.
Özürlülere yönelik 
hizmetlerin 
sunumunda aile

Eggl Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

bütünlüğünün 
korunması esas ola
cak. Kurum ve kuru
luşlarca özürlülere 
yönelik mevzuat 
düzenlemelerinde 
Özürlüler İdaresi. 
Başkanlığı'nın 
görüşü alınacak. 
Özürlülere yönelik 
bakım hizmetlerini, 
Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü'nden ruh
sat alan gerçek ve 
tüzel kişiler ile kamu 
kurum ve kuruluşları 
verebilecek.
Bakım hizmetlerinin 
sunumunda kişinin 
biyolojik, fiziksel, 
psikolojik ve sosyal 

ihtiyaçları da dikkate 
alınacak.
Özürlülüğün önlen
mesi, var olan özrün 
şiddetinin olabilecek 
en düşük seviyeye 
çekilmesi ve iler
lemesinin durdurul
masına ilişkin 
çalışmalar, Sağlık 
Bakanhğı'nca plan
lanıp yürütülecek. 
Özür türlerini dikkate 
alan iş ve meslek 
analizleri, Özürlüler 
İdaresi 
Başkanlığı'nın koor
dinatörlüğünde Milli 
Eğitim Bakanlığı ve 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
tarafından yapılacak.

>| Op. Dr. Yaşar ALTUN
Kadınlarda ayak sağlığı

30 milyon yıllık bir evrim sonucu 
bugünkü şekline kavuşan ayaklarımız bir J 
mühendislik harikası ve sanat eseri olarak ı 
tanımlanabilir.

Yüz ve el gibi, ayaklar da insan sağlığının 
en belirgin göstergelerinden biridir. Ayağa I 
uygun olmayan bir ayakkabı; bilek burkul- | 
malarına, sırt ağrılarına , durum bozukluk- I 
larına yol açtığı gibi, yürürken hızı keser ve 
hareket yeteneğini kısıtlar. Ayak sağlığını 
korumanın en kolay yollarından biri yalı
nayak yürümektir. Çıplak ayakla yapılan 
antremanlar ayağımızdaki kullanmayı uzun 
süredir ihmal ettiğimiz belli başlı kasları 
harekete geçirir ve güçlerdirir. Bunun sonu
cunda vücudun tümü fiziksel ve zihinsel açı
dan yarar sağlar.

Doğal olana, aslına dönme trendi 
ayakkabı teknolojisini de etkisi altına almak
ta gecikmemiş bu modern yaşam gereçleri 
ile çıplak ayakla dolaşma özgürlüğünü bir
leştiren ayakkabı modelleri geliştirilmiştir. I 
Kuvvet uyguladıkça kasların geliştiğini 
düşünürse, yalın ayak yapılan egzersizler ı 
yanhzca ayak kaslarını değil baldırları, diz J 
çevresindeki kasları, ve sırta doğru çıkan 
kasları da güçlendirir. Ayakkabısız gezen 
çocuklarda düz tabanlığın daha az 
görüldüğü bilinmektedir. Hergün ayak 
bakımı ve basit ayak jimlastiği ile kemik 
deformasyonları, sinir sıkışmaları ve iltahap- 
lanmaları gibi sorunların giderilebileceği bil
inmektedir.

Parmakları gevşetmek vebükmek, ayak 
altında golf topu yuvarlamak, kumda 
yürümek, ayak parmaklarıyla havlu kıvırmak, 
parmak germek ve sıkıştırmak gibi egzersi
zler yapılabilir.

ÜN VER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ Hulusi 
ATEŞ

«»O

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

UNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

* Marshall, Akçalı inşaat boyalan
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri

Kat Kaloriferi
Doğalgaz Sobası
Kalorifer Petek ve Malzemeleri 
Baymak Kombi ve E.C.A 
Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30
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Türk Telekom 
Öger Grubunda kaldı
Türk Telekom 
özelleştirmesinde 
sonuçlar açıklandı. 
Öger Telekom ile 
Etisalat Grubu 
arasında canlı 
yayında açık artırma 
yapıldı. Son teklif 
Öger'den geldi. İşte 
sonuç.
Türk Telekom, açık 
artırma yöntemi ile 
kıran kırana süren 
bir pazarlık sonucu, 
6 milyar 550 milyon 
dolara Lübnanlı 
Oger Grubu'nun 
oldu. Bu fiyat 
üzerinden Türk 
Telekom’un yüzde 
100’ünün değeri 11 
milyar 909 milyon 
dolar olarak hesap
landı.
ADIM ADIM İHALE 
Türk Telekoni 
ihalesinde en yük
sek teklifi veren 
Oger Telecoms ve 
Etisalat Ortak 
Girişim gruplarıyla 
birebir pazarlık 
görüşmeleri saat 
17:00 sıralarında 
sona erdi. İhale 
Komisyonu iki 
grubu televizyon 
kanallarından da 
canlı yayınlanan 
"müşterek pazarlık" 
olarak adlandırılan 
açık artırmaya davet 
etti.

İhale komisyonu 
ihaleye 5.9 milyar 
dolar baz fiyattan 
başladı. Artırımların 
en az 50 milyon 
dolarlık dilimler 
halinde yapılmasını 
kararlaştırdı.
KIRAN KIRANA 
ARTIRMA 
Etisalat, ilk olarak 
teklifini 5 milyar 950 
milyon dolara çıkart- 
tı.Oger Grubu sıra 
kendisine 
geldiğinde Telekom 
için teklifini 6 milyar 
dolara çıkarttı. 
İkinci kez teklif 
sunan etisalat Ortak 
Girişim Grubu 6 mil
yar 100 milyon 
dolara çıkttı.
Oger bunun üzerine 
teklifini 6 milyar 150 
milyon dolara 
çıkardı.
Gruplar karşılıklı 
olarak 50'şer milyon 
dolarlık artırım 
yaparak açık artır
mayı sürdürdüler. 
Etisalat 4. turda 6 
milyar 300 milyon 
dolar teklif, verince 
Oger Telecoms 
Girişim Grubu 
düşünmek için süre 
istedi ve özel bir 
odaya çekildi.
Oger Grubunun 
dönüşte ihaleye 
devam etmesi üzer

ine, Etisalaf- Çalık 
Ortaklık Grubu 5. 
turda 6 milyar 400 
milyon dolara yük
seltti. Oger Telekom 
6 milyar 450 milyon 
dolar teklif edince 
bu kez Etisalat - 
Çalık Ortaklık Grubu 
düşünmek için süre 
isteyip özel odaya 
çekildi.
4 ŞİRKET KATILDI, 

2'SI ELENDİ 
İhalenin ilk aşaması, 
sabah saatlerinde 
Hazine 
Müsteşarlığında 
fiyat teklif zarflarının 
açılmasıyla başladı. 
Zarfların açılmasın
dan sonra teklifleri 
değerlendiren İhale 
Komisyonu, en yük
sek teklifi veren 
Oger Telekom Ortak 
Girişim Grubu ile 
ikinci sırada yer 
alan Etisalat Ortak 
Girişim Grubu'nun 
pazarlıkları 
sürdürmesine karar 
verdi.

ELEMAN ARANIYOR
MURAT T6KNIK OTOMAT SANAYİ

Üretim departmanımızda aşağıdaki şartlara haiz bay CNC torna operatörü aranmaktadır.
- Meslek Yüksekokulu Makine bölümü veya Endüstri Meslek torna mezunu
- CNC torna konusunda yetiştirilmek üzere
-Vardiyalı çalışabilecek
- Gemlik ve yakın çevresinde ikamet eden
- Bay adayların askerliğini yapmış olması
- 30 yaşını aşmamış olması
- Ekip halinde çalışmaya yatkın, liderlik özellikleri olan
• Esnek çalışma saatlerinde çalışabilecek
İlgilenen adayların CV’lerini aşağıdaki e-mail adresine yada faksa göndermeleri rica olunur,
e-mail: muratotomat@muratotomatcom.tr - Fax: 522 81 81 ■ TEL: 522 81 80

KUMLfl'Dfl KİRALIK YflZUK

Yunuslar karışısında denize cepheli 
2+1 , 2 milyar peşin.
Sahibinden KİRALIK daire
Özen Sitesi No: 11 Kat:3 K.Kumla

Tel: (0.224) 513 12 80
GSM: (0.537) 624 65 88

(0.532) 792 23 03

KKÜNLA’DA
EŞYALIVEEŞYASIZ 

KİRALIK 
HAVUZLU DAİRE 

513 96 83

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Kabotaj ■ Denizcilik Bayramı
Bir ülkenin kendi deniz sularında, deniz ticareti 

hakkkını kendi bayrağı altında yapmasına kabotaj denir.
OsmanlI İmparatorluğu’nda deniz kabotajı kapitilasyon- 

lar sonucu olarak bütün milletlerin gemileri için bir hak 
haline geldi.

Lozan Anlaşması gereğince Türk Bayrağını taşıyan 
gemilere ve Türk vatandaşlarına verildi.

İşte her yıl 1 Temmuz günü Türk denizcilerine ve Türk 
gemicilerine armağan olarak kutluyoruz.

Şirin Gemlik’imizde her yıl 1 Temmuz günü İskele 
Meydanı denen yerde bu bayram şenlikleri yapılıyor.

Tören’e; Sayın Gemlik Kaymakam’ı, Sayın Belediye 
Başkanı ve Liman Reisi katıldı. Tören Gemlik Bandosu 
eşliğinde başladı.

Motor yarışları ve yüzme müsabakaları ile seyreden
lerin hoş vakit geçirmeleri sağlandı.

Ne varki havanın çok sıcak olduğu saaatler seçilmişti 
tören için.

Bilemiyorum ama İskele üzerinde bu müsabakaları 
seyreden seyircilerin, sıcak yüzünden zor dakikalar 
geçirdiklerini düşünüyorum.

Bu müsabakalar saat 19.oo’a alınsa daha iyi olmazmıy- 
dı? Tabi müsabakalara katılanlar için sorun olmadı tabi 
onlar serin sulara girdiler.

Bayanlara altın madalya
Tavrımı mazur görün. Öldük öldük dirildik. Sporda bu 

tabir böyle kritik maçlarda söylenen laflardır.
Maça millilerimiz yenik başladı. BİT ara aradaki fark 

20 sayıydı. Yavaş yavaş arayı kapatıp farklı bir iki sayıya 
kadar getirdik.

Devreyi yenik kapattık. İyi müdafamız ve hücumda 
attığımız sayılarla ileri geçtik.

Son dakikalar işte öyle bir şey. Hele 30 saniye kala 
attığımız bir üçlük varki bütün Akdeniz Olyunlarında ne 
kadar altın varsa ona bedeldi.

Sonra kapılan bir topa farklı 4 sayıya çıkardık.
Maçı altın kızlarımız, Hırvatistan’a karşı 68- 66kazandı.
Tebrikler potanın sultanları, tebrikler saha kenarındaki 

Coca Cola, tebrikler az da olsa Türk seyircisi.
Sağ olun var olun.

BB GÜNLÜK SIYASI GAZETE BM

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nufüs 

cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
Şükran RESMİ

GRUP AİLE 

ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

<. CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

mailto:muratotomat@muratotomatcom.tr
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Kilo verememenizin sebepleri ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

BİR TÜRLÜ KİLO 
VEREMEYENLERE 
9 DİYET SABOTAJ
CISI
Yediklerine dikkat 
ettiği halde bir türlü 
zayıflayamadığına 
inananlar...
Formsante dergisi, 
beslenme uzman
larının birer dedektif 
gibi çalışıp 
çıkardığı, kilo ver
meyi sabote eden 
en önemli 9 nedeni 
sıraladı.
İŞTE ÖNERİ 
Diyeti akşam 
bozma: Birçok kişi, 
kahvaltıyı atlıyor ve 
öğle yemeğini hafif 
geçiştiriyor. Akşam 
olunca kontrolden 
çıkıyor. Bunun için 
ara öğünler iyi bir 
çözüm.
Ara öğünü abartma: 
Sağlıklı bir ara öğün 
yaklaşık 150 kalori 
olmalı. Bazıları 250 
kalorilik iki çikolatalı 
kurabiyeyi tüketip 
bunu ara öğün 
sayıyor.

Her yerde yeme: 
Beyniniz yemek 
yediğiniz bölgeyi o 
yediklerinizle 
özdeşleştiriyor. 
Yemek için sadece 
yemek masasını 
ya da mutfağı 
tercih edin.
Yeterli protein al: 
Kırmızı ve beyaz 
et, balık, kuru bak
lagiller, düşük kalo
rili süt ürünleri 
iştahınızı kontrol 
etmenize yardımcı 
olurlar.
Mutlaka bunları 
tüketin.
Kalsiyumu ihmal 
etme:
Kalsiyum, 
vücutta biriken 
yağların yakılması
na yardımcı olur. 
Peynir, süt ve 
yoğurdu besin list
enize ekleyin. 
Ancak yağsız 
olanlarını...
Hafta sonları açıl
ma: İnsanların hafta 
sonlarında daha 
fazla alkol aldığı,

daha fazla tatlı 
tükettiği biliniyor. 
Küçük kaçamaklar 
sorun olmasa da 
kendinizi frenleyin. 
Belirli saatlere 
dikkat: Her.öğleden 
sonra 15.00’te çiko
latalara mı saldırıy
orsunuz? Bunun 
yerine kalori değeri 
düşük ama tok 
tutucu besinleri 

tercih 
edin.
Ne yediğini

unutma: Bir diyet 
günlüğü tutun ve 
yediğiniz en küçük 
şeyi dahi not edin. 
Yazılı görmek cay
dırıcı olabiliyor. 
Ruh haline göre 
yeme: Sıkıntı, stres 
hatta mutluluk da 
bazılarımız için birer 
yemek yeme nedeni. 
Kendinizi oyalaya
cak başka şey 
bulun.
Mesela müzik 
ve spor...

BELKİ

Sessiz ve yavaş yavaş
Gidiyorum bir sevda ardından
İçin için yanıyor yüreğim
Ve biraz da kandırılıyorum sanki
Ama yine de
Razıyım yanmaya
Razıyım kanmaya
Belki bir gün
Sevilen
Seveni hatırlar
Kimbilir...

SATILIK VİLLA*
lnım/)ey f’olatktın

Caddesi ’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

j-J j J J\l İD jXI

| 2. KAT 295 M2 + 80 M2 TERAS 
%90 TAMAMLANMIŞ 

ZİRAAT BANKASI ARKASINDA 
Tel: 0535 813 94 33

HAÇİN,
Yazan : Zebercet COŞKUN

Haçin’de particiler birbirine düşmüş, 
herkes kendi başına idareciliğe kalkışmış, 
ortayı boş bulan çıkmış öne... Sonuç? 
Çeteler gün günden yakınlaşıyorlar. Şar 
Köyü sarılmış, Rumlu dersen elden gitmiş. 
Çete dediğin kaç kişilik bir başı bozuk 
alayı? Çetelerin hiç önemi yok... Önemli 
olan Müslüman halkın bizden hoşnut 
olması. Ve çeteleri desteklememesi... En 
başta bunu sağlamağa çalışacağız...” Böyle 
iyi bir idareciyi bulmak günler sürdü. Çok 
kimseler yanaşmadılar Haçin’e gitmeğe. 
Bende çok düşündüm... Düpedüz kendimi 
ölüme atmak gibi bir şey bu... Haçin’de otuz 
bini aşkın Ermeni var, var ama çevre tüm 
Türk... Kozan’dan Haçin’e giden yol Türk 
köyleriyle dolu... Feke’de Ermeniler var, ne 
var ki orası sağlam kale sayılmaz, çünkü 
Ermeniler azınlıkta. Gerçekte korkulacak 
pek bir şey de yok sanıyorum. Çeteler 
Rumludan aşağı inememişler. Köylüler 
kendi başlarına bir harekette bulunamaya
caklarına göre Kozan-Haçin yolu bizimdir 
ve emniyettedir. Yine de tedbirimizi aldık... 
Yol bizim de, kilometreler var Kozan’la 
Haçın arasında. Yol üstünde Türk köyleri 
var, dağların ardında neler gizlidir, hiç bilin
mez. Sonra bir ben değilim haçin’e gidecek 
olan... Cephane gidecek, para gidecek; hiç 
kimsenin, hatta bizimkilerin bile bilgisi 
olmamalı... Günlerce düşündüm, Haçin kay

makamlığını kabul ettim. Bu benim için bir 
vatan borcuydu. Klikya devleti uruna 
sonunda ölüm de olsa Haçin’ e gideceğim... 
Umutla, aşkla... Karıma söylemedim ama, 
babama söyledim; çocuklarım hiç bilmiyor
lar. Mesleğim avukatlıktır, yadırgamazlar. 
Bir iki ay sürecek bir iş için Karsa (Kadirli) 
gidiyorum, herkes öyle biliyor.. Çocukları
ma kucaklaştım, ana, babamın elini öptüm. 
Karımın gözleri doldu giderken, belki de bir 
şeyler hissediyor... Kaşlarım çatık ayrıldım 
yanlarından. Birinci adımda duygulara kap- 
tırmamalıyım kendimi.

Beraberimizde yirmi kadar hayvan var. 
Silah, cephane yüklü yirmi hayvan ve kırk 
jandarma. Akşam karanlık bastıktan sonra 
yola çıktık. Geceyi Kadirli yolu üstündeki 
Keketçinin hanında geçirdik. Sabah gün 
ışırken Haçin yoluna döndük... Şubat ayının 
ikisi... Kozan kar görmedi ama, yine de 
soğuk var. Yollar kuru, hayvanlar ilerlemek
te güçlük çekmiyorlar. Ben atın üstünde 
paltoma sıkı sıkı sarınmışım, gözlerim 
boşluklarda... Bir ay var ki hiç durmadan 
düşünüyorum. Gece ve gündüz... Dün gece 
handa odama çekildim, jandarmalar aşağı
da kaldılar; atların yanında. Nöbet tutarak 
sabahlamaları emrini verdim. Giyimli uzam 
uzanıverdiler samanların üstüne, bir kısmı 
nöbette kaldı. Tetikte, tüfek elde... Ben 
soyundum, dökündüm, ak çarşaflar serdi 
hancı yatağıma, uyumak için yattım. 
Günlerin yorgunluğu var üstümde, bir ayın 
uykusuzluğu, hazırlık yorgunluğu ve de 
düşünceleri. Bedenim yumuşak yataklarda 
rahat ediyor, fakat düşünceler zincirini dur- 
duramıyorum... Birbiri ardına geliyorlar... 
Açık canlı... Gözlerimin önüne 
seriliyorlar. Odanın içi dopdolu...

Yatağımın başucunda düşünceler...
Kişiliklere bürünmüşler... Her biri bir şey 
söylüyor. “Dön Karabit! Bu seninki 
düpedüz delilik!” “Gitmem gerek! Vatan 
borcu...” “Neden bir başkası çıkmadı bu 
vatan borcunu üstüne alacak?” Beni 
ilgilendirmez.. Bir başkasının yüreksizliği 
beni yolumdan döndüremez...” “Yol 
dediğin?” “Klikya Devleti...” “Çok bek
lersin!.” “Sö< verdi Fransa...” “Fransa yem 
koydu seni öne.” “Ardımdan destekliyor...” 
“Gözlerin ardında değil... Sen önünü 
görürsün, bir de bakarsın o güvendiğin 
dağlar yok oluvermiş.” Dönüyorum öte 
yana... “Kan var,” diyor bir kara gölge. 
Yüzünü seçemiyorum ama, bir adam, kar
altısından biliyorum. Benim gibi bir adam.. 
Yalnız sesi fısıltı, odanın duvarlarına çarp
mıyor, benim beynimde uğulduyor... “Ateş 
var!” “Nereden biliyorsun?” “Senin gözün 
kör olmuş Karabit! Görmüyorsun! Aşkın 
gözü kördür derler...” “İyi bildin! Benim 
yüreğim aşk dolu, aşk..” “O zaman seni hiç 
kimse döndüremez bu yoldan. Hiç bir söz 
sana gerçeği gösteremez... ede seni kur- 
taramaz.” Yatağın içinde dönüyorum. 
Kranhk gücümü kırıyor. Yorganların içinde 
elim kolum bağlı... Yapmayı tasarladığım 
olumlu çabalar için kendimi çok 
güçsüz buluyorum. Tek başıma koca bir 
kasabanın kaderini değiştirmek...
Yapabilecek miyim? Sabahı beklemem 
gerek, gün ışığıyla birlikte karanlık 
düşüncelerde karanlıklara karışır. Günler, 
geceler var ki arkadaş oldum bu duygular
la. Gözümü kırpmadan yattığım oldu.

Ortalık ışımadan kalktım 
yatağımdan.Giyindim, aşağı indim.

Devamı Yarın
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Ülkemizde kadınlar giderek şişmanlıyor
Hacettepe Üniversitesi 
(HÜ) Nüfus Etüdleri 
Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Sabahat Tezcan, 
Türkiye'de kadının 
giderek şişmanladığını, 
40 yaşın üzerindeki her 
üç kadından ikisinin ya 

J şişman ya da şişman- 
! lamaya aday olduğunu 

J söyledi.
\ Hacettepe Üniversitesi 

tarafından her 5 
senede bir yapılan 
Türkiye nüfus ve sağlık 
araştırmalarının 8.'si 
olan 'Türkiye Nüfus ve 
Sağlık Araştırması- 
2003'ün Doğu 
Karadeniz Bölgesi'ne 
ilişkin sonuçları Zorlu 
Grand Ötel'de düzenle
nen toplantıyla açık
landı. Toplantı, 
"Türkiye Nüfus 
Araştırmaları 2003'ün 
tanıtımı, metodolojisi" 
ve "Doğu Karadeniz 
Nüfusunun Özellikleri 
ile Doğurganlık, Aile 
Planlaması, Anne 
Çocuk Sağlığı ve 
Çocuk Ölümleri" 
başlığı altında iki 
sunumla gerçekleştiril
di.

« Araştırma sonuçlarıyla 
[ilgili bilgi veren HÜ 
[Nüfus Etüdleri 
Jenstitüsü Müdürü Prof.

Dr. Sabahat Tezcan, 
veri toplama süresi 6 
ay süren araştırmanın 
80 il ve 700 yerleşim 
biriminde, 11 bini aşkın 
hanenin ziyaret edil
erek ve 8 bin 500 evli 
kadınla yüz yüze 

görüşülerek gerçek
leştirilmiş çok büyük 
bir çalışma olduğunu 
söyledi. Prof. Dr. 
Sabahat Tezcan, böl
geler arasında farklılık
lar olmasına rağmen 
Türkiye genelinde ana 
çocuk sağlığıyla ilgili 
önemli iyileşmeler 
kaydedildiğini, bunun 
da memnuniyet verici 
olduğunu söyledi. 
Doğu Karadeniz 
Bölgesi'nin genelde 
göç veren bir bölge 
olduğunu ve yaş 
dağılımı açısından 
bakıldığında yaşlı 
nüfusun genç nüfustan 
daha fazla olduğunu 
belirten Prof. Dr. 
Tezcan, "Bölgede aile 
planlaması, yüzde 71 
olan Türkiye ortala
masıyla aynı seviyede. 
Bölgede yapmış 
olduğumuz çalışmalar
da aile planlamasıyla 
ilgili çok önemli bir 
özellik dikkatimizi 
çekti. Gebeliği önleyici 
modern ve geleneksel 
yöntemlerin kullanımı
na bakıldığında Doğu 
Karadeniz Bölgesi'nde 
halk arasında geri 
çekme ya da tıp dilinde 
'coitus interruptus' 
denilen yöntemin 
yaygın olarak kul
lanıldığı ortaya çıktı. 
Bu yöntemin Türkiye 
ortalaması yüzde 28.5 
iken, bu rakam Doğu 
Karadeniz Bölgesi'nde 
yüzde 44.5 
seviyelerinde. Bu çok 

çarpıcı bir bulgu. 
Nedenini bilmiyoruz. 
Bu durumun kültürel 
ve sosyolojik açıdan 
incelenmesi gerekir. 
Ama Karadeniz 
Bölgesi'nde evli çiftler 
gebeliği önlemek için 
geleneksel yöntemlere 
daha çok itibar ediyor
lar" dedi.
Gebeliği önlemek için 
yapılan düşük 
sayısının da ülke . 
genelinde gittikçe 
azaldığını, bunun sebe
binin kadınların bu 
konularda daha bilinçli 
hareket etmesi 
olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Tezcan, Doğu 
Karadeniz Bölgesi'nde 
düşük rakamlarının 
Türkiye ortalamasının 
altında olduğunu kay
detti.
Karadeniz Bölgesi'nde 
geçmişe göre önemli 
oranda düşüşler 
kaydedilmesine rağ
men bebek ölümlerinin 
hala Türkiye ortala
masının üzerinde 
olduğunu dile getiren 
Prof. Dr. Tezcan, ülke 
genelinde bebek ölüm
lerinin yüzde 30'un altı
na indiğini, ancak bu 
rakamın hala çok yük
sek olduğunu ifade 
etti.
"DOĞUMLARDA 
SEZARYEN YÖNTEMİ 
GİDEREK YAYGIN
LAŞIYOR" 
Ülke genelinde 
sezaryenle doğumların 
normal doğumlardan 

daha fazla olduğuna ve 
giderek de arttığına 
işaret eden Prof. Dr. 
Tezcan, 
"Araştırmamızda 
doğum yöntemleri 
açısından bakıldığında 
sezaryenle yapılan 
doğumların vajinal 
doğumlardan daha 
fazla olduğunu ve 
bunun giderek arttığını 
gördük. Sezaryenle 
yapılan doğum ortala
ması ülke genelinde 21 
iken, bu oran 
Karadeniz Bölgesi'nde 
yüzde 30'lara ulaşıyor. 
Sezaryenle yapılan 
doğumlarda Türkiye 
genelinde de bir artış 
göze çarpıyor" diye 
konuştu.
Anne ve çocukların 
beslenmesiyle ilgili 
önemli problemler 
yaşandığını ve Türk 
kadınının giderek şiş
manladığını belirten 
Tezcan, "Türkiye 
genelinde olduğu gibi 
Karadeniz Bölgesi'nde 
de çok önemli kronik 
beslenme bozuklukları 
var. Çocukların boyları 
beslenme yetersizliği 
nedeniyle yaşlarına 
göre küçük kalmış 
durumda. Annelerin 
beslenmesiyle ilgili 
problemler de var. 
Türkiye kadını gittikçe 
şişmanlıyor. 40 yaşın 
üzerindeki her 3 kadın
dan ikisi şişman ya da 
şişmanlamaya aday 
durumda. Ancak bu 
oran Karadeniz

Bölgesi'nde daha az. 
Fakat bu bölgede de 
şişmanlama eğilimi 
göze çarpıyor" şek
linde konuştu. 
"Türkiye'de kadınlar 
giderek artan oranda 
sigara içiyorlar, sigara 
milli bir felaket halini 
aldı" diyerek ana- 
çocuk sağlığı açısın
dan başka bir tehlikeye 
dikkat çeken Prof. Dr. 
Tezcan, bu durumun 
çok ciddi sakıncaları 
bulunduğunu kayded
erek şunları söyledi: 
"1993 yılında her 
100 kadından 13'ü 
sigara içerken, bu oran 
2003 yılında 28'e çıktı. 
Sigaranın neden 
olduğu birçok 
sağlık probleminin 
yanında, 
yaptığımız araştırmada 
her 5 gebe kadından 
birinin sigara kul
landığını tespit ettik. 
Tabi ki bu durumda 
rahimdeki bebek de 
anneyle birlikte sigara 
içiyor. Üstelik bu 
sigara içme olayı 
doğumdan sonra da 
emzirme döneminde 
devam ediyor. Bu 
konuya özellikle dikkat 

edilmeli. Ülkede sigara 
artık milli bir felaket 
halini almış durumda" 
Türkiye nüfusunun 
giderek yaşlandığı ve 
Avrupa'nın 100 yılda 
geldiği noktaya 
Türkiye'nin 50 yılda 
geleceği yönündeki 
yorumlarla ilgili 
konuşan Prof. Dr.
Tezcan, "1970'li yılların 
başından beri uygu
lanan yöntemlerin de 
etkisiyle doğurganlık 
hızı sürekli azalıyor. 
Doğurganlık hızı 1963 
yılında 6.5 iken, bugün 
bu hız yüzde 2.2'ye 
düştü. Aslında bu 
memnuniyet verici bir 
gelişme. İnsanlar artık 
istedikleri kadar çocuk 
sahibi oluyorlar. Bunun 
yanında ülke nüfusu da 
giderek yaşlanıyor.
Son 50 yılda beklenen 
yaşam suresi 45 yıldan 
70 yıla çıktı.
Doğurganlık hızının 
azalmasında ailelerin 
çocuklara bakışında 
meydana gelen 
değişiklik de önemli rol 
oynuyor. Çocuk artık 
işgücüne katkı, sosyal 
güvence olarak 
görülmüyor" dedi
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Haftaya yağmur 
ve sel ile giriyoruz
Türkiye’yi üç gündür etkkisi altına alan 
sıcak havalar geride kalıyor.
Marmara, Ege, Batı Anadolu, Batı 
Karadeniz bölgeleri ile Orta Karadeniz’in 
iç kısımlarında yağışlar hafta boyu etkili 
olacak.
Dün akşam saatlerinde, Gemlik’te de 
yağışlar başladı. Metoroloji önlem anın- 
masını istedi. Haberi sayfa 8’de

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, “Bir yanda Uludağ, bir yanda deniz, işte gerçek Bursa ortaya çıktı.” dedi.

Gemlik Yelken Kulübü acildi
Yeklenler pupa..

Borusan Lojistik’e teşekkürler...
Son günlerde Ticaret ve Sanayi Odası Gazi 

İlköğretim Okulu’na spansor oldular.
Şimdi de Gemlikli gençlerin yelken sporu ile 

ilgilenmesi için sponsor oluyorlar.
Borusan grubunun Gemlik’e katkıları yatsına- 

maz.
Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi için de 

kolları sıvadılar. Yüksek okulların açılacağı dev 
depoyu, iki katlı olarak inşaa edecekler.

AKP iktidarı varsın hala bir kuruş yardımda 
bulunmasın..

Onlar türbanla uğraşsınlar...
Kafaların içini değ i, I dışını düşünüyorlar..
Üç gün, üst üste başımdan geçen Yelken 

Kulübü öyküsünü kısaca anlatmaya çalıştım.
Bizim o günlerde yapmak istediklerimiz, 

aradan geçen 27 yıl sonra ciddi bir şekilde ele 
alınarak yeniden yaşama geçiriliyor.

Gemlik bir deniz kenti ama denizinden hiçbir 
şekilde yararlanılamıyor.

Kirlilik yüzünden ben, yıllıdır denize girmiyo
rum. Bir çoğunuz da benim gibi yapıyor.

Ama, çocuklarımız deniz sporlarından yarar
lansın istiyorum.

Açılan Yelken Kulübüne U.Ü. Yerleşkesi 
açıldıktan sonra, gelecek yıllarda açılacak olan 
Denizcilik Yüksek Okulu ile “Üniversite Yelken 
Kulübü” de eklenecek.

İşte o zaman, Gemlik Körfezinde çocukluğu
muzda gördüğümüz yelkenleri, kikleri, piradları 
göreceğiz.

Emeği geçenlere kutuluyorum.
Hayırlı olsun.

Kayıkhane’de bulunan İl Spor Müdürlüğü’nün Gemlikspor’a 
kiraladığı tesis, Gemlik Yelken Kulübü olarak hizmete açıldı. 
Gemlik Körfez’inde yelken sporlarının yapılmasına öncülük 
edecek olan Kulübe Borusan Lojistik sponson oldu.
Gemlik’te yelken 
sporunu yeniden yıl
lar sonra canlandıra
cak Gemlik Yelken 
Kulübünün açılışı 
yapıldı.
Borusan Lojistik 
A.Ş.’nin sponsor
luğunu üstlendiği 
Yeklen Sporları için 
ilk adım atıldı.
Açılışa katılan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Hikmet 
Şahin, Bursayı marka 
yapacak adımların 
atıldığını, dağ ile 
denizin birleştiğini 
söyledi.
Seyfettin Şekersöz’ün 

habari sayfa 3’de

Kumla'da hiç yoktan cinayet
Küçük Kumla 
beldesinde bir 
Akaryakıt istasyonun
da tuvalet tartışması 
ölümle sonuçlandı. 
Sabaha karşı allollü 
olarak istasyona 
gelen bir grup gençin, 
bayanla birlikte 
bayanlar tuvaletine 
girmek istemesine

istasyon işleticisinin 
oğlu Polat Akcan 
engel olmak isteyince 
tartışma çıktı. Akcan, 
tahrik üzerine, pom- 
pacının tabancasıyla 
tartıştığı genci ayak
larından vurdu.
Genç kan kaybından 
öldü.
Haberi sayfa 5’de

Kumsaz’da sezonun 
ilk boğulması

Bursa Kemerçeşme 
Mahallesinden 
Gençali Köyü 
Kumsaz Mevkiine 
gelen bir grup genç, 
serinlemek için 
denize girdi. 
Gençlerden Ahmet 
Gündüz(17)

arkadaşlarının gözle 
önünde dalgalar 
arasında kayboldu. 
Gençin cesedi ara
malar sonrasında 
bulundu.
Bir genç ise boğul
madan kurtarıldı.

Haberi sayfa 3'

gmail.com


Temmuz 2005 Pazartesi KHrfez Sayfa 2
GÜNLÜK SİYASİ GAZBTB HHH

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Üniversite ışıklarını yakıyor
Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi 

2005-2006 akademik yılında dinamizm 
kazanıyor.

Bitkisel Üretim Meslek Yüksek Okulu 
ve Dış Ticaret Meslek Yüksek Okulu 30’ar 
öğrenciyle eğitim öğretim işlevine başlı 
yor.

Tüm engellemelere karşın, YÖK’ün ve 
Uludağ Üniversitesi yönetiminin yoğun 
çabalarıyla Üniversitenin ışıkları Gemlik’i 
aydınlatacak.

Yerleşke Müdürü Prof Dr Abdurrahim 
Korukçu kentin dinamiklerini harekete 
geçirme gayreti içinde..

Yoğun çaba sarfediyor.
Borusan’dan önemli bir katkı sağlamış.
Selofan Binası denilen birim BORU- 

SAN tarafından restore edilerek yeni aka 
demik yıla yetişecek.

Umarız BORUSAN diğer sanayi kuru
luşlarına örnek olur.

Çünkü sınırlı ödeneklerle ülke aydın
lanmasına katkı koyan Uludağ Üniversite- 
si’nin tek başına bu yükü kaldırması ola 
nakşız değil ama zor.

Onun için kentte yaşayan tüm kurum 
ve kuruluşların taşın altına elini sokması 
şart.

İnegöl’de,İznik’te,Orhangazi’de sivil 
toplum örgütleri,meslek kuruluşları, bele 
diye,sanayi ve ticaret kuruluşları yüksek 
öğretime büyük destek veriyor.

Gemlik’in onlardan kalır yanı yok aslın
da..

Artık ok yaydan çıkmıştır.
Karar alınmış yola girilmiştir.
Yerleşkenin tam kapasiteyle yaşama 

geçmesi için desteğe ve kaynağa gereksi 
nim var.

Gemlik’in kentsel kültürüne, yaşamı
na, sanayisine, tarımına desteği ve katkı 
sı tartışmasız olan üniversite beledi 
yesiyle, sivil toplum örgütüyle,halkıyla 
tüm Gemliklilerindir.

Sağlıklı iletişim olumlu sonuçlar getire
cek.

Örneğin Bitkisel Üretim Bölümü Gem 
lik Zeytininin hem kalitesini yükseltecek 
hem de verimini arttıracak.

Bilime dayalı uygulamalar olumlu- 
sonuçlar veriyor.

Örnek uygulama önümüzdeki yıl mey 
vesini verecek.

Önemli bir tarım bilim adamı olan Prof. 
Dr.Abdürrahim Korukçu’nun yerleşke 
içerisinde bulunan zeytin ağaçlarının veri
mini arttırması gelecek için umut veriyor.

Örneğin bu yıl yerleşkedeki 1500 ağaç
tan 15 tona yakın ürün bekleniyormuş.

Bu işin uzmanı değilim ama bir önceki 
yılın üretim rakamıyla kıyaslayınca şaşır 
dım ve çok mutlu oldum.

Demek ki deneyimle bilimin örtüşme 
sinden verim çıkıyormuş.

Amaç zeytin yemekse, artık zeytincil
erle uğraşmayı bırakmak da yarar var.

Çünkü;
Gemlik’in de üniversite yönetiminin de 

sabır sınırlarını zorlamanın anlamı yok.

Umurbey Değirmen yolu
49 yıl sonra asfaltlandı
Umurbey Orhangazi asfaltı artık daha kısaldı. 1400 metre uzunluğundaki 

Değirmenler Yolu 70 milyar lira harcanarak asfaltlanınca, 49 yıllık 
unutulmuştuk giderildi.

Kadri GÜLER
Umurbey’i Orhangazi 
asfaltını birleştiren 
Değirmenlik Yolu, 49 
yıl aradan sonra ilk 
kez asfaltlandı.
Bursa İl Özel İdaresi 
tarafın asfaltlanan 
bin 400 metre uzun
luğundaki toprak yol 
hakkında bilgi veren 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler şun
ları 
söyledi: 
“ Umurbey’i 
Orhangazi yoluna 
bağlayan, ve 
Değermenlik mevi- 
inde bahçeleri olan 
vatandaşların voâun 
kullandığı bu yol, 
1956 yılında açılmış. 
O günden buğünü 
kadar bir daha ufak 
düzenlemeler dışında 
hizmet görmemişti. 
İl Genel Meclisinde 
bulunan Gemlikli 
arkadaşlarımızın 
çabarıyla 49 yıl sonra 
yolumuz asfalt oldu. 
Bu yol kullanılan bir 
yola olacak, çünkü 
Umurbey de oturup 
Orhangazi de çalışan
ların yanında,
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AKP Gemlik İlçe Başkanı Enver Enver Şahin, İl Genel Meclisi Daimi 
Encümen üyesi Nurettin Avcı ve diğer İl Genel Meclisi üyeleri Oktay 
Kahveci ve İbrahim Uslu, Umurbey Belediye Başkanı Fakih Mehmet 
Güler ile yolu birlikte incelediler.

Orhangazi asfaltı 
bağlantılı olması 
Umurbeylilerin İstan
bul hattına giderken 
bu yolu kullanmaları 
tercih nedeni olacak
tır. Belediye olarak 
yolun bozulmaması 
için yanlarına beton
dan su kanalı 
yapacağız. İlgilenen

lere teşekkür ediyo
rum.”
Yeni asfaltlanan yolu 
AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Enver Enver 
Şahin, İl Genel 
Meclisi Daimi 
Encümen üyesi 
Nurettin Avcı ve diğer 
İl Genel Meclisi 
üyeleri Oktay Kahveci

ve İbrahim Uslu, 
Umurbey Belediye 
Başkanı birlikte 
incelediler.
Umurbey Belediye 
Başkanı, yapılacak 
kanallarla ilgili bilgi 
verdi.
Yolun yaklaşık 70 
milyar liraya mal 
olduğu bildirildi.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR /

KÖRFEZ REKLAM

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Açılışta konuşan Büyükşehir Bdlediye Başkanı Hikmet Şahin, "Bir yanda Uludağ, bir yanda deniz, işte gerçek Bursa ortaya çıktı.” dedi.

Gemlik Yelken Kulübü açıldı
Kayıkhane bulunan İl Spor IVLüdürlüğü’nün Gemlikspor’a kiraladığı tesis, Gemlik Yelken Kulübü olarak hizmete
açıldı. Gemlik Körfezinde yelken sporlarının yapılmasına öncülük edecek olan Kulüpe Borusan Lojistik sponson oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Yelken Kulübü, 
Borusan'ın desteğiyle 
yeniden açıldı.
Gemlik'te yelken 
sporunun gelişmesine 
önemli katkı sağlaya
cak kulüp, denize ve 
yelkene gönül veren . 
gençleri bir araya 
getirecek.
Kayıkhane mevkiinde 
bulunan İl Spor 
Müdürlüğü’nün 
tesisinde yapılan 
açılışa Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Ayhan Aygün, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir, 
Borusan Lojistik Genel 
Müdürü Kaan Gürgenç, 
Genel Müdür yardım
cıları İbrahim Dölen, 
Umur Özkal, Turgut 
Cimitay ile siyasi parti 
temsilcileri ve çok 
sayıda vatandaş 
katıldı.
Açılışta konuşan 
Belediye Başkanı

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, konuşmasın
da “Mudanya ve Gemlik'in katılımıyla artık Bursa 
tam olarak bir liman kenti olmuştur” dedi.

Gemlik Yelken Kulübünün açılış kurdelasını Kaymakam Mehmet Baygül 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Gemlik Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgeç yaptı.
Mehmet Turgut, 
Borusan'ın Gemlik 
Yelken Kulübü'nün 
kuruluş aşamasında 
bazı temel 
ihtiyaçlarının karşılan
masında destek 
olduğunu belirterek 
teşekkür etti. 
Gemlik'in Körfezin 
kıyısında olmasına 
karşın denizin özlemini 
çektiğini dile getiren 
Başkan Turgut, 
anılarını tazelerken 
"Eskiden denizde kuğu 

gibi süzülen halkımız 
uzun yıllar bunun 
özlemini çekti. Hemen 
yanımızda olan 
Borusan'ın bize bu 
konuda destek ver
mesinden çok mut
luyuz.
Başlatılan çalışmalarda 
yeni teknelerin atımın
da katkıları oldu" şek
linde 
konuştu.
DENİZLERE HAKİM 
OLAN
"Denizlere hakim olan 
kıtaya, kıtaya hakim 
olan dünyaya hakim 
olur" sözleriyle denizin 
ne kadar önemli 
olduğunun altını çizen 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, şimdiye kadar 
denizlerimize yeterince 
sahip çıkılamadığını 
söyledi. Gemlik’e her 
konuda katkı ve destek 
veren Borusan'a 
teşekkür etti.
Borusan'ı temsilen 
konuşan Borusan 
Lojistik Genel Müdürü 
Kaan Gürgenç, Bir 
Gemlik'te yelken 
sporunun yaygınlaş

masını sağlayacak 
gençlere, kulüp 
aracılığı ile destek ver
mekten mutluluk duy
duklarını belirterek 
şunları söyledi: 
"Gemlik'te Yelken 
Kulübü'nün yeniden 
faaliyete geçmesini, 
bölgemizde bu spor 
dalının gelişmesi 
açısından önemli 
buluyoruz. Kulüp, 
1970'lerde yelken 
sporu ile tanışan 
Gemlik'te gençlerin 
yeniden bu spora 
yönelmesini sağlamayı 
amaçlıyor. Gemlik'te 
sosyal hayatın 
gelişmesine de fayda 
sağlayacak 
Bu nedenle Yelken 
Kulübü'nün yeniden 
açılmasına katkıda 
bulunmuş olmaktan 
mutluyuz. Gençlere 
'Rüzgarınız bol, pru
vanız neta olsun' 
diyoruz"
Borusan Lojistik Genel 
Müdürü Kaan 
Gürgenç'e Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 

katkıda bulunmaları 
nedeniyle teşekkür 
plaketi verdi.
LİMAN KENTİ OLDUK 
Açılışa son anda 
katılan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin tesisin 
yapımında emeği 
geçenlere teşekkür 
ederek "Güzide kuru
luşumuz Borusan'ın 
yaptığı katkılardan 
dolayı mutluyuz.
Mudanya ve Gemlik'in 
katılımıyla artık Bursa 
tam olarak bir liman 
kenti olmuştur.
Bir yanda Uludağ bir 
yanda deniz ,işte 
gerçek Bursa ortaya

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Borusan Lojistik
Genel Müdürü Kaan Gürgenç’e plaket verdi

17 yaşındaki 
genç 
Kumsaz’da 
boğuldu

2005 yazının ilk kıyıda sulara
boğulma olayı dün 
Kumsaz sahilinde 
yaşandı.
Bursa’nın 
Kemerçeşme 
Mahallesinden serin
lemek için denize 
girmeye gelen biri 
grup genç arasından 
Ahmet Gündüz(17) 
yüzme bilmediği için 
boğuldu.
Edinilen bilgiye göre 
Ahmet Gündüz ve 
arkadaşları dün 
öğleden sonra 
Kumsaz’a geldiler. 
Siteler mevkiinde 
saat 18.oo sıraların
da bir grup genç 
kıyıda soyunarak 
denize girdi.
Birden derinleşen

çıktı.
Bursa'nın uaha iyi 
yerde marka kent 
olması için çalışı 
yoruz. Biz Gemİiklilerin 
emrinde ve 
hizmetindeyiz" dedi. 
Konuşmaların ardın
dan optimist teknelere 
bağlanan açılış kurde
lesini Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Borusan Lojistik 
Genel Müdürü Kaan 
Gürgenç birlikte 
kestiler.

gömülen Ahmet 
Gündüz, dalgaların 
arısında kayboldu. 
Bir arkadaşı da çır
pınırken yüzme 
bilenler tarafından 
kurtarıldı.
Ahmet Gündüz’ün 
cesedi bir süre » 
denizde arandı.' 
Bulunan cesete 
kıyıda sunni tenefüs 
yaptırılmasına karşın 
hayat belirtisi 
sağlanamayınca, 
ceset ambulans ile 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
hastanesine 
kaldırıldı.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.
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Seyfettin
ŞEKERSÖZ

Fevziye Köyü 
Muhtarlığı ile 
Kalkındırma ve 
Güzelleştirme 
Kooperatifi'nin 
ortaklaşa düzen
lediği köy şenliği 
köye 4kilometre 
uzaklıkta bulunan 
Karagöl’de yapıldı. 
Kaymakam

Kaymakam Mehmet Baygül, konuşmasında 
bölgenin doğa harikası olduğunu söyledi.

SENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
'S Sakana Misina Ağları 
✓ İp Ağ

✓ Mantar, kurşun

ÖmerbeyMah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18

Sanda! Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Gatvenizli çivi
TMC sintine pompası

Mehmet Baygül, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih
Mehmet Güler, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
Muhtarlar Derneği 
üyeleri ile AKP ilçe 
yönetimi ve vatan
daşların katılımıyla 
gerçekleşen köy 
şenliğinde, köyün 
kadınları evlerinde

yaptıkları kuru
gıdaları satarak 
köylerine gelir 
sağladılar.
Karagöl mevki
inin Fevziye 
köyüne mesire 
yeri olarak katkı
da bulunabile
ceğini anlatan 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
bölgenin doğa 
harikası 
olduğunu 
belirterek," 
Fevziye Köyü için 
çeşitli projeler 
mevcut, burada 
hayvan bakıcılığı 
yönünden ideal 
araziye sahip " 
dedi.
Mesire yerinin 
hemen altında 
bulunan ünlü 
Karagöl’ün kenarı
na inerek inceleme 
yapan Kaymakam 
Baygül, Türkiye'de

Fevziye Köyü Köy şenliğinde konuklara geleneklesel pilav ve 
ayran ikram edildi.

Abant gölünün 
haricinde Nilüfer 
çiçeğinin olduğu 
tek yer olan gölün 
neden yeterince 
su tutamadığının 
araştırılması 
gerektiğini de 
belirtti.
Fevziye Köy şen
liğinde geleneksel 
dağıtılan pilav ve 
ayran'ın yanı sıra 
misafirler köy 
kadınlarının mey
danın kenarında 
kurdukları yer 
sofrasında yaptık
ları kuru gıdaları 
yediler.

Köy kadınlarının yaptığı köy ekmeği satışından 
gelir elde edildi. Ekmekler büyük ilgi gördü.

Kayamakam Mehmet Baygül, Fevziye Köyü Karagöl’ü kıyısında 
gördüğü nilüfer çiçeklerine hayran kaldı.

Göleün neden su tutmadığını araştıracaklarını söyledi.



4 Temmuz 2005 Pazartesi Sayfa 5

Kumla'da plaj voleybolu heyecanı
Epirden Beac Volley 2005" serisinin Bursa etabı, 13-18 Temmuz 
günleri arasında Küçük Kumla Güzelyalı Halk Plajında yapılacak.
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

"Epirden Beac 
Volley 2005" 
serisinin Bursa 
etabı, Pazar günü 
Güzelyalı Halk 
Plajında başladı. 
Serinin-Küçük 
Kumla etabının ise 
8-13 Temmuz tarih
lerinde yapılacağı 
açıklandı.
Plaj voleybolunda ; 
Türkiye’nin önde 
gelen isimlerinden 
Haşan Uğur 
Epirden'in düzen
lediği "Epirden Beac 
Volley"de güzel 
bayan sporcular, 
hem kızgın kumla, 
hem de rakipleriyle 
mücadele edecekler. 
Birbirinden güzel 
görüntülere sahne 
olacak olan karşılaş
maları, çok sayıda 
vatandaş nefeslerini

Geçtiğimiz yıl yapılan yarışmada takımlar toplu halde görülüyor.

tutarak izleyecek. 
GÜZELYALI VE 
GEMLİK’TE 
İKİ ETAP
6 etap üzerinden 
gerçekleştirilecek 
olan organizasy
onun iki etabı, 
Mudanya Güzelyalı 
ve Küçük Kumla 
sahillerinde gerçek
leştirilecek. İlki

Pazar günü 
Güzelyalı halk 
Plajında başlayan 
"Epirden Beac 
Volley 2005" Türkiye 
serisi müsabakaları
na 18 takımdan 
toplam 40 bayan 
sporcu katılıyor. 
Nefesleri kesecek 
turnuvanın Bursa 
ayağındaki ikinci

etap ise 8-13 
Temmuz tarihleri 
arasında Küçük 
Kumla'da yapılacak. 
Plaj Voleybolunu 
sevenlerin büyük 
ilgi göstermesi 
beklenen turnuva 
mn Küçük Kumla* 
ya heyacan getir 
mesi 
bekleniyor.

Kumla’da hiç yoktan 
cinayet işlendi

Dün sabaha karşı Akcan Petroi’e gelen 
alkollü bir grup genç, bayanlar tuvaletine 
girmek isteyince işletme sahibinin oğlu 
Polat Akcan ile tartıştı. Tartışma sonucu 
Akcan’ın tabancasından çıkan kurşunlar 

Haşan Canpolaf ın ölümüne kan 
kaybından neden oldu

Küçük Kumla Akcan Petrol Tesislerinde 
dün sabaha karşı saat 3.50 sıralarında Benzin 
istasyonuna özel araçlarıyla gelen bir grup 
Bursalı genç ile işletme sahibinin oğlu Polat 
Akcan arasında çıkan tartışma sonrası 
Haşan Canpolat,(33) ayağından 3 kurşunla 
yaralanadı. Yaralı genç kan kaybından öldü. 
Bursa’dan hafta sonunda eğlenmek için 
Küçük Kumla’ya gelen gençler, geceyi alkol 
aralar geçirdikten sonra Bursa’ya döner
lerken Akcan Petrol Tesislerine girdiler. 
Öğrenildiğine göre, alkollü gençler arısnadki 
bir bayan ile bir genç bayanlar tuvaletine gir
ince, işletme sahibinin oğlu Polat Akcan, 
gençi uyardı. Akcan’ı dinlemeyen gençler ile 
başlayan tartışma sonucu olanlar oldu. 
Polat Akcan istasyon görevlisinden aldığı 
silah ile Haşan Canpolat’ın ayağına iki el 
daha ateş etti.
Yaralı daha sonra Muammer Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesine kaldırılan genç, buradan 
da Bursa Devlet Hastanesine sevk edildi. 
Yaralı genç kan kaybından öldü. 
Polat-ise olaydan sonra kaçtı.
Olayla ilgili soruşturma Küçük Kumla jandar- 
masınca başlatıldı. Olayın gördü tanıkları 4 
bayan 3 erkek ile istasyon görevlisi savcılıkta 
ifade verdi.

MÜHENDİSLİK
Sebahattin DOKSDOKSANBİR

_ , DOÖALGAZ
Buderus kombi

ISISAN
mu
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞRLGRZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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falyaca'islaıncmilitanavcıs!1 ör;İ 
İtalya'da, "İslamcı 
militanları avlamak" 
için kurulan, 
aralarında polislerin 
de bulunduğu 
yasadışı bir örgütün 
çökertildiği 
bildirildi.
Cenova savcılığı, 
örgütün, 
Ispanya'nın başken
ti Madrid'de 
Mart 2004'te

Fransa'dan AB için 
garip bir açıklama

düzenlenen ve 191 
kişinin öldüğü terör 
saldırılarının hemen 
ardından geçen yıl, 
büyük ölçüde 
örgütün zengin 
üyelerinin özel 
bağışlarıyla kurul
duğunu kaydetti. 
"Stratejik Terörle 
Mücadele Çalış
maları" adı verilen 
örgütün 
liderleri olduğundan 
şüphelenilen iki 
kişinin de ev hap
sine alındığı 
belirtilen savcılık 
açıklamasında, 
yasadışı örgütün 
sahte polis

rozetleri ürettiği ve 
İçişleri 
Bakanlığı'ndaki gizli 
dosyaları ele 
geçirmeye çalıştığı 
ifade edildi.
Yasadışı bir örgüt 
içinde polisin var
lığının "özellikle 
endişe 
verici" olduğu vur
gulanan savcılık 
açıklamasında, 
sorgulanan 25 
kişinin yaklaşık 
yarısının polis, 
gardiyan ve mali 
polis olduğu 
bildirildi.
Savcılık, kendisini 
polise benzeten, 

ayrıca bir internet 
sitesi 
bulunan örgütün, 
İtalya'nın yabancı ve 
İtalyan teröristlerle 
mücadelesine 
yasadışı destek 
arayışında olduğu, 
hala bilinmeyen 
operasyonlarına 
uluslararası destek 
için ABD ve İsrail 
tarafından 
tanınmak için çaba 
harcadığı kaydedildi. 
Örgütün liderleri 
olduğundan şüphe
lenilen kişilerin aşırı 
sağcı bir grubun 
üyesi oldukları 
belirtildi.

Fransa'nın Avrupa 
ile ilişkilerden 
sorumlu Bakanı 
Catherine Colonna, 
İngiltere'nin AB 
dönem başkanlığın
da Paris'in "tetikte" 
olacağını söyledi. 
Colonna, resmi 
ziyaret için 
bulunduğu 
Macaristan'dan 
France Inter 
radyosuna yaptığı 
açıklamada, İngiliz 
hükümetinin "ulusal 
çıkarlarını 
bir kenara bırakma 
ve Avrupa'nın genel 
çıkarları için 
çalışma" 
sorumluluğu bulun
duğunu belirtti. 
"Bekleyeceğiz ve 
tetikte olacağız" 
diyen Colonna, 
İngiltere'nin 
AB bütçesinden

aldığı geri ödeme 
konusunun hala bir 
sorun olarak 
durduğunu söyledi. 
Son AB 
zirvesinde bütçe 
konusundaki anlaş
mazlığın başını 
Fransa 
ile İngiltere çek
mişti. Fransa, 
İngiltere'nin AB 
bütçesinden aldığı 
geri ödemelerin 

sona ermesini 
isterken, İngiltere 
de en fazla 
Fransa'nın yarar 
sağladığı tarım süb
vansiyonlarıyla 
ilgili reform 
yapılmasını istiyor. 
Ingiltere, 
AB'nin 6 aylık 
dönem başkanlığını 
bugün 
Lüksemburg'dan 
devraldı.
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AROL MOBİLYA I
İ I

ADA PANSİYON
Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 

Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 
Tel : (0.224) 363 98 72

MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
Dereağzı Mevkii ■ Büyükkumla / GEMLİK 

Rezervasyon Tel: 539 03 03 i
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Emlak vergisi %100 zamlanıyor
Belediye gelirlerini 
artırmaya çalışan 
hükümet, gözünü 
Emlak Vergişi'ne 
dikti. Zamlar, arsa 
değeri, bina inşaat 
metkekare bedeli ve 
emlak vergisi artışın
dan kaynaklanacak. 
YAKLAŞIK 19 milyon 
vatandaşı ilgilendiren 
emlak vergisine, dört 
koldan zam geliyor... 
Gayrimenkul sahip
leri, 2006 yılında 
yüzde 100 civarında 
artacak olan ‘emlak 
vergisi sürprizi’ ile 
karşı karşıyalar!
Bina, arsa ve arazi 
vergisi mükellefleri, 
2006 yılında 2005’te 
ödedikleri emlak ver
gisinin, yaklaşık 
yüzde 100 fazlası 
emlak vergisi ödeye
cekler.
ARTIŞ NEREDEN 
GELİYOR?
1- Vergi Oranları 
Artıyor: Kamu yöneti
minde yeniden 
yapılanma çalışmaları 
kapsamında hazır
lanan İl Özel İdaresi 
ve Belediye Gelirleri 
Kanunu Tasarısı

Taslağı’na göre; 
emlak vergisi oranları 
yüzde 50 oranında 
artırılıyor. Oranların 
artırılması sonucu, 
örneğin İstanbul’daki 
konutu için binde 2 
oranında emlak ver
gisi ödeyen bir vatan
daş, 2006 yılında, 
binde 3 oranında 
emlak vergisi ödeye
cek.
2- Kültür Varlıklarının 
Korunmasına Katkı 
Payı Artıyor: Emlak 
vergisi mükellefleri, 
ödedikleri emlak ver
gisinin yüzde 10’u 
oranında ‘Taşınmaz 
Kültür Varlıklarının 
Korunmasına Katkı 
Payı’ ödüyorlar. 2006 
yılında emlak vergisi 
oranları yüzde 50 
attırılınca, katkı payı 
da yeni vergi tutarı 
üzerinden hesa
planacak. Böyle olun
ca, 2005 yılına kıyasla 
daha fazla katkı payı 
ödenecek.
Arsa ve Bina m2 
Değerleri Artıyor: 
Emlak vergisi uygula
masında, bina 
değerinin hesaplan

masına esas olan 
arsa ve bina m2 
değerleri de artıyor. 
3- Arsa birim değeri, 
dört yılda bir artırılıy
or. Binaya ait arsa 
payı da binanın 
emlak vergisi değeri
ni etkiliyor. 2006 yılın
da ödenecek olan 
emlak vergisinin 
hesabında, bu yıl 
yükseltilerek belir
lenecek olan arsa 
değeri esas alınacak. 
Hürriyet okurları 
hatırlayacaktır, 2002 
yılında ‘Ankara 
yandı!’ manşetiyle, 
Ankara ye diğer 
illerde, arsa değer
lerindeki, 50 kat hatta 
60 kat olan değer 
artışını duyurmuştuk. 
Sonunda, olay 
mahkemeye intikal 
etmiş ve değerler 
aşağı çekilmişti.
Artışın, bu yıl kaç kat 
olacağını ise, hep bir
likte izleyeceğiz.
4- Emlak vergisinin 
hesaplanmasına esas 
olan ‘Bina metrekare 
normal inşaat maliyet 
bedeli’ de 2006 yılı 
için, yükseltilmek

suretiyle yeniden 
belirlenecek.
Sonuçta, yükseltilen 
arsa değeri ve bina 
metrekare inşaat 
maliyet bedeli, gayri- 
menkulün emlak ver
gisi değerini, 2005 
yılına kıyasla çok 
yukarı çekmiş ola
cak... Yükseltilen bu 
tutar üzerinden de 
yüzde 50 artırımlı 
emlak vergisi ve katkı 
payı hesaplanacak; 
Görüldüğü gibi vergi 
oranı artışı, katkı payı 
artışı, binanın arsa 
değeri artışı ve 
binanın metrekare 
inşaat maliyet bedeli 
artışı derken, 19 mily
on mükellefin 2006 
yılı emlak vergisine, 
dört koldan zam 
geliyor.
Başlıkta yüzde 100 
artıştan söz ettik ama 
ödenecek vergi tutarı, 
2005 yılına kıyasla 
yüzde 100’ün çok 
üzerinde artarsa, bu 
da size sürpriz 
olmasın!..
Prefabrik konuta lüks 
tarifesi
EMLAK vergisinde,

dikkati çeken bir 
başka çelişki de ‘pre
fabrik konutlar’ ile 
ilgili... 36 No.lu Emlak 
Vergisi Tebliği’ne 
göre; ‘Taşıyıcı sistemi 
prefabrik ve ön ger
ineli inşaat türü ile 
özellik arz eden 
binaların hesabında, 
kullanış tarzına göre 
(otel, sinema, tiyatro, 
işyeri ve mesken 
binası gibi) varsa bir 
üst inşaat değerinin, 
ortalama rakamı esas 
alınır. Bir üst sınıfa 
ait değer yoksa, 
tespit edilen inşaat 
sınıfındaki değer 
yüzde 50 artırılmak 
suretiyle nazara 
alınır.’
Avrupa Birliği 
ülkelerinde yüzde 20-

25, Kuzey Avrupa ve 
Amerika’da yüzde 40- 
50’ye kadar yükselen 
prefabrik binalar, 
ülkemizde yüzde 3 
civarında. Yapısının 
taşıyıcı sistemi daha 
güvenli ve kaliteli 
olan, üstelik daha 
ucuza mal olan pre
fabrik konutların bir 
üst sınıfa alınmasını 
ya da değerinin 
yüzde 50 artırılmasını 
anlamak, gerçekten 
çok zor...
Prefabrik konut 
inşaatını desteklemek 
ve teşvik etmek 
gerekirken, daha 
ucuza mal olan pre
fabrik konuta, zamlı 
emlak vergisi uygula
mak, bize özgü fıkra 
gibi bir olay!..

Ankara Büyükşehir 
Belediyesi zihinsel, 
işitsel göme ve 
bedensel 
engellilerin meslek 
sahibi olabilmesi 
için kurslar 
düzenleyecek. İşte 
verilecek olan 
meslek dalları... 
Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, 
öğretilebilir zihin
sel, işitme, görme 
ve bedensel 
engellilerin meslek 
sahibi olabilmesi 
için kurslar 
düzenleyecek. 
Ankara 
Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
Yaşlılar ve 
Engelliler 
Komisyonu'nca 
meclise sunulan 
raporda, büyük 
bölümü geçim 
sıkıntısı

çeken engelli vatan- engelliler için tele-
daşların meslek 
sahibi olabilmesine
yardımcı olunması 
gerektiği kaydedildi. 
Komisyon raporun
da, kentte yaşayan 
öğretilebilir zihinsel 
engelli
ve işitme engellilere 
ağaç işleri, metal 
işleri, sıhhi 
tesisat ve 
kalorifercilik konu
larından kurs ver
ilmesinin uygun 
görüldüğü ifade 
edildi.
Raporda, görme

fon santralciliği, 
ambalajlama
ve çeşitli el sanat
ları, bedensel 
engelliler için ise 
elektronik cihaz 
tamiri, bilgisayar 
işletmenliği veya 
programcılığı, resim 
ve benzeri 
alanlarda kurslar 
düzenlenmesi için 
Ankara Büyükşehir 
Belediyesi 
Eğitim ve Kültür 
Daire Başkanlığı'nın 
görevlendirildiği 
kaydedildi.

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 
Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine

Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
o Plan-Proje Uygulama 
o Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
o Kolon Tesisatı 
o Kalorifer Tesisatı 
o Kombi-Radyatör 
o Mühendislik Isı Sistemleri 
o Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİKDemirsubaşı Mah. İbrahim Akıt
Tel: (0.224) 513 13 71 -514 87 87
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Haftaya yağmur ve sel ile giriyoruz
Türkiye'nin kuzey
batısında başlayan 
yağışlı hava, yarın 
Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz, İç 
Anadolu'nun batısı, 
Batı Karadeniz ile 
Orta Karadeniz'in iç 
kesimlerinde etkili 
olacak.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan “Meteorolojik 
Uyarı”ya göre, yur
dun kuzeybatısında 
Marmara'nın batısı 
ile Kuzey Ege 
kıyılarında başlayan 
yağışların, akşam 
saatlerinden itibaren 
Marmara ile kuzey ve 
kıyı Ege'yi etkisi altı
na alacağı tahmin 
ediliyor.
Kuzeybatı kesim
lerde bugün görüle
cek sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışların özellikle 
Edirne, Kırklareli, 
Tekirdağ, Çanakkale, 
Balıkesir ve akşam 
saatlerinden itibaren 

de İstanbul 
çevrelerinde etkili 
olması bekleniyor. 
Yağışlı hava, yarın 
etki alanını 
genişleterek 
Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz, İç 
Anadolu'nun batısı, 
Batı Karadeniz ile 
Orta Karadeniz'in iç 
kesimlerinde 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlar şeklinde etk
isini gösterecek. 
Yağışların kuvvetli 
kuzey rüzgarla birlik
te Marmara, kuzey 
Ege'nin iç kesimleri, 
İç Anadolu'nun 
kuzeybatısı ile Batı 
Karadeniz'in batısın
da etkili olacağı tah
min ediliyor.
Salı günü ise 
Marmara'nın doğusu, 
Karadeniz, İç 
Anadolu'nun kuzey 
ve batısı, İç Ege ve 
Göller Yöresi ile 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeyinde görülecek

Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

Op. Dr. Yaşar ALTON 

Kadınlarda beslenme 
ile iligili iki not

yağışların, Karadeniz 
ile İç Anadolu'nun 
kuzeydoğusunda 
etkili olması bek
leniyor.
Yağışlı havanın 
çarşamba günü yur
dun kuzeydoğu kes
imlerinde etkisini 
sürdüreceği tahmin 
ediliyor.
Hava sıcaklığı da 
yarın batı, salı günü 
kuzey ve doğu kes
imlerde hissedilir 
derecede (7 ila 9 
derece) azalacak. 
Ancak, çarşamba 
günü batı kesimler
den başlayarak arta
cak.
Sağanak ve gök

gürültülü sağanak 
yağışların bugün 
Marmara'nın batısı 
ile kuzey Ege 
kıyılarında, yarın 
İstanbul başta olmak 
üzere Marmara, Batı 
Karadeniz'in batısı, 
kuzey Ege'nin iç kes
imleri ile öğle saat
lerinden sonra İç 
Anadolu'nun kuzey
batısında kuvvetli 
rüzgarla birlikte etkili 
olacağı, yağışların 
oluşturacağı olum
suz şartlara karşı 
ilgililerin ve vatan
daşların tedbirli 
olmaları gerektiği 
bildirildi.

1)- Bilindiği gibi yeşil çay zayıflamak 
için kullanılır. Etki mekanizması iştahı 
azaltarak değil, başaklardan besinlerin 
daha az emilmesi ve yağların vücutta 
daha fazla yakılması ile ilgilidir.

İçerdiği Catechine ile yeşil çay antikan- İ l 
sorejen, antioksidatif, kan basıncı ve kole- 
strolü düşürücü etkiler gibi sağlığa yararlı 
bir çok özelliğe sahip.

2)- Yüksek dozlarda tüketilen folik asitin 
üreme çağındaki kadınlarda tansiyonu 
düşürücü etkisi var.

Gebelerde omurga kanalının orta 
duvarının bir kısmının açık kalması gibi I 
doğum kusurlarını önlüyor.

Bu vitamini fındık, fıstık, yeşil sebze ve 
meyvelerden çilek içindeçok miktarda 
barındırıyor.

Bu nedenle günde 400 mgr, foluk asitin 
bunun için yeterli olduğu biliniyor.
____________________________ I

< Kumla da kiralık daire 
or

Tel: (0,536) 4588760

M M

UNVER TRAKTÖR
-SU

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ
* Marshall, Akçalı inşaat boyalan 

Sıhhi Tesisat Malzemeleri 
Kat Kaloriferi 
Doğalgaz Sobası 
Kalorifer Petek ve Malzemeleri 
Baymak Kombi ve E.C.A 
Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30
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AB'de 19.1 milyon
işsiz var

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

AB üyesi 25 ülkede 
işsizlik oranı ortala
masının yüzde 8,8 
olduğu bildirildi. 12 
üye ülkeden oluşan 
avro alanında işsiz
lik ortalaması da 
yüzde 8,8 olarak 
belirlendi.
AB üyesi 25 ülkede 
işsizlik oranı ortala
masının yüzde 8,8 
olduğu bildirildi. AB 
istatistik kurumu 
Eurostat tarafından 
açıklanan verilere 
göre 12 üye ülkeden 
oluşan avro alahrn- 
da işsizlik ortala
ması da yüzde 8,8 
olarak belirlendi. 
Eurostat’ın son veri
lerine göre, haziran 
ayı itibarı ile AB 
ülkelerinde işsizlik 
oranları şöyle: 
İrlanda (yüzde 4,2), 
Lüksemburg (yüzde 
4,5), Avusturya ve 
Ingiltere (yüzde 4,6), 
Lüksemburg (yüzde 
4,7), Danimarka 
(yüzde 4,9), 
Hollanda (yüzde 5), 
Kıbrıs Rum kesimi 
(yüzde 5,1), 
Slovenya (yüzde 
5,9), İsveç ve
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR

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

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

0 0

Akdeniz Oyunları Türkiye-Fas
Final maçını oynayabilmek için, Fas Milli Takım’ıyla 

oynadık. 28. dakikada kazanılan firikiki Cafercan’ın çok 
güzel vuruşu top üst direğe çarpıp geri geldi.

Maç orta saha mücadelesinden ileri gitmedi. Fas’lılar 
ortadan yapmak istedikleri akınları takımımızda oynayan 
Çan’ın çok iyi oyunuyla Fas takımının atanlarını durdur
duk.

Macaristan (yüzde 
6,3), Malta (yüzde 
6,8), Portekiz 
*{/üztkV,2), İtalya 
(yüzde 7,8), Estonya 
(yüzde 7,9), Belçika, 
Litvanya ve Çek 
Cumhuriyeti (yüzde 
8,1), Finlandiya 
(yüzde 8,6), 
Letonya (yüzde 9,1), 
Almanya (yüzde 
9,6), Fransa (yüzde 
9,8), İspanya 
(yüzde 9,9), 
Yunanistan (yüzde 
10,2), Slovakya 
(yüzde 15,5), 
Polonya 
(yüzde 17,8). 
Verilere göre, hazi
ran ayında euro 
alanında 12,8 mily
on, tüm AB'de 

ise 19,1 milyon işsiz 
bulunuyor. Eurostat, 
aynı dönemde işsiz- 
Tik oranmın .^rSÜ’de 
yüzde 5,1, 
Japonya'da yüzde 
4,4 olduğunu bildir
di.
Öte yandan, 
Eurostat, avro 
alanında yıllık 
enflasyon ortala
masının 
haziran sonu itibarı 
ile yüzde 2,1 
olduğunu, bu 
oranını bir ay önce 
yüzde 1,9 olarak 
belirlendiğini açık
ladı. Enflasyon veri
lerinin ayrıntıları 
önümüzdeki hafta
larda açıklanacak.

I
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32. dakika oyananırken sol kulvardan kazandığımız 
faulü kaptanımızın yapmış olduğu ortaya Arda’nın yüksel
erek vurduğu kafa ile ilk gölümüze kavuştuk.

Her iki takımda zaman zaman çokkısa pasları tercih 
etmeleri, oyunu çok faullü sir duruma soktu.

İlk devreyi bu şeklide üstünlüğümüzle kapattık.
? İkinci yarı oı*a sahamızda Cafer Çan’la bir sayı daha 
kazanabilmek için çok çabalamamıza rağmen, skorda bir 
değişiklik olmadı.

Türk Milli Takımı bu maçtan sonra finale kaldı.
Bu oyunumuzla belki final maçında pek varlık göstere

meyiz ama istekli ve akıllı oynarsak neden altın madalya 
ve futbolde Akdeniz Oyunları şampiyonu olmayalım.

Maç pazar günü oynanacak. Haberini iki gün geçte olsa 
size yazarım.

Dünya bankası ve IMF Telekom ihalesinden memnun
Dünya Bankası 
Türkiye Direktörü 
Andrew Vorkink, 
Türk Telekom'un 
yüzde 55'lik hiss
esinin özelleştirilme
si için teklif edilen 6 
milyar 550 milyon 
dolarlık fiyatın, 
sadece Türk 
Telekom'a değil, 
Türkiye ekonomisine 
olan büyük güvenin 
bir yansıması 
olduğunu söyledi. 
Andrevv Vorkink, 
Türk Telekom ihale
sine ilişkin, yaptığı 
açıklamada, ihalede
ki fiyat teklifi itibarıy
la, Türkiye'nin en 
büyük

özelleştirmelerinden 
biri olduğunu belirtti. 
"İhalede teklif edilen 
fiyat, sadece Türk 
Telekom'a değil, 
Türkiye ekonomisine 
olan büyük güvenin 
bir yansımasıdır" 
diyen Vorkink, şun
ları söyledi: "İhale, 
herhangi bir üçüncü 
gruba gereksinim 
duyulmadan, 
Hükümet'in 
özelleştirme pro
gramı çerçevesinde 
gerçekleştirildi. 
İhalede verilen fiyat 
teklifinin, beklenti
lerin üstünde gerçek
leşmesi, yatırım
cıların, Türkiye'de

yatırımın prim getire
ceğine inançlarını 
yansıtıyor." 
Bu arada, IMF yetk- . 
ilileri de, Türk 
Telekom ihalesinde 
verilen teklifin piyasa 
beklentilerinin 
üstünde olmasının, 
Türkiye'nin ilerideki 
özelleştirme sürecini 
olumlu etkileyecek 
bir unsur olduğunu 
vurguladılar.

KÜMLfl'Dfl KİRflUK YflZUK K

Yunuslar karışısında denize cepheli 

2+l ,2 milyar peşin.
Sahibinden KİRALIK daire
Özen Sjtesi No: 11 Kat:3 K.Kumla

Tel: (0.224) 513 T2 80
GSM: (0.537) 624 65 88

(0.532) 792 23 03

Kim
EŞYALIVEEŞYASIZ 

KİRALIK
HAVUZLU DAİRE

513 96 83

K
GBİlk

tez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE 
OLUN OKUYUN 

OKUTUN

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

a çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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



4 Temmuz 2005 Karfez Sayfa ||

Memurların 3yıllık zam oranı belli oldu
2006 yılında memurlara 
ortalama yüzde 7.4, 
2007’de yüzde 6.4, 
2008’de ise yüzde 3.5 
oranında zam yapılması 
planlanıyor.
Maliye Bakanlığı tarafın
dan hazırlanan ve Yüksek 
Planlama Kurulu (YPK) 
tarafından da onaylanan 
Orta Vadeli Mali Planla 
belirlenen ödenek tavan
ları 2006-2008 yıllarında 
memurlara yapılacak zam 
oranlarını da ortaya 
çıkardı. Buna göre tüm 
kuruşların 2006 yılı per
sonel giderlerinde 2005 
yılına göre yüzde 7.4 
oranında artış öngörüldü. 
2006 yılı için öngörülen 
memur maaş zammı 2006 
yıl sonu enflasyon 
hedefinin 2.4 puan, yıllık 
ortalama enflasyon 
hedefinin de 1.2 puan 
üzerinde bulunuyor.
Hükümet, 2006 yılı için yıl
lık enflasyonu yüzde 5 
olarak hedeflemişti. 2006 
yılında GSMH zımni fiyat 
deflatörünün ise (ortalama 
fiyat artışı) yüzde 6.2 
düzeyinde olacağı hesa
planıyor.
2007 yılında ise 
memurlara yüzde 6.4 
oranında zam yapılması 
planlanıyor. Memurlara 

yapılacak zam oranı 
hükümetin 2007 yılı 
enflasyon hedefinin 2.4 
puan, yıllık ortalama 
enflasyon hedefinin de 2 
puan üzerinde olması 
öngörülüyor. Hükümet, 
2007 yılı için yıllık enflasy
onu yüzde 4 olarak hede
fliyor. Anılan yıldaki orta
lama enflasyonun (GSMH 
Zımni fiyat deflörü) ise 
yüzde 4.4 olarak belirlen
di.
2008’DE ENFLASYONUN 
ALTINDA ZAM 
ÖNGÖRÜSÜ
Memur maaşlarına 2008 
yılında ise ortalama yüzde 
3.5 oranında zam yapıl
ması öngörülüyor. Söz 
konusu artışın aynı yıl için 
hedeflenen yüzde 4’lük 
enflasyonun yarım puan 
altında kalacağı hesa
planıyor. Hükümet, 
2008’de yıl sonu için ve 
yıllık ortalamada yüzde 4 
oranında enflasyon hede
flemişti.
HÜKÜMET MEMURLARLA 
MASAYA OTURACAK 
AMA...
Kamu Görevlileri 
Sendikaları Yasası’na 
göre Hükümetin 2006 
yılında memur maaşlarına 
yapılacak zam oranını 
belirlemek için 15

Ağustos’ta yetkili memur 
konfederasyonlarıyla 
masaya oturması gerekiy
or. Ancak yeni bütçe 
tekniği uyarınca 
hükümetin ödenek tavan
larını önceden belirley
erek, bir bakıma zam 
oranları konusundaki eğil
imini d re belli etmesi, 
memur sendikalarının tep
kisine neden oluyor.
Yasaya göre, 15 
Ağustos’ta başlaması 
öngörülen toplu 
görüşmelerin en geç 15 
gün içinde sonuçlandırıl
ması gerekiyor. Bu süre 
içinde anlaşmaya varl- 
ması durumunda düzenle

nen mutabakat metni 
taraflarca imzalancak ve 
Bakanlar Kurulu’na 
sunulacak. Bakanlar 
Kurulu üç ay içinde muta
bakat metniyle ilgili uygun 
idari ve icrai düzen
lemeleri yaparak tasarıyı 
TBMM’ye sevketmesi 
gerekiyor.
Taraflar arasında anlaşma 
sağlanamaması durumun
da Yüksek Hakem 
Kurulu Başkanı’nın 
başkanlığında Uzlaştırma 
Kurulu toplanacak, uyuş
mazlık konularanı 
inceleyecek 
ve 15 gün içinde karara 
bağlayacak.

Murat 
Karayalçın’a 
linç 
girişimi
Elazığ-Tatvan seferini 
yapan posta trenine, 
bölücü terör örgütü 
üyelerince yapılan 
saldırıda şehit edilen 
demiryollarında 
görevli 5 güvenlik 
görevlisinin cenazesi 
için düzenlenen 
törende Sosyal 
Demokrat Halkçı 
Parti (SHP) Lideri 
Murat Karayalçın’a 
linç girişimi son anda 
engellendi.
Karayalçın’a yapıla
cak girişimi Milli 
Savunma Bakanı 
Vecdi Gönül ile valilik
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korumaları güçlükle 
önledi.
Cenazede bölücü 
örgüte lanet 
yağdırılırken, törene 
Milli Savunma Bakanı 
Vecdi Gönül, AK Parti 
Genel Başkan 
Yardımcısı Elazığ 
Milletvekili Necati 
Çetinkaya, Doğru Yol 
Partisi Genel Başkanı 
(DYP) Mehmet Ağar, 
SHP Genel Başkam 
Murat Karayalçın 
ve TCDD Genel 
Müdür Yardımcısı 
Erol
İnan katıldı.

HAÇİN t
Yazan : Zebercet COŞKUN

Yolcu yolunda gerek... Gün doğ
madan çıkmalıyız buradan. Kalın kara 
paltomun yakasını kaldırdım; rüzgar 
önden vuruyor, bıçak gibi...”

Çalyan Karabit’in başında kaset 
şapka var, kareli kumaştan. Ayağında 
çizmeler. Gösterişsiz, kısa boylu bir 
adam Esmer, bıyıksız, ince kemikli bir 
yüzü var. Her gün görülen hiç dikkat 
çekmeyen yüzlerden, fakat yeşil bir ışık 
parlıyor gözlerinde...Aşk bu... Açık 
aydınlık ve de hiç bir kötü düşüncenin 
bu ruhta yerleşmediği inancını veren 
derin, dürüst bakışlar... Jandarmalar 
atlarının yanı sıra yürüyorlar. Her atın 
yanında iki jandarma. Tüfek omuzda... 
Peşpeşe gitmiyorlar, at bir jandarma, 
iki at bir jandarma. Yol boyunca 
yayılmışlar. Çalyan Karabit ardları sıra 
sürüyor atını. Arada öne gidiyor, sonra 
yine dönüyor... Yanı yönü, dağları, 
bayırları gözlüyor, dinliyor.

“ Tehlikenin ne zaman nereden gele-, 
ceği bilinmez. Gerçekten buralarda 
korkulacak bir şey olmaması gerekir. 
Kozan- Haçin yolu bizimdir, emniyette
dir... Yollarda karakollarımız var, kuş 
uçurtmuyorlar. Yine de hazırlıklı 
olmalıyız her şeye... Karşımızda Türkler 
var... Vatan ve özgürlük davasındalar.

Onların da yürekleri aşk dolu... Aşk 
gözü kör eder, ateşin kucağına atar 
insanı. Gözlerim çevrede, kulaklarım 
tetikte, derenin şırıltısını, dalların 
şırıltısını dinliyorum. Bulutları gözlüyo
rum... Çok yakından tanırım 
Türkleri...Onların arasında doğdum, 
onların arasında büyüdüm... Ne 
yumuşak yürekli olduklarını da bilirim, 
böyle durumlarda ne korkusuz ve ne 
gözü pek olduklarını da... Her kayanın, 
her çalının ardına kulak kabartıyorum. 
Öne sürüyorum atımı, sonra dönüyo
rum... Olanca hızımızla ilerliyoruz.

Saat onbir sıralarında Keçepınar 
karakoluna yetiştik. Yol üstünde iki 
katlı, üç odalı ahşap bir yapı karakol. 
Alt katta hayvanlar durur, üst odaların 
biri oturulmayacak kadar harap, öteki 
iki odanın birine telsiz cihazı yerleştir
mişler, silah ve erzak depo edilmiş. 
Üçüncü odada kocaman bir soba 
yanıyor. Karakoldaki jandarmalar 
karşıladılar bizi. Atları ahıra aldılar. 
Sobanın yandığı odada bir süre din
lendim. Askerler dışarıda yolun 
üstünde kocaman bir ateş yaktılar, 
çevresine dizildiler. Sabahın alacasın
dan beri yollardayız... Onlar ayak 
üstü... Tabanlarının altları sızlaşım, 
bedenlerinde duracak güç kalmamıştır. 
Şimdi üşümeğe başladılar. İçimiz ezili 
yor, karakolun jandarmaları yemek 
hazırlamaya giriştiler.”

Çalyan Karabit’e Balidur adında bir 
jandarma hizmet ediyordu. Ötekiler 
aşağıya indiler. Pencere önündeki 
yatağa uzandı yeni kaymakam. Balidur 

içiri dışarı koşuşturuyor. Yiyecek içe
cek bir şeyler getiriyor; hem de ayak 
üstü, bildiğini, gördüğünü Karabit’e 
anlatıyor, ellirini ovuşturarak.

Feke’de umut yok! Yarıdan çoğu 
Türk Feke’nin... Bizimkiler azınlıkta... 
Hiç umut yok Feke’de.. Sonra Cezmi 
efendi diye biri var... Feke’nin belediye 
reisi, adamın ne olduğu belirsiz... İyiye 
mi yoksa kötüye mi çalışıyor, bilen yok. 
Görünüşte işgal kuvvetlerinin adamı, 
Feke’nin azınlık ermenisini korur 
durumda; ama gizliden çetelerle ilgisi 
olduğu söyleniyor. Nedense bizimkiler 
onu tutuyorlar, Bir de Arşak var, topal 
Arşak diyorlar... Cezmi bir, Arşak iki... I 
Hadi Cezmi Türktür diyelim, Arşak’a ne j 
olmuş? Türkler hesabına casusluk 
edermiş. Develi’ de kardeşleri var 
Topal Arşak’ın; ikisi de Türk casusuy
muş. Durmaz durduğu yerde Arşak. 
Gider, gelir, gider gelir; köy köy dolaşır. 
Sık sık Develi’ye gider. Odun satar, 
kömür satar... Mevsim neyse o’na göre i 
hayvanına doldurur; orda burda 
dolanır. Kardeşi Develi’de, malı var, 
mülkü var. Türk çetelerinin elidir. 
Yatağıdır derler. Arşak odunun altında, 
kömürün altında, buğdayın altında para 
getirir, götürürmüş, cephane getirir, 
götürürmüş. Develi’de kardeşinin evin- • 
de birleşirmiş çetelerle... Öyle söylü 
yorlar. Cezmi’nin sağ kolu Arşak. Bu 
belli... Cezmi ise Feke belediye reisi... 1 
İşler böyle kaymakam bey... Balidur 
ellerini ovuşturarak anlatıyor. Feke’de I 
umut yok... Orayı saymayın!.

DEVAMI YARIN



Temmuz 2005 Pazartesi Sayfa 11

Aşırı terlemeye karşı ne yapmalı?
Terlemek vücut için 
doğal, fizyolojik bir 
olay. Özellikle yaz 
aylarında terden 
şikayet edenlerin 
sayısı artıyor. Ama 
bir grup var ki 
onların derdi yaz-kış, 
aşırı miktarda ter
lemek. Öyle ki biriyle 
tokalaşmaktan, 
önemli bir toplantıda 
takım elbise giymek
ten korkuyorlar.
Bir hastalık olan 

aşırı terlemek (hiper
hidroz), toplumda 
yüzde bir oranında 
görülüyor. Bölgesel 
aşın terlemeye (Eller, 
ayaklar, koltuk alt
ları) karşı ilaç 
tedavisi, iyontoforez 
tedavi ve cerrahi 
yöntemler uygulanıy
or. Yüzdeki kırışıklık
lara karşı kullanılan 
botox da son iki 
yıldır aşırı terlemeye 
karşı uygulanıyor. 
Bir yıldır, 22 hastanın 
aşırı terlemesini 
botox kullanarak 
tedavi eden Fransız 
Meme Hastalıkları 
Derneği, İtalyan 
Estetik Tıp 
Akademisi ve İtalyan 
Saç Hastalıkları 
Derneği üyesi Op. 
Dr. Haşan Subaşı, 
'Tıpta en iyi kararlar, 
gerektiği zaman 
yapılan tedavilerdir.

Bu genel bir prensip
tir. 'Ben terliyorum, 
hiç terlemesem' 
diyen bir kişiye pren
sip olarak bu tedavi 
yöntemini uygu
lamıyorum, çünkü 
terlemenin başka 
tedavileri de var. Tek 
yöntem botox değil. 
Bir pudra olan 
alüminium hidroksid 
kristaller, terleme 
için en etkin 
maddedir. Bu pudra 
teri kesiyorsa başka 
bir yönteme gerek 
yok. Hastalar 
genelde birçok yön
temi deneyerek 
geliyor. Cerrahi ise 
pire için yorgan yak
mak olur. Başarı 
oranının çok yüksek 
olacağını sanmıyo
rum' diyor. 
Önce nişasta sonra

botoks
Botox ile aşırı ter
lemeyi önleyen 
Subaşı, tedavi 
hakkında bilgi verdi: 
'Botox, estetik 
amaçlı kullanıldığın
da adale arkasına 
yapılır. Terleme 
tedavisinde ise 
tekniği değişik.
Bötox, aşırı terleme 
tedavisinde ter bez
lerine giden sinirleri 
etkiliyor. Tamamen 
cilt içine yapılıyor. 
Koltuk altına uygu
lanırken, steril gazla 
terleyen bölge temi
zleniyor. Kuruduktan 
sonra baticon 
sürülüyor. Birkaç 
dakika kuruması 
bekleniyor. Daha 
sonra bu bölge 
nişasta ile 
pudralanıyor. Bir-iki 

dakika sonra makyaj 
fırçasıyla nişasta 
koltuk altından 
kaldırılıyor. İyot, ter 
ve nişasta bir araya 
gelince renk reaksiy
onu yapıyor.
Terleyen yerler siyah 
noktalar şeklinde 
ortaya çıkıyor.
Lekelerin bulunduğu 
yeri kalemle çevre
leyip 2 cm'lik 
karelere bölüyoruz. 
Her karenin tam 
ortasına botox'u cilt 
içine enjekte ediy
oruz. Bu yöntemin 
herhangi bir yan etk
isi yok.' 
'Bu tedavi yöntemi 
ellere ayaklara uygu
lanıyor mu?' 
sorusunu Op. Dr. 
Haşan Subaşı, şöyle 
yanıtladı: 'Ben bu 
yöntemi muayene
hane ortamında 
koltuk altına uygu
luyorum. Anestezi 
uzmanı ile birlikte 
çalışılırsa ellere ve 
ayaklara da uygulan
abilir. Çünkü ellere 
ve ayaklara uygula
mak için büyük sinir
lere anestezi yapmak 
gerekiyor.' 
Tedavinin 
etkisinin bir yıla 
kadar çıktığını 
belirten Subaşı, 'İsta
tistiklere göre; sekiz 
ayda başarı oranı

yüzde 83, sekiz ayı 
aşınca bu oran 
yüzde 70'lere iniyor. 
Gerek duyulursa 
eksik olan yerlere 
botox yapmak için 
hastayı 15 gün sonra 
kontrole çağırıyo
rum. Bu güne dek 
gerekmedi. Bir iki 
nokta kaçırsam bile 
hasta buna razı, 
böyle kalmasını ter
cih ediyor. Bazı 
hastalar koltuk 
altının kupkuru 
olmasını değil de ter
lemenin sadece bir- 
iki noktada olmasını 
istiyorlar' diyor. 
ENFEKSİYON VE 
DİYABET 
TERLETİYOR 
Terleme vücudun en 
önemli ısı kaybetme 
yollarından biri, 
ancak hiperhidroz 
(Aşırı terleme) hasta
ları vücut sıcaklık
larını kontrol etmek 
için gerekenden çok 
daha fazla miktarda 
ter üretirler. Bu 
soruna ter bezlerinin 
aşırı aktivitesi neden 
olur. Bu bezler 
vücudun hemen 
hemen tüm vücut 
yüzeyinde bulunur. 
Avuç içlerinde, ayak 
tabanlarında ve 
koltuk altlarında 
yoğundur.
İki şekilde görülür:

Bölgesel hiper
hidroz: Ellerde, ayak
larda ve koltuk alt
larında görülen 
yaygın hiperhidroz 
tipidir.
Genel hiperhidroz: 
Tüm vücudu etkiler. 
Bölgesel hiper- 
h id roza göre çok 
daha az görülür. 
Genellikle enfeksiy
on, diyabet ve atiroid 
bezinin aşırı aktif 
olması gibi başka bir 
hastalıktan kay
naklanır. Aşırı ter
leme, genellikle 
hastalık tedavi edil
ince sona erer. 
BAHARAT TERİ 
TETİKLİYOR
Birçok normal faktör 
terlemeye neden 
oluyor. Aşırı terleme 
sorunu olanlarda ise 
bu faktörler terin 
miktarını artırıyor. 
Hastalar elleri, ayak
ları, göğüs ve koltuk 
altlarının sürekli 
nemli olmasından 
yakınıyor. Aşırı ter
den şikayet eden
lerde vücudu tetik- 
leyici faktörler: 
Egzersiz
Sıcak veya soğuk 
Stres, anksiyete 
Alkol, kahve veya 
çay tüketmek 
Baharatlı gıdalar 
yemek 
gereklidir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydy n Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoölu-Esadap 514 45 49
Anytur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122
Su işlet 513 4521 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79 
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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fiKCflN PETROL
AKARYAKITTA OLDUĞU GİBİ 

LPG'DE DE GÜVENCE

1.7.2005TARİHİNDENİTİ6ARCN HİZM6TİNİZD€VİZ.
OTOGAZ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

a) Petrol Ofisi Anonim Şirketi
b) Miiangaz LPG Dağıtım Tic. ve San. AŞ.

flKCflN PETROL
P.O. Rkoryokıt ve LPG İstasyon 

K.Kumla - GEMLİK
Tel: 538 03 86

Merkez: 513 17 78 - 513 10 79 Fax: 514 86 41
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Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında; Ova kısmında bulunan yerleşim bölgelerine 4 kat uygulanması içjn önerge verildi.

Ovaya 4 kat uygulaması Mecliste
Belediye Meclisinin Temmuz ayı ilk toplantısı dün yapıldı. Meclisin en önemli gündem konusu Ova ya daha önce 
2 kat verilen yapılaşma izninin 4 kata çıkarılması görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilidi. Haberi 4’de

5 Temmuz 2005 Sah korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Öğretmenlere nokta 
tayini geldi

TBMM Genel Kurulu'nda "Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" 
kanunlaştı.
Buna göre, öğretmenlerin atamaları 
Bakanlıkça il/ilçe veya doğrudan 
eğitim kurumuna yapılabilecek.Ha.7’de

'Önöekİ geçe^âşlayan sağanak yağışlar Gemlik’te hayatı felç etti. İşyerlerini, apartman alt katlan İle girişlerini su bastı.

Yine aynı görüntüler
Yağmur yağdı böyle oldu

Her yağmurdan sonra Gazhane Caddesi 
esnafı korkulu anlar yaşıyor.

Biliyorlar ki yine işyerlerini sular basacak...
Birkere girmişler bu işyerlerine ne yapsınlar, 

dertlerine çare bulacakları bir makam yok.
Kaç Belediye Başkanı geldi geçtiyse, hiçbiri 

Gazhane Caddesi ve Kumsal Sokağın ve de 
Orhangazi Caddesindeki taşkın alanlarının 
sorununa bilimsel bir çözüm üretemedi.

Hepsi laf ürettiler.
Her yağmurdan sonra vatandaş perişan oldu.
Dün, yine aynı manzara vardı.
Adliye binasının yanındaki üç lokanta ve inter- 

net kafe, daha ilerisindeki işyerleri, Gazhane 
Caddesinde Gemlik Matbaası, Apartmanların 
giriş katları ve kömürlükleri tamamen sular 
altında kaldı.

Adliye ye giriş çıkış yapılamadı bir süre..
Bu nedenle Gemlik’in su ve de kanalizasyon 

işlerinden sorumlu BUSKİ ve belediye ekipleri 
buraya koşuştular.

Esnaf perişan oldu.
Vatandaş evlerinden çıkamadı.
Her yağmurda yenik düşüyor belediye sell

ere...
Köklü çözüm mü? Üreten yok.
Yağmur Allahtanmış!
Kumsal Sokakta saat 11.oo Dr. Cahit Yorulmaz 

evinin balkonunda
- Ağabey aşağıya İnmiyor musun? diyorum.
- Nasıl ineyim girişimizi görümüyor musun 

diyor. Ev sahihleri soyunmuşlar ellerinde kova 
suları boşaltmaya çalışıyorlar.

Ne diyeyim. İnşallah birgün birileri bu man
zara lan değiştirir. Yağmur yağdı böyle oldu!

Meterolojinin uyarıları ardından başlayan sağanak yağışlar 
Gemlik’te hayatı etkiledi. Kotu düşük olan Orhnangazi Caddesi, 
Kumsal Sokak ve Gazhane Caddesinde evleri ve işyerlerini su 
bastı. BUSKİ’nin çalışması yetersiz kaldı. Haberi Sayfa 3’de

Ahmet Dural 
Mevdanı’ndaki 
bordürler sarı ■ 
lacivert oldu

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’un Fenerbahçeli olması 
Fenerbahçe’nin renklerini 
ilçenin en önemli meydanında
ki bordürlere taşıdı.
Belediye işiçileri günlerdir 
Ahmet Dural Meydam’nda bor- 
dürleri sarı laciverte boyarken 
görüyorlar.
GalatasaraylIlar ve 
Beşiktaşlılar ise bu işe karşı 
çıkıyorlar.

Haberi sayfa 2’de

gmail.com
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Haftada İki
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.ozcanvural.tk

Yumurta aklandı!...
Biz Hekimler bazen çok katı oluruz.
Sizin yatacak yerimiz yok diyenler haklı..
Yıllarca “ Sakın yumurta yemeyin, zararlı kolesterol’ü 

yüksektir, kalp krizi olabilir” deyip durduk.
Hele İç hastalıkları uzmanları, yüzünüze acıklı acıklı bakıp 

“Hiç olmazsa haftada bir yiyebilir miyim doktor” diyenlere o 
gün sinirli - yorgun ise “ Katiyet olmaz, YASAK” demişlerdir.

O gün uzman doktor keyifli ise müsaade çıkar “ Ay da bir 
olur, ama sakın sarısını yeme” derlerdi.

O güzelim sarısını yemedikten sonra jöle gibi beyazını 
yemişsin neye yarar...!

Ağızda ne tat kalır ne lezzet...
Tabiidir ki bu nasihati alanların hiç biri yumurta yemedi.
Bu hastalar datalihlerine, bu arada hekimlerine Küserek 

yumurtayı rüyalarında görmeye başladılar.
Biz gençler modern Tıp ‘a inanarak onun söylediklerini 

yapmaya çalışırken büyük babalarımız - nineleri olduğu 
söyleniyor.

Durum hiçte öyle değilmiş...
Tıp ve araştırmalar ilerledikçe bazı tıp tabularının 

yıkıldığını hepimiz görüyoruz.
Doğru olarak bilinen bir çok tedavi tarzının yanlış 

olduğu kanıtlanıyor.
İşte bir misal...
Araştırmacı hekimler ortalama yaşı 56 olan 50 sağlıklı 

yetişkine günde 2 yumurta, bir başka guruba “Yulaf” 
yediriyorlar.

Amaç; Kalp - damar hastalıkları riski açısından önemli 
bir gösterge olan damar içi endotel fonksiyonu üzerinde 
yumurtanın zararlı olup olmadığını araştırmak.

Halk diliyle Kalp - damarları bozuyor mu ? İki ay süren 
bu araştırma sonunda damar içi bir bozulma olmadığı gibi 
, yumurta yiyenlerde toplam kolesterol ve kötü denen koles
terol ( LDL ) seviyesin de hiç bir artış görülmüyor.

Yani yumurta aklanmış oluyor..
Yıllarca süren kötü şöhretinden kurtuluyor...
Şimdi işin doğrularına gelelim..
Gerçekte yumurta A ,D ,E vitaminleri, zengin demir -çinko 

ile son derece yararlı besindir.
Taşıdığı amino asitler nedeniyle özellikle çocukların 

günde bir yumurta yemelerinde sağlıklı gelişmeleri açısından 
büyük yarar vardır.

Yumurtanın yararlarını söylemeye devam ediyorum.
Yumurtanın son zamanlar da gösterilen bir diğer yararı 

içeriğinde bulunan “ Betaine” maddesi ile kalp hastalığına 
neden olduğu gösterilen “homosistein “ seviyesini düşürmek 
ayrıca yumurta sarısı antioksidan madde ( kanser önleyici) 
özelliği ile bilinen ve kalp göz, cild için yararlı olduğu göster
ilen

“ Lutein “ maddesi bakımından son derece zengindir. ( 
Tıp’ bi terimler çok oldu ) Yumurta ile üreyen canlılarda civ
civin büyümesi gelişmesi için gerekli bütün maddeleri 
taşıyan yumurta tabiidir ki insan içinde yararlı besin.

Onun için korkmadan yiyin.
Geçmiş yumurtasız günlerinizi düşünüp omlet yapın - 

menemen yapın Yiyin yiyin de şu tavsiyeleri unutmayın :
Kolesterol sorunu olanlar bile hafta da 3 - 4 yumurta 

yiyin.
Yumurtayı rafadan yemeyi tercih edin.
Tabiatta - bahçede gezen -eşinen tavukların yumurtalarını 

tercih edin. Köy yumurtası.
Bütün bunları okuyanlar arasında “ Ben size dememiş 

miydim... Bu hekimler yakındaTereyağını da serbest, yiyin” 
derler.

Hanım; kır tereyağ üzerine iki yumurta da ağız tadıyla 
yiyelim” diyenler çıkabilir...!

Sakın bunu yapmayın..
Yumurtada ki kolesterol ile katı yağlarda ki kolesterol 

çok farklı.
Onun için katı yağlar yasağına devam...

Ahmet Dural Meydanı’ndaki 
bordürler san ■ lacivert oldu

Seyf ettin 
ŞEKERSÖZ
İlçenin en 
önemli yeri 
olan Ahmet 
Dural 
Meydanı’ndaki 
kenar bordür

ler sarı lacivert 
renge boyandı. 
Birçok yerde 
sarı ve beyaz 
renge boyanan 
yol kenar 
taşları 
Belediye

Başkanı 
Mehmet 
Turgut'un 
Fenerbahçeli 
olması 
nedeniyle sarı 
lacivert renge 
boyandığı ileri

sürülüyor.
Renk ne olursa 
olsun boyanan 
yol kenarı A 
taşları yine 4 
güzel görün- 1 
tüye 
bürünüyor.

min daha sonra 
bahçeye kurulacak 
kamelya üstü olduğu 
anlaşıldı.
Ahmet Dural 
Meydanındaki han 
içinde bıçakçı Haşan 
Baykal tarafından 
yapılan kamelya son
raki işlemleri için

sanayi sitesine gön
derildi.
Kuşak Bobinaj sahibi 
Fehmi Kulaber 
tarafından yaptırılan 
ilginç kamelya 
izleyenlerin merak 
dolu bakışları arasın* 
da kamyona 
yüklendi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Dün Ahmet Dural 
Meydanında kamy
ona yüklenen ilgi 
çekici cisim görenleri 
meraklandırdı.
Bakıldığında önce 
ilgi çekmesi için 
yapılan bir sandal 
görüntüsü çizen cis-

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Önceki gece başlayan sağanak yağışlar Gemlik'te hayatı felç etti. İşyerlerini apartman alt katlan ile girişlerini su bastı.

Yine aynı görüntüler
Meterolojinin uyarıları ardından başalayan sağanak yağışlar Gemlik’te hayatı etkiledi. Kotu düşük olan Orhnangazi 
Caddesi, Kumsal Sokak ve Gazhane Caddesinde evleri ve işyerlerini su bastı. BUSKİ ‘nin çalışması yetersiz kaldı.

or.
* olursa 
oyanan | 
ırı 
ine 
jrün-

ror.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik’te önceki gece 
başlayan sağanak 
yağış nedeniyle cadde 
ve sokaklarda yine 
aynı görüntüler 
yaşandı.
Sağanak halinde 
başlayan yağmurlar, 
dün sabaha kadar 
aralıksız devam edince 
Gemlik yağmura esir 
düştü.
Her yağıştan sonra 
yaşanan taşkınlar bu 
kez yine tekrarlandı, 
işyerleri ve aparatman- 
ların girişlerini yağmur 
suyu bastı.
BELEDİYE ACİZ KALDI 
Sağanak halinde 
başlayan yağmurlar 
nedeniyle çevreye 
sürekli yıldırım 
düşerken, Gemlik 
merkezi, Umurbey ve 
IKüçük Kumla da sık 
sık elektirikler kesildi. 
Umurbey ve Kumla’da 
ki elektrik'kesintileri 
saatlerce sürünce, 
hazırlıksız yakalanan 
yazlıkçılar, evlerini 
aydınlatacak mum bile 
bulamadılar.
TAŞKIN YAŞANDI 
Yağan yağmur suları 
nedeniyle giderler 
görevini yapamayınca

ıtırdan

Yağışların azalmasıyla 
su basan yerler öğle 
saatlerinde temizle 
nince ilçede yaşam 
normale döndü.

■ .

j sahibi

H

Burası İstiklal Caddesi TSO Gazi İlköğretim Okuluna gider sokağın köşesi. Yağmur suları 
nedeniyle yolun karşısısına geçmek imkansız. Bazı araçlar su altanda kalmış ve kaldırılmış, BUSKİ 
aracı yağmur giredini açmaya çalışıyor. Ekipler taşkın karşısında yetirsiz kalıyor.

cadde ve sokaklar su 
baskınına uğradı, , 
İlçenin kotu düşük 
olan semtleri bir anda 
göl haline gelirken, 
vatandaşlar evlerinden 
çıkamadılar.
Gazhane Caddesi, 
Adliye binasının çevre
si, Kumsal sokaktaki 
esnaf ile Orhangazi 
Caddesinin bir bölümü 
tamamen sular altında 
kaldı. Kumsal sokakta

ki lokanta ve internet 
kafeler ile Gazhane 
Caddesindeki işyerleri
ni tamamen su bastı. 
Sahildeki apartman
ların girişlerinin yağ
mur sularıyla dolması 
nedeniyle aileler 
evlerinden dışarıya 
çıkamadılar.
Büyükşehir Belediyesi 
sabah erken saatlerde 
motopomplarla kurtar
ma çalışmalarına 
başlamasına karşın 
ekipler yeterli gelmedi. 
OLAN ESNAFA OLDU 
Her yağmurdan sonra 
su basması kaçınılmaz 
olan Kumsal Sokak, 
Gazhane Caddesi ve 
Orhangazi Cadesindeki 
esnafın işyerlerine su 
başması nedeniyle 
esnaf mal derdine 
düşerken, bir yandan 
da kovalarla işyer- 
lerindeki suları boşalt
maya çalıştılar. 
Belediyeden şikayetçi

Çevre yolu köprü altı her yağmurda su baskınına uğruyor. Bir ticari araç için
dekilerle yolun ortasında mahsur kalınca yardım istiyorlar

olan vatandaşlar, yıl
lardır bu sorunu 
gideremeyen Beledi 
ye’ye sitem yağdırdılar. 
Orhangazi caddesinin 
çukurda kalan bölümü 

ile Gazhane caddesi ve 
Adliye binası önlerinde 
tehlike yaratan yağmu
run dinmesinden sonra 
itfaiye ile BUSKİ ele
manları ancak çalış

maya başlayabildiler. 
Bir yandan motopom
plarla sular çekilmeye 
çalışılırken esnafta iş 
yerlerini kendi 
olanaklarıyla temiz 
leme ye çalıştı.
KÖPRÜ ALTI KAPANDI 
Öte yandan Çevreyo 
lundan Gemlik’e gi 
rerken Rıfat Minare 
Çiftliği önüdeki köprü 
altıda çukur olması 
nedeniyle su baskınına 
uğradı.
Farkına varmayan 
araçlar su gölünün 
orktasına mahsur 
kalırken, trafik çevrede 
önlem aldı. Araçlar 
saatlerce su içinde 
kalırken, sorunun daha 
önceki yağışlarda da 
yaşanması 
Karayollarının nasıl bir 
yol yaptığı sorunusu 
gündeme taşıdı.

e gön-

erak 
arasın-



5 Temmuz 2005 Salı Sayfj

Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında; Ova kısmında bulunan yerleşim bölgelerine 4 kat uygulanması için Önerge verildi.

Dört kat uygulaması görüşülecek
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Gemlik Belediye 
Meclisi Temmuz ayı 
toplantısının ilkinde 
imar ile ilgili konu
ları görüştü.Ova kıs
mında bulunan yer
leşim bölgelerine 
4 kat uygulanması 
için önerge verildi. 
Gündemin en önemli 
maddelerinden biri 
olan kütüphane 
binası ile eski 
Temizlik İşleri 
binasının takas

düşüncesi hakkında 
bilgi veren başkan 
Mehmet Turgut, 
kütüphane binasının 
yolcu garajının 
yanında olması 
nedeniyle yoğun 
şikayetlerin alındığı
na dikkat çekerek 
takas işleminin 
görüşülebilmesi için 
meclisin karar 
alması gerektiğini 
anlattı.
Meclis üyeleri 
konunun yine de 
görüşülmesi için

İmar komisyonuna 
havale edilmesinin 
uygun olduğu 
görüşünde birleşti. 
Karar oy birliği ile 
komisyona havale 
edildi.
Gündemin diğer 
maddesi olan imar
la ilgili konular 
içinde bulunan 
XDr. Ziya Kaya 
Mahallesindeki 
Hacı İzzet camiinin 
yıkılarak yenisinin 
yapılması ve yanın
daki arsanın bir
leştirilerek imar 
planına işlenmesi 
isteği oy birliği ile 

. görüşülmek üzere 
imar komisyonuna 
havale edildi.
Öte yandan meclis 
üyelerine gelen 
yoğun taleplerden 
biri olan ova kıs
mındaki inşaatların 
2 kattan 4 kata 

çıkarılma isteği 
mecliste kabul 

gördü. Verilen

Gemlik Belediye Meclisi İmar Komisyonunda görüşülecek konuları! 
Büyükşehir meclisine yetişmesi için 7 Temmuz 2005 Perşembe güm 

saat 14.00 de yeniden toplanacak.

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit halik ağları
** Sakana Misina Ağları
< ip AS 

Fanya
✓ Mantar, kurşun
✓ İp Çeşitleri 

Sanda! Malzemeleri 
Kürek

✓ Çupu 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* it diğer malzemeler

Erksin ŞEMEM 
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

MUDANYA /BURSA
Te! & Fax : (0.224) 544 63 74

GSM : (0.532) 297 23 18

önerge görüşülmek 
üzere imar komisy
onuna oy birliği ile 
havale edildi.
Öte yandan 
Belediye'ye Milli 
Eğitim Okullarından 
yardım talepleri her' 
toplantıda gelmeye 
devam ediyor. 
Dünkü toplantıda

yine Kaymakamlık 
kanalıyla gelen 
istekte Anadolu 
ticaret meslek ve Kız 
Meslek Lisesi'nin 
ihtiyacı olan 5 adet 
dikiş makinesi ihtiy
acı mecliste 
görüşüldü. Meclis oy 
birliği ile 
isteğin karşılanması

na karar verdi. 
Gemlik Belediye ] 
Meclisi İmar 
Komisyonunda 
görüşülecek konu- i 
ların Büyükşehir | 
meclisine yetişmesi] 
için 7 Temmuz 2005 
Perşembe günü saat 
14.00 de yeniden 4 
toplanacak.

Altıparmakla şüpheli ilâ
Bir akrabası ile 
kaldığı evinde 
hayatını kaybe
den gencin 
ölümünün 
şüpheli bulun
ması üzerine 
cesedi otopsiye 
gönderildi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
n alınan bilgiye 
göre olay saat 
03.30 sıraların
da Altıparmak 
Caddesi’ndeki 
Ersan 
Apartmam'nda 
meydana geldi. 
Ekrem Içöz (26) 
isimli genç ve 
aynı evde

kaldığı akrabası 
Adil G., gece 
geç saatlerde 
ayrı odalarda 
uyumaya 
başladı. Ancak 
Adil G., Ekrem 
İçöz'ün yattığı 
odadan bir ses 
geldiğini fark 
etti..
Bunun üzerine 
Adil G. hemen 
diğer odaya 
geçerek Ekrem 
içöz'ü kontrol 
etti. İçöz'ün sırt 
üstü yatar şek
ilde yerde 
olduğunu fark 
eden Adil G. 
durumu hemen

"112 Acil 
Yardım" ekibine 
bildirdi.
Sağlık ekipleri 
de ihbar üzer
ine kısa sürede 
gittikleri olay 
yerinde Ekrem 
İçöz'ün 
cesediyle 
karşılaştı.
Bunun üzerine 
polis ekipleri 
olay yerine gel
erek incelemel
erde bulundu. . 
Daha sonra 
belediye tabib
inin ölümü 
şüpheli bulması 
üzerine Ekrem 
içöz'ün cesedi

otopsi yapılmak 
üzere 
Cumhuriyet । 
Savcısı'nın tali
matı ile Adli Tipi 
Kurumu 
Morgu'na 
kaldırıldı.
Ekrem İçöz'ün 1 

kesin ölüm 
nedeninin 
yapılacak otop
siden sonra 
netlik 
kazanacağı 
belirtildi. Bu ı 
arada polisin j 
olayla ilgili 
geniş çaplı 
soruşturma 
başlattığı 
bildirildi. BHA ■
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Tehlike büyük aman dikkat!
Körfez 

Gazetesi'nde sayın 
Gürhan Çetinkaya'nın 
köşe yazılarını hasre
tle bekleyenlerdenim. 
Yazılarını büyük bir 
zevkle okuyorum ve 
bilgileniyorum. Yazar, 
25 Haziran tarihli 
"Toplumsal 
Mutabakat" başlıklı 
yazısını 
Cumhurbaşkanlığı 
Köşkü'nün kapısına 
Kuran-ı Kerim bırakıp 
bu kitabı kirli emelleri 
için siyaset malzeme
si yapanlara veya 
yaptıranlara ayırmış. 
Oldukça öğretici ve 
içerikli bu yazıyı sayın 
Çetinkaya'nın her 
köşe yazısında 
olduğu gibi döne 
döne okudum.

Ülkeyi karanlıklar 
denizine sürüklemeye 
çalışanlar, Türkiye 
genelinde toplam 
okullardan fazla olan, 
yüz binin üzerindeki 
camilerle yetinmiyor
lar. Yedi-sekiz bakan
lığın bütçesinden 
daha fazla olan 
Diyanet Bütçesi'ni 
yeterli bulmuyorlar ve 
"Daha fazla, daha 
fazla!" diye feveran 
ediyorlar. İktidarı ele 

geçirdikten bu yana 
yüz binlere varan 
imam atamaları yet
miyormuş gibi, Laik 
Demokratik düzenin 
yılmaz temsilcisi olan 
Cumhurbaşkam'nın 
kapısına, hem de 
güvenlik güçlerinin 
gözleri önünde 
dayanabilmektedirler. 
Bu olay bile toplumun 
geleceğini bekleyen 
tehlikenin boyutlarını 
göstermeye yetiyor

Her devirde irtica 
ininden çıkmakta, 
salyalı ağzındaki kanlı 
dişlerini göstermekte 
ve Laik Cumhuriyetin 
temellerini kemirmeye 
çalışmaktadır. Yalan 
ve takiyyelerle insan
ların kutsal duygu
larını sömürerek, 
toplumun birlik ve 
beraberliğine saldır
maktadır. "Minareler 
süngümüz, kubbeler 
miğferimiz, camiler 
kışlamız ve müminler 
askerimizdir" 
çağrılarıyla Recep 
Tayyip bu, saldırılara 
adeta zemin hazırla
yarak iktidara oturdu.

Geniş halk 
kitlelerinin üzerine 
dolu gibi yağan zam
larla, yokluk ve yok

sulluklarla boğuşulan 
bir süreçte, gündemi 
değiştirme ve halkın 
öfkesini frenleme 
planları yapılıyor.
Hazırlanan karanlık 
planı, kara sakal, kara 
bere, kara çarşaf ve 
türbanla kamufle edil
erek ortalara salıveril
di.

Din, iman, Kuran 
adına ve "Allahu 
ekber!" nidalarıyla 2 
Temmuz 1993'de 
Sivas'ta 37 insanı 
şenlik yapar gibi güle 
ve oynaya yakabiliy
orlar. 3 Temmuz 
1980'de Çorum'da 
Alevi oldukları için 
insanları kırıma 
uğratarak katlede
biliyorlar. Kahraman 
Maraş'ta, 
Menemen'de ve 
Anadolunun daha bir 
nice yerlerinde dök
tükleri kana doyamıy
or gericilik ve yeni 
yeni kurbanlar istiyor. 
Arzu edilen "muta
bakat" gericiliğin gün
demine hiç girmedi ve 
giremiyecektir de. 
Tehlike büyük, 
demokrasi güçleri 
uyanık olmalı!

Okura saygılarla

Bıra'lı Çiftçiyi dolu vurdu
Bursa'nın önemli 
kiraz ve çilek üretim 
merkezlerinden 
Keleş'te çiftçi, dün 
akşam saatlerinde 
bastına sağanak 
yağmurla birlikte 
düşen ceviz büyük
lüğündeki dolunun 
kurbanı oldu. Hasat 
zamanı etkili olan 
dolu, kiraz ve çelik 
bahçelerinde trilyon
larca liralık zarara 
yol açtı.
BHA muhabirinin 
Keleş Ziraat Odası 
yetkililerinden aldığı 
bilgiye göre dün 
akşam saat 16.30 
sıralarında bastıran 
sağanak yağış ve 
sonrasında düşen 
dolu, ilçe merkezinin 
yanı sıra Gelemiç, 
Pelitören, Baraklı, 
Gököz, Meremşah, 
Dereköy, Belenören 
ve Akçapınar köy
lerinde binlerce 
dönümlük kiraz ve 
çilek bahçesini*

almanın hayallerini 
kuran üretici, umut-

vurdu. Hasat 
zamanında bastıran
ceviz büyüklüğünde
ki dolu, kiraz ve çilek 
bahçelerinden trily
onlarca liralık zarara 
yol açarken, ziraat 
odası yetkilileri, 
yetkililerden 
yardım istedi. 
Birçok üreticinin 
kiraz için tüccarla 
dalında pazarlık yap
tığını 
anlatan yetkililer, 
"Bu yıl hasatta 
emeğinin karşılığını 

larını ertelemek 
zorunda kaldı. 
Tüccar bu yıl kiraza 
dalında 3 ila 4.5 YTL 
arasında fiyat veriy
ordu. Bu da alın 
terinin karşılığıydı. 
Ancak şimdi bütün 
emekler sele 
gitti. Özellikle 
yetkililerden zararı 
olan çiftçinin kredi 
borçları konusunda 
duyarlı davranmasını 
bekliyoruz" dedi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTI.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

(jsİSİÎN)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGftZ
BİZİM İSİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58„
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Yunanistan’la ilişkiler ısınıyor
ürkiye-Yunanistan 
doğal gaz boru hat
tının inşasına 
başlanması 
nedeniyle düzenle
nen törenler, Yunan 
baskınında geniş yer 
buldu.
Yunan basını, "son 
derece dostane ve 
içten" olarak nitele
nen törenin siyasi 
ana hatlarının, "Türk- 
Yunan ilişkilerinin 
tekrar ısınmaya 
başlamasıyla 
Yunanistan 
Başbakanı Kostas 
Karamanlis'in 
Brüksel zirvesi son
rasında Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a verdiği 
desteğin vurgulan
ması" olduğunu kay
detti. Baş ba kan la rı n 
tören esnasında bir
birlerine ön adlarıyla 
hitap etmelerinin 
"dostluk ortamını 
gözler önüne serdiği 
ve son dönemde 
ilişkiler üzerine 
çöreklenen bulutları 
dağıttığı" değer

lendirmesini yapan 
gazeteler, 
"Yunanistan Dışişleri 
Bakanı Petros 
Molivyatis'in Ankara 
ziyareti sırasında, 
'Ege'de Türk 
tarafının yarattığı 
olumsuz ortam 
nedeniyle soğuyan 
ilişkilerin' iyileşmesi 
yönünde bir adım 
atıldığı" yorumunda 
bulundular.
Türk-Yunan 
dostluğunun 
ekonomik işbirliğiyle 
geliştirileceği değer
lendirmesinde bulu
nan Yunan basını, 
285 kilometre uzun
luğundaki boru hat
tının Türkiye ile 
Yunanistan'ı "yakın

laştırdığını" yazdı. 
Başbakan 
Erdoğan'ın, 
Karamanlis'i 
Ankara'ya davet 
ettiğini de belirten 
Yunan basını, 
ziyaretin sonbahara 
kadar yapılmasının 
beklendiğini kaydet- 
ti.Yunan basını, 
"Ege'de yaşanan 
gerginliğin son gün
lerde azalmış olması 
ve dün her türlü 
kışkırtıcı Türk askeri 
faaliyetinden gün 
boyunca uzak kalın
mış olmasının", 
Karamanlis'in 
ziyareti kabul 
etmesinde rol 
oynadığını da öne 
sürdü.

Afganistan'da f
2 Tiifk mühendis yaralandı

Afganistan'ın 
güneydoğusunda 
meydana gelen pat
lamada bir Afgan 
şoför öldü, iki 
Türk mühendisi 
yaralandı.
İçişleri Bakanlığı 
sözcüsü Lütfullah 
Meşal, Afgan 
şoför ve iki Türk 
mühendisin bulun
duğu araç 
Gazne'den Paktika 
bölgesine giderken, 
yola yerleştirilen 
bombanın pat
ladığını söyledi. 
Meşal, patlamada 
Afgan şoförün 
öldüğünü, iki 
mühendisin yara
landığını belirtti. 
Karayolu yapımı 
projesinde görevli 
Türk mühendislerin

durumunun ağır 
olmadığını belirten 
Meşal, mühendis
lerin kimliği 
konusunda bilgi 
vermedi.
Olayın ardından 
polisle çıkan çatış
mada bazı 
Taliban militan
larının öldüğünü ya 
da yaralandığını 
söyleyen
Meşal, çatışma böl

gesinde kan izleri 
ve terk edilmiş 
silahlar bulun
duğunu kaydetti. 
Afgan yetkililer, 
geçen çarşambadan 
bu yana ülkenin 
güney ve doğu 
kesimlerindeki 
çatışmalarda, yarısı 
Taliban militanı 
70'den fazla kişinin 
öldüğünü 
açıkladılar.
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MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI 
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

ADA PANSİYON
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 w .
Tet: (0.224) 514 30 52 gemlİk Dereagzı Mevkii ■ Büyükkumla I GEMLİK
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. w 7

“‘T. ™?UR“ Rezervasyon Tel: 539 03 03ıeı. (U.ZZ4/ obo yo 11 •
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Memura jet emeklilik
imkanı geliyor

Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü'nün 
uygulamaya koya
cağı "Hizmet Belgesi 
Oluşturarak 
Emeklilik İşlemlerinin 
On-Line 
Yürütülmesi" 
Projesiyle, devlet 
memurları ve diğer 
kamu görevlileri, "2 
ay yerine 2 günde" 
emekli olabilecek. 
Yeni projeyle Emekli 
Sandığı'na tabi 
çalışanlar için, yeni 
bir veri tabanı oluş
turulacak. Buradaki 
bilgiler sürekli gün
cellenecek.
Emekli kesenekleri 
ve kurum karşılıkları 
bilgilerinin kişi bazın
da elektronik ortam
da tutulmasını 
öngören projeyle, 
mevcut sistemde tam 
olarak bilinemeyen 
ve kontrol edile
meyen emekli 
kesenek ve karşılık 

tutarları da, günlük 
şekilde izlenecek. 
Her ay kurumlardan 
ne kadar kesenek- 
karşıhk yatırıldığı, bu 
miktarların doğru 
olup olmadığı, bun
ları göndermeyen 
kurumlar bulunup 
bulunmadığı da elek
tronik ortamda anın
da görülecek.
Yeni sistemle birlikte, 
her devlet memuru 
ve kuruma tabi diğer 
kamu görevlisi için, 
elektronik ortamda 
hizmet belgesi de 
düzenlenecek.
Böylelikle kişiler, 
emekli olmak istedik
lerinde, kurumların 
hizmet belgesi hazır
lamasına gerek 
kalmayacak.
Emeklilik işlemlerini 
on-tine ortama 
alarak, yazışmaları 
önleyecek olan proje, 
hangi kurumda kaç 
personel bulun

duğunu, hangi 
hizmet sınıfında ve 
kaç yaşında kaç kişi 
çalıştığını da kolayca 
ortaya koyacak.
Kesenek ve karşılık 
bilgilerinin, internet 
tabanlı web servisleri' 
kanalıyla, kurumlar 
tarafından her ay 
sandığa aktarılmasını 
içeren yeni sistem, 
TC kimlik numarasını 
baz alacak. Sistem, 
ileride Mernis ve 
Say2000i ile de veri 

alışverişi yapacak. 
Yeni uygulamayla 
birlikte, memurlar ve 

sandığa tabi diğer 
kamu çalışanları, 
hizmet durumlarını 
da sürekli olarak 
takip etme imkanına 
kavuşacak. Çalışan
lar, ne zaman emekli 
olabileceklerini de, 
elektronik ortamda 
anında öğrenebile
cek. Uygulama pro
gramlarının yazılımı 
tamamlanan on-line 
emeklilik projesinde, 
halen kurumların 
donanım alt 
yapısının kurulması
na dönük çalışmalar 
ise devam ediyor.

Öğretmenlere
nokta tayini geldi

TBMM Genel 
Kurulu'nda "Milli 
Eğitim 
Bakanhğı'nın 
Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı" 
kanunlaştı.
Buna göre, öğret
menlerin atamaları 
Bakanlıkça il/ilçe 
veya doğrudan 

eğitim kurumuna 
yapılabilecek. 
Bakanlıkça il/ilçe 
emrince atama 
yapılması halinde, 
öğretmenlerin 
atandıkları ildeki 
görev yerleri, 
hizmet puanları 
dikkate alınarak İl 
Milli Eğitim 
Müdürü'nün tek
lifine göre Valilerce 
belirlenecek.

taur adayları tercih yapacak
Kamu kurum ve 
kuruluşlarının açık 
kadrolanna ilk defa 
atanacak adayların 
tercih formu doldur
ma süresi yarın 
başlıyor. İşte aday
ların yapması 
gerekenler.
ÖSYM, boş kadro
lara, adaylardan alı
nacak tercihler 
doğrultusunda 
yerleştirme yapacak. 
Boş kadrolara 
başvurmak isteyen 
adayların, 10-11 
Temmuz 2004 
tarihlerinde yapılan 
Kamu Personel 
Seçme Sınavı'na 
(2004-KPSS) girmiş 
ve ilgili puan 
türünde geçerli bir 
puan almış olmaları 
gerekiyor.
2005-KPSS tercih 
kılavuzu ile tercih 
formu, yarından 
itibaren 15 
Temmuz'a kadar 
ÖSYM Sınav Merkezi 
yöneticiliklerinin 
açacakları

başvuru büroların
dan 3 milyon lira 
karşılığında alın
abilecek.
Adaylar, kılavuzda 
yer alan banka 
şubelerinden birine, 
isim, soyad 
ve kimlik numar
alarını bildirerek, 5 
milyon lira yer
leştirme ücretini 
yatıracaklar ve 
karşılığında iki 
nüsha banka dekon
tu alacaklar.
Tercih formu, 
kılavuzda yer alan 
kurallara göre doldu
racak ve 
banka dekontunun 
bir nüshasıyla birlik
te 15 Temmuz Cuma 

günü mesai 
saati bitimine kadar 
ÖSYM başvuru büro
larına teslim edile
cek. -POSTA KABUL 
EDİLMEYECEK- 
Postayla ÖSYM'ye 
gösterilecek tercih 
formları işleme alın
mayacak.
2005-KPSS tercih 
kılavuzunda yer alan 
her kadronun birden 
fazla koşulu bulun
duğu için adayların 
bu koşulları titizlikle 
incelemeleri 
ve koşullarını 
karşılayamadıkları 
kadroları kesinlikle 
tercih formlarında 
göstermemeleri 
gerekiyor.

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 
Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine 

Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
o Plan-Proje Uygulama
o Daire içi Doğal Gaz Tesisatı
o Kolon Tesisatı
o Kalorifer Tesisatı
o Kombi-Radyatör
o Mühendislik Isı Sistemleri
o Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK 
__________ Tel: (0.224) 513 13 71 • 514 87_87__--------
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Erdoğan rektörleri uyardı Kadın Sağlığı Köşes
Tel: 51421

Başbakanlık Sözcüsü 
Akif Beki, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ı eleştiren 
YÖK Başkanı Erdoğan 
Teziç ve Ankara 
Üniversitesi Rektörü 
Nusret Aras'ı bilim 
adamına yakışmaya
cak tavır içinde olmak
la suçladı. Beki, 
"Başbakanın söz
lerinden ders alacak
larına bilim adamına 
yakışmayacak tavır 
koyuyorlar" tepkisini 
gösterdi. Başbakanlık 
Merkez Bina'da bil- . 
gilendirme toplantısı 
düzenleyen 
Başbakanlık Sözcüsü 
Akif Beki, Başbakan 
Erdoğan'ın 'YÖK kat
sayı ile uğraşacağına, 
üniversitelerimizi 
dünyadaki ilk 500 
üniversite arasına sok
maya çalışsın' yönün
deki sözlerine sert 
tepki gösteren YÖK 
Başkanı Prof. Dr. 
Erdoğan Teziç ve 
Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Nusret Aras'a cevap 
verdi. Rektör Aras'ın 

'Bizi perişan ettiler. 
Maliye Bakanlığı 170 
trilyon liraya el koydu. 
Bu nedenle 
başarısızız' yönündeki 
sözlerinin gerçeği 
yansıtmadığını 
belirten Beki, 
Başbakan Erdoğan'ın 
Türk üniversitelerinin 
neden dünyadaki ilk 
500 üniversite arasına 
giremediğine dikkat 
çekmek amacıyla 
böyle bir açıklama 
yaptığını kaydetti. 
Beki, "Bilim adamı 
davranışı şöyle 
olmalıydı. 'Üzerimize 
düşen ne varsa 
gereğini yapmalıyız. 
Sayın Başbakanın söz
lerinden ders çıkar
malıyız' şeklinde 
olmalıydı. Ancak sayın 
Araş ve bazı rektörler 
ders çıkarmak yerine 
tepkisel davranış 
geliştirmiştir. Bu çok 
üzücü bir durumdur. 
Başarısızlık itirafıdır. 
Hiçbir mazeret 
başarının yerini tut
maz" diye konuştu. 
"BİLİM ADAMI 
DAVRANIŞIYLA

BAĞDAŞMAYAN BİR 
TAVIR ORTAYA KOY
DULAR"
Aras'ın kaynakla ilgili 
şikayetlerinin 
tümünün de gerçek 
dışı olduğunu dile 
getiren Beki, AK Parti 
iktidarı döneminde 
üniversitelere ayrılan 
kaynağın arttırıldığını 
bildirdi.
Üniversitelere 3 kay

naktan araştırma pro
jeleri için fon 
ayrıldığını hatırlatan 
Beki, Maliye 
Bakanlığı’nın üniver
siteler için bütçeden 
koyduğu fonun 
yanısıra, DPT’nin 
TÜBİTAK'ın onayladığı 
projelere fon ayırdığını 
ve TÜBİTAK'ın da 
kendi bünyesinden 

projeler için kaynak 
ayırdığını söyledi. AK 
Parti iktadarında 
DPT'nin kullandırdığı 
fonun önce iki katına, 
daha sonra üç katına 
çıktığını belirten Beki, 
TÜBİTAK aracılığıyla 
kullanılan kaynağın da 
11 katına çıkarıldığını 
dile getirdi. Beki, 
"Sayın Aras'ın mazeret 
olarak arkasına 
sığındığı kaynak yeter
sizliği bütçe imkanları 
gözonüne alındığında 
doğru değil. Üniver
sitelere düşen s 
ayın başbakanın söz
lerinden ders 
çıkarmaktı.
Başbakanın en büyük 
arzusu Türk üniver
sitelerinin ilk 500'e 
girmesidir" dedi.

__  | Op. Dr. Yaşar ALTLIN

Kızlarda ergenlik ve özellikleri
Her iki cinste de doğumdan itibaren ili 

yılda büyüme hızı dramatik olarak yavaşla 
ve sonraki 8 yılda birkaç santim uzarız. 
Derken buluğ döneminde boy yılda 12 san
timlik bir hıza çıkar. Bundan sonraki üç , 
yılda orgonlan yüzde 15 oranında gelişir. ı 
İnsanlarda edgenlik dönemi yüksek | 
düzeylerde seyreden hormonlar, ikincil sel 
süel özelliklerin ve davranış sorunlarının 
ortaya çıkışı ile tanımlansada, vücuttaki an 
büyümede bu döneme damgasını vurur. 
Büyüme insanlarda uzun zamana yayılır ve 
hızı sabit değildir. Beyin boyutları ile 
büyüme hızı arasında çok yakın bir ilişki 
vardır. Ergenlik dönemindeki büyüme buna 
bağlıdır. Diş gelşimine bakıldığında, ilk azı 
dişleri 6 yaşında, ikinci azı dişleri 12 yaşın
da çıkar. Köpek dişleri genellikle azı diş
lerinin patlamasından önce çıkar. Ergenlik 
ani büyümesinden sonra kol bacaklardaki 
uzun kemiklerin büyümesi durur çürkü; 
kemiklerin ucundaki büyüme bölgesi olan 
kıkırdak bölgeleri sertleşerek kemik
leşmiştir.

Diş yaşı ile kemik yaşı farklıdır. Büyüme 
sadece kemiklerde değil tüm iskelette olur. 
Bu iki ayak üzerinde yürüyebilmek için 
gereklidir.

Yani ergenlik insanlara iki ayak üzerinde 
yürüme ve gelişmiş bir beyni taşıma amao 
na yönelik olarak evrimselleşmiş bir 
dönemdir. Atalarımız iki ayak üzerindeki ilil 
adımlarını 6 milyon yıl önce atmışlardır. 1

Devamı Yarın...

. .   _____• ■ MUNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Traktörlerinde kampanya!
New Holland Traktörlerinin
Yeni Çift Çeker Modelleri

Piyasadaki En Düşük 

Sabit Ziraat Bankası 
Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 

satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ
4 Marshall, Akçalı inşaat boyalar 
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi
* Doğalgaz Sobası

Kalorifer Petek ve Malzemeleri
* Baymak Kombi ve E.C.A

Banyo Dolabı
DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 

ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 
İTİNA İLE YAPILIR

Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK ı
Tel: (0.224) 513 68 30
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TBB faiz dışı bütçe 
rakkamlarına dikkat çekti

Barbarosca

Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB) Makro 
Ekonomi Alt Çalış
ma Grubu, Nisan ve 
Mayıs aylarına 
ilişkin bütçe gerçek
leşmeleri, faiz dışı 
bütçede, geçen y ilki 
performansına göre 
yavaşlama olduğu
na işaret ettiğini, 
özellikle IMF tanımlı 
faiz dışı bütçe 
rakamlarının gele
cek dönemde dikka
tle izlenmesinin 
gerekli 
göründüğünü 
bildirdi.
TBB Makro 
Ekonomi Alt Çalış
ma Grubu tarafın
dan hazırlanan 
raporda Mayıs sonu 
itibariyle yüzde 8,7 
seviyesinde bulu
nan TÜFE.enflasy
onunun, 1970'li yıl
ların başından bu 
yana ilk kez 2004 
yılında tek haneli 
seviyelere indiği 
hatırlatıldı. Geçen 3 
yıl boyunca, sıkı 
para ve maliye poli
tikalarının yanısıra 
TL'nin değerlen
mesi, enflasyonist 
beklentilerinin kırıl
masını sağladığı 
ifade edilen raporda, 
"Bu dönemde 
enflasyonun TCMB 
hedefinin altında 
gerçekleşmesi, 
TCMB'ye kredibilite 
sağlamıştır. Bu 
gelişme, 2005 yılın
da enflasyon hede
fine ulaşılacağı 
yönündeki olumlu 
beklentilerin de art
masını sağlayan bir 
faktör olmuştur" 
denildi.
Geçmiş dönem

enflasyon verisi 
incelenerek yapılan 
araştırmaların, 
enflasyon 
oynaklığının geçmiş 
yıllara göre ciddi 
oranlarda azaldığını 
gösterdiği, 
Enflasyon 
oynaklığında 
görülen düşük 
seviyelerin, 
TCMB'nin 2006 yılı 
başında geçeceğini 
açıkladığı açık 
enflasyon hede
flemesi için uygun 
koşullara ulaşılmak
ta olduğuna işaret 
ettiği belirtildi. TBB 
raporunda Türkiye 
ve ABD'nin milli 
gelir, enflasyon, 
para arzı ve faiz 
oranı değişkenleri 
kullanılarak hazır
lanan döviz piyasası 
denge modelinin, 
TL'nin ABD Doları 
karşısında değerli 
sayılabilecek bir 
seviyede olmadığına 
işaret edildi.
Raporda, 2004 yılın
da büyüme oranının 
oldukça yüksek 
seviyelerde gerçek
leşmesinin (GSMH 
reel artışı yüzde 9,9 
düzeyindedir), uzun 
vadeli büyüme 
potansiyelinin art
masını sağladığı 
kaydedildi. Böylece 
2004 yılında geçen 
13 yıldır aşılamayan 

potensiyel büyüme 
seviyesinin aşılmış 
olduğunun 
düşünüldüğü belir
tildi.
2005 yılı Nisan sonu 
itibariyle 12 aylık dış 
ticaret hacminin 170 
milyar doları aştığı 
hatırlatılan raporda, 
"Söz konusu rekor 
gerçekleşme ile 
2001 yılı sonuna 
göre, dış ticaret 
hacmi yüzde 136 
oranında artış 
göstermiştir" denil
di.
2004 yılında kamu 
mâliyesinde hede
flerin üzerinde bir 
performans sağ
landığı, 2005 yılının 
özellikle ilk 2 ayın
daki gerçek
leşmelerin de yıl- 
sonu hedeflerine 
paralel bir politika 
izlendiğine işaret 
ettiği belirtildi. Buna 
göre, faiz yükü ile 
ilgili olarak önemli 
bir gösterge olan 
faiz ödemelerinin 
vergi gelirlerine 
oranı 2001'deki 
yüzde 109,4'ten 
Mayıs 2005'te yüzde 
52,5'e geriledi. 
Geçtiğimiz 3 yılda 
makroekonomik 
temellerin iyileşme
siyle kamu sektörü 
borç dinamikleri 
sürdürülebilir duru
ma geldi.

Barbaros BALMUMCU

Filenin sultanları şampiyon
Filenin sultanları Akdeniz oyunlarında Yunanistan’la 

oynadılar.
Dünya kupasında haklı olarak kazandıkları bu unvanı 

Milli Takımımızın kolay kolay bırakmayacaklarına inmiyo
rum.

Türkiye 25 Yunanistan 22 ile ilk seti sultanlar aldılar.
Dünkü basketbolda potanın sultanları Akdeniz oyunları 

şampiyonu olmuştu.
Filenin sultanları ikinci setide çok iyi oynarak 25-22 

lehimize çevirdiler. Sadece kızlarımızın güzelliği için ‘sul
tan’ lakabı takılmadı onlara aynı zamanda oynadıkları 
güzel oyunlarda bu lakabı hak ettiler.

Üçünce seti de alarak Akdeniz Oyunları şampiyonu 
oldular.

Sultanları boyunlarına takacakları alatın madalya için 
kutlarım.

Sağ olun kızlar.
İstenirse olmayacak diye bir şey yoktur. Sporda ilk 

olarak önve beynimizde bu maçı alacağız düşüncesiyle 
hareket ederseniz, evet ö zaman başarılı olursunuz.

Not: 2 Temmuz Cumartesi günkü ‘Bayanlara altın 
madalya’ adlı yazımın son satırında kenardaki koça 
yazılacağına cola cola sehven yazılmıştırb Düzeltir özür 
dilerim.

ÜFE sevindirdi, TÜFE üzdü
Üretici Fiyat 
Endeksi (ÜFE) 
Haziran ayında 
yüzde 0.48 azalırken 
Tüketici Fiyat 
Endeksi (TÜFE) 
yüzde 0.10 oranında 
arttı.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nden 
(DİE) yapılan açıkla
maya göre, Haziran 
itibariyle ÜFE'de yıl
lık artış yüzde 4.25, 
TÜFE'de ise yüzde 
8.95 olarak gerçek
leşti. Tarım fiyatları 
yüzde 3.37 oranında 
azalırken sanayi 
endeksi yüzde 0.34, 

imalat sanayi 
yüzde 0.42, 
çekirdek enflasyon 
da yüzde 0.78 
oranında
yükseldi.
6 aylık ÜFE yüzde 
1.89, TÜFE'de yüzde 
2.59 oranında tespit 
edildi.
Üretici Fiyat 
Endeksi (ÜFE) 
Mayıs ayında da 
yüzde 0.20, Tüketici 
Fiyat Endeksi 
(TÜFE) yüzde 0.92 
oranında artmıştı. 
Mayıs ayında 
ÜFE'de yıllık artış 
yüzde 5.59, TÜFE'de 

ise yüzde 8.7 olarak 
gerçekleşmişti.
İmalat Sanayinde 
fiyatların toplamda 
yüzde 0.42 oranında 
düştüğü, Mayıs 
ayında tarım fiyat
ları yüzde 1.96 arttı. 
1999 yılından 
bu yana yıllık ve 
aylık olarak 
enflasyon rakamları 
şöyle sıralandı: 
HAZİRAN 
AYINDA TÜFE 
MEVSİMLİK 
ÜRÜNLER HARİÇ 
YÜZDE 0.78, 
ENERJİ HARİÇ 
YÜZDE 0.04 ARTTI.

Yunuslar karışısında denize cepheli 

2+1, 2 milyar peşin.
Sahibinden KİRALIK daire
Özen Sitesi No: 11 Kat:3 K.Kumla

Tel: (0.224)513 12 80
GSM: (0.537) 624 65 88

(0.532) 792 23 03

KKUMLA’DA 
EŞYALI VE EŞYASIZ 

ta 
HAVUZLU DAİRE 

513 96 83

GEMLİK ________ _______

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

M
MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MM

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE 
OLUN OKUYUN

OKUTUN

I j CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30
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Yaz aylarında suyun önemi ŞİİR KÖŞESİ
_ Celal BAY

Vücudun yüzde 2 
oranında su kay
betmesinin perfor
mans düşüklüğüne, 
yüzde 3 oranında 
kaybın fiziksel güç 
düşüklüğüne, yüzde 
8 oranındaki kaybın 
ise solunum 
güçlüğüne neden 
olduğu bildirildi. 
Konya'da kurulu 
özel bir hastanede 
görevli Üroloji 
Uzmanı Op. Dr.
Abdullah Adır, 
yaptığı açıklamada, 
su içme bilincinin 
yerleşmemesi 
nedeniyle 
Türkiye'de insan
ların yeterli 
düzeyde su 
tüketmediğini 
savundu.
Özellikle yaz 
aylarında aşırı ter
lemeye bağlı olarak 
su kaybının 
arttığını ifade eden 
Adır, bu yüzden su 
tüketimine gereken 
özenin 
gösterilmesi, 
yetişkin bir kadının 
günde ortalama 2.2 

litre, erkeğin 
ise 3 litre su içmesi 
gerektiğini bildirdi. 
Adır, vücudun 
yüzde 2 oranında su 
kaybının perfor
mans düşüklüğüne, 
yüzde 3 oranında 
kaybın fiziksel güç 
kaybına, yüzde 8 
oranındaki 
kaybın solunum 
güçlüğüne ve yüzde 
11'lik kaybın 
ise kas gücü 
azalmasına ve hatta 
böbrek yetmezliğine 
neden olabileceğini 
vurgulayarak, şun
ları kaydetti:
"Su kaybıyla birlikte 
idrar miktarı azalır, 
deri kurur ve 
esnekliği bozulur, 
ilerleyen durumlar
da ise bilinç kaybı 
görülebilir. 
Besinlerin 
sindirimi, 
emilimi, hücrelere 
taşınmasını, 
atık maddelerin 
atılmasını, vücut 
ısısının ayarlan
masını sağlayan su, 
vücudun

dengesi 
açısından büyük 
önem taşımaktadır. 
Hamile kadınlarda 
kilo artışına 
bağlı olarak su 
ihtiyacı artar.
Bu yüzden hamile 
kadınların günde 
3-3.5 litre su 
tüketmesi 
gerekiyor." 
Adır, yeterli 
su alınmadığı 
durumlarda 
böbreğin iyi

çalışamayacağını ve 
bu organın görevini 
karaciğerin 
üstleneceğini 
belirterek,' 
'Bu da şişmanlığa 
yol açar. Egzersiz 
önce ve sonrasında 
mutlaka su içilme
lidir. Su, gereksiz 
gibi görülmemeli, 
sağlıklı.vasam 
için tüketimine 
gereken özen gös
terilmelidir" dedi.

Biz

Biz
Ne gülmesini bildik
Ne ağlamasını
Ne de eğlenmesini
Sessizce yaşadık koyun sürüsü gibi
Kurak ovalarda
Çalılık kayalarda güdüldük 
Bir o yana, bir bu yana,,.

Oysa içimizdeki cevher
Sert kayaları deler
Dünyayı sarsar
Yozlaşmayı, vurdumduymazlığı 

bir yana bırakabilsek , 
Dizler bükülmeden yürümeyi 

bir öğrenebilsek...

2. KAT 295 M2+ 80 M2 TERAS 
%90 TAMAMLANMIŞ 

ZİRAAT BANKASI ARKASINDA 
Tel: 0535 813 94 33

HAÇİN «
Yazan : Zebercet COŞKUN

Keçe pınar karakolunda bir saat 
kadar kaldılar. Karınlarını doyurmuşlar, 
ısınmışlar, dinlenmişler, güçlenmişler 
yeni baştan. Aynı biçim yola koyuldular. 
Bir at, iki jandarma... Yüz, yüzenli metre 
aralıklarla... Çalyan Karabit at üstünde, 
en önden en gerilere koşturuyor atını. 
Gözü dağlarda, her çalının, her kayanın 
ardına kulak veriyor. Jandarma Balidur 
telsizle Haçin'e bildirdi gelişlerini. Hava 
yukarı çıktıkça sertleşiyor. Karabit'in 
burnu, parmak uçları dondu. Atkısını 
boynuna doladı, paltosunun yakasını 
kaldırdı. Feke'ye doğru yine yumuşadı 
hava. Kozan'daki gibi değilse de, ona 
yakın. Soğuk var ama, ısırmıyor. 
Feke'ye dek yalnız Horzum yaylasında 
kar gördüler. Yerler kuru, hava açıktı.

Bir yanı tepe, öteki yanı uçurum, 
dar bir yolda ilerliyorlar, uçurumun 
dibinde dere çağıl çağıl akıyor, bulanık, 
sarı, köpük köpük... Haçin'de birbirine 
karışan Çatak deresi ile Bostanhk çayı 
yolda bir çok akarsuyla zenginleşe 
zenginleşe iyice kabarıyor bundan öte, 
çağıldıyor, coşkun bir ırmak oluyor. 
Aylardan şubat. Kış ortası... Birde 
baharda görmek gerek suyun 
çağıltısını. Karlar erimeğe başladıktan 

sonra gökleri tutar gümbürtü, köpükler 
havalara fışkırır...

Feke'ye sapmadılar, düz geçtiler 
yolu. Ortada kimseler yok. Hava yine 
sertleşmeğe başladı. Kayalar kayalar, 
kara çalılar, bodur çam ağaçları... 
Toprak arada yumuşuyor, bazı yerlerde 
cılk çamur. Akşam beşe doğru Tırtat 
hana vardılar. Geceyi orada geçirdiler.

Haşan sessiz hizmet ediyor. 
Çalyan Karabit'e bir oda hazırladı, temiz 
çarşaflar serdi, sini içinde sarımsaklı 
tarhana çorbası, kaymak, yoğurt, peynir 
getirdi. Ötekiler odalara dağıldılar, 
nöbetleşe girdiler yataklara. Ne buldu
larsa yediler, içtiler. Çalyan Karabit bir 
bir hesaplayıp hancının parasını verdi. 
Haşan şaşkın, biraz da mahcup aldı 
paraları. Sabah erken yola çıktılar

"Buradan öte yol daha tehlikeli 
sayılır." Öyle düşünüyor Çalyan 
Karabit. "Daha önce Feke üstüne iki 
çete hareketi olmuş; demek ki dağlar 
arasında geçitler var. Demek dağların 
ardındaki Türk köyleri ile ilişkileri var 
çetelerin. Jandarmalara silah'omuzda 
yürümeleri emrini verdim. Durmadan 
kolluyorum sağı solu... Dere yolun 
kıyısından akıyor buralarda, uçurum 
aşağılarda kaldı. Düzlük, göz ala
bildiğine düzlük. Derenin çağıltısı 
kesilmiş burda, yine köpüklü, yine 
bulanık ama, pek gümbürdemiyor, nazlı 
nazlı akıyor."

Çalyan Karabit jandarmalarıyla pek 
az konuşuyor. Yol boyunca hiç gülmedi 

yüzü. Ancak gerektiği zaman ağzını 
açıyor. Bir emir vermek için, birine, ya 
da tümüne söz söylemek için...

"Arminek efendinin durumuna 
düşmemem gerek... Avukat değilim 
artık... Kaymakamım... İdareciyim... Hem 
de nasıl bir idareci.. En kritik zamanlar
da, karmakarışık olmuş bir topluluğu 
düzene koymakla görevliyim. Yüz göz 
olmamak başta gelir... Kaprisler ve kin- 1| 
ler her şeyi daha kötü duruma sokmak- I 
tan başka işe yaramaz. Yıkmak değil 
bizim istediğimiz... Yıkmadan, yak
madan bastırmak ve kendi eserimizi 
ortaya çıkarmak. Yeni Kilikya devletini... 1 
Ehliyetsiz, içgüdüleriyle hareket eden 
bir sürü kişi var önümde... Hiç biri etk- 
ilemiyecek beni... Ne particiler, ne de 
ötekiler. Yüz vermiyeceğim. Yüz vere
ceğim tek şey, kendi düşüncelerim ola
cak... Kendi kararlarım... Hiç bir şey 
beni yolumdan alıkoyamaz!.."

Gürleşen köyüne yaklaştıkları 
zaman, uzaklardan birtakım sesler işit- 
tiler ve yolun ucunda büyük bir kala- ■ 
balık gördüler. Dalyan Karabil Haçin'e 
doğru sürüyor atını, karşıdakilerde 
onlara doğru. Gelenler yaklaştıkça 
gürültü büyüyor, Atlı bunlar... Tümü atlı 
gelenlerin.. Karabit şimdi kafilesinin 
başına geçti. Gürleşen köyü önünde 
birleştiler. Jandarma Balidur yeni kay- ; 
makamın geldiğini telsizle bildirince 
Haçin'liler karşılamaya çıkmışlar. Her 
sınıf Ermeniden iki yüz kadar atlı...

DEVAMI YARIN 1 ■
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Bekletilmiş yiyecekler
bakteri saçıyor

Kocaeli Devlet 
Hastanesi iç 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Metin Öztürk, yaz 
aylarında gıda tüketi
mi yaparken yağlı, 
açıkta satılan ve bek
letilmiş yiyecekler
den uzak durulması 
gerektiğini söyledi. 
Oztürk, özellikle bek
letilmiş yiyeceklerin 
bakteri ürettiğini, . 
bunların ise ishale ve 
besin zehirlenmesine 
neden olduğunu 
belirtti.
Sıcak havalarda 
gerek hastaların, 
gerekse sağlıklı 
insanların hafif 
gıdalar alması gerek
tiğini dile getiren İç 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Metin Öztürk, 
"Güneş ışınlarının en 
dik geldiği öğle saat
lerinde mümkün 
olunduğunca sokağa 
çıkılmamahdır. Çıkıla
caksa eğer mutlaka 
bir şemsiye kuHanıf- 
ması gerekmektedir. 
Beslenmeye özellikle 
dikkat etmek gerekir. 
Yazın terleme yoluyla 
sıvı kaybı meydana 
gelmektedir. Kritik 
hastalar, şeker 
hastaları, kalp yet
mezliği olan insan

ların son derece 
dikkatli olmaları 
gerekmektedir. Özel
likle bu hastalar 
sıcak havalarda sıvı 
dengesini iyi koru
malılar. Her 
zamankinden daha 
fazla sıvı almalılar. 
Normal kişiler de bu 
dengeye özen 
göstermeliler. Tuz 
kayıplarına karşı da 
dikkatli olunmalıdır. 
Aksi halde tansiyon 
düşmesi sonucu bir 
takım rahatsızlıklar 
meydana gelebilir. 
Yaz mevsiminde 
yağlı, ağır ve açıkta 
satılan yiyeceklerden 
sakınmak gerekir. 
Şekerli, yağlı ve 
undan yapılmış yiye
ceklerden, özellikle 
bekletilmiş yiyecek
lerden uzak durmak 
lazım. Zira bu yiye
ceklerde bakteri 
üremesi çok çabuk 

olduğundan dolayı 
besin zehirlenmeleri 
ve yaz ishalleri çok 
sık olmaktadır. Gerek 
çocuklarda gerek 
erişkinlerde hasta ve 
sağlıklı gruplar bun
lara çok dikkat 
etmelidirler. Meyve 
ve sebzeleri mutlaka 
bol suyla yıkamak 
gerekmektedir" dedi. 
Güneş ışığının cilt 
rahatsızlıklarını da 
arttırdığını belirten 
Öztürk, "Cilt kanser
lerinde belirgin bir 
artış meydana 
gelmektedir. Bu 
nedenle aşırı güneş 
ışığına maruz kalma
mak gerekir. Tatile 
gidenler ve güneşte 
fazla kalmak duru
munda olanların 
ölçülü davranmaları 
gerekir. Bir saatten 
uzun süre güneşlen
mek sakınca 
oluşturabilir.

Uzmanlardan
behçet hastalığı uyarısı

Denizli Devlet 
Hastanesi (DDH) 
uzmanları, Behçet 
hastalığının tedavi 
altına alınmadığı 
takdirde vaskülit 
denilen damar ilti
haplarına neden 
olarak hayatı tehdit 
ettiği bildirdi. 
Behçet hastalığının 
nadir hastalıklardan 
olduğunu belirten 
Denizli Devlet 
Hastanesi 
Romatoloji Uzmanı 
Dr. Tufan Türk, 
"Behçet hastalığı, ilk 
kez 1937 yılında 
İstanbul Üniversitesi 
Tıp fakültesi 
Dermatoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Hulusi 
Behçet tarafından, 
ağızda aftlarla 
(ülsere yaralar), gen- 
ital organlarda 
ülsere yaralarla ve 
gözde iltihapla 
tanımlanan bir 
hastalıktır" dedi. 
Behçet hastalığında, 
çoğu kişinin ağzın
da, genital organ

larında ve ciltlerinde 
yaralar ve problem
ler oluştuğu için cilt 
doktorlarına gittiğini 
ifade eden Uzman 
Dr. Türk, şunları 
söyledi:
"Bu hastalık genel
likle ağızda ve geni
tal organlarda 
yaralarla oluşur. 
Bunun dışında 
gözde tutuluma 
neden olur. Ancak 
hastalık göründüğü 
kadar basit seyir 
etmez.
Romatoloji'nin ana 
konularından biridir. 
Tedavi altına alın
madığı takdirde hay
ati damarlarında 
vaskülit dediğimiz 

damar iltihaplarına 
neden olarak hayatı 
tehdit edebilir. 
Bundan dolayı 
Behçet hastalığı sis
tem ik bir hastalıktır, 
genelde genetiktir ve 
bulaşıcı değildir. 
Behçet hastalığına 
dünyada en çok 
rastlanan ülkelerden 
birisi bizim ülkem
izdir. Bu nedenle 
çok büyük önem 
taşımaktadır. 
Hastalığın şu anda 
kesin bir tedavisi 
yoktur. Ancak çeşitli 
semptomları ve 
organ tutulumlarını 
önlemek için bazı 
tedaviler uygulan
maktadır."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savc ılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
KanberoAlu-Esadap 514 45 49
Anytur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

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

Su Arıza • Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79 1 
YERLİYURTLAR 513 30 33 |
PETROL
TUNCA^T^GA^^51^4 25 İ
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın aynı okulda görev yapan okul müdürlerinin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin karan Burşa’da ululanmıyor.

Bursa'da müdürlerin koltuğu sağlam'
Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul müdürlerinin görev yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili uygulamanın insiyatifini il müdürlerine bıraktığını belirten Milli
Eğitim Müdürü Reşat Kumbasar, herhangi b r değişikliğe gidilmemesi kararı alındığını açıkladı. Seyfettin Şekersöz’ün haberi 5’de
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Şok iddia: 25 
Eylül’de seçim var 

Mehmet Ağar'ın başında olduğu DYP'den gün
demi alt-üst edecek iddia geldi. Hükümet, 
Yüksek Seçim Kurulu'na gizlice 'hazırlanın' tal
imatı verdi. 2007'deki Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine kadar fazla yıpranacağını düşünen 
hükümet, baskın seçimle güven tazelemek 
istiyor. Ankara'yı çalkalayan haberin sahibi 
Ertan Uygun, erken seçim söylentilerinin ken
disine AKP'de 'yetkili' arkadaşları tarafından 
söylendiğini iddia etti. Haberi sayfa 8’de

Yerel dernekler üst kıirul Oluşturarak sorunlarını dile getirme kararı aldılar.

‘Yaşanılabilir Gemlik’ için toplandılar
' İİAAm Aİzi KnlımAA ».ArAAAİ rİArnAİz f Am A î IAÎI Ari ArfvinliİAr

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

2 milyar kişiye okuma 
yazma öğretmek

Dün, bir çağrı üzerine Bursa Almira Oteli’nde 
yapılan Rotary 244O. bölge başkanlar toplantısını 
izledim.

Bursa basını da bu toplantıdaydı.
Gemlik’in de içinde olduğu 2440. bölgenin yeni 

Federasyon Başkanı Faik Tokatlıoğlu.
Tokatlıoğlu, benim başkanlık dönemimde bölge 

başkanının Genel Sekreteriydi.
Kuşadası’nda yapılan Başkanlar toplantısında, 

Tokatlıoğlu’nu başarılı bir organizasyonu 
yönetmesinden tanıdım.

Rotary, yüksek ahlak değerlerini benimsemiş iş 
ve meslek sahiplerin biraraya gelerek, birikimleri
ni ve olanaklarını toplumla paylaşmak için kur
duktan bir dernektir.

Amaç, topluma hizmet etmektir.
Bireye değil.
Birkaç yıldır uluslararası rotary’nin ana hedefi 

okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğret
mek.

Yapılan araştırmalarda, dünyada, bilhassa 
gelişmemiş ülkelerde, 2 milyar insanın okuma 
yazma bilmediği saptanmış.

Rötar, bunu 20 yıl içinde ortadan kaldırmak için 
dünyanın her yerinde eğitimcilerle birlikte sefer
berlik yürütüyor, finansman sağlıyor, metod 
geliştiriyor, moral veriyor..

Uluslararası rotary, çocuk felçi aşısı kampan 
yasıyla 2005 yılında dünyada çocuk felçi 
hastalığının tamaman yok edilmesinde en büyük 
desteği veren gönüllü bir sivil toplum örgütü. •

Bunlar hafife alınmayacak, insanlık için büyük 
projeler.

İlçemizdeki bulunan yöresel dernek temsilcileri Artvinliler
Derneği’nde toplanarak ilçenin sorunlarını masaya yatırdılar. 
Toplantıya Kaymakam Mehmet Baygül, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da katıldı. Haberi syf.3’de

Pislik kalıntıları temizleniyor
Sel gitti kum kaldı 
örneğinde olduğu 
gibi önceki gün 
yağan sağanak 
yağışın bıraktığı pis
likler belediye ekip
leri tarafından temiz 
lenmeğe başlandı. 
Kumsal Sokak ve bir

nolu* aralıkta bulu
nan Adliye binast’ın 
önünde biriken 
çamurlar ve enkaz 
parçacıkları Belediye 
Temizlik İşleri ele
manlarınca temiz 
lenerek kaldırılıyor. 
Haberi sayfa 5’de

Rotary 2440, dönem balkanları Almira’da toplandı

Hedef “Dünya’da 2 milyar kişe 
okuma yazma öğretmek”

Rotary 2440. bölge Fede 
rasyon Başkanı Faik 
Tokatlıoğlu, Bursa da 
yapatığı açıklamada 
Rotary’nin dünyadaki 
hedefinin 2 milyar kişiye 
okuma yazma öğretmek 
olduğunu söyledi. 2’de Tokatlıoğlu '

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Kayıt dışı ekonomi
Türkiye ne yazık ki mal ve hizmet üretimini belge düzenine 

oturtamıyor.
Yoğun çabalara rağmen,sokaklar kayıtsız satıcılarla dolu..
Bütün dünyada ve özellikle belge düzeninin ve kontrol 

mekanizmasının yetersiz olduğu gelişme yolundaki ülkelerde 
kayıt dışı ekonomi son derecede yaygın .

Kayıt dışı ekonominin G.S.M.H içerisinde önemli boyutlara 
ulaşması devlet gelirlerini iyice azaltıyor, ekonomik ve sosyal 
açılardan büyük tahribatlara neden oluyor.

Kayıt dışı ekonomiyi azaltmanın, kalkınabilmenin önde gelen 
şartlarından biri olması bu konu üzerindeki çözüm önerilerini art
tırıyor ancak bu öneriler yaşama geçirilemiyor.

Gelişme yolunda olan ülkelerin iktisadi sorunları içerisinde 
kayıt dışı ekonominin diğerlerine nazaran ayrı bir yeri ve önemi 
var.

Fakat daha da önemlisi ekonomik faktörler dışında sosyal, 
psikolojik, siyasi ve ahlaksal boyutların tamamıyla yakın ilişki 
içinde olduğu bilinen kayıt dışı ekonomi, teorik çapta bir çok 
çözüm önerileri sıralanan fakat bir türlü ortadan kaldırılamayan 
bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

Kamu finansmanında vergilerin ağırlıklı paya sahip olduğu bili
nen bir gerçek.

Ayrıca vergi gelirlerinin toplam kamu gelirleri içerisindeki 
payının büyük olması da ülkeler arasında gelişmişlik gösterge
sidir.

Gelişmiş ülkelerde bu oran %90’ların üzerinde iken gelişmekte 
olan ülkelerde bu oran %70’lerin altında gerçekleşmiştir.

Gelişmekte olan ülkelerdeki bu oranın düşüklüğü kayıt 
dişiliğin önemli bir problem olduğunu göstermektedir.

Vergi gelirlerindeki yetersizlikler kamu harcamalarının finans
manında borçlanma ve para basma yollarına gitmeyi zorluyor bu 
da enflasyonist açığı sürekli genişletiyor. Özellikle borçlanma 
yoluyla özel sektörün üretken yatırımlarına gidebilecek fonlarının 
kamu kesimine aktarılması ve bu fonların özel sektörden daha 
verimsiz kullanılması, gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızını 
sürekli düşürüyor ve ekonomik istikrarsızlıklara yol açıyor.

Yer altı ekonomisi, illegal ekonomi, kara ekonomi, resmi 
olmayan ekonomi, gizli ekonomi, düzensiz ekonomi, marjinal 
ekonomi, kayıp ekonomi, karaborsa ekonomisi, gözlenemeyen 
ekonomi, nakit ekonomisi, paralel ekonomi, enformel ekonomi, 
vergi dışı ekonomi ve benzer anlamlara gelen kayıt dışı ekonomi 
kavramı; bilinen istatistik! yöntemlere göre tahmin edilemeyen ve 
gayri safi milli hasıla hesaplarını elde etmede kullanılamayan 
gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümüdür. Başka bir ifade ile 
kayıt dışı ekonomi, belgeye hiç bağlanmamış yada içeriği gerçeği 
yansıtmayan belgelerle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin 
devletin bilgisi dışına taşınmasıdır.

Bireylerin veya işletmelerin ekonomik faaliyet ve işlemlerini 
kamunun denetimi dışında tutmasının en önemli nedeni ise vergi 
kaçırma arzusudur. Bu bağlamda tanım olarak belirtecek olursak; 
Geniş anlamda vergi kaçakçılığı, vergiye karşı koyma olarak nite
lendirilmektedir. Dar anlamıyla vergi kaçakçılığı ise, vergi kanun
larına aykırı davranmak ve kanunları uygulamakla görevli bulu
nan idarenin aldığı önlemlere karşı gelmek suretiyle, ya da az 
vergi ödemek şeklinde olabilmektedir.

Batı ülkelerinde, kayıt dışı ekonomi denildiğinde daha çok 
uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi yasadışı sektörler akla 
gelmekte, gelişmekte olan ülkelerde ise bunlar da dahil olmak 
üzere kayıt dışı ekonomi daha çok eşya ve hizmet atımlarının bel- 
gelendirilememesi biçiminde ortaya çıkmaktadır.

Kayıt dışı ekonominin ortaya çıkmasında en temel neden insan 
gereksinimlerinin sonsuz fakat kaynakların sınırlı olması 
gerçeğidir. Bilindiği üzere insan nefsi sürekli daha iyiyi daha 
güzeli arıyor.Daha iyi bir yaşam koşullarını sağlayabilmek yani 
daha çok gelir ve servete sahip olmak ve harcama yapabilmek 
için kazancını devletle paylaşmak istemiyor.. Çünkü kayıt içine 
girdikçe vergi yükü artacağı için harcamaları veya tasarrufları 
azalacaktır.

Onun için verginin tabana yayılabilmesi ve alınabilir olması 
için ülkenin ekonomik yapısını ve mükelleflerin gelir durumunu 
göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Rotary 2440 dönem başkanları Almira da toplandı

Hedef “Dünyada 2 milyar 
insana okuma yazma öğretmek"

Kadri GÜLER naklanan hastalıktan

ilan toplu halde

Rotary 2440. bölge 
Federasyonu Başkanı 
Faik Tokathoğlu ve 
Bursa bölge Başkan 
Yardımcıları ve dernek 
başkanları dün Almira 
otelde toplanarak, 
2005-2006 yılı çalışma 
hedeflerini görüştüler. 
Toplantıda konuşan 
2440. dönem 
Federasyon Başkanı 
Faik Tokatlığolu, ulus
lararası rotary’sinin 
ana hedefin dünyada 
2 milyar okuma yazma 
bilmeyenin tamamen 
ortadan kaldırmak ve 
okuma yazma kursları 
açarak cehaleti yen
mek olduğunu söyle
di.
Bu dönemde Türk 
rotary’sinin de ana 
hedefinin, açılan 
okuma yazma 
kurslarını 
destekeleme ve yeni
lerini açma olduğunu 
belirten Tokathoğlu, 
konuşmasında dünya 
nüfusunun yüzde 
40’ının temel sağlık 
hizmetlerinden yok
sun olduğunu 
belirterek şöyle 
sürdürdü:
” - Bir milyar insan 
temiz ve içilebilir suya 
hasret. Su yönetimi 
sorunu, gıda temi
ninde de zorluk 
yaratıyor.Her gün 6 
bin insan, çoğunluğu 
çocuk, sudan kay

ölmekteler. 
Gelişmekte olan ülke 
lerde hastalıkların 
yüzde 80’i kirli su ile 
bulaşmaktadır. 
Güvenli olmayan 
sular, çocuk felçinde- 
ki artışın da önemli 
bir nedenidir.Tabbi ve 
endüstriyel sızıntılar- 
suya karışarak insan
ların hasta olmasına 
neden olmaktadır. 
Gelişmiş yöreler de 
de kirlilik ve yetersiz 
sulama, su kay
naklarını tehlikeye 
sokmaktadır.”dedi. 
Dünyada çocuk 
felçinin ortadan 
kaldırılması için 
sürdürülen aşı kam
panyasını uluslararası 
rotary vakfının 
finansa ettiğini de 
söyleyen 
Tokathoğlu,"Dünyada 
20 yılıdır çocuk felçi 
hastalığını kaldırmak 
için çalışıyoruz. 
Bunda muafak olduk. 
Hindistan ve 
Nijerya’da bin 200 
vakaya ratlandı. Bu da 
2005 yılı sonuna 
kadar tamamen yok 
edilecektir.” şeklinde 
konuştu.
HER KULÜBE 
BİR ÜYE 
Faik Tokathoğlu 
dünyada 31 bin rotary 
kulübü olduğunu 
hatırlatarak, 
"Hedefimiz her kulübe 
bir üye almaktır. Eğer

gelecek on yılda bunu 
yaparsak, dünyada 
1.5 milyon Rotaryen 
hedefimize ulaşabili
riz.” dedi.
Dünya nüfusunun 
yüzde 52’inin kadın
lardan oluştuğunu 
dikkat çeken 
Tokathoğlu, Rotary’de 
bir milyon 200 bin 
üyenin 144 binin 
kadın olduğunu da 
belirterek, bu sayının 
çoğaltılmasını istedi. 
Tokathoğlu, 
“Kadınlarımız bu 

görevlere cinsiyetleri 
nedeniyle değil, 
başarıları sonucu 
gelmişlerdir. Kadın 
liderleri Rotary’e katıl
maya davet ediyoruz.” 
şeklinde konuştu. 
Başkanlara seslenen 
2440. dönem fede 
rasyon başkanı 
Faik Tokatloğlu, 
"Dönem sloğanımız 
‘Kendinden önce 
hizmet’tir.
Bunu tüm 
dünyaya gösterelim." 
dedi.
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Yerel demekler üst kurul oluşturarak sorunlarını dile getirme karan aldılar.

‘Yaşanılabilir Gemlik' için toplandılar
İlçemizdeki bulunan yöresel dernek temsilcileri Artvinliler Derneği’nde toplanarak ilçenin 
sorunlarını masaya yatırdılar. Toplantıya Kaymakam Mehmet Baygül, Belediye Başkanı 

Mehmet Turgut, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt katıldı.

Vicdanca

Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik'te bulunan 
yöresel dernek tem
silcileri Gemlik ve 
sorunlarını görüşmek 
üzere ilk toplantılarını 
gerçekleştirdiler. 
Artvinliler Derneğinde 
yapılan ilk toplantıya 
ev sahipliği yapan 
Artvinliler Derneği 
başkanı Zeki Gedik, 
YAŞADIKLARI 
Gemiik'in sorunlarının 
ortak olduğuna dikkat 
çekerek çözümünün 
ortak alınacak 
kararlarla bulu
nacağını söyledi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt'un katıldığı 
toplantıda dernekler 
aralarında üst kurul 
oluşturarak sorun
larını dile getirme 
karan aldılar. 
Derneklerin Gemlik 
halkının temsilcileri 
olduğunu dile getiren 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
"Sizlerden gelen soru
lar bizi memnun eder. 
Beraber düşünüp bir
likte karar vermek 
güzel bir şey. Bu tür 
toplantıların devam 
etmesini diliyorum, 
işlerimin dışında 
müsait olduğumda 
toplantılarınıza katıl
mak isterim" dedi. 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'ta 
yöresel dernek temsil
cilerine yaptığı konuş
mada, iki görüşünün 
bulunduğunu, birinin 
olumlu diğerinin de 
olumsuz olduğunu 
söyledi.
Bölgelerden gelerek 
yerleşen yöre 
insanının kurduğu 
dernek çatısı altında 
oranın kültürüne 
adapte olması gerek
tiğini savunan Kurt, 
"Geldiğiniz yere katkı
da bulunmanız lazım, 
bilgi ve kültürünüzü 
yaşadığınız yere 
aktarmanız iyi olur. 
Buraya gelen insanlar 
civciv yavruları gibi 
aynı yerde toplanıyor
sunuz, yapılan 
faaliyetlerde kesinlikle 
bölücülük yapılma
ması gerekir. İnsanlar 
birbirleriyle hemşehri 
olur ancak insan ola

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ
Afrika!!!....

mazsa değeri yoktur. 
Diğer insanlarla bir- 
leşip kültürü birlikte 
yaşatmahyız" dedi ve 
ikinci düşüncesinin 
de güzel olduğunu 
belirterek "Kendi 
aranızda otokontrol 

yaparak yanlış yapanı 
ikaz edip içinizden 
ayıklıyorsunuz. Bu 
güzel bir şey. İçinizde 
kötü insanları 
barındırmayın onlara 
engel olun, hem sizler 
için hem de bizler için 
iyi olacaktır" diye 
konuştu.
İKİ GÖRÜŞ 
BELİRTİLDİ 
Yöresel derneklerin 
yaptığı ilk toplantıda 
çözüme kavuşturul
ması istenen iki görüş 
ortaya atıldı.
Artvinliler Derneği 
başkanı Zeki Gedik, 
bu sorunların iskele
den tahmil tahliye 
işlemlerinin kaldırıl
ması ve ana caddelere 
trafik lambalarının 
konulması olduğunu 
söyledi.
Bu isteklerden ilkini 
cevaplandıran Başkan 
Turgut, bunun şimdilik 

mümkün olamaya
cağını söyledi. 
Turgut, "Seçim 
öncesinde benimde 
verdiğim söz bu idi 
ancak Sunğipek yanı
na iskele yapabilsey- 
dik mevcut iskeleden 

tahmil tahliye işlemini 
kaldırabilirdik, şimdi 
ise bu mümkün değil, 
buradan insanlar 
ekmek yiyorlar. Ancak 
ağır tonajlı araçların 
iskele meydanına park 
etmelerini yasakladık" 
dedi.
İkinci soruna ise 
Kaymakam Baygül 
cevap verdi. Baygül, 
Caddeye konulacak 
trafik lambalarının 
aşırı yığılmaya sebep 
olacağından uygun 
görülmediğini söyledi. 
Dernek başkanlarının 
isteklerinin 
iletilmesinden son 
derece memnun 
kaldığını belirten 
Baygül, herkesin 
uyuduğu bir zamanda 
birçok insanın ilçede 
yaşayanların başta 
sağlık olmak üzere 
can ve mal güvenliği 
için çalıştığını

hatırlattı.
"Biz emredici değil, 
hizmet verici insan
larız" diyen Baygül, 
sivil toplum örgüt
lerinin yaşamımızın 
bir parçası olduklarını 
sövledi.
Belediye başkanı 
Mehmet Turgut, 
dernek başkanlarının 
ilettikleri sorunların 
başında yer alan 
sportif faaliyetlere de 
açıklık getirerek 
"Gemlik'te sporu 
tabana yaymak 
düşüncesinde olduk
larını belirtti.
Kapalı salon için de 
görüşlerini belirten 
Başkan Turgut, 
inşaatın tam olarak yıl 
sonuna kadar bitir
ilmesi için her türlü 
girişimde bulu
nacağını söyledi. 
Yöresel dernek 
yöneticileri araların
dan seçtikleri beş kişi
lik üst kurul ile sorun
ları tespit edeceklerini 
bildirerek bir 
sonraki toplantının 
Şavşatlılar derneğinde 
yapılmasını karar
laştırdılar.

Gündemi sıcaklar eritti!..
Ülkenin tarihini belirleyecek olan gündem 

toz duman oluyor..
Yerli sermaye telekom gitti,
Telekom Araplara satıldı
Tık yok..
Öte yandan dünyanın yoksulluk 

fotoğrafları, sanki konu mankeni gibi elden 
ele dolaşıyor!

Yakılası fotoğraflardan ‘malzeme’ yaratılıy
or ..

Ekmek alamayacak kişiye, şaraplı yemek 
tarifi sunmak gibi..

AB’nin tescilli yemeğinde yemlik olmak!...
İki gündür düşünüyorum, bana gelen bir 

fotoğrafa bakarak..
İki gündür..
Mail atılmış.. Yolla yollayabildiğin kadar 

diye de uyarı var..,.
Malzeme iyi yar
Bir iki tutam ‘Kader’ şarabından al... ^
Gözlerim buğulanıyor, siyah derili ayaklara 

baktıkça...Mideme kramp giriyor..
Beyhude...
Paçavradan ip, bağcık yani
Çin usulü değil, Afrika usulü tokya!..
Ped naylon şişe...Biri kapaklı biri kapak

sız...
Ped naylon şişe, paçavradan iplerle 

bağcık yapılarak siyah derili ayağın terliği 
olmuş.. Adına da ayakkabı demişler...

Gözlerim şişeden bozma terlik ya da tokya 
da..

Afrikaaaaaaaaaaaa...dedirtiyor..
Amaç da bu...
“Bazı şeyleri düşünmeliyiz, bu da onlar

dan biri mi acaba?.. Sahip olduğumuz bir çok 
değerleri görmeyip sahip olmadığımız 1-2 
küçük şey bizi mutsuz etmeli mi?”

Fotoğraf iç acıtıyor da, yazı beni delirtiyor..
Asıl yazıya takıldım...O alın yazısına!..
Bir fotoğraf....
Siyah derili ayaklar.. ;
Bileklerinde hal hal yok!
Bileklerinde zincirde yok..
Yürüyen bir çift siyah ayak..Tırnaklar kir 

içinde..
Yürüyen bir çift siyah ayak...
Siyah derili ayakların ayakkabısı..
Afrikaaaaaaaa....
Açhkkkkkkkkk diye bağırıyor fotoğraf...
Asıl iç acıtan ise fotoğrafın yanına iliştir

ilen o sözler...
Bak Afrikalının haline dua et kendine, 

dercesine...
Beyaz adamlar dua edin, halinize diyor...
Dünyanın penceresinden sızarak..
Şükredin halinize, şükredin!
Bak Afrikaaaaaa..
Caz müziğinin ustaları geliverdi gözümün 

önüne...
Adlarını sorsanız söyleyemem...
Ama biri vardı ki, 85 yaşında...
Afrikaaaaaaa diyordu...
Caz açlığın, acının müziğidir, diyordu caz 

ustası...
Hüznün...
Beyazların evlerinde hizmetçilik yaparak, 

biriktirdiği para ile aldığı gitarında ‘açlığı’ 
anlatıyor..

Sokaklarda taşı yastık yapıp yatmayan caz 
söyleyemez, diyordu..

Beyaz adamlar caz müziğinin eşliğinde 
dans ederlerken, ped şişeleri ellerinde...

Ped şişeli tokya...
Siyah derilinin ayağına bağlanmış paçavra 

ile..
Afrikaaaaaaaaa...
Acının fotoğrafı, açlığın ve hüznün dili...
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Özdemir, 26 Haziran günü Hamidiye köyünde yaşanan cenaze olayının 
yanlış anlaşıldığını söyledi.

'Yanlış anlaşılma var'
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Hamidiye Köylüleri 
Kültür ve 
Yardımlaşma 
Derneği Başkanı 
Necmettin Özdemir, 
26 Haziran günü 
Hamidiye köyünde 
yaşanan cenaze 
olayının yanlış 
anlaşıldığını söyledi. 
Cenazenin erken 
toprağa verilmesiyle 
dernek yönetici
lerinin hiçbir 
ilgisinin bulun
madığını ifade eden 
Özdemir, merhum 
Ali Görücü’nün kızı 
Nurten Erçin'in 
babasının erken 
toprağa verilmesiyle 
ilgili yaptığı suçla
maları kabul 
etmediğini bildirdi. 
Köy şenliğinin 
olduğu gün köyden 
birisinin vefat 
etmesinin tesadüf 
olduğunu ve düzen-

Hamidiye Köylüleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Necmettin Özdemir

lenen eğlence pro
gramının da bu 
nedenle uygulan
madığına dikkat 
çeken Özdemir, "Biz 
dernek yönetimi 
olarak cenazenin 
kim yada kimler 
tarafından erken 
kaldırıldığını kesin
likle bilmiyoruz, 

dernek başkanı 
olarak benim haber
im dahi yok" dedi. 
Kendisine 
cenazenin erken 
toprağa verilmesi 
için gelmediğini de 
söyleyen Necmettin 
Özdemir, "Protokol 
olması nedeniyle 
köy ileri gelenlerinin 

bu kararı verdiğini 
sanıyoruz, cenaze 
sahipleri eğer biz
den görüş alsalardı 
kendilerini aydın
latırdık. Bu tama
men bir yanlış 
anlaşılmadır ve bizi 
suçlamaları son 
derece yersizdir" 
şeklinde konuştu.

Pazarcı tezgahına

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Yaz aylarının 
vazgeçilmez 
meyvelerinden olan 
üzüm pazarcı tez
gahlarını süslem
eye başladı.
Pazara girildiğinde 
birbirinden güzel 

meyvelerin arasın
da yerini alan 
üzüm, kilosu 1.5 
YTL'den satılıyor. 
Antalya bölgesinde j 
Alanya'da yetişen 
üzümün önümüzde- | 
ki günlerde İzmir 
bölgesinden de ( 
geleceği bildirildi.

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit halik ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ

✓ Fanya 
Mantar, kurşun

✓ İp Çeşitleri
v/ Sanda! Malzemeleri
,, Kürek 

Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

ve diğer miımeler ili hizmetinizdeyiz

Ih tem suç isli
Orhangazi'de 
devriye gezen polis 
ekipleri, bir kamy
onun deposundan 
mazot çaldığı öne 
sürülen şahsı 
suçüstü yakaladı. 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Muradiye
Mahallesi'nde

devriye 
gezen asayiş ekip
leri, sabaha karşı 
bir minibüsün 
yanında eli bidonlu 
şahısla karşılaştı. 
Gözaltına alınan 
48 yaşındaki 
şahsın ifadesine 
başvurulurken, 
şüphelinin aynı
mahallede bir

kamyonunun depo
sundan mazot 
çaldığı tespit edildi. 
Cinayete teşebbüs 
ve hırsızlık 
suçlarından 
sabıkasının 
bulunduğu da 
tespit edilen şüphe
li, ifadesinin ardın
dan sevk edildiği
adliyede tutuklandı.

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18

Erklin
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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‘Bursj'da müdürlerin koltuğu sağlanı1
■ Eğitim Batanlığı’nın aynı okulda görev yapan okul müdürlerinin görev 
yerlerinin değiştirilmesine ilişkin kararı Bursa’da uygulanmıyor.

arasın- I 
ın
u 1.5 
ılıyor, 
jesinde 
atişen 
imüzde- f 
İzmir 
ı de I

Bursa Milli Eğitim 
Müdürü Reşat 
Kumbasar 
Bursa Milli Eğitim 
Müdürü Reşat 
Kumbasar, uygula
mada inisiyatifin il 
müdürlerine 
bırakıldığını 
belirterek, “Şu an da 
atama düşünmüy
oruz. Okul yönetici
lerimiz artık sıkın
tıya girmesin” dedi. 
Bursa’da 
5 yıldır aynı okulda 
görev yapan 107 
okul müdürünün 
meraklı bekleyişi 
sona erdi. Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın 
okul müdürlerinin 
görev yerlerinin 
değiştirilmesi ile 
ilgili 
uygulamanın insiy-

ı depo- । 
ot
t edildi.
ebbüs

la 
şüphe- 
ardın- 
ildiği 
ıklandı.

Besim Hoca görevde!
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Sağlık Ocağı dok
torlarının izinli 
olmaları nedeniyle 
polikliniklerin boş 
kalmaması için 
Sağlık Grup 
Başkanı Dr. Besim 
Çavuşoğlu hasta 
muayene hizmeti 
veriyor.- 
H. Atilla Mete 
Sağlık Ocağında 
kalıcı doktorun 
bulunmaması ve 
mevcut doktor
ların da izinli
olmaları nedeniyle 
boş günleri değer
lendiren Besim 
Hoca, poliklinik 
hizmeti veriyor. 
Çevre yolu böl
gesinde günde yak
laşık 25 hastanın 
bakıldığını söyleyen

atifini il müdürlerine 
bıraktığını belirten 
Milli Eğitim Müdürü 
Reşat Kumbasar, 
herhangi bir 
değişikliğe 
gidilmemesi 
kararı alındığını 
açıkladı. Kumbasar, 
“Okul müdürleriyle

Dr. Besim 
Çavuşoğlu, poliklin
iğe gelen hastaların 
çoğunluğunun 
enjeksiyon hizmeti 
aldığını söyledi. 
Sadece yaz ayların
da sıkıntının 
yaşandığını 

yaptığımız toplan
tıların sonucunda 
yer değiştirmeme 
kararı aldık” dedi. 
Bursa’da atama 
gerektirecek bir 
durum oluşmadığını 
ifade eden 
Kumbasar,
“Birçok arkadaşımız 

söyleyen Sağlık 
Grup Başkanı Dr. 
Besim Çavuşoğlu, 
Kumla Sağlık 
Ocağıhın akşamları 
saat 20.00'ye kadar 
açık kalarak hasta
lara hizmet verdiğini 
söyledi.

başarısını kanıtlamış 
durumda. Kendi 
talepleri olursa 
değerlendiririz. 
Ancak Bursa’da bu 
tür bir şey düşün
müyoruz. Okul 
yöneticilerimiz artık 
sıkıntıya girmesin
ler” diye konuştu.

20 bin YTL’lik gasp
Çalıştığı işyerine ait 
parayı bankadan çek
tikten sonra yürüm
eye başlayan tahsil
dar, kimliği belirsiz 
kişi tarafından kentin 
göbeğinde silahla 
gasp edildi. 
Bir tekstil fab
rikasının tahsildarı, 
Atatürk 
Caddesi'ndeki bir 
banka şubesinden 
çektiği 20 bin YTL ile 
yürürken, silahlı bir 
kişi tarafından gasp 
edildi.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre olay, 
saat 13.00 sıralarında 
Hacılar 
Mahallesi'ndeki eski 
adliye binasının 
arkasında meydana 
geldi. İddiaya göre, 
tektsil firmasında 
tahsildar olarak 
çalışan Mustafa 
Sadullahoğlu (30) 
Fomara'daki bir 
bankadan işyerine ait 
33 bin YTL para 
çekti. Daha sonra 
Atatürk 
Caddesi'ndeki bir 
başka bankaya

Pislik kalıntıları
temizleniyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Önceki gece 
yağan aşırı yağ
mur ile bir anda 
kapanan yolların 
açılmasıyla 
ortaya çıkan pis
likler temizlenm
eye başladı. 
Özellikle 
Gazhane cad
desinde görülen 
batak biçiminde

paranın 13 bin 
YTL'sini yatıran 
Mustafa 
Sadullahoğlu, kalan 
20 bin YTL'yi çantaya 
koyarak yürümeye 
başladı.
Eski adliye binasının 
arkasındaki caddede 
yürüyen 
Sadullahoğlu'nun 
yanına yaklaşan ve 
silah çeken kimliği 
belirsiz kişi, elindeki 
çantaları istedi. Daha 
sonra da 
Sadullahoğlu'nun 
ayaklannın dibine iki 
el ateş eden kimliği 
belirsiz gaspçı, iki 
çantayı alarak koş
maya bşladı. Ne olup 
bittiğini anlayamayan 
Sadullahoğlu da çan
tayı gasp eden şah
sın peşinden koş
maya başladı. Ancak 
kimliği belirsiz 
gaspçı İzini kaybet
tirmeyi başardı. 
Sadullahoğlu daha 
sonra polisten 
yardım istedi. Ekipler 
ihbar üzerine alarma 
geçerek 
Sadullahoğlu'nun 
verdiği eşkal bilgileri

Sayfa 5

pislikler Belediye 
Temizlik İşleri 
araçlarıyla 
yıkanarak 
temizleniyor.
Ev ve işlerlerinin 
pis sularla kap
landığı sokaklar
da suların 
çekilmesiyle bir
likte aşırı dere
cede pislikler 
oluşmuştu.

doğrultusunda 
araştırma başlattı. 
Ancak yapılan tüm 
çalışmalara karşın 
kimliği belirsiz 
gaspçının izine rast
lanamadı. Bu arada 
yine aynı mahallede
ki Musluhittin 
Sokak'ta gasp edilen 
çantalardan biri 
bulundu. Ancak çan
tada yapılan 
incelemede paranın 
olmadığı anlaşıldı. 
Şüphelinin gasp 
ettiği çantalardan 
birinde para 
olmadığını fark 
edince attığı tespit 
edildi. Polis ekipleri 
çantada yaptıkları 
incelemede bir adet 
etek buldu. Bu arada 
olayın şokunu bir 
süre üzerinden ata
madığı gözlenen 
Mustafa 
Sadullahoğlu, kendi
sine silah çekilerek 
ateş edilmesinin 
ardından çaresiz 
kaldığını söyledi. 
Polis olayla ilgili 
geniş çaplı soruştur
ma başlattı.
BHA
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Uluslararası uyuşturucu
şebekesi çökertildi

Uluslararası alanda 
faaliyet gösteren 
büyük bir uyuşturu
cu şebekesi ortaya 
çıkartıldı.
Düsseldorf kentinde
ki Kuzey Ren 
Vestfalya Eyaleti 
Emniyet Müdürlüğü, 
uluslararası alanda 
düzenlenen operasy
onlar sonucunda 
toplam 220 kişinin 
gözaltına alındığını 
ve 1 tondan fazla saf 
kokain ele geçir-

ildiğini bildirdi. 
Sadece Almanya'da 
90 kişinin gözaltına 
alındığını belirten 

polis, ele geçirilen 
kokainin piyasa 
değerinin yaklaşık 
110 milyon avro 
olduğunu kaydetti. 
Gözaltına alınan 
kişiler arasında 
şebekenin ele
başıları konumun
da olan 20 
Lübnanlının da 

bulunduğu, bu kişi
lerin daha önce 
Düsseldorf Sulh 
Mahkemesi tarafın
dan çıkarılan tutukla
ma kararlarıyla 
arandıkları ifade edil
di. Operasyonlar 
çerçevesinde uyuş
turucu ticaretinden 
elde edildiği sanılan 
1,2 milyon avro ile 
bir lüks yata da 
el konulduğu 
bildirildi.

Dünyanın sayılı pro
jelerinden biri olan 
ilk ‘yüzen şehir', 
İskenderun'da inşa 
edilecek. 11 milyar 
dolara mal olacak 
proje ile Titanik'ten 
5 kat daha büyük 
bir gemi 3,5 yılda 
tamamlanacak.
11 milyar dolara mal 
olacak Freedom 
City'nin yapımında 
kullanılacak 
malzemelerin yüzde 
80'i Türkiye'den 
karşılanacak. 
Sahasında ilk 
olan proje için 
Türkiye'nin yanı 
sıra Bahama 
Adaları, 
Venezüella ve 
Hollanda Antilleri 
de gündeme geldi. 
Ancak yüzen şehrin 
ortakları, ABD'de 
yaptıkları son 
görüşmelerde İsk
enderun Limam'nda 
karar kıldı. İnşaatın 
yapılacağı İsdemir 
Limanı yönetimi ile 
ön anlaşma imza
landı. Ekim ayında

L

başlaması plan
lanan proje için 
Denizcilik 
Müsteşarlığı Gemi 
Yapımı Daire 
Başkanlığı da olum
lu görüş bildirdi. 
Projenin müşavir 
firması ANC'nin 
Genel Koordinatörü 
Aydın Eroğlu, gemi
nin Türkiye'de inşa 
edilecek olmasını 
‘ülkemiz adına 
büyük bir kazanım' 
olarak nitelendiriy
or. “Yüzen şehir 
Türkiye'nin dünya 
çapında yaptığı en 
büyük iş.” diyen 
Eroğlu, organizasy
onun çok büyük bir 
reklam değeri

taşıdığına dikkat 
çekiyor.
Şimdiye dek insan 
eliyle yapılan en 
büyük yüzen nes
nenin inşa çalış
maları 12 yıl ;
öncesine 
dayanıyor.
‘Freedom Ship’ 
adıyla hazırlıklara 
başlanan geminin 
adı geçen ay 
‘Freedom City’ye 
dönüştürüldü. 
Projenin finans
manı, Amerika ve 
Avrupa’nın önde 
gelen bankalarında 
hisseleri bulunan 
‘Compasei AG 
tarafından 
karşılanıyor.

0 E
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AROL MOBİLYA
«=»-• MUTFAK DOLAPLARI

YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

i

S

kfS“ ada pansiyon
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 w .. । , ı hz
Tei: (0.224) 514 30 52 gemlik Dereagzı Mevkii - Buyukkumla / GEMLİK
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. u 7

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA Rezervasyon Tel: 539 03 03 
Tel: (0.224) 363 98 72 7
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Türk Telekom’un 
özelleştirilmesine iptal davası

■İ^İOUNLUK SİYASİ GAZETE

Hastanelerde “on-line" sorgulama
Türk Telekom'da 
örgütlü Türk Haber- 

. Sen, Türk
Telekom’un yüzde 
55 hissesinin

| özelleştirilmesine 
ilişkin ihalenin iptali 
ve yürütmenin dur
durulması istemiyle 
idare mahkemesinde 
dava açtı.
Haber-Sen Genel 
Başkanı İsmail 
Karadavut, dava 
dilekçesini idare 
mahkemesine 
sundu. Karadavut, 
burada gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
"Vatan toprağı" ve 
"Türkiye'nin teknolo
jik gelişmesinin 
lokomotifi" olarak 
nitelendirdiği Türk 
Telekom'un 
satışının, geçen 
hafta gerçekleştir
ildiğini anımsattı. 
Türk Telekom'un 
özelleştirilmediğini, 
yabancılaştırdığını 
savunan Karadavut, 
şöyle devam etti: 
"22 milyon sabit

telefon kapasiteli, 19 
milyon aktif sabit 
telefon, 734 bin 
ADSL, 250 bin TT 
Net, 75 bin ankesör- 
lü telefon, 200 bin 
ATM abonesi, 97 bin 
kilometre fiber optik 
kablo hattı bulunan 
dünyanın 13. büyük 
şebekesine sahip 
Türk Telekom, 6 mil
yar 550 milyon 
dolara, kuruluşunda 
ve bugünlere 
gelmesinde bir 
damla alın teri 
bulunmayanlar 
tarafından bir inat 
uğruna Arap ser
mayesine teslim, 
edilmiştir, 
yani peşkeş çek
ilmiştir.

Yılda yaklaşık 3 mil
yar dolar kar eden, 4 
yılda 21 milyar dolar 
katma değer 
yaratan, sadece 
gayri menkullerinin 
değeri 4 milyar dolar 
olan bir kurumun 
batan geminin mal
ları gibi satılmasının, 
yabancılaştır
masının başarı 
olarak gösterilmesi
ni, kabul etmemiz 
mümkün değildir." 
Karadavut, 
Avrupa ülkelerinin 
hiçbirinin, 
Türkiye gibi 
Telekom'un yüzde 
55'ini yabancıların 
kontrolüne ver
mediğini savundu.

SSK 
Başkanhğı'ndan 
yapılan yazılı açıkla
mada, SSK sağlık 
tesislerinin Sağlık 
Bakanlığı'na 
devrinden sonra 
Sağlık Bakanlığı ile 
yapılan protokol 
gereğince, 1 
Temmuz'da provizy
on uygulamasının 
başlatıldığı bildirildi. 
Bu sorgulama 
sırasında yapılan 
işlemlerden 
birisinin, sigor
talıların sağlık tesi
sine başvuru tari
hinden geriye doğru 
son bir yıl içinde 90 
gün, bakmakla 
yükümlü olduğu eş, 
çocuk, anne ve 
babaları için de 120 
gün sigorta primi 
ödenip öden
mediğinin SSK sig
ortalı hizmet kayıt
larından kontrol 
edilmesi olduğu 
bildirildi.
Sigortalıların kendi
leri için 1 yıl içinde 
90 gün, bakmakla 
yükümlü olduğu

kişiler için 120 gün 
sigortalı çalışması 
bulunması halinde, 
provizyon alın
abilmesi için bu 
çalışmaların aylık 
prim ve hizmet bel
gesiyle SSK'ya 
internet üzerinden 
veya kağıt ortamın
da bildirilmesinin 
gerektiği, işveren
lerin çalıştırdıkları 
sigortalıların 
hizmetlerini ait 
olduğu ayı takip 
eden ayın sonunu 
beklemeden 
bildirmelerinin, 
çalışanların sağlık 
yardımlarından 
yararlanmaları 
konusunda mağdur 
olmaması için önem 
taşıdığı vurgulandı. 
Açıklamada ayrıca, 
içinde bulunulan 

aydaki çalışmalarıy
la SSK sağlık 
yardımlarından 
yararlanma hakkını 
elde eden sigor
talılar için vizite 
kağıdı düzenleme 
aşamasında, bu 
hizmetlerin aylık 
prim ve hizmet bel
gesiyle internet 
üzerinden veya 
kağıt ortamında 
SSK'ya bildirilmesi 
ve daha sonraki sig
ortalı hizmetlerine 
ilişkin olarak Ek , 
Aylık Prim ve 
Hizmet Belgesi 
düzenlenerek yine 
internet üzerinden 
ya da kağıt ortamın
da SSK'ya yasal 
süresi içinde gön
derilmesinin de 
mümkün olduğu 
kaydedildi.

k Mecburi hizmet yürürlükte
5371 Sayılı "Sağlık 
Hizmetleri Temel 
Kanunu, Sağlık 
Personelinin 
Tazminat ve Çalışma 
Esaslarına Dair 
kanun, Devlet 
Memurları Kanunu 
ve Tababet ve 
Şuabatı San'atlarının 
Tarzı İcrasına Dair 
Kanun ile Sağlık 
Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri 
Hakkında Kanun 
Hükmünde 
Kararnamede 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun", Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayımla
narak, yürürlüğe

girdi. ni tamamlayarak
Kanun, 2 yıl önce 

çıkarılan kanunla 
uygulamasına son 
verilen doktorlara 
yönelik mecburi 
hizmeti, "devlet 
hizmeti" adı altında 
geri getiriyor. 
İlgili mevzuata göre 
yurt içinde veya yurt 
dışında öğrenimleri-

tabip, uzman tabip 
ve yan dal uzmanlık 
eğitimini tamamla
yarak uzman tabip 
unvanını kazananlar, 
her eğitimleri için 
ayrı ayrı olmak kaydı 
ile mecburi hizmet 
yapacak.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR

0 
0
0 
0
0 
0
0

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 
Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine

Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
Plan-ProjeUygulama 
Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
Kolon Tesisatı 
Kalorifer Tesisatı 
Kombi-Radyatör 
Mühendislik Isı Sistemleri 
Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

Demlrsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK
Tel: (0.224) 513 13 71 -514 87 87

I
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Şok iddia: 25 Eylül’de seçim var
Mehmet Ağar'ın başın
da olduğu DYP'den 
gündemi alt-üst ede
cek iddia geldi. 
Hükümet, Yüksek 
Seçim Kurulu'na 
gizlice 'hazırlanın* tali
matı verdi.
AĞAR BOŞUNA 
KONUŞMAMIŞ!
Siyaset sahnesinin 
yeniden hareketlenm
eye başladığı Ankara, 
bugünlerde müthiş bir 
iddia ile çalkalanıyor. 
İddianın sahibi ise git
tiği her seçim böl
gesinde "Hükümet 
baskın seçim 
yapacak" diyen 
Mehmet Ağar'a yakın
lığı ife bilinen DYP'li 
Ertan Uygun. Uygun'a 
göre, Erdoğan, 20 gün 
önce YSK'ya bir erken 
seçime hazırlanmaları 
talimatı verdi.
SÖYLENTİLER 
AKP'LİLERDEN ÇIKTI! 
Yüksek Seçim Kurulu 
da, Başbakan'a tarih 
olarak 25 Eylül'ü verdi. 
2007'deki 
Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine kadar 
fazla yıpranacağını 
düşünen hükümet, 

baskın seçimle güven 
tazelemek istiyor. 
Ankara'yı çalkalayan 
haberin sahibi Uygun, 
erken seçim söylenti
lerinin kendisine 
AKP'de 'yetkili' 
arkadaşları tarafından 
söylendiğini iddia 
ediyor. AKP, YSK'ya 
gitti mi? AKP'den bir 
grup yöneticinin bir 
süre önce YSK'yı 
ziyaret ederek, "Erken 
seçim için tarih iste
diği" ortaya çıktı. YSK 
yetkililerinin ise '25 
Eylül 2005 tarihinde 
yapabilirsiniz' yanıtı 
verdiği öğrenildi. 
Seçim bombası 
DYP GİK üyesi Ertan 
Uygun, erken seçim 
için Yüksek Seçim 
Kurulu’na talimat ver
ildiğini iddia etti ve 
ekledi: ‘Bunu bana 
AKP’liler söyledi’. 
DYP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar yurt 
gezilerinde sürekli 
olarak Türkiye'nin 
erken seçime ihtiyacı 
olduğunu vurguluyor. 
Erken seçim istiyor. 
Ağar bu isteğini her 
platformda tekrar

|[ I °P- Dr- Ya§ar altun
Kızlarda ergenlik ve özellikleri |

larken siyaset gün
demine bomba gibi 
düşen sürpriz iddia 
yine bir DYP'liden 
geldi. DYP Genel İdare 
Kurulu (GİK) üyesi 
Ertan Uygun, 
hükümetin erken 
seçim için Yüksek 
Seçim Kurulu'na (YSK) 
talimat verdiğini öne 
sürdü. Uygun bununla 
da kalmadı. Olası 
erken seçimin hangi 
tarihte yapılacağını da 
açıkladı. 25 Eylül 2005. 
DYP'li Uygun, YSK 
yetkililerine talimatın 
bizzat Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından verildiğini 
de iddia etti.
DYP'Lİ ARKADAŞLAR 
SÖYLEDİ
İşte Ertan Uygun'un 
siyaset gündemini

ateşleyecek 
iddiası,"AKP'li 
arkadaşlar ifade etti. 
Başbakan, YSK'ya 
seçime hazır olun tali
matı vermiş. Yaklaşık 
15-20 gün önce. Henüz 
erken seçim tartış
maları yokken. Belki 
bu, söz konusu erken 
seçim tartışmaları 
tetiklemiş olabilir. 
Duyduğumu söylüyo
rum, herhangi bir 
yorum yapmıyorum. 
TBMM İç Tüzüğü'nün 
değiştirilmesi ile 
seçim kararının her an 
çıkacağı da ortadadır. 
BASKIN SEÇİME 
GİDECEKLER 
AKP, 3 Ekim'de 
başlayacak AB ile, 
müzakere sürecinde 
daha da fazla 
yıpranacak.

Dünden devam..
Kızlar 18 yaşında yetişkin vücut şekline 

sahip olurlar. Doğurgan görünüm ile doğurgan 
olma oranınında (ergenlik) geçen zaman zarfın
da kadınlar, doğurma riski taşımadan erişkinlere 
özgü sosyal, cinsel ve kültürel faaliyetlerde 
deneyim kazanma fırsatı yakalarlar.

Erkeklerde bunun tam tersi görülür. Erkek 
çocuklar 13-14 yaşlarında hayatta kalma şansı II 
olan spermler üretebilirler, ancak bu dönemde 1 
hala çocuk görünümlerini muhafaza ederler. ■ 
Tam erkek görüntüsüne kavuşmadan yani kan 
gelişiminin tamamlanması 18 yaş civarında 
gerçekleşir. Gençlerde görülen bazı davranış 
özelliklerinin nedeni, beynin bazı bölümlerinin 
gelişimini ergenlik döneminde hala sürdürüyor 
olmasıdır. Bunun sonucu olarak gençlerde şu 
özellikleri görmekteyiz;

1 )Ayrıntılı plan yapmak bu planları uygula
mak ve bu planlara ters düşen eylemleri 
engellemek gibi yüksek bilinç düzeyindeki zihin
sel faaliyetler henüz gelişmemiştir.

2) Bazı gençlerin hırsızlık, uyuşturucu kul
lanma gibi eğilimleri vardır. Zira bununla ilgili 
riski önleme merkezleri gelişmemiştir ve kişi 
sonunda kişiyi ödüllendiren davranışlar 
içindedir.

3) Beyinden salgılanan meladanin denen 
ve gece salgılanan bir hormon uyku vaktinin 
geldiğini haber verir. Ergenlerde bu hormon 
gecenin geç vaktinde zirve yaptığından, 
gençlerde geceleri geç yatma sabahlan geç 
kalkma eğilimi vardır. 4) Lisan öğrenme ile ilgili 
beyin kısımları 12 yaşından önce çok hızlı 
gelişir. O nedenle 12 yaşından sonra lisan 
öğrenme yeteneği azalır.

ÜNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya! 

New Holland Traktörlerinin
Yeni Çift Çeker Modelleri

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Marshall, Akçalı inşaat boyaları
Sıhhi Tesisat Malzemeleri

* Kat Kaloriferi
^Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri
* Baymak Kombi ve E.C.A
* Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30
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Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

ilikleri

İhracat 36 milyar
dolara ulaştıt şekline 

doğurgan 
ian zarfın* I 
erişkinlere! 
ilerde

jlür. Erkek i 
na şansı | 
lönemde : 
derler, 
/ani kan 
rında 
ıvranış 
mlerinin I 
rdürüyor I 
erde şu I

ın uygula* | 
iri
deki zihin-1

ırucü kul* i 
la ilgili 
/e kişi

Türkiye'nin ihracatı 
36 milyar dolara 
ulaştığı bildirildi. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) kayıt 
rakamlarına göre, 
yılın ilk gününden 4 
Temmuz'a kadar 
olan dönemde ihra
cat 35 milyar 968 
milyon 73 bin dolar 
olarak gerçekleşti. 
Geçen yılın aynı 
döneminde ihracat 
29 milyar 385 mily
on 989 bin dolar 
olmuştu. Böylece 
ihracatta yüzde 22.4 
artış yaşanmış oldu. 
Temmuz ayının ilk 4 
gününde 605 milyon

i denen 
ktinin 
rmon

ı geç 
e ile ilgili 
izli
san

700 bin dolarlık ihra
cat yapıldı.
Türkiye Ocak ayında 
5 milyar 30 milyon 
475 bin dolarlık, 
Şubat ayında 5 mil
yar 727 milyon 625 
bin dolar, Mart ayın
da 6 milyar 641 
milyon 111 bin 
dolarlık, Nisan ayın
da 6 milyar 84 mily

on 477 bin dolarlık, 
Mayıs ayında 5 mil
yar 983 milyon 
dolarlık ve Haziran 
ayında 6 milyar 
dolarlık ihracat 
yaptı. Türkiye'nin 
ayrıca 2005 yılında 
ihracat beklentisi 75 
milyar dolar 
seviyesinde bulun
duğu da ifade edildi.

“Memur maaşı 950 YTL olsun”
Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet 
Aksu, hükümetle 
memur sendikaları 
arasında 15 
Ağustos'ta başlaya
cak toplu görüşmel
erde, en düşük 
memur maaşının 950 
YTL'ye çıkarılmasını 
talep edeceklerini 
bildirdi. Hak-İş Genel 
Başkanı Salim Uslu 
ile konfederasyon 
yönetim kurulu 
üyeleri, Memur-Sen 
Genel Başkanı 
Aksu'yu ziyaret etti. 
Memur-Sen Genel 
Merkezi'ndeki 
ziyarette konuşan 
Ahmet Aksu, 
hükümetin, daha 
önce memurlara 
grev ve toplu iş 
sözleşmesi hakkı 
tanıyacağını taahhüt 
ettiğini ifade ederek, 
bu yıl hükümetle

toplu iş sözleşmesi 
masasına oturmayı 
arzuladıklarını dile 
getirdi. Geçen yılki 
toplu görüşmelerde, 
hükümet ile memur 
sendikalarının 50 
maddelik bir muta
bakat metni imzal
adıklarını anlatan 
Aksu, bu maddelerin 
13'ünün gereğinin 
yapıldığını, kalan 37 
maddeyle ilgili ise 
hükümetin şu ana 
kadar herhangi bir 
çalışma yapmadığını 
söyledi.
Bu konuyu 15 
Ağustos'ta başlaya
cak toplu görüşmel
erde dile getirecek
lerini belirten Aksu, 
ayrıca, en düşük 
memur maaşının da 
950 YTL'ye çıkarıl
masını talep edecek
lerini bildirdi. Memur 
maaşlarına 2006

neleri

LERİ

_İK

KElrfez
ABONE 

OLDUNUZ MU? 
ABONE 

OLUN OKUYUN 
OKUTUN

yılında yüzde 7.4 
zam verileceğine 
ilişkin haberleri 
anımsatan Aksu, 
"Eğer bu gam verile
cekse, o halde toplu 
görüşmelere ne 
gerek var. Memur 
sendikaları sadece 
dinleyici mi olacak
lar?" diye sordu. 
Türk-İş'in, toplu iş 
sözleşmesi 
görüşmelerine ilişkin 
kendilerine bilgi ver
mediğini kaydeden 
Uslu, "İmzalanan 
toplusözleşme, 2 
milyona yakın 
memura verilecek 
zammın da rayicini 
belirleyecek. Türk- 
İş'in, bu nedenle işçi 
ve memur konfed
erasyonlarına bilgi 
vermesi gerekirdi. 
Hukuken yetkisi var, 
ama hakkı yok” diye 
konuştu.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

emlik Borusan Yelken Kulübü
Gemlik Borusan yelken kulübü 3.07.2005'de.. Sayın Gemlik 

Belediye ve Gemlikspor kulübü Başkanı, Sayın Borusan Genel 
Müdürü, Bursa Büyükşehir Belediye Başakanı, Umurbey Belediye 
Başkanı, Gemlik Cumhuriyet Savcısı, Gemlik Emniyet Müdürü, 
Ticaret Odası, çok sayıda Bürokratın ve Gemliklilerin kalabalık 
davetliler huzurunda Sayın Gemlik Belediye Başkanının konuş
ması, Borusan Genel Müdürü ve Sayın Gemlik kaymakamının 
konuşmalarından sonra işleri bitmediğinden davete geç gelen 
Büyükşehir Belediye Başkanının konuşması ve açılış kurdelesini 
kesmesiyle Gemlik Borusan Yelken Kulübü faaliyete başladı.

Bu günü gösteren Tanrıya şükürler olsun. Sayın Gemlik 
Belediye ve Gemlikspor kulübü,Borusan Genel Müdürüne binlerce 
teşekkür.

Sezar'ın hakkını Sezar*a vermek gerekir. İşte yapılan her şey 
güzeldir.Eminimki ieride daha iyi gelişmeler olacaktır.

Tecrübeli Fenerbahçe Yat Kulübü komodoru Gemlikspor 
komodoru da oldu.

Tecrebeli bilgili bu tip Spordan anlıyor. Sporcu olduktan 
sonra yazılacak güzel ve güzeldende ötedir.

Sayın Belediye Başkanı'nın her şeyi Gemlikliler için yapıyo
rum onlar güzelin en iyisine laiktir sözleri uzun alış aldı.

İleride Uluslararası yarışmalar yapılacağını bizlere müjdeler- 
gibi.

Sayın Başkanın zannederim öteki spor dallarında da bazı gir
işimleri olacağına eminim.

Sevindirici unsur bu Tesisin halka açık olup olmadığı konuş
maların bir bölümünde ise halka açık olduğudur bu güzel olay.

Açılış hazırlanış bakımından fevkalade oldu diyebilirim lokal 
için her ne kadar eksik olsada kısa zamanda telafi edileceğine 
inancım var.

Dışarıya gittiğimde böyle tesisleri ve faaliyetini gördüğümde 
neden bizde yok diye hayıflanıyordum mühim olan bu tesisin 
çalışması.

Sayın Kadri Güler'in yazısının bir yerinde bizim (partiden 
bahsediyor) yerimize gelen parti bu işi baltaladı ve bitirdi deniyor.

Evet artık bu parti meselesinden çıkıp bir kurucusu bulunan 
BORUSAN AŞ. var. Bu gezide müessese Gemlik'te ayakta dur
duğu müddetçe bizim Gemlik Borusan Yelken Kulübü kalacaktır.

Sayın Borusan Genel Müdürü'nün iki kelimelik veciz konuş
ması bunu tastik eder gibiydi.

Elime, oğlumun 12 yaşında Kadri Güler bey zamanında almış 
olduğu optimus'a katılım belgesi geçti.

O zamanla 25 sene evvel optimus kullanabilir. Bakın o gün
den bu yana benim oğlumun gözü hala Deniz ve Deniz 
Sporlarında.

Küçükten çocuğa vereceğin terbiye spor terbiyesi onun, 
ömrünün sonuna kadar devam eder.

Şimdi iş biz Gemliklilere düşüyor. Burayı desteklememiz 
gerekir, yapılan gteel tesisleri kollayamazsak tesislikten çıkar.

Yapandan, vesile olandan Allah razı olsun derim.
Çalışan Borusan ekibiyle günlerce işin başında bulunan, 

gözükmeyen yönetici Mustafa Tezcan'a teşekkürler, gönül; bayrak 
direklerinde Bursa Gemliğimizi temsil eden Gemlikspor bayrağını 
görmek isterdi.

Yunuslar karışısında denize cepheli 

2+l, 2 milyar peşin.
Sahibinden KİRALIK daire

Özen Sitesi No: 11 Kat:3 K.Kumla
Tel: (0.224)51312 80
GSM: (0.537) 624 65 88

(0.532) 792 23 03
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Şiddet Mini hastalık hastası yatıyor
Baş ağrısı, aşırı 
duyarlılık, çarpıntı, 
göğüs ağrısı, mide 
ve bağırsakla ilgili 
yakınmalar, uykusu
zluk ve bazı 
bedensel hastalık
ları taklit eden belir
tiler bunların başın
da geliyor... 
Aile içi fiziksel şid
det, kadını “hastalık 
hastası” yapıyor. 
Hazırlanan rapora 
göre, fiziksel şid
dete maruz kalan 
kadınlarda, organik 
bir nedene bağlana
mayan bedensel 
yakınmalar dikkati 
çekiyor.
Başbakanlık Aile ve 
Sosyal Araştırmalar 
Genel
Müdürlüğü’nün 
hazırladığı raporda 
aile içi şiddetin 
dövme, yaralama, 
sakat bırakma, cin
sel saldırı, tecavüz, 
ensest şeklinde ola
bildiği gibi sözlü, 
duygusal, zihinsel 
olarak da 
görülebildiğine 
dikkat çekildi.

Aile içi 
şiddetin en yaygın 
biçimi kocanın 
karısına ve 
ebeveynlerin çocuk
larına yönelttiği 
şiddet.
Raporda şu 
tespitlere yer 
verildi: 
BEDENSEL 
YAKINMA 
Şiddete maruz kalan 
kadında bedensel 
yakınmalar dikkat 
çekiyor.
Aile içinde fiziksel 
şiddete maruz kalan 
kadınlarda, organik 
bir nedene bağlana
mayan bedensel 
yakınmalar dikkati 
çekiyor. Baş ağrısı, 
aşırı duyarlılık, 
çarpıntı, göğüs 
ağrısı, mide ve 
bağırsakla ilgili 
yakınmalar, uykusu
zluk ve bazı 
bedensel hastalık
ları taklit eden belir
tiler bunların başın
da geliyor...
RUHŞAl pflKflNTİ'1 
Şiddet mağduru 
kadın intihar ve

HAÇİN m
Yazan : Zebercet COŞKUN

Gürleşen Türk köyüdür. Ortalarda 
kimseler yok, herkes çekilmiş. Kapılar 
kapalı, pencereler kapalı, perdeler inik. 
Neler oluyor, bilmiyorlar... Gelen kimdir? 
Neden karşı çıktılar? Bilmiyorlar... 
Bildikleri Türk değil bunlar..' En iyisi hiç 
görünmemek... Hiç çıkmamak ortalara. 
Ne olur, ne olmaz... Durum karma 
karışık... Neler olur hiç bilinmez... Kadını, 
kızı oratadan çekmeli... Pencerelerin ardı
na gizlendiler... Heyecanla gözlediler her 
şeyi... Gürültü kaybolana dek çıkmadılar 
ortaya...

"Gürleşen'den sonra yolun nasıl 
geçtiğini anlayamadım. Bir şenlik, bir 
coşkunluk... Her biri ayrı sokuluyor 
atımın yanına. Çevremi sardılar. Verilen 
görevin birinci bölümünü yerine getirmiş 
olmanın rahatlığı içindeyim. Haçin'e 
vardık sayılır. Buradan öte çete korkusu 
olmaz. Otuz at yükü para ve cephaneyi 
eksiksiz Haçin'e ulaştırdım. Keyifliyim. Şu 
anda bu kadarı yetiyor bana. Ötesini 
düşünmenin gereği yok bugünlük... Yârın 
sabah başlar bundan sonrası.. Sabah ola, 
hayır ola!.. Şimdi gelenlerle görüşüp, 
tanışmalıyım. Her biri hakkında bir hükme 
varmam gerekiyor. Tüccar, esnaf, öğret
men, memur, avukat... Her sınıf halk... 
Haçin'in önde gelenleri... Aydınları... Ya

alkolizme 
yönelebiliyor. 
Şiddete uğrayan 
kadınlarda genellik
le sessizlik, üzüntü, 
bazen öfke hali, 
tedirginlik, kabus 
görme, güçsüzlük, 
yorgunluk, ümitsiz
lik, kendisini değer
siz bulma, suçluluk, 
utanç duyma gibi 
birtakım tepkilere 
rastlanıyor. Şiddet 
mağduru kadın, inti
har girişimleri, 
alkolizm, vücuduna 
zarar veren türden 
davranışlara 
yönelebiliyor.

ŞİDDETİN 
ÇOCUKLARA 
ETKİSİ
Şiddet ve istismar 
çocukları sokak 
yaşamına itiyor. 
Sevgisiz ve 
baskıcı ortamlarda 
yetiştirilen çocuklar
da sürekli kaygı, 
kendine ve geleceğe 
güvensizlik, düşük 

. özsaygı gibi kişilik 
özellikleri gözleniy
or. Çocukların aile 
içinde gördükleri 
şiddet, cinsel / fizik
sel istişmar onları 
sokak yaşamına 
itiyor...

da aydın geçinenleri... Öyle hüküm veriy
orum... Gürleşen'den Haçin'e bir saat 
kadar bir zamanda geldik, konuştuk, 
şakalaştık, dertleştik bu bir saatlik zaman 
içinde. Bu da bana yetti... Anladım... 
Aydın görünmekle beraber, kafalarının içi 
boş bunların... Bu dava böyle kişilerle 
başarılamaz... Yürütülemez... Şimdi tek 
başınasın Çalyan Karabit! Hiç kimse yok 
yanında... Hiç birine güvenmemen 
gerek... Mösyö Tvarde ile karar
laştırdığınız siyaseti tek başına yürüte
ceksin!.. Yine karanlık düşünceler sarıyor 
kafamın içini. Belki de yanlış bir iş yap
tım. Belkide gerçekten bir hayal uğruna 
düştüm yollara... Şu gördüğün iki yüz 
kadar atlının her biri o kadar uzaklardaki 
senden, senin düşüncelerinden, senin 
duygularından... Her biri bana yaranmak 
çabasında... Açıkça görünüyor... 
Arminek efendinin durumuna düşmeye
ceğim!.. Beni avlayamayacaklar..."

Hamurcu Gediği'ne geldiklerinde gün 
epey ilerlemişti. Hükümet konağına indil
er doğruca. Yine sohbet ettiler bir süre. 
Sokaklar bir karış kar... Feke'de bahar, 
Haçin'de kara kış. Yorgunluktan, soğuk
tan her yanları sızladı yol boyunca 
Çalyan Karabit'in. I

- Bize buyur, kaymakam bey! Her biri 
kendi evine davet ediyor.

- Burada, hükümet konağında yatıp, 
kalkacağım!

- Hükümet konağının üst katında bir 
odayı hazırladılar odacılar yeni kay
makam için. Bir iki saatin içinde.. Bir

ŞİİR KÖŞESİ
y Demir Ali BAYDAR

Sakın aşık olma
Yakında girersin gençlik çağına 
Sakın aşık olma kimseye yavrum 
Huri bile olsa düşme ağına 
Sakın aşık olma kimseye yavrum,

Herşeyden evvela düşün yarını 
Kuru sevgi doyurur mu karını?
Vakit geç olmadan ver kararını 
Sakın aşık olma kimseye yavrum
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Kulak asma sevgi dolu sözlere 
Eskiden varmıydı aşk, meşk vesaire 
Tez elden bir iş bul, al birde daire 
Sakın aşık olma kimseye yavrum

Sen seversin seni koyup da gider 
Ardında bırakır acı ve keder 
Sonunda olursun kaderden beter 
Sakmaşık olma kimseye yavrum. E

masa, iki sandalye, köşeye bir yatak, 
küçük bir soba kurdular. Camlar, yerler 
silindi, süprüldü. Çalyan Karabit erk
enden yatağa girdi o gece, hem de delik
siz bir uyku uyudu. Sağa sola dönmeden, 
hiçbir şey düşünmeden.. Kapı tıkırdıyor
du kendine geldiğinde. Odanın içi buz 
gibi olmuş, rüzgar camları tangırtadıyor, 
cansız bir gün ışığı dolmuş odaya. 
Vuruluyor kapı.

- Kim o?
- Sobayı tutuşturayım mı, kaymakam 

bey?
-Gel!

- Odacı bir kucak odunla girdi içeri..
- Kısa bir süre daha kaldı Çalyan 

Karabit yatakta, sonra toparlandı. Tepsi 
içinde gelen çay, peynir ve reçelden kah-J 
valtısını yaptı masanın üstünde.

- Yere halı, kilim koyalım... Evlerden 
getiririz...

- İstemez!
- Aşağı odalardan çıkaralım öyleyse? 

Onlar biraz tozludur da ondan evden 
getirmek istedim...

- Tozlu olsun!.. Onları koyun!..
- Aşağıda sizi bekleyenler var, kay

makam bey.
- Beklesinler!.
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- "Aşağı indim. Hükümet konağının bir
inci katındaki geniş salona, Haçin'in ileri 
gelenleri toplanmış, beni bekliyorlar. Sıra 
sıra sandalyeler... Ortada bir büyük soba 
yanıyor. Kürsüyü sobanın yanına koy
muşlar. Ben kapıdan girince hep birden 
ayağa kalktılar. DEVAMI YARIN
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Yaz aylarında çocuk beslenmesi
Kocaeli'nin Gebze 
İlçesi'nde bulunan 
Anadolu Sağlık 
Merkezi (ASM) 
diyetisyeni Cemal 
Aytaç, yaz aylarında 
çocukların mutlaka 
üç öğün beslenmesi
ni önerdi.
ASM diyetisyeni 
Cemal Aytaç, okul 
öncesi çocukların, 
yaz aylarında düzen
li üç öğün beslen
mesinin çok önemli 
olduğunu belirtti. 
Yazın geç uyanıl- 
ması sonucu, geç 
kahvaltı edilmesi 
nedeniyle, öğünlerin 
ikiye indirilmesinin 
doğru bir yaklaşım 
olmadığını ifade 
eden Aytaç, öğün 
aralarında ise şeker
leme, pasta ve 
bisküvi gibi gıdalar 
yerine, taze meyve, 
sıkılmış meyve suyu 
ve ayran gibi yiye
ceklerin tercih 
edilmesi gerektiğini 
vurguladı. Büyüme 
gelişmesi normal 
olan çocukların 
iyemek yemesi için 
zorlanmaması gerek
tiğinin de altını çizen 
Diyetisyen Cemal 
Aytaç, "Okul öncesi 
çağ, çocuklarda 
bütün hayatları 
boyunca beslenme 

alışkanlıkları açısın
dan oldukça şekil
lendirici bir 
dönemdir. Ailelerin 
en çok yaptığı yan
lış, çocuğu ne kadar 
beslerlerse, kendi
lerini sorumluluk
larını yerine getir
miş, iyi anne ve 
baba hissetmeleridir 
ki, bu bence doğru 
değildir. Büyüme 
gelişmesi normal 
olan bir çocuğu fazla 
yemeye zorlamak, 
diğer çocuklarla 
kıyaslamak, 
çocuğun ileriki hay
atında beslenme 
alışkanlıklarına zarar 
verecek sonuçlar 
doğurabilir. Yazın 
sıcaklık artışlarıyla 
birlikte, besin 
ihtiyaçlarında da 
bazı değişiklikler 
olur. Yazın, sıvı alma 
ihtiyacı artar. Bu 
yüzden su ve ayran 
ile karpuz, kavun ve 
üzüm gibi sıvı oranı 
yüksek meyveler 
öncelikle tercih 
edilmelidir. Ayrıca 
sıcaklar, metaboliz
mada bir miktar 
yavaşlamaya neden 
olduğu için, kış 
aylarına nazaran 
daha az enerji almak 
gerekir" dedi..
"KAHVALTI,

BESLENME VE 
GELİŞMEDE ÇOK 
ÖNEMLİ" 
Kahvaltının beslen
me ve gelişmede 
çok önemli 
olduğunu da belirten 
Aytaç, "Okul öncesi 
çocuklar, zihinsel ve 
fiziksel gelişim
lerinin yanısıra, 
oyun çağında olduk
ları için, enerji 
ihtiyaçlarının büyük 
bir bölümü kahvaltı
da karşılanmalıdır. 
Yaz aylarında çocuk
ların kahvaltıları kar
bonhidrat bakımın
dan zengin olmalıdır. 
Karbonhidratlar kas 
ve beyin için temel 
enerji kaynaklarıdır. 
Ekmek, meyve, 
meyve suyu ve tahıl 
gevrekleri karbon
hidrat bakımından 
zengindirler.
Kansızlık olarak bili
nen anemiyi önle
mek için, demir içer
iği yüksek yumurta, 
zenginleştirilmiş 

tahıl gevrekleri ve 
pekmez tüketilebilir. 
Çocuklara, kemik 
gelişimi için ise, süt, 
peynir ve pekmez 
gibi kalsiyum 
bakımından zengin 
olan yiyecekler ver
ilmelidir. İleriki yıllar
da oluşabilecek 
kalp-damar hastalık
ları ve obezite riskini 
azaltmak için, yiye
cekler yağ ve koles
terol bakımından 
düşük olmalıdır. 
Bunun için sucuk, 
salam ve sosis yer- ' 
ine peynir tercih 
edilebilir. Posa 
açısından zengin bir 
kahvaltı, kabızlığı 
engellemek için 
önemlidir. Bunun 
içimle meyve, sebze 
ve kepekli tahıllar 
tercih edilebilir. Yaz 
aylarında çocuklarda 
ishal çok sık görülen 
bir hastalıktır. Eğer, 
çocuğunuz ishal 
olduysa, posa içeriği 
yüksek besinler

kesilmeli ve sıvı 
besinler verilmelidir. 
Çocuğunuzun öğle 
ve akşam yemekleri 
de, kahvaltıları gibi 
enerji ve besin 
öğeleri açısından 
yeterli ve dengeli 
olmalıdır. Yazın 
artan sıvı ve mineral 
ihtiyaçlarını karşılay
acak nitelikte, aynı 
öğünde dört temel 
besin grubundan 
yiyecekler bulun
malıdır" diye konuş
tu.
"ÇOCUK ZORLA 
YEMEK YEMEYE 
ZORLANMAMAM" 
Çocukların yemek 
istemediği yiyecek
leri, değişik 
şekillerde yaparak, 
çocuğa yedirilebile- 
ceğini de ifade eden 
Aytaç, Çocuğunuzun 
besinsel ihtiyaçlarını 
karşılamak için ihtiy
acı olan yiyecekleri 
ve sevmediklerini, 
değişik şekillerde 
yaparak veya 
değiştirerek çocuğa 
verebilirsiniz.
Örneğin çocuğunuz 
ıspanağı sevmiyor
sa, ıspanaklı börek 
yaparak, süt sevmiy
orsa ise yoğurt veya 
dondurma yedirerek 
besinsel ihtiyaçlarını 
giderebilirsiniz.

Yazın, kızartmalar 
yerine, haşlama, 
fırında veya kendi 
suyunda pişirme 
yöntemleri tercih 
edilmelidir. Ayrıca, 
çocukların mide kap
asiteleri de göz 
önüne alınarak zorla 
yemek yemeye zor- 
lanmamahdır. 
Çocuklara, küçük 
porsiyonlar halinde 
yemekler verilme
lidir. Örneğin, öğle 
yemeğinde bir por
siyon 4-5 yemek 
kaşığı etli sebze 
yemeği, yarım kase 
yoğurt, 1-2 dilim 
ekmek veya börek, 
meyve veya taze 
sıkılmış meyve 
suyundan oluşan bir 
öğün sağlıklı bir 
seçimdir. Mangalda 
kömürle pişirilen 
etlerde kanserojen 
serbest radikaller 
oluşur. Sağlıksız bir 
pişirme yöntemi 
olan mangal, 
istenirse 15 günde 
veya haftada bir kul
lanılabilir. Ancak 
mangalda et yenilen 
öğünlerde, mutlaka 
domates, salatalık, 
biber ve soğan gibi 
çiğ sebzelerin mik
tarı artırılmalıdır" 
şeklinde konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
51318 79
51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık
□.Savcılığı 
C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydyn Turizm
Süzer Turizm

513
513
512

Kanberoölu-Esadap 514
Anytur 514

12
20
10
45
47

12

72
49
71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 92 00
513 23 29
513 10 68

TEK Anza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
ilçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
51312 86
513 11 74
51313 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 11 86
513 77 77
513 18 46

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet 
itfaiye

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182

256 77 84 
544 30 60 

(212) 516 12 12 
(226) 811 13 23 

Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yaloya 
İDO İmam
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 14 25

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226)363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

613 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

Yazı İşJ. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnız 185
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KKTC'de kaçak 
Türk işçiler panikte

KKTC'de kaçak 
olarak çalışan bin
lerce Türkiyeli, yeni 
Göç Yasası'nın yürür
lüğe girmesi sebe
biyle akın akın Ada'yı 
terkediyor. Son 3 gün 
içinde 6 binden fazla 
işçi adadan ayrıldı. 
Yasaya göre, kaçak 
işçiler yakalanmaları 
durumunda aldıkları 
günlük asgari ücretin 
iki katı kadar para 
cezası ödemek zorun
da kalıyor.
Kaçak işçilere yönelik 
operasyon, geçtiğimiz 
yıl Türkiye ile Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti arasında 
çalışma hayatıyla ilgili 
bir protokolün imza
lanmasıyla başladı. 
Ardından 
Kuzey Kıbrıs 
Meclisi, yılbaşında 
Muhaceret Yasası'nda 
değişiklik yaparak, 
Ada'da kaçak olarak

yaşayanlara kayıt altı
na girmeleri için altı 
ay süre verdi.
30 haziranda dolan 
altı aylık sürede
25 bin Türkiyeli 
işçi çalışma izni için 
başvurdu ve tümüne 
izin verildi. Kuzey 
Kıbrıs hükümeti ayrı
ca, çalışmak amacıyla 
Ada'ya gelenlerin 
'pasaportla ülkeye 
giriş yapması'

şartını getirdi. 
Ada'ya kimlikle ya da 
pasaportla giren 
kişilere otomatik 
olarak üç aylık vize 
veriliyor. Yeni 
Muhaceret Yasası'na 
göre, 1 temmuzdan 
sonra üç aylık vize 
süresi dolmasına rağ
men Ada'da kalan 
yabancılar için günlük 
asgari ücretin iki katı 
ceza uygulanacak.

TEŞEKKÜR
Gemlik Yelken Kulübümüzün tadilatının 
başlangıcından açılışına kadar her türlü [ I 

çalışmanın içinde olan, hiçbirşeyden ’ 
emeğini esirgemeyen

Yönetim Kurulu üyemiz

Mustafa TEZCAN’a '
Şahsım ve Kulübüm adına sonsuz 

teşekkürlerimizi sunarım.

Mehmet TURGUT
Gemlik Belediye Başkanı 

Gemlikspor Kulübü Başkanı

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

CjsİSİN)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: istiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58



TEDAŞ’ın gecikmiş alacaklarını tahsil eden Şekerbank görevlilerinden birinin Orhangazi’ye gönderilmesi, tahsilat gişesi önünde çile kuyruklan ^uşturdu

Elektrik tahsilatı bıktırıyor
TEDAŞ’ın önünrde bulunan Şekerbank’a ait barakada yapılan tahsilatlar, memur azlığı nedeniyle çileye dönüştü. Görevli bir memu
run Orhangazi’ye gönderilmesiyle bir kişinin görev yaptığı barakada, halk para yatırmanın eziyetini çekiyor. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
7 Temmuz 2005 Perşembe korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Cari açık 11 milyar 
116 milyon dolar

Merkez Bankası, Ocak-Mayıs dönemi 
ödemeler dengesi rakamlarını açıkladı. 
Buna göre, geçen yılın Mayıs ayında 1 mil
yar 332 milyon dolar olan cari açık, bu 
yılın aynı ayında, yüzde 77.9 oranında artış 
gösterdi. Bu yılın 5 aylık döneminde cari 
işlemler açığı ise yüzde 32 
oranında artarak, 11 milyar 116 milyon 
dolar oldu. Geçen yılın Ocak-Mayıs döne
minde cari açık, 8 milyar 417 milyon dolar 
idi. Haberi sayfa 9’da

90 dairelik Akmen Konut YapıKooperâtifi yol, su, elektirik istiyor.

Belediyeden hizmet bekliyorlar
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cari açık büyüyor..
Türkiye’yi güllük gülüstanhk göstermek 

isteyenler rakkamlara bakmalı.
Ülkede tek partinin yalnız başına iktidarda 

olması, heyşeyin güllük gülüstanhk olması 
anlamına gelmez.

Cari açık demek, gelir ile gider arasındaki den
genin bozuk olması demektir.

Bu, 5 ayda 11 milyar 370 milyon dolar olursa, siz 
12 ay sonrası bu açığın ne kadar büyüyeceğini 
düşünün..

Siyasi istikrar, ekonominin iyi gitmesi demek 
değildir.

Yatırım, ihracat, işsizlik oranları ve ululasal 
gelirde kişi başına düşen rakkamlar, o ülkenin 
ekonomik göstergelerini verir.

Alım gücü düşen halkın ağzını bıçak açmıyor.
Esnaf bitmiş noktada.
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet 

Kooperatifi’nden borç alanların yarısı borcunu 
ödeyemiyor.

Bunu yurt geneline de uyarlayabilirsiniz.
İşsizlik günboyu...
Dönen çek ve senetler ekonominin nasıl git

tiğinin göstergesidir. O da bozuk maşallah...
İyi olan ne. İyi olan ihracattaki artış..
Bu vatandaşın karnını doyurmuyor.
Memura yapılan, işçiye verilen zammı görürse

niz, durumu daha iyi anlarsınız.
Ekonomi bozuk giderken, AKP iktidarı kadro

laşmasını sürdürüyor.
Muhalefetin terk ettiği mecliste 30- 40 kişiyle 

önemli yasaları çıkarıyor.
Bu gidiş iyi değil.

İlçe girişindeki 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı karşısında 
bulunan Akmen Konut 
Yapı Kooperatifi, 1999 
depreminden sonra 
inşaat durakladı.
Yeniden toparlanan 
kooperatifin inşaatı 
tamamlanmak üzere. 
6 aile konutlarında 
durmaya başladı ama, 
yolları bozuk, şantiye 
elektriği kullanıyorlar, 
suları ise içilecek gibi 
değil.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

teliizfcıltHmiın;WiliiıılıİM
Bu kış doğalgazın 
ilçemize gelmesi 
nedeniyle rekabette 
kızıştı. Bir firma 
kamyon üzerine koy
duğu doğalgaz ekip- 
melerini gezici 
olarak ilçede tanıt
maya başladı. 5’de

Yaz, sinek mücadelesi başladı 
Gemlik Belediyesi ekip
leri Belediye’ye ait trak
töre bağladıkları bir 
ilaçlama makinası ile 
ilçenin tüm 
Mahallelerindeki eski 
binaları, boş arsaları, 
kanalizasyon logarlarını, 
çöp konteynerlerini su 
birikintilerini ilaçlıyorlar.

Haberi sayfa 3’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Kargaşa
Ülkenin siyasal gündemi karışık.. 
Uygulamalar geleceği karartıyor.
Yargının siyasallaşmasına dönük girişim
ler hukukun üstünlüğü ilkesine ciddi 
anlamda darbe vuracak türden.
Kıdemli Hakimler ve barolar ardı ardına 
tepkilerini ortaya koyuyorlar.
Girişimler sadece hukuk adamlarını değil 
sokaktaki yurttaşı da ilgilendiriyor.
Bir yandan ABD diğer yandan AB içeriden 
de siyasal otorite ülkeyi derin bir çıkmaza 
sokuyor.
Ülkeye yönetenlerin aklını başına toplayıp 
olumsuz gidişe dur demesi gerekiyor.
Çıkacak fatura toplumu altından kalkıl- 
ması güç ağır bir yükün altına sokacak. 
Sinyaller olumsuz.
Hukuk torpilleniyor.
Özelleştirme adı altında meyve veren 
ağaçlar bir bir taşlanıyor,kökleri kurutu
luyor.
Açlık,yoksulluk,işsizlik almış başını gidiy
or.
12-13 yaşındaki çocuklar karın tokluğuna 
tarlalarda çalıştırılıyor.
Sosyal güvence hak getire..
Gözlenenler iç sızlatıyor.
İktidar ise YÖK’le çatışıyor.
Hukukla inatlaşıyor.
Cumhurbaşkanlığı kurumu ile uğraşıyor.
Basınla itişiyor.
Emeklisine cefa çektiriyor.
Ülke ekonomisini her geçen gün bataklığa 
sokuyor.
Ülke insanının karşı karşıya kaldığı 
durum,doğal olarak umutları 
karartıyor.Gelecekle ilgili kaygılara yol 
açıyor.
İnsanlar girdikleri labirentin içinden 
çıkamıyor.
Yollar karanlık,sokaklar çıkmaz.
İçine düşülen sıkıntılı ortamdan sıyrılmak 
şart.
Yoksa toplum kafayı yemek üzere..
Kafayı yiyen toplumdan siyasetçilere de 
yarar gelmez.
Onun için toplumu düze çıkarmak ikti
darın işL.Siyasetçinin işi.
Elindeki olanakları toplumsal çıkarlar için 
kullanmak ve toplumun hizmetine sunmak 
zorunda..
Padişahın biri ekonomisini kurtarmak için 
zam üstüne zam yapıyor,yasalar ve 
kendine bağlı kurumlarla uğraşıp duruy
ormuş. Tebasının da gıkı çıkmıyormuş. 
Adamları şehirde dolaşıp tebanın nabzını 
tutup padişaha rapor veriyorlarmış;
Tebanız zor durumda..Yapılan zamlardan 
ve uygulamalardan hiç hoşnut 
değil.Ağlayıp,sızıldayıp duruyor.
Padişah da kendisine verilen rapordan 
memnun uygulamalarının ve zamların 
dozunu sürekli arttırıyormuş.
Yine bir gün tebanın durumunu saptamak 
üzere şehirde dolaşan adamlar bir de ne 
görsünler.
Vatandaş gülüp oynuyor.
Acele gelip padişaha durumu bildirmişler. 
Padişah da “eyvah durum artık tehlikeli 
bir hal almaya başladı “ deyip telaşlanmış. 
Ve buyruğunu patlatmış: 
“Artık tebanın üzerinde gidilmeyecek ve 
uygulamaların dozu ger geçen gün 
düşürülecek.”

—raöirm----------------- ----------------S
■■■günlük SİYASİ GAZETE ■■I ____________ ■

Özel Aykentl 
yüzme öğretiyor

yüzmeyi biraz 
olsun bilenlerin
ise ikinci
katagoride ders 
aldıkları bildiril-

8-13 yaş 
grubundaki 
çocukların 
katıldığı yüzme 
kurslarının
büyük ilgi 
gördüğü belir
tilirken ilk
dönem kayıt
larının tama
men dolduğu 
öğrenildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Özel Aykent İlköğre
tim Okulu'nun yaz 
yüzme kursları 
başladı.
Tibel Oteli bahçesin
deki havuzda 
başlatılan yüzme 
kurslarına birinci 
dönem 20 öğrenci 
katılıyor.
Pazartesi günü 
başlaması planlanan 
yüzme kursları hava 
muhalefeti nedeniyle 
iki gün gecikmeli 
başlatıldı.
Yüzme öğretmenleri 
Önder Cem Öğmen 
ve Sevinç Ufuk 
Ersoy'un gözeti
minde başlatılan 
yüzme kursları iki

katagoriden 
oluşuyor. 
Kurslara yeni 
başlayanlar bir
inci katagoriye 
alınırken

BURSA HAKİMİYET 
VE KENT GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
TEL : (0.224) 513 96 83

139SModelFo«IEscortCLXti 
talik Gri ■lolikhtsiyoıi; 
Çelik Jrt camlar otati

MİM i
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90 dairelik Akmen Konut Yapı Kooperatifi yol, su, elektirik istiyor

Belediyeden hizmet bekliyorlar
İlçe girişinde Jandarma Bölük Komutanlığı karşısında bulunan Akmen Konut Yapı Kooperatifi, 1999 depre* 
minden sonra inşaat durakladı. Yeniden toparlanan kooperatifin inşaatı tamamlanmak üzere. 6 aile konut
larında durmaya başladı ama yolları bozuk, şantiye elektriği kullanıyorlar, suları ise içilecek gibi değil.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Akmen Konut Yapı 
Kooperatifi üyeleri 
Gemlik 
Belediyesinden hizmet 
bekliyorlar.
1994 yılında başlatılan 
ancak deprem son
rasında uzun bir süre 
durma noktasına 
gelen inşaatlarını 
yeniden canlandırmak 
için çaba sarf eden 
yönetimin yeni seçilen 
başkanı emekli öğret
men Selahattin Ekinci, 
toprak yoldan olan 
ulaşımları için 
belediye'den kendileri 
ne destek vermesini 
istiyor.
90 haneli kooperatif 
bloklarının yolunun

olmaması, içme 
suyunun yetersizliği 
ve elektriğinin bulun
maması nedeniyle 
sıkıntı yaşadıklarını 
dile getiren Ekinci, 
üyelerin kendi 
imkanlarıyla yap
maya başladıkları 
dairelerinin bitirilme
sine az kaldığını 
belirterek, 
"İnşaatımız bitmek 
üzere, ruhsat 
yenileme çalışmasına 
başladık. Çevre 
düzenlemesini de 
yaptıktan sonra 
sıkıntımız azalacak 
ancak çocuklarımız 
okula giderken 
çamurlu yolda zor
lanıyorlar" dedi. 
Jandarma binasının 
karşısından giriş
lerinin bulunduğuna 
dikkat çeken 
Kooperatif. Başkanı 
Ekinci, yolun 
düzeltilmesiyle birlik
te binaların arka kıs
mından girecek 
belediye otobüsünün 
ön taraftan rahatlıkla 
çıkarak burada 
yaşayanları alabile
ceğini söyledi.
Yaşadıkları sıkıntılara 
rağmen her türlü zor
luğa göğüs gererek

Gemlik'e Bursadan girişte bulunan 90 dairelik 
Akmen Konut yapı Kooperetaifi sakinleri, belediye
den yol, su, TEDAŞ’tan da elektrik istiyorlar.

evlerini tamamlama 
çabasında olduklarını 
söyleyen Ekinci, başta 
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut olmak 
üzere siyasilerden bu 
istekleri için destek 
beklediklerini söyledi.

Yaz sıcaklarında insanları en çok rahatsız eden haşerelere karşı ilaçla mücadele içini Belediye kollan sıvadı

Yaz sinek mücadelesi sürüyor
Yay (saçaklarında 
insanları en çok rahat
sız eden sivrisinek, 
karasinek ve dieğer 
haşareler ile mücadele 
başladı.
Gemlik Belediyesi

k ekipleri Belediye’ye ait 
traktöre bağladıkları 
bir ilaçlama makinası 
ile iliçenin tüm 
Mahallelerindeki eski 
binaları, boş arsaları, 
kanalizasyon logar- 
larını, çöp konteyner- 
lerini su birikintilerini 
ilaçlıyarlar. 
Mücadelenin larva 
döneminde 
başlatıldığını söyleyen 
ilgiler, ergin hale 
gelenkarasinek, 
sivirsineğin insanları

rahatsız etmemesi için 
zehirli mücadelyeyi 
sürekli olarak yaphtık- 
larını, yaz boyunca da

devam ettireceklerini 
söylediler.
Halitpaşa 
Mahallesinde

mücadele yapan 
beledriye sinek ekibi 
yukarda görülüyor.

Giriftte yaşanmış olaylar...
Olayı Ahmet Karadağ'dan dinledim.

Babam Sadık Karadağ Girit KAKO HORYO (kötü 
bey) da otururmuş bağı, bahçesi, zeytinliği, çiftçi 
çubuğu olmasına karşın ona geliri beşyüze yakın 
koyunlarından oluyormuş. Yeni evlenmiş yoksul bir 
Rum'u çoban olarak tutmuş kendisine. Çoban ay 
sonunda aylığını alırken evlendiğinde evlendiğinde 
etrafa borç yaptığım, aylığımdan kesmek suretiyle 
maddi yardım talebinde bulunmuş. İhtiyacı karşılanınca 
"Ağa Babamın yapamadığını sen yaptın Allah senden 
razı olsun" demiş, yine günün birinde babamdan "Ağa 
bana bir dişi kuzu ver maya tutayım" Babam da 
beğendiğin bir dişi kuzuyu ayır senin olsun demiş.

İçlerinden birini seçmiş ona özel ilgi gösteriyor 
gözü gibi bakıyormuş. Bir sene sonra kuzu yavrulamış, 
koyunların sayısı üçe çıkmış. Biz ondan, o bizden mem
nun seneler sürmüş bu memnuniyet Çoban koçları sat
tıkça dişi koyun almış hayvanları çoğalmış. Çobanın bu 
arada arka arkaya iki oğlu, bir kızı olmuş, geçip giden 
senelerde senelerde çocuklar büyümüş, koyunları yüzü 
aşmış. Koyunlar tek ahıla sığmaz olmuş. Çoban koyun- 
larını her akşam bizimkilerden ayırıp evinin yanına yap
tığı ahıla kapatmaya başlamış. Sabahları her iki ahıldan 
çıkan koyunları toparlayıp merada otlatıyor, akşamları 
getiriyormuş.

Hayvanlar kendi ahıllannı bellemişler zorluk çıkar
madan, karışıklık yaratmadan gidip geliyorlarmış. 
Babamın iki tane çoban köpeği varmış sürüye yaklaşan 
yabancıyı bıraksalar parçalarmış. Çobanın çocukları 
büyümüş ara sıra babalarının yanına gidiyor ona . 
yardımcı oluyorlarmış. Çoğu zaman sürü dönerken köy 
girişinde babalarını karşılıyor, kuzuları seviyor, . 
köpeklerle oynaşıyorlarmış.

Tanrıdan huzur, sükun dolu günler çok mu? 
Görülmüş onlara bilinmez. Babam aksam ahıla tam 
gelen hayvanların sabahleyin bir eksik çıktığının farkına 
varmış. Bu noksanlık gün geçtikçe sıklaşmış. İki aya 
yakın süre içinde on hayvanı geçmiş. Ahılda insan 
parçalayacak iki köpek varken koyunların birer birer 
eksilmesine akıl sır erdirememiş. Sabahleyin ahılı gezip 
eksik eksik hayvan olduğunu görünce etkileniyor, 
hırslanıyor etrafında kuyruk sallayıp dolanan köpeklere 
içinden tekme atması geçiyor.

Nasıl oluyor da hayvan çalınırken köpekler hav 
bile demiyor? Bir türlü bu gizi çizememiş. Akşamdan 
sabaha dek ahılı gözlemekten başka çare bulamamış.

Kendine uygun bir yer hazırlamış elde silah bekle 
meye başlamış, üçüncü gecenin sabaha yakın saat
lerinde bir ıslık sesi dikkatini çekmiş. Daha sonra çitten 
ahıla birinin girdiğini, ahıl kapısının dayağını kaldırıp 
dışarıya bir koyun çıkardığını görmüş. Kapıya tekrar 
dayağı dayamış; geldiği yerden çıkamak isterken "Dur 
kıpırdama " diye seslenmiş babam. Hırsız korku ve 
telaşla kaçmak için çite tırmanırken babam silahın 
tetiğini çekmiş. Hemen silah sesine canhıraş bir bağırtı 
karışmış.

Babam vurulanın yanına vardığında, dünyasının 
başına yıkıldığını hissetmiş. Çünkü vurulan düne kadar 
başını, saçlarını okşadığı çobanın büyük oğlu olduğunu 
görmüş. Silah sesine uyanan köylüler olay yerine 
doluşmuş, yaralıyı şehire hastaneye göndermişler 
ancak kan kaybından yolda ölmüş.

Köpeklerin sessiz kalması; köpekler çalınan ıslığı 
tanıyor ve gelenin yabancı olmadığını seziyor. "Köpek 
evin içindekilere havlamaz" atasözünü doğrulayıp 
gelene havlamadıkları ortaya çıkmış.

Babamın artık köyde yiyecek ekmeği, içecek 
suyunun kalmadığını anlamış. Çoluk çocuğunu apar 
topar toplayıp Kandiyada kayın pederinin evine getirmiş 
bırakmış, Köyde ne ev ne tarla, ne zeytinlik. Koyun 
desen kıl bile kalmamıştı elinde. Tutuklanmak, 
öldürülmek için peşine düşüleceğini adı gibi bildiğinden 
silahını alıp dağa çıkmış, aylarca dağda kalmış. Çok 
seyrek değişik akrabalarının evine hırsız gibi gelip git
miş.Bu hayat mübadele alana kadar devam etmiş. 
Mübadelede kadın çarşafına bürünerek gemiye binmiş 
ve salimen Türkiyeye gelmiş İyi günler sizlerle olsun 
sevgili okuyucularım.
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Gemlik’e bu kış doğalgazın bağlanması, firmaları ilginç tanıtımlara itiyor

Doğalgaz ekipmanları
tanıtılmaya başlandı

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Doğalgaz'ın 
Gemlik'te gelme
siyle birlikte 
evlere yapılacak 
yatırımların da 
tanıtımları başladı. 
Evine doğalgaz ala
cak vatandaşların 
*">er tür ihtiyacını 
karşılayacak ekip
manlar gezici 
araçlarla tanıtılıyor. 
Gemlik'te açılan 
yaklaşık 20'nin 
üzerindeki doğal
gaz ekipman fir- 

I maları işyerlerinde 
veya gezici ekipler
le ürünlerinin müş
teriye tanıtımını 
yapıyorlar.
Bacalı Kombi ya da 

Hermetik Kombi 
olarak tanıtılan

Arif Tak’tan esnafa çağrı: 

“Prim 
borçlarınızı ■ ■ ■ J ■ ■■ödeyin
BESOB Başkanı Arif Tak 2004 yılı öncesi 
aidat affından yararlanmak isteyen esnaf 
ve sanatkarı uyararak "21 Eylül'e kadar 
2004 yılı prim borçlarınızı ödeyin geçmiş 
dönük borçlarınızdan kurtulun" dedi.
BESOB Başkanı Arif Tak, 5362 Sayılı Esnaf ve 
Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 
geçen ay yürürlüğe girmesiyle, aidat borçları 
ve gecikme zammının terkinine ilişkin yapıla
cak işlemlerde tanınan 90 günlük sürenin 
işleme ye başladığını hatırlattı. Yeni yasanın 
geçici 5. maddesi uyarınca esnaf odalarına 
üye olanların üç aylık sürenin bitim tarihi olan 
21 eylüle kadar sadece 2004 yılı aidat borcunu 
ödemesi gerektiğini belirten Tak, "Böylece 
esnaf ve sanatkarlar geriye dönük tüm aidat 
borç ve gecikme zammından kurtulmuş ola
cak. Bu ödemenin yapılmaması durumunda 
ise geriye dönük bütün borçlar geçerli olacak 
ve kaldığı yerden tahakkuk ettirilecek gecikme 
zamlarıyla büyümeye devam edecek. Bu 
nedenle esnaf ve sanatkarlarımızı uyarmak isti 
yorum" dedi.
BESOB Başkanı Arif Tak Bursa'da 112 bin 
esnaf ve sanatkar olduğunu ifade ederek, 
şunları kaydetti:
"Bir araştırma yaptık. Aidat borcu olmayan 
esnaf sayımız 35 bin. Kalan 72 bin esnaf ve 
sanatkarımızın ise kayıtlı oldukları odalara 
aidat ve gecikme zammı borcu bulunuyor. 
Sadece aidat borcunu esas alarak bir rakam 
belirlemeye çalıştık. Toplam borç 14.4 trilyon 
lira çıktı. Gecikme zamlarıyla beraber bu borç 

4-5 mislini bulur. Çünkü aidat borcuna her ay 
gecikme zammı uygulanıyor. Bu oran ise aylık 
yüzde 12*lerden şimdi yüzde 3'lere düştü."

Mehmetçik’ten 
yeşil operasyon

Jandarma Genel 
Komutanlığı 
tarafından ülke 
genelinde 
başlatılan ağaç
landırma kampa
nyası 
çerçevesinde, 
Bursa'ya 386 bin 
fidan dikildi. 
Başta orman 
yangınları olmak 
üzere birçok 
nedenden dolayı 
gün geçtikte yeşil 
alanların tükenmesi 
nedeniyle 
Jandarma Genel 
Kotumanhğı 
tarafından 
başlatılan "Ağaç 
Dikme 
Kampanyası" 
çerçevesinde

Bursa'da 386 bin 
fidan kök saldı. 
Türkiye genelindeki 
tüm jandarma bir
liklerinde her per
sonelin en az 30 
adet ağaç olmak 
üzere toplam 12 
milyon adet ağacın 
dikilmesini hedef 
alan Jandarma 
Genel Komutanlığı, 
söz konusu hedefi 
geçmesine karşın 
yeşillendirme çalış
malarını sürdürüy
or.
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ve 
vatandaşların işbir
liği ile gerçekleştir
ilen ağaçlandırma 
çalışmaları 
çerçevesinde, 

sadece kent 
merkezinde 93 bin 
dikildi. Ayrıca 
Osmangazi 
Jandarma 
Komutanlığı 
tarafından 
Çağlayan Köyü'nde 
oluşturulan 
"Jandarma Hatıra 
OrmanTna 3 bin 
fıstık çamı dikildi. 
Jandarma yetk
ilileri, yeşil alan
ların çoğaltılması 
ve kent güzelliğine 
katkıda bulunarak 
önümüzdeki yıllar
da oluşabilecek 
çölleşmeyi engelle
mek amacıyla, kam
panyanın 
sürüdürüleceğini 
belirtti.
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çağrı:

İZİ
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Sayfa 5

Elektrik tahsilatı bıktırıyor
Elektrik borçlarını 
gününde ödeye
meyen vatan
daşların vezne 
önlerinde çektikleri 
çile sürüyor.
Gemlik Uludağ 
Elektrik Dağıtım AŞ. 
Bahçesinde bulunan 
Şekerbank'a ait 
elektrik tahsilat 
veznelerinde uzayan 
kuyruklara önlem 
alınamıyor.
Elektrik tahsilatının 
ödeme gününden 
sonra cezalı duruma 
gelmesiyle sadece 
Şekerbank'ın kur
duğu veznelere 
ödendiği belir
tilirken iki vezneden 
yapılan tahsilat ele
man yokluğundan 
bire düşürülünce 
kuyruklarda uza
maya başladı. 
Şekerbank'ın 
Orhangazi ilçeşinde 
bir tahsilat vez
nesinin bulunduğu 
ancak buradaki 

»elemanın izine 
çıkmasıyla 
Gemlik'te iki 

vezneden biri 
kapatılarak ele
manın Orhangazi'ye 
gönderildiği 
öğrenildi.
Bu nedenle bire 
düşürülen tahsilat 
veznesinin ihtiyaca

hazine yadımı 
tesiletek

cevap vermediği 
gözlenirken kızgın 
vatandaşlar soruna 
çözüm getirmeyen
lere tepki

gösteriyor. 
Kendilerine verilen 
telefon numaralarını 
aradıkları ancak bir 
sonuç alamadık

larını dile getiren 
vatandaşlar soru
nun biran önce 
halledilmesini bek
liyorlar.

Tartı aletleri önemsenmiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Belediye Sergi 
salonu içinde 
başlayan ölçü ve 
tartı aletlerinin kon
trolleri yapılırken 
esnafın ilgi göster
mediği gözleniyor. 
29 Haziran'da 
başlayan kontrol
lerin önümüzdeki 
Cuma günü sona 
ereceği bildirilirken 
henüz 10 kişinin 
kontrol için müra
caat ettiği öğrenildi. 
Osmangazi

belediyesinden 
gelen görevli 

memur Emir Sükut, 
önceki yıllara göre 
müracaatların çok 
az olduğunu söyle
di.
Ocak-Şubat 
aylarında 27 
esnafın belediyeye 
gelerek ölçü ve 
tartı aletini kontrol 
ettireceği beyanın
da bulunduğu 
öğrenilirken yapılan 
anonslara rağmen 
çok az kişinin 
geldiği öğrenildi.

Cezaların cay
dırıcılığının olma
ması nedeniyle 
esnafın ölçü ve tartı

aletlerinin kontrol
lerine önem ver
medikleri ileri 
sürülüyor.

Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
AKP’yi, tüzüğünde
ki 8 maddesinin 
Siyasi Partiler 
Yasası’na aykırı 
olduğu gerekçe
siyle uyardı. Uyarı 
tüzük değişikliği ile 
ilgili.- Gözler 
AKP'de.
AKP, yazının 
üzerinden 16 gün 
geçmesine rağmen, 
tüzük değişikliğine 
gidilmesi konusun
da Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
henüz yanıt verme
di.
Yargıtay 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Nuri Ok 
tarafından AKP 
Genel Başkanhğı’na 
tüzük değişikliği 
konusunda 20 
Haziran tarihinde 
bir uyarı yazısı gön
derildi.
TÜZÜKTE DİSİPLİN 
KURULU YOK
Yazıda, Tüzüğün 
18’inci maddesinde 
teşkilat kademe 
organları düzen
lenirken il teşkilatı 
ve genel merkez 
içeriinde disiplin 
kurullarına yer ver
ilmediğine dikkat 
çekildi.
Tüzüğün 104 ve 
106’ncı mad
delerinde sırasıyla 
il disiplin kurulu ve 
merkez disiplin 
kurulu düzenlenme
sine rağmen, bu 
organların parti 
teşkilat 
şeması içerisindeki

hangi teşkilatların 
organları olduğu
nun tanımlanmadığı 
bildirildi. Siyasi 
Partiler Yasası’nın 
Vinci maddesinde 
düzenlenen merkez 
disiplin kurulunun 
aynı yasanın 13/2 
maddesinde "genel 
merkez organları" 
arasında sayıldığı
na dikkat çekilen 
yazıda, yine il teşki
latlarının düzen
lendiği 2820 Sayılı 
Yasa’nın 19’uncu 
maddesinde, il disi
plin kurulunun il 
teşkilatının bir 
organı olarak ifade 
edildiği anımsatıldı. 
Bu nedenlerle il 
disiplin kurulu ve 
merkez disiplin 
kuruluna, sırasıyla 
il teşkilatı ve genel 
merkez teşkilatı 
kavramları 
içerisinde yer 
verilmediğinden 
anılan organların 
yasal tanımlarından 
hareketle tüzüğün 
18’inci maddesinin 
bu paralelde düzen
lenmesi istendi. 
MYK YETKİLERİ 

Başsavcılık 
yazısında, AKP 
tüzüğünün 39’uncu 
maddesinin son 
fıkrasında, 
Merkez Yürütme 
Kurulu’na ilçe, 
il ve büyük kongre 

delege seçimlerini 
belli hallerde iptal 
etme ve yeniden 
yapılmasına 
karar verme 
yetkisinin 
tanındığına 
dikkat çekildi.
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Erdoğan, ABD’li
patronlarla görüşecek

I I I

KKTC'nin Maraş önerisi ispatlandı

Erdoğan, ABD’li 
süper patronlarla 
görüşecek 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
onur konuğu olduğu 
ABD’de düzenlenen 
Sun Valley 
Konferansı’nda 
Türkiye’nin 
demokrasi deneyimi 
konusunda bir 
konuşma yapacak. 
Başbakan a 

Erdoğan’ın ünlü 
yatırım bankeri 
Herbert Ailen tarafın
dan organize edilen 
“Amerika patronlar 
zirvesindeki 
temasları belki, 
konuşmasından 
daha fazla ilgi çeke
cek. Erdoğan’ın 
bugün görüşeceği 
isimler arasında 
Türkiye’de medya 
sektörüne ilgi duy
duğu belirtilen ünlü 
Rupert Murdoch da 

bulunuyor. 
Erdoğan, 
ayrıca Intel, 
Sony, Dell, 
Samsung 
gibi dev şir
ketlerin 
yönetici-, 
leriyle de 
bir araya 
gelecek. Bu 
yılkı Sun 
Valley 
toplantısın
da, ünlü Bili 
Gates ve 
süper 
yatırımcı 
VVarren
Buffett’ın yanı sıra 
başka ilginç isimler 
de bulunuyor.
Örneğin sinema sek
törünü temsilen 
yönetmen Sydney 
Pollack ve aktör 
Morgan Freeman, 
bunlar arasında. 
Sun Valley toplan
tıları, katılımcıların

rahat bir ortamda 
dinlenebildikleri 
kadar önemli iş 
bağlantıları kur
masıyla tanınıyor. 
Erdoğan’ın bu defaki 
ABD gezisine Devlet 
Bakanı Ali Babacan 
ve Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan da 
katılıyor.

KKTC’nin izolasy
onların kaldırılması 
karşılığında, Maraş’ı 
Rum Kesimi’ne ver
meyi teklif ettiği 
doğrulandı.
NTV Brüksel 
Muhabiri Güldener 
Sonumut’un ulaştığı 
Avrupa Birliği kayıt
ları, Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat’ın 
dediği gibi, Türk 
tarafının izolasyon
ların kaldırılması 
karşılığında Maraş’ı 
verme teklifi yap
tığını, ama Rum 
tarafının reddettiği
ni kanıtlıyor.
Avrupa 
Komisyonu’na 
yakın kaynaklardan 
edinilen bilgiye 
göre, 14-15 
Haziran’da Kıbrıslı 
Rum ve Türk yetk
ililerin Brüksel’de 
gerçekleştirdiği 
görüşmelerde, Türk 
tarafının temsilcisi 
ve cumhurbaşkan
lığı müsteşarı Raşit 
Pertev, 259 milyon 
euroluk mali yardım

ile serbest ticareti 
öngören iki tüzüğün 
Rum Kesimi tarafın
dan kabul edilmesi 
için Maraş’ın 
Birleşmiş Milletler 
şemsiyesi altında 
Rum Kesimine 
devredilmesini teklif 
etti.Kültürel ve 
sportif ambagoların 
kaldırılmasını da 
şart koşan Pertev’in 
önerisi, gerek AB 
Konseyi temsilcisi
ni, gerekse komisy
on yetkililerini 
hayrete düşürdü. 
Lüksembourg’un 
Avrupa işlerinden 
sorumlu bakanı 
Nicolas Schmit, 
“emin misiniz?” 
diye sordu.

LÜKSEMBURG 
ÖNERİYİ İLETMEDİ 
Pertev de, öneriyi 
aynen tekrarlayıp, 
ticaret ve ulaşım 
ambargolarının 
kaldırılmasının 
kendileri için hayati 
önemde olduğunu 
söyledi ve çözüm 
için halktan isteye
cekleri fedakarlık-- 
ların karşılığı 
olması gerektiğini 
belirtti. Rum 
Cumhurbaşkanı 
Tasos 
Papadopoulos’un 
başdanışmanı 
Tasos Conis ise 
“Ben buraya intihar 
etmeye gelmedim” : 
diyerek öneriyi red
detti.
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MEB, 2 bin 500 öğretmen alacak
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı 
eğitim kurumlarında, 
öğretmenliğe 
geçmek isteyen 
devlete ait çeşitli 
kurumlardaki 
çalışanların merakla 
beklediği 
"Kurumlararası 
Atama"ya start veril
di. Başvurular 11 
Temmuz-22 Temmuz 
tarihleri arasında 
yapılacak. Şartları 
uyan adaylardan 20 
branştan toplam 2 
bin 500 öğretmen 
alınacak. Atamalar, 
başvuruların ardın
dan bilgisayar 
tarafından yapılacak. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Personel 
Genel Müdürü 
Remzi Kaya, öğret
menlik için kamu 
çalışanlarından 
Genel ve Katma 
Bütçeli Kurumlar'da 
çalışanların başvuru 
yapabileceğini, 
YÖK’e bağlı yük
seköğretim kurulu
larında profesör ve 
doçentler dışındaki 
öğretim eleman
larının geçişlerine 
Başbakanlık Devlet 
Personel 
Başkanlığından 
"uygun görüşünü 
mütekiben" izin alı
nacağını söyledi. 
Adaylar, "Kurumlar 
Arası Naklen Atama" 
biçimiyle yapılacak 
başvurularını " 
http://personel.meb. 
gov.tr" adresindeki 
"2005 Yılı 
Kurumlararası 
Atama Elektronik 
Başvuru Formunu" 
dolduracaklarken, 
internetten alınan 
başvuru formunun 
çıktısı, başvurunun 
resmileştirilmesi için 
istenen diğer belgel
erle birlikte 81 İl Milli 
Eğitim 
Müdürlükleri'nde 
kurulan bürolara 
teslim etmeleri 
gerekiyor. Bakanlık,

alacağı 2 bin 500 
öğretmen alımı, 
"Kurumiçi İlk Atama, 
Kurumlararası İlk 
Atama, Kurum İçi 
Yeniden Atama ve 
Kurumlar Arası 
Yeniden Atama" 
olmak üzere 4 atama 
biçiminden oluşa
cak. 20 alandan 
yapılacak olan ahm- 
larda 340 kontenjan
la en fazla İngilizce'
den öğretmen alı
nacakken, Beden 
Eğitimi 175, 
Bilgisayar 180, 
Biyoloji 10, Coğrafya 
25, Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi 160, 
Fen Bilgisi 100, 
İşitme Engelliler 
Sınıf Öğretmenliği 
10, İlköğretim 
Matematik 160, 
Muhasebe Gurubu 
25, Müzik 115, Nakış 
15, 
Okulöncesi/Çocuk 
Gelişimi 250, Rehber 
Öğretmenlik 200, 
Sınıf Öğretmenliği 
300, Sosyal Bilgiler 
100, Tarih 25, Türk 
Dili ve Edebiyatı 10, 
Türkçe. 200, Zihinsel 
Engelliler Sınıf 
Öğretmenliği 100 
kişiyi alacak.
Kurumlararası 
Atamalarda aday
ların atamalarında 
öğretmenlikte geçen 
süre ve memuriyet
teki hizmet süresi 
şartları aranırken, 
adaylar başvuru 
esnasında atanmak 
istedikleri 5 il terci
hinde bulunmaları 
gerekirken, ayrıca 
adaylar, bakanlıkça 
norm kadro açığı 
bulunan başka bir il 
emrine atanma

isteğinde de bulun
abilecekler.
Adaylar, çalıştıkları 
kurumlardan başvu
ru tarihi itibariyle 
son 6 ayı kapsayan 
hizmet belgesinin 
yanı sıra;
- Başvuruya esas 
öğrenim belgesi, 
- Orta Öğretim Alan 
Tezsiz Yüksek 
Lisans veya 
Pedefojik 
Formasyon Belgesi 
- Daha önce herhan
gi bir alan öğretmeni 
olarak çalışmak
tayken, çeşitli 
nedenlerle öğret
menlik görevinden 
ayrılanlardan 
yeniden öğretmen
liğe atanmak 
isteyenler, ayrıldık
ları alanlarına 
atanacakları 
nedeniyle atanacağı 
esas alanı belir
lemek için en son 
bakanlık atama 
kararnamesinin, aslı 
ve onaylı örneğini 
hazırlamaları 
gerekiyor.
Kurumlar Arası 
Naklen Atamalarla 
ilgili genelgeyi imza
layan Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, 22 Temmuz 
2005 tarihinde son 
bulacak başvuru
ların ardından 
yapılacak değer
lendirmeler son
rasında atama 
sonuçlarının hem 
internetten hem de 
başvuru formlarında 
belirtilen cep telefon 
numaralarıyla e- 
posta adresi bulu
nanlara e-maille 
gönderileceğini 
söyledi.
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM
TEL : 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Akaryakıtta kara delik
TBMM Akaryakıt 
Kaçakçılığının 
Ekonomiye, İnsan ve 
Çevre Sağlığına 
Verdiği Zararın 
Araştırılarak 
Alınması Gereken 
Tedbirlerin 
Belirlenmesi amacıy
la kurulan çok 
çarpıcı rakamlara 
ulaşırken, akaryakıt
taki geçmişe dönük 
Hazine kaybının 40- 
50 milyar dolarlarda 
olduğu belirlendi. 
Komisyon eski 
Bakanlardan Tunca 
Tos kay, Zekeriye 
Temizel ve Sümer 
Oral hakkında da 'bil
erek veya bilmey
erek' bazı kağıtlara 
imzalar attığı bunlar
dan da Hâzinenin tri
lyonlarca lira zarar 
ettiği gerekçesiyle 
soruşturma isteye
cek.
Kamuoyunda 
Akaryakıt Kaçakçılığı 
Araştırma 
Komisyonu olarak 
bilinen komisyon 
yaklaşık 4 ay süren 
çalışmalarını tamam
ladı. Komisyon 
Başkanı Vahit Kiler

0 
0 
o 
o 
o 
o 
o

bugün parlamentoda 
düzenlediği basın 
toplantısında konuy
la ilgili 60 bin say
falık doküman hazır
landığını belirtti.
Kiler, Türkiye'deki 
akaryakıt 
kaçakçılığını 5 ana 
başlıkta toplarken 
bunların;
- Çift fatura ve 
konşimentoyla beyan 
harici getirilen 
akaryakıtın dağıtım 
şirketlerinin antrepo
larına konulması, 
- Kullanılan amaca 
göre farklı ÖTV'ye 
tabi,boya ve kimya 
sanayiinde kullanıl
mak üzere değişik 
adlar altında ithal 
edilen solvent ve 
bazyağlarının amacı 
dışında kullanılmak 
Suretiyle akaryakıta

katılarak piyasaya 
sürülmesi,
- Türk limanları 

arasında yapılan 
akaryakıt sevkıyatı 
esnasında, deniz 
tankerlerinin, 
yükünün tamamını 
birinci limana boşalt
tıktan sonra, açık 
denizden aldığı 
millileşmemiş 
akaryakıtı, ikinci bir 
Türk limanına illegal 
olarak başlatması 
(çift liman uygula
ması),
- Karayoluyla yapılan 
transit sevkıyatında, 
araç yükünün 
değişik biçimlerde 
yurtiçinde bırakıl
ması,
- Sınır ticareti kap
samında yapılan 
kaçakçılık olarak 
ifade etti.

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 
Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine

Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
Plan • Proje Uygulama 
Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
Kolon Tesisatı 
Kalorifer Tesisatı 
Kombi - Radyatör 
Mühendislik Isı Sistemleri 
Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Yanı) GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 13 71 - 514 87 87

http://personel.meb
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Sezer’den hükümete uyarı
Hükümete ardı ardına 
uyarılar geliyor. Son 
olarak Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
de hükümete 
"Yürütmenin başı 
benim" uyarısında 
bulundu. İşte Sezer'in 
açıklamaları...
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
Cumhurbaşkanlığı 
makamının yürüt
menin de başı 
olduğunu belirtirken, 
özellikle tek parti ikti- 
darlarında siyasal 
güce karşı korunmasız 
kalan üst düzey kamu 
görevlilerinin korun
abilmesi için atamalar
daki onay yetkisinin 
bu anlamda önem 
taşıdığını bildirdi. 
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezi’nden 
yapılan açıklamada, 
Cumhurbaşkanı 
Sezer’in, 72 sayılı 
"Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü(SHGM) 
Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında yasa"nın 
21’nci maddesini veto 
ederek, bir kez daha 
görüşülmek üzere 
TBMM’ye iade ettiği 
bildirildi. Sezer’in veto 
ettiği söz konusu 

yasanın 21’nci mad
desinin ikinci fıkrasın
da; SHGM’de 
görevlendirilecek per
sonelin atama, yer 
değiştirme, görevde 
yükselme usul ve 
esasları ile Genel 
Müdür, Genel Müdür 
Yardımcılığı, Daire 
Başkanlığı ve 
Müdürlüğe atanacak
larda aranacak 
yabancı dil seviyesine 
ilişkin konuların 
yönetmelikle düzen
leneceği 
düzenleniyordu.
Cumhurbaşkanı Sezer, 
üst düzey personeli de 
dahil olmak üzere tüm 
personelin yönet
melikle getirilecek 
kurallarla atanmasının, 
Anayasa’nın, kamu 
personelinin nitelik
leri, atanmaları, görev 
ve yetkileri, hak ve 
yükümlülükleri, aylık 
ve ödenekleri ile diğer 
özlük işlerinin yasayla 
düzenlenmesi gerek
tiği belirtilen 128’nci 
maddesine aykırı 
olduğunu belirtti.
VETO EDİLEN 
DÜZENLEME SEZER’İ 
BY-PASS EDİYOR 
"İncelenen Yasa’yla, 

üst düzey görevlilerin 
atama karar
namelerinde 
Cumhurbaşkanı’nın 
imzasını gerektirmeye
cek bir düzenleme 
yapılmasına olanak 
sağlanmaktadır" diyen 
Sezer, "Yasa’yla, Sivil 
Havacılık Genel 
Müdürlüğü ile diğer 
kamu kurum ve kuru
luşları arasında,üşt 
düzey görevlilerin 
atama yöntemi yönün
den farklılık yaratıl
masına neden olabile
cek bir düzenlemeye 
yer verilmiştir" dedi. 
Erkler ayrılığının öne
mine değinen 
Cumhurbaşkanı Sezer, 
Anayasa’nın, Devlet’in 
başı olan 
Cumhurbaşkanına bir 
denetim, dengeyi ve 
uyumu sağlama görev 
ve yetkisi verdiğini de 
anımsattı. Bu kural
ların, umhur- 
başkanı’nın, aynı 
zamanda yürütmenin 
de başı olduğunu, 
kararnameleri imzala
ma yolu ile iktidar 
gücünü denetleyerek, 
bu güç ile kamu poli
tikalarının oluşması ve 
uygulanmasında

görev alan üst düzey 
kamu görevlileri 
arasındaki dengeyi 
sağlaması gerektiğini 
gösterdiğini anlatan 
Sezer’in veto 
gerekçesinin bir kısmı 
şöyle: 
TEK PARTİ 
İKTİDARINDA 
BÜROKRAT DAHA 
KORUNMASIZ KALIY
OR umhurbaşkam’mn 
bu denetim ve den
geleme görev ve yetk
isi, bir siyasal partinin 
tek başına iktidar 
olduğu ve yasama 
organında çoğunluğu 
elde bulündurduğu 
dönemlerde, çok daha 
gerekli olmaktadır. 
Çünkü, bu dönem
lerde, özellikle üst 
düzey kamu görevlileri 
siyasal güce karşı çok 
daha korunmasız 
kalmaktadır.

Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

Op. Dr. Yaşar ALTUN
Şişmanlık

Şişmanlık sadece 
vücut ölçüsü değil, 
tıbba göre hastalık, 
moda için pazar, 
psikologlar için 
seans, marketler için 
koca bir raf, medya 
için cevher, kısacası 
şişmanların mutsu
zluğu kapitalizmin 
kasasını şişiriyor. 
Mutsuzluğun kay
nağı ise kendilerine 
başkalarının gözüyle 
bakmaları. Sorun 
sadece kişinin nor
malin üzerinde kilo
da olması değil. Bu 
beden ölçüsünün . 
aynı zamanda, hım- 
pıl, beceriksiz, akıl
sız, başarısız, sağlık
sız v.s. olması 
anlamına da gelmesi. 
Tabi, bir de güzellik 
ve seksapellik mese
lesi var. Yapılan bir 
araştırmaya göre 
kadınların üçte ikisi; 
şişman olacağıma 
üzerimden kamyon 
geçsin daha iyi, kaba 
ya da aptal olmayı 

şişman olmaya ter- I 
cih ederim demiş. | 
Bugün sadece 
ABD'de zayıflatma |, 
sektörüne yılda 100 
milyar dolar har
canıyor. Bir araştır- r 
maya göre ülkem- I 
izde 9 milyon obezin . 
olduğu tespit 
edilmiş. Bir başka 1 
araştırmaya göre 
özel okulda okuyan B 
öğrencilerin yüzde | 
yirmisinin obez 
olduğu tespit 
edilmiş. Bazı 
bankaların geçmiş 1 
zamanda, diyetisyen
lerle anlaşarak per- h 
sonelini ince tut
manın yollarını 
aradığını biliyoruz. I 
Gerekçeleri ince per
sonelin müşteriye I 
güven verdiği.
Görülen o ki obezit- 
ede bir kapitalizm 1 
hastalığı yaratıcısı I 
da o şikayetçisi de... I 
Üstelik çözüm yol- ■ 
■arını da o< 
gösteriyor.

ÜNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ Hulusi 
ATEŞ

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya! 

New Holland Traktörlerinin
Yeni Çift Çeker Modelleri

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangâzi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

* Marshall, Akçalı inşaat boyalan 
Sıhhi Tesisat Malzemeleri

* Kat Kaloriferi
Doğalgaz Sobası

* Kalorifer Petek ve Malzemeleri 
Baymak Kombi ve E.C.A 
Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30
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Merkez Bankası, 
Ocak-Mayıs dönemi 
ödemeler dengesi 
rakamlarını açıkladı. 
Türkiye'nin cari işlem
ler dengesi, bu yılın 
mayıs ayında 2 milyar 
370 milyon dolar açık 
verdi.
Türkiye'nin cari işlem
ler dengesi, bu yılın 
Mayıs ayında 2 milyar 
370 milyon dolar açık 
verdi. Merkez Bankası, 
Ocak-Mayıs dönemi 
ödemeler dengesi 
rakamlarını açıkladı. 
Buna göre geçen yılın 
Mayıs ayında 1 milyar 
332 milyon dolar olan 
cari açık, bu yılın aynı 
ayında, yüzde 77.9 
oranında artış göster
di. Bu yılın 5 aylık 
döneminde cari işlem
ler açığı ise yüzde 32 
oranında artarak, 11 
milyar 116 milyon 
dolar oldu. Geçen yılın 
Ocak-Mayıs döne
minde cari açık, 8. mil
yar 417 milyon dolar 
idi. Türkiye'nin cari 
işlemler açığı, 2005 
yılı Mayıs ayında, 
geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 77.9 
oranında artarak 2 mil
yar 370 milyon dolar 
oldu.
Mayıs ayı geçici 
sonuçlarına göre, tur
izm gelirleri ile resmi 
transferlerdeki artışlar 
ise Mayıs ayında "dış 
ticaret açığındaki 
artışı dengeleyen" < 
başlıca unsurlar oldu. 
Söz konusu ayda dış 
ticaret dengesi, 
ödemeler dengesi 
tablosunda 
yer aldığı şekliyle, bir 
önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 67.2 
oranında artarak 3 mil
yar 115 milyon dolar 
açık verirken, net tur
izm gelirlerinin yüzde 
35.5'lik artışla 1 milyar

298 milyon 
dolara 
ulaşacağı 
tahmin edil- 
di.Ocak- 
Mayıs 2005 
dönemi cari 
işlemler 
hesabı da, 
yüzde 32.1 
artışla-
11 milyar 116 milyon 
ABD doları açık verdi. 
Merkez Bankası, 
Ocak-Mayıs dönemi 
ödemeler dengesi 
rakamlarını 
açıkladı.
2005 yılı Ocak-Mayıs 
dönemi verilerine göre 
dış ticaret açığı, 
ödemeler dengesi 
gösterimi uyarınca, bir 
önceki yılın aynı döne
mine
göre yüzde 34.4 artışla 
11 milyar 887 milyon 
dolar tutarında açık 
verdi.
Bu gelişme, ihracat 
(FOB) gelirlerinin 
yüzde 22.1 oranında 
artarak 28 milyar 973 
milyon dolar olarak 
gerçekleşmesine rağ
men, bavul 
ticaretinin yüzde 
6.7'lik düşüşle 1 mil-. 
yar 496 milyon dolar 
ve altın dahil ithalat 
harcamalarının yüzde 
22.3 oranında artarak 
45 milyar 60 
milyon dolara ulaş
masından kay
naklandı.Öte yandan 
ödemeler dengesi 
bilançosunda, "kay
nağı belirsiz para 
giriş-çıkışını" gösteren 
net hata noksan 
kalemine göre, 
2005 yılının 
Mayıs ayında 1 milyar 
58 milyon dolar, 
Ocak-Mayıs döne
minde ise 2 milyar 925 
milyon dolar para gir
işi oldu.
-HİZMETLER 
DENGESİ-

Hizmetler dengesi, 
Ocak-Mayıs 2005 
döneminde bir önceki 
yılın ayni 
dönemine göre yüzde 
18.5 oranında artarak 
2 milyar 977 milyon 
dolar 
tutarında fazla verdi.

Turizmle ilgili 2. 
dönem anket çalış
maları henüz ... 
sonuçlanmadığından, 
Nisan ve Mayıs ayları 
için kullanılam tahmini 
verilere göre, turizm 
gelirlerinin bir önceki 
yılın Ocak-Mayıs 
dönemine göre yüzde 
21.5 oranında artarak 
4 milyar 435 milyon 
dolara, 
turizm giderlerinin ise 
yüzde 13.8 oranında 
artarak 1 milyar 63 
milyon 
dolara ulaşması sonu
cu net turizm gelir
lerinin bir önceki yılın 
dönemine göre yüzde 
24.1 artarak 3 milyar 
372 milyon dolar 
olması beklendi. 
Hizmetler başlığının 
diğer önemli bir kale
mi olan taşımacılık 
kalemi incelendiğinde 
ise gelirler, 2004 
yılının Ocak-Mayıs 
dönemine göre yüzde 
34.7 oranında arttı. 
İthalattaki artışa para
lel taşımacılık kalemi
nin bir alt kalemi 
olan navlun gider
lerinde izlenen 
yüzde 27.7'lik artıştan 
dolayı taşımacılık 
giderleri yüzde 37.5 
oranında yükseldi.

Barbaros BALMUMCU

KÜÇÜK UNUTKANLIK KADI KIZI
Bir cemiyet bir kulüp kurulurken onu belirten bir tüzüğü, bir 

rengi, bir kendine has bayrağı (flaması) vardır ve olmasıdır.
Çok sevdiğimiz Bursamızı temsil eden her spor dallarında gön

dere çekilen bir bayrak.Bursamızın bayrak rengi ve şekli beden 
terbiyesi kuruluşu tarafından belirlenmiştir. BUrsamızın eflatun 
beyaz üst sol köşesinde Türk Bayrağını temsil eden ay yıldız 
bulunur.

O şehirde kurulan spor kulüplerininde o kulübü temsil eden 
bayrak o kulübü kuran yönetim kurulu tarafından belirlenir ve 
beden terbiyesi bölge müdürlüğü tarafından tarafından Ankaraya 
gönderilerek tescil edilir.

İşte bayrağın doğuşu bu. Güzel Gemliğimizi temsil eden ren
kler ve bayrağımız kırmızı beyaz.

Pazar günü neşeyle, coşkuyla Büyükşehir Belediye ve Gemlik 
Belediye Başkanımızın kurdelesini kesip açılışını yaptığımız 
GEMLİK YELKEN KULÜBÜ Tesisimizin terasında 8-10 adet bayrak 
asmak için dikilen bayrak direkleri.1 .nci direkte Türk Bayrağı 
yanındaki direkte Gemlik Belediye Bayrağı ve öteki yanında 
Borusan’ı temsil eden flama.

Hani Bursamızı simgeleyen Bursa’ya has bayrağımızı görmeyi 
çok istediğimiz Gemlikspor bayrağı, malesef yok.

Gemlik yelken kulubü dendiğinde tüzüğü ayrı, yönetimi ayrı 
başlı başına kulüp olması gerkir.

Ne görüyoruz? kayıkhane tesisleri beden terbiyesinden 
Gemlikspor ardına kiralanmış Gemlikspor’un yelken kulübü bir 
şubesi olması gerekir.Evet öylede 2005-2006 yılı Gemliksporu 
özünde olan yelken şubesi tescil edilerek Gemlik yelken şubesi 
açıldı.

Tescil edilen yelken kulübü’nün tescil belgesi Bursa beden ter
biyesinden gönderildiğini zannederim.

Hani bayrağı ve renkleri yok. İnsan aramadı değil, sadece eski 
kulüp başkanlarından gözüme bir tek kişi çârptı.Ticaret Odası 
Başkanı Kemal Akıt, bey kimler bu kulüpte Başkanlık yaptı. Sayın 
Seyhan Aydın, sayın Nalcacı, sayın Faruk Güzel, Melih Kazanç, 
Zeki Gemicioğlu, Turgut ve Mustafa gibi.

Acaba davet edilmedi mi? Yoksa edildide gelmediler mi?
Etrafa baktığımda göremedim.Geldilerse bağışlasınlar.

■ İkinci olarak bu seneki yönetimden sadece 6 kişi vardı. Ne var 
ki sağ olsun Gemlik halkı açılışta bizleri yalnız bırakmadı.

Lokalimizin içinde Bursamızı temsil eden bayrağımız vardı.
İlçe spor müdürümüzün dikkatinden kaçtığını zannederim. 

Kendisinde Gemlikspor flamasının olduğunu zannederim.
Ne yapalım güzel bir tesis açtık açandan da vesile olandan da 

Allah razı olsun. Şöyle bakıldığında Fenerbahçede bayrağı 
Galatasaray Yelken Kulübünde bayrağı çekilidir.

Bu kadarcık unutkanlık kadı kızında da olur.Haydi gençler sıra 
sizde biz unuttuk bayrağı göndere siz çekin.

KAYIP
Gemlik Endüstri 

Meslek Lisesi’nden 
aldığım 

tastiknamemi 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
Engin BİTEN

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

DEVREN SATILIK
S.S. Akmen Yapı Koop. 

Başkanlığından 
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun 
aldığı karar gereği kooperatifimize 
ait 34m2’lik iki dükkan 13 BİN YTL 

taban fiyata satılıktır.
Almak istiyenlerin kapalı zarf usulü 

5.8.2005 tarihine kadar 
kooperatifimiz adresine 

göndermeleri gerekmektedir.
Adres: S.S. Akmen Konut Yapı 
Koop. Hisar tepe Mh. Jandarma 

karşısı - GEMLİK
Tel: 514 45 65 - 0.533 449 90 32

SATILIK
Satılık 

Lokanta ve 
Çay Salonu 
Azot Yolu 
Gemtrans

Karşısı 
0.535 

887 77 90
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Kadın ruhsal sorunları 3O'unda fark ediliyor
Kendisi de psikoter
api tedavisi alan 
gazeteci Füsun Saka, 
psikiyatrlardan din
lediği yakaları “Yeter 
ki Sen İste” kita
plaştırdı. Saka'nın 
psikoterapi öykü
lerinde kadınların 
içler acısı halleri var: 
Birbirinden ilginç on 
altı vakanın anlatıldığı 
öykülerin her birinde 
farklı bir ‘psikiyâtr 
vaka’ görmek 
mümkün. Özellikle 
kadınların terapi 
süreçlerinin 
anlatıldığı öyküler 
gerçek olmakla birlik
te kitapta yapılan kur
guyla hayli değişik
liğe uğramış. Füsun 
Saka, “Satırları 
okuyan kişi orada 
anlatılan olayı 
yaşayan olsa dahi 
kendi terapi süreci 
olduğunu anlamaz.” 
diyor ve hastaların 
psikiyatr ile olan 
diyaloglarının aynen 
verilmediğini ifade 
ediyor. Bir dönem ter
api alan Saka, kendi 
öyküsüne kitapta yer 
vermeyi düşünse de 
esas o zaman 

mahremiyetin gözler 
önüne serileceğini 
düşünerek bundan 
vazgeçmiş.
Psikoterapi öyküleri
ni yazmak fikri nasıl 
oluştu sizde?
Ben mesleğim 
dolayısı ile zaten 
psikoloji ile ilgili 
haberler hazırlıyo
rum. Bu kadar geniş 
anlamda değil; ama 
tek bir kişinin terapi 
sürecini kaleme 
almayı istiyordum. 
Fakat yayınevi ile 
görüşmelerin sonu
cunda birçok öyküyü 
içinde barındıran bir 
kitap hazırlamaya 
karar verdik.
Kitabı okurken Irvin 
D.Yalom’u anımsatıy
or. Bir öykünme var 
mı?
Okuyan birkaç kişi 
aynı şeyi söyledi. Ben 
gerçekten öyle bir 
öykünme ile yaz
madım. Benim ne 
haddime; adam bir 
psikiyatr. Şu anda 
son kitabını “Bugünü 
Yaşama Arzusu”nu 
okuyorum. Tuhaf 
çözümlemeleri var. 
Yalom’un kitabını üç

sene önce okumuş
tum en son ve geriye 
dönüşler yapmadım 
bu kitabı yazarken 
etkilenmeyeyim diye. 
Benzetiliyorsa bir şey 
diyemem; ama öyle 
bir niyet taşımadım 
hatta önlem almaya 
çalıştım. Bu tarzda 
yazılan kitaplar az 
olduğu için böyle 
düşünülebilir.
Anlattığınız öykülerin 
tamamı kadınlara dair. 
Neden?
Başta genel anlamda 
terapi öyküleri yaz
mak fikri ile hareket 
ettim Bir de baktım ki 
on ikinci öyküye 
geldiğimde hepsi 
kadınların öyküsü. 
Kadınlar erkeklere 

oranla daha rahat 
sorunlarını paylaşa
biliyor. Türkiye’yi kap
sayacak bir araştırma 
dediğinizde on terapi 
gören kişiden altı- 
yedisi kadın. O zaman 
dedik ki kadınları 
anlatalım, onların 
sorunlarını yansıtış 
biçimleri erkeklere 
göre çok daha rahat. 
Görüştüğünüz psikiy- 
atristleri seçerken kri
teriniz neydi?
İsimleri kendime göre 
seçtim ben. On yedi 
yıllık gazeteciyim ve 
çoğunu tanıyorum. 
Yaptığım haberlerde 
kendini doğru 
düzgün ifade ede
bilen, bana mantıklı 
gelen terapi 

sürecinde yardımcı 
olabileceğine 
inandığım kişileri seç
tim. Bu yüzden de 
Psikiyatr Dr. Arif 
Verimli, Cem İncesu, 
Oğuz Tan, Nevzat 
Tarhan, Mehmet 
Zararsızoğlu, 
Armağan Samancı, 
Bahadır Bakım, Rebia 
Erdoğan ve Kemal 
Sayar’ı seçtim. 
Psikiyatrlar hasta
larının bilgilerini 
sizinle paylaşırken 
rahat mıydı? 
Şöyle bir şey var, 
öyküler bana bire bir 
verildi; fakat daha 
sonra ben onları 
kurgu ile fark
lılaştırdım. Etik açı
dan psikiyatrlar 
bunun kaygısını 
duyuyorlardı. 
Paniklemediler; 
çünkü ne çıkarabile
ceğimi az çok 
biliyorlardı. Bana 
karşı konuya hakim 
olmam ve haberlerim
den dolayı bir güven 
vardı. O yüzden bir 
rahatsızlık duymadık 
karşılıklı. Bazıları 
anlatırken tutuk, 
bazıları da çok rahat

anlattı. Yani benim 
terapimse bu kitapta 
anlatılan, okuduğum 
da bunu anlayamam 
Sadece hastalığı 
tanımlayacak özellik .- 
ler çok net. Kurgu ili 
farklılaştırılıyor 
hikaye. *
Eminim ki kitapta ya: 
madiğiniz; fakat sizir 
le paylaşılan özel bil- 
giler var. Bunları 
yazıp yazmama 
konusunda tereddüt 
yaşadınız mı?
Ben sadece bu 
kitabımda değil, dahi 
önce yazdığım 
deprem kitabında da 
bana sır olabilecek 
şeyleri dışarı sızdır
madım. ‘Önce gazete 
ciyim sonra insanım' 
gibi tartışmalar var. 
Ben bunların tama
men dışındayım. Eğe 
size bir şey sır olarak 
veriliyorsa sır olarak 
kalmalı. Oradaki ünlü 
isim ben de ola
bilirdim diye bakıyo
rum ve kim olduğunu* 
söylemedim, kimseyT 
doktorun ismini de 
vermedim.
O öykünün gerçeklip 
önemli olan.

HAÇİN .
Yazan : Zebercet COŞKUN

Bu sabah hükümet konağında 
karma bir meclis aktettik. Sağda 
Hlnçaklar, solda Taşnaksutyunlardan bir 
grup toplu olarak oturmuşlar. Bitaraflar 
ort sıralarda yer almış. Söz alıp, konuşuy
orlar. Manastır papazı Monsenyör 
Haraçyanh meclise başkanlık ediyor. 
Haraçyanh Haçin'in ruhani başkamdir.

- Görevimiz.. Sessiz dinliyorlar beni.. 
Efendiler görevimiz, en başta bizlere bir 
devlet olmamız için yardımlarını esirge
meyen, bizi destekleyen ve bugünkü 
duruma gelmemizi sağlayan Fransızlara 
sadakatle hizmettir. Alkışlıyorlar ben 
konuştukça... Hak verir görünüyorlar. 
Aynı düşüncede gibiler... Dediğim gibi, 
en başta sadakat... Güdeceğimiz siyaset 
şu olacak: Mösyö Tvarde ile anlaştık... 
Hiç bir şekilde kan dökülmeyecek ve can 
yakılmayacak. Siyasetimiz bu... Halkı, 
Müslüman halkı içerden kazanma 
siyaseti... Biz kendilerin iyi davranırsak 
bizden hoşnut olurlarsa, ne diye kavgaya, 
dövüşe yanaşsınlar? Ne diye kavgaya 
çıkanlarla birlik olsunlar? En başta çoluk, 
çocuğun selameti için istemez dövüşü... 
Onlara iyilikle yanaşacağız... Kaleyi içten 
fethetmek... İşte bizim siyasetimiz... İçten 
içe kazanacağız davayı ve gayemize

ulaşacağız...
Dinliyorlar, arada alkışlıyorlar. Yeni 

kaymakam bilgili ve de karalı. Buna karşı 
çıkacak yok. Bekliyorum... Çıkmadı böyle 
biri...

Hemen orada bir komite kuruldu. 
Sadakat komitesi... Her iki partiden ve 
bitaraflardan bir çok kişi seçildi komiteye. 
Canlı, istekli görünüyorlar. Ben bu arada, 
tek tek inceliyorum salondakileri.

Toplantı öğleye doğru dağıldı. Ben 
kürsüde oturuyorum. Yavaş yavaş salonu 
terkettiler. Saygılı ve de düşünceli.. Tek 
tek kürsünün önünden geçiyorlar, selam 
verip kapıya dönüyorlar yüzlerini. Kısa bir 
sürede salon boşaldı. Dip sıralardaki iki 
kişi yerlerinde oturuyorlar. Onlara doğru 
baktım. Hemen doğruldular ikisi birden. 
Bir tanesi cebinden mendilini çıkardı, 
yüzünü, gözünü kuruladı. Şubat ayında 
şakır şakır ter döküyor... Şaşmamak elde 
değil... Soba, gürül gürül yansada koca 
salonu ancak ılıtıyor, hele dip sıralar epey 
serin olmalı... Yavaştan kalktılar yer
lerinden... Belli ki pek kararlı değiller, bir 
şeyden çekiniyorlar. Merakla bakıyorum. 
Kürsünün yanına geldiler.

Efendim, diye söze başladı biri... 
Önce pohpohlama, ardından...

Anladım hemen, bunlar ispiyoncu... Önce 
dinliyordum, sonra ilgilenmez göründüm. 
Başımı ötelere döndürdüm. Gerçekte yine 
dinliyorum, bir tek kelime kaçırdığım yok, 
ama gelişlerinin konuşmalarının nedenini 
anladıktan sonra onlarla baş başa vermek 
ilk ağızda uyandırdığım saygıyı birden 
sıfıra düşürecekti. Böyle kişileri sevmem.

Yine de sözleri kulaklarımda çınlıyor, 
şekiller olup gözlerimde oynaşıyor. Ben 
tavanlara bakıyorum, pencereye bakıyo
rum, elimdeki kalemi masada tıklatıyo
rum. dışarıda kar yağıyor. Sulu sepken... 
İki adam konuşuyorlar, belli ki kovulana 
dek anlatacaklar... İlk ağızda böyle bir 
şey yapmayı istemiyorum. Yüz göz olma
mak kadar, düşman kazanmayı da göze 
alamıyorum. Görüntüler var gözlerim 
önünde... Bugün bu salonda oturanlar
dan bir kaçı... Beni alkışlayanlardan... 
Her sözümü tezahürle karşılayanlardan... 
Oysa bu adamlar bir gece önce neler atıp 
tutmuşlar benim için, ne gizli planlar kur
muşlar. Adlarını veriyorlar...

- Biz sizin iyiliğinizi istiyoruz... 
Kovulmayı göze alıp, geldik buraya... 
Bilesiniz diye... Bilesiniz ki, dost görü
nenlerin çoğu düşman... Kişi düşmanını 
tanımalı... O zaman her yaptığı işte daha 
başarılı olur... Sevdik sizi kaymakam 
bey... Yürekten... Görür görmez bildik ki, 
bu kaymakam ötekine benzemez... Bilgili
ne istediğini biliyor ve kendi çıkarı için t 
değil, Ermeni milletinin selameti için 
gelmiştir buraya. İsterseniz inanmayın!.. 1 
Kovun isterseniz, bizi! Çıkar, gideriz... | 
Yine de görevimizi yapmanın rahatlığı 
olur yüreğimizde. İstedik ki gafil avla
mayın!..

Hiç bir şeyle ilgilenmez görünüyo- I 
rum. Yolunca savdım onları. Arminek 
efendinin düştüğü çukura düşmek 
niyetinde değilim. Kaptırmayacağım 
kendimi... Hiç bir yana...

DEVAMI YARIN...- - - - - - - - 1
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1. Karaciğer 
hastalığına 
yakalananların çoğu 
alkolik değildir.
2. Sosyal olarak orta 
derece de alkol alan
lar bile karaciğer 
hasarı için risk oluş
tururlar.
3. Alkollü içecekleri 
hiç tüketmeyen kişil
erde ciddi karaciğer 
problemlerine sahip 
olabilirler.
Cevap: Tüm 3 ifade 
de doğrudur. Siz kaç 
tanesini doğru bildi
niz?
Eğer cevaplar sizi 
şaşırttıysa cesare
tiniz kırılmasın, 
çünkü yanhz 
değilsiniz. Alkol ve 
karaciğer arasındaki 
ilişki bir çok kişinin 
kafasını karıştırmıştır. 
Amerikan Karaciğer 
Vakfı bu konu 
hakkında bir çok yan
lış anlaşılma 
olduğunu göster
miştir. Söylentiler 
zararlı olabileceğin
den dolayı, aşağıda 
alkol ve karaciğer 
hakkında en sık rast
lanılan soruların 
doğru cevaplarını 
bulacaksınız.
Alkol karaciğer 
hastalığına sebep 
olur mu?
Evet, fakat sadece 
varolan diğer bir çok 
nedenden biridir ve 

risk ne kadar çok 
miktarda ve ne kadar 
süredir içtiğinize 
bağlıdır. 100'den 
fazla karaciğer 
hastalığı vardır.
Virüsler, kalıtsal 
bozukluklar ve 
kimyasal madde ve 
ilaçlara karşı oluşan 
tepkiler bilinen sebe
plerdir. Bilim 
adamları en ciddi 
karaciğer hastalıkları 
nedenlerini halen 
araştırmaktadır. 
Güvenli olarak ne 
kadar alkol tükete
bilirim?
Bazı insanlar alkole 
diğerlerinden daha 
duyarlı olduğundan 
dolayı, herkes için 
uygun olabilecek 
basit bir cevap yok
tur. Genelde eğer içki 
kullanan biriyseniz 
doktorlar günde iki 
içkiden fazla 
içmemeyi tavsiye 
ederler.
Tüketilen alkol mik
tarı yanında başka 
tehlikeler varmıdır? 
Evet. Asetominofen 
içeren ilaçlarla birlik
te alkol orta derece 
de bile alınırsa toksik 
etkileri olabilir. Bu 
tarz ilaçlar alıyor
sanız, alkol alma 
konusunda özellikle 
dikkatli olmalı ve 
ilacınızı almak için 
alkollü içecek kullan

mamalısınız. Yazılan 
ilaçlar nelere dikkat 
etmeniz gerektiğini 
doktorunuza 
danışınız.
"Sosyal içiciler" alko
lik hepatit olabilirmi? 
Evet. Alkolik hepatit 

sık olarak alkolik
lerde görülse de 
alkolik olmayanlarda 
da görülebilir.Alkole 
karşı verilen 
karaciğer cevabı 
kişilerde belirgin 
değişkenlik göstere
bilir.
Çok miktarda alkol 
ile ne tür karaciğer 
hastalıkları olabilir? 
Alkoli hepatit, 
karaciğerin bir veya 
iki hafta süren ilti
habıdır. İştahsızlık, 
bulantı, kusma, karın 
ağrısı ve gerginliği, 
ateş, sarılık ve bazen 
bilinç bulanıklığı bul
guları görülebilir. 
Alkole bağlı siroz yıl
lar içinde görülür. 
Siroz hastalığı için 
karaciğer 
hücrelerinin kalıcı 

hasarı gerekir, "yağlı 
karaciğer" alkolik 
karaciğer hastalığın
da görülen en erken 
evredir. Eğer hasta 
bu evrede alkol 
almayı bırakırsa, 
karaciğer kendisini 
iyileştirir.
Alkolik hepatit nasıl 

teşhis edilir?
Alkolik hepatitin 

tanısı kolay değildir. 
Bazen bulgular alkol 
alındığı döneme 
göre, alkolün 
bırakıldıktan sonraki 
dönemde daha kötü 
olabilir. Genelde 
hastalık çok miktarda 
alkol tüketilen bir 
dönemden sonra 
ortaya çıksada, orta 
derecede içenlerde 
de görülebilir. Kan 
testleri tanıya yardım 
edebilir. Tanı esas 
olarak karaciğer biy
opsisi ile konur. Bu 
da bir iğne ile lokal 
anestezi eşliğinde 
küçük miktarda 
karaciğer dokusunun 
alınıp mikroskop ile 

incelenmesi ile olur. 
Kadın ve erkek alko
lik hepatit için aynı 
riskimi taşır?
Kadınlar alkolebağlı 
karaciğer hasarı için 
daha fazla risk taşır. 
Aynı kiloda olan bir 
erkek ve bayan eşit 
miktarda alkol aldık
larında bile, bayanın 
kan alkol miktarı 
genelde daha 
fazladır. Kadınlar da 
erkeklere göre daha 
fazla vücut yağı ve 
daha az vücut suyu 
vardır ve dolayısıyla 
kadınların vücudu 
alkolden farklı 
biçimde etkilenebilir. 
Tüm alkolikler de 
alkolik hepatit ve 
sonuçta siroz olur 
mu?
Hayır. Bazı alkolikler 

alkolizm tablosunun 
çoğu fiziksel ve 
psikolojik bulgularını 
gösterip ciddi etk- 
ilenseler de, ilerleyici 
karaciğer hasarı 
oluşmaz. Alkoliklerin 
% 10-25'in de zamanla 
alkolik siroz gelişir. 
Alkolik hepatit yağlı 
karaciğerden fark- 
lımıdır?
Evet. Eğer herhangi 
bir kişi bir kaç gün 
içinde aşırı miktarda 
alkol alırsa, karaciğer 
hücreleri yağ 
damlacıkları ve su ile 
şişer. Bu durum

"yağlı karaciğer" 
olarak adlandırılır. 
Diabet, obezite, bazı 
ilaçlar ve ciddi pro
tein eksikliği de bu 
tabloya neden ola
bilir. Alkole bağlı 
oluşan yağlı 
karaciğer, alkol 
bırakıldığında iyileşir. 
Alkolik hepatit her 
zaman siroz yapar mı 
? Hayır. Genelde 
alkolik hepatitin 
yeterli miktarda 
karaciğer hasarı 
yaparak siroz oluş
turması yıllar ahr. 
Eğer alkolik hepatit 
erkenden tanınır ve 
tedavi edilirse, siroz 
önlenir.
Alkolik hepatit 
tehlikelimidir? 
Evet. Eğer özellikle 
hastada öncesinde 
karaciğer hastalığı 
varsa ölümcül ola
bilir. Çok miktarda 
alkol ahmına bağlı 
besinsel eksiklikleri 
olanlarda, başka 
rahatsızlıklarda 
görülebilir. Bu tür 
problemler ve komp
likasyonlar genelde 
tüm vücut sistemleri
ni etkileyebilir.
Alkolik sirozu erk
enden tanımak ve 
tedavi etmek önem
lidir, böylece hayatı 
tehdit eden sonuçlar 
kontrol edilebilir.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

■ ■
K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydy n Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoölu-Esadap 514 45 49
Anytur . 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK 
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 

DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA ...

Renkli, siyah beyaz her türlü 
baskı işleri

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

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

« « « « « Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi ı

BIZIM IŞIMIZ S^)25^Fox:5U85=8 ------------



2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın coşkusunu yaşayan Ingilizlerin sevinçleri kursağında kaldı. Londra’da 7 patlama oldu

Londra 11 Eylül’ü’ yaşıyor
Londra'da metro istasyonları ve belediye otobüslerine düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 185 kişi yara- 
landı.İngiltere Başbakanı Tony Blair, Londra'da bir dizi terörist saldırı olduğunu söyledi. El Kaide ile 
bağlantılı gizli örgüt adlı bir grubun, Londra'daki saldırıların sorumluluğunu üstlendiği bildirildi. Hab. 6’da

GFMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

- TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
8 Temmuz 2005 Cuma korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Bu kez ekspreste 
katliam yapacaklardı

Dün, Erzincan’dan Erzurum'a giden yük 
treni mayına çarptı. Can kaybının 
olmadığı saldırıda 1 vagon devrildi, 6 
vagon raydan çıktı. Olayla ilgili korkunç 
bir plan ortaya çıktı.
Erzincan’dan Erzurum yönüne giden 43 
bin 646 sefer sayılı yük trenine Yollar 
Üstü Mevkisi’nde teröristler tarafından 
uzaktan kumandalı mayınlı saldırı 
düzenlendi. Haberi sayfa 7’de

Dün toplanan Belediye Meclisinde Minibüs Garajının olduğu alanın dini tesis olarak imar planına işlenmesi kabul edildi.

Ovaya 4 kat izin çıktı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
1999 depreminden sonra yapılan jeolojik ve jeofizik araştırmalar 
sonucu, 2 kat imar izni verilen Gemlik ovasına, dün Belediye 
Meclisinden 4 kat yapılaşma izini çıktı. İmar Komisyonu, Kütüphane 
ile Temizlik İşleri binasının takasını ileri bir tarihe erteletti. İskelede, 
yükleme boşaltma tarifeleri yeniden belirlendi. Kardeş şehirler ile 
ilişkilerin sürdürülmesi için Meclis Başkanı yetki verdi.

Değişen ne ki 4 kata izin çıktı
Belediye Meclisinin dün yapılan Temmuz ayı 

ikinci toplantısında, ovada iki kat olan yapılaşma 
izni 4 kata çıkarıldı.

Gemlik’te ne değişti ki bizim Belediye 
Meclisinin sayın üyelerinin kararları birden 
değişti.

1999 depreminden sonra bilindiği gibi İmar 
Bakanlığı, bir süre yapılaşma izinlerini durdurdu. 
Yeni bir yönetmenlik hazırladı.

Bu arada belediyeler de zemin etüdleri için 
kimisi özel kuramlarla kimi de üniversitelerle 
anlaşarak, kentlerinin jeolojik ve jeofizik durum
larını belirledi.

Yalova ve Gölcük yapılaşmaya açıldığı halde , 
bu çalışmalara biteremeyen Gemlik’te yıllarca 
vatandaşa imar izni verilmedi.

Bilimadamlarının verdiği raporlara dayanan bu 
meclis, ovaya(Planda c hafi ile gösterilen yerlere) 
birinci derecede depremriski ve zeminin bozuk 
olması nedeniyle 2 kat yapılaşma izni verdi.

İki kat yapılaşmaya izin verilmesi ilk kez yerel 
seçimlerde Belediye Başkanı tarafından ortaya 
atıldı.

Bu tamamen bir seçim yatırımı idi.
Şimdi soruyorum:
Gemlik’te ne değişti de 2 kat yapılaşmayı 4 kata 

çıkardınız.
Meclisin oy birliği ile kabul ettiği bu maddeye 

muhalefette parmak kaldırmış.
Gelecekte doğacak tüm sorumluluk tarih 

önünde bu meclisin olacaktır.
Neden iki yıl önce 2 kat yapılaşma izni 

verdiğiniz yerlere, bu kez 4 kata çıkarıyorsunuz.
Bunun açıklamasını vatandaşa yapmalısınız.
Yoksa bu meclis, şaibe altında kalır.

Gemlik Belediye 
Meclisi dün önemli 
kararlara imza attı. 
Meclis’te Hamidiye 
ve Dr. Ziya Kaya 
Mahallelerinde 2 kat 
olan imar iznini, 4 
kata çıkarken, 
İskele tarifeleri 
görüşülürken söz 
alan Av. Refik 
Yılmaz, konunun 
tarife komisyonuna 
gönderilmesini 
istemesi üzerine 
tartışma çıktı. 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Haberi sayfa 3’de

AKP’II İmar Komisyonu Başkanı Mimar Cemal Aydın Aybey, imar planları üzerinde 4 
kat yapılaşma hakkında bilgi verirken jeolojik ve jeofizik raporların önemine değindi.

TEDAŞ tahsilat gişeleri rahatladı
TEDAŞ’ın elektrik tah
silatlarını yapan 
Şekerbank’a ait 
işletme önündeki 
barakada bulanan 
görevlilerden birinin 
haberimiz üzerine 
Orhangazi’den geri 
getirilmesi vatandaşı 
rahatlattı. Haberi 6’da

Eğitim alanları kamulaştırma bekliyor
Çevre yolu Altıntaş 
camii arka kısmında 
bulunan ve Gemlik 
Belediye Meclisi 
tarafından eğitim 
alanı olarak plana 
işlenen arsanın 
kamulaştırılması 
isteniyor.

Haberi sayfa 4’de

Belediye bu elanı 
kamulaştırırsa 
okul olacak.

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Haftada İki
Diş Hekimi Özcan VURAL

/ ozcanvural1933@hotmail.com

www.ozcanvural.tk

I r I
Turizm Bakanı Atilla Koç

İlginç konuşmaları -gafları ve törenler 
de uyuklaması ile

Sık sık basının gündemine geliyor...
- Ruslar için görgüsüz (sonradan 

görme),
- Az gelişmiş ülkeler de şiir , gelişmiş 

ülkeler de roman öne geçmiştir. ( Türkiye 
*nin kültür derecesini açıklıyor.),

- Tavuğu yolmanın da bir usulü var. ( 
Turistler için ) diyor...!

- Bakan düşündüklerini açıkça söylü 
yor...

- Gaf ; bir düşüncenin sonuçları hesap 
edilmeden ifade edilmesidir..

- Aslın da samimiyetin en.erkekçe 
yapılanıdır...

Bizim politikacılarımız gerçek 
düşüncelerini açıkça hiçbir zaman İfade 
etmediler.

Onun için ülkenin geldiği nokta orta
da...

Hepsi Atatürk’çü - Laik - Demokratik 
Anayasaya bağlı, Hukuk Devleti yanlısı 
görünüyorlardı , ama sonunda şeriatçı 
kitle yetiştirdiler, ve sonunda ülkeyi 
onların temsilcilerine teslim ettiler.

Bakan - Bakanlık; Bakanlıkta 
Meclis’te - Bakanlar kurulunda ve sonra 
da bürokrasiye talimatlar vererek, yapılan 
işleri kontrol ederek yapılır.

Kısaca sayın okurlar Bakanlık yapan 
birinin boş lafların konuşulduğu törenlere 
katılacak zamanı olmaması gerekir.

Zaten Bakan Koç resmen uyuyarak bir 
bakanın bu gibi törenler de aslında hiçbir 
işi olmadığını ortaya koyuyor.

“ Uyuyor, hem de gözlerini kapatarak, 
diğerleri gibi gözleri açık uyumuyor, bizi de 
uyutmuyor.

Konuşmaları ile Turizme destek değil, 
köstek olduğunu açıkça da gösteriyor.

Aslında Turizm Bakanı Koç gerçekte bir 
bakanın ne yaptığını, bütün millete net 
olarak gösterdi.

Bakanlıklar da işler kendiliğinden 
yürür, bir Bakanda bu işlere uzaktan 
bakar ama sanki kendi yaptırıyormuş, her 
şeyden haberi varmış gibi davranır, bol bol 
konuşur, köfteci dükkanı otel açarak iri 
kıyım görünmeye çalışır...

Bu bakan Koç rolünü iyi oynayamadı... 
Samimi olarak - amatörcü göründü.

Kültür -Turizm bakanı sadece kendi 
yaptıklarıyla değil , kendisine yapılanlarla 
da ülke gerçeklerini ortaya çıkardı.

Yalakalık - Yağcılık - Riya....
Erzurum’da bir kuruluş “ 2004 yılının en 

iyi Bakanı “ olarak Koç ‘u seçmiş...!
Bu ülkemiz de yalakalığın ne noktalara 

geldiğini gösteriyor...
Attila Koç törende “ben bakanlığa 2005 

yılında geldim ,bu yanlıştır “ diyor.
Samimiyetini yine yiğitçe gösteriyor.
Ne kadar gaf yapsa da -Törenlerde 

। uyuşa da benim oyum doğrusunu yaptığı 
için Attila Koç ‘a. Helal olsun..

Gözleriniz - gönlünüz birazda sopa gibi 
dümdüz adamlar görsün..

Rol yapanlardan, yalan söyleyenlerden, 
demokrasi bir amaç değil, araçtır diyenler
den bıktık..

Sen çok yaşa Turizm -Kültür Bakanı 
Attila Koç..

Sayfa 2

Manastır’ın kanalizasyonlarının içine aktığı Dere ilgi bekliyor

Sağanak yağışlar 
Manastır Deresi’ni 

bozdu
Geçtiğimiz günlerde yağan sağanak yağışlar Gemlik 
içinde zararlara yol açarken, Manastır Bölgesinde 
bulunan Manastır Gazinosu’nun alatından geçen 

derenin deniz kenarı bağlantısını da bozdu
Gemlik’in eski gözde sayfiye 
yerlerinden olan Manastır 
Gazinosu’nun altından geçen 
derede, son yağışlardan sonra 
büyük yarıklar meydana geldi. 
Manastır Bölgesi’nin kanalizas 
yon suların içinden geçtiği, 
patlaklar yüzünden de lağım 
sularının içine aktığı Manastır 
Deresi, yağışlardan sonra mey
dana gelen büyük yarıklar 
nedeniyle taş yığınına döndü. 
Dere açıktan akan kanalizas 
yon nedeniyle ise çevreye pis 
koku saçıyor.
Yağmur suları toprak 
katmanını tamanen denize 
sürüklemesi sonucu, dere iç 
itaş ve kaya parçalarıyla 
dolu bir 
şekilde işlevini sürdürüyor.

Yağışlardan sonra Manası 
Deresi bu hale geldi.

BURSA HAKİMİYET j
VE KENT GAZETELERİNE 1
İLAN ve REKLAM ALINIR |

KÖRFEZ REKLAM |
TEL : (0.224) 513 96 83
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f
Dün toplhnan Belediye Meclisinde Minibüs Garajının olduğu alanın dini tesis olarak imar planına işlenmesi kabul edildi.

Ovaya 4 kat izin çıktı 
1999 depreminden sonra yapılan jeolojik ve jeofizik araştırmalar sonucu, 2 kat imar izni verilen Gemlik ovasına, dün Belediye 
Meclisinden 4 kat yapılaşma izini çıktı. İmar Komisyonu, Kütüphane ile Temizlik İşleri binasının takasını ileri bir tarihe erteletti. 
İskelede, yükleme boşaltma tarifeleri yeniden belirlendi. Kardeş şehirler ile ilişkilerin sürdürülmesi için Meclis Başkanı yetki verdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Deprem sonrası çok 
katlı yapılara getirilen 
sınırlama, dünkü 
toplanan Belediye 
Meclisi’nde kaldırıldı. 
Belediye Meclisi’nin 
Pazartesi günkü otu
rumda AKP'li İmar 
Komisyonu Başkanı 
Cemal Aydın Aybey 
tarafından verilen 
önerge, dün yapılan 
meclis toplantısında 
oy birliği ile 4 kat 
olarak kabul edildi. 
Meclis gündeminde 
bulunan imar konu
larının görüşülmesin
den önce, Belediye 
iskelesinde uygulanan 
fiyatların görüşülmesi 
için veri len önergeyi 
gündeme aldı.
İmar Komisyonu 
Başkanı Cemal Aydın 
Aybey, minibüs gara
jının olduğu bölgede 
yapılan değişiklik imar 
planına bu bölgenin 
dini tesis olarak işlen
mesinin uygun bul
duklarını söyledi. 
Aybey, ayrıca ilçe 
içinde yapılan yeşil 
alanların plan değişik
likleri konusunda 
meclise bilgi verdi. 
DÖRT KATA İZİN 
Gemlik'te deprem son
rasında yaşanan 
inşaat krizi de verilen 
önergenin kabulü ile 
aşıldı.
Gemlik'in
Büyükşehir'e dahil 
edilmesinden sonra 
yasanın verdiği açıklık 
ile meclise önerge 
veren Cemal Aydın 
Aybey, 
GEMSAZdışında ilçe 
içinde 2 kat olarak 
imar izni bulunan yer
lerin 4 kata çıkarılması 
istemi mecliste 
görüşüldü.
Verdiği önerge hakkın
da bilgi veren Aybey, 
Bakan Zeki Ergezen'in 
Bursa Büyükşehir'e 
yazdığı imzalı yazıda, 
ilgili yasa hükümlerine 
uyulması halinde, imar 
sınırlamasının belir
lenen rakamlara 
çıkarılması uyarısını 
göz önüne alarak 
yapılacak jeolojik, 
jeofizik ve jeoteknik 
çalışmalarından alı
nacak sonuçlara göre 
2 kat olan yerlerin 4 
kata çıkarılmasının 
uygun olacağını 
komisyonda kabul

Dün toplanan Belediye Meclisi’nde Hamidiye ve Dr. Ziya Kaya Mahallelerinde 2 kat olan imar izin
leri 4 Kata çıkarıldı. İmar Komisyonun sunduğu rapor meclis üyelerince oybirliği ile kabul edildi. 
Meclis, Minibüs Garajı’nın imar planında dini alan olmasına da karar verdi.

ettiklerini söyledi. 
İmar komisyonundan 
gelen karar mecliste 
oy birliği ile kabul 
edilerek Gemlik'te 
herkesin beklediği 
inşaat sektörüne yeşil 
ışık yaktı.
Komisyon başkanı 
Aybey, yaptığı açıkla
mada, Gemlik 
Belediye Meclisinde 
alınan kararın 
Büyükşehir 
meclisinde bu gün 
görüşülerek kabu 
lünün ardından geçe
cek 31 gün sonunda 
Bakanlık izni olmadan 
yürürlüğe gireceğini 
bildirdi.
KÜTÜPHANE TAKASI 
İLERİ TARİHE 
Meclis Pazartesi günü 
Komisyona havale 
ettiği Kütüphane ile 
eski Temizlik İşleri 
binasının takası 
konusunun aceleye 
getirilemeyeceğini 
belirterek, kararın ileri 
bir tarihe ertelenmesi
ni istedi.
Karar oy birliği ile 
kabul edildi.
İSKELE TARTIŞMA 
YARATTI
Belediye Iskelesi’nde 
yeniden belirlenen 
fiyat uygulaması 
mecliste görüş ayrılığı 
yarattı.
Iskele’de uygulanan 
fiyat tarifesinin fazla 
olması nedeniyle gemi

acentelerinin yaptık
ları itiraz nedeniyle 
yeniden düzenleme 
yapıldığını söyleyen 
Başkan Mehmet 
Turgut, yeni düzenle
menin belediye gelir
lerinde düşme yarat
mayacağını, ancak, 
oylama bugün yapıl
madığı taktirde 
AğuStoy ayı tatilinin 
de göz önüne 
alındığında görüş

imar Komisyonu Başkanı Cemal Aydın Aybey, imar planı üzerinde bilgi verirken, ovada 4 kat 
yapılaşmanın bugün Büyükşehir Meclisi’nde görüşülüp kabul edilmesinden sonra kesinleşeceği
ni söyledi. Aybey, kütüphene ile Temizlik İşleri binası devrinin daha sonra ele alınmasını istedi.

menin ancak Eylül 
ayında yapılacağını 
hatırlattı.
Konunun aceleye 
getirilerek meclise 
taşındığım söyleyen 
AKP’li Refik Yılmaz, 
bir taraftan iskelenin 
turizm amaçlı kullanıl
ması için çaba sarf 
ederken, bir taraftan 
fiyatları düşürerek 
iskeleye gemi çek
menin anlamı olama 

yacağını savunarak, 
konunun tarife 
komisyonuna havale 
edilmesini istedi.
Hatalı ve yanlış alınan 
kararların 
Büyükşehir'den 
döndüğüne de deği
nen Yılmaz'a cevap 
veren Başkan Turgut, 
kararın komisyona 
havale edilmesinin 
belediye’ye gelir kaybı 
yaratmayacağını ve 

iskelenin çalışmasına 
devam edeceğini 
belirterek, "İskele 
konusu son iki günde 
oluştu, ancak bu 
günkü meclise getire
bildik." diyerek zaman 
kaybı yaşanmamasını 
istedi.
AKP'li meclis üyesi Ali 
Okuroğlu, oturumu t 
yumuşatmak için söz 
alarak zaman kaybının 
yaşanmaması 
görüşünü destek
lediğini, ancak bundan 
sonraki oturumlarda 
bu tür konuların mut
laka komisyonlara 
havale edilmesinin 
gerektiğinin uygun 
olacağını söyledi.
Yapılan oylama oy 
çokluğu ile kabul 
edildi.
KARDEŞ ŞEHİR 
Meclisin gündeminde 
bulunan son madde 
ise Gemlik'in kardeş 
şehir ile olan ilişkileri 
ne ait oldu.
Romanya ve 
Yunanistan'dan davet 
aldıklarını bildiren 
Başkan Turgut, ilişki
lerin yürütülmesi için 
meclisten yetki istedi. 
Başkan Turgut'un 
isteği oy birliği ile 
kabul edildi.
Gemlik Belediye 
meclisi Ağustos 
ayında izinli 
olacağından 
Eylül'ün ilk 
Pazartesi günü 
toplanacak.
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Eğitim alanı kamulaştırma Wlw Doluzedelere
muhalefet dopingi

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Çevre yolu Altıntaş 
camii arka kısmın
da bulunan ve 
Gemlik belediye 
Meclisi tarafından 
eğitim alanı olarak 
plana işlenen 
arsanın kamu
laştırılması 
isteniyor.
Mecliste alınan 
kararın Büyükşehir 
meclisinde de 
onaylanmasının 
ardından imar 
planına eğitim 
alanı olarak işle
nen 5 dönümlük 
arsanın biran 
önce kamu
laştrılarak 
okul yapımına 
başlanılması 
isteniyor.
İlçenin en çok okul 
ihtiyacı olan böl
gelerinden olan 
çevre yolu mevki
inde yaşanan

sıkıntının yapılacak 
okul ile aşılacağı 
düşünülürken 
çocuklarının yolu 
geçerek okula 
gitmelerinin 
tehlikelerine deği
nen veliler sabırsı
zlıkla kamulaştır
mayı bekliyorlar. 
VALİ SÖZ VERDİ 
Doğalgaz temel 

atma töreninde Vali 
Oğuz Kağan 
Köksal'ın 
Gemlik'lilerç okul 
için "Yer gösterin 
yarın başlayayım" 
sözlerini hatırlatan 
çevre yolu sakin
leri, "İşte okul yeri, 
belediye başkanı 
hemen kamu
laştırsın, Vali'de 

inşaata başlasın" 
isteğinde bulunuy
orlar.
Boş arazide hay
vanlarını otlatan 
çocuklar ise 
mahallelerine 
biran önce okul 
yapılması için 
dört gözle kamu
laştırmayı 
bekliyorlar.

Dolu felaketine 
uğrayan Yenişehir 
köylerine siyasiler 
adeta çıkarma yaptı. 
CHP milletvekil
lerinin yanı sıra, 
DYP il teşkilatı da 
doludan zarar gören 
köyleri ziyaret 
ederek köylünün 
derdini dinlediler. 
Harun SAK BHA 
Yenişehir'in dolu 
felaketine uğrayan 
köyleri; bugünlerde 
siyasilerin uğrak 
yeri haline geldi. _ 
Bursa milletvekilleri 
Kemal Demirel ve 
Mustafa Özyurt'un 
da bulunduğu CHP 
heyetinin yanı sıra, 
il başkanı
Harun Akın başkan
lığındaki DYP
heyeti de Yenişehir 

Ziraat Odası'nı 
ziyaret edip, dolu
dan 
zarar gören 
köylerde incelemel
erde bulundular. 
İlk olarak Yenişehir 
Ziraat Odası'nı 
ziyaret eden Kemal 
Demirel ve Mustafa 
Özyurt, oda başkanı 
Mustafa Özdemir ile 

tarım müdürlüğü 
yetkililerinden bilgi 
aldılar. Daha sonra 
Yolören Köyü'ne 
giden Demirel ve 
Ozyurt, çiftçilere 
"geçmiş olsun" ■ 
dileklerini ilettiler. 
Köy Muhtarı Haşan 
Altıntaş’dan dolu 
felaketiyle ilgili bilgi 
alan Demirel, dolu 
gibi felaketlerin 
engellenmesinin 
mümkün olmadığını 
belirterek "Ancak 
hükümetin bu 
zararları karşıla
masını bekliyoruz. 
Bakın 2003 yılında 
yaşanan felaketin 
yaraları bile hala 
sarılmadı" dedi. 
"Nereye gitsek 
milletin suratı asık" 
diyen Demirel, 
köylülerin ürünler
ine hakettikleri 
fiyatı alamadıklarına 
değindi. Milletvekili 
Mustafa Özyurt 
ise AKP iktidarının 
aldığı borcun 
Cumhuriyet tarihi 
boyunca alınan 
borçtan fazla 
olduğunu 
öne sürdü.

Tahsilat vezneleri
rahatladı

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Elektrik borçlarını 
ödemek için giden 
vatandaşların 
çektikleri eziyete 
son verildi.
Orhangazi'de 
görevlendirilen yetk
ili eleman dün

Gemlik'e geri getir
ilmesiyle ikinci 
vezne de hizmete 
girdi.
Şekerbank'a ait olan 
Elektrik tahsilat 
veznelerinde son üç 
gün yaşanan uzun 
kuyruklar nedeniyle 
vatandaşlar haklı 

olarak tepki göster
mişlerdi.
Dün ikinci 
veznenin göreve 
başlamasıyla 
birlikte kuyruklar da 
azalırken belirgin 
olarak rahatlama 
yaşandığı görüldü.
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'SSK'hların hizmet alımı kolaylaşmadı1
Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Emekçileri 
Sendikası (SES) 
Bursa Şube Başkanı 
Çetin Erdolu, sağlık 
kuruluşlarının tek 
çatı altında toplan
masının, SSK'hların 
hizmet alimim kolay
laştırmadığını ileri 
sürdü.
Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Emekçileri 
Sendikası (SES) 
Bursa Şube Başkanı 
Çetin Erdolu, 
sağlığın tek çatı 
altında toplanması 
uygulamasıyla hem 
SSK'lının hem de 
çalışanın zor durum
da kaldığını 
savundu.
"SSK devrinin altın

da hükümet kalacak, 
sağlık emekçileri k 
değil" diyen Erdolu, 
"Sağlık kuruluşlarını 
tek elde toplama adı 

altında SSK has
tanelerini Sağlık 
Bakanlığı'na devre
den, devir gerekçesi 
olarak ise

SSK'lardaki kuyruk
ları ve sorunları 
gösteren hükümet, 
hizmetten yarar
lanan halkın ve 

sağlık emekçilerinin 
haklarını gasp etm
eye devam ediyor.
Devrin ardından ilaç 
atımında yaşanan
ların, kırtasiye 
işlerinin artmasının, 
kuyrukların devir 
öncesinin 2-3 katına 
çıkmasının ve belir
sizliklerin eziyetini 
halk ve sağlık 
emekçileri yaşadı" 
.diye konuştu.
Erdolu, SES Bursa 
Şubesi'nde yaptığı 
basın toplantısında, 
sağlık çalışanlarının 
sorunlarını de dile 
getirdi. Erdolu, 
"Sağlık emekçi
lerinin yaşadıkları 
yılan hikayesini 
geçti. Devirle 

birlikte sağlık 
emekçileri, her 
geçen gün hak kay
bına uğruyor. Hala 
nöbet ücretlerini 
almakta sorun 
yaşayan, atama yap
tıramayan, geçici 
görevlere maruz 
kalan çalışanların, 
bu kez de senede iki 
kez ödenen ve tem
muz ayında alması 
gereken ikramiyesi 
6 aya bölünüyor. 
SES olarak, 
sağlık emekçilerinin 
uğradığı bu hak 
gasbını sonuna 
kadar savunmaya 
ve gerekli çalışmayı 
yapmaya devam 
edeceğiz" dedi. 
BHA

1 m i İyon H tornala
Anadolu Aslanları 
İşadamları Derneği 
(ASKON) Bursa 
Şubesi Başkanı 
İsmail Özdemir, kredi 
kartlarının patlamaya 
hazır bomba gibi 
olduğunu kayded
erek, 36 milyon 
kredi kartından 9 
milyonunun prob
lemli olduğunu 
Söyledi.
Düzenlediği basın 
toplantısında, 
Ocak-Mayıs 2005 
arasında geçen 
döneme göre senet 
protestolarının yüzde 
50 artış gösterdiğini 
belirten Özdemir, 
işsizliğin hızla tır
mandığını, kayıtlı 
işsiz sayısında yüzde 
46 artış olduğunu 
hatırlattı.
Piyasalardaki nakit 
sıkıntısının firmaları 
batıracak noktaya 
getirdiğine işyet 
eden özdemir, 
"2004 yılında pat
layan kredi kartı 
çılgınlığı ve ucuz 
kredilerin oluştur
duğu talep patlaması

neticesinde, 2005 ve 
2006 yıllarındaki 
maaşlarını taksitlere 
bağlayan sabit 
gelirliler, harcayacak 
pata bulamıyor.
Esnafımız siftah yap
madan dükkan kap
atıyor. Kredi kartları 
patlamaya hazır 
bomba haline geldi. 
36 milyon kredi 
kartından 9 milyonu 
problemli" dedi, 
özdemir, "Sayın Ali 
Coşkun, bize, 
'Çözüm teklifleriyle 
gelin' diyor.
Çözüm, havuza suyu 
alttan vermektir. Yani 
toplumun alt gelir 
gruplarının gelirlerini 

arttırmak için adım 
atmaktır. Dış ticaret 
açığı hızla artmak
tadır. Yıllık dış 
ticaret açığı 40 
milyar doları 
aşacaktır.
Bunun sonucunda 
cari açık 20 milyar 
doları bulacaktır" 
diye konuştu.^ 
Kar eden kuru
luşların satışının 
milli çıkarlar için , 
tehlike oluştur
duğum/ ifade 
eden Özdemir, 
Telekom, Ereğli, 
Tüpraş, Petkim gibi 
KIT'lerin kesinlikle 
satılmaması gerek
tiğini savundu .

WıW ılı mi
Nevşehir'in 
Sulusaray Kasabası 
sakinleri UFO ve 
uzaylı gördüklerini 
iddia etti. Balkonda 
çay içerken uza
ylıların gökyüzünde 
karşılarına çıktığını 
öne süren köylü 
^kadınlar, uzaylıları 
kulakları uzun bir 
robot olarak tanım
ladı.
Nevşehir'in merkez 
ilçeye bağlı 
Sulusaray Kasabası 
sakinleri arasıpda 
UFO heyecanı 
yaşanıyor.
Kasabanın çeşitli 
mahallelerinde UFO 
gördüğünü iddia 
eden vatandaşların 
sayısı 20'yi buldu. 
Sulusaray 
Kasabası'nın Sultan 
Alaattln 
Mahallesi'nde 
geçtiğimiz akşam 
misafirleriyle evinin 
balkonunda çay 
içtikleri sırada 
gökyüzünde garip bir 
cisim gördüklerini ve 
ardından uzaylıların 
araca bindiğini 
söyleyen Sevdiye 
Sağlam (57), uza

ylıların metal 
renginde olduğunu 
ve uzun kepçe kulak
lı bir robota ben
zediğini söyledi.
Sağlam, "Balkonda 4 
kişi çay içiyorduk, 
bu arada karşı 
balkondan komşum 
arkanızda 'uzaylılar 
var' diye bağırdı. O 
sırada bir baktım 3-4 
tane garip canlı. Aynı 
reklamlardaki robota 
benziyordu; ancak 
kulakları uzun 
kepçeydi. 1 metre 
boyundaki bu 
yaratıklar havada 
yürüyerek bir araca 
binip uzaklaştı. Ben 
bağırmadım; fakat 
yanımdakiler korku
dan bağırdı, bu sıra
da uzaylılar hızlandı" 
dedi.
Sevdiye Sağlam'ın 
gelini Emine Sağlam 

da, uzaylıların çok 
hızlı hareket ettikleri
ni ve onları üzak- 
laştığında dürbünle 
izleyebildiklerini kay
detti. Kasaba içinde 
uzaylıları gördüğünü 
iddia eden Osman 
Bilgiç ise, 
arkadaşlarıyla kahve
hane önünde çay 
içerken UFO 
gördüğünü ileri 
sürdü. UFO'yu ilk 
gördüğünde uçurtma 
sandığını belirten 
Bilgiç, "Ben önce ne 
olduğunu anla
madım. Metal 
renginde garip bir 
şeydi. Yeni model bir 
uçurtma sandım. 
Daha sonra ise 
gökyüzünde ipsiz 
gezdiğini görünce 
arkadaşlarla hayrete 
düştük" diye konuş
tu.
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Londra ‘11 Eylül’ü
Londra'da metro ista
syonları ve belediye 
otobüslerine düzenle
nen saldırılarda 2 
kişinin öldüğü, 185 
kişinin yaralandığı 
bildirildi.
Yaralılardan 10'unun 
ağır yaralı, 7'sinin 
durumunun ise kritik 
olduğu belirtildi. Bu 
arada, ambulans 
hizmetleri sözcüsü, 
toplam 7 patlama 
olduğunu belirtti. 
Sözcü, "çok sayıda ölü 
veya yaralı" olduğunu 
söyledi.
Öte yandan, polis, 
henüz, saldırılarda inti

har saldırganları kul
lanılıp kullanıl
madığının belli 
olmadığını bildirdi. Bir 
polis sözcüsü, 
Londra'yı vuran bir dizi 
saldırının arkasında 
intihar saldırganlarının 
olup olmadığını henüz 
bilmediklerini 
belirterek, bu konuda 
bir şey söylemek için 
çok erken olduğunu 
kaydetti.
BLAİR: TERÖR 
SALDIRILARIYLA 
KARŞI 
KARŞIYAYIZ 
İngiltere Başbakanı 
Tony Blair, Londra'da 

bir dizi terörist 
saldırı olduğunu 
söyledi.
Blair, yaptığı açıkla
mada, patlamalarda 
ölü ve yaralıların 
olduğunu belirterek, 
saldırıları "barbarca" 
diye nitelendirdi.
Birkaç saat içinde G- 
8 zirvesinin yapıldığı 
Gleneagle'dan 
Londra'ya döneceği
ni bildiren Blair, 
ancak zirvenin süre
ceğini kaydetti.
Blair, saldırıların, 
G-8 zirvesiyle aynı 
döneme denk getir
ilmesine de 
dikkati çekti.
Blair, "Teröristler ne 
yaparsa yapsın 
başarılı olamayacak" 
dedi.
SALDIRILARI EL 
KAİDE ÜSTLENDİ 
El Kaide ile bağlantılı 
Gizli Örgüt adlı bir 
grubun, Londra'daki 
saldırıların sorumlu
luğunu üstlendiği 
bildirildi.
OLİMPİYAT COŞKUSU 

YERİNİ KORKU VE

Londra Metro’su patlamanın ardından 
cehenneme döndü

ENDİŞEYE BIRAKTI 
2012 Yaz Olimpiyat 
Oyunları’nın 
İngiltere'nin başkenti 
Londra'ya verilmesiyle 
ilgili kararın getirdiği 
coşku ve sevinç, 
Londra'nın merkezinde 
ard arda yaşanan pat
lamalarla yerini, korku 
ve endişeye bıraktı.

’ yaşıyor
Olimpiyatlara 
evsahipliği yapacak 
olmanın sevinciyle 
sarhoşa dönen Ingiliz 
halkı, bugün, 
Londra'daki metro 
istasyonları ve 
belediye otobüslerine 
düzenlenen terör 
saldırılarıyla adeta şok 
yaşadı.
Londra Olimpiyat 
Delegasyonu Başkanı 
Ken Mills, saldırıları 
duydukları anda çılgı
na döndüklerini 
belirterek, "Bu 
saldırılar, bu günlerde, 
dünya üzerinde terör
den kaçabilecek hiçbir 
kentin olmadığını gös

terdi" dedi. 
Londra'nın, dünyada 
en iyi şekilde korunan 
kentlerden biri olduğu
na dikkat çeken Mills, 
"Londra bizim evimiz, 
yuvamız. Saldırıdan 
etkilenen tüm insanlar 
için dua ediyoruz" diye 
konuştu.
Mills, Londra Belediye 
Başkanı Ken 
Livingstone ve dele
gasyon lideri 
Sebastian Coe ile bir
likte en kısa sürede 
Londra'ya hareket ede
ceklerini belirtirken, 
(Jvingstone ve Coe, 
saldırılarla ilgili görüş 
belirtmekten kaçındı.

MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI 
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK '
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

“KALİTEDE ÖNCÜ, 
FİYATTA ÖLÇÜ”

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1

Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. 

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 
Tel: (0.224) 363 98 72

Dereağzı Mevkii ■ Biiyiikkumla I GEMLİK 
Rezervasyon Tel: 539 03 03
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■■■ SONLUK SİYASİ OAZETeH

Konut alırken bunlara dikkat edin
Bankaların kredi faiz
lerini düşürmesiyle 
birlikte konut satışın
da patlama yaşanıy
or. Peki konut alırken 
nelere dikkat etmek 
gerekir? İşte konut 
almanın püf 
noktaları...
Gaziantep Üniversite
si Mühendislik 
Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. 
Hanefi Çanakçı, 
konut satın alınırken 
boyaya, badanaya 
değil inşaat kalite
sine dikkat edilmesi
ni istedi. Çanakçı, 
kredi faiz 
oranlarındaki düşüşe 
bağlı olarak konut 
talebinde artış 
olduğunu 
belirterek, konut ter
cihinin bilinçli yapıl
ması gerektiğini 
belirtti.
Türkiye'de konut ter
cihini bilinçli yapan 
aile sayısının pek az 
olduğunu ifade eden 
Çanakçı, 
"Beğendiğimiz oto
mobili bir tamirciye 
göstermeden satın 
almıyoruz ama satın 
almayı 
düşündüğümüz 
konutun 
inşaat kalitesini pek 
önemsemiyoruz. , 
Oysa konut için 
ödediğimiz para 
otomobil için 
ödediğimiz paradan 
çok daha fazla" dedi. 
Çanakçı, fay hatları 
üzerindeki Türkiye'de 
inşaat kalitesi yüksek 
konutların yanı sıra 
inşaat kalitesi düşük 
konutların da inşa 
edildiğini belirterek, 
"Hangi konutu satın 
alacağımıza karar 

«verirken 
bir değil birkaç kez 
düşünmeliyiz. 
Kendimize mezar 
değil ev satın 
aldığımızı aklımızdan

çıkarmamalıyız" diye 
konuştu.
Projeleri kim hazır
ladı?
Satın alınacak konu
tun öncelikle inşaat 
kalitesinin sorgulan
masını 
öneren Çanakçı, 
yapının inşaat 
kalitesini kullanılan 
demir, çimento ve 
diğer girdilerin tayin 
ettiğini bildirdi. • 
Çanakçı, inşaat 
kalitesinin mutfağın 
genişliği ya ç|a 
balkondan 
izlenecek man
zaranın güzelliğinden 
çok daha önemli 
olduğuna dikkat 
çekerek, şu öneril
erde bulundur 
"Hangi konuta satın 
alacağımıza karar 
verirken yapının pro
jesinin 
olup olmadığını, 
zemin etüdünün 
yapılıp yapılmadığını, 
deprem 
yönetmeliğinin 
dikkate alınıp alın
madığını, projeleri 
kimin 
hazırladığını ve pro
jelerin denetlenip 
denetlenmediğini, 
binanın 
ruhsatının ve kul
lanım izninin 
bulunup bulun
madığını, yapıda 
nasıl bir 
beton kullanıldığını, 
malzemelerin stan
dartlara uygun olup 
olmadığını,

yapının projeye 
uygun inşa edilip 
edilmediğini titizlikle 
araştırmalıyız. 
Binanın yaşı, 
yüzölçümü, ısınma 
şekli ve ısı yalıtımı, 
ses 
yalıtımı, otopark ve 
ulaşım olanakları, 
fayansı, boyası, 
badanası, 
mutfak ve balko
nunun büyüklüğü ve 
manzarası ve sosyal 
tesislere 
yakınlığı inşaat 
kalitesinden sonra 
göz önünde bulun
durmamız gereken 
diğer kriterlerdir." 
Çanakçı, 50-200 mil
yar liraya satın alı
nacak konutun kalite
sine 
ilişkin başvuruda 
bulunulabilecek bir 
kurum ya da kuru
luşun olmadığını 
ifade ederek, açıkla
masını şöyle tamam
ladı: "Konut satın > 
alacakların başvu
rusu halinde inşaat 
kalitesine ilişkin 
güvenilir bilgi vere
bilecek bir oluşuma 
ihtiyaç var. Bu 
ihtiyaç yanıtlandığın
da vatandaş satın 
alacağı konutun 
inşaat kalitesine 
ilişkin kolaylıkla bilgi 
sahibi olur. Bu 
oluşum aynı 
zamanda insanları 
inşaat kalitesi düşük 
yapılar yapmaktan da 
caydırır."
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR 

KÖRFEZ REKLAM
TEL: 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Etele Ma yapacaklardı
Erzincan’dan 
Erzurum'a giden yük 
treni mayına çarptı. 
Can kaybının 
olmadığı saldırıda 1 
vagon devrildi, 6 
vagon raydan çıktı. 
Olayla ilgili korkunç 
bir plan ortaya çıktı. 
Erzincan’dan 
Erzurum yönüne 
giden 43 bin 646 
sefer sayılı yük tre
nine Yollar Üstü 
Mevkisi’nde 
teröristler tarafından 
uzaktan kumandalı 
mayınlı saldırı düzen
lendi.
Demiryoluna konan 
cinsi belirlenemeyen 
mayının uzaktan 
kumandayla patlatıl- 
ması sonucu yük 
treninin 1 vagonu 
devrildi, 6 vagon da 
raydan çıktı.
Dün saat 13.00'de 
demir ve hububat 
taşıyan yük treni, 
Yollarüstü 
Mevkii’nden 
geçerken bir grup 
teröristin döşediği 
uzaktan kumandalı

0 
0
0 
0 
0 
0 
0

mayın infilak etti. 
HEDEF DOĞU 
EKSPRESİ MİYDİ? 
Haydarpaşa- Kars 
seferini yapan ‘Doğu 
Ekspresi’nin 50 daki
ka gecikmesi sonu
cu, Erzincan 
Garı’nda bekletilen 
yük trenine yol ver
ildiği, saldırının 
‘Doğu Ekspresi’ne 
yapılmak istendiği 
iddia edildi.
Bingöl'ün Genç İlçesi 
yakınlarında geçen 
cumartesi günü 
PKK'nın düzenlediği 
saldırıda TCDD'nin 6 
güvenlik görevlisi 
şehit olurken, 9 kişi 
çeşitli yerlerinden 
yaralanmıştı.
VALİNİN

AÇIKLAMASI 
Erzurum Valisi 
Celalettin Güvenç, 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, 
Erzincan'dan 
Erzurum'a giden yük 
trenine, uzaktan 
kumandalı mayınla 
saldırı düzenlendiği
ni bildirdi.
Vali Güvenç, trenin 
Yollarüstü mevkiin
den geçişi sırasında, 
uzaktan kumandalı 
mayının patlatıldığını 
ifade etti. Patlamada 
can ve mal kaybı 
olmadığım belirten 
Güvenç, "Bir vagon 
devrilmiş, 
6 vagon da yan 
yatmış" diye 
konuştu.

ARI TİCARET
A.Galip ARI

Apartman ve Dairelerinizi Firmamız Yetkili 
Mühendis ve Ustaları ile GEMDAŞ Şartnamesine

Uygun Olarak, Doğalgaz’a dönüştürüyoruz.
Plan-Proje Uygulama 
Daire içi Doğal Gaz Tesisatı 
Kolon Tesisatı 
Kalorifer Tesisatı 
Kombi-Radyatör 
Mühendislik Isı Sistemleri 
Merkezi Isı Sistemleri

Her koşula uygun taksit 
seçeneklerimizle üstün kaliteli 
FERROLİ - VİESSMANN Marka 

Kombilerinin ve TECHNOTHERM 
marka Panel Radyatörlerimizle 

hizmetinize sunmaktayız.

Demirsubaşı Mah. İbrahim Akıt Cad. No: 9 (PTT Y&nı) GEMLİK
Tel: (0.224) 513 13 71 -514 87 87

0
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Mumcu’dan Başbakan’a mektup
Anavatan Partisi 
Genel Başkanı Erkan 
Mumcu, anayasa 
değişikliği teklifini, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
Milletvekillerine birer 
mektup göndererek 
yineledi.
Mumcu, mektubunda 
Hükümet sözcüsünün 
bu konuya hükümetin 
doğrudan muhatap 
olmadığı, konunun 
Meclis'in meselesi 
olduğu yönündeki 
açıklamaları doğrul
tusunda, AK Parti 
Genel Başkanı ve 
Grup Başkanı sıfatıyla 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
çağrılarını bir kez 
daha yazılı olarak 
tekrarlama gereği his
settiklerini belirti.
Mektubunda, toplum
sal mutabakat veya 
kurumlar arası muta
bakat gibi 
içeriği açık olmayan 
ve çözüme yaklaştır
mayan kavramlar 
etrafında 
düşünmenin yararı 
olmayacağının açık 
olduğunu savunan 
Mumcu, çözümleri 
mümkün kılacak tek 

hususun, "Demokratik 
uzlaşma" olduğunu 
kaydetti.
Mumcu, 
demokrasilerde 
toplumsal muta
bakatın sözcüsü ve 
adresinin 
parlamentolar 
olduğunu vurguladı. 
Sorunların, "daha 
derin ve vahim boyut
lar kazanmadan, 
demokratik uzlaşmay
la, zaman kay
betmeden çözülmesi 
gerektiğini" kaydeden 
Mumcu, başörtüsü 
konusunun referandu
ma götürülmeşinin, 
sorunu çözmekten çok 
toplumu kutuplaşma 
ve bölünmeye götüre
cek sonuçlar ortaya 
koymaya aday 
olduğunu savundu. 
-DAHA KAPSAMLI 
YÜKSEK ÖĞRETİM 
REFORMU- 
Anavatan Partisi'nin 
çözüm için yol ve yön
temler önermekten 
başlayarak diyaloğa 
açık ve ön koşulsuz 
biçimde her türlü 
katkıya 
hazır olduğunu vurgu
layan Mumcu, ilk öner
ilerinin, başörtüsü

Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

olarak 
tanımlanan ancak çok 
daha kapsamlı bir yük
sek öğretim reformu
nun 
konusu olması 
gereken anayasa 
değişikliklerine ilişkin 
olduğunu dile 
getirdi.
Mumcu, mektubunda 
"Cumhurbaşkanlığı 
makamının ve siyasal 
sistemimizin sağlıklı 
biçimde tanımlanması
na ilişkin" ve 
"Yolsuzlukla mücadele 
çerçevesinde dokunul
mazlıkların 
sınırlandırılmasına 
yönelik" anayasa 
değişiklikleri teklifini 
yineledi.
-İHMAL EDİLEMEZ - 
Mumcu, mektubunu 
şöyle tamamladı: 
"Anavatan Partisi 
olarak getirilebilecek 
başka önerileri de 

müzakere etmeye ve 
desteklemeye hazır 
olduğumuzu belirtmek 
isterim. Üstelik seçim
lerden bugüne kadar 
ortaya çıkan 
Parlamento tablosu
nun ortaya koyduğu 
aritmetik dengelerle 
bu çözümlere çok 
yakın olduğumuzu da 
bize göstermektedir. 
Önemli olan burada 
değinilen meselelerin 
ülkenin acil ve önce
likli sorun alanları 
olduğu üzerinde muta
bık olmaktır.
Türkiye'nin birliği ve 
dirliği açısından bu 
sorunlar ihmal edile
mez. Meclis çoğun
luğuna sahip olma 
imkanı ile bu sorunları 
çözme bahtiyarlık ve 
şerefine 'ortak demiy
orum* sahip olmak 
isteyeceğinize inanıy
orum."

Op. Dr. Yaşar ALTUN

Çağın kadın köleleri
Her yıl binlerce kadın insan tacirleri 

tarafından fuhuşa zorlanıyor.
Kabul etmeyenler ölümle tehdit ediliy

or, aç ve parasız bırakılıyor, şiddet 
görüyor. Ülkemiz bu ticaretin hem trans
fer hem de hedef ülkesi Dünyada her yıl 
2 milyon kadın ve çocuk insan ticare
tinin kurbanı durumunda, insan 
ticaretinde dönen para ise 6 milyar 
dolar.

Türkiye genelinde 200 şebekenin 
insan ticareti yaptığı bildiriliyor.

İnsan ticareti kurbanı insanların getir
ildikleri yerde sömürüldükleri kul
lanıldıkları, köle gibi çalıştırıldıkları yiye
cek, içecekten mahrum bırakıldıkları, 
hakarete uğradıkları, polise gitmek 
isteyen ya da kaçmak isteyenlerin yüz
lerinin parçalanacağı gibi tehditlerle 
karşılaştıkları bildiriliyor.

Burada gönüllü fahişelikte kurban 
olanı ayırmak gerekiyor, kurbanlar 
genellikle 16-24 yaşında kadınlar çoğun
luğu fahişelik ve çocuk porno g raf is i 
için kullanılıyormuş. Akıl sağlığı yerinde 
olmayanların sayısıda fazlaymış.

Bu kısa derlemeden de anlaşıldığı 
gibi, savunmasız ve kolay kandırılabilen 
kişiler kurbân oluyor.

Bu kişilere kim sahip çıkacak?

«t MUNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

* Marshall, Akçalı inşaat boyaları
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri .
* Kat Kaloriferi

Doğalgaz Sobası
Kalorifer Petek ve Malzemeleri

* Baymak Kombi ve E.C.A
* Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30
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Londra ve IMF
Borsa'yı etkiledi

Borsa, IMF'ye ilişkin 
açıklama ve 
Londra'daki 
saldırıların etkisiyle 
tedirgin geçirdi. 
Endeks, gün sonunda 
92 puan değer 
kaybederek dün 27690 
seviyesinden kapandı. 
Borsa, günü IMF'ye 
ilişkin açıklama ve 
Londra'daki 
saldırıların etkisiyle 
tedirgin geçirdi.
Endeks, gün sonunda 
92 puan değer 
kaybederek 27690 
seviyesinden kapandı. 
Döviz ve faiz oranları 
yükseldi. Dövizde 
yüzde 16'nın üzerine 
çıkılırken, döviz

piyasasında dolar 
düne göre 0.8 YKr, 
euro ise 1.3 YKr değer 
kazandı. Parite 1.19’un 
üzerindeki konumunu 
sürdürüyor.
İlk yarıya Devlet 
Bakanı Babacan'ın 
IMF'ye yönelik açıkla
masının etkisiyle 
satıcılı başlayan 
endeks, seans sonun
da 57.48 puan değer 
kaybetmişti. ' 
Londra'da meydana 
gelen bombalı 
saldırıların ardından 
ikinci seansa da hızlı 
satışlarla başlayan 
Ulusal Endeks, 27000 
puan seviyesinin altı
na sarkarak en düşük

26980 puanı gördük
ten sonra tekrar topar
lanma eğilimine girdi. 
Gün içinde en yüksek 
27952 seviyesini 
gören borsa, günü 
91.85 püan ve yüzde 
0.33 oranında değer 
kaybıyla 27689.50 
seviyesinden tamam
ladı. Gün sonunda

gerçekleşen işlem 
hacmi ise yaklaşık 
1.344 milyon YTL 
oldu. Öte yandan, 
Londra'daki saldırılara 
paralel olarak petrol 
fiyatlarında da sert 
düşüşler yaşandı. 
Fiyatların 61.5 dolar
dan 57.5 dolara kadar 
gerilediği görüldü.

Hükümetle pazarlık yapacak 
sendikalar belli oldu

Hükümetle pazarlık 
yapacak sendikalar 
Hükümetle 15 
Ağustos'ta yapılacak 
toplu görüşme yap
maya hak kazanan 
kamu görevlileri 
sendikaları belli oldu. 
İşte görüşmelere 
katılacak sendikalar. 
Hükümetle toplu 
görüşme yapmaya hak 
kazanan kamu 
görevlileri sendikaları 
belli oldu. Kamu 
görevlileri sendikaları 
ile konfederasyonların 
üye sayıları, Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayımlandı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı'nın 
konuya ilişkin 
tebliğine 
göre, 11 hizmet kolun
da hükümetle toplu 
görüşme yapmaya 
yetkili 
sendikaların 7'si 
Türkiye Kamu-Sen’e,

3'ü KESK'e, 1'i ise 
Memur-Sen'e 
bağlı bulunuyor. 
Tebliğe göre, hizmet 
kollarına göre 
sendikaların üye 
sayıları şöyle: 
Büro ve Bankacılık 
Hizmetleri: BES/KESK 
(25 bin 564), Türk 
Büro-Sen/Türkiye 
Kamu-Sen (28 bin 
132), Büro Memur- 
Sen/Memur-Sen (8 bin 
415), BÇS (730), Hür 
Büro-Sen (25). . 
Eğitim, Öğretim.ve 
Bilim Hizmetleri: Türk 
Eğitim-Sen/Türkiye 
Kamu-Sen (127 bin 
846), Eğitim-Sen/KESK 
(139 bin 429), 
Eğitim-Bir-Sen/Memur- 
Sen (58 bin 372), Tem- 
Sen/bağımsız (1946), 
Hür Eğitim- 
Sen/Hürriyetçi Kamu- 
Sen (57), Bağımsız 
Eğitimciler 
Sendikası/BASK (429),

Öğretmen-Sen/pağım- 
sız (27), Anadolu 
Eğitim-Sen/bağımsız 
(68). Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler: Türk 
Sağlık-Sen/Türkiye 
Kamu-Sen (65 
bin 561), SES/KESK 
(38 bin 924), Sağlık- 
Sen/Memur-Sen (26 
bin 842), 
Birleşik Sağlık- 
İş/bağımsız (1426), 
Sağhk-Bir/bağımsız 
(1), Bağımsız 
Sağlık-Sen/BASK 
(798), Anadolu Sağhk- 
Sen/Anadolu Kamu- 
Sen (29). Yerel 
Yönetim Hizmetleri: 
Tüm Bel-Sen/KESK 
(27 bin 941), Türk 
Yerel Hizmet- 
Sen/Türkiye Kamu- 
Sen (13 bin 570), 
YÖNES/bağımsız (11), 
Bem-Bir-Sen/Memur- 
Sen (18 bin 264). 
Basın Yayın ve 
İletişim Hizmetleri:

Türk Haber- 
Sen/Türkiye 
Kamu-Sen (16 bin 
418), Haber-Sen/KESK 
(6 bin 341), Birlik 
Haber-Sen (5bin 165), 
Bağımsız Haber- 
Sen/BASK (1502), Hür 
Haber-Şen/Hürriyetçi 
Kamu-Sen (18), 
Anadolu Haber- 
Sen/Anadolu Kamu- 
Sen (11). Kültür ve 
Sanat Hizmetleri: 
Türk Kültür Sanat- 
Sen/Türkiye Kamu- 
Sen (1812), Kültür 
Sanat-Sen/KESK 
(3 bin 59), Kültür 
Memur-Sen/Memur- 
Sen (317). Bayındırlık 
ve İnşaat Köy 
Hizmetleri: Türk İmar- 
Sen/Türkiye Kamu- 
Sen (6 biri 552), Yapı 
Yol-Sen/KESK (5 bin 
398), Bayındır Memur- 
Sen/Memur-Sen 
(1212), Bağımsız Yapı 
Imar-Sen/BASK (245).

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

! SATILIK !
Satılık 

Lokanta ve Çay Salonu 
Azot Yolu 

Gemtrans Karşısı 
0.535 887 77 90.

Bir öncü lazım
Sayın Gemlik kaymakamımız Mehmet 

Baygül konuşmalarında Borusan Genel 
Müdürü Kaan Gürgenç’e karşı haklı olarak 
istekte bulundu iki konuşmacıya tek tek göz 
attığımız; isteyen tarafta güler yüzlü, vermek 
isteyen yüzde, güler yüzlü bu şu demektir/ 
evet zamanı gelince Borusan’ın başka dallara 
da yardıma açık olduğunu söyleyebilirim.

Evet Sayın kaymakamımızın işaret ettiği 
gibi Borusan AŞ.’de Gemlik’ten 2000 kadar 
bir fiil çalıştığını işaret ettiler.

Ne güzel; kazanıldığı yere yatırım yapmak 
elbette güzeldir.

Gözüm gönderilen başarı dilekleri çelenk- 
lerine takıldı. Çimtaş’ımızda sadece çiçeği ile 
görmek yerine ileride eksik olan ihtiyacımıza 
eğilmesini dilerim.

Eksiklerimizi saymakla bitmez ama, geçen 
günlerde gene bu köşede bağımlı çocukları 
kurtarmak için birileri öncü olsunda bu 
çocuklarımızı sığınacak bir işe alıştırmak 
onları iyi yola sokabilmek yurt ve el işleri ate- 
lyeleri kurmak gibi mekanlar yapabilmeleri 
idi.

Neden olmasın Çimtaş’ta işe soyunabilir
ler yanında bu gün özel şirketle satılan Azot 
Aş.’ninde Engürüde bulunan Naylon Teks. 
fabrikasını ve serbest bölgeninde öncülük 
yapıp istenilen bu tür güzel işleri yapabilirler.

Zannederim arsa mevzu ise onuda herşeyi 
yapmaya hazır olan Gemlik Belediye Başkanı 
Sayın Mehmet Turgut üstlenir sanırım.

Gönül çok şey istiyor.
Zamanında Gemlik Sunğipek Fabrikası 

Gemliğimizin yükünü çekti. Bugün 50 yaş 
üstünde olanlar Sunğipek Fabrikası emeklisi.

Ben şuna-inanıyorum ki, Ticaret Odası 
Başkanımız Sayın Kemal Akıt’ında bu işe 
sıcak baktığına inanırım. Evet bir mülkiye, bir 
patron, bir hayırsever kişinin çıkmasını bek
liyoruz.

Bu iş hayır işi.
Biz millet olarak hayırı seven milletiz. Bir 

ufak adım, mesafe. “Bu çocuklar için banka
da açılacak ufak bir hesap bu işe başlamaya 
yeter.

Haydi Gemlikliler hep beraber olursak 
yapamayacağımız hiçbir şey yoktur.

Ben söz veriyorum. Bu köşede banka 
numarasını devamlı yazacağım ve çağrı 
yapacağım inanıyorum ki, Körfez Gazetesi 
Sayın Kadri Gülerde her gün hayır sevenlerin 
isteyenin ismini duyuracak bir başlayalım 
yeter.

Bu iş için bir komitenin kurulması gerek
tiği biliyorum az kii olsada yazdım bu kişiler 
bir iki kere bir araya gelebilse.

Bunun öncülüğünü Sayın kaymakamımız
dan ya da Sayın Belediye Başkanın’dan bek
lemek doğal.

Buyurun beyler.
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Yazın sık yapılan hatalar
Kendinize her zaman 
dikkat ediyor, stilinize 
özen gösteriyorsunuz 
ama yazın sıcaklar 
falan derken biraz 
gevşiyorsunuz. Bu da 
bazı nahoş durumlara 
sebebiyet veriyor. 
Peki bu durumlar 
neler ve neler 
yapılabilir? 
Kendinize has bir 
stiliniz var, şıksınız ve 
her zaman eli yüzü 
düzgün görünüyor* 
sunuz ama kabul 
edin; sizin de hata 
yaptığınız, her zaman* 
ki hoş görünümünüze 
gölge düşürdüğünüz 
anlar oluyor.
Özellikle de yaz 
aylarında; çünkü 
yazın şık ve güzel 
görünmek aslında 
daha basit ve bu da 
yapılmaması gereken 
moda hatalarını yap
mayı kolaylaştırıyor. 
Bu nedenle yazın en 
sık yapılan hataları 
ve bunları düzelt
menin yollarını 
anlatalım dedik.
Hata #İ : Biraz önce 
deodorant 
sürdüğünüzü unutup 
üzerine koyu renk bir 
üst giymeniz ve 

deodorantın 
bluzunuza iz yapması. 
Çözümü: Şu an 
ülkemizde satılmıyor 
ama Gal-Pal deodor
ant lekelerine karşı 
birebir. Bu sünger 
şeklindeki ürün, 
hemen hemen tüm 
kumaş türlerinde işe 
yarıyor ve deodorant 
lekelerini temizliyor. 
Üretici firma, prob
lemli tek kumaşın 
ipek olduğunu 
söylüyor. Ülkemizde 
satılmaması, Gal Pal'i 
satın alamayacağınız 
anlamına gelmiyor. 
Web sitesine girerek 
(http://www.gal- 
pal.com) belirtilen 
sitelerden online 
olarak satın ala
bilirsiniz. Gal Pal'iniz 
yoksa, o zaman ilkel 
yöntemlere dönm
enizi önereceğiz. 

'.Bluzunuzda, deodor
antın bulaştığı yerleri, 
bluzun temiz olan bir 
ucuna sürterseniz, - 
aynı materyali bir
birine sürttüğünüz 

için- beyaz lekenin 
çoğunu çıkarta
bilirsiniz.
Bir dahaki sefere 
şunu deneyin: Bluzu

giymek için başınız
dan geçirirken, 
kenarından kaldırır
sanız, deodorant 
kalıntısı bluzun 
sadece iç kısmına 
bulaşır.
Hata #2: En rahat 
ayakkabılarınızı 
çorapsız olarak bir 
hafta giydiniz.
Cuma geldiğinde, 
yürüken ayaklarınız
dan gelen koku sizi 
bile rahatsız edecek 
haldeydi.
Çözümü: Bu sorunu 
çözmenin en iyi yolu, 
aynı ayakkabıyı iki 
gün üst üste giymek
ten kaçınmaktır.
Âyakfarınıza sayısız' 
miktarda ter bezi 
bulunur ve 
bunlar kokuya sebep 
olan bakteri üreme
sine sebep olabilirler.

Her gün aynı 
ayakkabıyı giymezs
eniz, ayakkabıdaki 

• kokunun birikmesini 
ve oluşmasını 
engelleyebilirsiniz. 
Ayrıca ayaklarınızın 
terlemesini kesmek 
için ayaklarınıza 
antiperspirant da 
sürebilirsiniz.
Hata #3: Beyaz bluz 
ve tişörtlerinizin 
koltuk altlarında, ter
lemekten kay
naklanan sarı ter hal
kaları oluştu.
Çözümü: Bir kere 
beyaz giyecekseniz, 
şunu asla unutmayın. 
Beyazlarınızı iki 

sezondan a'aria uzun 
giyebileceğiniz gibi 
bir beklentiye kapıl
mayın. Bunun nedeni, 
ne kadar dikkat eder
seniz edin, ter izlerine 

karşı koyama- 
malarıdır.
Bluzlarınızın koltuk 
altlarında sarı hal
kalar oluştuysa, 
çamaşır suyu kullan
mayı deneyin ama 
kısa zamanda bunları 
atıp yenilerini almaya 
da hazırlıklı olun. 
Koltuk altı tüylerinde 
ağda ya da tıraş olma 
yoluyla kurtulmanız 
da bu bölgedeki bak
terinin azalmasına 
yardımcı olacaktır. Bu 
da lekelerin azal
masını sağlar. Günlük 
olarak antiperspirant 
bir deodorant kullan
mayı ve her giydikten 
sonra beyazları 
yumuşak bir deterjan
la yıkamayı ihmal 
etmeyin.
Hata #4: Bu sezon 
çok moda olan ince
cik, geniş eteğinizi 
çok seviyorsunuz 
ama ışığın bol 
olduğu yerde iş 
arkadaşlarınıza ve 
sokaktakilere güzel 
bir manzara yarat
tığınızı fark ediyor
sunuz.
Çözümü: Bir zaman
lar iç etekler, kom
binezonlar çok moda 

olsa da günümüzde 
unutulmuş dürüm
dalar. Oysa, hele de 
ince kumaşlarla 
kesinlikle kullanıl
malılar; çünkü güneş 
ve ince kumaşlar bir 
araya geldiklerine 
bakanların gözlerine 
müthiş ziyafetler 
yaratıyorlar. 
Eteğinizin altına ince 
bir astar diktirebilir ya 
da iç çamaşırlarda 
satılan iç eteklerden 
alabilirsiniz ama 
aldiginiz eteğin, disa 
giydiğinizden en az 
1.25 cm daha kisa 
olmasina özen 
gösterin.
Hata #5: Üzerinize 
oturan dar bir üst giy
diniz ama göğüs
leriniz sütyenden 
taşıyor ve bu da 
nahoş bir görüntüye 
sebep oluyor. 
Çözümü: Bu durumda 
birkaç seçeneğiniz 
var. İlki ve en etkilisi 
şınav çekmeye başla
mak! Bu egzersizler 
ölüm gibi belki ama, 
sütyen askısının altı
na denk gelen kasları 
güçlendirdiğinden, 
göğsünüzün taş
masını azaltır

HAÇIN (59»

Yazan : Zebercet COŞKUN

Ne Hınçaklar, ne Taşnaksutyunlar ve 
ne de bitaraflar var benim için. Kurulacak 
Kilikya devletini düşünüyorum ve bu 
devletin kurulmasında bize destek olacak 
Fransızlardan yanayım.

İki jurnalci gittikten sonra odama 
çıktım. İçersi sıcak, soba gürül gürül 
yanıyor. Bu arada bazı değişiklikler 
olmuş odada. Pencereye perde takılmış, 
yerde bir çift göbekli halı. Silinmiş, temi
zlenmiş. Köşede bir kara dolap. Bugün 
taşınmış o oda... Ben aşağıda toplantı
dayken odacılar boş durmamışlar, 
düzene sokmuşlar odamı. Sormuyorum 
bir şey. Neyin nesidir bunlar diye... Alıp 
götürecek değilim ya... Belli ki demirbaş 
çoğu... Olsa olsa perde birinin evinden.

Odacının birini gönderip komiser 
Hapikyanı çağırttım. Hemen geldi. 
Şişman, kızıl yüzlü bir adam Hapikyan, 
saçına sakalına ak düşmüş. Adım atışı 
karalı, gözünün bakışı doğru Dün ilk 
görüşte gözüm tuttu kendisini. Anladım 
ki, kendi halinde ve dürüst biri. Nedende 
Haçin'e geldiğim bu birinci günde bir tek 
onu yakın buldum kendime. İçimde bir 
tek onunla konuşmak istediği var... 
Anlattım, az önce görüştüğüm iki kişiyi 
ayrıntılarıyla anlattım kendisine.

- Her biri kendi havasında kay
makam bey... Bunlar hep partici...

Birbirlerine düşmüş dürümdalar. 
Birbirlerini yiyorlar. Oysa böyle şeylerle 
vakit harcayacak günde değiliz. Her şey 
yerine oturduktan sonra olacak işler 
onlar... İstedikleri, kendi dedikleri olsun... 
Kendi partileri öne geçsin... Sanki bir 
gereği var partinin... Bu davada sen, ben 
olmamalı oysa... Arminek efendiyi 
avuçlarına aldılar, şimdi size yapmak 
istiyorlar aynı oyunları. Kaymakamı önce 
kim elde ederse, artık onun borusu ötüy
or...

- ..Ben de öyle anlamıştım zaten...
Öğle yemeğimi odamda yedim. Çık

madım dışarı...
Yine komiserden edindiğim bilgilere 

göre anladım ki, kasabada islamlar evler
ine kapanmışlar... Baştan beri çekingen 
ve korkuluymuşlar, fakat yollar kapanalı 
beri iyice telaşlanmışlar.. Kapısı önünde 
görünen yokmuş. Kadın, erkek, çoluk, 
çocuk dua ederek geçiriyorlarmış gün
lerini.

Düşünüyorum... İşe nereden başla
malı? Ve anlıyorum ki, en başta yerli 
halkı saran bu korku havasını dağıtmak 
gerek... Düşmanı yok etmek için en birin
ci silah onu kendine dost etmektir. Böyle 
olması gerektiğine inanıyorum... 
Müslümanları yatıştırmayalım... İnan
malılar... İnanmalılar ki, yeni idare onlara 
kötülük getirmeyecek... Kapanıp kalmay
acaklar odama... Kendimi göstermem 
gerek... Yarın... Hemen arayın başlaya
cağım işe... Önce çevremi tanımalıyım... 
O kendiliğinden, oldu bir günde pek çok 
şey öğrendim. Azıtmış Ermeniler bilmelil
er ki burada yalnız hükümetin sözü

geçer!.. Ancak o zaman sineceklerdir.
O gün akşama doğru her iki par

tiden adamlar geldiler. Her iki parti benim 
için ziyafet veriyormuş.. Çevirdim gelen
leri... Hasta olduğumu, perhizde olduğu
mu söyledim. Gitmedim...

Hemen ertesi sabah başladım işe. 
Tek başıma dağ köylerine sürdüm atımı. 
Yollar buz, kar lapa lapa yağıyor. Ben pal
tomun yakasını kaldırmışım, ayağımda 
çizmeler, başımda kasket şapkam hiç bir 
şeye aldırmıyorum... Artık üşümüyorum 
da, oysa Kozan'dan gelirken çenelerim 
titriyordu... Buralar daha soğuk olduğu 
halde, artık üşümüyorum... Rüzgar bıçak 
gibi kestiği halde... Ne yapacağımı biliyo
rum çünkü... Bu bana güven veriyor, can 
veriyor... Halkla görüşmek, halkla tanış
mak istiyorum. İslamlarla anlaşmak istiy
orum.

Gürleşen köyünde Feke belediye 
reisi Cezmi efendi ile karşılaştım. 
Keçepınar karakolunda jandarma 
Balidur'un sözünü ettiği Cezmi efendi... 
Haçin'de işittim adını... Kabak kafalı, şiş
man bir adam. Saygılı konuşuyor, iyi bir 
insan görünüşü var ilk başta. Fakat ben 
biliyorum, bu yüzden sinsi bakışları 
gözümden kaçmıyor. Hallerinde saygıdan 
çok yaltaklanma olduğunu anlıyorum; 
belki de bunca anlatılandan sonra bana 
öyle geliyor. Hazırlıklı olmalıyım... 
"Fransızlardan yana görünüyor ama, 
Türk çeteleriyle ilişkisi olduğu söyleniy
or," demişti Balidur..

DEVAMI YARIN....

http://www.gal-pal.com
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Beslerken sağlık 
veren gıda: makarna
Makarnanın, 
esmer pirinç veya 
bulgur gibi hem 
uzun süre tok 
kalmayı 
sağladığı, hem de 
sağlıklı kilo verm
eye yardımcı 
olduğu bildirildi. 
Kurum ve kuru
luşlara gıda 
konusunda
danışmanlık hizmeti 
veren diyetisyen 
Ayşegül Uğural, 
makarnanın çok 
lezzetli, bol çeşitli, 
pratik ve ekonomik 
olmasının yanı sıra 
sağlıklı ve dengeli 
beslenmenin de 
vazgeçilmez bir 
unsuru olduğunu 
söyledi.
Yapımı kolay,

besleyici değeri 
yüksek, sağlıklı 
öğünlerin oluş
masını destekleyen 
ve glisemik indeksi 
düşük olan makar
nayı her gün 
tüketerek dahi kilo 
verilebileceğini ifade 
eden Uğural, A, B 
vitaminleri ile demir, 
kalsiyum, potasyum 
ve fosfor gibi miner
aller açısından zen

gin olan makarnanın 
sanıldığının aksine 
şişmanlatmadığını, 
mayonez, yağlı 
peynirler veya 
krema sosları kul
lanmak yerine hafif 
alternatiflerle sağlık
lı kilo vermeye 
yardımcı da olabile
ceğini belirtti.
Diyet yaparken özel
likle vücudun 
ihtiyaç duyduğu 
enerjinin temel kay
nağı olan karbon
hidratları da almak 
gerektiğini kayde
den Uğural, 
"Formuna dikkat 
eden herkes hafif bir 
sosla yapılmış 
makarnayı, gönül 
rahatlığıyla her gün 
yiyebilir" dedi.

Biberon çürüğe 
sebep oluyor

Diş hekimi Kürşat 
Kapusuz, 3 yaşına 
kadar çocuklarda
ki diş çürüğünün 
tek nedeninin 
biberonla yatarak 
emzirmek 
olduğunu söyledi. 
Çocuklarda süt 
dişlerinin önemine 
değinen diş heki
mi Kürşat 
Kapusuz, süt diş
lerinin korunması 
için biberonla 
çocukların yatırılma
ması gerektiğini 
söyledi.
Kapusuz, "3 yaşın
daki çocuklarda diş 
çürümesinin tek 
nedeni biberondur.

Adı da biberon 
çürüğüdür. Çocuğu
muzu biberonla bir
likte yatırmadığımız 
sürece o çocuğun 3 
yaşına kadar dişler
ine bir şey olmaz" 
dedi.
Kapusuz, biberonla 
yatarak beslenen 
çocuğun ağzında

sürekli süt veya 
mamayı bekletmesi 
sonucu diş 
çürüğünün oluş
tuğunu belirterek, 
"Ağızda sürekli bek
letilen besinler 
içerisinde bulunan 
şeker zamanla 
çürüğe yol açıyor" 
diye konuştu.

'5A7JLJX ©T©
SATILIK

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri ■ Hidrolik Direksiyon ■ 
Çelik Jant-Ön camlar otomatik

0.535.37818 00

- Umurbey’de yol kenarında 12 
dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı 
2250m2 imarlı satılık arsa

Miiraccaat Tel: 513 56 83

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoölu-Esadap 514 45 49
Anytur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________ 51417 00

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 613 10 79
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

8 TEMMUZ CUMA
MURAT ECZANESİ

GEMLİK

■Mü GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2177 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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DAVETİYE SEZONUNU BAŞLATTIK
TÜRKİYE’NİN EN EKONOMİK 

DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA ... 

Renkli, siyah beyaz her türlü 
baskı işleri 

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

____ Katalog basımı

Körfez Ofset
matbaacilik-yayincilik-reklamcilik

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

ÇJSISAHJ
AKILLI İSITMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSAT/
KLİMA 
HAVALANDIRMA
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58



Gençalli Köyü’nünü sorunu pazartesi günü Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ele alınacak.

Belediye Kumsaz’a el koydu
Gemlik’in bir mahallesi yapılan Gençalli Köyü’nün sorunu Pazartesi günü toplanacak olan 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ele alınacak. Dün, Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü
Veteriner Sami Beki ve ekipler, muhtarlığa ait araçlara el koyarak, Kumsaz plajını temizlettiler. 5’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE 1
9 Temmuz 2005 Cumartesi korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Liseliye meslek müjdesi
Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı 
genelge ile genel lise mezunlarına 
meslek lisesi diploması alma 
olanağı sağladı, üniversiteye 
devam etme imkanı bulamayan 
genel lise mezunları 1.5 yıllık bir 
eğitimin ardından meslek lisesi 
diploması alarak kalifiye eleman 
olma imkanına kavuşuyor. Syf 7’de

Mânastır’ıh denizde kopan kanalizasyon boruları üzerine yaptığımız yayın ses getirdi

BUSKI boru işine el attı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İngiltere bombalanırken..

11 Eylül tarihi bize ABD’nin en güvenilir 
Savunma Bakanlığı ile ikiz kulelerinin terörist
lerin kaçırdığı uçaklarla saldırıya uğradığı günü 
anımsatır.

Amerikan yönetimi, bu saldırıdan sonra şoka 
girdi.

Dünya, ABD’nin de güvenilirliğinin onladığını 
gördü.

En büyüklerin bile vurulabileceği, tüm insan
lığın belleğine kazındı.

ABD, bu nedenle, yeniden prestij kazanmak 
için uzun zamandır uygulamaya koymak iste
diği “Büyük Ortadoğu” projesinin ilk adımını 
Irak’ı işgal ederek gerçekleştirdi.

Amerika bu saldırısında eski sömürgeci 
büyük Britanya İmparatorluğunu, yani 
İngiltere’yi de yanına aldı.

Türkiye de kehren de olsa bu işgale destek 
verdi.

Hiçbir hukuki dayanağı olmayan, salt Irak 
halkının yeraltı kaynaklarını sömürmeyi 
amaçlayan ve Ortadoğu’da egemenlik kurmaya 
çalışan bu iki devletin işgalinden sonra Irak 
hala kan gölü..

Önceki gün İngiltere’nin Londra kentinde, 
aynı anda 7 bombala eylemi gerçekleştirilmesi 
anlamlıdır.

Bombalama eylemlerini El Kaide adlı İslâmî 
terör örgütü üstlendi.

ABD’den sonra şimdi de İngiliz Hükümeti 
şok’ta...

Büyükler, bunun acısını Irak örneğinde 
olduğu gibi zalimce alırlar.

Terör alkışlanmaz. Ama, biz 30 yıldır PKK ile 
uğraşırken hep onlara arka çıktılar.

Manastır evsel atıklarını denize taşıyan boru 
ların deniz içindeki bölümünde meydana geler 
bağlantı kopmaları nedeniyle tıkanan borular 
BUSKİ tarafından onarılmaya başlandı.
Şehir şebekesine bağlı 
olmadığı için plastik 
borularla denize 
akıtılan Manastır’ın 
kanalizasyonu, boru
ların deniz dibinden 
kopup dolması sonucu 
çevre sağlığını etkile 
meye başlamıştı. 
Aylardır, Gemlik 
Belediyesi ve BUSKİ 
tarafından ilgile
nilmeyen bu durum, 
yayınlarımız üzerine 
BUSKİ tarafından 
ele alındı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de
Aylardır Manastır sahillerinde su üzerinde yüzen kanalizasyon boruları, ya, 
üzerine BUSKİ tarafından onarttırılmaya başlandı. İşi, Güler Kardeşler aldı.

Zeytinspor’un sultanları sezonu açtılar
Zeytinspor 
bayan 
voleybol
cuları dün 
yaptıkları 
antremanla 
yenlsezonu 
açtılar.
Haberi 
sayfa 4’de

CHP yarın sandık başına gidiyor
Kongre sürecine giren 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin Gemlik İlçe 
Kongresi yarın Esnaf 
Kefalet Kooperatifi 
Toplantı Salonu’nda 
yapılacak. Kongrede 
eski Başkan Erdem 
Akyürek yeniden aday 
olacak. Sayfa 2’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Seçimle geçim
Seçim, geçim, siyaset, miyaset.
Seçimle gelenler geçimi ön plana alıp 

siyaset yerine miyaset yapıyorlar.
Geçime endeksli seçim çalışmalarının 

dışındaki zamanlarda seçmeni düşünen 
yok.

Bu seçmen ne yer ne içer nasıl 
yaşar,nerede yatar?

Varsa geçim yoksa iş takibi..
Hoş onlarda ne yapsın?
Lidere endeksli politika yaptıkları için 

ülkenin çıkarlarını gözetemiyorlar.Proje 
üretemiyorlar.

Proje üretip yaşamsal önemde gir
işimlerde bulunamayınca düşüyorlar 
kendi dertlerine..

Açılışlar,iş takipleri,kredi kovala- 
macalar,rant peşinde koşmacalar gırla 
gidiyor.

Oysa;
Milletvekilliği önemli .Önemli olduğu 

kadar da ciddiyet isteyen bir sorumlu
luk.

Bu önemin ve ciddiyetin farkına vara
mayanlar ülkenin geleceğiyle oynuyor
lar.

Çünkü onlar sadece liderinin bilgi, 
beceri ve öngörüsü oranında yönetime 
katılabiliyorlar.

Dolayısıyla ulusun ve yurttaşlarının 
istikbali tesadüflere kalıyor

Tesadüflere kalan politikanın sonucu 
da bu kadar oluyor.

Gelişemeyen bir ekonomi.. 
Kalkınamayan bir toplum. 
Eğitilemeyen bir ulus.
Düşünemeeyen,eğriyi doğruyu ayırt 

edemeyen bir toplum.
Kediyi fareye boğdurtan toplumsal bir 

yapı bilerek ve isteyerek kurgulanıyor.
Olagelenlerin tümü bizim toprak

larımıza göz dikenlerin ekmeğine yağ 
sürüyor.

Dışarıdan ve zorla yapamadıklarını 
içeriden işbirlikçiler bularak gerçek
leştiriyorlar.

Bir şey daha yapıyorlar.
Yasal boşluklardan yararlanarak yüz 

binlerce metrekare arazi satın alıyorlar.
İşin ilginci içerdeki toprak sahipleri de 

üç otuz paraya topraklarını elden 
çıkarıyorlar.

Toprak reformunu yapamayan 
Türkiye topraklarını erozyona ve 
yabancılara kurban ediyor.

Tarım ve tarıma dayalı sanayiyle 
gelişecek olan toplum kısa vadeli 
ekonomik çıkarlara peşkeş çekiliyor.

Turizm ve turizme dayalı ticaret 
yaşamı yanlış ekonomi politikalarının 
altında eziliyor.

Günler ayları kovalıyor.
Aylar yıllar geçiyor.
Hamam aynı tas aynı..
Eller gidiyor mersine,biz kalıyoruz 

yaya..
İyi ki silahlı kuvvetler var da.. 
Atatürkçülüğe sahip çıkıyor. 
Laikliğe dil uzattırmıyor 
Cumhuriyeti koruyor ve kolluyor. 
Şimdi de bilime .teknolojiye öncülük 

ediyor. Uzaya gitmenin alt yapısını oluş
turuyor.

CHP İlçe Kongeresi yarın yapılacak.

CHP sandığa gidiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütü yarın sandığı
na giderek yeni 
yönetimini seçecek. 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonunda saat 15.00 
de yapılacak olağan 
kongrede 106 delege 
oy kullanacak. 
İlçe Başkanı Erdem 
Akyürek'in yeniden 
aday olacağı seçim
lerde sürpriz aday
ların çıkması bek
leniyor.

GEMDAŞ ve 
DOĞALGAZ

Anadolu Gaz A.Ş.' ye bağlı Gemlik Doğal Gaz 
Dağıtım A.Ş. ‘GEMDAŞ) 2005 yılında Gemlik 
şehrine hizmet vermek için kurulmuştur.
Firma, Gemlikteki tüm doğalgaz altyapı çalış
malarını üstlenmektedir.
Gemlik Doğalgaz projesi lisans işleri arkasın
dan hali hazır harita çalışmaları yapılmış ve 
Pegi Teknik tarafından mühendislik çalış
maları tamamlanmış, malzeme siparişleri ver
ilmiştir. Malzemeler mart ayı ikinci yarısından 
itibaren gelmeye başlamıştır.
Yüklenici seçimi Gemlik bünyesinden B 224 
Ltd.Şti. seçilmiştir.
DOĞALGAZ NEDİR.
Doğal gaz, yeryüzünün alt katmanlarında, 
petrole benzer bir biçimde oluşan, yanıcı 
özelliği olan tabi bir gazdır. Doğal gazın 
bileşiminde %95 metan gazı bulunur.
Kokusuz, zehirsiz, renksiz ve havadan 
hafiftir. Güvenlik açısından kolayca fark 
edilebilmesini sağlayabilmek için özel olarak 
kokulandırılmaktadır.
SÜREKLİ MİDİR?
Doğal gaz dünya da yüz yıldır kesintisiz ve 
sağlıklı bie şekilde kullanılmaktadır yapılan 
uluslararsı anlaşmalarla talep ve program 
dahilindeki doğal gazın, kesintisiz olarak 
alınması güvence altındadır. Ayrıca, ülkem
izin doğalgaz geçiş yolları üzerinde bulun
ması, yeni dışa ahm anlaşmalarının yapılması 
ve yeni projelerle ülkemizin çeşitli 
yörelerinde doğal gaz depolama tesislerin 
yapılıyor olması nedenleri ile, doğal gaz' ın 
kesilmesi söz konusu değildir.
AVANTAJLARI
* Yandığı zaman atık bırakmaz, zehirsiz, kül- 
süz, dumansızdır.
* Çevreye zarar vermez havayı kirletmez. 
* Diğer yakıtlarda daha ucuzdur.

GÜRKAN BELGÜTAY
GEMDAŞ İşletme Müdürü

* Tüketimi sayaçlardan okunur ve kontrol 
edilir.
* Önce kullanılır, bedeli sonradan ödenir.
* Depolama ve taşıma maliyeti yoktur.
* Zahmetsiz ve konforlu bir yaşam sağlar.
* Temiz bir yakıttır, işletme ve bakım maliyet
leri düşüktür.
* Teknolojinin yeniliği nedeniyle, yeni kontrol 
ve emniyet sistemlerini mümkün kılar.
* Sizin adınıza, tüm sisteminiz kontrol edilir 
ve kontrol altında tutulur.
* Acil ekipleri, 24 saat hizmet verir. 
DOĞAL GAZ HATTININ EMNİYETİ 
Doğal gaz boruları, üretim anından başla
yarak, sokaklara döşenmesi ve gaz verilme
sine kadar defalarca ve üst üste testlere tabi 
tutulur. Hattın üzerinde, gerektiğinde müda
haleyi sağlayacak vanalar vardır. Bölge ve 
servis regülatörleri, kendi kendilerine 
kapanabilmeleri veya istediğimiz zaman kap
atılmaya uygun olmaları nedeni ile, birer 
vana görevi yaparlar. Doğal gaz ana iletim 
hatları, SCADA adı verilen uzaktan gözetleme 
ve müdahale sistemi ile kontrol edilecek şek
linde döşenmektedir.
Belediye veya diğer altyapı kuruluşları 
tarafından, doğal gaz hattı bulunan sokaklar
da yapılacak kazı, yıkım ve inşaat işleri için 
Dağıtım Şirketi'nden izin alınması ve kontrol
lü kazı çalışmaları yapılabilmesi için özel 
yasal düzenlemeler getirilmiştir. Diğer bir 
deyişle doğal gaz hattı bulunan sokaklarda 
kazı yapılması Dağıtım Şirketi'nin izni ve kon
trolünde olacaktır. Çağın yeni iletişim sistem
ini kullanan Dağıtım Şirketi Acil Ekipleri en 
kısa sürede sorunları çözecek biçimde 24 
saat görev yapmaktadırlar. Bu ekipler İtfaiye 
ve Sağlık Ekipleriyle koordineli olarak çalış
maktadırlar.
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[Manastır’ın denizde kooan kanalizasyon boruları üzerine yaptığımız yayın ses getirdi

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Vicdanca
İstenmeyen adresBUSKİ boru işine el attı

Manastır evsel atıklarını denize taşıyan boruların deniz içindeki bölümünde meydana gelen 
bağlantı kopmaları nedeniyle tıkanan borular, BUSKİ tarafından onarılmaya başlandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Manastır’da deniz 
içinde parçalandıktan 
sonra aylarca su 
üzerinde yüzen kanali 
zasyon boruları 
,BUSKİ tarafından 
tamir ettiriliyor. 
Manastır bölgesinde 
yaşayanların büyük 
tepkisini çeken ve 
sürekli şikayet alan 
kanalizasyon boruları 
Gazetemizin yaptığı 
yayınlar sonucunda 
BUSKİ tarafından 
onarılmaya başlandı. 
Aşırı yağan yağ
murların getirdiği 
çamurların etkisiyle 
içleri dolan ve kul
lanılamaz hale gelen 
kanalizasyon deşarj

boruları “Güler 
Kardeşler” firması 
tarafından onarılmaya 
başlandı.
Denizin içinde 350 
metre uzunluğa atık 
taşıyan borular ikiye 
ayrılarak dalgaların da 
etkisiyle parçalanıp 
kullanılmaz hale 
gelmişti.
Dün, başlayan çalış
malarda boruların gir
işleri kaynakla kapa 
tıldı. Daha sonra içine 
komposör iîe hava ver
ilerek su üstüne 
yüzmesi sağlandı.
Vatandaşların sürekli 
şikayetlerini alan 
Boruların yüzme işle- 
mindene sonra {çi
lerinin temizleneceğini 
söyleyen işi alan firma 
sahibi Tanju Güler,”

Güler kardeşlenir Dalgıç motorund;

Büyük ihtimal boruları 
yüzdürerek Gemsaz 
sahiline çekip, 50’şer 
metre uzunlukta 
keserek içlerini temi
zleyeceğiz.” dedi. 
BİR İKİ AY SÜRER 
Manastır bölgesinin

Tamer ve Tanju Güler kardeşler Manastır’ın deniz içinde kopan kanalizas konuyu ele 
yon borularını tekneye eçekerek İçine hava basarak yüzdürdüler. aldı.

kanalizasyon atıklarını 
deniz dip akıntılara 
bırakarak temiz leme 
yöntemi boruların dip 
bağlarının kopması ve 
parçalanmalar 
nedeniyle kıyıya yakın 
yerden deşarj 
oluyordu.
Çevre sağlığını da et 
kileyen bu durum 
gazetemizin konuyu 
sürekli gündemde tut
ması sonucu BUSKİ 
tarafından acilen ele 
alındı.
Güler Kardeşler Dalgıç 
firmasının iki ay içinte 
tamamlayacağı çalış
malardan sonra plastik 
borular 50 metre 
ilavesiyle denize 
yeniden dipten 
bağlanacak. Kıyıdan 
400 metre uzaklıkta 
daha önceden belir
lenen noktadan evsel 
atıklar denize 
bırakılacak.
Konunun uzun 
süredir ihmal edilmesi 
üzerine BUSKİ

Adliye koridorlarına yolunuz düştü mü hiç? 
İç sızlatan insan fotoğrafları her gün 
yenileniyor. Adliyenin soğuk duvarlarına yan
sıyan insan görüntüleri...

Sonuçta en son uğranmak istenen adres 
‘Adliye Koridorları’..

Bir görüntü... İki jandarmanın arasındaki 
mahkum ya da sanık... Gözlerine bakıyor
sunuz; benim gibi, sizin gibi insanca bakıyor. 
İnsanca bakan bu umutsuz gözler bir insanın 
yaşamına son veriyor, sakatlıyor. Bedelini (!) 
ödeyecek. Ayrılan çiftlerin kavgaları, miras 
dosyaları ve de annelerin kucağında olan 
minik bedenlerle göz göze geliyorsunuz 
Adliye Koridorları ’nda.

Haşan Hüyesin’in “Hoş geldin bebek! 
Yaşama sırası sende! Dizelerine inat, 
mahkeme koridoruyla erken tanışmış minik 
beden(ler)!.. O minik beden; anasının kucağın
da, babasının yargılanmasındaki rolünü almış 
bile. Dev babası, iki askerin arasında!.. Göz 
göze geliyorlar. Elleri kelepçelL.’polisçilik 
oyunu’ olmadığını bilebilir mi? Minicik 
elleriyle, insanca bakan gözleriyle...

Zaman zaman beyaz camda en önemli 
haberler olarak verilen bu koridorlardaki 
görüntüler... Kelepçe-jandarma, kadın-çocuk 
ve insanlığın acı fotoğraflarını gösterse de kaş 
kişi bu konuları süzgeçten geçirdi kimbilir?.. 
Kaç kişi toplumsal sorun olarak baktı?

Acı olan da bu konuların rayting yaptır
ması... Bir süre öncesinde gazetelerde “Bir 
genelev kadınının yanında kalp krizi geçiren 2 
çocuklu baba” haberi verildi. Gazetelerin 
bazıları bu haberlere küçük yer verdi, bazıları 
alabildiğine büyüttü. Büyütülen kısmı ise 
adamın bir genelev kadınının yanında ölme- 
siydi. “Talihsiz adam!” olarak yazılan haberde, 
“Talih kimdeydi?” diye düşünmemek elde 
değil doğrusu. Ölenin adı kodlanmış, 
genelevde sigortalı olarak çalışan kadının adı 
ise oda numarasına kadar ayrıntıyla verilmişti 
haberde.

“Talihsiz!” denilen adamın, talihsizliği ise 
‘geneleve uğraması' ve ölmesiydi(l)...

Bence , bu yaşanan senaryoda önemli bir 
ayrıntı atlanıyor. Talihsizlik ‘kadında’’... O da 
benim gibi, sizin gibi bakıyor yaşama... Belki 
onunda bir çocuğa var. Adliye koridorlarında 
belki de tur atı kaç kez kimbilir!... Talihsizlik 
ise mesleğinde... Kullanmak kadar nedense 
yazmakta bile güçlük çekiyoruz her birimiz 
‘orospuluk’ sözcüğünü..

....Genelevi’nde , Emniyet’in verdiği vesika 
ile çalışan kadının numarası, adıyla bir 
vesikalı olduğu apaçık yazıldı. Duyurulur!.. 
“Talihsiz adam, şu no’lu odadaki kadınla bir
likte olduktan sonra öldü!”

Leş kargaları haberiniz olsun! Bu oda, kalp 
krizine neden oluyor. Duyurulur!.. Bu odaya 
kalp hastası gelmesin! Duyurulur! Duyurulur, 
bir virüs gibi, “Genel kadınına dikkat!” deme
sine..Ne diyebilirim ki, vesikalı!.. Belki onunda 
bir çocuğu vardır. Suçu ise ‘hayat kadını ‘ 
olmak.. Hani bir dönem Şevki Yılmaz’ın bile 
toplumumuzda kadınların yarısını vesikalı 
yaptığı genelevin adresi bence belli değil...(...)

Bakın H.E.Adıvar, Meydan Larousse’de 
‘orospuluk’ sözcüğünün tanımında verilen 
örnekte ne demiş. Ona göre iki cins kadın 
vardı: Beyoğulu’nun orospuları ve aile 
kızları... Birincileri para ile alınır, İkincileri 
nikahla.. Yazımızı diğer ünlü yazar Orhan 
Kemal’in sözleriyle noktalamaya ne dersiniz?

Dudak böktü demek..Demek dudak 
büktü?..N’olacak, orospunun birL.Orospu 
olmasa çenesini sıktırır mı?
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Zeytinsporlu bayan voleybolcular Eylül ayında başlayacak sezon için çalışmaya erken başlayarak güç depoluyorlar.

Zeytinspor'lu sultanlar sezonu açtı
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ
Bayanlar 
Voleybolunda 
Gemlik'i başarıyla 
temsil eden 
Zeytinspor kulübü 
bayan sporcuları 
yeni sezona merha

ba dedi.
Orhangazi Kapalı 
Spor salonunda bir 
araya gelen 
Zeytinsporlu 
bayan voleybolcu
lar Eylül ayında 
başlayacak 
sezon için çalış
maya erken başla

yarak güç depoluy 
orlar.
Geçtiğimiz sezon 
Bayanlar 3.ncü 
liginde ilçemizi 
başarıyla temsil 
eden Zeytisporlu 
bayanlar bölgesel 
ligde 
başarılı maçlar

Zeytinspor takımından toplu halde bir görüntü.
oynuyor.
Kulüp başkanı 
İhsan Ünlü, sezon 
açılışında bayan 
voleybolcuları yal
nız bırakmazken 
Gemlik'te kapalı

spor salonunun 
bitirilmesini dört 
gözle beklediklerini 
söyledi.
Bayanların
Voleybol 3.ncü 
ligine yine iddialı

hazırlandıklarını 
söyleyen Ünlü, 
birçok gencinde 
bölgesel ligde 
mücadele eden alt 
yapıyı oluşturacak
larını söyledi.

ŞENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit halik ağları 
Sakana Misina Ağları

* ip Ağ
✓ Fanya
•s Mantar, kurşun 

İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa

. Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* w diğer ntılvltr İh lırjnetinrjtyi;

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14
GSM : (0.532) 297 23 18

Erksin ~>ErJEjJ
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Belediye Kumsaz'a el koydu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Nüfus artışı 
nedeniyle köy 
statüsünden 
çıkarılarak Gemlik’e 
mahalle olarak 
bağlanan Gencali 
Kumsaz’da Gemlik 
Belediye ekipleri 
çalışmaya başladı. 
Uzun süredir 
Kurşunlu'ya bağlan
mak için girişim
lerde bulunan

Kumsaz'ın sorunu 
Pazartesi günü 
yapılacak olan 
Büyükşehir 
Meclisinde 
çözülecek.
Dün Kumsaz'a 
giden Belediye 
Temizlik İşleri 
Müdürü Sami beki 
ile görevliler 
Muhtarlık binası 
önünde bulunan 
binak aracı ile 
vidanjör, kepçe ve

traktöre el koyarak 
kullanmaya 
başladılar.
Belediye Temizlik 
İşleri ekipleri, 
Kurşunlu Halk 
plajına kadar olan 
kısımda çöp 
toplama işi 
yürütürken 
sokaklar araçlarla 
temizlenmeye 
başladı.
Uzun bir süre 
temizlik görmeyen 
Kumsaz bölgesi 
dün ilk kez 
temizlenmeye 
başlayınca 
plajda güneşlemen _ 
vatandaşların 
ilgisini çekti.
Kumsaz'ın 
akıbetinin 
önümüzdeki gün
lerde yapılması 
düşünülen 
referandum ile 
belirlenmesi 

bekleniyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kumla Plaj
voleybolu başladı

Doğru Yol Partisi 
İlçe yönetimi işçi 
Emeklileri 
derneğine ziyarette 
bulundular.

ilçe Başkanı Faruk 
Güzel ile yönetim 
kurulu üyeleri 
bir süre önce yeni 
yerine taşınan İşçi 
Emeklileri derneğine 

yaptıkları nezaket 
ziyaretinde Başkan 
Hüseyin Yener'le 
sohbet ederek 
ilçenin sorunları 
hakkında görüştüler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Türkiye'nin çeşitli 
yörelerinden gelen 
iddialı ekipler 
Kumla'da başlayan 
Epirden Beach 
Voleybol 
Turnuvası'nda 
mücadeleye 
başladılar.
Küçük Kumla 
Yunuslar Plajında 
başlayan etap turnu
vasında geçen yılın 
şampiyonu olan ve 
önceki gün Mudanya 
Güzelyah'daki 
turnuvada birinci 
olan Eskişehir 
ekibinden Derya- 
Selda İkilisi yine 
favori olarak göster
iliyor.
Turnuvada nefesleri 
kesen mücadelelere 
tanık olan seyirciler 
alkışlarıyla voleybol

culara moral 
veriyorlar.
Dört gün sürecek 
olan Turnuvanın

küçük Kumla 
etabında Pazartesi 
günü final maçları 
oynanacak.
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Londra’daki patlamada ilginç ayrıntı Erdoğan’dan ABD’ye PKK dokundurması
Kentin güvenliğinden 
sorumlu en üst 
düzeydeki görevli Sir 
lan Blair de bir radyo 
programında polisin 
teröre karşı ne kadar 
hazırlıklı olduğunu 
anlattıktan sonre 
teröristlerin bom
baları pattığı ortaya 
çıktı.
Londra'da teröristler 
saldırılarının son 
hazırlıklarını 
yaparken, kentin 
güvenliğinden 
sorumlu en üst 
düzeydeki görevli Sir 
lan Blair de bir radyo 
programında polisin 
teröre karşı ne kadar 
hazırlıklı olduğunu 
anlattı.Metropolitan 
polis teşkilatı 
Başkanı Blair, 
katıldığı "Today" adlı 
radyo programında 
dinleyicilere 
2012 Olimpiyattan 
sırasında Londra'nın 
teröre teslim olmaya
cağının garantisini 
vererek, teşkilatının, 
müfettişlerin değer
lendirmesine göre, 
terörizmle mücadele 
konusunda dünyada

ilk sıralarda yer 
aldığını belirtti. 
"Polisin İrlanda kay
naklı teröre karşı 
verdiği uzun bir 
mücadele, uzun bir 
terör deneyimi var. 
Dünyadaki bütün 
polis teşkilatlarından 
çok daha iyi istih
barat kullanıyor. 
Bu açık ve işbirliğine 
yönelik yaklaşımı 
bir başka polis 
teşkilatında bulmak 
zor" diyen Blair, o 
kadar rahattı ki 
program boyunca 
ciddi kişiliğine rağ
men espriler de yaptı. 
Bu arada program 

sırasında Sir lan 
Blair'in Londra'nın 
teröristlerin öncelikli 
hedefleri arasında 
bulunduğunu tekrar 
ettiği dikkat çekti. 
Kendisinden ve 
teşkilatından çok 
emin olduğunu, 
olimpiyatlar boyunca 
hiçbir güvenlik 
sorunu yaşanmaya
cağını belirten Sir 
lan Blair, programdan 
sonra radyodan 
ayrıldı. İlk saldırı 
haberlerinden sonra 
tekrar basının karşısı
na çıkan Blair, 
bu kez saldırılarla 
ilgili konuştu.

ABD'de bulunan 
Başbakan Erdoğan, 
terör örgütü PKK'nın 
Kuzey Irak'taki varlığı
na ilişkin sitemkar 
ifadeler kullandı.
Türkiye'de laiklik, 
başörtüsü ve kamusal 
alana ilişkin bir soru 
üzerine de şu açıkla
mayı yaptı.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Türkiye'nin 21. yüzyıla 
yaraşır bir kültür ve 
medeniyet uyumunun 
sembolü olacağını 
belirtti.
San Francisco'daki 
"World Affairs Council 
of Northern California" 
ve "Commonvvealth 
Club of California" 
isimli kuruluşlar 
tarafından Fairmont 
Oteli'nde düzenlenen 
toplantıda konuşan 
Erdoğan, "Türkiye, 
kendi istikrarı ve 
başarılı kalkınma 
tecrübesi, Batı 
dünyası içinde sahip 
olduğu konumu, zen
gin tarihi mirası ve 
kimliği dikkate 
alındığında, 21. yüzyıla 
yaraşır bir kültür ve 
medeniyet uyumunun 
sembolü olacaktır" 
ifadelerini kullandı.

"Tabiatıyla bunu 
sadece kendi dış poli
tika yaklaşımı ve 
imkanlarıyla yürüt
menin yeterli olmaya
cağını" kaydeden 
Başbakan Erdoğan, 
"İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında hür 
dünyanın savunulması 
için ortaya koyduğu
muz dayanışma ve 
paylaştığımız değerler, 
bu ortaklığımızı 21. 
yüzyılın şartlarında 
daha da geliştirmemiz 
için bize önemli bir 
birikim sunmaktadır" 
diye konuştu. 
Türkiye'nin ABD ile 
işbirliğine değinen 
Erdoğan, konuşmasını 
şu ifadelerle sürdürdü: 
"Bugün Türkiye, 
Batı'nın ortak çıkarları 
çerçevesinde ABD ile 
transatlantik camianın 
geleneksel hareket 
alanının da ötesinde 

bir coğrafyada işbir
liğini sürdürmektedir. 
Nitekim Türkiye 
Afganistan'da bir 
NATO harekatı olarak 
faaliyet gösteren ulus
lararası askeri gücün 
liderliğini ikinci kez 
yürütmektedir. Ben 
burada ABD'nin değer
li vatandaşlarına şu 
hitabı yapıyorum: 
Aramızdaki yarım asn 
aşan müttefiklik ilkesi 
zaman zaman ortaya 
çıkabilecek görüş 
ayrılıklarını aşacak 
güçlü bir stratejik 
zeminde gelişmiştir. 
Bu ortaklık sadece iki 
tarafın çıkarlarına 
hizmet etmekle 
kalmayıp, bölgemizde 
ve esasen çok daha 
geniş bir coğrafyada 
olumlu gelişmeleri 
teşvik eden bir güç 
birliğine işaret 
etmektedir.

0

AROL MOBİLYAI

M PANSİYON
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

İ
MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI 
GENÇ ODASI 
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 

«=»- KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 
Tel: (0.224) 363 98 72

"KALİTEDE ÖNCÜ, 
FİYATTA ÖLÇÜ"

Dereağzı Mevkii ■ Büyükkumla i GEMLİK 
Rezervasyon Tel: 539 03 03
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SSK kanununa Sezer’den onay
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
5386 sayılı "Sosyal 
Sigortalar 
Kanununda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun"u 
onayladı.
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezi'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, yasa, 
yayımlanmak üzere 
Başbakanlığa gön
derildi.
Yasaya göre, 6 
Ağustos 2003 tarihin
den önce hak sahibi 
kız çocuklarına 
bağlanan gelir ve 
aylıklar; bunların 
evlenmeleri, sosyal 
sigortaya, emekli 
sandıklarına tabi 
çalışmaları veya 
kendi 
çalışmalarından 
dolayı buralardan 
gelir veya aylık 
almaları halleri 
hariç olmak üzere 
geri alınmayacak. 
Bunlardan, belirtilen 
haller haricindeki 
nedenlerle gelir veya 
aylıkları kesilen veya 
durdurulan kız 
çocuklarının gelir ve 
aylıkları, 
kesme veya durdur
ma tarihi itibariyle 
talep şartı aranmak
sızın yeniden 
başlatılacak. Gelir ve 
aylığın kesilmesi 
nedeniyle diğer hak 
sahiplerine önceki 
hisselerinden fazla 
ödenen tutarlar, gelir 
ve aylığı tekrar 
başlatılacak hak 
sahibine yapılacak 
ödemeden mahsup 
edilecek. Gelir veya 
aylığı kesilenlerden 
tahsil edilen tutarlar 
aynen 
iade edilecek.
6 Ağustos 2003 tari
hinden önce ölen

sigortalıdan dolayı 
hak sahibi 
ana ve babaya; 
Sosyal Sigortaya, 
Emekli Sandıklarına 
tabi çalışmaları 
veya kendi çalış
malarından dolayı * 
buralardan gelir veya 
aylık-almaları 
nedeniyle gelir ve 
aylıkları kesilenlere, 
gelir ve aylığın 
kesildiği 
tarihe kadar yapılan 
ödemeler geri alın
mayacak.
Ana ve babalardan 
Sosyal Sigortaya, 
Emekli Sandıklarına 
tabi çalışmaları veya 
buralardan kendi 
çalışmalarından 
dolayı gelir veya 
aylık almaları 
nedeniyle kurumca 
tahsil edilmiş olan 
tutarlar, kanun 
yürürlüğe girdiği tari
hten itibaren bir yıl 
içinde talepleri 
halinde 
ilgililere aynen iade 
edilecek.
Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce 
tespit edilen yersiz 
gelir ve 
aylık ödemelerinde, 
aynı dosyadan yersiz 
ödeme yapılan hak 
sahibi için 
çıkarılan borç tutarın
dan, diğer hak sahip
leri için varsa hesa
planan 

Petrol yeniden rekoru 
zorluyor Londra'da 
dünkü patlamaların 
ardından gerileyen 
petrol fiyatları, tekrar 
yükselişe geçerek 
rekor seviyeleri zorla
maya başladı. Londra 
Borsası'nda işlem 
gören Brent 
petrolünün varili, önce
ki günkü 
kapanışına göre 93 
sent yükselişle 60.21 
dolara, New York 
Borsası'nda
ABD hafif petrolünün 
varili İse 87 sent yük

selişle 61.60 dolara 
çıktı. Hafif petrol dün, 
Londra'daki patla
maların hemen 
öncesinde tarihinin en 
yüksek seviyesi olan 
62.10 dolara ulaşmıştı. 
Analistler, Londra'da 
dün yaşanan 
saldırıların, New 
York'taki 11 Eylül 
saldırıları gibi dünya 
ekonomisi üzerinde 
belirgin bir olumsuz 
etki yaratmayacağını 
ve petrol talebinde ger
ileme beklenmediğini 
İfade ediyorlar.

alacak tutarı mahsup 
edilerek tahsil edile
cek. Diğer hak sahip
lerinin 
itirazı halinde 
hisseleri hariç tutula
cak. Tahsil edilmiş 
olan yersiz 
gelir ve aylık 
ödemeleri için de 
ilgilinin kanunun 
yürürlüğe 
girmesinden itibaren 
bir yıl içerisinde 
talepte bulunması 
halinde aynı 
usul izlenecek. 
Fazladan tahsil 
edilen miktarlar, 
tahsilat tutarları 
üzerinden ilgililere 
iade edilecek.
1 Ocak 2000 tarihin
den önce işten 
ayrılan ve 2000 yılın
da veya 
daha sonraki yıllarda 
tahsis talebinde 
bulunan sigortalılar
dan, işten 
ayrıldıkları yılda 
360 günden az malul
lük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi 
ödemiş oldukları 
halde ortalama yıllık 
kazancın 
tespitinde, bu yılın 
kazançları dikkate 
alınarak hesaplanmış 
aylıkların ödenme
sine devam edilecek, 
yersiz ödemeler 
geri 
alınmayacak.

'Canlı toto" ta önlem
Adalet Bakanhğı'nda 
geçen hafta mey
dana gelen bombalı 
saldırı teşebbüsünün 
ardından kamu 
kurum ve kuru
luşlarındaki koruma 
önlemleri artırıldı. 
Başbakanlık Koruma 
Müdürlüğü ve 
Ankara Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
birimler, bakanlıklar 
çevresindeki önlem
leri artırdı.
Bakanlıkların çevre 
korumaları resmi 
sabit nöbetçi ve 
devriyeler tarafından 
kontrol altına 
alınırken, bina giriş
lerindeki x-ray ciha
zları ve kapı dedek- 
törleri yeniden göz
den geçirildi.
Bakanlıklara iş takibi 
için gelenlerin kimlik 
kontrolleri detaylı 
olarak yapılıyor.

aliye rirt miiifei
Milli Eğitim 
Bakanlığı, yayım
ladığı genelge ile 
genel lise mezunları
na meslek lisesi 
diploması alma 
olanağı sağladı. 
Özellikle mezun 
olduktan sonra 
üniversiteye devam 
etme imkanı bula
mayan genel lise 
mezunları 1.5 yıllık 
bir eğitimin ardından 
meslek lisesi diplo
ması alarak kalifiye 
eleman olma i 
mkanına 
kavuşuyor.
Bakanlığın 
yayımladığı genelge 
ile 2005-2006 
eğitim öğretim 
ılında açılacak 

olan telafi eğitimine 
katılan genel lise 
mezunları 
1.5 dönemde 
sadece meslek 
derslerine girerek 
meslek lisesi 
diploması 
alabilecek.
Genel Lise mezun-

Bakanlıklar 
çevresinde şüpheli 
görülen kişiler ise 
korumaların talepleri 
doğrultusunda resmi 
ekipler tarafından 
inceleniyor. Öte yan
dan bina 
çevrelerinde yer alan 
video kameraların 
yeniden gözden 
geçirildiği, gereksin
im görülmesi halinde 
kamera sayılarının 
artırılacağı bildirildi. 
Bu arada, terör 
örgütü PKK/KON- 
GRA-GEL mensubu 

larıyla ilköğretim 
mezunu kalfa ve 
ustaları kapsayan 
uygulama doğrul
tusunda Bursa 
kent merkezinde 
9 meslek lisesinde 
telafi eğitimi pro
gramı uygulanacak. 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nce 
belirlenen Tophane 
Endüstri Meslek 
Lisesi, Zübeyde 
Hanım Kız Meslek 
Lisesi, Merkez 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi, 
M.Kemal Coşkunöz 
Anadolu Teknik ve 
Endüstri Meslek 
Lisesi, Nilüfer

bir teröristin "canlı 
bomba" saldırısında 
bulunmak üzere 
büyük bir şehre gön
derildiği tespit edildi. 
Eylem yapmak üzere 
bir süre önce 
Van'dan ayrıldığı 
belirlenen kadın 
teröristin resmi, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan tüm il emniyet 
müdürlüklerine gön
derildi. Emniyet güç
leri, kadın teröristi 
yakalamak için 
harekete geçti.

Ticaret Meslek 
Lisesi, Görükle 
Çok Programlı 
Meslek Lisesi, 
Mimar Sinan 
Endüstri Meslek 
Lisesi, Yıldırım 
İMKB Kız Meslek 
Lisesi ve Yıldırım 
Ticaret Meslek ve 
Anadolu İletişim 
Meslek Lisesi'nde 
telafi eğitimleri 
yapılacak.
Başvuruların 
8 ağ us tos-9 eylül tar
ihleri arasında 
yapılacağı 
bildirilirken, talep 
olması durumunda 
toplam 43 branşta 
program açılacak.
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İş birliği ve e$ güdümıızu artırmalıyız
Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan, 
Irak'ta yaşanacak 
belirsizlik ve sonucu 
itibariyle bir başarısı
zlığın bölge halkları ve 
esasen tüm ulus
lararası camia için bir 
sorun teşkil edeceğini 
belirterek, "Bu sebe
ple ileriye bakıp, iş bir
liği ve eş 
güdümümüzü daha da 
artırmak zorundayız" 
dedi.
Erdoğan, San 
Francisco'daki "World 
Affairs Council of 
Northern California" 
ve "Commonwealth 
Club of California" 
isimli düşünce kuru
luşlar tarafından 
düzenlenen toplantıda, 
aralarında çok sayıda 
ülkenin konsolosunun 
da bulunduğu kala
balık bir davetli toplu
luğuna hitap etti.

Çeşitli konularda 
değerlendirmelerde 
bulunan Erdoğan, 
Türk-ABD ilişkilerine

değinirken, 
"Türkiye'nin ve 
ABD'nin Soğuk Savaş 
dönemi dahil olmak 
üzere kurdukları ortak
lık anlayışı ve dostluk 
uluslararası toplumun 
da çıkarlarıyla bağ
daşan bir mantık zemi
nine dayandırılmıştır. 
ABD ile 50 yıllık mütte
fiklik ilişkilerimizin 
güçlendirdiği ortak 
çıkar anlayışımız ve- 
paylaştığımız değerler
le barış, güvenlik, 
refah ve özgürlüğü 
tüm dünyada hakim 
kılmak yönündeki 
müşterek amacımız bu 
belirsizliği aşmada 
bize rehber olacaktır. 
Dünya çapında 
yaşanan değişimin 
mümkün olduğunca 
iyi yönetilmesi hep
imizin çıkarına olacak
tır" diye konuştu. 
Değişimin sancılı bir 
süreç olduğunu kayd
eden Erdoğan, "Batı 
dünyasının en eski ve 
en uzun ömürlü ittifakı 
olan NATO dahi yeni

şartlarla karşılaşınca, 
mesela Irak gibi bir 
sorunla nasıl başedile- 
ceği konusunda tam 
bir fikir birliği oluştu
ramamış, yeni şartlara 
uyumda sancılı bir 
dönemden geçmiştir" 
dedi?
Erdoğan şöyle devam 
etti:
"Nihai hedefe yönelik 
ortak anlayışımız 
doğrultusunda yürüt
tüğümüz işbirliği 
güçlenerek devam 
etmektedir. Irak'taki 
zor şartların düzelmesi 
için gerekli yardımın 
büyük bir bölümü 
Türkiye üzerinden 
ulaştırılmaktadır. 
Komşumuzun siyasi

bütünlüğünü koru
yarak, demokratik bir 
sisteme kavuşması 
için elimizden geleni 
yapmaktayız."

KAYIP
Bağ- Kur İl 

Müdürlüğünden 
aldığım Sağlık 

karnemi 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.
İsmail Hakkı 

YAVUZ

Op. Dr. Yaşar ALTUN

Duygusal söz yokluğu; Aleksitimi
Kendilerine dahi anlattıkları bir 

hikayeleri olmayan yaşamı kuru yaşayan 
kişilerin kişilik özelliklerine aleksitimi 
deniyor. Bu kişiler ne hissettiklerini 
genellikle bilemez, duygularını ifade 
etmek için kelime bulamazlar, içlerinde ne 
olup bittiğini bilemezler ne de bu duygu
ları yakınlarına ve arkadaşlarına dahi 
açıklamazlar. Yani bu kişiler duygu 
sağırdır. Kendi duygularını duymaz ve 
ifade edemezler. Kimi insanlar biraz 
robotiktirler; öfkelendiklerini, sevdiklerini, 
kızdıklarını pek belli etmezler, kuru yaşar
lar. Yoksul iç yaşamları vardır. Ülkemizde 
yapılan bir araştırmaya göre sağlıklı 
insanlarda aleksitimi oranı %10 psikiya
trik hasta grubunda ise %30 olarak bulun
muş. Sebebi pek açıklanmamış olmakla 
birlikte aleksitiminin sosyalleşme ile 
yakından ilişkili olduğu söyleniyor. 
Yeterince ilgi ve şefkat görmemiş çocuk
ların beyninin duyguları tanıma bölüm
lerinin yeterince gelişmediği yapısal bir 
anormalliğin öldüğü ve bunun da alek- 
sitimiye yol açtığı belirtiliyor. İlginç olan 
bir bulguda eğitim düzeyi düşüklerde 
aleksitiminin fazla görülüyor olmasıdır. 
Anne- babalığın kalitesinin düşmesi ile, 
anne-baba-çocuk etkileşimini azalmakta 
ve bu da çocukta aleksitimi gelişmesin 
sebep olmakta. 1.

t» u

UNVER TRAKTÖR
II I I ■

AKOZ İNŞAATMALZEMELERİ X

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

* Marshall, Akçalı inşaat boyalan
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi

Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri
* Baymak Kombi ve E.C.A
* Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30
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Mevduat ve kredinin 
ilk adresi İstanbul

F Türkiye'de toplam 
mevduat ve kredinin 
ilk adresi İstanbul

F olmaya devam ediyor. 
Türkiye Bankalar 
Birliği verilerine göre, 
toplam mevduat 2004 
yılı sonunda 197 katri
lyon 394 trilyon lira 
(147,7 milyar dolar) 
olarak gerçekleşti. 
Toplam mevduatın 
Gayri Safi Milli 
Hasıla*ya oranı, 2003'e 
göre 1 puan artarak 
yüzde 46 oldu. 
Toplam mevduatın 
yüzde 57'si TL, yüzde 
43'ü ise yabancı para 
mevduatından oluştu. 
Ticari mevduatın payı 
yüzde 12 olarak belir
lendi. Son dönemde, 
TL tasarruf mevdu

atının toplam içindeki 
payında artış 
kaydedildi.
Toplam mevduatın 
yüzde 43,2'sini döviz 
tevdiat hesabı, yüzde 
31,7'sini tasarruf, 
yüzde 11,6'sını ticari 
kuruluşlar, yüzde 
7'sini diğer kuruluşlar, 
yüzde 3,2'sini 
bankalar 
arası mevduat ve 
yüzde 3,2'sini resmi 
mevduat teşkil etti. 
Kıymetli madenler 
depo hesaplarının 
payı yüzde 0,1 
düzeyinde bulunuyor. 
İller arasında toplam 
mevduat içinde en 
yüksek payı yüzde 40 
ile İstanbul alırken, 
Ankara yüzde 18,

lüi Mi han oluşturuyor
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı'nca teknik 
ve mesleki eğitim ve 
öğretimin seviyesini 
yükseltmek ve bunun 
için gerekli ulusal 
yeterlik sistemini kur
mak ve işletmek üzere 
"Ulusal Mesleki 
Yeterlik Kurumu 
Kanunu (UMYK) 
Tasarısı Taslağı" 
hazırlandı. Taslak, 
Başbakanlığa 
gönderildi.Taslağa 
göre, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'na bağlı 
olarak faaliyet 
gösterecek UMYK,

ulusal mesleki yeterlik 
sistemi ile ilgili poli
tikaların yıllık gelişme 
planlarını hazırlamak, 
geliştirmek, uygula
mak ve denetlemekten 
sorumlu olacak.
Yükseköğretim 
Kanunu'na tabi teknik 
ve mesleki eğitim 
veren yükseköğretim 
kurumlarında ulusal 
meslek standartlarına 
uygun eğitim ve öğre
timin yapılabilmesi 
için Yükseköğretim 
Kurulu ile işbirliği 
yapacak olan UMYK, 
ulusal ve uluslararası 
meslek standartlarını 
temel alarak, teknik ve

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 

meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

İzmir yüzde 6 paya 
sahip oldu.
Türkiye Bankalar 
Birliği verilerine göre, 
toplam kredi stoku, 
2004 sonu itibariyle 
102 katrilyon 482 trily
on liraya (76,7 milyar 
dolar) ulaştı. Kredi 
stokunun GSMH'ye 
oranı 5 puanlık artışla 
yüzde 24 oldu.
Batı Anadolu ve Ege

bölgelerinin toplam 
kredilerden aldıkları 
pay gerilerken, İstan
bul, Doğu Marmara, 
Doğu Karadeniz ve 
Akdeniz bölgelerinin 
payları önemli 
ölçüde arttı. 
İstanbul kredilerden 
yüzde 39 pay alırken, 
Ankara'nın payı yüzde 
9, İzmir'in payı yüzde 
5 olarak belirlendi.

mesleki alanlarda 
ulusal yeterliklerin 
esaslarını belirleye
cek. Ayrıca, ulusal 
meslek standartlarını 
ve bu 
standartları belirleyici 
kurumlan tespit 
decek.
Yeterliğini belge
lendirmek isteyenlerin 
sınavlarını yapacak 
ve başarılı olanlara 
sertifika verecek 
olan UMYK, 
Türkiye'de çalışmak 
isteyen yabancıların 
sahip oldukları mesle
ki yeterlik serti
fikalarının da denkliği
ni belirleyecek.

Ayrıca, yurtdışında 
çalışmak isteyenlerin 
sertifikalarını 
onaylayacak.
Kişilerin mesleki 

yeterlik düzeyi, 
düzenlenecek teorik 
ve uygulama sınavı 
sonucunda belir
lenecek. -■ 
Teorik sınavlar, 
UMYK tarafından, 
en az yılda 
2 kez ülke 
düzeyinde yapılacak. 
Kurum, standardı 
geliştirilen mesleklerle 
ilgili sınavlar için soru 
bankaları 
hazırlanmasını 
sağlayacak.

! SATILIK !
Satılık 

Lokanta ve Çay Salonu 
Azot Yolu 

Gemtrans Karşısı 
0.535 887 77 90
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Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Kimden isteyelim
Bazı istekler vardır, kimseden birşey isteye

mezsiniz yahut kimden istyeceğinizi bilemezsiniz.
Gemliğimizin spor faaliyetlerine şöyle bak

tığımızda pek fazla iç açıcı göremiyoruz.
Ara sıra içimizden tek tük yetişip dışarı kaçan 

gençlerin fevkalade performans göstererek spor 
yaptığı kulüpte kendine göre en yüksek yere geldiği 
ve Milli takıma kadar yükseldiğini görürüz.

Mesela şöyle çok yakına bakıldığında Avrupa 
şampiyonu olan İstanbul’un bir kolej takımı var. 
İçimizden kopup Tofaş’ın desteği ile genç takımın
da yetişip oradan istenilen kulüplere giden 2 genç 
biri Brezilyada tertip- lenen liseler arası Dünya 
Şampiyonasında oynadı.Biri Dünya öteki Avrupa 
Şampiyonalarında forma giymiş oynadığı kulübün 
formasını iyi bir yere getirmiştir.

Her iki genç de Gemliğimizin içinden çıkmış 
olan kişiler. Bu gençler su üstünde olan kişilerdir.

Gemliğimizdeki gençlerimizin kabiliyetli 
olduğunu belirtmek isterim.

Şimdi bu gibi gençler ister futbol, .ister basket
bol yahut başka spor dallarıyla uğraşsınlar ama, 
hangi çatı altında toplanacaklar? Mekanları yok.

İLçemizde en faal olan takım Zeytinspor. 
Basketbol, voleybol, futbol takımları var. Türkiyede 
sadece 12 ilimizde olan bayan takımlarından birine 
sahip.

Bu gençler nerede toplanacaklar? Yer yok. Bu 
gençler nerede idman yapacaklar? Yer yok.

Bakın Zeytinspor bugün miniklere yaz okulu 
açtı ve bu minik gençleri bir minibü tek tek evinden 
alıyor ve idman yapmak için Umurbey’e gidiyorlar. 
Orada sözüm ona gençlere spor yaptırıyoruz.

Sahanın durumunu yazmadan geçemeyeceğim. 
Bazı dost sandıklarım kızabilir gidilsin ve bir görül
sün otlar içinde 2 seneden beri o saha hiç kullanıl
madı bu işi çok bilenler biraz istekli olsalardı 
Umurbey sahasında Gemlik sahası kadar kullanıl
maya müsait olur.

Kız futbol takımı Bursa’da toprak sahada dere 
kenarında idman yapıyorlar ve minibüs içinde 
giyiniyorlar. Yıkanmak yok. Bu sporculardan ne 
bekleyeceğiz? Yenildikleri, başarılı olmadıklarında 
kendilerine birazda olsa kızıyoruz.

Dışarıda bu gençlerin bizi Gemliğimizi temsil 
ettiklerini bilmemiz gerekir. Bu saha beden ter
biyesinin belki belediyeler onun için buraya el 
atmıyorlar.

Bir yazımda Umurbey belediye reisine biraz 
olsun yazımda sitem etmiştim. Eski bir sporcu 
oluşu biraz daha sorumluluk taşıdığını zannediyor
dum. Şimdiye kadar ses yok gelelim Gemlik 
Körfezspora Gemliksporda sen işimize yaramazsın 
diyip bıraktığımız gençlerle birşeyler yapmaya 
çalışan bir kulüp.

İsmi kulüp kim nerede oturur? Kim nerede 
toplanır? Nerede nasıl idman yaparlar hiç ama belli 
değil. Yetkilerinin dikkatini çekerim. Bana hiç ama 
hiç kızmazsınlar başta saydığım takdir etiğim 
Gemlik Kaymakamı geliyor. İkinci olarakta kay
makamlığın emrinde çalışan ilçe spor Müdürü 
Sayın Burhan Arıkan’a sesleniyorum. Yetki alın, 
gidin bu tür spor kulüplerini denetleyin. Bakalım ne 
göreceksiniz? Evet denetlemek beden terbiyesinin 
işleri arasında Sayın kaymakamımızın haşhaş 
olduğunu tahmin ediyorum.

Kısacası Gemlikte spor hiç iyi değil. Yaz yağmu
ru gibi gelip geçici. Bu olmamalı. Üç 
kulübümüzünde bir düzene göre İdman yapacak 
yerlerimizin, oturup özverili kulüp çatısı altında 
olması lazım geldiğine inanıyorum.

Sakın olaki bazı kişiler ukala demesinler. Spora 
başladığım 1945 yılında bile bu tür duyarsızlık 
yoktu. Biraz alakadarlık yeter.

Sayın kaymakamım Bursa beden terbiyesinden 
istediğinizde olmayacak iş yoktur.
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Klimalardan alerjik 
zatürre tehlikesi

S/77? KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

Sıcak yaz günlerinin 
vaz geçilmez aleti 
olan klimalar, rahat 
ve konforlu ortamlar 
sağlamaları yanında, 
bazı hastalıklara da 
neden olabiliyorlar. 
Bu hastalıklardan bir 
tanesi de, bir tür 
alerjik zatürredir. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, alerjik 
zatürree'yi Mynet 
okurları için yazdı. 
Alerjik zatürree 
çocuklarda da 
görülebilirse de, 
daha çok 50 yaşın 
üzerinde olanlarda 
ve diğer akciğer 
hastalıklarının aksine 
sigara içmeyenlerde 
daha çok saptanır. 
Tıp dilinde ventilasy- 
on pnömonitisi 
olarak isimlendirilen 
alerjik; zatürreeye, 
air-condition sistem
lerinin nemlendirme 
bölümünde üreyen 
ve termofılik aktino- 

miçes adıyla bilinen 
küf mantarları ve 
bazı bakteriler neden 
olmaktadır.

Alerjik zatürrenin, 
ani(akut) ya da 
sinsi(kronik) 
başlayan olmak 
üzere iki türü vardır. 
Akut alerjik zatürre, 
içinde küf mantarları 
bulunan havanın sol
unmasından 4-6 saat 
sonra ateş, baş, kas 
ağrıları ve halsizlik 
ile gribal bir infeksiy- 
on gibi başlar. Daha 
sonra öksürük, bal
gam, nefes darlığı, 
göğüste sıkışma 
hissi... gibi akciğer
lere ait belirtiler 
ortaya çıkar. Ateş 
yüksekliği ile 
beraber, kalp 
hızı ve solunum 
sayısı da artmıştır. 
Kronik alerjik 
zatürre, sinsi olarak 
yavaş yavaş gelişir. 
Tipik belirtisi, iler
leyici özellik 
gösteren nefes dar
lığı, yorgunluk ve

kilo kaybıdır. Bazı 
hastalarda öksürük 
olabilir, ama ateş, 
baş ve kas ağrıları 
gibi belirtilere 
rastlanmaz. 
Alerjik zatürreenin 
tanısı
Akut dönemde, 
akciğer röntgeninde 
tipik bulgular vardır. 
Kronik formda ise 
akciğerlerde bağ 
dokusunun artmış 
olduğu saptanır. 
Solunum fonksiyon 
testlerinde akciğer 
volümleri azalmış 

^olarak bulunur, 
" kanda oksijen 

basıncı da düşüktür. 
Kesin tanı için, 
hastaların kanlarında 
allerjenlere karşı 

oluşmuş olan özel 
antikorların saptan
ması ve bronkoskopi 
ile akciğer 
dokusundan biopsi 
alınması gerekir.
Tedavi
Hasta kişinin 
allerjenle temasının 
kesilmesi sağlan
malıdır. Şiddetli belir
tileri ve solunum 
sıkıntısı olan hasta
lara oksijen ve korti
zon tedavisi uygu
lanır.
Klimaların neden 
olduğu allerjik zatür
renin önlenmesinde, 
klimaları nbakım- 
larının ve temizlik
lerinin düzenli 
olarak yapılmaşı çok 

önemlidir.

Benim ülkem

Baharı hasreti duymazsın burda 
Dört mevsiminde çiçek açar Türkiyem 
Ağlamaz, gülmeyi görür sabırda 
Saadet, mutluluk saçar Türkiyem

Köyümde çiçekler bir başka açar 
Kentimin içinde bir ümit var 
Hergün bir güzeli peşine takar 
Güzellik haşatı biçer Türkiyem,

Duymazsın burada kederi, gamı 
Gündüzler bambaşka, hele akşamı 
Açılır dünyaya görür dört yanı 
Yudum yudum huzur içer Türkiyem

Dalgası bir başka, denizi başka 
Bir nefes koklaşan düşersin aşka 
Dağların ucundan buluta keşke 
Uzansam diyerek geçer Türkiyem.

Yaylaları çiğdem, çiçek bakışlı 
Sularından ak köpükler akıştı 
Güzellikler oylum oylum nakışlı 
Dünyaya gülücük saçar Türkiyem 
Gönüllerde çiçek açar Türkiyem.

HAÇİN ...
Yazan : Zebercet COŞKUN

Cezmi efendiyle dost gibi konuşuy
orum... Gürleşen köylüleriyle uzun uzun 
dertleşiyorum. Yıkılan camileri en kısa 
zamanda tamir ettireceğim... Sözüm 
söz... "Değişen hiç bir şey yok, 
arkadaşlar!.. Eskiden nasılsa yine öyle 
olacak... Ermeni, Türk bir arada kardeş 
kardeş yaşayacağız... Sizlere haksızlık 
edenler olduğunu biliyorum...Birkaç 
fikirsiz Ermeni tüm Ermeni milleti 
değildir... Ermeni hükümeti hiç 
değildir... Sizlere haksızlık edenler en 
kısa zamanda yakalanacak ve cezalarını 
görecekler... Yine kardeş kardeş yaşaya
cağız... Yan yana... Çetelere yardım 
ederseniz boşuna kan dökülmüş ola
cak... Yazık olacak onlara ve size... Çete 
dedikleri bir avuç Türk.. Bizim ardımızda 
koca Fransız ordusu var. Beş, on 
başıbozuk nasıl baş edecek onlarla? Bir 
yanda bir avuç Türk, ötede koca bir 
ordu. Desteklemeyin onları, bu dövüş 
burda bitsin!"

ÇALYAN Karabit köy köy dolaşa 
dursun... Bir başına... Dağda, bayırda ... 
Kar, kış... Yollar don, haca ayaz; kar 
lapa lapa yağıyor da yağıyor... 
Köylülerde dertleşe dursun yeni kay
makam; başbaşa, yürek yüreğe... 
Aşağıda korkunç gecelere doğru hazır
lıklar var... Haçin’de bir cadı kazanı

kuruluyor...
Kızıl ışıklar, sarı pırıltılar titriyor 

karanlık duvarlarda. Jandarma 
dairesinin odaları yarasaların dolaştığı, 
cırık cırık ötüştüğü karanlık çukurlara 
dönmüş... Kuru ağaçlar, yapraksız dal
lar, gökyüzünün mavisi hiç inmiyor 
yere... Yok ki gökyüzünün mavisi... Yer 
gök karaya dönmüş.. Çukurlardan 
çıngıraklı yılanlar baş uzatıyor. Bir delik
ten bir deliğe ıslıklar çalarak süzülüyor
lar. Dillerinden alevler çıkıyor yılanların. 
Karanlık ormanın kuru ağaçları arasında 
rüzgarlar uğulduyor. Soğuk katı, hem de 
acı.

Kar değil, çamur var burada, batak 
var. Dokunduğun yer batıyor aşağı. Kızıl 
duvarlı, ateşten kapılı bir kulübe... 
Karanlık kubbeli çatısı var. Duvarının 
kızılı, ağacının karası gölge gölge 
düşmüş çatının üstüne... sarı yaldızlı 
sivri bir kule. Çatının tepesi ince, uzun, 
külah gibi... Külahın altında sarı renkli, 
kara çizgili bir surat. Ağız bir bıçak 
yarası, kaş, göz, birer kara çizgi... Göz 
kapakları şiş, gözler hiç görünmüyor, 
gözler birer ince kara çizgi... Belki de 
hiç bir şey yok bu iki ara yarığın altında. 
Yok... Olmaması gerekiyor... İrin rengi 
surat, irin sarısı eller. Pırıltılı bir tüfek 
var elinde. Cadı kazanın cadısı bu. Baş 
cadı, öteki cadılar yerlerde... Uzanmış 
kimileri, kimi bağdaş kurmuş, oturuyor. 
Yüzler yok, bedenler var... Kocaman ve 
de yalnız kıpırdayan bedenler.. Baş cadı 
belini büküyor... Elindeki bir tüfek oluy
or, sonra birden baltaya dönüyor tüfek... 
Ateşten bir kocaman yılan başını uzatıp, 

dil çıkarıyor... Döndürüyor baltayı 
kazanın içinde baş cadı.. Kucak kucak 
odun atıyorlar kara gölgeler. Kulübenin 
duvarları kızardıkça kızarıyor, kocaman 
sarı külah bir yanıyor, bir sönüyor, kızıl 
renkler titreşiyor sarının içinde. Burada 
ses yok, fısıltı var.

- Hacı ağazade ortak... Nesi var, 
nesi yok ortağız... Ortağız... Takaza çık
masın aramızda!.. Bir sayarız!.. Tamam 
mı?

- Tamam!
- Tamam! Tamam!
Cadı kazanı kaynıyor, yılanlar 

ıslıkçahyor yerlerde, duvarlara tırmanıy
orlar, dilleri yukarda, dilleri kızıl, sarı, 
ince, uzun.. Is çıkarıyor dışarı doğru.. 
Sarı pırıltılı kafası var yılanın.. Lamba 
şişesinden kafa bir sarı yanıyor, bir 
kızıl..

Haçin jandarma dairesinin üst katı 
burası, kocaman kar duvarlı bir oda. 
Gün ışığının girmediği, giremediği, kuru 
dalların, kuru ağaçların birbirine 
dayandığı bir karanlık orman burası. 
Ortada saç soba gürül gürül yanıyor; 
kucak kucak çalı çırpı atıyorlar sobaya. 
Dışarda rüzgar uğulduyor, yerlerde 
cadılar fısıldaşıyorlar... Bir balta dönüy
or kazanın kaynar sularında... Şiş gözlü 
sarı suratlı koca cadı.. Aram çavuş... 
Sesler yılan ıslığı oluyor, sonra bakır 
kazana vuran baltanın tıngırtısı... İnsan 
yok bu karanlık ormanda... Cadılar var. 
Yılanlar var, yarasalar var... Ateş ve kan 
kokuyor odanın havası...
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Kısa boyluyum diye üzülmeyin
Kısa boylu insan
lara müjdeli haber 
Boyum çok kısa 
diye üzülmeyin. 
Ilızarov denen yön
temle yapılan 
tedavi sayesinde 
boyunuzu 35 san
tim uzatmak artık 
mümkün. İşte boy 
uzatmada kul
lanılan yeni yön
tem.
Ihzarov denilen 
yöntemle uzun boy 
hayal değil. Vatani 
görevini yapma 
hevesiyle gittiği 
muayenede 'Boyun 
kısa" diye geri 
çevrilen Burdurlu 
Arifi 21 santim 
uzatacak olan 
tedavi en az 150 
gün sürüyor. 
Kemiklere keşi 
yapılıyor, vücut 
kesileri kırık kabul 
ediyor ve kaynıyor 
Sağlık Bakanlığı 
Okmeydanı Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi Ortopedi 
ve Travmatoloji 
Klinik Şefi Dr. Rıfat 
Kocabaş doğru 
tedavi edilmezse 
riskleri de olan boy 
uzatma yöntemlerini 
anlattı...

* Boy uzatma nedir?

Kemik uzatmadır. 
Kemiği uzatırken 
çevresindeki damar
lar, sinirler, kaslar 
ve tüm yumuşak 
dokular da uzar.
* Yöntem ne zaman
dan beri uygulanıy
or?
Bu yöntem 
1950'lerde Rus dok
tor Gavriil İlizarov 
tarafından 
tesadüfen keşfedil
di. İlizarov'un bir 
hastası o dönemde 
kırık tedavisinde 
kullanılan "ekster- 
nal fiksatör" denilen 
ve kemikleri tellerle 
sabitlemeye 
yarayan cihazı, yan
lış kullanıyor.
Normalde bu kırığın 

kaynaması için 
cihazın vidalarını 
sıkıştırarak iki 
kemik ucunun bir
birine yaklaştırıl- 
ması gerek. Hasta 
vidaları sıkıştıra
cağına yanlışlıkla 
açıyor. Kemikler bir
birinden uzaklaşıyor 
ve arasında yeni 
kemik dokusu 
oluşuyor, yani 
kemik uzuyor.
* Kimlere yapılıyor? 
Boyu yaşına göre 
geri, bir bacağı kısa 
kalan kişilerde uzat
ma amacıyla kul
lanıyoruz. Boy 
kısalığında, 150 
santim altındakilere 
yapıyoruz.
* Tedavi süresi ne?

Cihazlar kemikte 3 
aydan 12 aya kadar 
kalıyor.
Bir santimetre 
kemik uzunluğu 
elde etmek için 
tedavi süresi 30 ile 
40 gün arasında 
değişiyor. Hastanın 
boyu 5 santim uzay
acaksa, 150 gün 
gerektiriyor. Boy 50 
günde uzuyor. 
Ancak, kemiğin tam 
olarak iyileşmesi 
için 150 gün 
gerekiyor.
* Kaç yaşından 
itibaren yapılabiliy
or?
Yeni uygula
malarımızda akon- 
droplazi (cücelik) 
vakalarında 3 yaşın
da başlıyoruz. Tek 
taraf bacak uzat
malarını 65 yaşa 
kadar yapabiliyoruz.

* İki bacak uzatıla
caksa, orantı 
sorunu olur mu? 
Boy uzama oranları 
üzerinde çok 
çalışıp, planlanarak 
yapılıyor. Buna göre 
uygun tedavi pro
gramına devam 
edilirse böylesi 
sorunla karşılaşıl
maz.
* Hangi teknikleri 

uyguluyorsunuz? 
Dışardan cihaz 
takılıyor. Kemiğin 
içine çivi yerleştir
erek cihazla uza
tılıyor ya da bacağın 
içine kendiliğinden 
uzayabilen çivi 
konuyor. Bu 
üçüncüsü, en pahalı 
yöntem, güvenilir
liği de sınırlı.
* En fazla kaç san
tim uzama elde 
edilebilir?
Yarım bacak için tek 
seferde 10-12 san
tim uzatılıyor.
Toplam uzunluk 
miktarı çocukluktan 
itibaren tedaviye 
başlandığında 35 
santime çıkıyor. 
Arifin hayatı 
değişecek 
Milas Devlet 
Hastanesi Uzman 
Dr. Cemal Doğrul 
ise Burdurlu Arif 
Güzel'e yaptığı boy 
operasyonunu

SATILIK

- Umurbey’de yol kenarında 12 
dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı 
2250m2 imarlı satılık arsa

Müracaat Tel: 513 96 83

anlattı: "Arif bize 
geldiğinde oldukça 
umutsuzdu.
Ameliyatı önceki 
gün yapıldı. 
Hastamız koltuk 
değneksiz yürüm
eye başladı bile. 1 
hafta sonra işinin 
başında olabilecek. 
Arif Açıköğretim 
Fakültesi'nde okuy
or ve pazarcılık 
yapıyor. Boyunun 
uzaması onun hay
atını değiştirecek. 
Diz kapağının alt 
kısmına dışarıdan 
alet taktık. 
Kemiklere keşi 
yapıldı. Vücut bu 
kesileleri kırık 
olarak kabul edip 
kendi kendine kay
nayacak. 10 san
timetrelik uzamadan 
sonra diz üstünde 
de 10 -11 santime
trelik uzama için 
yeni bir operasyon 
yapılacak."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 5131186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savc ılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 Tl
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberodlu-Esadab 514 45 49
Anytur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİECZANE
9 TEMMUZ CUMARTESİ 

BAYER ECZANESİ 
10 TEMMUZ PAZAR 
GEMİÇ ECZANESİ

GEMLİK __

I^HI GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HMH

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI: 2178 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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DUYURU
Emekli Ebe Ayşe İŞÇİ’nin eşi 

Merhum Önder İŞÇİ’nin babası, 
Aka Otomotiv’de çalışan Dündar İŞÇİ’nin babası, 
Mustafa, Mehmet ve Mahmut İşçi’nin kardeşleri 

Gemlik Devlet Hastanesi Doktorlarından 
Şahmeran Çelenkoğlu’nun dayısı 

Emekli Öğretmen 
Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma 

Derneği başkanlarından 

Halil İŞÇİ 
hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip 
Çarşı Camii’nden kaldırılarak Gemlik Mezarlığına 

defnedilecektir. Tüm dost ve akrabalarına duyurulur.

BAŞSAĞLIĞI
Emekli Ebe Ayşe İŞÇİ’nin eşi 

Merhum Önder İŞÇİ’nin babası, 
Aka Otomotiv’de çalışan Dündar İŞÇİ’nin babası, 
Mustafa, Mehmet ve Mahmut İşçi’nin kardeşleri 

Gemlik Devlet Hastanesi Doktorlarından 
Şahmeran Çelenkoğlu’nun dayısı 

Emekli Öğretmen 
Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma 

Derneği başkanlarından 

Halil İŞÇİ’nin 
vefatı nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur.

Merhuma Tann’dan rahmet, 
Kederli ailesine başsağlığı dileriz. 

GEMLİK KARADENİZLİLER KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ



Umurbey Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler devam ediyor

Umurbeyliler şenlikte buluştu
Geçtiğimiz hafta Hindistan Halk Dansları Grubu’nun yaptığı gösterinin ardından önceki akşam düzenlenen şenlikte Umurbeyliler geç 
saatlere kadar eğlendi. Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, her yıl 11 Eylül'de düzenlenen konser etkinliğinin soğuk hava 
lara rastladı ğından bu yıl erken tarihe alındığını belirterek, eğlenceye yönelik etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Haberi sayfa 4’de

GEMİ İK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

11 Temmuz 2005 Pazartesi korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

ÖSS'de sistem 
yeniden değişti
ÖSS’nin süresi 3 saatten, 3.5 saate 
çıkı yor. Tek oturumda yapılan ÖSS 
sınavı, 2006'da 1970'li yıllarda 
olduğu gibi "aynı gün ara verilerek 
iki oturumda" gerçekleştirilecek.

Haberi sayfa 6’da

Cumhuriyet Halk Partisi’nin dün yapılan kongresine tek liste ile gidildi

Akyürek güven tazeledi
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP eriyor mu?
Büyük Millet Meclisi’nin ana muhalefet partisi 

Cumhuriyet Halk Partisi, giderek halktan kopu
yor mu?

AKP iktidarının bunca başarısız uygulamaları 
karşısında ana muhalefet partisi halkı arkasına 
alamıyor.

Dün yapılan CHP Gemlik ilçe kongresine 
katlamadım.

Kumla’daki yazlığa taşınmakla meşguldüm.
Ama Seyfettin arkadaşımının haberi ve kongre 

salonundaki ilgiye bakınca kendi kendime ne 
oluyor böyle? demekten de alıkoyamadım.

Gemlik’teki siyasi parti ilçe kongrelerini genel
likle izleriz.

CHP’nin açıklamaya göre 106 delegesi varmış.
Genel kurula 45 kişi katılmış.
Bu bana Demokratik Sol Partiyi anımsattı.
DSP’liler 150 üyeden fazla yazmazlar.. Genel 

Kurulu yapabilmek için gerektiğinde evlerden 
üye olan eşler toplanırdı...

Bugün Gemlik’te herhangi derneğin genel 
kurulu olsa bundan kalabalık üyesi ve katliam 
olurdu diyorum.

Deniz Baykal ve ekibi Cumhuriyetin kurucusu 
olan partiyi giderek eritiyor..

İlçe kongrelerine tabanın gösterdiği ilgi bunun 
göstergesidir.

Sevgili Kemal Demirel ve Sayın Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa Özyurt yapılan kongreleri- 
nasıl değerlendiriyor bilmem ama benim 
gördüğüm kadarıyla ilçenin en küçük salonunu 
bile dolduramıyor aslan sosyal demokratlar.

Bu gidiş Atatürk’ün kurduğu parti açısından 
hoş bir giriş, değil.

Bir yıl önce atamayla göreve gelen 
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başka 
nı Erdem Akyürek, bu kez sandık
tan çıkarak başkanlığını yeniledi.
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin olağan 
genel kurul toplantısı 
dün Esnaf Kefalet
Kooperatifi
Salonu’nda yapıldı.
106 delegenin 45.’inin 
katıldığı genel kurulda 
seçimlere eski 
Başkan Erdem 
Akyürek’in hazırladığı 
liste ile gidildi.
Akyürek konuşmasında 
“ -CHP, Türkiye'deki 
sosyal demokrat 
siyasetin amiral 
gemisidir, “dedi.
Seyfettin - 
ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Kongresine ilgi azdı. 45 delegenin katıldığı seçimlere tek liste il 
gidildi. Genel Kurula Bursa Milletvekilleri Prof. Mustafa özyurt ve Kemal Demirel de katıldı.

Kumla’ya ATM 
cihazı konuluyor 
Küçük Kumla'ya İş Bankası tarafından 
ATM cihazı konuluyor. ATM, İskele Mey 
danında bulunan Belediyeye ait binanın 
alt katında hizmet verecek. Sayfa 2’de

SSK Kanunu yürürlüğe girdi 
6 Ağustos 2003 tarihinden önce hak sahibi kız 
çocuklarına bağlanan gelir ve aylıklar; bunların 
evlenmeleri, sosyal sigortaya, emekli sandıklarına 
tabi çalışmaları veya kendi çalışmalarından dolayı 
buralardan gelir veya aylık almaları halleri hariç 
olmak üzere geri alınmayacak. Haberi sayfa 7'de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


11 Temmuz 2005 Pazartesi Sayfa 2
■■□UNLUK SİYASİ OAZSTSHHİ

Okuyucu Mektubu
' Hüseyin KAYA

“Gemlik Dağ fare doğurmuş”
Körfez Gazetesi'nin 6 Temmuz 2005 tarihli sayısın

da 'Yaşanabilir Gemlik için toplandılar' başlıklı bir 
haber yayınlandı. Yöresel dernek temsilcileri topla
narak ilçenin sorunlarını masaya yatırmışlar. 
Toplantıda üst düzey yöneticileri de hazır bulunmuş.

Her yönüyle yeterli ön hazırlıktan yoksun bu 
toplantıda söz yerindeyse, "Gemlik Dağı fare doğur
muş" Bir kere yöresel dernek temsilcileri Gemlik'in 
sorunlarını tespit edememişler ve haliyle toplantıya 
da getirememişler. Hani deniliyor ya: "O balıklar ki 
deryada yüzerler, deryanın ne olduğunu bilemezler" 
tertibinden katılmışlar bu toplantıya. Ve haliyle de, 
toplantıya böylesine hazırlıksız gelen hemşeri dernek 
temsilcileri de sayın yetkililerin canına minnet olmuş.

Belediye Başkanı sayın Mehmet Turgut, dernek
lerin Gemlik halkının temsilcileri olduğunu dile getir
miş. Bu iddia doğru değildir. Çünkü Gemlik'te İstan
bul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antakya ve daha 

-bir nice diğer illerden gelmiş ihsanlar yaşamaktadır.
Bunların Gemlik'te kurulu hemşeri dernekleri de 
olmadığına göre, nasıl olurda Gemlik'te iki elin par
maklarını bile aşamayan hemşeri dernekleri, 
Gemlik'te yaşayan 70 bine yaklaşan insanı temsil 
eder?

Gemlik sorunlarının tespiti için sadece hemşeri 
dernek temsilcileri yeterli olamaz. Bu konuda halkın 
katılabileceği toplantılar gereklidir. Yapılan bu kısır 
içerikli toplantıda sadece iki istem dile getirilmiş. 
Artvinliler Derneği Başkanı sayın Zeki Gedik, iskele
den tahmil ve tahliye işlemlerinin kaldırılmasını ve 
ana caddeye trafik lambası konulmasını istemiş. 
Birinci istem Belediye Başkanı sayın Mehmet Turgut 
tarafından reddedilmiş. İkinci istem ise: "Emir ver
meyip hizmet verdiğini" söyleyen Kaymakam sayın 
Mehmet Baygül tarafından caddeye konacak trafik 
lambasının aşırı yığılmaya sebep olacağı gerekçe
siyle reddedilmiş.

Bu şu demektir ki, şimdiye kadar olduğu gibi, bun
dan sonrada trafik terörü ve yayaların can pazarı 
devam edecektir. Trafik lambası konulması red
dedildiğinden, biz yayaların geçiş hakkı Kaymakam 
ımızın tarafından hız delisi araç sürücülerine 
bırakılmıştır. Acaba ana caddede karşıdan karşıya 
geçmek isterken meydana gelebilecek ölüm ve 
yaralanma sorumluluğunu da sayın Kaymakam 
Bey'imiz üstlenecek mi? Bilemiyorum!

Hiçbir olumlu sonuç üretememiş olan yukarıda 
bahsi geçen toplantı, rahmetli Aziz Nesin'in güldürü 
ve düşündürücü öyküsüne güzel bir konu olabilirdi.

Sağır kulaklara bağırıyorum: Buyurunuz size 
Gemlik'le ilgili sadece birkaç acil sorun:

Trafiğin yığılmaması için Ahmet Dural 
Meydam'nda ki gibi, şehrin çeşitli kavşaklarına daire 
trafiği ihtiyacı,

Körfez'e akıttırılan kanalizasyon ve kordonda 
yayılan iğrenç koku,

Şehrin sokaklarının mide bulandıran pisliği ve 
bakımsızlığı,

Karsak deresi'nden Körfez'e dökülen yağlı ve zift 
gibi simsiyah fabrika atıkları,

Dere boyu Kanalı'nın temizlemeyi bekleyen acıklı 
hali,

Bisiklet yarış kulvarı haline getirilen kontroldan 
yoksun- kordonlar,

Yelken Kulübü binasından başlayan patika yolda 
olan ve bu gazetede dile getirilen sorunlar,

Yeni düzenlenen kordonda eksik olan çöp kutu
lan,

İç ve dış turizmden nasiplenmeyen ve belediyece 
önlem alınmayan bir Gemlik,

Daha da sayacağım ama, yer kalmadı.
Gemlik'i çok sevdiğini söyleyen bir Belediye 

Başkam'mız var.
Var ama sormaktan da kendimi alamıyorum:
Bu ne nasıl sevgiymiş böyle?

Kumla sahillerindeki bloklar 25 cm. ayrıldı

Beton bloklar
dalgalara dayanamadı

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ
Kumla'da 
başlatılan 
sahil 
düzenlemesi 
içindedeniz 
kenarlarına 
konulan 
beton bloklar 
ayrılmaya 
başladı.
Deniz 
kenarlarına 
konularak 
sahil yaratıl
mak istenen 
çalışmalar 
bir vatan
daşın 
mahkemeye 
itirazı 
nedeniyle, 
bir süre önce

K. Kumla Belediyesinin sahile kumsal 
kazandırmak İçin yaptığı düzenleme ardın
dan geçtiğimiz günlerde gelen şiddetli dal 
gâlar beton blokları yerlerinden oynattı.

durdurulmuştu. 
Kumla 
Belediyesinin 
izin almadan 
başlattığı sahil 
düzenleme 
çalışmalarında

kullanılan beton 
bloklar kuvvetli 
dalgalar sonucun
da yaklaşık 25 
santimetre ayrıldı. 
Beton blokların 
altlarının dalgaların

etkisiyle açıldığı 
gözlenirken denize 
giren vatandaşların 
da tedirgin olmaları 
na neden oluyor.
Vatandaşlann 
üstlerinde oturduk

ları ağır beton blok
ların devrilmesi 
halinde ise can 
kaybına sebep 
verebilecek 
tehlike yaratacağı 
belirtiliyor

Kumla'ya ATM cihazı konulüyoı
Yazlık beldelerimiz
den Küçük 
Kumla'ya İş 
Bankası tarafından 
ATM cihazı k 
onuluyor.
Kumla iskele mey
danında bulunan 
Belediyeye ait 
binanın alt katında 
hizmet verecek 
olan ATM cihazı 
yazlıkçılara 
rahatlık getirecek. 
Çınaraltı Çay 
bahçesinin 
köşesinde tadilat 
çalışmaları bitirilen 
İş Bankası'na 
ait ATM cihazı 
sayesinde yaz

aylarında nüfusu Gemlik'e gelmeler önümüzdeki gün
yoğunlaşan ine gerek lerde açılarak
Kumla kalmayacak. hizmet vermesi
yazlıkçılarının ATM cihazının bekleniyor.
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[cumhuriyet Halk Partisi’nin dün yapılan kongresine tek liste ile gidildi

Akviirek güven tazeledi
Kumla’da 

Briç 
turnuvası 

düzenleniyor

Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre’nin 
katkılarıyla Bursa Briç Spor Kulübü tarafından 

Kumla’da 17 Temmuz 2005 Pazar günü 
turnuva düzenleneceği açıklandı.

Seyfettin SEKERSÖZ
Bir yıl önce atamayla 
CHP İlçe Başkanlığı 
görevine getirilen 
Erdem Akyürek, dün 
yapılan kongrede bu 
kez seçilerek, 
güven tazeledi. 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonu’nda yapılan 
kongreye, İlçe 
delegelerinin yanı 
sıra CHP Bursa 
Milletvekilleri Kemal 
Demirel, Prof. Dr. 
Mustafa özyurt, 
Mehmet Küçükaşık, 
İl Başkanı Abdullah 
özer, Osmangazi 
İlçe Başkanı

CHP kongresinde, Divan Başkanlığını İl Başkanı Abdullah özer yaparken, 
katiplikleri ise Haşan Çellkkalell ve Osman Turan yaptılar.

Ahmet Memişoğulları, 
İl Kadın Kolları 
Başkanı Şenay Şahin, 
il ve ilçelerden gelen 
parti yönetimleri ve 
Gemlik DYP, DSP ve 
SP İlçe başkanı ve 
yönetimleri katıldı. 
Divan başkanlığına 
İl Başkanı Abdullah 
özer'ln getirildiği 
kongrenin 
katipliklerini ise 
Haşan Çellkkalell İle 
Osman Turan yaptı. 
Faaliyet ve hesap 
raporlarının oku
narak, kabulünün 
ardından geçilen 
seçimlerde 106 
delegeden 45'i 
oy kullandı.

Tek liste ile gidilen 
seçimlerde CHP İlçe 
yönetimi şu İsimler
den oluştu.
Başkan Erdem 
Akyürek, 
ASİL ÜYELER :

Hulusi Ateşli, 
Münevver Çelik, 
Haşan Çellkkalell, 
Sedat Dörtpınar, 
Haşan Güllü, Selma 
Güneş, Osman Turan, 
Tahsin Kaya, özcan 
yerllkaya ve 
Zafer Ülgen. 
Kendisine yeniden 
görev veren 
delegelere teşekkür 
eden Erdem Akyürek, 
yaptığı konuşmada 
"Cumhuriyet Halk 
Partisi, Türkiye 
Demokratik siyaset 
yapısının kurucusu, 
olduğu gibi, 
Türkiye'deki sosyal 
demokrat siyasetin 
amiral gemisidir. 
Türkiye'de eşit, 
özgür, çağdaş 
toplum, sosyal ve 
kalkınmış bir hukuk 
devlet talebi olan 
merkez, kanaatimce 
CHP'ye yönelmelidir" 
dedi.

Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa Briç Spor 
Kulübü’nün 
Küçük Kunnla'da 
düzenleyeceği 
"Küçük kumla Briç 
Turnuvası (açık 
ikili)" Bursa II Spor 
Müdürlüğü ile 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre'nin 
katkılarıyla 17 
Temmuz 2005 Pazar 
günü gerçekleşecek. 
Beyin sporu olarak 
kabul edilen ve son 
yıllarda ülkemizde 
hızla yaygınlaşan ve 
gelişen briç oyunu, 
bu büyük 
organizasyon 
Körfez halkıyla 
(Gemlik, Küçük 
Kumla, Büyük 
Kumla, Narh, 
Armutlu) 
tanıştıracak.
17 Temmuz 
Pazartesi günü saat 
14.00 de küçük 
Kumla Çınaraltı 
Çay Bahçesi’nde 
başlayacak 
turnuvaya Bursa'nın 
önde gelen Briç 
oyuncuları katılacak. 
Çevre il ve ilçelerin 
turnuvaya yoğun 
ilgi gösterecekleri 
ve ayrıca 
Türkiye'nin ünlü 
Briççilerinin de 
katılması bekleniyor. 
Gemlik-Armutlu 

haltındaki tüm 
briç severlerin; 
yarışma heyecanı 
yaşamaları, 
tekniklerini 
geliştirme, turnuva 
deneyimi kazan
maları amacıyla 
önümüzdeki yıllarda 
da bu turnuvanın 
düzenlenmesine 
katkı yapmayı 
düşünen Küçük 
Kumla Belediye 
Başkânı Eşref Güre 
"Sportif ve sosyal 
etkinlikler ve belde 
turizminin gelişmesi 
açısından bu girişim 
büyük önem taşı
maktadır" dedi.
Turnuvaya 
katılmak isteyenler 
16 Temmuz 2005 
Cumartesi günü 
saat 20.00'ye 
kadar BBSK 
(Bursa Briç Spor 
Kulübü)'ne 
(0224) 2213514 ve 
2213506 nolu 
telefonlardan 
başvuruda 
bulunabilecekler. 
Turnuvaya 
kayıt işlemlerinin 
17 Temmuz 2005 
Pazar günü 
11.00-14.00 
saatleri 
arasında yapılacağı 
duyurulurken, 
katılım ücretinin 
10 YTL olduğu 
açıklandı.
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Umurbey Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler devam ediyor

Umurbeyliler şenlikte buluştu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birçok etkinliğe 
imza atan Umurbey 
Belediye başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
eğlenceye yönelik 
etkinliklerini 
sürdürüyor.
Geçtiğimiz hafta 
Hindistan Halk

ŞENEN SirerttaefoM
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları J J
* Sakana Misina Ağları 

İpAğ 
Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

vediğermalîemelerilehiynetini'dlejiiî

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 
MUDANYA / BURSA

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14
GSM : (0.532) 297 23 18

Dansları Grubunun 
yaptığı gösterinin 
ardından önceki 
akşam düzenlenen 
konserde Umurbey 
halkı geç saatlere 
kadar coştu.
Umurbey Futbol 
Sahasında düzenle
nen konserde ev 
sahipliği yapan

Güler'in misafirleri 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ve eşi, 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre 
ve eşi, Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir 
ve eşi, Yeniköy 
Belediye Başkanı 
İbrahim Çelikten ve 

eşi, Çakırlı Belediye 
Başkanı Mustafa 
Türk ve eşi yer aldı. 
Her yıl 11 Eylül'de 
düzenlenen konser 
etkinliğinin soğuk 
havalara rastladığın
dan bu yıl erken 
tarihe alındığını 
söyleyen 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
belde halkının 
özlemlerini 
giderecek etkinlik
lere devam edecek
lerini söyledi.
İki kardeş Aydan ve 
Anıl Volga kardeş
lerin birlikte yaptık
ları düet gösteri
leriyle coşan izleyi
ciler Grup Arman'ın 
solisti Murat'ın 
seslendirdiği bir
birinden güzel 
şarkılarla eğlencenin 
doruğuna çıktılar. 
Gecenin son 
solisti ise güzef- 
liğine sesini de 
katan damla oldu. 
Seslendirdiği 
şarkılarla özellikle 
gençleri coşturan 
Damla sahneden 
mutlu inerken 
izleyenlerde 
eğlenceli bir 
akşam yaşadılar. 
Konserin sonunda 
Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler 
sanatçılara çiçek 
vererek teşekkür 
ettiler.

ın ve Anıl 
kardeşret

Kaymakam Mehmet 
Baygül, Grup Armarç’ın 
S solisti Murat’a 

çiçek verirken görülüyor
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fıii aleîio Wi cıaiı Ma
Kumla'da 
devam eden 
"Epirden 
Beach Voley 
2005" 
serisinin 
dördüncü 
etabında 
bugün 
final 
oynanacak. 
Cuma günü 
Yunuslar 
Halk Plajında 
başlayan 
turnuvada, 
geçtiğimiz 
yılın final 
oynayan 
ekipleri yine 
iddialılar. 
Geçtiğimiz yıl 
Kumla'daki finalde 
birinci olan 
Eskişehir ekibi 
Selda ile Derya, 
bu yıl Güzelyalı 
etabında birincilik 
kürsüsüne 
çıkmışlardı.

Geçtiğimiz yılın 
İkincileri İstanbul 
ekibi Gizem ile 
Özlem ise Güzelyalı 
etabında aldıkları 
ikinciliği bu kez 
Kumla'da birinciliğe 
dönüştürme 
iddiasındalar.
Türkiye Plaj

Voleybolunun ilk iki 
sırasını alan Selda- 
Derya ile İstanbul 
ekibi Gizem-Özlem 
çiftinin önümüzdeki 
günlerde KKTC'de 
yapılacak plaj 
voleybolunda 
Türkiye'yi temsil 
edecekleri açıklandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Engürücük Muhtarı 
Osman Çelik'in 
torunu Ayberk 
Çelik, sünnet oldu. 
Engürücük 
Köyü’nde 
yapılan düğüne 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Albay 
Özen Şenyiğit, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İl 
Genel Meclisi 
Başkanı Mehmet 
Tunçak, AKP İlçe 
Başkanı Enver 
Çelik, DYP İlçe 
Başkanı Faruk 
Güzel ve çok sayı
da davetli katıldı. 
Arzu-Hüseyin 
çiftinin oğulları 
Ayberk, Muhtar 
Osman Çelik'in 
üç torunun 
en büyüğü.
Çelik ailesini ilk

düğünlerinde ve yakınları yalnız
dostları, akrabaları bırakmadılar.

Htilere salıte zirai ila; mnsı
Ziraat 
Mühendisleri 
Odası (ZMO), 
üreticileri sahte 
zirai ilaçlara 
karşı uyardı. 
ZMO Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Özden Güngör, 
son günlerde 
yaygınlaşan 
sahte ve kaçak 
zirai ilaçlara 
karşı üreticilerin 
dikkatli olmasını 
isteyerek, "İlacı 
bildiğiniz bayi
den, ambalajını 
iyi inceleyerek 
satın alın. 
Seyyar olarak 
ilaç satmaya 
gelenlere itibar 
etmeyin, en 
yakın resmi 
kurumlara 
bildirin. Emek, 
kazanç ve umut
larınız boşa 
gitmesin" dedi. 
Sahte ve kaçak 
ilaçlarla 
mücadele

konusunda 
ülkede bir de 
yetki kargaşası 
yaşandığını, şu 
anda devletin de 
hiçbir şey yap
madığını öne 
süren Güngör, 
"Devlet bu göre
vi oda ve fir
malara verdi. 
Firmalar da 
danışmanlık 
büroları kurdu
lar. İşin başına 
da eski emniyet 
müdürü, eski 
emekli 
subaylardan 
timler kuruldu. 
Bunların finans
manını tamamen 
firmalar karşılı 
yor. Çünkü, 
bunun zararını 
büyük firmalar 
görüyor. 70 mily
on liraya satılan 
tarım ilacı, ne 
idüğü 
belirsiz kişilerce, 
üreticiler 
kandırılarak

15 milyon liraya 
satılıyor" diye 
konuştu.
Sahte ve kaçak 
ilaçların genelde 
İran başta olmak 
üzere Irak ve 
Suriye'den getir
ildiğine işaret 
eden Güngör, 
"Ama bu ilaçlar 
sahte ve kaçak. 
Ayrıca 
bizim burada da 
bazı gözü açıklar 
sahte ilaç 
yapıyorlar.
Uçak firmalarının 
boşaltıp attığı 
kutuları toparla
yarak içine ne 
olduğu belirsiz 
kimyasal 
koyuyor, 
etiketini de gidip 
matbaada 
bastırıyorlar. 
Üretici dara 
düşmüş, fiyata 
bakıyor, alıyor 
ama hiçbir fay
dası yok" şek
linde konuştu.

Yazın hırsızlara dikkat
Uzmanlar, yaz tatili 
dönüşünde hırsız sür
priziyle karşılaşmaması 
için vatandaşları 
uyarıyor. Posta 
kutusunda biriken 
gazete, mektup ve fatu
raların hırsızlara 
davetiye çıkardığını 
belirten Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürü Mustafa Kıhtır, 
"Tatile giderken mutlaka 
komşunuza haber verin, 
gerekli tedbirleri alın" 
dedi.
Asayiş Şube Müdürü 
Mustafa Kıhtır, hırsı
zların tatil yapmadığını 
belirterek, "Evinizi tatil 
veya iş seyahati gibi 
sebeplerle uzun süreli 
terkettiğinizde evde 
olmadığınızı hırsızlara 
hissettirmeyin. Siz 
tatildeyken kapınızın 
önünde veya posta 
kutunuzda biriken 
gazete, mektup, fatura 
ve benzeri evraklar 
hırsızlara davetiye ola
cağından komşularınıza 
bunları almalarını 
tembih ediniz.
Evinizden uzun süre 
ayrılacaksanız, 
güvendiğiniz bir 
komşunuza evinizin 
uzun bir süre boş kala

cağını belirterek, gerek
tiğinde sizi nerede 
bulabileceğini bildirin. 
Plajlar, kampingler, 
piknik alanları ve benz
eri dinlenme ve eğlen
me yerleri hırsızlığın en 
kolay yapıldığı yerler
dendir. Böyle yerlere 
giderken değerli 
eşyalarınızı yanınızda 
götürmeyiniz, 
götürdüğünüzde bir 
kişinin sürekli 
eşyalarınızın yanında 
bulmasını sağlayınız" 
şeklinde konuştu. 
Kihtır, tatile gideceklere 
hırsızlık olaylarına karşı 
şu tavsiyelerde de 
bulundu
"Evin etrafını ışık
landırın, evinize alarm 
sistemi kurun, hırsızlığa 
karşı kıymetli eşyaları 
sigortalayın, evden çık
madan kapı ve 
pencereleri iyice kilit
leyin, hırsızlar eve 
girdiğinde yatak odasını 
karıştırdığından kıymetli 
eşyaları değişik yerde 
saklayın, evden uzun 
süreli ayrıldığınızda 
değerli eşya ve 
mücevheratları güve
nilen birine teslim edin, 
kısa süreli bile olsa 
evden ayrıldığında 

kapıyı mutlaka kilitleyin, 
büyük sitelerde özel 
güvenlik görevlisi tutun, 
apartman giriş kapısını 
sürekli kapalı tutun, 
mümkünse kapıya çifte 
kilit yaptırın, çatı 
katındaki banyo 
pencerelerinden, tuvalet 
pencerelerinden hava
landırmalardan hırsızın 
eve girebileceğini 
unutmayın, güvenlik 
zaaflarını tespit 
ederek polisten yardım 
isteyin, evinizi 
sigortalatın." 
Mustafa Kıhtır, tedbir
lere rağmen hırsızlığa 
uğrayan vatandaşların 
da paniğe kapılmayın 
çağrısında bulunarak, 
"Soğukkanlı olmaya 
çalışınız ve hiçbir 
eşyaya dokunmayınız. 
En yakın telefondan 155 
Polis İmdat'ı arayınız, 
mümkün olduğu 
kadar ayrıntılı bilgi ver
meye çalışınız. Çalınan 
eşyaları en ince 
ayrıntılarına kadar 
tanımlayınız ve ayırt 
edilebilir özellikleri 
hakkında bilgi veriniz. 
Çekleriniz çalınmışsa 
ilgili bankalara 
derhal bilgi veriniz" 
açıklamasında bulundu.
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ÖSS’de sistem yeniden değişti
ÖSS'deki sınav sis
temiyle soru sistemi 
bir kez daha değişti. 
ÖSYM ile Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 
üzerinde çalıştığı yeni 
ÖSS’nin süresi 3 
saatten, 3.5 saate 
çıkıyor.
ÖSS’nin süresi 3 
saatten, 3.5 saate 
çıkıyor. Tek oturumda 
yapılan ÖSS sonavı, 
2006'da 1970’li yıllar
da olduğu gibi "aynı 
gün ara verilerek iki 
oturumda" gerçek
leştirilecek.
ÖSYM ile Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 
üzerinde çalıştığı yeni 
ÖSS’nin süresi 3 
saatten, 3.5 saate 
çıkıyor. Kendi alan
larının dışına yönelen 
öğrenciler 180 yerine 
210 soru çözecek. 
Halen 300 olan tavan 
puan da otomatikman 
artacak.
GELECEK yıl üniver
siteye girecek yak
laşık 2 milyon gencin 
merakla beklediği 
yeni ÖSS sisteminin 
‘temel’ esasları belli 
oldu. Halen 3 saat 
olan büyük yarışın 

süresi 3.5 saate çıkıy
or. Sınav süresinin 
3.5 saate çıkarıl
masının, halen tek 
oturumda yapılan 
sınavın, ‘aynı gün iki 
oturumda’ yapıl
masını da gündeme 
getirebileceği bildiril
di. Karar bu yönde 
çıkarsa, 2006-ÖSS, 
1970’li yıllarda olduğu 
gibi aynı gün içinde 
‘ara vererek’ iki otu
rumda yapılacak.
ÖSYM ile Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın ortak 
çalıştığı bu ay sonun
da açıklanacak yeni 
sistem şöyle 
işleyecek:
2 BÖLÜMLÜ SINAV 
Tüm lise müfredatını 
kapsayacak sınav, 2 
bölümden oluşacak. 
İlk bölümde, düz ve 
meslek liselerinde 
ortak sınıf olan lise 1 
ve ilköğretimin ikinci 
kademesini de kap
sayacak, yetenek 
ölçme ağırlıklı 120 
soru yer alacak. 2’nci 
bölümde ise lise 2 ve 
3 müfredatlarını 
içeren, bilgi ağırlıklı 
sorular yöneltilecek. 
Adaylar, 30’ar sorulu 

Matematik 2, Fen 2, 
Türkçe 2 ve Sosyal 
2’den, alanlarına 
yönelik 60’ar soruyu 
çözecekler.
FARKLI ALANA 210 
SORU
Kendi alanlarının 
devamı niteliğindeki 
programlara yerleşe
bilmek için toplam 
180 sorudan sorumlu 
olacak adaylar, bazı 
alanlar için ortak olan 
işletme, iktisat gibi 
programları tercih 
eder veya alan dışı 
tercihte bulunurlarsa, 
3.5 saatlik sürede 
180’e ek olarak 2’nci 
bölümden de 30 soru 
çözmeleri gerekecek. 
SÜRE AVANTAJI 
Bu durumda tercih 
listesinde, sadece 
lisede okuduğu 
alanın devamı 
niteliğinde olan yük
seköğretim program
larına yer veren 
adayın, yarım saat 
avantajı olacak. Bu 
aday 3.5 saatlik 
süreyi 180 soru için 
kullanırken, yan alan 
ve alanı dışında ter
cih yapan, aynı 
sürede 210 soru 

çözmek zorunda 
kalacak.
BARAJ DEĞİŞECEK 
ÖSS’yi kazanma bara
jları da otomatik 
değişecek. Halen 160 
olan ÖSS’yi kazanma 
ve 2 yıllık ön lisans 
programlarını tercih 
edebilme barajı ile 
185 olan 4 yıllık pro
gramları tercih ede
bilme baraj puanları 
artacak. Yeniden 
hesaplanacak puan
lar, yeni sistemle 
duyurulacak.
TAVAN PUAN 
YÜKSELECEK 
Sınav birincisinin 
Ağırlıklı Ortaöğretim 
Başarı Puanı katıl
madan alabildiği 
‘tavan’ puan yüksele
cek, en düşük ‘taban’ 
puan değişecek. 
ÖSS’de halen tavan 
puan en az neti olana 
100, en çok neti 
olana 300 olarak 
uygulanıyor.
İSTEK SIRASINA 
GÖRE TERCİH 
Bu durum, önceki yıla 
ait en küçük yer
leştirme puanlarının 
referans olma özel
liğini 2006-ÖSS için

kaldıracak. 
Yükseköğretim pro
gramlarının bu yıla ait 
taban puanları ve 
yüzdelik dilimleri, 
2006-ÖSS’ye girecek 
ve tercih yapacak 
adaylara yol göstere
meyecek. Adaylar, 
öncelikle istek 
sıralarına dikkat 
ederek tercih yapmak 
zorunda kalacak. 
Kim, hangi testi 
çözecek 
MF ÖĞRENCİSİ 
Matematik-Fen 
alanından mezun olan 
öğrenci, alanının 
devamı niteliğindeki 
yükseköğretim pro
gramlarını tercih ede
cekse, 120 sorunun 
yanısıra 2’nci bölüm
den Matematik 2 ve 
Fen 2 testlerindeki 60 
soruyu çözecek. Bu 
aday, Eşit Ağırlıklı 
puan türüne göre 
öğrenci alan iktisat, 

işletme gibi program
ları da tercih etmek 
isterse, ayrıca Türkçe 
2 testindeki 30 soru
dan da sorumlu ola
cak ve 210 soru çöze
cek.
TM ÖĞRENCİSİ 
Türkçe-Matematik 
alanından mezun 
öğrenci, alanının 
devamı niteliğindeki 
yükseköğretim pro
gramlarını tercih 
ederse, 120 sorunun 
yanısıra 2’nci bölüm
den Türkçe 2 ve 
Matematik 2 test
lerinde yer alan 60 
soruya cevap vere
cek. Bu öğrenci, 
sözel puanla öğrenci 
alan program tercihi 
için Sosyal 2’den 30 
soru daha çözecek. 
Sayısal ile öğrenci 
alan program tercihi 
için de Fen 2’deki 
30 soruyu 
yanıtlayacak.

Wte
0
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Kızlar neden 
okula gönderilmiyor

Bazı 
bölgelerde 
ekonomik 
sorunların, 
bazı 
bölgelerde de 
törelerin kız 
çocuklarının 
okula 
gönderilmeme
sine neden 
olduğu 
belirlendi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ile
UNICEF, "Kız 
Çocuklarının 
Okullulaşma 
Oranının Düşük 
Olmasının Nedenleri 
ve Okullulaşma 
Oranının 
Artırılmasına Yönelik 
Çözüm Önerileri" 
konulu araştırma 
yaptı.
İki aşamalı olarak 
pı'am'anan araştır
manın ilk aşaması 
Edirne, İstanbul, 
Şanlıurfa ve Van'da 
gerçekleştirildi. Bu 
kapsamda konuyla 
ilgili tarafların görüş 
ve önerileri alındı. 
Türkiye genelinde 
yapılacak ikinci aşa
maya temel olması 
planlanan araştır
manın birinci aşa
masında elde edilen 
bulgular rapor haline 
getirildi.
Buna göre, kız 
çocuklarının okula 
gönderilmemesinin 
nedenleri yörelere 
göre değişiklik 
gösteriyor.
Özellikle akraba 
evliliklerinin yaygın 
olduğu yerlerde kız

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

çocuklarının okula 
gönderilmesi kararın
da anne-babanın yanı 
sıra "amca"nın da 
etkisi büyük. "Kız 
çocuklarının okula 
gitmesi halinde kendi 
çevresinden biriyle ' 
evlenmek istememe
si durumunda namus 
cinayetine kurban 
gitme olasılığı" 
özellikle anneleri 
korkutuyor.
Anne-babanın eğitim 
seviyesi, kız ve erkek 
kardeşlerin sayısı, ve 
annenin Türkçe 
konuşup konuşma
masının temel faktör
ler arasında yer 
aldığı belirtilen rapor
da, şunlar kaydedildi: 
"Özellikle anneler 
açısından, kız çocuk
larının okuma-yazma 
bilmesinin ve Türkçe 
öğrenmesinin anlamı 
farklıdır. Okuma- 
yazma bilen kızlar 
anneleri için kamusal 
alanlarda (örneğin 
hastaneye gittik
lerinde ya da adres, 
yol bulmaları, telefon 
etmeleri gerek

tiğinde) ve televizyon 
seyrederlerken tercü
manlık görevi üstlen
mektedir." 
Bazı ailelerin, genel
likle eğ iti m-öğreti m 
için ilk 3 yılın kız 
çocuklarına yeterli 
olacağı görüşünü 
taşıdıkları ifade 
edilen raporda, 
"Onlara göre 
bir kız çocuğunun 
3 yıl okula gitmesi, 
okuma yazma 
öğrenmesi ve Türkçe 
konuşup anlaması 
yeterli bir sosyal ser
maye oluşturması 
bakımından önem
lidir" denildi.
Bazı yerlerde 

anne-babaların 
kız çocuklarını 
okula gönder
memelerinin 
gerekçelerini 
ekonomik sıkıntılara 
dayandırdıkları 
ifade edilen raporda, 
sorunun, İstanbul, 
Şanlıurfa ve 
Van’da daha çok 
göç ve yoksulluktan 
kaynaklandığı 
belirtildi.

I 
i İ I I I i 
I i i 
! I

"Sosyal Sigortalar 
Kanununda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun", 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi 
Yürürlüğe giren 5386 
sayılı yasaya göre, 6 
Ağustos 2003 tari
hinden önce hak 
sahibi kız çocukları
na bağlanan gelir ve 
aylıklar; bunların 
evlenmeleri, sosyal 
sigortaya, emekli 
sandıklarına tabi 
çalışmaları veya 
kendi çalışmaların
dan dolayı buralar
dan gelir veya aylık 
almaları halleri hariç 
olmak üzere geri alın
mayacak.
Bunlardan, belirtilen 
haller haricindeki 
nedenlerle gelir veya 
aylıkları kesilen veya 
durdurulan kız 
çocuklarının gelir ve 
aylıkları, kesme veya 
durdurma tarihi

Amatör balıkçılara vergi sınırlaması
5035 sayılı kanunun 
21. maddesiyle 
başlığıyla birlikte 
değişen ve 2004 
yılında yürürlüğü 
giren yasa gereği, 
yat, kotra ve her 
türlü motorlu 
teknelerin vergi altı
na alınması amatör 
balıkçılara da vergi 
sınırlaması getiriyor. 
Yat, kotra ve her 
türlü motorlu teknel
erden vergi alın
masını öngören 
kanun sebebiyle 
Bartın'da bir çok 
amatör balıkçı tekne
si vergi kayıtı altına 
girecek. Bartın Liman 
Başkanhğı'nın 
yazıları gereği Vergi 
Daire Müdürlüğü 
Bartın'da bulunan 
yaklaşık 300 tek
nenin vergi kapsamı
na alınmasının 
gerektiğini bildirdi. 
Özel amaçla kul
lanılan sınıflarına 
giren yat, kotra ve 
her türlü motorlu 
tekneler tarifeye göre 
vergilendirilecek. Bir 
tarafta milyarlarca 
liralık yat ve kotralar 
bir tarafta da birkaç

itibariyle talep şartı 
aranmaksızın 
yeniden 
başlatılacak.
Gelir ve aylığın 
kesilmesi nedeniyle 
diğer hak sahiplerine 
önceki hisselerinden 
fazla ödenen tutarlar, 
gelir ve aylığı tekrar 
başlatılacak hak 
sahibine yapılacak 
ödemeden mahsup 
edilecek. Gelir veya 
aylığı kesilenlerden 
tahsil edilen tutarlar 
aynen iade edilecek. 
6 Ağustos 2003 tari

balık tutmaya çalışan 
amatör balıkçılar 
olduğunu belirten 
Deniz ve Tatlı Su 
Balıkçıları Derneği 
Başkanı Haşan Ak, 
vergi sistemindeki 
uygulamanın adil 
olmadığını belirtti. 
Taşıt cinsi ve motor 
gücü ile yaş sınırla
malarına göre alı
nacak vergilerin 
sadece yaş konusun
da geçerliliğini 
koruyacağını da 
belirten Ak, "Bu 
kanun neyi öngörüy
or anlamış değiliz. 
Liman Başkanlığı ve 
Vergi Dairesi sürekli 
irtibat içinde mevzu
at belli değil. Henüz 
bir netice alamadık. 
Arkadaşlarımız 
vergilerini yatırmaya 
gidiyor Vergi 
Dairesi alamıyor.

hinden önce ölen 
sigortalıdan dolayı 
hak sahibi ana ve 
babaya; Sosyal 
Sigortaya, Emekli 
Sandıklarına tabi 
çalışmaları 
veya kendi çalış
malarından dolayı 
buralardan gelir veya 
aylık almaları 
nedeniyle gelir ve 
aylıkları kesilenlere, 
gelir ve aylığın 
kesildiği 
tarihe kadar 
yapılan ödemeler 
geri alınmayacak.

Gelir Genel 
Müdürlüğü'nün bu 
vergi sınıflandırıl
masının amatör 
balıkçı teknelerini 
kapsam içinde tutup 
tutmadığı konusunda 
cevap bekliyoruz. Yat 
ve kotralara bakılıy
or, bir de amatör 
yıkık dökük ayakta 
zor duran teknelere 
bakılıyor. Arada uçu
rumlar olmasına rağ
men vergideki sınır
lamada ayrı saflarda 
tutuluyoruz. Ayrıca 
vergileme sistemi 
teknelerin Liman 
Başkanlığı'na kayıt 
ettirildiği tarihe göre 
geriye dönük alı
nacak. Neden 
bugüne kadar 
uyarılmadık ve 
hiçbir yetkili bize 
şunu yapacaksınız 
demedi" dedi.
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M Erdoğan’dan araba bekliyor ‘Bölgemde her an deprem olabilir'

Başbakanlık'a 
başvurarak sık sık 
arıza yapan makam 
otomobilinin 
değiştirilmesini 
isteyen Ecevit 3 
aydır yanıt bekliyor. 
Başbakanlık, kendi
sine tahsis edilen 
ve sık sık arıza 
yapan 1995 model 
Mercedes marka 
makam otomobilin
in yerine yeni bir 
aracın verilmesi için 
başvuran eski 
Başbakan Bülent 
Ecevit'e 3 aydır 
yanıt vermedi. ' 
Ecevit de, inip bin
erken zorlanmasına 
karşın, DSP'nin 
kendisine tahsis 
ettiği panelvan tipi 
zırhsız araçla seya
hat etmek zorunda 
kaldı. Ecevitler, 
Başbakanlığa 
ulaştırılan talep 
sırasında "tahsis 
edilecek otomobilin 
Mercedes olması 
şart değil" mesajını 
da iletti.
Başbakanlık kısa 

süre önce 
Mercedes marka 10 
yeni otomobil 
alırken, Ecevit'in 
aylardır makam 
araçsız kaldığı 
anlaşıldı.
Başbakanlık 
görevinin sona 
ermesinin ardından 
Ecevit'e 1995 model 
Mercedes marka bir 
binek makam 
otomobili tahsis 
edildi. Ecevit, 
Başbakanlığı döne
minde rahatsızlığı 
da göz önüne alı
narak kendisine 
özel olarak hazır
lanan Ford marka 
son model panel
van tipi aracı da 
iade etti.
1.5 YILI SERVİSTE 
GEÇTİ 
Ancak, Ecevit'e 
tahsis edilen oto
mobil arıza yap
maya başladı. 
Yaklaşık 3 yıl önce 
tahsis edilen aracın 
ortalama 1-1.5 yılı, 
aralıklarla serviste 
geçti. Aracın

değiştirilmesi dışın
da başka bir 
seçeneği kalmayan 
Ecevit, koruma 
görevlileri 
aracılığıyla 6 ay 
önce durumu şifaen 
Başbakanlığa iletti. 
Yanıt alınmaması 
üzerine de 3 ay 
önce bu talep resmi 
olarak iletildi. 
Resmi talepte, 
aracın uzun süredir 
arıza yaptığı ve 
maliyeti artırdığı 
vurgulandı. 
Son Başbakanlık 
görevi öncesi Kartal 
marka makam aracı 
kullanan Ecevit'in 

başvurusunda 
"yeni aracının 
Mercedes olması 
şart değil" 
mesajını ilettiği de 
belirtildi.
Başvurusuna yanıt 
bekleyen Ecevit, bu 
arada DSP'nin ken
disine tahsis ettiği 
Mercedes marka 
panelvan araçla 
seyahat etmeye 
başladı. Ancak 
Başbakanlıktaki 
yönetmeliklere 
göre, zırhlı araca 
binmesi gereken 
Ecevit'in kullandığı 
panelvanın zırhsız 
olduğu belirtildi.

Doğu Anadolu'da 
deprem riski altın
da bulunan bir ilin 
CHP'li milletvekili, 
bölgesinde her an 
büyük bir deprem 
olabileceğini 
söyleyerek 
Meclis'in önlem 
almasını istedi. 
CHP’li Şevket 
Gürsoy, 1. dere
cede deprem böl
gesinde yer alan 
Adıyaman’da 500 
yıldır ciddi bir 
sarsıntı yaşanma
masını tehlike 
sinyali sayarak 
Meclisten 
yardım istedi. 
Araştırma korniş 
yonu kurulmasını 
talep eden Gürsoy, 
“Bölgede, yakın 
zamanda büyük 
depremler yolda. 
Acil önlem alın
malı.” dedi.
Deprem kuşağında 
bulunan 
Türkiye’deki 
sağlıksız yapılaş
ma büyük yıkım
lara davetiye 
çıkarıyor. Bu 
gerçeğe işaret 
eden eski 
Bayındırlık Bakanı 
Zeki Ergezen, 
geçtiğimiz aylarda

“Kırsal kesimdeki 
bir ilimizde 5,9-6,3 
büyüklüğündeki 
bir depremde 
binaların yüzde 
72’sinin yıkılabile
ceğini belirledik. 
Panik olmasın diye 
ilin ismini açık
lamıyoruz.” 
ifadelerini 
kullanmıştı.
Doğu Anadolu fay 
hattında yer alan 
birçok il, 
Ergezen’in sözleri
ni üzerine almıştı. 
CHP’li Gürsoy da, 
eski bakanın 
Adıyaman’ı işaret 
ettiğini savunuyor 
ve ilmi verilerle 
iddiasını destek 
liyor. Uzmanların 
görüşleri doğrul
tusunda, 
Marmara’da 
yaşanan 17 
Ağustos depremi 
benzerinin Doğu 
Anadolu fay hat
tında da yaşan
abileceğine dikkat 
çeken Şevket 
Gürsoy, 1513’ten 
beri Türkoğlu- 
Gölbaşı arasını 
kapsayan bölgede 
deprem yaşan
madığını, bu yüz
den yıkıcı sarsın

tıların her an ola
bileceğini 
kaydediyor.
Konuya ilişkin 
Zaman’a bilgi 
veren Gürsoy, fay 
hattındaki 
Çelikhan, Gerger, 
Gölbaşı, Sincik ve 
Tut ilçelerinde 
acilen önlem alın
ması gerektiğinin 
altını çiziyor. 
Gürsoy, “Bölgeyi 
etkileyecek bir 
depremin büyük 
can ve mal kaybı
na sebep olacağı 
nasıl İlmî bir 
gerçekse, 
depremin etki
lerinin azaltılabile
ceği de bilinen bir 
gerçektir.” diyor. 
Geçtiğimiz yıl 
Çelikhan ilçesinde 
yaşanan 3,8 
büyüklüğündeki 
depremde 6 
kişinin hayatını 
kaybettiğini 
hatırlatan 
Şevket Gürsoy, 
bunu çarpık 
yapılaşmaya 
bağlıyor. Bölge 
halkının endişeli 
olduğunu 
belirten Gürsoy, 
ilgilileri göreve 
çağırıyor.

ÖNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ X

New Holland 
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New Holland Traktörlerinin 
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Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
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Marshall, Akçalı inşaat boyaları 
Sıhhi Tesisat Malzemeleri

* Kat Kaloriferi 
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Baymak Kombi ve E.C.A 
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ONARIM İŞLERİ- BOYA BADANA İŞLERİ 
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Amatör balıkçılara
vergi sınırlaması

5035 sayılı kanunun 
21. maddesiyle 
başlığıyla birlikte 
değişen ve 2004 yılın
da yürürlüğü giren 
yasa gereği, yat, kotra 
ve her türlü motorlu 
teknelerin vergi altına 
alınması amatör 
balıkçılara da vergi 
sınırlaması getiriyor. 
Yat, kotra ve her türlü 
motorlu teknelerden 
vergi alınmasını 
öngören kanun sebe- . 
biyle Bartın'da bir çok 
amatör balıkçı teknesi 
vergi kayıtı altına gire
cek. Bartın Liman 
Başkanlığı'nın yazıları 
gereği Vergi Daire 
Müdürlüğü Bartın'da 
bulunan yaklaşık 300 
teknenin vergi kap
samına alınmasının 
gerektiğini bildirdi. 
Özel amaçla kullanılan 
sınıflarına giren yat, 
kotra ve her türlü 
motorlu tekneler tarif
eye göre 
vergilendirilecek. Bir 
tarafta milyarlarca

liralık yat ve kotralar 
bir tarafta da birkaç 
balık tutmaya çalışan 
amatör balıkçılar 
olduğunu belirten 
Deniz ve Tatlı Su 
Balıkçıları Derneği 
Başkanı Haşan Ak, 
vergi sistemindeki 
uygulamanın adil 
olmadığını belirtti. 
Taşıt cinsi ve motor 
gücü ile yaş sınırla
malarına göre alınacak 

.vergilerin sadece yaş 
konusunda geçerliliği
ni koruyacağını da 
belirten Ak, "Bu kanun 
neyi öngörüyor 
anlamış değiliz. Liman 
Başkanlığı ve Vergi 
Dairesi sürekli irtibat 
içinde mevzuat belli 
değil. Henüz bir netice 
alamadık.
Arkadaşlarımız vergi
lerini yatırmaya gidiy
or Vergi Dairesi 
alamıyor. Gelir Genel 
Müdürlüğü nün bu 
vergi sınıflandırıl
masının amatör balıkçı 
teknelerini kapsam

Kredide kayma sorun yaratmıyor
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 1. 
Gözden geçirmeye 
bağlı alınması gereken 
833 milyon dolarlık 
kredideki kaymanın, 
finans dengeleri 
açısından bir sorun 
yaratmadığını söyledi.

Gazetecilerin soru
larını yanıtlayan 
Şener, "1. Gözden 
geçirmeye bağlı alın
ması gereken 833 
milyon dolar kredi 
kaymıştır. Ancak bu 
kredinin kaymış 
olması, finans den
geleri açısından bir

sorun yaratmamak
tadır. Çünkü 
Hazine'nin finans den 
gelerinde sağlıklı bir 
yapı vardır. Hatta yıl
başı itibariyle 
öngörülmeyen bazı 
ilave gelirler 
vardır” dedi.
Şener, 2. gözden

Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 
ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Güray BİRLİK

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

içinde tutup tutmadığı 
konusunda cevap bek
liyoruz. Yat ve 
kotralara bakılıyor, bir 
de amatör yıkık dökük 
ayakta zor duran 
teknelere bakılıyor.
Arada uçurumlar 
olmasına rağmen 
vergideki sınırlamada 
ayrı saflarda tutuluy
oruz. Ayrıca vergileme 
sistemi teknelerin 
Liman Başkanlığı'na 
kayıt ettirildiği tarihe 
göre geriye dönük alı
nacak. Neden bugüne 
kadar uyarılmadık ve 
hiçbir yetkili bize şunu 
yapacaksınız demedi" 

dedi.
Deniz ve Tatlı Su 
Balıkçıları Derneği 
Başkanı Haşan Ak, 
Karadeniz'de bu 
durumda olan 200 bin 
sandal ve tekne 
olduğunu ve sorunun 
Türkiye genelinde 
bulunduğunu belirtti. 
Ak, Bartın 
Milletvekilleri 
aracılığıyla konuyu 
meclis gündemine 
taşıyacaklarını ve bu 
kanunun yeniden 
düzenlenmesini 
isteyeceklerini sözler
ine ekledi.

geçirmeyle ilgili çalış
maları sürdürdükleri
ni, bu çalışmalar 
devam ederken, her 
zaman sosyal güven
lik yasasının 
geçebileceğini ifade 
etti.İki gözden 
geçirmenin birleştirilip 
birleştirilmeyeceğine 
ilişkin Şener, finans 
dengeleriyle bağlantılı 
dile getirilen kredi dil
imine fazla takılmayı 
uygun görmediğini 
belirtti.

: DEVREN SATILIK ! 
I_______________________________________ I

I
 INTERNET CAFE

Yeni Sahilde 
0.535 834 42 50

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Komodor
Gemlikspor’un bir dalı olan ve Borusan A.Ş. 

tarafından finanse edilen Yelken Kulübü Gemlik 
halkına açıldı.

Şimdi yeni kayıt yapılıp, genç nesile yelkencil
iğini denizi ve deniz spornu sevdirmek.

Deniz şakaya gelmeyen bir spor sahası. Bu 
saha Türkiye’mizi üç taraftan çevirmiş durumda. Bu 
büyük su ekonomiye, turizme son derece faydaları 
var.

Gemlik’imizin coğrafya üzerindeki yeri; eşi ben
zeri zor bulunan bir yerde, güzel bir koy. Senenin 
en az yedi ayı poyraz rüzgarına açık.

Evet ilçemizde açılan Yelken Kulübü’müz var. 
Yaz okuluna 6-8,9-11,12-14 yaşlarındaki çocukların 
eğitimi için arampta buluhmayan bir olay. Ne varki 
bu sporun asılı ve en ideal olan yaş grubu 8-9 yaş 
grubudur.

7.6.2005 tarihinde ismi kadar kendiside mümtaz 
bir kişiliğe sahip Gemlik Yelken Kulübü Komodor’u 
Mümtaz Ünal Bey’le çok kısa sürüde olsa hem 

tanışıp hem de yelken sporunda bana yardımcı ola
caklarını söylediler sevinmedim değil çok az malû
matım olan bu sporda da biraz birşeyler öğrenmek, 
öğrendiğimide sizlere bu köşeden aktarmaktır.

Çok kısa zamanda olsa bu sporun sporcusu 
sadece optimis için yetişen sporcunun 4 sene 
tecrübeye sahip olması gerekir ki, yetiştirdiğimiz 
bu gençler müsabakalara girip dereceler alsınlar.

Komodor nedir?
Aslında yazımın en başında bu cümleyi açıkla

mam gerekirdi.
Askeri yönden Türk Donanması’nda aynı tipten 

en az dört gemilik bir floya komuta eden komutan
lar. (Albay, Amiral düzeyinde kişiler)

Bir kuruluşu bağlı yolcu gemilerinin en kıdemli 
kaptanına KOMODOR denir.

Komodor’un kendine has bir forsu vardır. 
Gemiye çekilen ve kırmızı zemin üzerinde sekiz 
köşeli iki yıldızı içeren forsdur.

Yelken kulüplerinde ise üçgen bayrak, köşeler
den tam ortaya gelir bir şekilde kesicek. Daire için
deki beyaz yıldız bu da yelkencinin forsudur.

Evet benim yazmak istediğim bunlar değildi 
gayem. Elimde 40 seneye dayanan ve dünyada 25 
adet bulunan Piri Reis’in kendi eliyle yapmış 
olduğu haritanın bendeki kopyalarımdan birinin 
fotokopisini çektirip bir adetini kulübümüze asıl
mak üzere sayın Komodor’a verecektim.

Gemlik’te bu tür fotokopi makinası olmadığı için 
kendilerine veremedim.

Evet ismi; Mümtaz,
Kişiliği ; Mümtaz
Kariyeri ; Mümtaz Komodor
Sayın Mümtaz Enel Komodor’un bayarılı ola

cağına eminim.
Ileriki tarihlerde de yelken sporu için yazacağım 

ve sizlere bilgi vermek için bu mümtaz kişidenbil- 
giler alacağım.

Bence ilk etapta yapılması gereken, Komodorla 
çalışacak bir Klüp Amirl'nin ve de bir telefonun 
olması.

8.6.2005

KİRALIK
KKUA

EŞYALI VE EŞYASIZKRALK 
HAM DAİRE

513 96 83



Sayfa 1011 Temmuz 2005 Pazartesi

Kadınlara kilolarınızı ŞİİR KÖŞEŞj
Celal BAY 1

ağır ağır verin uyarısı
Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Öğretim Üyesi 
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Canan Asal, 
çok hızlı kilo ver
menin yanlış 
olduğunu belirterek, 
ağır ağır verilen 
kiloların bir daha 
geri alınmadığını 
söyledi.
Atakum Belediyesi 
tarafından düzenle
nen seminerde 
konuşan Beslenme 
ve Diyet Uzmanı 
Canan Asal, sabah 
yürüyüşünün saat 
06.00’da başlaması 
ve aç karna yapıl
ması gerektiğini, 
çünkü vücudun 
fizyolojik olarak 
kendini biyolojik 
saate göre 
ayarladığını, biyolo
jik saatin ise güneş 
enerjisiyle birlikte 
başladığını kaydetti. 
Canan Asal, sabah

güneşiyle birlikte 
güne başlayan 
insanların daha 
sağlıklı, zinde, aktif 
ve dinamik ola
cağını vurgulayarak, 
"Sabah sporuna 
biyolojik saatle bir
likte başlanmalı. 
Çünkü gece uykuya 
yattıktan sonra 
vücuttaki değişik 
salgı ve hormonlar 
da uyumaya başlar. 
Bunlardan biri de 
vücudumuzun kilo 
yapan en önemli 
hormonlarından 
olan insülindir. İşte 
bu hormon gece 
uykuya yatıyor ve 
sabah erken 
saatlerde kalk
tığınızda o hiç uyan
madan siz fizik 
aktiviteye 
başladığınız zaman 
bütün yağıar 
yanıyor. Sabahları 
bir şey yiyip de bu 
hormonu uyandır

HAÇİN ‘
Yazan : Zebercet COŞKUN

- Tamam! Kirkor bu. Kirkor Şinikyan 
Yukarı mahalleli koca kafalı, geri 

zekalı Kirkor’u... Aram’la hiç çekeme
zlerdi birbirlerini.... Şimdi el ele, kafa 
kafaya...

Yerlerde boş şarap testileri, duvarlar
da gümbürtülü kahkahalar... On iki jan
darma kafa kafaya... Sobanın yanı 
başında... Yerlerde... Bakır taslar bir 
doluyor, bir boşalıyor. Bakır sahanlarda 
peynir, turşu, et... Bakır sahanlarda 
daha neler neler... Kirkor Şinikyan’ın kir- 
piksiz mavi gözleri, bir bir dolaşıyor 
ötekilerin üstünde. Fesinin yanlarından 
sarı saçları alnı ve ensesi üstüne tel tel 
dökülmüş. Sakalsız, yumuşak 
yanaklarında kıpırtılar var. Dudakları 
düz, çekilmiş... Küçük biçimli burnun 
uçlarında titremeler Höketçe’de ne 
varsa Kirkor’un. Kirkor’un ve kendi jan
darmalarının... Yalnız Osman ağanın 
kiler ortak... Sütüne havale Kirkor’un. 
Getirecek... Bir bir... Paylaşacaklar... 
Hacı Ağazade Ali efendininkiler de 
öyle... On iki jandarmanın on ikisi de 
pay alacak.

- Tamam mı?
- Tamam... Tamam... Tamam...
Taslar yine doldu. Lıkır lıkır... Testiler 

boşalıyor. Taslar bir doluyor, bir

mayın. Aksi halde 
yorulacağınız gibi 
aşırı enerji har
carsınız. Zaten, 
sabah güneşi doğ
madan önce uyanan 
kişilerde açlık ken
dini hissettirmez" 
dedi.
İnsan vücudunun 
günlük 2-2.5 litre 
suya ihtiyacı 
olduğunu, fazlasının 
vücudu yoracağını, 
bu nedenle elde 
su şişesiyle spor 
yapanların işi abart
tığını belirten Asal, 
bu davranışa son* 
verilmesinin kişinin 
sağlığı için faydalı 
olacağını ifade etti.

Kadınlara kilonun 
ağır ağır verilmesi 
önerisinde bulunan 
Canan Asal, "İnsan
lar kilolarını, aldık
ları sürede vere- 
bilseydl dünyada 
şişman insan 
kalmazdı. Bir insan 
1 gram fazlalığını 
eritebilmek için 7 
kalori vermeli. 
Dünya Sağlık 
Örgütü haftada 
yarım kilo, 
maksimum 1 
kilo verilmesini 
tavsiye ediyor.
Yani, ağır verilen 
kilolar bir daha 
geri alınmaz" 
diye konuştu.

boşalıyor. Duvarlarda kahkahalar...
- Gaytancızade Mürselinki benim... 

Nesi var, nesi yok... Parası, pulu, 
avradı...

- Oğlan da dişe göre...
- Hah, hah, hah!
- Benim Gaytancizade... Benim 

payım... Nesi varsa! Aram Çavuş şiş 
göz kapaklarının arasından baygın 
baygın bakıyor.

- Falan senin!”
- Filan benim
- Ondan ben de pay isterim!
- Para, pul kimde çoktur bilinmez ki.... 

Bilsek bilsek malı, mülkü biliriz.
- Mala mülke boş veri Altına bak!
- Elmasa, inciyle bak!
- Kısmete artık!
Sobaya kucak dolusu odun atıyorlar 

yeni baştan. Şubat ayının ortaları. Bu yıl 
kış çok geç geldi, ama yaman geldi, 
belli ki geç gidecek.

- Bak arkadaş! Benim işime karışalım 
deme. Bizim mahallenin zenginini ben 
bilirim ve de nasıl söyleteceğim...

Yüzler, göz, burun bir de ağız. Ağızlar 
kocaman kara birer fırın... Şarap testisi 
elde, şarap tulumu kucakta... Omkuşu 
olacağı jandarma bunlar... Öyle deme! 
Herkes kendi havasında.. Yeni kay
makam gelmiş. O da kimmiş? Kim olu 
yormuş? Particiler sağ olsun. Jandarma 
partisine güvenmese ortaya çıkar mı? 
Tutanı, destekleyeni olmasa ardında. 
“Yeni kaymakam kimmiş? Görürüz onu 
da. Her gelen, önceleri böyle kasılır, 
sonra da ipliği pazen. Kuklalar gibi... 
Görürüz onu da. On iki jandarmanın

BOZUK HAVA
Kayalarda ses var, 
Sende tıs yok.
Neden hep kışta geziyorsun?
Yalnız kendini değil be gülüm, 
Beni de eziyorsun!

Oysa başımız hep çiçek tutardı. 
Gönlümüz rüzgârı eleyip, 
Kışta baharı yutardı.
Yoksa "gönül işleri"de 
Bozuk havaya mı uydu?

Zemheride gül açar mı? Kimbilir...

SATILIK
- Umurbey’de yol kenarında 
12 dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı 
2250m2 imarlı satılık arsa

Müracaat Tel: 513 96 83
kurduğu gizli komite gece yarısından 
sonra dağıldı. Aram Çavuş hantal 
bedenini kilim kaplı döşemeye devirdi. 
Kocaman bir şarap tulumu sanki... 
Yumuşat, yaygın.. Yan devrilmiş, bir 
bacağı ötekinin üstünde, sağ kolu can
sız uzanmış öne, ötekinin belinin üstüne 
salmış, saçları dağılmış gözler kapalı... 
Göz yeri bile belirsiz şimdi... Bir başka 
jandarma iki bacağını ayırmış, kazık gibi 
yatıyor döşemede. Bir öteki yüzükoyun 
devrilmiş... Ağızlar aralık... ıslak, 
göğüsler hırıltılı...

Yeni kaymakam da kim oluyormuş? 
Atını sürüp dağ, bayır dolaşsın karda, 
buzda... Haçin’de kimin öleceği, kimin 
kalacağı belli oldu bile. Jandarma 
dairesinin üst katının bir odasında, 
şubat ayının ortalarına doğru soğuk, 
rüzgarlı bir gecede... Mal, mülk, altın, 
mücevher her biri kimin cebine girecek 
bir bir belli oldu. Cadı kazanı başladı 
Kaymakamağa.. Yağmanın artık gün işi 
olduğunu biliyorlar, önce yılan ıslığı gibi 
fısıldaşırken, sonunda kahkahalarlar 
inlettiler tavanları. Çekiştiler, itiştiler, 
sonunda anlaştılar ve de sızıp kaldılar 
yerlerde. Kirkor sabaha adamlarını alıp, 
Höketçe’yi. Yakın köyler çetelerle 
sarılmış da olsa çekilmeyecekler.... |

Teğmen Ohannes’ten yazılı bir emir 
aldı Kirkor Yinikyan.

- Dinlemiyorlar beni kumandanı!... I 
Dinleyen yok... Tanımıyor kimse.. 
Kimsin diyorlar.

- Bu emir sende dursunl Karakol 
kumandanı sen! Ne demek dinle
memek? Devamı var.
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Sıcak kum felç yapıyor
Tatil yapayım 
derken sakın ha, 
felçle burun burun 
kalmayın. Çünkü 
kumun sıcak etkisi 
damarları büzüyor. 
Özellikle yaşlıların 
yüksek tansiyon, 
kalp ve damar 
hastalıklarında 
felçlere sebep 
olabiliyor...
Güneş, kum ve 
deniz birçok kişi 
için tatilin anlamı.. 
Yorucu bir kışın 
ardından kızgın 
kumlara uzanıp, 
güneşin ve denizin 
tadını çıkarmak 
hepimizin hayali. 
Yine güneşin ısıt
tığı kumlar, özellik
le ileri yaşlardaki 
insanların ağrıları
na derman aradık
ları mekanlar.
Bacaklarını ve 
gövdesini kızgın 
kuma gömüp, 
saatlerce ağrıları 
nın geçmesini 
bekleyen insanlar, 
hiç de alışık 
oirnâdfğflTTrz 
zaralar değil. 
Ne var ki, araştır
malara göre kumun 
bu rahatlatıcı sıcak 
etkisi aslında felçe 
kadar varabilen 
rahatsızlıklara 
sebep olabiliyor.

Uzmanlara göre, 
yüksek tansiyon, 
kalp ve damar 
hastalıkları olan 
belirli bir yaşın 
üzerindeki insanlar, 
kum banyolarından 
özellikle uzak dur
malı. Sıcak kum 
her romatizmaya iyi 
gelmiyor. Memorial 
Hastanesi Fizik 
Tedavi ve Rehabi 
litasyon uzmanı Dr. 
Rıza Azeri Najat, 
kum banyoları ve 
etkilerini anlattı: 
İLTİHABI YAYIYOR 
"Kum banyolarında 
kumun genel etki
lerinden yarar
lanılır. Sıcak kum, 
özellikle kireçlen
melerde kasların 
gevşemesi ve has
tanın rahatlamasını 
sağlıyor. Ağrılarını 
dindiriyor. Kumun 
basıncı ise masaj 
etkisi yapıyor. 
Ancak, hastalığı 
olan herkesin kum 

banyosundan fayda 
göreceğini düşün
mesi çok yanlış. 
Sıcak kumun, ro 
matizma hastalığını 
geçici bir rahatla
ma dışında 
iyileştirici bir etkisi 
yok. Kum banyosu, 
iltihaplı eklem ro 
matizması ya da 
varisleri olan 
hastalara kesinlikle 
tavsiye edilmiyor. 
Çünkü, sıcak etkisi 
vücutta mevcut 
olan ödemi artın 
yor. Kumun hasta 
bölgeye yaptığı 
basınç etkisi ilti
habı yayıyor." 
TANSİYON 
YÜKSELİYOR 
"Sıcak kum, belirli 
bir yaşın üzerindeki 
yüksek tansiyon, 
kalp ve damar 
hastalıkları olanlar 
için çok tehlikeli. 
Sıcaklık ve basın 
cin etkisiyle geniş 
leyemeyen damar

larda kan dolaşımı 
zorlaşıyor. Bu 
durum tansiyonun 
yükselmesine, kalp 
rahatsızlıklarının 
artmasına sebep 
olabiliyor. Felçlere 
kadar varabilen 
durumlar ortaya 
çıkabiliyor. Bu yüz
den, insanların 
kum banyosu yap
madan önce, mut
laka uzman bir 
hekime danışması, 
tansiyon, kalp 
ve damar hastalık
ları hakkında bilgi 
edinmesi şart." 
NE KADAR 
KALMALI?
"Yumuşak doku 
romatizmalarında 
rahatlatıcı etkisi 
kabul edilen sıcak 
kum, etkisini en 
fazla 30 dakika 
içinde gösteriyor. 
Bu yüzden uzun 
saatler kumun 
içinde gömülü 
kalmanın bir anlamı 
yok. Vücutlarının 
belirli bir bölgesini 
tvû'ıTîâ ğükTftSYP 
yaşlılar, en azından 
vücudun üst 
kısmını gölgede 
tutmalı. Ağrılardan 
kurtulmak için 
vücudun hepsini 
kuma gömmek de 
yarar sağlamıyor."

Yaz aylarında 
dişlere dikkat

Fazla şekerli, çok tüketildiğini ifade
sıcak ve soğuk ederek, "Yaz
gıdaların üst üste
tüketilmesi gibi 
nedenlerle, yaz 
aylarında dişlerin 
enfeksiyonlara 
daha açık hale 
geldiği, bol su 
tüketiminin ise diş
leri rahatlattığı 
bildirildi.
Selçuk Üniversitesi 
Ağız, Diş, Çene 
Hastalıkları ve
Cerrahisi Anabilim 
Dalı Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Ercan 
Durmuş, sıcakların 
artmasıyla, vücud
un hararetinin 
giderilmesi için 
aşırı gıda

aylarında aşırı
sıcak, fazla 
şekerli, sıcak ve 
soğuk gıdaların 
üst üste tüketilme
si, vitamin 
eksikliği ve vücut 
direncinin düşmesi 
dişlerimizi tehdit 
ediyor. Kış ayların
da bizi rahatsız 
etmeyen diş 
kökünde ve diş 
etindeki küçük 
enfeksiyonlar, 
yaz aylarında aşırı 
sıcaklarla ve say
dığımız etkenlerle 
artarak, şiddetli 
ağrılara neden ola
biliyor" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 1212
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoölu-Esadab 514 45 49
Anytur 514 47 71

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2179 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA ...

G< 
işi 
İÇİ

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü 

baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı ISI o : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax :‘(O.224) 513 35 95

MÜHE"D,İ?LÂ*
Sebahattın DOKSDOKSANBİR

Buderus

gsısnp
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

. YETKİLİ BAYİİ

DOGALGAZ 
mİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOGALGAZ Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58BİZİM İŞİMİZ
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Fırıncılar son kez uyarıldı
Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri fırın ve simitçi dükkanlarına yönelik denetimlerini sürdürürken bazı 
işletmelere son kez uyarıda bulunuldu. İlçe Tarım Müdürü Dr. İbrahim Çetin ile Gıda Kontrolörleri, fırın işletmelerinin 
içinde yaptıkları denetimlerde hijyenik ortamı kontrol ettiler. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
12 Temmuz 2005 Sah korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Gençali Köyünün Kurşunlu Belediyesine bağlanması konusu Büyükşehir Meclisi’nde görüşülmedi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Dün, toplanan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi beklenen Gençali 
Köyü’nünün Kurşunlu’ya bağlanması konusu gündeme alınmadı. Bir süredir Gemlik 
Belediyesi mi, yoksa Kurşunlu Belediyesi’ne mi bağlanacağı tartışılan Gençali 
Köyü’nün sorunu açıklık kazanamazken, Gemlik Belediyesi’nin geçtiğimiz hafta aldığı 
imarla ilgili ovada 4 kata inşaat izin verilmesi kararı Büyükşehir Meclisinde kabul edildi.

Ne olacak bu Gençali’nin durumu?
Dün toplanan Bursa Büyükşehir Meclisinde 

görüşülmesi beklenen Gençali Köyü’nün 
Kurşunlu Belediyesi’ne bağlanmas ıgündeme 
alınmadığı için hiç konu bile edilmemiş.

Gençali Köyü halkından bazıları, Cami 
Yaptırma Derneği adını kullanarak imza toplayıp, 
AKP İl Başkanlığına götürerek, Gemlik 
Belediyesi’ne bağlanmak istemişler.

Yasa gereği nüfusu 2 bine geçen yerlerin 
statüsü değişiyor..

Eh istiyorlar deyip, siyasiler de vatandaşı kır
mamak için, Gençali Köyü’nü Gemlik’in bir 
mahallesi yapıyerdiler.

Gençali halkı geç uyandı.
Gemlik ile aralarında neredeyse 20 km. uzaklık 

var.
Bu durum Gemlik’in de işine geldi.
Sınırlar büyünce emlak vergileri artacak..
Bir tek bu yörenin temizlik işlerine bakılacak.
Gençali Köyünde büyük araziler Muhtarlığın 

gözetimindeydi. Halk plajı muhtar Mejdi 
Nalcı’nın gayretleriyle halka açılmıştı.

Hiçbir köyde olmayan araç ve gereçleri vardı.
Konu yeniden siyasetçilere götürüldü.
Gençali Köyü, Kurşunlu bize yakın, bizi 

Kurşunlu’nun mahallesi yapın deyor.
AKP il Başkanı köye gidip konuyu inceledi.
Kararı siyasiler verecek.
Bu karar verilirken mantıklı ve doğru karar ve 

rilmeli.
Olması gereken yapılmalı, yoksa siyasi iktidar

lar gelir gider, ama yanlış kararlar geç de olsa 
düzelir.

Ama, sıkılan o yörenin halkı olur.
Büyükşehir konuyu görüşmeliydi.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi dün 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin’in 
Başkanlığında top
landı.
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde geçtiğimiz 
hafta imar konusunda 
alınan Ovada 4 kat 
yapılaşma kararı 
Büyükşehir Meclisince 
kabul edildi.
Karar Meclis toplan
tısından 31 gün sonra 
kesinleşecek.

Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

Büyükşehir Belediye Meclisi dün toplantısında Gençali Köyü’nün duru
munu gündemine almayınca şimdilik Gençali Köyü yine Gemlik’in bir 
mahallesi olarak kalmaya devam edecek.

Bursa’da bomba 
paniği yaşandı

Sahipsiz bir çanta, polis tarafından 
İçinde bomba olabileceği ihtimali 
üzerine fünye ile patlatıldı. Çan
tadan, kullanılmayacak kadar eski 
bir fotoğraf makinesi çıktı, hab. 5’de

Köy muhtarı intihar etti 
İznik'te bir süredir tedavi gördüğü hastalık yüzünden 
bunalıma girdiği öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Kadir 
Öner, önceki gün öğle saatlerinde tarlasındaki su 
kuyusuna atladı. Köyün 7 yıllık muhtarı olduğu öğre
nilen Kadir Öner'in 3 metre derinliğindeki su kuyusuna 
atlamadan önce ayaklarını ve kollarını vücuduna 
bağladığı bildirildi. Bu arada, jandarma intihar olayıyla 
ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 

www.ozcanvural.tk

Haftada İki

Adı demir çelik kendisi altın

Ereğli
Demir Çelik kurulduğu günden beri karlı ,iy i iş yapan bir kuru
luş...

Türkiye ‘nin ekonomi tarihi boyunca kurabildiği en değerli şir
ket.

Geçen sene ki cirosu 3.2 milyar dolar... Kârı 600 milyon 
dolar..

Sayın okur biraz rakamlar vererek seni aydınlatmak istiyo
rum.

Öz varlığı 3 milyar dolar , bu gün kurmaya kalksan , ton başı
na 2 bin dolardan en az 5 milyar dolar harcamamız gerekir. Yıllık 
üretim kapasitesi olan

3.6 milyon ton üretimin 500 ton üretiminin 21 ülkeye ihraç 
ediyor..

3 milyon tonunu da iç piyasaya satıyor.
Buna rağmen Türkiye ithal ettiği 4 milyon ton çeliğe de yılda 

yaklaşık olarak 3 milyar dolar ödüyor.
Başarılı bir yönetim altında çalışan Ereğli Demir -Çelik yeni 

yatırımlar yapıyor.
Birkaç yıl önce “batık “ İSDEMİR de Ereğli Demir -Çelik ‘e 

bağlandı.
Bağlandıktan sonra iyi idare ile kâra geçti.
Yeni yatırımları ile daha da verimli olacak kapasitesi 7 milyon 

tona yaklaşacak.
Yeni limanı ile Türkiye’nin en faydalı tesisi.
Ürünleri yok satan ,Çin ‘in malını baştan kapattığı, gelişen 

Türk otomotiv endüstrisinin en büyük girdisi yassı mamulleri 
üreten , geçen yıl 600 milyon dolar kâr ederek %14 temettü 
dağıtan ,kendi gelişimini finanse edebilen

“Altın “ değerinde bir şirket.
Bu şirketi satacaklar.. Yabancılar alacaklar..
Ereğli’nin değerini 2 milyar dolar gösterip ucuza kapatacaklar.
Bunun adı resmen “kapkaççılık veya dolandırıcılık “ tır.
Değerinin uzmanlarca 3.5 - 4 milyar dolar olduğu söylenen 

bu tesis, düzmece raporlarla değeri düşük gösterilip 2 milyar 
dolardan kapmaya çalışan yabancı şirketlerle dolu..

Ereğli Demir - Çelik'i satın alan Türkiye ‘nin iç demir-çelik 
pazarını da eline geçirecek .

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Mittal Steel , Arcelor , 
Corus Ereğli Demir- Çelik’in yanında İskenderun Demir -Çelik ‘i,

Ereğli’nin Romanya da kurduğu fabrikayı, limanı, ulaşımını 
,maden alanında faaliyet gösteren 7 şirketi daha “paket halinde 
“ almak için sıraya girdiler...!

Altın yumurtlayan, bir daha yerine koymamız mümkün 
olmayan bir eğer tesis ucuza kapatılacak Sayın Türk halkı....

Erdemir’i satacaklar Türk halkım. Satacaklar.
Yüzde ellisi zaten halka açık , geri kalan yüzde 50 ‘sine İsk

enderun, Romanya ‘da ki fabrika + 7 şirketle birlikte Ereğli’nin 
4 -5 yıllık kârının karşılığı olarak 2 - 2.5 milyar dolara yabancılar 
kapacaklar.

Yazık... Batan tüccar misali yok pahasına elimizden gidecek...
Bu güzel şirketi satacaklar . yabancılar kapacaklar...!
Bizim devlet adamlarımız VİP uçaklarına binecek , “Cari 

açığımızı 2 milyar dolar azalttık “ diye nutuklar söyleyip ,Vip 
helikopterlerine binip kebapçı dükkanı açılışına gidecekler.

Bu satılan onların değil senin malın , halkım malına sahip çık..
Bu gereksiz, kendi mali bilançolarını iyi göstermek için 

yapılan kelepir satışlara dur de.
Sonra sipsivri -çini çıplak kalacaksın....
Ey halkım : Bahçevansın biberin yok
Durumundan haberin yok...

ABONE OLDUNUZ MU?
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Kumla’da
tiyatro akşamları Dİ 

ba 
ba 
ak

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Kumla Belediyesi yaz 
şenlikleri kapsamın
da Sercan-Serkan 
Alben kardeşlerin 
bulunduğu 
İstanbul Gökkuşağı 
Tiyatro grubunu 
ağırladı.
Handan Karacan'ın 
yazdığı, Selçuk 
Uluergüven'in yönet
tiği "Ondan Bundan 
Şundan 2" adlı 
oyunla KumlaTılarla 
buluşan İstanbul 
Gökkuşağı 
oyuncuları, sahili 
dolduran yüzlerce 
tiyatro severe unuta
mayacakları bir yaz 
akşamı yaşattı. 
Olacak O Kadar 
Televizyonu dizisinin 
sevilen oyuncusu

Sinan Bengier ile 
Aşmalı Konak 
dizisinden tanınan 
Metin Yıldırım'ın da 
rol aldığı oyunda 
günümüz yaşantısı 
kara mizah olarak 
anlatılıyor.
Oyunu Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler

ve eşleriyle birlikte 
izleyen Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, belde 
halkına yaz etkinlik
lerine devam edile
ceğinin müjdesini 
verirken tiyatroculara 
katkılarından ötürü 
teşekkür ederek 
çiçek verdi.
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Gençali Köyünün Kurşunlu Belediyesine bağlanması konusu Büyükşehir Meclisi’nde görüşülmedi

Büyükşehir 4 katı onayladı
Dün, toplanan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi beklenen Gençali Köyü’nünün Kurşunlu’ya 
bağlanması konusu gündeme alınmadı. Bir süredir Gemlik Belediyesi mi, yoksa Kurşunlu Belediyesi’ne mi 
bağlanacağı tartışılan Gençali Köyü’nün sorunu açıklık kazanamazken, Gemlik Belediyesi’nin geçtiğimiz hafta 
aldığı imarla ilgili ovada 4 kata inşaat izin verilmesi kararı Büyükşehir Meclisinde kabul edildi.
Dün toplanan 
Büyükşehir 
Belediye 
Meclisi’nde 
Gemlik'le ilgili tüm 
kararlar onay
lanırken, Gençali 
ve Kumsaz ile ilgili 
önerge gündeme 
getirilmedi.
Aylardır sorun olan 
Gençali ve 
Kumsaz'ın Gemlik'e 
mahalle olarak 
bağlanmasının 
ardından süren 
tartışmalar 
geçtiğimiz hafta 
sonu Gemlik 
Belediyesi Temizlik 
İşleri ekiplerinin 
Kumsaz'a giderek 
temizlik işlerine 
başlamalarıyla son 
bulmuştu.
KARAR 
BÜYÜKŞEHRİN 
OLACAK 
Gençali ve Kumsaz 
halkının 
Kurşunlu'ya 
bağlanmak 
istemelerine 
karşılık Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir, yap
tığı açıklamalarda 
Gençali'yi beldeler
ine bağlanmasını 
istemediklerini dile

Dün toplanan Bursa Büyükşehir Beylediye Meclisinde Gemlik ovasında inşaat 
izninin 4 kata çıkması onandı.Gençali Köyü’nün Kunrşunlu Belediyesine bağlan 
ması konusu ise gündeme alınmadığı için görüşülmedi.
getirmişti.
AKP İl Başkanı 
Hayrettin Çak- 
mak'ın Kumsaz'a 
gelerek durumu 

^yerinde görmesinin 
ardından gelişen 
beklentilerde ise 
Gençali ve 
Kumsaz'da referan
dum isteği vardı. 
Dün toplanan 
Büyükşehir 
Belediye

Meclisinde bekle
nen olmadı ve 
Gençali ile Kumsaz 
konusu gündeme 
getirilme yerek 
Gemlik'in mahallesi 
onaylanmış 
gözüktü. 
Büyükşehir 
Belediye 
Meclisi’nin Ağustos 
ayında tatil 
nedeniyle toplan
mayacak olması 

konunun değişik 
şekilde gelişmesi 
halinde ancak Eylül 
ayındaki toplantıya 
getirilebileceği 
ifade edildi.
Gemlik Belediye - 
Meclisinde alınan 
en önemli kararlar
dan biri olan 4 kat 
uygulaması ise

Büyükşehir 
Belediye 
Meclisinde onay
landı.
Kararın meclis 
toplantısından * 
sonra geçecek 31 
gün sonunda 
yürürlüğe gireceği 
bildirildi.

Adatepe 
destek 
istedi

Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
çirkin birer tablo olarak 
göze çarpan 
tabakhanelerin ve meyve- 
sebze halinin bir an önce 
kent dışına taşınması 
çalışmaları için Büyükşehir 
Belediye Meclisi'nden 
destek istedi.
Hikmet Şahin başkanlığın
da toplanan mecliste 
Başkan Altepe, kentin 
kangren olmuş projeleri 
olarak adlandırdığı 
tabakhaneler bölgesi ve 
halin en kısa zamanda 
taşınmasını istedi. Yıllardır 
gündeme gelen fakat bir 
türlü işletilemeyen bu 
taşınma sürecinin başlatıl
masının şart olduğunu 
vurgulayan Altepe, "Şehrin 
göbeğinde kalan meyve- 
sebze hali 7 mahalleyi de 
abluka altına alıyor. 
Konumuyla olduğu kadar 
görüntüsüyle de bir utanç 
tablosu olan hal için bir an 
önce yeni bir yer belirlen
meli. Gürsu'da başlayan 
hal alanı yeniden değer
lendirilmeli. Görükle'nin 
batısındaki bölge de hal 
alanı olarak düşünülebilir" 
dedi.
Tabakhanelerin şehir dışı-. 
na taşınmasının, deri 
sanayicileri bölgesi oluştu- 
rulamadığı için bir türlü 
gerçekleştirilemediğini 
belirten Altepe, "Deri 
sanayicileri bölgesini de 
en kısa zamanda oluştur
malıyız. Osmangazi 
Belediyesi olarak 
tabakhaneler bölgesini 
kentin cazibe merkez
lerinden biri haline getirm
eye çalışıyoruz. Bu 
çabamızda tüm partililerin 
ve meclis üyelerin desteği
ni bekliyoruz" diye konuş- 
tu. Başkan Altepe, 
geçtiğimiz hafta 
Osmangazi Belediye 
Meclisi’nde gergin anlar 
yaşanmasına neden olan 
Acemler Köprülü Kavşağı 
Projesi'nin son durumu ile 
ilgili de Başkan Şahin'den 
bilgi istedi.
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İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri esnaf denetimlerini sürdürüyor

Fırıncılar son kez uyarıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ alınmasının ardından kontrol ettiler.

Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğü Gıda 
Kontrol ekipleri fırın 
ve simitçi dükkanları
na yönelik denetim
lerini sürdürürken bazı 
işletmelere son kez 
uyarıda bulunuldu. 
Gıda üreten işyer
lerinin İlçe Tarım 
Müdürlükleri tarafın
dan denetim altına 

ilçede başlatılan dene
tim uygulamaları 
sonucunda noksanları 
bildirilen işletmelere 
son kez uyarıda 
bulunularak bir ay 
süre tanındı.
İlçe Tarım Müdürü Dr. 
İbrahim Çetin ile Gıda 
Kontrolörleri, fırın 
işletmelerinin içinde 
yaptıkları denetim
lerde hijyenik ortamı

Küçük oranda nok
sanlıklar tespit edilen 
bazı fırınlar ikaz 
edilirken bazılarında 
ise Fare kovucu ses 
dalgası yayan elek
trikli aletin bulunması 
ise sevindirici oldu. 
Fırın işletmelerinde 
sorumlu yönetici bel
gesi, gıda izin belgesi, 
gıda sicili belgesi, 
yapı kullanma ruhsatı 
ile çalışanların sağlık 
karnelerini kontrol 
eden İlçe tarım 
Müdürü Dr. İbrahim 
Çetin ile ekipler, aynı 
zamanda fırınların 
haşere mücadelesi 
yapıp yapmadıklarını 
da kontrol ettiler.
Yapı kullanma ve işy
eri açma ruhsat

ŞENEN MvsHatelefiIrt'
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları

* ipAğ 
Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa 
Macun 
GalvenizH çivi 
TMC sintine pompası

* ıdı°tnıııl:tM^

Erkan
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

MUDANYA / BURSA 
Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 

GSM : (0.532) 297 23 18

Berkay erkekliğe adım allı
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi ödüllü 
ebelerinden Seher 
Alan ve eşi Salih 
Alan, biricik oğulları 
Mehmet Berkay’ı 
geçtiğimiz günlerde 
Manastır Mert Aile 
Gazinosu’nda sün
net ettirdiler.. 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
doktor, hemşire ve 
personelinin yoğun 
olarak katıldığı sün
net düğününde Alan 
ailesini yakınları da 
yanlız bırakmadılar. 
Seher ve Salih Alan 
küçük oğullarının 
mutluluğunu dost
ları ile paylaştılar.
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AKP'Iİ gençler halı sahada
Seyfettin Şekersöz

AKP İl Gençlik 
Kollan
Başkanlığı'nın 
düzenlediği 
Hah Saha Futbol 
Turnuvası devam 
ediyor.
3Temmuz'da 
başlayan turnuvaya 
tüm ilçelerin genç
lik kollarının 
oluşturduğu 
futbol takımları 
katılıyor.
Yıldırım Kaplıkaya 
Spor Tesislerinde 
devam eden turnu
vada Gemlik ekib
inin rakipleri rse 
Orhangazi, 
Yenişehir ve 
İnegöl ekipleri. 
Grup Aile çay 
Bahçesi sahibi 
Haşan Toksabay'ın 
sponsorluğunda 
maçlara çakına 
Gemlik AK Parti

.PG, otoaaz ve gazyağına zam

ekibinde Murat 
Kuru, Veis, 
İbrahim, Mehmet 
Cömert, Selman, 
Murat Yavuz, 
Alpaslan, Zafer, İsa, 
Gencay, Ali ve M. 
Akif 
yer alıyor.

İlk maçta Orhangazi 
ekibine 4-2 yenilen 
Gemlik AKP genç
leri, ikinci maçında 
ise Yenişehir'i 
17-0 yendi. 
Çeyrek finale 
çıkması için Pazar 
günü oynayacağı

İnegöl maçından 
galibiyet yada 
beraberlikle ayrıl
ması gereken 
Gemlik ekibi iddialı 
olduklarını 
belirterek maçı 
mutlara kazanacak
larını söylediler.

Bursa’da 
bomba 
paniği

Sokakta bırakılan 
sahipsiz bir çanta, 
polis tarafından 
içinde bomba ola
bileceği ihtimali 
üzerine fünye ile 
patlatıldı. Çan
tadan, kullanılmay
acak kadar eski bir 
fotoğraf makinesi 
çıktı.
İngiletere'deki 
terörist saldırılar 
ve Çeşme'de pat
layan bombanın 
ardından Bursa'da 
paniğe neden olan 
olay, öğle saat
lerinde Heykel Adil 
Tıp Kurumu 
önünde yaşandı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
sahipsiz bir çanta 
olduğu yönündeki 

ihbar üzerine 
ekipler harekete 
geçti. Çevrede 
önce güvenlik 
çemberi oluşturan 
polis, bomba 
uzmanı çağırdı. 
Bomba uzmanı 
ekip tarafından 
fünye ile patlatılan 
çantada eski bir 
fotoğraf makinesi 
olduğu görüldü. 
Önceki gün 
Çeşme'de bir çöp 
kutusunda pat
layan ve 20 kişinin 
yaralanmasına 
neden olan olayın 
ardından, Bursa'da 
da buna benzer bir 
olayın yaşanabile
ceği ihtimali 
nedeniyle vatan
daşlar büyük panik 
yaşadı. BHA

Likit Petrol Gazı 
(LPG), otogaz, 
gazyağı ve jet 
yakıtının rafineri 
çıkış fiyatlarına, 
yarından geçerli 
olmak üzere zam 
yapıldı.
Zammın perakende 
fiyatlara LPG'de 
yüzde 1.83, 
gazyağında yüzde 
2.09, jet yakıtında 
yüzde 4.62, otogaz- 
da ise yüzde 1.51 
civarında yansıması 
bekleniyor.
LPG ve otogazın 
çıplak ton rafineri 
çıkış fiyatı, yüzde 
3.78 oranında 
artarak 573.07 
YTL'den 594.76 
YTL'ye yükseldi. 
LPG'nin dağıtım şir
ketlerini ilgilendiren 
"vergili" rafineri 
çıkış fiyatı ise 
yüzde 1.83 oranın
da artarak, tonda 
1,401.92 YTL'den

1,427.52 YTL'ye 
çıktı.
Otogazın rafineri 
çıkış fiyatı da yüzde 
1.51 oranında 
artarken, vergili ton 
fiyatı 1,693.38 
YTL'den 1,718.98 
YTL'ye çıktı.
LPG ve otogazda 
en son düzenleme, 
4 Haziran tarihinde 
yapılmıştı. 
Gazyağının ve jet 
yakıtının çıplak 
rafineri çıkış fiyatı 

ise yüzde 4.63 
artışla, metreküpte 
629.71 YTL'den 
658.86 YTL'ye yük
seldi.
Gazyağında zam, 
"vergili" rafineri 
çıkışında yüzde 
2.09 olurken, 
metreküp fiyatı 
1,642.22 YTL'den 
1,676.61 YTL'ye 
çıktı.
Jet yakıtının vergili 
fiyat yüzde 4.62 
oranında arttı. Daha

zıi'te & muhtarı

önce metreküp 
744,83 olan jet 
yakıtının fiyatı 
779.22'ye yükseldi. 
Gazyağı ve jet 
yakıtında fiyatında 
son düzenleme, 16 
Haziran 2005 tari
hinde yapılmıştı. 
Tüpraş'ın yaptığı 
ayarlamanın ardın
dan, dağıtım şirket
lerinin perakende 
fiyatlarını belirleyip 
açıklamaları 
bekleniyor.

intiharetti
İznik'e bağlı Hocaköy Muhtarı Kadir 
Öner(47), tarlasındaki su kuyusuna 

atlayarak intihar etti.
İznik İlçe Jandarma Bölük 
Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, bir 
süredir tedavi gördüğü hastalık yüzün
den bunalıma girdiği öğrenilen evli ve 3 
çocuk babası Kadir Öner, önceki gün 
öğle saatlerinde tarlasındaki su 
kuyusuna atladı. Köyün 7 yıllık muhtarı 
olduğu öğrenilen Kadir Öner'in 3 metre 
derinliğindeki su kuyusuna atlamadan 
önce ayaklarını ve kollarını vücuduna 
bağladığı bildirildi.
Bu arada, jandarma intihar olayıyla ilgili 
çok yönlü soruşturma başlattı.
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AB’nin Türkiye ve
Hırvatistan’dan beklentileri var

— -------------------------------------------------------  ---------- ----- —«I

Rusya’da patlama
Devlet Planlama 
Teşkilatı, AB'nin, 
Birliğe katılımda 
son iki sırada 
olması beklenen 
Hırvatistan ve 
Türkiye'den istek
lerini kıyasladı. 
DPT'nin çalışması
na göre, 
AB Türkiye için 
"Kopenhag 
Kriterleri göz 
önünde bulunduru
larak Türkiye'nin 
üyelik yükümlülük
lerini tamamıyla 
üstlenememesi 
halinde AB yapıları
na en güçlü bağlarla 
kenetlenmesinin 
sağlanması" ifadesi 
kullandı. Hırvatistan 
için buna gerek 
görmedi.
İki ülkeden karşılan
ması istenen 
yükümlülükler 
arasında ifade fark
lılıkları da yer alıyor.

Hırvatistan için 
"siyasi kriterleri 
karşılamaya devam 
etmeli" denildi. 
Türkiye için, müzak
ereler süresinde 
reform sürecinin 
devam etmesi 
gerektiği vurgulandı. 
Ayrıca, 
Hırvatistan'dan 
savaş suçlularının 
iadesi için atım 
atması isteniyor. 
Türkiye'den ise iyi 
komşuluk ilişki

lerinin sürdürülme
sine önem verilmesi 
ve mevcut sınır 
anlaşmazlıklarını, 
BM şartı uyarınca 
ihtilafların barışçı 
yollarla halli ilkesine 
uygun olarak 
yürüyeceğini 
(gerektiğinde 
Uluslararası Adalet 
Divam'mn zorunlu 
yargı yetkisi de 
dahil olmak üzere) 
taahhüt etmesi 
bekleniyor.

Rusya'nın 
kuzeyinde Ukta 
kentinde bir 
mağazada patlama 
meydana geldi. 
Olayda 2 katlı bina 
yerle bir olurken en 
az 16 kişi öldü. İlk 
açıklamalara göre 
olay gaz patlaması.. 
Rusya'nın kuzeyin
deki Ukta kentinde 
bir dükkanda mey
dana gelen patla
mada, en az 16 
kişinin öldüğü 
bildirildi.
Acil Durumlar 
Bakanlığı sözcüsü 
Viktor Beltsov, iki 
katlı binada mey
dana gelen patla
maya neyin yol 
açtığının henüz bil
inmediğini kaydetti. 
Acil Durumlar 
Bakanlığı, olayda en 
az 16 kişinin 
öldüğünü açıkladı. 
Bakanlık sözcüsü 
Viktor Beltsov, "pat
lama iki katlı tuğla 
bir binada meydana 
geldi. Patlamanın 
nedeni araştırıy

oruz" dedi.
Sözcü Beltsov, pat
lamanın başkent 
Moskova'nın bin 500 
kilometre kuzey
doğusundaki Komi 
bölgesinin Ukhta 
kasabasında mey
dana geldiğini 
belirtti.
Rus İnterfaks ajansı, 
patlamanın ardından 
binada yangın çık
tığını belirtti. Ukta 
kenti, başkent 
Moskova'nın yak
laşık 1300 kilometre 
kuzeydoğusundaki 
Komi bölgesinde 
yer alıyor.
Rus İnterfaks haber 
ajansının polise 

dayanarak verdiği 
habere göre, olaya 
gaz patlaması neden 
oldu.
NEDENİN GAZ PAT
LAMASI OLDUĞU 
BİLDİRİLDİ 
Rusya'nın kuzeyin
deki Ukta kentinde 
bir mağazanın iki 
katlı binasında mey
dana geldiği 
bildirilen, en az 16 
kişinin öldüğü patla
maya, gaz patla
masının yol açtığı 
açıklandı.
İnterfaks ajansı, 
polise dayanarak, 
patlamanın nedenini 
gaz patlaması olarak 
duyurdu.

0

AROL MOBİLYA
MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI
OÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDkOP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

““ AM PANSİYON
i 
i i 
I i

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. 

Yavuzlar Apt 13 No:1 43/C BURSA 
Tel: (0.224) 363 98 72

Dereağzı Mevkii • Büyükkumla / GEMLİK 
Rezervasyon Tel: 539 03 03
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.iselere yeni Hafta ortasına Mat sırt
zoru nü dersler geldi

Önümüzdeki 
öğretim yılında 
4 yıla 
çıkartılan lisel
erde yeni ders 
programı 
şekillendi. Lise 
öğrencilerinin 
haftalık 30 
saat göreceği 
yeni ders 
çizelgesinde, 
yeni zorunlu 
dersler de var. 
Talim Terbiye
Kurulu'nun hazır
ladığı yeni ders çizel
gesini Yeni Şafak 
yayınladı. Lise öğren
cilerinin haftalık 30 
saat göreceği dersler 
arasında, 'Tanıtım ve 
Yönlendirme, Ortak 
Beceriler, Dil ve 
Anlatım, Bilgisayar, 
Trafik Bilgisi' gibi 
yeni zorunlu dersler 
de var.
Milli Eğitim Bakanlığı 
2005 yılından itibaren 
4 yıla çıkartarak 
yeniden yapı- 
landırıdığı liselerin 
ders programını da 
şekillendirmeye 
başladı. İlk kez Yeni 
Şafak’ın yayınladığı 
Talim Terbiye 
Kurulu'nun hazır
ladığı yeni ders çizel
gesine göre, lise 
öğrencilerinin haf
talık 30 saaat göre
ceği dersler arasın
da, 'Tanıtım ve yön
lendirme, ortak 
beceriler, dil ve 
anlatım, bilgisayar, 
trafik bilgisi' gibi yeni 
zorunlu dersler de 
bulunuyor, öğrenci
lerin Türkçe bilgileri
ni, 'dil ve anlatım' ile 
'edebiyat' olarak 2 
ayrı zorunlu dersle 
daha da iyi öğren
meleri sağlanacak. 
Yabancı dil bıktır
mayacak
Yenilenen ortaöğre
tim müfredatında 
öğrencilerin yabancı 
dil eğitiminin bıktırıl
madan, dengeli ve 
ders saati dağılımı 
sağlanarak arttırıl
ması hedefleniyor. 
Lisenin ilk yılında 
haftada 4 saat 
yabancı dil dersi 
görecek öğrenciler,

lise 2'de 3 saat, 3. ve 
4. sınıfta ise 2'şer 
saat yabancı dil dersi 
görecek. Öğrenciler 
istemeleri halinde lis
enin 2, 3 ve 4. 
sınıflarında seçmeli 
olan 2 saat 'Takviyeli 
yabancı dil' dersini 
alabilecekler.
Anadolu liselerinde 
de hazırlık sınıflarının 
kaldırılması ile 
yabancı dil 
öğreniminin 
4 yıla yayılarak ver
ilmesi planlanıyor. 
Öğrenciler, Anadolu 
liselerinin ilk yılında 
8 saat zorunlu 
yabancı dil dersi 
görecek, lise 2'de 5 
saat, lise 3 ve 4. 
sınıfta ise 4 'er saat 
zorunlu yabancı dil 
dersi alacaklar. 
Anadolu liselerinde 
ikinci yabancı dil 4 
yıl boyunca 2'şer 
saat zorunlu ders 
olarak okutulacak. 
Talim Terbiye Kurulu 
genel liselerde ikinci 
yabancı dil öğretimi 
için de çalışmalarını 
sürdürüyor.
Ortak beceriler dersi 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, genel 
liselerle meslek 
liseleri arasında 
ara sınıflarda 
yatay ve dikey 
geçiş imkanı 

sağlayacak düzen
leme için çalış
malarının sürdüğünü 
ancak tamam
landığında kamuoyu
na açıklanacağını 
belirtti. Tüm liselerin 
1. sınıflarında, 
meslek liselerine 
geçişlere de destek 
olacak ve kolaylık 
sağlayacak yeni bir 

ders okutulacak. 
Mesleki becerilerin 
anlatılacağı 'Ortak 
beceriler' dersi ile 
öğrencilerin mesleki 
becerileri 
geliştirmeleri ve 
kendi mesleki eğilim
lerini oluşturmaları 
sağlanacak. 
Liselerin birinci 
sınıfında konulacak 
2 saatlik zorunlu 
"Tanıtım ve yön
lendirme” dersi 
ile de, lise öğrenci

lerinin mesleklerini 
ve yükseköğretimde 
yönelecekleri alanları 
seçmelerine yardımcı 
olunacak.
Alan dersleri 
3 ve 4. sınıfta 
Daha önce öğrenci
lerin ÖSS'deki soru 
dağılımından dolayı 
çok önemsemedikleri 
ve rapor alarak ya da 
devamsızlık yaparak 
geçirdikleri lise son 
sınıf ise yeni ders 
programında önemli 
hale getiriliyor. 
Talim ve Terbiye 
Kurulu, ÖSYM ile 
birlikte üzerinde 
çalıştıkları yeni 
ÖSS içeriğini 
dikkate alarak, 
lise 3. ve 4. sınıfta 
alan derslerine ağır
lık verilmesini plan
lıyor. Buna göre;
Fen Bilimleri 
alanında okuyan 
bir öğrenci, lise 3'te 
13 saat, son sınıfta 
da 14 saat 
Matematik, Kimya, 
Analitik geometri gibi 
alan dersleri göre
cek. Diğer alanlar 
İçin de saat sayısı 
aynı olurken dersler 
alanlara göre 
değişecek.

Sıcak havanın hafta 
ortasına kadar tüm 
yurtta etkisini 
sürdüreceği 
bildirildi.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan "Sıcaklık 
Değerlendirmesi"ne 
göre, geçen hafta 
sonundan itibaren 
yurdu etkilemeye 
başlayan sıcak hava, 
bu hafta ortasına 
kadar etkisini özellik
le güney bölgelerde 
olmak üzere sürdüre
cek.
Son qç gün 
‘içerisinde Türkiye 
genelinde gölgede 
ölçülen en yüksek 
sıcaklık değerleri; 
Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'nde 41-43, 
Ege ve Akdeniz böl

G W Mitli varilpanigi
İstanbul'un Tuzla 
İlçesi ile Kocaeli'nin 
Gebze İlçesi 
Şekerpınar Beldesi 
sınırına bırakılan ve 
içinde zehirli bif 
madde olduğundan 
şüphelenilen 5 varil 
çevrede korku 
yarattı. Edinilen bil
giye göre, İstan
bul'un Tuzla İlçesi 
sınırları içinde kalan 
boş bir bölgeye, yak
laşık 3 ay önce 
bırakıldığı belirlenen 
toplam'7 varilden 
geriye kalan 5'i 
çevrede korku yarat
tı. Bu zaman zarfı 
içinde birileri tarafın
dan delinen variller
den sızan ve muhte
viyatı belli olmayan 
madde, çevreye kötü 
bir koku yayarken, 
etki ettiği otların da 
sararak kurumasına 
yol açtı. Bu arada 
varillerden sızan 
maddeye değen İki 
adet yılanın da 
öldüğü görüldü. 
Çevreye zarar verdiği 
görülen varillerden 
sazan maddenin ne 
olduğu tam olarak 
tespit edilemezken,

gelerinde 38-40, 
İç Anadolu 
Bölgesi'nde 33*35, 
Karadeniz 
Bölgesi'nde 28-32, 
Doğu Anadolu 
Bölgesi'nde 34-38, 
Marmara Bölgesi'nde 
ise 30-32 derece 
olarak gerçekleşti. 
Son günlercte ölçülen 
sıcaklık değerlerinin 
uzun yıllar Temmuz 

varillerin birinin 
üzerinde yazan bir 
etikette ise bir boya 
firmasının (Boysan) 
ismi dikkat çekti. 
Etikette yazılan 
"Neonols"un ise, 
aynı firmada üretilen 
deterjan kimyasalının 
adı olduğu öğrenildi. 
Varillerin bu firmaya 
ait olup olmadığı 
veya daha sonradan 
içine başka bir şey 
konulup konulmadığı 
İse araştırılıyor. 
Reçineye veya 
verniğe benzeyen 
maddenin tespiti 
için, Tuzla ve 
Şekerpınar 
Belediyeleri'ne bağlı 
zabıta ekipleri bugün 
olay yerine giderek 
İncelemelerde bulun

ayı ortalamalarının 3- 
5 derece üzerinde 
olmasına rağmen, 
ekstrem (ölçülen en 
yüksek sıcaklık) 
değerlerin altında 
olduğu da bildirildi. 
Hava sıcaklığının 
hafta ortasından 
itibaren yurdun 
kuzeybatı kesim
lerinde 2-4 derece 
azalması bekleniyor.

du. Zabıta ekipleri 
söz konusu 5 varili 
tek tek inceleyerek, 
üzerinde muhteviy
atını gösteren yazı 
aradı. Tehlikeli var
iller yüzünden 
Şekerpınar 
Belediyesi yetkilileri 
de rahatsız olurken, 
Şekerpınar halkı ise, 
insan sağlığına ve 
çevreye zarar vere
bilecek olan varillerin 
bir an önce kaldırıl
masını istedi. 
Başında zabıta ekip
lerinin beklediği var
illerin, İzmit Izaydaş'- 
tan gelecek yetkililer 
tarafından ince
lendikten sonra İmha 
edilmek üzere 
kaldırılması 
bekleniyor.
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iito Koç’tan gazetecilere tepti Ozmen için hüzünlü tören
Kültür ve Turizm 

Bakanı Atilla Koç, 
Sivas'ın Kangal İlçe- 
si'nde Kangal Köpeği 
Üretim Çiftliğini 
gezdikten sonra 
Divriği İlçesi'ne geçti. 
Divriği Kaymakamı 
Mustafa Çit'ten brifing 
alan Bakan Koç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Güresinli'yi 
makamında ziyaret 
etti. Burada Başkan 
Güresinli'den brifing 
aldığı sırada eli ile 
yüzünü kapatan 
Bakan Koç'un, bir 
gazeteci fotoğrafını 
çekmek istedi. 
Gazeteciye tepki 
gösteren Bakan Koç, 
"Sen ne çekiyorsun? 
Niye çekiyorsun? 
Uyudum mu ben 
şimdi? Ne demek 
istiyorsun? Neyin 
peşindesin? Ne oluy
or? Bir yüzüme bak 
canım. Ne düşünüyor
sun? Ne yapmaya 
çalışıyorsun? Ben 
mahsus elimi yüzüme 
kapattım. Çekmen mi

lazım?" dedi. 
Gazetecinin "Bugün 
gazetelerde sizinle 
ilgili bir haber çıktı. 
Tansiyon ilacı kul
landığınızdan dolayı 
böyle bir durum 
oluşuyormuş" demesi 
üzerine Bakan Koç, 
"Senin yaptığın doğru 
değil, ahlaklı da değil" 
dedi. Daha sonra

Bakan Koç, koruması
na seslenerek, "Ahn 
onun elinden" diy
erek, fotoğraf maki
nesini almasını istedi. 
Bu arada korumalar 
hem Bakan Koç'un 
tartıştığı gazeteciyi ve 
diğer gazetecileri, 
başkanlık makam 
odasından dışarı 
çıkardı.

Tatilini geçirdiği 
Çeşme'de tenis 
oynarken kalp krizi 
sonucu genç yaşta 
hayatını kaybeden AK 
Parti Ağrı Milletvekili 
Mehmet Melik özmen 
için TBMM'de hüzün
lü bir tören 
düzenlendi.
TBMM bahçesinde 
düzenlenen törene 
Özmen'in eşi Gözde 
Özmen, büyük oğlu 
Mert, erkek kardeşleri 
Metin ve Mutlu 
Özmen, annesi Aynur 
Özmen, babası 
Osman Özmen, 
kayınpederi eski 
hakemlerden Hamdi 
Kutval, ilk eşi Belgin 
Özmen, TBMM 
Başkanı Bülent Arınç, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkan Vekili 
Sadık Yakut, Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin, Devlet 
Bakanı Kürşat 
Tüzmen, İçişleri 
Bakanı Abdulkadir

Aksu, Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek, Milli 
Savunma Bakanı 
Vecdi Gönül, Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan, Tarım ve 
Köy İşleri Bakanı 
Mehdi Eker, Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Ali 
Coşkun, DYP Genel 
Başkanı Mehmet 
Ağar, AK Parti ve 
CHP milletvekilleri, 
eski milletvekili 
Cemal Kaya ile çok 
sayıda yakını katıldı. 
Törende CHP'yi Grup 
Başkan Vekili Haluk 
Koç ve Genel Başkan 
Yardımcısı Eşref 
Erdem temsil etti. 
Törende, tatillerini 
yarıda bırakıp 
Ankara'ya dönen çok 

sayıda milletvekili de 
hazır bulundu.
Törende Özmen'in 
acılı eşi Gözde 
Özmen ile ilk eşi 
Belgin Özmen yan 
yana oturdu. Ayakta 
durmakta güçlük 
çeken Gözde Özmen 
ve ilk eşi Belgin 
Özmen için Meclis 
görevlileri tarafından 
koltuk getirildi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
milletvekilleri tören 
alanına gelerek, acılı 
aileye başsağlığı dile
di. Başbakan 
Erdoğan'ın da 
törende oldukça 
üzgün olduğu 
gözlendi.

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

Yeni Çift Çeker Modelleri 
Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ X
* Marshall, Akçalı inşaat boyaları 

Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi 

Doğalgaz Sobası 
Kalorifer Petek ve Malzemeleri 
Baymak Kombi ve E.C.A 
Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30
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vekili de I

Otomotiv 
ihracaatında rekor

len'in 
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ek, acılı 
Ilığı dile-

Türk ekonomisinin 
lokomotifi haline gelen 
otomotiv sektörünün, 
1991 yılının eylül ayın
dan itibaren kayıt altı
na alınan ihracat 
serüveni, 15 yıl sonra 
tahminleri altüst eden 
rakamlara ulaştı. 
Bu yılın ilk yarısındaki 
6 milyar 636 milyon 46 
bin dolarlık ihracat, 
2002’ye kadarki (2002 
dahil) yılları geride 
bırakırken, ihracat 
kalemleri arasında 
binek otomobiller ve 
yan sanayiinin ayrı 
ayrı 6 aylık ihracat
larının, 1998'e (1998 
dahil) kadar olan yıl
larda gerçekleştirilen 
otomotiv ihracatından 
daha fazla olduğu 
bildirildi.
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) kayıt

Uluslararası Para 
Fonu (IMF), Türkiye'ye 
dönük birinci gözden 
geçirmenin ertelen
mesi açıklamasında 
düzeltmeye gitti.
Bu kapsamda IMF 
Birinci Başkan 
Yardımcısı Anne 
Krueger*in, daha önce 
birinci gözden geçirm
eye dönük, "IMF yöne
timi" olarak aldıklarını 
açıkladığı erteleme 
kararı, "İcra direktör
leri Kurulu'na dönük 
tavsiye kararı" olarak 
düzeltildi.
Buna göre IMF yöneti
minin tavsiyesine 
bağlı erteleme, şek- 
ilsel olarak IMF İcra

larından derlenen bil
giye göre, 1991 yılının 
eylül-aralık döneminde 
ilk kez 163 milyon 753 
bin dolar olarak 
kaydedilen otomotiv 
ihracatı, 1993 yılı 
dışında her yıl, bir 
önceki yıla göre artış 
gösterdi.
Genellikle yılda 62 ila 
220 milyon dolar 
arasında artış 
gösteren ihracat, bu 
trendi 1995,1999, 
2001, 2002 ve 2003'te 
bozdu.
1995'teki 481 milyon 
184 bin ve 1999’daki 
710 milyon 353 bin 
dolarlık artış düzeyini 
diğer yıllarda koruya
mayan sektör, asıl 
çıkışını ve istikrarı 
2001'de yakaladı. Bu 
tarihte, bir önceki yıl
dan 1 milyar 228 milycça 

ı

IMF’den düzeltme
: boyalan 
eri

emeleri I
A

İTLERİI 
î/

/İLİK

direktörleri Kurulu'nda 
kesinlik kazanacak. 
Bu arada Kurul'dan 
aksi bir karar çıkması 
beklenmiyor.
Geçen hafta Krueger 
imzalı ilk açıklamada, 
IMF Yönetiminin, pro
gramın ilk gözden 
geçirilmesine ilişkin 
IMF İcra Kurulu 
toplantısının ertelen
mesini 'uygun 
gördüğü' ifadeleri 
yer almıştı.
Krueger'in düzeltilerek 
IMF’nin internet 
sitesinde yayımlanan 
açıklamasında ise 
"IMF yönetimi 
erteleme kararı 
vermiştir" ifadesi yer-

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 

meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

on 151 bin dolar daha 
fazla ihracat 
yapılırken, 2002'de 935 
milyon 492 bin dolar, 
2003'te de 2 milyar 
390 milyon 493 bin 
dolarlık artışla önemli 
bir başarı sağlandı. 
2004'te ise bir önceki 
yıla göre ihracatını 3 
milyar 514 milyon 781 
bin dolar artıran sek
tör, 10 milyar 705 mily
on 806 bin dolar ile 
tarihin en yüksek ihra
cat rakamını

yakaladı. Sektörün 
ihracatı 1992'den 2004 
yılına kadar 15.7 kat 
arttı.
2005'te 12 milyar dolar 
ihracat hedefleyen 
sektör, rekorlarını yılın 
ilk yarısında da 
sürdürdü.
6 aylık ihracat, 6 mil
yar 636 milyon 46 bin 
dolar ile 2002'ye (2002 
dahil) kadarki yıllarda 
yapılan otomotiv ihra
catını geride bıraktı.

ine, "IMF Yönetimi, 
programın ilk gözden 
geçirmesinin 
tamamlanmasını ele 
almaya yönelik, 
İcra Direktörleri 
Kurulu'na tavsiyesini 
erteleme kararı 
vermiştir" 
denildi.

Buna göre IMF İcra 
Direktörleri Kurulu, 
IMF yönetiminin 
"tavsiyesine bağlı" 
erteleme kararını 
görüşecek. Böylelikle 
Türkiye'ye dönük bir
inci gözden geçir
menin ertelenmesi 
resmiyet kazanacak.

' DEVREN SATILIK 1
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Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Dikkat edildiğiyse spor yazarları spor az 
olduğu zamanda köşesini havadan sudan 
dediğimiz mevzulara yönelir. Yahut köşesi boş 
kalır. Benimki havadan sudan değil.

Bizim Gemliğimizde de spor faaliyetleri tama
men durmuş durumda.

Sadece minik yaz sporları, en çok alaka gören 
spor dalı futbol faaliyette.

Beden terbiyesi İlçe Spor Müdürlüğünün 
organi-ze ettiği yaz okulunda bugün benim saya
madığım ama şöyle bakıldığında 90 ve üstünde 
sporcu görür gibiydim.

Ne varki, bu gençleri 3 hoca çalıştınyor. Kişi 
başına 30 ve üstü minik sporcu olur ki, bu sayı 
çok fazla!.

Bir hocanın elinde en fazla 10 veya 15 genç 
olması gerekir.

İzahı basittir. Genç miniklere hareketleri 
bugünden göstermesi bakımından; öteki husus
ları çok kısa yazayım.

1) Çocuklarla alakadar olmazsınız!
2) Hangi çocuğun hangi hareketini yapa

madığını takip edemezsiniz!
3) Elinizdeki topun 3. no veya 4. no yani 

liglerde oynanan toplann bir iki numara ufak ve 
ağırlığıda hafif olmalı!

4) Gözükürde 30 sporcunun her birine top 
bulmamız imkansız. Ne olacak elinizdeki topa 
göre minikleri bölecek. Bazıları topla bazları da 
icap eden hareketler yapacaklar, şöyle düşünün. 
Hoca hangi sporcuyu hangi hareketi yapıp yap
madığını göremeyecek.

5. ) Ne olacak? bu yaz okuluna hata yapıyor 
demiyorum. Bu durumda hoca ne yapsın?

Ne yapılması gerekir? Bana göre bu işi 
mektuptan çıkan (diplomalı) kişilerde olabilir, 
diplomasız kişilerde olabilir. Çocuklan pay
laştırın.

Şöyle düşünüyor. Bazı amatör kümedeki 
sözüm ona teknik hocalar, idmanları niye diplo
masız kişilere yaptırıyorlar?

Zeytinsporda da gün geçtikçe minik sporcu 
çoğalıyor. Onda da hoca bir kişi.

Bu çocuklar ne kazanacaklar? Bana göre 
velilerin gözleri çocuklarını sokakta aramayacak. 
Bilecekler ki, belli, bilinen bir yerde top oynuyor. 
Bu çocuklar nerede yetişir? Mektep bahçesinde 
kendi aralarında yaptıkları maçlarla.

Zeytinspor'un voleyboldaki filenin sultan
ları sezonu açtı. Voleybolda Gemliği başarıyla 
temsil eden bu bayanlar idmanlarını 
Orhangazideki spor salonunda devam ettiriyor
lar.

Evet, Gemlikspor salonunun bitiminde bu 
mahalden Gemlik sporcular çok istifade edecek
lerdir.

Gemlik Belediye Başkanı Sayın Mehmet 
Turgut'un talimatı üzerine temizlik işleri ile 
alakadar olduklarını duyuyoraz.

Ben çok evvel yazdım. İlk nazarda benim
seyen sonra nedense vaz geçilen futbol sahasına 
bir göz atılmasını dilerim.

Mademki Kumsaz Gemli'in bir mahallesi 
ise, oranın bazı sorunlarına da eğililmesi gerekir.

Bu saha Kumsaz Muhtarlığı emrine veril 
miş. Bakımı, o zamanın Gemlikspor Başkanı 
Sayın Melih Kazanç ile Sayın Nalcı’ya teslim 
edilmiş yani, hem Gemlikspor Başkanlığı, hemde 
Kumsaz Muhtarlığının bakması gerekiyordu.

Yazmaktan usandığımı yazabilirim. Ne diye
cekler? Bu yazarda başka bir şey yazmıyor.

Ne yaparsın güzel Gemlik’imizin bir 
mahallesi kim alakadar oluyorsa, olacaksa, 
buyursun büyük büyük masraf gerekmiyor. 
Yalnız orası için bilen bir kişinin alakadar olması 
gerekir.



12 Temmuz 2005 Sah Sayfa 10
■■□UNLUK SİYASİ GAZETE ■■

Aşkın kokusunu atamıyorsanız tedavi olun
Yüzlerini bile hatırla
makta güçlük çek
tiğimiz ölmüş sevdik
lerimizi yıllar sonra 
bile kokuları ile hatır
lıyoruz.
Bu duyu bu kadar 
özel ve bilim 
adamları koku üzer
ine yaptıkları çalış
malarla sadece koku 
hakkında değil 
beynin nasıl 
çalıştığını öğrenebile
ceklerini düşünüyor
lar. Koku ne yazık ki 
toplumsal anlamda 
ilkel bir duyu olarak 
kabul ediliyor oysaki 
en asil duyumuz. Dr. 
Erhun Şerbetçi, koku
nun kişi için önemini 
Mynet okurları için 
yazdı.
İnsan koku genlerinin 
çoğu 10 milyon yıl
dan daha eski. Bu 
genlerin çoğu 
günümüzde artık 
çalışmıyor. Ancak 
buna rağmen Nobel 
tıp ödüllü çalışmaya 
göre şifresi yeni 
çözülmüş olan insan 
genomum %3'ü gibi 
beklenmedik şekilde 
yüksek bir oran 
kokuları ayırt etmek 
üzere görev yapıyor. 
Beyin insan yaşamını 

sürdürebilmek adına 
önemli kabul ettiği 
kokuları unutmaz. Bu 
beslenebilmek, 
zehirlenmemek, 
anne-eş-çocuk bul
mak ve tehlikelerden 
kaçmak adına evrim
sel açıdan en eski 
görevlerden biridir. 
Hayatımızın aşkını 
onun vücudunun 
etrafa yaydığı koku
dan tanıdığımızı biliy
or musunuz?
Lavanta kokusunun 
uykusuzluğa iyi 
geldiğini biliyor 
musunuz?
Anne-Babamıza yata
lak oldukları zaman 
iğrenme duygusun
dan uzak bir şekilde 
bakabilmemizin 
nedeni de doğduğu
muz günden itibaren 
onların kokusuna 
alışık olmamız. 
Burunun görevi 
nedir?
Burun hava almak, 
vücuda giren havayı 
temizleme, ısıtma, 
nemlendirme, koku 
alma ve üst solunum 
yollarını temizleme, 
görevlerini yapar.
Koku duyusunun 

kaybı söz konusu 
olabiliyor mu?

Koku kaybı aslında 
sık görülen bir 
durum.
Koku kaybı nasıl 
anlaşılır?
Koku kaybı olduğun
da tat duyusu da 
bozulur. Hastaların 
en önemli yakın
maları yemek yemek
ten zevk alamamak 
ve ne yediklerini 
bilmemektir. Ayrıca 
ev kadınları mutfakta 
yanmakta olan 
yemeğin kokusunu 
alamadıkları için aile 
içi sorunlar da yaşar
lar. Dumanı tüten bir 
yemeğin kokusunu 
ve tadını alamamak 
bir mutsuzluk kay
nağı iken, yanmakta 
olan bir şeyin 
kokusunu alamamak 
ve olası bir yangın
dan haberdar olama
mak ciddi bir güven
lik sorununa yol açar.

Koku kaybının insan 
yaşamına ne gibi etk
isi vardır?
Koku kaybı yaşayan 
pek çok hasta sosyal 
ve mesleki çalış
malarını sürdürse 
bile hayat 
kalitelerinin çok 
olumsuz etkilendiğin
den yakınır. Titiz 
hastalar da özgüven 
eksilmesine yol açar. 
Kişinin kendi ter 
kokusunu bile alama
ması onu modern 
toplumsal yaşamda 
güç durumlarda 
kalma endişesine 
sürükler. Koku alma 
duyusunun hay
atımızdaki yeri 
nedir?Koku almanın 
eş seçimindeki rolü 
ise pek çoğumuz için 
vazgeçilmez bir özel
lik olabilir. Koku 
duyusunun bir önem
li işlevi de anıları 

canlandırmasıdır. 
Koku duyusunun 
azalması bazı hasta
larda hafıza zayıfla
ması şikâyetine yol 
açmaktadır.
Koku duyumuz eş 
bulmada nasıl rol 
oynuyor?
Her insan genetik 
olarak belirlenmiş ve 
sadece kendine ait 
bir koku taşıyor. 
Canlıların vücutları 
arasında adeta bir 
koku haberleşmesi 
mevcut. Bu vücutlar
dan salgılanan ve fer- 
omon denilen mad
deler aracılığı ile 
oluyor. Her canlı 
türünün kendi fer- 
omonu ayrıdır ve ’ 
sadece kendi türünü 
etkiler. Feromonlar 
burundan havayla 
beraber alınarak özel 
bir sinirle beyne 
iletiliyor. Bu uyarılar 
kişinin ruh halini ve 
davranış şekillerini 
etkileyebiliyor. Bunun 
nasıl olduğu hala tam 
olarak anlaşılabilmiş 
değildir. Günümüz 
insanının Üzerindeki 
etkileri de henüz 
kesin olarak saptan
abilmiş değil ama 
örneğin yumurtlama 

dönemindeki kadın
ların erkeklere daha 
çekici geldiği yaygın 
bir gözlem.
Sevgililerin sarıl
malarına da Türkçede 
koklaşmak diyoruz. 
Ayrıca ten uyuşma
zlığı bahane edilerek 
yapılan ayrılıklar da 
sıkça olabiliyor. Nasıl 
açıklanırsa açıklansın 
koku uyumunun çift
leri birbirine yak
laştırdığı, uyum ve 
mutluluk halini art
tırdığı bir gerçek. Bu 
yüzden her iki 
tarafında güzel ve 
etkileyici bulacağı bir 
koku bulmak koku 
endüstrisinin bitmez 
tükenmez arayışını 
oluşturuyor.
Koku duyusu ile ilgili 
sorunlar ne sıklıkla 
görülür?
Koku duyusu ile ilgili 
sorunlar sık görülür. 
Ancak çoğu hasta 
tam bir koku kaybı ile 
karşılaştığında bu 
duyusunun değerini 
anlamakta ve doktora 
başvurmaktadır. 
Yapılan bir çalış
malarda ABD'nde 
toplumunum %1'inde 
koku kaybı 
saptanmıştır.

HAÇİN ”
Yazan : Zebercet COŞKUN

Ne demek tanımamak? İtaat edecek
ler... Mecburlar!.. Dinlemeyeni tıkarsın 
deliğe!..

Kirkor Şinikyan jandarmalarını 
topladı. Hükümet meydanında birleşti
ler. Karın üstünde köpekler oynaşıyor, 
hiç bir şeyden habersiz çocuklar buzlu 
yollarda kızak kayıyorlar. Kahkahalar 
çınlıyor ağaçların yapraksız dallarında. 
Yalnız Kirkot mahallesinde ses yok. 
Kafesli pencerelerin perdeleri oynamı
yor bile.. Kirkot’ta oturan Ermeniler de 
sessiz girip çıkıyorlarodalarına. 
Hükümet meydanında jandarmalar kaba 
kaba şakalar yapıyorlar birbirlerine. 
Kirkor Şinikyan ve jandarmaları atlarına 
atladılar. İkişer, ikişer, ard arda dizildiler, 
belde dizi dizi fişekler, omuzdan aşağı 
çapraz fişekliler... Obruk yolu kadife 
gibi, düzgün, pırıltılı. Küçük delikler 
açılıyor atların ayaklarından, sonra bir
birine karışıyor delikler. Köylerden 
geçiyorlar... Kirkor Şinikya’nın elinde bir 
koca kağıt, yazılı, çizili, mühürlü... 
Kirkor’un okuması pek azdır, güç hece
ler ama, gürül gürül okuyor... Bakıyor 
kağıda kafadan atıyor...

- Ey Türkler! Sizin Tanrınız terketti 
sizleri! Padişah desen Fransıza kul 
oldu. Sizin işiniz bitik artık!.. Ben 

karakol kumandanı Kirkor!.. Alın 
okuyun kağıdı!.. Fransız hükümeti getir
di beni kumandanlığa... Alın okuyun!.. 
Hem de Fransız hükümeti bana istediği
mi asmak, istemediğimi kesmek iznini 
verdi. İmzalar atıldı, mühürler basıldı... 
Her kim ki emirlerimi dinlemez, her kim 
ki karşı çıkar bana ve her kim ki açıktan 
ya da gizliden çetelere yardım eder, 
elimden çekeceği var!..

Kirkor’un okuması pek kıtmış... Kimin 
var ki... İşte kocaman mühürlü bir 
kağıt... Bunu görüyorlar.. Bu kadarını 
biliyorlar, anlıyorlar...

JANDARMALAR... Jandarmalar... 
Yukarı mahallenin geri zekalı Kirkor’u 
Arşaloz’un yeğeni Aram. Eşek 
kovalayan, derlerdi yeni yetişirken... 
Bunlar baş... Jandarmanın en önde 
geleni bunlar.. En aklı başında olanı... 
Aram çavuş çift oynuyor... iki elinde iki 
ayrı zar... Bir yanda jandarmalar, ötede 
Haçin’in ileri gelenlerinden bir grup... 
Telgrafçı Hamparsun derler biri var, 
Aram’ın baş dostudur, kafa dengidir. 
Hampursun’un babası Haçin’in en önde 
gelenlerinden biri, sayılılarından... 
Mahkeme azası, partide görevli. Haçin’e 
ne haber gelirse, ne iş olursa, 
Haçin’den ne haber giderse önce 
Hamparsun bilir, sonra babası, ondan 
sonra da Aram çavuş.. Bu üçü araların
da gizli bir komite kurdular. Üçlü bir 
komite bu... Ve de hatta dötrlü komite... 
Çünkü jandarma kumandanı Mülazım 
Ohannes göz yumuyor, bile bile 
görmezden geliyor onların hareketleri
ni... Belki sözle değil ama, tutumu ile

belli ediyor birlik olduğunu...
Hınçaklardan ve Taşaksutyunlardan 

bir grup ve onlar gibi düşünenler yeni 
Kilikya devletinin düşünü göre dursun
lar; Çalyan Karabit, Türk Ermeni düş
manlığını nasıl yok edeceğini düşene 
dursun... Her iş oldu, bitti Haçin’de... 
Kimlerin öleceği, kimlerin kalacağı, 
kimin parasının kimin cebine gireceği 
belli oldu bile... Yağmanın artık gün işi 
olduğunu biliyorlar, keyiflerinden 
duramıyorlar yerlerinde...

Haçin dediğin ne kadarcık yer... İspi
yoncular sağ olsun... Kulaklarını ne 
kadar tıkasa da Çalyan Karabit yine de 
yetiştiriyorlar olanı biteni...

“Atıma atlayıp Kozan’a kaçmak, çoluk 
çocuğumun yanına canımı atmak en 
uygun işi gibi geliyorsa da zaman 
zaman umutlarım tazeleniyor... Yeniden 
güçleniyorum. Başaracağım... Bir ucunu 
bulabilsem, her şey kendiliğinden 
çözülecek belki de... Gel gör ki, bu ucu 
bulamıyorum... Nereye elimi atsam bir 
kaç çekiçten sonra kördüğüm olup, 
elimde kalıyor. Her şey arap saçına dön
müş. Umudumu yitirdiğim, bırakıp git
menin en akla yakın bir iş olacağına 
inandığım zamanlarda da görevden kaç
mayı kendime yediremiyorum. Girdim 
bu işe... Günlerce düşündükten sonra 
söz verdim... Sonuna dek götüreceğim... 
Ucunda ölüm bile olsa.. Kendimi fırtı
naya tutulmuş bir geminin kaptanı gibi 
görünüyorum... O ne yaparsa, ben de 
onu yapacağım... Önce gemiyi kurtar
mağa çabalayacağım, ne olursa olsun...

DEVAMI YARIN.. I
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YARIN.. I

Astımlılar için bil
inçli olarak yapılan 
spor zararlı değil, 
aksine faydalıdır. 
Uygun tedavi gören 
astımlılar bir çok 
sporu başarı ile ve 
hiçbir rahatsızlık 
duymadan yapa
bilirler, hatta yarış
malara katılabilirler. 
Astımlılar için en 
ideal spor 
yüzmedir. Dünya ve 
olimpiyat şampiy
onu olan pek çok 
astımlı yüzücü 
vardır.
Ancak, bazı durum
larda yüzme sporu
nun astımlılar için 
zararlı olabileceği 
de bilinmelidir. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, havuz 
ve astım arasındaki 
ilişkiyi Mynet 
okurları için yazdı. 
YÜZMEYE BAĞLI 
ASTIM KRİZİ 
Ender de olsa, bazı 
duyarlı kişilerde 
yüzme sporu astım 
krizlerine neden 
olabilmektedir.
Çünkü, yüzme 
sonuçta bir egzer

siz türüdür ve tüm 
egzersizlerde 
olduğu gibi yüzme 
sırasında hiperven- 
tilasyona (fazla mik
tarda ve sık nefes 
alıp vermeye) bağlı 
olarak akciğerler
den ısı ve sıvı kaybı 
meydana gelir. 
Hiperventilasyonun 
yol açtığı bu ısı ve 
sıvı kaybı da 
bronşlarda daral
maya neden olur. 
Doğrudan yüzme 
sporuna bağlı 
astım, çok ender 
rastlanan bir 
durumdur.
KAPALI YÜZME 
HAVUZLARI 
TEHLİKELİ 
OLABİLİR 
Yüzmeye bağlı 
astım krizleri, deniz, 
göl veya açık havu
zlardan ziyade 
kapalı alanlardaki 
havuzlarda yüzen

lerde rastlanan bir 
durumdur. Bunun 
nedeninin, kapalı 
mekanın havasında 
bulunan çeşitli 
küflere ait alerjenler 
ile klor gibi irritasy- 
on yapan ve bronş 
aşırı duyarlılığına 
neden olan maddel
er olduğu ve 
ortamın havalandır
masının iyi olma
masının astım krizi 
ihtimalini artıran en 
önemli faktörler 
olduğu düşünülüy
ordu.
Son yıllarda 
Belçika'da yapılan 
bir araştırma, kapalı 
yüzme havuzlarında 
görülen astım kriz
lerinin basit bir 
bronş daralması 
olmadığını, olayın 
akciğer kılcal 
damarlarında geçir
genlik artışı ve 
akciğer dokusunda 

hasara kadar gide
bilen daha ciddi bir 
bozukluk olabile
ceğini gösteren 
sonuçlar vermiştir.

Bu araştırmada 
düzenli olarak 
kapalı yüzme havu
zlarına giden 
çocukların kanların
da pnömoprotein 
adı verilen mad
denin yüksek mik
tarlarda saptanması 
bronşları döşeyen 
epitel hücrelerinde 
hasar ile ilişk- 
ilendirilmiştir. Bu 
hasarın nedeninin 
de havuzların temi
zliğin kullanılan 
'kloraminler' olduğu 
düşünülmektedir. 
Kloraminler, klorun 
ter ya da idrar gibi 
organik maddelerle 
karşılaşmasıyla 
havuzun hemen 
yüzeyindeki havada 
meydana gelir. 
Çeşitli kloraminler 
içinde asıl önemli 
olan trikloramin- 
lerdir. Araştırmaya 

_cjöre, trikloramin- 
lerin solunması, 
bronşlarda hasara 
neden olarak astı
ma zemin hazırla
maktadır. Bu madde 

sadece havuzda 
yüzenleri değil, 
havuz kenarında 
bulunanları, mesela 
yüzme öğretmen
lerini, havuz temi
zliği ile ilgilenen 
işçileri de etkiler.
Havuz çevresinde

ki trikloramin 
düzeyleri havuzun 
kalabalıkhğı, havuz 
suyunun ısısı, 
yüzücülerin temi
zliği ve kapalı 
alanın havalandırıl
masıyla yakından 
ilgilidir. Kalabalık 
kapalı havuzlar 
özellikle tehlikelidir. 
Yapılması gereken
ler
-Astımı olanlar 
mümkün olduğu 
kadar kapalı yüzme 
havuzlarını kullan
mamalıdır.
-Havuza girerken

NÖBETÇİ ECZANE
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duş alınmalı ve terli 
iken havuza asla 
girilmemelidir.
-Havuza işenmeme- 
lidir.
-Kapalı yüzme 
havuzları çok iyi 
havlandırılmalıdır. 
-Havuzların dezen- 
feksiyonu için klor 
içermeyen maddel
er tercih edilmelidir. 
SONUÇ
Yüzme astımlılar 
için en ideal 
spordur. Astımlı 
hastalar spor yap
maktan kesinlikle 
kaçınmamalıdırlar. 
Ancak, yüzmenin 
mümkünse kapalı 
havuzlarda yapıl
maması önerilir. 
Kapalı havuzda 
yüzmek zorunda 
olanlar yukarıda 
bildirilen önerilere 
uymalıdırlar.

■
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 5^4 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92 
İlçe Tanm Müd. 513 1186 
İlçe Seç. Md. 513 77 77 
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226)363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31i

1

k

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcı lığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1
K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)(nilK

D
lU

lL"

ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydy n Turizm , 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoölu-Esada|> 514 45 49
Anytur 514 47 71

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

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 2467
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

GEMLİK

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2180 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah bevaz her türl

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

Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

„ , DOĞALGAZ
Buderus mİ

gsısAip
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

kazan
KALORİFER TESİSATI
KLİMA
HAVALANDIRMA
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58BİZİM İŞİMİZ

«KOMBİ «KLİHAAHMAI 
«KAZAN ♦BUHAR&KIZG 
♦ KALORİFER TESİSAT 

Mühendislik ltd.ştİ «DOĞALGAZ Tel.5!(l5 5'ifc.Â



Avrupa Üniversiteler Şampiyonu Bahçeşehir Üniversitesi,fraşketbçıLtakırnınıngözdesi

Gemlik’in gururu Ömer
Bursa TOFAŞ Basketbol Takımı’nda yetiştikten sonra, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Basketbol Takımı’na trans
fer olan Gemlikli Ömer Gültekin, Polonya’da yapılan Avrupa üniversitelerarası basketbol şampiyonasında gösterdiği 
üstün başarı ile takımının şampiyon olmasını sağladı. Gültekin, mutluluğunu Gemlik’teki ailesiyle de paylaştı. 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
13 Temmuz 2005 Çarşamba korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Parke taşı 
ihalesi yapıldı 
Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 
ilçemize bağlı 6 köy ve bir ilköğretim okulu 
bahçesinin ihtiyacı olan toplam 17 bin 
metrekare parke taşlı ihalesi dün yapıldı. 
İhaleyi 8.378 YTL ile İhsan Ergen inşaat 
firması kazandı. Firma, parke taşlarını 
köylere teslim edecek. Haberi sayfa 2’de

10 ay önceABliy^;/ünde gelini teirafındanökjürüJ.en Mehmet Ş.nin intikamını âıjheskve kardeşi ile birlikte kayınpederi bıçaklayarak aldılar

Anne-ogulun bıçaklı intita
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
7 Ekim 2004 tarihinde Gemlik Adliye’sinde nafaka davası çıkışında 
kayınvalidesi ve kayınbiraderi ile tartışan babasının tartaklandığını 
gören gelinleri tarafından bıçaklanarak öldürülen İbrahim Ş. ile 
yaralanan kayınvalide Cemile Ş. bu kez ölen İbrahim’in intikamını 
gelinlerinin babasına 4 yerinden bıçaklayarak aldılar.

Sokak ortasında infaz
Burası Gemlik.
İmajı, silahlı adam ödürmeleriyle, küçük 

mafyalarıyla, haraç isteyenleriyle eskinin şirin 
sahil kasabası Gemlik..

Her hafta bir polisiye haberiyle yerel ve ulusal 
basında yer alarak, ününü koruyan benim doğ
duğum yer Gemlik..

Bir hafta önce yaşanan bir olayının ardından 
bir yenisini dehşetcengiz bir şekilde yaşadı 
Gemlik.

Eli bıçaklı ana ve oğul, güpe gündüz ilçenin en 
işlek caddesinde bir adamı delik deşik edebili 
yor Gemlik’te..

On ay önde Gemlik Adliyeşi’nde bir duruş
madan sonra başlayan tartışma ve yine bıçak
ların konuşması ile Adaletin dağıtıldığı yerin 
önünde gelin kaynanasıını bıçaklamış, kayınbi
raderini de öldürmüştü.

Şimdi filmin tersini izliyoruz.
Bu kez kana kan isteyenler, ölen oğlunun 

intikamını almak için cezaevindeki gelinin 
babasını sokak ortasında kıstırıp, ana oğul 
bıçakla delik deşik ediyor.

Canını kurtarmak isteyen adama ise kimse 
yardım edemiyor.

Polis, bıçaklamaya seyirci kalabiliyor..
Burası Türkiye ve de burası Gemlik..
Türkiye Avrupa Birliği’ne girmek istiyor.
Hala orta çağın kan davasını güden bu 

toplumun fertleri, hala kızları bir başkasına kaçtı 
diye kardeşleri tarafından infaz edilenlerin 
bulunduğu bir toplumu, acaba AB ye alırlar mı?

Biz kendi kendimizi kandırıyoruz.
Gemlik’in imajı ise, düzeleceğini yine bozulu 

yor.

Dün, saat 14.oo de 
biri kadın biri erkek 
evlerinde bıçaklarla 
önlerindeki şahsı 
kovalayarak, polislerin 
ve ne oluyor diye 
bakanların gözleri 
önünde Şerafettin 
Ş.adlı şahsı 
bıçakladılar.
Kızı tarafından 
ödürülen oğlunun 
intikamı sokak 
ortasında infaz edildi. 
Polis eli bıçaklı 
katillere birşey yapa
madı. Şans eseri 
4 bıçak darbesiyle 
yaralanan Şerafettin Ş. 
ölümden döndü.

Kadri GÜLER ve
; Seyfettin 

ŞEKERSÖZ’ün haberi 
sayfa 3’de

Burası Gemlik’in tam merkezi Ahmet Dura! Meydanı, Demırşubaşı 
Mahallesi'nin başlangıç noktası. Eski dünürü ve damadı tarafından 
bıçaklanan ve canını kurtarmak için kaçan kayınpeder sıkıştırıldığı yerde 
yine herkesin gözü önünde bıçakla delik deşik edildi.

AK Parti’den 
belediyelere 
sıkı takip

AK Parti yönetimi, belediyeleri yakın takibe alıyor. AK Parti'nin 
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan. Yardımcısı Nihat 
Ergün, "Nerede bir açık, eksiklik varsa gidereceğiz" dedi. 
Ergün, belediyelerin yolsuzluğa bulaşmayan, rüşvete, adam 
kayırmaya imkan vermeyen bir yönetim anlayışıyla hizmet 
etmesi gerektiğini belirterek, il, İlçe ve belde belediye başkan
lar/nın kampa alınacağını söyledi. Haberi sayfa 8’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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i Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Gemlik’ten Safranbolu’ya....

Gemlik’te yaşamaktan çok mutluyum..
Ama..
Tarihsel dokusuna ve geleneklerine sahip çıkan ve 

koruyan kentleri görünce içim cız ediyor.Kıskançhkla 
karışık hayranlık duyuyorum.

Geçen hafta sonunda Safranbolu’daydım.
Safranbolu doğal güzelliklerini tarihsel dokusuyla 

bütünleştirebilmiş bir kent.
Bu güzellik insan yapısını da olumlu yönde etkilemiş.
Cana yakın, dost, ğüleryüzlü, konuşkan ve de üretken 

insanlar yaratmış.
Hala yemenicilik mesleğini ısrarla sürdüren Mustafa 

Öncül amca, Kültür Sanat Vakfı Yöneticisi Aycekin Bey, 
Yörük Köyü’nde yöresel el sanatları üreten Ender 
Gümüş ve eşi, Çarşıda turistik eşyalar satan İrfan ve 
ailesi, Tabağı Ahmet Paşa Konağı’nın ev sahibi Cengiz 
tanıyabildiklerimiz.

Adını, kendi ağırlığının yüz bin katı kadar sıvıyı sarıya 
boyayabilen safran bitkisinden alan Safranbolu, tarih 
boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Roma, 
Bizans, Selçuklu ve OsmanlI İmparatorlukları bunların 
başhcaları. Safranbolu'nun Türkler tarafından kesin 
olarak alınışı 1196 olarak biliniyor.

Safranbolu, geleneksel Türk toplum yaşamının özel
liklerini kent ölçeğinde yaşatan, tarihi ve kültürel eser
lerini tüm insanlara sunan örnek bir kent.

Sahip olduğu zengin kültürel miras ve bu mirasını ; 
korumadaki başarısı Safranbolu'yu bir dünya kenti <
ününe kavuşturmuş ve UNESCO tarafından Dünya Mira<? > 
Listesi'ne alınmasını sağlamış. I

Daha çok Eski Türk Evleri ile tanınan Safranbolu, I 
1200'ü koruma altında olan sayısız kültürel esere sahip.

Safranbolu evlerinin “çevreye saygılı” olarak tasar
landığı günümüz mimarlarınca sıklıkla vurgulanırmış. 
Doğa-insan-ev; sokak-ev, sokak-çarşı ilişkileri son 
derece düzenli ve dengeli. Çevreye olduğu kadar 
komşuya da saygı egemen. Hiç bir ev diğerinin 
görüşünü engellemiyor. Kısacası Safranbolu’da 
“görünüm hakça paylaşılmış

Safranbolu'da üretim ve ticaret, Lonca sistemi ile 
yürütülen çeşitli çarşılarda yapılıyormuş. Bugün halen 
üretimin sürdüğü Demirciler, Bakırcılar, Kalaycılar ve 
Semerciler Çarşıları ile restore edildikten sonra el sanat
ları satış merkezi haline gelen tarihi Yemeniciler Arastası 
kentteki el işçiliğinin devamını sağlıyor.

İncekaya Su Kemeri ve kanyonu, görkemli evlere 
sahip Yörük Köyü, Bulak ve Hızar Mağaraları, 
Hacılarobası ve Üçbölük Köyü civarındaki Kaya 
Mezarları, Düzce Kanyonu kentin önemli turizm alanları.

Safranbolu'da Kültür Bakanlığı, Kaymakamlık ve Özel 
girişimciler tarafından restore edilen Müze Evler var. 
Kültür Bakanlığı’nca düzenlenen Kaymakamlar Müze Evi 
ve Safranbolu Kaymakamlığı tarafından restore edilen 
Kileciler Konağı etnografik olarak Eski Safranbolu Evini 
ve yaşama biçimini örneklemektedir. Diğer özel 
gezilebilir evler ise Mümtazlar Konağı ve Karaüzümler 
Konağıdır. Yemeniciler Arastasındaki Ahmet Demirezen 
Yemenicilik Müzesi ise kaybolmaya yüz tutmuş 
Yemenicilik el sanatına ilişkin örnekler sunuyor.

Safranbolu’ya giderseniz ki mutlaka gidiniz.
Hıdırhk Tepesinden fotoğraf çekmeden,Müze evleri 

gezmeden, İncekaya Su Kemeri ve Yörük Köyü'nü 
görmeden, Yörük Köyü’nde Birsen Gümüş’ün ev 
baklavasını yemeden ,Eski evlerde 
konaklamadan,gözleme ve İmran lokumunu tatmadan 
kesinlikle dönmeyin.

Parke taşı 
ihalesi yapıldı 

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ilçemize 
bağlı 6 köy ve bir ilköğretim okulu bahçesinin ihtiyacı 
olan toplam 17 bin metrekare parke taşlı ihalesi dün 
yapıldı. İhaleyi 8.378 YTL ile İhsan Ergen inşaat firması 
kazandı. Firma, parke taşlarını köylere teslim edecek.

Seyfettin
ŞEKERSÖZ

Köylere Hizmet 
Götürme Birliği 
tarafından 6 köy 
ve bir İlköğretim 
Okulu bahçesinin 
ihtiyacı olan 
parke taşı ihalesi 
yapıldı.
Kaymakamlık 
Toplantı 
Salonu’nda 
yapılan ihale 
Birlik Genel 
sekreteri İbrahim 
Ay, Birlik 
Saymanı Ahmet 
Keçeci ile 
Birlik Encümen 
üyeleri Karacaali 
Muhtarı İbrahim 
Mert, Yeniköy 
Muhtarı Cemil 
Gündüz, 
Hamidiye Muhtarı 
Ayhan Gündoğdu 
ve Kurtul 
Muhtarı Cengiz 
Üçkardaşlar 
gözetiminde 
yapıldı.

Adliye, Büyük 
Kumla, Cihatlı, 
Engürücük, 
Fevziye ve 
Yeniköy ile 
Umurbey 
Beldesinde bulu
nan İlköğretim 
Okulu bahçesinin 
ihtiyacı olan 
17 bin metrekare 
TSE belgeli 
8 cm. kalınlığında 
kilitli beton parke 
taşı ihalesine üç 
firma katıldı.
Önce kapalı '

zarf usulü yapılan 
ihalede açılan 
zarflarda KDV 
dahil Bilsa 
Ticaret Beton 
Yapı Yalıtımları 
firması 10.140 
YTL. Sinta 
Sanayi İnşaat 
Ltd. Şti. firması 
10.915 YTL. 
fiyat verirken 
İhsan Ergen 
İnşaat firması 
8.378 YTL. 
fiyat verdi. 
Açıklanan fiyat-

lardan sonra 
Bilsa ile sinta fir
ması yetkilileri 
açık eksiltmeye 
katılmazken 
İhsan Ergen 
firması yetkilisi 
fiyat indiriminde 
bulunmayacağını 
bildirdi.
İhaleyi alan 
firmanın 17 bin 
metrekarelik 
beton parke 
taşlarını 
köylere teslim 
edeceği bildirildi.

■

7 
k



Sayfa 3 HABER 13 Temmuz 2005 Çarşamba

ffo ay önce Adliye önünde gelini tarafından öldürülen Mehmet Ş.nin intikamını annesi ve kardeşi ile birlikte kayınpederi bıçaklayarak aldılar

kayınbiraderi ile tartışan babasının tartaklandığını gören gelinleri tarafından bıçak
lanarak Öldürülen İbrahim Ş. ile yaralanan kayınvalide Cemile Ş. bu kez ölen
İbrahim’in intikamını gelinlerinin babasına 4 yerinden bıçaklayarak aldılar.
Kadri GÜLER- 
S ey fettin ŞEKERSÖZ

Ahmet Dural 
Meydam’nda 
yaşanan olayda 
anne ile oğlu, 
öldürülen kardeş
lerinin intikamını 
eski eşinin 
babasını dört 
yerinden bıçakla
yarak aldılar.
6 Ekim 2004 günü 
Gemlik Adliye 
binası çıkışında 
yaşanan bıçaklama 
olayında Mehmet Ş. 
yengesi Sevda Ş. 
tarafından 
bıçaklanarak, 
hayatını kaybe 
derken, kaynanası 
Cemile Ş. ise 
yaralanmıştı.
ADLİYE'DE 
TARTIŞMA 
Geçimsizlik 
nedeniyle eşi 
İbrahim Ş.'den 
boşanmak için 
dava açan Sevda Ş, 
daha sonra da 
nafaka davası 
açınca, davanın

Gelini tarafından 10 ay önce oğlu 
öldürülen, kendisi de yaralanan kayın

valide Cemile Ş. oğlu ile birlikte 
dünüründen oğullarının intikamını almak 

için şehir ortasında dehşet saçtılar.

görüldüğü gün 
mahkemeden çık
tıktan sonra Adliye 
koridorlarında 
tartışmaya 
başladılar.
Koridorlardan 
Adliye önüne 
taşan tartışma

kavgaya dönüşün 
ce, Sevda Ş.
babasının eşinin 
annesi ve ağabeyi 
tarafından tartak
landığını görünce, 
üzerinde taşıdığı 
bıçak ile kocasının 
kardeşi Mehmet Ş.

ile kayınvalidesi 
Cemile Ş.'yi 
bıçakla yaralamıştı. 
Cemile Ş.'nin 
bıçağı, Mehmet 
Ş'nin aotr damarını 
parçalaması 
sonucu Mehmet Ş. 
tüm çabalara 
karşın 
kurtarılamamıştı. 
MEYDAN'DA 
BIÇAKLADILAR 
Yaklaşık 10 ay önce 
işlenen cinayetin 
duruşması 
Bursa'da devam 
ederken dün, 
saat 14.00 sıraların
da Ahmet Dural 
Meydam’nda 
Mehmet Ş'nin 
intikamını annesi 
Cemile Ş. ve oğlu 
İbrahim Ş. eski 
eşi Sevda Ş.'nin 
babasını bıçakla
ması ile noktalandı. 
Eski Gemlik 
Belediyesi önünde 

Ahmet Dural Meydanı’ndaki Çeşmenin karşısında polis noktası
na 10 metre uzaklıkta anne oğul tarafından bıçaklanan 
Şerafettin Ş. Muammer Ağım Devlet Hastanesi Başhekimi 
Mehmet Büyükkeçe’nin müdahalesi sonucu yaşama döndü.

yürümekte olan 
Şerafettin Ş.'yi 
izleyen anne 
oğul, öldürülen 
oğullarının 
intikamını almak 
için bıçakla gelin 
terinin babasına 
saldırdılar. 
Burada karın 
boşluğundan 
bıçakla yaralanan 
Şerafettin Ş. Çarışı 
Meydam'na doğru 
kaçmaya başladı. 
Anne oğul 
tarafından bıçakla 
kovalanan 
Şerafettin Ş. 
polis noktasının 
karşısında bulunan 
Üçel Pastanesi’ne 
sığınmak istedi: • 
Pastanenin 
kapısında anne 
oğul tarafından 
sıkıştırılan ve sırtın 
iki, sol göğsünden 
de bir bıçak 
darbesi alan yaşlı 

adam olay yerinde 
ağır yaralı şekilde 
kan kaybederken, 
anne Cemile Ş. 
“ Oğluma nasıl 
kıydınız.” diye 
bağırıyordu.
Olay yerine 10 
metre uzaklıkta 
olan polisler, 
bıçaklamaya 
müdahale 
edemediler.
Polis tarafından 
göz altına alınan 
İbrahim ve Cemile 
Ş. 'nin sorgusu 
sürürken, ağır 
yaralanan Şerafet 
tin Ş ise Muammer 
Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesine 
kaldırılarak 
ameliyata alındı. 
Ameliyatta hayati 
tehlikeyi atlattığı 
öğrenildi. Anne ve 
oğlunun bugün 
Adliye’ye çıkarıla
cağı öğrenildi.

Eski beledjj^öpüngMIP^aM 
bıçakla ffiafiadjkları eski 
?elinlerinfh babasını->^ffl^W| 
Üçel Pastanesi yanındaki . 
telekom bayii önürtJdjrg>«g^j 
delik deşik eden anne oğul 
gözaltına alindi.
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Avrupa Üniversiteler Şampiyonu Bahçeşehir Üniversitesi basketbol takımının gözdesi

Gemlik'in gururu Ömer
Gemlikli basketbol- 
cu Ömer Gültekin, 
Bahçeşehir Üniver
sitesi ve Gemlik’in 
gözdesi oldu.
Bursa Tofaş 
Basketbol takımının 
alt takımında 
yetiştikten sonra 
İstanbul Bahçeşehir 
Üniversitesi 
basketbol takımına 
transfer olan Ömer 
Gültekin, takımında 
gösterdiği başarıyla 
göz dolduruyor.

Geçtiğimiz günlerde 
Polonya da yapılan 
Avrupa Üniversiteler 
arası basketbol 
Şampiyonasında 
Türkiye’yi temsilen 
katılan Bahçeşehir 
Üniversitesi 
Basketbol Takımı, 
Polonya’nın Gorzev 
kentinde Avrupa 
Şampiyonu oldu. 
Üstün oyun 
yeteneği ile 
takımının şampiyon 
olmasında büyük 

emeği geçen Ömer 
Gültekin, Türkiye’ye 
döndükten sonra 
baba evine gelerek, 
şampiyonluğu 
bu kez ailesiyle 
paylaştı.
201 santimetre 
boyundaki genç 
basketbolcu, 
karşılaşmalara 8 
nolu forma ile çık
tığını, pivot görevi 
yaptığını belirterek, 
“Çok çetin 
karşılaşmalarımız 
oldu. Geçen yılın 
şampi yonu olan 
Solevanya’yı 
uzatmalarda 
yendik. Finale 
kalan Portekiz ve 
Sirbistan takımlarını 
da yenerek 
kupayı kazandık. ” 
dedi.
Ömer üniversitenin 
Görsel İletişim 
Hazırlık sınıfında 
öğrenim görüyor. Tofaş alt takımından Bahçeşehir Üniversitesine tranfer olan Gemlikli 

Ömer Gültekin’in takımı Avrupa Üniversiteler şampiyonu oldu.

ŞENEN MbeHatastott
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
*** Sakana Misina Ağları
* ip Ağ 

Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sanda! Malzemeleri 
Kürek

✓ Ç“P“ 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14
GSM : (0.532) 297 23 18
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Muide Idlap yerine bilgisayar Internet kullanımında

Ve ilk kez bir okul 
ders kitaplarını 
atarak elektronik 
eğitime geçme 
kararı aldı. Resmi 
başvuru yapan oku
lun uygulamasının 
nasıl sonuç vere
ceği merak ediliyor. 
ABD'nin Arizona 
Eyaleti'ne bağlı Vail 
şehrinde bir devlet 
lisesinde yeni ders 
yılı başlangıcında 
tamamen kablosuz 
internet bağlan
tısının kullanılacağı 
dizüstü bilgisayarlı 
eğitime geçileceği 
bildirildi.
Okulda 350 öğrenci 
klasik ders kitapları 
kullanmak yerine 
geleneksel ders 
planı doğrultusunda 
elektronik "online" 
makalelerden 
yararlanacaklar.

Polis otobüste zanlı aradı
Bursa'da dün bir 
gencin cep telefo
nunu otobüste 
çaldırdığını 
söylemesi üzerine, 
kapıları kilitleyen 
polis içeride arama 
yaptı. Zanlının izine 
rastlanmadı.
Edinilen bilgiye 
göre, Olcay Kaya 
isimli genç, 
Heykel'e gitmek için 
öğle saatlerinde 
Panayır 
Mahallesi'nde Erol 
Severin kullandığı 
17/A hat No'lu özel 
halk otobüsüne 
bindi. Arka koltuğa 
oturan Kaya, 
Santral Garaj'a 
geldiğinde bir kaç 
dakika önce konuş
tuğu cep telefo
nunun cebinde 
olmadığını fark etti. 
Hemen durumu 
sürücüye bildiren

Uzmanlar, elektronik 
eğitimin okullar 
tarafından pahalı 
bulunduğu 
ve çok güvenli 
sayılmadığı 
gerekçeleriyle 
Vail'deki okulun 
aldığı 
kararın nadir 
rastlanan bir karar 
olduğunu belirttiler. 
Yazılım ve 
Bilgilendirme 
Sanayi Derneği

Olcay Kaya, polisi 
de çağırdı. Sürücü 
Erol Sever otobüsü 
Fevzi Çakmak 
Caddesi'ndeki 
Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
önüne çekerek 
kapıları kapadı. 
Polis ekipleri oto
büse gelerek arama 
yaptı. Ancak yolcu
lar üzerinde yapılan 
aramalardan sonuç 
çıkmadı ve Olcay 
Kaya'nın telefonu 
bulunamadı. Bu 
arada polis ekip
lerinin arama 
yapmasına öfkele
nen yolculardan 
bir kısmı, "Bize 
mahkemeden 
aldığınız arama 
kararını gösterm
eniz gerekir. Aksi 
taktirde arama 
yapamazsınız" di 
yerek tepkilerini dile

(Software and 
Information Industry 
Association) eğitim 
politikaları başkanı 
Mark Schneiderman, 
"Azınlık bir grup bu 
alanda çok iyi işler 
yapıyor, ama 
çabalar küçük 
gruplarla sınırlı 
kalıyor" dedi.
Veil Lisesi'nin 
müdürü Calvin 
Baker, elektronik 
materyal kullanı 

getirdi. 
Polis yetkilileri de 
gerekli iznin 
alındığını ve bu 
doğrultuda arama 
yapıldığını öne 
sürdü. Yaklaşık 400 
YTL değerindeki 
cep telefonunun 
bulunamaması 
nedeniyle üzüntü 
yaşadığını söyleyen 
Kaya, "Ben 
yaklaşık 3 yıldır 
otobüslerde biletçi
lik yapıyorum.
Bugün bu otobüste 
yolcuydum. Cep 
telefonumu oto
büste düşürdüm. 
Kısa sürede sonra 
da farkına vardım. 
Ama hırsız benden 
daha önce farkına 
vardı. Çok 
üzgünüm" 
diye konuştu 
Otobüs sürücüsü 
Erol Sever de, 

minin öğretmenleri 
her yıl bir ders 
kitabını izlemek 
huyundan 
kurtaracağını ifade 
ederken bunun 
öğrenciler için de 
faydalı olacağını 
dile getirdi.
Baker, her biri 850 
dolar tutan 350 
dizüstü bilgisayar 
almanın 
pahalı olacağını, 
ancak her bir 
öğrencinin yıllık 
kitap masrafının 
500 ila 600 dolar 
arasında olması 
sebebiyle arada 
çok büyük 
bir fark olmaya
cağını belirtti.
Bölgede, elektronik 
eğitime geçişin 
nasıl sonuçlar 
doğuracağı 
merakla bekleniyor.

Panayır 
Mahallesinden 
hareket ettikten 
sonra 
Gençosman'da 
1, Santral Garaj 
duraklarında da 
2 yolcunun indiğini 
belirterek, 
"Otobüsteki yolcu
lar üzerinde yapılan 
aramalarda telefon 
bulunamadığına 
göre, inen 3 
kişinin alma 
ihtimali yüksek" 
diye konuştu. 
Bu arada Olcay 
Kaya'nın şikayet 
dilekçesi ver
mesinin ardından 
polis ekipleri 
telefonun IMEI 
numarasından 
yola çıkarak hırsız 
ya da hırsızları bul
mak için soruştur
ma başlattı.

I, sıradayız
Türkiye'deki 
Internet kul
lanıcıları, eğlence 
amaçlı internet kul
lanımında dünya 
sıralamasında sek
izinci oldu.
Türkiye, 10.6 saat 
eğlence amaçlı (iş 
dışı internet kul
lanımı) kullanım ile 
dünya sıralamasın
da sekizinci sırada 
yer aldı. Haftalık 
8.9 saat olan "iş 
dışı internet kul
lanımı" dünya orta
lamasında başı 
haftalık 12.6 saat 
ile Tayvan çekiyor. 
Tayland'da haftada 
11.7 saat, Ispanya'
da ise 11.5 saat iş 
dışı kullanım 
bulunuyor 
Nop VVorld isimli 
araştırma kuru
luşunun dünya 
çapında gerçek
leştirdiği Dünya 
Medya
Alışkanlıkları 
Kültür Endeksi 
raporuna göre 
Türkiye'de medya 
eğlencesinin başın
da TV izlemek 
geliyor. Türk halkı

00S sonuçlan açıklanıyor

Özel Okullar Sınavı 
sonuçları, 14 
Temmuz Perşembe 
günü İstanbul'da 
açıklanacak.
Sınav Yürütme 
Kurulu Başkanı 
Yusuf Tavukçuoğlu, 
yaptığı açıklamada, 
2005 yılı Özel 
Okullar Sınavı 
sonuçları, 
okulların taban ve 

haftada ortalama 
20.2 saat TV izliyor, 
13.3 saat radyo 
dinliyor ve 5.9 saat 
kitap okuyor. İş 
dışında Internet 
kullanımı ise hafta
da 10.6 saat TV, 
Radyo ve Internet 
erişiminde dünya 
ortalamasının 
üzerinde seyreden 
ülkemiz insanı 
kitap okumada ise 
haftalık 6.5 saat 
olan dünya ortala
masının gerisinde. 
Türkiye TV izleme 
alışkanlığında 
dünya 4’üncüsü, 
radyo dinlemede 
dünya altıncısı, 
Internet kullanımın
da dünya sekizin- 
cisi ve kitap oku
mada ise dünya 
18'incisi olarak 
endekste yer alı 
yor. TV izlemede 
haftada-22.4 saat 
ile Tayland, Radyo 
dinlemede haftada 
20.8 saat ile 
Arjantin, kitap oku
mada ise haftada 
10.7 saat ortalama 
ile Hindistan başı 
çekiyor.

tavan puanları, 
sınavda ilk 5 sırayı 
alan öğrenciler ile 
diğer istatistiki 
bilgilerin, 
perşembe günü 
saat 11.00'de, 
Beyoğlu'daki 
Türkiye Özel 
Okullar Birliği 
merkezinde 
basına verileceğini * 
bildirdi.
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Gül; ‘Üyelik konusunda 
bir risk görmüyorum’

İngiltere'nin başkenti 
Londra'da bulunan 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül, yerli ve 
yabancı basın mensu
plarının katıldığı 
toplantıda, Türkiye ve 
dünya gündeminde 
yer alan konulara 
değindi.
7 Temmuz Perşembe 
günü meydana gelen 
terör saldırılarından 
sonra Londra'ya giden 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül, basın- 
mensuplarının soru- • 
larını yanıtladı. 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği (AB) üyeliği 
hakkında bir soruya 
Abdullah Gül, "Üyelik 
konusunda bir risk 
görmüyorum. 2004 yılı 
Aralık ayında, müzak
erelerin başlanmasına 
karar verildi ve bu 
karara uyulacak" dedi 
Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerde yapılan AB 
Anayasası referan
dumlardan çıkan 
sonuçlardan mutlu

olmadıklarını dile 
getiren Gül, 
Almanya'da muhalefet 
lideri Angela Merkel'in 
"Türkiye'nin AB 
üyeliği ile ilgili olum
suz tavrı" konusunda 
ise, "Sürekli değişim 
olacaktır. Demokratik 
ülkelerde demokratik 
değişiklikler her 
zaman mümkündür. 
Bu bize bağlı değil. 
On yıl sonra yöne
timde kimin olacağını 
bilmiyoruz. Üyelik 
müzakerelerine 
başlanması kararı ise,. 
daha önce alınmış bir 
karardır. Avrupa Birliği 
verdiği sözleri tutmalı" 
şeklinde konuştu. 
"Terörün her tür
lüsünü kınıyoruz. 
Kesinlikle meşru 
görmediğimiz terörle 
sürekli savaşıyoruz. 
İngiltere'de meydana 
gelen terör 
saldırılarının bir daha 
yaşanmasını istiy
oruz" diyen Abdullah 
Gül, tüm İngiltere ve 
Başbakan Tony 
Blair'in terör

saldırılarının ardından 
tutarlı davrandıklarını, 
bu davranışı takdir 
ettiklerini belirtti ve 
İngiltere'de 4 camiye 
yapılan saldırıları 
"provokasyon" 
olarak niteledi.
Müslümanlar, 
Museviler ve 
Hıristiyanlar'ın, terör 
sorununu hep birlikte 
ortadan kaldırabile
ceklerine dikkat çeken 
Gül, "Din ve terörü 
birarada düşünmek 
en büyük tuzaktır" 

dedi. Gül ayrıca, 
provokasyonlar 
karşısında dikkatli 
olunması gerektiğini 
söyledi.
Ermeni sorunu ile ilgili 
bir soruya ise 
Abdullah Gül, 
"Arşivlerimizi açtık. 
Belgeleri her kim 
isterse görebilir. O 
dönem bir savaş 
vardı. Türkler ve 
diğerleri hayatlarını 
kaybettiler. Bunun için 
üzgünüz; ama bu, bir 
savaş dönemi idi" 
dedi.

Tayland’da iki inek dünya evine girdi
Tayland'ın Sa Kaew 
ilinde Amerikan 
Brahman cinsi iki 
mini sığır, halkın 
coşkulu töreniyle 
evlendirildi.
Sa Kaew ilinin sığır 
pazarında yapılan 
düğün oldukça 
ilginç görüntülere 
sahne oldu. Büyük 
bir halk kitlesinin 
katıldığı düğünde 
eğlence de doruğa 
çıktı. Müzik ve 
alkolle coşan halk, 
oyunlar oynayarak 
düğün şenliğine 
ortak oldu. Saat 
10,00'da başlayan 
düğün yaklaşık 3 
saat kadar devam 
etti. Düğüne Sa 
Kaew ilinin iktidar
daki partiden mil
letvekilleri de 
katıldı. Oldukça 
sıcak bir havada 
yapılmasına rağ
men, sıcağa aldırış 
etmeyen halk 
gönüllerince coştu 
ve eğlendi. Altın 
renkli inek ve platin 
renkli inek büyük 
bir halk töreniyle 
dünya evine girdi.

Önce ineklerin par
mak izi alındı, bir 
panoya isimleri 
yazıldı ve imza için 
boşluk bırakıldı. 
Daha sonra inekler 
100 metre kadar 
uzakta bulunan bir 
lokantaya 
götürüldü, burada 
süslenildi ve tekrar 
çeyizleriyle beraber 
düğün alanına 
getirildi. Bir pikap 
dolusu kuru ot ve 
yine bir pikap 
dolusu yeşil ot 
çeyiz olarak 
hazırdı. Düğün 
sahibine de 100 bin 
baht (yaklaşık 2 bin 
500 dolar) para 
hediye edildi. 
Milletvekilleriyle 
beraber düğün 
fotoğrafı çektirildi. 
Mini damadın

sahibi yine 
Tantamuang 
Thonthakarn, 
"Gelinime iyi sahip 
çıkacağım, iyi 
besleyeceğim. 80 
santim uzunluğun
da ve 90 kilo. Ama 
ona sahip olmaktan 
bu kadar mutlu 
olmadım" dedi.
Sa Kaew milletvek
ili Chompunuch 
Thiengthong da 
düğüne katılmak
tan son derece 
mutlu olduğunu, 
dünyada ilk defa 
böyle bir düğüne 
geldiğini ve yine ilk 
defa böyle bir 
düğünün olduğunu 
ifade etti. İki çiftin 
de çok sevimli 
olduklarını 
vurguladı.
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MUTFAK DOLAPLARI 
YATAK ODASI 
GENÇ ODASI

^2 DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER

<^- KİTAPLIK
•=*| ÇALIŞMA MASASI 

BİLGİSAYAR MASASI

“KALİTEDE ÖNCÜ, 
FİYATTA ÖLÇÜ” AM PANSİYON

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.

Yavuzlar Apt 13 No:1 43/C BURSA 
Tel: (0.224) 363 98 72

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
Dereağzı Mevkii ■ Büyükkunı la / GEMLİK 

Rezervasyon Tel: 539 03 03

Yurd 
kesiı 
yeni 
hava 
gireı 
Mete 
Müd 
yapı 
bugı 
batıı 
yağı 
som 
lerir 
doğ 
Kan 
keşi 
ve k 
çevı 
ve ç 
sağ 
göri 
edil 
Açıl 
Tem

Ada 
Hük 

i Cer
Bak 
Yar< 
Şen 
may 
göri 
algıl 
edeı 
Şen 
üzeı 
Türk 
sern 
bir iı 
kayr 
olab 
düşi 
Bak; 

( topl;
dan 
yapa 
ve H

! Çiçe 
bölü 
leyic 
üst k 
yılı f; 
rapo 
görü 
kurul 
ait iş 
harcı 
portr 
bilgil 
ayrın 
aktar 
Topla 
bölür 
gelişi 
geniş 
lendiı 
belirti 
Başb; 
ABD; 
da iş 
yaptıç 
hakkıı 
bilgi \



13 Temmuz 2005 Çarşamba Krarfez Sayfa 7

Yağışlı
Yurdun kuzeybatı 
kesimlerinin, yarın 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisine

I
 gireceği bildirildi. 

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 

| yapılan açıklamada, 
bugün Marmara'nın 

ı batısında başlayacak 
yağışların, öğleden 
sonra ve akşam saat
lerinde Marmara'nın 
doğusu, Batı 
Karadeniz'in iç 
kesimleri, Eskişehir 
ve Kütahya 
çevrelerinde sağanak 
ve gökgürültülü 
sağanak şeklinde 
görüleceğinin tahmin 
edildiği belirtildi. 
Açıklamaya göre, 14 
Temmuz Perşembe

Yabancı sermaye önemli kaynak
Adalet Bakanı ve 
Hükümet Sözcüsü 
Cemil Çiçek, Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif 
Şener'in yabancı ser
maye konusundaki 
görüşlerinin farklı 
algılandığına işaret 
ederek, "Biz, sayın 
Şener de dahil olmak 
üzere hepimiz, 
Türkiye'de yabancı 
sermayenin önemli 
bir imkan, önemli bir 
kaynak olduğunu, 
olabileceğini 
düşünüyoruz" dedi. 
Bakanlar Kurulu 
toplantısının ardın
dan bir açıklama 
yapan Adalet Bakanı 
ve Hükümet Sözcüsü 
Çiçek, toplantının ilk 
bölümünde düzen
leyici ve denetleyici 
üst kurullann 2004 
yılı faaliyet 
raporlarının 
görüşüldüğünü, bu 
kurulların 2004 yılına 
ait iş ve işlemleri, 
harcamaları ve mali 
portreleri hakkındaki 
bilgilerin Kurul'a 
ayrıntılı olarak 
aktarıldığını ifade etti 
Toplantının 2. 
bölümünde iç ve dış 
gelişmeler üzerinde 
geniş bir değer
lendirme yapıldığını 
belirten Çiçek, 
Başbakan Erdoğan'ın 
ABD ziyareti sırasın
da iş çevreleriyle 
yaptığı görüşmeler 
hakkında Kurul'a 
bilgi verdiğini kay

hava geliyor

günü Marmara ile 
öğleden sonra ve 
akşam saatlerinde 
Kuzey Ege'nin iç 
kesimleri, İç 
Anadolu'nun 
kuzeybatısı ve 
Batı Karadeniz'in iç 
kesimlerinde 
görülecek yağışların, 
15 Temmuz Cuma 
günü etki alanını 
genişleterek 

detti. Türkiye'nin 
kalkınma 
çabalarını bütün 
imkanlarını kulla
narak sürdür 
meye çalışan bir 
ülke olduğuna 
işaret eden Çiçek, 
Türkiye'nin 
yabancı ser
mayenin girişi için 
son günlerde çabalar 
sarfettiğine, bu 
konunun son 
dönemde tartışılan 
bir konu olduğuna 
dikkat çekti. 
Başbakanın bu 
konuyla ilgili yapılan 
görüşmeler hakkında 
Bakanlar Kurulu'na 
bilgi verdiğini kayde
den Çiçek, "Biz 
Türkiye’de yabancı 
sermayenin daha 
aktif bir şekilde 
ülkenin kalkınmasına 
katılmasından 
yanayız. Politikaları 
mızı da bu çerçevede 
yürütüyoruz" diye 
konuştu.
Açıklamalarının 
sonunda gazeteci
lerin sorularını 
cevaplayan Çiçek, 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Şener'in, yabancı 
sermayeye sınır 
getirilmesi yönünde
ki açıklamalarının 
toplantıda gündeme 
gelip gelmediği 
sorusu üzerine 
Şener'in, bu açıkla
masının ne anlama 
geldiği konusunda 
yeni bir açıklama

Marmara'nın 
doğusu, İç Ege, 
Akdeniz, 
İç Anadolu ve 
Karadeniz böl
gelerinde, genellikle 
öğleden sonra ve 
akşam saatlerinde 
sağanak ve 
gökgürültülü 
sağanak şeklinde 
devam etmesi 
bekleniyor.

jj

yaptığını hatırlatarak, 
ikinci açıklamanın 
çeşitli gazetelerde 
farklı şekilde yorum
landığını ifade etti. 
Çiçek şunları 
söyledi:
"Bizim hükümet 
olarak kanaatimiz 
şudur; Türkiye'ye 
yabancı sermayenin 
olabildiğince 
gelmesinden 
yanayız. Ülkemizin 
kalkınma çabalarında 
yabancı sermayeden 
azami ölçüde istifade 
etmemiz gerekiyor. 
Bugüne kadar bu 
istifadeyi Türkiye 
yeterince sağlaya
mamıştır. Onun için 
biz konuya olumlu 
bakıyoruz. Bazı 
değerlendirmeler 
1994 şartlarındaki 
Anayasa ile bağlantılı 
olarak yapılan değer
lendirmelerdir.
1994'te milletvekili 
olan, bugün de 
milletvekili olan bazı 
arkadaşlarımızın 
özelleştirmeyle İlgili 
beyanları o günkü 
Anayasa'daki hüküm
ler çerçevesindedir.’ 
dedi.

Yerel jiııeliırt internet w
Deloitte, TeleCities ile 
ortaklaşa gerçek
leştirdiği, yıllık e- 
Vatandaşlık araştır
masının İkincisini 
yayımladı. 23 Avrupa 
ülkesinden toplam 
102 şehrin katıldığı 
e-Vatandaşhk 2004 
başlıklı raporda, 
Türkiye de yer aldı. 
Araştırmada, Avrupa 
devletlerindeki e- 
vatandaşlık ve e- 
devlet uygula
malarının durumu 
dört önemli zorluk 
çerçevesinden ince
leniyor. Bu zorluklar, 
yerel kamu yönetim
lerinin yeniden yapı
landırılması, e-öğren- 
im ve sosyal katılım, 
e-güvenlik ve e- 
demokrasi ile 
toplumsal istikrar. 
E-devlet Avrupa 
şehirlerinde 
yaygınlaşıyor 
e-Vatandaşlık 2004, 
e-devletin bugün 
belediye meclis
lerinin gündeminde 
değişmez bir madde 
haline geldiğini 
ortaya koyuyor.
Araştırmaya katılan 
şehirlerin yüzde 80'e 
yakını hizmetlerin 
elektronik ortamda 
sunulmasını içeren, 
bir e-devlet politikası 
oluşturmuş bulunuy
orlar. Şehir yönetim
leri, basit ve sıklıkla 
kullanılan hizmetlerin 
bilgisayar ortamında 
sunulması yoluyla 
maliyetlerin kısılması 
ve etkinliğin sağlanıl- 
masına odaklan
manın gerekliliğini 
kabul ediyorlar. 
Araştırma, vatan
daşlar ve işletmeler
den gelen talebin 
elektronik 
hizmetlerdeki artışı
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tetikleyen unsurların 
başında geldiğini 
gösteriyor. Şehir 
yönetimlerinin vatan
daşlarının taleplerine 
daha çok odaklan
ması ise, şehirlerin 
masrafları kısmak ve 
yasal zorunluluklara 
odaklanmanın öte
sine geçerek e- 
devlette daha "dıştan 
içe" bir yaklaşım 
benimsemekte olduk
larını ortaya koyuyor. 
E-devletin yayıl
masındaki en büyük 
etken halktan 
gelen talep 
Araştırmada elde 
edilen önemli bulgu
lar şöyle:
• Vatandaşların talep
lerinin karşılanması: 
2003'te, e-devlete 
geçişin altında yatan 
başlıca etkenler mas
rafların azaltılması ve 
yeni çıkan yasaların 
gereklerinin yerine 
getirilmesiydi. E- 
devlet bugün 
belediye meclis
lerinin gündeminde 
kendine gitgide daha 
çok yer buluyor. 
Çoğu şehrin, tanım
lanmış ya da yürür
lükte olan program
ları, projeleri veya 
çalışma kolları 
bulunuyor. Kimileri 
ise, e-devlet için 
gerekli üst düzey 
makamları yarattılar 
bile. Şehirler halen 
vatandaşların ve 
işletmelerin 

V

taleplerini karşıla
maya odaklanıyorlar; 
araştırmaya katman
ların yüzde 79'una 
göre, değişimin 
ardındaki en önemli 
etkeni bu talepler 
oluşturuyor.
■ Değişimin ardında 
yatan etkenler: e- 
devlet, genelde iş 
dünyası ile ilgili, ruh
sat ve planlama 
başvuruları ve vergi 
beyannameleri gibi 
karmaşık 
muameleleri 
basitleştirerek dış 
(hizmet alanların) 
maliyetleri düşüre
bilir. Sıralamada, 
vatandaşların ve 
isletmelerin ta!?n- 
lerinin karşılan
masını, iç süreçlerin 
modernizasyonu 
(yüzde 61), verimlilik 
artışı (yüzde 59), per
formansın iyileştir
ilmesi (yüzde 59) ve 
maliyetlerin 
düşürülmesi (yüzde 
50) takip ediyor.
- Dış Kaynak 
Kullanımı: 
Belirttikleri kimi 
hedeflere rağmen, 
dış kaynak kullanımı 
katılımcılar tarafından 
fazla tercih edilmiyor. 
E-hizmetlerde dış 
kaynak kullanımı 
yoluna giden veya 
gitmeyi düşünen 
şehirler çoğunlukla 
ileri düzeyde hizmet 
verenlerdi.
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AK Parti 'den belediyelere sıkı takip
AK Parti yönetimi, 
belediyeleri yakın 
takibe alacak. AK 
Parti'nin Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı 
Nihat Ergün, "Nerede bir 
açık, eksiklik varsa gidere
ceğiz" dedi. Ergün, 
belediyelerin yolsuzluğa 
bulaşmayan, rüşvete, 
adam kayırmaya imkan 
vermeyen bir yönetim 
anlayışıyla hizmet etmesi 
gerektiğini vurguladı. 
AK Parti, il ve ilçe 
Belediye Başkanlan'nın 
ardından Türkiye genelin
deki tüm partili belde 
Belediye Başkanlan'nı 
kampa alacak. Kabine 
üyelerinin de katılacağı 
toplantılarda, belediyelerin 
sorunları masaya yatırıla
cak. AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Nihat 
Ergün, yerel yönetimlere 
büyük önem verdiklerini 
belirterek, hükümet olarak 
parlamento, hükümet, 
teşkilatlar ve yerel yöne
timler olmak üzere dört 
koldan hizmet sunma 
gayretinde olduklarını vur

guladı. Parlamento, yerel 
yönetimler, teşkilatlar ve 
hükümet arasında çok 
sağlıklı bir iletişim ve 
koordinasyonun olması 
gerektiğine işaret eden 
Ergün, yerel yönetimlerin 
parti felsefesinden, poli
tikasından bağımsız 
hareket edebilecek organi
zasyonlar olmadığını 
bildirdi. Yerel Yönetimler 
Başkanlığı olarak partili 
Belediye Başkanlan'ndan 
bazı beklentilerinin 
olduğunu dile getiren 
Nihat Ergün, "Partimizin 
misyonu açık bir şekilde 
ortaya konulmuştur.
Bunlar partimizin isminde 
de görüldüğü gibi adalet, 
kalkınma ve temiz yönetim 
konularıdır. Türkiye'yi 
demokratikleştirirken, 
şehirleri kalkındırırken 
aynı zamanda kamu 
kaynağı, kamu gücü 
kullanıyoruz. Bunu temiz 
bir yönetim anlayışıyla 
yapmamız lazım.
Yolsuzluğa bulaşmayan, 
rüşvete, adam kayırmaya 
imkan vermeyen bir 
yönetim anlayışıyla bu 

işleri yapmamız lazım. 
Yerel yönetimlerden 
beklentilerimiz, teşkilat, 
hükümet ve parlamento 
ayağı ile uyumlu ve 
paralel bir şekilde par
timizin misyonunu yerine 
getiren çalışmalar 
yapmalarını temin etmek
tir. Bunu bekliyoruz" 
dedi.
Ergün, Belediye 
Başkanları ile İl Genel 
Meclis üyelerinin hizmet 
üretimi, temiz yönetim 
anlayışına uygun çalışıp 
çalışmadıklarını, halk ve 
parti teşkilatlarıyla iyi iliş
ki kurup kurmadıklarını 
yakından takip edecekleri
ni vurguladı. Bu şekilde 
başkanların perfor
manslarının ortaya koya
caklarını ifade eden 
Ergün, "AK Partili şehirler
imizde, ilçelerimizde, 
kasabalarımızda mutlaka 
bir ilerleme ve değişim 
olmalıdır" mesajını verdi. 
AK Parti'ye duyulan 
güveni boşa çıkarmaya
caklarını, hem iyi hizmet 
edeceklerini hem temiz bir 
yönetim anlayışı

sergileyeceklerini dile 
getiren AK Partili Ergün, 
Belediye Başkanlan'nın 
halkla içiçe çalışma yürüt
meleri gerektiğini belirtti. 
Ergün sözlerini şöyle 
sürdürdü
"Belediye Başkaniarımız 
halkın acı gününde, tatlı 
gününde yanında 
olmalılar. Halkın yol, su 
ihtiyacının yanı sıra hatırı 
sorulmaya da ihtiyacı 
vardır. Yerel yönetimleriyle 
parti teşkilatları arasındaki 
ilişki düzeyini de yakından 
izleyeceğiz. Bu konulara 
ilişkin takibi teşkilatlar, 
milletvekilleri ve bölgedeki 
sivil toplum kuruluşları 
aracılığıyla gerçekleştire
ceğiz. Ayrıca medya takibi 
ve kamuoyu araştırmaları 
yapacağız. Halkın başvu
ruları da dikkate alınacak
tır. Bütün bu bilgileri 
değerlendirerek, 
belediyelerimizin perfor
manslarını, karnelerini 
çıkaracağız ve başkanların 
önüne koyacağız.
Böylelikle nerede bir açık 
var, eksiklik var gider
ilmesini sağlayacağız."

Sezer’den 
onay ve 

dava

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer, 5393 sayılı "Belediye 
Kanunu"nu onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın 
Merkezi'nden yapılan açıkla
maya göre, yasa yayımlanmak 
üzere Başbakanlığa gönderildi. 
Cumhurbaşkanı Sezer, 
Yasa'nın 14. maddesinin ikinci 
fıkrasının iptali ve yürür
lüğünün durdurulması için 
Anayasa Mahkemesi'nden dava 
açacak. Sezer, daha önce 
yasayı kısmen iade etmiş, yasa 
TBMM'de 3 Temmuz 2005 tari
hinde aynen kabul edilmişti.

' ■ tLINVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Traktörlerinde kampanya!
New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR 
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77
GSM : (0.532) 312 22 39
İbrahim Önal Cd. No:26 ' 
ORHANGAZİ / BURSA^

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ ATe;'
* Marshall, Akçalı inşaat boyaları
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi

Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri 

Baymak Kombi ve E.C.A
* Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30
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Türkiye'nin ihracatı
37.2 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) kayıt 
rakamlarına göre, yılın 
ilk gününden 9 
Temmuz'a kadar olan 
dönemde ihracat 37 
milyar 223 milyon 900 
bin dolar olarak 
gerçekleşti. Geçen 
yılın aynı döneminde 
ihracat 30 milyar 826 
milyon 142 bin dolar 
olmuştu. Böylece ihra
catta yüzde 20.8 artış 
yaşanmış oldu.
Temmuz ayının ilk 11

gününde 1 milyon 864 
milyon 527 bin dolarlık 
ihracat yapıldı. Türkiye 
Ocak ayında 5 milyar 
30 milyon 475 bin 
dolarlık, Şubat ayında 
5 milyar 727 milyon 
625 bin dolar, Mart 
ayında 6 milyar 641 
milyon 111 bin dolar
lık, Nisan ayında 6 mil
yar 84 milyon 477 bin 
dolarlık, Mayıs ayında 
5 milyar 983 milyon 
dolarlık ve Haziran 
ayında 6 milyar dolar

lık ihracat yaptı. 
Türkiye'nin 2005 yılın
da ihracat beklentisi

71 milyar dolar 
seviyesinde 
bulunuyor.

Postacılara Scoter geliyor
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, posta 
dağıtıcılarının dağıtım 
hizmetlerini daha 
rahat ve zorlanmadan 
yürütebilmeleri 
amacıyla scoter alımı 
yönünde çalışmaların 
sürdürüldüğünü 
bildirdi.
Bakan Yıldırım, CHP 
Antalya Milletvekili 
Feridun Baloğlu'nun 
posta 
dağıtıcılarının sorun
larına yönelik soru 
önergesini yazılı 
olarak 
yanıtladı.
Yıldırım, Baloğlu'nun 
"Posta dağıtıcılarının 
sayılarının 
azaldığına, buna 
karşılık yerleşim alan
larının hızla 
genişlediğine 
dikkat çekerek, posta 
dağıtıcılarının çalışma 
şartlarını düzeltmek 
için ne gibi çözümler 
getirileceği" sorusunu 
yanıtlarken, münhal 
posta dağıtıcı açığının 
atama yetkisi temin

edilerek kapatıl
madığı 
için, tekel dışında 
kalan gönderilerin 
ayırım ve dağıtım 
hizmetlerinin 
ihale yoluyla yüklenici 
firmalara yaptırılması 
uygulamasının 

sürdüğünü 
belirtti.
Yıldırım, yanıtında 
"Diğer taraftan, 
dağıtıcıların dağıtım 
alanlarındaki 
hizmetlerini daha 
rahat ve zorlanmadan 
yürütebilmeleri 
amacıyla scoter alımı 
yönünde çalışmalar 
sürdürülmekte olup, 
alım gerçekleştiğinde 
gerek duyulan 
PTT işyerlerine 
tahsis edilecektir" 
bilgisine yer verdi. 
Posta dağıtıcılarının 
fiili hizmet zammından 
faydalanmaları 
konusunda hazırlanan 
Bakanlık önerisinin, 
2001 yılında 
Başbakanlık, 
devlet bakanlıkları ve

bakanlıkların 
görüşüne sunul
duğunu ifade eden 
Yıldırım, ancak bu 
konuda bir sonuç alı
namadığını, bunun 
üzerine ek 
ödemelerin gündeme 
getirildiğini bildirdi. 

Yıldırım, bu kapsamda 
406 Sayılı Kanun'a 
eklenen geçici bir 
maddeyle 3 bin 
gösterge rakamının, 
memur aylık kat
sayısıyla çarpımı 
sonucu bulunacak 
tutarı geçmeyecek 
şekilde, Kefalet 
Sandığı'ndan 
Adana, Ankara, 
Antalya, İstanbul ve 
İzmir'de büyükşehir 
belediyesi 
sınırları içinde yer 
alan PTT işyerlerinde 
çalışan dağıtıcı 
personele 
ek ödeme yapılması 
uygulamasının 
başlatıldığını açıkladı. 
Yıldırım, ayrıca 
Antalya, Aydın, 
Balıkesir, Bursa,

Mersin, 
İstanbul Anadolu 
Yakası, İzmir ve Muğla 
PTT başmüdürlükler
ine bağlı 
sahil şeridinde bulu
nan ve büyükşehir 
belediyesi 
sınırları dışındaki 
merkez ve şubelerde 
çalışan dağıtıcılara da 
haziran, temmuz, 
ağustos 
ve eylül aylarında, 
1200 gösterge 
rakamının memur 
aylık katsayısıyla 
çarpımı sonucu bulu
nacak miktar kadar ek 
ödeme yapılmasına, 
PTT Yönetim 
Kurulu'nca karar ver
ildiğini bildirdi. 
PTT Genel 
Müdürlüğü'nde 
11 bin 662 dağıtıcı 
bulunduğunu belirten 
Yıldırım, dağıtıcılara 
verilen yazlık ve 
kışlık kıyafetlerin 
talepler doğrultusun
da günün şartlarına 
uygun hale getirildiği
ni de kaydetti.
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Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

İçimizden yetişenler

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 

meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

! DEVREN SATILIK
I İNTERNET CAFE 
! Yeni Sahilde 
| 0.53583442 50

Adı: Ömer 
Gültekin

Yaşı: 17
Yetiştiği Klüp: 

Tofaş altyapısı

Zaman zaman 
bu köşede içimizde 
yetişerek başka 
klüplere giden,
yahut içimizde olupta Gemlik’te 
çalışma imkanı bulunamayan genç 
ve minik nesiller, bakıyorsunuz ki 
karşımıza fidan gibi çıkıyorlar.

Onlardan biri Ömer Gültekin, 
Ömer Gemlik’te doğdu. Belirli bir 

yaştan sonra spor yapmak , sporcu 
olmak için kendilerinin beğendik
leri spor kulüplerini seçiyorlar.

Ömer Gültekin’in ailesi çocuğu
na iyi bir gelecek , iyi birtahsil 
olsun diye Tofaş minikler basket- 
bola verdiler.

Ömer, zaman içinde gelişti bir 
yere geldiğinde Tofaş Kulübünün 
isteği doğrultusunda kulüplere 
dağıtıldılar.

Ömer Gültekin’de İstanbul 
Bahçeşehir kolejinde 2. Lig 
kategorisinde oynamaya başladı.

Ömer Gültekin hiç yabancılık 
çekmeden bu kulübe kendisini 
sevdirip, kabul ettirdi.

Ömer, Basketbol Avrupa 
Şampiyonası’nda, üniversiteler 
arası başketbol şampiyonasında , 
Avrupa Şampiyonu oldu.

Avrupa üniversiteler arası 
şampiyona Polonya’da yapıldı.

Geçen yılın şampiyonu olan 
Bolivya’yı yendiler.

Finalleri Karadağ takımı ile 
oynadılar ve üniversiteler arası 
şampiyon oldular.

Ömer Gültekin’in boy uzunluğu 
2.5 cm. Basketbolda oynadığı 
mevki ise pirol.

Evet eğer Gemlik’imizin imkan
ları olsaydı bu güzide gençler. 
Tofaş Basketbol Külübü değilde 
Gemlikspor altında yetişmiş olur
du.

İşte tesisin önemi burada. 
Tecrübeli sevecen hocalarının 
nezaretinde bu işi bilen idarecilerin 
doğrultusunda bir yaştan sonra 
kendi kendilerine sahip çıkacakları
na inanıyorum.

Teşekkürler Ömer Gültekin sizi 
ve sizin gibileri seviyoruz.

Siz içimizden birisiniz.
12.6.2005

Gemlik Nüfus müdürlüğünden 
aldığım Nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Muzaffer DEMİREL
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Doğru bilgisayar nasıl kullanılmalı?
Bürolarda olumsuz 
çalışma ortamı sonu
cu kas ve eklemler 
üzerine binen aşırı 
yükleme ve stresin, 
kas-iskelet sistemiyle 
ilgili hastalıklara 
neden olduğu 
bildirildi.
Osmangazi Üniver
sitesi (OGÜ) Tıp 
Fakültesi Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Nesrin Demirtaş, 
teknoloji ve bilgi 
iletişim ağının 
gelişmesine bağlı 
olarak işte, okulda ve 
evde uzun süre bil
gisayar kullanan kişi
lerin sayısının her 
geçen gün arttığını, 
buna paralel olarak 
da özellikle kas 
iskelet sistemi, göz 
ve psikososyal bazı 
sorunların ortaya çık
tığını söyledi 
Statik boyun, kol ve 
el pozisyonları ve 
monoton tekrarlı 
hareketleri gerektiren 
bilgisayar kullanımı 
sırasında uygun 
olmayan şekilde 
oturmanın, boyun, 
sırt, bel, omuz ve kol

larda ağrı ve rahatsı
zlıklara neden 
olduğunu ifade eden 
Demirtaş, şunları 
kaydetti: "Düzgün 
oturuş şeklinde 
omurga üzerine 
binen yükler, bu kav
islerin yardımıyla eşit 
oranda çevre doku
lara dağıtılabilmekte- 
dir. Kötü oturuşta ise 
duruş şekliyle ilgili 
olarak eklem 
bağlarında 
gerginlikler, özellikle 
boyun ve omuz 
kaslarının 
aktivitelerinde ve 
omurlardaki mekanik 
yüklerde artış olur. 
Kötü çalışma ortamı 
sonucu kas ve 
eklemler üzerine 
binen aşın yükleme 
ve stres, kas iskelet 
sistemiyle ilgili 
hastalıklara 
neden olur." 
"KADINLAR DAHA 
ÇOK 
HASTALANIYOR' 
Prof. Dr. Demirtaş, 
ABD'de kas iskelet 
sistemiyle ilgili 
hastalıkların klavye 
kullananlarda yüzde 
81'lere kadar 
ulaştığını belirterek,

bu tür rahatsızlık- ÖNEMLİ"
ların, erkeklere oran
la kadınlarda daha 
yüksek oranda 
görüldüğünü bildirdi. 
Bilgisayar kul
lanımının yaratacağı 
olumsuz etkiler 
konusunda halkın 
bilinçlendirilmesinin, 
hastalıkların ortaya 
çıkmasını engelleye
bileceğini anlatan 
Demirtaş, şöyle 
devam etti: "Sürekli 
kullanım için masa 
üzerine yerleştirilen 
bilgisayarlar, portatif 
bilgisayarlara tercih 
edilmelidir. Bilgisa 
yarı sadece bir kişi 
kullanacaksa, o kişi 
nin ölçülerine uyan, 
tekerlekli ve arkalığın 
geriye doğru bir mik
tar hareketine izin 
veren sandalye 
seçilmelidir." 
"İYİ GÖRÜŞ

Bilgisayar kullanımı 
nedeniyle ortaya 
çıkan göz rahatsızlık
larının önlenebilmesi 
için çok parlak oda 
aydınlatmasından 
sakınılması gerektiği
ni de vurgulayan 
Prof. Dr. Demirtaş, şu 
tavsiyelerde bulun
du: "Bilgisayar 
ekranına bakarken, 
daha az göz kırpılır. 
Bu durum, gözler 
için zararlıdır. Her 15 
dakikada bir bilgisa
yar işlemine ara ver
ilerek, tercihen 5-6 
metre uzaklıktaki bir 
nesneye bakılmalıdır. 
Böylece göz kasları 
gevşer. Ayrıca her 
30-60 dakikada kısa 
istirahat araları ver
ilmelidir. Bu aralarda 
ayağa kalkıp, 
çevrede hareket 
edilmelidir."

Çocuklar 
doğumdan 
itibaren 
izlenmeli I

Çocukta büyümenin izlenmesi gerektiğini 
söyleyen uzmanlar, büyüme ve gelişmenin 
doğumdan itibaren izlenmesinin muhtemel 
birçok hastalığı önlediğini ifade etti 
Çocukların sağlığının korunması ve geliştir
ilmesinin, bebek dünyaya gelmeden 
başladığını belirten Uşak İl Sağlık Müdürü 
Dr. Zafer Aydın, "Anne ve bebeğin yeterli ve 
dengeli beslenmesi, aşıların zamanında 
yapılması, çevre koşulları gibi pek çok faktör 
bebek ve çocuk sağlığını etkilemektedir. 
Büyüme ve gelişme çocukluk dönemi 
boyunca devam eden belli dönemlerde 
hızlanmalar gösteren sürekli bir süreçtir. 
Büyüme, genetik potansiyel ve bunu etk
ileyen çevresel faktörlere bağlıdır" dedi. 
Yeterli beslenme konusunda anneleri uyaran 
Dr. Aydın, "Yeni doğan bir bebeğin ortalama 
doğum tartısı 3 bin gramdır. Vücudu iri olan 
annenin çocuğu diğer annelere oranla biraz 
daha iri olur. Doğumdan sonra başlangıçta 
çok hızlı olan büyüme ve gelişme giderek 
daha yavaş bir tempo gösterir. 4-10 yaşları 
arasında ilk yıllara göre daha yavaştır. 
Ergenlik döneminde ise büyüme hızı tekrar 
artar. Onun için bebek ve çocukların sağlık 
personelleri tarafından düzenli olarak izlen
mesi ve beslenmesi, büyüme, gelişme 
durumlarının değerlendirilmesi büyük önem 
taşımaktadır" şeklinde konuştu. Çocukların 
doğumundan itibaren her ay sağlık kuru
luşlarına götürülmesi gerektiği belirtti.

HAÇİN "
Yazan : Zebercet COŞKUN

Ondan umut yoksa insanlar... Kendi 
canını bir kaptan hiçbir zaman düşün
mez... Düşünemez... Düşünmemesi 
gerekir... Monsenyör Haraçyanlı geliyor 
gözlerimin önüne zaman, zaman gülüyo
rum... Haraçyanlı ki, Haçin'in ruhani 
başkamdir. Büyük bir din görevlisi... Tüm 
Haçin'lilerin sevdiği, saydığı, güvendiği, 
dayandığı... Onun içten içe nasıl bir 
paniğe tutulduğunu görüyorum. Bir çok 
kimse de bunu görüyor. Açıkça bir şey 
demiyor papaz efendi... Demiyor ama, 
korkusu, telaşı öyle belirli ki, anlıyorum 
ki, bir yolunu bulup Haçin'den kaçmaya 
bakıyor. Gülesim geliyor... Kahkahalarla... 
Böyle karışık bir durumda, ölümün gözle 
görülebildiği bir günde bile kişi gülecek 
bir şeyler bulabiliyor... Bir çeşit eğlenme 
bu... Bir çeşit oyalanma ve de insanoğlu
na verdiği, kendini beğenme duygusu. 
Başkasını beğenmediğin ölçüde kendini 
beğeniyorsun... Ben de gülüyorum. 
Haraçyanlı'ya... Kahkahalarla... Kıkır 
kıkır... Seni koca papaz seni!. Canın o 
kadar tatlı mı? Ne var, olsa olsa cennete 
gidersin. Hani verdiğin öğütler? Koca 
papaz!. Sen korkağın tekisin! Hem de 
korkakların birincisi... Otuz bin 
Ermeninin korkaklıktan yana en önde 
geleni... Ya sen, Dalyan Karabit? Sen

nesin? Kaya gibi görüyorsun kendini... 
Görmek istiyorsun... Geceleri gözüne 
uyku girmiyor... Haraçyanlının tutulduğu 
paniğe sen de tutulmuş değil misin? O 
kaçacak delik arıyor, sen olduğun yerde 
çırpınıyorsun. Kaçacak günün bile yok... 
Karanlıklar içinde yolunu arıyorsun... 
Kim bulacak bu yolu? Bilmiyorum... 
Boşuna çaba... Dayanağım yok, yardım
cım yok, arkadaşım yok... Hiçbir şey 
bilmediğimden, Haraçyanlıya gülmekten 
başka bir şey yapamıyorum... Onun 
telaşına bakıp biraz neşelenmek istiyo
rum.

Odamın penceresinden Kale Kilisesi 
görünür. Sarı, mavi, yeşil gölgeler 
oynaşır ak taşların üstünde. Tepelerinde 
bir karış kar, oyukların içinde bir karış 
kar... Bayrak direğini uzaktan seçemem 
ama, al, lacivert ve ak renkler dalga 
dalga rüzgarlanır. Sabahları perdeyi açar 
bu renklere dalarım. Fransız bayrağı bu 
kalenin tepesinde dalgalandıkça korka
cak bir şey olamaz... Her şey sizden yana 
Karabit! Senden yana... Gece boyunca 
yitirdiğim umutlar tazelenir, yeni baştan 
güç kazanırım... Lacivertin, ak'ın, al'ın, 
önünde Kilikya devletinin armasını 
görürüm ruh gözlerimle... Çayımı içer, 
çıkarım odamdan... Gün boyunca işim 
bitmez... Didişme, didişme ve de 
tükeniş...

Mağara (Höketçe) eşrafından on iki 
kişi var hapishanede. Arminek efendinin 
gününde tutuklanmışlar. Kirkor yakalayıp 
getirmiş yukardan... Sorgu, sual yok... 
Tıkmışlar içeri. Höketçenin ağası Osman 

efendi var, bir kaç hoca var, Mağara köy
lerinin zenginlerinden, okumuşlarından 
on iki kişi. Benim düşüncem, onları 
salıvermek. Halk üzerinde iyi tesir bırak
mak için çabalıyorum. Sevdirmek istiyo
rum yeni hükümeti. Mösyö Tvarde ile 
böyle konuştuk, böyle anlaştık... Benim 
siyasi görüşlerim bu yolda. Gel gör ki, 
burada herkesin bir başka çeşit siyasi 
görüşü var. Toplantıda düşüncelerimi 
açıkladım ve tutukluların çıkarılmasını 
istedim... Oy birliği ile teklifim geri çevril
di. Tutuklu bulunan bu on iki Türk 
çetelere yardımda bulunmuşlar ve baştan 
beri çeteleri desteklemişler. Her biri 
kendi köyünün okumuşu ve ağası. Onlar 
ne yola giderse köylü kuzu kuzu yürüyor 
ardları sıra. Hapisten çıkar çıkmaz yine 
silah kaçıracaklar, yine yiyecek göndere
cekler. Bu hiç bir zaman akla uygun bir iş 
olamazdı. Böyle söyleyip geri çevirdiler 
teklifimi...

Oysa Türk çeteleri günden güne 
yaklaşıyorlar. Köylüye on iki ağa liderlik j 
etmese de belli ki, yine yapılıyor yardım, 
silahlar yine kaçırılıyor; hem de daha 
hızlı yürüyor işler. İşin içinde on iki 
kişinin öcü de var şimdi. 
Dinletemiyorum. Söz anlatamıyorum. 
Türk çeteleri günden güne yaklaşıyorlar 
Haçin'e. Sağdan, soldan çepeçevre 
kuşatmışlar ve günden güne 
inliyorlar,yakınlaşıyorlar.. Haçin'de 
herkes korku içinde... Ermeni, Türk 
herkes korkuyor. Ölüm korkusu, kan 
korkusu bu... İslamlar sessiz bekliyorlar, 
evlerine kapanmışlar. Devamı yarın.
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Samsun Diş 
Hekimleri Odası 
Başkanı Dt.
Abdullah İlker, kötü 
ağız kokusunun 
mahcubiyete, 
sosyo-psikolojik 
problemlere ve 
bunların da etk
isiyle evliliklerin 
sona ermesine 
neden olduğunu 
söyledi.
Ağız boşluğunda 
yaşayan bakteri
lerin artıkları olan 
sülfürlü bileşiklerin 
kötü kokuya yol 
açtığını ifade eden 
Dt. Abdullah İlker, 
"Bakteri tabakaları 
ve yiyecek artıkları 
dilin arka tarafında 
birikir. Dilin yüzeyi 
oldukça pürüzlü bir 
yapıdadır ve bak
terilerin yaşaması
na elverişli bir özel
liğe sahiptir. Büyük 
miktarda sülfür 
bileşikleri de bu 
alanlarda birikir.
Eğer diş yüzeyi 
temizlenmezse kısa 
sürede bakterilerin 
yaşamasına elver
işli bir hal alır. İleri 
derecede dişeti 
rahatsızlığına sahip 
olanlarda kişinin 
kendi başına temi
zleyebilmesi pek 
mümkün olmayan,

ulaşılamayan alan
lar vardır. Derin 
dişeti cepleri gibi 
böyle alanlar da 
kötü kokuya sebep 
olur. Şanslıyız ki 
ağız boşluğundan 
kaynaklanan kötü 
kokuların tedavisi 
kısa sürede sonuç 
vermektedir ve 
problem halledile 
bilmektedir" dedi. 
Diş ve diğer patolo
jik problemlerin bir 
an önce tedavi 
edilmesi gerektiğini 
kaydeden İlker, tam 
bir ağız muayenesi 
yaptırılması gerek
tiğini vurguladı. 
İlker, koku test
leriyle uçucu sülfür 
gazları ve halitosis 
hastalığının boyut
larının tespit 
edildiğine işaret 
ederek, "İleri dişeti 
hastalıkları veya 
diş çürükleri tedavi 
edilmelidir. Ağız 
enfeksiyonları yok 
edilmeli, gömük,

sorunlu dişler çek
ilmelidir. İyi bir ağız 
hijyenine özen gös
terilmeli. Dişlerin 
tüm yüzleri ve dil 
sırtı temiz tutul
malıdır. Ağız enfek
siyonları tedavi 
edildikten sonra 
gargaralar ve diş 
macunları da 
yardımcı olabilir" 
diye konuştu.
"AĞIZ 
KURULUĞUNA 
MANİ OLUN 
Özellikle yazın ağız 
kuruluğuna mani 
olmak için gün 
boyu su içilmesi 
gerektiğini dile 
getiren İlker, tükrük 
salgısının boyıeiiKie 
hareketlendirilmesi 
nin iyi olacağını 
açıkladı. Suyun, 
bakteri oluşumunu 
önlemek için ağzın 
oksijenlenmesine 
yardımcı olduğunu 
ifade eden İlker, 
"Şekersiz sakız 
çiğnemek bunun en 

kolay yoludur. 
Bu arada mentol
lü pastillere 
dikkat. Kokuyu 
giderir gibi 
görünse de kuru
luğa neden olur. 
Su içeriği bol 
olan domates, 
kereviz, pırasa 
gibi sebzeler ve 

muhteşem bir ilaç 
olan elma gibi 
meyveler tüketin. 
Yiyeceklerinizin 
üzerine maydanoz 
doğrayın. Eczane 
lerde satılan may
danoz yağı bazlı 
kapsüller ahn. 
Sarımsak, soğan ve 
baharattan kaçının 
ya da sarımsak ve 
soğanı pişirerek 
yemeyi tercih edin. 
Çoğunlukla kötü 
sindirildiklerinde 
süt ürünleri de bu 
probleme neden 
olabilir. Dilinizin 
üzerinde biriken 
bakterileri temizle- 
mpk [cin bir dil ras

pası kullanın veya 
fırçalama sırasında 
dilinizi temizleyin. 
Kahve taneleri 
çiğneyin, portakal 
veya limon kabuğu 
emin. Alkol ve 
sigarayı bırakın" 
şeklinde konuştu. 
Kötü ağız kokusun-

dan şikayet eden
lerin bu konunun 
üzerine gitmesi 
gerektiğini, basit 
bir müdahaleyle bu 
problemden tama
men kurtulmanın 
mümkün olduğunu 
hatırlatan İlker, 
şöyle konuştu: 
"Eğer ağız ve diş
lerinize yapılan 
müdahaleden sonra 
hala ağız kokusun
dan şikayetçiyseniz 
diğer sebepleri de 
araştırmak gereke
cektir. Ağız kokusu
nun diğer sebep
leri; sinüs ve akci 
ğer kaynaklı enfek
siyonlar, şeker 
hastalığı (aseton 
kokusu gibi), 
böbrek yetmezliği 
(balık kokusu gibi), 
karaciğer yetme
zliği, metabolizma 
bozuklukları 
(zaman zaman 
ortaya çıkan balık 
kokusu gibi), açlık, 
diyet, ağız kuru
masıdır. Ağız kuru
masında, sıvı gıda 
eksikliklerinde 
vücuttaki yağ ve 
protein çözünmeye 
başlar ve bu metab
olizmanın yan 
ürünleri kötü ağız 
kokusu olarak 
yansır."

telefonuyla 
uzun süre 

konuşmayın
Doktorlar cep telefonuy
la uzun süre konuşulma
ması konusunda uyarıda 
bulundular
Cep telefonlarıyla uzun 
süre konuşanların, 
dirseklerindeki "ulnaris" 
adı verilen sinire büyük 
ölçüde zarar verdikleri 
ve bunun ameliyata bile 
neden olabileceği belir
tildi. Hamburglu cerrah 
Dr. Matthias Mumm- 
Malbranc, "Tipik telefon 
tutuşunda kol sürekli 
olarak kıvrık tutuluyor. 
Kol siniri dirsek 
üzerinden sürekli ger
ilmiş oluyor: Zamanla bu 
baskı o kadar artabilir ki 
sinir ölür" dedi.
İlk belirtilerin parmaklar
da karıncalanma ve elde 
yorgunluk olduğu, bu 
rahatsızlığın özellikle 
yaşları 30 ila 50 olan 
kişilerde görüldüğü 
kaydedildi. Doktorlar bu 
rahatsızlığa karşı daha 
kısa süreli telefon 
görüşmeleri yapılmasını 
ve kulaklık kullanıl
masını öneriyorlar.
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İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
51318 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
513 10 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydyn Turizm
Süzer Turizm
Kanberoölu-Esadap
Anytur

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71

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

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md.
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 3240
513 23 24
514 3550

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
Su İşlet, 
itfaiye

BELEDİYE

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
51310 42
513 10 92
513 11 86
513 77 77
513 18 46

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

51345 21 -111
Yalnız 185

NÖBETÇİ ECZANE

513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam

256 77 84 
544 30 60 

(212) 516 12 12 
(226) 811 13 23 

Aslan
Dinlenme Tes.

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

513 14 25

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

13TEMMÜZ2005ÇARŞANBA 
SENA ECZANESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI: 2181 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her t Liri

Ka: 
sat

baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
Katalog basımı

14r

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

QSISftlp
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOGALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: istiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

AAA *K°MBİ ♦ KLİMA4HAVALAI 
♦ KAZAN ♦ BUHAR&KIZG

▼ ♦ KALORİFER TESİSAT
MÜHENDİSLİK lto.$Tİ ♦DOGALGAZ Tel.5MS55?fUİ

DOGALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ
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Geneîsâğlık, çevre, asayiş ve seyyar satıcıların denetİenrnesiiîeiîgıîrolarakilktoplantı yapılarak komisyon kuruldu.

Denetim için ilk toplantı yapıldı
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Kaymakam Mehmet Baygül'ün girişimiyle üçe ve beldelerinde başlatılması planlanan Genel sağlık, çevre, asayiş ve seyyar 
satıcıların denetlenmesi ile ilgili olarak ilk toplantı yapılarak komisyon kuruldu. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 4’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE 1-----------------
14 Temmuz 2005 Perşembe korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Memurluk için 
son gün yarın
Kamu kurum ve kuruluşlarının açık 
kadrolarına ilk defa atanacak adayların, 
5 Temmuzda başlayan tercih formu 
doldurma süresi, 15 Temmuz Cuma 
günü mesai saati bitiminde sona eriyor. 
Açıklamada Postayla ÖSYM'ye gönder
ilecek tercih formları işleme alınmaya
cağı bildirildi. Haberi sayfa 7’de

^Oğlunun intikamını dünüründen almâkiçin bıçakla ağır-yaralayan ailenin sorgusu sürüyor

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Önceki gün dünürlerini bıçakla öldürmeye teşebbüs 
eden anne Cemile, kızı Semra, oğlu İbrahim ve Tayfun 
polisteki sorgusundan sonra Adliye’ye çıkarıldı. Polis 
sorgulama için mahkemeden ek süre istedi.

Kafalar değişmedikçe...
İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, dün 

anne ve oğullarının Çarşı Meydam’nda eski 
dünürlerini bıçaklayarak öldürmek istemeleri 
ile ilgi haberimizde, polisin eli bıçaklı katillere 
birşey yapamadığı şeklindeki yazımız üzerine, 
beni aradı. Sayın Kurt, polisin görevini yerine 
getirdiğini, suçluları yakalayıp adalete teslim 
ettiğini söyledi.

Önceki gün İlçe pazarı olduğu için olayın 
geçtiği yere yakın olan çınar altında devamlı 
bulunan polislerin, pazarda görevli olduğunu, 
olaya trafik polislerinin müdahale ettiğini 
söyledi.

Bizim eleştirimiz, insanımızın yapısındaki 
intikam duygusu. Ve mantalitesidir..

Gemlik’in nüfusu neredeyse yüz bine yaklaşı 
yor.

Yaz aylarında bu rakkam, çevredeki 
yazlıkçılarla daha da yükseliyor.

Yüz bin nüfuslu bir ilçede yaşanan olayların 
yıllık istatistikleri bakınca olay sayısı çok değil.

Ancak, Gemlik imajı daha önce yaşanan olay
lar nedeniyle bozulmuş,

Bu imajı yeniden kazanmak için çok çaba 
gerekiyor.

Bursa da hergün birçok polisiye olay olu yor 
ama, Gemlik’tekiler kadar ses çıkarmıyor.

Gemlik’in kozmopolitik insan yapısı 
nedeniyle imajımız düzelmiyor.

Bu nedenle otellerimiz boşalıyor, restaurant- 
larımız beklediği işi yapamıyor.

Yabancılar Gemlik yerine komuşumuz 
Mudanya’yı tercih ediyorlar.

Kafalar değişmeden olaylar son bulmaz.

Gelinlerinin 7 Ekim 
2004 tarihinde Adliye 
deki nafaka davasından 
çıkışta, oğulları İbrahim 
Ş. ’yi bıçaklayarak 
öldürmesi üzeri ne 
Bursa devam eden 
mahkemenin 10 yıl 
hapis kararı vermesi 
üzerine, cezayı az bulan 
anne Cemile Ş. dünürü 
ile karşılaşınca olay
ların başladığı öğrenil
di. Bıçaklama olayına 
kimlerin karıştığını 
öğrenmek için polisteki 
sorgu sürüyor.
Polis, dün mahkemeden 
ek süre aldı.
Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de Dünürleri Şerafettin Ş. ’yi bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs eden 

Semra, Cemile, İbrahim ve Tayfun Ş. polis tarafından adliye ye çıkarıldı.

HEM’in yaz kursları sürüyor
Halk Eğitimin Merkezi Müdürlüğü’nün yaz kursları devam ediyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, talepler üzerine bilgisayar kursları sürerken, Konfeksiyon Makinaları Kullanım 
kursu içinde başvuruların devam ettiğini söyledi. Öte yandan Bursa Valiliği Uludağ İhracatçı 
Birlikleri işbirliğinde 16-40 yaş arası bayanlar için açılan kursların talep halinde yaz kursları olarak
ta açılabileceği duyuruldu. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 2de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Memleketin hal-i pür melali
Başbakan AKP Genel Başkanı olarak 

AKP’li İl Başkanlanna sesleniyor.
“Bizim küçük hesaplarımız yok. 
Memleketimizi düşünüyoruz., 
Kimseyle kavga etmeye de niyetimiz yok. 
Bize sataşanlar oluyor.Ancak biz onlara 

cevap vermeyi uygun bulmuyoruz.İşimize 
bakıyoruz.”

Konuşmasını bitirmeden alkışlar salonda 
çınlıyor.

AKP Genel Başkam’m radyoda dinleyince 
şaşırdım.

Acaba benim bugüne dek duyduklarım 
okuduklarım yanlış mı diye düşündüm.

Yoksa rüyada mıyım dedim?
Kendimi çimdikledim.
Rüyada falan değilim.
AKP Genel Başkam’mn söyledikleri 

aynen gerçek..
İktidara geldiklerinden bu yana yaşanan

ları düşündüm.
Geriye doğru bir projeksiyon yaptım.
Devlet kuramlarıyla İktidarda olan AKP 

Genel Başkam’nın tartışmalarından aklımda 
kalanları sıraladım.

YÖK’le bitmeyen türban kavgası..
Abant Bolu İzzet Baysal Üniversitesi 

Rektörü’ne hitaben söylenen “kendi işine 
baksın” fırçası..

Yargıtay Başbakanının üslubuna “çirkin” 
yakıştırması

Rektörlerin edepsizlikle suçlanması..
Cumhuriyet Gazetesi çizerlerinden Musa 

Kart’ın “kedi” karikatürüne olan yoğun tep
kisi ve açtığı tazminat davası..

Anayasa Mahkemesi Başkanı Birol 
Bumin’le medya önünde gerçekleşen 
gerginlik.

Açık Hava Toplantılarında kendisine laf 
atan vatandaşın azarlanması..

Kendisinden iş ve aş isteyen bir başka 
vatandaşa sarfettiği sözler.

Medya mensuplarına “hadlerini bildiren” 
yüksek sesli uyanlar.

Ayrıntısına girmeye gerek yok.
Yukarıda sıraladıklarımın tümü toplumun 

gözü önünde gerçekleşti ve medyadan 
kamu oyuna aktı.

İnkar edilecek ya da yalanlanacak hiçbir 
yanı yokl.

Gerilimi kimin tırmandırdığı çok açık ve 
yalın bir biçimde gözler önünde iken genel 
başkanın partisinin il başkanlanna “bizim 
toplumu germek gibi bir niyetimiz j^ok” 
demesini çok yadırgadım ve anlamakta 
güçlük çektim.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı onuruna erişmiş 
Yekta Güngör Ozden’in saptamalarından da 
anlaşılacağı üzere ;

“Özellikle son dönemde siyasal edebiy
atımız ilginç örneklerle giderek zengin
leşmektedir. Ağız dalaşı denilen karşılıklı 
çıkışmalar, karalama ve kötülemeler göz- 
dağlarına dönüşmüş, bulundukları yerin 
adına ve onuruna yaraşmayan sözlerle 
siyaset yaptığını sanan ilkel davranışlılar 
iyice azılmışlardır.

Kabadayılık ve külhanbeylik gösterileri 
devletin tepelerinde sahnelenmektedir. 
Halkımızın sertlik ve yiğitlikten hoşlandığını 
söyleyerek kışkırtıcılık yapanlar yıktıkları 
değerlerin ayırdında değildir.”

Bir kez daha anladım ki;
“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.”

HEM1 de yaz kursları 
devam ediyor

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından açılan bil
gisayar kursları 
devam ederken 
önemli meslek haline 
gelen Konfeksiyon 
Makineleri Kullanım 
Kursu için müracaat
lar sürüyor.

HEM tarafından 
açılan Bilgisayar 
Operatörlüğü kursu 
devam ederken kur
siyerlere Pentuim 4 
bilgisayarlar ile bil
giler veriliyor. 
Projeksiyonla 
anlatım halinde 
sürdürülen kurslarda 
her kursiyere bir bil
gisayar ayrılırken

[ M6SA TUA'DAN *1 
| KARADENİZ TURUI t
| 22 Temmuz - 30 Temmuz arası I
I 7 GÜN 8 G€C€
I 600.00 VTL
j 8 TAKSİT
I iI Rezervasyon Tel: 513 88 62 | 

0.532 220 67 46 
t 1 

kursları tecrübeli 
öğretmenler veriyor. 
MÜRACAAT 
BEKLENİYOR 
Öte yandan Bursa 
Valiliği Uludağ İhra
catçı birlikleri işbir
liğinde 16-40 yaş 
arası bayanlar için 
açılan kursların talep 
halinde yaz kursları 
olarak ta açılabile
ceği duyuruldu.
Tekstil sektöründe 
çok aranan bir 
meslek haline gelen 
konfeksiyon 
makineleri kullanım 
elemanları için çeşitli

işletmelerden birçok 
talepler oluyor.
Açılan kurslarda 
başarılı olanların 
konfeksiyon sanayi
inde beklemeden isti
hdam edildiğinin bil
inmesi bayanların 
bu kurslara talebini 
de artırıyor.
Kursların dönem 
olarak açılabilmesi 
için en az 15 kursiy
erin müracaat 
etmesi gerektiği 
belirtilirken bu talebe 
ulaşıldığında 
kursların derhal 
açılacağı bildirildi.

İELEMAN ARANIYOR:
Fabrikamızda çalıştırılmak üzere 
lastik tekerlekli Loder kullanabilen 

operatör aranmaktadır.
Müraacat: 514 00 60
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Oğlunun intikamını dünüründen almak için bıçakla ağır yaralayan ailenin sorgusu sürüyor

Önceki gün dünürlerini bıçakla öldürmeye teşebbüs 
eden anne Cemile, kızı Semra, oğlu İbrahim ve Tayfun 
polisteki sorgusundan sonra Adliye’ye çıkarıldı. Polis 
sorgulama için mahkemeden ek süre istedi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Geçtiğimiz yıl Ekim 
ayında meydana 
gelen olayın 
başlangıcında 
Adliye önündeki 
tartışmanın kav
gaya dönüşmesiyle 
birlikte eski eş 
Sevda Ş.
Kayınvalidesi 
Cemile ile oğlu 
Mehmet Ş.'yi bıçak
la yaralamıştı.
Mehmet Ş.'nin 
ölmesiyle cinayete 
dönüşen yaralama 
olayında tutuklanan 
Sevda Ş.'nin babası 
Şerafettin Ş. bir 
süre tutuklu kaldık
tan sonra serbest 
bırakılmıştı.
Salı günü saat 
14.00 sıralarında 
Şerafettin Ş.'yi eski 
belediye binasının 
olduğu yerde rastla
ması ve takip 
ederek pastane

Dünürleri Şerafettin Ş.’yi kimin bıçakladığını polis araştırıy
or. Suçüstü yapılan sanıklar dün Adliye ye çıkarılırken sakin 
oldukları gözlendi. Polis Mahkemeden ek süre aldı.

önünde bıçakla 
yaralayan şüphelil
erden anne Cemile, 
kızı Semra, Oğlu

İbrahim ve Tayfun 
Ş. dün sorgulanmak 
üzere Adliye'ye 
çıkarıldılar. Polisin

Polis, Şerafettin Ş. ile dünürü Cemile Ş, ile çocuklarının tesadüf ile 
yolda karşılaştıklarını ve gelinlerinin 10 yıla hüküm giymesini az 
bularak içine sindiremeyen Cemile Ş. nin olayları başladığı kanısında..

mahkemeden ek 
süre istediği öğre
nildi.
Yaralanan 

Şerafettin Ş. 
Muammer Ağım 
Devlet 
Hastanesinde 
yapılan müda
halemi/ ardından 
hayati tehlikeyi 
atlatırken, yarala
ma sanıklarının 
soruşturmalarının 
çok yönlü olarak 
sürdürüldüğü 
belirtildi.
Öte yandan 
Bursada * 
yargılanan cinayet 
zanlısı gelin 
Sevda’nın 
davasının bittiği 

ve 10 yıl hüküm 
giydiği öğrenildi.

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

---Ceketler cep oldu!..------
Erik mevsimi son demlerinde...
Artık yeşil erikler biterken kırmızı erikler de son gün

lerinde; ağaçların küpeleri, meyve tabaklarının cüm
büşü...

Ben ise ekşi erik meraklısıyımdır..
Erikler yeni olmaya başladığı an ilk tadanlardan...
80 kuşağının çocukları ve gençlerinin yaşadığı kayıp 

demli yıllar!..
Katran karası gecelere yansıyan ağaçların karartısın

da ürkmek!
Karartıl) günler...
Dün bir gençle sohbet ediyordum..
Ben 80 kuşağının genci, o 80 kuşağının çocuğu... 
Buluşuverdik siyasetin demli olduğu yıllarda..
‘Amaaaa’ diyerek susturmaya çalışsa da beni, ‘ben 

vır vır konuşuyorum’ belki ikinci kadeh şarabımın çarp
ması değil de yılların çarpmasıydı.

O kuşağın çocukları çember çevirir, ip atlar, çilli 
(misket), çelikçomak, kaydırak...oynarlardı..

Çilli oynarken, duydukları silah sesi ile tabana 
kuvvet evlerine kaçarlardı.

Gençler katran karasında sokaklarda dolaşamazdı..
Gündüzler bile tehlikeliydi...
“Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz”, “ Analara 

Kıymayın Efendiler”... şarkılarının dillerde olduğu yıllar 
O dönemin çocukları doğayla barışıktı...

Gençleri de..
Aşk, sevgi çok hassas sözcüklerdi..
Bacım muhabbetlerinin yoğunluğundan, aşık olan da 

nadiren duygularını açardı.
Platonik aşkların yoğun olduğu yıllar...
Bir dostum vardı, sevgilisi ile dolaşırken bizden 

ayrılmazdı.
Biz arada yalnız bırakalım diye sıvışırken, beni zorla 

ahşap sandalyeye oturturdu ..
Meğersem, sevgilisi ile yalnız kaldığında oğlan 

cebinden cep bulmacayı çıkarıp, bulmaca çözüyormuş, 
saatlerceeeeee...

Cep telefonu yerine cep bulmacalı yıllar...
Ayrılmıştı, niye dediğimde, “Salakkkkkkkk..” sözü 

döküldü hışımla
Kızın istediği iki muhabbet...Pembe panjurlu ev, 

bahçesinde hanımelileri olan...Sevgi sözcükleri...
Üşüdüğü bir gün, kızın omzuna alıvermişti ceketini..
Geceler boyu ceketle yatan delikanlılar vardı.... 
İşte sevdalar bu denli masum ve güzeldi.
Ceketli yıllar... Şimdi o ceketler ters yüz oldu ya!..Ev 

muhabbetlerinde ise, “Ceket attı, hamile kaldım” diyen 
kadınlar da kocalarının başarılarını böyle dile getirirlerdi.

Köy görüntülü mahalleler de yaşanırdı...
Mahalleye adım attığın an köşe başında terk eden 

sevgilin elini çoktan bırakmıştır..
Erikler, elmalar, vişneler...Erik çalmada üstümüze de 

yoktu hani..
Tabanları yağlamışcasına kaçardık, o evin yaşlı 

dedesinden...Elinde sopayla koşturan dede..
“İsteseniz vercem yaaaa” diye de bağırtısı 

gelirdi.İstesek verir miydi? Tadı başkaydı, o erikten 
birkaç tane çalmanın..

Nerden nereye?
Nerden geldim bu sözcüklere derseniz, erik çalan 

çocuğun öldürülmesi beni yaraladı..
İçimi acıttı..
O 80 yılında bir siyasi kurşuna hedef olmuyor. 

Damağında henüz yutamadığı birkaç eriğin 
hedefiydLHabere bak; “... yaşlı bir dede, bahçesine erik 
yemek için giren çocuklardan birisini silahla vurup 
öldürdü...”(* Radikal)

Radikal’ yazarı Hakkı Devrim eleştirince de, “ İyi 
ama çocuklar da yaşlı adamın mülkiyet hakkına tecavüz 
etmedi mi...”Ve bir haber daha;“...14 yaşındaki çocuk 
erik yiyecekti, tellere verilen elektrik yüzünden yatağa 
çakıldı..” Sezen Aksu’nun deyişi ile, 
'Eskidendi...Eskiden..”...O erikçi dedeler öldü!...

Şimdi katil oldu, erikçi dedeler...
Bebelerin katili...
Bu ne hırsLBu ne canilik!.. Bir insanı, bir çocuğu 

‘eriklerini çaldı’ diye silahını doğrultup ateş edecek denli 
canileşmek niye?

Bu nasıl bir duygu?Biri çocuk katili dede oldu...
Diğeri dedenin erikli bahçesine tecavüz etmesi 

nedeniyle öldürülen bebecik, çocuk..O bir çocuk...
O bir dede...Ne oldu bize?
Ceketler cep oldu, daha ne?
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Genel sağlık, çevre, asayiş ve seyyar satıcıların denetlenmesi ile ilgili olarak ilk toplantı yapılarak komisyon kuruldu.

Denetim için ilk toplantı yapıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün gir
işimiyle ilçe ve 
beldelerinde 
başlatılması plan
lanan Genel sağlık, 
çevre, asayiş ve 
seyyar satıcıların 
denetlenmesi ile 
ilgili olarak ilk 
toplantı yapılarak 
komisyon kuruldu. 
Kaymakamlıkta 
yapılan toplantının 
ardından Esnaf 
Odası Lokalinde bir 
araya gelen 
komisyon üyeleri 
yapılacak çalış
maları belirlediler. 
Oluşturulan 
komisyonda 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, 
Belediye Temizlik 
İşleri Müdürü ve 
veteriner Hekim 
Sami Beki, Gemlik 
Belediyesi Zabıta 

ŞENEN fehMataefeıiM
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
y Sakana Misina Ağları
* İp Ağ

Fanya
Mantar, kurşun

✓ Ip Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa

. Macun
Galvenizii çivi
TMC sintine pompası

* ve diğer m kemeler ile lıi'jnetini;dej’i;

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14
GSM : (0.532) 297 23 18

rlcu ıj jE j ] j\l

memurları Halit 
Seyhan ile A. 
Mehmet Çelik, K. 
Kumla Belediyesi 
zabıta memuru 
Nedim dur, 
Umurbey 
Belediyesi veteriner 
hekimi Hakan Uğur, 
Kurşunlu 
Belediyesi Zabıta 
memuru Hayrettin 
Engin, İlçe Emniyet 
müdürlüğünden 
polis memuru 
Semih Güdük, 
İlçe Tarım 
Müdürlüğünden 
Çevre sağlığı 
Teknisyeni Çetin 
Kaya, Sağlık Grup 
başkanlığından 
Çevre sağlık 
Teknisyeni Haşan 
Arkıl, Esnaf Odası 
başkanı İbrahim 
Talan ve Oda yöne
tim kurulu üyesi 
Cahit Aroi 
bulunuyor.
Gemlik ilçe ve 

beldelerinde 
yaşanan sorunların 
çözülmesi ve 
denetlenmesi için 
kurulan komisyon 
öncelikli olarak 
kaldırımlarda sıkça 
rastlanan ve 
esnafın büyük tep
kisini çeken seyyar 
satıcılar olacak. 
ZABITA YETERSİZ 
Komisyon öncelikli 
olarak zabıta 
kadrolarının yeter
siz olduğuna karar 
verirken alınması 
muhtemel tedbirleri 
de belirlediler. 
Buna göre, Seyyar 
satıcılarla ilgili 
Gemlik ve 
beldelerinde seyyar 
satıcılık yapan 
şahısların mal ve 
tezgahlarının 
toplatılarak imha ve 
para cezası ile 
yasal işlem yapıl
masına, 
Kaymakamlık

komisyon kararı ile 
alınan 
Kaymakamlık 
makamınca Gemlik 
sınırları içerisinde 
büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan 
barınaklarının 
(koku ve çevre 
kirliliği açısından) 
kaldırılması, aksi 
takdirde İlçe 
hıfzısıhha kurul 
kararının 24. 
Maddesine ve 2872 
sayılı çevre 
kanununun ilgili 
maddesine isti
naden yasal işlem 
yapılacağı, belediye 
anons dairesinden 
hafta içi her gün 
anons edilmesine, 
ayrıca 
Kaymakamlık 
komisyon kararı ile 
alınan seyyar

ABONE 
OLDUNUZ 
MU?

KErfez

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

satıcılarla ilgili 
olarak da her gün 
anons yapılmasına, 
denetimlerle ilgili 
Sağlık Grup 
başkanlığı, İlçe 
Tarım müdürlüğü, 
Belediye başkanlığı 
ve Emniyet 
Müdürlüğünden bir 
görevlinin kanun
ların ilgili mad
delerinin araştırıl
ması ve uygula
maya konulması 
noktasında 4 kişilik 
komisyon kurul
masına, Toplanan 
komisyonun dene
timlere Gemlik 
merkez ve 
beldelerinde haf
tanın belirli gün
lerinde görev yap
masına, umuma 
açık yerlerin 
gürültü kontrol 

■

Manastır ‘da Solaksubaşı 
Kooperatifi’nin 
en manzaralı 

(Şerefiye değeri en yüksek) 
dairesi satılıktır.

Tel: 0.532 274 99 75 
0.533 736 16 37

yönetmeliğine 
göre 90 db. 
Aşmamak kaydıyla 
periyodik olarak 
denetimlerinin 
yapılmasına, 
Internet kafelerin 
ilgili kurumlarca 
periyodik olarak 
denetlenmesine, 
çevre ve insan 
sağlığı yönünden 
ve deniz kirliliği 
açısından Karsak 
deresine bağlantı 
olan 
tüm fabrikaların 
atıklarının sık sık 
denetlenmesine, 
görev alanına giren 
ilgili kurumlarca 
işletmelerin dene
tim sonuçlarının 
Kaymakamlım 
Makamına bir rapor 
ile bildirilmesi 
kararları bulunuyor.
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Özürlülerin maaşları arttırıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan Bursa'daki 
eğitim kuramlarında 
boş olan müdür 
yardımcılıklarına 
atama yapılırken 
Gemlik'te bulunan 4 
eğitim kurumuna da 
atama yapıldı.
Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan bir süre önce 
askıya çıkan boş

Bursa’da vine
travesti de

Bir arkadaşıyla 
bindiği aracın 
sürücüsünün 
yüzüne sprey 
sıkarak parasını 
aldığı ve aracına da 
zarar verdiği öne 
sürülen Çağrı takma 
isimli AlDS'li traves
ti B.T. gözaltına 
alındı.
Enhar GÜNEŞ BHA 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
olay, dün gece saat 
22.00 sıralarında 
Santral Garaj 
Mahallesi'ndeki 
Osmangazi 
Belediye Hizmet 
binasının önünde 
meydana geldi.
Yabancı plakalı oto
mobiliyle Ankara 
Yolu istikametine 
giden İsrafil Genç 
(57) yolda bekleyen 
Çağrı takma isimli 
travesti B.T. (19) ile 
arkadaşı A.B.'yi (19) 
gidecekleri yere 
götürmek için aracı
na aldı. Ancak 
Santral Garaj'a 

müdür yardımcılığı 
kadrolarına doldu
ruldu.
Gemlik'te boş bulu
nan eğitim kurum
lan ve atama 
yapılan Müdür 
yardımcıları şöyle: 
Engürücük İlköğre
tim Okulu Fedai 
Keskin, 
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
Rezzak Arslan, 
Mesleki Eğitim 
Merkezi Ercan Tunç 

geldiklerinde aracın 
ön koltuğunda otu
ran B.T. sürücü 
İsrafil Genç'in 
cebindeki paraları 
almak istedi.
Genç'in aracı dur
durarak travestileri 
indirmek istediği 
sırada, arka koltuk
tan oturan A.B. ise 
sürücünün yüzüne 
sprey sıkarak 
cebindeki paraları 
aldı.
Bu arada, aynı yöne 
seyreden Mustafa 
Genç de aracından 
inerek yardım 
amacıyla olaya 
müdahale etmek 
istedi. Ancak B.T. 
Mustafa Genç'in 
otomobilinin ön 
camını kırdıktan 
sonra arkadaşı A.B. 
ile birlikte kaçtı. 
Olayın ardından 
İsrafil Genç ile 
Mustafa Genç, 
Merinos Polis 
Merkezi'ne giderek 
şikayette bulundu. 
Daha sonra müştek
ilerin sabıkalı

ve Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu Ali 
Deliak.
Uzun süredir merak
la beklenen ata
maların yapılması 
eğitim kuramlarında 
rahatlamaya neden 
olurken, yaz ayların
da eğitim öğretim 
yılına hazırlanan 
okullarda idareci
lerin önümüzdeki 
günlerde yeni 
görevlerine başla
ması bekleniyor.

hşeti 
albümünden 
fotoğraf teşhisi yap
ması üzerine polis 
daha önceden 
birçok kez gözaltına 
aldığı B.T. ile 
A.B.'nin peşine 
düştü. Yapılan çalış
malar sonucunda 
iki şüpheli yaka
landı. Çağrı takma 
adıyla tanınan B.T., 
iki yıl önce evlerini 
kundaklamak 
suçundan gözaltına 
alındığı karakolda 
da taşkınlık yapmış, 
cam parçaları ile 
vücudunu doğradığı 
için tedavisi sırasın
da HIV virüsü 
taşıdığı ortaya çık
mıştı.
Ayrıca B.T. yaklaşık 
1 ay önce de 
Setbaşı'nda 
tartıştığı bir grup 
gençle kavga etmiş 
ve polis tarafından 
güçlükle gözaltına 
alınmıştı. B.T'yi 
gözaltına alan 
polisin eldiven kul
lanması ise dikkat 
çekmişti. BHA

Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu, 63 YTL 
olan özürlülük 
maaşının, Özürlüler 
Kanunu ile birlikte 
özürlülük durumu 
yüzde 70 ve üzeri 
bulunan özürlülere 
189 YTL, diğer özür
lülere ise 126 
YTL'ye yükseltile
ceğini açıkladı. 
Devlet Bakanı 
Çubukçu, Özürlüler 
Kanunu ile ilgili 
düzenlediği basın 
toplantısında, hiçbir 
geliri ve mülkü 
olmayan özürlü 
vatandaşların 2022 
sayılı 65 yaşını 
doldurmuş muhtaç, 
güçsüz ve kimsesiz 
vatandaşlara Aylık 
Bağlanması 
Hakkında Kanuna 
göre 63 YTL'lik 
aylığın, Özürlüler 
Kanunu ile birlikte 
çalışma gücü yüzde 
70 oranında kayıp 
olanlara 189 YTL, 
diğer özürlülere ise 
126 YTL'ye yük
seltileceğini söyledi. 
Çubukçu, 
hükümetin bu ücret
lerin yeterli 
olmadığının farkında 
olduğunu belirterek, 
ancak bugünkü 
bütçeye göre ver
ilebilecek en yüksek 
rakamların verildiği
ni kaydetti.
Çubukçu ayrıca, 
kanunla ilk defa 18 
yaşın altındaki özür
lülere de 126 YTL 
aylık bağlanacağını

I BURSA HAKİMİYET VE . 
. KENT GAZETELERİNE . 
■ İLAN ve REKLAM ALINIR '

KÖRFEZ REKLAM
1 TEU (0£24)£13 96 83 J

kaydederek, söz 
konusu aylıktan 
yararlanan her ikisi 
de özürlü olan 
çiftçilere ayrı ayrı 
aynı miktarda aylık 
bağlanacağını, yine 
ilk defa herhangi bir 
sosyal güvenlik 
kurumundan yetim 
aylağı alan özür
lülere, 2022 sayılı 
kanunda durumları
na göre ödenecek 
aylıktan az olmamsı 
halinde aradaki 
farkın ödeneceğini 
kaydetti. Çubukçu, 
mevcut uygulamada 
özürlü erkelerin 
aylıkları evlenmeleri 
halinde devam 
ederken, özürlü 
kadınların aylık
larının kesilmesi 
yönündeki adaletsi
zliği de yeni 
kanunla son vere
ceklerini belirtti. 
Çubukçu, kanunla 
birlikte özürlülerin 
park yerlerini işgal 
edenlerin 
cezalarının ikiye 
katlandığını, 
destek teknoloji
lerinin KDV'den

muaf tutulduğunu, 
ve özürlülere spor 
tesisi imkanı 
sunulacağını 
belirterek, diğer 
yenilikleri şöyle 
anlattı: 
"Yardımca araç 
gereç üretimine 
denetim gelecek. 
Kanunla bu kuru
luşların Sağlık 
Bakanlığı'nca ruh
satlandırılması sağ
landı.
Televizyonlardan 
özürlülere karşı şid
detin ve ayrım
cılığını teşvik 
edildiği programlar 
yapılamayacak. Ana 
babalardan birinin 
özürlü olmasının, 
çocuğun velayetinin 
alınmasına yeterli 
gerekçe oluştur
masına ilişkin 
hüküm iptal edildi. 
Büyükşehir 
Belediyelerine özür
lü hizmet birimleri 
oluşturulacak. 
Kanunla ilk defa 
özürlülere karşı 
yapılan ayrımcı 
uygulamalara ceza 
hükmü getirildi.
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İntihar saldırısı
Bağdat'ın güney
doğusunda bomba 
yüklü araçla 
gerçekleştirilen inti
har saldırısında 
1 ABD askeri ve 24 
Iraklı çocuk öldü. 
Saldırıda, 2 
Amerikan askeri ve 
18 Iraklı çocuk da 
yaralandı.
Amerikalı Çavuş 
David Abrams, 
bomba yüklü bir 
aracın, Amerikan 
askeri araçlarına 
yaklaşarak infilak 
ettiğini ve olayda 1 
askerin öldüğünü, 2 
askerin de yara
landığını söyledi. El 
Cedide bölgesinde
ki saldırıda, 
Amerikan asker
lerinin yanında 
çocuklar olmasın
dan dolayı çocuk 
ölümlerinin çok 
olduğu kaydedildi. 
Görgü tanıklarından 
Muhammed Ali 
Hamza, Amerikan 
askerlerinin El 
Cedide bölgesine 
gelerek bir bomba 

yüklü araç haberi 
aldıklarını ve bölge 
halkına evlerinde 
kalmaları yönünde 
uyarılarda bulun
duklarını, bu sırada 
saldırının gerçek
leştiğini söyledi ve 
"Şeker dağıttıkları 
için çocuklar 
hemen 
Amerikalılar'ın 
etrafına doluştu. 
Bomba yüklü oto
mobili kullanan inti
har bombacısı, 
aniden caddenin 
karşısından döndü 
ve aracı havaya 
uçurdu" dedi. 
Saldırıda ölen 12 
yaşındaki 
Muhammed'in 
babası Ebu Hamid 
ise, "Evdeydim. 
Patlama sesi duy
dum. Oğlumu bul
mak için hemen 
dışarı çıktım. 
Sadece bisikletini 
bulabildim" dedi. 
Oğlunu daha sonra 
hastane morgunda 
bulduğunu kayde
den Ebu Hamid,

"Başından tanıdım. 
Vücudunun geri 
kalan kısmı tama
men yanmıştı" dedi. 
Aynı saldırıda ölen 
13 yaşındaki 
Alaa'nın babası 
Hassan 
Muhammed, 
sivillere saldıran 
direnişçilere 
kızarak, "Neden 
çocuklarımıza 
saldırıyorlar? 
Sadece 1 Amerikan 
Humvee aracını 
tahrip ettiler, fakat 
onlarca çocuğu
muzu öldürdüler. 
Bu ne biçim 
direniş? Bu bir 
cinayet" dedi.

Kayıplar arasında 
çocukların da 
olduğu daha önceki 
en büyük saldırı 
olayı, 30 Eylül'de 
gerçekleşmişti.
Bağdat'ın batısında
ki bir su arıtma 
tesisinin açılış 
töreninde Amerikan 
askerlerine 3 
bomba yüklü oto
mobille gerçek
leştirilen saldırıda 
43 kişi ölmüştü. 
Ölenlerin 37'si 
çocuktu. Bu olayda 
da Amerikan asker
leri, şeker dağıta
cakları gerekçesiyle 
çocukları etraflarına 
toplamışlardı.

Saddam’ın sorgusu 
IH üzere

Devrik lider 
Saddam Hüseyin ve 
eski rejimin diğer 
üyelerini yargılamak
la yükümlü Irak Özel 
Mahkemesi'nin (IÖM), 
soruşturmanın yüzde 
80'ini tamamladığı 
bildirildi.
IÖM Sorgu 
Başyargıcı 
Raed Juhi yaptığı 

açıklamada, sorgu 
işleminin yüzde 
80'inin tamam
landığını belirterek, 
Saddam Hüseyin'in 
yargı tarihine kendi
lerinin karar ver
meyeceğini söyledi. 
Saddam Hüseyin, 
1 Temmuz 2004'ten 
bu yana IÖM tarafın
dan sorgulanıyor.

AROL MOBİLYA
MUTFAK DOLAPLARI 
YATAK ODASI 
GENÇ ODASI

^2 DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

sxco PANSİYON
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 „ „ ...................... .
Tei: (0.224) 514 30 52 gemlik Dereağzı Mevkii - Buy ukkum la / GEMLİK
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. u 7

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA ReZGFVaS V0I1 Teli 5390303
Tel: (0.224) 363 98 72 7
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Polis okullarına öğrenci alınacak
Polis Meslek 
Yüksekokulları'na 
2005- 2006 akademik 
yılında 39O'ı kadın 
olmak üzere toplam 
7 bin öğrenci alı
nacak. Hangi okullar 
öğrenci alacak? 
Yozgat Valiliği'nden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, yurt 
genelindeki 26 Polis 
Meslek 
Yüksekokulu'na kayıt 
yaptırmak isteyen 
gençler, başvuru
larını, 25 Temmuz-5 
Ağustos tarihleri 
arasında 
bulundukları 
bölgedeki 
polis meslek 
yüksekokullarının 
müdürlüklerine 
yapacaklar.
Başvuruda bulu
nacakların bu y ilki 
üniversite sınavına 
girmiş ve en az 195 

puan almış olmaları 
gerekiyor.
Başvuruları sırasında 
tabi tutulacakları 
mülakatı geçen 
adaylar, 
21 Ağustos tarihinde 
yazılı sınava alı
nacaklar. Mülakat 
sırasında 
adayların vücut ölçü
leri de kontrol edile
cek. Kadınlar 
1.65'den, 
erkekler ise 1.67 san
timetreden kısa 
olmayacak. 
Polis Meslek 
Yüksekokulları'na 
kayıt yaptırmak 
isteyenlerden 
Ankara'da ikamet 
edenler, Polis 
Akademisi 
Başkanlığı'na başvu
racak.
Adayların ikamet
gahlarına göre 
başvuruda bulu

nacakları Polis 
Meslek
Yüksekokulları şöyle: 
"Adıyaman, Batman, 
Diyarbakır, Hakkari, 
Mardin, Siirt, 
Şanlıurfa, 
Şırnak'da ikamet 
edenler Diyarbakır, 
İstanbul'da ikamet 
edenler 
İstanbul A.S. 
Mermerci, Aksaray, 
Nevşehir, Kırşehir'de 
ikamet edenler 
Aksaray, Aydın ve

Muğla'da ikamet 
edenler Aydın, 
Bayburt ve 
Gümüşhane'de 
ikamet edenler 
Bayburt, Uşak ve 
Kütahya'da ikamet 
edenler 
İzmir Bornova, 
Balıkesir, Bursa, 
Çanakkale'de 
ikamet edenler 
Balıkesir, Bingöl, 
Bitlis, Elazığ, Muş, 
Tunceli'de ikamet 
edenler

Elazığ, Erzincan'da 
ikamet edenler 
Erzincan, Ağrı, 
Ardahan, Erzurum, 
İğdır, Kars, Van'da 
ikamet edenler 
Erzurum, Gaziantep 
ve Kilis'te 
ikamet edenler 
Gaziantep, Hatay'da 
ikamet edenler 
Hatay, Bilecik, 
Bolu, Düzce ve 
Eskişehir'de ikamet 
edenler İstanbul 
Etiler, Adana ve 
Osmaniye'de ikamet 
edenler Adana, 
Bartın, Çankırı, 
Karabük, Kastamonu, 
Zonguldak'ta ikamet 
edenler Kastamonu, 
Kayseri ve Sivas'ta 
ikamet edenler 
Kayseri, 
Kahramanmaraş 
ve Malatya'da ikamet 
edenler Malatya, 
Denizli, İsparta,

Burdur'da ikamet 
edenler Aydın Nazilli, 
Mersin ve Niğde'de 
ikamet edenler 
Niğde, İzmir ve 
Manisa'da ikamet 
edenler İzmir Rüştü 
Ünsal, Amasya, 
Samsun, Sinop, 
Tokat'ta ikamet eden
ler Samsun, Edirne, 
KIrklareli, Kocaeli, 
Sakarya, Tekirdağ, 
Yalova'da ikamet 
edenler İstanbul 
Şükrü Balcı, 
Artvin, Giresun, 
Ordu, Rize, 
Trabzon'da ikamet 
edenler Trabzon, 
Çorum, Kırıkkale, 
Yozgat'ta ikamet 
edenler Yozgat, 
Karaman ve 
Konya'da ikamet 
edenler Konya
Ereğli Polis Meslek 

Yüksekokuluna 
başvuracaklar."

Memurin için son gün yarın
Kamu kurum ve 
kuruluşlarının açık 
kadrolarına ilk defa 
atanacak adayların, 5 
Temmuz’da başlayan 
tercih formu doldur
ma süresi, 15 
Temmuz Cuma günü 
mesai saati bitiminde 
sona eriyor.
ÖSYM, boş kadro
lara, adaylardan alı
nacak tercihler 
doğrultusunda yer
leştirme yapacak. 
Boş kadrolara 
başvurmak isteyen 
adayların, 10-11 
Temmuz 2004 tarih
lerinde yapılan Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı'na (2004- 
KPSS) girmiş ve ilgili 
puan türünde geçerli 
bir puan almış 
olmaları gerekiyor. 
Adaylar, 2005-KPSS 
tercih kılavuzu ile 
tercih formunu, 
ÖSYM Sınav Merkezi 
yöneticiliklerinin 
illerde açtıkları 
başvuru büroların
dan 3 milyon lira 
karşılığında alabile
cekler.
Adaylar, kılavuzda 
yer alan banka 
şubelerinden birine,

isim ve soyad ve 
kimlik numaralarını 
bildirerek 5 milyon 
lira yerleştirme ücre
tini yatıracaklar ve 
karşılığında iki nüsha 
banka dekontu ala
caklar.
Adaylar tercih for
munu, kılavuzda yer 
alan kurallara göre 
dolduracaklar ve 
banka dekontunun 
bir nüshasıyla birlik
te 15 Temmuz Cuma 
günü mesai.saati 
bitimine kadar ÖSYM 
başvuru bürolarına 
teslim edecekler.
POSTA İLE 
GÖNDERİLECEK 
FORMLAR KABUL 
EDİLMEYECEK 
Postayla ÖSYM'ye 

gönderilecek tercih 
formları işleme alın
mayacak. 2005-KPSS 
tercih kılavuzunda 
yer alan her kadro
nun birden fazla 
koşulu bulunduğu 
için adayların bu 
koşulları titizlikle 
incelemeleri ve 
koşullarını karşılaya
madıkları kadroları 
kesinlikle tercih 
formlarında göster
memeleri gerekiyor. 
ÖSYM tarafından 
yerleştirilen aday
ların, yerleştirildikleri 
kadroların koşullarını 
karşılayamadıkları 
takdirde kamu 
kurum ve kuru
luşlarınca atamaları 
yapılmayacak.

Piyasada sahte YTL'leı var
Türkiye'de, yılbaşın
da geçilen Yeni Türk 
Lirası'nın (YTL) 
dolaşıma sunul
masından bu yana 
yaklaşık 6.5 ay 
geçmesine karşın 
sahte YTL'ler piyasa
da bulunuyor.
Merkez Bankası'nın 
verilerine göre, 
piyasada halen 100, 
50, 20 ve 5 YTL'lik 
sahte banknotlar yer 
alıyor.
Verilere göre, 
piyasada dolaşan 
sahte 100 YTL'lik 
banknotların seri ve 
sıra numaraları A20 
256783, A20 256784 
ye A20 256785'dan 
oluşuyor.
Piyasada dolaşan

I I 
I I I I i âl 3

BURSA HAKİMİYET VE KENT
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora 

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

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

I 
i
I 

i

sahte 50 YTL'lik ban
knotlar, B10 020663, 
B16 586915, B16 
586917, B16 586920 
seri ve sıra numar
alarını 
içeriyor.
Dolaşımda bulunan 
sahte 20 YTL'lik ban
knotların seri ve sıra 
numaraları A33

103320, A66 136183, 
B15 927447, B38 
080674 B38 080675, 
B58 542995'dan 
oluşuyor.
Piyasada dolaşan 
sahte 5 YTL'lik ban
knotlar A56 367179 
seri ve sıra numar
alarını içeriyor.
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4000 hakim alınma Sezer vetosu SÜR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

bağımsızlığını gölgeleye
ceğini belirterek, yasama 
organı ve Adalet 
Bakanlığı'nın, yasaları ve 
düzenleyici yönetsel 
işlemleri, yargıç ve savcı 
adaylığı için başvuranlara 

^uygulanacak yazılı yarış
ma sınavını ve mülakatı 
yapacak yetkili ve görevli 
makamı Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu 
(HSVK) olacak biçimde 
düzenlemekle yükümlü 
olduğuna işaret etti. 
Cumhurbaşkanlığı Basın 
Merkezi'nden yapılan açık
lamaya göre, 
Cumhurbaşkanı Sezer'in 
iade gerekçesinde, 5375 
sayılı Hakimler ve Savcılar 
Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun'un 1. maddesinin 
ikinci fıkrasında, 
"Avukatlık mesleğinden 
adaylığa geçmek isteyen
ler için; (ı) bendi hariç 
diğer şartları taşımakla 
birlikte, mesleklerinde 
fiilen en az üç yıl çalışmış, 
otuzbeş yaşını doldur
mamış ve kendi aralarında 
yapılacak olan yazılı yarış

Cumhurbaşkanı Sezer, 
Hakimler ve Savcılık 
Kanunu'nda değişiklik 
yapan yasayı veto etti. İşte 
yargıda siyasallaşma iddi
aları nedeniyle tartışma 
çıkaran yasanın veto 
gerekçeleri: 
Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer, 5375 sayılı 
Hakimler ve Savcılar 
Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun'u 
kısmen iade etti. 
Cumhurbaşkanlığı Basın 
Merkezi'nden yapılan açık
lamada, Sezer tarafından 
yayımlanması uygun 
bulunmayan Hakimler ve 
Savcılar Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun'un 1. maddesinin 
bir kez daha görüşülmesi 
için TBMM'ye geri gönder
ildiği bildirildi.
VETO GEREKÇELERİ 
Cumhurbaşkanı Ahet 
Necdet Sezer, Adalet 
Bakanhğı'nca yapılacak 
bir yeterlik sınavının önce
likle yargıçlık ve savcılık 
mesleğine alınacakların 
yürütme organına karşı

ma sınavı ve mülakatta 
başarılı olmak" hükmünün 
düzenlendiği anımsatıldı. 
Düzenlemede, avukatlık 
mesleğinden hakim ve 
savcı adaylığına geçmek 
isteyenlerde aranacak 
koşulların sayıldığı belir
tilen gerekçede, bu 
koşullar şöyle sıralandı: 
"- Hakimler ve Savcılar 
Kaununu'nun 8. maddenin 
ı bendi dışında diğer 
koşulların bulunması, 
- Avukatlık mesleğinde 
fiilen en az üç yıl çalışmış 
olması, 
- Otuzbeş yaşını doldur
mamış bulunması, 
- Kendi aralarında yapıla
cak yazılı yarışma sınavı 
ve mülakatta başarılı 
olması."
Yasa'nın 8. maddesinin (ı) 
bendinde, yargıç ve savcı 
adaylığına atanabilmek 
için yazılı yarışma sınavı 
ile mülakatta başarılı 
olmak koşulu aranırken, 
incelenen yasa ile bunun 
yerine avukatlıktan 
adaylığa geçmek isteyen
lerin "kendi aralarında" 
sınava bağlı tutulması 
yönteminin getirildiği

belirtilen gerekçede, yasa
da, yazılı yarışma sınavı 
ve mülakatı yapacak 
makamın gösterilmediği, 
ancak 2802 sayılı yasada 
adayların yarışma sınavı 
ve mülakatının uygulan
masına ilişkin konuların 
yönetmelikle düzen
leneceğinin belirtildiği 
kaydedildi.
Adli ve İdari Yargıda 
Hakim ve Savcı Adaylığı 
Yazılı Sınav, Mülakat ve 
Atama Yönetmeliği'ne 
göre, adayların yazılı 
yarışma sınavları ile 
mülakatlarının Adalet 
Bakanhğı'nca yapılacağı 
ifade edilen gerekçede, 
avukatlıktan adaylığa 
geçmek isteyenlerin yarış
ma sınavı ile mülakat
larının da bu kurala göre 
yapılacağında kuşku 
bulunmadığı belirtildi.

ÇIRPINIŞ 
Asıldıkça yaşam dalını 
Biraz daha iniyorum dibe 
Dal dikenli 
Dal esnek 
Acıyor el 
Daralıyor yürek 
Su soğuk 
Su bulanık 
Dip karanlık 
Dalın üstü aydınlık 
Orta yerde sallanıp duruy
or yaşam 
Bir yukarı 
İki aşağı...

KAYIP

Bursa Bağ-kur İl 
Müdürlüğünden aldığım 
Bağ-Kur sağlık karnemi 

kaybettim. Hükümsüzdür
Ayşe BAŞARAN

ÜNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ SE

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ t BURSA

Marshall, Akçalı inşaat boyalan
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri

Kat Kaloriferi
* Doğalgaz Sobası

Kalorifer Petek ve Malzemeleri
* Baymak Kombi ve E.C.A
* Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30
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İlaç fiyatlarında Barbarosca

yine indirim
İlaç fiyatları, 
önümüzdeki cuma 
gününden itibaren 
yeniden ucuzluyor. 
Yeni fiyat sitemiyle 
kamuya 900 milyon 
dolar tasarruf 
sağlanacak. Peki fiyat
lar yüzde kaç oranında 
inecek?
Sağhk Bakanlığı, AKP 
Genel Merkezi'nde 
toplanan il başkanları- 
na sağlık ve ilaç poli
tikalarına ilişkin ayrın
tılı bilgi içeren broşür 
sundu. Broşürde, ilaç 
fiyatlarının 15 temuz 
1005 tarihinden 
itibaren yüzde 8.83 
oranında bir kez daha 
düşürüleceği belirtildi.

İlaç fiyatlarının refer
ans fiyat sistemi ile 
yeniden düzenlendiği 
vurgulanan broşürde, 
yeni fiyat sitemiyle 
kamuya 900 milyon 
dolar tasarruf sağ
landığı ifade edildi. 
Beş AB ülkesi baz 
alındı
Referans fiyat sistemi 
uygulamasında ilaç 
fiyatlarının en ucuz 
olduğu beş Avrupa 
Birliği üyesi ülkenin 
baz alındığı ve 
Türkiye'deki fiyatların 
da bu oranlara göre 
düzenlediği vurgu
landı.
Referans fiyat sistemi
nin uygulamaya geçir

ilmesinden bu yana 
ilaçta bine yakın 
üründe yüzde 1 ile 80 
oranında fiyat 
düşüşünün sağlandığı 
kaydedildi.
AKP il Başkanlarına 
dağıtılan ve böl
gelerinde halka anlat
maları istenilen

broşürdeki bilgiler 
arasında hükümetin 
sosyal güvenlik poli
tikası, aile hekimliği 
sistemi, yeşil kart 
uygulaması ve person
el politikaları 
konusunda geniş bilgi 
yer aldı.

Otomobilde iç pazar
' Otomotiv Sanayii 
I Derneği (OSD) veriler

ine göre, Haziran
11 ayında sektörde üre- 
। tim yüzde 2.6, ihracat 

yüzde 5.7 oranında 
artarken, ithalat yüzde 
6.2 geriledi. 
Otomotiv sektöründe, 

I' yılın ilk 6 ayında iç 
pazar yüzde 15 dar
aldı.

| Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD) veriler
ine göre, 
Haziran ayında 
sektörde üretim 
yüzde 2.6, ihracat

[ yüzde 5.7 oranında 
artarken, 
ithalat yüzde 6.2 ger
iledi. İhracat geliri 
yüzde 11.9 oranında 
artarak 
996 milyon 288 bin 
843 dolar olarak 
gerçekleşti, 
2004 yılı Ocak-Haziran 
döneminde 381 bin 
249 adet olan iç

pazardaki toplam 
satışlar, bu yılın aynı 
döneminde 323 bin 
913 adede 
geriledi. 6 aylık 
satışlardaki gerileme 
yüzde 15 olarak 
hesaplandı.
Bu yıl Ocak-Haziran 
döneminde otomobil 
satışları da 
2004 yılının 
aynı dönemine oranla 
yüzde 21 azalarak 186 
bin 288 adet olarak 
gerçekleşti. Bu 
dönemde midibüs 
pazarı yüzde 14.9, 
kamyon pazarı yüzde 
22.1, otobüs pazarı 
yüzde 30.3 ve traktör 
pazarı ise yüzde 19.5 
geriledi.
Toplam motorlu araç 
üretimi ise 2004 yılı 
Ocak-Haziran 
dönemine 
göre yüzde 7 artışla 
430 bin 515 adetten, 
460 bin 170 adede

yükseldi. 
Otomobil üretimi ise 
yüzde 2 oranında 
artarak 232 bin 336 
adet olarak 
gerçekleşti.
2005 yılı Ocak-Haziran 
döneminde üretim, 
kamyonette yüzde 20, 
büyük kamyonda ve 
minibüste yüzde 11 
arttı, midibüste yüzde 
46, küçük kamyonda 
yüzde 11 ve otobüste 
ise yüzde 2 geriledi. 
Traktör üretimi yüzde 
22 oranında azalarak 
22 bin 166 adetten, 
17 bin 279 adede 
geriledi.
-IHRACAT- 
Bu yılın ilk 6 ayında 
sektör ihracatı 6 mil
yar 26 milyon 728 bin 
396 doları oldu.
Türkiye'nin 2005 yılı 
Ocak-Haziran döne
mindeki traktör dahil 
toplam motorlu araç 
ihracatı yüzde 21

daraldı
artışla 294 bin adet 
olarak gerçekleşti. 
Bu dönemdeki otomo
bil ihracatı yüzde 
11 artışla 163 bin 199 
adede, ticari araç 
ihracatı yüzde 39 
artışla 126 bin 175 
adede yükseldi. 
Traktör ihracatı ise 
yüzde 17 kayıpla 4 bin 
626 adede geriledi. 
Aynı dönemde 
Ford Otosan 89 bin 8 
adet, Toyota 70 bin 
320 adet, Oyak 
Renault 61 bin 403 
adet, Tofaş 44 bin 941 
adet, Hyundai Assan 
14 bin 421 adet, 
Mercedes Benz Türk 
3 bin 134 adet, 
Türk Traktör 
2 bin 889 adet, 
Honda Türkiye 2 bin 
578 adet, Uzel bin 
737 adet, BMC 854 
adet, Otokar 817 adet, 
MAN 647 adet araç 
ihraç etti.

Barbaros BALMUMCU

İçimizden biri 
Kapı tokmakları

Adı: Aydan Birdevrim 
(Balmumcu)

D. Yeri: Gemlik
p. Tarihi: 1963
İk. Tarihi: 11 Eylül
Lise: Bursa Kız Lisesi
Öğrenimi: Güzel Sanatlar 

Akademi mezunu
Şu andaki görevi: İşt. Üniversite

si cam, seramik, çini İşletme 
Programcılığı Başkanı

1963 yılında Bursa Devlet 
Hastanesinde dünyaya geldi. İlk 
okulu 11 Eylül okulunda okudu. 
Bursa kız Lisesini bitirdi. Güzel 
Sanatlar Akademisinin imtihan
larını kazanarak, Güzel Sanatlar 
Seramik Bölümünü iyi bir konumda 
bitirdi.

Kendisi gibi Güzel Sanatlar 
Akedemisini bitirmiş. A.Nejet 
Birdevrimle evlendi.

İlk zamanlar Seramik Sanatı ile 
alakadar olmadı. Zaman zaman 
eşinin atölyesine gidip hevesini 
orada bırakarak evine dönerdi. 
Dûnya’ya bir bebek getirdi, bütün 
işini oğluyla geçiriyor. Sanatdan 
uzak biraz olsun uzak duruyordu.

Ne varki bu mesleği seçenler 
öyle kolay kolay bırakamıyorlar.

Aydan Birdevrim ile kişisel ser
gisini İstanbul sergi sarayında açtı. 
İşlediği konularda sanat konu
larının bir dili olan eserleri ortaya 
çıkardı.

Bunu 12.nci sergiler izledi. Bu 
günkü yazımız Aydan Birdevrim’in 
büyüdüğü evi, okuduğu Bursa 
şehrinin o zamanki yapı tasarısı, 
kapı ve kapı tokmakları her zaman 
dikkatinden kaçmamış.

Tasarımını yorumlarken, tokmak
ların gizli varlıklarını kadınla ilişki- 
lendirmesiyle. Kadın teması bilinçli 
olarak ortaya çıkmadı.

Öncelikle kapı tokmaklarıı birebir 
kendi formlarıyla ele aldı. Daha 
sonra kendi yorumunu da katınca 
kadın teması kendiliğinden belir
lendi.

Devamı yarın...

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

' DEVREN SATILIK :

I
 INTERNET CAFE

Yeni Sahilde 
0.535 834 42 50
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Bakanlıktan bebeklere vitamin
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Türkiye'de 
doğan tüm bebeklere 
1 yıl boyunca, günde 
3 damla, ücretsiz D 
vitamini desteği 
sağlayacaklarını 
bildirdi.
Akdağ, yazılı açıkla
masında, Türkiye'nin 
güneş ışınları açısın
dan zengin bir 
coğrafyaya sahip 
olmasına rağmen, D 
vitamini yetersi
zliğinin yol açtığı 
"raşitizm" 
hastalığının, bebek 
ve çocukları olumsuz 
etkileyen önemli bir 
halk sağlığı sorunu 
olduğunu kaydetti. 
D vitamini yetersi
zliğinin birçok sağlık 
sorununu 
beraberinde 
getirdiğini ifade eden 
Akdağ, 
"Bakanlığımızca 
başlatılan 
'Bebeklerde D 
Vitamini 
Yetersizliğinin Önlen
mesi ve Kemik 
Sağlığının 
Geliştirilmesi 
Programı' kapsamın
da, ülkemizde doğan 
tüm bebeklere 1 yıl 

boyunca, günde 3 
damla, ücretsiz, D 
vitamini desteği 
sağlayacağız" dedi. 
Ailelere çağrıda bulu
nan Akdağ, "0-12 ay 
grubundaki bebekleri 
ana çocuk sağlığı 
merkezleri ile sağlık 
ocaklarına getirerek, 
günde 3 damla (400 
ünite) ücretsiz D vita
mini desteği 
almalarını sağla
malarını" istedi.
D vitaminin bağırsak
larda kalsiyum ve 
fosfor emilimini 
artırarak, vücuttaki 
kalsiyum-fosfor den
gesinin sağlanmasın
da önemli rol 
oynadığını belirten 
Akdağ, şunları kay
detti: "D vitamini 
kalsiyum ve fosfor 
kemik dokusunun 
çimentosu olarak 
görev yapar. D vita
mini yetersizliğinde 
özellikle hızlı kemik 
uzamasının olduğu 
ilk iki yaşta, kemik 
mineralizasyonu 
bozulur ve vücudun 
kalsiyum ihüyâCi 
bağırsaklardan emil- 
im yerine kemik 
dokusundaki

kalsiyum deposun
dan sağlanır.
Bu durumda kemik 
uçlarında genişleme, 
yük binen kemiklerde 
eğrilme, kalsiyum 
düşüklüğüne bağlı 
havale, diş çıkarma 
ve yürümede 
gecikme, kas güçsü
zlüğü gibi bulgularla 
karakterize raşitizm 
hastalığı meydana 
gelir. Bir başka dey
işle raşitizm, D vita
mini yetersizliğinin 
büyüyen kemik 
dokusunda oluştur
duğu klinik tablo- 
dur."GÜNDE 15 
DAKİKA GÜNEŞ 
IŞIĞIHamilelerde D 
vitamini yetersi
zliğinin, anne karnın
daki bebeklerin beyin 
ve kemik gelişimini 
olumsuz etkilediğini,

doğumsal katarakt 
hastalığı ve enfeksiy
on risklerini 
beraberinde 
getirdiğini ifade eden 
Akdağ, hamile kadın
ların günde 10-15 
dakika süreyle ve 
öğle saatleri dışında 
güneşe çıkmaları 
gerektiğini kaydetti. 
Hamilelerin gebelik
leri süresince süt ve 
süt ürünleri tüketi
minin üst düzeyde 
olması gerektiğine 
işaret eden Akdağ, 
söz konusu proje 
kapsamında, her yıl 
1 milyon gebeye 
ulaşılması ve D vita
mini ile kalsiyum 
yetersizliği konusun
da bil
gilendirilmelerinin 
hedeflendiğini 
belirtti.

Türkler ilaç 
devlerinin 

kobayı
İlaçlar dört klonik safhayı geçtikten sonra 
ilaç haline gelir. Bizde ise 3'ün aşama son
rasında ilaca ruhsat veriliyor. Yani bunun 
anlamı şu: İlaçlar halkın üzerinde deneniyor! 
Hapı 'ham haliyle' yutmuşuz!
Sağlık Bakanlığı eski Eczacılık Genel 
Müdürü Necla Bal'ın şok iddiası: İlaçlar dört 
klinik safhayı aştıktan sonra ilaç haline 
gelir... Bizde 3'üncü aşama sonrası ilaca ruh
sat veriliyor. İlaçlar halkın üzerinde deneniy
or...
Denenen ilaç ruhsatsız
Çocuklar üzerinde deneyi yasaklayan yasa 
maddesinin sessiz sedasız değiştiği gün
lerde Türk eczacılar toplanıp milletvekillerine 
"Çocuklarımızı koruyun" diyen bir uyarı 
yazısı yollamış.
Sayın milletvekili, "Ceza Kanunu'nun 90. 
maddesi 3. fıkrasında yapılmak istenen 
değişikliğe ilişkin düşüncelerimizi aşağıda 
imzası olan bizler, siz değerli milletvekilim
ize bildirmek istiyoruz. Yaşanan acı deneyler 
nedeniyle batı ülkelerinde beyaz ırktan 
denek bulmakta güçlük çeken uluslararası 
ilaç tekelleri, ne yazık ki son yıllarda hedef 
olarak ülkemizi seçmiş bulunmaktadırlar. 
Henüz birkaç ay önce ülkemizde yaşanan 
"Vioxx" ve "Celebrex" isimli ilaçlar bu aian- 
da etik değerlerden ne kadar uzaklaşıldığını 
gösteren sadece iki örnektir.

HAÇİN
Yazan : Zebercet COŞKUN

Dışarda hiç birine rastlamıyorum... 
Belli ki korku sindirmiş, soluk almaktan 
çekinir duruma getirmiş onları... Ölme
den öldürmüş... Gece ışık yakmağa bile 
çekiniyorlar. Odalara kapanıp dua etmek
ten başka bir şey gelmiyor ellerinden... 
Ermenilerin korkusu bir başka çeşit... 
Daha şamatacı, daha yırtıcı onlar... 
Durumları daha değişik... Bir bakıma 
daha rahat, bir bakıma daha huzursuz
lar... Kasabada çoğunluktalar, Fransa var 
dayandıkları; sonra hükümet onların 
elinde.Kasabanın içinde istediklerini 
yapabilirler. Dışardakini içeri sokmamak, 
içerdekini parmağında oynatmak gibi. 
Tehlikenin gün günden yaklaştığını 
görmemek mümkün değil... Yine de umut 
var. Bir umut var yinede... O da Kozan 
yolu... Gözler Hamurcu Gediğinin oralar
da, gözler Feke yolunda, Kozan yolun
da... Yürekler Mösyö Tvarde’de... Yardım 
gelecek... Gelmesi gerekiyor. O zamana 
dek elindekini idare etmek, eldeki ile 
karşı koymak, eldeki kadar yiyip, içmek... 
Ben böyle düşünüyorum ve benimle 
beraber birçok Haçin’li böyle düşünüyor. 
Gel gör ki, ruhlarına şeytan girmişler var 
aramızda, gözünü hırs bürümüşler var. 
Yağmayı düşünüyor bunlar, gözleri evle
rine kapanmış bin küsür Türkte... Bu

Türkler zengin, bu Türklerin altını var, 
gümüşü var, elması var, Acem halıları var 
dürülü... Fakir fukara zaten göçmüş 
Ermeni gelmeden. Malını, mülkünü koyup 
göçemeyen varlıklar kalmış içerde. 
Haçin’in en zengini bunlar. Küp küp sarı 
liralar... Yağma!.. Hırs bürümüş gözleri, 
hiç bir yan: görmüyor, yağma gününü 
bekliyorlar. Ne kapabilirsem!.. Yanıma 
kalacak...

Çatak deresinin batısındaki derede 
manastır, doğudakinde Kale Kilisesi, 
onun biraz yukarısında ise Amerikan 
mektebi hç bir şey olmuyormuş gibi 
dimdik bakıyorlar çevreye. Ak taşlar 
Haçin üstüne çöken dehşet havasını belli 
etmemek için güçlü görünmeğe çabalı
yorlar sanki... Kale Kilisesinin 
direndiğinde al, lacivert ve ak çizgili 
Fransız bayrağı dalgalanıyor. Haçin 
sokaklarında insanlar geziniyor, kapı 
önlerinde çocuklar koşuşuyor, jandar
malar kol geziyor gece gündüz. Manastır 
artık terk edildi gibi bir şey. Monsenyör 
Haraçyanlı annesiyle beraber Haçin 
içinde bir eve taşındı, orada kalıyor. 
Gündüzden gündüze geçiliyor derenin 
karşı kıyısına; o da bir iki saatliğine. 
Haraçyanlı da halkla beraber geçiyor 
manastıra. Beraber geçiyorlar.

Amerikan Mektebinin yeri daha 
emniyetli. Haçin evlerinin bulunduğu 
tepenin üstünde mektep. Arada beş, on 
dakikalık yokuş var ama, tepe aynı tepe. 
Dere yok arada, köprü yok. Yokuşu var
mış... Haçin’in neresi yokuş değil... 
Amerikan Mektebi... Türk de değil

Ermeni de değil... Oraya kimse silah 
atamaz... Saldırılamaz oraya. Ermeni 
kızları hala gidiyorlar mekteb. Sekiz, on 
Amerikalı hoca, üç yüz kadar da Ermeni 
kız var şimdi mektepte. Miss Cold ders
lerin aksamaması, her şeyin normal 
zamandaki gibi yürümesi için dikkat gös
teriyor.

Naime mektebe gitmiyor. Ortalık iyice 
karışalı beri Fatma hanım çocuklarının 
hiç birini kapı dışarı salmıyor. Faik, 
Naime, Zekiye ve Dürüye’nin çocukları 
evde oyunlar oynuyorlar. Mürsel efendi 
sekinin köşesinde, elinde Kur’an-ı 
Kerim’i, arada karşı tepelere gidiyor göz
leri. Namazını evde kılıyor. Camiye giden 
kalmadı artık Haçin’de. Sekinin 
köşesinde, elinde tespihi, gözü karşı 
tepelerde... Bekliyor... Bir şeyler bekliyor. 
Karanlıklar içinde pırıltılar saçılıyor bir
den., dağlar gümbürdüyor... Düş bunlar... 
Gündüz görülen düşlerden... Gece düş
leri daha karanlık, gece düşlerinde gün 
hiç doğmuyor, karşı tepeler pırıltılarla 
gümbürdemiyor hiç. Karanlık, hep karan
lık... Ter içinde uyanıyor Mürsel efendi. 
Nasıl kandı? Nasıl oldu da kandı?Yılların 
Mürsel hocası.. Hiç mi gözü yokmuş? Hiç । 
mi görmezmiş gerçeği?. Açıktı her şey, 
belliydi. Yoksa kimse koyup geçmezdi. 
On bin Türkün on bini de Haçin’de olur
du şimdi. Evde artık kavga, gürültü yok. 
Keşke olsa... Keşke yüzüne söylese 
Fatma hanım... Bağırsa, çağırsa...

O zaman belki böylesine suçlamaya
cak kendini... Yolların kapanmasıyla 
kavga da kapandı, gürültü de kapandı.
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Keneyi çıkarırken dikkat!
'Kırım,: Kongo 
Kanamalı Ateşi' 
hastalığına yol açan 
kenelerin neden Ola
bileceği zararlardan 
korunmada, doktora 
ulaşılamaması 
halinde ısırdığı yer
den dikkatli şekilde 
çıkarılmasının 
önemli olduğu açık
landı.
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Veteriner 
Fakültesi 
Parazitoloji 
Anabilim Dalı öğre
tim üyesi Doç. Dr. 
Levent Aydın, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, son 
günlerde bazı böl
gelerde keneler 
tarafından insanlara 
aktarılan "Kırım- 
Kongo Kanamalı 
Ateşi" olarak bilen 
hastalığın sık gün
deme geldiğini 
söyledi.
Aydın, "nairovirüs" 
soyunda virüslerin 
oluşturduğu bu 
hastalığın hayvan- 

I larda daha sık 
| görüldüğünü ifade 
। ederek, ilk olarak 
1944 de rvırıın aa ve 
daha sonra 1956’da 
Kongo’da görülen 
hastalığın her iki 
bölgenin adıyla 
anıldığı kaydetti.
Hastalığın insanlara 
taşıyan "hyalomma" 
cinsi kenelerin özel-

likle ilkbahar-yaz 
döneminde aktif 
olduklarını vurgu
layan Aydın, bu 
kenelerin büyükbaş 
hayvanlarda çok sık 
görüldüğünü kay
detti.
Aydın, kenelerin, 
vücutta bir bölgeyi 
ısırmadan önce, 
anestezik etkili bir 
maddeyi o bölgeye 
bıraktığını ifade 
ederek, şöyle 
konuştu: "Kene, 
ısırdıktan 16-24 saat 
sonra taşıdığı pato
jen etkeni bulaştır
ma kapasitesine 
ulaşır. Bu yüzden 
özellikle hay
vancılıkla iç içe olan 
insanlar ile pikniğe 
Gidenlerin veya 
arazilerde dolaşan
ların ilk 16 saat dol
madan vücutlarında 
kene aramaları şart
tır. Özellikle ilkba
har-yaz aktiviteli 
keneler vücut 
derisinin ince ve 

nemli olan bölüm
lerini (kasık, 
koltukaltı) tercih 
ederler. Dişi keneler 
kan emdikçe 
büyüdükleri için 
kolaylıkla fark edilir
ler. Erkekler ise 
zırhla kaplı oldukları 
için 4-5 milimetre 
büyüklüğü geçmez, 
bu yüzden gözden 
kaçabilirler.
Vücutlarında kene 
olduğunu fark eden 
kişiler hemen dokto
ra başvurmalıdırlar." 
Doktora ulaşıla
mayan durumlarda, 
kenelerin usulüne 
uygun şekilde 
ısırdıkları bölgeden 
çıkarılmalarının öne
mine işaret eden 
Aydın, şunları kay
detti "Doktora 
gidilemediği 
takdirde, kene, 
kafası koparılmadan 
alınmalıdır.
Bunun için bir 
pamuğa yağ (çiçek, 
zeytin, mısırözü) 

emdirilip kenenin 
üzerine kapatılır. 
Kenenin nefes ala
maması için 5 daki
ka kadar beklenip, 
ısırdığı yönün tam 
tersi yönde ani bir 
hamleyle çekilip 
alınır. Yapay ısı 
uygulamak, örneğin 
sigara ateşi 
değdirmek ve 
keneyi sıkmak 
tehlikelidir. Çünkü, 
kenelerin kafalarının 
alt bölgesinde 
tükürük bezleri mev
cuttur. Bu bezlerde 
de toksinler 
bulunur. Kenenin 
kafası koparıldığın- 
da veya sigara ateşi 
değdirildiğinde, bu 
toksinler serbest 
kalarak, vücuda 
dağılırlar." Doç. Dr. 
Aydın, özellikle 
yağışların arttığı 
ayları takiben kene 
popülasyonunun 
çoğalması ve buna 
bağlı olarak taşıdık
ları hastalık etken
lerinin sıkça 
görülmesinin doğal 
olduğunu belirterek, 
bu hastalıkların

Kanser riski 
giderek büyüyor

kenelerle periyodik 
mücadelenin düzen
li yapılması ve riskli 
bölgelerdeki insan
ların bil
inçlendirilmelerinin 
büyük önem 
taşıdığını söyledi.

Kanserin tüm dünyada ve ülkemizde önemli 
bir sağlık sorunu olduğunu açıklayan Ege 
Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Tülay Aktaş 
Onkoloji Hastanesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Rüçhan Uslu, "Kanserin yakın gelecekte 
artan olgularla birinci ölüm nedeni olacağı 
bildirilmekte" dedi.
Kanserin 20 yıl önce ölüm anlamına 
gelirken, 5 yılda sağ kalma oranının birçok 
kanser tipinde sıfırlardan yüzde 60-80'lere 
yükseldiğini belirten Doç. Dr. Uslu, "Ancak 
hala sıkıntılarımız var, birçok zorluklarla 
karşılaşıyoruz. Hastaları ve aileleri fiziksel, 
psikolojik ve sosyal yönden etkilerken, 
toplumu da ağır maliyet nedeniyle olumsuz 
olarak etkilemektedir. Kanser, kalp hastalık
larından sonra yüzde 23.4 oranıyla ölüme 
neden oıan ikinci hastalık grubudur. Yakın 
gelecekte artan olgularla birinci ölüm 
nedeni olacağı bildirilmektedir. Kansere 
yönelik pek çok tedavi yöntemi uygulan
masına karşın, artık sadece iyileştirmek 
değil, hastaların konforunu da sağlayan 
tedavileri de düzenlemeyi istiyoruz" diye 
konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

DENİZ OTOBÜSÜRESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226)811 13 23 

İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226)814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

513 14 25

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE

IITENIIUZ1115 PERŞEMBE 
OZAN ECZANESİ

KHrfez
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2182 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü 

baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No.; 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fakx : (0.224) 513 35 95

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
DOĞALGAZ 
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA 
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

ISISAN

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58



İngiltere’de aynı anda 7 noktada patlayan bombalarla ölenler için AB (ülkelerin0^ş^,ygı.duruşu yapıldı

kurbanlarına saygı duruşu
'de meydana gelen terör olaylarını kınamak ve ölenleri anmak için saygı duruşunda bulunuldu, 
anlık tarafından Valiliklere gönderilen emir ile İlçe Kaymakamlıklarına iletilen bilgi ile dün saat 14.00 de 
ıt binası önünde çalışanlar tarafından saygı duruşunda bulunuldu. Seyfettin Şekersöz’ün haberi 2’de

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
Temmuz 2005 Cuma korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Müteahhit'Firma Başer lnşdrat, yapımın hızla devam ettiğini söyledi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Terör kurbanlarına saygı
Dün, saat 13.45 sıralarında 

Kaymakamlık’tan yapılan bir duyuru ile 
İngiltere deki terör kurbanlarının anılması 
için 2 dakikalık saygı duruşunda bulunula
cağı bildirildi.

Aynı zamanda Belediye hoperlörü de saygı 
duruşu yapılacağını duyuruyordu.

Kendi kendime güldüm.
Amerika da ve Ingiltere de terör olayları 

yaşandığında, nedense farklı bir davranış 
sergileniyor.

11 Eylül olayından sonra yapıldığı gibj!
Peki Türkiye onlarca yıl terör denen o 

melun ile 30 bin evladını kaybederken acaba 
AvrupalI ve Amerikalılar da bizim çocuk
larımız için saygı duruşunda bulundular mı?

Hayır..
Türkiye’deki PKK ve diğer terör olaylarını 

desteklediler.
Son günlerde Güneydoğu’da yaşanan 

olaylar nedir?
Yollara döşenen mayınlar, demiryollarına 

konan bombalar, kaçırılan er?
AB ülkeleri bizim insanlarımız teröre can 

verirken seslerini çıkarmıyorlar.
Kendi canları yandığında ise teepkileri sert 

oluyor.
Baktım saygı duruşunu takan vatandaş 

। yok. Herkes işinde. Sirenler çalarken halk 
yollarda geziyordu.

Bir tek memurlar, hükümetin önünde saygı 
duruşunda bulunuyorlardı.

LAnlamlı değil mi?
Say beni, sayayım seni demişler!

Çıkarılacak ek ödenek ile yıl sonun kadar bitirilmesi 
beklenen Gemlik Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun tüm 
projeleri onay için Ankara’ya gönderildi.
Yılan hikayesine dönen 
Gemlik Atatürk Kapalı 
Spor Salonu için İl Özel 
İdaresi tarafından 
verilen 800 bin YTL 
ödenek ile yarım kalan 
salonun duvarları 
örülünce inşaat ortaya 
çıkmaya başladı. 
İhaleyi alarak inşaatı 
sürdüren Müteahhit 
firma Başer İnşaat 
sorumluları Salonun 
tüm projelerinin 
Ankara’dan istendiğini, 
ek ödenek verildiği 
takdirde inşaatın yıl 
sonuna kadar tamam
lanabileceğini söyledi.

Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi 3'de

14 yıldır tamamlanamayan ve yapımı yılan hikayesine dönen Gemlik 
Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun tüm projelerinin Ankara’dan istenmesi 
bitirilme umudunu doğurdu. Ek ödenek gelirse Salon tamamlanacak.

Geleceğin 
futbol 
ordusu 
yetişiyor

Haberi sayfa 5’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL 

ozcanvural1933@hotmail.com
www.ozcanvural.tk

i Haftada İki

Seydişehir Alüminyum tesisleri ...
Seydişehir’ de devletin yıllarca önceden 

kurduğu ,madenden 
alümin ve alüminyum üreten devasa bir 
tesisi var.

Bu tesise elektrik üreten Oymapınar 
Hidroelektrik santralı var.

Hükümetimiz “özelleştirme programı kap
samında “ bu barajı da fabrikayı da 
,hepsini birden satıyor.

Tıpkı Ereğli Demir - Çelik ve diğer tesis
leri gibi...!

Burada önemli olan Tesislerin ve barajın 
iyi bir fiyatla satılması.

Halkın bin bir sıkıntıya katlanarak yap
tırdığı bu güzelim tesislerin kelepir fiyatına 
yabancılara gitmemesi.

Alanlarında buraları öldürmemesi.
1967 ‘de zamanın hükümeti iyi bir anlaş

ma yaptı.
Ruslar Seydişehir’de Alüminyum fab

rikası - İskenderun da Demir -Çelik , 
Aliağa’da petrol rafinerisi yapacaklardı. 
Çok uğraşıldı, Ruslar bizi Amerika’ya 
mahkum etmemek ve arayı düzeltmek için 
kabullendiler.

karşılığında Tarım ürünleri (narenciye - 
fındık -tütün -pamuk -zeytin - 
canlı hayvan ) verdik.

Bu tesisler kolay kurulmadı...
O tarihlerde bizim elektrik üretimimiz 10 

milyon kwh iken bunun 1.2 milyon kwh 
(yüzde 12 si) Seydişehir kullanıyor
du.

Onun için Oymapınar barajı yapıldı.
Seydişehir madenden yılda 120 bin ton 

alüminyum üretir.
Bunun bir bölümünden profil - levha 

-rulo -şerit -folyo yapılır.
Bir bölümü de külçe işleyen özel sektör 

fabrikalarına satılır.
Türkiye’nin alüminyum ihtiyacı 300 bin 

ton.
Bu tesisler kurulduğundan beri 

teknolojisi yenilenmediği için üretimi 
artırılamadı.

2.200 dönüm arazi üzerinde kurulan bu 
tesisler de binden fazla çalışanı var.

Bu seneki satış geliri 198 milyon dolar, 
kârı 42 milyon dolar.

Dünya da alüminyum çok kullanılan bir 
metal. Bu miktar bile Türkiye’ye kafi 
gelmezken ,,dışarıdan milyonlarca dolar 
ödenerek alüminyum ithal edilirken eldeki 
tel tesisi satılığa çıkarmak akıl kârı mı. ?

Özelleştirme yapacağız diye bu alanda 
tek olan ve kârlı çalışan tesislere kıymaya 
,en acemi tüccar bile yapmaz.

İşte satışa çıkarılan Seydişehir böyle bir 
fabrika.

Bu fabrikanın, fabrika ile kurulan barajın 
ne güçlüklerle 
kurulduğunu bilenler, haraç -mezat satıl
masına çok üzüldüklerini 
gazetelerde yazıyorlar.

Tesislerin satılmasını isteyenler “Bunlar 
devletçi, özelleştirme düşmanı, eski kafalı “ 
diyerek halka yanlış şeyler şırınga edecek
ler.

Ama çare yok...
Seydişehir Alüminyum tesislerinin 

satışından gelecek para 
faizcilere gidecek. Faizcilerin dişinin 
kovuğunda kaybolacak.

Biz hovarda zengin ülke olduk.
Tadından yenmiyor.
Buyurun siz de bir tarafından yemeye 

başlayın. Öldürünceye kadar yiyin..

^eyreıcın

İngiltere'de mey
dana gelen terör 
olaylarını kınamak 
ve ölenleri anmak 
için saygı duruşun

da bulunuldu.
Başbakanlık tarafın
dan Valiliklere gön
derilen emir ile İlçe 
Kaymakamlıklarına 
iletilen bilgi ile dün

i MCSATUR'DRN1
K A AADCNİZ TURU |

| 22 Temmuz • 30 Temmuz orası I
I 7 GÜN 8 G€C€

600.00 YTL 
8 TRKSİT

I Rezervasyon Tel: 513 88 62 I 
0.532 220 67 46

saat 14.00 de 
Hükümet binası 
önünde çalışanlar 
tarafından saygı 
duruşunda 
bulunuldu. 
AB ülkelerinin 
tümünde aynı anda 
Türkiye saati ile 
14.00 de belediye 
anonsu ile saygı 
duruşu yapılacağı

açıklandı.
İki dakika süreyle 
siren sesleri verilen 
saygı duruşunda 
Hükümet binası 
personeli 
İngiltere'de 
yaşanan terör olay
larını kınarken olay
da ölenler için 
saygı duruşunda 
bulundu.

ŞELEMÂN'Â^
L... — -. —— — — — -o.-... —

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere 
lastik tekerlekli Loder kullanabilen 

operatör aranmaktadır, j
Müraacat: 514 00 60

»Kİ M»Kl^m

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Kapalı Salon 
projeleri 

onaya gitti
Çıkarılacak ek ödenek ile yıl sonun kadar bitirilme
si beklenen Gemlik Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun 
tüm projeleri onay için Ankara’ya gönderildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Uzun süre atıl 
durumda bek
letildikten sonra 
bu iki yıl önce 
yapımına tekrar 
başlanan Kapalı 
Spor Salonu’nun 
projelerinin onay
lanmakta olduğu 
öğrenildi.
Kapalı Salon 
İnşaatının 
yapımını üstlenen 
Başer İnşaat 
Firma sahibi 
Turgay Kalemci, 
Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü 
tarafından kapalı 
spor salonunda 
yapılacak tüm 
projelerin 
görülerek onay
lanmak için 
istendiğini 
bildirdi.
ilgili firmaya bu yıl

çıkarılan 800 bin 
YTL ile salonun 
tüm tuğla örme 
işlemlerinin 
tamamlanmak 
üzere olduğunu 
bildiren Müteahhit 
Turgay Kalemli, 
yaptığımız 
görüşmede ilçe 
gençliğine sevin
dirici haberler 
verdi.
Kalemli, çatının 
ihaleye 
çıkarıldığını söy- 
leylerken, salon 
içinde ve 
müştemilatta 
yapılacak tüm 
projelerin Genel 
gönderildiğini 
söyledi.
Hazırlanan proje 
lerde elektrik, su, 
havalandırma, 
kalorifer, salon 
parkeleri, ışık
landırma gibi

birçok projelerin 
bulunduğunu 
söyleyen Kalemli, 
projelerde belir
lenecek bedel 
sonucunda 
çıkarılacak ek 
para ile salon 
inşaatının yıl 
sonuna kadar 
bitirilebileceğini 
söyledi.
TOP 
SİYASİLERDE 
1994 yılında 
temeli atıldıktan 
sonra siyasilerin 
kavgaları sonu
cunda atıl durum
da bırakılan ve 
ilçe gençliğine

spor yapma 
olanağı tanın
mayan Kapalı 
Spor Salonu’nun 
bundan sonra 
bitirilmesi için ilçe 
siyasilerinin 
çabası gerekiyor. 
Özellikle iktidar 
partisi kanadında 
siyaset yapanların 
tüm çabalarıyla 
tamamlamaları 
gereken spor 
salonunun 
Gemlik'teki 
sporcu potansiye
line büyük 
katkıda 
bulunması 
bekleniyor.

KAYIP
Gemlik Kaymakamlığınca kızım 

Elif Vanlıoğlu adına düzenlenen Yeşil 
Kartımız kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.
Annesi 

Dilek Vanlıoğlu

OKUYUCU MEKTUBU
Hüseyin KAYA

Padişah Kararı (!)
Gemlik Sahil Devlet Hastanesinde 

görevli hemşire Burcu ÖZDEMİR 
"Görevini yaptığı için" Kaymakam 
Mehmet BAYGÜL'ün emriyle sorgu ve 
sualsiz görevden alınmış, suçu ise; 
Ramiz ÖZÇETİN adındaki bir polis 
memuruna reçetesiz antibiyotik iğne 
yapamayacağını belirtmiş olması imiş.

Sağlık karnesi veya reçete olmasa 
da iğnenin yapılmasını dayatan polis 
ile hemşire arasinda tartışma çıkmış. 
Bunun üzerine hızını alamayan polis 
memuru Kaymakamlığa giderek 
hemşireyi şikayet etmiş.

Hemşire ÖZDEMİR, ertesi sabah 
işine geldiğinde; Kaymakamlıktan 
yıldırım hızıyla bir yazı gelmiş ve 
görevden alındığını öğrenmiş. Tabii ki 
hemşire ÖZDEMİR sahipsiz değilmiş, 
üyesi olduğu Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası (SES) işe el 
atmış. Sendikanın genel başkanı 
Koksal AYDIN. "Hukuk devletinde bu 
tarz eylemlerin yaşanamayacağını, hiç 
kimsenin bir çalışanı görevini yaptı 
diye onu görevden atmaya hakkı 
olmadığını, soruşturma açılabilir fakat 
ifadesi bile alınmadan, keyfi şekilde 
davranmanın yakışıksız olduğunu, 
kurum amirliğinden bilgi alınabilirdi. 
Hukuk devletinde yaşanıyorsa, bunun 
böyle olması gerekir. Yok hukuk 
devletinde yaşanmıyorsa, 
Kaymakamın tavrını normal karşıla
mak gerekir" demiş.

Bursa Sağlık Emekçileri Sendikası 
Yönetiminden Ergül ÇİÇEK* de; 
"Yürütmeyi durdurma istemi ile 
mahkemeye itiraz edeceğiz, bir 
hemşire görevini yaptı diye görevden 
alınabilir mi? Kaymakam'ın yaptığı 
Padişah gibi kimseye danışmadan, 
hiçbir yetkiliyi tanımadan, hüküm ver
mez." diyor.

Kaymakamı Mehmet BAYGÜL ise 
"hemşire ÖZDEMİR vatandaşa kötü 
davranmıştır, mahkemeye gidebilir ve 
cehenneme kadar da yolu var I" diye 
rek tavrını dile getirmiştir.

Eğer söylendiği gibiyse cidden 
düşündürücü.

Böylesi durumlarda isteyen, iste
diği kadar susabilir.

Sustukça günün birinde sıranın 
kendilerine de gelebileceğini unutma
mak gerekir.

Sendika üyesine sahip çıkmış. Ama 
bu tür yöntemlerle Avrupa Birliği* ne 
girmek mi?

Biraz zor..
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Manastır Mert Gazinosu'nda bir araya gelen AK Partili kadınlar geçen bir yılın stresini üzerlerinden attılar.

Ak Partili hanımlar stres attı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
AK Parti İlçe 
Kadın Kolları 
üyeleri göreve 
gelişlerinin birinci 
yılını eğlenerek 
kutladılar. 
Manastır Mert 
Gazinosu'nda 
bir araya gelen 
AK Partili kadınlar 
geçen bir yılın 
stresini üzer- *.. 
lerinden attılar** 
Göreve 
gelmelerinin 
ardından geçen 
bir yılın başarılı 
geçtiğini vurgu
layan AKP'li 
hanımlar, düzen
ledikleri eğlenceli 7 
toplantı ile kendi
lerini motive ettik
lerini söylediler.

Manastır Mert 
Gazinosu'nu doldu
ran kadınların 
çocuklarıyla birlikte 
gelmelerinden mut
luluk duyduklarını 
dile getiren AK 
Parti ilçe kadın kol
ları başkanı Emine 
Yalçın, geçen bir 
yıllarını değer
lendirdiklerinde 
kendilerini başarılı 
gördüklerini

-söyledi.
Yalçın, "Birçok 
insanımıza yardım 
elimizi uzatmaya 
çalıştık, yoksulu
muza sahip çıktık, 
öğrencimizi giy
dirdik, bundan 
sonra da bu yönde 
çalışmalarımız 
devam edecek" 
şeklinde konuştu.

ÇENEN Bııliıl'itttej Gemlikspor'da kongre
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
v Sakana Misina Ağları 
* İp Ağ 
v Fanya

Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek 

✓ Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

y vediğermalıemderilehiıınetinrjefiı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlikspor 
Kulübünün 
bugün saat 
17.00 de olağan 
kongresi 
yapılacak.
Belediye Meclis 
Salonunda yapıla
cak kongrede 
kulübün yeni 
başkanı ile yöne
tim kurulu üyeleri

seçilecek.
Daha iki yıl önce
sine kadar 
Üçüncü 
Profesyonel lige 
çıkmak için çabal
ayan Gemlikspor, 
iki yıl içinde önce 
Bursa süper 
amatör liginden 
birinci lige 
düşmüş bu yıl da 
eski günlerine 
dönebilmek için

verdiği çabaya 
rağmen süper lige 
çıkamamıştı.
Nüfusu 70 binin 
üzerine çıkan ve 
her geçen gün 
büyüyen 
Gemlik'in futbolda 
bir zamanlar 
Bursa'nın en 
büyüğü olması 
ise sadece anılar
da bir hatıra 
olarak kalıyor.

Hırdın f HMHIM 
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

MUDANYA / BURSA 
Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 

GSM : (0.532) 297 23 18

ABONE 
OLDUNUZ 
MU?

KSrfez

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

SATILIK
Manastır 'da Solaksubaşı 

Kooperatifi’nin 
en manzaralı 

(Şerefiye değeri en yüksek) 
dairesi satılıktır. 

Tel: 0.532 274 99 75 
0.533 736 16 37
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Geleceğin futbol ordusu yetişiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

29 Haziran'da açılan 
yaz spor okulunun 
futbol branşına olan 
ilgi tahminlerin 
üzerine çıktı.

30 kişiyle başlayan 
futbol branşında 
öğrenci sayısı 90'a 
yükseldi.
İlçe Spor Müdürlüğü 
tarafından her yıl 
açılan ve ilgisizlik 
nedeniyle beklenen 
öğrenci sayısına 
ulaşamayan yaz 
spor okulunda 
şimdilerde tüm 
branşlarda halen

müracaatların 
olduğu belirtiliyor. 
Haftanın üç günü 
ilçe stadında 
deneyimli 
futbol hocaları 
Turgut Akcan, 
Ömer Erdem, 
Haydar Yiğit ve 
sönmez Deliorman 
tarafından eğitilen 
küçük öğrenciler 
geleceğin futbol 
yıldızları 
olmaya adaylar. 
Futbol branşında 
yaşanan müracaat
ların diğer branşlar
da da olduğuna

dikkat çeken İlçe 
Spor Müdürü

Basketbol'da 15 ve 
yelken'de 25

öğrencinin eğitim 
gördüğünü bildirdi.

Burhan Arıkan, 
Voleybol'da 25,

Uludağ Universitesi'ne 
yetenek sınavıyla 
iğrenci alınacak

Özel okul sınav birincisi Bursa’dan

Uludağ Üniversite- 
si'ne bağlı çeşitli 
fakültelere özel 
yetenek sınavıyla 
öğrenci alınacağı 
bildirildi.
Üniversiteden 
yapılan açıklamada, 
Eğitim Fakültesi’nin 
Beden Eğitimi 
ve Spor Öğretmen
liği Bölümü’ne 
özel yetenek 
sınavları ve konten
janla 40, Güzel 
Sanatlar Eğitimi 
Müzik Öğretmenliği 
Bölümü’ne 40, 
Resim-İş Öğretmen

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN

liği Bölümü’ne 
80 öğrenci alınacak. 
Devlet 
Konservatuarı 
lisans programına 
ise 33 kişi alınacak. 
Rektörlükten 
yapılan açıklamaya 
göre, liseler, meslek 
liseleri, öğretmen 
liseleri ve güzel 
sanatlar liselerinin 
el sanatları, grafik, 
müzik, sanat, 
nakış, resim, 
seramik, spor, 
tasarım ve teknolo
jisi alanlarından 
mezun olan adaylar

dan ve milli 
sporculardan, aynı 
alandaki eğitim pro
gramına başvura
cakların, 2005- 
ÖSS puan türlerinin 
herhangi 
birinden en az 
160 veya daha 
fazla ÖSS puanı 
almış olmaları 
gerektiği öğrenildi. 
Ayrıca yükseköğre
tim programların
dan kompozisyon 
ve orkestra şefliği 
ve piyanoya dörder 
kişinin alınacağı 
bildirildi.

Özel okul sınav 
sonuçları açıklandı 
Özel Okullar 
Sınavı’nda, Bursa 
Osmangazi Özel İnal 
Ertekin İlköğretim 
Okulu’ndan Onur 
Karyağmaz' 828.719 
puanla birinci oldu 
Özel okullar sınavı
na 31 bin 697 katıldı. 
Sınav sonucunda 3 
bin 556 öğrenci asil 
listeden özel okull- 
lara yerleştirildi. 
Bursa İnal Ertekin 
İlöğretim Okulu 
öğrencisi Onur 
Karyağmaz’ın 
828.719 puanla bir
inci olduğu sınavda; 
Samsun Bafra 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’ndan 
İbrahim Tiken 824. 
294 puanla ikinci, 
İstanbul 
Küçükçekmece 
İlköğretimokulu 
öğrencisi Merve 
Özdemir 822.511 
puanla üçüncü oldu. 
Dördüncülüğü İstan
bul Kağıthane’den 
Selva Nur Çakırova 
elde ederken beşin- 
ciliği Kocaeli’den 
Arda Küçükgüven 
ile İstanbul’dan 
Berfu Negiz adlı 
öğrenciler paylaştı. 
İlk sıraları paylaşan

beş öğrenci de 
Amerikan Robert 
Lisesi’ni kazandı. 
BİRİNCİ BURSA’
DAN 
Özel Okullar 
Sınavı’nda Bursa 
Özel İnal Ertekin 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Onur 
Karyağmaz, 828.719 
puanla birinci oldu. 
Sınavda sadece bir 
soruyu çözemeyen 
Karyağmaz, 
başarısını okulun 
çizdiği programı 
uygulamasına 
bağladı. Karyağmaz, 
“Aslında bu sonucu 
bekliyordum. 
Sadece bir yanlışım 
vardı. Okulun bize 
hazırladığı program 
bence çok güzeldi. 
Okuldaki çalışma 
dışında fazla bir

çalışmam olmadı” 
dedi.
KAYITLAR 
Özel okullarda asil 
liste kayıtları 1-2-3 
Ağustos’ta yapıla
cak. Yedek liste 
önkayıtları kayıtları 
4-5 Ağustos’ta, bu 
listeler üzerinden 
kesin kayıtlar da 8 
Ağustos’ta yapıla
cak. 9 Ağustos’tan 
itibaren de önkayıt 
dönemine geçilecek. 
Sınav sonuç bel
geleri 15 
Temmuz’dan 
itibaren adreslere 
postayla gönderile
cek, sonuçlar ayrıca 
internet üzerinden 
“www. meb. gov.tr” 
veya “www.ozokbir. 
org.tr” adres
lerinden de öğre
nilebilecek.

http://www.ozokbir
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ABD'Iİ titiiı Suudiler'i suçladı
ABD Hazine 
Bakanhğı'mn 
terörizm ve finansal 
istihbarattan sorum
lu Bakan Yardımcısı 
Stuart Levey, "zen
gin Suudilerin, 
terörizmin mali kay
nağı olmaya devam 
ediyor" dedi. 
ABD Hazine 
Bakanlığı'nın 
terörizm ve finansal 
istihbarattan sorum
lu Bakan Yardımcısı 
Stuart Levey, "zen
gin Suudilerin, 
dünya çapındaki 
kökten d inci 
terörizmin belirgin 
mali kaynakları 
olmaya devam 
ettiğini" söyledi. 
Terörizme mali 
yardımların, Suudi 
Arabistan'ın bu kay
nakları 
kurutma çabalarına 
rağmen sürdüğünü 
belirten Levey, söz 
konusu 
yardımları, "karşı 
karşıya kaldıkları en 
cesaret kırıcı 
durum"

olarak nitelendirdi.
Levey, "Zengin 
Suudiler ve yardım 
kuruluşları, terörist 
örgütlere 
ve teröristlerin ide
olojilerini besleyen 
kaynaklara mali 
destek 
vermiştir. Hali hazır
da bugün bile, bu 
mali desteğin, 
terörizmin 
finansmanının özel
likle de Irak'taki 
direnişin önemli bir 
kaynağını 
teşkil edebileceği 
düşüncesindeyiz" 
dedi.

Amerikalı yetkililer, 
Uluslararası İslami 
Yardım Örgütü, 
Dünya 
Müslüman Gençlik 
Derneği ve Dünya 
Müslüman Birliği 
gibi Suudi 
ArabistanlI üç 
yardım kuruluşunun 
faaliyetlerinden 
dolayı kaygılı 
olduklarını belirtiyor. 
Suudi ArabistanlI 
yetkililer, bu tür 
yardım kuru
luşlarının kontrol 
edilmesi için bir 
komisyon kurul
duğunu açıklamıştı.

Bitf la inik saldırısı
Irak'ın başkenti 
Bağdat'ta bir polis 
karakoluna bomba 
yüklü araçla düzen
lenen saldırıda ilk 
belirlemelere göre 1 
kişi öldü, 6 kişi de 
yaralandı. Sabah 
saatlerinde mey
dana gelen 
saldırının görgü 
tanıkları, ölü ve 
yaralı sayısının 
daha fazla olabile
ceğini belirtti. 
Sivillere kapalı 
Yeşil Bölge yakın
larındaki El Salihi 
Karakolu yakın
larında yerel saatle 
09.00 sıralarında 
bombalı araçla 
yapılan saldırı son
rası, bir intihar 

ABONE OLDUNUZ MU? 
okuyun - OKUTUN 

abone olun■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ““ ”

komandosu 
üzerindeki bom
baları patlatırken, 
bir diğer intihar 
komandosunun ise 
üzerindeki bom
balarla birlikte ve 
yaralı halde yaka
landığı öğrenildi. 
Olay mahallinde 
yaşanan panik, 
uzun süre 
devam etti. 
Saldırı sonrası 
bölgeye gelen 
Amerikan 
askerleri olay yerini 
çember altına aldı. 
Irak ve Amerikan 
askerleri, basın 
mensuplarının böl
geye girmesini 
engelledi.
Bölgedeki Irak ve

Amerikan askerleri 
ile direnişçiler 
arasında çatışma 
çıktı.
Iraklı polis Hüseyin 
Avni, "Bir intihar 
komandosu kendini 
patlattı, diğeri ise 
yaralandı. Polisler, 
yaralı intihar 
saldırganını 
yakaladı" dedi. 
Görgü tanığı Abdül 
Abdülhadi de, pat
lamanın ardından 
çok büyük bir 
paniğin yaşandığını 
söyledi.
Dün Bağdat'ta 
yapılan bomba 
yüklü araç 
saldırısında ise, 
çoğu çocuk 32 kişi 
ölmüştü.

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
a Dereağzı Mevkii * Büyükkumla / GEMLİK

Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.0 Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. cad. ~ I
S Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA Rezervasyon Tel: 539 03 03 I

Tel: (0.224) 363 98 72 7

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK

MUTFAK DOLAPLARI 
YATAK ODASI 
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK 
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

KALİTEDE ÖNCÜ, 
FİYATTA ÖLÇÜ
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Erdemir için birleştiler
Özelleştirme tahtasına çıkınlan Ereğli Demir Çelik işletmeleri 
için 22 yerli şirket TOBB çatısı altında ön yeterlilik başvurusu 
yaptı. Ön yeterlilik başvuruları bugün son gündü.
Ereğli Demir Çelik 
Fabrikası A.Ş.
(Erdemir) için ön 
yeterlilik başvuru 
süresi dün sona erdi. 
Ön yeterlilik alan 
yatırımcıların bugün 
toplanacak ihale 
komisyonu toplantısı 
sonrası açıklanması 
bekleniyor.
Avrupa'nın en büyük 
yassı mamül üretici
leri arasında yer alan 
ve Türkiye'nin tek 
yassı mamül üreticisi 
Erdemir'de yüzde 
46.12'lik kamu hiss
esinin blok satışı için 
açılan ihalede ön 
yeterlilik başvuru 
süresi dün saat 
16.00'da sona erdi.

Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı (ÖİB)'nın 
daha önce 8 Temmuz 
olarak açıkladığı, 
ancak en son 14 
Temmuz'a uzatılan 
ön yeterlilik başvuru 
süresi doldu. 
Kimlerin ön yeterlilik 
aldığını bugün açık
lamayacak olan

Özelleştirme İdaresi, 
yarın ÖİB Başkan 
Yardımcısı Haşan 
Köktaş'ın başkan
lığında toplanacak 
ihale komisyon 
toplantısı sonrası ön 
yeterlilik alan 
yatırımcıların 
açıklanması 
bekleniyor.

terinde pompa fiyatlyarı zamlandı 
Son olarak 18 Haziran'da zam gören motorinin 
rafineri çıkış fiyatına dün gece yapılan zamdan 

sonra bugün de pompa fiyatları zam gördü.

Motorinin rafineri 
çıkış fiyatında 
bugünden geçerli 
yapılan ayarlamanın 
ardından, pompa 
satış fiyatları litrede 
2Ykr arttı.
Rafineri çıkışındaki 
artışlar, pompa fiyat
larına yüzde 1 
oranında yansıdı. 
Motorin fiyatları 
Ankara'da BP ve 
Shell'de 2.02 YTL'ye, 
POAŞ ve OPET'te 
2.03 YTL'ye, İstan
bul'da BP, Shell ve 
POAŞ'ta 2.01 YTL'ye, 
OPET'de 2.02 YTL'ye, 
İzmir'de POAŞ, BP ve 
Shell'de 2 YTL'ye, 
OPET'de 2.01 YTL'ye 
çıktı.

Akaryakıt pompa fiy
atları, serbesti 
nedeniyle dağıtım 
şirketleri 
tarafından belirleniy
or. Fiyatlar dağıtım

şirketleri yanında, 
aynı
grubun akaryakıt 
bayileri arasında bile 
farklılık gösterebili 
yor.

BlM hisselerine Ülker ilgisi
Halka arzı geçen hafta tamamlanan BİM hisselerine 3.6 kat talep geldiği 
açıklanırken halka arzda en çok hisse senedini Ülker Grubu aldı. BİM 
hisselerinin yüzde 43.1'inin halka arzı sırasında satışa çıkan senetlerin 
yüzde 6.5'ini Murat Ülker yüzde 5.9’ unu da Ülker Grubu'na bağlı Yıldız 
Holding aldı. BİM marketlerinin halka arzına ilişkin bilgiler dün açık
lanırken, hisse fiyatının 26.YTL satış gelirinin ise 290 milyon YTL olarak 
gerçekleştiği kaydedildi. Hisselerin yüzde 31.1'i yurtiçinde yüzde 68.9'u 
da yabancı yatırımcılara satıldı. Hisse senedi alan toplam yatırımcı sayısı 
ise 2 bin 465 oldu BİM hisseleri 15 Temmuz'dan itibaren borsada işlem 
görmeye başlayacak

taltaınIML
Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme 

Merkezi'nin yapmış olduğu 2005 Haziran ayına ait 
asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Kamu-Sen, Haziran 
ayı itibariyle 4 kişilik 
bir ailenin asgari 
geçim haddinin 1.802 
YTL, çalışan tek 
kişinin açlık sınırının 
ise 682 YTL 
olduğunu kaydetti 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nden (DİE) 
alınan Haziran ayı 
fiyatlarına göre 
yapılan araştırmada, 
dört kişilik bir ailenin 
asgari geçim had
dinin bir önceki aya 
göre yüzde 0,3 
oranında azalarak, 
1,802 YTL olduğu 
belirtildi. Endekse 
göre, Haziran ayında 
çalışan tek kişinin 
açlık sınırı ise bir 
önceki aya göre 
yüzde 0,47 oranında 
artarak, 682 YTL'ye 
çıkarken, çalışan tek 
kişinin yoksulluk 
sınırı da 879 YTL 
oldu.
Yapılan araştırmada, 
4 kişilik bir ailenin 
sağlık kuruluşlarının 
belirlediği gibi sağlık
lı bir biçimde 
beslenebilmesi için 
günlük 13 YTL harca
ması gerektiği

kaydedildi. Gıda har
camaları, ailenin 
aylık toplam tüketim 
harcamalarının yüzde 
22'sini oluşturarak 
396 YTL oldu. 
Haziran ayında orta
lama 718 YTL ücret 
alan bir memurun 
maaşının yüzde 
55'ini gıda gideri 
yüzde 35'ini ise 
konut gideri olmak 
üzere maaşının 
yüzde 90'ını gıda ve 
barınma harcamaları 
oluşturuyor. Buna

göre, Türkiye'de 4 
kişilik bir ailenin 
Haziran ayındaki 
ortalama gıda ve 
barınma harca
malarının toplamı da 
650 YTL'yi buluyor. 
Bir memurun 
ailesinin ulaşım, 
sağlık, eğitim, haber
leşme, giyim gibi 
diğer zorunlu 
ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesi için 
geriye kalan miktarın 
ise sadece 67 YTL 
olduğu belirtiliyor.

0 0I i 
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Şener’den Erbakan açıklaması ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

"Yabancı sermayeye 
sınır getirilmeli" söz
leriyle Başbakan 
Erdoğan'ın da tepkisin 
alan Bakan Abdüllatif 
Şener, "Erbakan'ın yer
ine geçecek" haberine 
açıklık getirdi.
Yazılanların hepsi 
palavral..
"Yabancı sermayeye 
sınırlama getirilmeli" 
dediği için, "Erbakan'ın 
yerine oynuyor" iddi
alarına hedef olan 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
mesajlarını verdi: 
"Bazı palavralara şahit 
oldum ama, bu kadar 
büyüğüne, bu kadar 
desteksizine ilk defa 
rastlıyorum. Burada, 
sizin aracılığınızla 
kamuoyuna ilan ediyo
rum ki, hiçbir zaman 
farklı hesaplar içinde 
olmadım. Bulunduğum 
her pozisyonda, üzer
ime aldığım her 
görevde sorumlu 
davrandım, ülkemin ve 
partimin güç kazan
ması için hiçbir

fedakârlıktan kaçın
madım. Tekrar ediyo
rum, farklı hesaplar 
içinde olduğum, bir 
yerlere oynadığım, her
hangi birinin yerine 
oturmak istediğime 
ilişkin iddiaların 
tamamı palavra." 
Başlıklar sansasyonel: 
-Ankara Şener'i 
konuşuyor. -Şener, 
Erbakan'ın yerine mi 
oynuyor? Acaba? 
Şener'in iki yıl önce, 
isim vermeksizin 
Türkiye'deki liderlik 
geleneğini 
eleştirdiğine, 
Erbakan'la arkadaşları
na yüklenmekten özel 
-olarak kaçındığınaSon 
olarak da "yabancı ser
mayeye sınır getir
ilmeli" dediğine dikkat 
çekenlere göre Şener, 
'Saadet'in liderliğine 
oynuyor!.." 
Böyle durumlarda ne 
yapılır? Muhataba 
ulaşılır. Dün, AB Eğitim 
ve Gençlik Programları 
Merkez Başkanı Nuri 
Birtek’le birlikte 
gerçekleştirdiği toplan-

tının ardından bir araya 
geldik. "Sayın Şener" 
dedik: Moraller nasıl? 
Bugünlerde herkes siz
den bahsediyor da. 
Gülümsedi: İşte görüy
orsunuz; işimizde 
gücümüzdeyiz.
Memleketimize bir 
şeyler verebilmek için 
toplantıdan toplantıya 
koşturuyoruz.
Söylenenlerle, yazılan
larla fazla ilgilendiğimi 
söyleyemem. Sonra.. O 
hassas nokta: 
Erbakan'ın yerine 
oynuyormuşsunuz. 
Fevkâlade ilginç bir 
iddia. Şener'in bu 
konuda özel has
sasiyete sahip olduğu 
verdiği cevaptan belli: 
Bak Serdar Bey; ben 
bazı palavralara şahit 
oldum ama, bu kadar 
büyüğüne, bu kadar 
desteksizine ilk defa 
rastlıyorum. Burada, 
senin aracılığınla 
kamuoyuna ilân ediyo
rum ki, hiçbir zaman 
farklı hesaplar içinde 
olmadım. Bulunduğum 
her pozisyonda, üzer-

ime aldığım her 
görevde sorumlu 
davrandım, ülkemin ve 
partimin güç kazan
ması için hiçbir 
fedakârlıktan kaçın
madım. Tekrar ediyo
rum, farklı hesaplar 
içinde olduğum, bir 
yerlere oynadığım, her
hangi birinin yerine 
oturmak istediğime 
ilişkin iddiaların 
tamamı palavra. Şener 
bu konuda hassas. 
Zira.. Söylediklerinin 
devamı şöyle: AK 
Parti, ülkenin uzun yıl
lardır hasret kaldığı 
istikrarı temsil etmek
tedir. Bu istikrarın 
devamı bakımından, 
AK Parti'deki istikrar 
son derece önemlidir.

Ben ve bütün 
kabine 
arkadaşlarım 
bu istikrarın 
üzerine 
titremektedir. 
Evet ama; 
"Yabancı ser
mayeye sınır 
getirilmeli" 
demesini neye 
yormalı? 
Şener, söz-

ÇIRPINIŞ 
Asıldıkça yaşam dalını 
Biraz daha iniyorum dibe 
Dal dikenli 
Dal esnek 
Acıyor el 
Daralıyor yürek 
Su soğuk 
Su bulanık 
Dip karanlık 
Dalın üstü aydınlık 
Orta yerde sallanıp 
duruyor yaşam 
Bir yukarı 
İki aşağı...

terinin maksatlı olarak 
çarptırıldığını söylüyor. 
Kapalı ekonomiden 
yana olmadığını belir
tiyor. Ve; Bu konunun 
daha fazla istismar 
edilmemesi için ilave 
değerlendirmede 
bulunmak istemediğini 
ifade ediyor. Son sözü 
de: "Kimse heveslen-

meşin; birlik ve 
beraberliğimiz bundan 
sonra da devam ede
cektir. Evet Bunlar, ; 
Şener'in söyledikleri. ,■ 
Şimdi; Gelelim, kendi 
tespitlerimize: Dün 
sabahın erken saat
lerinden itibaren, tele
fonlarımız susmak 
bilmedi şeklinde 
konuştu.
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° Marshall, Akçalı inşaat boyaları 
Sıhhi Tesisat Malzemeleri

* Kat Kaloriferi 
Doğalgaz Sobası 
Kalorifer Petek ve Malzemeleri 
Baymak Kombi ve E.C.A 
Banyo Dolabı
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AKÖZRAKTNew Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

UNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30

Yu 
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Tüketici kredileri
20 milyar YTL‘yi geçti

Bankalar tarafından 
verilen tüketici kredi
leri 20 milyar YTL'yi 
geçti. Tüketici kredi
leri 1-8 Temmuz tar
ihleri arasındaki bir 
haftalık dönemde, 

j 356.4 milyon YTL 
artış göstererek 20 
milyar 15.5 milyon 
YTL'ye çıktı.
Tüketici kredileri, 1 
Temmuz'da 19 milyar 
659 milyon YTL 
düzeyinde bulunuy
ordu.
Merkez Bankası'nın 
haftalık bültenine 
göre, bireysel kredi 
kartı kullanımı ise 1 
Temmuz'da 15 milyar 
390 milyon YTL iken 
219.4 milyon YTL 
azalış ile 8 
Temmuz'da 
yaklaşık 15 milyar 
170.6 milyon YTL'ye 
indi.

.Böylece toplam 
tüketici kredisi ve 
bireysel kredi kartı 

| .kullanımı bir haftada 
yaklaşık 137 milyon 
YTL artışla, 8 
Temmuz'da 35 milyar 
186.1 milyon YTL'ye 
yükseldi. Bu rakam 1 
Temmuz'da 35 milyar 
49 milyon YTL idi. 
8 Temmuz itibariyle 
tüketici kredilerinin, 6 
milyar 318.4 milyon 
YTL'si konut, 5 milyar 
37.7 milyon YTL'si

taşıt, 8 milyar 659.4 
milyon YTL'si de 
diğer kredilerden 
oluştu.
Söz konusu tarihte, 
kamu bankaları 6 mil
yar 184.1 milyon YTL, 
özel bankalar 12 mil
yar 113 milyon YTL, 
yabancı bankalar da 
1 milyar 718.4 milyon 
YTL tüketici kredisi 
kullandırdı.
KREDİ KARTLARI 
Bireysel kredi kartı 
kullanımında 8 
Temmuz itibarıyla, 
taksitli alışveriş 
toplamı 4 milyar 496 
milyon YTL, taksitsiz 
kredi kartlı alışver
işler ise yaklaşık 10 
milyar 631.3 milyon 
YTL oldu.
Kredi kartıyla alışver
işlerde, kamu 
bankaları 72.4 milyon 
YTL, yabancı 
bankalar 521.1 mily
on YTL taksitli satış 
düzenlemesi 
yaparken, özel 
bankalar kredi kart
larıyla 3 milyar 902.5 
milyon YTL'lik taksitli 
alışveriş gerçekleştir
di.
Taksitsiz satışlarda, 
kamu bankalarına ait 
kredi kartlarıyla 1 mil
yar 115.4 milyon 
YTL'lik, yabancı 
bankalara ait kartlarla 
783.2 milyon YTL'lik,

özel bankalara ait 
kartlarla da 8 milyar 
732.7 milyon YTL'lik 
alışveriş yapıldı.
8 Temmuz itibariyle, 
tasfiye olunacak 
tüketici kredilerinin 
tutarı 131.7 milyon 
YTL, bireysel kredi 
kartlarının tutarı da 
yaklaşık 1 milyar 6.4 
milyon YTL 
düzeyinde gerçek
leşti.
TİCARİ KREDİLER 

Öte yandan taksitli 
ticari krediler ve 
kurumsal kredi kart
larının tutarı, 8 
Temmuz itibariyle 10 
milyar 615.8 milyon 
YTL düzeyinde 
gerçekleşti. Bu 
rakam, 1 Temmuz 
itibariyle 10 milyar 
521.6 milyon YTL 
düzeyinde bulunuy
ordu.
Taksitli ticari krediler 
kapsamında, taşıt 
kredilerine 6 milyar 
38 milyon YTL, işyeri 
kredisine 3.3 milyon

YTL, diğerlerine de 3 
milyar 765.1 milyon 
YTL kaynak ayrıldı. 
Kurumsal kredi kart
larına gelen talep 
265.6 milyon YTL 
oldu.
Toplam 10 milyar 
336.4 milyon YTL 
düzeyinde belirlenen 
taksitli ticari kredi
lerin 2.5 milyar YTL 
kamu, 7.8 milyar 
YTL'si özel bankalar, 
95.1 milyon YTL'si de 
yabancı 
bankalardan 
sağlandı.
Kurumsal kredi kart
larının 5.8 milyon 
YTL'si taksitli, 257 
milyon YTL'si de tak
sitsiz olarak 
belirlendi.
Verilere göre, 84.4 
milyon YTL'lik tasfiye 
olunacak taksitli 
ticari kredi hesapla
ması yapılırken, bu 
rakam kurumsal 
kredi kartlarında 13.2 
milyon YTL olarak 
belirlendi.
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KUMLA’DA KYRALIK YAZLIK
Yunuslar karypysynda denize

I cepheli
I 2+1 , 2 milyar pepin.

Sahibinden KYRALIK daire
I Özen Sitesi No:11 Kat:3 K.Kumla

Tel: (0.224) 513 12 80 
GSM: (0.537) 624 65 88 

(0.532) 792 23 03

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 

meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

BURSA HAKİMİYET VE " 
I KENT GAZETELERİNE I 

İLAN ve REKLAM ALINIR
I KÖRFEZ REKLAM I

TEL : (0.224) 513 96 83 _

Güzel cuma kongre

Her sene belli ayda yapılması 
icap eden Gemlukspor Yönetim 
Kurulu seçimi bugün saat 17.oo’de 
Belidiye Meclis Salonu’nda yaplıla- 
cak.

Her sene olduğu gibi bu senede 
sayın Belediye Başkam’mn 
Gemlikspor’a başkan olacağı 
büyük bir ihtimal.

Evet. Bazı kişi ve kişilerin 
Gemlikspor’a ilk bakışta talipti. 
Bazı nedenlerle, bu hareketten son 
anda vazgeçtiklerini açıkladılar.

Duyumuma göre bu sene eldeki 
kadronun korunacağını ve icap 
eden yere dışarıdan 3 oyuncunun 
transfer yapılacağını hisseder 
gibiyim.

Geçen sene eksik ve hata ile 
yapılan bir yönetiminin bu sene 
olmayacağı muhakkatır.

Geçen sene bir lokal amiri bulu
namadı.

Evet, önüne gelen Genel Kaptan 
oldu.

Bu sene ise Gemlikspor’un bir 
dalı olan Gemlik Yelken Kulübü var. 
Onunda bir hazır genel kaptanı var. 
Yalnız, bu kişinin denetime girmesi 
gerekir.

Sayın Başkan bunu dikkate alır 
zannederim.

Eğer, yelken şubesini idare ede
cek kişi, yönetimde bulunursa, bazı 
derde deva olur.

Yani geçen sene eksik olan 
boşluklar doldurulmalı.

Zaten bu da bir mecburiyettir. 
Kimin ne yaptığı belli olmali..

Bu kongrede Gemlikspor yöne
timine seçilecek değerli üyelere 
bana göre bir hayli iş düştüğünü 
söyleyebilirim.

Neler yapmaları gerektiğini 
seçildikten sonra başka bir yazım- 
dayazacağım.

İlk başta kulübe üye olmak 
gerek.

işte size çok basit bir üye 
dilekçesi örneği:

Gemlikspor Kulübü 
Başkanlığına 
GEMLİK

DEVREN SATILIK

I
YNTERNET CAFE

Yeni Sahilde 
0.535 834 42 50

Kulübünüze üye olmak 
istiyorum.

Üyeliğimin kabulünü 
saygılarımla arzederim.

Dilekçe Sahibinin 
Adı Soyadı 
imzası

Adresi :
(2 adet fotoğraf verilecek)



15 Temmuz 2005 Cuma KSrfez Sayfa 1q

I II V jl

Çocuklar parayla çok 
küçük yaşlardan 
ilgilenmeye başlarlar 
ve oyuncak, şeker 
gibi şeyleri bu kağıt 
ve metal parçalarıyla 
değiş tokuş edebile
ceklerini kısa bir 
zamanda kavrarlar. 
Paranın nasıl kul
lanıldığını anlatmanın 
en iyi yolu, basit ve 
açık bir anlatımla ola
caktır. Parayla yap
tığınız basit alışver
işlerde, çocuğunuzu 
da dahil edip, 
paranın nasıl kul
lanıldığını gösterin. 
Buna, ona vere
ceğiniz harçlık parası 
da dahildir.
Pastayı dilimleyin: 
Para harcamanın 
esaslarını, oyun 
hamurundan 
yapacağınız yuvarlak 
bir pastayla 
çocuğunuza açık
layabilirsiniz.
Yaptığınız pastayı dil
imleyerek, her bir 
harcamaya' karşılık 

bir dilim ayırın. 
Örneğin yiyeceğe 
harcadığınız 
para için bir dilim, 
elektrik.su fatu
raları gibi harca
malar için başka 
dilimler gibi. Daha 
sonra ufak bir 
dilim
kesip birikim
lerinize ayırdıktan 
sonra, bir başka 
dilimi de doğum 
günü hediyeleri 
gibi duruma göre 
yapılan harcamalar 
için saklayın. Geriye 
kalanın da aile için 
kullanılacağını açık
layın. Bu açıklamayı 
bir avuç bozuk para 
kullanarak da yapa
bilirsiniz.
Değer kavramını 
anlamasını sağlayın: 
Çocuğunuza, alışver
iş yaptığınızda aldık
larınızın ne kadar tut
tuğunu anlatın.
Market alışverişi bu 
iş için çok uygundur, 
çünkü fiyatları ve

farklı markalar 
arasındaki fiyat fark
lılıklarını çocuğunuza 
gösterebilirsiniz. 
Evde fişin üzerinden 
çocuğunuzla beraber 
geçip, satın aldığınız 
her bir parçayı yerine 
koyarken fiş 
üzerinden 
işaretlemesine izin 
verebilirsiniz.
Diğer ödeme şekil
leri: Nakit para, 
ödeme yapmak için 
tek yol değil. Kredi 
kartı, çek, posta 
havalesi gibi yöntem

lerden de 
bahsedilebilir. Ayrıca 
sinema bileti, 
mavikart, vapur kartı 
gibi kartları da yavaş 
yavaş anlata
bilirsiniz.
Reklamlar: Çocuklar 
da yetişkinler gibi 
reklamlardan etk
ilenirler. Bu nedenle 
çocuğunuza, reklam
ları yaratan kişilerin, 
ürünlerin özelliklerini 
abarttıklarını anlatın. 
Ayrıca onunla bir 
oyun da oynaya
bilirsiniz. Sırayla bir

birinize hiçbir ilginç 
özelliği olmayan, 
tabak gibi bir ev 
ürününü satmaya 
çalışın ve ürüne ilgi 
çekmek için neler 
söylenebileceği- r 
ni çocuğunuzun 
kendi gözleriyle 
görmesini 
sağlayın.
Zengin miyiz? 
Çocuğunuz ne 
kadar zengin 
olduğunuzu 
sorabilir. Ona, 
yiyecek ve giye
cek satın almanın 
bazıları için çok 
zor olduğunu, 
bazılarınınsa bu 
konuda hiçbir 
endişe yaşa
madığını anlatın. 
Ona bir evi, yiye
ceği ve giysileri 
olduğu için, diğer 
pek çok çocuğa 
göre çok şanslı 
olduğunu söyle
menizin de bir 
zararı olmaz.
Çocuğunuza para -

konularının özel 
olduğunu ve ev 
dışında bu konunun 
tartışılmasının hoş 
olmadığını anlatmak 
da önemlidir.

HAÇIN "
Yazan : Zebercet COŞKUN

Herkes sessiz, biraz da küskün... 
"Küsmeyin gadanızı alayım!. Küsmeyin! 
Bağırın, çığırın! Kadın başınıza tepeme 
vurun, ama küsmeyin! Bu küskünlük 
öldürüyor beni... Böyle geçip gidiyor 
günler. Ben köşemde oturuyorum, ses
siz, elimde tespih... Dağlarda kar var, 
derenin kıyısında parça parça aklıklar, 
derenin suyu ölgün, durgun, aktığı bile 
belli değil. Gök kurşuni, saf küf yeşili. 
Hükümet meydanındaki ulu ağaçların 
kuru gövdelerine dalar gözüm, çatallı 
kuru dallara dalar. Karanın üstünde 
parça parça ak lekeler... İnce dallar ak, 
pak görünür tepeden. Derenin karşı 
kıyısında bodur çam ağaçları var. Kimi 
yerde yelpaze gibi'açılmış, kimi yerde 
ince çam yaprakları üstüne kümbet gibi 
yığılmış. Karlar. Başka bir işim yok... 
Konuşan yok evde... Çocuklar bile sanki 
küskün bakıyorlar bana... Gerekli bir şey 
olmadan konuşmuyoruz. Onlar suratlı, 
ben suratlı. Bana da ne olmuş? Ne 
yüzüm var küsmeğe? Yok... Yok olması
na yok, ama bu da kaçmanın bir başka 
çeşidi. Saklanmak... Gözlerinin içine 
bakacak gücü bulamıyorum kendimde. 
Suratımdan düşen bin parça... 
Utanmaktan, belki de korkmaktan... Evet, 
korkuyorum. Kendim için, çocuklarım 
için, evin içinde kim varsa her biri için 

ayrı ayrı korkuyorum... Bir çıkar yol? 
Yok... Bir çıkar yolu yok bunun... 
Beklemekten başka... Neyi bekliyorsun? 
İçerdeki boş durur mu ola? Seccademin 
üstünde dakikalarca oturuyorum. 
Okuyorum okuyorum, gözlerim dokuma 
seccadenin nakışlarında. Turuncu, yeşil, 
sarı, mavi, ak, kara; şekiller, renkler bir- 
birleriyle sarmaş dolaş. Sevgiyle kucak
laşıyorlar. Neşeyle... Ve bu kucaklaş
madan bir güzellik doğuyor... Gözlerimi 
ayırmak istemiyorum, rahatlık veriyor bu 
bana. Kafamın içi, yüreğim bir hoş oluy
or, bu duygu bedenime yayılıyor. 
Gözlerim açık, ama baygın gibiyim. 
Düşünceler zinciri duruyor o zaman. 
Boşluklardayım, yalnız dudaklarım 
kıpırdıyor, elimi, kolumu oynatmam bu 
güzelliği bozacak.. Yarı ölü gibiyim sec
cademin üstünde. Ölüm böyleyse, ben 
dünden razıyım. Ben dünden gönül
lüyüm. Bugünkü yaşamaktan kat kat 
güzel. Ölüm... Ama nasıl? Seccadenin 
üstünde koyacaklar, bayılıp, gideceksin... 
Öyle mi ola? Mürsel hoca? Ne akla 
uydunda göçmedin Haçin'den? Şu köro- 
lası Haçin'den, gavur Haçin'den, cehen
nem Haçin'den? Ne ettin? Naime, Faik, 
Zekiye, bacımın üç çocuğu... Gavur 
onları tatlı tatlı uyusunlar diye mi 
bekleyecek? (Bacıyı, beni önüne yatıra
caklar!.. Önüne yatıracaklar!) Fatma'nın 
sesi her gün kaç kez kulaklarımda. Gece 
korkulu düş olur uykularımı böler, uyuya
bildiğim gecelerde. En önce ben ölmeliy
im. Önce ben ölmeliyi ki görmeyeyim hiç 
birini. Ya da elimle öldürmeliyim tek tek... 
İsmail!.. İsmail'im!.. Hiç olmadık bir tane

si kurtuldu. Gözlerim karşı tepelerde. 
Beklediğim akın üstünde bir küçücük 
kara nokta. Gözlediğim... Dağların ardın
da ellerini bağlayıp beklemiyorlar ya bun
lar? Elbet bir şey yapacaklar. Elbet 
gösterecekler kendilerini bir gün. Aşağı 
inecekler. O gün ne zaman olacak? 
Bakıyorum ve bekliyorum. Görebilmek 
için gözlerimi ovuşturuyorum. Gördüm 
de...

Babay! dedi Naime. Karşıya bak! 
Tepeye..

Hepimiz bir odada oturup, kalkıy
oruz artık. Bir soba yanıyor. Mart ayı bil
inmez çok soğuk yapar. Madem yaşıy
oruz, aş gibi odun da gerekli. Bulgurdu, 
undu, tarhana, patatesti kışlık erzağı 
idare ediyoruz ama, yakacak iyiden iyiye I 
azaldı.

Tepeye bakın, tepeye!.. Manastırın I 
üstünü işaret ediyor.

Vakit ikindi, hava yavaş yavaş par- I 
(aklığını yitiriyor. Karşı tepenin üstünden I 
gökyüzüne doğru yükselen bir duman 
gördük. Dumanların arasında zaman 
zaman sarı ışıklar pırıldıyor. Camı açtım, ] 
buz gibi hava odaya doldu, pencere per-1 
vazındaki karlar seki üstüne döküldü. 
Sesleri de duyduk cam açılınca. Karşı 
tepeler zaman zaman gümbürdüyor.

Top atılıyor!
Sevinçle çığrıştı çocuklar. Her şeyi 

unutuverdik birden. Alt katta gürültüler I 
oldu, gezinenler oldu. O zaman çocukları I 
susturdum.- Çığrışmayın! Bir şey yok 
ortada.

DEVAMI YARIN....... I

elektrik.su
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Kapıdan satılan
İtti cihazlar saplıfeız

Aydın İl Sağlık 
Müdürlüğü, kapıdan 
satılan ve garantisi 
olmayan tıbbi ciha
zların insan 
sağlığını olumsuz 
etkilediğini bildirdi. 
Garantisi olmayan 
bu cihazlarla 
yapılan ölçümlerin 
sağlık açısından 
geri dönüşü 
olmayan sonuçlara 
neden olabildiğini 
belirten yetkililer, 
bu tür cihazların 
güvenilir yerlerden 
alınmasını istedi. 
Aydın İl Sağlık 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada. 
"Müdürlüğümüze 
son günlerde 
ulaşan bilgilere 
göre, bazı pazarla
ma firmalarının kapı 
kapı dolaşarak, tıbbi 
cihaz niteliği 
taşıyan tansiyon 
aleti, şeker ölçüm 
cihazı gibi aletleri

halkımıza sattığı 
görülmektedir.
Tansiyon ve 
şeker ölçümü 
son derece hassas 
ve ciddiye alınması 
gereken sağlık 
konularıdır.
Herhangi bir garan
tisi olmayan, 
kalitesiz cihazlarla 
yapılacak yanlış 
ölçümler, sağlık 
açısından geri 
dönüşü çok zor 
olan sonuçlar 
doğurabilir. Bu 
sonuçlarla karşı 

karşıya kalınmaması 
açısından garantisi 
olmayan ve ölçüm
leri tescilli olmayan, 
kapıya gelen fir
malardan herhangi 
bir tıbbi cihaz ve 
ölçüm aleti alınma
ması konusunda 
halkımızın duyarlılık 
göstermesini bekliy
oruz. Tansiyon ve 
kan şekeri ölçümü 
ilimizdeki tüm 
sağlık kuruluşların
da hastalarımız bek
letilmeden yapıl
maktadır" denildi.

Akdeniz AlDS'den 
Korunma Derneği 
Başkanı Prof. Dr. 
Hüseyin Sipahioğlu, 
sünnet ve gusül 
abdestinin AIDS’i 
yüzde 30 engellediği
ni söyledi.
Dünyanın en büyük 
tıp dergisi olan 'THE 
LANCET' adlı 
derginin Hindistan'da 
yaptırdığı araştır
madan bahseden 
Sipahioğlu, "Bu 
derginin yaptığı 
araştırma sonucuna 
göre sünnetli olanlar- 
ların sünnetsizlere 
nazaran yüzde 30 
oranında AIDS'e 
daha az yakalandığı 
ispat edildi" dedi. 
Prof. Dr. Hüseyin 
Sipahioğlu, bugün 
Alanya Avora Otel'de 
AIDS'i önleme ve 
korunma yolları adı 
altında basın toplan
tısı düzenledi. Turizm 
sezonunu açıldığın 
dikkat çeken 
Sipahioğlu, "Ülkem
izde AIDS'in önlen
mesi ve korunma 
yollarının çok iyi bil
inmesi gerekir. 
Dernek olarak 
amacımız insanları 
bu konuda bil

inçlendirmek" diye 
konuştu.
AIDS'in insanlığın en 
büyük belalarından 
biri olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. 
Hüseyin Sipahioğlu, 
bugüne kadar dünya
da 20 milyon insanın 
bu hastalıktan 
öldüğünü hatırlattı. 
Prof. Dr. Sipahioğlu, 
"Dünyada 34.6 mily
on ile 42.3 milyon 
kişi AIDS ile enfekte- 
dir. Dünyada yılda 
4.8 milyon kişi yeni 
olarak HIV virüsü 
almakta ve yılda 2.9 
milyon kişi AIDS'ten 
ölmektedir" dedi.
Sipahioğlu, Afrika'nın 
altı bölgesinde 25 
milyon, Güney ve 
Güney doğu Asya'da 
6 milyon 500 bin, 
Latin Amerika'da 1 
milyon 600 bin, Doğu 
Avrupa ve Santral 
Asya'da 1 milyon 300 
bin, Kuzey 
Amerika'da 1 milyon, 
Doğu Asya'da 900 
bin, Batı Avrupa'da 
580 bin, Kuzey Afrika 
ve Orta şarkta 480 
bin, Karayipler'de 
430 bin, 
Avustralya'da 32 bin 
AIDS hastası 

yaşadığını da söyle
di. AIDS tedavisi için 
bugüne kadar 14 
çeşit ilaç bulun
duğunu ve bu 
ilaçların 3 grup altın
da toplandığına 
dikkat çeken 
Sipahioğlu, şöyle 
devam etti: 
"Bu ilaçlar üçlü 
olarak kullanıldık
larında virüsün etk
isini azaltmakta ve 
hastaların yaşam 
süresini 5-15 yıl uzat
maktadır. Kesin 
tedavisi ve aşısı 
halen buluna
mamıştır".
Türkiye'de ilk AIDS 
hastasının bizzat 
kendisi tarafından 
1985 yılında tespit 
edildiğine dikkat 
çeken Sipahioğlu, "O 
günden bu tarafa 
ülkemizdeki AIDS 
oranı Sağlık 
Bakanlığı'nın 31 
Aralık 2004 verilerine 
göre, AIDS taşıyıcısı 
bin 371, klinik hasta 
551 olmak üzere 
toplam AIDS'İ! sayısı 
bin 922'dir. Sünnetli 
olsak da gerekli 
önlemleri ve eğitim
leri almak gerekir, 
dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su işlet. 513 4521 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

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

VAPUR - FERİBOT

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

ULAŞIM

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

TÜP DAĞITICILARI

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



15 Temmuz 2005 Cuma Sayfa 12 I

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

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü 

baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

_ . DOÖALGAZ
Buderus kombi

ISISAN
mu
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA 
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58



Çukurdaki işyerleri ve konutlar yeniden

Fırtına ve sagnak yağış uyarısı
Bursa Valiliğinden yapılan duyuru da şiddetli fırtına ile birlikte gelen yağmur nedeniyle vatandaşların önlem 
alması istendi. Belediye hoparlöründen yapılan duyuruda, Yenişehir Meteoroloji istasyonundan alınan bilgiye 
göre, bölgemizi etkileyecek fırtına ve yağışların yaklaştığı belirtilerek önlem alınması istendi.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Erbakan’ın cezası 
4. kez ertelendi

Kayıp Trilyon davasında 2 yıl 4 ay hapis cezası
na çarptırılan kapatılan Refah Partisi'nin (RP) 
son Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın ceza
sının infazı 4. kez ertelendi.Daha önce Adli Tıp 
Kurumu'ndan 3 kez sağlık raporu alan ve ceza
sının infazını durduran Erbakan, son sağlık 
raporunun süresinin dolmasının ardından 
yeniden Adli Tıp Kurumu'na başvurdu. H. 8’de16 Temmuz 2005 Cumartesi korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Gemlikspor dün yaptığı genel kurulda yeni yöneticilerini belirledi

Gemlikspor’da Mehmet Trolh yola tam
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Gemlikspor’un dün yaptığı Genel Kurul toplantısında Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut yeniden kulüp aşkanlığına seçilirken, 
2006 yılı tahmini bütçesi 80 bin YTL olarak kabul edildi.

Yunanlı kadı’nın oğlu ziyaretimize geldi

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’dan ziyare
timize gelen Sinanoğlu ailesi ile bir süre soh
bet ettik.

Yunanistan ile Gemlik arasında başlayan 
sıcak ilişkiler sanırım daha da ileri boyuita 
ulaşacak.

Sinanoğlu ailesinin babaları, Kurtuluş 
Savaşı öncesi Gemlik kadılığı yapan 
Yunannis Sinanoğlu imiş.

Onlar da savaş sonrası İngiliz gemisiyle 
Yunanistan’a kaçmışlar.

Emekli öğretmen ve ressam olan oğul 
Sinanoğlu, babasından Gemlik ile ilgili çok 
şeyler dinlemiş.

Uzun yıllar Gemlik’i görmenin özlemiyle 
yaşamış.

Yarım yamalak türkçesi ile hayli anlaştık.
O’na eski Gemlik fotoğrafları! gösterdim.
Kendisine rehberlik eden arkadaşımız da 

Gemlik’i gezdirdi.
Çok memun kaldılar.
Eski Gemlik’ten pek birşeyin kalmamasına 

üzüldü.
Yunanistan'ın bu konuda tutarlı davrandığı 

için özgün mimari yapıyı koruyormuş..
Fotoğraflarını çektim ve haber yapacaktım 

ama makinamdan bilgisayara akatarı sırasın
da ne olduysa oldu, fotoğraflar yok oldu.

Bir süre önce Gemlik'ten de bir grup 
Yunanistan’a gitti.

İnsanların yaşadıkları topraklardır vatan.
Bu özlem, çocuklarına bile geçiyor.
Yeter ki fanatik olunmasın.
Dostluklar sürsün.

Gemlikspor’un Genel 
Kurulu Belediye 
Meclis Salonu’nda 
yapıldı. Aidat ödeyen 
64 üye 41’nin oy kul
landı. Genel Kurul’da 
aidat ödemeyenler 
seçimlere katıla- 
mayınca itiraz ettiler. 
Tüzüğün okunması- 
sonucu itirazlar sona 
erdi. Yapılan seçim
lerde Mehmet Turgut 
ile birlikte çalışacak 
yönetim kuruluna; 
Mehmet Yıldırım, 
Hüseyin Avni Çinçin, 
Mustafa Vatansever, 
Ahmet Sezer, Teoman 
Ekim, Mahmut 
Solaksubaşı, Faruk 
Güzel, Mustafa 
Tezcan, Selahattin 
Bakırcı, R. Ali Turgut, 
Zafer Işık, Emir Ertem 
seçildiler

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Gemlikspor’un genel kurulda geçen yılın çalış
malarını anlatan Belediye Başkanı ve 
Gemlikspor Kulübü Başkan Mehmet Turgut 
kulübe yardımcı olanlara teşekkür etti.

Kaldırım 
taşları 
onarılıyor

Belediye 
İstiklal
Caddesinde 
ki bozuk 
kaldırım 
taşlarını 
onarıyor.
Haberi 4’de

Mehmet Turgut İH 
tiden Başkan

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hacı İzzet Camii
Sorumsuz insanlar

Türkiye’de insan profili iyice kimlik 
değiştiriyor.

Ne yazık ki olumsuz yönde..
Sorumsuzluk,vurdumduymazlık, 

kabadayılık, neme lazımcılık kol geziy
or.

» Uzun soluklu serüvenin sonunda 
erişilen nokta daha farklı olacak değil
di ya..

Başına buyrukluk,işine saygısızlık 
aldı başını gitti.

Tablonun vehameti ortada..
Görünen köy kılavuz istemiyor.
,siyasal nüfuz suistimalleri,siyaset- 

tarikat-mafya oluşumları, çek-senet 
tahsilat sistemi, otopark vurgunculuğu 
tesadüf değil.

Siyasi ikbal uğruna bataklığa atılan 
tohumlar, doğal ortamında 
vurguncu,kap kaççı yetiştirdi.

Geçmişin vurdumduymazlık ve 
denetimsizliğinin faturasını hem maddi 
hem de manevi olarak ödüyoruz.

Çok umursamaz ve duyarsız olduk, 
Nedenleri yok değil.
Önümüze uzatılan “yemek lis

tesinde ”de seçenek tek.
Sürekli yeni ama sığ bir şeylerin 

üretilip hemen tüketildiği bir kültürle 
karşı karşıyayız.

Ciddi işlerle uğraşmayan, birbirini 
yiyen, dedikodu yapan bir yaşam biçi- 

I mi sunuldu topluma.
Sorgulamayan,düşünmeyen ve üret

meyen insan kimlik arayışı ve değişik
lik içinde kıvranıp duruyor.

Bir şeyler üretemeyen insanların 
sıkıştıkları kapandan kurtulmaya çalış
madan, onlara sunulan, olması iste
nilen kimlikleri kabul edip verilenle 
sınırlı kalmaları, oluşturulmaya 
çalışılan tek tip insanın kanıtı.

80’li yıllarda yaygınlaşan tüketim 
kültürü ile artık yaşamlar tüketiliyor. 
Gizlilik yerini rahatlık, vurdumduyma
zlık gibi son yıllarda yaratılan kimlik
lerin ana unsurunu oluşturan davranış 
biçimlerine bıraktı.

Bir garip toplum olup çıktık...
Bir vurdumduymazlık, umursama

zlık, ilgilenmezlik, boşvermişlik 
almış yürümüş ki sormayın...
Onun için;
Toplumun üzerinde var olan ölü 

toprağının kaldırılması şart.
Bunu yapmak yine yükselen yeni 

nesile kalıyor.
Çünkü gelecek onların.
Soracaklar,sorgulayacaklar,itiraz 

edecekler.
Ki yanlış yapılmasın.
Yapılan yanlışlardan da dönülsün.
Yoksa vuruyorlar abalıya..

Bayan hasta ve 
çocuk bakılır.

Mür. Tel: 
0.543 835 52 73

ikildi

Seyfettin

Küçük olduğu için 
ibadet eden vatan
daşlara yeterince 
hizmet veremeyen 
Hacı İzzet Camii, 
yeniden yapılmak 
üzere yıkıldı.

Hacı İzzet Camii, 
geçtiğimiz belediye 
Meclis oturumunda 
genişletilmek üzere 
yıkılması için 
görüşülmüştü.
1999 yılında 
yaşanan depremde 
Minaresi hasar

Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Kanber 
Sokakta bulunan

gördüğünden 
yıkılan Hacı İzzet

OTOÜK ©T©
1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri ■ Hidrolik Direksiyon ■ 
Çelik Jant-Ön camlar otomatik

0.535.378 1800

Camii, yanında 
bulunan bir 
arsanın sahibi 
tarafından 
genişletilmesi 
amacıyla camiye 
bağışlanmıştı.
Yıkımına başlanan 
ve zemini temel 
atma durumuna
getirilen Hacı İzzet

Camii Yaptırma ve 
yaşatma Derneği 
Başkanı Fahri 
Şengün, yeni ve 
geniş bir cami 
yapımı için 
yardımsever 
vatandaşların 
yapacağı katkıları
beklediklerini 
söyledi.

İELTMÂNARANİYÖRİ
l___________________ I
Fabrikamızda çalıştırılmak üzere 
lastik tekerlekli Loder kullanabilen 

operatör aranmaktadır.
Müraacat: 514 00 60



Jayfa 3 HABER
16 Temmuz 2005 Cumartesi

Gemlikspor dün yaptığı genel kurulda yeni yöneticilerini belirledi

Gemlikspor’da
Mehmet Turgut’la

yola devam

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlikspor'un 
yapılan olağan 
kongresinde 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
yeniden kulüp 
başkanlığına 
seçildi.
Belediye Meclis 
Toplantı 
Salonunda dün 
yapılan kongrede, 
yıl içinde üyelik 
aidatını ödeyerek 
oy kullanmaya 
hak kazanan 64 
üyenin 41'i 
katıldı.
Kongreye gelen 
ve üyelik aidatını 
ödememiş kişiler 
hazurun lis
tesinde isimlerini 
göremeyince 
tepki gösterdiler. 
Tüzük gereği üye
lik aidatını öde
meyenlerin üye
likleri devam etse 
de seçimlerde oy 
kullanma hakları 
bulunmadığı 
bildirildi.
BAŞKAN

TEŞEKKÜR ETTİ 
Kongrede açış 
konuşması yapan 
Başkan Mehmet 
Turgut, görev 
yaptıkları bir yıl 
içinde gençlere 
hizmet vermeye 
çalıştıklarını 
belirterek 
"Bundan önceki 
yıllarda profes 
yönel lige çıka
bilmek için 
yapılan uğraşlar 
fayda vermeyince 
biz de alt yapıya 
yöneldik. Bir yıl 
boyunca bizimle 
çalışan Yönetim 
Kurulu 
arkadaşlarıma 
teşekkür ediyo
rum" dedi.
Divana Mustafa 
Durmuş, Agah 
Arda ve Faruk 
Akıncı'nın oluş
turduğu kongrede 
yönetim ve dene
tim kurulu rapor
ları okunarak oy 
çokluğu ile kabul 
edildi.
Yönetim ve dene

tim kurullarının 
aklanmasından 
sonra okunan 
kesin hesap 
raporları da kabul 
edilirken 
Gemlikspor'un 
2005 yılı tahmini 
bütçesinin 50 bin 
YTL. 2006 yılı tah
mini bütçesinin 
de 80 bin YTL 
olduğu açıklandı. 
Yönetim 
Kurulunun üyeler 
tarafından aklan
masından sonra 
teşekkür konuş
ması yapan 
Başkan Mehmet 
Turgut, güçleri 
oranında yaptık
ları hizmete 
destek veren kişi 
ve kuruluşlara 
teşekkür etti ve 
seçilecek yeni 
yönetime 
başarılar diledi. 
Gemlikspor'un 
sahipsiz kalma
ması için Mehmet 
Turgut ve hazır
lanan liste 
üyelere sunuldu.

Kapalı olarak 
yapılan seçim
lerde 
Gemlikspor'un bir 
yıl süreyle yeni 
yönetimi belirlen
di.
YENİ 
YÖNETİCİLER 
Gemlikspor'un 
yeni yönetimi şu 
isimlerden oluş
tu: Başkan 
Mehmet Turgut, 
üyeler: Mehmet 
Yıldırım, Hüseyin 
Avni Çinçin, 
Mustafa 
Vatansever, 
Ahmet Sezer, 
Teoman Ekim, 
Mahmut 
Solaksubaşı, 
Faruk Güzel, 
Mustafa Tezcan, 
Selahattin 
Bakırcı, R. Ali 
Turgut, Zafer Işık, 
Emir Ertem.
Denetleme Kurulu 
üyeliklerine ise: 
Gökhan Taylan, 
Müfit Akman ve 
Veysel Akkan 
seçildiler.

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

--‘Gemlik Kadısının oğlu’ dondu kaldı!...

1

Gemlik’in konuğu vardı, bu hafta..
80 küsur yıl öncesinin öyküsünü taşıyan bir 

yolcu ...
Yıl 1922...
Onlar mübadele göçmenleri..
Yunanlı bir aile de bir sabah arkalarına bak

madan Gemlik limanından gemiye binerek, 
Yunanistan’a doğru yol aldılar...

Gemlik’in kadısı Yuannis Sinoğlu ve ailesin
den söz ediyorum.

Selanik’te yaşayan Sinoğlu, oğluna bir masal 
gibi Gemlik’! anlatmış, yıllarca...

Tarihi dokunun içinde ahşap iki katlı, türlü 
meyve ağaçlarıyla örtülü bahçesi ile taşlık yolda 
geçen denizli günlerini...

Mavinin renginin denizle bütünleştiğini, 
balıkçılık ve zeytincilikle yaşamlarını sürdüren 
Gemliklilerin yaşamlarını..

Balıkçı teknelerini sabahın altısında 
karşılayan Gemliklilerin, zeytinyağlı tavada 
pişen balığın o kokusunun tadını, özlemlerini..

Yosu kokusunu...
Gemlik öyküsü ile büyüyen oğul o ..
Bugün 75 yaşında bir dede...
Ölmeden görmek istemiş anasının babasının 

yaşadığı, yosun kokan Gemlik’i..
Evlerinin resmini çekmek için de fotoğraf 

makinesi getirmişti...
Birkaç Türkçe sözcük kalmış babasından 

öğrendiği...
Türkçe ona yabancı değil ki!
Benzeyen iki dilin arasında kaynaşan sözcük

lerde buluşuyoruz.. ।
Türkçe bilmese de anlaşıyoruz Yunanlı 

konuğumuzla..
Bakın iki dil arasındaki benzerliğe örnek 

birkaç sözcük; ı
Bahçe-Bahtses; Cupura-Tsipura; İstavrit- 

Stavritis; Kaldırım-Kaldirimi; Karides-Garides; 
Karşılama-Karışamas; Kayık-Kaiki;Kayisi- 
Kaiksis; Körfez- Korfos;Lüfer-Lüferi; Sokak- 
Sokaki, Tersane-Tarsanas, Zembil-Zembili; Zor- 
Zori.. Gel de anlaşma!..

İşte Türk dili ile Yunan dilinin karışımında, 
bir sohbetin içinde, buluveriyoruz kendimizi...

Körfez Gazetesi’nin konuğu ile ...
Bulduğu birkaç tane eski Gemlik Resmi’nin 

fotokopisini çektirmenin telaşındayken, mimik
lerle ve benzer sözcüklerle Gemlik doğuruyordu 
sözcükler..

İnsanca sohbetin derinliklerinde tarihe yolcu
luk bu.. Diller, dinler farklı olsa da...Aynı kokulan 
solumuşuz, yüzyıllarca..

1922 yılında onlar göç ederlerken, benim 
çocuk olan Kosovah ninem yerleşiyor bu evler
den birine, kardeşleriyle...

Belki de o evdi yaşadıkları...
O evlere yerleştirilen göçmenler, o ruhlar his

settiklerini söylerier zaman zaman..
Gemlik Kadısının oğlu Haralamos, 80 yılın 

öyküsünü yaşamak için Gemlik de..
Tarihe tanıklık ediyor... Hem çok mutlu hem 

de çok hüzünlü...Üzgün de.. İçi acımış...
Baba evinin yerinde beton yığını ile 

karşılaşmış... Gemlik’in tarihine ışık tutacak 
‘kadının’ evinin yerinde köksüz çirkin yapılar 
sırıtıyor... Çarpık yapılaşma içinde kaybolan 
birkaç tarihi binayı gezmiş..

“Tarih yok olmuş...Denizi var, 
yüzülmüyor..Olmazzzz” diyor kırış kırış olan 
çizgilerinin içinde kaybolurcasına kalan nemli 
gözleriyle.

Ama mutlu.. Gemlik’in güler yüzünde ve 
kokularında buluşmaktan..

Geçen hafta Gemlik’in konuğu vardı;Gemlik’in 
kadısının oğlu, yüzyılın öyküsünü taşıdı..

Elinde eski Gemlik fotoğrafları ve yeni çektiği 
fotoğraflarıyla kayboldu, yolculuğunda..

Sevgiyle kalınız..
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Yağışlı havalarda kaldırımlarda yürüyenlerin tepkisini çeken taşlar onarılıyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yağışlı havalarda 
kaldırımlarda 
yürüyenlerin tep
kisini çeken kır
mızı taşlar 
onarılıyor.
İstiklal caddesinin 
her iki yanındaki 
kaldırımlarda bulu
nan kırmızı renkli 
kaldırım taşları 
yıllar boyu onarım 
görmediğinden 
yerlerinden 
oynamıştı.
Bazı esnafın da 
işyeri önünde 
yaptığı 
tamiratlar sonu
cunda gelişi1 
güzel 
yerlerine 
konmuştu.

Yağışlı 
havaların 
olduğu 
zamanlarda 
kaldırımda 
yürüyenlerin 
korkulu rüyası 
olan ve ayak
larını çamur 
içinde bırakan 
taşlar belediye 
ekipleri 
tarafından 
düzeltiliyor. 
Taşların alt
larının 
düzeltildikten 
sonra yeniden 
yerlerine kon
malarının 
ardından bun
dan sonra aynı 
korkunun 
yaşanmaması 
bekleniyor.

ŞENEN
Balık tutma zevkim bizimle yaşayın

Her çeşit balık ağları_________________
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya
Mantar, kurşun

✓ İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri 
Kürek

✓ Çapa 
Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

« w diğer makeıtıeler ile lıi^ıetiıtideyi;

te şampiyonası başlım

Ömerbey M ah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18

Erksin

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan gerçekleştir
ilen ve organiza
syonunu 
BURFAŞ’ın yap
tığı “4. Bursa 
Ulusal Yüzme 
Şampiyonası” 16 
Temmuz 2005 
Cumartesi günü 
(yarın) saat 
17.00’de düzen
lenecek açılış 
töreniyle start 
alıyor.
İki gün sürecek 
şampiyonaya kız- 
erkek 10-11-12 
yaş kategori
lerinde sırtüstü, 
kurbağalama, 
kelebek, serbest 
ve karışık stillerde 
17 ulusal takım
dan toplam 300 
sporcu katılıyor.

Şampiyonaya bu 
yıl Bursa Karması 
A ve B ile gençler 
ve yıldızlar 
takımının yanı 
sıra Galatasaray, 
Kocaeli, Anadolu 
Üniversitesi, 
Ankara Yüzme 
İhtisas Kulübü,

Ankara 
Başak Yüzme 
İhtisas, 

Gaziantep 
Dolphin Spor 
Kulübü, Erdemir 
Spor, Eskişehir, 
Malatya, Dörtyol 
Botaş Gençlik ve 
katılıyor.
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Memur toplu sözleşmede ısrarlı
Ağustos ayında 
memur sendikaları 
ile hükümet 
arasında yapılacak 
görüşmeler 
öncesi, 
sendikaların 
hükümete yönelik 
tepkileri sürüyor. 
Memura yapılacak 
zam oranlarının 
önceden açıklan
masına tepki 
gösteren 
sendikalar, 
görüşmelerin 
toplu sözleşme 
olarak algılanması 
talebinde...
KESK tarafından 
Çiçekçiler 
Çarşısı'nda 
gerçekleştirilen 
eylemde, IMF ile 
imzalanan yeni 
anlaşma protesto 
edilirken, 
hükümetin açık
ladığı zam oranları 
protesto edildi.

KESK Dönem 
Sözcüsü Çetin 
Erdolu, hükümetin 
IMF ile sessiz 
sedasız yaptığı 
3 yıllık anlaşmayla 
memura verilecek 
3 yıllık zam 
oranının belir
lendiğini söyledi. 
Kamu emekçilerine 
verilecek zam 
oranlarının 
Yüksek Planlama 
Kurulu'na onay- 
latıldığını ileri 
süren Erdolu, bir 
yandan AB uyum 
süreci adı altında 
demokratikleşme 
yasaları hazır
landığını ancak 
iş kamu emekçiler
ine geldiğinde 
bunun gözardı 
edildiğini savundu. 
Bu yıl 15 
Ağustos'ta
toplu görüşmelerin 
hükümet açısından 

bir görevi yerine 
getirmekten öteye 
gitmeyeceğinin 
anlaşıldığını
ileri süren Erdolu, 
üç yıllık ücret 
artışını belirleyip 
sonra toplu 

İLAN
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2005/52
Davacı Mustafa Ersoy tarafından 

davalılar Hâzineye izafeten Gemlik 
Malmüdürlüğü, Umurbey Belediye 
Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü 
aleyhine mahkememizde açılan senetsiz
den tescil davasının yapılan tensibi 
sırasında:

Dava konusu Bursa ili, Gemlik İlçesi 
Umurbey Beldesi epice mevkiinde kain. 
Doğusu: 7257.2594 ve 2595 nolu tapulama 
parselleri, Kuzeyi; 7257 nolu tapulama 
parseli. Batısı 2579 nolu tapulama parseli 
ve güneyi tapulama dışı çalılık ile çevrili. 
3.288.61 m2 miktarlı taşınmaz hakkında 
hak iddia edenlerin son ilan tarihinden 
itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 
2005/52 esas sayılı dosyasına müracaat 
etmeleri, aksi halde davacı Mustafa Ersoy 
adına tescil kararı verileceği ilan olunur. 
8.7.2005

B -3310

İLAN
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No: 2004 / 817
Davacı Hüseyin Akgül tarafından 

davalılar Hâzineye izafeten Gemlik 
Malmüdürlüğü, Umurbey Belediye 
Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü 
aleyhine mahkememizde açılan senetsizin
den tescil davasının yapılan tensibi 
sırasında.

Dava konusu Bursa ili Gemlik 
ilçesi,Umurbey Beldesi Bostanlık mevki
inde kain, doğusu Abdullah zeytinliği, 
kuzeyi çalılık batısı dere ve çalılık güneyi 
1775 kadastro parseli ile çevrili 4.175.73 
m2 miktarlı taşınmaz hakkında hak iddia 
edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay 
içerisinde mahkememizin 2004/817 esas 
sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi 
halde davacı Hüseyin Akgül adına tescil 
kararı verileceği ilan olunur. 8.7.2005

B - 3311

görüşme masasına 
oturmanın kamu 
emekçisinin 
hakkını yok 
saymakla aynı 
anlama geldiğini 
savundu. 
Hükümetin 

belirlediği 
zamları kabul 
etmeyeceklerinin 
de altını çizen 
Erdolu, kamu 
emekçilerinin ulus
lararası anlaşmalar 
ve Anayasa'dan 

doğan hakları olan 
toplu sözleşme 
hakkı olduğunu 
ve bunu 15 
Ağustosta kullan
maya kararlı olduk
larını sözlerine 
ekledi.

KONUK YAZAR Tamer SİVRİ| Bursa zihinsel Özürlü Çocukları
Koruma Derneği Başkanı

Ne oldu Bizim Mektuplarımıza ?
Aslında eski bir Anadolu ezgisidir Yavuz 

BİNGÖL' ün söylediği benim en çok sevdiğim 
halk türküsü Kara Tren... "Kara tren gecikir belki 
hiç gelmez, dağları dolanır derdimi bilmez" diy
erek herkesin bildiği ve terennüm ettiği bu 
türküde dosta gönderilen, trenin taşıdığı mek
tubun önemi duyguyla vurgulanır. Sadece o'mu? 
"Ellerin mektubu gelmiş okunur, benim 
yüreğime hançer sokulur" derken halk ozanı, 
unutulmuşluğun acısını ne güzel betimler (tarif 
eder).

"Artık benim değildir, üstünde ismim, adres
im yazılı mektuplar" derken Cahit Sıtkı 
Tarancı'da, biten ilişkinin intikamını adeta mek
tuplarından alır.

Eski yaşantımızda mektupçuluk denilen bir 
meslekte varmış. İllerin merkez teşkilatında 
yazışma ve haberleşme işlerine bakmakla 
görevli kurulun başkanına verilen ünvanmış bu 
mektupçuluk. Sonradan 10 Haziran 1949 tari
hinde yürürlüğe giren il idaresi Kanunuyla 
kaldırılmış.

Genç nesiller pek bilmez ve önemsemezler. 
Ama eminim yaşlı ve orta yaşlı olan bizlerin hala 
özel yerlerde özenle sakladığımız ve zaman 
zaman çıkarıp okuduğumuz, başkasıyla paylaş
mak istemediğimiz mektuplar vardır.

Edebi mektuplar, iş mektupları, resmi mektu
plar, dosta akrabaya yazılan mektuplar ve sevda 
mektupları. Pembe, mavi kağıtlara, süslü, motifli 
kağıtlara, yazılan özel zarflara konulan mektu
plar. Bazıları da kokulu mektuplar.

Ne oldu bize? Ne oldu bizim mektuplarımıza? 
Bu güzel geleneği teknoloji uğruna, kolaycılık 

adına neden yitirdik? Şimdilerde bayramlarda 
yılbaşı ve diğer özel günlerde çoğu da bir
birinden aşırma mesajlarla hatırlıyoruz birbirim
izi.

İşte size birkaç örnek:
Fani dünyanın padişahı değiliz
Biz gönül hırkalarını yamar giyeriz.
Dostlarla ağlar, dostlarla güleriz 
Biz sevdiklerimize nice bayramlar dileriz. 
Gülmek sizler için bir tutku olsun 
Olur da bir gün ağlarsanız 
O da mutluluktan olsun.

Fedakar olan insan gönülden sevendir.
Yürekli olan insan kendini bilendir
Umutlu olan insan yaşamı sevendir 
Unutulmayan bir dost ömre bedeldir.
Baki dostluklar adına nice dilekler vardır 
Ölümün ayrılık sayılmadığı gönüller vardır 
Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar. 
Bayramlarda birleşen gönüller vardır. 

Zamanla hep yenik düştük.
Esiri olduk anlamsız koşuşturmaların
Ama adını yüreğimize yazdığımız 
Dostlarımızı hiç unutmadık 
Mutlu ve iyi yıllar.
Doğrusu anlamsız koşuşturmaların değil, cep 

telefonlarının esiri olduk. Adeta bedenimizin bir 
parçası haline gelen, 25 milyon kişinin elindeki 
telefona karşı mektup yazma alışkanlığını 
yeniden kazanmanın bir başka yolu yok mu? 
Böylece yitirmeye başladığımız güzel Türkçemiz, 
yazım kurallarını unuttuğumuz güzel dilimiz 
yeniden önemsenmez mi? PTT'nin bu konuda 
özendirici bir önlemi, projesi olmaz mı?

Oysa; PTT logosunun değiştirilmesi için har
canan trilyonlarca paranın azıcık bir bölümüyle 
bu özendirme sağlanabilirdi.

BENİM RÜZGARLARIM f
Ah o merdivenler, 
Merdiven basamakları 
Sanki Himalaya'lar sanki Alp'ler 
Yürekte deprem titreşimleri, 
Beyinde fırtınalar...
Sorular, 
Koro halinde, hep aynı sorular..
Ya düşersem?
Ya düşersem?
Korku rüzgarları benim rüzgarlarım, 
Yelken değil, yürek şişirir
Karanlık okyanuslar, endişe deryası benim 

denizlerim
Balık değil acı devşirir.
Sizin iskeleden gördüğünüz
Balık sürüleri, 
Dipteki ahtapot, 
Ya dün demir atan "Canım" kotrası 
Ne renk?
Ne kadar büyük?
Anlatabilir misiniz bana?
Tarif edebilir misiniz Gemlik körfezinin güzel

liklerini?
Killikte gurubun zevkini...
Ben renkleri hiç bilmedim, 
Işık sadece gönül penceremi aydınlattı 
İsteyin benden
Siyahın her tonunu vereyim size
İlgi duyun
Yardım edin
Aman n'olur acımayın bize
Korku rüzgarları benim rüzgarlarım
Yelken değil yürek şişirir
Karanlık okyanuslar, endişe deryası benim 

denizlerim
Balık değil acı devşirir.

Fikret Gökçe'den alıntı.
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Alman Hıristiyan 
Sosyal Birlik Partili 
Avrupa Parlamentosu 
Başkan Yardımcısı 
Ingo Friedrich, 
Türkiye'nin AB 
üyeliğine girmesinin 
olasılık olarak çok 
azaldığını belirterek, 
"Tam üyeliğe 
almamız için bir 
sorun yok, ama 
tartışmamız lazım, 
tartmak lazım. İmtiya
zlı bir ortaklığa daha 
çok neden görüyo
rum" dedi.
Antalya Gazeteciler 
Cemiyeti'nin kardeş 
kulüp ilişkileri 
çerçevesinde, 
Nürnberg Basın 
Kulübü'nce, 
"Türkiye'nin AB 
üyeliğiyle ilgili düzen
lenen panelde 
konuşan Friedrich, 
Fransa ve 
Hollanda'da AB 
Anayasası'na ilişkin 
yapılan referandu
mun sonuçlarını 
değerlendirdi. Fransa 
ve Hollanda'daki 
"hayır" oylarıyla bir
likte Türkiye açısın
dan durumun biraz 
değiştiğini öne süren

Friedrich, şunları 
söyledi: 
"Türkiye'yi tam 
üyeliğe alma olasılığı 
biraz daha azaldı. 
Fransa ve 
Hollanda'dan sonra 
'Hiçbir şey değişme
di' denemez. Türkiye, 
Kıbrıs'ı (Rum yöneti
mini) tanımadığı 
takdirde, üyelik değil, 
müzakerelerin bile 
başlamaması söz 
konusu olabilir." 
Alman Sosyal 
Demokrat Partisi ve 
federal meclis mil
letvekili Günter 
Gloser de aralık ayın
da 25 üyenin bir 
karar aldığını hatır
latarak, hareket 
planını uygulamak 
gerektiğini söyledi. 
"Müzakerelerin 3 
Ekim'de başlaya
cağımı ye en az 10 yıl 
süreceğini unutma

malıyız" diyen 
Gloser, şunları kay
detti: "Lüksemburg 
zirvesinde 
Türkiye'nin tam 
üyeliği konusunda 
karar alındı. Şu anda 
demokratik kazanım
lar! çok fazla.
Türkiye, önemli 
mesafeler 
kat etti. Şu anda 
imtiyazlı ortaklık 
konusunda ne demek 
istiyoruz: Siz her şeyi 
yapabilirsiniz, ama 
biz karar 
verdiğimizde kapıda 
kalacaksınız. Bakın, 
Türkiye'deki modern- 
ize duruma, barışçıl 
duruma...
Çıkıp diyemeyiz ki, 

'Bu yolu sizinle bir
likte gidemeye
ceğiz.' Amaç tam 
üyeliktir, bu sürece 
eşlik etmek zorun
dayız."

İran'ın önde gelen 
din adamı ve poli
tikacılarından 
Ayetullah Ahmed 
Cenneti, geçtiğimiz 
hafta Londra'da 
gerçekleştirilen 
bombalı saldırıların 
arkasında "İngiliz 
parmağı" olduğunu 
savundu.
İran Anayasayı 
Koruyucular 
Konseyi Genel 
Sekreteri Cenneti, 
bugün Tahran'da 
verdiği ve televizy
onlardan ülke 
çapında yayımlanan 
Cuma vaazında, 
İngiltere'nin 
saldırılardan fayda 
gördüğünü ve bu 
ülkenin saldırıların 
baş zanlısı 
olduğunu iddia etti. 
Cenneti, "Bir 
faraziyeye göre bu 
tür olayların 
arkasında El Kaide 
var. Halbuki El

'1 İM

Kaide, (ABD 
Başkanı George W.) 
Bush ve (İngiltere 
Başbakanı Tony) 
Blair'dir" diye 
konuştu. İranlı din 
adamı, El Kaide'yi 
ABD ve İngiltere'nin 
meydana getirdiğini 
ve bu örgütün ABD 
ve İngiltere'nin 
"gayrimeşru 
çocuğu" olduğunu 
söyledi. Cenneti, 
ABD'ye 11 Eylül 
saldırılarının 
arkasında 
Amerikalılar'ın 
olduğunu iddia etti 

ve Londra'daki 
saldırıların arkasın
da da İngiltere'nin 
olduğunu savundu. 
Bu tür olaylarda 
saldırılardan en çok 
kimin fayda 
gördüğüne bakmak 
gerektiğini ifade 
eden Cenneti, 
"11 Eylül 
saldırılarından en 
çok Amerikalılar 
kazançlı çıktı. 
Bugün de bu 
saldırılardan 
İngiltere en çok 
kazançlıdır" diye 
konuştu.

MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI 
GENÇ ODASI 
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

™™eö“ ADA PANSIYOH j
Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 

Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA

Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Tel: (0.224) 363 98 72

Dereağzı Mevkii - Büyükkumla / GEMLİK 
Rezervasyon Tel: 539 03 03
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Uluslararası uyuşturucu 
şebekesi çökertildi

İstanbul ve Mersin 
polisinin düzen
lediği ortak 
operasyonda ulus
lararası bir uyuştu
rucu şebekesi çök
ertildi.
İstanbul polisi, istih 
bari bilgiler doğrul
tusunda Güneşli'de 
bir depoya baskın 
düzenledi.
Bulgaristan plakalı 
minibüse uyuşturu
cu madde yükleyen 
10 kişinin gözaltına 
alındığı operasyon
da 295 kilo eroin ele

Etkili yağış
uyarısı

Yurdun iç kesim
lerinde, bugün 
öğle saatlerinden 
itibaren etkili 
yağış görüleceği 
bildirildi.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü Analiz 
ve Tahmin 
Merkezi’nce 
yapılan açıkla
maya göre, 
bugün, öğle saat
lerinden itibaren 
yurdun iç kesim
lerinde görülecek 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağış özellikle, 
Bilecik, Kütahya, 
Afyonkarahisar, 
Uşak, İsparta, 
Eskişehir, Bolu, 
Kastamonu, 
Karabük ile 
Ankara’nın kuzey 
ve batı çevrelerinde 
kuvvetli rüzgarla 
birlikte etkili olması 
bekleniyor.
Açıklamada, bugün 
ise Marmara'nın

geçirildi.
Soruşturma kap
samında Mersin'de 
de 3 kişi gözaltına 
alındı. Yakalanan 
şahıslar 
ifadelerinde, uyuş- 

doğusu, iç Ege, 
Akdeniz, İç Anadolu 
ile Karadeniz 
bölgelerinde bekle
nen gök gürültülü 
sağanak 
yağış Ankara, 
Eskişehir, Kütahya, 
Bilecik, 
Afyonkarahisar, 
Bolu, Kastamonu 
ve Konya çevreleri 
başta olmak üzere, 
Marmara'nın 
güneydoğusu, iç 
Ege, Göller Yöresi, 
İç Anadolu'nun 
kuzey ve batısı ile 

turucuların İran'dan 
getirildiğini, Türkiye 
ve Bulgaristan 
üzerinden 
Hollanda'ya gönder
ilmek istendiğini 
söyledi.

batı ve orta 
Karadeniz'in iç kes
imlerinde kuvvetli 
rüzgarla birlikte etk
ili olacağı kaydedil
di.
Bu arada, yurdun iç 
kesimlerinde 
kuvvetli rüzgarla 
birlikte beklenen 
etkili sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışın 
oluşturacağı olum
suz şartlara karşı 
ilgililerin ve vatan
daşların tedbirli 
olmaları istendi.

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın ilköğre
tim okulları için 
hazırladığı 100 eser 
açıklandı. Listede, 
Nazım Hikmet'in 
"Sevdalı Bulut" isimli 
masal kitabıyla, dini 
kimliğiyle tanınan 
Cahit Zarifoğlu'nun 
"Yürekdede" ile 
"Padişah" adlı kita
plarının yanı sıra, 
"Kalp Gözü", 
"Müslüman'ın 365 
Günü", "Müslüman'ın 
24 Saati" adlı TV 
dizilerinde rol alan 
Haşan Nail Canat'ın 
"Bir Küçük 
Osmancık Vardı" 
isimli hikaye kitabı 
da yer alıyor.
Yaşayan yazarların 
eserlerine yer ver
memeyi daha doğru 
bulduklarını bildiren 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Hüseyin Çelik, "10 
kişi hazırlarsa 10 ayrı 
liste çıkar" dedi. 
Bakan Çelik, Milli 
Eğitim Bakanhğı'nda 
bir basın toplantısı 
düzenleyerek ilköğre
tim okulları için 
hazırlanan 100 temel 
eseri açıkladı. Listeyi 
hazırlarken 
akademisyenler, sivil 
toplum kuruluşlarıyla 
ortak çalıştıklarını 
ifade eden Çelik, 
yaşayan yazarların 
eserlerine yer ver
mediklerini, bu konu
da da bazı eleştiriler 
aldıklarını ifade 
ederek, bunun o 
yazarların daha az 
değerli ya da değer
siz oldukları anlamı
na gelmediğini belirt
ti. Edebiyat tarihinin 
bir nehir gibi akmaya

ABONE OLDUNUZ MU?

■■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

devam ettiğini 
söyleyen Çelik, 
listeyi hazırlarken 13. 
asırdan bugüne 
kadarki Türk mil
letinin kültürel biriki
mini aktarmayı hede
flediklerini vurguladı. 
Dede Korkut ile 
başlayan Mevlana ile 
devam eden listede, 
Namık Kemal'in yanı 
sıra Cumhuriyet 
dönemi yazarların da 
bulunduğunu anlatan 
Çelik, yaşayan yasar
ların eserlerine yer 
vermemelerinin 
sebebini, "Bu işin 
ticari bir boyutu 
olduğundan 'binler
ine rant temin edildi' 
eleştirilerine muhat
ap olmak istemiy
oruz" ifadesiyle açık
ladı. Çelik, eserlerin 
anlaşılması için özel 
bir sözlük hazırlaya
caklarının bildirdi. 
Listenin kamuoyun
da tartışılacağını 
ifade eden Çelik, 
"Listeyi 10 kişi hazır
larsa 10 ayrı liste 
çıkar" ifadesini kul
landı. Kitapların 
ücretsiz dağıtılmaya
cağım ifade eden 
Çelik, "Yarışmalarda 
bu kitaplar dağıtıla
bilir ya da gazeteler 
bu kitapları promosy

on olarak vererek 
destek olabilirler" 
dedi.
Gereğinden fazla TV 
seyredilmesini 
eleştiren Çelik, 
görsel öğelerin 
insanları kitap oku
madan uzak
laştırdığını, oysa 
yazılı kültürün bir 
toplumun varlığı için 
çok önemli olduğunu 
belirtti. Florida'da 
yaşayan bir 
arkadaşının kızının 
eyaletteki bir uygula
mayla yılda 52 kitap 
okuduğunu ve tüm 
bunların bilgisayarla 
kayıt altına alındığını 
anlatan Çelik, benzeri 
bir uygulamayı 
kendilerinin de 
başlatacağını bildirdi. 
Çocuklara "Cebren 
değil, cezbederek" 
kitap okuma alışkan
lığı kazandırmayı 
istediklerini söyleyen 
Çelik, zararın 
neresinden 
dönülürse kar 
olduğunu ifade etti. 
Listede'de 63 tane 
Türk yazara ait eser 
ile 30 tane de dünya 
edebiyatından eser 
yer alıyor.
Ayrıca 7 tane 
eser de 
hazırlatılacak.
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Erbakan’ın cezası
4. kez ertelendi

Özkök’ten imralı için 
mülakat talebi

Kayıp Trilyon 
davasında 2 yıl 4 ay 
hapis cezasına çarp
tırılan kapatılan 
Refah Partisi'nin 
(RP) son Genel 
Başkanı Necmettin 
Erbakan’ın cezasının 
infazı 4. kez 
ertelendi.
Daha önce Adli Tıp 
Kurumu'ndan 3 kez 
sağlık raporu alan ve 
cezasının infazını 
durduran Erbakan, 
son sağlık raporu
nun süresinin dol
masının ardından 
yeniden Adli Tıp 
Kurumu'na başvur
du. Ankara 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Adli Tıp 
Kurumu'nun gön
derdiği rapor doğrul
tusunda "kalp ve 
böbrek yetmezliği" 
teşhisi konulan 
Erbakan’ın cezasının

infazını 6 ay daha 
erteledi.
Öte yandan, 
Erbakan’ın avukatları 
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
başvurarak, yeni 
yasanın lehe olan 
hükümlerinden 
yararlanma talebinde 
bulundu. Başsavcılık 
ise talebi Erbakan’ın 
ceza aldığı Ankara 9. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne gön
derdi. Erbakan’ın 

yararlanmak istediği 
yeni Türk Ceza 
Kanunu'nun 
(TCK) 110. mad
desinde yer alan 
"etkin pişmanlık" 
düzenlemesi, 
Hazine'ye olan 
zararın ödenmesi 
halinde 75 yaşını 
doldurmuş ve 
3 yıldan az hapis 
cezası olanların 
cezalarını evlerinde 
çekmelerini 
öngörüyor.

Hürriyet Genel Yayın 
yönetmeni Ertuğrul 
Özkök, bir gazeteci 
olarak bugünlerde 
en çok yapmak iste
diği şeyi yazdı.
Özkök'ün arzusu 
İmrah’daki Abdullah 
Öcalan'la ilgili.
Hürriyet Genel Yayın 
yönetmeni Ertuğrul 
ÖZKÖK'ün 
dünkaleme aldığı 
yazısındaki İmrah 
talebi..
İmrah için mülakat 
dilekçesi
Bir gazeteci olarak 
bugünlerde en çok 
istediğim şey, 
İmrah’da yatan 
teröristbaşı ile bir 
mülakat yapmak. 
Oysa PKK terörünün 
başladığı günden bu 
yana, Öcalan’la 
konuşmak içimden 
geçmedi.
Buna karşılık, ken
disiyle yapılan 
mülakatları 
Türkiye’de en iyi 
okuyan insanlardan 
biri olduğumu sanıy- 
orum.O mülakatlar

dan çıkardığım 
birçok psikolojik 
sonuç var.
Ama bugüne kadar 
bu görüşlerimi kim
seyle paylaşmadım. 
Son zamanlarda 
onun ne 
düşündüğünü, 
sadece avukatları 
aracılığıyla gelen bil
gilerden 
öğreniyoruz. 
Oysa bugün karşısı
na geçseydim, sora
cağım çok net bazı 
sorular vardı. 
PKK olayı, bence en 
kritik dönemlerinden 
birine gidiyor. 
Bu dönemde 
Türkiye’de, ‘akıl’ ile 
‘hisler’ çarpışacak. 
Son iki haftadır 

yazılıp çizilenlere, 
siyasi demeçlere 
baktığımda 
çıkardığım sonuç şu: 
Ne yazık ki hislerin 
galip gelmesi ihti- 
mali çok fazla.
Nitekim dün bizim ] 
yazı işlerinde şöyle 
küçük bir tartışma 
yaptık. Gördük ki, 
hislerimiz daha ağır
lıkta. Hem de açık 4 
ara farkla. Biliyorum, 
bazılarınız diye
ceksiniz ki, ‘Sen 
demek istiyorsun?’ 
Bu imalı sorunun 
haklı gerekçeleri J 
olduğunu da 
biliyorum.Çünkü 1 
Türkiye Cumhuriyeti, 
son zamanlarda çok 
ileri adımlar attı.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Traktörlerinde kampanya!
New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ
* Marshall, Akçalı inşaat boyaları 

Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi

Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri
* Baymak Kombi ve E.C.A
« Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30
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Konut faizi %1'in Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

altına iniyor
•*</

Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
yasama yılı başlar 
başlamaz mortgage 
(uzun vadeli uygun 
koşullu konut finans
man sistemi) enstrü
manını devreye soka
caklarını bildirdi.
Başbakan Yardımcısı 
ve Devlet Bakanı 
Abdüllatif Şener, 
uzun süredir gün
demde olan konutta 
mortgage sistemini 
yeni yasama yılı 
başlar başlamaz 
devreye sokacak
larını kaydetti.
Mortgage ile 
bankaların verdiği 
uzun vadeli konut 
kredileri arasında 
hiçbir ilişki 
olmadığını belirten 
Başbakan Yardımcısı 
Şener, "Şu anda

I mortgage devrede 
! değildir. Mortgage, 
' daha güvenli bir yapı 

ifade eder. Kamuoyu, 
bankaların verdiği 
krediyle bu sistemi 
kanştırmamalıdır. Bu 
sistemde faizler 
yüzde Tin altına 
düşer" dedi. 
Türkiye'nin istikrara 
kavuşmasıyla birlikte 
bazı enstrümanların 
sırayla devreye 
sokulduğunu ifade 
eden Şener, mort
gage sisteminin 
istikrarsız ülkelerde 
mümkün olmadığını 
anlattı. Sermaye 
Piyasası Kurulu'nun 
(SPK) çalışmalarını 
tamamladığını ve son 
şeklini vererek mort
gage ile ilgili tasarıyı 
hazırlayıp açılmadan 
Meclise gönderecek
lerini ifade eden 
Bakan Şener, bu sis
tem sayesinde

isteyenlerin uzun 
vadeli kredilerle 
rahatlıkla ev sahibi 
olacağım, ayrıca 
inşaat sektörünün 
hareketleneceğini 
dile getirdi.

İzmir Vadeli İşlemler 
Borsası'nı ziyaret 
eden Bakan Şener, 
burada yaptığı açıkla
mada, Hükümetin 
uyguladığı istikrar 
programının yan 
meyvelerini verdiğini 
belirterek, üç yıldır 
uyguladıkları progra
ma taviz vermeden 
devam edeceklerine 
işaret etti. Türkiye'nin 
üç yılda yüzde 25 
büyüdüğünü, bunun 
önemli bir oran 
olduğunu bildiren 
Başbakan Yardımcısı, 
"Enflasyon tek han
eye geldi. Faizler 
duştu. ı'sfiKraf fîfd- 
gramının, günlük pro
gramlara göre büyük 
avantajı var. Daha 
önce işlemeyen âtıl 
kapasitelerin istikrar
la harekete geçmesi 
sözkonusudur. İnsan
larımız için umuttur.- 
İşadamlarımız bu 
ortamda yatırım 
kararlarını cesaretle 
verebilmektedir.
Yabancı yatırımcıların 
Türkiye'ye gelmekte
dir" şeklinde konuş
tu.
Vadeli İşlemler 
Borsası'nın (VOB) 
Türkiye'de yıllardır 
konuşulan bir konu 
olduğunu da hatırla
tan Abdüllatif Şener, 
istikrarsızlık yüzün
den yıllarca devreye 
sokulamayan bor- 
sanın ülkedeki 
istikrar sayesinde 4 
Şubat'ta açıldığını

hatırlattı. Şener, 
VOB'un açılışının 
üzerinden kısa bir 
süre geçmesine rağ
men faal bir şekilde 
çalıştığını, ayrıntılı 
bilgi almak için 
ziyarette bulun
duğunu söyledi.
Son günlerde hakkın
da çıkan haberlerle 
ilgili soruları da 
cevaplayan Şener, 
yabancı sermayeyle 
ilgili Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan la 
görüş ayrılığı 
olmadığını ve dön 
beş gündür bu 
konunun üzerinde 
yeterince konuşul
duğunu dile getirdi. 
Saadet Partisi'nin 
(SP) başına geçeceği 
şeklindeki çıkan 
haberlere ise, - 
"Bazıları palavra 
sıkıyor. Bu 
palavraların arkasına 
takılmayın" şeklinde 
cevap verdi. İzmir'de 
dinlenmek için birkaç 
gün kalacağını 
söyleyen Şener, bir 
gazetecinin, "Bu 
sürede karar mı vere
ceksiniz?" demesi 
üzerine, "Ben her 
zaman kararhyımdır. 
Karar vermek için 
dinlenmeme gerek 
yok" diye konuştu.

SPK Başkanı Doğan 
Cansızlar'ın da

bulunduğu ziyarette 
VOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuğrul 
Yemişçi, gazetecilerin 
borsayla ilgili soru
larını cevapladı. 
VOB'da en az ilginin 
buğday ve pamuk 
kontratlarına 
olduğunu belirten 
Yemişçi, "Bazı çevrel
er bunu borsanın 
başarısızlığı olarak 
lanse ediyor. Bu bor- 
sanın hiçbir riski yok. 
Bizim hiçbir 
ena'işeffîız yûA'. 
Tan.amen plan
ladığımız gibi gidiy
oruz. İleride sadece 
iki tane değil, başka 
tarım ürünleri de 
burada işlem göre
cek" dedi.

KAYIP
İş yerimize ait 

Seri A
Özel Seri B 

367751 -367801 
sayılı koçanın 
367766 nolu 

nüshası 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. 

Alaattin AKÇAN 
AKÇAN PETROL

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 

meşruhat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

* BURSA HAKİMİYET VE ' 

■ KENT GAZETELERİNE ■ 
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
I KÖRFEZ REKLAM > 
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1

İçimizden biri
Devam; Bir süre sonra kadınları bu güzel eser

lerde anlatılmaya çalışıldı. Birdevrim'in seramik 
kapı tokmaklarında kadınları çağıştıran figürler, 
genel olarak yuvarlak hatlı ve yürekleri açık 
yorumlanmış olarak görüyoruz.

Kapı tokmaklarındaki süslerin seslerini 
duyurmak için her yolu deneyen özgürlüğe kavuş
ma çabası içinde kadınlar olarak tanımlıyor.

Peki sanatçıda bu çağrışımları uyandıran 
kapı tokmakları hikayesi nedir?

Kendisinden dinleyelim.
Çalışmalar öncesinde kapsamlı bir araştırma 

yapan ve bu konuda birde tez hazırlayan 
Birdevrim.

Tokmağın yapısı; Ses duyurmada kullanılan 
tokmak adını verdiğimiz aksam tek parçadan 
oluşur ve köçek adı verilen bağlantı halkası ile 
kapıya takılır. Tokmağın altında ayna dediğimiz 
süsler bulunur. Kimi zamanda Tokmak olduğu gibi 
takılır. Tokmak kolu vurulduğunda ses çıkarması 
için, alt uçta bulunan kanat tahtasına çakılmış 
kabaraya vurulur.

Kapı kanatları üzerinde yardımcı unsur 
olarak görev yapar. Halkalar yuvarlak bir halka 
aynasının ortasına çakılır. Bunlarda tokmak yerine 
geçer. Bu halkalara şakşak veya çekecek denir.

Kapı tokmakları her biri değişik şekilde 
yapılmıştır. Üzerinde kartal, kuş, yılan, ejder gibi 
hayvan şekilleri bulunur. Bu figürler zaman içinde 
değişime uğramış. Müslümanlığın kabulünden 
sonra hayvan ve insan tavsirleri azalmış ve bir 
süre sonrada yok olarak yerlerini sade şekillere, 
halkalara, oval ve yuvarlak formlara bırakmıştır.

Bütün bunlann bir tesadüf olmadığı, insan
ların inanışları ve töreleri doğrultusunda geliştiği 
belirtilmiştir.

Bu kapı tokmaklarındaki figürlerin öyküleri' 
vardır. Kapı tokmaklarının tasvirlerini ve mitolojik 
yönünü ele alıp baktığımızda ilginç sembollerine 
rastlıyoruz. Örneğin; insan için bir duyuru aracı 
olarak görev yapan kapı tokmaklarının üzerindeki 
figürler, sanatçılar tarafından dönemin inançtan, 
korkuları, ümitleri doğrultusunda sembolik mak
satları düşünülerek yapılmıştır.

Urartular zamanında yapılan formlarda yılan 
başları var. Urartular, yılan başlannı şeytanın 
evlerine girmemesi için işlenmişlerdir.

Selçuklular döneminde de hayvan kom
pozisyonlarının orta aşya inançlanna bağlı sembo
lik anlamlar taşıdıkları anlaşılmıştır.

Arslan, kartal gibi hayvanlar kullanıldıkları 
yere göre bazen güneş ve aydınlık bazen hüküm
darlık, bazende ölüm sonrası yaşam ve cennet 
sembolü olarak yer almıştır.

Kimi kapıların üzerinde ana tokmakların 
altında ikinci bir tokmak vardır. Kapıdan büyük 
tokmağın sesi geliyorsa; gelen misafir erkek, 
küçük tokmak sesi geliyorsa gelen misafir 
kadındır. Zor durumda kalan birinin kapı halkasını 
tutması kapıya sığınmak anlamındadır.

İşte Aydan Birdevrim'in kişisel 12.nci sergi
sine ayırmış olduğu konu kapı tokmaklan idi. 
Bütün arzularından biride bu sergilerden, elinde 
kalan parçalardan doğduğu yer olan Gemlikte ve 
Bursada açması.

Kapı anadolu evlerinde önemli bir öğedir. 
Ailenin sosyal ve kültürel kimliğini belirler. 
Tokmaklarda aynı şekilde içinde yaşayan toplu
luğun sosyal durumunu simgeler. Zenginin kapı 
tokmağı kalın, ağır süslü ve prinçtendir.

Yoksulunki ise ince, basit, demirden bir halka-
dır.. İşte Gemlikte sadece bir 
sporcu değil bilmediğimiz, 
sporcu gibi sahne sanatkarı, 
yüksek düzeyde meslek 
sahipleri, ressam, seramikçi.

Aydan bugün İstanbul 
Üniversitesi cam, seramik, 
çini işletmeciliği program 
başkanı olarak vazife yap
maktadır.

Aydan Birdevrim 
(Balmumcu) köşe yazarımız 
Barboros'un kızıdır. Aydan Birdevrim’im yaptığı 

kapı kokmalarından bazdan
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İyi bir eş olmanın altın anahtarı
Doğru ilişki olmadan, 
aşk olmaz. Bir ilişkiyi 
doğru ilişki yapan ise 
o ilişkinin aşkı 
yaşatabilmesi. Şu 
halde şunu sor
malıyız: Nasıl bir iliş
ki aşkı var eder ve 
sürdürür? Sorunun 
kısa cevabı şu: "İyi" 
bir eş olmak, doğru 
ilişkinin anahtarıdır. 
Peki naşı
Aşk en çok kafa yor
duğumuz konu. 
Herkesin bir aşk 
çözümlemesi var, 
ama işin esası şu ki, 
doğru ilişki olmadan 
aşk da olmaz...
Yıldız tozlarından 
kalbin derinliklerine 
bilim maceramızın 
şimdilerdeki en 
neşeli duraklarından 
biri, aşk. Aşk, fiziği 
kimyasıyla, nörolojisi 
psikolojisiyle daha 
yeni pek çok alet 
edevatla iyice kur
calanıyor.
Kurcalandıkça, 
reçetelenebilir bir 

müsekkin, bir yan
dan da en güçlü 
reklam -ve 
dolayısıyla, 
siyaset- nesnesi 
haline geliyor. 
Nesneleştikçe 
insani olmaktan 
uzaklaşan aşkın, 
aslında iki kişi 
arasında bir ilişki 
biçimi olduğu da 
gözden kaçıyor. 
Şahane aşk 
çözümlemeleri 
arasında iki insan 
ilişkisi yerine iki 
pazarlamacının gölge 
oyununu ya da iki 
gölgenin pazarlama 
oyununu bulmak, 
aşk bulmaktan daha 
büyük ihtimal.
Aşkın amentüsü fizik 
ya da kimya diliyle 
ifade edilebilir 
elbette. Ama fiziğe ya 
da kimyaya kolay 
kolay sığmayacak 
olan, bir ilişki 
olmadan bir aşkın da 
olamayacağıdır. 
Aslında bu yazının

başlığı "İlişkinin 
Amentüsü" olmalıy
dı. Ama biz "aşk 
olmadan ilişki olmaz" 
diye bellediğimizden, 
yazımız okunsun 
diye, aynı pazarlama 
tuzağını kullanmakta 
sakınca görmedik.
Oysa söylemeye 
çalıştığımız, ilişki 
olmadan aşk olmaya
cağıdır. Daha da art
tıralım: Doğru ilişki 
olmadan, aşk olmaz. 
Bir ilişkiyi doğru iliş
ki yapan ise o 
ilişkinin aşkı yaşata

bilmesi. Şu halde 
şunu sormalıyız: 
Nasıl bir ilişki aşkı 
var eder ve 
sürdürür? Sorunun 
kısa cevabı şu: "İyi" 
bir eş olmak, doğru 
ilişkinin anahtarıdır. 
Endişelenmeyin. 
Hemen şimdi iyi bir 
eşin tarifini veriyoruz 
-daha önce de yarar
landığımız Robert J. 
Sternberg'ün görüş
lerinden ilhamla.
Böylece kimse "yok 
sana göre iyi, yok 
bana göre iyi" diye

meyecek.
> İyi eş, diğerini çan
tada keklik görmez. 
Başkalarıyla birlik
teyken kendine 
özenen ama eşiyle 
baş başayken yeter
ince özenmeyen eş, 
diğerini çantada kek
lik görmeye 
başlamış demektir. 
Diğerine karşı 
(bakımına, 
görünüşüne, 
duruşuna) özen 
göstermemek, diğeri
ni etkilemeye ve ara 
sıra -yani sık sık- 
yeniden elde etmeye 
çalışmamak, ilişkinin 
zeminini dinamitle
mekle birdir. İlişki, 
sürekli yenilik ve 
tazelikle beslenmesi 
gereken canlı bir var
lıktır. Onu kendi 
haline veya diğerinin 
insafına bırakmak 
güçsüz düşüp 
ölmesini seyretmekle 
birdir.
> İyi eş, ilişkisini 
hayatın diğer 

parçalarından önde 
tutar. Herkesin işi, 
gücü, kariyeri, evi, 
anası, babası, tamir 
edilecek eşyası, 
ödenecek faturası 
var. Bunlar kimseyi 
ayrıcalıklı kılmaz. 
Hayat memat mese
lelerini ilişkisine 
dayanarak ya da 
sürekli sırasını kay
dırarak halletmeye 
çalışan eş, ilişkiyi 
öldürür. İyi eş, hayat 
meselelerinden ilişk
isini beslemeye 
çalışan ve ilişkisin
den kuvvet alan eştir. 
> İyi eş, diğerinin 
ihtiyaçlarını anla
maya ve karşılamaya 
isteklidir. Kediler, 
çiçekler ve çocuklar 
ihtiyaçlarını önceden 
ifade edemezler.
İfade edebildiklerinde 
iş işten çoktan 
geçmiş olur. Bu yüz
den vânikıârı?* 
ihtiyaçları önceden 
sezilmeli ve zamanın- İL 
da ilgilenilmelidir.

HAÇİN
Yazan : Zebercet COŞKUN

Pencereyi kapadım. Seki üstünden 
ayrılamıyoruz, gözümüzü ayıramıyoruz 
karşı tepeden. Odanın içi hemen buz gibi 
oldu, Dürüye bir kucak çalı çırpı attı 
sobaya. Elimdeki Kur’an’ı konsolun 
üstüne bıraktı. Çocuklar yanıp sönen 
ışıkları gözlüyorlar, derinden gelen güm
bürtülere kulak veriyorlar. Dudaklarım 
alışkanlıkla kendi kendine kıpırdanıyor
lar. Fatma daha açık dua ediyor, ellerini 
gökyüzüne kaldırmış , gözlerinde yaşlar... 
Günler var ki, ilk kez seviniyor, ilk kez 
umutlu. (Tanrım, günahsız çoluk çocuğu 
koru! Onların yüzü suyu hürmetine...) 
Ortalık karardıkça manastır tepelerindeki 
ateş daha belirli, daha ışıklı oluyor. 
Gökyüzünün rengi karadan laciverte 
dönüyor önce, sonra sarı alevler 
görünüyor.. Uçlarda kızıl çatallı sarı 
alevler... Çatlıyor, açılıyor. Yine her yer 
karanlıklara bürünüyor.

Yine kızarıyor gökyüzü, ateşler parça 
parça, iplik iplik tepeden aşağı dökülüy
or. Sonra yine gümbürtü, sonra yine 
karanlıklar... Ben sıra sıra atlar görüyo
rum düş gözlerimle. Beli fişekli, başı 
kalpaklı, omuzu tüfekli yiğitler görüyo
rum. Kara bıyıklar burma burma. Atlar 
hep birden kişniyor... Birinci sırada ek 
sarıklılar, önlerinde davullar, sarıklıların 
ellerinde çifte tokmaklar, indiriyorlar.

Güm güm inildiyor dağlar. İkinci, sıra 
borazanlılar, bir tatlı nağme kulaklarım
da... Gökyüzü yırtılıp yırtılıp birleşiyor. 
Coşkunum sevinçliyim. Ötekiler kızaran 
gökyüzünün sarı ışıklarında neler görüy
orlar bilmiyorum ama, tümümüzün bek
lediği bir.. Umudumuz hep aynı şeyde, 
aynı yönde. Daha güçlü hissediyorum 
kendimi, coşkunum. Dualarım daha 
açık... Sabahlar oldu, çocuklar seki 
üstünde kıvrıldılar, biz gözümüzü karşı 
tepelerden ayırmadık...

HAÇİN'DE kıyamet o ilk top atışın
dan sonra koptu. Şubat ayının son gün
leri. Çeteler ine ine karşı tepelere 
gelmişler. Yandan yönden, sağdan, sol
dan çepeçevre sarılmış Haçin. 
Ermenilerin korkusu çılgınlık halini aldı. 
Ölümün günden güne yakınlaştığını 
görmek, kıskıvrak yakalanacaklarını his
setmek, akıllarını başlarından alıyordu.

Yalnız jandarma dairesindeki bir avuç 
bayinsiz çılgın jandarma durumun kendi 
planlarına uygun bir şekil aldığını görüp 
için için seviniyorlardı. Ne kadar karışır
sa ortalık, haik ne kadar birbirine girerse 
onlar için o kadar uygun bir durum 
yaratılmış olacaktı. Koca Fransız ordusu 
nasılsa şu bir avuç başı bozuk Türk’le 
baş edecektir. Ölümü akıllarına bile getir
miyorlar. Önemli olan ortalığın karışması. 
Karışabildiğince karışsın. Yenilgiyi akıl
larına getirmiyorlar.

Çalyan Karabit o geceyi uykusuz 
geçirdi. Jandarma kumandan vekili 
mülazım Ohannes, Monsenyör, 
Haraçyanlı, savcı Cebeciyan ve HAçin’in 

önde gelenlerinden bir kaç kişi kay
makamın odasında toplandılar. Yeni plan
lar hazırladılar.

Yapılacak ilk iş manastır tepelerine 
inen Türk çetelerini geri püskürtmek. 
Haçin’de silahlı altı yüzden fazla asker 
var. Çetelerin sayısı elliyi, pek pek yüzü 
geçmez. Haçin’deki altı yüz askerle 
hücuma geçmeye karar verdiler. Oturup 
Kozan’dan gelecek yardımı gözlemekle 
vakit geçirmek, Türklerin saldırganlık
larını ve düşlerini artırmaktan başka bir 
işe yaramayacaktır. Hemen o gece bir iş 
bölümü yapıldı. Askerlerin başına 
kumandan olarak Cebeciyan getirildi. Bu 
geçici bir kumandanlıktı. Gün günden 
herşey yerine oturacak, daha uygun 
kararlar alınacak. Çalyan Karabit ertesi 
sabahtan başlayıp bir savunma planı 
hazırlamaları gerektiğini söyledi.

Cebeciyan, Haraçyanlı, Ohannes ve 
ötekiler gece yarısından önce evlerine 
dağıldılar. Cebeciyan doğrudan kışlaya 
indi. O geceyi orada geçirecekti. Kışla 
hükümet konağının yanında çatak deresi 
kıyısındadır. Önceden Protestan mekte
biydi burası, sürgünden döneli beri kışla 
olarak kullanılıyor.

Herkes dağıldıktan sonra Çalyan 
Karabit lambasını iyice kıstı, perdeyi 
usulca araladı. Rüzgar deli deli esiyor, 
çerçeveler zangırdıyor. Karşı tepeleri 
uzun uzun gözledi. Çıt yok... Bir ses, bir 
ışık, bir işaret hiç bir şey görünmüyor, 
işitilmiyor. Ak tepeler karanlıkların içinde 
durgun, kıpırtısız. Yalnız rüzgarın çıtırtısı, 
kuru dalların kıpırtısı.
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Musluk suyunda 
tehlike var

Günde n^kadar fmtlık yemel
Musluk suyunda 
tehlike var!
Antalya'nın 
Gazipaşa İlçesi'n- 
deki, içme suyu 
şebekesinde yük
sek miktarda 
koliform bulunması 
nedeniyle, 18 
Temmuz Pazartesi 
gününe kadar mus
luk sularının kay
natılmadan içilmesi 
yasaklandı.
Kaymakam İsmail 
Gültekin başkan
lığında toplanan 
İlçe Hıfzısıhha 
Kurulu şehir suyu
nun pazartesi 
gününü kadar kay
natılmadan 
içilmemesi 
kararı aldı. Karar 
vatandaşlara 
belediye hopar
löründen duyuruldu. 
Belediye Başkanı 
Cemburak Özgenç, 
içme suyunun klor
landığını, 
ancak gerekli ted
birlerin alınacağı 
pazartesi gününe

kadar 
musluklardan akan 
içme suyunun 
kaynatılmadan 
içilmesi ya da 
yiyeceklerde kul
lanılmasının 
tehlikeli 
olduğunu bildirdi. 
Pazartesi günü 
gerekli tedbirler alı
nacağını ve ana 
depoya 
elektrik hattı 
döşenerek, suyun 
burada otomatik 
olarak klor

lanacağını 
anlatan Özgenç, 
"Ayrıca suyun 
beslenme 
havzalarında da bir 
dizi önlem

j/e inceleme 
oaştetiyoruz.
İçme suyunun 

beslendiği düdenleri 
jeolojik 
olarak incelettire
ceğiz.
Edinilecek bilgi 
ışığında gerekli 
tedbirleri 
alacağız" dedi.

Günde ne kadar 
fındık yemeli? 
Başbakan ile Prof. 
Dr. Yaşargil arasında
ki fındık sohbetinin 
ardından günde ne 
kadar fındık yeneceği 
konusu tartışma 
konusu oldu. İşte ne 
kadar fındık yenmesi 
gerektiği ile ilgili 
uzman görüşü; 
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Ordu Ziraat Fakültesi 
Gıda Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Dr. Atilla 
Şimşek, fındığın 
enerji değerinin 
fındık bileşimine 
göre değişmekle bir
likte 100 gram 
fındığın ortalama 634 
kalorilik enerji 
verdiğini belirtti. 
Şimşek, yaptığı açık
lamada, fındığın 
enerji değerinin 
fındık bileşimine 
göre değiştiğini ifade 
ederek, "Bununla bir
likte 100 gram fındık 
ortalama 634 kalorilik 
enerji vermektedir. 
Bu enerji değerinin, 
kcal/100g olmak 
üzere bal (330) ve 
pekmez (220) gibi 
yüksek enerjili ürün
ler yanında kabuklu, 

taze ve kurutulmuş 
meyvelerin enerji 
değerleri ile 
karşılaştırıldığında 
çok yüksek değer 
olduğu görülmekte
dir" dedi.
ABD'de halk sağlığı 
üzerine yapılan çalış
malar sonucunda, 
kişi başına günde 4 
kere kabuklu meyve 
tüketenlerde kroner 
kap rahatsızlıklarının 
yüzde 50 oranında 
azaldığının 
görüldüğünü ifade 
eden Şimşek, şöyle 
devam etti: "Fındık 
diyeti uygulanan 
şeker hastalarında 
fındıktaki oleik asit 
nedeniyle kan şekeri 
ve kan basıncında 
düşüşler 
görülmüştür. Ayrıca 
kandaki trigliserit ve 
LDL kolesterolü 
seviyesinin düştüğü, 
HDL kolesterolün art
tığı dolayısıyla da 
toplam kolesterolün 
düştüğü tespit 
edilmiştir. Amerikan 
Kalp Cemiyeti'ne 
göre günlük enerji 
ihtiyacının 
yüzde 30'nun yağ 
kaynaklı ve 
monoansatüre 
yağların da toplam 

enerjinin 
yüzde 10-15'ni sağla
ması, ayrıca besin 
uzmanlarına göre, 
dengeli diyetlerde 
enerjinin yüzde 10- 
15'nin proteinlerden 
sağlanması öner
ilmektedir." 
"GÜNDE 7-8 ADET 
FINDIK YETERLİ" 
Yapılan araştırmalar
da 100 gram fındıkta
ki proteinden 
sağlanan enerjinin 
toplam enerjinin 
yüzde 11.7'si olduğu
nun tespit edildiğini 
kaydeden Şimşek, 
şunları vurguladı: 
"Görüldüğü üzere 
gerek yağdan gerek 
proteinden sağlan
ması gereken 
enerji ihtiyacı, 73-100 
gram fındıkla rahatça 
sağlanabilmektedir. 
Ayrıca 100 gram 
fındık, ergin bir 
insanın 800kcal/gün), 
enerji ihtiyacının 
yüzde 23'nü, ağır 
işlerde çalışan bir 
işçinin (3500 kal/gün) 
enerji ihtiyacının 
yüzde 18'ni 
karşılayabilir. İnsan 
vücudu günlük 1 
gram çoklu doy
mamış yağ asidine 
ihtiyaç duyar.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

im
 n ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 5136500
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER

B Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su İşlet 513 4521 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

i AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü 

baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

MÜHENDİSLİK LTD.
Sebahattin DOKSANBİR

ŞTİ.

Buderus

ÇısısnN)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOGALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58



Gemlik Yerleşkesi için AKP Hükümetinden gelmeyen gelpi.

Borusan’dan Üniversiteye destek
Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi Yüksek Okulları binasının yapımını üstlenen Borusan Grubu ve 
Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı ile bugün düzenlenecek protokolün imza töreni yapılacak. Haberi 5’de

fiFMI İK’İN İl K GÜKII ÜK CİA7FTFSİ

18 Temmuz 2005 Pazartesi korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Narlı’da boğulma
Yaz sezonun en yoğun günlerinden birin 
daha yaşandığı dün, sahillerde binlerce 
insan sıcaklardan bunaladığı için serinle
mek için denize girerken, Narlı Köyün’e 
Bursa dan gelen Yücel Yıldırım(32) adında
ki şahıs girdiği denizde boğularak can 
verdi. Yıldırım’ın denizden çıkarılan cesedi, 
Muammer Ağım Devlet Hastanesine getiril
di. Ancak, yapılacak birşey kalmamıştı.

Cumartesi günkü yağışlarda yine onlarca işyeri sular altında kaldı.

Her yağışta aynı manzara
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yağmur ve deniz..
Bu yıl bereketli bir sezon yaşıyoruz.
Genelde Gemlik ve çevresine temmuz 

ayında pek yağmur düşmezdi.
Havaların kurak gitmesi nedeniyle zeytin 

üreticisi büyük üzüntü duyardı.
Bizim üreticimiz yağmur beklerken, bazı 

yörelerde ise yağmur ürüne zarar veriyor.
Gemlik’te yoğun yağan yağmurdan sonra 

benim 20 yılıdır gördüğüm manzaralara 
tanık oluyoruz.

Kotu düşük olan Gazhane Caddesi, İstik
lal Caddesinin ■ bir bölümü, Orhangazi 
Caddesi’nin bir bölümü, Osmaniye 
Mahallesinde bazı yerler, Hürriyet Caddesi 
gibi...

Buralara Gemlik Belediyesi, şimdi de 
BUSKİ çözüm bulamıyor.

Gazhane Caddesinde botla gezildiğini 
anımsarım.

1999’da yağan şiddetli yağışlar nedeniyle 
Işyerimi iki kez su başmıştı. Sonra deprem 
vurdu. Şimdi ki yerime taşındım. Bir gün 
önce yağan sağanak yağışın ardından 
başlayan sıcaklar insanı bunaltıyor.

Dün, Küçük Kumla sahillerinde boş bir 
alan yoktu.

Yıllardır Kumla’dayım, böylesine kala
balık bir pazara raslamadım.

Kumla’nın pis ve bulanık denizine aldıran 
yok.

Bay, bayan, genci, yaşlısı, mayosunu 
giyen, bir yer bulunca yerleşiyor ve 
güneşin, denizin tadını çıkarmaya çalışıyor.

Garibanlar Kumla’da, paralıları Güney 
sahillerimizde...

Gemlik, en küçük bir yağışta bile sular altında kalıyor. Kodu düşük olan Orhangazi 
Caddesi, Hürriyet Caddesi, Kumsal Sokak, Adliye önü, Gazhane Caddesi’nde işyerleri 
ve konutların birinci katları su baskınına uğruyor. BUSKİ’nin çabaları bu yağmurda da 
sonuç vermedi. Onlarca esnafın işyerlerini yağmur suları bastı. Haberi sayfa 3’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma Belediye’den aldıkları
Bir Gemlik Klasiği

Yağmur..
Çiftçiye bereket getiriyor.
Toprağa hayat katıyor.
Şaire ilham veriyor.
Ama önlem alınmazsa felakete 

dönüşüyor.
Gemlik’te olduğu gibi..
Cuma günü Gemlik Sokakları 

Belediye’nin anonslarıyla çınladı.
“Etkili yağmur geliyor.Vatandaşlar 

gerekli önlemleri alsın”
Tahminler gerçekleşti ve cumayı 

cumartesi’ye bağlayan gecenin sabahında 
Gemlik yine gök gürültüleri ve ardından 
gelen yağmurla uyandı.

Sabah saat 07,30’da evlerinden dışarı 
çıkan Gemlik’liler sokaklarda oluşan yağ
mur göletlerini aşarak işlerine ulaşabildil
er.

15 gün önce, bir yıl önce ,2 yıl önce ,5 
yıl önce yaşanan tablo yeniden görüntüye 
gelmişti.

Evleri yine su basmış,işyerleri yine 
sular altında kalmıştı.

Çünkü Gemlik’te değişen ve gelişen bir 
şey ne yazık ki yoktu.

Parası çok olan Belediye yine yağmura 
teslim olmuş ve gırtlağına kadar suyun 
içine batmıştı.

İşin ilginci bir gün önce vatandaşını 
uyaran belediyenin kendisi önlem almayı 
unutmuştu.

Ya da ağzından çıkanı kulağı duymuy
ordu.

Kuşkusuz alt yapı bir günde çözüm
lenecek iş değildi.

Ancak üst yapıya dönük önlemler alın
abilirdi.

Örneğin ana artellerde yaya ulaşımını 
sağlamak için sandal tedarik etmek, bot 
sağlamak gibi.

Bir arkadaşım önerdi.Bu tür durumlar
da kanolar çok işe yarıyormuş

O da yok.
Görünen o ki, AKP’li Belediye 

Türkiye’yi olduğu gibi Gemlik’i de sulara 
sellere kurban edecek.

Sorumsuzluğun yaşam biçimi halini 
aldığı ülkemizde duyarsızlık da toplumun 
tepeden tırnağa tüm kesimlerini etkisi altı
na alıyor.

Tıpkı Cumartesi sabahı yağan yağmur 
gibi..

Gemlik’ti 21 yüzyılda yağmur sularıyla 
boğuşmayı hak ediyor mu?

Evinde mahsur kalmak ya da caddel
erde paçalarını sıvayarak yürümek 
Gemlik’te yaşayanlar için kader mi?

Oysa insan yağmurla birlikte ruhunu 
dinginleştirmek,toprağın kokusunu 
solumak istiyor.

Ama;yağmur Gemlik’te 
korkutuyor.Kabusa dönüşüyor.

Attilla Ilhan’ın dizelerinde olduğu gibi..
“O gemiler ki yağmur taşır 
gece sabaha karşı birden 
korkularımıza bulaşır 
gök gürültüsüyle derinden 
o gemiler ki yağmur taşır 
gözümüz kamaşır şimşeğinden 
o gemiler ki başkalaşır”

tazminatı bağışladılar
Eski Başkan Ömer Bal’ın tapulu mülklerine yaptığı gezi yolunun 
parkelerini söktükleri için bir tabelaya yazdığı yazılardan dolayı 
Belediye alehine açılan davada 7 bin YTL tazminat kazanan Kumla 
ailesi, paranın 4 bin YTL’sini Belediye’ye bağışladılar.
Gemlik Pak Otel 
sahibi Berkay Kumla 
kardeşi Birsen 
Kumla, Ayşen 
Toksoy ile Oktay 
Güler’in Küçük 
Kumla İskelesi’ndeki 
Belediye Hizmet 
binasının yanında 
bulunan 550 
metrekarelik 
arsalarına izinsiz 
gezi yolu yapan 
belediye’nin uygula
ması kızan mal 
sahipleri kaldırım 
taşlarını söktürünce 
ilginç bir durumla 
karşılaştılar.
Küçük Kumla 
eski Belediye 
Başkanı Ömer Bal 
tarafından sökülen 
parke taşlarının 
hemen yanına bir 
tabela yazdınan Bal, 
“Bu parke taşları 
aşağıdaki şahıslar 
tarafından sök- 
türü İm üştür” diye 
mal sahiplerini 
teşhir edince, 
Belediye hakkında 
mal sahipleri 
Gemlik Adliyesi’nde 
tazminat davası 
açtılar.

İki yıldır devam 
eden dava 
sonunda Küçük 
Kumla Belediyesi 
mal sahiplerine 
7 bin YTL. tazmi
nat ödemeye 
mahkum edildi. 
Belediye tarafın
dan mal sahipleri 
ne ödenen bu 
paranın 3 milyar 
lirasının davaya 
bakan Avukata 
ödendiğini 
söyleyen Berkay 
Kumla, davayı 
para için 
açmadıklarını, 
yapılan haksız
lığa tepki 
nedeniyle açtık
larını söyledi. 
Berkay Kumla’nın 
Gemlik’teki temsil
cisi 4 bin YTL. 
nakit parayı 
Küçük Kumla 
Belediyesi’nin 
hesabına bağış 
olarak yatırdı ve 
makbuzunu da 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre’ye verdi. 
TEŞEKKÜR ETTİ 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı

Bayan hasta ve 
çocuk bakılır.

Mür. Tel:
0.543 835 52 73

Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre, 
Berkay Kumla ve kardeşlerinin Belediye’ye bağışladık

ları 4 bin YTL lik makbuzu gösterirken görülüyor.

Eşref Güre, 
Berkay Kumla ve 
kardeşleri ne 
teşekkür ederken, 
yapılan yanlışlıklar 
yüzünden 
Belediye’nin tazmi
nat ödemek 
zorunda kaldığını 
söyledi.
Güre, “Mal sahipleri

Belediye’ye dava 
açarken, para 
için dava açmadık

larını, onurlarıyla 
oynandığını 
belirterek, kazandık
ları paranın vekelet 
ücreti dışında 
kalanını belediye 
mize bağışladılar.” 
dedi.

ELEMÂNARÂNIYÖRİ

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere 
lastik tekerlekli Loder kullanabilen

operatör aranmaktadır J
Müraacat: 514 00 60
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Cumartesi günkü yağışlarda yine onlarca işyeri sular altında kaldı

Her yağışta aynı manzara
Cumartesi günü 
yağan sağnak 
yağışlar ilçemizde 
yine ev ve işyer
lerinde su baskın
larına neden oldu. 
Cumartesi günü 
sabah saat 6.30 
sıralarında 
başlayan sağanak 
yağışlar, ilçemizin 
kodu düşük olan 
cadde ve sokak
larındaki işyerileri- 
ni bir kez daha 
vurdu.
Sağanak yağışlar 
nedeniyle İstikal 
Caddesinin 1 
Nolu aralık bölü ile 
Gazhane Caddesi 
ve Kumsal Sokak, 
Orhangazi 
Caddesi girişi, 
Hürriyet 
Caddesinin köprü 
girişinde alt kat 
işyerleri ve konut
ları su bastı.
Esnaf kapılarının 
önlerine kum tor
bası koymasına 
karşın yağmur 
suyunun işyerleri 
ne girmesini 
önleyemedi. 
BUSKİ 
YETERSİZ KALDI 
Saat 8.oo e doğru 
şiddetini arttıran 
yağmur suları yağ
mur giderlerinin 
tıkalı olması 
nedeniyle denize 
ulaşamayınca 
Gazhane 
Caddesinde, bir 
nolu aralıkta ve 
Adliye önlerinde 
50 santimetreye 
kadar yükseldi. 
Burada bulunan 
işyerleri tamamen 
sular altında 
kalırken, İcra 
Müdürlüğü’ne su 
basması daha 
önceden alınan 
önlemler ile 
önlendi.
Orhangazi 
Caddesi ve 
Kumsal Sokak 
esnafı her yağmur
dan sonra aynı 
sonuçla 
karşılaştıklarını, 

artık yapacakları 
tek şeyin işiyer- 
lerinden çıkmak 
olduğunu söyledil
er.
Bir hafta arayla iki 
kez 
işyerlerinin su 
basması nedeniyel 
büyük sıkıntılar 
yaşadıklarını 
söyleyen esnaflar 
geçmişte Gemlik 
Belediyesinin 
şimdi de BUSKİ’ 
nin soruna köklü 
çözüm 
üretemediğini 
söylediler.
BAŞKAN BASKIN 
YERLERİNDE 
Yağmur sularının 
yükselmesi üzer
ine BUSKİ’ye ait 
su pompaları ve 
büyük kanal açma 
makinaları ile tüm 
kip basınların 
olduğu bölgelere 
dağıldılar. Gemlik 
Adliye’sinin önüne 
konan üç pompa 
yoğun bir şekilde 
çalışmasına karşın 
suları ancak öyle 
saatlerinde yağ
mur dindikten 
sonra 
boşalatabildi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Kumsal sokakta 
meydana gelen 
su birikintilerinin 
boşatılması 
çalışmalarına 
katılarak tıkalı 
olan yağmur 
giderlerinin açıl
ması için çalışan
ların başında 
bulundu.
BUSKİ teknik 
sorumlular da 
su basan yerlere 
gelmelerine karşın 
işyerleri ancak 
yağmur dindikten 
sonra temizlik 
yaptılar. Bu arada 
bazı apartaman- 
ların girişleri 
su ile dolu olduğu 
için vatandaşlar 
geç saatlere 
kadar sokağa 
çıkamadılar.

M
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Bursa Briç Spor Kulübü’nün bu yıl ilk kez düzenlediği turnuvaya 20 ekip katıldı

Kumla briç turnuvası yapıldı
Küçük Kumla 
Birinci Briç 
Turnuvası yapıldı. 
Bursa Briç Spor 
Kulübü ve Küçük 
Kumla 
Belediyesi’nin 
düzenlediği turnu
vaya Bursa’dan 
gelen 20 ekip 
katıldı.
Üç bayan briççinin 
de yarıştığı turnu
vada, birinciliği 
Sadi Akçaoğlu ye 
Muammer Keleş 
kazandı.
Pazar günü saat 
14.oo de Küçük 
Kumla Çınar Aile 
Çay Bahçesinde 
düzenlenen Birinci 
Briç Turnuvası’na 
Gemlikli briççiler 
ilgi göstermeyince 
Bursa Briç Spor 
Kulübü üyelerin
den 20 kişilik ekip, 
3 saat sünen çetin 
bir mücadele 
sonunda kupayı 
kazandılar.
On masada 
yarışan priççilerin 
dönerek oynağı 
turnuvanın birin
ciliğini 143 puanla 
Sadi Akçaoğlu ve 
Muammer Keleş 
elde ederken, ikin
ciliği 129 puanla 
Necati Yelkenci ile 
İsmail Topuzer, 
üçüncülüğü 125 
puanla Necmi 
Mungan, Haşan 
Hüseyin Dolmacı

elde etti. 
Bursa Briç Spor 
Kulübü basın 
sözcüsü Ahmet 
Yılmaz, gelecek yıl 
turnuvanın İkin
cisini düzenleye
ceklerini, Gemlik 
ve Küçük Kumla 
da oturan briççi
lerin de turnuvada 
yarışmalara katıl
masını bekledik
lerini söyledi.
Yılmaz ” Bu yıl bir 
ilki başardık.
GeIecek y11 daha 
güzel bir organi- 
zas yon ve 
duyurlarla bu tur
nuvayı sürdürmek 
istiyoruz.” dedi. 
Turnuvaya kalılan 
briççiler kupaları 
aldıktan sonra 
arkadaşları tarafın
dan kutladılar.

Küçük Kumla Birinci Briç Turnuvasında ilk üç dereceyi alan çift, kupaları aldıktan 
sonra gazetemiz objektifi yurıdakipozu ve rdiler. (Fotoğraf : Kadri GÜLER)

Briç turnuvası üç saat sürdü. Kurallara göre 
yapılan turnuvada ekipler çetin mücadele verdiler

ŞENEN MıhsHM'bf
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın.

Her çeşit balık ağları

* veıliğermııl-jınelerilelıivnefİNİ'jleyi:

ÖmerbeyMah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18

* Sakana Misina Ağları
* İp Ağ

Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası
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Kumla Pazarında ne ararsan var
Küçük Kumla dereboyunda her yıl açılan pazarda ne ararsanız var. Daha çok 
bayanların büyük ilgi gösterdiği pazarda bu yıl takı, çanta, çin malı saatler, 
triko tezahları ön sırada yer alıyor. Pazar geçmiş yıllara göre daha düzenli.
Yaz sezonunun en 
hareketli günlerini 
yaşayan küçük 
Kumla’da 
yazlıkçıların gözde 
mekanı Kumla 
Pazarına bu yıl da 
büyük ilgi var. 
Gün batımından 
sonra yemekler 
yenip sahilde 
geziye çıkan 
ailelerin büyük 
çoğunluğu her 
akşam mutlaka 
Kumla Pazarına 
girip dolaşmadan 
edemiyor.
Bu yıl >Küçük 
Kumla 
Belediyesinin daha 
düzenli bir hale 
getirdiği Pazar da 
esnaf da rahat. 
Bayanların daha 
çok ilgi göstediği 
Kumla Pazarının 
gözde tezgahları 
takıcılar. Takımları, 
çin malı ucuz 
satçiler, trikotaj 
çılar ve ucuz mal 
satan işyerleri ah

yor.
Saat 21.oo den 

sonra Kumla 
Pazarında yürümek 
bile sorun olurken, 
esnaf alışveriişler- 
den memun değil. 
“Kalabalık var ama 
alışveriş yeterli 
değil. Daha çok 
gezmeye ve bak
maya geliyorlar. 
Belediye ye 
oldukça yüklü 
kiralar ödüyoruz. 
Kumla da sezon 
kısa, kiramızı ve 
nafakamıza çıkara
bilensek razıyız”

diyen esnaf ay 
başlarınında 
haretin arttığını 
söylüyor.Gemlik 
ve çevre ilçeler
den de Kumla’ya 
gelenlerin mutlaka 
uğrak yeri olan 
Kumla Pazarında 
daha çok ucuz 
mallar satılıyor. 
Küçük sermayeli 
esnafın hem tatil 
yapıp, hem nafaka 
peşinde koştuğu 
bu Pazarda dolaş
mak, halkın büyük 
ilgisini 
çekiyor. Kumla’nın gözde alışveriş mekanı Kumla Pazarı here akşam dolup taşıyor.

Borusan’dan Üniversiteye destek
Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi Yüksek Okulları binasının yapımını üstlenen Borusan Grubu
ve Asım Kocabıyık Kültür Eğitim Vakfı ile bugün düzenlenecek protokolün imza töreni yapılacak.
Sunğipek 
Fabrikasının Uludağ 
Üniversitesine 
devredilmesine 
karşın AKP 
Hükümetinin bugünü 
kadar açılacak 
okullar için Üniver
siteye hiçbir ödenek 
çıkarmaması 
nedeniyle kolları 
sıvayan Üniversite 
Gemlik Yerleşkesi 
Rektör Temsilcisi 
Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu, Yüksek 
Okulların açılacağı 
binanın tamamanın 
Borusan Grubu ve

Asım Kocabıyık 
Kültür Eğitim Vakfı 
tarafından yaptırıla
cağını açıkladı. 
Bugün, bu nedenle 
Uludağ Üniversitesi 
ile Borusan ve Asım 
Kocabıyık Kültür 
Eğitim Vakfı 
ilgilileriyle yer- 
leşkede bir protokol 
düzenlenecek. 
Borusan kurucusu 
Asım Kocabıyık 
Borusan Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet 
Kocabıyık’ın da 
katılması beklenen 

imza töreninde, 
Uludağ Üniuversitesi 
Rektöre Prof. Dr. 
Mustafa yurtkuran 
ve Üniversite 
Senotosu da katıla
cak.
Siyasiler ve yerel 
yöneticilerinde 
katılacağı beklenen 
imza töreninen s 
ohnra bina Borusan 
İnşaat Grubuna 
teslim edilecek.
Öğırenim yılı başına 
kadar iki katlı 
binanın bitirilmesi 
bekleniyor. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, AKP Bursa 

miletvekili Faruk Çelik’e okulların kurulacağı yerleri gezidirirken
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İsrail operasyon hazırlığı yapıyor
İsrail ile Filistin 
arasında geçen Sah 
günü düzenlenen inti
har saldırısıyla 
başlayan gerilim tır
manıyor. İsrail 
ordusu, binlerce 
askerle Gazze 
Şeridi’ne saldırmaya 
hazırlanıyor.
İsrail, Filistinli mili
tanların roket ve 
havan topu 
saldırılarını önlemek 
için Gazze’ye geniş 
çaplı bir operasyon 
düzenlemeye hazır
lanıyor.
İsrail Savunma 
Bakanı Şaul Mofaz, 
Filistin Yönetimi’nin 
militanların 
saldırılarını durdur
maması halinde 
Gazze’ye geniş çaplı 
ve uzun bir operasy
on düzenleyecekleri
ni söyledi. İsrail 
Genelkurmay 
Başkanı Dan Halutz 
da, kabine toplan
tısında yaptığı açıkla
mada, operasyon için 
hazırlıklarını tamam
ladıklarını söyledi. 
ŞARON: SINIRLAMA 
OLMAYACAK

İsrail Başbakanı Ariel 
Şaron da İsrail 
operasyonlarında 
hiçbir sınırlama 
olmayacağını vurgu
ladı. Binlerce İsrail 
askerinin Gazze 
sınırına yığıldığı belir
tiliyor. Ancak İsrail 
siyasi kaynakları, 
geniş çaplı bir 
operasyon düzen
leme konusunda 
aceleci davranılmaya
cağım söyledi. İsrail 
güvenlik yetk
ililerinin, Filistin 
yönetiminin militan
ların saldırılarını dur
durmak için çaba 
harcadığına dikkat 
çektiği ve bu nedenle 
aceleci olunmaması 
gerektiği konusunda 
uyarıda bulunduğu 
belirtiliyor.
BİNLERCE ASKER 
YIĞILDI 
Binlerce İsrail

T*

askerinin Gazze 
sınırına yığıldığı belir
tiliyor. Ancak İsrail 
siyasi kaynakları, 
geniş çaplı bir 
operasyon düzen
leme konusunda 
aceleci davranılmaya
cağım söyledi. İsrail 
güvenlik yetk
ililerinin, Filistin 
yönetiminin militan
ların saldırılarını dur
durmak için çaba 
harcadığına dikkat 
çektiği ve bu nedenle 
aceleci olunmaması 
gerektiği konusunda 
uyarıda bulunduğu 
belirtiliyor.
Bu arada İsrail asker
leri, Gazze Şeridi’nde 
Hamas’ın bir komu
tanını öldürdü. İsrail 
ordusu, dün de Batı 
Şeria’da düzenlediği 
operasyonda 26 
Filistinliyi tutuk- 
lamıştı.

Irak'ın petrol rez
ervinin yüzde 60'nı 
karşılayan Basra'da 
hükümetin şehre 
gerekli yatırmları 
yapmadığı gerekçe
siyle petrol boru 
hatları, bir gün
lüğüne kapatılarak 
işçiler sessiz 
eylemde bulundu. 
Irak'ın petrol ihtiy
acının yüzde 60'nı 
karşılayan Basra, 
gerek devrik lider 
Saddam Hüseyin 
döneminde gerekse 
şu anki mevcut 
hükümetten yeter
ince yatırım ala
mamış. Savaş son
rası tamamen bir 
çöküntü haline 
giren, her tarafı 
çöplük ve pislikten 
geçilmez bir hale 
gelen Basra, 
Kuveyt'e 50 kilome
tre mesafede 
olmasına rahmen 
körfezin nimet
lerinden yeterince 
yararlanamıyor. 
Eskiden büyük bir 
ticaret merkezi olan 

şehirde halk genel
likle tarım ve 
balıkçılıkla uğraşıy
or. Savaşla birlikte 
iyice kendi kabuğu
na çekilen Basra'da 
halk ezikliğin altına 
girmiş durumda 
olması, rafinelerin 
yıllarca bakımsız 
kalması, gerekli 
devlet yardımlarını 
alamaması üzerine 
Güney Petrol Şirketi 
bugün petrol boru 
hatlarını kapatarak 
hükümete uyarıda 
bulundu.
Irak Devleti'ne ait 
olan Güney Petrol 
Şirketinin Genel 
Müdür Vekili Faleh 
El Halid, yaptığı 
açıklamada, "Basra 

yıllaraca Irak devleti 
için çalıştı. Ama 
bizler Irak'ın yüzde 
60 petrolünü 
karşılamamıza rah- 
men hiç bir yatırım 
alamadık. Halkımız 
giderek hep ezildi. 
Zengin tamamen 
zengişleşti. Ama 
halkın refah düzeyi 
düştü ve fakirleşti. 
Basra'da ne rafinel
er yıllarca bakıma 
alındı, nede şehre 
devlet yardımı 
yapıldı. Artık bu 
halkın ezilmesini 
istemiyoruz. Bunun 
için bir günde olsa 
petrol boru hatlarını 
kapatarak eylem 
yapma kararı aldık.
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«=»-■ MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI 
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI
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“KALİTEDE ÖNCÜ, 
I FİYATTA ÖLÇÜ”

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 v ,, ■

Tei: (0.224) 514 30 52 gemlİk Dereagzı Mevki ı ■ Buy ükkum la / GEMLİK
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. J 7

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA Rezervasyon Tel: 539 03 03
Tel: (0.2z4) 363 98 72 *
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OKS sonuçları 
çarşamba günü açıklanıyor Sıcaklar lüm yurdu kavuracak
Fen, Anadolu ve 
Sosyal Bilimler 
liseleri, sağlık 
meslek liseleri, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
(MEB) dışındaki 
bakanlıklara bağlı 
liseler ile polis kole
jlerinde okumak 
isteyen adaylara 
yönelik düzenlenen 
Ortaöğretim 
Kurumlan Seçme 
Sınavı'nın (OKS) 
sonuçları, 20 
Temmuz Çarşamba 
günü açıklanacak. 
Sınav sonuçları, 
bakanlığın 
www.meb.gov.tr 
internet adresinden 
öğrenilebilecek. 
Sınav sonuçlan 
açıklandıktan sonra, 
ÖSS esas alınarak 
gerçekleştirilen 
sınav sistemindeki 
değişiklikler de ilk 
kez uygulanacak. 
Bu çerçevede, 
ÖSS’de olduğu gibi 
okul tercihi yapa
bilmek için baraj 
puanı getirildi. 160 
olarak belirlenen 
baraj puanını aşan 
adaylar, okumak 
istedikleri okulların 
isimlerini tercih for
muna dolduracaklar. 
Bu yerleştirmede 
boş kalacak konten

Türk boğazlarına 
etkin kontrol

Türk boğazlarında 
geçişlerin daha etkin 
ve sağlıklı olarak 
yapılması amacıyla, 
Denizcilik 
Müsteşarlığı yeni 
bir proje çalışmasını 
daha başlattı. 
Kısa bir süre önce 
Gemi Trafik İzleme 
Sistemi ile boğa
zların kontrolünü 
sağlamayı 
başaran Denizcilik 
Müsteşarlığı, 
programına aldığı ve

janlar için eylül 
ayında ikinci kez 
yerleştirme işlemi 
gerçekleştirilecek. 
12 Haziran Pazar 
günü gerçekleştir
ilen ve 795 bin 292 
adayın katıldığı 
sınavda, her aday 
için Matematik-Fen 
(MF) ve Türkçe- 
Matematik (TM) 
olmak üzere iki 
puan türü belir
lenecek. Bu iki puan 
türünün en az 
birinden 160 puan 
alan aday, tercih 
yapma hakkını elde 
edecek. Adaylar 12 
okul tercihi yapa
bilecekler.
Okul tercihleri 20 
Temmuz-5 Ağustos 
2005 tarihleri 
arasında yapılacak. 
Adaylar ve velileri, 
mezun olunan 
okullara giderek, 
tercih formu doldu
racaklar.
5-15 Ağustos gün- yayımlanacak.

kısa adı AIS olan 
Otomatik Tanılama 
sistemiyle, 
boğazlardaki her 

leri arasında ilk yer
leştirme yapılacak 
ve bu yerleştir
menin sonuçları 16 
Ağustos'ta açık
lanacak. Yerleşmeye 
hak kazanan aday
lar 18-23 Ağustos 
arasında kesin kayıt 
yaptıracaklar.
Boş kontenjanlara 
ikinci yerleştirme 
için 26 Ağustos-2 
Eylül arasında ter
cihler alınacak. İkin
ci yerleştirmeye, ilk 
yerleştirmede her
hangi bir okula yer
leşmeyen adaylar 
ile yerleştiği halde 
kayıt yaptırmayan 
adaylar 
başvurabilecek. 
Okulların kaç taban 
puanla ve hangi 
yüzdelik dilimle 
öğrenci alacaklarına 
ilişkin bilgiler, yeni 
sisteme 
dönüştürülmüş 
halde internetten 

türlü geçişleri 
daha sıkı 
takip ve denetleme 
altına alacak.

Hava sıcaklığı 
bugünden itibaren 
bütün yurtta artmaya 
devam ederek, 
mevsim normal
lerinin üzerine çıka
cak, Tüm yurt sathın
da kavurucu sıcaklar 
sağlığı tehdit edecek. 
Hava sıcaklığı yarın
dan itibaren bütün 
yurtta artmaya 
devam ederek, 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
şeyredecek. İstan
bul'da yarın sağanak 
yağmur bekleniyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
hava sıcaklığı yağış 
alan yerler dışında 
bugün bütün yurtta 
artmaya başladı. 
Sıcaklıklar yarından

Kıışadası'nda güvenlik sıkıladı
İzmir'in Kuşadası 
ilçesinde dün bir 
minibüste meydana 
gelen ve beş kişinin 
ölümüyle 
sonuçlanan bombalı 
saldırının ardından 
bölgedeki güvenlik 
önlemleri 
sıklaştırıldı.
Bölgede bir haftada 
meydana gelen ikinci 
patlama nedeniyle 
sokaklar ten- 
halaşırken, olaya 
ilişkin soruşturma 
sürüyor.
Güvenlik güçleri 
şüpheli paketler ve 
park halindeki 
araçları yakın takibe 
aldı.
Aydın Valisi Mustafa 
Malay, patlamanın C- 
4 tipi plastik pat
layıcıyla düzenlen
miş gibi 
göründüğünü söyle
di.
Patlama sonrası 16- 
17 yaşlarında bir 
kızın canlı bomba 
olmasından şüphele- 
nildiğini kaydeden 
Malay, teknik 
raporun ellerine 
ulaşmadığını, bu 
nedenle patlamanın

itibaren bütün yurtta 
artmaya devam 
ederek, mevsim nor- 
malerinin üzerinde 
seyredecek.
Artan hava sıcaklık
larına rağmen bugün 
Trakya ve Bolu 
çevresinde, 
sah günü Doğu 
Karadeniz ile 
Erzurum-Kars 
bölümünde ve 

ne şekilde olduğu 
konusunda net bil
giye sahip olmadık
larını belirtti.
Malay, "değişen fazla 
bir şey yok.
Patlamayla ilgili 
incelemelerimiz 
sürüyor. Şüpheliler 
üzerinde duruyoruz, 
ancak resmen 
gözaltına alınan 
kimse yok" dedi. 
Delillerin incelenmek 
üzere Ankara'ya gön
derildiğini bildiren 
Vali Malay, "pazartesi 
günü olayla ilgili net 
bilgilere ulaşılacağını 
tahmin ediyorum. 
Kuşadası'nda mey
dana gelen patlamayı 
henüz üstlenen 
olmadı. Daha önce 
Çeşme'de meydana 

çarşamba günü de 
yine Trakya'da yer 
yer sağanak yağış 
bekleniyor.
İstanbul 30, 
İzmir ve Antalya 37, 
Ankara 35, 
Adana ve İğdır 38, 
Diyarbakır 41, 
Şanlıurfa 42, 
Samsun ve Erzurum 

29, Trabzon 26 
dereceyi görecek.

gelen olayla benzer
liği nedeniyle iki olay 
arasında bağlantı 
olup olmadığı da 
araştırılıyor. Arada 
bağlantı da olabilir" 
diye konuştu.
Malay, Çeşme'deki 
patlamanın ardından 
Kuşadası'ndaki 
güvenlik önlemlerin- 
ni artırıldığını hatır
lattı ve dün meydana 
gelen saldırıdan 
sonra bu önlemlerin 
bir kat daha arttırıla
cağını açıkladı. 
İlçede minibüsler de 
seferlerini siyah bant 
ve Türk bayrakları 
asarak yapmaya 
başladılar. Birçok 
işyeri sahibi de 
dükkanlarına Türk 
bayrakları astı.

http://www.meb.gov.tr
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Sayfa a

Yüce mahkeme 
başkanını arıyor

‘Hiçbir ülkeyle 
kavgalı değiliz’

Anayasa Mahkemesi 
başkanlığı seçimler
ine yarın devam 
edilecek. Mustafa 
Bumin'in emekliye 
ayrılmasıyla boşalan 
Anayasa Mahkemesi 
başkanlığı seçim
lerinin daha önce 
yapılan 30 turundan 
sonuç alınamamıştı. 
Anayasa Mahkemesi 
Başkan Vekili Haşim 
Kılıç, asıl üyeler 
Fulya Kantarcıoğlu, 
Tülay Tuğcu, 
Mehmet Erten, 
Necmi Özler, Serdar 
Özgüldür, Ahmet 
Akyalçın, Sacit Adalı 
ve yedek üyeler 
Mustafa Yıldırım, 
Cafer Şat ve Ali 
Güzel'in oy kul
landığı seçimlerde 
hiçbir aday, salt 
çoğunluk olan en az 
altı oya ulaşa

mamıştı.
Daha önceki turlar
da, Haşim Kılıç, 
Tülay Tuğcu, Fulya 
Kantarcıoğlu, Ahmet 
Akyalçın ve Mehmet 
Erten'e oy çıkmıştı. 
Yüksek 
Mahkeme'nin yeni 
başkanı dört yıl için 
seçiliyor. Ancak 

başkanlar bu süreyi 
doldurmadan yaş 
haddi gelince 
emekli oluyor.
Anayasa 
Mahkemesi'nin 
son başkanı 
Mustafa Bumin 24 
haziranda yaş 
haddinden emekliye 
ayrılmıştı.

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
"Türkiye artık hiçbir 
komşusuyla hatta 
dünyadaki hiç bir 
ülkeyle kavgalı 
değil" dedi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, bir 
takım resmi 
ziyaretlerde bulun
mak üzere Rusya'ya 
gitti. Özel "Ana" 
uçağıyla saat 
16.10'da Rusya'ya 
hareket eden 
Başbakan Erdoğan'a 
Devlet Bakanı Beşir 
Atalay, Enerji Tabi ve 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler ile Tarım 
Bakanı Mehdi Eker 
eşlik etti. 
Hareketinden önce, 
Atatürk Havalimanı 
Devlet Konukevi'nde 
basın mensuplarına 
bir açıklama yapan 
Başbakan Erdoğan, 
"Rusya'ya gayri 
resmi bir ziyaret 
gerçekleştirmeye
ceğiz. Son yıllarda 
gelişen ikili ilişkiler
imizi gerek ulus

lararası boyutta, 
gerekse bölgesel 
boyutta değerlendi
receğiz. Bu ziyaretin 
Rusya ile gelişen iş 
birliğimize katkıda 
bulunacağına inanıy
oruz" dedi.
Putin ile 
görüşmesinin ardın
dan 18 Temmuz'da 
Moğolistan'a hareket 
edeceğini belirten 
Erdoğan, "Bu ziyaret 
bir ilk olması 
bakımından tarihi 
önem arz etmektedir. 
1969 yılından beri ilk 
defa Başbakan 
düzeyinde bir ziyaret 
olacak. Moğolistan 
ile tarihi bağlara 
dayanan güçlü 
dostluğumuz 1990'h 

yıllarda daha çok art- I 
mıştır. Yapacağımız I 
görüşmelerin ardın- I 
dan, özellikle Türkiye I 
İşbirliği Kalkınma 
Ajansı'mızın (TİKA) 
Moğolistan'daki 
yatırımları bizler için I 
önem arz etmektedir. I 
Aramızdaki iş bir
liğinin ticaret ve 
ekonomi alında 
değişmesine 
katkıları olacağına 
inanıyorum.
Ziyaretimizin ikinci 
gününde Türk tari
hinin Orhun 
Anıtlan'nı ziyaret 
edip karayolu inşaatı 
temelini atacağız. 40 
kilometre civarındaki 
bu karayolunu TİKA 
yürüteceketir M
--------------------- I

' .....  1

ÜNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

* Marshall, Akçalı inşaat boyalan 
Sıhhi Tesisat Malzemeleri

* Kat Kaloriferi
Doğalgaz Sobası

* Kalorifer Petek ve Malzemeleri
« Baymak Kombi ve E.C.A
ö Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ

İTİNA İLE YAPILIR
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Konut kredisinde

Sayfa

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

rekabet kızışıyor
Ekonomide istikrarın 
sağlanması, enflasy
onun tek haneli 
rakamlarda 
seyretmesi, bankaları 
faiz indirmeye zorluy
or. Bankalar, konut 
kredisinde yoğun bir 
rekabet içine girdi. 
Konut kredisinde rek
abet kızışıyor 
Bankaların son aylar
da yoğun bir rekabet 
başlattıkları konut 
kredisinde 
Finansbank vadeyi 
25 yıla kadar uzatıp 
aylık faiz oranını da 
tüm vadeler için 
yüzde 1.33’e kadar 
indirdi.

Kuveyttürk ise, benz
eri krediye yüzde 
1.35 uygulaması 
yapıyor.

Finansbank daha 
önce 20 yıl olan 
konut kredilerindeki 
en uzun vadeyi 25 
yıla çıkardı. 
Finansbank’tan 
yapılan açıklamada, 
müşterilerin konut 
kredilerinde 300 aya 
varan vade seçeneği
ni, tamamen kendi 
ödeme koşullarına 
göre esnek ya da 
düzenli geri ödeme 
seçenekleriyle birlik
te kullanabilecekleri

belirtildi.
Banka, 5 yıl, 10 yıl, 15 
yıl, 20 yıl ve 25 yıllık 
vadelerle kullandıra
cağı konut krediler
ine tüm vadelerde 
aylık yüzde 1.33 
oranında faiz uygu
layacak.

Finansbank’tan önce 
de Dışbank konut 
kredisinde vadeyi 25 
yıla kadar çıkarmıştı. 
Bankaların büyük 
bölümü ise konut 
kredilerini 20 yıla 
kadar vadeyle kul
landırıyor.

1,5 yıl eğitimle 4 milyar maaşlık iş
Özel hava yollarının 
devreye girmesiyle 
uçuş ekibine olan 
ihtiyaç hızla arttı. 
Uçuş ekibi yetiştiren 
eğitim kurumlar, 
gözde meslek kuru
luşları oldu. Bu fır
satlara bir göz atın. 
Özel havayolu şirket
lerinin artması ve en 
düşük pilot maaşının 
2500 euro olması 
gençleri özel uçuş 
okullarına hücum 
ettirdi. Uçuş eğiti
minin bedeli yüksek 
ama iş bulmak çok 
kolay 
Ülkemizdeki 
özel hava alanlarının 
artması, turizmin 
gelişmesiyle yoğun
laşan iç hat seferleri, 
zaten var olan pilot

açığının iyice art
masına neden oldu. 
Bu da son sekiz ayda 
uçuş okullarına olan 
ilgiyi 5 kat arttırdı. 
DUHA özel havacılık 
kursunda şu anda 
25 öğrenci eğitim 

alıyor ve hepsi 
ticari pilot olmak 
istiyor. Gençleri 
cezbedense uçuş 
tutkuları ve pilotların 
yüksek maaşları. 
Yaklaşık 1,5 yıl ticari 
pilot eğitimi alan 
öğrenciler, hava yol
larında işe başladık
larında 2. pilot olarak 
2500 Euro ile 3500 
Euro arasında bir 
maaş alıyor. Kaptan 
pilotlar ise en az 
5000 Euro.
Eğitim aşaması

nasıl?
İlk etapta 108 saat 
teorik, 50 saat uçuş 
eğitimi alarak 
PPL (özel pilotluk 
lisansı) alıyorsunuz. 
Bu lisans alındıktan 
sonra ÎR (Alet 
Eğitimi) lisansı 
almanız gerekiyor. 
200 saat teorik, 
50 saat uçuş yeterli. 
Bu eğitim sizin 
kötü hava koşulların
da, gece uçuşlarında 
uçağı rahat kullan
manızı sağlıyor. 
Daha sonra 200 
saat teorik, 50 saat 
uçuş eğitimi alarak 
CPL (Ticari Pilot 
Lisansı) alabiliyor
sunuz. ME'yi (Çok 
motorlu uçak eğitimi
ni) de tamamlayan

kursiyerler, Sivil 
Havacılık 
yetkililerinin 
yapacakları sınavı 
geçtikten sonra 
lisanslarını almaya 
hak kazanıyorlar.

KAYIP

Bağ-Kur 
İl Sağlık 

Müdürlüğünden 
aldığım

Bağ-Kur Sağlık 
Karnemi 

kaybettim.
Hükümsüzder. 

Arzu SARI

Kongre sonrası

GRUP AİLE ' DEVREM SATILIK 1
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

INTERNET CAFE 
Yeni Sahilde 

0.53S 834 42 50
I

15 Temmuz 2005 tarihinde 
Belediye kongre Salonu’nda 
Gemlikspor’u idare edecek yönetim 
seçildi.

Seçimler başlamadan evvel üye 
isim listeleri gelen üyeler tarafından 
imzaya açılır.

Ne varki; gelenlerin bazılarının 
söylenerek geri gittikleri gözden 
kaçmadı.

96 olan üye sayısının birden 65’e 
inmesi manidardır. Yeni üyeler kayıt 
olmuşlar, o da iyi.

Bu kadar uğraşmaya ne gerek 
vardı? Yeni gelenleri de listeye 
dahil ederlerdi olur biterdi.

Şimdi ne konuşulacak?
Hani Belediye Başkam Kulüp 

Başkanlığı’nı istemiyordu, bu 
şaibelere ne gerek vardı?

Liste harici bırakmalarda belki 
haklı yönler olabilir, bu kişileri kına
ma sebebim; telefonla veya mek
tupla bildirebilirlerdi.

Yalnışlar, yalnışla düzeltilemez.
Silinen isimlerden bu kulübü 

kuranların ve bu kulübün kötü gün
lerinde yanında olanların dışarıda 
kalması gerekmezdi.

Ne var ki, bu seçimde bu kadar 
istekli oldu. Benim nazarımda taktir 
edilir bir durum. Belki seneye iyi 
işler olur.

Evet bazı güzellikler yapılmıyor 
değil, bu sezonun Gemlikspor için 
iyi geçeceğine işarettir.

Bir de teknik yönden bu işi yapa- 
bilseler, güzel olan herşey daha da 
güzel olur.

Kongrede neden herkes işini yap
maz? Sayın Selahattin Bakırcı’nın 
bana göre denetim kurulu raporunu 
okuması yalnıştı. Bu işin defterini 
siz tutabilirsiniz ama siz denetleye- 
mezsiniz. Kaldı ki; Raporu siz yaza
maz ve okuyamazsınız. Şunu diye
bilirsiniz; ‘Ben okudum ne olacak?’.

Sayın Selahattin Bakırcı, siz grup 
başkan vekili, mucahip idiniz. Şimdi 
üçüncü bir vazife çıktı. O da 
Gemlikspor genel kaptanlığı.

Sakın ha zamanım yok diye kabul 
etmeme gibi bir girişimde bulun
mayın.

Belki ileriki tarihlerde bizim 
ismimiz silinir, bazı kişilerin de
nemesi olumlu geçti.

Genel Kaptanlıkta çok yapılması 
gereken işler vardır. Ama en 
önemlilerinden biri Teknik Heyet’in 
iyi belirlenmesidir. (Çalıştığınız ekibi 
bırakmayın) gerisi kolay.

Teşekkürler Sayın Belediye 
Belediye Başkanım. Gemlikspor’a 
bu sene de sahip çıktınız.

Allah utandırmasın.



18 Temmuz 2005 Pazartesi KSrfez Sayfa 10 18'

Boşanma kararınızı çoculto nasıl mtetebiz?
Zor oldu ama en 
sonunda boşanma 
kararı aldınız. Sıra 
çocuklara söylemeye 
geldi. Nasıl yapacak
sınız?
Uzun zamandır 
almanız gereken bir 
karardı belki ama 
hep ertelediniz, 
kaçındınız bu konuyu 
konuşmaktan. Ama 
şartlar artık sizi buna 
zorluyor. Boşanmaya 
karar verdiniz ve işin 
en önemli, en zor 
kısmı geldi: Çocuk
larla konuşmak. Peki 
bunu nasıl yapacak
sınız? İşte uzman
ların önerileri: 
1. Sakin ve stressiz 
bir zaman seçin. 
Sakin ve stressiz 
derken, 
çocuğunuzun tam 
yatma saatinde bu 
konuyu açın demek 
istemiyoruz tabii ki. 
Ancak sınavı, ya da 
kendi hayatıyla ilgili 
özel ve zor bir durum 
yaşamadığı bir 
zamanı seçmekte 

ayda var. 
2. Güvenebile
cekleri ve konuşa
bilecekleri biri 
olduğundan emin 
olun.
Çocuğunuz, anlat
tıklarınızı sindire- 
bilmek için zamana 
ihtiyaç duyacak. 
Ancak aynı zaman
da da içlerinden 
geçeni, anlatabile
cekleri birine 
ihtiyaçları olacak. 
Hem kötü haberi 
siz veren kişi 
olduğunuz için, 
hem de sizin 
üzerinize daha azla 
stres binmesini iste
meyecekleri için 
çocuklarınız bu duru
mu sizle konuşamaz. 
Bu nedenle, haberi 
verdiğiniz esnada 
yakın oldukları bir 
aile büyüğü, ya da en 
yakın arkadaşlarının 
etrafta olmasında 
fayda vardır.
3. Sorulara hazırlıklı 
olun.
Çocuğunuz bazı

sorular sormak 
isteyecektir. Onlara 
ne kadar fazla bilgi 
verirseniz, olayları 
anlamaları ve kabul
lenmeleri o denli 
kolay olur. Çocuk
ların kimde kala
cağını, okul durum
ları, ziyaretler gibi 
konular hakkında 
karar verip, ondan 
sonra çocuklarla 
konuşun.

4. Çocuklara bir
likte söyleyin. 
Bu birlikte 
yapacağınız son 
şey olabilir, 
ancak bunu 
eşinizle beraber 
yapmalısınız.
Çocukla konuş
ma yaptığınız 
sırada, eşlerden 
birinin orada 
bulunmaması,
çocuğun kafasın
da soru işaretleri 
uyandırır. Hatta 
çocuk, orada 
bulunmayan eşin 
durumdan haber
siz olduğunu bile 

düşünebilir.
5. Çocuğun, hala 
sevildiğini bilmeye 
ihtiyacı vardır.
Pek çok çocuk anne- 
babasının ayrılmasın
dan kendini sorumlu 
tutar, ya da anne ve 
babanın birbirlerini 
dolayısıyla da 
çocuğu artık 
sevmediklerini 
düşünür.
Çocuğunuzu hala 

eskisi gibi 
sevdiğinizi ona gös
terin ve durumun 
kendisinden kay
naklanmadığını 
anlamasını sağlayın. 
6. Konu hakkında 
defalarca konuşmaya 
hazır olun.
Daha küçük yaştaki 
çocukların durumu 
ilk seferde kavraması 
zor olacaktır. Hatta 
daha büyük çocuklar 
bile
tam olarak ne 
olduğunu anlamak 
için konu üzerinde 
konuşmaya ihtiyaç 
duyarlar.
Yani bu konuyu 
yarım saatlik bir 
konuşmayla 
geçiştirebileceğinizi 
sanmayın. Çocukları 
hissettiklerini anlat
maları için 
cesaretlendirin ve 
tüm sorularına eliniz
den geldiğince ve en 
iyi şekilde cevap ver
meye çalışın.
7. Eşinizi 
eleştirmeyin.

Eşinize karşı olan 
tüm olumsuz his- 
elerinize rağmen, 
eşiniz hakkında kötü 
ve eleştirel konuş
mayın. Çünkü şu an 
boşanma aşamasın- 
dasınız, ancak kimse 
anne-babalık beceri
lerinizi yargılamıyor. 
Tüm bunlar olurken, 
çocuğunuz her 
ikinize de güvenm
eye ihtiyaç duyar. Bu 
nedenle onun duygu
larını azımsamayın. 
8. Son olarak da 
çocuklarınızın boşan
mamanız için size 
yalvamasına 
hazırlıklı olun.
Çoğu çocuğun bir 
boşanma kararına 
olan ilk tepkisi, orta
da yaşanan çok fazla 
mutsuzluk olsa da, 
ailelerini birlikte tut
maktır. Belki 5 yıl 
sonra farklı düşünüp, 
bunun en iyi karar 
olduğunu anlayabilir
ler ama o anda 
ailenin bozulmasını 
istemeyeceklerdir.

HAÇIN
Yazan : Zebercet COŞKUN

Perdeyi kapatıp içeri çekildi Karabit, 
sobaya birkaç odun attı, lambayı duvar
daki çivisinden alıp oda kapısının dışına 
bıraktı. Sobanın ışığı yeterince ışıtıyor 
odayı... Yeni baştan perdeyi açtı, sanda
lyeyi çekip, oturdu cam önüne. Sigara 
üstüne sigara yakıyor. Gözü karşı tepel
erde, kafasının içinde bir yığın düşünce... 
Her biri birbirine girmiş durumda. En 
önce her şeyi yerli yerine oturtmak 
gerek. İlk ağızda iaşe ve Kızıl Haç 
komiteleri kurulmalı... Kafasının içinden 
bir Kızıl Haç komitsi kuruyor. Başkan 
belediye doktoru Dikran. Ertesi sabah 
görüşülüp, konuşulacak, belki bir çok 
değişiklikler yapılacak, ama yine de 
hazırlanmak, hazırlıklı olarak ortaya çık
mak gerek.

"Pencere önündeki yerimde 
kıpırtısız oturuyorum. Gözlerim arada 
kasabanın üstünde geziniyor. Ses yok, 
ışık yok, çıt yok... Ama biliyorum ışık 
yakmaktan çekinen bu evlerde çocuklar
dan başka uyuyan tek kişi yok. Herkes 
bekliyor. Cam önlerinde herkes... Benim 
gibi... Sigara üstüne sigara sarıyorlar... 
Birkaç kez sobaya odun attım, sonra 
yeniden gelip oturdum yerime... Yatağa 
hiç girmedim. Pencere önünden kalk
tığımda ortalık ışıyordu. Soba geçmiş, 

oda soğumuya yüz tutmuş. Dışarı çıkıp, 
Dışarı çıkıp, elimi, yüzümü yıkadım. Buz 
gibi su üstüme yavaş yavaş çökmekte 
olan uykuyu ve yorgunluğu birden dağıt
tı. Dipdiri oldum. Haçin'de bir ben 
uyanığım sanki, hiç bir yanda ses, soluk 
yok. Rüzgar da kesilmiş. Odacılar daha 
gelmemişler. Dolaptan bir şeyler çıkart
tım, sobanın üstünde ekmeğimi kızarttım 
cezvede çayımı pişirdim. Yine geçip otur
dum pencerenin önüne. Kahvaltımı orada 
yaptım. Gözlerim karşı tepelerde.. Yok 
hiçbir ses, hiç bir işaret."

Manastırın üst yanındaki bahçelik
lere Ceşbek adı verilir. Derenin doğu 
yakasındaki Ceşbeke tam karşı düşen 
tepenin adı da Tolambaç'tır. Tolambaç 
Amerikan mektebinin yukarısında Maraş 
yolu üstündedir. Ceşbek ve Tolambaç 
tepelerinin ardlarında büyüklü küçüklü 
pek çok köy vardır ama, Şar ve 
Rumlu'dan başka tek Ermeni köyü yok. 
Olsa da pek azınlıktalar ve ortalık karışır 
karışmaz toparlanıp Haçin'e göçmüş 
tümü. Şimdi tek Şar kaldı. Haçin'e hem 
uzaktır, hem de büyük bir köydür Şar; 
sonra Şar Ermenisi çok zengindir, Şar 
köyünde tek Türk bulunmaz. Türk 
çetelerinin ileri hareketleri başladı, 
Şarlı'lar yerlerinden kıpırdamadılar. 
Kaçmadılar Haçin'e ne de başka bir yana. 
Yerlerinde kalıp köylerini savunmaya 
karar verdiler.

Top sesleri Çeşbek tabir olunan 
tepeden geliyor, Türk çeteleri manastır 
üstlerine dek inmişler. Çalyan Karabit 
gözlerini o yandan ayıramıyor. Çatışma 

oldu bir gece önce oralarda. Çatışma 
olduğuna göre Kirkor ve jandarmaları 
oralardaydılar...

Gün ışıdı, Cebeciyan kışladaki 
askerlerin bir kısmını alıp Çatak 
deresinin karşı kıyısına geçti. Ak üstünde 
kara şekiller var yer yer. Bir ağaç gövde
si, yanı başında iki köpek, askerler sıra 
olmuşlar, omuzlarında kazma, kürek, 
başları yerde Manastırın oraya çıkıyorlar; 
yukarı çıktıkça gıcırdıyor karlar ve de 
sertleşiyor. Kütür kütür sonra kaya gibi 
sert... Bu kıyıda rüzgar bile daha acı esiy
or, hani ağızlarından çıkan hava hemen 
donuverecek... Aralıklı kar serpiştiriyor. 
Eğiliyorlar, doğruluyorlar, vuruyorlar, 
kırıyorlar. Cebeciyan kahverengi palto
suna sarınmış, ayaklarını yere vuruyor, 
donmamak için tepiniyor karın üstünde, 
ellerini ovuşturuyor. Çakmaklı burnunun 
üstü yaş, düşen kar eritiyor, su kesiyor. 
Bıyıkları ak ak... Fesinin uzun kara 
püskülü kahverengi paltosunun üstünde 
sallanıyor, ak pırıltılar var giysilerinin 
üstünde. Manastırın altındalar şimdi, buz 
kırıp siper kazıyorlar. Kazmalar inip 
kalkıyor, kar bir başhlıyor, bir kesiliyor. 
Kazma sesi, kürek patırtısı ondan öte çıt 
yok koca dağda ve de bir zamanlar cıvıl 
cıvıl kaynaşan şu manastır yollarında. 
Tepeye kaldırıyorlar askerler başlarını, 
gökleri dinliyorlar, dağları gözlüyorlar. 
Yok!. Bir ses, bir işaret yok. Cebeciyan 
aralıklı olarak geldi, gitti siper kazan 
askerin başına. Daha çok aşağıda, 
hükümet konağında geçirdi zamanını.

Devamı YARIN....
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Boyun fıtığında tedavi yöntemleri
Boyun fıtığı herkesin 
yaşayabileceği önem
li bir rahatsızlık.
Boyun fıtığı belirti
lerin nelerdir? İşte 
boyun fıtığı konusun
da bilmeniz gereken 
herşey...
Boyun ağrısı,omurga 
hastalıklarından 
(boyun fıtığı) omuz 
eklemi hastalıkların
dan (bursit) veya 
boyundan çıkan sinir
lerin koltuk altından 
geçerken herhangi 
bir nedenle etkilen
mesinden (infeksiy- 
on,tümör 
yayılımı)oluşabilir. 
Başın hareketi ile 
ağrının artması ve 
ağrının lokalizasy- 
onunun boyunda 
veya omurga 
çevresinde olması 
bize boyun bölgesi ile 
ilgili patolojileri 
düşündürür.Boyun 
fıtığı,bu bölgenin en 
sık rastlanan patoloji
lerinden biridir.
Omurgamız içinden 
geçen nöral eleman
ları (sinir ile ilgili 
yapılar) muhafaza 
edecek şekilde oluş- 
muştur.Omurga 33 
vertebradan (omur) 
oluşur.Sık görülen 
boyun ve bel fıtık
ları,omurlar arasında 
yerleşmiş ve süspan
siyon görevi yapan 

disk materyalinin 
kendisi ile aynı 
seviyedeki siniri veya 
sinirleri sıkıştırması 
ile oluşur.Boyun fıtığı 
yaralanma sonucu 
boyun ani hareketi ile 
(araba 
sürerken,kemer 
yaralanması ve baş 
hasarı ) veya hiçbir 
açıklayıcı sebeb 
olmadan 
gelişebilir.Genellikle 
erişkinlerde (40-60 
yaş) görülen bir 
hastalık olmakla bir
likte nadiren 
gençlerde de oluşa
bilir. Omurgamızın 
servikal (boyun) 
bölümü 7 adet omur
dan luşur.Fıtıklaşma 
diğer sevikal seviyel
erde de görülmekle 
birlikte,%70'i 6 ve 7. 
boyun omurları (C6- 
C7) arasından,%20'si 
ise 5 ve 6. boyun 
omurları (C5-C6) 
arasından 
oluşur.Herniasiyon 
(fıtık) lateral (bir 
tarafa doğru) olup tek 
bir kolda ağrı yapa
bilir veya santral 
(ortadan) olup her iki 
sinirede basıp iki 
kolda da şikayete 
neden olabilir.
Boyun fıtığı olan has
tanın şikayetleri 
kabaca 3 başlıkta 
toplanabilir:

1-Ağrı 
2-His kusuru 
3-Kuvvet kaybı 
1-AĞRI:
En sık rastlanan 
semptomdur.Sıkışan 
sinirin uyardığı alan
da hissedilir.Boyun 
hareketleri özellikle 
başın arkaya doğru 
hareketi ağrıyı arttıra- 
bilir.Analjeziklere 
cevap verebilir veya 
dirençlin olabilir.Akut 
(aniden) başlayan 
boyun fıtıklarında 
ağrı da ani 
başlangıcıdır.Bunun 
dışındakilerde sinsi 
başlar ve zaman 
içinde artış gösterir. 
2-HİS KUSURU: 
Karıncalanma,uyuşuk 
luk şeklinde ve yine 
sıkışan sinirin 
uzandığı bölgede 
ortaya çıkar.Kolun 
üst kısmında,ön 
kolda olabileceği gibi 
yanlızca elde veya 
yanhzca parmak 
uçlarında oluşabilir. 
3-KUVVET KAYBI: 
Tüm kaslarımız sinir
lerle uyarılır.Bir adele 
veya adele grubuna 
giden sinir kesilirse,o 
adale grubu çalış- 
maz.Boyun fıtığında 
da etkilenen sinirin 
çalıştırdığı kaslarda 
zaafiyet ortaya çıka- 
bilir.Hasta kolun üst 
kısmında,bilekte ve 

parmaklarında bu 
kuvvetsizliği farkede- 
bilir.
Boyun fıtığı ile karışa
bilen diğer durumlar: 
1-Multipl skleroz (MS) 
2-Servikal stenoz 
(darlık) 
3-Servikal tümörler 
4-Subakut kombine 
dejenerasyon (B12 
vitamin azlığı) 
5-Spinal sifiliz 
6-Kardiyak sebebler 
TANI:
1-Hastanın şikayet
lerinin dinlenmesi ve 
dikkatlibir nörolojik 
muayene tanıda en 
önemli unsurdur. 
2-Direkt Servikal 
Grafi:İlk yapılması 
gereken ucuz bir 
tetkiktir.Kemik yapılar 
hakkında bilgi 
verir.Siniri ve 
yumuşak dokuları 
göstermez.Boyun 
fıtığı ile karışabilecek 
bazı hastalıkları ayırt 
etmemize yardımcı 
olur. 3-Manyetik 
Rezonans(MR):Boyun 
fıtığı için çok hassas 
ve bugün için seçkin 
yöntemdir. %85-90 
oranında boyun fıtığı 
için doğru sonuç 
verir.Çoğu zaman 
boyun fıtığı tanısı için 
tek başına 
yeterlidir.Yumuşak 
dokuları ve siniri gös
terir.

4-Bilgisayrlı 
Tomografi(BT):Kemik 
yapıyı çok iyi gös- 
terir.Sinir ve yumuşak 
dokuda yeterli dere
cede görüntü ver- 
mez.MR yapılmaz ise 
veya daha fazla 
kemik ayrıntıya gerek 
öldüğü zaman tercih 
edilr. TEDAVİ: 
Boyun fıtıklarının % 
80-90'nı cerrahi 
tedavi gerektirmeden 
iyileşir. 1-Cerrahi Dışı 
Tedavi: Aşağıdakikeri 
kapsar. a)Analjezikler 
b)Fizik Tedavi (Boyun 
egzersizleri) 
c)Traksiyon 
d)Boyunluk kullanımı 
Yukarıda yazılı tedavi 
yöntemlerine hasta 
büyük oranda cevap 
verir.
2-Cerrahi Tedavi: 
Tedaviye rağmen 
şikayeti geçmeyen 
hastalar ve tedavi 
sırasında nörolojik 
durumunda 
kötüleşme görülenler 
cerrahi tedaviye 
adaydır.Cerrahi teda
vide siniri rahatlat
mak 
esastır.Günümüzde 
standart yöntem 
anterior (önden 
varışla)mikrodiskek- 
tomidir.Ameliyat 
genel anestezi 
altında 
apılmaktadır.Hasta

ameliyattan sonra 1 
veya 2 gün içinde 
taburcu edilmekte- 
dir.Mikroskop altında 
fıtıklaşmış disk 
materyalinin çıkartılıp 
sinirin dekomprese 
edildiği bu ameliyat 
bugün hemen hemen 
bütün hastanelerde 
başarıyla uygulan
maktadır.
Boyun fıtıklı hastalar
da çok az kemik 
çıkadığı için genellik
le ameliyatta kemik 
greft veya kaafeslerle 
füzyon 
gereksizdir.Eğer alı
nan kemik miktarı 
fazla ise ameliyat 
sonrası gelişebilecek 
kifotik deformitelerin 
önüne geçmek için 
kemik grefti veya 
kafeslerle füzyon 
yapılır. İyi seçilmiş 
olgularda özellikle 
dirençli ağrıları olan 
hastalarda cerrahi 
mikrodiskektomi çok 
başarılıdır.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)1

1M
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Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

i 
M

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

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

imUMÎESİ
SâlK ECZANESİ

KMrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2185

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü 

baskı işleri 
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK  

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

Cjsisag)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

DOGALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58



Gelecek 
Aykent'le 

başlar” »r
Çocuklarınızın günde en az üç saatini alacak olan okul yolculuklarına son veriyoruz.... 

Okulumuz Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2004 — 2005 öğretim yılı kayıtlarına 
başlamıştır. Deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuldur.

2005- 2006 ÖĞRCTİM VIU FİYAT IİST0VIİZ
GFMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZFTFSİ SINIFLAR ÜCRET

ANASINIFI 3.000.000.000 TL
1. SINIF 3.750.000.000 TL
2. SINIF 4.500.000.000 TL
3. SINIF 4.500.000.000 TL
4. SINIF 4.500.000.000 TL
5. SINIF 4.500.000.000 TL
6. SINIF 4.500.000.000 TL
7. SINIF 4.500.000.000 TL
8. SINIF 4.500.000.000 TL

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖD€M€L€RD€ 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel: 513 50 84-512 27 77 GCMIİK

Sunğipek Fabrikasında açılacak olan 12 yüksek okulu BORUSAN grubu yapacak

Protokol imzalandı
Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Güne Bakış
Uludağ Üniversitesi’ne bağlı Gemlik Yerleşkesi’ne açılacak yüksek okullara ait 
binayı 2 trilyon lira harcayarak Asım Kocabıyık Kültür ve Eğitim Vakfı ile 
BORUSAN şirketleri yapacak. Yapım protokolü dün Yerleşke’de Asım Kocabıyık 
ve Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran tarafından düzenlenen törende imzalandı. Hab.3’de

Teşekkürler...
Gemlik’e yüksek okul kazandırmak için üç 

yıldır verilen mücadelenin yeni bir aşaması da 
başarı ile gerçekleştirildi.

Tevfik Solaksubaşı ağabeyimizin Yerleşke 
Rektör temsilcisi Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu’ya gösterdiği yoldan gidilerek, 
ilçemizin ve Türkiye’nin güzide kuruluşu 
BORUSAN tarafından 2 trilyon lira harca
narak, Yerleşke arazisinde planlanan yüksek 
okulların yapımı için protokol imzalandı dün.

Türkiye’nin önde gelen işadamlarından 
Asım Kocabıyık, 80 yaşına yaklaşmış, hasta 
ve yorgun bir adam.

Küçük bedeni ile rahatsızlığına karşın, hayır
lı bir işi gerçekleştirmek için Gemlik’e geldi.

Uludağ Üniversitesi’nin başı Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran ve senoto üyeleri, 
Gemlik’in üst düzey bürokratları ve bazı sivil 
toplum kuruluşları ile siyasetçiler de 
törendeydi.

Hükümetin Yüksek okulların açılması için 
bir türlü ödenek göndermemesine karşın, 
ülkenin önemli özel sektörlerinden BORUSAN 
ve onun kurucusu sayın Asım Kocabıyık, 
Gemlik’e ve gençliğe çok büyük bir hayırlı işi 
gerçekleştiriyor.

Sayın Kocabıyık, bu işin tamamlanması için 
çocuklarına da vasiyette bulundu dün.
“Çağdaş Türk gençliğinin yetişmesi için her 

zaman yardıma hazırız. Ben ölsem de çocuk
larıma vasiyetimdir.” dedi ve büyüdü.

Teşekkür Asım Kocabıyık, teşekkürler 
BORUSAN...

Teşekkürler Mustafa hocam ve diğerleri...
Gemlikliler size minnettardır.

ndi

Asım >ıyık protolGJjF \ 
S—ry.ılPffEr» bakı

yapıl
>jtqBWpn yapımıniBorusangrubu

imzalarken?/)

Karısına 
kızdı 
evini 
yaktı

Adnan Kurt’un adlı şahıs 
akşam evine geldiğinde 
eşinin kapıyı açmaması 
üzerine çilingir ile kapıyı 
açıp evde girdiğinde 
eşinin ve çocuğunun 
olmadığını gördü.
Bir süre önce bir banka 
dan çekip evinde bıraktığı 
4 bin YTL. nin de yerinde 
yeller estiğini gören 
öfkeli koca, evin 
eşyalarını ortaya toplayıp 
yakıp kayıplara karıştı.

Seyfettin Şekersözün 
hab. 2’de

mailto:guler@hotmail.com
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İt Haftada İki
Diş Hekimi Özcan VURAL
ozcan vura 11933@hotmail.com 

www.ozcanvural.tk

İşçi sınıfı

İşçi sınıfının kendine özgü bir kültürü 
yoktur ve olamaz da ...

Bize düşen, işçileri “Burjuva kültürü 
anlar ve ondan zevk alır düzeye yükselt
mektir. “ diyor Marks ‘ın düşünürleri..; !

Grevler de Türk işçilerinin eğlenip ne 
çektiklerini görüyorsunuz.

Halay çekiyorlar , davul zurna çalıyor
lar...

Bu bir eğlence mi ? Aslında bir marşları 
olmalı, futbol kulüplerinin bile kendi marş 
lan varken, işçilerimiz davul zurna çalıyor
lar.

Türk işçisi İngiliz - Alman - Fransız 
işçisi gibi ayrı ve güçlü bir sınıf olamadı.

Köylülükten kurtulup, şehirli oldmadı...
Beyaz yakalı işçilerden , ofislerde 

çalışanlardan söz etmiyoruz.
Şimdi Türkiye de ekmek - iş aslanın ağ

zında.
Hatta aslanın midesin de.
Grev yapmak bir yana, işçi beni biraz 

daha sömürebilirsin, yeter ki işimden 
olmayayım diyor..

İşsizlik ve parasızlık bu kadar yaygın 
olunca, ne teori kalır, ne pratik...

Otuz sene önce Türk işçisi yeri göğü 
inletirdi...

Zaman - işsizlik onu da törpülemiş ve 
güçsüz duruma düşürmüş.

İki yüz yıla yakındır bazı aydınlar, bu 
sınıfın günün birinde iktidara geleceği 
umuduyla yaşadılar...

Gelir gibi oldu.
Rusya ‘da - Çin’de -Küba ‘da ve başka 

bazı ülkelerde..
Ama gelemedi...
Ancak, onun adına birileri iktidara gelir 

ve işe onu ezmekle başlarlar.
Buna en iyi örnek Sovyet Rusya 

rejimidir..
Bu rejimde grev yasaktı, izinsiz işe 

girmek - çıkmak, fabrika değiştirmek 
yasaktı, izinsiz şehir dahi değiştiremezdi
niz.

Onun adına iktidara gelenler hemen 
kendi tabakalaşmalarını yaratırlar, yeni bir 
partici sınıfı her şeye sahip olur.

Bunu bütün dünya yaşadı ve gördü...
Sonunda bir enkaz ve zavallı insanlar 

kaldı...!
Bunlar şimdi etrafında ki ülkeler de 

(Türkiye de ) aş - iş bulmaya, ucuz 
ücretlerle hayatlarını devam ettirmeye 
çalışıyorlar.

Çünkü, işçi sınıfı hiçbir çağda ve hiçbir 
ülkede iktidara gelemez.

Bu bir ütopyadır. ( Hayal - rüya )
Bu kadar konuştum, peki çözüm nedir 

diye sorarsanız, derim ki;
Refah dağıtılırsa işçi de rahat - iyi şart

larda yaşamaya başlar.
İşçi, onun adına üretim araçlarına el 

koyup kendini süründüren yönetim yerine 
gene sömüren ama daha iyi yaşatan yöne
timi tercih eder...

Batı ülkeleri bunu başardı.
Biz, sermaye birikimimiz ve sanayileşme 

miz yetersiz olduğu için başaramadık.
Batı, işçisi karnı doyunca ,Türk işçisi 

tam tersine açlıktan “İktidar olmak “ 
hevesinden çoktan vazgeçmiş bulunuyor..

Onun için, 1 Mayıs’lar sessiz ve 
derinden pankart açarak geçip gidiyor...

Kızgın koca evine geldiğinde karısını çocuğunu ve paraları bulamayınca öfkelendi

Bankadan çektiği 4 bin YTL.’yi ve çocuğunu alıp kaçan karısına kızan Adnan I
Kurt adındaki şahıs, Kafoğlu Camii karşısında oturduğu apatman dairesindeki
eşyaları yaktıktan sonra yangını söndürmeye çalışan itfaiyeyi arayarak ”Neden
evimi söndürüyorsunuz”diye sitem etti. Kızgın kiracı yangından sonra kaçtı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Orhaniye 
Mahallesinde evini 
terk eden karısına 
kızan kızgın kiracı, 
oturuduğu evi yaktı. 
Orhaniye Mahallesi 
Yedievler Sokak 92 
nolu evde önceki 
gece gece saat 02.30 
sıralarında başlayan 
yangın mahalle 
sakinleri ne korkulu 
anlar 
yaşattı.
Edinilen bilgiye 
göre; Adnan Kurt 
ismindeki şahsın 
kiracı olarak otur- . E * duğu apartmanın 
üçüncü katında 
çıkan yangına itfaiye 
ekipleri zamanında 
müdahale ederek 
yangının büyümesini 
j önlerken, yanlarım
daki binalara da 
zarar vermesi 
önlendi.
KİRACI ADNAN
KURT KAÇTI 
Evin birkaç yerinde 
başladığı sanılan 
yangının kiracı 
Adnan Kurt tarafın
dan çıkarılmış 
olduğu ileri sürüldü. 
Kurt'un ortalarda 
gözükmemesi ise 
şüpheleri üzerine 
çekti.
İTFAİYEYİ ARAMIŞ

Adnan Kurt’un 
akşam evine 
geldiğinde eşinin 
kapıyı açmaması 
üzerine çilingir ile 
kapıyı açıp evde 
girdiğinde eşinin ve 
çocuğunun 
olmadığını gördü. 
Bir süre önce bir 
bankadan çekip 
evinde bıraktığı 4 bin

YTL. nin de yerinde 
olmadığını gören 
öfkeli koca, evin 
eşyalarını toplayıp 
yaktığı sanılıyor.
Yangını söndür 
meye giden Belediye 
itfaiye ekiplerine 
yangını söndürdük
leri için kızan kiracı 
Adnan Kurt, itfaiye 
ye telefon ederek,

“Yangını neden 
söndürüyorsunuz.” 
diye sitem ettiği 
öğrenildi.
Polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlatırken, evde üç 
noktadan yangının 
çıktığı belirlendi. 
Şüpheli kiracı Adnan 
Kurt, polisçe 
aranıyor.

SATILIK DAİRE
Cmircan Yapı Kooperatifi 

B/Blok Kat:3 Da:8 
Gemlik Girişi 

147 m 2, Deniz Manzaralı, 
Çift Banyo 

Doğalgaz Tesisath

TEL: 0.S32 605 00 19

pMÂN’ÂRANIYÖR!
Fabrikamızda çalıştırılmak üzere 
lastik tekerlekli Loder kullanabilen 

operatör aranmaktadır J
Müraacat: 514 00 60

AYDIM İAOUMGthlK i

mailto:11933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Sunğipek Fabrikasında açılacak olan 12 yüksek okulu BORUSAN grubu yapacak

Protokol imzalandı
Uludağ Üniversitesi’ne bağlı Gemlik Yerleşkesi’ne açılacak yüksek okullara ait binayı 
2 trilyon lira harcayarak Asım Kocabıyık Kültür ve Eğitim Vakfı ile BORUSAN şirketleri 
yapacak. Yapım protokolü dün Yerleşke’de Kocabıyık ve Yurtkuran tarafından imzalandı.
Uludağ Üniversitesi’ne 
eğitim amaçlı olarak 
devredilen Gemlik 
Sunğipek Fabrikası ve 
arazisinde açılacak 
olan yüksek oküHan 
BORUSAN Grubu 
yapacak.
Dün, Uludağ Üniver
sitesi Gemlik 
Yerleşkesi Salonu'nda 
düzenlenen törende 
Meslek Yüksek 
Okulları Eğitim 
Birimleri'nin Asım 
Kocabıyık Kültür ve 
Eğitim Vakfı ve 
Borusan Grubu 
Şirketleri tarafından 
yapılmasını nedeniyle 
bir tören 
düzenlendi.Törene,BO 
RUSAN'ın kurucusu 
Asım Kocabıyık ve eşi 
katıldı.
Törende 
Gemlikaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa 
Vurtkuran, niversite 
senotosu üyeleri, 
Borusan grubu yöneti
cileri, Umurbey 
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram Demir 
ile siyasi parti temsil
cileri ve konuklar 
vardı.
TANITIM KONUŞMASI 
Sözleşme töreninde 
açılış konuşmasını 
Gemlik Yerleşke 
Rektör temsilcisi Prof. 
Dr. Abdurrahim 
Korukçu yaptı. 
Korukçu, Sunğipek 
Fabrikasının 
Cumhuriyet tari
fimizdeki sanay
ileşmede özel bir yeri 
olduğuna dikkat çek
erek, "insanımıza 
sosyal kültürel katkı 
Bağlamak amacıyla bu 
tesisler Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından kur
durulmuştur. Gemlik 
ve yöresinin sosyal 
kültürel ekonomik 
üyük katkılar sağlamış,

adınr ulu önden 
Mustafa kemal 
Atatürk'ün verdiği tari
hi Sunğipek Fabrikası 
alanının tarihsel 
ortamını koruyup, 
tarımsal yapıyı ile 
yeşili daha da 
geliştirmek, halkımızın 
yararına çok yönlü 
olmak üzere sunmak 
için kurulmuştur. 
Bu alanda şimdi 
Atatürk ün istediği 
çağdaş gençleri 
yetiştireceğiz.
Üniversite Senatomuz 
aç acak olan yüksek 
okullara " Asım 
Kocaıbıyık Meslek 
Yüksek Okulu" adını 
vermiş, bu okulların 
yapımı işini ise 
Borusan Şirketler 
grubu ile Asım 
Kocabıyık ültür ve 
Eğitim Vakfı üstlen-

i®

Protokol töreninde Prof. Abdı
Korukçu, konuklara çalışımT' hakkında bilgi

I m iştir." dedi. 
Korukçu,2005.2006 
öğretim yılında açıla
cak iki yüksek okula 
60 öğrencinin alı
nacağını, önümüzdeki 
yıl yüksek okul 
sayısının 7'ye öğrenci 
sayısının 270'e, 2008- 
2009 öğretim yılında 
program sayısının 
11'e öğrenci sayısının 

' 600'e çıkacağını 
söyledi. Korukçu, gele
cek yıl açılacak olan 
Dış Ticaret Yüksek 
okulunun yabancı dil 
zorunlu konacağını da 
söyledk 
KOCABIYIK'TAN 
VASİYET 
Sunğipek fab- 
riyakrikası'nın üniver
site ye devri ile ilgili 
geçen süreci anlattı.

Borusan şirketler 
grubu kurucusu Asım 
Kocabıyak Gemlik'te 
eğitime katkı sağla
mak için yılardır çaba 
harcadığını, 1976 
yılında Gemlik 
Lisesi'ni Anadolu lis
esi yapmak için gir
işimde bulunduğunu 
ancak bunun gerçek
leşmediğini söyledi. 
Kocabıyık," Muasır 
medeniyetler 
seviyesinde talebe 
yetiştirmek, vatandaş 
yetiştirmekiçin sonona 
kadarsonu kadar 
destek vermeyi vaad 
ediyorum arz ediyo
rum. Ömrüm yeterse 
yaşım seksene geliyor. 
Eğer ölürsem vasiyet 
ediyorum 3 tane 
çocuğum var 6 tane

k Rektör Prof. 
/ Dr. Mustafa 

y Yurtkuran

torumum var hepsi 
başarılı çocuklardır 

' bunlar bu işi sonuna
kadar götüreceklerdir." 
dedi.Uludağ üniver
sitesi Rektörü Mustafa 
yurtkuran ise konuş- 
masınd6a Gemlik'in 
yüksek oluk açısından 
Bursa'nın en geri 
kalmış 4 ilçesinden 
biri olduğunu 
belirterek, Atatürk'ün 
mirası olan bu arazi ve 
binada aydın gençleri 
yetiştirmek için 
özelleştirme kuruluna • 
başvurarak araziyi 
almanın geçmişini 
anlattı..
Yurtkuran, 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu'nda 12 progra
ma kısa zamanda 
geçileceğini. Gemlik

sanayisinin buna 
gereksinimi olduğunu 
belirterek, "2. hede
fimiz Hukuk fakültesini 
açmaktır. 3. hedefimiz 
ise Gemlik Denizcilik 
Yüksek Okulu’nu 
açmaktır. " dedi.
Rektör Yurtkuran, 
gelecek yıllarda 
Gemlik Yerieşkesinde 
Tıp Fakültesinin bird 
şubesini de açacak
larını böylece stanbul 
Bursa hattındaki hasta 
yığılmasının Bursada 
önüne geçileceğini 
söyledi.
Gemlik Yerleşkesinin 
20 trilyon liralık yatırı
ma ihtiyacı olduğnu, 
bunun 2 trilyonunun 
yapılacak Yüksek 
Okullara Borusan 
grubu tarafından har
canacağını hatır
latarak, zaman içinde 
18 triilyon liralık 
yatırım gerçekleştirile
ceğini, ancakbunün 
zaman alacağını söyle- 
di.Yurtkuran, Uludağ 
niversitesinde 42 bin 
öğrencinin öğrenim 
gördüğünü, Gemlik* e 
çıkacak 1 trilyon lira 

.ek ödenek ile işin bir 
yanından da kendi-, 
lerinin başlayacağını 
belirterek, 
Üniversiteye bugünü 
kadar destek veren 
işadramlarının 
Merhum >Ali Osman 
Sönmek,. Celal 
Sönmez, Asım 
Kocabıyık'a Karacabey 
de Sütaş AŞ.Yenişehir 
de brah im Orhan'a 
teşekkür ederken, 
"Sayın Asım 
KocabıyıkGemlik'e çok 
büyük katkı sağlıyor. 
Bugün de tarihi bir 
katkı daha sağladı" 
dedi.Daha sonra 
sözleşeme 'yi Asım 
Kocabıyık Kültürz ve 
Eğitim Vakfı adına 
Asım Kocabıyık 
Uludağ üniversitesi 
adına ise Rektör Prof. 
Dr. Mustafa yurtkuran 
attı.Daha sonra 
yerşelke de konuklara 
ikramda bulundu.
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AK Parti Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı'nın kurdele keserek açılışını yaptığı büroda görev yapan elemanlar izine çıkınca karne verme işlemi de sona erdi,

Törenle açıldı, sessizce kapandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sahil Devlet 
Hastanesi poli
klinikleri içinde 
ayrılan bölmede 
verilen SSK sağlık 
karneleri eleman 
yokluğundan 
verilemiyor.
AK Parti Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı'nın kur
dele keserek 
açılışını yaptığı 
büroda görev 
yapan elemanlar 
izine çıkınca karne 
verme işlemi de 
sona erdi. 
Sahil devlet 
Hastanesi polik
liniklerinde bulu
nan bölüme gelen 
vatandaşlar kapısı 
kapanmış yerle 
karşılaşıyorlar. 
Her gün yüzün 

üzerinde emekli ve 
çalışan SSK'lının 
sağlık Karnesi 
çıkarmak için 
geldiği büro 
önünde artık ele
man yokluğundan 
kuyruklarda oluş
muyor.
Önceleri iki ele
manın 
görevlendirildiği 
büroda daha sonra 
bir kişi hizmet ver
meye başlamıştı. 
Eleman yokluğun
dan bir ara İşçi 
Emeklileri 
Derneği'nden ele
manın yardımlarıy
la yürütülen işlem
ler şimdi yapıla
maz durumda. 
Görevli kişinin 
izinden döneceği 
güne kadar sağlık 
karnesi çıkaracak

SSK'hların Bursa Müdürlüğündeki gerekirken törenle böylece sessizce
Altıparmak büroya gitmeleri açılan büro kapanmış oldu.

Oft görev tellimi »M
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
olağan genel 
kurulunu yaparak 
yeni yönetim 
kurulunu seçen 
CHP İlçe 
Örgütünde görev 
dağılımı yapıldı. 
Genel kurulda 
yapılan seçim

lerde İlçe 
Başkanlığına 
seçilen Erdem 
Akyürek'in yöneti
minde yer alan 
üyelerin görev 
dağılımları şöyle: 
Başkan Erdem 
Akyürek, İlçe 
Sekreteri Osman 
Turan, İlçe Eğitim

Sekreteri Tahsin 
Kaya İlçe 
Saymanı Selma 
Güneş Üyeler: 
Haşan Çelikkaleli, 
Münevver Çelik, 
Haşan Güllü, 
Hulusi Ateş, 
Özcan Yerlikaya, 
Zafer Ülgen ve 
Erhan Sert.

SATILIK w

Manastır *da Solaksubaşı 
Kooperatifinin 
en manzaralı 

(Şerefiye değeri en yüksek) 
dairesi satılıktır. 

Tel: 0.532 274 99 75 
0.533 736 16 37

m SiMtimhıiU
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın.

Her çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları

* İp Ağ 
Fanya

s Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* veüğerındvınelerilehi^etini'Jeyi:

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 
MUDANYA / BURSA 

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18

OUNL.UK
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Freni patlayan kamyon dehşet saçtı
Engüriiciik Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Bursa'dan Gemlik 
istikametine giden 
soğan yüklü kamy
on freni patlayınca 
tır, otobüs ve bir de 
kamyona çarpıp 
şarampole yuvar
landı. Kazada şans 
eseri ölen olmadı. 
Edinilen bilgiye 
göreEngürücük 
Köyü yakınlarında 
önceki akşam saat; 
22.30 sıralarında 
meydana gelen 
kazada, Coşkun 
Dursun (26) 
idaresindeki 45 M 
9649 plakalı soğan 
yüklü kamyon, 
Gemlik istikame
tine gittiği sırada 
rampa aşağı freni 
patlayarak aynı

istikamete giden 
Mustafa Kaplan 
idaresindeki 06 ZS 
267 plakalı tıra 
arkadan çarparak 
yan yattı. Hızını ala
mayan kamyon 
yine aynı istikamet
teki Halil Yüce 
idaresindeki 34 ZR 
9748 otobüse ve 
Varol Emeksiz (35) 
idaresindeki 34 AH 
0609 plakalı kamy
onete çarparak şer- 
ampole yuvarlandı. 
20 metre aşağıya 
uçan kamyonun 
içinde sıkışan 
sürücü Coşkun 
Dursun kamyondan 
itfaiye ekipleri 
tarafından 
çıkarılarak Gemlik

Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. İlk müda
halesi yapılan 
Dursun, hayati 
tehlike kaydı ile 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Çarpışmanın 
etkisiyle kamyon 
ile birlikte şaram
pole yuvarlanan 34 
AH 0609 plakalı 
kamyonetin içinde 
bulunan Ayşe 
Kocamangil (59), 
Zeynep Emeksiz 
(32), Mürüvet 
Kocamangil (76), 
Doğukan Emeksiz 
(5), Ali Emeksiz (9), 
Hilal Emeksiz (4) 
yaralanarak Bursa 
Devlet

Hastanesi'ne 
kaldırıldı, 
Kamyonetten 
dışarıya fırlayarak 
ağır şekilde 
yaralanan 5 yaşın
daki Doğukan 
Emeksiz hayati 
tehlike kaydı ile 
Uludağ Üniversitesi

Tıp Fakültesine 
sevk edildi. Ayrıca 
yan yatan 06 ZS 
267 plakalı tırın 
içinde yaralanan 
sürücü Mustafa 
Kaplan Gemlik 
Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı.

Kazadan sonra 
Bursa Gemlik yolu 
uzun süre trafiğe 
kapanırken, yola 
saçılan soğanlar 
sürücülere zor 
anlar yaşattı. Polis, 
kaza ile alakalı 
soruşturma 
başlattı.

Vakıfbank ATM’leri
saç baş yolduruyor
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Bir süre önce tadi
lat nedeniyle yer 
değiştiren 
Vakıfbank şubesinin 
ATM cihazları 
bakımsızlıktan 
insanlara saç-baş 
yoldurmaya başladı. 
Ellerinde 
Bankamatik kart
larıyla ATM 
makinelerine gelen 
vatandaşlar, 
makinelerin arızalı 
yada içlerinde para 
olmayışı nedeniyle 
ne yapacaklarını 
bilemez halde isyan 
ediyorlar.
ATM cihazlarının 
binada yapılan tadi
lat nedeniyle bakım
sız ve toz toprak 
içinde olmasına 
alışan vatandaşlar 
birde kartlarının 
makine tarafından

alınmasıyla ne 
yapacaklarını 
şaşırıyorlar.
Yaz ayları nedeniyle 
sahilde bulunan 
birçok yazlıkçının 

ihtiyacını karşıladığı 
ATM makinelerine 
yetkililerin gerekli 
müdahaleyi 
zamanında yap
maları bekleniyor.

Mudanya’da 
namus cinayeti 

Mudanya'nın Çamlık Köyü'nde 
önceki gece namus cinayeti içlendi.
40 yaşındaki Sefer 
Turan adlı kişi, 
Mehmet S. tarafın
dan ruhsatsız av 
tüfeği ile öldürüldü. 
Alınan bilgilere göre 
Çamlık Köyü'nde 
oturan evli ve 3 
çocuk annesi N.S 
adlı kadına bir yıl
dan bu yana çinsel 
tacizde bulunduğu 
iddia edilen Sefer 
Turan, S'nin kayın
pederi Mehmet S. 
(69) tarafından 
evinin önünde 
öldürüldü. Yaklaşık 

bir yıldan bu yana 
cinsel tacize 
maruz kalan N.S 
adlı kadın, 
sonunda dayana
mayarak olayı aile
sine anlattı.
Bunun üzerine 
kayınpederi Mehmet 
S. ise uzun bir 
süredir takip ettiği 
Sefer Turan'ı, gece 
saat 01.15 sıraların
da evinin önünde 
kıstırdı. Ruhsatsız 
av tüfeği ile gelinine 
tacizde bulunan 
Turan'a ateş eden

S., olay sonrası jan
darma tarafından 
gözaltına alındı. S., 
jandarmadaki 
ifadesinde cinayeti, 
gelininin namusunu 
kurtarmak için 
işlediğini belirttiği 
öne sürüldü.
Mudanya 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'ndan 
sonra adliyeye sevk 
edilen Mehmet S., 
tutuklanarak Bursa 
E Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.
BHA
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Putin/Annan'ın girişimlerine destek vereceğiz' İraklıların derdi hayatta kalmak
Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ı 
Soçi'deki yazlık 
sarayında ağırladı. 2 
gün süren çalış
maların ardından bir 
açıklama yapan 
Rusya Devlet Başkanı 
Putin ve Başbakan 
Erdoğan, ele aldıkları 
konulara ilişkin bilgi 
verdi.
Turizmde ve ihracatta 
iki ülkenin büyük 
ortak olduğunu dile 
getiren Putin, birkaç 
yıl içinde ticaret 
hacmini 25 milyar 
dolara çıkarmayı 
hedeflediklerini bildir
di. Vladimir Putin, 
"Türkiye'de yeraltı 
doğalgaz depolama 
alanları yapmak, 
doğalgaz dağıtım 
işlerine girmek, Rus 
doğalgazını Türkiye 
üzerinden Güney 
Avrupa ve 3. ülkelere 
ihraç etmek, ortaklaşa 
mekanik ve uzay 
teknoloji alanında 
araştırmalar yapmak 
istiyoruz" dedi. Putin 
ayrıca, "Kıbrıs soru

nunun çözümü için 
adanın güney ve 
kuzeyiyle ilişki 
kurarak Annan'ın gir
işimine destek vere
ceğiz" açıklamasında 
bulundu. Başbakan 
Erdoğan da, 
Rusya'nın Dünya 
Ticaret Örgütü'ne üye 
olmak için girişimde 
bulunduğunu 
belirterek, Türkiye'nin 
destek vereceğini 
bildirdi. Erdoğan, 
"Bunun gerçekleşme
si halinde ekonomik 
ilişkilerimiz daha 
gelişecek" diye 
konuştu. Erdoğan, 
"Putin'in Karabağ 
sorununun çözümü 
yönündeki 
düşünceleri bizi mem
nun etti" dedi.
Rusya Devlet Başkanı 
Putin, Başbakan

Erdoğan ile son 7 
ayda 4 kez biraraya 
geldiklerini, bu duru
mun iki ülke arasında
ki ilişkilerin ne kadar 
hızlı geliştiğinin bir 
işareti olduğunu 
belirtti. Öncelikle 
Aralık 2004 yılında 
Ankara'da imzalanan 
ortak deklarasyonun 
hayata geçirilmesinde 
görüş alışverişinde 
bulunduklarının altını 
çizen Putin, nelerin 
yapılıp yapılmadığı 
konusunu ele aldık
larını bildirdi. Kültürel, 
ekonomik ve insani 
ilişkilerin gelişimini 
daha sağlam zemine 
oturtma konusunda 
hemfikir olduklarını 
ifade eden Putin, tur
izmde ve ihracatta 
büyük ortak olduk
larını kaydetti.

Irak’ta intihar 
saldırılarının dinmek 
bilmemesi, ülkede iç 
savaş başlayabileceği 
uyarılarına yol açıyor. 
Hayatlarını intihar 
saldırıları ve işgalin 
gölgesinde geçiren 
İraklıların tek kaygısı, 
günü bir saldırıya 
maruz kalmadan 
geçirebilmek.
Irak’ın çeşitli kent
lerinde hafta sonu 
düzenlenen 5 intihar 
saldırısında, 120 
kişinin ölmesi, ülkede 
iç savaş tartışmalarını 
yeniden gündeme 
getirdi. Son olarak 
ülkedeki Şiilerin lideri 
Ayetullah Ali El 
Sistani’ye yakınlığıyla 
bilinen Şii bir mil
letvekili, ülkede 
Şiilere karşı bir savaş 
yürütüldüğünü söyle
di. Parlamentoda 
konuşan milletvekili 
Şeyh Celal El Sagir, 
işgale karşı direnişe 
destek veren Sünni 
liderleri de uyardı ve 
“Ülkeyi iç savaşa 
sürüklediklerinden 
bihaber liderlerin 
mantıksız davranışları

nedeniyle Sünni kanı 
dökülmesini istemiy
oruz” dedi.
Şiilerden böyle bir 
açıklama gelmesinin, 
şimdiye kadar Şii mil
islerin Sünnilere 
doğrudan saldırı 
düzenlemesini 
engellemeyi başaran 
Şii liderliğinin artık 
kontrolü kaybetmeye 
başladığı şeklinde 
yorumlanıyor.
SADDAM’IN YARGI
LANMASI 
ÖNEMSENMİYOR 
Her sabah güne inti
har saldırılarıyla 
başlayan İraklılar için 
artık en önemli şey, 
gün bittiğinde sağ 
kalabilmek. Öyle ki, 
devrik lider Saddam 
Hüseyin’in 
önümüzdeki günlerde 
Dujail köyünde 140 
Şiinin öldürülmesin

den yargılanmasına 
başlanacağının açık
lanması Irakhlarca 
pek de önemsenmedi. 
Halk, araçla gerçek
leştirdiği yolculuktan 
mümkün olduğunca 
kısa tutmaya 
çalışırken, işadamlan 
toplantıları için 
Ürdün’ün başkenti 
Amman’ı seçiyor. 
Aynı durumun poli
tikacılar için de 
geçerli olması, halkın 
tepkisine yol açıyor. 
GÜNDE 5 SAAT 
ELEKTRİK 
Bağdat’ta dahi günde 
sadece 5 saat elek- 
tirik kullanabilen 
İraklılar, petrol almak 
için oluşturdukları 
kilometrelerce 
kuyruklarda da intihar 
bombacılarının 
saldırılarına maruz 
kalabiliyor.
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Tıp okumak isteyenlere
KATÜ öğretim üyesi

tavsiyeler
Prof.Dr.Özlü yaptığı 
açıklamada doktor
luğun sorumluluk, 
meslek ahlakı ve 
dikkatli olmayı 
gerektirdiğini söyle
di. İşte Özlü'den tıp 
okumak isteyen 
öğrencilere bazı 
tavsiyeler.
Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları ve 
Tüberküloz 
Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. 
Tevfik Özlü, 
"Türkiye'de yer yer 
hekim fazlalığı olsa 
da yakın gelecekte 
kapatılamayacak 
ölçüde hekim 
açığı doğacak" dedi. 
Özlü,yaptığı açıkla
mada, bugünlerde 
on binlerce 
gencin bir yandan 
ÖSS sonuçlarını 
beklerken diğer 
yandan da meslek 
tercihi için karar 
verme aşamasında 
bulunduğunu belirt- 
ti.Tıpla ilgilenen 
öğrencileri mesleğin 
avantajları ve zor
lukları 
hakkında bil
gilendirmek istediği
ni ifade eden Özlü, 
"Hekimlik, 
evrendeki en değerli 
varlık olan insanın 
sağlığına hizmet 
eden onurlu 
bir meslektir.
Tarihin her döne
minde olduğu gibi 
gelecekte de 
hekimlik, en fazla 

I ihtiyaç duyulan 
meslek olmaya 
devam edecektir. 
Ülkemizde kimi 
merkezlerde denge
siz dağılıma bağlı 
olarak yer yer 
hekim fazlalığı olsa 
da yakın gelecekte 
kapatılamayacak 
ölçüde hekim 
açığı olacak" diye

konuştu.
Hekimlerin kamu ve 
özel sektöre ait 
kurumlarda çalışma 
imkanlarının yanın
da, muayenehane 
veya laboratuvarlar 
açarak bireysel 
hizmet vermelerinin 
de mümkün 
olduğunu kaydeden 
Özlü, "Hekimlerin 
akademisyenliğe 
geçişleri de kolay 
olmaktadır. Tıp 
fakültesini bitiren 
bir genç, yüksek 
lisans yapmaksızın 
diğer mesleklerde 
doktoraya 
eşdeğer tutulan 
tıpta uzmanlık pro
gramlarına başvura
bilmektedir" 
dedi. -MESLEĞİN 
ZORLUKLARI- 
Hekimliğin zorluk
larına da dikkati 
çeken Özlü, 
"Hekimlik hata 
kaldırmaz. Basit bir 
ihmal, dikkatsizlik, 
tedbirsizlik, acemilik 
ile çok ciddi 
sonuçlar ortaya çık
abilir" diye konuştu. 
Hekimliğin, yüksek 
sorumluluk ve 
özveri gerektiren 
meslek olduğunu 
vurgulayan Özlü, 
hekimlerin gece- 
gündüz, hafta içi- 
hafta sonu ve mesai 
kavramının pek 
olmadığını söyledi. 
Hastalarla hekimler 
arasında diğer

mesleklerde olduğu 
gibi sıradan 
bir üretici-tüketici 
ya da satıcı-müşteri 
ilişkisi kurulamaya
cağını 
anlatan Özlü, 
"Kuşkusuz, her 
hekimin meslek 
onuruna yakışır bir 
şekilde saygınlığı ve 
kazancının olması 
hakkıdır. Ama, para 
veya ün 
kazanmak için 
hekim olunamaz. Bu 
nedenle önceliği 
para kazanmak olan 
kişiler, tıp dışından 
tercih yapmalıdırlar" 
dedi.
Hekimliğin ileri bir 
muhakeme gücü 
gerektirdiğini ifade 
eden Özlü, 
"Hastalıkların teşhis 
ve tedavisi, ezber 
metinlerle, herkese 
uygulanabilir stan
dart şablonlarla 
yapılamaz. Her 
hasta, çözülmesi 
gereken bir muam
madır. Hekim, analiz 
ve sentez yeteneği 
ile hastadan 
elde edilen bulguları 
değerlendirilerek 
sonuca ulaşır. Bu 
bakımdan 
hekimlerin her an 
yüksek bir beyin 
faaliyetini 
sürdürmeleri ve bu 
tür 
uğraştan keyif ala
bilmeleri gerekir" 
diye konuştu.

ABONE OLDUNUZ MU?
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1OKS sonuçları acı tadı
2005 Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı 
(OKS) sonuçları açık
landı.
OKS'de, Matematik- 
Fen (MF) ve Türkçe- 
Matematik (TM) puan 
türlerinde birinciliği 5 
aday paylaştı.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
bakanlık 
Başöğretmen 
Salonu'nda, OKS 
sonuçlarıyla ilgili 
basın toplantısı 
düzenledi.
Her iki puan türünde 
de birinciliği pay
laşan adayların

okulları ve isimleri
şöyle:
-Bursa Özel
Tunçsiper İlköğretim 
Okulu'ndan Anıl 
Balkan
-İstanbul FMV Özel 
Işık İlköğretim 
Okulu'ndan Atakan
Özel
-Malatya Özel

Rahime Batu İlköğre
tim Okulu'ndan
Büşra Eroğlu
-Bursa Özel Emine 
Örnek İlköğretim 
Okulu'ndan Ece İrem
Arslan
-İstanbul Özel Merter 
Fatih İlköğretim 
Okulu'ndan Reyyan
Ergüder

Hırsız icra memurundan
Bir eve icra için 
giden görevliler elleri 
boş döndü. 
Kimsenin bulun
madığı eve icra 
memurlarından önce 
davranarak giren 
hırsız evin altını 
üstüne getirdikten 
sonra kaçtı. 
Eskişehir'de borcun
dan dolayı Y.Y.'ye ait 
eve icra için gelen 
görevliler kötü bir 
sürprizle karşılaştı. 
İcra için girmek iste
dikleri eve kendi
lerinden önce bir 
hırsızın girdiğini 
gören icra memurları 
elleri boş dönmek 
zorunda kaldı. 
Görevliler, Vişnelik 
Mahallesi Savaş 
Caddesi Yetik 
Apartmanı'nda ev 
sahibinin bulun
madığı dairenin 
kapısını açmak için 
yanlarında bir çilingir 
götürdü. Kapıyı 
açmak isteyen çilin
gir kapı kilidinin zor
lanmak süretiyle 
kırıldığını ve kapıya 
da zarar verilmiş 
olduğunu gördü.

Bunun üzerine icra 
memurları durumu 
polise bildirdi. Olay 
yerine gelen polis 
ekipleri kapıyı kon
trol ettikten sonra 
hırsız girmiş olabile
ceği düşüncesiyle 
Y.Y.'nin yakını Zekiye 
Erginbaş'a ulaştı. 
Erginbaş'ın olay yer
ine gelmesi üzerine 
anahtarla kapı açıldı. 
Erginbaş'la birlikte 
evi kontrol eden 
polis evdeki 
eşyaların ve cüzdan
ların karıştınlmış 
olduğunu gördü. 
Bunun üzerine eve 
Olay Yeri İnceleme 
ekibi istenirken icra 
memurları da eve 
hırsız girdiğinin 
anlaşılması üzerine 
icra işleminin daha

sonra yapılması 
gerektiğine dair zabıt 
tutarak ayrıldı.
Ev sahibi Y.Y.'nin 
kaynanası olan 
Erginbaş, "Kızım ve 
eşi tatildeler ve 
bugün döneceklerdi. 
Evdeki çiçeklerin 
bakımı için giderken 
evin anahtarını bana 
bıraktılar. Ben de 
11.00 gibi gelip 
çiçekleri suladıktan 
sonra ayrılmıştım. O 
zaman her şey 
normaldi, şimdi evin 
altını üstüne getir
mişler. Ne çalınmış 
bilemiyorum." diye 
konuştu.
Parmakizl çalışması 
yapan polis hırsızın 
peşine düşerken 
olayla İlgili soruştur
ma başlatıldı.
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‘YOK yasası mutlaka çıkartılacak’ DSP’den ‘işçilik’ eleştirisi1
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) 
Başkan Vekili Nevzat 
Pakdil, yeni meclis 
döneminde YÖK'le 
ilgili yasanın mutlaka 
çıkarılacağını 
belirterek, "Bizim 
gayemiz yasanın 
mutabık kalınarak 
çıkartılması, hep 
beraber çıkartılırsa 
güzellik olur" dedi. 
Malatya Fuarı için 
Malatya'ya gelen ve 
TBMM Başkan Vekili 
Nevzat Pakdil, burada 
basın mensuplarının 
sorularını da yanıtladı. 
Pakdil, YÖK yasasıyla 
ilgili olarak, "Yasa 
tasardan zaman 
zaman 
Cumhurbaşkanımız 
tarafından iade 
edilmiştir. Bazıları 
aynen gönderilmiş ve 
yasalaşmıştır.
Bazılarını 
Cumhurbaşkanı 
Anayasa 
Mahkemesi'ne götür
müştür. Ama, hükümet 
ve meclis içerisinde 
bir mutabakat aran
ması söz konusudur.

Hükümet burada 
özverili davranarak, 
YÖK Yasa Tasarısı'nın 
çıkartılması için büyük 
kararlılık gösterdi. 
Önümüzdeki dönem 
yasa mutlaka çıkacak
tır. Hükümet bu yasa 
tasarısı üzerindeki 
çalışmaları tamam
lamıştır. Mutabakat 
sağlanırsa, hep 
beraber çıkartılırsa 
güzellik olur. Ama 
böyle olmazsa meclise 
gelen yasa tasarısı bu 
şekilde yasalaşmış 
olacaktır" dedi. Bu 
yasama döneminde 
meclisin çok başarılı 
bir performans göster
diğini ifade e’den 
Pakdil, "Bu dönem 
hükümetimizin 
meclise getirdiği yasa 
tasarıları vardır. Ayrıca 
milletvekili 
arkadaşlarımızın da 
kanun teklifleri olmuş
tur. Türkiye'nin ihtiyaç 
duyduğu her alanda 
yasa tasarıları ve tek
lifleri yasalaşmıştır. 
Belediyelerle ilgili, İl 
Özel İdare ile ilgili 
yasalar bir bir çık-

mıştır. Yıllardır 
bekleyen uluslararası 
anlaşmalar vardır. 
Bunların hepsi meclise 
gelmiş, komisyonlar
dan geçmiş ve bunlar 
da yasallaşmıştır. Ve 
Türkiye bir istikrarı 
yakalamıştır. 
Meclisimiz bu hususta 
büyük gayretler 
göstermiş ve bazen 
sabahlara kadar 
çalışmıştır. Bu hususta 
iktidarıyla muhale
fetiyle çalışmıştır. 
Mecliste herkes çıkıp 
görüşlerini açık açık 
beyan etmiştir, 
söylemiştir. Bazı 
yasalarda birlikte 
hareket edilmesine 
rağmen bütün konuş
ma hakları iktidar ve 
muhalefet sözcüleri 
tarafından kul-

lanılmıştır. Meclisimiz 
çok başarılı bir perfor
mans göstermiştir. 
Tabi hükümetin 
getirdiği yasa 
tasarılarının çok büyük 
önemi vardır.
Türkiye'nin ihtiyacı 
olan Avrupa Birliği 
uyum yasalarıyla bir
likte Adalet Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı'nın 
tasarılarıdır. Adalet 
Bakanlığı'nın getirdiği 
yasa tasarılarında 
büyük değişiklikler 
yapılmıştır.
Türkiye'nin ihtiyaç 
duyduğu bütün 
yasaları bugüne kadar 
çıkartılmış ve bekleyen 
tasarılarda önümüzde
ki dönem içerisinde 
gerçekleştirilecektir" 
diye konuştu.

Demokratik Sol Parti 
(DSP) Genel Başkanı 
Zeki Sezer, hükümetin 
işsizlikle mücadele 
politikası olmadığını 
savunarak, "İşsizlik 
artıyor, hükümet bakıy
or" dedi.
Sezer, yaptığı yazılı 
açıklamada, 
Türkiye'nin işsizliğin 
en yoğun olduğu döne
mi yaşadığını ve 
Başbakan Erdoğan'ın 
bile bu yakıcı gerçeği 
saklayamadığını öne 
sürdü. İşsizliğin rekor 
düzeyde olmasına 
karşın, işsizlikle 
mücadele konusunda 
hükümetin belli bir

plan ve politikasının 
olmadığını iddia eden 
Sezer, "Geçen yıl, 
büyüme yüzde 10'larda 
iken işsizlik rekor kırıy
orsa, büyümenin 
yüzde 5'ler civarında 
hedeflendiği bu yıl 
işsizlik kim bilir 
nerelere varacak?" 
diye sordu. Türkiye'yi 
gezdikçe sorunun 
büyüklüğünü çok daha 
açık bir biçimde 
gördüklerini anlatan 
Sezer, istatistiklerin 
açık olarak izlenen 
yanlış politikalar sonu
cu ithalatın çok cazip 
hale geldiğini göster
diğini savundu.

ÜNVER TRAKTÖR
U 4 4akoz inşaat MALZEMELER!
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New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya! 

New Holland Traktörlerinin

* Marshall, Akçalı inşaat boyaları
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi
^Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri

Yeni Çift Çeker Modelleri 
Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

* Baymak Kombi ve E.C.A 
Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ-BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30
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ÜNVER TRAKTÖR 
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA
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Otomotiv ihracatı Barbarosca

7 milyar doları geçti
Türk ekonomisinin 
lokomotifi haline 
gelen otomotiv sek
törünün ihracatı, 
yılın 6.5 aylık döne
minde yüzde 35.9 
oranında artarak, 
7 milyar 175 milyon 

dolara ulaştı.
Sektör, bu rakam ile 
2003 yılının 
tamamında 
gerçekleştirilen 7 
milyar 191 milyon ' 
dolarlık ihracata 
yaklaştı.
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) veri
lerinden derlenen

AvrupalIlar dışarıda para harcıyorlar
Avrupa’nın en yaygın 
ödeme sistemi 
MasterCard, 2004 
yılında toplam 24 
ülkede 350 milyon
dan fazla MasterCard 
ve Maestro kartlarıy
la yapılan ülke dışı 
harcamalarını analiz 
etti. Bu analize göre, 
AvrupalIların kendi 
ülkeleri dışındaki 
diğer Avrupa 
ülkelerinde 
MasterCard kartları 
ile yaptığı harca
malar bir önceki yıla 
oranla yüzde 12 
artarak 2004 yılında 
13.9 milyar euroya 
ulaştı. Ülke dışında 
fazla harcamayı 3.5 
milyar euro ile 
Almanlar yaparken, 
İngiltere 2.6 milyar 

euro toplam harcama 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ ; (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

bilgiye göre, 1 Ocak- 
15 Temmuz döne
minde, ihracat 
kalemleri arasında 2 
milyar 451 milyon 
823 bin dolar ile 
binek otomobiller ilk 
sırada yer aldı. 
Bunu otomotiv yan 
sanayii ve eşya taşı
maya mahsus* 
motorlu taşıtlar, 
izledi.
En fazla ihracat 
artışı, demiryolu 
taşıtlarında gerçek^ 
leşirken, traktörler/ 
hava ve uzay taşıt
ları, tanklar ve zırhlı 

ile ikinci; Hollanda 2 
milyar Euro ile 
üçüncü oldu. Türkiye 
ise 85 milyon euro ile 
altıncı sırada yeraldı. 
AvrupalIların 
MasterCard ve 
Maestro kartları ile 
ülke dışı harca
malarında yüzde 
53’lük oran ile en 
büyük artış otel- 
motel, diğer perak
ende ve giyim 
mağazalannda 
görüldü. Sözkonusu 
harcamalarda birinci 
sırayı 3.636 milyar 
euro ile konaklama 
harcamaları çekiyor, 
konaklamayı 2.217 
milyar euro ile diğer 
perakendeciler, 1.501 
milyar euro ile giyim 
mağazaları takip 
ediyor.

savaş taşıtları ile 
özel amaçlı diğer

Avrupa’daki 
MasterCard ve 
Maestro kartları ile 
harcamalardaki artış
ta iki önemli unsur 
dikkat çekiyor. 
Bunlardan ilki 
Maestro banka kart
larıyla yapılan harca
malardaki yüzde 
22’lik gelişme, İkin
cisi ise internet, tele
fon ve e-maille sipar
iş üzerinde yapılan 
alışverişlerde 
yaşanan yüzde 67’lik 
büyük artış. 
Avrupa'daki bilinçli 
tüketiciler, kartları ile 
en hesaplı alışverişi 
gerçekleştirmek için 
ülkeleri dışından 
artık internet vası
tasıyla alışveriş yap
maktan çekinmiyor. 
Türkler, 2004 yılında 
MasterCard kredi 
kartı ve Maestro 
banka kartlarını kul
lanarak Avrupa 
ülkelerinde 85 milyon 
eurodan fazla harca
ma yaptılar.
Türkiye'ye diğer 
Avrupa ülkelerinden 
gelen konuklar da 
MasterCard kartları 
ile 308.8 milyon euro 
harcama gerçek
leştirdiler. Bu da 
Türkiye'ye net 223 
milyon euro kazanç 

çekicilerde ihracat 
geriledi.

sağladı. 2003'e göre 
harcamalarını yüzde 
33 oranında arttıran 
Türkler, 
Danimarka'dan sonra 
harcamaları en fazla 
arttıran ikinci ülke 
oldu. Türklerin geçen 
yi] Avrupa ülkeleri 
arasından en fazla 
harcama yaptıkları 
ülke 16.8 milyon euro 
ile Fransa oldu.
Doğu Avrupa bloğun
da yapılan harca
malar bakımından en 
hızlı büyüyen ülke 
Rusya olarak belir
lendi. Rusya'da yurt- 
dışında yapılan har
cama yüzde 38.8 
artarak 59 milyon 
Euroya çıktı;
Ukrayna'da ise yüzde 
38.7 artarak 38.8 
milyon euro olarak 
gerçekleşti.
Yabancı ziyaretçilerin 
ülke içerisinde yap
tığı harcama ile 
dışarıda yapılan har
cama kıyaslandığın
da; toplam 5.6 milyar 
euro net kazanç ile 
en büyük ekonomik 
büyüme İspanya, 
Fransa ve İtalya'da 
gerçekleşti. Bu 
sıralamada Türkiye 
24 ülke arasında 
beşinci sırada yer- 
aldı.

Barbaros BALMUMCU

Gönül almak olmalı hoş seda 
Kongrenin ardından yazmamız gerekirse, 

istenmeyen bazı çirkin olay meydana geldi. 
Sporla uğraşan spor odalarında yakışmayan bazı 
hareketi yapılmış gördük. Bu neydi?

Daha evvel yapılan, kongrelerde hep şikayet 
ettiğimiz durum. Üye sayımızın çok az olduğu 
idi. Hatta bu köşeden zaman zaman gelin çok 
sevdiğimiz kulübümüze üye olun diye devamlı 
yazdım. Bana göre bildiğim kadar geçen sene 
üye sayımız 90 kişiye yaklaşan bir durumdaydı.

Bu kongrede üye sayısı belki bilerek 65 kişiye 
indirildiğini gördük. Bu 65 kişinin 30 kişisi yeni 
üye olduğunu düşünürsek 60 kadar üyenin isim
lerinin listelerde olmadığını gördüm. (Bu rakkam 
tam tamına değildir) Gördüğüm şuydu; yeni 
katılımlar olmuş bu gayet tabi sevindirici olay.

Neden listedeki isimler silindi. Zaten kongr
eye bu kişilerin çoğu gelmiyordu. Kongrelerimizi 
hep az kişilerle tamamhyorduk.Bu bir hataydı. 
Liste öyle kalmış olsada yenileride gelsede kon
greyi kazanmak isteyenler kazanabilirlerdi. Her 
zaman ben bu işi istemiyorum istekli varsa 
gelsin denmiyormuydu?Bu sene hava değişti. 
Eski yönetim kulübünün bırakmak istemediğini 
gördüm. Bu istek neden? Demek Gemlikspor 
sevilmeye başlandı. Annem derdi ki, taş olda 
baş yar. Başarı bekliyoruz. Bu sevindirici durum, 
bu kadar sevgi nasıl oldu? Geçen sene 
kulübümüzün bir futbol takımı vardı. Oda başarı 
sağlayamamıştı, çok istemesine rağmen bir pin
pon şubesini tescil ettirememişti. Ama hamleyle 
Gemlikspor'un bir dalı olarak yelken şubesini 
Gemliğimize hediye ettiler. Her sene beden ter
biyesi tarafından açılan minikler futbol okulu bu 
sene Gemlikspor olarak açıldı. Bu sevindirici 
olay.

Demek oluyor ki benim anladığıma göre 
Gemlikspor'da bu sene büyük atılım olacak!..' 
Galiba bu atılım için üye sayısını düşürüp kendi
lerine yakın kişileri kulübe üye yapalım mı? İdi.

Simaları görmek güzel, devamlı Gemliksporlu 
olmalarını dilerim. Neden lüzum görüldüğü biraz 
belli oldu gibi. Her kongrede Sayın Gemlikspor 
başkanı eğer kulübü alacak varsa buyursun diy
ordu.

Gördük ki bu sene Başkan değilde Başkaları 
çok meraklı ben öyle sezinledim. İsimleri silinen 
bazıları bu kulüpte Başkanlık yapmış kişiler. 
Bazılarıda yaz, kış mağlubiyetlerde üzülen, gali
biyetlerde sevinen kişilerdi. Bu kulüpte deplas
mana gidemeyen sporcuları evini ipotek eden ve 
kafileyi şampiyonluk için Çanakkale'ye götürün.

Bütün yemeklerini zeytin ekmekle geçiren 
gençler bu gün isimleri silinen gençler değil mi? 
Bu o günkü gençlere şimdiki orta yaşlı kulüp 
üyelerine hiçmi saygımız yok.

Bu isim silinmesi olayı bana göre yanlış. 
Şöyle yapılabilseydi bir telefon yahut iki satır 
mektupla isteyip istemediklerini sorabilir, katılım 
davetiyesi çıka rtılabili nirdi. Daha güzel 
olmazmıydı? Sayın Başkan hariç kayıtlarının sil
inmesini onaylayan kişi bu hususuda düşünmesi 
grekmezmiydi. Meyhane aralığından alınıp iyi bir 
konuma getirilen kulüp bugün iç açıcı durumda 
değil. Buradaki fotoğraflar Gemlik'i yaşatmak
tadır ama, tekrar eski yerlerine konacak mı? 
Orada asılı resimlerden biride, bugün kulüp 
başkanlığı yapmış olan Sayın Mehmet Turgut'un 
resmide var. Eğer öteki resimler inkar edilirse 
Sayın Başkamda inkar etmiş oluruz. Bu resimleri 
kaldırmak Gemlikspor'u tanımıyoruz demektir. 
Gelecek seneye hazırlanan bu yeni üye ve idare 
heyetine bugünden başarılar (Zira gelecek sene 
Sayın Başkan ben yokum diyor) dilerim. Spor 
Kulüpleri o şehrin, kasabanın, baki kalan bu 
kubbede hoş bir seda olarak kalır. Altı sene 
evvel çok istedim maalesef Gemlikspor belediye- 
spor olmadı.

Olmadıda ne oldu? İşte bugün bırakmak 
istenmiyor bende de yapamadığım spor 
yazarlığını bırakmak istemiyorum. Gereçke basit 
kayıtlı üyelerin hiçbiri aylık aidatlarını yatırmıyor- 
larda ondan. Bırakında bu sene böyle olsun. 
Sezon içinde elediklerinizi eleyin.
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“Oksijen saça hayat verir”
Döndüm dolaştım 
sözü yine oksijene 
getirdim. Peki 
neden? "Oksijen 
hayattır." Yeterli bir 
cümle mi? Peki bu 
oksijenle neler yapa
biliriz?
Saçınız mı dökülüy
or? Saçınız öncelikle 
özel karışımlı bir 
şampuanla iki kere 
yıkanıyor. (Uyarmadı 
demeyin, pek güzel 
kokmuyor. Zaten fay
dalı şeylerin ya 
kokusu, ya da tadı 
pek iyi değildir.) 
Ardından saç kökler
ine çamura 
banzeyen, bir aktar
da bulabileceğiniz 
kadar çeşitli bitki 
karışımları içeren bir 
maske uygulanıyor. 
Bu maske ile 
saçlarınızı ışığa 
maruz bırakmaksızın 
20 dakika bekliyor
sunuz Akabinde 
saçlar saf su ile 
yıkanıyor ve asıl 
işlem başlıyor... 
Oksijen, evet saf

oksijenle saçlar 
kurutuluyor Oldukça 
basınçlı olan bu 
oksijen tabancası 
yardımı ile saç kök
lerindeki kılcal 
damarlar harekete 
geçiyor ve saçı 
beslemek için çalış
maya başlıyor.
Hareket başladığına 
göre, saçınızı 
besleyecek ve 
dökülmeleri durdura
cak bir şeyler verme 
zamanı geldiğini fark 
etmişsinizdir. Şimdi 
sırada özel bir sıvı 
losyon var. Bu losy
on oksijen taban
casının içine yer
leştiriliyor. Losyonu 
artık saç köklerine 
vermeye 
başladığımıza göre, 
bunların ne işe 
yaradığını sizlerle 
paylaşabilirim: 
Şampuan saç dip
lerindeki atıkları ve 
yağlanmayı kontrol 
altına alır.
Maske derin temizlik 
yapar ve saç kökler

ine oksijenin ve 
losyonun ulaşmasını 
sağlar. Ayrıca saç 
tellerinin üzerinde 
olan çatlakları kap
atır.
Saf oksijen, saç kök
lerindeki kan 
dolaşımını hızlandırır 
ki, beslenme 
başlasın.

İçerdiği özel 
karışım sayesinde 
harekete geçmiş kan 
dolaşımı, losyonun 
hızla emilmesini 
sağlar. Böylece 
dökülmeye başlamış, 
bakımsız kalmış, ya 
da yıpranmış 
saçlarınızı kurtara
bilirsiniz.
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Ş//R KÖŞESİ Demir AliBAYDM
Nerelerdesin?

Bu düzen değişmeli bu böyle gitmez 
Sayın milletvekillerini neredesiniz? 
Ülkenin sorunları saymakla bitmez 
İlgili bakanların neredesiniz? 
Cennet vatanımız, cehenneme dönüyor 
Yaşamak her geçen gün daha daha güçleşiyor 
AB’nin uğruna vatan elden gidiyor 
Yetkili Bakan ’larım neredesiniz?

Bu perişan durum ne güne dek sürecek 
Sağlık problemleri nasıl sona erecek 
Hastene kuyruğunda daha kimler ölecek 
Sayın Sağlık Bakanı 'm neredesiniz? 
Enflasyon canavarı soframıza dayandı 
Açlık sınırı milyarları aştı 
IMF denen örgüt sınıfta kaldı 
Ekonomi Bakanı'm neredesiniz? 
Trenler çarpışır ocaklar yakar 
Trafik canavarı ne canlar yakar 
Kazalar her geçen yıl daha artar 
Ulaştırma Bakanı ’m neredesiniz? 
Mafyalar çeteler mesken tuttu yurdumu 
Yavaş yavay başlıyor Amerikan vurgunu 
Kıbrıs politikası Avrupa 'nın oyunu 
Sayın Başbakan 'ım neredesiniz? 
Ülkeyi gavura satanlar da var 
Teröristte destek çıkanlar da var 
Bu yurt için şehit olup yatanlar da var 
Canım Cumhurbaşkanı 'm neredesiniz? 
Bağırıp çağırsakta isyanımız boşuna 
Bunların hepsini biz şeçtik boşu boşuna 
Gel yine kurtar bizi, geç ülkenin başına 
EY BÜYÜK ATATÜRK'ÜM NERELERDESİN

ifa

HAÇIN ->
Yazan : Zebercet COŞKUN

Çalyan Karabit'in toplantısı var. Sabah 
gün ışıdıktan sonra sokak sokak tellallar 
dolaştı, partilileri ve sadakat komitesi 
üyelerini hükümet konağına çağırdı. 
Büyük salonda toplandılar yine.

"Bu toplantı öncekilere pek ben
zemiyor. İçeri girer girmez anladım. Daha 
önce bana yaranmak için ne yapacağını 
bilemeyen partililer,yerlerinde kıpırtısız 
oturuyorlar. İkide bir çıkıp söz isteyenler 
hani nerde? Şaşkınlık var, perişanlık var, 
teslimiyet var hallerinde. Ben ne dersem 
onun iyi olacağını, en yerinde kararların 
yalnız onlar olacağını biliyorlar sanki. Ne 
söylesem uygun buluyorlar. Uzun boylu 
laflar edilmeden hemen esasa geçildi."

Önce bir taarruz planı hazırlanacak. 
İaşe ve Kızıl Haç komiteleri kurulacak. 
Taarruz planının hazırlanması için bir 
savunma komitesinin kurulması gerekiy
or. Sadakat komitesi azalan olduğu gibi 
savunma komitesine geçtiler. Hınçak ve 
Taşnak'lardan üçer, bitaraflardan dört 
kişi.

Şöyle:
Mihran Katayan__Öğretmen,
Dikran Matisaciyan__Avukat,
Garabit Oğlakyan__ İlk mektep

mezunu,

Hacı Tartatyan__Seçilmiş
mahkeme azası, 

Kirkor Selvikiliyan__ Pabuçcu
ustası,

Bedros Kuzuyan__ Türk tebalı
eczacı,

Ruben Demircivan__Esnaf
takımından.

Sirop Sikormiyon__ Manifaturacı,
Dikran Ciğerciyan__Keklik avcısı,
Monsenyör Haraçyanlı__Papaz.
Belediye doktoru Dikran Kızıl Haç 

komitesine başkan seçildi. Hacı 
Tartatyan, Bedros Kuzuyan ve Agop 
Çalyan Kızıl Haç komitesine aza seçildil
er. i

Bölük kumandanı Ohannes ile 
askerin başına geçici olarak kumandan 
tayin edilen Cebeciyan ise iaşe komite
sine ayrıldı. Her çeşit idarecilik ve arabu
luculuk işleri bu ikisine verildi. 

O gün akşam olana dek sürdü 
toplantı, öğle yemği bile yemedi kimse 
Cebeciyan arada manastır altlarında 
siper kazan askerin başına gidip geliyor; 
bir yüzü, yanakları.al al olana dek soba 
başında biraz ısınıyor, bir yandan da 
toplantıyı takip ediyor... Sonra yine kalın . 
paltosuna sarınıp çıkıyor dışarı.

"Cebeciyan'ı daha ilk gördüğüm 
gün notumu vermiştim. Palavracı ve soy
tarı... İri bedeni, giyimi, gösterişi, çak
maklı burnu belli ki palavralarına eşlik 
ediyor ve güvenilir bir kişi görünümü 
veriyor kendisine. Savaş sırasında 
Fransız ordusunda çalıştığı söyleniyor ve

Cebeciyan gösterdiği pek çok kahraman
lıkların hikayesini anlatıyor ballandıra 
ballandıra... Sesi gür ve etkili, hareketleri 
rahat, boş da olsa gösterişli bakışları var. 
Bu kahramanlık hikayelerinin de ne 
derece gerçek olduklarını bilmiyorum, 
fakat öyle bir duygu var ki içimde, bun
ların tümü avcı palavrası... 
Güvenemiyorum Cebeciyan'a. İlk 
gördüğüm gün bende böyle bir duygu 
uyandı. Böyle boş ve kafasız bir adam 
nasıl olmuş da Haçin Ermenilerine kendi
ni böyle serdirmiş, ona da aklım ermiyor. 
Her yerde Cebeciyan adı çıkıyor karşıma. 
Bilgisini yokladım birkaç kez, bocalattım 
onu. Ve iyice inandım ki herif boş... Hem 
de tıngır tıngır... Ama kurnaz, konuşma 
sanatını da öğrenmiş, belki de doğuştan 
var bu yetenek kendisinde. Öyle kimler 
olur ki, yalnız seslerinin uygunluğundan 
karşılarındakileri kendi söylediklerine 
inandırır, böylesi bir herif.. Kurnazlığı da 
var, benim taktiğimi hemen sezdi. Anladı 
ki şaşırtmak amacım; şimdi karşı karşıya 
gelmeye bakıyor. Bahaneler yaratıyor, 
yalnız kalmamak için çeşitli hokkabazlık
lar yapıyor. İçin için gülüyorum ama, bir 
yandan da kızıyorum. Cebeciyan askerin 
başı, Cebeciyan belediye azası... Şimdi 
de sorumluluğu ve yükü en ağır olan bir 
göreve, iaşe komitesine seçildi. Hem de 
herhangi bir anlaşmazlıkta hakemlik 
etmek, yol göstermek yetkisi veriliyor 
Ohannes'le kendisine. Benim için 
yapacak bir şey yok bu durumda.

Devamı Yarın....
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Epilepsi hastalarına TV uyarısı
Televizyon kanallarını 
sürekli değiştirmenin 
epilepsi hastalığını 
tetiklediği, bu neden
le hastaların zaping 
yapmaktan kaçın
ması gerektiği belir
tildi.
Kocaeli Üniversitesi 
(KOÜ) Tıp Fakültesi 
Nöroloji Anabilimdah 
ve Dahili Tıp Bilimleri 
Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Sezer 
Komsuoğlu, 
yaptığı açıklamada, 
televizyon izlerken 
kanalların sürekli 
değiştirilmesinin, 
'beyinde fotosensitif 
epilepsi* hastalığına 
yol açtığını söyledi. 
Bu hastalığa liter
atürde sık rastlan
madığını ve on binde 
bir görüldüğünü 
ifade eden 
Komsuoğlu, televizy
onla uyarılan epilepsi 
hasta 
sayısının, ABD'ye 
göre Avrupa'da ve 
Türkiye'de daha çok 
olduğunu 
belirtti.
Hastalığın çocukluk 
ve ergenlik döne
minde daha sık 
görüldüğünü 
anlatan Komsuoğlu, 
şunları kaydetti: 
"ABD'de televizyon

lar 60 herz frekanslı, 
Avrupa ve Türkiye'de 
ise 50 herz frekanslı. 
60 herz frekansla 
çalışan televizyonlar 
daha az 
etki yapıyor. 50 herz 
frekanslı televizyon
lar ise beyine daha 
çok etki 
yapıyor. Kanalları 
sürekli değiştirilmesi 
hastalığı tetikliyor ve 
hastada nöbetler 
başlıyor. Bu sırada 
hastada ellerde, kol
larda ve 
bacaklarda kasılma 
oluşuyor." 
-UYARILAR- 
Tıp Fakültesi'ne 
gelen hastaların, 
önce televizyondan 
etkilenip etkilen
mediğini araştırdık
larını, eğer hastanın 
televizyondan etk
ilendiği belirlenirse 
uyarıldığını kaydeden 
Komsuoğlu, şöyle

devam etti:
"Bu tür epilepsi has
tası televizyonu iyi 
aydınlatılmış odada 
ve mutlaka 2.5 metre 
mesafeden izlemeli.
Televizyon kanalını 
değiştireceği zaman 
başını başka yöne 
çevirmeli ya da bir 
gözünü kapatmalı. 
Ayrıca, güneş ışın
larından ve diskotek
lerdeki yanıp sönen 
ışıklardan da 
korunmalılar.
Öte yandan 
uyardığımız ve 
tavsiyede bulun
duğumuz hastalar 
ikinci 
defa muayene olmak 
için gelmiyor. Ancak, 
hastalığı televizyon
dan kaynaklanmayan 
hastalara ilaç 
tedavisi uygulayarak 
tedavi etmeye 
çalışıyoruz." 
Komsuoğlu,

Mi diri mutlu etm iwr
Klasikleşmiş "para 
mutluluğu satın 
alamaz" cüm
lesinin yanına artık 
"zekâ mutluluk 
getirmiyor" lafını 
da eklesek yanlış 
yapmış olmayız. 
Üstün zekâ insana 
mutluluk getirmiy
or .Uzmanlara göre 
zekâ ile mutluluk 
arasında bağ yok. 
Mükemmeliyetçilik 
zeki insanı mutsuz 
ediyor.
Klasikleşmiş "para 
mutluluğu satın 
alamaz" cüm
lesinin yanına artık 
"zekâ mutluluk 
getirmiyor" lafını 
da eklesek yanlış 
yapmış olmayız. 
Yapılan yeni bir 
araştırmaya göre 
zekâ insanları 
daha mutlu yap
mıyor. Zeki insan
lar alınacak basit 
bir kararla mutlu
luğu yakalayabile
cekken ayrıntıya

daha çok takılıyor 
ve detaylar arasın
da hayatı kaçırıyor. 
İskoçya'daki 
Edinburgh Üniver- 
sitesi'nden bir ekip 
550 erkek ve kadın 
arasında yaptığı 
ankette, kaplan
ların zekâ 
seviyelerini 
ölçerek nasıl 
yaşadıkları, neler
den mutlu olduk
ları gibi sorular 
sordu. Araştırma 
ekibinin başında 
yer alan Profesör 
lan Deary, "Zeki 
olmakla mutluluk 
arasında bir bağ 

olmadığını 
söyleyebilirim. 
Önemli olan 
insanların nasıl 
yaşadıkları, neler
den mutlu olduk
ları, nelerin insan
ları tatmin ettiği... 
Sürekli alternatif 
peşinde, daha 
iyinin peşinde koş
mak zeki insanlara 
hüsran yaşatabilir" 
diye konuştu. 
Araştırma 
sonuçları dünyaca 
ünlü tıp dergisi 
"British Medical 
Journal"da 
yayımlandı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

|\/ı

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

ıvı

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1 OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü j 

baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
Katalog basımı

Körfez Ofset
M ATBAACI l_l K-YAYIN CILIK-REKLAMCI l_l K 

İstiklal Cad. Bora Şok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

QSISAIQ
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58



TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

İyi Bir 
Gelecek 

Aykent'le 
başlar”

Çocuklarınızın günde en az üç saatini alacak olan okul yolculuklarına son veriyoruz.... 
^Okulumuz özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2005 — 2006 öğretim yılı kayıtlarına 
başlamıştır. Deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuldur.

, GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLK

20 Temmuz 2005 Çarşamba korfezgemlik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

2005- 2006 ÖĞRCTİM VIIIFİVATIİSTOIİZ
SINIFLAR 
ANASINIFI 
1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8. SINIF

ÜCRET
3.000.000.000 TL
3.750.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL

F iyotlar ı m ıza yemek ve servis dahildir 
ÖMMeitAM 10 TAKSİT İMKANI VAADIA 

Tel: 513 50 84 - 512 27 77 G€MLİK

Katiller hunharca işledikleri cinayetten sonra kayıplara karıştı

Korkunç cinayet
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yine kan aktı..
Son günlerde Gemlik’te yaşanan yaralama, 

cinayet haberleri gündemden düşmüyor.
Bakın ard arda her hafta kanlı olaylar 

yaşadık.
Geçtiğimiz günlerde de yazdım, bu olaylar 

Gemlik’in imajını kötü etkiliyor.
Dışarıdan Gemlik’e gelecek olanları korku

tuyor.
Ama, olayların önüne de geçilmiyor.
Her olayın faali mutlaka bulunuyor ancak, 

önemli olan olayların olmaması...
Dünkü, cinayetin nedenini bilmiyoruz ama, 

nedeni ne olursa olsun korkunç ve hunharca 
bir insan katledilmiştir.

Hiçbir cinayet gizil kalmamıştır.
Jandarma mesleki bilgisiyle bu cinayeti de 

kışa sürede çözeceğine eminim.
ölen şahsı Gemlik’te pek çok kişi tanır.
Onu tanımasa, babası Kemal Usta’yı tanır.
Bu cinayeti işleyenler hınçlarını öylesine 

alamamışlarki birçok bıçak darbesine karşın, 
maktülün boğazını kesmeye yeltenmişler..

Bunun açıklaması mümkün mü?
Değil.
Ama üzülerek söylemek gerekir ki bu olay

lar benim kentimde yaşanıyor.
Gemlik çevrenin en hareketli kentlerinden 

biri.
Gelecekte Üniversite açıldığında bu hareket 

daha da artacak.
Güvenlik konusunda Gemlik’e daha çok 

önem vermek gerekli.
Gemlik’in imajını bozan eylemlerin aza 

indirilmesi gerekir.
O zaman dışarıdan bize bakanların 

düşünceleri değişir.

Abdullah Kalafat (43) adlı inşaat ustası işkence yapılıp, 
boğazı kesildikten sonra 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. 
Kalafat’ın cesedi, Umurbey Değirmen Yolu mevkinde, 
köylüler tarafından zeytin sulama havuzünun kenarına atılmış 
vaziyette bulundu. Kadri GÜLER’in haberi sayfa 3’de

Doğalgaz tesisatçılarına Oda’dan uyarı
Gemlik'te yakında 
başlayacak olan 
Doğalgaz abone 
işlemlerinde 
çalışabilecek ele
manlar için Esnaf 
Odası’nda bil
gilendirme 
toplantısı yapıldı. 
Toplantıda 
Doğalgaz 
Tesisatçılık ve 
Kaynak Ustalık 
belgesi bulun
mayanların bu 
sektörde iş yap

malarının 
mümkün olamay
acağı açıklandı. 
Gemlik Muhtelif 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ile Mesleki 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Erçin 
Bekmezci ve 
doğalgaz tesisat 
sektöründe iş f 
yapacaklar 
biraraya geldiler. 
Haberi sayfa 4’de

İbrahim Talan ile Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü 
Erçin Bekmezci, doğalgaz tesisatçılarını uyardı

“Güzel okulum” projesi Lale Kemal Kılıç'ın 
İlköğretim Okulları arasında düzenlenen Genel Müdürlüğünün açtığı 10 bindolar ödül- 
"Güzel okulum" adlı proje yarışmasında Lale- lü yarışmada Gemlik’e Lalale kemal kılıç 
Kemal İlköğretim Okulu dereceye girdi. ilköğretim Okulunun temsil etmesi dün
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı komisyonca saptandı. Haberi Sayfa 5’de

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


20 Temmuz 2005 Çarşamba

Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Turizmin yıldızı parlıyor
Ahmed Arifle girelim söze.. 
“ Öyle yıkma kendini, 
Öyle mahzun, öyle garip... 
Nerede olursan ol, 
İçerde, dışarda, derste, sırada, 
Yürü üstüne - üstüne, 
Tükür yüzüne celladın, 
Fırsatçının, fesatçının, hayının... 
Dayan kitap ile 
Dayan iş ile.
Tırnak ile, diş ile, 
Umut ile, sevda ile, düş ile 
Dayan rüsva etme beni; “ 
Bursa’da lokomotif sektör olan tekstil 

yerini turizme bırakıyor,Bursa’da tekstile 
yön verenler

şimdi de turizm alanında önemli adımlar 
atıyormuş.

Kenti kirlettiler.,Güzelim tarım alanlarını 
taş ve makine yığınlarına teslim ettiler.

Nilüfer Çayı’ndan zehirli maddeler akıt- 
tılar.Şimdi de yükselen yıldız turizmden 
maroken koltuklarını parlatacaklar.

Zararından neresinden dönersen kar.
Ama geçen günlere,ziyan olan doğal 

güzelliklere yazık değil mi?
Doğa sabırlıdır.
Kendini yenilemeyi bilir.
Yeter ki bundan böyle kirletilmesin.
Bursa’dan esen turizm rüzgarı Gemlik’i 

de etkiler mi?
Keşke..
Temiz deniz..Canlı balık..Siyah zeytin..
... "hasretinden prangalar eskitilecek” 

kadar değerli..
Yeşil doğa kucak açsa..Gemlik yeniden 

körfezin incisi olmaz mı?
Zor ama olanaksız değil.
Bir yerden başlamak gerek.
En azından bugünkü değerlere sahip 

çıkılsa..
Ova korunsa..Ne kaldıysa..
Gemlik insanı Gemlik’e kol kanat gerse.. 
Kumla, Kurşunlu, Karacaali,Narh .. 
Gemlik’in yaşam pınarları..
Dünyaya açılan pencereler..
Uygarlığa,kültürel zenginliğe,ekonomik 

gelişime uzanan yollar.
Belediye..Halkın belediyesi..Gemlik 

BelediyesLNeredeyse 80 yıla yakın geçmişi 
var.Belki de daha çok.Gemlik’in uygarlık 
düzeyini yükseltmeye dönük toplumsal 
oluşum.

Sevgiyle,saygıyla Gemlik’i kucaklaşa.. 
Gemlikliden aldığı gücü Gemlik’e verse.. 
Tarihsel zenginlikleri günümüzle buluş- 

tursa..
Yıkılmaya yüz tutmuş birkaç eseri koru

ma altına alsa..
Gelecek nesillere taş ısa...
Ahmed Arifle girmiştik söze yine

O’nunla bitirelim:
miıİBidİ 

ıbıl^PIHRÛlı^^^^Mob JossrrolsB nipıBİ 
___Kızlarım^------------------- --------- ------- ----------—

Oğullarım yar gelecekte, a 
f ■' Herbiri vazgeçilmez cihan parçası. 
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ELEM AN ARANIYİ

Görme ozudiilüre yaıdım tanı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Körler 
Kalkındırma 
Derneği'nin açtığı 
güzel takı kermesi 
yardımseverleri 
bekliyor.
Belediye Sergi 
salonunda açılan 
kermeste dernek 
üyelerinin kendi 
yaptıkları el işi göz 
nuru takılar ahcı 
bekliyor. 
Dernek 
üyelerinin 
evlerinde kendi
lerinin yaptığı ve 
ışığı görmeyenlere 
katkı amacıyla 
satılan takılardan 
başta bazı 
mağazaların 
verdiği çocuk 
giysileri de 
satılıyor.
İki gün açık 
kalacak olan ker
meste gün ışığı 
tanımayanlara 
yardımcı olmak 
isteyenler 
dernek üyelerinin 
yaptıkları bir
birinden güzel 
takılardan alarak 
katkıda bulun
abilirler.

Emi rcan Yapı Kooperatif i 
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Katiller hunharca işledikleri cinayetten sonra kayıplara karıştı İM Vicdanca 
f

Abdullah Kalafat (43) adlı inşaat ustası 
işkence yapılıp, boğazı kesildikten sonra 15 
yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Kalafatın 
cesedi, Umurbey Değirmen Yolu mevkinde, 
köylüler tarafından zeytin sulama havuzu
nun kenarına atılmış vaziyette bulundu.
Kadri GÜLER
Umurbey'li çiftçiler dün 
sabah zeytinlikte 
öldürülmüş oturak bir erkek 
cesedi bulundu.
Umurbey Değirmen yolu 
mevkinde öldürüldükten 
sonra atıldığı sanılan 
cesedin Gemlik'te babasıyla 
birlikte inşaatlarda ustalık 
yapan Abdullah Kalafat (44) 
adlı şahıs olduğu öğrenildi. 
Köylülerin cinayeti İlçe 

Jandarma Bölük 
Komutanlığına 
bildirilmesinde sonra, jan
darma olay yerine giderek 
inceleme yaptı ve olayla 
ilgili soruşturmayı başlattı.

CESET TAŞINMIŞ

Bıçaklanarak delik deşik 
edilen Abdullah Kalafatın 
cesedi Muammer Ağım 
Gemlik Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
Burada otopsi yapılan 
Kalafatın cesedinde boy
nunun kesildiği, böbrekler 
bölgesinde 11, sağ kolunda 
2, sol kolunda bir, kalçasın
da da bir bıçak izine rast
landı.
Cinayetin saat 0.4 sırasın

Kurşunlu da boğulma
Kurşunlu beldesinde dün 
sezonun ilk boğulma olayı 
yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, 
Kurşunlu Cumhuriyet
Mahallesinde saat 17.30 
sırtlarında denize giren kim

da meydana geldiği 
sanılıyor.
İşkence yapıldıktan sonra 
diz çöktertilerek bıçakla
narak vahşice öldürüldüğü 
sanılan Abdullah Kalafatın 
cesedi, yakınları tarafından 
teşhis edildi.
Ceset üzserinde yapılan 
otopsiden sonra, Savcılık 
cesedi Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na gönderileli.

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Evli ve çocuksuz olan 
Abdullah Kalafatın neden 
ve kimler tarafından 
öldürüldüğü öğrenilemedi. 
Jandarma, Küçük da, yazlık
ta babasıyla kalan 
Abdullah Kalafatın büyük 
ihtimal başka yerde 
öldürüldükten sonra araçla 
Umurbey Değermen yolun
daki zeytinlik havuzunun 
yanına atıldığını, olayın bir
den fazla kişinini katılımıyla 
yapılmış olabileceği 
üzerinde duruyor.
Olayla ilgili araştırma 
sürdürülülürken, Abdullah 
Kalafatın bir süre traktör ile 
inişaat malzemeleri 
taşıyıcılığı yapatığı.

ligi saptanamayan bir erkek 
boğuldu.
Boğulan şahsın su yüzüne 
çıkan cesedi Muhammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şortla denizden çıkan şah-

Genellikle Migros karşısın
daki bir işyerinden malzeme 
taşıdığı, daha sonra ise 
taraktörünü satarak inşşat- 
larda çalışan, kiremit 
aktaran iinşaat ustası 
babasına yardımcı olmaya 
başladığı öğrenildi.
Kalafatın kimseyle kötü bri 
ilişkisinin oımaaıgı, kumar 
ve içiki gibi kötü alışkanlık
ları bulunmadığı belirtiliyor. 
Cinayetin neden 
işilendiğinin sırrı jandar
manın yapacağı araştır
madan sonra ortaya 
çıkarken, dün Gemlik’e 
yayılan cinayet haberi şok 
etkisi yaptı.
Abdullah Kalafatı tanıyanlar 
nedren öldürüldüğüne 
anlam veremezken, 
Kalafatın initernete merakı 
olduğu çevresindeki 
arkadaşları tarafından 
belirtildi.
Feci şekilde dövüldükten 
sonra 15 den fazla bıçak 
darbesiyile delik deşik 
edilen inşaatçının boğazın- 
rın da kesilmek istenmesi, 
cinayeti işleyenlerin büyük 
nefret ve kin duyguları 
taşıdığını ortaya 
koyuyor.

sin kimliğinin saptanması 
için jandarma eşgal belirle
di.
Devlet Hastanesi’nde otopsi 
yapılan gencin boğularak 
öldüğü saptandı. Olayla 
ilgili soruşturuma sürüyor.

Yoksulluk kadınlaşıyor
Hoppala, bu sö de nerden çıktı diye- 

ceksiniz...Az gelişmiş ve bizim gibi gelişmekte 
olan ülkelerde, en ucuz emekle çalışan kadın
lar değil mi?

Çalışan kadına ne deniyor? Kocasına katkı
da bulunuyor...Kadının emek sarfederek 
kazandığı ücret, katkı olurken, erkek evinin 
reisi ve geçim kaynağıdır. Buna göre kadının 
maaşı, erkeğin maaşının KDV’si!..

Bir ülkenin ekonomisi her geçen gün yok
sullaşıyorsa, o zaman ne derler; “yoksulluk 
kadınlaşıyor...”

Peki, ‘yoksulluğu kadınlaştıran” ulus
lararası anlaşmalardan birisinin MAI olduğunu 
biliyor muydunuz?

Birkaç gündür ben de kafama MAİ’yi tak- = 
tim..Nasıl takmam, ‘Çok Taraflı Yatarım 
Anlaşması’ denilen bu anlaşmaya, ülkemizi 
yönetenler ‘evet’ dediği anda, sadece orman
lar, denizler zeytinlikler talan edilmiyor, eğitim
den sağlığa kadar her alanda dış gözlük tak
mak var..

Hele ki, elimde bu anlamda ‘MAI: Yüzyılın 
Sömürgesi Bildirgesi’ adında güzel bir kaynak 
varsa, onu da sizlerle paylaşmak isterim.

Kadınlar ve MAI;
Ne diyor?
“ Yeni Dünya Düzeni adı altında bize 

sunulan MAI gibi anlaşmaların tüm çalışan 
kişilerle ilgisi var. Ancak sözde küreselleş
menin, kadınların sırtına yüklenildiği ve en 
çok onların kaderi haline getirildiği vahşi 
yüzünü özel olarak açığa çıkarmak gerekiyor. 
Kadın emeği, cinsiyeti piyasada vasıfsız, 
istikrarsız (evlenme, doğum vb. nedenlerle 
yaşam boyu sunulması kesin olmayan), geçici 
, dolayısıyla örgütsüz ve ucuz emek anlamına 
geliyor.”

Dedik ya, bizim gibi gelişmekte (!) olan 
ülkelerde kadının maaşı, erkeğin maaşının 
KDV’sL.Daha başka ne diyor?

Dünya Bankası ve IMF raporlarına göre, 
son on yıl içinde, yoksular içindeki kadın 
oranı hızla artıyor. Çünkü globalleşme adı 
altında sürdürülen sömürü, devletlerin kadının 
görünmeyen emeğini, yani yeniden üretimdeki 
rolünü hesaba katmayan politikalarına hız 
veriyor.

İşçi ücretleri giderek düşerken, işsizlik 
tehdidi ile emeği ucuzlayan ilk kesim, kadınlar 
oluyor..

Özellikle Uzakdoğu’ya ve tüm geri ülkelere 
kaydırılan imalat sanayi, çoğu kez hiçbir hakkı 
olmayan ucuz kadın emeğine dayanıyor...Ev 
sanayisi, 19.yüzyıh aratmayan vahşetiyle 
sürüjf gidiyor...Bu sözler, bizim gibi gelişmek
te olan ülkelerde yaşayanlar için şaşırtıcı 
değil. Kayıt dışı ekonomide kimler var; kadın 
ve çocuklar.

Küreselleşme politikaları sonucunda geri 
ülkelere kaydırılan imalat sanayi, gelişmiş 
ülkelerdeki kadınlar için de işsizlik ve 
emeğinin ucuzlaması anlamına geliyor...

Çözüm var mı?1996’da Pekin’de yapılan 
‘Dünya Kadınlar Konferansı’nda kadınların 
dünya ölçeğindeki sorunları tartışılmış ve 
Afrika’dan Amerika’ya kadar bütün ülkelerdeki 
kadınların toplumsal kararlara, politik 
süreçlere katılımın yetersizliği, yoksulluğun 
giderek artan oranda kadınlaşması; cinsiyeti 
baskıların kadınlar açısından son derce 
adaletsiz bir yaşam biçimi yarattığı tespit 
ediliyor.

ÇÖZÜM:; örgütlülük olarak ortaya konuiuy- 
or.Ancak görünen o, kadınların rgütlenebilme- 
si için erkeklerin harcadığının iki katı bir çaba 
harcamaları gerekiyor!...

Kısacası; kadının emeğinin yok sayıldığı 
ülkelerde yoksulluk kadınlaşırl..
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Ustalık belgesi olmayan kişilerin doğalgaz tesisatçılığında çalışamayacakları Esnaf Odası’nda yapılan toplantı ile anlatıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te yakında 
başlayacak olan 
Doğalgaz abone 
işlemlerinde 
çalışabilecek ele
manlar için Esnaf 
Odası’nda bil
gilendirme toplan
tısı yapıldı.
İlki yapılan toplan
tıda Doğalgaz 
Tesisatçılık ve 
kaynak Ustalık 
belgesi bulun
mayanların bu 
sektörde iş yap
malarının mümkün 
olamayacağı 
bildirildi.

ı Gemlik Muhtelif 
Esnaf ve sanatkar
lar Odası Başkanı 
İbrahim Talan ile

I Mesleki Eğitim 
merkezi Müdürü 
Erçin Bekmezci ve 
Doğalgaz tesisat 
sektöründe iş 
yapacak esnafın 
bir araya geldiği 
bilgilendirme 
toplantısının 
ilkinde yaşanacak 
sorunlar ve 
çözümleri 
görüşüldü.
Bu sektörde 
çalışacak esnafın 
GEMDAŞ tarafın
dan yeterli 
düzeyde kaliteli ve 
ustalık belgesi 
sahibi olmalarının 
arandığını hatırla
tan Oda başkanı 
İbrahim Talan, bu 
kriterlere sahip 
olamayanların 
kesinlikle çalışa
mayacaklarını

söyledi.
Rizikosu yüksek 
olan doğalgaz 
işinde çalışacak 
elemanların ustalık 
belgesi sahibi 
olmalarının yanın
da Bursa'da bazı 
kuruluşlarda kurs 
almalarının da 
sağlanacağını 
söyleyen Talan, 
Gemlik esnafının 
bu işe kendini 
hazırlaması gerek
tiğini hatırlattı. 
USTALIK BELGESİ 
ŞART 
Gemlik Mesleki 
Eğitim merkezi 
Müdürü Erçin 
Bekmezci'de 
doğalgaz işinde 
hizmet verecek 
esnafa işlemler 
hakkında bilgi 
verirken ustalık 
belgesinin mutlaka 
aranacağını 
söyledi.
Gemlik'te doğal- 
gaz'ın evlere 
dağıtımının başla
masıyla maksi
mum sürenin 24 
ay olacağını 
söyleyen 
Bekmezci, bu tari
hten sonra ilçede 
sadece tamirat 
işlemlerinin yapıla
cağını, bunun 
içinde 'ben 
yaparım' diyerek 
her ortaya çıkanın 
sadece kargaşalık 
yaratacağını 
belirtti.
"Gemlik'te bir 
Pazar açılıyor" diy
erek herkezin bu

İbW IfgSB-

bşk

işe soyunduğunu 
dile getiren Erçin 
Bekmezci, 
"Belgesi olmayan 
hiç kimse bu işi 
ben yaparım diy
erek ortaya çık
masın" dedi. 
Amaçlarının doğal
gaz çalışmalarının 
başlamasıyla bir
likte GEMDAŞ'ın 
istediği belgeli ele
manları hazırlamak 
olduğunu 
söyleyen bekmez
ci, bu işte çalışa
cak Endüstri 
Meslek lisesi ilgili 
bölüm mezun
larının mesleki 
Eğitim merkezi 
Müdürlüğüne 
müracaat ederek 
ustalık belgesi 
almalarını istedi. 
Bekmezci, ayrıca 
Bursa İşitmeler 
Üstü Eğitim Birimi

Merkezi'nde bulu
nan son sistem 
kaynak ve tesisat 
tesislerinde en az 
12 en çok 15 kişi
den oluşacak kişi
lerin belirlenerek 

ENEN SilıMvUKİaiU
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın.

Her çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları 

✓ İp Ağ 
s Fanya

Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek

s Çapa 
. Macun

Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18

Erksin ŞEAIEİ^J

devreler halinde 
kursa gönderile
ceklerini söyledi. 
Ilkı yapılan bil
gilendirme toplan
tısıyla bir araya 
gelen esnaf ikinci

toplantısını bir 
hafta sonra 
Pazartesi günü 
saat 14.0u de yine 
Esnaf Odası 
lokalinde yapacak.

Manastır *da Solaksubaşı 
Kooperatifi’nin 

en manzaralı 
(Şerefiye değeri en yüksek) 

dairesi satılıktır. 
Tel: 0.532 274 99 75 

0.533 736 16 37
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“Güzel okulum" projesi Lale Kemal Kılıç'lÜ
İlköğretim Okulları 
arasında düzenle
nen "Güzel okulum" 
adlı proje yarış-

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
masında Lale-Kemal 
ilköğretim Okulu 
dereceye girdi.
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
Genel Müdürlüğü 
tarafından açılan ve 
ürettiği 
projenin değer
lendirilmesinin 
ardından 10bin 
dolarlık ödüle layık 
görülecek okul için 
toplanan komisyon 
seçimini yaptı. 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
Hüseyin Zan 
Başkanlığında

Turgut Akcan, 
' Sadrettin Baylar ve

Yakup Albayrak'tan 
oluşan komisyon 
Lale-Kılıç ilköğretim 
okulunun hazırladığı 
projeyi değer
lendirmeye aldı. 
Projenin sosyal, 
sağlık ve kültürel 
açıdan eğitime 
büyük destek vere
ceği bildirildi.
Yarışmaya Lale- 
Kemal Kılıç, Kurtul, 
Engürücük, 
Hamidiye ve 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu hazırladığı 
proje ile katılmıştı. 
Komisyon tarafın
dan değerlendirm
eye alınan proje 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı Genel

Müdürlüğü'nde 
onaylanmasının 
ardından 
uygulamaya konula
cak.
Üretilen projede 
okul bahçesine 
yapılacak kantin, 
tuvaletler, okula 
gelen ziyaretçi ve 
öğrenci velilerinin 
bekleyecekleri 
salonlar bulunuyor. 
Her ilçede yapılan 
ve ürettiği projenin 
değerlendirmeye 
alınması ile birlikte 
10 bin dolar 
yardım desteği ala
cak olan İlköğretim 
okulları yapacakları 
hizmetlerle eğitimde 
çağdaşlığa 
bir adım daha 
atmış 
olacaklar.

■r-^ı

İçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Zan Başkanlığında Turgut 
Akcan, Sadrettin Baylar ve Yakup Albayrak'tan oluşan komisyon.

Gemlik zeytini için 1I9BUU1L
patent çabası

MİLLİ MOITina --
LALE -KEMAL KILIÇ

ıırçn

F S

I d

Gemlik zeytini için 
patent çabası
Gemlik tipi sofra zey
tinini korumak ve 
kalitesini tescillemek 
amacıyla Gemlik 
Ticaret Borsası 
tarafından başlatılan 
patent girişimleri, 
tartışmalara neden 
oluyor. Gemlik 
Ticaret Borsası'nın 
bu konudaki girişim
lere Orhangazi'den 
istediği destek 
şüpheyle karşılandı. 
Orhangazili bazı tüc
carlar, kendi 
ilçelerinin adını 
düşünerek destek 
talebine temkinli yak
laştı. Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nda meclis 
üyelerine hitaben 
konuşan Gemlik 
Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dlllioğlu, Gemlik, 
Mudanya, Orhangazi 
ve İznik İlçelerinde 
üretilen Gemlik tipi 
zeytinin geleceğini 
korumak amacıyla 

başlattıkları patent 
girişimini anlattı. 
Dillioğlu, zeytinin 
koruma altına alın
abilmesi için 4 
ilçenin ortak hareket 
etmesi gerektiğine 
işaret ederek, bu 
amaçla 4 oda ve 
meclis başkanlarıyla 
Ankara'da temaslar
da bulunacaklarını 
ifade etti.Gemlik 
Ticaret Borsası Genel 
Sekreteri Melih 
Karbay ise Bornova 
Zeytincilik Araştırma 
Enstitüsü'ne göre bu 
bölgede üretilen zey
tine "Gemlik Zeytini" 
dendiğini, bu yüzden 
4 ilçenin ortak 
hareketiyle tehlikeye 
giren tipi korumak 
istediklerini söyledi. 
Karbay, Orhangazi 
zeytinini de Gemlik 
Tipi olarak pazarlan
masın! istediklerini, 
bunun için patent 
başvurusu yapacak
larını, ancak 
Orhangazi'nin de 
desteği gerektiğini

kaydetti.
Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Hikmet Çok
lar da, Gemlik tipi adı 
altında birçok 
yörenin zeytinin 
pazarlandığını 
belirterek, ismin 
zedelendiğini öne 
sürdü. Çoklar, bu 
konuda ortak çalışma 
gerektiğini kaydetti. 
Bu açıklamaların 
ardından OTSO 
Meclis Üyesi Kamil 
Uysal, talebe karşı 
çıkarak, yapılacak 
çalışmaların 
Orhangazi zeytininin 
önünü kapatacağını 
iddia etti. Meclis 
üyesi Nizamettin 
Alkan da, bu konuda 
kararın rhangazllilere 
sorularak alınmasını 
istedi.Açıklamaların 
ardından, çalış
maların Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'na üye oda 
zeytincilerle toplantı 
yapılmasına karar 
verildi.

Kül
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ABD PKK için düğmeye bastı •I Kaide Avrupa’ya süre tanıdı
Genelkurmay 2.
Başkanı Orgeneral 
Başbuğ, ABD'nin, 
terör örgütü PKK'nın 
lider kadrosunun 
yakalanması 
konusunda direkt 
emir verdiğini söyledi. 
Genelkurmay 2. 
Başkanı Orgeneral 
İlker Başbuğ, 
ABD'nin, terör örgütü 
PKK'nın lider kadro
sunun yakalanması 
konusunda direkt 
emir verdiğini söyle- 
di.Orgeneral Başbuğ, 
Genelkurmay 
Karargahı'nda gazete, 
televizyon ve 
ajansların üst düzey 
yöneticileriyle değer
lendirme toplantısı 
yaptı.Sözlerinin başın
da, geçtiğimiz gün
lerde vefat eden diplo
mat gazeteci Ömer 
Tarkan için başsağlığı 
dileklerini ileten 
Orgeneral Başbuğ, 
bugünkü toplantının 
amacının terörle ilgili 
değerlendirmeler 
yapmak, basın men
suplarının da görüş 
ve önerilerini almak 
olduğunu söyledi.

Medya ve medyanın 
duruşunun hayati 
olduğunu ifade eden 
Başbuğ, "medyanın 
dördüncü güç oluşun
da herkes hemfikir. 
Biz de aynı 
düşüncedeyiz" dedi. 
Orgeneral Başbuğ, 

terörizmle mücade
lenin doğru ve 
gerektiği gibi 
yapılabilmesi için 
medya ile birlikte 
hareket edilmesinin 
önemine dikkati çekti. 
Bu toplantının daha 
önce yapılan aylık 
basın brifinglerinden 
farklı olduğunu ifade 
eden Orgeneral 
Başbuğ, bu format 
değişikliğine, 

karşılıklı diyalog 
olanağı sağlamak için 
gittiklerini, brifing yer
ine bu modeli tercih 
ettiklerini söyledi. 
Daha sonra terörle 
mücadele konusunda
ki değerlendirmelerini 
aktaran Orgeneral 
Başbuğ, terörün 
mutlak şekilde sona 
erdirilmesinin 
zor olduğunu, 
ancak asgari seviyeye 
indirmek gerektiğini 
belirtti.
Orgeneral Başbuğ, 
"Eylem inisiyatifini 
teröristin elinden ne 
kadar alırsanız o 
kadar olayları asgari 
seviyeye indirirsiniz" 
dedi.

El Kaide'ye bağlı bir 
grubun, Avrupa 
ülkelerine, Irak'taki 
askerlerini çekmesi 
için bir ay mühlet 
yerdiği iddia edildi. 
İnternette "Ebu Hafıs 
El Mesri Tugayları" 
imzasıyla yayımlanan 
16 Temmuz 2005 tar
ihli bildiride, "Bu 
Avrupa devletlerine 
verdiğimiz 
son mesajdır. 
Askerlerinizi

Kerküki’den şok sözler
Erbil'de kurulan sözde 
Kürt parlamentosunun 
Başkan Yardımcısı Dr. 
Kemal Kerküki, 
Kerkük'ün, Osmanlı 
dönemine ait harita
larda yaptıkları 
incelemede Kürt kenti 
olduğunu iddia etti. 
Irak'ın kuzeyindeki 
Erbil'deki sözde Kürt 
parlamentosundan 
Kerkük ile ilgili yeni 
bir iddia daha ortaya 
atıldı. İddialarla ilgili 
bir basın açıklaması, 
yapan Sözde Kürt 
Parlamentosu Başkan

Mezopotamya (Irak) 
topraklarından 
çıkarmanız için bir ay 
süre veriyoruz" denil
di. Londra'da 7 
Temmuz'da girişilen

Yardımcısı ve aynı 
zamanda KDP lideri 
Mesut Barzani'nin 
basın danışmanı olan 
Dr. Kemal Kerküki, 
Kerkük'ün Osmanlı 
döneminde bile Kürt 
şehri olduğunu iddia 
ederek, "Kerkük'ü 
ilgilendiren 58. 
maddeyi takip etmek 
amacıyla bir komisy
on kurduk. 
Komisyonla ilgili 
Bağdat'ta 58. maddeyi 
takip eden Hamit 
Mecit Musa ile uzunca 
bir toplantı yaptık. 

saldırıları üstlenen 
grubun açıklamasının 
doğruluğunu tespit 
etmenin ilk aşamada 
olanaklı olmadığı 
belirtiliyor.

İbrahim Caferi 
hükümeti tarafından 
kurulan komisyon 
tarafından birkaç 
güne kadar Kerkük ile 
ilgili son karar açık
lanacak.
Saddam döneminde 
Kürtler fakirdi, 
her istediğini alamıy
ordu; ama biz artık 
kesinlikle hakkımızr 
istiyoruz. Osmanlı 
dönemine ait bir hari
ta bulduk ve o harita
da da görünüyor ki 
Kerkük bir Kürt 
kentidir.

âdâ nmı
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Dereağzı Mevkii ■ Büyükkumla / GEMLİK j
Rezervasyon Tel: 539 03 03

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.

Yavuzlar Apt 13 No:1 43/C BURSA 
Tel: (0.224) 363 98 72

MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

KALİTEDE ÖNCÜ, 
İ FİYATTA ÖLÇÜ”
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ÖSS sonuçları s İrim öğretmene cm
açıklanıyor

Üniversite adayları, 
19 Haziran 2005 
Pazar günü girdik
leri Öğrenci Seçme 
Sınavı'nın (ÖSS) 
sonuçları ile 26 
Haziran 2005 Pazar 
günü katıldıkları 
Yabancı Dil 
Sınavı'nın (YDS) 
sonuçlarını yarın 
saat 11.00'den 
itibaren öğrenebile
cekler.
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nden 
(ÖSYM) yapılan 
açıklamaya göre, 
Başkan Prof. Dr. 
Ünal Yarımağan, 
yarın saat 11.00'de 
düzenleyeceği basın 
toplantısında sınav 
sonuçlarına ilişkin 
bilgi verecek. 
Adaylar, aynı saat
ten itibaren sınav 
sonuçlarını 
öğrenebilecekler. 
Sınav sonuçları 
ÖSYM'nin

ttfi araç mayına çarclı
Hakkari'nin 
Çukurca 4lçe- 
si'nde askeri 
aracın mayına 
çarpması sonucu 
bir Üsteğmen ile 
3 er şehit oldu, 4 
asker yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Çukurca'nın 
Köprülü köyünde
ki Köprülü 
Jandarma 
Komutanhğı'na 
bağlı askeri araç, 
Çığlı köyüne 
giderken, terör 
örgütü PKK 
üyeleri tarafından 
yola döşenen 
mayına çarptı. 
Mayının patlaması 
sonucu, araçta

http://oss.osym.gov. 
tr ve
http://oss2005.osym 
.gov.tr internet 
adreslerinden, WAP 
uyumlu cep telefon
larından 
(http://osym.gov.tr) 
ve kısa mesaj yoluy
la (Avea 6777, 
Telsim 3366, 
Turkcell 3366) 
öğrenebilecekler. 
Açıklamada, aday
ların internet ve 
WAP uyumlu cep 
telefonu adreslerine 
ilk birkaç saat 
içinde, yoğun talep 
nedeniyle ulaşmak

bulunan 
Jandarma 
Üsteğmen Haluk 
Denli ile jandarma 
erler Erkut 
Yılmaz, Turan 
Kara ve Bülent 
Yılmaz'ın olay 
yerinde şehit 
oldu.
Yaralanan jandar
ma Erler Fırat 

ta zorluk çekebile
cekleri, ancak daha 
sonra kolaylıkla 
ulaşabilecekleri 
belirtildi.
ÖSS sonuçları aynı 
zamanda Türkiye 
Gazeteciler 
Cemiyeti tarafından 
bastırılarak dağıtıla
cak olan Sınav 
Sonuç Gazetesi 
aracılığıyla da aday
lara duyurulacak. 
Sınav sonuçları 
adaylara 22 
Temmuz'dan 
itibaren postayla 
gönderilecek.

Aluş, İsmail 
Temel ile isimleri 
henüz öğrenile
meyen iki asker, 
Hakkari Askeri 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alın
mıştı.
Bölgede geniş 
çaplı operasyon
ların devam ettiği 
öğrenildi.

Danıştay, sendikal 
faaliyetlere katılan 
kamu çalışanların bu 
nedenle ceza- 
landırılamayacağına 
karar verdi ve 
sendikanın kararı ile 
iş bırakan öğretmene 
ceza verilemeyeceği
ni öngördü.
Danıştay, bağlı 
olduğu Salihli'de bir 
öğretmen, bağlı 
olduğu sendikanın, 
kamu çalışanlarının 
sosyal ve ekonomik 
durumlarının iyileştir
ilmesi amacıyla yap
tığı bir gün süre ile 
göreve gelmeme 
çağrısına katılarak 
işe gelmedi. Öğret
men, bir gün maz
eretsiz işe gelmediği 
gerekçesiyle, 1/30 
oranında aylıktan 
kesme cezası ile 
cezalandırıldı.
'Mazeret sayılır* 
Öğretmen, işlemin 
iptali istemiyle 
Manisa İdare 
Mahkemesi'ne 
başvurdu. Mahkeme, 
iş bırakma eyleminin 
hukuken geçerli 
sayılabilecek bir özür 
olmadığını belirterek

Toprak koruma kanunu çıktı
Toprağın doğal veya 
yapay yollarla kay
bını ve niteliklerini 
yitirmesini engelle
meyi öngören 
Toprak Koruma ve 
Arazi Kullanımı 
Kanunu, Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi.
Kanun, Orman 
Yasası kapsamı 
dışında kalan arazi 
ve toprak kay
naklarının bilimsel 
esaslara uygun 
olarak belirlenmesi, 
sınıflandırılması, 
arazi kullanım plan
larının hazırlanması, 
amaç dışı ve yanlış 
kullanımların önlen
mesi, korumayı 
sağlayacak yöntem
lerin oluşturulması
na ilişkin sorumlu

davayı reddetti. 
Kararın temyiz 
edilmesi üzerine, 
dava Danıştay'a 
taşındı. Danıştay 
12'nci Dairesi 
kararında, olayda 
öğretmenin, üyesi 
bulunduğu 
sendikanın yetkili 
kurullarınca alınan 
karara uyarak kamu 
görevlilerinin içinde 
bulunduğu mali 
sıkıntıların kısmen 
düzeltilmesi ve 
kamuoyunca bilinen 
bu sıkıntıları 
kamuoyuna anlatarak 
desteğinin sağlan
ması amacıyla 1 gün 
göreve gelmeyerek 
eylem yaptığını 
anlattı.

luk, görev ve yetki
lerin tanımlanması 
ile ilgili usul ve 
esasları düzenliyor. 
Kanuna göre, her 
ilde toprak koruma 
kurulu oluşturula
cak. Tarım arazileri, 
doğal özellikleri ve 
ülke tarımındaki 
önemine göre 
sınıflandırılacak. 
Toprağa yatırım 
yapana desteklemel
erde öncelik verile
cek.

Kararda, bu durum
da, sendikal faaliyet 
kapsamında bir gün 
göreve gelmemek 
fiilinin mazeret 
olarak kabul 
edilebileceği dile 
getirildi.
Oy çokluğu ile 
Kararda, öğretmenin 
sendikanın aldığı 
karar uyarınca 
eyleme katılmasının 
disiplin suçunu oluş
turmayacağı dile 
getirilerek verilen 
aylıktan kesme ceza
sının iptal edilmesi 
gerektiği karar
laştırıldı.
Oyçokluğuyla alınan 
karar uyarınca, 
dosya yerel mahkem
eye gönderildi.

Tarımsal amaçlı 
arazi kullanımların
da, plan ve projelere 
aykırı hareket eden
lere, izinsiz arazi 
kullananlara, her bir 
metrekare için 50 
Ykr ile 2 YTL arasın
da idari para 
cezaları uygu
lanacak.
Tarım arazisi üzer
ine kurulan sanayi 
tesislerine, arazileri, 
metrekaresi 5 ytl’- 
den satılacak.

http://oss.osym.gov
http://oss2005.osym
http://osym.gov.tr
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Türkiye den PKK’ya gözdağı
Cumhurbaşkanı 
Sezer Anayasa 
Mahkemesi'nin iki 
boş üyeliğine atama 
yaptı. İşte boş üye
liklere atanan isim
ler:
Cumhurbaşkanı 

Ahmet Necdet Sezer, 
Anayasa Mahkemesi 
asıl üyeliklerine 
Danıştay Üyesi 
Şevket Apalak ile 
Avukat Serruh 
Kaleli'yi seçti.

| CumhurbaŞkanFığr 
Basın Merkezi'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Sezer, Anayasa 
Mahkemesi'nin 
Danıştay konten
janından boş bulu
nan asıl üyeliğine 
Danıştay Genel 
Kurulu'nca göster
ilen 3 aday arasın
dan Danıştay 8. 
Daire Üyesi Şevket 
Apalak'ı getirdi. 
Sezer, Yüksek

ÜNVER TRAKTÖR

CEMİ

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

* Marshall, Akçalı inşaat boyalan
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri

Kat Kaloriferi
Doğalgaz Sobası
Kalorifer Petek ve Malzemeleri
Baymak Kombi ve E.C.A 
Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30

Cemi

Anayasa Mahkemesi ne 
2 atama yapıldı

Mahkeme'nin avukat 
kontenjanından boş 
'bulunan asıl 
üyeliğine ise avukat 
Serruh Kaleli'yi 
seçti.
Danıştay 
kontenjanından asıl 
üyelik eski
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Mustafa 
Bumin, avukat kon
tenjanından asıl üye
lik ise 
Fazıl Sağlam'ın yaş 
haddinden emekli

olmalarıyla 
. boşalmıştı.

Ertuğrul
Ersoy'un yaş 
haddinden emekli 
olmasıyla Anayasa 
Mahkemesi'nin üst 
düzey yönetici kon
tenjanından asıl 
üyeliği ise halen 
boş bulunuyor.

Cumhurbaşkanı 
Sezer, 
bu üyelik için 
direkt atama 
yapacak.

■şişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Namık Tan, 
"Türkiye, gerekli 
gördüğü tedbiri, 
gerekli gördüğü 
zamanda alır" diy
erek, PKK'ya yönelik 
sınır ötesi operasyon 
tartışmalarına son 
noktayı koydu. 
Sözcü Tan, Dışişleri 
Bakanlığı'nda düzen
lediği haftalık olağan 
basın bilgilendirme 
toplantısında gazete
cilerin sorularını 
yanıtladı.
Uluslararası 
kamuoyunda tartış
malara konu olan 
Türkiye'nin PKK'ya 
yönelik sınır ötesi 
operasyonları 
hakkındaki bir 
soruyu yanıtlayan 
Tan, Başbakan Recep 
Tayip Erdoğan'ın, 
Türkiye 
Cumhuriyeti'nin bu 
konudaki görüşlerini 
açıkladığını anımsa
tarak, "Türkiye gerek-

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ Hulusi 
ATEŞ

UNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Te/ 
GSi

li gördüğü tedbiri, 
gerekli gördüğü 
zamanda alır. Bunun 
aksi de düşülemez" 
dedi. ABD'nin sınır 
ötesi operasyon 
konusunda yaptığı 
uyarı hatırlatıldığında 
ise Tan, "ABD'nin 
PKK konusundaki 
yaklaşımı gayet açık
tır. ABD, PKK'yı terör 
örgütü ilan eden 
ülkelerin başında 
geliyor. PKK 
konusunda ABD'li 
yetkililerle en ufak bir 
sorun yaşadığımızı 
söyleyemeyiz" diye 
konuştu.
PKK konusunda Irak 
Hükümeti'nin, Irak, 
Türkiye ve ABD

arasında yürütülen 
üçlü görüşmelere 
Iraklı Kürtler'in de 
katılmasını istediği 
yönündeki iddialar 
konusundaki soru 
üzerine de Tan, üçlü 
görüşmelere Irak 
Hükümeti'nin ken
disini kimin temsil 
etmesini istiyorsa 
onu gönderebileceği
ni söyledi. Tan, 
Irak'ın güvenliği ve 
istikrarı konusunda 
Türkiye'nin göster
diği hassasiyetin, 
Irak tarafından da 
Türkiye'nin güvenliği 
konusunda göster
ilmesini bekledikleri
ni de sözlerine 
ekledi.

Türkiye n 
milyonu < 
Türkiye r 
Haziran s 
itibariyle 
£5 bin ki; 
bulurken 

ı yılda 4.3 
i kişi arttı.

İstanbul’ 
11 milyoı

I kişiye çil 
I5 yıllık d

Gaziante 
I Kocaeli’} 
I nüfus, İs 
i eklendi. 
| dönemin 
I nüfus ar 
116.7 ile / 
ı görülürk 
I nüfus ka

AB’
I

ı AB üye: 
yaşanaı 

' hububa 
I yaklaşıl 

düşürdi 
Mahsull 
(TMO) C 
İsmail K 
özellikle 
İtalya ve 
makam, 
üretimir 

I düşüşüı 
buğday 
önünü a 
söyledi. 

|TMO Ge 
Kemaloç 
Un Sana 
Federas: 
çileriyle 
gelerek I 
törünü d 
Toplantı 
basın mı 
görüşen
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Türkiye ‘nin nüfusu 
72 milyonu aştı

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Türkiye nüfusu 72 
milyonu aştı 
Türkiye nüfusu 
Haziran sonu 
[itibariyle 72 milyon 
65 bin kişiyi 
bulurken, son 5 
yılda 4.3 milyon 
kişi arttı.
İstanbul’un nüfusu 
11 milyon 332 bin 
Kişiye çıkarken, son 
5 yıllık dönemde 
Gaziantep veya 
Kocaeli’ye yakın bir 
nüfus, İstanbul’a 
teklendi. 2000-2005 
Döneminde en fazla 
nüfus artışı yüzde 
16.7 ile Antalya’da 
»örülürken, en fazla 
nüfus kaybını ise 

te ■ ■■ .....

AB’deki kuraklık Türk çiftçisine yarayacak
i AB üyesi 25 ülkede 

yaşanan kuraklık,
I hububat üretimini 

yaklaşık yüzde 10 
düşürdü. Toprak 
Mahsulleri Ofisi 
(TMO) Genel Müdürü 

[İsmail Kemaloğlu, 
özellikle İspanya,

' İtalya ve Portekiz’de, 
makarnalık buğday 
üretiminde yaşanan 
düşüşün, Türkiye'nin 
buğday ihracatının 
önünü açacağını 
söyledi.
TMO Genel Müdürü 

, Kemaloğlu, Türkiye
Un Sanayicileri 
Federasyonu temsil
cileriyle bir araya 
gelerek hububat sek
törünü değerlendirdi. 
Toplantı sonrası 
basın mensuplarıyla 
görüşen Kemaloğlu, 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 

meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

yüzde 15.4 ile 
Tunceli yaşadı.
24 ilde Türkiye 
ortalamasının 
üzerinde nüfus 
artışı görülürken, 
33 ilin nüfusu orta
lamanın altında 
arttı. 24 ilin nüfusu 
ise azaldı.
Türkiye nüfusu 
Haziran sonu 
itibariyle 72 milyon 
65 bin kişiyi 
bulurken, 2000-2005 
döneminde nüfus 4 
milyon 297 bin kişi 
arttı. Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) veri
lerini baz alarak 
yapılan hesapla
malara göre, nüfus 

sanayicilerden 
piyasadaki buğday 
miktarı azalmadan 
alım yapmalarını iste
di. Kemaloğlu, bu yıl 
hayata geçirdikleri 
Makbuz Senedi 
uygulamasıyla yak
laşık 5 bin ton ürün 
karşılığında 1 trilyon 
liraya yakın işlem 
görüldüğünü ifade 
ederek, 
"Sanayicilerden 
Makbuz Senedi 
uygulamasına daha 
fazla ilgi göster
melerini istedik" 
dedi. Kemaloğlu, 
sanayicilerin de bu 
talebe olumlu baktık
larını ifade etti.
AB Tarım 
Müşavirliği'nin 25 
üye ülkedeki hubu
bat üretim tahmin-

İLLER 2000 2005*», Kişi Yüzd

Antalya 1,719,751 2,006,765 287,014
Şanlıurfa 1,443,422 1,653,712 210,290
İstanbul 10,018,735 11,331,964 1,313,229
Van 877,524 988,260 110,736
Hakkaıi 236,581 266,061 29,480
Şımak 353,197 394,511 41,314
Bursa 2,125,140 2,361,934 236,794
ToViırloS ÇOl _ÛÛ2 70?____ 60 ?ni____

sayımının yapıldığı 
yıl olan 2000’den 
buyana Türkiye’nin 
nüfus artışı yüzde 
6.3 oldu. 2000 yılın
da Türkiye nüfusu 
67 milyon 768 bin 
kişiydi.
İSTANBUL’A 5 
YILDA GAZİANTEP 
KADAR NÜFUS 

lerini açıklayan 
Kemaloğlu, İspanya, 
Portekiz ve İtalya'da 
kuraklık nedeniyle 
üretimin düşeceğini 
bildirdi» 
Kemaİoğlu'nun 
verdiği bilgiye göre, 
makarnalık buğdayda 
yüzde 8, arpada 
yüzde 10, mısırda 
yüzde 6, pirinçte 
yüzde 19'luk azalma 
bekleniyor. İsmail 
Kemaloğlu, özellikle 
makarnalık buğday
daki düşüşün 
Türkiye'yi olumlu 
etkileyeceğine dikkat 
çekerek, "Bu ülkeler 
bizim makarnalık 
buğday ihracatımızı 
engelliyordu. Üre
timin düşmesi, 
uluslararası piyasada 
buğdayımızı daha iyi 
fiyatlarla satmamızı 
sağlayacak" diye 
konuştu.
TMO Genel Müdürü 
Kemaİoğlu'nun 
verdiği bilgilere göre 
bu yıl buğday ve 
arpada 20 milyon ton 
civarında rekolte 
bekleniyor. Ofis gün? 
İük 100 bin tonluk 
alımla 18 Temmuz 
2005'e kadar 1 mily
on 750 bin ton buğ- 
day-arpa aldı. 
Geçen yılın aynı

KATILDI 
Türkiye’nin en 
büyük metropol 
şehri olan İstan
bul’un nüfusu 10 
milyon 19 bin kişi
den 11 milyon 332 
bin kişiye ulaşırken, 
5 yılda bu ilin 
nüfusu 1 milyon 313 
bin kışj arttı.

dönemine göre atım
ların 5-6 kat arttığını 
söyleyen Kemaloğlu, 
geçen yıl bu tarihe 
kadar 500 bin tonluk 
alım yapılırken, bu yıl 
1 milyon 750 bin ton
luk alım yapıldığını 
anımsattı.
Kemaloğlu, sene 
sonüna kadar ise 
atımların 4 milyon . 
ton seviyesine ulaşa
cağı tahmin ediliyor. 
Türkiye'de buğday 
alanlarının her yıl 
genişlediğini, özellik
le Çukurova'dan 
sonra pamuk ovası 
olarak bilinen Aydın 
Ovası'nda da çiftçi
lerin buğday ekimine 
başladığını anlatan 
Kemaloğlu, "Bütün 
Türkiye buğday 
alanı oldu. 
20 milyon tonluk 
rekolte Türkiye 
için fazla buğday 
üretimini 
sürdürmeliyiz, ama 
diğer ürünlerin aley
hine pariteleri boz
mamalıyız" açıkla
masında bulundu. 
TMO buğday âlimini 
daha rahat yapa
bilmek için 
Şekerbank'ı alan 
Robobank'tan 
300 milyon dolar 
kredi aldı.

Kulübün geleceği

Devamlı söyledim, her yerde dile getirdim. 
Ama nedense yasal yollardan olmadı.

İstediğimi yazmadan önce gelmiş geçmiş 
kulüp başkanlarının çok zor şartlar altında bu 
kulübü yaşatmak kendi döneminde bir basamak 
yukarı çıkarmaktı.

Bazı Başkanlar bunu yaptı, bazıları yapa
madılar.

Ben buradan kendilerine yapana da yapa- 
mayanada saygılarımı sunarım.

İmkanlar olmayınca, hiç kimse bir varlık 
gösteremez.

Bir kulübü yaşatmak için, muhakkak ki mad
diyata ihtiyaç vardır.

Hele bu devirde!
Bir futbolcuya bize gelir misin? dediğinizde 

hemen benim çıkarım ne olacak diye soruyorlar. 
Onlarda kendilerine göre haklıdırlar.

Ben ne istedim?
Bu kulüp başkanlarının bu sıkıntılarını 

bildiğim için, sevdiğimiz kulübümüzün kötü 
durumlara düşmemesi, kalıcı ve devamlılık arz 
eden bir başkana ihtiyaç olduğunu, bunun da 
Belediyespor olmasının doğru olacağını her 
yerde söyledim.

Maalesef, Sayın Mehmet Turgut’tan önceki 
Belediye Başkanımızda bu konuya sıcak bak
madılar.

Sayın Mehmet Turgut istememesine karşın 
bazı mecburiyetten kulübe sahip çıktı.

Bu sahiplik geçici.
Genede sokakta kalmadık.
En kötü durumda bile eski futbolculardan - 

bugün öğretmenlik yapan- Turgut Akcan, yöneti
mi almış, kötünün en iyisini Gemlikspor için yap
mış, bu kulüp ayakta kalmıştı.

Demek ki kimse sokakta kalmaz!
Bugün niye kulübün yönetimine istekliler.
Evet, bugün Borsadaki yükselen hisse senet

leri gibi Gemlikspor yükselişte.
Nereye kadar, bunu ileride yazarım?
Şimdi mühim olan geçen sene akıl hocalığı 

yapanlar, icâbında ikili oynuyorlar.
Bu sene futbol takımını nasıl nereye getire

cekler? Merak ediyorum.
Bu takım hatırlanırsa süper ligde oynuyordu. 

Her şeyi bilirim diyen kişi, acaba bilgilerini 
sofraya koyabilecek mi?

Ben bunu da merak ediyorum.
Şimdi mevzuyu dağıtmadan Gemlikspor 

istemeden yükselişe geçmesi, iyi.
Neden dün bu kulüp Belediyespor olmadı? 

Olsaydı da bu şaibeler ortaya çıkmasaydı. 
Kendinize ait üyelere telefonla Gemlikspor’un 
genel kurulu var, deniyor da sıradan kişilere 
neden telefon edilmiyordu?

Denecek ki, gazeteye ilan verdik.
O ilan bütün üyelere geçerli değil midir? 

Tabiki bunu da kabul edelim. Telefonla çağırılan 
kişilere aidat borcunuz var ödeyin dendimi?

Hayır.
Kendime bir soru soruyorum.
Sen Barbaros, şidiye kadar keç defa üye 

aidat borcunu ödedin? Ben yazıyorum üç defa.
Bu aidat borçlannı kim ödüyor? Kulüp kendi 

kendine yatırıyor ve üyelik defterine “öden
miştir” diye geçiyor.

Evet, istemeden de olsa Gemlikspor, 
Belediyespor olmuştur.

Zira Yelken Kulübü açlıhrken, Türk Bayrağı 
yanında Belediye’yi temsil eden Gemlik 
Belediyesi’nin bayrağı vardı.

Bu yetmez mi?
Gemlikspor’un bayrağı olmasa da olur.

Sigara içiyorsanız 
kendinize ve 

çevrenizdekilere de kötülük 
yapıyorsunuz demektir.
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Bazı erkekler hiç 
yalan söyleyemez, 
hemen gözlerinden, 
hal ve hareket
lerinden anlaşılır. 
Bazıları da kendi 
kişilik değerlerini 
artırma amacıyla 
zararsız yalanlar 
söylerler.
Erkeklerin en çok 
hangi konularda 
yalan söylediklerini 
belirlemek için 
yapılan bir araştır
madan, ilginç 
sonuçlar çıkmış... 
İşte erkeklerin en sık 
söylediği yalanlar 
* Statü yalanı: 
Erkekler olayları 
biraz şişirmeye mer
aklı. En büyük ara
balar onların, 
en önemli işyer
lerinde onlar çalışır. 
Bu gösteriş hevesi, 
kendilerini 
başkalarıyla kıyasla
ma düşüncesinden 
kaynaklanıyor.
* Yetenek yalanı: 
Hiçbir bilgileri 

olmasa da, erkek
lerin yüzde 84"ü her 
konu hakkında bilgi 
sahibiymiş gibi 
davranıyor.
Kendilerini sorun 
çözme konusunda 
yetenekli 
görüyorlar.
Korku ve endişeleri
ni gizler...
Duygu yalanı: 
"Bir problemin mi 
var?" erkeklere 
sorulduğunda, 
genelde "Hayır, yok!" 
derler. Zaaflarının 
açığa çıkmasını 
istemediklerinden.
* Korku yalanı: 
Erkekler, cesur 
olmaları gerektiğini 
sanırlar. Onun için 
korkularını ve fobi
lerini saklarlar.
* Tembellik yalanı: 
Yaptıkları 
her şeyi abartılmış 
gerekçelerle savun
maktan oldukça 
hoşlanırlar. Böyle 
davranmalarının 
başlıca sebebi ise;

yaptıkları her şeyin 
bir anlamı olmasını 
istemeleri.
* Kaytarma yalanı: 
Uzun süreli tartış
malardan kaçmak 
için, soruları hemen 
kısa bir
"Evet" ile cevap
landırırlar.
Örneğin "Beni halen 
seviyor musun?" 
veya "Bu elbise bana 
yakıştı mı?" 
sorulârıni.

KAYIP
Gemlik Liman 

Başkanlığından 
almış olduğum

Amatör Yat
Yeterlilik Belgemi 

Kaybettim.
Hükümsüzdür. 

Üstün TUNALIGİL
I_______________ ı

DÖN KUŞUM YUVANA

Yürek aşka gelip
Dağ, bağ, ovada gezinmek istedi
Dağda "çığ"dan
Bağda "dolu"dan hep vurgun yedi.

Yaşamak bir yana, inemedi bile ovaya I
Tüyü yeni palazlanan
Yuvadan uçmaya zorlanan
Yavru kuşlar gibi
Ve sulak
Ve bereketli yeşil topraklar üzerinde dolandı 
durdu
Ve yine hep
Yeşilova üzerine hayaller kurdu...

Yeşilova parsellenmiş öbek öbek
Öbeklerde yayılıyor üç-beş kocagöbek
Ve su başında çok başlı ejder...

Beyinde ışık yakıldı
Işıkta tabu yıkıldı
Doyumsuz kocagöbekten
Ve de ejderden bıkıldı

Haydi kuşum!
Çık güneşin göbeğine, yıkan, süzül
Yeşilova'ya;
Asıl senin olan yaşanası yuvaya!

HAÇİN 01
Yazan : Zebercet COŞKUN

Seçenler seçmiş, seçilen seçilmiş. 
Ama korkuyorum... işlerin arap saçına 
döndüğü, tehlikenin tepemizde beklediği 
bugünlerde daha akıllı, daha bilgili kişi
lerin iş başına geçmesini isterdim. Yine 
de baş benim... Benden emir almadan hiç 
bir işi yapamazlar!..’’

- Yardım gelmezse dayanamayız!.
- Gelecek!.. Yardım gelecek!.. Dört bin 

kişilik bir yardım gönderteceğine söz 
vermişti Mösyö Tvarde, ben yola çık
madan önce. Ancak durumun böyle bir
den karışacağını düşünememişti. 
Çetelerin Haçin üstüne inmelerinin en 
azından birkaç ay sonra olabilecek bir iş 
olduğunu sanıyordu...

- Kendilerine haber verelim!
- Elbette vereceğiz! Kendisine hemen 

telgrafla durumu bildireceğim!
- Her ayın yirmi beşinde Adana’da 

genel toplantı yapılır, dedi Monsenyör 
Haraçyanlı. Durumumuz toplantıda 
görüşülsün! Bunu isteyelim Mösyö 
Tvarde’den... Ve hatta, ben diyorum ki, 
bizim buradaki durumumuzu ancak biz
den, içimizden bir kişi daha açık ve tesirli 
olarak kongreye sunabilir. Haçin işi en 
Öjn plana alınmalı! Haçin işinin bir gün 
bekleyecek zamanı yok. Ben gönüllü 
çıkıyorum bu toplantıya gitmek için!..

Anlatırım onlara, inandırırım, kandırırım 
kendilerini... Durumumuzun acil 
olduğunu gösteririm... Haraçyanh yarım 
saat kadar konuştu. Alkışladılar ve karar 
verildi. Monsenyör Haraçyanlı ayın yirmi 
beşindeki Genel Kongreye yetişmek 
üzere en kısa zamanda yola çıkacak...

“İçin için gülüyorum Haraçlıyan’a.
Bu ateşli nutukların nedenini çok iyi 

biliyorum. Can korkusu... Vatan, millet 
aşkı değil, can korkusu bu. 
Söylediklerine belki kendisi de inanıyor, 
kendini de inandırmış belki, yüreğini 
böylesine coşturan gerçek duyguyu 
bilmiyor belki... Adana’ya gidecek, kongr
eye katılacak, Haçin durumunun en önde 
incelenmesini sağlayacak ve Haçin’in 
kurtulmasına yardım edecek... Böyle 
söylüyor, belki de öyle olduğuna inanıy
or.

Senin istediğin Haçin’den çıkmak 
papaz efendi... Cephe gerisinde hizmeti 
daha uygun buluyorsan, bir dakika önce 
bu ateşin içinden atmak istiyorsun kendi
ni. Kaçmak isti-yorsun, gerçek bu... 
Haçin’in kurtulması ikinci planda senin 
için. Seni böyle coşturan bir an önce 
Haçin’den çıkmak isteğidir. Bunu sanıyo
rum benden başka kimse anlamıyor, 
anlamıyor. Kendi bile bilmiyor, bilmek 
istemiyor. O bir kahraman şimdi...

Bir başına her çeşit tehlikenin bulun
abileceği yollara düşecek, Ermeni mil
letinin selameti ve kurtuluşu uğruna. 
Gidecek... Gitmesi gereki-yor.

- Telle, ya da telefonla Mösyö 
Tvarde’ye durumu ben anlatırım... Sizin 

yerinize o konuşuyor toplantıda. Bizim 
davamız onunda davası...

- Toplantıda konuşulacak onca şey var 
kaymakam bey. Kozan var, Kozan havali
si var. Tümü Mösyö Tvarde’nin mıntıkası. 
Haçin’i en öne almayabilir. Ben gideyim! 
Göreceksiniz başaracağım!.. 
Göreceksiniz ne işler yapacağım! 
Gitmesi, kalmasından hayırlıdır, diyorum 
içimden. Böyle bir kişiden millete fay
dadan çok zarar gelir.

- Pekala Monsenyör Haraçyanlı! Şubat 
ayının yirmi beşinde aktedilecek toplan
tıya katılmak üzere ayın yirmi ikisinde 
Haçin’den hareket, edeceksiniz!.

Haraçyanlı mutluydu, öylesine mutlu 
ki, bu karmakarışık, bu kan kokan günde 
sırıtabilitor. Gerçi yollar pek güvenli 
sayılmaz ama, Haçin içini, yollarda 
karşılaşabileceğinden daha tehlikeli 
buluyor.

- Tanrının izniyle, muvaffak olacağım! 
dedi. Göreceksiniz şubat ayı çıkmadan 
iki üç bin askerle döneceğim... 
Göreceksiniz! Göreceksiniz! Ben dönene 
kadar valdem sizelere emanet!

Ah, annesini de alabilseydi yanına... 
Böyle bir şey teklif etme gücünü bula
madı kendinde. Ama inanıyor... Cephe 
gerisinden kurtaracak Haçin’i...

Mutlaka kurtaracak!.. Koca Fransa, 
Birleşmiş Milletler şu üç beş başı bozuk 
çete ile baş edemeyecek mi yani? 
Haraçyanlı durumu Adana’dan idare ede
cek!.. Belki de ateşten, kandan korkuyor
dun öyle bir huyu vardır.

Devamı Yarın..
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6 ay anne sütünden 
başka birşey vermeyin Problemleriniz itin danışmana temn

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Anne 
sütünün bebekler 
için ilk 6 ay mükem
mel tek gıda 
olduğunu belirterek, 
"Bebeklerimize ilk 6 
ay anne sütünden 
başka besin ver
ilmemeli" dedi. 
Akdağ yaptığı yazılı 
açıklamada, Sağlık 
Bakanhğı'nca 1 Mart 
2004'te ,"Demir Gibi 
Türkiye" projesi ile 
1 milyon bebeğe 
ulaşılmasının hede
flendiğini kaydetti. 
Mayıs 2005 itibarıy
la, yaklaşık 
800 bin bebeğe 
ücretsiz demir 
desteği sağlandığını 
ifade eden Akdağ, 
demir eksikliği ane
misinin günümüzde 
en sık görülen halk 

sağlığı sorunların
dan birisi olduğunu 
vurguladı.
Akdağ, yenidoğan 
ve bebeklik döne
minde yaşanan 
demir eksikliği ane
misi ile mücadelede, 
anne sütünün önem
li bir yer tuttuğunu 
vurgulayarak, 
"Doğadaki en 
mükemmel besin 
olan anne sütü, bir 
annenin yeni doğ
muş bebeğine vere
bileceği ilk ve 
en değerli 
armağandır" dedi. 
Anne sütü ile doğru 
emzirmenin başlatıl
ması ve başarıyla 
sürdürülmesi için 
bilgilendirmenin 
büyük önem 
taşıdığını 
vurguladı.

Aydın Rehberlik ve 
Araştırma Merkez 
Müdürlüğü'nde 
görevli psikolojik 
danışman Ahmet 
Gülsever, bazı 
sorunların danış- 
mansız 
çözülmesinin 
oldukça zor 
olduğunu 
belirterek, 
"Çözemediğiniz 
problemlerde mut
laka bize başvu
run" dedi.
Aydınlı vatan
daşların her türlü 
sorununu çözüme 
kavuşturmak için 
Rehberlik ve 
Araştırma 
Merkezi'nde tüm 
gün hizmet verdik
lerini ifade eden 
psikolojik danış
man Ahmet 
Gülsever, 
"Vatandaşlarımız 
problemleri 
olduğunda bize 
gelmekten çekin
mesin. Çünkü bazı 

sorunların psikolo
jik danışmansız 
çözülebilmesi 
neredeyse imkan
sızdır. Biz dört 
arkadaş burada 
gelecek vatan
daşlarımızı bekliy
oruz" dedi.
Merkeze daha çok 
öğrencilerin 
geldiğim • lirten 
Gülsev' । . Ida 
bir arka B nız 
ortalam j 
kişiye h iv * 
veriyor, bu ' us
tamızla en az 5 
defa görüşüp 
sorununu çözüme 
kavuşturuyoruz. 
Daha çok merkez
imize verimli 
öğrenme, sınav 
kaygısı, aile içi 
çatışma, kardeş 
kıskançlığı ve 
öğrenme çeşitleri 
konusunda başvu
ruyorlar. Her türlü 
sorunu olan vatan
daşlarımızı bekliy
oruz. Bize en çok

sınav konusunda 
gelen öğrenciler
imize de buradan 
seslenmek istiyo
rum; sınavı kazan
mak veya kaybet
mek hayatı kazan
mak ya da kaybet
mek anlamına 
gelmez. Bizim 
öğrencilerimiz 
sınavları hayat
larının bir dönüm 
noktası olarak 
görüyor. Bu 
görüşe bir de aile
si destek verirse 
çocuk her şeyini 
sınava bağlıyor. 
Bu öğrencinin 
sınava girmeden 
sınavı kaybetme
sine neden oluyor.

Ailelerin çocuk
larının geleceği 
için soğukkanlı bir 
tavır takınmaları 
gerekmektedir. Biz 
burada bir kişinin 
sorununu 
çözdüğümüzde 
kendi sorunumuz 
çözmüş gibi 
seviniyoruz. 
Havaların en yük
sek seviyelere tır
mandığı şu sıralar
da vatandaşlarımız 
aşırı stres ve sinir
den uzak dursun. 
Kendilerinin 
çözemediği prob
lemlerde ise bize 
mutlaka başvur
sunlar" diye 
konuştu.
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TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 5131353
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 5,13 37 42
özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sid. Müd. s 5131414
Müftülük 513 1 $64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md.^ 513 10 92 „
ilçe Tanm Müd. 513 f1 86
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd, 51318 46

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM
MfeTRO ' 513 12 12,
Aydın Turizm i 513 20 77 
Süzer Turizm 1 512 :1Ö 72t 

’^Unberoğlu-Esadaş' 514 45 49 
Anıtur î 51A 47 71
.Kamil KOÇ" " 513 35 71

HASTANELER

Devlet hastanesi 513 92 00
SS K Hastan es i513 23 29

^^PIsaŞbÖtD0^

BELEDİYE
Santral „ 513 45 21 -23
Başkanlık > C /- -51345 2Ö 

İabıtak /kqq r&13 2W 
Otdbüs İşlet: Si 3'4S/21-^22 
BuJşidt ) -:111

•MuhasebeMtf?513 45 21'W 
Raçı >L ^Ç613^1 
SuArizaV Yalnız 185

çç TAKSjLE.frP
Körfez Taksi 51|18J?1 

‘WaV™csi* L 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik LtolJ ^3$£4
Manastır Taksi 514 35 50

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam Asl< 
Dinlenme Tes.

256 77 84 
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23 

ın
513 23 94

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
ptobüs Terminali ‘ (18 Hat .)£
I TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 5131295
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70 .
Totalgaz ■*' 514 17(10
AKCAN PETROL 10 TV
YERLİYURTLAM^ 513 30 33 
PETROL

NÖBETÇİ ECZANE

20TEMIUZÎ005ÇARŞAMBA 
ERÇEK ECZANESİ

■ » '■ ■' \ . GEMLİK .

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■ 
w ITlnU TJı/TI Jı

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2187

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

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

İstiklal Cad. Bora Sok. Mo:3/B
Tel; 513 96 83 Fa x : 513 35 9&GRMLİK

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRfEZPEŞET

Matbaaclık-Yayıncılık-Rçklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

* (Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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■■■günlük SİYASİ GAZITaBH

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA —

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü 

baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Şok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 51 3 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

MUHtNU.SUK İ Tn. ŞTL 
^F Sebahattın DOKSANBIR

_ , DOÖOZ Buderus kombi
KAZAN
KALORİFER TESİSATI

- - - - - - - - - - - KLİMA
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA

YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58



“İyi Bir 
F/jr® Gelecek 

Aykent’le 
başlar”

Çocuklarınızın 
Okulumuz Özel

günde en az üç saatini alacak olan okul yolculuklarına son veriyoruz....
------------ . Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2005 — 2006 öğretim yılı kayıtlarına 

başlamıştır. Deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuldur.

2005-2006 ÖĞR6TİM VIU FİVftT LİST6MIZ
GFMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ SINIFLAR ÜCRET

ANASINIFI 3.000.000.000 TL
1. SINIF 3.750.000.000 TL
2. SINIF 4.500.000.000 TL
3. SINIF 4.500.000.000 TL
4. SINIF 4.500.000.000 TL
5. SINIF 4.500.000.000 TL
6. SINIF 4.500.000.000 TL
7. SINIF 4.500.000.000 TL
8. SINIF 4.500.000.000 TL

21 Temmuz 2005 Perşembe korfezgemiik @ gmail.com 25 YKr. (250.000 TL.)

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖD€M€L€RD€ 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel: 513 50 84 ■ 512 27 77 G€MUK

Öğrenci Seçme Sınavı sonuçlan açıklandı

ÖSS biırıCiie i belli oldu
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çifte standart
Terör ülke dinlemiyor.
ABD ve İngiliz askerlerinin Irak’ı kuşat

masından sonra, islami terör giderek artıyor.
ABD’ye destek veren ülkelerde El Kaide 

imzalı terör masum insanların ölümüne 
neden oluyor.

Terör örgütleri, seslerinin duyulması için 
daha çok insanın ölmesine neden olacak 
eylemler yapıyorlar.

Irak’ta terör olayları hergün yüzlerce kişinin 
ölmesine neden oluyor.

Bir bakıyorsunuz terör olayları İngiltere’ye 
sıçramış.. Bir bakıyorsunuz başka yerde..

Herkes diken üstünde..
Geçtiğimiz günlerde Aydın Kuşadası’nda 

başka bir terör fırtınası esti.
İslami bir örgüt mü, yoksa THKO-C militan

larının mı yaptığı belli olmayan bombalama 
eylemi, masum insanların ölümüne yine 
neden oldu.

Terörle bir yere gelinemeyeceğinin en acı 
sıkıntılarını Türkler yaşadı.

Güneydoğu Anadolu bölgemizde 30 bin 
insan öldürüldü.

Ama, terör örgütü PKK amacına ulaşa
madı..

Şimdi PKK terörü yeniden kımıldamaya 
başladı.

Terörün kan damarlarını kurutmadan önü 
alınmaz.

Kuşadası’nda meydana gelen bombalama 
olayından sonra AB ülkeleri, ölenler için 2 
dakikalık saygı duruşunda bulunmadılar.

Oysa geçtiğimiz hafta İngiltere deki bom
balama olaylarında ölenler için yas tutuldu.

İşte bu AB’nin çifte standartı.

Mehmet Sami 
Al pak ÖSS 
sınavların da 
368.845 puan 
alarak sayısalda 
ilçe birincisi 
olurken, Kezi 
ban Kıhnç 
eşit ağırlık ve 
sözelde 372.357 
puan, yabancı 
dil sınavında 
ise, Gülşen 
Temürkıran 
367.429 puan 
alarak ilçe birin
cisi oldular. 3’de

MEHMET SAMİ 
ALPAK

KEZİBAN KILINÇ GÜLŞEN
TEMÜRKIRAN

Feci şekilde öldürülen Abdullah Kalafat’ın cenazesi dün toprağa verildi

Jandarma cinayetin ipuçlarını değerlendiriyor
Önceki gün, 
feci şekilde 
öldürüldükten 
sonra Umurbey 
Değirmenyolu 
Mevkii’nde bir 
hendeğe atılan 
Abdullah 
Kalafat’ın cenazesi 
dün toprağa 
verildi.
Abdullah 
Kalafat’ın 
ölümündeki

sır perdesi 
dün de 
çözülemedi. 
Jandarma, olayla 
ilgili soruşturmayı 
gizli bir şekilde 
sürdürürken, 
cinayete neden 
olabilecek her 
türlü ipuçunu 
değerlendiriyor. 
Jandarmanın 
cinayetteki sırrı 
çözmek için

çalışmalara 
Küçük Kumla’dan 
başladığı 
öğrenildi.
Abdullah 
Kalafat’ın yakınları 
ve arkadaşlarının 
bilgilerine 
başvuran 
jandarma, 
cinayetin işlenme 
şeklini değer
lendirerek, 
ipuçu bulmaya

çalışıyor. 
Abdullah 
Kalafat’ın en 
son kimler 
ile birlikte 
görüldüğünü 
araştıran 
jandarmanın 
cinayetin sırrını 
kısa zamanda 
çözmesi için 
yoğun bir 
çalışma izlediği 
öğrenildi.

gmail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Gemlik Zeytini
Zeytin bölge ekonomisi yönünden önemi büyük 

olan tarımsal bir ürünümüz.
Dünya sofralık zeytin üretiminde ön sıralarda 

bulunan ülkemizin dünya ihracatındaki payı ise 
ancak %3 . İhraç yapabildiğimiz pazarlar ise daha 
çok doğu bloku ülkeleri ve işçilerimizin yoğun 
olduğu bazı Avrupa ülkeleri.

Sofralık zeytin sektörü dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de bir atılım içerisinde. Son yıllarda yeni 
teknolojileri uygulayan alt yapıların kurulması ve 
önümüzdeki yıllarda bu sektördeki gelişmeler 
ülkemizin, dış pazarların istediği nitelikte zeytin 
işlemesini sağlayacak ve rekabet şansı yaratacaktır.

Sofralık siyah zeytin her çeşit zeytinden yapıla
biliyor, Ancak eti fazla, çekirdeği küçük, ve kabuğu 
ince olan Gemlik çeşidi zeytinlerden daha kaliteli 
ürün elde ediliyor.

Gemlik Tipi zeytin, Gemlik yöntemi ile hazırlan- 
makta. Yüzyıllardan beri uygulanan bu yöntemle 
salamura önceden hazırlanıyor ve zeytinler üzerine 
dökülüyor. Böylece hem kaliteli sofralık zeytin elde 
ediliyor, hem de üretim süresi kısalıyor.

Zeytinle ilgili genel bir giriş yaptıktan sonra, 
Ticaret Borsası’nın Gemlik Zeytini patent girişimi

ni kutluyoruz.
Borsa Başkanı Mehmet Dillioğlu ve Genel 

Sekreter Melih Karbay bölgedeki üreticiler 
düzeyinde bilgilendirme çalışmalarına başladılar 
bile..

Orhangazi,Mudanya ve İznik’ti üreticiler girişime 
endişeyle yaklaşmışlar.Anlam vermek olanaksız.

Karbay’ın yaptırdığı bilimsel araştırmadan 
anlaşıldığı üzere bölge zeytini Gemlik Tipi olarak 
anılıyormuş.

Onun için endişe edilecek bir şey yok.
Söz konusu olan Gemlik’in değil Gemlik Tipi 

Zeytin’in adını korumak. Ortaklaşa atılan adımın 
daha etkin olacağı kuşkusuz.

Patentin şimdiye dek alınmamış olmasına da 
şaşırdım doğrusu..

Çünkü Gemlik Zeytini dünyaya kote olmuş değerli 
bir marka..

Bu markanın güven altında olması gerekir.
Şimdi de konunun önemini daha iyi vurgulamak 

için Marmara Birlik Genel Müdürü Muzaffer Eren’e 
kulak verelim.

Plansız ve bilinçsiz olarak artan zeytin alanlarının 
zeytinin kalitesinin düşmesine ve arz fazlasına 
neden olduğunu açıklayan Marmara Birlik Genel 
Müdürü Muzaffer Eren, "Yanlış tarım politikaları, 
diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi zeytinin de 
geleceğini tehdit ediyor. Zeytinin kalitesi düşüyor, 
arz fazlası nedeniyle üretici, emeğinin karşılığını . 
alamıyor. Üretim planlaması yapılmazsa zeytinin 
kaderi de fındık gibi olacak" diyor.

Eren, en iyi yemeklik zeytin olan Gemlik tipi zey
tinin Güney Marmara'da yetiştiğini, Akhisar'da son 
yıllarda "Gemlik tipi zeytin" diye yetiştirilen zeytinler 
ile Güney ve Güneydoğu'daki zeytinlerin yemeklik 
değil yağlık zeytin kalitesinde olduğunu söylüyor.

Akhisar'a dikilen Gemlik tipi zeytin ağaçlarının 
iklim ve doğa koşulları nedeniyle özelliğinin kay
bolduğunu dile getiren Eren, "Gemlik tipi zeytin 
yetiştiriyoruz diyorlar ama elde ettikleri zeytin 
yemeklik değil, yağlık zeytin. Tüccarlar Güney 
Marmara'dan aldıkları az miktarda zeytinle Akhisar 
zeytinini paçal yapıyor ve 'Gemlik tipi zeytin' diye 
pazarlıyor. Zeytinde de tağşiş başladı. Güney 
Marmara'nın geçen yılki toplam rekoltesi 80 -100 bin 
ton iken Akhisar zeytininde de buna yakın bir rekolt
eye ulaşıldı. Üretim her geçen gün "Gemlik tipi 
zeytin"in aleyhine artıyor. Bu durum zeytinciliğimizin 
geleceğini tehdit ediyor"

Konuyu hala tartışmaya gerek var mı?
Tartışma ne yazık ki zaman ve değer kaybından 

başka hiçbir işe yaramayacak

Adliye binası önü için
proje hazırlanıyor

Sey

Kı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yağmur 
yağdığında 
büyük sorun 
yaşanan 
Adliye binası 
bölgesinde 
BUSKİ tarafın
dan proje 
çalışmaları 
başlatıldı.
Aşırı yağan 
yağmurlarda 
tıkanarak, bir 
çok işyerinin 
zarar gördüğü 
bölgede yapılan

çalışmalarda 
devamlı olarak 
tıkandığı 
belirlenen 
giderleri açma 
çalışmaları 
sürerken, dolgu 
alanının altında 
kalan kısmın 
devamlı tıkan
masına çözüm 
aranmaya 
başlandı.
Tıkanan hattın 
içine verilen 
vibratörlü 
hortum ile

temizleme 
çalışmaları 
sürerken hasar 
gördüğü belir
lenen hattın 
tıkandığında 
Orhangazi 
Caddesi 
üzerinden 
gelen yağmur 
sularının da 
denize 
ulaşmasına 
engel olduğu 
bildirildi.
Aşırı yağmurlar
la büyük

zarar gören 
işyerlerini 
kurtarmak için 
çalışmalarını 
sürdüren 
BUSKİ teknik 
elemanları 
hazırlayacakları 
proje ile yağmur 
suyu kanalları 
ile karışarak 
tıkanıklık 
yapan kanaliza
syon hattında 
çözüm 
arayışlarına 
başladılar.1

SATILIK DAİRE

Emircan Yapı Kooperatifi 
B/Blok Kat:3 Da:8 

Gemlik Girişi
147 m2, Deniz Manzaralı, 

Çift Banyo 
Doğalgaz Tesisatlı

Tel : 0.532 605 00 19

I

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri ■ Hidrolik Direksiyon ■ 
Çelik Jant • Ön camlar otomatik 

0.535.3781800

Dür 
ÖS! 
son 
sıra 
öğr< 
oluı 
baş 
Celi 
Ana 
Lise 
19 h 
Pazı 
yapı 
sına 
öğre 
araş 
Cela 
Anaı 
mezı 
ve Yı 
Ders 
öğre 
Mehr 
Alpal 
aldığ 
puan 
cisi c 
Eşit / 
Sözel 
yine' 
Dersf

ABONE OLDUNUZ MU?
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Öğrenci Seçme Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSS birincileri
belli oldu

Sağlık karneleri 
için çözüm 

bulundu
Mehmet Sami Alpak ÖSS sınavlarında 368.845 

puan alarak sayısalda ilçe birincisi olurken, 
Keziban Kılınç eşit ağırlık ve sözelde 372.357 
puan, yabancı dil sınavında ise, Gülşen Temür 
kıran 367.429 puan alarak ilçe birincisi oldular.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dün açıklanan 
ÖSS sınavı 
sonuçlarında ilk 
sırayı alan 
öğrenciler belli 
olurken, en 
başarılı okul yine 
Celal Bayar 
Anadolu 
Lisesi oldu. 
19 Haziran 2005 
Pazar günü 
yapılan ÖSS 
sınavına katılan 
öğrenciler 
arasında 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
mezunu 
ve Yeşilırmak 
Dershanesi 
öğrencisi 
Mehmet Sami 
Alpak Sayısal'da 
aldığı 368.845 
puanla ilçe birin
cisi oldu.
Eşit Ağırlık ve 
Sözel'de ise 
yine Yeşilırmak 
Dershanesi

MEHMET SAMİ 
ALPAK

KEZİBAN KILINÇ GÜLŞEN 
TEMÜRKIRAN

öğrencisi 
(Ek Puanlı) 
Keziban Kıhnç 
372.357 puanla 
birinci olurken 
Yabancı Dil 
Sınavında ise 
Yeşilırmak 
Dershanesinden 
Gülşen 
Temürkıran 
367.429 puanla 
ilçe birincisi 
oldular.
CELAL BAYAR 
ANADOLU LİSESİ 
7. NCİ SIRADA 

Bursa İl genelinde 
bulunan 23 
Anadolu Lisesi 
arasında yüzdelik 
dilimi oranında 
7.nci sırayı alan 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
geçen yıl 
150 olan öğrenci 
alma sayısını 
bu yıl 210'a 
çıkardı.
Sayısal'da 
birinci olan 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 

mezunları 
Mehmet 
Sami Alpak'ın 
ardından aldığı 
368.590 puanla 
ikinci 
olan okul 
birincisi 
Asena Güler 
ile 364.083 
puan alan Sami 
Alpak'ın kardeşi 
Gülnihal 
Alpak'ın başarı 
oranları okul 
yönetimini 
mutlu etti.

İmza yetkisi bulunan 
elemanın izine 
çıkmasıyla 
yaşanan SSK sağlık 
karnesi sorunu 
AK Parti İlçe 
yönetiminin girişim
leriyle aşıldı.
Dün, SSK Altıparmak 
Bölge Müdürlüğü’ne 
giden İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
imzalanmış 
200 adet sağlık 
karnesini alarak 
Gemlik'e getirdi. 
Sahil Devlet 
Hastanesi Poliklinik 
binasında ayrılan 
büroda yeniden 
işlemlere başlayan 
görevliler imzalı 
sağlık karnelerini 
ihtiyaç sahiplerine 
hazırlamaya 
başladılar.
Sağlık karnelerinin 
Gemlik'ten 
verilmesi için 
büyük çaba

gösterdiklerini 
anımsatan İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, büronun 
kapanmasına 
müsaade etmeye
ceklerini söyledi. 
Şahin, sıkıntının 
bir-iki gün 
yaşandığına 
dikkat çekerek, 
"Büroda görevli 
elemana müracaat 
edenlerin yardımcı 
olmaları gerekiyor. 
Bursa'ya 
gidildiğinde bir 
günümüz heba 
oluyor, burada ise 
sadece bir saat 
bekleme yapılıyor, 
vatandaşımız buna 
bile katlanamıyor ve 
görevli elemana 
kırıcı sözler sarf 
ediyorlar, buna 
gerek yok. Büyük 
çaba harcadığımız 
büronun kapanması
na göz yummayız." 
şeklinde konuştu.

- Umurbey’de yol kenarında 
12 dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı 
22SOm2 imarlı satılık arsa 

Müracaat Tel-. 513 96 83

SXV77Z_ZA< X/ZZ_Z_>=%
Umurhey Polatkan Caddesi’nde 
restore edilmiş, kullanıma hazır 
2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 

Sahibinden Satılık 
LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83
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ÖSS ve liselere hazırlanma, ilköğretim öğrencileri için LGS takviye dersleri için öğrenci kabulüne başlandı

Özel Turuncum Dershanesi açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mart ayında hizmet 
vermeye başlayan 
Özel Turuncum 
Yabancı Dil Kursu, 
kapılarını 
eğitimin diğer 
kademelerine de 
açtı.
Gemlik'te ÖSS 
ve liselere hazırla
ma, İlköğretim 
öğrencileri için 
LGS ve takviye 
dersleri için 
öğrenci kabul 
etmeye başlayan 
Turuncum

Dershanesi, 
eğitime güçlü 
bir kadroyla 
başlıyorlar. 
Özel Turuncum 
Dershanesi sahibi 
Abdülmuttalip 
Araş ile 
Dershane Müdürü 
A. Sayım Başuğur, 
Akmanlar İş 
Merkezi’nin ikinci 
katında bulunan 
merkezde gündüz 
dersane hizmeti 
verirken mesai 
saatleri dışında 
ise yine Yabancı 
Dil ve Bilgisayar 

kurslarının 
devam edeceğini 
söylediler.
2005-2006 öğretim 
yılı için öğrenci 
kayıtlarına 
başladıklarını 
bildiren Dershane 
Müdürü Emekli 
öğretmen Ahmet 
Sayım Başuğur, 
birikimi olan ve 
mesleğinde tecrü
beli güçlü eğitim 
kadrosuyla öğren
cilere gelecekteki 
eğitimleri için her 
tür hizmeti vere
ceklerini söyledi.

Yaz kursları devam ediyor
Özel turuncum 
Yabancı Dil ve 
bilgisayar 
Kursu'nun açtığı 
yaz okulu kursları 
devam ediyor.

Akmanlar Pasajı 
ikinci katında 
bulunan Özel 
Turuncum Yabancı 
Dil Kursu’nda 
İlköğretim Okulu 

öğrencilerine 
yönelik İngilizce 
ve bilgisayar 
kursları aralıksız 
sürüyor.
İlköğretim Okulu 

öğrencilerinin yaz 
aylarındaki tatil 
boşluklarını 
değerlendirmek 
amacıyla devam 
ettikleri İngilizce 
ve Bilgisayar 

kurslarında 
bilgilerini 
ilerletmeye 
çalışıyorlar. 
Açılan kursların 
18 Eylül 2005 tari 
hinde sona ere

ceğini bildiren 
Kurs yetkilileri, 
kursun bitiminde 
öğrencilere 
katılım belgesi 
verileceğini açık
ladılar.

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18
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Orta Öğretim Kurumlan Sınav 
sonuçları okullara gelecek

TSO Gazi İlköğretim Okulu ve Yeşilırmak 
öğrencisi Sinem Erkmen Matematik-Fen puan 
türünde 470.904 puanla OKS ilçe birincisi oldu

İnşaat işçisi
ÖSS'de Türkiye
II II II II II 
uçuncüsü oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Pazartesi günü 
açıklanan OKS 
(Ortaöğretim 
Kurumlan Sınavı) 
sonuçlarının öğren
cilerin müracaat
larını yaptıkları 
okul müdürlüklerine

spanya’dan Wyt sriil maııs
İspanya Dışişleri 

Bakanlığı, Türkiye'ye 
seyahat edecek 
İspanyollara güvenlik 
uyarısında bulundu. 
Dışişleri 
Bakanlığı'nın resmi 
internet sitesinin 
"Seyahatlerde öneri 
ler ve uyarılar" adlı 
sayfasında 
Türkiye’ye 
girildiğinde "önemli 
not" diye bir bölüm 
eklenerek, 
"Seyahatlerinizde 
güvenlik önlem
lerinizi en üst düzeye 
çıkarmanız tavsiye 
edilir" denildi.
Dışişleri Bakanlığı 
yetkilileri, notun, 
İzmir'in Çeşme 
ilçesinde 10 
Temmuz'da düzenle
nen terör saldırısın
dan bir gün sonra 
konulduğunu 
belirttiler.
Bu arada, terör 
saldırılarının olduğu 
İngiltere ya da 
Avrupa basınında 
sürekli olarak terör 

geleceği açıklandı. 
OKS Sınavına 
girmek için 
öğrencilerin mezun 
oldukları okullara 
müracaat ettikleri 
için sonuçlarının da 
sadece aynı 
okulun

tehlikesinin bulun
duğu belirtilen İtalya 
ve Fransa sayfaların
da hiçbir uyarının 
yapılmamış olması 
dikkat çekti. İnternet 
sayfasını hazırlayan 
Dışişleri Bakanlığı 
yetkilileri, bu konuyla 
ilgili soruları yanıtsız 
bıraktı, 
öte yandan 
Türkiye'nin 
Madrid'deki Turizm 
Müşavirliği'nden alı

müdürlüklerine 
geleceğini 
bildirilirken sınav 
sonuçlarını 
öğrenmek 
isteyenlerin ilgili 
okullara gitmeleri 
gerekiyor.
Bu yıl OKS ilçe 

nan bilgilere göre, 
Çeşme ve 
Kuşadası'nda düzen
lenen bombalı 
saldırılardan sonra, 
Ispanyollardan 
Türkiye tatilini iptal 
eden olmadı. 
Ispanyollardan çok 
sayıda telefon aldık
larını, ancak sadece 
birkaçının tur tarihini 
değiştirmek İstediğini 
söyleyen Türkiye'nin 
Madrid Turizm 

birinciliğini 
TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
ve Yeşilırmak 
öğrencisi Sinem 
Erkmen Matematik- 
Fen puan türünde 
470.904 puanla 
kazandı.

Müşaviri Cemal 
Tekkanat, "Telefon 
edenlere, Türkiye'nin 
en az Ispanya kadar 
güvenli olduğunu ve 
terör tehdidinin artık 
dünyanın her yerinde 
bulunduğunu anlatıy
oruz. Türkiye'de 
güvenil biçimde 
seyahat edebilecek
lerini ve rahat 
olmaları gerektiğini 
söylüyoruz" dedi.

Öğrenci Seçme 
Sınavı'nda (ÖSS) 
Türkiye 3.'sü 
Bartın'dan çıktı. 
ÖSS'de 86.25 
sayısal, 85 sözel 
neti bulunan Yakup 
Turgut isimli inşaat 
işçisi, ÖSS sözelde 
292, sayısalda 293 
ve eşit ağırlıkta 294 
puan aldı.
ÖSS sözel ek 
puanıyla Türkiye 
3.'sü ve ÖSS Eşit 
Ağırlık eklemeli 
puanıyla Türkiye 
6.'sı olmayı 
başaran Yakup 
Turgut'a sınav 
sonucu, Merkür 
Eğitim Dershanesi . 
(MED) öğretmenleri 
tarafından inşaatta 
çalışırken bildirildi. 
Bartın'ın Kozcağız 
Beldesi Uluköy 
Köyü'nde inşaatta 
çalışan Yakup 
Turgut, öğretmen
lerinden Türkiye 
3.'sü olduğunu 
öğrenince çok 
mutlu oldu.
Çalıştığı inşaatta 
sevincini anne ve 
babasıyla paylaşan 
Turgut, yaklaşık 2.5 
yıldan itibaren 
ÖSS'ye hazır

J" bÜrsahÂkEetve
KENT GAZETELERİNE

| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
. KÖRFEZ REKLAM .
’ TEL:(0.224) 5139683

landığını ve inşaat
taki işlerini tamam
ladıktan sonra 
günde ortalama 300 
soru çözdüğünü 
söyledi.
Çocuklarımı! ÖSS 
Türkiye 3.'sü 
olduğunu öğrenen 
baba Sabri ve anne 
Mürüvvet Turgut, 
oğullarının 
başarısından dolayı 
gururlandıklarını 
belirtti. Ailesinin 
ekonomisine katkı 
sağlamak için 
inşaatlarda amele
lik yaptığını belirten 
Turgut, "Çok zor 
şartlar altında oku
lumu bitirdim ve 
dershaneye giderek 
ÖSS'ye hazır
landım.
Dershaneden artan 
vaktimin çoğunu 
inşaatta amelelik 
yaparak 
geçirdim" dedi. 
MED Dershanesi 
öğretmenleri de, 
Yakup'un inşaatlar
da çalışmasına rağ
men ÖSS'ye hazır
lık sürecini sistemli 
olarak geçirdiğini 
ve başarıyı 
yakaladığını belirtti.
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Hollanda'da terör alarmı
Hollanda’nın, terör 
örgütü El Kaide’ye 
atfedilen, Avrupa 
ülkelerine yönelik 
tehdit içeren bir 
bildirinin internette 
yayımlanması üzerine, 
olası eylemlere karşı 
alarm durumunda 
olduğu bildirildi. 
Terörle Ulusal 
Mücadele 
Koordinatörlüğü 
sözcüsü, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
internetten yapılan 
tehdidin ciddiye 
alındığını 
belirtti.
Sözcü, alarm 
düzeyinin kırmızıya 
yükseltilmediğini, 
ancak 
gelişmelerin dikkatli 
bir şekilde izlendiğini 
ve olası bir terör 
eylemi işareti alınması 
durumunda güvenlik 
birimlerinin derhal 
harekete geçecek şek
ilde hazır tutulduğunu 
söyledi.
Hollanda’nın adının 
bu tür tehditler

sırasında son 
dönemlerde 
sıkça geçmeye 
başladığını da belirten 
sözcü, bu tehditleri 
açıkça 
yorumlayabilmenin 
güç olduğunu, 
hükümetin her türlü 
gelişmeye ve 
saldırı olasılıhğına 
karşı çok dikkatli 
olduğunu kaydetti.

Terör örgütü El 
Kaide’nin bir kolu 
tarafından dün 
internette 
yayımlanan bir 
bildiride, Avrupa 
ülkelerinin Irak’taki 
güçlerini bir 
ay içinde çekmeleri 
istenmiş, aksi halde 
söz konusu ülkelerin 
saldırıların hedefi 
oldukları belirtilmişti.

EsES
BMHI GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

Sayfaş

Filistin’de iç barış 
nihayet sağlandı

Son yılların en kötü iç 
çatışmalarının 
yaşandığı Filistin'de 
Devlet Başkanı 
Mahmud Abbas'ın lid
erliğini yaptığı Fetih 
örgütü ile Hamas, 
çatışmaların sona 
erdirilmesi konusun
da anlaştı.
Gazze'de biraraya 
gelen Fetih ve Hamas 
liderleri, Abbas'ın 
İsrail'e yönelik roket 
saldırılarının durdu
rulması talimatı son
rası geçtiğimiz hafta 
Hamas ile Fetih men
supları arasında 
başlayan sokak çatış
malarına son verilme
si konusunda anlaş
maya vardı.
Filistinli bakan ve 
Fetih grubunun üst 
düzey liderlerinden 
Sufyan Ebu Zeyde, 
görüşme sonrası yap
tığı açıklamada, 
"Gruplar tüm çatış

maları ve şiddeti dur
durma ve tüm silahlı 
mevcudiyeti ve iki 
taraf arasında gergin
liğe yol açacak tüm 
sorunları sona 
erdirme konusunda 
anlaşmaya vardı" 
derken üst düzey 
Hamas lideri Nizar 
Rayan da,

"Düşmanımıza (İsrail) 
karşı birleşmemizden 
daha iyi başka bir şey 
olamaz" açıklamasını 
yaptı.
Hamas ile Fetih gru
pları arasındaki çatış
malarda 2 Filistinli 
genç hayatını kaybed
erken yaklaşık 15 kişi 
de yaralanmıştı.

Öğre 
Sına* 
Dil Sı 
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Başk 
Ünal 
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671 I 
dan 
bin € 
türüı 
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57 b 
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300'' 
Ümr 
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Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
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Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 
Tel: (0.224) 363 98 72
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ÖSS’de 57 bin
üniversite adayı 

‘sıfır’ çekti

Yurt dışında çalışanlara prim iadesi uyarısı

Öğrenci Seçme 
Sınavı ve Yabancı 
Dil Sınavı sonuçları 
açıklandı. ÖSYM 
Başkanı Prof. Dr. 
Ünal Yarımağan'ın 
verdiği bilgiye göre, 
sınavı geçerli 
sayılan 1 milyon 
671 bin 603 aday
dan 1 milyon 298 
bin 666'sı 4 puan 
türünün en az 
birinden 160 ve 
daha fazla puan 
alarak ÖSS'yi 
kazandı. Sınava 
giren adayların 
57 bin 163'i ise sıfır 
puan aldı.
Sayısal, sözel ve 
eşit ağırlıklı puan 
türlerinde birinciliği 
300'er ham puanla 
Ümraniye Anadolu 
Lisesi'nden İbrahim 
G. Hacıahmetoğlu 
ve Mersin Fen 
Lisesi'nden Serkan 
Sakar paylaştı. 
- Sayısal puan 
türünde ikinciliği 
299.783'er ham 
puanla Konya'dan 
Özel Büyükkoyuncu 
Fen Lisesi'nden 
Behzat Akkaş ve 
İstanbul Atatürk Fen 
Lisesi'nden Caner 
Demirpolat paylaştı. 
Üçüncü ise 299.611 
ham puanla 
Eskişehir Anadolu 
Lisesi'nden Erdem 
İnan oldu.
- Eşit ağırlık puan 
türünde ikinciliği 
299.728 ham puan 
ile İzmir Fen 
Lisesi'nden Serkan 
Sarıtaş elde etti. 
299.286'şar ham 
puan ile Konya'dan 
Özel Büyükkoyuncu 
Fen Lisesi’nden 
Behzat Akkaş ile 
İstanbul Atatürk Fen 
Lisesi'nden Caner 
Demirpolat da 
üçüncülüğü pay
laştı.
- Sözel puan 
türünde ikinciliği 
299.722 ham puanla 
İzmir Fen 
Lisesi'nden Serkan 
Sarıtaş kazandı. 
Sözel puan türünde 
299.084 ham puan

ile Kadıköy Anadolu 
Lisesi'nden Ahmed 
Necib Akman 
üçüncü oldu. 
ÖSS ve YDS 

sonuçlarını düzen
lediği bir basın 
toplantısıyla açık
layan Prof. Dr.
Yanmağa, 160 bara
jını geçen adayların 
2 yıllık Meslek 
Yüksek Okullan'na, 
185 barajını geçen 
adayların ise 4 yıllık 
yüksek okula girm
eye hak kazandığını 
söyledi. Kız öğren
cilerin sınavda daha 
başarılı olduğunu 
belirten Yanmağa, 
"En başarılı okul 
türleri Fen Lisesi, 
Özel Fen Lisesi, 
Anadolu Lisesi, 
yabancı dil ağırlıklı 
liseler, öğretmen 
liseleri ve askeri 
liseler olurken; en 
başarısız okul tür
leri, Teknik Liseler, 
Ticaret Meslek 
Liseleri, Özel 
Akşam Liseleri, 
Akşam Liseleri, 
diğerleri ve büyük 
öğrenci kitlesinin 
bulunduğu Endüstri 
Meslek Lisesi olarak 
belirlendi" dedi. 
Sınavda en başarılı 
illeri sırasıyla 
Ankara, Konya, 
Yalova, Antalya, 
Kayseri, Eskişehir, 
Karabük, Denizli, 
Kırşehir ve Hatay 
olarak açıklayan 
Yanmağa; Artvin, 
Kastamonu, Bilecik, 
Bingöl, Düzce, Ağrı, 
Bitlis, Ardahan, 
Şırnak ve 
Hakkari'nin ÖSS'nin 
en başarısız illeri 
olduğunu söyledi. 
ÖSS'de 185 soru

nunu tamamını 
doğru yapan öğren
ci çıkmadığını 
belirten Yanmağa, 
2 öğrencinin sadece 
1 yanlış yaptığını ve 
1. olduğunu kaydet
ti. Yanmağa, 
"Mersin Fen 
Lisesi'nden Serkan 
Sakar ile İstanbul 
Ümraniye Anadolu 
Lisesi'nden İbrahim 
Hacıahmetoğlu, 185 
sorudan 184'üne 
doğru yanıt vererek 
ÖSS l.'si oldu.
Yabancı dil testinde 
en yüksek puanı, 
Almanca'da İstanbul 
Avusturya 
Lisesi'nden Ece 
Bayram, Fransızca 
İstanbul 
Galatasaray 
Lisesi'nden Ali 
Kemal Çetinkaya ve 
İngilizce'de ise 
Ankara Hasanali 
Yücel Anadolu 
Lisesi'nden Yıldız 
Dirmit aldı" şeklinde 
konuştu. 
Sınav sonuçları, 
ÖSYM’nin 
http://oss.osym.gov. 
tr ve 
ttp://oss2005.osym. 
gov.tr internet 
adreslerinden, WAP 
uyumlu cep telefon
larından ( 
http://osym.gov.tr) 
ve kısa mesaj yoluy
la (Avea 6777, 
Telsim 3366, 
Turkcell 3366) öğre
nilebilecek. ÖSS 
sonuçları aynı 
zamanda, Türkiye 
Gazeteciler 
Cemiyeti tarafından 
bastırılarak dağıtıla
cak olan Sınav 
Sonuç Gazetesi 
aracılığıyla da aday
lara duyurulacak.

Yurt dışında çalışmış 
olan vatandaşların, 
çalışmalarından 
doğan hakları 
hususunda hiçbir 
aracı kişi ve kuruluşa 
müracaat etmeden 
ayrıntılı bilgiyi doğru
dan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanhğı'ndan 
öğrenebilecekleri 
belirtildi.
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Dış İlişkiler 
ve Yurtdışı İşçi 
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü 
tarafından Tokat 
Valiliği'ne gönderilen 
yazıda, özellikle 
Almus, Artova, 
Niksar, Turhal, 
Sulusaray ve Zile 
ilçelerinde daha önce 
yurtdışında çalışan 
vatandaşların, 
çalıştıkları ülkelerde 
ücretlerinden kesilen 
sosyal sigorta prim
lerinin iadesi 
konusunda yoğunluk 
yaşandığı ve 
dilekçelerdeki ifade 
benzerlikleri 
nedeniyle vatan

Başhekimler bir bir istifa ediyorlar
4 TEMMUZ’da Resmi 
Gazete’de yayınla
narak yürürlüğe 
giren ve başhekim
lere ‘özel muayene
hane yasağı’ getiren 
kanunun ardından 
başhekimler bir bir 
istifaya başladı.
Haydarpaşa Numune 
Hastanesi Başhekimi 
Doç. Dr. Mücahit 
Görgeç ve Haseki 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Başhekimi 
Doç. Dr. Haldun 
Ertürk’ün başlattığı 
istifa rüzgarına yeni
leri ekleniyor.
Sağlık Bakanlığı 
yetkililerin tüm 
çabalarına rağmen 
İstanbul’da araların
da İstanbul’da Şişli 
Etfal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr. 
Yüksel Altuntaş ve 
Bakırköy Dr. Sadi 
Konuk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi

daşların maddi çıkar 
karşılığında bazı 
aracılar tarafından 
yönlendirildiğine dair 
şüphe hasıl oluştuğu 
kaydedildi. Bakanlık 
tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, 
"Bakanlığımıza 
ulaşan dilekçelerin 
incelenmesinde 
vatandaşların konu 
hakkında yeterli bil
giye sahip olmadığı 
anlaşılmıştır. Bu 
nedenle yurtdışında 
çalışmış, çalışan ve 
çalışacak olan vatan
daşlarımızın çalışma 
hayatı ve sosyal 
güvenliğine ilişkin 
konuları
izlemekle görevli 
Dış İlişkiler ve 
Yurtdışı İşçi 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nün konu

Başhekimi Prof. Ali 
İhsan Taşçı’nın da 
bulunduğu birçok 
başhekim istifalarını 
hazırlayıp izne 
ayrılarak kararı 
protesto etti. İstifalar 
İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne gön
derilmesine rağmen, 
başhekimlerden yer
lerine isim bulunana 
kadar görevde 
kalmaları istendi.
4 Ekim’i bekleyen 
başhekimler, 
muayenehanelerini 
bırakıp istifa eder
lerse bile bir süre 
sonra keyfi olarak 
görevden alınmaya
cakları konusunda 
hiçbir garantilerinin 
olmadığı görüşünde. 
Fatma AKSU-Birsel 
SANCAR/İSTANBUL 
İZİN DÖNÜŞÜ İSTİFA 
Haseki Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Başhekimi Doç. Dr. 
Haldun Ertürk

hakkında kamuoyunu 
bilgilendirmesi 
gereği ortaya çık
mıştır. Yurtdışında 
çalışan vatan
daşlarımızın başvu
rularında yoğun 
olarak, çalıştıkları 
belirttikleri ülkelerin 
sosyal sigorta 
primlerinin iadesi ve 
bu ülkelerde 
çalışanların kıdem 
tazminatı ödenmesi 
mevzuatlarına 
ilişkin bilgiler 
konusunda hiçbir 
aracı kişi veya kuru
luşa müracaat 
etmeden bakan
lığımıza ait 
0 312 296 65 32 
veya 0 312 212 13 31 
numaralı telefonlar
dan başvurmaları 
mümkündür" denildi.

‘İktidarın takdiri 
böyle. Karar bizim 
prensiplerimize 
uymadığı için isti
famı verdim. İstifa 
gerekçemizi 
kamuoyuna, bu 
kanunu çıkaranlar 
sunsun, sonucu 
onlar düşünsün. Bize 
‘Ya başhekimlik 
görevinizi ya 
muayenehaneyi 
bırakın’ diyorlar. 20 
yıllık emeğimi bırak
mak işime gelmiyor. 
Bu kimsenin işine 
gelmez. Dedi.

http://oss.osym.gov
http://osym.gov.tr
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TBMM uzman yardımcısı alıyor
TBMM Genel 
Sekreterliği İdari 
Teşkilatı'na, yasama 
hizmetlerinde çalıştırıl
mak üzere, yarışma ve 
yeterlik sınavıyla 28 
uzman yardımcısı alı
nacağı açıklandı. 
Uzman Yardımcılığı 
sınavının yazılı kısmı, 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi'nce 
ve (A) grubu kadrolar 
için 2005 yılı Kamu 
Personeli Seçme Sınavı 
ile yapılacak.
Kamu Personeli Seçme 

Sınavı puan türleri ve 
kadro sayısı aşağıda 
belirtildiği şekilde tespit 
edilmiş olup bu puan 
türleri, 2005-KPSS 
KILAVUZU'nda yer ala
cak. 28 uzman için 
puan türü ve kadro 
sayısı şöyle: 
Puan Türü Kadro 
Sayısı: 
KPSSP24 2 
KPSSP312 
KPSSP34 2 
KPSSP351 
KPSSP37 4 
KPSSP471

I KPSSP48 3 
KPSSP561 
KPSSP97 6

KPSSP98 2 
KPSSP112 4 
Yazılı sınavda başarılı 
olan adaylar, ayrıca 
TBMM tarafından 
yapılacak sözlü sınav 
ve mülakata alınacak. 
Uzman yardımcılığı için 
aranan şartlar ise 
şöyle:
- 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 
48. maddesinde belir
tilen şartları taşımak
- En az 4 yıl süreyle 

eğitim veren fakülte ve 
yüksek okulların hukuk, 
iktisat, işletme, maliye, 
siyaset bilimi, kamu 
yönetimi, uluslararası 
ilişkiler, çalışma 
ekonomisi ve endüstri 
ilişkileri, istatistik 
bölümlerinden ve bu 
bölümlere denkliği 
yetkili makamlarca 
kabul edilen yurt içi ve 
yurt dışındaki yüksek 
öğretim programlarının 
birinden mezun olmak 
- Askerlikle ilişkisi 
bulunmamak (Askerlik 
hizmetini yapmış veya 
sınav tarihinde ertelet
miş olmak)
- Sınav tarihinde asker
liğini yapmayanlar için

30, askerliğini yapmış 
olanlar için 32 yaşını 
doldurmamış olmak 
(Bayan adaylar için 30 
yaşını doldurmamış 
olmak şartı esas alı
nacaktır), (Kurum için
den sınava katılacaklar 
için 33, doktora derece
sine sahip olanlar için 
de 35 yaşını geçmemiş 
olmak)
- Görevini devamlı yap
masına engel olabile
cek; herhangi bir vücut 
veya akıl hastalığı veya 
sürekli bir hastalığı 
bulunmamak (Sözlü 
sınav ve mülakata katıl
maya hak kazanan 
adaylardan tam 
teşekküllü Devlet 
Hastanelerinden ala
cakları sağlık kurulu 
raporu istenilecektir) 
SINAV SONUÇLARININ

AÇIKLANMASI
KPSS Sınavı'na katılma 
şartlarını taşıyanlardan 
Uzman Yardımcılığı 
sözlü sınav ve 
mülakatına çağırılacak 
adayların; 2005 yılı (A) 
grubu kadrolar için 
Kamu Personel Seçme 
Sınavı sonucunda 
yukarıda belirtilen puan 
türlerinden, ağırlıklı 
standart puanı 100 
üzerinden 70 ve daha 
yüksek puan almış ~ 
olmaları; 2005 yılı (A) 
grubu kadrolar için 
KPSS yabancı dil 
testinde (İngilizce, 
Almanca, Fransızca) en 
az yüzde 70 soruya 
doğru cevap vermiş 
olmaları veya Kamu 
Personeli Yabancı Dil 
Sınavı'ndan en az 70 
puan almış olmaları (C 

düzeyi) veya TOEFL 
sınavından en az 193 
(yeni) ya da 523 (eski) 
puan almış olmaları 
gerekmektedir. 
Bu şartları taşıyan 
adaylardan en yüksek 
puan alan adaydan 
başlayarak bu ilanın (I) 
maddesinde belirtilen 
kadronun 4 katı aday 
sözlü sınav ve mülaka
ta çağırılacak. 2005 yılı 
(A) grubu kadrolar için 
yapılacak KPSS sınavı 
sonucunda 100 
üzerinden 70 ve daha 
yüksek puan alarak 
başarılı olaıî adaylardan 
TBMM'de görev 
talebinde bulunanlar, 
2005 yılı (A) grubu 
kadrolar için KPSS 
sonuçlarının, Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi'nce açıklandığı 
tarihi takip eden 
30 gün içinde 
(30. gün dahil), 

özgeçmişlerini belirtir 
bir dilekçe, 2005 yılı 
KPSS Sınav Sonuç 
Belgesi ve bu ilanın III. 
Bölüm 2. maddesinde 
istenilen yabancı dil 
şartını taşıdıklarını 
belirtir yabancı dil

sınav sonuç belgesiyle 
birlikte TBMM Personel 
ve Özlük İşleri 
Müdürlüğüne şahsen 
başvuracaklar.
Yapılacak değer
lendirme sonucunda bu 
ilanın III. Bölüm 3. mad
desinde yapılacak 
sıralamaya göre sözlü 
sınav ve mülakata katıl
maya hak kazanan 
adayların isim listesi ve 
başvuru sırasında iste
nilecek belgeler, TBMM 
Genel Sekreterliği 
www.tbmm.gov.tr
İnternet adresinden 

duyurulacak. Sözlü 
sınav ve mülakat için 
yapılacak başvurularda 
gerçeğe aykırı beyanda 
bulunanlarla gerçeğe 
aykırı belge ibraz eden
lerin tespit edilmesi 
halinde, başvuruları 
kabul edilmeyecek, 
daha sonra bu durum
ları tespit edilenler, 
sözlü sınav ve mülaka
ta girip başarılı olsalar 
bile sınavları geçersiz 
sayılacak ve göreve 
alınmayacak. Göreve 
alınmış olanların işlem
leri iptal edilerek görev
lerine son verilecek.

ÜNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ X'

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya! 

New Holland Traktörlerinin
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Marshall, Akçalı inşaat boyalan
Sıhhi Tesisat Malzemeleri

* Kat Kaloriferi
* Doğalgaz Sobası
ö Kalorifer Petek ve Malzemeleri

Baymak Kombi ve E.C.A
ö Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 68 30

http://www.tbmm.gov.tr
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Vergide beyan 
süresi uzatıldı

Bilanço usulüne 
göre defter tutan 
mükelleflerin mal 
ve/veya hizmet alış 
ve satışlarını 
bildirim süreleri 
eylül sonuna kadar 
uzatıldı.
Bilanço usulüne 
göre defter tutan 
mükelleflerin mal 
ve/veya hizmet alış 
ve satışlarını 
bildirim süreleri 
(Form Ba ve Form 
Bs), elektronik 
ortamda bildirimde 
bulunacak mükelle
fler için Eylül ayı 
sonuna kadar, kağıt 
ortamında 
bildirimde bulu
nacak mükellefler 
için de 20 Eylül tari
hine kadar uzatıldı. 
Bakanlıktan yapılan 
açıklamada, 256 Sıra 
No'lu Vergi Usul 
Kanunu 
(VUK) Genel Tebliği 
ıTe öıianço esasına 
göre defter tutan 
mükelleflerin bir 
kişiden satın alınan 
mal ve/veya hizmet
lerin 
tutarları toplamı 
katma değer vergisi 
hariç 1 milyar lirayı 
aşan

atımlarına ilişkin 
olarak Mal ve 
Hizmet Alanlarına 
İlişkin Bildirim 
Formunu (Form B) 
vermesi zorunlu
luğu getirildiği, 
265, 276, 285, 305 
ve en son 318 Sıra 
No'lu VUK Genel 
Tebliğleri ile de 
mal ve hizmet 
atımlarına ilişkin 
had 25 milyar 
liraya artırılarak 
uygulamaya devam 
edildiği hatırlatıldı. 
Açıklamada, yeni 
düzenleme şöyle 
ifade edildi: 
"Bakanlığımızca, 
Bilanço Esasına 
Göre Defter Tutan 
Mükelleflerin 
Mal ve Hizmet 
Atımlarına İlişkin 
Bildirim Formu'nun 
(Form B) mal ve 
hizmet satışlarını da 
kapsayacak şekilde 
alınması, mal've 
hizmet 
atımları ile satışları
na ilişkin haddin 
yeniden belirlen
mesi, verilme 
süresi ve kağıt veya 
elektronik ortamda 
verilmesini yeniden 
düzenleyen

350 sıra nolu VUK 
Genel Tebliği hazır
lanmış, uzun bir 
süre önce 
Başkanlığımız inter
net sitesinde 
kamuoyunun bilgi
sine sunulmuş ve 
Resmi Gazetede 
yayımı için gönder
ilmiştir. Ancak söz 
konusu Tebliğin 
yayımı, Form B'nin 
son verilme tarihi 
olan 20 Temmuz 
2005 tarihine 

^yetişmemiştir. 
Form Ba ve Bs'lerin 
düzenlenmeleri ve 
vergi dairelerine 
verilmeleri 350 sıra 
nolu Vergi Usul 
Kanunu Genel 
Tebliği'nde 
belirtilen düzen
lemeler 
çerçevesinde yapıla

caktır. Buna göre, 
bildirimlerini elek
tronik ortamda ver
mesi gereken 
mükelleflerin 
süreleri Eylül ayı 
sonuna kadar, 
bildirimlerini kağıt 
ortamında 
vermesi gereken 
mükelleflerin ise 
Eylül ayının 20'inci 
günü akşamına 
kadar uzatılmıştır. 
Yeni bildirim form
larının hazırlanması 
ve verilmesi 350 sıra 
numaralı Vergi Usul 
Kanunu Genel 
Tebliğine göre 
yapılacağından 
mükelleflerin eski 
düzenlemelere 
göre Form B 
vermesine gerek 
bulunmamaktadır." 
Açıklama yapıldı.

Altında da kiralık dönemi başladı
Türkiye'de bu da 
oldu. Düğünlerde 
derneklerde kendi
lerini komşuya zen
gin göstermek 
isteyen bazı aileler 
artık yüzde 10 faiz 
ödemesi yaparak 
altın kiralamaya

başladılar.
Kendilerini zengin 
göstermek veya 
gelenekleri yaşatmak 
için düğünlerde altın 
almakta zorlanan 
bazı ailelerin günlük 
altın kiralama yoluna 
gittikleri bildirildi.

Özellikle son yıllarda 
ekonomik durumları 
iyi olmayan aileler, 
gelenekleri yaşatmak 
ve çevreye karşı 
kendilerini zengin 
göstermek uğruna 
alamadıkları altınları 
kiralama yoluna

giderek gösteriş 
sağlamaya çalışıyor
lar.
Hızla yaygınlaşmaya 
başladığı bildirilen 
uygulamada kiralama 
bedeli de yüzde 
10'lara kadar 
ulaşıyor.

Sayfa 9

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 

meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

Gemlik Kaymakamlığından aldığım yeşil 
kartımı kaybettim. Hükümsüdür.

S Nazlı İŞLER

Erzurum İspin nüfûs müdürlüğünden aldığım 
Nüfûs Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

S Hamide GÜREŞÇİ

Korkunun ecele faydası yok
Çok samimi olmamakla beraber her 

Gemlik’linin tanıdığı kadar ben de Gemlikspor 
başkanını tanırım. Zannediyorum ki himse aley
hinde konuşmaz, konuşamaz.

Ne varki, son Gemlikspor kongresinde yaşan
mış olan üzücü olay (Kendi düşüncesi olduğunu 
zannetmiyorum) üzerindeki yükün ne kadar ağır 
olduğunu,kulübe ayıracak zamanı olmadığını her 
zaman ve her yerde söylemesi dikkatimden kaç
madı.

Tanığıdım kadar kulüp başkanı sağındaki ve 
solundaki arkadaşlarının etkisi ile 
Gemlikspor’dan çıkarmaları yapmış ve yaptır
mıştır.

Gene yazıyorum ne gereği vardı?
Dışarıda kalanlar sağda solda çıkarılma 

sebeplerini bilmedikleri söylüyorlar. Bunda da 
haklıdırlar. Benim bildiğim kadarıyla dernekler 
kanununda üst üste iki sene aidatlarını öde
meyen üyeler, üyelikten çıkarılırlar. (Daha bir 
sene oldu) Durum böyle bile olsa o kişilere bir 
yazıyla ‘aidatınızı ödeyiniz’ uyarısında bulunul
ması gerekir. Veya imzaya açılan isim listesi kon
gre salonunda açıklanıp, üye aidatları bu kişiler
den istenilebilirdi.

İşte sayın Başkanın yapacağı buydu.
Korkunun ecele faydası olmadığı besbelli. 

Sayın başkanım bundan korktuğundan değildi. 
Etki altında kalarak bu karan verdiğini zannediy
orum.

Bazen kişilerde yanılabilirler, o kişi veya kişi
lerin her telden çaıdığı oeıTi, oimayan temef üzer
ine çıkıp şarkı söylenmesi her zaman olumyu 
olmaz.

O kişiye şunu hatırlatmak isterim ki, 5/1 
oranında üyenin müraacatı ile Olağan Üstü 
Genel Kurul yapılmaz.

Kişi kendini çok akıllı, karşısındaki kişileri de 
hiçbirşeyden anlamaz demesinler. Bilsinler ki 
zaman geldiğinde bu koltukla bu kişilerden bir 
oturabilir.

Üzülüyorum Gemlikspor’da 3 kişinin söz 
sahibi öteki üyelerin fikirlerinin alınmaması bu 
durumu yaratır.

Bu kulübe hizmet eden üyelikten çıkan genç
lerin neler yaşadıklarını hiç bilmiyorlarmı?

Zaman geldi herkes cebinden, zaman geldi 
malzeme torbasının kenarından, zaman geldi 
yağmurdan sonra 34 gün grip olup yatan bu 
üyelerle hiç beraber oldumu?

HAKİKAT
Üyelerin hepsi Sümerbank camiasında 

çalışan işçiler, Sümerspor her maçta 34 bin 
kişinin desteği ile, Atatürk Stadını dolduruyor.

Merinos maçı hakemin acemice ve yalnış 
kararına kızan Merinos’lular, Sümerspor’luları 3 
saat Atatürk Stadın’dan çıkarmadılar.

Her köşe başında kavga, şamata, patırdı ne
ticede 10 Gemlik’linin Altıparmak’taki karakolda 
3 gün nezarette kaldıklarını, yakın zamanda 
Karacabey’de bir maçta Gemlikspor galip geldiği 
için futbolcusundan seyircisine kadar dayak 
yediklerini biliyor mu?

Tabi seyirciler arasında hastanede yatanlarda 
ayrı. Kavga iyi birşey mi? Hal ı r ama bu bir seyir
ci heyecanıdır.

Buradan bu arkadaşa acaba genç takımlar 
maçı dahil, kaç kere maça geldi? diye sorsam.

Acaba böyle bir heyecanda Gemlik seyirci
sine ne derece sahip çıktı? Bu kişi sakın ha 
ileride başkanlığa soyunmasın.

Sayın Başkan’ın dışarıda kalan bu üye 
arkadaşları tekrar kulübü dahil etmeleri büyük
lüktür.

Bu yönetim bu kararı alıp, karar defterine, 
geçirmelirini beklerim

Sayın Solaksubaşı, sayın Teoman Ekim ve 
Mustafa Teczan’dan bu girişimleri beklerim.
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Sayfa U

Sağlık Bakanlığımdan
anne ve babalara uyarı

Sağlık Bakanlığı, 112 
acil sağlık hizmetler
ine bebek ve çocuk
lar için yapılan acil 
çağrıların yüzde 
79'unun ev kazaları 
ve yaz döneminde 
yaşanan boğul
malara bağlı 
olduğunu belirterek, 
anne ve babaları bu 
konuda uyardı: 
- Sandalye ve diğer 
tüm mobilyaların 
pencerelerden uzak 
tutun
- Yatağın kenarlarını 
mutlaka korumalı 
yapın.
- Toplu iğne, 
mücevher, düğme, 
boncuk, tespih ve 
diğer tüm küçük 
cisimleri, çocukların 
ulaşamayacağı yer
lerde bulundurun. 
- Bebek veya 
çocuğunuzun

oynadığı oyuncak
ların yaşına uygun 
olmasına dikkat 
edin.
- Bebeklerin birkaç 
santimetre derin
liğindeki suda bile 
boğulabileceğini 
unutmayın. Bu yüz
den kova, küvet ve 
leğenleri boş tutun. 
- Bebek veya küçük 
çocuklar yıkanırken 
kapı veya telefona 
yanıt vermek için 
onu yalnız bırak
mayın.
- Deniz ve havuz 
kenarında oynayan 
bebek ve çocuklara 
nezaret edin.
- Su kenarlarında 
kayalık ve taşlık 
zeminler kaygan
laşarak bebek ve 
çocukların kayarak 
suya düşmesine yol 
açar. Çocuklarınızı 

korumasız 
su 
kenarların
dan uzak 
tutun.
- Su, süt, 
kola ve 
yoğurt 
kaplarını, 
ilaç, 
kimyasal ve 
temizlik 
maddelerinin 
saklanması 
amacıyla 
kullanmayın. 
Bu kap 
değişikliği, 
çocuğunuz 
tarafından 
bilinmediği
için çok büyük risk
leri beraberinde
getirir
Elektrik prizlerinin 

kapatın.
- Evinizde ateşli 
silah varsa silahı

SÜR KÖSESİ -------------- *--------- Celal BAY

boş saklayın, 
emniyetini sürekli 
kapalı tutun.
- Silahınızı bebek 
veya çocuğunuzun 
yanında kesinlikle 
çıkarmayın ve 
temizlemeyin.

Dingin Hayat
Doğuştan cılızdı bilek
Yürüdü su, oldu çelik
Fakat o da bir hecelik
Cümleyle bitişemedi S

Seher vakti yola çıktı 
Kuşluk olmadan acıktı 
Boyu pek de ufacıktı 
Ahlatla itişemedi

Özgürlüklerden dem vurdu 
Kapınca ipi, gem vurdu 
Dingin hayatı gam vurdu 
El ele tutuşamadı

Canlıya değer verildi 
Değerler kuma serildi 
Koktu kum, ipler gerildi 
Dost dosta katışamadı

Damarlar dar, donuyor kan
Çabalama, yaklaştı son
Bi'yerlerde kalmadı don 
Ki kefen yetişemedi

HAÇİN
Yazan : Zebercet COŞKUN

Gülüyorum kendi kendime... Ateşin 
dışından... Anamın canı da can, ama 
önce benimki... Hem bir çıkar yolu bulu
nacak... Canla, başla çalışacak bu çıkar 
yolu bulmak için. Ondan iyi kimse 
başaramaz u işi..."

O gün Çeşbek yanından hiç ses 
çıkmadı. Kasabadaki camların ardında 
beklediler. Ermeniler rahat bir soluk 
aldılar. Tehlikeyi geçiştirdiklerini sanıy
orlardı, ama tetikteydiler, tetikte olmaları 
gerekiyordu. Hazırlıklı bekleyecekler...

Çalyan Karabit o günün gecesi 
postaneye gitti. Hükümet konağının az 
yukarısında, iki katlı bir yapıdır postane.

"Gitmeden önce odacı ve telgrafçı 
Hamparsun'a haber göndermiştim. 
Kozan'la telefon konuşması yapacağım, 
Mösyö Tvarde'ye durumu ayrıntılarıyla 
anlatacağım.

Toplantı dağıldıktan sonra hemen bir 
iki lokma bir şeyler attım ağzıma, yukarı 
odama bile çıkmadım. Toplantının 
yapıldığı salona getirttim yemeğimi. 
Salonun iki sobası gün boyunca yandı 
durdu, içersi sıcak. Terlediğimi 
hissediyorum ama, hiç zamanım yok. 
Bir delikanlının, hatta bir saniyenin 
Haçin için bir kayıp olabileceğini biliyo
rum. Öylece terli terli sokağa çıktım.

Dışarda dondurucu bir soğuk var, kulak
larımın sızladığını hissediyorum. 
Ceketimin yakasını kaldırdım, yarıya 
kadar kapadım kulaklarımı. Yerler don, 
kayıyor. Sırtım buz gibi oldu birden, 
ensemden aşağı bir titreme geldi... 
Postane hükümet binasının beş yüz 
metre kadar yukarısındadır. Yukarı 
kasabadaki gibi burada binalar birbirine 
bitişik değil. Dört yanları açıklık, bahçe
lik. Bin metrekarelik hükümet meydanını 
geçip az yukarıdaki postaneye varmak 
bu karda, buzda biraz vakit aldı. Sıcacık 
salondan dondurucu soğuğa paltosuz 
çıkmanın tedbirsizlik olduğunu 
düşünüyorum ama, dönemem.

Önce tam yarı yoldayım. Hükümet 
konağına dönmekle postaneye çıkmak, 
üşümek bakımından benim için pek fark 
etmeyecek. İkincisi ve en önemlisi 
kendi sağlığımı düşünecek günde değil
im.

Postane sıcacık. Yukarı çıktık. 
İçerde memurlardan yalnız telgrafçı 
Hamparsun var, ötekiler dağılmışlar. 
Hamparsun ortalık karışalı beri geceleri 
postanede kalıyor.

Telgrafhanenin bir köşesinde portatif 
karyolası duruyor. Hamparsun iri yarı 
delikanlı. Ablak bir yüzü, iri, şekilsiz bir 
burnu var. Kaşı, kirpiği seyrek, sakalı 
yok denecek kadar belirsiz. Yanağının 
orta yerinde iri bir et beni var.

Hamparsun'u benim gözüm tutmaz, 
görevinin ehli midir hiç bilmem. 
Görevinin ehli olması telgraf alıp ver
meyi bilmesi anladımda değil. Haçin'de 

bunca bilgili ve okumuş adam boş gez
erken Hamparsun'un bir devlet 
memuriyetine getirilmesi, belli ki 
babasının hatırlı bir kişi olması yüzün
den. Ohanyan Hamparsun mahkeme 
azasıdır, Haçin'in önde gelenlerindendir. 
Telgraf odasında tanımadığım dört kişi 
daha var.

Şunun şurası Haçin'e geleli on beş 
günü biraz geçti, otuz bin kişinin otuz 
binini de bu on beş gün içinde tanımam 
mümkün değil. Ben yalnız particilerle 
tanıştım, Haçin'in önde gelenleri ve gir
işken kişileriyle... Telgrafçının yanında . 
oturanlar beni görür görmez ayağa kalk
tılar. Gençten dördü de, temiz pak... Ben 
elimle oturmalarını işaret edene dek 
ayakta beklediler.

- Bunlar arkadaşlar, kaymakam 
bey! Uyku bastırmasın diye çağırıyorum . 
yanıma... Bir iki laf edip vakit geçiriy
oruz işte!... Her dakika iş olmuyor... Hiç 
iş çıkmadığı gece bile var...

- Kozan'dan cevap çıktı mı? Diye 
soruyorum.

- Çıkmadı daha, ama beş on 
dakikaya kalmaz sanırım...

Yer gösterdiler, oturdum. Gözlerimi 
döşemede, oturduğum yerde dizlerimi I 
oynatıyorum. Kollarımı kavuşturdum. 
Mösyö Tvarde ile görüşeceğim şeyleri 
bir daha geçiriyorum aklımdan. Hiç 
eksik yan olmamalı... Durumu en açık 
bir şekilde ortaya dökmeyelim. Gençler | 
karşımda saygılı,önlerine bakıyorlar. 
Kendi aralarında bile konuşmuyorlar.

DEVAMI YARIN... I
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Nöbetli meslekler 
sigara tiryakisi yapıyor

Samsun Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Mahmut Şahin, 
ekonomik özgür
lüğüne kavuşan 
bayanların sigaraya 
başladığını, nöbetli 
mesleklerde çalışan
ların ise daha çok 
sigara içtiğini bildir
di.
Türkiye genelinde 
erkeklerde sigara 
içme oranının 15 
yılda yüzde 55'ten 
46'ya düştüğünü, 
kadınlarda ise yüzde 
11'den 17'ye çıktığını 
dile getiren Prof. Dr. 
Mahmut Şahin, 
"Erkeklerin 
sigaradan kurtul
masında kampa

nyaların, ekono
minin ve hastalık
ların etkisi var. Kötü 
haber ise kadınlarda 
sigara içme oranının 
artmış olması. Özel
likle, lise ve üniver
site çağındaki genç 
bayanlarda, 
ekonomik özgür
lüğünü elde etmiş 
kadınlarda ve polis
lik, hemşirelik gibi 
nöbetli mesleklerde 
çalışan kadınlarda 
sigara içme oranı 
yüksek. Çünkü 
nöbetli mesleklerde 
çalışanlarda gece
den gündüze, 
gündüzden geceye 
dönüşlerde stres 
oluşuyor. Teselli 
olarak kişi sigaraya 
sarılıyor. Çevre etk
isi de söz konusu" 
dedi.

Hastane enfeksiyon
larının tüm dünyada 
görülmekle birlikte 
oranların ülkeden 
ülkeye ve hatta has
taneden hastaneye 
değiştiğini açıklayan 
Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Doç. Dr. 
Çağrı Büke, 
"Enfeksiyon kontrol 
önlemlerinin daha sık 
uygulandığı hastanel
erde görülme sıklığı 
yüzde 5 iken bunun 
tersi durumlarda 
oranlar yüzde 15- 
20'lere kadar çıka
bilmektedir" dedi. 
Hastane enfeksiyon
larını en aza indir
menin en önemli 
koşulunun enfeksiy
on kontrol önlemleri
ni hiç eksiksiz uygu
lamak olduğunu açık
layan Doç. Dr. Büke, 
"Bunun için has
tanelerde dezenfek- 
siyon ve steril ite 
kavramlarına çok iyi 
uyulması ve özellikle 
hastanede çalışan 
sağlık personelinin el 
yıkama ve uygun

eldiven kullanma 
kurallarına sıkı sıkıya 
bağlı kalması ve 
buna özen gösterme
si gereklidir.
Hastaneye giren 
çıkan insanların kon
trolü de çok önem
lidir. Dışarıdan gelen 
kişiler hastalara bu 
enfeksiyonları 
bulaştırabilmektedir" 
şeklinde konuştu. 
Hastane enfeksiyon
larının önemli özellik
lerinden birisinin 
yüksek ölüm hızı 
ile seyretmesi 

olduğunu açıklayan 
Doç. Dr. Büke konuş
masına şöyle 
devam etti: 
"Hastane enfeksiy
onu (nozokomiyal 
enfeksiyon), hastan
eye yattığında 
herhangi bir enfek
siyon hastalığının 
enkübasyon döne
minde olmayan, her
hangi bir enfeksiyon 
hastalığının klinik 
belirti ve bulgularını 
taşımayan bir hasta
da, yattıktan 48-72 
saat sonra ya da 
taburcu olduktan 
sonraki 10 gün 
içersinde gelişen ve

hastaneden 
kazanılan enfeksiy
onlardır. Hastane 
enfeksiyonlarıyla, 
hastanenin tüm 
servislerinde 
görülmekle beraber 
başta yoğun bakım 
üniteleri olmak üzere 
yeni doğan servis
lerinde, diyaliz ve 
yanık birimlerinde, 
transplantasyon 
servislerinde daha 
sık karşılaşılmak
tadır. Söz konusu bu 
birimlerde hastane 
enfeksiyon oranları, 
5-10 kat daha 
artmaktadır." 
Hastane enfeksiyon
larının gelişmesini 
kolaylaştıran en 
önemli faktörün 
mikroorganizma ve 
çevresel faktörler 

olduğunu vurgulayan 
Doç. Dr. Büke, 
"Hastaneye yat
madan önce altta 
kronik hastalığın 
(kronik bronşit, dia- 
bet, kanser gibi) 
bulunması, hastaların 
bir yaşın altında ya 
da 60 yaşın üzerinde 
olması, ciddi akut 
fizyolojik değişiklik
lerin gelişmesi (trav
ma, yanık, cerrahi 
uygulama), çoğul 
dirençli bakteriler ile 
enfeksiyonlar, invaziv 
girişimler (damar içi 
kateterler), yoğun 
bakım birimlerinde 
uzun süre kalma, 
hastane hijyeninin 
yeterli olmayışı, has
tane enfeksiyon sık
lığında artışa yol 
açmaktadır" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79 
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qo 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tarım Müd. 513 1186 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31i
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Kaymakamlık 51310 51
C.Savcı lığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28
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OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
YeniLikitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
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ENGİN ECZANESİ

GEMLİK

■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2188 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türl

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

Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 36 95

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.ı
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

ÇjsİSftN)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58



Asena Gemlik’in gururu
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Başarılar paylaşılmıyor
ÖSS sınavlarının sonuçları açıklandı.
Ardından dereceye giren öğrencileri pazara 

sürme yarışı başladı.
Orta dereceli okuldan başlayarak, başarı 

grafiği belli olan öğrencilere dershaleler 
kanca atıp, onlar üzerinden reklam kampan 
yalarını yürütüyorlar.

Türkiye’de ki bozuk eğitim sistemi, öğrenci
leri üniversite kapılarına yığıyor.

Bu yıl da ÖSS sınavına bir miyon 800 bin 
öğrenci kaltılmasına karşın, tüm üniversiteye 
girebilecek öğrenci sayısının 300 bin kişi 
olduğunu biliyor musunuz?

Peki, bu 300 bin öğrencinin kaçı doğru 
dürüst bir okula girecek?

Olsa olsa 75-100 bini...
Devlet okullarında kalitesiz eğitim verilme

si, Türkiye de dersanecelik sektörünü doğur
du.

Bu sektör, geleceğin yöneticilerini Üniver
siteye okullarla birlikte hazırlıyor.

Bir yandan da büyük paralar dönüyor orta
da..

Devlet okullarında istenen 25 lirayı okul 
yöneticilerine vermeyen veliler, dershanelere 
milyarlar akıtıyorlar.

Dershaneler de başarılı öğrencilerin sırtın
dan reklam yapıp para kazanma kavgasını 
sürdürüyor.

Her yıl açıklanan sonuçlarda her dershane 
kendine göre sonuçları çıkarıyor.

Dün, gazetemizde yapılan açıklama ile 
bugünkü birinciler değişti.

Bence, bu açıklamaları dershanelerin yap
malarına izin verilmemeli.

Doğrusunu Milli Eğitim Müdürlüğü açıkla
malı.

2004-2005 öğretim yılında Celal Bayar Anadolu Lisesini birincilikle bitiren 
Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in kızı, Asena Güler, Körfez 
Fen Dershanesine de devam etti. Güler, eşit ağırlıkta ve sözelde Gemlik bir
incisi olurken, Türkiye’deki tüm üniversitelere girmeye hak kazandı.
ÖSS sınavlarında sözel ve 
eşit ağırlıkta en yüksek puanı 
alan Anena Güler, Gemlik bir
inciliğini de elde etti. Asena 
Güler, aldığı puanlarla 
Türkiye’de istediği Üniversit
eye girmeyi hak ederken, oku
lunun ve Gemlik’in gururu 
oldu.

Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

irfez Fen Dershanesıı
okuluna ve ders] e boçlu olı

Vergi Dairesinde çalışmalar bitiyor
Gemlik'e modern bir Vergi 
Dairesi kazandırma çalış
malarında son aşamaya 
gelindiği öğrenildi.
Verem Savaş Dispanseri 
yanında bulunan ve mülkiyeti 
Vergi Dairesi’ne ait arsada 
yapılması planlanan çelik kon- 
siriksiyon 
bina için yapımını üstlenen 
Borusan Lojistik firması çalış
malarını tamamlamak üzere.

Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.ozcanvural.tk

Haftada İki

Basın Yasası...
Yaşı benim gibi 70 civarında olanlar hatırlarlar.
O zamanda iktidar da olan Demokrat parti ( 1957 

de 400 kişilik mecliste 300 millet vekili olan parti ) 
nin ayni zamanda Başbakanı olan Adnan Menderes 
‘in sonunu getiren denmese de, hızlandıran yeni 
çıkardığı Basın yasaları oldu.

Tıpkı şimdi olduğu gibi...
Basını susturmak için hazırlattığı ve emir kulu 

meclisten geçirdiği
Tahkikat komisyonu yasası korkunç hükümler 

içeriyordu...
Öyle acımasız - toplumun dengesini bozan bu 

yasada gazeteciyi kolayca
Hapsetme -gazete kapatma ötesinde , Matbaa 

kapatma yetkisini Komisyona dolayısıyla 
hükümete veriyordu.

Yani Adnan Menderes’in kızdığı gazeteyi bas
makta suç oluyordu..

Amaç açıktı...Gazete kapatılırsa ayni matbaada 
başka isimle yeni bir gazete çıkarılması mümkün 
olmasın.

O senelerde kapatılan “Kim “ adlı dergi “ Mim 
“ adı altında, 1950 lerin çok okunan “Akis “ dergisi 
kapatılınca başka adla çıkarılması iktidarın çılgınca 
kararlar almasına sebep olmuştu.

Matbaa kapatılırsa bir başka matbaada muhalif 
gazete basmaya cesaret edemesin - korksun 
diye..

Bu Basın özgürlüğünü kökünden yok eden bir 
yasaydı..

1960 askeri darbesini de haklı kılan sebeplerden 
birincisi oldu..

Basın bütün baskılara rağmen .satır aralarında 
da olsa imalı -kinayeli de olsa özgür fikirlerini 
yaymaya devam etti. Yasaklanan haberleri bir şek
ilde duyurmanın yolunu mutlaka buldu. Daha da 
kötüsü fısıltı gazetesi halk arasında süratle yayıldı.

Öyle inanılmaz, iktidarı kötüleyen haberler, 
rüşvet iddiaları ,yalanlar fısıltı gazetesinde inanılır 
şekilde her yana yayıldı.

Adnan Menderesin aşkları - Fatin Rüştü Zorlu 
‘nun ( Dış işleri bakanı )

İhalelerden %15 rüşvet aldığı için parti içinde 
adının %15 olduğu,

Haşan Polatkan ( Maliye bakanı ) ‘ın milyonlarca 
doları olduğunu halkın ağzında sakız oldu.

Türkiye Cumhuriyetinin ikinci adamı ( 
Cumhur başkanı - Başbakan )

İsmet İnönü mecliste “ Yanlış yapıyorsunuz 
.büyük olaylar olur, Sizi bende kurtaramam “ dedi 
ve meclisi terk etti..

Bütün bunları iktidar hırsı ile tebessümle 
karşılayan Adnan Menderes’ in sonu oldu.

Yasayı çıkarttı. Ertesi gün gazeteler karanlığa 
girdik diye simsiyah ,boş olarak çıktı..

Şimdi yapılmaya çalışılanlar da buna 
benzer...Tarih tekerrürden (tekrar ) 

ibarettir sözü iktidar olunca unutuluyor, 
geçmişten ders alınmıyor...

AKP . başının sonu Adnan Menderes gibi 
olmasını hiç kimse istemez...

Ama yol ayni yol . Bu yol hatalarla dolu..
Adnan Menderes İhtilal sonu idama mahkum 

oldu ,İsmet paşa çok
Uğraşmasına rağmen kurtaramadı .kendi 

l kehaneti gerçekleşti...
Sakin olarak düşünülürse bu bir kehanet değildi. 

İleriyi görmenin - Tecrübenin - Devlet adamı 
olmanın bilgileriydi.

“ Basın özgürlüğünden doğacak sorunların tek 
giderme yolu gene basın özgürlüğüdür. “ diyen 
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri 
kulaklar da küpe olmalıdır.

Bu da bir kehanet değil .büyük Liderin ileri 
görüşlülüğüdür...

Gazhane Caddesinde

Seyfettin SEKERSOZ

İlçenin en çok su 
altında kalan böl
gesi olan 
Gazhane cad
desindeki yağ
mur suyu gider
leri temizlenmeye 
başladı.
Cadde üzerinde 
tıkanan giderlerin 
çalışmaması 
nedeniyle cad
denin Adliye 
binası böl
gesinde devamlı 
şekilde su 
baskınları 
yaşanıyordu.
BUSKİ tarafından

projelendirilmeye 
başlanan 
Gazhane cad
desindeki yağ

mur giderlerinin 
çalışır vaziyette 
kalması için çaba 
gösterilirken

caddede bulunan 
giderler de 
vakumlu araçla 
temizleniyor.

SATILIK DAİRE
Emircan Yapı Kooperatifi 

B/Blok Kat:3 Da:8 
Gemlik Girişi

147 m2, Deniz Manzaralı, 
Çift Banyo 

Doğalgaz Tesisatlı

Tel : 0.532 605 00 19

i DEVREN SÂTİLİk'I I 
h’iffiîm’ 

DEVRENSATILIKTR.

Mür: (0.535) 352 65 13

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencisi Sözelde ve eşit ağırlıkta birinci oldu OKUYUCU MEKTUBU

Asena Gemlik’in 
gururu oldu

2004-2005 öğretim yılında Celal Bayar Anadolu Lisesini birincilikle bitiren 
Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in kızı Asena Güler, Körfez 
Fen Dershanesine de devam etti. Güler, eşit ağırlıkta ve sözelde Gemlik bir
incisi olurken, Türkiye’deki tüm üniversitelere girmeye hak kazandı
Önceki gün açıklanan 
ÖSS sınav sonuçların
da Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesini birin
cilikle bitiren Asena 
Güler’in (Ek Puan) 
almadan kazandığı 
başarıyla Eşit Ağırlık 
ve Sözel'de birinci 
durumda olduğu açık
landı.
Körfez Fen Dersanesi 
sahibi Ahmet Aydın, 
Asena Güler’in aldığı 
başarılı puanlarla 
Türkiye'de bulunan 
tüm Üniversitelere 
girme olasılığının 
bulunduğunu 
söyledi.
ÖSS Sınavı sonuçları
na göre Türkiye 
genelinde birincilik
lerin yerleştirme puan
larına göre değer
lendirildiğine dikkat 
çeken Aydın, Ek 
Puanların sadece 
mezun olunan okuldan 
bir üst okula 
gidilebilmesi için ver
ildiğini söyledi.
Meslek okullarından 
mezun olan öğrenci
lerin kendi tercihlerine 
göre alanlarıyla ilgili 
okullara gidebildikleri
ni hatırlatan Aydın, 
"Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi öğren
cilerini sınavlara çok 
iyi hazırlayan bir 
kurum, dershaneler 
ise bu kurumlarla bir
birlerini tamamlayan 
unsurlardır" dedi. 
Asena Güler’in İnter
netten ÖSS sonucunu 
göstererek aldığı 
puanların Gemlik bir
incisi olmasına yettiği
ni söyleyen Ahmet 
Aydın, "Asena Güler 
Eşit Ağırlıkta aldığı

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesini birincilikle bitiren Asena 
Güler’in (Ek Puan) almadan kazandığı başarıyla Eşit Ağırlık 
ve Sözel'de birinci durumda olduğu açıklandı.
puanla Türkiye'de 679 
sırayı almayı başardı. 
Bunun yanında 
Sözel'de de en yüksek 
puan bu 
öğrencinindir." şek

linde konuştu.
Dershane yönetimiyle 
bir araya gelen Asena 
Güler, kazandığı 
başarıyla mutlu 
olduğunu belirtirken

Üniversite tercihinde 
ilk sırada Boğaziçi 
Üniversitesi Endüstri 
ve Bilgisayar 
Mühendisliği 
olduğunu söyledi.

Körfez Fen Dershanesi Müdürü Ahmet Aydın, okullarla dershane 
ler birbirlerini tamamlayan unsunlardır”dedi. Asena Güler’in 
Gemlik’in gruru olduğunu söyledi.

Gemlik Caddeleri yine mi sökülecek?
Hüseyin KAYA

Bugünlerde Gemlik'te doğal gaz çalış
maları harıl harıl devam ediyor.
Gemlik'e doğal gaz getirilmesi elbette 

sevindiricidir. Boru şebekesinin döşen
mesi için yollar sökülüyor ve mekanlar 
delik deşik ediliyor. Bu çalışmalar 
esnasında Gemlik'te trafik sıkıntıları baş 
gösteriyor.

Gemlik sakinlerinin de bu çalışmalar 
esnasında bazı zorluk ve engellemelerle 
karşı karşıya kaldıkları da inkar edilemez. 
Hatta borular döşendikten sonra üstü 
kapatılan yerlerin kendi orjinali gibi tamir 
edilemeyeceği daha şimdiden belli oldu. 
Şehirde yol ve mekanlar yamalı bohçaya 
dönüşecektir.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen yapılan 
bu çalışmalar gereklidir ve itirazımız ola
maz. Fakat ileriyi hesaba katarak diyoruz 
ki Gemlik belediyesi tarafından plansız ve 
programsız bir çalışmanın yapılmakta 
olduğu da gün gibi ortada duruyor.
Nasıl mı? Hükümet adamlarından ağzı 
açılan Avrupa Birliğinden bahsediyor. 
İktidar olsun muhalefet olsun AB 
konusunu ağızlarından düşürmüyor.
Şimdi denebilir ki, AB ile Gemlik doğal 

gaz çalışmalarının ne ilgisi olabilir? 
Elbette ilgisi var örneğin her şeyimize 
karışan AB yarın kendi normlarına 
uymuyor diye, havadaki elektrik telleri 
şebekesinin yer altına alınmasını dayatır
sa o zaman 'Hayır ben bunu yapmam 
diyebilecek mi yetkililer?

Bursa Belediyesi elektrik tellerini yer 
altına alma işine çoktan başladı bile.

AB ülkelerinde sadece elektrik telleri 
yer altında değildir örneğin kablolu anten 
şebekesi de yer altına döşelidir.Günün 
birinde gelişen teknolojiye ve AB norm
larına uyması amacıyla Gemlik'te kablolu 
anten şebekesi döşenmek istenirse o 
zaman yollar bir kez daha mı sökülüp 
cadde ve mekanlar delik deşik edilecek 
acaba?

Hatırlatması bizden, uygulayıp uygula
mamak ise ' Hizmet sevgi işidir* ve 
'Gemlik'i Çok seviyorum' diyen belediye 
başkanına kalıyor.

Körfez Gazetesi kanalıyla duyurmaya 
çalıştığım bu ufak tefek eleştirel okur 
mektuplarım bekli de başkanın hoşuna 
gitmeye bilir,Gemlik sakini olarak dilek ve 
sancılarımızı Gemlik'te seçilmiş üst 
düzeydeki bir idareci olan belediye 
başkanı sayın Mehmet Turgut'a anlat- 
mayıp da kime arz edelim?
Amacım görebildiğim eksikliği dile 
getirmektir, yoksa sorun yaratmak 
değildir.
Mevlana'nın dediği gibi 'Savaşa dair ne 

varsa ben orada yokum.Sevgiye barışa 
ve kardeşliğe dair ne varsa ben oradayım* 
Okura saygılarla
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İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası Kumla’ya, Yapı Kredi Bankası ayrıca BUSEB’e ATM cihazı koydu

Kumla’da bankamatikler üçlendi
Yaz aylarında 
nüfusu 40 bini 
bulan Küçük 
Kumla beldesinde 
yıllardır ATM maki- 
nalarının bulunma
ması nedeniyle 
yaşanan sıkıntılar 
bu yaz sona erdi. 
İş Bankası ve 
Vakıfbank’tan 
sonra şimdi de 
Yapı Kredi Bankası

Kumla’ya ATM 
cihazı koyunca üç 
makine ile hizmete 
giren bankamatik
ler Gemlik’teki 
bankalara yığıl
maları bir parça da 
olsa hafifletti.
İş Bankası ve 
Vakıfbank Küçük 
kumla iskele 
mevkiinde bulu
nan Belediye

Yapı Kredi Bankası Bursa Serbset Bölge girişine koy
duğu ATM cihazı ile çalışanlara kolaylık sağladı.

Hizmet binasının 
altında, Yapı Kredi 
Bankası ise İskele 
Meydanı Atatürk 
Anıtı yanında 
hizmet veriyor. 
SERBEST 
BÖLGEDE YAPI 
KREDİ ATM’Sİ 
Öte yandan 
Kumla’ya ATM 
makinası koyan 
Yapı Kredi 
Bankası, bir cihazı 
da Bursa Serbest 
Bölgesi girişine 
yerleştirdi.
Yapı Kredi Bankası 
Müdürü Fikret 
Önder, şubelerine 
yığılmaları önle
mek ve bankalarıy
la çalışan müşteri
lerine daha hizmeti 
yaymak için ATM 
cihazlarını Kumla 
ve Serbest 
Bölgeye koyduk
larını söyledi.

Küçük Kumla beldesi 
İskele bölgesine 

konan İş Bankası, 
Vakıfbank ve Yapı 

Kredi Bankası ATM’leri 
hizmete gi rince 

Gemlik’e yığılmalar az 
da olsa azaldı.

ENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağlan
'S Sakana Misina Ağları
* ip Ağ 

Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek

✓ CaPa
. Macun

Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

' ve£germalwderilehivnetinizi^iz

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 
MUDANYA / BURSA 

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18

/eni We Yokuşu bıktık

il
n

^Ye^Mah'^^ro|u$ur^^arl^İÖş|n^l^ÖÖ^^ 
olması

Doğalgaz çalışmaları 
nedeniyle Yeni 
Mahalle Yokuşunda 
GEMDAŞ ile su boru
larını değiştiren 
BUSKİ ekiplerinin yol
ları kazması ardından 
parke taşlarının 
gelişigüzel kaplan
ması sürücüleri çile
den çıkarıyor.
Yaz sezonun en 
yoğun olduğu bu gün

lerde yolların düzgün 
kaplanmaması 
nedeniyle milyarlık 
araçların ön takım sis
temleri bozulurken, 
sürücülerde bozuk 
yenlere girmemek için 
yolda zigzaglar çizme
si yaklaşık 400 metre
lik yokuşu çekilmez 
hale getiriyor.
YA YOL KAPATILSIN 
YA DA PARKELER

DÜZGÜN DÖŞENSİN 
Sürücülerin büyük 
yakınmalarına neden 
olan Yenimahalle 
Yokuşundaki 
parkelerin yeniden 
döşenmesini isteyen 
sürücüler, bu yapıl
mazsa yolun sezon 
boyunca trafiğe kap
atılmasını, çevre yolu
nun kullandırılmasını 
istiyorlar.
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döşensin 
in büyük I 
arına nedeni 

mahalle 
lakı 
ı yeniden I 
sini isteyen | 
, bu yapıl* I 
)lun sezon I 
trafiğe kap-1 

ı. çevre yoR 
ndırılmasıni;

Verem savaş Dispanseri yanında bulunan ve mülkiyeti Vergi Dairesine ait arsada yapılması 
düşünülen Çelik Kontrüksiyon bina için yapımını üstlenen Borusan Lojistik firması çalış
malarını tamamlamak üzere.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik'e modern 
bir Vergi Dairesi 
kazandırma çalış
malarında son aşa
maya gelindiği 
öğrenildi.
Verem savaş 
Dispanseri yanın
da bulunan ve 
mülkiyeti Vergi 
Dairesine ait arsa
da yapılması 
düşünülen 
Çelik 
Kontrüksiyon bina 
için yapımını üstle
nen Borusan 
Lojistik firması 
çalışmalarını 
tamamlamak

üzere.
Yaklaşık bir ay 
önce statik zemin 
çalışmalarının 
hazırlanarak 
Borusan 
Borçelik'in 
İstanbul'da bulu
nan Genel 
Merkezine gönder
ildiği bildirilirken 
Temmuz ayı son
larında eski 
binanın yıkımına 
başlanacağı 
planlanıyor. 
Projelerinin 
Borusan tarafın
dan hazırlandığı 
inşaat için Maliye 
Bakanlığının onay

verdiği 
bildirilirken 
250 metrekare 
alan üzerine 
yapılacak 
olan yeni 
binanın zemin 
katında kalorifer 
dairesi ile arşiv 
odaları 
bulunuyor.
Zeminden sonra 
yapılacak iki 
katın hizmet bir
imleri olarak 
görev yapacağı 
yeni Vergi 
Binasının yıl 
sonundan önce 
bitirilmesi 
planlanıyor.

SENEN BalıheAvMafcemeferiM
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
"S Sakana Misina Ağları
* * İp Ağ 

Fanya
✓ Mantar, kurşun
s İp Çeşitleri
✓ Sandal Malzemeleri 

Kürek
✓ Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

A ıdjff makmler ilehrjnetiniyieyk

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18
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Bayan hastaya 
bakacak 

bayan hasta 
bakıcı aranıyor.

Müracaat Tel: 513 2610

OKUYUN■ 
OKUTUN 

ABONE OLUN

ABONE 

OLDUNUZMU?

KONGRE İLANI
Gemlik Umurspor Kulübü’nün Olağan Genel Kurulu, 

6 Ağustos 2005 cumartesi akşamı saat: 21.00’de kulüp lokalinde 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 13 Ağustos 2005 Cumartesi 
günü aynı yer ve aynı saaatte aşağıda yazılı gündemle yapılacak
tır. Umurspor Kulübü Yönetimi

GÜNDEM
1- Açılış
2- Divan Heyeti seçimi
3- Yönetim ve Yönetim Kurulu çalışma raporlarının okunması, 
görüşülmesi ve kabulü
4- Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
5- Kesin hesapların görüşülmesi ve kabulü
6- Tahminin bütçenin görüşülmesi ve kabulü
7- Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.
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Londra'da yine 'bomba kabusu'
İngiltere'nin başkenti 
Londra, yine bom
balarla sarsıldı.
Üç metro istasyonu 
ile bir otobüste patla
ma meydana geldi. 
Londra'da bütün 
metro ulaşımı 
durduruldu. 
Patlamalarda şu ana 
kadar 1 kişinin 
yaralandığı açıklandı. 
Londra'nın üç 
büyük istasyonu 
olan Oval, 
Shepherd's Bush ve 
Warren Street istasy
onlarının boşaltıldığı 
açıklandı. Görgü 
tanıkları, trenlerden 
patlama sesinin 
ardından dumanların 
yükseldiğini söyledi. 
OTOBÜSTEKİ PATLA
MA TÜRKLERİN 
YAŞADIĞI BÖLGEDE 
SKY televizyonu, 
Hackney Road'daki 
26 numaralı otobüste 
patlama meydana 

geldiğini duyurdu. 
Burası Türklerin 
yoğun olarak 
yaşadığı bir bölge. 
Londra belediye oto
büs işletmesi, patla
mada, sadece 
otobüsün camlarının 
kırıldığını, ölen ya da 
yaralanan olmadığını 
bildirdi.
Açıklamada, otobüs 
şoförü üst kattan 
geldiğini sandığı bir 
patlama duydu.
Camlar kırıldı. Yaralı 
olduğu yönünde bir 
haber yok dedi.
Açıklamada, oto
büsün sadece bazı 
camlarının kırıldığı 
belirtildi.
BLAİR KOBRA 
KURULUNU 
TOPLADI 
İngiltere Başbakanı 
Tony Blair, 
olağanüstü haller için 
kabine üyeleri ve 
güvenlik birimlerinin

şeflerinden oluşan 
'Kobra* adı verilen 
kurulu Dovvning 
Sokağı'ndaki 
Başbakanlık konutun
da toplantıya çağırdı. 
Avustralya 
Başbakanı John 
Howard Ne 
görüşmesinin ardın
dan konuğuyla birlik
te basın toplantısı 
düzenlemesi bekle
nen Blair, bu basın 
toplantısını da 
Londra'daki durum 
açıklığa kavuşana 
dek erteledi.

Blair'in Kobra kurulu 
toplantısına katılmak 
üzere İçişleri 
Bakanı Charles 
Clarke ve diğer 
bazı kabine üyeleri 

başbakanlık konutu
na gelmeye başladı. 
LONDRA 
ÜNİVERSTESİ 
HASTANESİ 
KONTROL ALTINDA 
Londra'da silahlı 
polislerin, Londra 
Üniversitesi 
Hastanesi'ne girdiği 
ve hastaneyi kordon 
altına aldığı bildirildi.

Polisin olayların mey
dana geldiği bir 
istasyon yakınların
daki Londra Üniver
sitesi Hastanösi'ne 
silahlı polislerin 
girdiği ve polisin 
hastaneyi 
kordon altına aldığı 
bildirildi.

Bu arada, 
BBC, Shepherd's 
Bush istasyonunda 
polisin, gazetecilere 
bir kişinin kendini 
havaya uçurma 
tehdidinde bulunduk
tan sonra 
kaçtığını belirtti.

VEFAT ve TEŞEKKÜR
Erzurum, Umudum Köyünden Mehmet ve Rukiye 
Serçemeli’nin oğlu, Recep Serçemeli’nin ağabeyi, 

değerli çalışma arkadaşımız

Şaban SERÇEMELİ
10.6.1967- 20.7.2005

20 Temmuz 2005 günü elim bir kaza sonucu 
aramızdan ayrılmıştır.
Allah rahmet eylesin.

Cenazeye katılan, arayarak taziyelerini bildiren tüm 
akraba, dost ve arkadaşlarına teşekkür eder, 

tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

AİLESİ ve ARKADAŞLARI
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İşte fakültelerin 
puan durumu MEB, öğretici alınacak

Tıp fakülteleri taban 
puanı, 1-6 puan yük
seldi. Hukuk fakül
telerinin taban puanı 
düştü, vakıf üniver
siteleri hukuk fakül
telerinin taban puan
ları arttı. İşte fakülte 
taban puanları: 
2004'te, 2003 yılına 
göre 1-6 puan arasın
da yükseldi. Devlet 
üniversiteleri hukuk 
fakültelerinin taban 
puanları düşerken, 
vakıf 
üniversiteleri hukuk 
fakültelerinin taban 
puanları arttı.
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nin (ÖSYM) 
adaylara 
gönderdiği 2005- 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu'nda yer alan 
üniversitelerin 2004 
taban puanlarıyla 
2004 kılavuzunda yer 
alan 2003 yılı taban 
puanları 
karşılaştırıldığında, 
bir önceki yıla göre 
sayısal türde öğrenci 
alan tıp fakültelerinin 
taban puanlarının 
1-6 puan arasında 
yükseldiği görülüyor. 
Tıp fakültelerinde en 
yüksek taban puan, 
2004'te, İngilizce 
eğitim yapan 
Hacettepe Üniversite
si Tıp Fakültesi'nde, 
370.275 ile Devlet 
üniversitelerinin 
hukuk fakültelerinde 
ise taban puanlar 
geçen yıl bir önceki 
yıla göre 1-7 puan 
arasında düşerken, 
bazı vakıf 
üniversitelerinin 
hukuk fakültelerinin 
taban puanları yük
seldi. Ankara 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'nin puanı 
344.667'den 
337.971’e, 
Galatasaray Üniver
sitesi Hukuk 
Fakültesi’nin puanı 
359.181'den 
358.716'ya, Gazi 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'nin puanı 
34.775'den 
333.994'e düştü. 
Buna karşın Bilkent 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'nin 
taban puanı 
301.149'dan 
303.996'ya, Başkent 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'nin puanı 
292.581'e 302.913'e,

I İstanbul Bilgi Üniver
sitesi

Hukuk Fakültesi'nin 
puanı 269.366'dan 
289.668'e yükseldi. 
Devlet üniver
sitelerin, sözel puan
la öğrenci alan 
Türkçe 
Öğretmenliği bölüm
lerinin taban puanları 
ise 328 ile 345 
arasında 
değişti. Eşit Ağırlıklı 
puan türüyle öğrenci 
kabul eden sınıf 
öğretmenliği bölüm
lerinin taban puanları 
303 ile 326, dil puan 
türüyle öğrenci alan 
İngilizce Öğretmen
liği bölümlerinin 
taban puanları 359 ile 
393 arasında 
değişirken, vakıf 
üniversitelerinin 
İnqilizce öâretmenliâi 
bölümlerinin taban 
puanları devlet 
üniversitelerine göre 
daha düşük.
Geçen yıla göre, 
devlet üniver
sitelerinin sayısal 
puan türüyle 
öğrenci alan diş 
hekimliği fakültesini 
tercih edecek aday
ların 
puanlarının 345-355, 
Eczacılık fakültelerini 
tercih edecek aday
ların 
puanlarının da 345- 
352 arasında olması 
gerekiyor.
Bu arada, Eczacılık 
fakültelerini tercih 
edecek adayların, 
eğitim-öğ retim 
süresinin 2005-2006 
akademik yılından 
itibaren 4 yıldan 
5 yıla çıkarıldığını 
göz önünde bulun
durmaları gerekiyor. 
-TIP FAKÜLTELERİ- 
2005 kılavuzunda yer 
alan bilgilere göre, 
üniversitelerin tıp 
fakültelerindeki puan 
dağılımı şöyle: 
Adnan Menderes: 
351.657, Afyon 
Kocatepe: 350.037, 
Akdeniz: 
355.760, Ankara: 
363.344, Atatürk: 
349.714, Başkent: 
348.040 
Burslu-361.003, Celal

Bayar: 352.651, 
Cumhuriyet: 348.682, 
Çanakkale:
356.677, Çukurova:
357.325, Dicle:
350.909, Dokuz Eylül:
357.913, Ege:
358.574, Erciyes:
352.445, Fırat:
349.169, Gazi:
361.558, Gaziantep:
352.385, 
Gaziosmanpaşa: 
352.909, Hacettepe: 
(Türkçe)
368.135-(İngilizce)-
370.275, Harran:
348.997, İnönü: 
(İng.)351.261, 
Cerrahpaşa: (Türkçe) 
359.836-(İngilizce) 
367.601, 
Kahramanmaraş
Sütçü İmam: 351.392, 
Karadeniz Teknik:

350.404, Kırıkkale:
351.177, Kocaeli:
353.110, Maltepe:
324.638, Marmara: 
(İng)359.327, Mersin: 
353.746, Ondokuz 
Mayıs: 351.383, 
Osmangazi: 354.210, 
Pamukkale: 353.505, 
Selçuk: 353.690, 
Süleyman Demirel:
351.935, Trakya:
350.048, Ufuk: 
342.215 burslu-
352.395, Uludağ:
356.428, Yeditepe:
330.231, burslu-
365.053, Van 
Yüzüncü Yıl: 348.136, 
Karaelmas: 349.069 
-HUKUK
FAKÜLTELERİ- 
Hukuk fakültelerinin 
taban puanları da 
şöyle: *
Ankara: 337.971, 
Bahçeşehir: 271.398- 
(burslu 331.929), 
Başkent:
302.913-(burslu
339.894), Bilkent:
303.996 -(burslu
355.753), Çağ:
278.509-(burslu
318.481), Çankaya: 
297.856-(burslu 
332.223), Dicle:
317.651, Dokuz Eylül:
329.740, Erciyes:
321.973, Galatasaray:
358.716, Gazi:
333.994, İstanbul:
331.328, İstanbul 
Bilgi: 289.668

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), okul öncesi 
eğitim kurumlarında 
çalıştırmak üzere 12 
bin "usta öğretici" 
alacak.
MEB'in konuya 
ilişkin valiliklere gön
derdiği genelgede, 
okul öncesi eğitim 
hizmetlerinin etkin ve 
verimli olarak 
yürütülebilmesi ve 
okullaşma hedefler
ine ulaşılabilmesi 
için, ülke genelinde 
okul öncesi eğitim 
kurumlarında toplam 
12 bin kadrosuz usta 
öğretici çalıştırıl
masının karar
laştırıldığı belirtildi. 
Genelgeye göre, il ve 
ilçe milli eğitim 
müdürlükleri, kaç

OKS tercihleri başladı
Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme Sınavı'nda 
(OKS) 160 baraj 
puanını aşan aday
ların tercih işlemleri 
bugün başladı. 
Adayların velileri, 
çocuklarının mezun 
olduğu veya sınav 
kayıtlarının bulun
duğu ilköğretim 
okullarına başvu
rarak tercih işlemleri
ni gerçekleştirecek
ler. Tercih işlemleri 
okul müdürlüklerince 
internet üzerinden 
yapılacak. Adaylar, 
tercih kılavuzunu 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
www.meb.gov.tr 
internet adresinden 
görebilecekler. 
Söz konusu internet 
sitesinde, 
Fen, Anadolu ve 
Sosyal Bilimler 
Liseleri ile Anadolu 
Teknik ve Anadolu 
Meslek Liseleri, 
Anadolu öğretmen 
Liseleri, Anadolu 
İmam Hatip Liseleri, 
Sağlık Meslek 
Liseleri ve Milli 
Eğitim Bakanlığı

usta öğretici alacak
ları ve başvuru 
esaslarına ilişkin 
duyuru yapacaklar. 
Usta öğreticiliğe 
başvurabilmek için 
üniversitelerin Okul 
Öncesi Öğretmenliği, 
Anaokulu Öğretmen
liği, Çocuk Gelişimi 
ve Okul Öncesi 
Eğitimi Öğretmenliği, 
Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi Öğretmenliği 
veya Çocuk Gelişimi

(MEB) dışındaki 
bakanlıklara bağlı 
liselerin 2004 yılı 
sınav sonuçlarına 
göre oluşan taban 
puanlarının yeni sis
teme dönüştürülmüş 
hali yer alıyor. Veliler, 
bu internet sitesin
den "2004 yılı ön 
kayıtlar sonucunda 
kesin kayıt hakkı 
kazanan en son 
öğrencinin yeni sis
teme göre düzenlen
miş puanını 
(okulun taban 
puanı)", "2004 yılı 
asıl listeden kesin 
kayıt hakkı kazanan 
en son öğrencinin 
yüzdelik dilimini", 
okulun yabancı dili
ni, pansiyon duru
munu, kontenjanını 
ve kontenjan tipini 
öğrenebilecekler.

ve Eğitimi Bölümü 
mezunu olmak 
gerekiyor.
Daha önce usta 
öğreticilik yapanlar 
ile kız meslek 
liselerinin Çocuk 
Gelişimi, Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi 
ile Çocuk Gelişimi ve 
Bakımı bölüm
lerinden mezun 
olanlar da başvura
bilecek.

Tercih işlemleri 
5 Ağustosla sona 
erecek.
Adaylar 12 okul terci
hi yapabilecekler.
Matematik-Fen puanı 
fen liselerine, 
Türkçe-Matematik 
puanı da diğer 
liselere girişte baz 
alınacak.
Tercih işlemleri için 
okul müdürlüğüne 
1 YTL ödenecek. 
İlk yerleştirmenin 
sonuçları 16 Ağustos 
2005 tarihinde açık
lanacak. İkinci tercih
ler İçin de 
27 Ağustos - 2 Eylül 
günleri arasında 
başvuru yapılacak, 
ikinci yerleştirme 
sonuçları 
7 Eylül'de İlan 
edilecek.

http://www.meb.gov.tr
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DSP lideri Sezer’den 'Genel al söz konusu değil'
Demokratik Sol 

Parti (DSP) Genel 
Başkanı Zeki Sezer, 
terörle mücadele 
konusunda 
hükümetin, başta 
siyasi partiler 
olmak üzere ilgili 
kurum ve kuru
luşları içeren bir 
danışma ve 
dayanışma 
mekanizması 
işletmesi gerektiği
ni vurgulayarak, 
"Hükümet, derhal 
Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu bölgeler
imiz için kapsamlı 
ve etkili bir 
ekonomik ve sosyal 
paket hazırla
malıdır. Unutmamak 
gerekir ki, terörün 
taraftar bulmasının 
başlıca neden
lerinden biri yok
sulluk, açlık ve 
sefalettir" dedi.

terör uyarısı

Sezer yaptığı yazılı 
açıklamada, AK 
Parti Hükümeti'nin 
yatırımları ve istih
damı 49 ile yay
dığını belirterek, 
"Hükümet, yatırım
ların en fazla 
gereksinim 
duyulan Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu'ya değil, 
konumu ve 
koşulları itibariyle 
daha iyi durumda 
bulunan diğer illere 
yönelmesine yol 
açmıştır. Hükümet 
bu büyük hatasın

dan dönmeli veya 
Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu bölgeler
imizdeki illere daha 
etkili ve kapsamlı 
ek teşvikler 
getirmelidir" 
açıklamasında 
bulundu.
Sezer hükümetin 

tarım politikasını da 
eleştirerek, göçlerin 
son yıllarda art
masında ve genç
lerin yeniden teröre 
yönelmesinde tarım 
politikalarını sebep 
olarak gösterdi.

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
Rusya ve 
Moğolistan'ı 
kapsayan gezisini 

tamamlayarak yurda 
döndü.
Başbakan Recep 

Tayyip Erdoğan 
akşam saatlerinde 
Ankara Esenboğa 
Havaalanı'na geldi. 
Erdoğan'ı 
havaalanında, Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin, Ankara 
Valisi Kemal Önal, 
Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Melih Gökçek ve 
diğer yetkililer 
karşıladı. Başbakan 
Erdoğan havaalanın
da Rusya ve 
Moğolistan ziyaret
leri hakkında bilgi 
vererek, her iki ülk
eye yaptığı 
ziyaretin yararlı

geçtiğini söyledi. 
Erdoğan, Rusya 
Devlet Başkanı 
Vladimir Putin ile iki 
kez bir araya 
geldiğinin altını çiz
erek, "Sayın Putin ile 
temaslarımız 
karşılıklı çıkarlarımız 
doğrultusunda yeni 
işbirliği adımlarına 
bir imkan 
sağlamıştır.
Bu adımlar enerji 
kaynaklarının trans
feri gibi ortak projel
er, ikili ticaret 
hacminin geliştir
ilmesi ve BM, Dünya 
Ticaret Örgütü gibi 

uluslararası 
platformlarda işbir

liği şeklinde olabile
cektir" dedi.
Erdoğan ayrıca 
Kıbrıs konusunu da 
ele aldıklarını 
ifade
ederek,"KKTC'ye 
yönelik haksız izo
lasyonun kaldırıl
masıyla, Yukarı 
Karabağ gibi bölge
sel güvenlik ve 
istikrarı ilgilendiren 
meselelerde yak
laşımlarımızın 
örtüşmesi de önem 
arz etmektedir" 
şeklinde konuştu.

İt MUNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ Hulusi 
ATEŞ

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

UNVER TRAKTÖR 
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

* Marshall, Akçalı inşaat boyaları 
Sıhhi Tesisat Malzemeleri

* Kat Kaloriferi
Doğalgaz Sobası
Kalorifer Petek ve Malzemeleri

* Baymak Kombi ve E.C.A 
Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sök. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30
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TT’nin özelleştirilmesine 
Rekabet onayı

Rekabet Kurulu, 
Türk 
Telekümonikasyon 
A.Ş'nin yüzde 55 
oranındaki hiss
esinin blok satış 
yöntemi ile 
özelleştirilmesine 
izin verdi. 
Rekabet Kurumu 
Başkanı Mustafa 
Parlak, Rekabet 
Kurulu'nun bugün 
yapılan toplantısın
da, Türk Telekom'un 
yüzde 55'inin blok 
satış yöntemi ile 
özelleştirilmesi için 
yapılan ihaleye 
ilişkin alınan kararı 
açıkladı.
Buna göre, Rekabet 
Kurulu tarafından, 
söz konusu 
özelleştirme 
ihalesinde en yük
sek teklif sahipleri 
olan, "Oger 
Telecoms Ortak

Girişim Grubu" 
için, Rekabet 
Kurulu'na, 
"Özelleştirme 
Yoluyla 
Devralmaların 
Hukuki Geçerlilik 
Kazanabilmeleri 
İçin Rekabet 
Kurumu'na 
Yapılacak Ön 
Bildirimlerde ve 
İzin

Girişim Grubu ve 
Etisalat Ortak

Başvurularında 
Takip Edilecek Usul 
ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ" 
çerçevesinde 
yapılan izin başvu
rusunun, "4054 
sayılı Rekabetin 
Korunması 
Hakkında Kanun" ve 
1997/1 sayılı 
"Rekabet 
Kurulu'ndan İzin 
Alınması Gereken 
Birleşme ve 
Devralmalar
Hakkında Tebliğ" 
çerçevesinde değer-

lendirilmesi sonu
cunda şu karar 
alındı:
"Yukarıda adları 
belirtilen ortak gir
işim grubundan her
hangi birisinin Türk 
Telekomünikasyon 
A.Ş'nin yüzde 55 
oranındaki hissesini 
devralması işlemi
nin, 4054 sayılı 
Rekabetin 
Korunması 
Hakkında Kanun 
kapsamında, hakim
durum yaratmaya 
veya hakim durumu 
jı üçlen d irmeye

yönelik olarak, reka
betin önemli ölçüde 
azaltılması 
sonucunu doğur
mayacağına ve bu 
nedenle başvuru 
konusu işleme izin 
verilmesine karar 
verildi." ’’
Yapılan ihalede Türk 
Telekom'un yüzde 
55'lik hissesi için 
Oger Telecoms 
Ortak Girişim Grubu 
6 milyar 550 milyon 
dolar, Etisalat Ortak
Girişim Grubu ise 6 
milyar 500 milyon 
dolar vermişti.

IZirai mücadelelerde üye! taim
Çevre kirliliği ve 
insan sağlığı açısın
dan büyük önem 
taşıyan tarımda ilaç 
kullanımında "zih
niyet devrimi" 
yaşanacak.
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, 1957'de 
çıkarılan ve şimdiye 
kadar önemli bir 
değişiklik yapıl
mayan 48 yıllık Zirai 
Mücadele ve

Karantina 
Kanunu'nda 
yapılacak değişikliği 
görüşe açtı.
Koruma ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü 
yetkilileri, 
önceleri tarımda zirai 
ilaç kullanımı 
özendirilirken, şimdi, 
çevre kirliliği ve 
insan sağlığının 
korunması amacıyla 
ilaç kullanımına

önemli sınırlandır
malar getirildiğine 
işaret ettiler.
Yasa ile ilk kez 
yanlış ve tavsiye dışı 
ilaç kullanımına ağır 
cezalar getirilirken, 
bakanlığın çıkardığı 
talimatlara aykırı 
hareket edenlere 
ceza verilecek. 
Kanundaki yeni 
düzenleme ile iç ve 
dış karantina tedbir

leri daha da 
artırılarak herhangi 
bir zararlı organiz
manın bulunduğu 
bölgeden bu 
organizma ile bulaşık 
olmayan başka bir 
bölgeye taşınmasını 
önlemek ve bitkisel 
materyalin menşeini 
tespit etmek amacıy
la "Bitki Pasaportu" 
uygulaması 
getiriliyor.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 

meşrubat, 
çerez temin edilir.

Bursa Bağ-Kır İl Müdürlüğünden aldığım 

Bağ-Kur Sağlık Karnem kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Sultan TIĞLI

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

Gemlik Ticaret Meslek Lisesinden aldığım 
tastiknamem kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

S Gülnur GÖKÇE

Optimist’e hevesli gençlere 
Haydi veliler!

Güzel cuma başlıklı bir yazı yazmıştım. Bu 
yazının içinde Gemlikspor yönetimine seçilecek 
üyelerin içinde yelken sporunun idare edecek bir 
kişinin bulunmasını yazmıştım.

Bu kişide bilgisi ve tecrübesiyle halen yelken 
kulübü komodorluğunu yapan sayın Mümtaz 
Enel Bey’i yazmıştım.

O günkü gazete, bugün idare heyetine 
seçilen bir arkadaşın elinde, büyük ihtimalle 
okunduğunu sanmıştım.

Fakat ne gezer. Sayın Mümtaz Bey bu 12 kişi
lik kadroda yoktu.

Eğer Gemlikspor yelken şubesinin bu 
komodoru yönetimde olsaydı yelken sporuna 
çok şey kazanı labilird i genede kazandırır, ne 
varki her zaman görüşme mümkün olmayacağını 
tahmin ederim.

Dolaylı yoldanda her türlü istek geç olur.
Büyük ümitlerle açılan bu yelken kulübü 

bugün Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma gün
leri sabah ders, öğleden sonrada yelken 
üzerinde seyir halinde oluyorlar.

Optimist sporunun öğrenme yaşı 8-10 
arasıdır. Bir sporcu optimisçinin en verimli çağı 
ise 12 yaştır.

Deniz o kadar kolay çalışılabilir bir spor 
sahası değildir. Deneyim lazım, görgü lazım, en 
önemlisi de bütün spor dallarında olduğu gibi 
disiplin lazım.

İşte Gemlik’te bir yelken sporu yok diyenlere 
Türkiye’de ender rastlanan bir tesis. Bilgili iki 
hocasına kadar eğitici müessesesi en üst 

düzeyde bu yaş grubu gençlerin ve ailelerin bu 
spora önem vermelerini isterim.

Bu spor dalında hiçbir kursiyerden ücret alın
mıyor.

Gemlikspor’a seçilen üyelerin içinden bu 
kulübü çalıştıracak bir idare heyetni bu günlerde 
belirlenmesi gerekir. İsmini verdiğim Mümtaz 
Komodor’da dışarıdan yönetim içinde bulu
nabilir.

Eğer geçen sene gibi üç kişiyle bu kulüp 
idare edilirse, hangi spor dalında olursa olusn 
başarılı olunmaz.

Bugünlerde bu spora gençlerin gelmesini 
istiyorsak; hergün Belediye hoparlöründen 
günde iki veya üç defa anaos edilmesi lazım, bu 
zor bir iş değil.

Optimis sporu, yelken sporuna açılan ilk 
kapıdır. Optimisi yapamayanlar deniz sporunu 
bilmiyorlar demektir .Alfabede ilk öğretilen harf 
‘A’ ise bu sporda da optimisdir.

Bu yaşta havayı ve rüzgarları tanır .Alıtındaki 
yelkenle yürüyen optimise kumanda etmesini 
tanır ve bilir.

Gençler bu sporu bir eğlence sanatı olarak 
görmesinler.

Yelken sporunun komodorunun ismini ve 
telefonunu yazıyorum; Sayın Mümtaz Enel, 
GSM no: 0.532 314 3414. İcap ettiği taktirde 
taleplere her zaman açık olan bu değerli 
hocadan istifade edilebilir.

Kulüb’e henüz telefon koyulmadığı için tele
fonunu yazamıyorum.

Müraacatlar her zaman yapılabilir.
Bu işlemler için hiç bir ücret talep edilmiyor.
Siz veliler her zaman konuşulduğunda bu 

güzelim tesis boş duruyor demiyor muydunuz?
İşte bu tesis sizin ve çocuklarınızın emrinde. 

Buyrun sayın veliler ben yelken sporunu 
sevdirmek için elimden geleni yapıyorum, siz de 
çocuklarınızı buraya yazdırın.

Not:Önceki günkü yazımızda: 5/1 oranında 
üyenin müraacatı ile Olağan Üstü Genel Kurul 
yapılmaz yazılmıştı. 5/1 oranında üyenin müraa- 
catı ile Olağan üstü Genel Kurul yapılır diye 
düzeltiriz. >■>'1 , ■
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“Doğumun ardından” İİR KÖSESİ ___
---------------- ----------- Celal BAY

Bir bebek dünyaya 
getirmek, hem o 
güne dek tat
madığınız mutluluk
lara yelken açmak, 
hem de pek çok yeni 
zorlukla başetmek 
demek. Peki bunu 
nasıl başaracak
sınız?
Yeni anne-baba 
olmak demek, bilin
meyen sevinç ve 
zorluklarla tanışmak 
demektir. Bazen rüz
garı arkanıza alıp 
dosdoğru rahatça 
ilerlerken, bazen de 
bu kadar sorumluluk 
fazla gelebilir. 
Unutmamanız 
gerekense tek bir 
şey var: Yalnız 
değilsiniz.
Bundan sonra ne 
olacak?
Yeni anne olarak 
yapabileceğiniz en 
önemli ve en iyi 
şeylerden biri, ail
enizden ve dost
larınızdan gelen 
destek ve yardım 
tekliflerini kabul 
etmektir. Ayrıca ken

dinize fazla yüklen
meyin, anne olarak 
tabii ki hatalar 
yapacaksınız ama 
öğrenme sürecinde 
kendinize karşı acı
masız olmayın.
Yemek pişirmek, bir 
sandviç hazırlamak, 
çamaşır makinasını 
boşaltmak, alışveriş 
yapmak, arabanın 
benzinini doldurmak, 
telefon etmek...
Bebeğiniz olduğun
da, bu basit eylemler 
bile normalde 
olduğundan 
iki kat daha uzun 
zaman alacaktır. Bu 
nedenle alabildiğiniz 
kadar yardım almaya 
bakın.
İlk haftalar için bir 
destek birimi yaratın. 
Şöyle bir şey 
olabilir: 
Eşiniz: Emzirme 
sadece annelerin 
yapabileceği bir iş 
ama, eşler bunun 
dışındaki her şeyi 
paylaşabilirler. İşleri 
birlikte nasıl yapa
bileceğinizi

öğrenirken, yeni bir 
aile olarak zaman 
geçirmeye bakın. 
Eşleri herhangi bir 
sebeple fazla ortalar
da olmayan yeni 
annelerin, ilk birkaç 
gün güvendikleri 
biriyle kalmaları 
iyi olur.
Aile ve arkadaşlar: 
Aile ve arkadaşların 
yeni bebeği ziyaret 
etmesi adettendir. 
Bu nedenle ev 
zaman zaman isti
laya uğramış gibi bir 
hal alabilir.
Asla becerikli ev > 
sahibesini oynamaya 
kalkmayın.
Konukların bazıları 
ne kadar yorgun 
olduğunuzu anla- 

mayıp, ziyaretlerini 
gereksizce uzata
bilirler. Bu durumda 
onlara yol göstermek 
size kalıyor.
Sadece nazik olmaya 
dikkat edin.
"Sizi görmek 
harikaydı, ama çok 
yorgunum ve uyu
mam gerekiyor." 
gibi bie şeyler 
söyleyebilirsiniz 
mesela.
Yapabileceğiniz 
bir diğer şey de, 
onların istedikleri 
her an damlamaları 
fikrinden hoşlanmıy
orsanız, istediğiniz 
gün için daveti sizin 
yapmanızdır.
Böylece kontrol 
sizde kalır.

Durmak Yok
Yürüyorum
Demek ki hâlâ damarlarda kan dolaşıyor...

Yürüyorum
Asfalt, toprak, çakıl yollar ayak altında 
Pabuçlar kalmıyor çamur ortasında 
Demek ki hâlâ dizlerde derman kesilmemiş...

Yürüyorum
Rüzgâr esintide, dallar oynaş içinde, çiçekler 
tiril tiril
Yeşil yapraklar yelpâze, düşmüyor ayaklar 
altına
Demek ki hâlâ su yürüyor ince damarlara...

Yürüyorum
Kara bulutlar ezik
Ak bulutlar bilezik
Ses veriyor kolumda: Devam et, yürü...

Az ötede, ay göz kırpıyor
Güneş pusuda, doğdu-doğacak
Demek ki hâla görülecek 'İşık " var 
Ve biz coşkuyla yürüyoruz...

HAÇİN ™
Yazan : Zebercet COŞKUN

Çekindikleri belli... Laf açıp konuştur
maya niyetlendim, sonra hemen vazgeç
tim. Böyle durumlarda halkla senli benli 
olmanın sakıncaları vardır. Sözümü 
geçirebilmem için bu şart. Böyle 
düşünerek susuyorum. Yalnız hangi par
tiden olduklarını sordum. Delikanlılar 
sıkılıyorlar, doğru dürüst bir cevap bile 
veremediler. Ben yine kollarımı kavuştur
dum, ayaklarımla döşemeye usul usul 
vuruyorum. Bu sırada telefon çaldı.

- Alo! Kozan mı? Tamam!
Ahizayi elime aldım. Akşamdan beri 

düzene koyduğum laflar bir anda yine 
uçup gittiler... Neresinden başlayacağımı 
kestiremiyorum... Söze nasıl girmeli?

Gizlidir! Dedim delikanlılara. Aşağı 
ininiz!

Sözümü ikiletmediler, hemen kalkıp 
merdivene yürüdüler, Bir ben, bir de 
Hamparsun içerdeyiz.

Mösyö Tvarde ile hemen bir saat kadar 
konuştuk. Durumu anlattım. Her şeyi... Bir 
bir... Acil yardım gerek! Tvarde söz veriy
or, ama kesinbir tarih gösteremiyor. 
Oyalamak gerektiğini öne sürüyor. 
Adana'da genel toplantıda görüşülmeden 
hiçbir şey yapılamaz..

Toplantıya, görüşmeye vakit yok
tu rl

Korkmayın! Göreceksiniz hiçbir

şey olmayacak!
Haçin tepesine indiler!

Postaneden omuzlarıma düşük çıktım. 
Düşünceliyim, küskün ve umutsuzum...

Konuşma gizlidir, kimse işitmesin!
Hamparsun anlamsız gözlerle yüzüme 

bakıyor. Sol yanağı üstündeki et beni dur
madan kıpırdıyor.

Karışmam!
Oysa ben daha telgrafçının odasından 

çıkmadan konuşmanın tamamı tüm 
Haçin'e yayılmış. Bunu o anda anladım. 
Delikanlılar gitmemişler, merdiven altında 
bekliyorlardı. Başlarını yere indirdiler. 
Konuşacak oldum, sonra vazgeçtim. 
Gereği yoktu artık, olan olmuştu. 
Merdiven altında delikanlılarla yüz yüze 
geldiğim o dakika birden başıma bir ağrı 
saplandı. Hırsla postahaneden çıktım.

O gece deliksiz bir uyku uyudum. Çok 
yorgundum, bitkindim. Sabah gözlerimi 
açtığımda ortalık ışımıştı bile. Kısa bir 
süre, kafamı toparlayana dek yatakta 
kalırım, yine öyle yaptım. Düşünmek istiy
orum, düşünemiyorum bu sabah. 
Bedenimde ağrılar var, ek yerlerim kırılıy
or sanki. Şakaklarım zonkluyor. Yine de 
kalktım yataktan, odacıya seslendim. Kapı 
dibinde bekliyormuş, hemen koştu. 
Sobayı yaktı, cezvede bir bardak çay 
pişirdi. Giyindim, pencerenin önünde kara 
kara düşünüyorum. Cebeciyan'ın asker
leri geçiyor hükümet önünden, kaz
malarını, küreklerini omuzlarına 
dayamışlar... Bugün her yanda bir garip
lik, bir sessizlik var. Ağzını bıçak açmıyor 
kimsenin. Askerlerin ardı sıra yürüyen 
köpek bile kuyruğunu apış arasına kıstır

mış, boynu bükük gözü yerde, arada 
iniltiye benzer sesler çıkarıyor. Kar 
yağmıyor, belli ki gece de yağmamış, ama 
don var. Arada askerlerin kaymamak için 
kazmaların saplarını yere dayamalarından 
anlıyorum. Çeşbek yanında ses yok, bir 
küçük kara leke bile yok. Hiçbir şey yok 
şimdi, ama bir gece önce vardı. Manastır 
üstlerine indiler Türk çeteleri. Oralar tüm 
Türk köyü., köylü çeteyi aç açık koymaz, 
besler kayırır... Ama dövüşmek için yalnız 
ekmek, yemek yetmez... Cephane gerek. 
Köylü onu da bulup buluşturamaz ya!.. 
İnemezler aşağı... Bu gücü kendilerinde 
bularivazlar. Önce biz onların kaç katıyız. 
Altı yüz askerimiz varsa, silahı olan on 
bin eksiğimiz var. Dövüşebilecek on bin 
erkek çıkar Haçin'de. Cephanemiz bol, 
yiyeceğimiz bol diyemem, şimdilik var... 
Yeterince yiyeceğimiz var şimdilik. Ama... 
Ama şu tepenin ardına dek inen Türk 
çeteleri yolları tıkarlarsa? O zaman bizi 
hiçbir şey kurtaramaz... Hiç kimse kur
taramaz. Altı yüz askerimiz olduğunu 
Türkler bilmemeliler, öğrenmemeliler. Ve 
işte o zaman mahvolduğumuz gündür.

Penceremden Obruk yolu görünür. 
Ortada yol diye bir şey yok, fakat 
Obruk'un o yanda olduğunu biliyorum. 
Dalgın bakıyorum dışarlara. Amerikan 
mektebinin bir ucu görünüyor. Kale 
Kilisesi, karşıda manastır... Askerler man
astır eteklerine vardılar bile. Kara kara 
kıpırtılar var o yanda. Hava açık, kar yağ
madığı gibi bir yanlardan güneş bile pırıl
damaya başladı. Güneşi göremiyorum 
ama, gökyüzü mavi ve pırıltılı.

Devamı Yarın....
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Bağırsak rahatsızlıklarına Zamla olmadıkça ila; kullanmayın
çok dikkat edin

IBS yani "İrritabl 
Barsak Sendromu" , 
karın ağrısı, şişkinlik 
ve barsak alışkanlığı 
değişiklikleri ile 
seyreden ve sık 
karşılaşılan bir 
barsak hastalığıdır. 
Bu belirtilerden 
karın ağrısı ve 
şişkinlik genellikle 
tüm hastalarda 
görülürken, barsak 
alışkanlıkları 
değişiklikleri, bazı 
hastalarda kabızlık, 
bazılarında ise ishal 
olarak ortaya çıkar. 
Ayrıca her iki 
şikayeti de zaman 
zaman yaşayan 
hastalar da vardır. 
IBS, daha sonra 
ciddi rahatsızlıklara 
dönüşme (kanser, 
vb) gibi bir risk taşı
mamakla beraber, 
hastaların yaşam 
kalitesini ciddi şek
ilde etkilemektedir. 
Çok sık görülen bir 
rahatsızlık olmasına 
rağmen, hekime 
başvurmadan, bunu 
bir yaşam biçimi 
olarak kabul eden
lerin sayısı oldukça 
fazladır.

Rahatsızlığınızı 
Artırdığını 
Düşündüğünüz 
Yiyeceklerden Uzak 
Durun
IBS hastalarının kişi
den kişiye 
değişmekle beraber 
bazı yiyeceklere 
hassasiyet göster
diği gözlenmiştir. Bu 
nedenle rahatsı
zlığınızı arttırdığını 
düşündüğünüz yiye
cekleri belirleyerek 
bu yiyeceklerden 
uzak durmaya çalış
mak yarar getirecek
tir. Eğer henüz böyle 
bir tespitiniz yoksa 
rahatsızlığınızın 
başladığı zamanlar
da hangi yiyecekleri 
tüketmiş 
olduğunuzu not 
ederek bir süre 
sonra, bu yiyecek
leri belirleye
bilirsiniz. Ancak 

doktorunuza danış
madan özellikle ana 
gıdaları kesmek 
vücudunuzu güçsüz 
bırakabileceğinden, 
elde ettiğiniz 
sonuçları dok
torunuzla paylaş
makta fayda vardır.

Uzmanlar, zorunlu 
olmadıkça ilaç kul
lanılmaması gerek
tiğini, ilaçların vücu
da yararı olduğu 
kadar, zararının da 
olduğunu söyledi. 
Özellikle 
Güneydoğu'da 
toplum olarak vatan
daşların ilaç 
konusunda yeterli 
bilgi edinilmediği 
gibi, basit enfeksiy
onlarda bile direk 
antibiyotik kul
lanımından kaçınıl
ması gerektiğini ifade 
eden Kat, 
"Kullandığımız 
antibiyotik ve diğer 
ilaçlar vücuttan atılım 
şekli karaciğer ve 
böbrek yoluyla 
olmasından dolayı, 
ileride karaciğer ve 
böbreklerde ciddi 
sorunlar teşkil 

etmektedir. Bunu 
önlemenin yolu, hafif 
ateşli enfeksiyonlar
da antibiyotik kul
lanılmasına başlan- 
maktansa, 48 saatlik 
süre için ağrı kesici 
ve ateş düşürücülerle 
kontrol altına alın

abilirse, antibiyotik 
ihtiyacına gerek 
kalmamaktadır. İlaç 
kullanılması 
konusunda, prospek- 
tüs içindeki ayrıntının 
okunması ve yan etk
iler kısmının dikkate 
alınması hastaların 
sağlığı açısından çok 
önemlidir" dedi.
İlaçların yararı 
olduğu kadar zararı 
olduğunu belirten 
uzmanlar "Zorunlu 
olmadıkça ilaç kul
lanmamalıyız. Çünkü 
ilaçların yararları 
olduğu kadar, zarar
ları da vardır. İlaç kul
lanımı sırasında bazı 
hastalar, ilaçtan 
dolayı ciddi yan etkil
er (allerjik reaksiyon
ları) ile karşılaşmak
tadırlar. Böyle 
durumlarda hasta
ların daha sonraki 

tedavilerinde bu tür 
sorunlarla karşılaş
mamaları için, daha 
dikkatli davran
malarını öneriyoruz. 
Örneğin aldıkları 
ilacın adını bir yere 
not etmeleri, daha 
sonraki tedavilerinde

doktora kullandıkları 
ilaç hakkında bilgi 
vermeleri son derece 
önemlidir. Alerjik 
reaksiyonlarla 
karşılaşan hastanın, 
derhal ilacı bırakarak 
en yakın sağlık birim
ine başvurması 
gerekir" dedi.
Diyarbakır Devlet 
Hastanesi'nde 2005 
yılının ilk 6 ayında, 
352 bin 814 yeşil 
kartlı hastanın 
muayene edildiğini 
kaydeden Kat, "Yılın 
ilk 6 ayında 352 bin 

814 yeşil kartlı, 43 
bin 356 resmi hasta, 
76 bin 340 Bağ- 
kur'lu, 131 bin 184 
SSK'lı, 17 bin 880 
emekli sandığına 
bağlr ve 21 bin 920 
ücretli hastaya 
bakıldı. Yine ilk 6 
ayda Diyarbakır 
Devlet Hastanesi'nde 
14 bin 668 hasta 
yataklı tedavi 
görürken, 6 bin 234 
hasta ameliyat oldu. 
Şu anda hastanem
izin yüzde 92*si dolu 
durumda" dedi.

i 
<

1
1

■

VI

■

1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)1
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1
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Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

H

R 
i

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

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

IIÎEKU

KHrfez
■■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2189 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Urilü Heykeltraş Devlet Sanatçısı Prof.Tankut Öktem’in Küçük Kumla’daki atölyesini gezecek

Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Güne Bakış

Tankut Hoca’nın üzüntüsü
Dün öğleden sonraydı.
Kumladaki yazlığımın yakınında olan Heykeltraş 

Tankut Öktem’in atölyesine uğradığımda, yoğun 
bir temizlik çalışması gözleniyordu.

Hoca ile uzun zamandır görüşemiyoruz
Alçıları sökülmüş. Yavuz Sultan Selim in gençlik 

yıllarındaki fiberden yapılmış heykeli ile dev bir at 
hazırlanmış..

Prof. Tankut Bey’in sanatını tanıyanlar daha çok 
devlet içerikli heykelleriyle tanırlar.

Öktem Hoca, Atatürk heykelleriyle ünlendi.
Çalışmalarının büyük bölümü Atatürk üzeri 

nedir.
Ayrıca, asker ve Osmanlı padişahları da çalış

malarına da geniş yer kapsar.
Tankut Öktem’in bir Kumla sevdalı olduğunu 

tanıyanlar bilir.
O büyük kentlerde atölye açabileceği gibi, genç

lik yıllarında sevdiği Küçük Kumla’yı kendine 
mekan tuttu.

Bunda eniştesi İnşaat Mühendisi Yıldırım 
Akıncı’nın da etkisi olabilir.

Tankut Hoca Nasrettin Hoca'dan, Aşık Veysel’e 
dek birçok ünlü Türk’ün de heykelini yaptı.

Ünü sınırları aştı.
Cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, Genel 

kurmay başkanları, kuvvet komutanları, belediye 
başkanlar) Kumla’ya gelerek hocayı ziyaret etti.

Dün, Tankut Hoca ile yaptığım görüşmede, 
bugün Kültür Bakanı Atilla Koç’un kendini ziyaret 
edeceğini söyledi.

Hoca bir de üzüntüsünü dile getirdi. Gemlik’te 
gelmiş geçmiş birtek belediye başkanı kendini 
bugüne kadar ziyaret etmemiş.

Buna anlam veremiyor.
Ben de veremiyor ve ayıplıyorum.

Küçük Kumla’daki atö! 
yesinde Türkiye’nin ve 
dünyanın dört bir yanına 
yaptığı heykelleri He 
ünlü Heykeltraş-Devlet 
Sanatçısı Prof. Tankut 
Öktem’in Kültür 
Bakanlığı’na yaptığı ve 
Trabzon’a konacak at 
üstünde Yavuz Sultan 
Selim heykelini bugün 
Bakan Atilla Koç 
inceleyecek.
Kadri GÜLER’in haberi 3’de

Son günlerde 
basının ilgisini 
üzerine topla 
yan Kültür ve 
Turizm Bakanı 
Atilla Koç, 
bugün Küçük 
Kumla’ya 
gelerek, Prof. 
Dr. Tankut 
Öktem 'in 
atölyesini 
ziyaret 
edecek

Sanayi kuruluşlarının kirlettiği Karsak Deresi’nin temizlenmesi için 2 bin imza toplandı

Kirli dere için imza kampanyası
Karsak Deresinin Gemlik'e girişte ikiye ayrılan 
kollarının aşırı derecede pislenmesi ve pis koku 
salarak çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle sivil 
toplum örgütleri adına Yüksel Uğur 2 bin imza 
topladı. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 4’de

mailto:guler@hotmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL
ozcanvuraH 933@hotmail.com

Haftada İki

SI www.ozcanvural.tk

Yine Kuran Kursları ...
Türkiye ‘nin hassas konularının başında kaçak 

Kuran kursları konusu gelir.. Bu her zaman 
siyaseti gerer, tansiyonu yükseltir...

Bir taraf; Müslümanların dini, kutsal kitabı 
öğrenmelerine engel olunamaz diye bar bar 
bağırır.

Eğitimde ve öğretimde ivil toplum ağırlık kazan
ması gerekir der..

Öbür taraf; Kuşkuludur. Bu kaçak kurslar 
yoluyla Cumhuriyet ‘in

temellerini kemirecek militan kadrolar yetiştir
ildiğini söyler.

Bunun içinde devletin denetiminin ve ağır 
cezaların olmasını ister.

Her iki tarafında söylediklerin de gerçek payları 
vardır.

Bu kurslar da yukarda söylendiği gibi fanatik 
kafaların, Laik Cumhuriyetin ve Atatürk ‘ün 
kötülendiği, çocuk yaşlarda ki beyinlere bu asrın 
-medeniyetin -bilimin kabul etmediği köhnemiş 
fikirlerin şırınga edildiği bir gerçek..

Bu kavga yeni ceza yasası nedeniyle bir kere 
daha patladı...

Kaçak kurslara verilen cezalar ; Bütün suçlara 
verilen cezalar artırılırken, kaçak kurslarda indirim 
oldu ,hem de hapis yerine

para cezası gibi çok ta ucuzlatıldı...!
Bir polemik başladı.. Bir süredir siyasette 

görmediğimiz kavgacı üslup ortaya çıktı. Daha 
sakin -makul sebepleri halka anlatmak

yerine, bağırarak çok puan toplayacağımızı 
sanıyoruz.

Öte yanda gelecek yıl Liseler de uygulamalı din 
eğitimi başlatılmak istenmesi bu konunun ilave 
tuzu biberi oldu.

Ne yapmak lazım...?
Ülkemizde din eğitimi ve öğretimi konusun da 

medeni iyaloğ ların kurulmasına ihtiyaç vardır. 
İktidar - Muhalefet

ve hatta iç güç odaklarıyla oturup uygarca 
konuşmaları şart...

Araların da anlaşma -uzlaşma noktaları bul
madan bu konunun halledilmesi uzak ihtimal..

Çünkü her iki tarafta tavizsiz konuşuyor.
- Din eğitimi ve öğretiminde devletin rolü ne 

olmalıdır. ?
- Sivil toplum ne yapmalıdır..?
- Çocuklar yanlış fikirlerden nasıl korunmalıdır. 

?
Hürriyet gazetesi yazarlarından Ahmet Hakan ‘ın 

deyişiyle ;
“10 yaşında ki çocukların pedogoji denilen bil

imden zerre kadar nasibini almamış hırt hocaların 
elinde harcanıp gitmeleri “ nasıl önlenir..?

Yasaklar nerede başlayıp, nerede bitmelidir...
Değişik inanç gruplarının - mezheplerin içine 

sindirebilecekleri eğitim yolları nasıl açılabilir. ?
Batıda bu işler nasıl yapılıyor. ?
Sorular çok.. Daha da çoğaltılabilir.
Bağırıp çağırarak , cart curt etmekle bu soru

ların yanıtları bulunabilseydi, yüzlerce yıldır 
bulunurdu.

öyleyse ne yapmalı...
Oturup uygar insanlar gibi konuşmaktan

,asgari müştereklerde birleşmekten başka çare 
yok.

Siyasetçiler siz kendinize prim sağlamaya 
çalışıyorsunuz, halkın sabrı ile oynamayın.Aklınızı 
başınıza toplayın...

'W halkı lozan anlaşmasına 
sahip çıtalıdır'

24 Temmuz Lozan anlaşmasının 82. Yıldönümü nedeniyle basın 
açıklaması yapan Demokratik Sol Parti İlçe Başkanı Hüseyin 

Poyraz, 24 Temmuz'un bir ayrıcalığının da Basın Bayramı olduğunu 
belirtti bu nedenle basın emekçilerini kutladı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

24 Temmuz 
Lozan anlaş
masının 82. 
Yıldönümü 
nedeniyle basın 
açıklaması yapan 
Demokratik Sol 
Parti İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz, 
Türk halkının 
Lozan anlaşması
na sahip 
çıkmasını istedi. 
Özellikle dış 
politikada Sevr'e 
geri dönmek gibi 
bir politika 
uygulanmakta 
olduğunu 
söyleyen Poyraz, 
"Dış politikada 
yapılan yanlışlık
lar ile dış güç
lerin iştahını 
kabartıp Sevr'i 
yeniden gün
deme getirmek 
istiyorlar" dedi. 
"Lozan demek 
ulusumuzun 
güvenliği demek
tir" diyen

Demokratik Sol Parti İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz
Hüseyin Poyraz, 
Türk milletinin 
Lozan'a sahip 
çıkarak Sevr'e 
geri dönmeye
ceğini söyledi. 
BASIN 
BAYRAMINI 
KUTLUYORUZ 
24 Temmuz'un bir

ayrıcalığının da 
Basın Bayramı 
olduğunu 
belirten Hüseyin 
Poyraz, bu 
nedenle basın 
emekçilerini 
kutladı.
Özellikle yerel 
basının maddi

zorluklar içinde 
ayakta durmaya 
çalıştıklarını ifade 
eden Poyraz, "Ne 
çaredir ki gelmiş 
geçmiş tüm 
hükümetler 
basının sorunları
na çare bula
mamıştır." dedi.

SATILIK DAİRE

Emircan Yapı Kooperatifi 
B/Blok Kat: 3 Da:8 

Gemlik Girişi 
147 m2, Deniz Manzaralı, 

Çift Banyo 
Doğalgaz Tesisatlı 

Tel : 0.532 605 00 19
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Heykeltraş Prof. Tankut Öktem’in atölyesini gezecek

Kültür Bakanı
Kumla’ya geliyor

i Poyraz

* içinde 
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Küçük Kumla’daki atölyesinde Türkiye’nin 
ve dünyanın dört bir yanına yaptığı heykel
leri ile ünlü Heykeltraş-Devlet Sanatçısı 
Prof. Tankut Öktem’in Kültür Bakanlığı’na 
yaptığı ve Trabzon’a konacak at üstünde 
Yavuz Sultan Selim heykelini, bugün 
Bakan Atilla Koç inceleyecek.
Küçük Kumla 
daki atölyesinde 
yaptığı heykel
leri Türkiye’nin 
dört bir köşesin
deki meydanları 
süsleyen Ünlü 
Heykeltraş- 
Devlet Sanatçısı 
Prof. Dr. Tankut 
Öktem, Kültür 
Bakanlığı’na 
yaptığı at 
üstünde Yavuz 
Sultan Selim 
heykelini gör 
mek için Kültür 
Bakanı Atilla 
Koç bugün 
Küçük Kumla’ya 
geliyor. 
Ünlü Heykel 
traş-Devlet 
Sanatçısı Prof. 
Dr. Tankut 
Öktem, Kültür 
Bakanlığından 
verilen sipariş 
üzerine, yoğun 
bir şekilde kısa 
bir zamanda 
hazırladıkları at 
üstünde Yavuz 
Sultan Selim 
heykelinin dün 
kalıplarının 
sökülerek, hazır 
hale getirildiği
ni, üzerinde 
yapılacak son 
çalışmalar ile 
Kültür Bakanı 
Atilla Koç’un 
görmesi için 
hazır hale 
getirileceğini 
söyledi. 
Küçük 
Kumla’daki 
atölyesinde bir 
taraftan heykel 
yaparken, 
diğer taraftan da 
atölyesini 
heykel 
müzesine 
dönüştüren 
Tankut Öktem’in 
atölye çevresi 
İse hayvanat

bahçesini Heykeltraş- Bir tek Gemlik
andırıyor. Devlet Sanatçısı ve Bursa'da
Bakanı Prof. Dr. Tankut heykellerim yok.
karşılamak için Öktem, Gemlik Bugüne kadar
çevreyi gözden ve Bursa gelmiş geçmiş
geçiren Tankut Belediye Bursa ve
Öktem’in Başkanlarının Gemlik belediye
çalışanları, dün atölyesini başkanlan
gece geç ziyaret atölyemi ziyaret
saatlere kadar etmemesinden etmedi. Buna
yoğun bir dolayı üzüntülü bir anlam
şekilde olduğunu veremiyorum ve
çalıştılar. bildirdi. üzülüyorum.
Atölyesini Öktem, Kendi
bugüne kadar “Yıllardır yaşadığım
Cumhurbaş Gemlik’! bir çevreye eserler
kanları, bakan adım ötede bırakmak istiyo
lar, Genel Küçük Kum la’da rum. Bugün
Kurmay Türkiye’nin dört Kültür Bakanlı
Başkanı, Kuvvet bir köşesine, ğı’nın sipariş
Komutanları, yavru vatan ettiği heykeli
Türkiye’nin Kıbns’a Türkiye Kültür Bakanı
çeşitli Büyük devletlerine mız görmek için
şehir ve ilçe heykeller atölyemizi ziya
belediye yapıyorum. ret edecek. Bun
başkanlarının Birçok kentte dan büyük bir
ziyaret ettiğini benim heykel mutluluk duyu
söyleyen Ünlü lerim dikili. yorum" dedi.

gg^| Vfcdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Onlar ipi olmayan uçurtmalar....
Arka bahçeler...
Arka sokaklar...
Arkalarrrrrr..„
Bilirsiniz, benim on yaşında 

arkadaşım Aliş’im var; akıllı mı akıl
lı...

Tanışmıyoruz, ama yazışırız...
Ne yazık ki, Aiiş’i herkes 

anlamıyor?
Kendine dair soruları ile kafaları 

bulandırırken, büyüklerini de zorlu
yor..

O yürekli bir çocuk...
Aliş’ime bugün bir masal(!) 

anlatacağım Aliş, sen hiç çocuk 
esirgeme yurtlarına gittin mi?

GİT...
Ama o gün en güzel kıyafetini 

giyme...
Annene söyle senin kullan

madığın bazı giysilerden bir kaçını 
saklasın.. Böylesi günlerde lazım 
olur..

Oradaki çocukları ziyaret 
ederken ayağında çorabın olmasın... 
Zira oradaki emanet çocuklar, 
emanet giysilerle karşılarlar seni.

Oradaki arkadaşlarına, bir takım 
insanlardan, kullanmadıkları kazak
lar, pantolonlar gelir.. Bağış derler 
adına da..

Sanki bir ödül...
Evlerindeki çocuğun tırnağının 

kırılmasına kıyamayan, ayağını 
üşütmesinden korkan analar, 
nedense o çocuklara çorap 
götürmeyi akıl etmezler...

Emanet çocukların giyside en 
büyük ihtiyaçları çoraptır, bir de iç 
çamaşın Alişciğim...

Sakın haaaaaa öyle sarih pakette 
hediye de götürme...

Boş git... Ama git...^Seni soğuk 
karşılayacaklar.. Sakın alınma!.. 
Babanla gidersen ya da annenle 
ellerini de tutturma..

Senin farklı olduğunu hissetseler 
de anlamama duyuları işleyecektir!..

Bilir misin Alişciğim, oradaki 
çocuklar, duymak, konuşmak ve 
görmek denilen duyularını çalıştır
mazlar... Onlar soru sormazlar?

18 yaşına geldiklerinde ise 
sokaktır adresleri...

Terk edildikleri sokağa bu kez 
erişkin olarak terk edilirler..

Insanoğulunun-kızının- hafızası
na sığmayacak şeyler yaşarlar..

Sözcüklerin bile hafızasını zor
layacak denli acıların çocuklarıdır 
onlar,.,.

Neden mi?
Yazamam Alişciğim... Yazamam.. 

Sözcüklere ihanet etmek kadar 
ağırdır, onların yaşamını anlata
bilmek..

Önlerine konan yemeği iştahla 
yerler... Yarış edercesine.. Gözleriyle 
de birbirlerini izlerler..

Hepsi aynı renktedir... 
Gözlerindeki bakışlar da aynıdır..

Gözlerine bakamam ben.. 
Baktığımda anlam veremediğim bir 
pırıltı, hüzün, acı, şaşkınlık görürüm 
de..

Alişciğim, bilirim gözbebeğisin 
babanın, anacığının...

Eğer babanın işi müsaitse, yurt
taki arkadaşlarına tavuk eti gönder
mesini sağla bir gün..

Ama senden olduğu anlaşıl
masın...

En çok yedikleri et kurban 
etleridir.. Zira her biri kurbanlıktır bu 
toplumda..

İnsanlar kendi duygularını tatmin 
için bağışlarlar kurban etlerini..

O etler, okyanustaki bir saman 
çöpü gibi olsa da iştahla yerler.. 
Bazen o da yoktur..

Ama buzhaneleri kurban etleriyle 
doludur!..

Beyaz eti bilmezler..
Bir tabakta meyve yemeyi de.. 

Cam bardak yoktur, kırılır çünkü..
Onlar kırılmayı bilmezler 

Alişciğim...
O yüzden de kırsalar da anlama

zlar kırdıklarını...
Kızım Deniz ablan, senin yaşında 

gittiğinde, en büyük düş kırıklığını 
yaşadı...

Anlayamadı, sonraaaa anladı..
Her birinin ayrı aile masalı 

vardır, binlerince anlatılan..
Orada çalışan kadınlara anne 

derler... erkeklere de baba..
Onlar buzdolabından bir elmayı 

alıp yeme şansı olmayan çocuk
lardır..

O yaşadıkları yerde hiçbir yerde 
duymadığın bir koku vardır...

Sen duyarsın ama onlar duy
maz...

Anneli ve babalı çocuklar da 
vardır, annesiz babasız olanlar gibi..

Onlar anneleri ve babaları tarafın
dan ya bir mezar taşına, ya cami 
avlusuna, çöp tenekesine ya da 
sokaktaki bir asfalta doğdukları an - 
doğumevinde- terk ea'iien çocuk
lardır..

Onlar da üşürler..
Alişciğim, bu evlerdeki duvarlar 

sığınaklarıdır onlar...
Sığınaklarda yaşananlara rağ

men, o duvarlar bir babadır., oradaki 
yatak da anneleridir..

En büyük ödülleri de bahçedeki 
salıncak ile merdivenler...^;

Bazen onları alırlar, bazı aileler..
‘Koruyucu anne’ derler böylesi 

ailelere..
İşte o anda gözbebeği oyna

mayan çocuk, aile sofrasında yemek 
yerken üşür..

Yaşadığı sığınaktan daha da 
beter..

Zira evin çocuğu çocuktun.o 
değil..

Ve peşinde dolaşır ev sahibi ..Ya 
bir şey alıp götürürse...

Sonra bir daha alan da olmaz..
Arada onları aile gibi saranlar da 

olur.
Onlara sevgi dolu bakan gönüllü 

insanları iyi tanırlar ve severler..
Hiç dokunulmayan, öpülmeyen 

çocuklardır..
Hastalandıklarında başlannda 

bekleyen anaları, babalan yoktur.
Onlar sağırdır, dilsizdir, kördür..
Onların organları eksiktir...
Çünkü ALIŞÇİĞİM onların -var 

olan- anne ve babası yoktur...
Uçurtma uçurmayı seversin değil 

mi Aliş?
Seninle bir gün uçurtma uçuralım 

gökyüzüne...
O çocuklar görmeli uçurtmamızı 

Aliş...
Hiç olmazsa gökyüzünde onlarla 

sessizce buluşalım mı?
Ama uçurtmanın ipini sıkıca 

tutalım..
Unutma o çocuklar ipi olmayan 

birer uçurtmadırlar..
Tüm çocuklan koklayarak öpüyo

rum ...
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Kirlenmiş dereye imza kampanyas
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Karsak deresinin 
Gemlik'e girişte 
ikiye ayrılan kol
larının aşırı dere
cede pislenmesi ve 
pis koku salarak 
çevreyi rahatsız 
ettiği gerekçesiyle 
imza toplandı. 
Gemlik'te faaliyet 
gösteren Sivil 
Toplum Örgütleri 
adına imza 
toplayan Yüksel 
Uğur, toplanan 
imzaları 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'e 
verdiğini duyurdu. 
Karsak deresinin 
temizlenip ıslah 
edilmesi zamanının 
geçtiğine dikkat 
çeken Yüksel 
Uğur, toplanan 2 
bine yakın imzanın 
Kaymakam Baygül

tarafından ilgili 
yerlere iletileceğini 
söyledi.
Bursa 
Büyükşehir'in tur
istik ilçelerinden 
olan Gemlik'in 
kanayan bir yarası
na değinmenin 
zamanı gelip 
geçtiğini dile 
getiren Yüksel 
Uğur, çözüm 
bulunması amacıy
la bu işe giriştik
lerini söyledi. 
Kaymakamlık 
Makamına karsak 
deresinin ıslahı ile 
ilgili bir de dilekçe 
veren Yüksel Uğur, 
Sivil Toplum 
Örgütleri adına 
ilettiği 
düşüncelerinde şu 
görüşlere yer 
verdi:
"Bilindiği üzere 
İlçemize İznik

gölünden beslenen 
Karsak deresi iki 
koldan girmekte ve 
körfeze ulaşmak
tadır. Bunlardan 
her ikisi de 
çevrelerinde 
yaşayan insanların 
sağlıklarını tehdit 
eder durumda 
kirlilik saçmak
tadır. Özellikle iki 
yakasına Pazar 
kurulan ve 
halkımızın yiyecek 
maddelerinin 
satıldığı dere daha 
fazla kirlenmiş 
olup adeta fare 
barınağı haline 
gelmiştir. 
Durumdan 
çevre sakinleri 
kadar pazarcı 
esnafı da 
şikayetçidir. 
Yapılacak çalış
malarla her iki 
derenin de temi-

ENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
y Sakana Misina Ağları 
* İp Ağ 
s Fanya

Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek

V Çapa 
Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

zlenebileceği bir 
gerçektir." 
Yıllardır temizlen
mediği için pislik 
yuvası haline 
dönüşen ve 
Gemlik'in içinde 
görüntü kirliliği 
yaratan derelerin 
ıslahının artık bin
leri tarafından 
yapılması 
gerektiğini 
söyleyen Yüksel

Uğur, "Sağlıklı bir 
çevrede yaşam 
herkesin hakkıdır

çözüm üretilme 
sine yardımcı 
olunmasını

düşüncemizle, istiyoruz" dedi.

* «fijtı imİ;tın da HthrjnelinrJeyi:

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18

erklin

Hor türlü araç devir 
Yani kayıt 

Plaka «Ruhsat, Fenni 
muayene 

Sigorta işlemleri yapılır.

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

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

MM GÜNLÜK SIYASI GAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Bayan hastaya 
bakacak * 

bayan hasta 
bakıcı aranıyor.

Müracaat Tel: 513 26 10
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Yaz kampları cıvıl cıvıl
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye'nin çeşitli 
illerinden Hasanağa 
Gençlik Kampına 
gelen öğrenciler 
denizin ve yaşamın 
tadını çıkarıyorlar. 
İlköğretim birinci 
kademe 4-5 sınıflara 
yönelik devre kam
pında Bursa, 
Ankara, İstanbul, 
Tekirdağ, Bilecik, 
Eskişehir ve 
Denizli'den gelen 
77 öğrenci 
8 günlük kampta 

eğitim görürken 
tatil yapma 
olanağı da 
buluyorlar.
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
görevlendirdiği 
branşlı öğretmenler

dönem?n?değkermP Türkiyenin çeşitli yerlerinden gelen öğrenciler, Hasanağa Kampı’nda birbirleri ile 
lendiren öğrenciler kaynaşarak, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirip, yazın tadını çıkarıyorlar.
Satranç, Voleybol, 
Futbol, Basketbol, 
Folklor, Müzik 
Eğitimi, Yüzme der
sleri ve step gibi

çeşitli etkinlikler 
yaparak eğitimlerini 
sürdürüyorlar.
Türkiye'de sadece

Hasanağa
Kampında yapılan
Öğrenci Eğitim 
kamplarının şu an

3.ncüsü devam 
ediyor.
İlköğretim Okulu 
birinci kademe

öğrencilerinin yanı 
sıra ikinci kademe 
6-7-8 sınıflara yöne
lik verilen eğitim

kampları Lise 1-2-3 
sınıflar içinde 
8 günlük devreler 
halinde yapılıyor.

BURSA HAKİMİYET VE
1 KENT GAZETELERİNE ■ 
I İLAN ve REKLAM ALINIR | 
■ KÖRFEZ REKLAM .

TEL: (0.224) 513 96 83 ' Tel: 513 96 83

MfJLJKDTO
1936 ModeiFortlEscortCU1.6 
HGıi-NİMMİpn- 
ÇelıkJaRİ-Öncamlarotatik 

0.535.3781800
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'Gerekirse silaha 
sarılacağız'

Irak Türkmen 
Cephesi (ITC), kendi
lerine yönelik haksı
zlıklar karşısında 
"artık sabırlarının

durumunda iç 
savaşın kaçınılmaz 
olduğunu kaydetti.
Kerkük İl 
Meclisi'ndeki

Bush’un nükleer politakası

taşmak üzere 
olduğunu, gerekirse 
silaha sarılacak
larını" bildirdi.
ITC İngiltere 
Temsilcisi Asıf 
Serttürkmen, ITC 
Ankara Temsilciliği 
binasında düzen
lediği basın toplan
tısında, durumun 
böyle devam etmesi 

Kürtlerin, 12 adet 
genel müdürlükten, 
tek Türkmenin 
bulunduğu Eğitim 
Genel Müdürü Şen 
Ömer Mübarek'i 
görevden alındığını 
ifade eden 
Serttürkmen, bu 
durumun tüm 
Türkmenleri 
üzdüğünü söyledi.

ABD'de yayımlanan 
The New York Times 
Gazetesi'nin, 
"Bomba yapımcıları
na yeşil ışık" başlığı 
kullanılan bugünkü 
başyazısında, Bush 
yönetiminin nükleer 
silah politikasına 
eleştirilerde bulunul
du. Gazetede, seçici 
ve tek taraflı bir 
silahsızlanma poli
tikasının politika 
olmadığı savunuldu. 
Başyazıda, Bush 
yönetiminin nükleer 
silahların yayılması
na karşı sert söylem
ler aldığı; ancak 
silahların yaygınlaş
masını önlemenin en 
etkili aracı olan 
Nükleer 
Silahsızlanma 
Antlaşması'nı (NSA) 
baltalamaya devam 
ettiği öne sürüldü. 
Mayısta NSA'yı 
yenilemek ve 
güçlendirmek için 
yapılan toplantının 
bir çıkmazla sonuç

landığının ifade 
edildiği yazıda, 
"Washington, antlaş
madaki pazarlıkların 
bir maddesini temel 
alarak Hindistan'ın 
bu yöndeki amacına 
izin vermek istiyor. 
Bu madde bir 
ülkenin nükleer 
silahlarından 
vazgeçmesine 
karşılık olarak, 
ülkenin nükleer güç 
reaktörleri için yük
sek hassasiyette 
nükleer teknoloji 
ithal etmesine izin 
verilmesini öngörüy
or. Bu pazarlığın 
gücü, Brezilya, 
Türkiye, Güney 
Afrika, Güney Kore, 
Japonya ve Suudi 
Arabistan gibi nük
leer silah inşa etme 
ya da satın alma kap
asitesine 
sahip birçok ülkeyi 
bu niyetlerinden 
vazgeçirmişti" 
ifadelerine yer veril
di.Yazıda, bir ülkenin

bu antlaşmayı ihlal 
etmesi nedeniyle 
ödemek zorunda 
kaldığı bedelin en 
güçlü örneklerinden 
birinin Hindistan 
olduğu kaydedildi. 
ABD'nin antlaşmayı 
imzalamayı redde
den, nükleer bir aracı 
test eden, sivil nük
leer programdan 
dönüştürülen 
materyalleri ve 
teknolojiyi kullanan 
Hindistan'a uzun 
zamandır nükleer 
ihracat yasağı uygu
ladığı vurgulandı. 
Yazıda, bu yaptırım
ları terk etmenin 
diğer ülkelerin 
Hindistan örneğini 
takip etmesine neden 

olabileceği dile getir
ildi.
Yazıda ABD Devlet 
Başkanı George W. 
Bush'un bu kadar 
dikkatsizce verdiğini 
geri almanın 
Amerikan Kongresi 
ve nükleer üretici 
diğer ülkelerin görevi 
olduğu, nükleer 
silahların yayılmasını 
önlemenin tek yolu
nun istisnasız bir 
şekilde tüm ülkelere 
uygulanan 
güçlendirilmiş bir 
NSA olduğunun altı 
çizildi. Gazete, seçici 
ve tek taraflı bir 
silahsızlanma poli
tikasının politika 
olamayacağı ileri 
sürdü.

AROL MOBİLYA
MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

“KALİTEDE

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. 

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA 
Tel: (0.224) 363 98 72

FİYATTA ÖLÇÜS ADA PANSİYON
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Dereağzı Mevkii • Büyükkumla / GEMLİK 
Rezervasyon Tel: 539 03 03
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TÜBİTAK, 5 bin 
öğrenciye burs verecek

Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK), 
geniş bir yelpazede 
verdiği burslara bir 
yenisini ekliyor.
Kurum, bu yıl ilk kez 
uygulamaya koya
cağı programla, 
ÖSS'de ilk 5 bine 
giren ve bazı temel 
bilimleri tercih eden 
öğrencilere burs ver
meye başlayacak. 
TÜBİTAK Başkan 
Vekili Prof. Dr. Nüket 
Yetiş, TÜBİTAK'ın 
yeni bir burs pro
gramını hazırlayarak, 
uygulamaya başlaya
cağını bildirdi.
TÜBİTAK'ın bu yıl ilk 
kez, bazı programları 
özendirmek üzere 
koyduğu burs pro
gramının Ekim ayın
dan itibaren uygulan-

maya başlanacağını 
ifade eden Yetiş, 
bunun için gerekli 
hazırlıkların 
yapıldığını kaydetti. 
Yetiş, bursun, bu 
yılın ÖSS sonuçları
na göre, öğrenim 
göreceği bölümün 
gerektirdiği puan 
türünde ilk 5 bin 
öğrenci arasına giren 
ve üniversitelerin 
Fizik, Kimya, Biyoloji, 
Moleküler Biyoloji ve 
Genetik, Matematik,

Sosyoloji, Ekonomi, 
Psikoloji, Felsefe ve 
Tarih bölümlerinden 
birine kayıt yaptıran 
öğrencilere verile
ceğini belirtti.
Burs programından 
sadece Türkiye 
Cumhuriyeti vatan
daşı öğrencilerin 
yararlanabileceğini 
anımsatan Yetiş, bur
sun öğretim yılları 
boyunca aylık 250 
YTL olarak karşılıksız 
verileceğini ifade etti.

Bag-Kur’lulara
yurt dışında tedavi

Bağ-Kur'luların yurt 
dışında tedavi 
hakkından faydalan
abilmeleri için en az 
10 ay sağlık sigortası 
primi ödemiş olması, 
prim ve gecikme 
zammı borcunun 
bulunmaması 
gerekiyor.
Bağ-Kur'luların yurt- 
dışında tedavi ola
bilmelerine ilişkin . 
düzenleme içeren 
"Bağ-Kur 
Sigortalılarının Yurt 
dışında Tedavilerine 
İlişkin Yönetmelik", 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanarak, yürür
lüğe girdi.
Buna göre, "Bağ- 
Kur'dan sağlık sigor

tası yardımlarından 
yararlanma hakkı 
bulunan sigortalılar, 
yaşlılık ve malullük 
aylığı alanlar ile bun
ların eş ve bakmakla 
yükümlü oldukları 
çocukları, ana ve 
babaları, ölüm aylığı 
alanlar, sigortalı 
tarafından evlat 

edinilmiş, tanınmış 
veya nesebi 
düzeltilmiş veya 
babalığı hükme 
bağlanmış çocuklar 
ile sigortalının 
ölümünden sonra 
doğan çocukları" 
yurt dışında tedavi 
imkanından faydalan
abilecek.

İmiş bir 
junun altı 
jete, seçici 
ıflı bir 
ima poli- 
olitika 
ığı ileri Kamuda ‘emeklilik’ uyarısı

Kamuda son 2 yılda 
171 bin memurun 
emekliye ayrılması ve 
yeterli sayıda memur 
alımı yapılmaması 
devlet dairelerini 
farklı alternatiflere 
sürüklüyor. 
Kamunun özel sek
töre yönelmesi ve 
memur açığını özel 
şirket elemanlarıyla 
kapatma çalışmaları 
devlet sırları soru
nunu ortaya çıkardı. 
Memur-Sen'e bağlı 
Büro Memurları 
Sendikası (Büro 
Memur-Sen) Genel 
Başkanı Yusuf 
Yazgan, devlet sırrı 
niteliğindeki bel
gelerin özel şirket 
elemanlarına emanet 
ediliyor olmasının 
ürkütücü bir durum 
olduğunu kaydetti. 
Son yıllarda kamu 
kurum ve kuru
luşlarında emekli 
olan devlet 
memurlarının yerine 
yeterli sayıda memur 
alımı yapılmaması 
devlet dairelerini özel 
sektöre yöneltti. 
Emekli Sandığı ve 
Devlet Personel

Başkanlığı verilerine 
göre son 2 yılda 171 
bin memur emekliye 
ayrılırken, bu sayı 
vefat eden memurlar
la birlikte 195 binlere 
ulaştı.
Geçtiğimiz yıl sadece 
40 bin memur alımı 
yapılan kamuda, 2005 
yılı Bütçe 
Kanunu'nda ise 48 
bin kadroya izin veril
erek devletin person
el ihtiyacının 
karşılanması ise 
memurlar dışındaki 
alternatiflere bırakıldı. 
Kamuda, memur 
açığı özel şirket ele
manlarıyla karşılan
maya çalışılıyor. 
Çoğunlukla temizlik 
ve güvenlik şirketler
ine bağlı olarak 
çalışan bu eleman
lara verilen işler 
arasında evrak kayıt
ları ve takibi de 
olduğu ortaya çıktı. 
Bunun yanı sıra, gizli 
belgelerin taşınması 
ve dosyalanarak 
arşivlenmesi gibi 
işlerin de zaman 
zaman özel şirket ele
manlarına yaptırıldığı 
belirtiliyor. Kamudaki 

bu durumu değer
lendiren Büro 
Memur-Sen Genel 
Başkanı Yusuf 
Yazgan, devletin gizli 
bilgi ve belgelerinin 
özel şirket eleman
larına yaptırılmasının 
devletin güvenliği 
açısından tehlikeli bir 
durum olduğunu vur
guladı. Yazgan, 
devletin personel 
ihtiyacını memurlar 
dışındaki alternatifler
le karşılamasının 
doğru olmadığını ve 
bunun ülke güvenliği
ni tehlikeye sok
tuğunu söyledi. 
Ülkemizdeki 
memurların nüfusa 
oranının Avrupa 
Birliği (AB) 
ülkelerinden daha 
düşük olduğunu 
ifade eden Yazgan, 
"Ülkemizde az sayıda 
memurla kamu 
hizmetleri yürütülm
eye çalışılıyor. 
Emeklilik, ölüm ve 
benzer nedenlerle 
memuriyeti sona eren 
memurlarımızın yer
ine yeni memurlar 
yeterli sayıda alın
mıyor. Geçtiğimiz 2 

yıl içerisinde emekli 
olan her 2 memurun 
yerine sadece 1 
memur alındı. 
Kamuda çalışan 
memurların iş yükü 
ikiye katlanırken, per
sonel ihtiyacı da bir o 
kadar arttı" dedi. 
Devletin personel 
ihtiyacını yeni 
memurla değil, şir
ketler aracılığıyla 
karşılama yoluna git
tiğine işaret eden 
Yazgan, devletin res
men özel sektöre 
emanet edildiğini dile 
getirdi. Temizlik ve 
güvenlik işleri için 
alınan bu şirket ele
manlarının evrak 
kayıt ve takibi gibi 
işlerde çalıştırıldığına 
hatta daire başkan- 
ları, genel müdürler 
ve hatta müsteşar
ların bile 
sekreteryalarında 
özel kalem, sekreter 
ya da odacı olarak da 
çalıştırıldığını kayde
den Yazgan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Şirketlerde çalışan 
bu kişilere ancak 
devlet memurlarının 
yapmaları gereken

işler yüklenirken, ne 
yazık ki bu kişilerin 
güvenlik soruştur
maları bile yapılmıy
or. Oysa, devlette 
çalışmak üzere alınan 
bir memur öncelikle 
güvenlik soruştur
masına tabi tutulup 
bu kişilerin devlet 
açısından güvenli 
olup olmadıkları 
araştırılıyor. Şirket 
çalışanlarının soruş- 
turulmaması devletin 
güvenliğini de tehdit 
ediyor. Çoğu zaman 
farkında olmadan 
devlet memuru olma 
hakkına dahi sahip 
olmayan bazı sakın
calı kişiler bile şir
ketler aracılığıyla üst 
düzey bürokratların 
yanlarında çalıştırıla
biliyor. Bir takım 
özel stratejik bilgiler 

hem yurt içi, hem de 
yurt dışında farklı 
kişilere sızdırılabiliy- 
or."
Büro Memur-Sen 
Genel Başkanı 
Yazgan, kurum ve 
kuruluşlarda yolsu
zluk ve hortumlama 
yapan kişilerin birin
cil bilgi edinme 
ayağının bu şir
ketlerde çalışan bazı 
elemanlar olabileceği 
endişesi taşıdıklarını 
da belirterek, 
"Bu elemanların 
devlet memurları gibi 
bağlayıcı sorumluluk
ları olmadığından 
bu tür konularda 
çok sorumsuz 
hareket edebilmekte
dirler. işten atıldıkları 
takdirde başka bir 
şirkette rahatça iş 
bulabilmektedirler.
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Yargıtay’dan yargıda siyasallaşma tepkisi Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Nuri Ok, 
"bugün Türkiye’de 
en önemli kirliliğin, 
dini ve onun kutsal 
değerlerini kullanma 
üzerinde yoğun
laştığının açıkça 
görüldüğünü" belirt
ti. "Siyasal İslam 
hedefinde kararlı 
köktendinci akım
ların tempolarını 
yükselttikleri, etkin
lik alanlarını 
genişlettiklerini fark 
etmemenin imkan
sız" olduğunu ifade 
eden Ok, "Çağ
daşlığın karşıtı irti
cadır. Kısa bir süre 
önce Çankaya sırt
larında görülen 
tablo budur ve çok 
vahimdir" 
dedi.Toplumsal 
Saydamlık Hareketi 
Derneği’nin 2004 yılı 
"Dürüstlük ve 
Yolsuzlukla 
Mücadele Ödülleri", 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
binasında düzenle
nen törenle verildi. 
Başsavcı Nuri Ok’a 
"Dürüstlük ve

Yolsuzlukla 
Mücadele Ödülü"nü 
Dernek Başkanı 
Erciş Kurtuluş verdi. 
Başsavcı Ok, ödülü 
aldıktan sonra yap
tığı konuşmada, 
ödülü şahsında 
hakim ahlakı ile 
zenginleştirilmiş 
karakter etiğine 
sahip tüm hakim ve 
Cumhuriyet 
savcılarına verilmiş 
olarak algıladığını 
ve onlar adına kabul 
ettiğini belirterek, 
şahsı ve tüm yargı 
adına teşekkür etti. 
Sivil toplum örgüt
lerinin önemine 
işaret eden Ok, 
etkin bir sivil toplum 
örgütlenmesinden 
mahrum toplumlar- 
da demokrasinin 
tam olarak işler
liğinin sağlan
masının mümkün 
olmadığını kaydetti. 
Ok, Türkiye’nin, 
rejimin güvenceleri 
olarak bilinen ve o 
misyon verilen, 
yargı bağımsız, 
muhalefet güçlü ve 
basın özgür olsa da 

Devlette ve 
toplumda kirlen
meye yol açan iki 
temel etmen 
olduğunu vurgu
layan Ok, bunlar
dan birincisinin; 
özgür tartışma, 
özgür araştırma, 
bilgilenme ve bil
gilendirme 
ortamının sınır
landırılması 
olduğunu ifade etti. 
Ok, çağdaş insanın, 
kalıp fikir ve ideolo
jik yaklaşım 
kolaylığından 
sıyrılıp, okuyan, 
düşünen, araştıran, 
yazan, sorgulayan, 
çözüm üreten 
yaratıcı insan 
olduğuna işaret etti. 
Ok, "Bu insan tipi, 
kutsal inanç ve 
değerler dahil hiçbir 
araştırma, tartışma 
ve sorgulama dışı 
alan kabul 
etmemektedir" dedi. 
İkincisinin ise; daha 
OsmanlI zamanında 
görüldüğünü 
belirten Ok, III. 
Selim’in "Devletin 
içine düştüğü duru

mun sebebi kanun
ların uygulan
mayışıdır" tespiti ile 
Vakanüvis 
Abdurrahman 
Efendi’nin "Devletin 
kanunları vardı, ama 
kimse uymuyordu. 
Kendi yaptıkları 
kanuna yöneticiler
imiz kendileri 
uymuyordu. Halbuki 
Avrupa’da tüm 
hakimiyet kanun
dadır. Hükümdardan 
nefere kadar herkes 
kanuna uyar, 
uymayanları zorla 
uydururlar" gözlemi
ni anımsattı.
Ok, "Bu, o tarihte 
hukuk devleti 
ilkesinin özünü 
teşkil eden hukukun 
üstünlüğünün 
gerekliliğine işaret
tir" dedi.

Op. Dr. Yaşar ALTUN 
Vitaminler ve doğal 

beslenme ürünlerine dikkat!
Vitaminlerde esasında ilaç sayılır. E, A, D, 

K vitaminlerinin yüksek dozları suda eriyen 
vitaminlere göre çok daha tehlikelidirler. 
Çünkü vücuttan atılmaları zor ve toksit etkileri 
daha fazladır.

Yüksek dozda A vitamini karaciğer için 
zehirli olup kanser riskini arttırmaktadır. 
Ayrıca kemik ve eklem ağrılarına, saç 
dökülmesine, iştahsızlığa, deride kuruluk ve 
kaşıntılara da neden olur. Gereğinden fazla D 
vitamini alınması bulantı, kusma, yorgunluk, 
sinirlilik ve idrar sorunlarına neden olur.

İnsanlar büyük reklam kampanyaları ile 
yaşlanmayı ve hastalıkları önlediği iddia 
edilen A, C, E gibi anti oksidanları ve çoğu 
Çin ve Uzakdoğu kaynaklı bitkisel beslenme 
ürünlerini kullanmaya teşvik ediyorlar.

Vitaminler ve an tiosidanlar diyetle düşük 
miktarda alındıklarında faydalı maddelerdir.Eş 
dost tavsiyesi ile gelişi güzel kullanılabilecek 
maddeler değildirler. Bilinçsizce kullanılmaları 
halinde fayda yerine çeşitli olumsuzluklara ve 
hatta ölümlere neden olabilirler.

Bu sorunla ilgili olarak özetle şu 
tavsiyelere uyulmalıdır;

Vitamin ve diğer element hapları asla 
meyve sebzenin yerini tutamazlar. 
Vitaminlerin en önemli kaynağı sebze, meyve, 
süt ve ürünleri, ciğer gibi doğal besinlerdir.

Yüksek doz vitamınlardan kaçınılmalı, vita
min ve beslenme ürünleri ancak doktor 
tavsiyesi ile alınmalıdır. Her türlü meyve 
sebzenin en çok yetiştiği güneşli güzel bir 
ülkede yaşadığımızı unutmayalım, eczanelere 
değil, manava , pazara gidelim.

ÜNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

e Marshall, Akçalı inşaat boyala
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi

Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri
* Baymak Kombi ve E.C.A 

Banyo Dolabı
DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 

ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 
İTİNA İLE YAPILIR

Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 68 30
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Merkez Bankası, 
dövize alım 
yönünde müdahale 
ettiğini doğruladı. 
Merkez 
Bankası'ndan 
yapılan açıklamada, 
son günlerde döviz 
piyasasında tekrar 
aşırı oynaklık 
gözlendiği, Türk 
lirasının değerindeki 
bu oynaklığın* aynı 
dönemde ABD 
dolarının ulus
lararası piyasalarda
ki değer değişimi 
dikkate alındığında 
daha da belirgin 
hale*geldiği 
belirtildi.
Açıklamada, "Bu

an asla

çerçevede, söz 
konusu aşırı 
oynaklığı engelle
mek üzere, 
bugün Merkez 
Bankası'nca döviz 
piyasasına alım 
yönünde doğrudan 
müdahale 
edilmiştir." denildi. 
Türkiye 
Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
tarafından değişik 
tarihlerde yapılan 
duyurularda, 
uygulanmakta 
olan dalgalı kur reji
minde, döviz kuru
nun piyasalarda arz 
ve talep koşulları 
tarafından belir

>bze, meyve, 
esinlerdir.
nılmalı, vita-l
doktor 
meyve 

güzel bir I 
eczanelere!

Bankacılık Yasası’na veto

at boyalan 
ileri

Izemeleri
:.a
ETLERİ 
:Rİ

Cumhurbaşkanı 
Sezer Bankacılık 
Kanunu ile Türkiye 
İstatistik Kanunu 
Yasası'nı Meclis'e 
iade eti. Telefon 
Dinleme Merkezi'ne 
ise Anayasa 
Mahkemesi yolu 
göründü. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
5387 sayılı 
Bankacılık 
Kanunu’nu ile 5394 
sayılı Türkiye İstatis
tik Kanunu’nu kıs
men iade etti.
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezi’nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Sezer, 5387 
sayılı Bankacılık 
Kanunu’nun 92, 121

MLİK

ve geçici 23. mad
delerinin bir kez 
daha görüşülmesini 
istedi.
Cumhurbaşkanı 
Sezer, Türkiye İsta
tistik Kanunu’nu ise 
45 ve 56. mad
delerinin bir kez 
daha görüşülmesi 
için TBMM’ye iade 
etti.
BİR YASA 
ONAYLANDI 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
5397 sayılı "Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun”u onayladı. 
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Merkezi’nden 
yapılan açıklamaya

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 

meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

SPOR - EKONOMİ

lendiği, döviz kurun
daki oynaklığın 
Merkez Bankası'nca 
yakından takip 
edilmekte olduğu ve 
kurlarda her iki 
yönde oluşabilecek 
aşırı oynaklık duru
munda doğrudan 
müdahale edilebile
ceği kamuoyuna 

göre, yasa, yayınlan
mak üzere 
Başbakanlığa gön
derildi. Açıklamaya 
göre, Sezer, yasanın 
1, 2 ve 3. mad
delerinin kimi 
hükümlerinin iptali 
ve yürürlüklerinin 
durdurulması için

açıklanmıştı. Bu 
çerçevede, döviz 
kurlarında yaşanan 
aşırı oynaklık üzer
ine en son
3 Haziran 2005 tari
hinde döviz 
piyasasına alım 
yönünde doğrudan 
müdahalede 
bulunulmuştu.

Anayasa 
Mahkemesi’nde iptal 
davası açacak.
Sezer'in onayladığı 
ancak Anayasa 
Mahkemesi'ne 
götüreceği yasa ise 
Telefon Dinleme 
Merkezi'yle ilgili 
yasaydı.
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Sayın Belediye Başkanızdan ve Gemlikspor 
Başkanı’ndan istek ne kaybedersiniz?
Sporculuk yaşamımda Türkiye’nin birçok * 

şehirlerine, kasabalarına sporcu olarak gittim.
Bundan 40-45 sene evvelinden kısa olarak 

bahsetmek isterim. O devirde müesseselerin 
kendi kulüpleri ve bu kulüplerin sporculara ait 
yatacak, yiyecek yerleri mevcuttur.

Gemlik Sümerspor’la 1959 yılında Karabük’e 
gittik. Bizi misafir eden Karabük Stadı ile 
Misafirhanesi ve başka sporlar yapmak için 
salonları vardı.

Afyon Çimentospor’da aynı durumdaydı.
Uşak Şeker Fabrikası, Ankara Karayolları, 

Denizlispor’un kendilerine ait spor sahaları ve 
kulüpleri vardı.

Bu yazdıklarım 40-45 sene evveldi. Son olarak 
Tavşanlı Linyitspor’da bir futbol takımı için 
herşey vardı.

Bugün bu sektörlerin yerine patronların fab
rikalarındaki tesisleri görmekteyiz.

Gelelim sağımızdaki ve solumuzdaki en yakın 
yerleşim yerlerine, işte Yalova.

Yalova Belediye’sinin çalışmalarını daha evvel 
de defalarca yazdım.

Yalovaspor ve Yalova Belediyesi’nin spor için 
gelirinin bir kısmını kentteki Aksa Fabrikası’ndan, 
büyük bir kısmını da eski vapur iskelesinin bulun
duğu ücretli otoparktan, bir kısmını da pazar 
yerinden elde ediyor.

Yalovaspor’a ne yapıldı? Tam teşekkürlü kulüp 
binası içinde istenilen herşey var.

Şehirde bulunan diğer bulunan diğer spor 
kulüplerine kulüp binaları. Hocalar ve idman 
sahaları yaptırdı ne kaybetti? Hiç .

Orhangazi Beden Terbiyesi’nin yaptırdığı iki 
tesis hariç göl kenarında 2, çimen saha 1 idman 
sahası gece ışıklandırılmış durumda ve yanında 
yapılacak göl Yelken Kulubü yüzme havuzlu proje 
aşamasında. Ne kaybetti? Hiç çok şey kazandı.

Yıldırım Belediyesi’nin spor tesislerini 
gördüğümde içimi çektim. Belediye ne kaybetti? 
Hiç. Çok şey kazandı.

Nilüfer Belediyesi’nin yaptığı spor tesislerini, 
Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa’da Belediyenin 
yapmış olduğu sporculara ait yatacak, yemek 
salonu, futbol tesisi (Beden Terbiyesi’nin yeptığı 
tesis hariç) görülmeye değerdir. Ne kaybetti? Hiç 
çok şey kazandı.

Gelelim Gemlik’imize bütün samimiyetimle 
yazıyorum kimse gönül koymasın. Hiç sir tesis 
yapılmamıştır. Yapılmış olsa ne kaybeder? Hiç.

Atatürk Sahası’nın yanında Gemlikspor’un o 
zamanki yönetimi tarafında yağmurlu havalarda, 
odalar yüzme havuzuna döner bir odalı 3 odalı 
soyunma yeri ve idman sahası yapıldı. (Eğer 
idman sahası denilirse).

Sayın Belediye Reisini ve Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Mehmet Turgut acaba Gemlik'te kalıcı bir 
tesis düşünüyor mu?

Evvelki sene konuşmasında Gemlikspor’un 
kalıcı bir gelirse sahip olmasını istiyorum, dediği
ni çok iyi hatırlıyorum.

O zamandan bu zamana hiç ses yok.
Sayın Başkanım, Gemlik’liler için yaptırdığınız 

bir katlı otopark var. Bunun gelirini Gemlikspor’a 
verebilirsiniz.

Bu otoparktan küçümsenmeyecek bir meblağ 
gelir, bu gelirin yansıda iyi kullanıldığı takdirde 
iki sene içinde sporcuların yatacak yemek yiye
cek ve toplanılacak yeri olur. Sayın Başkanım ne 
kaybedersiniz.

Eğer siyasete devam etmek istiyorsanız şimdi
den başlamanız gerekmez mi? İstifade edebile
ceğiniz çok güzel işler olur.

Hep gençlik diyorsunuz darılmayın ama 
sadece galiba lafta.

Büyük heyecanla açtığınız Kayıkhane Tesisleri 
sakın olaki bugünkü görüşüme göre hüsrana 
uğramayın.

Mehmet Turgut’a yakışır yaptırdığınız Kültür 
Merkezi yaptırdığınız eski halin yerini Yeni Çarşı 
ve otopark gibi yaptığınız eserlerin yanında 
sporculara yapacağınız tesis sizi ölümsüz kılar. 
Hiçbir şey kaybetmez çok şeyler kazanırsınız.
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Diyabetli olmak, anne olmaya engel mi?
Her kadın gibi diyabet 
hastası olan kadının 
da çocuk sahibi olmak 
istemesi en doğal 
hakkı. Gerek gebelik 
öncesi diyabeti olan, 
gerekse gebelik döne
minde diyabet 
sorunuyla karşı 
karşıya kalanlar bazı 
sorulara cevap arıyor. 
"Sağlıklı bir gebelik 
dönemi geçirmem 
mümkün mü? 
Bebeğim hastalıklı 
doğar mı? Diyabet 
bebeğime geçer mi?" 
gibi...
Diyabetle yaşamayı 
bilen ve kontrollerini 
düzenli yaptıran diya
bet hastalarının sağlık
lı bir bebek sahibi 
olmaması için neden 
yok. Ancak gebe 
kalmadan önce ve 
gebelik döneminde bil
inmesi, dikkat edilme
si gereken bazı nokta
lar var. Acıbadem 
Diyabet Merkezi'nden 
Dr. Yaser 
Süleymanoğlu, gebelik 
döneminde diyabet 
hastalığının görülme 
sıklığının %5- %9 
arasında olduğunu 
belirterek şunları 
söylüyor: "Diyabet ve 
gebelik ilişkisi, önemli 

bir konudur. Tanı ve 
tedavideki gelişmeler 
sayesinde, binlerce 
diyabetik kadın prob
lemsiz bir gebelik 
dönemi geçirerek 
sağlıklı bebek sahibi 
olabilirler. İnsülinin 
keşfinden önce, hem 
anne hem de çocuk 
için varolan büyük 
problemler artık yoko- 
labiliyor. Bugün uygu
lanan bilinçli erken 
tedavi yöntemleri 
hastalığın yan etkileri
ni ve anne-çocuğun 
ölüm riskini en düşük 
düzeylere indirebiliy- 
or." 
Acıbadem Kadıköy 
Hastanesi Yüksek 
Riskli Gebelik Ünitesi 
Sorumlusu ve Kadın 
Hastalıkları Doğum 
Uzmanı Doç. Dr. Arda 
Lembet ise şöyle 
diyor: "Diyabet, 
başlangıcından doğu
ma kadar anne ve 
çocuk organizmasını 
olumsuz yönden etk
ilediği gibi, gebelik de 
diyabetik anne metab
olizmasına ve çocuk 
gelişmesine olumsuz 
yönden etki yapar. 
Karşımıza diyabetle 
tanışmış bir gebe 
geldiği zaman, gebelik

esnasında meydana 
çıkmış bir diyabetik 
durum mu, yoksa 
diyabetik bir kadın 
gebe mi kalmış? 
bunun ayrımını yap
mak gereklidir. Her iki 
gebe grubunda da 
tedavin amacı sağlıklı 
ve sorunsuz çocuk 
elde etmek, anneye 
zarar vermemektir. 
Diyabet anne karnın
daki bebeği birçok açı
dan etkilese de bir 
gerçeğin altının 
çizilmesi gerekiyor. 
Diyabet bulaşıcı 
değildir. Bebeğe 
geçme olasılığı yok
tur." Doç.Dr.Lembet 
diyabetin gebeliğe etk
ileri konusunda şöyle 
diyor: "Düşük riski 
artar, ölü doğum sıktır, 
son dönem gebelik 
tansiyonu, plasenta 
yırtığı ve ani kana

malar olasılığı artar. 
Zor doğum ya da 
sezaryenla doğum 
riski yükselir. Gebelik 
sırasında sık sık idrar 
yolu iltihabı görülür." 
Neden Gebelerde 
Diyabet Görülür? 
Gebelik döneminde 
gebeliğin fizyolojisi 
gereği, bebeğin gelişi
mi için bazı hormonlar 
normalden daha fazla 
salgılanıyor. Gebelikte 
artan gebelik hormon
ları ise (Beta HCG ve 
HPL) diyabetin oluş
masında rol oynuyor. 
Bu açıdan özellikle 
diyabeti olan anne 
adaylarının diyabet 
doktoru ve kadın 
hastalıkları uzmanına 
başvurmaları önem 
taşıyor. Uzman Dr.
Yaser Süleymanoğlu 
diyabetin anne karnın
daki bebeğe etkileri 

konusunda şunları 
söylüyor: "Yükselen 
kan şekeri doğrudan 
çocuğa plasenta 
yoluyla geçer. Bu 
durumda çocuğun 
pankreası sürekli 
uyarılarak çocuğun 
kilosunda hızlı artış 
oluşur. İri bebek doğu
muna sebep olan bu 
durum aslında Tip II 
Diyabet tohumlarının 
atıldığının belirtisidir. 
Bu çocukların beslen
mesine ve egzersizine 
özen gösterilmezse 
aşırı şişman ve şeker 
hastası olurlar. Ayrıca 
özellikle kan şeker 
düzeyleri kontrolsüz 
olarak yüksek olduğu 
durumlarda, düşük ve 
ölü doğum, gebelik 
toxemisi (hipertansiy
on) ve plasentanın 
erken ayrılma riski 
artar."
Kimler risk altında? 
Hamilelik döneminde 
hormonların artışı tüm 
gebelerde görülüyor. 
Ancak gebelik diyabeti 
sadece bazı kadınlar
da rastlanıyor. Dr.
Yaser Süleymanoğlu 
risk gruplarını şöyle 
sıralıyor:
-1. derece akrabaların
da diyabet öyküsü

olanlar, 
-Kilolu veya şişman 
olanlar,
-Daha önce 4 kg. ve 
üzerinde bebek doğu
ranlar,
-Daha önce ölü doğum 
ve düşük yapmış olan
lar,
-Daha önceki gebelik
lerinde "Gestasyonel 
Diyabet" geçirmiş 
olanlar, 
-Hipertansiyonu (yük
sek tansiyon) olanlar 
ve kan yağları yüksek 
olanlar,
-Yaşı 30 ve üzerinde 
olanlar,
-Daha önce "gizli 
şeker" olduğu söylen
miş olanlar, 
-Polikistik över sorunu 
olanlar
Test yaptırmak 
gerekiyor!
Gebelik döneminde 
şeker tanısı koymak 
zor değil.
Bunun için yapılması 
gereken hamileliğin 
24. ve 28. haftada 
arasında 50 gr glukoz 
ile tarama testi yaptır
mak. Testte, günün 
herhangi bir saatinde, 
suda eritilen 50 gram 
şeker alındıktan 1 son
raki kan şekeri değer
ine bakılıyor.

HAÇIN (73)

Yazan : Zebercet COŞKUN

Gözlerim yine Obruk yolunda. Her yan 
ak pak. Kara baka baka gözlerime 
uyuşukluk geldi, ak üstünde kara lekeler 
görüyorum, dönüyorlar, bir batıyor, bir 
çıkıyorlar. Bir kara nokta... Başımı öteye 
döndürdüm, kara nokta Obruk yolunda 
kaldı. Yine bakıyorum, yine orada. Hem 
artık dönmüyor, duruyor olduğu yerde. 
Yalnız gitgide koyulaşıyor rengi ve her 
saniye biraz daha irileşiyor... Neyin nesi? 
Gözlerimi ayıramıyorum. Büyüyor, 
genişliyor genişliyor durmadan ve kıpır 
kıpır oynuyor bu karaltı. Kısa bir süre 
sonra her şey açığa çıktı. Atlılar... Otuz, 
kırk kadar olmalı. Karda nal sesi olmadığı 
için siper kazan askerler ancak askerler 
ancak atlılar kendi hizalarına gelince 
döndüler onlardan yana. Kazmaların sapı
na dayadılar kollarını, bakıyorlar?

Git! Dedim odacıya. Bak bakalım 
ne oluyor?

Gelenler Mağara nahiye müdürü 
Avadik Sovanalanyan ile yanında çalışan 
otuz, kork kadar jandarma. Höketçe'yi 
çeteler sarmış dün gece. Nahiyeye 
hücuma başlamışlar. Avadik askeriyle zor 
kurtarmış canını.

Odamdan çıkıp aşağıya daireme indim. 
Umudumu yitirmemeliyim. 
Kokmamalıyım... Gün doğmadan neler 
doğar. Korkmamalıyım. Hiç olmadık

kapılmış olduğum paniği kimse anlama
mak Bunu başaramazsam her şey biter. 
Her şeyin altı üstüne gelir o zaman. Uzun 
bir süre dairede tek başıma oturdum. 
Masamın başındayım, defterler, dosyalar 
açtım önüme, elimde kalem.. Gözüm 
önümdeki dosyalarda. Görünüşte çalışıy
orum., gerçekte saklanıyorum. Neden 
sonra odacıyla çağırttım Avadik 
Sovanalanyan'ı. Telaşlı, heyecanlı, üstü 
başı yaş... Sakin bakışlarla tepeden tır
nağa süzüyorum kendisini.

Ne oluyor?
Çeteler geliyor, Kaymakam bey! 
Nereye?
Höketçe'nin üstüne yürüdüler!.. 
Sen de çektin, geldin? 
Kaç kişiyiz biz, Kaymakam bey? 

Karşı koyamayacağımız belli!.
Kirkor nerede?
Rumlu yanlarında... 

Jandarmalarıyla... Orada dövüşüyor... 
Kesik kesik konuşuyor Avadik 
Sovanalanyan. Hala soluk soluğa, oysa 
bir süre beklettim kendisini aşağıda... 
Toparlansın diye, hiç olmadık soluğunu 
alsın diye... Birini söylerken, ötekini 
ağzının içinde geveliyor sözlerin.

Olan ne? 
Gitti!. Bitti! 
Anlat!. 
Silah seslerini işitir işitmez biz 

yola çıktık. Gece yarısı..
Neden karşı koymadınız? 
Kaç kişiyiz ki?
Öteki jandarmalar nerede?
Onlar Kirkor'la gittiler... Rumlu'da... 

Dövüşüyorlar...
Çeteler iki silah attı, sen de

topladın askerini kaçtın?
Karşı koyamazdık... Keserler... 
Neden koyamazsınız karşı? 
Kaç kişiyiz?
Onlar kaç kişi?
Gören yok... Silah sesi duyduk... 
Hemen atladınız atlara...
Evet, efendim...

Korkuyordu Avadik Sovanalanyan, 
öyle korkuyordu ki, onu emirle 
Höketçe'ye geri gönderemeyeceğimi 
anladım; kendisini cesaretlendirmek 
gerektiğine karar verdim.

- Sizin bu görmediğiniz çeteler otuz 
kişi, olsa olsa kırk kişi... Artık Mösyö 
Tvarde'nin bana söylediklerini ben de 
ona tekrarlıyorum ve bunun bir oyala- 
macadan başka bir şey olmadığını daha 
iyi anlıyorum. Otuz kişi, kırk kişi... Baş 
yok, adam yok, cephane yok... Yok, yok, 
yok oğlu yok... Ne yapabilir bu otuz kırk 
başı bozuk bizimki gibi düzenli askere? 
Ardımızda koca Fransız ordusu var, 
Birleşmiş Milletler var... Bunca asker, 
silah, cephane varken, üç beş başı 
bozuğa koca nahiyeyi koyup kaçalım... 
Höketçe güçle bir kale bizim için... Dün 
gece Mösyö Tvarde ile görüştüm... Ay 
başından önce yardım gelecek... Oldu 
olmadı Mart başı... Bizim bekleyeceğimiz 
birkaç gün. Bu birkaç gün içinde durumu 
idare etmek... Oyalamak... Eldekiyle... 
Türkler hiçbir zaman kaç askerimiz 
olduğunu bilmemeliler... Şimdi senin 
yanına üç yüz asker vereceğim, bir yığın 
cephane vereceğim... Kirkor'un askeri 
zaten Rumlu yanlarını tutuyor. Oradan bir 
tehlike yok zaten... Tamam mı?

Devamı Pazartesi....
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Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, ishalden 
korunmak için içme 
ve sulama sularına, 
çiğ yenen sebze, 
meyvelerin temi
zliğine ve el yıka
maya çok dikkat 
edilmesini istedi. 
Akdağ, yaz mevsi
minde sıcaklık artışı
na bağlı olarak ishal 
yapıcı etkenlerin art
ması ve ishalden 
korunma yöntemler
ine ilişkin açıkla
malarda bulundu.
Sıcaklığın artmasıyla 
birlikte sularda, 
sulanan sebzelerde 
ve ellerde mikro
pların üreme şan
sının arttığına 
dikkati çeken

Akdağ, hijyenik 
kurallar konusunda 
yaz aylarında daha 
dikkatli olunması 
uyarısında bulundu. 
İshalden korunma 
yöntemlerine deği
nen Akdağ, içme 
sularına çok dikkat 
edilmesi gerektiğini 
belirterek güvenilir 
olmayan suların 
içilmemesini istedi. 
İshalden korunmada 
el temizliğinin 
büyük önem 
taşıdığını vurgu
layan Akdağ, "İshalli 
hastalıklar başta 
olmak üzere birçok 
hastalığın kaynağın
da bulaştırıcı olan 
ellerimiz" dedi.

AvustralyalI bilim 
adamlarının matem
atik ve tıp biliminden 
yola çıkarak erken 
doğumları tahmin 
edeceğini düşündük
leri bir program 
geliştirdikleri 
bildirildi.
Programı geliştirmek 
için çabalayan bilim 
adamları 500 hamile 
kadından aldıkları 
kan örneklerindeki 
hormon seviyelerini 
inceliyor. Newcastle 
Üniversitesi'nden 
Roger Smith, 
"Hormonların hamile 
kadınların beden
lerinde ne gibi 
değişikliklere 
uğradığına dair den
klemler geliştiriyoruz. 
Bu denklemleri doğru 
şekilde kurduğumuz
da ilk baştan itibaren 
gebeliklerin 
sonuçlarını izleye
bileceğiz. Risk altın
daki gebelikleri belir
leyip diğerlerini tıbbi 
müdahaleden uzak 
mutlu bir gebelik 
yaşamaları konusun
da haberdar ede
ceğiz" dedi.

Yeni program kap
samında Profesör 
Smith, Melbourne 
Üniversitesi biy- 
omedikal mühendisi 
David Smith ile den
klemleri bilgisayar 
programına çevir
menin yollarını arıy
or. İkili, bir gün tüm 
dünyadaki doğum 
uzmanlarının kan 
testleri ve ultrason- 
lardan elde edilen bil
gilere katkıda bulu
narak, erken doğum 
riski taşıyan kadınları 
belirleyebileceklerini 
umuyor.
Profesör Smith, "Şu 
an bir kadının risk 
altında olup 
olmadığını, daha 
önce erken doğum 
yapıp yapmadığını 
sorarak tahmin ede
biliyoruz" şeklinde 
konuştu.
Dünya çapında 
yapılan bir başka 
araştırmada ise, 
erken doğum riski 
taşıyan kadınlara 
hamilelikte proges- 
teron verilmesiyle 
doğumun ertelenip 
ertelenemeyeceği

araştırılıyor. Her yıl 
17 bin AvustralyalI 
bebek erken doğumla 
dünyaya geliyor ve 
bunlardan bin 300'ü 
ölüyor. Hayatta kalan 
bebekler ise, zihinsel 
bozukluk, görme ve 
işitme problemleriyle 
karşı karşıya kalıyor 
ve zamanında doğan 
bebeklere nazaran 50 
kat daha fazla felç 
olma riski taşıyor. 
Newcastle Üniver
sitesi Anne ve Bebek 
Araştırma Merkezi 
yöneticisi de olan 
Profesör Smith, 
"Yoğun bakım dok
torlarımız erken 
doğan bebeklerle 
ilgilenme konusunda 
gün geçtikçe 

iyileşirken, erken 
doğumu önleme 
adına henüz bir 
gelişme kaydedilme
di" dedi.
Smith, bilgisayar pro
gramının annede 
görülen pre-eklampsi 
adı verilen çocuğun 
büyümesini 
engelleyen yüksek 
kan basıncı duru
munu da tahmin ede
bileceğini belirtti. 
Öte yandan, projeye 
Ulusal Sağlık ve 
Tıbbi Araştırma 
Konseyi tarafından 
380 bin dolar ayrıldı. 
Profesör Smith, iki yıl 
içinde programın 
çalışan bir modelini 
hazırlamayı umduk
larını kaydetti.
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Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tarım Müd. 5131186
ilçe Seç. Md. 513 77 77
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Topçular (226) 363 43 19
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TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü 

baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
Katalog basımı

ff 20

25 Tem

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Buderus

QSISANJ
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

OOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dinler çatışmasına doğru
İslami terör dünyayı kasıp kavuruyor.
Önceki gün, bu kez Mısır’da göründü..
Onlarca masum insan hiç yoktan öldü..

. Amerika’da, Türkiye’de, İngiltere’de, 
Ispanya’da birkaç yıldır İslam kökten dincileri 
terör yayıyor.

ABD ve Ingiliz askerlerinin Irak’ı işgalinden 
sonra İslami örgütler, cihatı terör ile 
özdeştirdiler.

Bu nedenle, ABD ve Ingilizlerin İslam 
ülkelerine giriştikleri askeri işgalden sonra 
terör örgütleri saldırılarını artırdılar.

İslami terör, Hıristiyan Amerika ve İngiltere 
yanında, müslüman olan Türkiye ve Mısır’da 
da eylemde bulundu.

Bu durum, Hıristiyan Avrupa’da ve Amerika 
da müslümanlara karşı kin duygularının 
gelişmesine neden oluyor.

İngiltere’de, doğu kökenli müslümanlar 
evlerinden çıkamaz olmuşlar.

Aynı durum Amerika’da da yaşanmıştı.
Ortadoğu da gözü olan ABD ve İngiltere, 

yayılmacı siyasetini bu terör olayları 
nedeniyle genişletebilir.

Terör ürettiğini iddia ederek, Suriye ve 
İran’a, Pakistan’a askeri müdahale edebilir.

Bu da giderek, Hırıstiyan-Müslüman çatış
masına yol açar.

Tarih sayfaları dinler savaşlarıyla doludur.
Bu savaşlar on yıllarca devam etti.
Aslında dinlerin ve halkların bir kavgası söz 

konusu değildir.
Kökeni ekonomiktir.

I Tüm dünya terörden zarar görüyor.
I Ama aşıl zarar görecekler, müslümanlar 
I olacağa benziyor.

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi Başkanı Mehmet Kızılkaya, Lozan 
Antlaşması’nın 82. yıldönümü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, 24 
Temmuz’un Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlayan antiemperyalist 
bir hareketin başarıyla sonuçlandığını resmen kabul edilmesinin 82. 
yıldönümü olduğunu belirtti. Kızılkaya, 24 Temmuz’un Misak-ı Milli sınırları 
içinde çağdaş, laik yepyeni bir Cumhuriyetin doğuşunun yıldönümü olduğunu 
da belirterek, ulusal bütünlüğümüze, üniter yapımıza sahip çıkılmasını istedi.
Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı Mehmet Kızılkaya, 
Lozan Antlaşması’nın 82. yıldönümü 
nedeniyle yaptığı açıklamada, Atatürk 
ilke ve devrimlerini sonuna kadar 
savunarak, egemenliğimizin paylaşıl
masına göz yumulmamasını istedi. 
Kızılkaya, Lozan Barış Antlaşması’nın 
dünya tarihinde bir dönüm noktası 
olduğunu belirterek, "Ülkemizin yer altı, 
yerüstü zenginlikleri özelleştirme 
adı altında uluslararası tekellere, 
yerli işbirlikçilerine peşkeş 
çekilmektedir. ” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Bakan gelmedi
Küçük Kumla'da atölyesi 
bulunan Ünlü Heykeltraş 
Prof. Dr. Tankut Öktem’in 
yaptığı ‘At üstünde Yavuz 
Sultan Selim’ heykelini 
görmek için cumartesi 
günü İlçemize gelecek 
olan Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla Koç, 
Ankara’dan ani olarak

1 w i

Atilla 
KoçÇağırılması üzerine, । n 

gelemedi. Heykeltraş Prof. Dr. Tankut öktem,
Bakan Koç’un başka bir tarihte heykeli görmek 
için atölyesini ziyaret edeceğini söyledi.

3»M»
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İs Bankası’na yeni müdür
iş Bankası Müdü
rünün Milas’a 
atanması nedeniy 
le Gemlik Şube 
Müdürlüğü’ne Fik 
ret önder getirildi. 
Bursa Yıldırım iş 
Bankası Şube

» T

o
Fikret 
önder' / v.

Müdürlüğü’nden ■
Gemlik’e atanan Fikret önder, yeni görevine 
başladı, önder, amaçlarının banka müşterilerine 
hizmetin en iyisini sunmak olduğunu söyledi.
Fikret Önder evli ve iki çocuk babası.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SBu/uşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Lozan Antlaşmasının 82. yıldönümü...
' Vahidettin hain midir değil midir tartışmalarının 

alevlendiği bir sırada Lozan’ın 82. yıldönümünü kut
luyoruz.

Lozan sınırları Misak-ı Milli ile çizilmiş Türkiye 
Cumhuriyetinin tapu senedidir.

Vahdettin ise parsel parsel memleketi satmak için 
onun bunun kapısında yalvar yakar dolaşan son 
Osmanh Padişahı ve halifesidir.

Şöyle ki: İstanbul işgal altındadır.
Çöküş ve çözülüş dönemi başlamıştır.
1918 yılının yazında VI .Mehmet sanıyla 36.

Padişah olarak tahta çıkan Vahidettin devletin ve 
tahtının geleceğini İngiltere ‘nin lütfuna bağlamıştır.

İstanbul’un işgal yıllarında Vahidettin ,Sivas 
Milletvekili Rauf Orbay, Balıkesir Milletvekili 
Abdülaziz Mecdi Tolon Hoca ve Konya Milletvekili 
Vehbi Çelik Hoca’dan oluşan Meclis Kurulu’nu kabul 
eder.

Nice kahraman, dahi ve sanatçı yetiştirmiş 
Osmanh Hanedanı’nın son padişahi Vahidettin ‘in 
zavallılığını, korkaklığını, teslimiyetçiliğini açıklayan 
bu ilginç görüşmenin özeti akıllara durgunluk vere
cek türdendir.

“Vahidettin - Bu adamlar daha çok şey yaparlar, 
her istediklerini yaparlar! Her şeye cüret edebilirler. 
Meclisdeki sözlerinize ve hareketlerinize dikkat edi
niz!

Vehbi Hoca - Efendimiz onların kudreti milleti 
yıldıramayacaktır. Millet azimlidir, kararlıdır. Hakkın 
yardımıyla haklarından gelecektir. Milletimiz mem
leketi de sizi de kurtaracaktır. Müsterih olunuz 
padişahım.

Vahidettin - Hoca! Hoca! Dikkatli olun ! Bu 
adamlar, her istediklerini yaparlar.

Mecdi Hoca - Padişahım bu kafirlerin kudreti 
zahiridir,şu gemilerin top menzili dışına çıkamaz. 
Senin Milletinin yüreği onların demirinden metindir. 
Millet istiklali uğruna giriştiği mücadeleden 
muhakkak muzaffer çıkacaktır. Endişe buyurmayınız.

Vahidettin - Hoca vazıyet meydanda ! Hadiseler 
ortada! Bu adamlar isterlerse yarın Ankara’ya gider
ler!

Rauf (Orbay) - Efendimiz ,biz huzurunuzda milleti 
temsilen bulunuyoruz.

Millet, haysiyet ve istiklale aykırı bir kaydı kabul 
etmemeye kesin kararlıdır. Eğer milletin hislerine ter
cüman olduğumuza kani iseniz, arz ediyoruz ki, mil
letin sizden istirhamı haysiyet ve istiklale aykırı bir 
antlaşmaya ve sözleşmeye imza koymamanızdır. Aksi 
takdirde istikbali çok karanlık görüyoruz.

Vahidettin-Rauf Bey, millet koyun sürüsü! Bu 
sürüye bir çoban lazım. İşte o da benim!”

Vahidettin Efendi’nin koyun sürüsü olarak 
nitelediği Türk Halkı verdiği onurlu bağımsızlık 
mücadelesinden dim dik çıkmış ve Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Padişah Vahdettin ise saltanatın kaldırılması üzer
ine bir mektupla General

Harrington’a başvurmuş İstanbul’dan ayrılmak 
istediğini bildirmiş. 17 Kasım 1922’de İngilizlere 
sığınmış. Malta’ya götürülmüş.İtalya’da ölmüş.

Bu Vahidettin vatan haini değilse nedir?
ATATÜRK ve NEYZEN
Sanata ve sanatçıya son derece değer veren ve 

onların etkinliklerini izlemeye olağanüstü çaba sarfe- 
den Atatürk,bir keresinde Neyzen'in neyini uzun uzun 
dinledikten sonra, bu neyi dinleyebilenler arasında 
hükümdarlar, padişahlar, diktatörler bulunup bulun
madığını sormuş.

Neyzen gayet ciddi:
- Ben öylelerine ney çalamam, deyince Atatürk 

nedenini sormuş.
Neyzen Atatürk’e kahkaha attıran şu yanıtı vermiş:
- Çalamam, çünkü öylelerine ney değil yuh borusu 

çalınır paşam.
Neyzen yaşasaydı herhalde Ecevit’e de ney çal

mazdı.

Yerel basın emekçileri' 
24 Temmuz'u kutladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

24 Temmuz 
basında 
sansürün 
kaldırılışının 
97. Yıldönümü 
nedeniyle Gemlik 
Gazeteciler 
Derneği Atatürk 
anıtına çelenk 
koyarak, saygı 
duruşunda 
bulundular.
Haber alma ve 
yayma özgür
lüğünün en

etkili aracı olan 
basının, 
demokrasinin 
yaşamasını 
ve gelişmesini 
sağlayan 
kurumların 
başında geldiği 
günümüzde 
gerçek anlamda 
basın 
özgürlüğünün 
bulunmadığına 
değinen yerel 
basın çalışanları, 
"Ülkemizde 
gerçek anlamda

basın 
özgürlüğünün 
varlığından 
söz edebilmek 
mümkün 
değildir" dediler. 
Basın’ın her 
anlamda özgün 
olması gerektiğini 
savunan Gemlik 
Gazeteciler 
Derneği Başkanı 
Ferit Silvan, 
"Basının özgür 
olmadığı 
bir ülkede 
demokrasi ve

insan haklarından 
söz edilemez.
Hızla gelişen 
dünyamızda 
basın özgürlüğü, 
iletişim 
özgürlüğünü de 
kapsayarak 
ulusal boyuttan, 
evrensel boyuta 
taşınmıştır.
Basın 
özgürlüğü, artık 
bir iletişim 
hakkıdır" 
şeklinde 
konuştu.
______ J

SATILIK DAİRE
Emircan Yapı Kooperatifi 

B/Blok Kat: 3 Da:8 
Gemlik Girişi

147 m2, Deniz Manzaralı, 
Çift Banyo 

Doğalgaz Tesisatlı

Tel: 0.532 605 00 19

| DEVREN SATILIK j 
lifimi 

_ devren satiliktir.
(İlçe Merkezinde, müşteri potansiyelli)

Mür: (0.535) 352 65 13j|

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Lozan Antlaşmasının 82. yıldönümü nedeniyle ADD Gemlik Şubesi yönetim kurulu üyeleri tarafından açıklama yapıldı

“llniter yapımıza sahip çıkalım”
Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi Başkanı Mehmet Kızılkaya, Lozan Antlaşmasının 
82. yıldönümü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, 24 Temmuz’un Mustafa Kemal Atatürk’ün 
öncülüğünde başlayan antiemperyalist bir hareketin başarıyla sonuçlandığını resmen kabul 
edilmesinin 82. yıldönümü olduğunu belirtti. Kızılkaya, 24 Temmuz’un Misak-ı Milli sınırları 
içinde çağdaş, laik yepyeni bir Cumhuriyetin doğuşunun yıldönümü olduğunu da belirterek, 
ulusal bütünlüğümüze, üniter yapımıza sahip çıkılmasını istedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Mehmet Kızılkaya, 
Lozan Antlaşmasının 
82. yıldönümü 
nedeniyle yaptığı 
açıklamada, Atatürk 
ilke ve devrimlerini 
sonuna kadar 
savunarak, 
egemenliğimizin 
paylaşılmasına göz 
yumulmamasını 
istedi.
ADD’nin Gürle İş 
Merkezi’nde yönetim 
kurulu üyelerinin de 
katıldığı basın toplara 
tısında açıklama 
yapan Kızılkaya, 24 
Temmuz’un Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
öncülüğünde 
başlayan antiem
peryalist bir hareketin 
başarıyla sonuç
landığının resmen 
kabul edilmesinin 
82. yıldönümü 
olduğunu söyledi.
24 Temmuz’un Misak-ı 
Milli sınırları içinde, 
çağdaş, laik yepyeni 
bir Cumhuriyetin 
doğuşunun 
yıldönümü olduğunu 
hatırlatan Kızılkaya, 
bugünün aynı 
zamanda 
mazlum devletlerin 
yedi düvele karşı 
kazandıkları hukuk 
zaferinin de 82. 
yıldönümü 
olduğunu söyledi. 
Lozan Barış 
Antlaşması’nın dünya 
tarihinde bir dönüm 
noktası olduğunu 
ifade eden ADD 
Gemlik Şube Başkanı 
Mehmet Kızılkaya, 
açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
"Çünkü bu antlaşma 
ile tam bağımsızlık ve 
uluslararası eşitlik 
ilkeleri, dosta 
düşmana kabul

ettirilmiştir. 
24 Temmuz 
1923 tarihi Türk 
Aydınlanma hareke
tinin ulus devlet 
olarak ete, kemiğe 
büründüğünün 
dünyaca kabul 
edildiği gündür. 
Lozan Barış 
Antlaşması, emperya 
list ülkelerce 
dayatılan Sevr'e karşı 
elde edilen siyasi, 
askeri, ekonomik, 
kültürel zaferin 
belgesidir.
Biz, Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi ve 
tüm yurdumuzdaki 
500'den fazla 
şubemiz ile 
Genel Merkezimiz 
olarak Lozan Barış 
Antlaşması’nın 82. 
yıldönümü olan bu 
günü önemsiyoruz. 
Çünkü, günümüz 
Türkiye'sinde gelinen 
nokta 24 Temmuz 
1923 günü malum iç 
ve dış çevrelerce 
sıradan bir antlaş
manın imzalandığı 
gün olarak 
gösterilmek isteniyor. 
İzlenen politikalar 
sonucunda Lozan'ın 
kazanımları birer 
birer gözden 
çıkartılıp, Sevr 
dayatmasına 
geri dönüşün zemini 
hazırlanıyor.
Ulusal bilinç ve 
yurtsever kaygılardan 
uzak siyasal iktidar
ların eliyle ülkemiz; 
ABD ve AB'nin 
güdümüne sokularak, 
devlet bütünlüğümüz, 
egemenliğimiz 
tartışılır duruma 
getiriliyor.
Gelinen noktadaki 
ülkemizin yer altı, 
yerüstü zenginlikleri 
özelleştirme adı 
altında uluslararası 
tekellere, yerli

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Gürle İş Merkezi’ndeki bürosunda 
biraraya gelen Yönetim Kurulu üyeleri, Lozan Antlaşması’nın 82. 
yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptılar. Açıklamada, 
Atatürk ilke ve devrimlerini sonuna kadar savunarak, egemen
liğimizin paylaşılmasına göz yumulmaması istendi.

işbirlikçilerine 
peşkeş çekilmektedir. 
Sosyal Devlet ilkesi 
yok edilip Libaralizm 
adı altında, vahşi 
kapitalizmin önü 
açılmaktadır.
Gelir dağılımı 
dengesiz liği 
uçurumlar halindedir. 
İşsizlik bizzat 
Başbakan'ın belirttiği 
gibi artık altından 
kalkılacak 
durumda değildir. 
Zaten bu nedenle 
siyasi iktidarın 
işsizliği önleme 
çabası da 
yoktur, düşüncesi de. 
Yine; Türk Milletinin 
kayıtsız şartsız elinde 
olan egemenliğine, 
Tahkim Kurulu, 
AİHM gibi kuruluşlar 
ortak olmuşlardır.
Ülkemiz, uluslararası 
birliklere girmek için 
Kıbrıs'ı gözden çıkar

tan, dış siyasetini 
ABD ve AB'ye, 
ekonomisini IMF 
Dünya Bankasına 
teslim eden, 
vatandaşlarının can 
güvenliğini, terörle 
mücadeleyi ABD'nin 
icazetine bırakan 
bağımlı bir ülke 
haline getirilmiştir. 
Ülkemizde, başta 
Milli Eğitim olmak 
üzere ulusal olan, 
milli olan değerlerimiz 
kurum ve kuru
luşlarımız gayri 
milli olma yoluna 
sokulmaktadır. 
Din ve vicdan 
özgürlüğünü siyasi 
malzeme olarak 
kullananlar bu milli 
değerlerimizin, 
çağdaş, laik, bilimsel 
toplum yapımızın 
yerine ümmetçi, 
şeriatçı ortaçağ 
anlayışını getirme

çabalarını 
artırmışlardır. 
Egemenliğini 
paylaşmış, üniter 
yapısı dağılmış, 
Atatürk İlkeleri yerine 
şeriatı devlet yöneti
minde esas olan ılımlı 
bir İslam Cumhuriyeti, 
hem gerici kesimin 
hem de ABD;
AB ve Uluslararası 
tekellerin ortak 
hedefidir. Çünkü, 
bu odaklar Lozan 
Barış Antlaşmasıyla 
yenilgilerini bel
gelemişlerdir. Bu 
ortak hedefler için 
tarafların birlikte 
nasıl çalıştıklarını, 
Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin temellerinin 
nasıl oyulduğunu 
gün be gün 
izliyoruz.
İşte biz, ADD 
olarak, artık bunları 
izlemek yerine,

Ulusal bütün
lüğümüze, üniter 
yapımıza sahip 
çıkılmasını istiyoruz. 
Atatürk İlke ve 
Devrimlerini sonuna 
kadar savunarak 
egemenliğimizin 
paylaşılmasına 
göz yummayalım. 
Din ve vicdan 
özgürlüğümüzü 
siyasete alet 
ettirmeyelim.
Çağdaş, laik, bilimsel 
toplum yapımız 
içinde inançlarımızı, 
şeyhlere, şıhlara, 
tarikatlara odaklan
madan özgürce 
yaşayalım. 
Ürettiğimizi 
tüketerek, kendi 
zenginliklerimizi 
kendimiz kullanarak, 
güdümsüz 
ekonomik politikalar 
uygulayarak 
insanlarımıza, 
gençlerimize ümitli 
gelecekler yaratalım. 
Lozan zaferinin bu 
82 yıldönümünde 
onun anlam ve içeriği 
doğrultusunda tüm 
halkımızı ülkemiz 
üzerinde oynanan 
oyunlar hakkında 
uyanık olmaya, 
geleceğine, ülkesine, 
bağımsızlığına sahip 
çıkmaya, bunun için 
seslerini güçlerini 
demokratik kitle 
örgütlerinde 
birleştirmeye 
çağırıyoruz.
Bu anlamlı günün 
Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin nerelerden 
geçilerek kurul
duğunu, bu günlere 
nasıl gelindiğinin 
irdelenip düşünülme
sine vesile olmasını 
diliyor ve şanlı 
Lozan Barış 
Antlaşması’nın 82. 
Yıldönümünü 
kutluyoruz."
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Ticaret ve Sanayi Odası’nda uzun yıllar kullanılan büro malzemeleri depolardan çıkarılarak gösterime sunudu.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda 
uzun yıllar büroda 
kullanılan daha 
sonra kaldırılan 
birçok büro 
malzemesi depo
dan çıkarılarak 
sergilenmeye 
başlandı.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, Sicil 
Memurluğu ve 
arşiv bölümünde 
yapılan onarım 
sırasında eski 
makinaların ortaya 
çıkmasıyla 
bu makinaları 
sergileme fikrinin 
doğduğunu 
belirterek, şunları 
söyledi:

"Odamızda en 
az 50 yıl önce 
kullanılan zamanın 
modern büro ma 
kınaları, yerlerine 
yenileri çıkınca 
depolara 
kaldırılmış.
Bunları bulup te 
mizledikten sonra 
üyelerimizin ve 
Odamızı ziyarete 
gelenlerin hizme
tine sunmak için- 
giriş bolümüzde 
bir yer yaptık. 
Eski baskı maki- 
naları, hesap maki- 
naları, daktilolar 
bugün fotokopi 
makinalarını 
görenler, yeni 
teknolojiyi ile eski 
karşılaşıyorlar ve 
büyük ilgi duyu

w

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt ve 
Genel Sekreteri Agah Arda, gelen bir konukları
na Oda’da kullanılan eski büro makinalarının 
sergisini gezdirirken görülüyor.

ENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları

yorlar.
Odamızla ilgili bu 
tür sergileri hazır
ladıkça üyelerimi 
zin ve halkımızın 
gösterimine 
sunacağız" 
dedi.

Sakana Misina Ağları
* ip Ağ

Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa

. Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

w Jiğa mlvtlır ile lıiyıtlinrjtjt

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt 

Plaka , Ruhsat, Fenni 
muayene 

Sigorta işlemleri yapılır.

G&srâg 'D Kİ©
Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

kimliğimi, 
İlçe Trafik Şube 
Müdürlüğünden 
aldığım sürücü 

ehliyetimi, Uludağ 
Üniversitesinden 
aldığım Öğrenci

Kimliğimi 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

Selçuk KAMIŞ

Erksin ŞEkJEkJ 
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

MUDANYA / BURSA 
Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 

GSM : (0.532) 297 23 18

Bayan hastaya 
bakacak 

bayan hasta 
bakıcı aranıyor.

Müracaat Tel: 513 26 10
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r maçına nazil anıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa'nın tek bayan 
futbol takımı olan 
Gemlik Zeytinspor, 
konuk edeceği 
İstanbul Dostlukspor 
maçına hazırlanıyor. 
Eylül ayında 
başlayacak olan 
bayanlar ligi için

hazırlıklarını 
sürdüren 
Zeytinspor, 
Cumartesi günü 
ilçe stadında 
İstanbul 
Dostlukspor ile 
hazırlık maçı 
oynayacak.
Saat 15.00 te 
oynanacak maça 

iddialı hazırlanan 
Zeytinspor, takı
ma yapılan 
takviyelerle daha 
da güçlenmiş 
durumda.
Kulüp Başkanı 
İhsan Ünlü, 
yaptığı açıklama
da, Eylül ayında 
başlayacak 
Türkiye ligine 
iyi hazırlanmak 
için çeşitli 
takımları davet 
ettiklerini 
belirterek, 
Cumartesi günü 
yapılacak 
hazırlık maçına 
tüm ilçe halkım 
davet ederek 
destek 
beklediklerini 
söyledi. Zeytinspor Bayan Futbol Takımı, İstanbul Dostlukspor ile cumartesi 

günü ilçe stadında oynayacağı maça iddialı hazırlanıyor

Bisikletli çocuklar 
tehlike yaratıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Tercih formlarını teslim 
etme süresi başladı

Yaz aylarında çok 
kullanılan iletişim 
araçlarından olan 
bisikletli çocuklar, 
kalabalık caddelerde 
tehlike yaratıyor, 
özellikle küçüklere 
karne hediyesi 
olarak alınan 

bisikletlerle cadde 
ve sokaklarda 
gezinen çocuklar 
araç sürücülerine 
korkulu anlar 
yaşatırlarken, 
kendi hayatlarını da 
tehlikeye atıyorlar. 
Takip edecekleri 
şeritleri bilmeden 
trafiğin içine 

çıkan bu çocuklar 
aksi yönden gelen 
araçları da zor 
durumlara 
sokuyorlar. 
Kaldırımlarda 
yayaların da 
korkulu rüyası olan 
bisikletli çocuklar, 
kazalara da yol 
açabiliyorlar.

Üniversite 
adaylarının tercih 
formlarını teslim 
etme süresi 
bugün başlıyor. 
Üniversite adayları, 
tercih formlarını 25 
Temmuz-3 Ağustos 
tarihleri arasında 
lise müdürlüklerine 
teslim edebilecekler. 
Adaylar, tercih 
formlarını ÖSYM'nin 
www.osym.gov.tr 
adresli internet 
sitesinden de 
gönderebilecekler. 
ÖSYM Başkam 
Ünal Yarımağan,

Doğu Akdeniz Bölgesi sallandı
Jeofizik Mühendisleri 
Odası (JMO) Adana 
Şube Başkanı Melih 
Baki, Doğu 
Akdeniz'de dün 
meydana gelen 
depremleri yakından 
izlediklerini 
belirterek, 
bölgenin sismik 
olarak aktif bir 
sürecin içinde 
olduğunu söyledi.

tercih yapacak 
adayların puanlarıyla 
hangi bölümlere 
girebileceklerini 
iyi araştırmaları 
gerektiğini belirtti.

Baki yaptığı 
açıklamada, 
dün ilk olarak saat 
14.36'da Hatay'ın 
Erzin ilçesi'nde 
4.1, saat 16.07'de 
Malatya'da 3.4 
ve saat 16.26'da 
da Adana'nın 
Ceyhan 
İlçesi'nde 3.5 
büyüklüğünde 
deprem meydana 

Yarımağan, 
tercih yaparken 
bölümlerin yüzdelik 
dilimlerine bakmanın 
daha sağlıklı 
olduğunu kaydetti.

geldiğini belirti. 
Baki, "Meydana 
gelen ve devam 
eden sarsıntılar 
Doğu Akdeniz'in 
sismik olarak aktif 
sürecin içinde 
olduğunu 
gösteriyor" dedi. 
Baki, bölgedeki 
sarsıntıları izlemeye 
devam ettiklerini 
bildirdi.

http://www.osym.gov.tr
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PKK artık mayınla saldıramayacak o
PKK'nın, son bir yıl 
içinde Doğu ve 
Güneydoğu’da askerî 
birliklere yönelik uza
ktan kumandalı tuzak 
mayın ve C-4’lü 
eylemlerini artırması 
üzerine yeni tedbirler 
geliştirildi. 
PKK/Kongra-Gel’in, 
son bir yıl içinde 
Doğu ve 
Güneydoğu’da askerî 
birliklere yönelik uza
ktan kumandalı tuzak 
mayın ve C-4’lü 
eylemlerini artırması 
üzerine yeni tedbirler 
geliştirildi.
Jandarma Genel 
Komutanlığı, birlik
lerin geçtiği yollara 
ve güzergâhlara 
döşenen C-4’le 
güçlendirilmiş bom
balara karşı mayın 
koruyuculu 30 
civarında Cobra 
marka zırhlı araç 
satın almak için 
harekete geçti. Her 
biri 150 bin dolara 
mal olacak Cobra’lar, 
Emniyet Genel

Müdürlüğü’nün 
Gölbaşı’ndaki Bomba 
Eğitim Merkezi’nde 
testten geçirildi. 
Cobra’lar anti-per- 
sonel mayınlar ile 
plastik patlayıcıların 
kullanıldığı testten 
geçmeyi başardı. 
Bölücü terör örgütü 
PKK, özellikle son bir 
yıl içinde Doğu ve 
Güneydoğu’da risk
siz tuzak bombalı 
eylemlere yöneldi. 
Örgütün risksiz 
eylem kararı polis ve 
askerin istihbarat 
raporlarında da yer 
alıyor. Askerî kon
voyların geçtiği yol 
üzerine ya da 
kenarlarına döşenen 
anti-personel mayın 
ve C-4 plastik pat-

layıcılar 
teröristlerce tel
siz ya da cep 
telefonuyla uzak
tan kumanda ile 
patlatılması 
sonucu Silahlı 
Kuvvetler’in şehit 
ve yaralı verme

sine neden oldu. 
Silahlı Kuvvetler 
şimdi plastik pat
layıcı C-4 ve A-4 ile 
güçlendirilmiş tuzak 
bombalara karşı 
mayın koruyuculu 
Cobra marka zırh 
araçlar alacak. 
Cobra’lar uzaktan 
kumandalı tuzak 
bombalı eylemlerin, 
yoğun görüldüğü 
Şırnak, Bingöl, 
Tunceli, Siirt, 
Diyarbakır, Mardin, 
Ağrı, Cizre, Hakkari, 
İğdır ve Van gibi 
illere gönderilecek. 
Şoför ve makineli 
tüfek kullanıcısı dahil 
7 kişi kapasiteli olan 
Cobra’ların herhangi 
bir tuzak bomba ile 
teması halinde şehit

ya da yaralı zayiatını 
asgariye indirmede 
etkili olacağı 
düşünülüyor.
Halen, Jandarma’nın 
envanterinde BTR ve 
Şortland adı verilen 
zırhlı araçlar 
bulunuyor. Yeni satın 
alınacak Cobra’lar, 
terörle mücadele 
eden Jandarma’nın 
zırhlı araç filosuna da 
güç katacak.
Saldırılara karşı 
kalkan oluşturacak 
olan Cobra’lar kalın 
mayın koruyucu 
zırh donanımlı.
Üst düzey bir 
yetkili, Cobra’ların 
şehit zayiatını 
düşüreceğini 
belirterek, şöyle 
konuşuyor: “Bu 
araçları satın 
almamızdaki amaç, 
yol üstüne döşenen 
mayın ve C-4’le 
tahrip gücü artırılan 
patlayıcıların infilak 
ettirilmesinde şehit 
zayiatını en aza 
indirmek. Bizim de

dileğimiz şehit olma
ması.” Aracı test 
edene polis yetkilileri 
Cobra’ların bom
balara karşı son 
derece güçlü imal 
edildiğini belirtiyor. 
Cobra model zırhlı 
aracın özellikleri 
Zor muharebe 
koşullarında gündüz, 
gece her hava şartın
da görev yapabiliyor. 
Kalın mayın koruyu
cu zırh donanımlı 
aracın görev teçhizatı 
tümüyle bilgisayar

kontrollü. Belirlenen 
hedeflere ilişkin bil
giler frekans atlamalı 
telsiz sistemi, hedefe 
ilişkin görüntüler ise 
RF Mikrodalga Link 
kullanılarak komuta 
merkezine aktarılıyor. 
Tekerlekli hafif zırhlı 
araç (COBRA) 
üzerine kurulu 
sistem, bozuk 
arazide ve tehdit 
altında görev yapa
bilme imkânına 
sahip.

Mısır’da 2 M öldü
Mısıfın Şarm El Şeyh tatil beldesinde düzenle
nen bombalı saldırıların ardından haber alına
mayan Türk vatandaşlarından Erhan Divlecen 
ve Bilgehan Yalçın'ın hayatını kaybettiği 
bildirildi.
Bilgehan Yalçın'ın, saldırılarda yaralanan eşi 
Çağla Yalçın, Dışişleri Bakanhğı'mn girişimiyle 
askeri bir ambulans uçağıyla öğle saat
lerinde Ankara'ya gönderilmişti.
Civaner, diğer 2 kayıp Türk vatandaşı için 
araştırmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

AROL MOBİLYA
~~ MUTFAK DOLAPLARI 

YATAK ODASI
~~ GENÇ ODASI 

DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

ADA PANSİYON
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 w ......... h#
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK Dereagzı Mevkii • Büy ükkumla / GEMLİK 
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA Rezervasyon Tel: 539 03 03
Tel: (0.224) 363 98 72 7
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Özel eğitime erken 
yaşta başlanacak

İlave ücret isteyen sağlık 
kuruluşlarına cezaBelirlenen 

lişkin bil. 
ıs atlamak 
mi, hedefe 
intüler ise 
ılga Link 
(komuta 
aktarılıyor 
ıafif zırhlı
IA) 
ulu 
uk 
ehdit
■V yapa* 
una

s
: düzenle- 
>er alına- 
Divlecen 
tiği

nan eşi 
irişimiyle 
iğle saat-

için 
ti.

Milli Eğitim 
Bakanlığı, özel "Özel 
Eğitim Okullan"nda 
eğitim-öğretimi, 
yönetimi, kayıt-kab- 
ulü, devam-devamsı- 
zhk, nakil ve öğrenci 
başarısının değer
lendirilmesi ile ilgili 
esasları düzenleyen 
bir yönetmelik hazır
ladı.
Buna göre;
•Özel eğitim kuram
larında aday kaydı 
yapılırken bireyin 
takvim yaşından çok, 
gelişim özellikleri ve 
bireysel yetersizlik 
düzeyine bakılacak, 
-Ailelerin, özel eğitim

Eşini öldürene aylık yok
Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu, eşini 
kasten öldüren bir 
kadına SSK'dan ölüm 
aylığı bağlanamaya- 
cağına karar verdi. 
Bir kadının SSK'dan 
aldığı ölüm aylığı, 
kocasını kasten 
öldürdüğü gerekçe
siyle kesildi ve öde
nen aylıkların iadesi 
istendi.
Kadın, öldürme 
olayının kocasının 
ağır tahriki nedeniyle 
meydana geldiğini 
savunarak, ölüm 
aylığı bağlanması ve 
ödenmeyen aylıkların 
iadesine karar ver
ilmesi istemiyle dava 
açtı.
Adana 1. İş 
Mahkemesi, davayı 
reddetti. Davacı 
kadın, yerel mahke
menin kararını temyiz 
etti. Temyiz istemini 
görüşen Yargıtay 10. 
Hukuk Dairesi, yerel 
mahkemenin kararını 
bozdu.
Bozma kararından 
sonra dosyayı 
yeniden inceleyen 
yerel mahkeme, ilk 
kararında direndi. 
Davacının bu kararı 
da temyiz etmesi 
üzerine dosya 
Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu'na 
geldi. Hukuk Genel 
Kurulu, yerel mahke
menin direnme 
kararını oyçokluğuy- 
la onadı.
Genel Kurul'un 
kararında, Sosyal

sürecinin her boyutu
na aktif katılmaları ve 
eğitimleri 
sağlanacak, 
-Özel eğitimde 
süreklilik esas 
olacak,
-Bireyin okula devam 
edemediği günlerde

Sigortalar 
Kanunu'nda ayrı bir 
düzenleme bulun
madığı ifade edilerek, 
sorunun çözümünde 
genel hükümlerden 
yararlanılması gerek
tiği vurgulandı. 
Türk Medeni 
Kanunu'nun miras 
bırakanı kasten ve 
hukuka aykırı olarak 
öldüren veya öldürm
eye teşebbüs eden
lerin mirasçı olamay
acakları gibi, ölüme 
bağlı herhangi bir 
hak da edinemeye- 
ceklerini hükme 
bağladığı anımsatılan 
kararda, Emekli 
Sandığı Kanunu'nun 
aylık bağlanacak 
kişiyi kasten ve hak
sız yere öldüren veya 
öldürmeye teşebbüs 
edenlere dul ve yetim 
aylığı bağlanamaya
cağını öngördüğü 
kaydedildi. Kararda, 
şöyle devam edildi: 
"Türk Medeni 
Kanunu ve Emekli 
Sandığı Kanunu’nda 
belirtilen hükümler 
sosyal güvenlik 
hukuku alanında 
evrensel hukuk 
ilkeleri arasında yer 

alması gereken birey
sel ve iyileştirme 
programı ailenin 
isteğine bağlı telafi 
edilecek, 
-Bireysel, grup ve 
iyileştirme program
ları tatil günlerinde 
de devam edecek.

alan 'hiç 
kimsenin 
kendi kusu
rundan 
yararlana
mayacağı' 
ilkesinin 
gözetilmesi
ni zorunlu 
kılmakta, 
sigortalının 

kasten öldürülmesi 
halinde Sosyal 
Sigortalar 
Kanunu'nda öncelik
le aranan 'ölüm 
aylığına hak kazan
ma' olgusunun 
gerçekleşmediği 
sonucunu ortaya 
koymaktadır 
Aksine düşünce, 
yasa koyucunun 
temel kavramlar 
yönünden sosyal 
güvenlik kurumlan 
arasında farklılık 
yaratmak istediği 
sonucunu ortaya 
koyacaktır ki, bu 
durumda buna ilişkin 
düzenlemeye yasa 
metninde açıkça yer 
verilmiş olması 
gerekirdi." 
Çoğunluğun 
görüşüne katılmayan 
9. Hukuk Dairesi 
Üyesi Mustafa 
Kıcalıoğlu, karşı oy 
yazısında, bu durum
da bir kanun boşluğu 
bulunduğunu 
belirterek, kanun 
koyucunun bu 
boşluğu bilinçli 
bıraktığı 
düşüncesinin daha 
doğra olacağını 
savundu

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
hasta veya yakın
larının onayı 
olmadan ilave ücret 
alan sağlık tesisler
ine cezai müeyyide 
uygulandığını 
bildirdi.
Başesgioğlu, Mersin 
Bağımsız Milletvekili 
Hüseyin Güler’in 
yazılı soru önerge
sine verdiği cevapta, 
SSK’lı hastaların özel 
sağlık kuruluşların
dan yararlanması 
uygulamasının has
tanelerin Sağlık 
Bakanlığı’na 
devredilmesinden 
önce başladığını 
anımsattı.
SSK’mn, özel ve 
resmi sağlık kuram
larıyla imzaladığı 
sözleşmelerle hizmet 
satın aldığını anlatan 
Başesgioğlu, 
sözleşme 
metinlerinde, hasta 
veya yakınlarının 

I yazılı onayı alın

; Man ölüm irimsi aıtı
SSK verilerine göre, 
1994-2003 yılları 
arasında 831 bin 248 
iş kazasında toplam 
10 bin 85 kişi 
yaşamını yitirdi. 
Ekonomi Muhabirleri 
Derneği'nin aylık 
yayın organı Ekonom 
Dergisi'nde yer alan 
"İş Kazaları Ölüm 
Makinaları Gibi" 
başlıklı araştırmaya 
göre, iş kazaları ve 
meslek hastalıkları 
telafi edilemeyen 
manevi kayıplara, 
insan yaşamlarına 
mal olurken, 
ekonomik 
açıdan da trilyonlar
ca lira zararı 
beraberinde getiriyor. 
Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) veriler
ine göre, her yıl 
dünyada 1.2 milyon 
kadın ve erkek iş 
kazaları ve meslek 
hastalıkları nedeniyle

madan ilave ücret 
istenemeyeceği 
yönünde hükümler 
bulunduğunu 
vurguladı.
İlave ücret aliminin 
tamamen hastanın 
veya yakınlarının 
onayına bağlı 
olduğunu belirten 
Başesgioğlu, 
"Dolayısıyla hastanın 
yazılı onayı alın
madan ücret alınması 
sözleşme hükümleri 
açısından kabul 

yaşamını kaybediyor. 
Her yıl 250 milyon 
insan iş kazaları, 160 
milyon insan da 
meslek hastalıklarına 
maruz kalırken, iş 
kazaları nedeniyle 22 
bin çocuk da henüz 
oyun çağında hayata 
veda ediyor.
ILO kaynakları, küre
sel toplam gelirin 
yüzde 4'ünün iş 
kazalarında kaybe
dildiğini ortaya 
koyuyor. 
Dünyada olduğu gibi 
Türkiye'de de iş 
kazaları ve 

edilebilir bir uygula
ma şekli değil" dedi.
Hastaların rızası 

dışında para alındığı
na ilişkin şikayetlerin 
incelendiğini bildiren 
Başesgioğlu, 
şikayetin haklı 
olması durumunda 
alınan paranın iade 
edilmesi yanında 
ilave ücret alan 
sağlık tesislerine 
cezai müeyyideler 
uygulandığını 
kaydetti.

meslek hastalıkları, 
yıllardır en önemli 
sorunlar arasında 
olmaya devam 
ediyor.
Türkiye'de ortalama 
olarak her 82.4 iş 
kazasında bir ölüm, 
her 6.8 dakikada 
bir iş kazası mey
dana geliyor.
İşyerindeki sigor
talıların sayısına 
oranlandığında en 
fazla iş kazasının 1-3 
arasında işçi 
çalıştıran işyer
lerinde olduğu 
dikkat çekiyor.
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yden hükümete eleştiri
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) 
Denizli Milletvekili 
Mehmet Neşşar, 
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ'ın, 
vatandaşın sesine 
kulağını tıkadığını 
belirterek, "Bakanın 
derdinin sağlığı 
düzeltmek 
olmadığı, tam tersi 
ülkeyi geri taşı
maya çalıştığı 
anlaşılıyor" dedi. 
Konuyla ilgili açık
lama yapan CHP 
Denizli Milletvekili 
Mehmet Neşşar, 
"Anadolu'da şarbon 
salgınlar yaşanıyor. 
Keneden geçen, adı 
duyulmadık 
hastalıklar türemiş 
ve can alıyor. 
Bunları gözü 
görmeyen sağlık 
bakanı, hastane ve 
muayenehanelerde 
mescit açma der
dine düşmüş. 
Bakan, vatandaşın 
feryatlarına ve çare
sizliğine kulak 
tıkamış, bil
inçaltının ve bir

takım saplan
tılarının arkasından 
gidiyor. Bakan 
yakında muayene
hanelerde 'Yasa 
dışı eğitim kurumu 
açma zorunluluğu 
da getirirse şaşır
mamak gerekir" 
dedi. İktidarın 
maskesinin artık 
düştüğünü ifade 
eden Milletvekili 
Neşşar, "Bakanın 
derdinin sağlığı 
düzeltmek 
olmadığı, tam tersi 
ülkeyi geri taşı
maya çalıştığı 
anlaşılıyor. Dini 
inançların bu denli 
siyaset malzemesi 
yapılması, bilime ve 
tıbba karşı bir 
saldırı olmak dere
cesini aşmış, 
inançlara da büyük 
bir saygısızlık 
boyutu ortaya çık
maya başlamıştır. 
Ülke için çok büyük 
bir talihsizlik olan 
bu durumun 
yanıtını Türk halkı 
mutlaka verecektir" 
diye konuştu.

DYP Genel Başkanı Ağar, ağır konuştu
DYP Genel Başkanı 

Mehmet Ağar, 
hükümetin uygu
ladığı politikalarla 
birçok kesimin zor 
durumda kaldığını 
söyleyerek, "Bu 
zalim hükümeti 
yıkmak, en temel 
demokratik göre
vimizdir" dedi. 
Aydın'ın Kuşadası 
İlçesi'ndeki Pine Bay 
Otel'de, DYP Söke İlçe 
Teşkilatı'nın düzen
lediği dayanışma gece
sine katılan DYP Genel

nan Ağar, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Orta 
Doğu ve ön Asya 
coğrafyasının en güçlü 
ve caydırıcı gücü olan

L

Başkanı Mehmet Ağar 
hükümete yüklendi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın tele
vizyon programlarında 
söylediklerinin 24 saat 
sonra okyanus ötesin
den tekzibe uğradığını 
ve bu tekzibe karşı 
cevap bile ver
ilemediğini öne süren 
Ağar, "Bu zalim 
hükümeti yıkmak en 
temel demokratik 
görevimizdir" dedi. AK 
Parti hükümetinin ikti
dara geldiği ilk zaman
larda yanlış politikaları 
ve yapamadıkları 
yüzünden büyük sıkın
tılara yol açtığını savu-

ordunun başına geçir
ilen çuval, dolaysız 
olarak aciz hükümetin 
başına geçirilmiş bir 
çuvaldır. Bu çuvalı 
çıkartacak irade de 
sadece ve sadece mil
letin iradesidir, DYP 
iradesidir. Biz iç 
mücadeleyle kavrulan 
bir parti haline 
geldiğimizde dışa 
karşı mücadele 
edecek enerjiden yok
sun hale geliriz.
Bunları yapmak bizim 
işimiz değil. Bugün 
Türkiye tarihinde 
görülmemiş, en zalim
ce şekilde kadrolaş
mayı yapan, millet'

arasında en büyük 
ayrımcılığı yapan, 
fakiri fukarayı ezen, 
esnafı yiyecek 
ekmeğe muhtaç eden, 
memurlara sürgünün 
dışında hiçbir muame
leyi uygun görmeyen 
bu zalim hükümeti yık
mak, en temel 
demokratik göre
vimizdir." 
Kendisinin DYP Genel 
Başkanı olduğu sürece 
parti içinde gruplaş
malara yol açacak bir 
yanlışlık yapmaya
cağını söyleyen Ağar, 
"Bu büyük kitle par
tisinin içinde en önem
li zorluk, parti içinde 
gruplaşma yaratma 
hevesidir. Yaratılan her 
grup genel başkanın 
etrafını çevreler. Genel 
başkan herkese eşit ve 
yakın olmak zorun
dadır. Bütün tercihlerin 
hepsini yapacak 
yegane güç tabandır, 
halktır, millettir" 
diye konuştu. 
Bugünün 
Türkiye'sinde 
herkese önemli 
görevler düştüğünü 
vurgulayan DYP 
Genel Başkanı Mehmet

Ağar, siyasetin hiçbir 
şekilde kişisel ihtirasın 
kin haline getirilme 
alanı olmadığını ifade 
ederek, "Geçmişin 
bütün hatalarından 
ders alarak, üzerimize 
düşen görevler var. 
Siyaset, hepimizin 
hoşgörüyle, sevecen
likle, hatalara karşı 
ılımlı ve olumlu 
yaklaşması lazım 
gelen davranışlar 
biçimidir. Yarın bu 
parti iktidar 
olacak ve çok 
şeyler yapacaktır. 
Ben çok çalıştım. 
Herkes uyuduktan 
sonra uyudum. 
Burada fedakar 
arkadaşlarımız var. 
2004 yılı seçimlerine 
girdiğimizde partimiz 
yüzde 2, yüzde 3'lerde 
kaldı diye zil takıp 
oynayanlar vardı. 
Dışarıdaki siyasi rakip
lerimizin olduğu kadar, 
parti içinde de iktidar 
mücadelesinin bu 
şekilde yapılacağını 

zannedenler vardı. 
Bütün bunların hepsini 
affettim. Görmezden 
geldim" şeklinde 
konuştu.

Enerji
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'Hilmi Gül 
sıkıntımız 
Çeşitli ziy 
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otuz. Bu 
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lendirdiğ 
gösterge

ÜNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ S

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

Yeni Çift Çeker Modelleri 
Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
Ne w Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77
GSM : (0.532) 312 22 39
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

* Marshall, Akçalı inşaat boyalan 
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi
° Doğalgaz Sobası

Kalorifer Petek ve Malzemeleri
* Baymak Kombi ve E.C.A
> => Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30
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(Hilmi Güler, "elektrik 
sıkıntımız yok" dedi. 
Çeşitli ziyaretlerde 
bulunmak üzere 
Ordu'ya gelen Güler, 
[elektrik üretiminde, 

zil takıp ' 
r vardı.
siyasi rakip 

•İd uğu kadar! 
e de iktidarI 
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Izemeleri

ETLERİ'

■Rİ

kömür ve doğalgazda 
kısıtlama yaptıklarını
kaydederek, 
"Barajlarda sürekli 
suya ağırlık veriy

oruz. Bu nedenle de 
132 aydır elektriğe 
[zam yapmadık. Bu da 
suyu değer
lendirdiğimizin 

(göstergesidir" dedi.

AK Parti iktidara 
gelmeden önce elek
trik üretiminde yerli 
oranının yüzde 38, 
ithalatın ise yüzde 62 
olduğunu belirten 
Güler, "Şimdi, bunu 
yarı yarıya getirdik. 
Elektrik sıkıntımız

yok. Sadece 
TEDAŞ'ın 
Türkiye'deki kablo 
uzunluğu 800 bin 
kilometredir. 
Ekvatorun 40 bin 
kilometre olduğunu 
düşünürsek, yap
tığımız iş daha iyi

ATO’dan tarım araştırması
Ankara Ticaret Odası 
(ATO), gayri safi milli 
hasılanın yüzde 
11.3'ünü oluşturan, 
istihdamın ise yüzde 
33'ünü barındıran 
Türk tarımının, yanlış 
politikalar nedeniyle 
ecel terleri dök
tüğünü ileri sürdü. 
ATO'nun tarım 
araştırmasına göre, 
2003 yılında yüzde 
2.5 küçülen tarım 
sektörü, 2005 yılının 
ilk çeyreğinde de sıfır 
büyüme ile yerinde 
saydı.
Kasım 2002 ile 
Temmuz 2005 döne
minde, tarımda üre
tim girdilerindeki 
maliyet artışları

yüzde 100'ü bulurken, 
ürün fiyatlarında ise 
yüzde 30 ile 80 
arasında bir 
gerileme 
meydana geldi.
Tarım ürünlerinin 
temel girdilerinden 
mazotta son 2.5 yıllık 
süreçte yaşanan fiyat 
artışı, TL bazında 
yüzde 61.8, dolar 
bazında ise yüzde 
100'ü buldu.
Tarımda kendi 
kendine yetmekle 
övünen Türkiye'de 
son 2 yıldaki ithalat 
artışı yüzde 58.8'e 
ulaştı.
Bu dönemde gübre 
fiyatlarındaki artış da 
yüzde 100'ü aşarken,

MLİK

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 

meşrubat, 
çerez temin edilir.

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30
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Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

anlaşılır" diye 
konuştu.
20 yıldır Türkiye'de 
elektriğe yatırım 
yapılmadığını ifade 
eden Güler, "Sanki 
bizi beklemişler. Biz 
de halının altına pis
liği sürmüyoruz.
Yatırım yapmaya 
çalışıyoruz ama bun
ları da öncelik sırası
na göre sürdüm 
yoruz" dedi.
Güler, Türkiye 
genelinde bu yıl 1.5 
milyon ton kömür 
dağıtacaklarını da 
bildirdi.

tohumluk, tarım ilacı, 
sulama ücretleri ve 
yem fiyatlarındaki 
artış yüzde 36 ile 
yüzde 233 arasında 
değişti.
ATO araştırmasında, 
girdilerdeki bu duru
ma karşılık, Kasım 
2002 ile Temmuz 2005 
döneminde bazı ürün
lerin piyasa fiyatların
daki değişme de şu 
şekilde verildi: 
Fiyatı artanlar: 
Buğday yüzde 3.5, 
mısır yüzde 22.7, 
ayçiçeği yüzde 12.5, 
şeker pancarı yüzde 
33.6, çay yüzde 82.8, 
tütün yüzde 8.7, et 
(karkas) yüzde 25.7 
Fiyatı düşenler:

Pamuk yüzde 37.5, 
kuru üzüm yüzde 
10.4, kuru incir yüzde 
20, beyaz kiraz yüzde 
73.3, kayısı yüzde 80, 
vişne yüzde 57.1, 
domates yüzde 33.3 
Araştırmada, 2002 
yılında serbest 
piyasada 280 bin 
liraya alıcı bulan buğ
dayın, bu yıl TMO'nun 
365 bin lira fiyat açık
lamasına rağmen, 
ortalama 290 bin 
liraya satılabildiği 
vurgulandı ve girdiler 
ile tarımsal ürün 
fiyatlarındaki bu 
gelişmenin, Türk 
çiftçisini ürettiğine 
pişman ettiği görüşü 
savunuldu
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Ağaçlar meyve vermeye başladı
Gemlikspor’da tesis yok, Gemlikspor’da 

alaka yok, Gemlikspor ve öteki kulüplere 
Belediye tarafından yaklaşım yok diye defalar
ca yazdım.

Hem Gemlikspor Başkanından hem de her 
zaman sahip çıkan Belediye Başkanından iste
dim.

Ağaçlar meyvesini vermeye başladığını 
duyar gibiyim. Öncelikle Zeytinspor’a yapılan 
yaklaşım var. Nedir? Zeytinspor ilçemizde 
bulunan kapalı spor salonlarından istifade 
edemiyordu. Şimdi ise istifade ediyor.

Beden Terbiyesi İlçe Müdürü Burhan Arıkan 
Zeytinspor’un voleybol takımına Hoca ve 
menejer olduğunu duydum.

Burhan Arıkan için bulunmaz fırsat, kursa 
gidip, voleybolda öğrendiklerini genç zeytin- 
sporlulara öğretmek fırsatı ve kursuda iyi dere
ceyle bitirip voleybolda diploma alması iyi 
olur.

Nede olsa kapalı spor salonu yapılıyor. Eğer 
zamanı varsa ki ileride olur, basketbol 
koçluğuna soyunursa işte Orhangazi’ye git 
meye hacet kalmadı.

Zeytinspor bayan takımı içinde sevindirici 
gelişme olmuş.

İnanıyorum ki Emir’i Belediye Başkanı ver
miştir.

Kız futbol takımı sağda solda yeri ve 
zamanı belli olmayan vakitte idman yapıyor
lardı. Zaman zaman çok istenmesine rağmen 
bir türlü Gemlik Atatürk Stadından istifade 
edemiyordu.

Birden değişen neydi kimdi işte bu değişim K 
güzel değişim. Eğer imkanlar olsada öteki 
kulüplerimize imkanlar dahilinde idman sah- 
naları yapabilsek sevindirici bir olay olurdu.
İkinci bir idman sahasının yapılacağıdır ne 
güzel.

Nerede yapılacağını bilmiyorum, düşünmek 
bile o işe adapte olmak demektir.

Ben çok iyi hatırlıyorum. Mehmet Tan 
zamanında ilçe sahasından istifade etmek için 
bir hayli itişmeler ve bir hayli sürtüşmeler 
olmuştu.

Kaymakamlık kanalı ile haftada bir gün 
idman gerekirse haftada bir maç oynamak için 
izin çıkmıştı.

Öteki senelerde umumiyetle aynı teraneler 
oldu. Değişiklik müdürde değil değişiklik Sayın 
Başkanda.

Geçen sene bir maç kendi sahamızda 
oynayalım diye dilekçe ile izin almamıza rağ
men maalesef yüzümüze bakan olmadı.

Tabi kişi benim Amcam değil ki
Ne olursa olsun değişim güzel şey
Benim yapımda kim olursa olsun güzeli, 

doğruyu söyleyen, şimdi yazmakdan çekinen 
bir kişi değilim.

Spor hayatımda sene 1963-1964 yılı 
Tavşanlı Linyitspor’a yeni tranfer oldum. 
Kulüpten istifadem o zamanlar profesyonel 
takımlara tanınmayan haklardan istifade edi
yordum.

Bir söz evliliğimin sarsılmasına eşimden ve 
edindiğin menfaatlerden dışlanmam olurdu, 
şöyle Linyit Şekerspor maçı oynuyoruz. Birinci 
devre diziliş oynayış hep yanlışlarla oldu ben 
ise hayatımın en acemi futbolunu oynamak 
durumunda kalmıştım.

Devre arasında odamıza girdiğimde o 
zamanın Eskişehiri çalıştırmış, kariyeri olan 
hocanın bana söylediği iki söz üzerine kendisi
ni soyunma odasından yanlış yaptığını söyle - 
yerek çıkmasını istedim.

Evet Tavşanlı çok yakın isteyen gidip bu 
hadiseyi öğrenebilir.

Maç ikinci yarı lehimize gelişki ve hoca gitti. 
Ben böyleyim. Riyakarlığa tahümmülüm yok.
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Sel ül ite karşı doğal beslenmenin önemi
Selülit, günümüz 
kadınının asli sorun
larından. İşin tatsız 
yanı, selülitin baş 
edilmesi kolay bir 
problem olmayışı ve 
fazla kiloyla doğrudan 
ilişkisi bulunmayışı. 
Vücutta bir dolaşım 
problemi ortaya çık
tığında selülit oluşuy
or. Eğer vücudunuzda 
selülit varsa, bunun 
anlamı, vücudu temi
zleyen lemfatik sis
temin, tıkanıklık sebe
biyle işlevini tam 
olarak yerine 
getiremiyor 
olduğudur. Eğer selüli- 
ti kendinizden uzak 
tutmak istiyorsanız, 
beslenmenize dikkat 
etmek zorundasınız. 
Bol sebze ve meyve 
yemek, doğal gıdaları 
tercih etmek, tah
mininizden daha çok 
işe yarayacaktır.
Uzmanların belirttiğine 
göre, doğal besinler 
sistemi temizleyip, 
toksinlerin atılmasına 
yardımcı olurken, 
oluşması muhtemel 
selülitin de önüne 
geçebiliyor. Ne kadar 
çok doğal besin tüke
tirseniz, sindirim sis
teminiz de bunları o 

kadar çabuk parçalar. 
Buna karşılık işlenmiş 
besinlerin parçalan
ması daha uzun 
zaman ahr ve 
karaciğerin vücuttan 
atamadığı bazı atıklar, 
vücut tarafından tekrar 
emilip zararlı olmaya 
başlayabilirler. Fazla 
miktarda atık birikm
eye başladığında, 
selülit belirtileri de 
görülmeye başlanır. 
Su : Vücudun yüzde 
70'den fazlasının su 
olduğunu hatırlatan 
uzmanlar, bu sebeple 
günde en az 2 litre su 
içilmesi gerektiğini 
bildiriyor. Yeterince su 
içilmediği zaman 
vücudun susuzluk 
çektiğini ve bunun da 
selülit birikimine 
sebep olan etmenler 
arasında bulunduğunu 
ifade eden uzmanlar, 
suyun, aynı zamanda 
sistemi de temizlediği
ni kaydediyor.
Alkol: Uzmanlar, 
alkolün kana çabuk 
karışıp kanın 
kimyasını değiştirdiği
ni, aynı zamanda 
karaciğer ve böbrek
lerin fazladan çalış
masına da sebep 
olduğundan, bunların,

atık maddeleri vücut
tan atmak için yeter
ince etkili şekilde 
çalışamadıklarını vur
gulayarak, selülitten 
kurtulmak için alkolün 
kesinlikle bırakması 
gerektiğini belirtiyor. 
Sigara: Nikotinin oksi
jeni tükettiğini, vücut
ta oksijenin azaldığı 
bölgelerde, hücrelerin 
işlevlerinin zarar 
gördüğünü ve 
dolaşımın bundan 
olumsuz olarak etk
ilendiğini ifade eden 
uzmanlar, "Nikotin 
hem kirliliğe sebep 
olur, hem de besleyici 
maddelerin işlevlerini 
kaybetmesine yol 
açar. Sigara kullanımı, 
vücuda giren C vitami
ni ve çinkoyu etkisiz 
kılar" uyarısında 
bulunuyor.

Kahve: Uzmanlar, 
kahvenin, besinlerle 
alınan çeşitli mineral
leri, özellikle de demir 
emilimini engellediği
ni, ayrıca böbrek üstü 
bezlerinin daha fazla 
çalışmasına sebep 
olduğunu kaydediyor. 
Böylece, vücudun 
aslında günlük işleyişi 
içinde ihtiyacı 
olmayan adrenalin sal
gılandığını belirten 
uzmanlar, bu sebeple 
bitkisel çayları tercih 
etmekte fayda bulun
duğunu bildiriyor.
Uzmanlar, bitkisel çay
ların besin değeri 
bulunduğunu, aynı 
zamanda da tazeleyici 
olduğunu ve ihtiyaç 
olan besleyenleri 
vücuttan çalmadık
larını vurguluyor. 
Masaj: Uzmanlar, 

masajın tek başına 
selüliti yok etmediğini, 
ama selülit oluşumunu 
engellemekte etkili 
olduğunu hatırlatarak, 
"Bunun için uzman bir 
lemfatik masaj 
masörünün, lenf 
düğümlerini harekete 
geçirecek şekilde 
masaj uygulaması 
gerekir. Ancak böyle 
bir programı uygula
maya başlamadan 
önce doktorunuzla 
konuşmanızda fayda 
vardır" önerisinde 
bulunuyor.
Egzersiz: Yukarıda 
sayılanlar işler hale 
getirildiğinde, yapıla
cak egzersizlerin de, 
selülit üzerindeki etk
isini göstermeye 
başladığını ifade eden 
uzmanlar, "Egzersiz, 
stres atmanıza, vücud
unuzun sıkılaşmasına 
ve şekillenmesine 
yardımcı olur.
Eğer bugüne dek egz
ersizden veba gibi 
uzak durduysanız, 
işe kolay ama 

hoşunuza gidecek bir 
spor veya egzersizle 
başlayın. Yürüyüşten 
hoşlanmıyorsanız, bir 
spor dalı deneyebilir, 
ya da salonda ter ata

bilirsiniz.
Eklemlerinize fazla 
yüklenmeyeceğiniz 
egzersizleri tercih 
edin, yüzme gibi. Uzun 
zamandır egzersiz 
yapmıyorsanız, kendi
nizi aşırı yormayın" 
diyorlar.
Cildi Fırçalamak: 
Uzmanlar, doğal kıllı 
bir vücut fırçası kul
lanılarak, selülitin 
olduğu bölgelerin, 
cilt kuruyken 
fırçalanıp uyarılabile- 
ceğini de belirterek 
şunları kaydediyor: 
"Nazikçe fırçalayarak 
başlayın. Vücudunuz 
alıştıkça biraz daha 
güçlü şekilde 
ovabilirsiniz.
Ancak cildi harap 
etmemeye de özen 
gösterin."

HAÇİN «
Yazan : Zebercet COŞKUN

Höketçe giderse, Haçin'in durumunun çok 
daha tehlikeye gireceğini biliyorum. Çabalamam 
bu yüzden... ne yapıp yapıp Höketçe'yi kurtar
malıyız. Vermemeliyiz Höketçe'yi. Haçin'de 
şimdilik bir şey yok, önemli olan çevreyi elde 
tutabilmek... Yardım gelene dek durumu idare 
etmek... Gerçekte Haçin'e inmek çetelerin işine 
gelmez. İnmezler, inemezler. Höketçe düzlük., 
Höketçe'de köy basmak kolay iş... Haçin öyle mi 
ya? İnsinler bir görelim! Haçin'in bir yolu var. O 
bir yolun iki ağzı tutuldu mu Haçin içine giren 
kapana sıkışmış fareye döner. Çeteler hiçbir 
zaman inemeyecekler Haçin'e. Elli, yüz kişiyle 
olacak iş değil... Kozan'dan yardım gelene dek 
idare edebiliriz onları... Ve de etmemiz gerekiyor.

Aradan bir gün geçti. Höketçe'ye gidecek üç 
yüz askerin hazırlıkları tamamlandı. Bu arada 
Monsenyor Haraçyanlı bir gün önce Haçin'den 
çıkmak çabasında olduğunu açıkça belli ediyor. 
Avadik Sovanalanyan'ın aşağı inmesinden sonra 
papazın telaşı bir kat daha arttı. Hazırlıklar yapıy
ordu, bıraktı her şeyi, bir gün önce yola çıkmak 
istiyordu. Durum günden güne kötüleşiyor. 
Monsenyor Haraçyanlı Adana'ya ne kadar çabuk 
inse durum Haçin'liler için o kadar iyi olacak... 
toplantı günü sanki daha önceye alınabilirmiş 
gibi... Her neyse... Yine aynı düşüncedeyim. 
Böyle birinin gitmesi, kalmasından hayırlıdır. 
Haçin'de tamamlanması gereken bir çok işini de 
Ermeni milletinin selameti yoluna tamamla
madan bıraktı. En dayanıklılarından iki at hazır
landı... Yerlerinde duramıyor, durdukları yerde

coşuyor atlar.
Haraçyanlı sarınmış, sarmalanmış, kalın kara 

paltosunu giymiş, ayağında çizmeler. Kızıl 
sakalın telleri kabarmış, yanakları ateş gibi, göz
lerinde mavi ışıklar yanıp sönüyor. Alnının 
damarları oluk oluk damarların üstünde çizgiler 
daha derin, daha belirli bu sabah. Annesiyle 
kucaklaştı. Gözleri buğulanır gibi oldu bir an, 
sonra yine pırıltılar geldi, oturdu göz bebekler
ine. Haraçyanlı'nın yanında Gorgi Postayan 
adında Haçin'li bir vatandaş var. Büyük bir iş 
başarmaya gittikleri inancında... Bir an kendime 
benzettim Postayan'ı. Kozan'dan Haçin'e yola 
çıktığım günü hatırladım. Aynı görüş, aynı aynı 
aşk... İdealim Kilikya Devleti... Yolumdan hiçbir 
şey döndüremez... Şimdi gerçekleri daha iyi 
görüyorum, hem de biliyorum boşuna olduğunu, 
ama dönemiyorum... .

Şu anda atıma atlayıp ben de papaz efendi 
gibi kaçabilirim, katılabilirim onlara... 
Yapmıyorum. Ben bu geminin kaptanıyım... 
Kendi canımı en son düşünmem gerek... 
Postayan hiçbir şeyi göremiyor daha. Adana'ya 
vardığında belki serilecek gerçek gözleri 
önüne... Ama o zaman çok geç olacak... Yanında 
altı yaşındaki kızı var. Ak tenli, pembe yanaklı, 
sarı bukleli tatlı bir kız. Postayan kızını kucak
ladı. Biriciğini... Bir yanağından öptü, sonra 
ötekinden, burnunun üstünden, gıdığından... Kız 
kıkır kıkır gülüyor, "sana şeker getireceğim, kuru 
üzüm getireceğim... Başka ne istersin?" "Entari" 
"tamam bir de entari getireceğim" Postayan'ın 
içine bir gariplik çökmüş olmalı, gözleri 
yaşardı... Kutsal bir iş için bile olsa evinden, 
karısından, biricik kızından böyle bir günde ayrı 
düşmek üzmüş olmalı onu. Haçin'liler Hamurcu 
Gediği'nin oraya dek geçirdiler Haraçyanlıları. 
Yaşlı gözlerle, hayır dualarla... Artık işimizin 
duaya kaldığını düşünüyorum... Ancak gökten

inecek bir mucize kurtarabilir bizi...
Aynı gün Avadik Sovanalanyan Höketçe'ye 

hareket etti. Üç yüz asker atları, silahları, bel
lerinde dizi dizi fişekleri... Atlar kişniyorlar, 
solukları havada donacak, öyle bir ayaz var. 
Havabir kaç gündür açık, kar yağmadı ama, 
soğuk iyice keskinleşti... Damlardan oluk oluk 
buzlar sarkıyor. Altı yüz asker, bir de nahiyeden 
gelen otuz kadar jandarma, Avadik 
Sovanalanyan en önde... Arabalar dolusu 
cephane gidiyor beraberlerinde... Süngü, kılıç ne 
çeşit silah varsa veriyoruz yanlarına, Kadınlar, 
çocuklar sokaklara döküldüler. Ağlayanlar var, 
dua edenler var, askerlerin eline çıkınlar 
sıkıştıranlar var. Çocuklar el çırpıyor. Böyle çık
tılar Haçin'den. Ben sırtımda paltom, boynum, 
kulaklarım sarılı, başımda kasket şapkam 
hükümet konağının önündeyim. Ardları sıra 
yürüyorum, ayaklarım çatırdayan karlara 
gömülüyor. Arada atların ayakları kayıyor buz 
üstünde. Böylece Haçin'e üç yüz askerimiz kalıy
or. Nöbetleşerek siper kazacaklar. Ellişer, 
ellişer... Avadik Sovanalanyan ve askerlerinin 
ardı sıra bir süre yürüdüm. Bir elim cebimde, 
ötekinde baston, düşmemeye çabalıyorum. 
Obruk yolunda dörder dörder gidiyor kafile. Ben 
manastır altlarında siper kazan askerlerin yan
larına gideceğim. Derenin üstünde taş köprüye 
geldim. Ayaklarım kayıyor, hem de karıncalanır 
gibi oluyor. Donuyor mu yoksa ayaklarım? Çiz- ı 
menin içinde parmaklarımı kıpırdatmaya çabalıy
orum. Kafamın içi de boş... Bana öyle geliyor ki, 
beynim kafatasımın içinde sallanıyor. Taş 
köprünün parmaklığına tutundum. Gözlerimin 
önü birden yemyeşil oldu. Askerler beş altı yüz 
metre yukarda kazma kürek çalışıyorlar. Beni 
gören olmadı besbelli. Köprünün parmaklığına 
dayalı, gözlerimi yumuyorum, açıyorum, hiçbir 
şey göremiyorum. Kara her yan. Devamı yarın
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Adıyaman Sağlık 
Müdürlüğü, yaz 
aylarında artan yılan 
ve akrep sokmaları
na karşı vatan
daşları uyararak, 
halk arasında uygu
lanan tedavi yön
temlerinin birçoğu
nun yanlış ve 
tehlikeli olduğunu 
bildirdi.
Adıyaman Sağlık 
Müdürü M. Emin Taş 
yaptığı açıklamada, 
yılan ve akrep sok
ması durumunda 
halk arasında uygu
lanan tedavi yön
temlerinin birçoğu
nun tehlikeli 
olduğunu belirtti. 
Türkiye'deki yılan
ların birçoğunun 
zehirsiz olduğunu 
kaydeden Taş, 
"Zehirli yılan sayısı 
çok az olmasına rağ
men zehirli olan 
yılanlar özellikle 
çocuklar için sakat 
bırakıcı ve öldürücü 
olabilir. Yılanlar 
ancak kendilerini 
tehlikede hissettik
lerinde ısırırlar.
Bunun için kırsal 
kesimlerde yılanların 
bulunabileceği kuş 
ya da diğer hayvan 
yuvalarına elimizi 
sokmayalım. 
Özellikle kaya ve 

oyuklara çıplak el 
sokulmamalı ve kır
sal alanda dikkatli 
olunmalıdır. Halk 
arasında yılan sok
malarında, yılan 
yakalanır öldürülür 
ve yılanın ısırdığı 
yer kesici aletle 
kesilerek zehir emm
eye çalışılır. Yılan 
sokmalarında ban
daj ya da turnike 
uygulamak, ışınlan 
kişiye bir şeyler 
yedirip içirmek, kus
turmak, ışınlan yeri 
yakmak, ışınlan 
yerdeki sızıntı şek
lindeki kanamayı 
durdurmaya çalış
mak çok tehlikelidir. 
Halk arasında yoğun 
olan bu yanlış uygu
lamalar yerine 
ışınlan kişinin 
mümkün olduğunca 
hareket etmemesi 
sağlanmalıdır. 
Hareket ettirilmesi 
halinde zehrin vücu
da yayılması 
hızlanır. Yılan 
tarafından ışınlan 
bölgeyi kalp 
seviyesinde tutmalı 
ve sabunlu suyla 
bolca yıkanmalıdır. 
Temiz bir bezle 
ışınlan yer örtülerek, 
en yakın sağlık 
kuruluşuna başvu
rulmalıdır" dedi.

Iliılt bağırsa cazlaırıo ırtııi re Msi
Mide-bağırsak gazı 
insanlar için farklı 
anlamlar taşır. Bazı 
hastalar yemeklerden 
sonra aşırı şişkinlik 
şeklinde gazı tanım
larken, kimisi 
geğirme veya rek
tumdan (bağırsaklar 
yolu ile) fazlaca gaz 
dışarı atmaktan 
yakınırlar yada aynı 
anda bunların her biri 
bulunabilir 
Bu şikayetlerle baş 
etmek için mide- 
bağırsak sisteminin 
normalde nasıl 
çalıştığını bilmek 
gereklidir: Her 
seferinde bir gıda, 
hatta ağızdaki 
tükürük yutulduğun- 
da birlikte bir miktar 
da hava yutularak 
mideye ulaşmaktadır. 
Gıdalar midede daha 
küçük parçalara 
ayrılırlar ve midenin 
boşalması ile ince 
bağırsaklara geçerler. 
Mide boşalma zamanı 
2-4 saat kadardır. 
İrice bağırsaklar 
küçük kasılma 
hareketleri ile bu 
gıda parçalarını 

aşağıya doğru 
taşırlar. Burada 
yiyeceklerin için
deki kaloriler, 
Piiiperaller ve vita
minler kana 
geçerler. 
Sindirilmeyen sıvı 
ye gıda artıkları 
ise kalın bağır
saklara (Kolon) 
ulaşır, burada sıvı 
artıklar içindeki 
su kısmının 
büyük bölümü 
yeniden emilerek 
kana verilir ve 
kalan kısım ise 
dışkıyı oluşturur. 
Bu işlemler 
sırasındaki her 
hangi bir 
bölümde gazın oluş
ması söz konusu ola
bilir. Aşağıdaki basit 
diyet ve yaşam tarzı 
değişikliklerini uygu
lamak mide bağırsak 
sisteminde gaz 
oluşumunu ve buna 
bağlı sıkıntıları azal
tacaktır.
Gazı azaltmak amacı 
ile uygulanacak 
diyetlerde yeterince 
kalori, vitamin ve 
mineral bulunmak

tadır. Ancak yinede 
bu gazsız diyet uygu
landığında 
başlangıçta bir multi- 
vitamin/mineral 
hapının kullanılması 
yerinde olur.
Hemen herkes zaman 
zaman geğirir, bu sık
lıkla yemeklerden 
sonra ortaya çıkar. 
Ancak bazı insanlar 
bunu sıkça yaparlar 
ve bu .hal kendileri ve 
çevresindekiler için 
rahatsız edici bir hal 

alır. Geğirme basit 
olarak yutularak 
mideye ulaşan 
havanın dışarı atıl
masıdır. Midenin 
kendisinin gaz 
yapma yada yarat
ma kabiliyeti yok
tur. Her sefer 
yutulan gıdalarla 
yada tükürükle bir 
miktar da hava 
fark edilmeden 
yutulmaktadır.
Bir insan ne kadar 
çok yutkunursa 
mideye giren hava 
miktarı da o kadar 
çok olacaktır.
Bazı insanlar 

adeta "hava 
yutucu" dur, 

çünkü sıklıkla 
tükürüklerini ve 
bununla birlikte de 
hava yutarlar. 
Geğirme nadiren 
önemli bir problem 
teşkil eder. Zaman 
zaman bu durum bazı 
ilaçlarla tedavi edilir. 
Pek çok vakada ise 
hastalar geğirmeleri
ni onu ortaya çıkaran 
nedenleri anlayarak 
kolayca kontrol ede
bilirler.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513J1 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 1 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1 OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

i

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE

25 TEMMUZ PAZARTESİ 
ÇAMLICA ECZANESİ

__________  GEMLİK

[32^233
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2191 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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^rJSzaları

Buderus

BURSA

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

İSTİKLAL CAD. NO: 18

ANİTEKS GİYİM MAĞAZALARINDA 
%50’YE VARAN İNDİRİMLER 

SİZİ BEKL YOR

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

(JSISANJ)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

D0ĞAL6AZ
KOMB/
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ



“İyi Bir 
Gelecek 

^Bİ Aykent’le 
başlar”

Çocuklarınızın günde en az üç saatini alacak olan okul yolculuklarına son veriyoruz.... 
Okulumuz Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2005 — 2006 öğretim yılı kayıtlarına başlamıştır. 

Deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuldur.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
2005- 2006 OGRCTIMYIU FİYATIM

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
26 Temmuz 2005 Sah 25 YKr. (250.000 TL.)

♦HİMlBj

FER

SINIFLAR 
ANASINIFI 
1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8. SINIF

ÜCRET
3.000.000.000 TL
3.750.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖD€M€l€RD€ 10 TfiKSİT İMKANI VARDIR 

Tel: 513 50 84 - 512 27 77 GCMLİK

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, doğalgaz işi ile uğraşacak esnafın duyarsızlığından yakındı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Vatandaşın feryadı
Dün sabah büroma geldiğimde, telefonlarda 

çalmaya başladı.
Bu telefonların kimi, vatandaşların sorun

larıdır ilgilenmemizi isterler, kimi yazdığımız 
haberi beğenmez bizi eleştirir..

Biz, herkesi dinleriz.
Hakaret ve sataşma olmadıkça, eleştirileri 

hoşgörü ile karşılarız.
Dün, bunun ilginç bir örneğini yaşadım.
Birinci sayfadan verdiğimiz bir haberde isim

ler karışmış, bu büyük bir hata ama yayınlandık
tan sonra yapılacak tek şey onu düzeltmektir.

Arayanın beni telefonda bir dövmediği kaldı.
Bu tür olayları zaman zaman yaşıyoruz: 
önceki gün Basın Bayramı’ydı. _
Her nasıl Basın Bayramıysa bu ülkede basın 

çalışanları bugünü ‘Bayram’ olarak kabul 
etmez..

Bazı yerlerde sembolik törenler düzenlenir.
Güçlü basın kuruluşlarının başkanları 

demeçlerle basının içindeki durumu anlatırlar, 
gerekirse Ata’ya saygı duruşlarda dile gelir bu 
durum..

Yine de bizi arayıp günümüzü kutlayanlara 
teşekkür ediyorum.

Yazıma vatandaş yakınmalarından söz ederek 
girmiştim, nerelere geldim.

önceki gün, Kumla’da yoğun bir kalabalık 
vardı. Tabii yolcu taşıma işi her zamanki gibi 
aksadı.

Belediye Halk Otobüsü’ne yüze yakın yolcu 
birince bir vatandaş cinnet geçirmiş.

İlgililere duyurulur.
Gemlik-Kumla hattında çalışan halk otobüsleri 

ve minibüsler hiç mi kontrol edilmez.
Vatandaş, parasıyla eziyet çekiyor, ilgililer ise 

iadece bakıyor, 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
İbrahim Talan, dün yapılan toplan
tıya doğalgaz pazarından yarar
lanacak esnafın katılmamasından 
yakınırken, “Biz, Gemlik’te doğalgaz 
işi ile uğraşacak olan esnafı, bil
gilendirmek isterken, onların bu 
ilgisizliği bizi üzüyor” dedi. Talan, 
kaynakçı ve doğalgaz tesisatçılığı 
kursunun açılması için en az 12 
kişinin olması gerektiğini belirterek, 
Bursa’da yapılacak olan 'Kurs için 
her türlü ulaşım ve öğretmen mas
raflarının oda tarafından karşıla 
nacağını söyledi. Talan, Ustalık 
Belgesi olmayan hiç kimsenin GEM- 
DAŞ tarafından proje çalışmasına 
izin verilmeyeceğini de hatırlattı. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan ve Mesleki Eğitim 

Merkezi Müdürü Erçin Bekmezci, toplantıya katılanlara bilgiler verdiler.

Deprem envanteri 
çıkarılacak

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca valiliklere 
gön de rilen genelgeyle, konutların yapı stoğu 
envanterlerinin çıkarılması istendi. Konuya 
gereken önemin verilmesinin istendiği 
genelgede, valilikler kanalıyla tüm belediye 
başkanlıklarınca yapı stoğu envanterlerinin 
çıkarılması, can ve mal güvenliğinin bilincinde 
olunması ve bu hususta gerekli çalışmaların 
başlatılması çağrısında bulunuldu. Sayfa 7'de

Ticaret Odası üyelerine 
Halli Bankası desteği

Yılmaz Hatunoğlu, 
Müdürlüğü’ne

İş Bankası Gemlik Şube 
Müdürlüğü’ne Yılmaz 
Hatunoğlu atandı. Dünkü 
sayımızda, Yılmaz Hatun- 
oğlu’nun yerine başka 
bir banka müdürünün 
adı sehven yazılmıştı.
Dikkatli okurlarımızın 
bizi uyarması üzerine, 
hatamızı düzeltiyoruz.

İş Bankası 
atandı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Halk Bankası 
Gemlik Şubesi arasında yapılan anlaşma ile 
Oda üyelerine kredi olanağı sağlandı. 12 ayda geri 
ödemeli olarak verilecek kredilerin 100 bin YTL’ye 
kadar olabileceği belirtildi. Haberi sayfa 5'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 

www.ozcanvural.tk

Haftada İki

Halkım tenceren kaynıyormu?
Ey halkım oylarınızı verip , selametle Ankara 

‘ya uğurladığınız Millet vekilleriniz gurbet 
ellerde “ne yer ,ne içer” diye hiç merak ediyor 
musunuz.?

Ben merak ettim. Sordurdum...
Bence iyi yere düşmüşler...Size de birkaç 

rakam vereyim de sizin de içiniz bir hoş 
olsun...!

- Çorbalar 50 kuruş. Evet işkembesi de
-Brokolisi de 50 kuruş..
- Yaprak sarma veya İmam bayıldı 1 lira..
- Canınız kebap mı istedi 3 lira .piliçli kebap 

daha da ucuz. 2,5 lira.
Kuzu şiş 3 lira - köfte 2 lira -en iyi balık 5 

lira.
- Kuru fasulye 1 lira , yanında pilav 50 kuruş.
- Salatalar 50 kuruş, Tatlı -Dondurma 1 lira.
Pekte iyi miş .afiyet olsun diyeceksiniz 

sonunu da söyliyeyim.
Ekmek - Su bedava.. Nerede Meclis lokan

tasında ....
Ye Memet ye.. Orhan Veli Kanık İdava beda

va , su bedava.
Vitrinleri seyretmek bedava diye yıllar önce 

Millet meclisini anlattığını o zamanlar anlaya
madık , şimdi öğreniyoruz.

Bazen de ‘S ne iş yapar bunlar “diye de mer- 
aklana bilirsiniz.

Televizyonlar da gördük , öğrendik. “ Bilek 
güreşi “ yapıyorlarmış...

Halkın dertleriyle ilgilenmek sonra ki işleri, 
bu fiyatlarla yemeği

yiyince geriye güreş yapmak kalıyor. Kendi 
aralarında gidip -gelmeler için dernekler kur
muşlar.

Seyahatler yapıp yediklerini eritiyorlar.
Futbol takımları kurmuşlar gazeteciler, sanayi

cilerle maçlar yapıyorlar.
Kimse de Milletvekili takımını yenemiyor. Hele 

bir yensinler, ertesi günmaça ara verir, öyle yasa 
çıkarırlar ki karşı takım dağılır gider, 
hakem bile kurtaramaz...!

Havuzlar da uzun paçalı mayoları ile iyi yüzüy
orlar.

Elleri uzun olduğu için hızlı kulaç atıyorlar...
Başka ; Türkü koroları var. Adını da iyi bul

muşlar. “ Parlamento ateşi “
ATV televizyonu 19 haber programın da Ali 

Kırca bu koroyu canlı
yayına aldı. 10-15 dakika bu koroyu din

ledik.. Hep bir ağızdan,
biri birlerini destekleyerek öyle bağırıp 

çığırdılar ki ben bile Allah için iyi adamları seçip 
göndermişiz, oy veren ellerim altın bulsun 
dedim...

Hele içlerinde adını bilmediğim bir bıyıklısı 
vardı ki misket oynuyordu seke seke.

Allah kuvvet versin işleri kolay değil...!
Bu fiyatlarla yemek dahi onlara bu kuvveti 

vermeye bilir...!
Yiyin efendiler yiyin - Bu hanı iştiha sizin.
Bıkıncaya kadar yiyin - Tıksırıncaya kadar 

yiyin... diyor,s Şair Tevfik Fikret.
Kime mi diyor, ben bilmiyorum..

Ama sen bilirsin halkım, şöyle ortaya çık 
ağırarak söyle de biz de öğrenelim.. 

 .

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gelişen teknolo 
jinin en büyük 
nimetlerinden 
biri olan cep 
telefonları 
hizmetine yeni 
bir firma daha 
katıldı.
Hakan ve 
Serkan Kurkur 
kardeşler ile 
İsmail Çelik'in 
ortaklığında 
kurulan Ekol 
GSM Çenter 
İstiklal cadde- 
si'nde açıldı. 
Uzmanlar Tıp 
merkezi 
karşısında 
hizmete giren 
Ekol GSM 
Center'in açılış 
kurdelesini oku
nan duanın 
ardından ortak
lardan İsmail 
Çelik'in babası 
Ahmet Çelik ile 
Kurkur kardeş
lerin dayıları 
Perdeci Latif 
Çakan keöti.

Piyasada Pazar 
bulan her çeşit 
cep telefonu ve 
hazır kart ile

işletmecilerini 
sevenleri ve dost
ları açılışta yalnız 
bırakmadı.

tamir işlerinin 
yapılacağı 
Ekol GSM 
Center'in genç

SATILIK DAİRE

Emircan Yapı Kooperatifi 
B/Blok Kat:3 Da:8 

Gemlik Girişi
147 m2, Deniz Manzaralı, 

Çift Banyo 
Doğalgaz Tesisatlı

Tel : 0.532 605 00 19

["DEVRENSÂfİLİKj

DEVREN SATILIKTIR, 
(İlçe Merkezinde, müşteri potansiyelli) 
Mür: (0.535) 352 65 13^

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, doğalgaz işi ile uğraşacak esnafın duyarsızlığından yakındı

“Esnafımız yapacağı işe duyarsız"
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, dün yapılan toplantıya doğalgaz pazarın
dan yararlanacak esnafın katılmamasından yakınırken, “Biz, Gemlik’te doğalgaz işi ile 
uğraşacak olan esnafı bilgilendirmek isterken, onların bu ilgisizliği bizi üzüyor” dedi. Talan, 
kaynakçı ve doğalgaz tesisatçılığı kursunun açılması için en az 12 kişinin olması gerektiğini 
belirterek, Bursa’da yapılacak olan kurs için her türlü ulaşım ve öğretmen masraflarının oda 
tarafından karşılanacağını söyledi. Talan, Ustalık Belgesi olmayan hiç kimsenin GEMDAŞ 
tarafından proje çalışmasına izin verilmeyeceğini de hatırlattı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Lokali’nde dün 
yapılan Doğalgaz 
bilgilendirme 
toplantılarının 
İkincisine 
katılımın az olması 
Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan'ı kızdırdı.
Talan, "Biz 
Gemlik'te doğalgaz 
işi ile uğraşacak 
esnafımı 
bilgilendirmek 
isterken onların bu 
ilgisizliği bizleri 
üzüyor" dedi. 
"Gemlik'te oluşacak 
doğalgaz pazarından 
kendi esnafımızın 
yararlanmasını 
istiyoruz" 
diyen Talan, 
yapılan tüm 

Dün Esnaf ve Sanatkarlar Odası Lokali’nde yapılan doğalgaz bilgilendirme toplan
tısının İkincisine katılım az oldu. Oda Başkanı İbrahim Talan, doğalgaz işi ile 
uğraşacak olan esnafın duyarsızlığından yakındı.

çalışmaların 
bu yönde olduğunu 
söyledi.
Geçen toplantıdan 
daha az katılımcının 
olmasını 
duyarsızlığa 
bağlayan Talan, 
açmak istedikleri 
kaynakçı ve 
doğalgaz 
tesisatçılığı 
kursu için en 
az 12 kişinin olması 
gerektiğini hatırlattı. 
Bursa’da yapılacak 
kurs için her 
türlü ulaşım ve 
öğretmen 
masraflarının 
oda tarafından 
karşılanacağını da 
bildiren İbrahim 
Talan, "Maalesef 
katılımın az 
olması bizi 
endişelendiriyor" 

şeklinde konuştu. 
Doğalgaz 
hizmetinde Pik 
kaynağı olarak 
bilinen Argon 
kaynağı dahil 
nelerin yapılması 
gerektiğinin 
kursa katılanlara 
pratik olarak 
öğretileceğini 
söyleyen Talan, 
Ustalık Belgesi 
olmayan hiç 
kimsenin 
GEMDAŞ tarafından 
proje çalışmasına 
izin verilmeyeceğini 
bildirdi.
GEMDAŞ 
İSİ SIKI 
TUTUYOR 
Başka yerlerdeki 
Doğalgaz 
çalışmalarında 
dişli tesisat 
istenirken,

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan ■ Mesleki Eğitim Merkezi 
Müdürü Erçin Bekmezci, toplantıya katılanlara bilgiler verdiler.
Gemlik'teki 
çalışmalarda
GEMDAŞ tarafından 
Argon kaynağı 
istenmesine 
açıklık getiren 
Mesleki Eğitim

Merkezi Müdürü 
Erçin Bekmezci, 
Gemlik'in zemin 
etüdünden doğan 
bozukluğun 
dişli tesisat yerine 
kaynaklı tesisata 
daha uygun 
olabileceğini 
gösterdi.
1998 yılından önce 
sıhhi tesisat alan 
Ustalık Belgesi 
sahiplerinin 
Mesleki Eğitim 
Merkezi'nin 
açacağı 60 saatlik 
doğalgaz kursunu 
bitirmeleriyle 
kendilerine Doğalgaz 
Tesisat Ustalık 
Belgesinin 
verileceğini söyledi. 
Açılacak doğalgaz 
tesisat ve kaynak 
kursunda katılım
cılara özellikle 
Argon kaynağı ile 
tesisat hakkında 
pratik bilgilerin 
verileceğini söyleyen 
Erçin Bekmezci, 
kursların 15 Ağustos 

2005 tarihinden 
sonra belirlenecek 
bir tarihte yapıla
cağını duyurdu. 
Para yatırıp sadece 
2 yıl sürecek 
doğalgaz işi için 
piyasayı doldur
manın anlamı 
olmadığını da ifade 
eden Bekmezci, 
"Madem ki herkes 
bu işi yapmak istiyor, 
o zaman istenilen 
Ustalık Belgesi de 
almaları şart" 
dedi.
Ustalık Belgesi için 
gerekli evraklarını 
tamamlayan ve 
kursa katılabilecek 
esnafın mutlaka 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Mesleki Eğitim 
Merkezi tarafından 
verilen Ustalık 
Belgesi'ni alması 
gerektiğini 
hatırlatan Erçin 
Bekmezci, verilecek 
Ustalık belgelerinin 
Valilik onaylı ola
cağını belirtti.
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CHP ilçe yöneticileri) Osmaniye Mahallesi’nde bir sokağın eski bir evin yıkılması tehlikesi olması nedeniyle taş bloklarla kapatılmasına tepki gösterdi

“Çağ dışı bir uygulama”
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Orhaniye 
Mahallesi’ndeki bir 
sokağın iki blok 
taşla kapatılmasına 
tepki gösteren 
CHP İlçe yöneticileri 
uygulamanın "çağ 
dışı" olduğunu 
söyleyerek, 
tepki gösterdiler. 
Kumla yokuşunun 
başladığı yerden 
sağa dönüşte her 
geçenin gözüne

ENEN 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları
* ip Ağ 
✓ Fanya 
✓ Mantar, kurşun 

İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18

^rksijrd ^SAI^KI

çarpan olayın 
eski bir evin yıkılma 
tehlikesi olduğu 
gerekçesiyle 
sokağın büyük 
taş bloklarla 
kapatılmasına 
mahalle sakinleri de 
tepki göstererek, 
alınacak önlemin 
bu şekilde olmaması 
gerektiğini 
söylediler.
CHP İlçe yönetim 
kurulu üyeleri

Osman Turhan ile 
Haşan Çelikkaleli, 
sokağın başında 
yaptıkları açıklama
da, "Buradan 
geçerken manzarayı 
gördük, oradan 
geçen yayalara 
sorduk, 'burası 
neden kap
atılmıştır?' diye. 
Vatandaş 
bir şey bilmiyor. 
Yakında oturanlara 
sorduk, ve gerçek 
yanıtı aldık. Nedenin 
burada bulanan 
eski evin yıkılma 
tehlikesinin 
olmasını gösterdiler. 
Burada çağ dışı bir 
önlem alınmıştır. 
Yazılı bir uyarı yok. 
Yaya girişine engel 
konulmuş, ancak 
insanın aklına şu 
geliyor. Bina ansızın 
yıkılırsa gelip

geçenler zarar 
görmez mi?" 
dediler.
Alınan önlemin çağ 
dışı olduğunu ifade 
eden CHP yönetim 
kurulu üyeleri, 
"Bunu CHP olarak 
onamıyoruz. Buna 
seyirci kalanları 
kınıyoruz. Eğer 
bu tarihi bir bina 
ise ve yıkılma 
tehlikesi arz 
ediyorsa sokağın 
girişini ve çıkışını 
tüm geçişlere 
kapatmalıyız. Ve 
derhal Belediyenin 
tüm olanakları 
seferber edilerek 
bina aslına uygun 
restore edilmek 
üzere sağlama alınır. 
Binanın iki yanında 
ve önünde arkası da 
dahil binaların 
tehlike derecesine 
göre güvenlikleri 
sağlanır. Ne yapmış 
belediye, görülen 

: bu utanç 
manzarasını 
yaratmıştır. Gemlik 
çıkışı olan yerden 
geçenler, yolun

; wjwûw\(fŞT
Her türlü araç devir ' S 

!Ş^ Yen■ kayıt i®?iş 
Plaka , Ruhsat, Fenni 

muayene:
Sigorta işlemleri yapılır.

<S5©[?0o

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

nasıl bir hal aldığını 
bilirler, parke taşlar 
bozulmuş, ve taşıt
lar zıplaya zıplaya 
yolu geçmektedir.
Doğalgaz çalış
masından önce 
zaten yol pek 
rahat değildi. 
Ancak Doğalgaz 
çalışmasından 
sonra 
bu yoldan on 
binlerce insan için 
geçiş bir işkenceye 
dönüşmüştür." 
şeklinde konuştular. 
Hep küreselleşme
den ve çağdaşlaş

madan söz eden bu 
insanlara bu örnek
ler ibret niteliğinde 
olduğunu dile 
getiren CHP İlçe 
yönetim kurulu 
üyeleri Osman 
Turhan ile Haşan 
Çelikkaleli, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
seslenerek, 
"Bölge halkının 
rahatsızlığını 
lütfen giderin.
Aksi halde biz 
hep size bunu 
hatırlatacağız." 
dediler.

KAYIP
Gemlik 

Kaymakamlığından 
almış olduğum 

yeşil kartımı 
kaybettim.
Yenisini 

çıkaracağımdan 
eskisinin 

hükmü yoktur.
FİRYAZ 
AYHAN

BAKICI ARANIYOR
Bayan hastaya bakacak 

bayan hasta bakıcı 
aranıyor.

Müracaat Tel: 513 26 10
mımıılflHiıiLiınııı.ı..........ı.ı. ..ııııınıııi’.ııııııjıuı..u.nunHummmı...................................... “*"
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yaz etkinlikleri iy

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
ile Halk Bankası 
Gemlik Şubesi 
arasında yapılan 
anlaşma ile 
Oda üyelerine 
kredi olanağı 
sağlandı. 
Aylık eşit tak
sitlerle 12 ayda 
geri ödemeli 
olarak verilecek 
kredilerin 100 bin

YTL'ye kadar ola
cağı bildirilirken 
talepte bulunacak 
kişilerin 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
üyesi olmaları 
gerekiyor.
Kredi talebinde 
bulunacak olan 
oda üyelerinin 
Halk bankası 
Gemlik Şubesi " 
Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri 
isteniyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey halkına 
eğlenceli yaz 
akşamları yaşatmak 
için etkinlikler sür
erken hafta sonu 
eğlencelerinde 
Tasavvuf Müziği ile 
Semazen gösterileri 
yer alacak.
29 Haziran 
Cuma günü saat 
21.00 de Celal 
Bayar Anıt Mezar 

alanında yapılacak 
eğlencelerde 
Umurbey 
Belediyesi ile 
Bursa Tasavvuf 
Müziği Yaşatma 
Derneği'nin birlikte 
yaptıkları organiza

syonda belde halkı
na eğlenceli bir 
akşam yaşatılacak. 
Umubrbey Belediye 
Başkanı Fatih

Mehmet Güler, yaz 
etkinlikleri kap
samında düzenledik
leri eğlence etkinlik
lerinin havaların

güzel gitmesi 
halinde daha 
fazla ağırlık 
vereceklerini 
söyledi.

II

Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM), 
tercih yapacak 
öğrencileri yüzde
lik dilim konusun
da uyardı. ÖSYM, 
bu yıl yüzdelik dil
imde yer alan aday 
sayısında yüzde 10 
artış olduğuna 
dikkat çekerek, 
adayların tercih 
yaparken buna 
dikkat etmelerini 
istedi.
ÖSYM'den yapılan 
yazılı açıklamada, 
bu yılki puan 
dağılımının geçen 
yıldan farklı 
olduğu, bu nedenle 
adayların tercih 
yaparken ve en 
küçük puan ile 
yüzdelik dilimleri 
değerlendirirken 
dikkatli olması 
istendi.
Açıklamada, 2004 

ve 2005'teki Y- 
ÖSS puan 
dağılımlarındaki 
yığılımlı sayılar 
eşitlendiğinde 
2005 Y-ÖSS'de 
en küçük puan

ların geçen yılki 
puanlardan 2-6 
puan daha 
yüksek bek
lendiği kaydedil
di.
Geçen yıla 
oranla bu yıl her 
yüzdelik dilimde 
yer alan sayıların 
farklılık gösterdiği 
belirtilen açıklama
da, bu yıl hesa
planan aday 
sayılarının, sınav 
sonuç belgesinin 
arka yüzünde yer 
aldığı ifade edildi. 
Açıklamada, geçen 
sene hesaplanan 
aday sayılarının bu 
yıl basılan 
Yükseköğretim

Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu'nda yer 
aldığı, adayların bu 
sayıları 
karşılaştırarak 
geçen yıla oranla 
bu yıl yüzdelik dil
imlerin ne yönde 
değiştiğini değer
lendirebilecekleri 
kaydedildi.
Bu yıl özellikle 0.8 

katsayısı ile 
çarpılan Ağırlıklı 
Ortaöğretim Başarı

75 polis alınacak

Puanı (AOBP), 
Sayısal, Sözel ve 
Eşit Ağırlıklı ÖSS 
puanı hesaplanan 
aday sayısının 
geçen yıla oranla 
yüzde 10 daha 
büyük olduğu ifade 
edilen açıklamada, 
bunun sonucu 
olarak bu yıl 
yüzdelik dilimde 
yer alan aday 
sayısında yüzde 10 
artış olduğuna 
dikkat çekildi.

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri 
Fakültesi'ne 65 erkek, 10 kız olmak üzere 
toplam 75 öğrenci alınacak. Adayların, 
bugünden itibaren 5 Ağustos'a kadar 
şahsen başvuruda bulunmaları gerekiy
or. 
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan 
yazılı açıklamaya göre, 2005-2006 eğitim- 
öğretim yılında, Polis Akademisi 
Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi 
lisans eğitimine, genel lise, erkek teknik 
öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve tur
izm öğretimine bağlı okul mezunlarından 
sınavla toplam 75 öğrenci alınacak. 
Adayların, başvuru sırasında istenen bel
gelerle birlikte, bugünden itibaren 5 
Ağustos 2005 tarihine kadar, şahsen 
"Polis Akademisi Başkanlığı Necatibey 
Caddesi Anıttepe/ANKARA" adresine 
başvuruda bulunmaları gerekiyor. 
Bu arada adaylar, sınavlar ve sonuçları 
ile ilgili tüm bilgilere "www.pa.edu.tr" 
internet adresinden ulaşabilecekler. 
_______________ '' i—î_______ —______

http://www.pa.edu.tr
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‘Saldırıların hedefi
Hıristiyanlık değil’

Saddam Hüseyin için 
idam kararı istiyorlar

Papa 16'ıncı 
Benedikt, Londra ve 
Mısır'daki terörist 
saldırıların hedefinin 
Hıristiyanlık 
olmadığını söyledi. 
Tatilini geçirmekte 
olduğu İtalya'nın 
kuzeyinde gazete
cilere yaptığı konuş
ma sırasında, son 
saldırıların 
Hıristiyanlık karşıtı 
olup olmadığının 
sorulması üzerine 
Papa, "Bana göre 
saldırıların daha çok 

, genel bir sebebi var, 
Hıristiyanlığa karşı 
değil" dedi.
Bazı Müslümanların 
şiddete gerekçe 
olarak dini prensip-

I___________ 

lerini kullanıyor 
gözükmelerinden 
hareketle İslam'ın 
suçlanamayacağını 
söyleyen Papa, 
"Genel terimlerle 
herhangi bir şeyi 
suçlamak istemiyo
rum. Şüphesiz, 
barışı destekleyen 
bazı unsurları da, 
başka unsurları da 
var. Her zaman en 
iyi unsurları bul
maya çalışmalıyız" 
şeklinde konuştu. 
Papa, Londra ve 
Mısır'daki saldırıları 
daha önce "tanrı ve 
insanlığa yönelik 
bir saldın" olarak 
niteleyip 
şiddetle kınamıştı.

Sayfa 6

Irak'ta hassas gün
demlerden birini 
oluşturan Saddam 
Hüseyin'in yargılan
ması konusunda Irak 
parlamentosu mil
letvekilleri, ülkenin 
devrik lideri için 
idam kararı ver
ilmesini istiyor. 
Birleşik Şii Ittifakı'na 
bağlı milletvekil
lerinden Celal Sağir, 
Saddam Hüseyin'e 
idam cezasının az 
bile olduğunu 
söyleyerek, "Biz, 
Saddam Hüseyin'in 
adil yargılanması 
konusunda ısrar
cıyız. İdam kelimesi, 
Saddam'ın yaptık
larının yanında 
küçük kalır. İdam 
cezası Saddam'a az 
bile gelir" dedi. 
Birleşik Şii İttifakı 
içerisinde yer alan 
ve Saddam'ın 
yargılanması 
konusunda iyi hazır- 
lanıldığını söyleyen 
Nedim İsa Çadıri de, 
"Saddam Hüseyin'in 
yargılanması kanun; 

lar çerçevesinde 
olmalı. Bu, siyasi bir 
süreç olmasın, adil 
bir mahkeme olsun. 
Hakimler kanunlar 
üzerinden hareket 
ederse, Saddam'ın 
yargılanması daha 
adil görünecek" 
yorumunda bulundu, 
lyad Allavi'ye bağlı 
Irakkiyye listesindeki 
Sünni milletvekili 
Rasim Avadi, 
"Saddam Hüseyin'in 
davasına bütün 
Irakhlar'ın tanık 
olmasını ümit ediy
oruz. Halk, Saddam 
Hüseyin'in toplu 
mezarlarını, 
baskılarını ve 
soykırımlarını 
görsün.
Irak'ın kuzeyinde, 

Halepçe'de olanları, 
halk açık bir şekilde 
izlesin.
Saddam hakettiği 
cezayı alsın.
Kanun ne derse onu 
kabul edeceğiz.
Suçları konusunda 
eminiz ki bir sürü 
kanıt var. İnşallah 

Saddam hüküm 
giyecek, çünkü bir 
sürü suç dosyası 
var" dedi. 
Kürt kökenli mil
letvekili Hısro El-Caf 
da, "Saddam'ın adil 
şekilde 
yargılanacağına 
inanıyorum. Adalet 
bir terazi gibi görevi
ni yapacak. Bizde 
Saddam Hüseyin'e 
ait 200 adet suç 
dosyası var.
Dosyaları, cinayetleri 
göstereceğiz. İnşal
lah Irak halkı bunları 
seyredecek" açıkla
masında bulundu. 
Irak'ın devrik lid
erinin adil şekilde 
yargılanması gerek
tiğini belirten Sünni 
milletvekillerinden 
Cuvad el-Borani de, 
"Hazırladığımız 
mahkemede 
Saddam'ın davası 
adil bir şekilde 
görülecek. Saddam 
Hüseyin'i çok da 
konuşmaya gerek 
yok; çünkü 
mahkeme siyasi bir

durum alabilir. Adil 
bir mahkeme bekliy
oruz. İnşallah dava 
uygun şekilde 
halledilecek. Birçok 
dosya son safhasına 
geldi. Halkın isteği, 
Saddam'ın ceza 
alması. BU, güçlü bir 
ceza olmalı" 
ifadelerini kullandı. 
Mahkeme kararının 
insan haklarına 
uygun olması gerek
tiğini belirten Kürt 
listesindeki Mahmud 
Osman ise, "İnşallah 
mahkemenin kararı 
adil, şeffaf ve insan 
haklarına uygun ola
cak. Karar erte
lenebilir, ancak 
bence bu doğru 
olmaz; çünkü 
Saddam Hüseyin 
birçok suç işledi. 
Mahkemeyi, adil 
hükmeden bir konu
ma getirmek istiy
oruz. Bu, Irak halkı 
için çök önemli bir 
konu. Birçok aile 
Saddam tarafından 
kurban edildi" diye 
konuştu.

Eylül Döneı 
Uzmanlık S 
(TUS) başv 
Ibugün baş! 

1 Sınavı gere 
cekolan Ö 

■ Seçme ve 
Yerleştireni 

I Merkezi'n d 
l(ÖSYM) ya 
lamaya gö 
uzmanlık t 
görmek üz 
Bakanlığı 
tanelerine 
sitelerin tı 
telerine ve 
Askeri Tıp 

I Fakültesi' 
i adaylara i 
] TUS, 10-1 

2005 tarih 
İAnkara'dı 

leşti rilece
I Sınava 1 
. 2005 tarif 
l mezun ol 
I başvurab 
I Sınava gi

la
okullar 
8. sınıf 
Helisel 
ve 200! 
okullar 
olan öç 
takdim 
ücretsi 
deriliye 
Konya 
Beledi; 
belges 
çileri ü 
göndeı 
Büyükı 
Beledi; 
Tahir fi 
yaptığı 
açıklan 
alanım 
başarıl 
burs vı 
ödülleı 
konula 
çalışm 
attıklar 
söyled 
İlköğre 
okullar 
sınıf ö< 
liselere 
okuyar
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Eylül dönemi
başvurular başladı

Eylül Dönemi Tıpta 
Uzmanlık Sınavı'na 
(TUS) başvurular 
bugün başladı. 
Sınavı gerçekleştire- 

|cek olan Öğrenci 
ISeçme ve 
ı Yerleştirme 
sMerkezi'nden 
(ÖSYM) yapılan açık
lamaya göre, tıpta 
uzmanlık eğitimi 
görmek üzere Sağlık 
Bakanlığı eğitim has
tanelerine, üniver
sitelerin tıp fakül
telerine ve Gülhane 
Askeri Tıp 
Fakültesi'ne alınacak 
adaylara yönelik 
TUS, 10-11 Eylül 
2005 tarihlerinde 
Ankara'da gerçek
leştirilecek.
Sınava 1 Ağustos 
2005 tarihine kadar 
mezun olan adaylar 
başvurabilecek. 
Sınava girmek

isteyen adaylar, 
başvuru' evrakını 
7 YTL karşılığında 
Sağlık Bakanlığı il 
müdürlüklerinden 
alabilecekler.
Adaylar ayrıca, 
75 YTL sınav ücreti 
yatıracak. Adaylar 
kılavuzdaki kurallara 
göre doldurdukları 
başvurma belgesini, 
sınav ücretini 
yatırdıklarını gösterir 
dekontla birlikte yine 
Sağlık Bakanlığımı 
müdürlüklerine tes
lim edecekler.

TUS'a başvuru süresi 
1 Ağustos'ta 
sona erecek.
2005-Eylül Dönemi 
TUS'un birinci 
basamağını oluştu
ran yabancı dil sınavı 
10 Eylül 2005 
Cumartesi günü saat 
09.30'da yapılacak. 
Sınavın bu 
basamağında başarılı 
olacak adaylar, 
11 Eylül 2005 Pazar 
günü saat 13.30'da 
yapılacak Bilim 
Sınavı'na 
katılacaklar.

Takdiıiik öğrencilere 
ücretsiz tatil

okullannın 6, 7 ve 
8. sınıf öğrencileri 
ile liselerde okuyan 
ve 2005 yılında bu 
okullardan mezun 
olan öğrencilerden 
takdirname alanlar 
ücretsiz tatile gön
deriliyor.
Konya Büyükşehir 
Belediyesi, takdir 
belgesi alan öğren
cileri ücretsiz tatile 
gönderiyor. Konya 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, 
yaptığı 
açıklamada, eğitim 
alanında okullaşma, 
başarılı öğrencilere 
burs ve 
ödüllendirme gibi 
konularda önemli 
çalışmalara imza 
attıklarını 
söyledi.
İlköğretim 
okullarının 6, 7 ve 8. 
sınıf öğrencileri ile 
liselerde 
okuyan ve 2005

yılında bu okullardan 
mezun olan öğrencil
erden 
takdirname alanların 
Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik 
Platformu 
üyelerinin kamp pro
gramından yarar- 
landırıldığını ifade 
eden Akyürek, 
bu şekilde toplam 
360 öğrencinin 
ücretsiz tatile gön
derilmesinin 
planlandığını 
bildirdi.
İlk olarak bugün 60

başarılı öğrencinin 
Beyşehir'de düzenle
nen 6 
günlük kamp için 
yola çıktığını belirten 
Akyürek, şunları 
söyledi:
"Beyşehir'e giden 
öğrenciler, Beyşehir 
Spor ve İzcilik
Okulu'nda 
kampa girerek gölde 
sandal gezileri 
yapacak, çevredeki 
tarihi yerleri 
gezecek ve çeşitli 
spor aktivitelerine 
katılacak."

Deprem envanteri 
çıkarılacak

Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı'nca valilik*, 
lere gönderilen 
genelgeyle, konut
ların yapı stoğu 
envanterlerinin 
çıkarılması istendi. 
28 Nisan tarihli 
genelgede, ülkedeki 
yapı stoğunun büyük 
bölümünün sorunlu 
olduğu ve yeterli1 
deprem güvenliğinin 
bulunmaması 
nedeniyle olası bir 
depremde risk 
taşıdığı, dolayısıyla 
can ve mal kayıpları
na yol açtığı 
belirtildi.
Konuya gereken öne
min verilmesinin 
istendiği genelgede, 
valilikler kanalıyla 
tüm belediye başkan
lıklarınca yapı stoğu 
envanterlerinin

çıkarılması, can ve 
mal güvenliğinin bil
incinde olunması ve 
bu hususta gerekli 
çalışmaların başlatıl
ması çağrısında 
bulunuldu.
Genelgede, mevcut 
yapı stoğunun 
envanter bilgileri ile 
taşıyıcı sistem ve 
zemin yapısı özellik
leri dikkate alınarak, 
deprem tehlikesine

göre değerlendirme 
ve tehlike sıralaması 
yapılması, öncelik
lerin belirlenmesi, 
yüksek risk taşıyan 
bölge ve binaların 
tespit edilmesinin, 
olası bir depremde 
meydana gelecek 
hasar ve can kayı
plarının asgari düz
eye indirilmesinde 
büyük önem taşıdığı 
bildirildi.

Pendik’te nöbet 
tutan askere kurşun 
Pendik'te, kimliği 
belirsiz saldırganlar 
Esenyah Jandarma 
Komanda birliğinin 
bulunduğu bölgeye 
âteş açtı. Saat 
15.00'te meydana 
gelen olayda bir 
asker yaralandı. 
Alınan bilgiye göre 
olay, saat 15:50 
sıralarında Esenyah 
Jandarma Komando 
Birliği bölgesinde 
meydana geldi. 
Kimliği belirsiz 
saldırganlar, otomo
bil ile birlik önüne 
gelerek ateş açtı. 
Açılan ateş sonucu 
bir askerin yara-

m- 
’n

landığı öğrenilirken, 
saldırganlar otomo
bil ile olay yerinden 
uzaklaştı.
Jardarma ve polis 
ekipleri, kaçan

saldırganların 
yakalanması için 
çalışma başlatırken, 
olayla ilgili geniş 
çaplı soruşturma 
devam ediyor.
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İMen AB'ye terör sitemi
Hükümetten AB'ye 
terör sitemi 
Bakanlar Kurulu 
terör ve işsizlik gün
demiyle toplandı. 
Toplantıdan sonra 
açıklama yapan 
Cemil Çiçek, terör 
konusunda hem 
içeriye hem dışarıya 
mesaj gönderdi. 
Cemil Çiçek'in açık
lamaları....
2005 Mart, Nisan, 
Mayıs ayında işsizlik 
oranı yüzde 10 
olarak açıklanmıştır. 
İşsizlik düşmektedir, 
ama bu yeterli 
değildir. İşsizliğin 
makül bir seviyeye 
inmesini için çok 
yönlü politikaları 
kararlıkla sürdürmesi 
lazım. İstikrarlı bir 
büyüme şarttır. 
Bugün aldığımız bir 
kararla Türkiye'deki 
işsizlik konusunda 
hangi gelişmeler 
oldu, aksayan yönler 
varsa nelerdir bun
ları gündem maded- 
sine alarak gerekli

çalışmaları 
yapacağız. 
Toplantıda ayrıca 
terör konusunu 
görüştük. Biz sürekli 
gereken açıklama 
yaparak terörün bir 
insanlık suçu 
olduğunu söyledik. 
Bugün geldiğimiz 
noktada görüyoruz 
ki törer masum 
bütün insanları 
katlediyor.
Türkiye olarak biz 
terörle mücadelede 
gerekli deştiği 
kimseden görmedik. 
Terör olgusu sınır
ları aşan bir olaydır. 
Ülkelerin terör

konusunda sürekli 
bir işbirliğine gitm
eye ihtiyaçları vardır. 
Evvela terörün 
tanımında yeterince 
bir netlik yoktur.
Bizim terör 
dediğimize başkaları 
terör demiyor.
Bunları demokratik 
bir halk olarak 
gören ülkeler vardır. 
Türkiye'de böyle 
insanlar vardır. 
Umarım bu tür 
düşünceler son olur. 
Hükümet olarak biz 
gerekli tedbirleri 
aldık. Terör konusun
da bütün ülkeler 
ortak hareket etmeli.

CHP
"dağİşİMÎn giûü"1

CHP’de karar şoku
Muhaliflerin 
olağanüstü tüzük 
kurultayı talebini 
yeterli imza toplana
madığı iddiası ile red
deden Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP), 
Anayasa Mahkesi'nin 
verdiği ihtar kararı ile 
şoka uğradı. Son 
zamanlarda yargı ile 
başı dertte olan CHP, 
Meclis açılır açılmaz 
Siyasi Partiler 
Kanunu'nu gündeme 
getirmeye 
hazırlanıyor. 
CHP, Anayasa 
Mahkemesi'nin 
hakkında verdiği 
karar ile yargı 
karşısında bir kez 
daha şok oldu. İhraç 
ettiği milletvekilleri 
Ahmet Güryüz 
Ketenci, Mehmet 
Tomanbay ve Haşan 
Aydın ile Şişli 
Belediye Başkanı 
Mustafa Sarıgöl'ün 
mahkeme kararı.ile. 
geri dönmesi, eski 
Genel Sekreter 
Ertuğrul Günay'ın ise 
ihracının tedbiren 
durdurulması yönün
deki kararların ardın
dan CHP, Anayasa

Mahkemesi'nin 
verdiği son karar ile 
zor durumda kaldı. 
Karara tepki gösteren 
Genel Başkan 
Yardımcısı Eşref 
Erdem, kararı bek
lemediklerini sçyledi. 
Yargı kararını tartış
mak istemediklerini 
ama CHP olarak son 
zamanlarda bir sıkıntı 
içinde olduklarını 
ifade eden Erdem, 
"İhraçlar, şekil ve 
usul yönünden ele 
alınması gerekirken 
esas yönünden ele 
alınıyor. Siyasi 
Partiler Yasası'nın 57. 
maddesi görmezden 
geliniyor. Siyasi 
Partiler Kafiunu ile 
ilgili ciddi bir değer
lendirme yapmak . 
lazım. Bu konunun

tümüyle masaya J 
yatarılması gerekiy
or" dedi.
Erdem, verilen 6 aylık 
süre içinde zaten 
olağan kurultaylannı 
yapacaklarını, tüzük 
değişikliği teklifinin 
de burada ele alı
nacağını söyledi.
CHP yönetimi tarafın
dan tepkiyle 
karşılanan karar, 
muhalif kanatta mem- 
muniyetle karşılandı. 
Etkin muhalifler 
arasında yer alan 
Samsum delegesi 
Ertuğrul Çepni, "Bu 
karar, CHP yöneti- .. 
minin hukuksuzluğu
nun, hukuka saygısı
zlığının, hukuku hiç 
dikkate almadığının 
ispatıdır" diye 
konuştu.
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ÜNVER TRAKTÖR
o

Cer,

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

UNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

Hulusi 
ATEŞ

Marshall, Akçalı inşaat boyalan 
Sıhhi Tesisat Malzemeleri 
Kat Kaloriferi
Doğalgaz Sobası
Kalorifer Petek ve Malzemeleri
Baymak Kombi ve E.C.A 
Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ-BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 68 30
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üçer aylık dönemler 
itibarıyla 'her ay' 
açıklayacağı 
Hanehalkı İşgücü 
Anketi'nin 
(Mart-Nisan-Mayıs 
2005) dönemini kap
sayan Nisan 2005 
sonuçlarına göre, bu 
dönemde işgücüne 
katılım oranı ise 
yüzde 48.3 oldu. 
İşsizlik oranı 
kentlerde yüzde 12.6, 
kırda yüzde 6.4 
olarak belirlendi. 
Hanehalkı İşgücü 
Anketi sonuçları, 
2005 yılından itibaren 
hareketli üçer aylık 
dönem ortalamaları 
esas alınarak her ay 
açıklanmaya 
başlanırken, 
sonuçlar, ifade 
kolaylığı açısından 
ilgili üç aylık döne- 

. min ortasındaki ay 
adıyla anılıyor.

I Buna göre Nisan 
,2005 bülteninde açık
lanan sonuçlar, Mart, 
[Nisan ve Mayıs 2005 
‘aylarını içeren üç 
aylık dönemi kapsıy
or. Bu dönemde 
toplam 31 bin 655 
hanehalkı ve bu 

ihanehalklarında 

yaşayan 15 ve daha 
yukarı yaşta toplam 
86 bin 882 fert ile 
görüşüldü.
İSTİHDAM 
EDİLENLERİN YÜZDE 
|50.7'Sİ KAYIT DIŞI 
Türkiye'de işsizlik 
oranı, bu yılın Nisan 
layı itibarıyla yüzde 
10’a geriledi.
[işsizlik oranı bu yılın 
Ocak ayında yüzde 
11.5, Şubat ayında 
yüzde 11.7, Mart ayın
da yüzde 10.9 olmuş-

ik%10’a

tu. Bu arada, Nisan 
ayında 803 bin ilave 
istihdam yaratılırken, 
işsiz sayısı 155 bin 
kişi azaldı. Buna 
göre, Nisan ayı 
itibariyle istihdam 
edilenlerin sayısı 21 
milyon 190 bin kişi-, 
den, 21 milyon 993 
bin kişiye yükseldi. 
Resmi işsiz sayısı ise 
2 milyon 594 bin kişi
den 2 milyon 439bin 
kişiye geriledi. 
Hanehalkı İşgücü 
Anketi sonuçları, 
2005 yılı Ocak ayın
dan itibaren 
hareketli üçer aylık 
dönemler esas alı
narak her ay açıklan- 
makta ve sonuçlar, 
ifade kolaylığı açısın
dan ilgili üç aylık 
dönemin ortasındaki 
ay adıyla anılıyor. 
Bu yeni seride Şubat 
ayı I. dönem, Mayıs 
ayı II. dönem, 
Ağustos ayı III. 
dönem ve Kasım ayı 
IV. dönem sonuçları
na karşılık gelmesi 
nedeniyle, Nisan 
2005 dönemine 
ilişkin sonuçların 
önceki yıllara ait 
karşılığı bulunmuyor. 
DİE'nin bu yıldan 
itibaren hareketli 
üçer aylık dönemler 
itibarıyla 'her ay’ 
açıklayacağı 
Hanehalkı İşgücü 
Anketi'nin

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

İMİ

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

(Mart-Nisan-Mayıs 
2005) dönemini kap
sayan Nisan 2005 
sonuçlarına göre, 
Türkiye'de istihdam 
edilen 21 milyon 993 
bin kişinin yüzde 
50.7'si ise kayıt dışı 
çalışıyor. Bu oran 
Ocak yüzde 48.9, 
Şubat ayında yüzde 
49, Mart ayında 
yüzde 49.6 olarak 
hesaplanmıştı. 
DİE'nin, Mart-Nisan- 
Mayıs dönemini kap
sayan üç aylık 
hareketli ortalamalara 
göre, 2005 Nisan 
ayında, 10 milyon 119 
bin olan ücretlilerin 
yüzde 46'şı, 1 milyon 
471 bin olan 
yevmiyelilerin yüzde 
6.7'si, 1 milyon 131 
bin olan işverenin, 
yüzde 5.1'i, kendi 
hesabına çalışan 5 
milyon 498 bin 
kişinin yüzde 25'i, 3 
milyon 774 bin ücret
siz aile işçisinin de 
yüzde 17.2'si "kayıt 
dışı" çalışıyor.
Anket sonuçlarına 
göre, toplam işgücü 
nüfusu 24 milyon 
432 bin olarak hesa
planırken, istihdam 
edilen 21 milyon 993 
bin kişinin 12 
milyon 390 bini 
kentte, 9 milyon 602 
bini ise kırsal kes
imde ulunuyor.
-İŞSİZLİK-

Türkiye'de Nisan 
itibarıyla toplam 
resmi işsiz sayısı ise 
2 milyon 439 bin 
olarak hesaplandı. 
Kentlerdeki işsiz 
sayısı 1 milyon 783 
bin, kırsal bölgede 
ise 656 bin olarak 
belirlendi.
Türkiye genelinde 
işsizlik oranı yüzde 
10, kentlerde yüzde 
12.6 ve kırsal 
bölgede yüzde 6.4 
olarak saptandı. 
Aynı dönemde, genç 
nüfusta işsizlik oranı 
Türkiye genelinde 
yüzde 18.7 olarak 
belirlenirken, 
kentlerde bu oran 
yüzde 22.5, kırsal 
bölgede ise 13.2 
oldu. Türkiye'de 15 
ve daha yukarı yaşta
ki nüfus 50 milyon 
585 bin olurken, bu 
gruptaki nüfusun 31 
milyon 385 bini 
kentte, 19 milyon 200 
bini kırsal kesimden 
oluştu. Herhangi bir 
işgücüne dahil 
olmayanların sayısı 
da, 26 milyon 153 
bin kişi olarak belir
lendi; -İSTİHDAM 
EDİLENLERİN 
DAĞILIMI-
Bu arada Türkiye'de 
Nisan ayında yüzde 
48.3 olan işgücüne 
katılma oranı içinde 
erkeklerin oranı 
yüzde 71.9, kadın
ların oranı ise 25 
olarak belirlendi. 
Aynı dönemde işsiz 
oranı Türkiye 
genelinde yüzde 10 
olarak öngörülürken 
erkekler arasında 
işsizlik oranı yüzde 
10.2, kadınlar 
arasında yüzde 9.2 
olarak tespit edildi.
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Genel Kaptan
13.7.2005 günü yapılan Gemlikspor 

Kongre’sinde seçilen delegeler arasında 
kulübü yönetecek bir idare heyeti 
seçilmesi gerekirdi. Belki cuma gününün- 
den bu güne kadar geçen zamanda bir 
seçim yapılmıştır.

Nedense bu durum sanki bir sır gibi 
saklanıyor.

Kimin hangi vaziyette atandığını, bası
na açıklamasının gerektiğini zannediyo
rum.

Geçen sene bu yapılmadığı için futbol
da bir netice alınamadı.

Kimin, neye karışacağını bilmediğin
den pasif durmalarının bundan dolayı 
olduğunu düşünüyorum.

Başkan, artık gerektiği kadar tecrübe 
sahibi. Geçen sene tespit edilmeyen bir 
futbolun icabı Genel Kaptan’ı yoktu.

Sonradan ‘Ben vazifemi yapıyorum, 
başarıyı da sizden isterim’ dedikten sonra 
nedense bazı olumsuz işlere gözlerini 
kapatıp, istemeden verdiği karar işin cid
diyetinden uzak kaldı.

Sonunda verilen kararın, Başkam’ın 
kararı olmadığına inanmak istiyorum.

Bir Genel Kaptan olmazsa, bazı kişiler 
kendilerine ait olmayan işlere karışırlar 
(Geçen sene olduğu gibi)

Kimin kimi yönlendirdiği belli değildi! 
Genel Kaptan’ın ilk işlerinden biri ise 
Teknik Yönetim’i tespit etmektir.

Duyumlarım beni yanıltmaz. Telefonla 
Orhangazi Bölge Müdürü’nden vazife 
isteyen kişiyi düşüneceğinizi zannediyo
rum. Kişi, kendini kanıtlayıp kanıtlaya
madığını geçen sene göstermişti.

Sakın ola ki bu takıma yazık etmeyin.
Gene duyumuma göre, 3 kişi transfer 

edeceklermiş, ben bunu bir ay evvelinden 
yazmıştım, buna katılıyorsanız sevinirim.

Geçen sene neden yapılmadığını 
merak ediyorum.

Gene bu sütunda çekinmeden yazarım.
‘Gülerim kedinin çamaşır yıkamasına’ 

der. Gülerim...
Sayın Gemlikspor Kulübü Başkanı; 

Eğer ciddi olarak bu takıma şevk vermek, 
takımınızı tribünden zevkle izlemek istiy
orsanız, bu takıma bir kişi karışsın.

İyi terzinin dikeceği elbise sizi her 
zaman güzel giyimli gösterir.

Genel Kaptanlıkta buna benzer herza- 
man sporcunun içinde, yanında olmalı.

Başarı bekliyoruz, Gemlik seyircisi 
buna laik bir seyircidir.

Sayın Başkanım eğer bir saatlik bir 
zamanınız varsa lütfen Orhangazi’nin göl 
kıyısına bir gidin.

Ben henüz proje aşamasında demiştim 
ama yanılmışım, proje bitmiş de yapıl
maya başlanmış bile.

Niçin sizi emsal gösteriyorum? Biz 
Gemlikliler buna laik değilmiyiz?

Siz çok iyi hatırlarsınız. Orhangazi’liler 
sinemaya, pazara, alışverişe ve her spor 
oyununa Gemlik’e geliyorlardı.

Henüz gidip görmedim ama gelen 
malumata göre çok iyi ilerliyorlarmış...

Neyse, sonuç olarak BİR FUTBOL 
TAKIMINDA GENEL KAPTAN OLMASSA 
OLMAZ....

0



26 Temmuz 2005 Sah KSrfez Sayfa 1(

Çocuk eğitiminde yöntemler
Çocuk büyütürken, 
hangi eğitim yöntemi
ni uygularsanız uygu
layın, önemli olan bu 
yöntemin zamanın 
gereklerine ve 
çocuğun ihtiyaçlarına 
cevap vermesidir. 
Çocuk büyütmek 
sorumluluk isteyen 
ciddi bir iş ve bu 
konuda herkesin farklı 
görüşleri var.
Kimi, kendi ailesinden 
nasıl gördüyse a 
ynen bunu uygula
maya devam ederken, 
kimi de ailesinin 
kendisine uyguladığı 
ama kendisinin 
hoşlanmadığı yöntem
lerden uzak durmaya 
bakıyor. Ancak hangi 
yöntemi kullanırsanız 
kullanın, önemli olan 
uyguladığınız eğitim 
şeklinin 21. yüzyıl 
çocuğuna uygun 
olmasıdır.
Çocuk eğitiminde 4 tip 
anne-baba olduğu 
söylenebilir. Bu yön
temleri inceleyerek 
hangi grupta yer 
aldığınızı ve bunların 
iyi ve kötü yanlarını 
görebilirsiniz.

Özgürlükçü anne- 
babalar
Bu tarz yaklaşım, 
özellikle de savaşın 
gaddarlığına bir tepki 
gibiydi ve 40 yıl önce 
oldukça popülerdi. 
Özgürlükçü anne- 
babalar çocuklarına 
sevgiyle yaklaşsalar 
da, genellikle konul
ması gereken sınırları, 
kuralları koymazlar. 
Çocukların uygun 
olmayan davranışları 
çoğu zaman görmez
den gelinir. Bu şekilde 
yetiştirilen çocukların 
genelde yaratıcı ve 
orijinal oldukları 
gözlemlenir.
Ancak ortama 
uymakta zorlanır, 
dürtülerini 
denetlemede ve 
sorumluluk kabul 
etmede isteksiz 
davranırlar.
Açık ve net sınırlar 
olmaksızın çocuğun 
aklı karışır, kendini 
güvensiz hissedebilir 
ve yanlış kararlar ahr. 
Otoriter anne-babalar 
Otoriter ebeveynler 
itaate değer verirler. 
Onlara göre hayatın

nasıl yaşanacağı 
kurallarla kontrol 
edilir, her şey önceden 
şekillendirilir. Çocuk, 
kendini nasıl yönete
ceğini öğrendiğinden 
değil, ama cezadan 
korktuğu için itaat 
etmeyi öğrenir. Bu 
tarz, günümüz toplum 
yapısına aykırıdır.
Çünkü artık yeniliklere 
ve seçme hakkına 
değer verilmektedir. 
Bedensel cezalar, 
çocukta problemlerin 
şiddetle çözümlen
mesi gerektiğine dair 

bir kanı 
uyandırdığın
dan, gene 
günümüz 
anlayışıyla 
bağdaşmaz. 
Sürekli emir 
almayı kabul
lenir şekilde 
yetiştirilen 
çocuk, iste
diği herkese 
kolayca 
öykünür ve 
etkinliklerde 
asla inisiyatifi 
eline almaz. 
Pasif anne- 
babalar

Bu tip anne-babaların 
beklentisi azdır ve 
buna bağlı olarak 
verdikleri tepki de 
minimum olacaktır. 
Çocukla ters 
düşmemek için kural 
koymazlar. Çocuğun 
kendi başına büyüme
sine izin verdiklerini 
düşünürler. Buna 
karşılık çocuksa, 
anne-babasının ilgisiz 
olduğuna inanır. Bu 
tür ailelerin çocukları 
genellikle sosyalleşme 
yeteneklerini 
geliştiremediklerinden, 

ya çekingen, ya sinir 
bozucu veya egoist 
olurlar ve çoğu zaman 
da kendi güvenden 
yoksun kalırlar, 
jîlgili ve demokratik 
anne-babalar 
Bu gruba giren 
ebeveynler, çocukları
na kayıtsız şartsız bir 
sevgi sunarlar.
Ancak bunu yaparken 
uyması gereken bir
takım kurallar belir
lemeyi de ihmal etme
zler. Çocuğun sorum
luluk alması 
eğitimin 
öncelikleri 
arasındadır. 
Bu nedenle 
de çocuğa 
seçim yap
ması 
sağlanan pek 
çok fırsat 
sunulur ve 
yaptığı 
seçimlerin 
sonuçlarını 
yaşarken de 
ihtiyacı olan 
rehberlik ver
ilir. Bu yön
tem, 
günümüzün 
hızlı yaşan

tısı için en uygun yön
temdir.
Bunun nedeni, 
artık seçeneklerin 
sınırsız olması ve bir 
şeyi yapmak için 
doğru olan birden 
fazla yöntemin 
olmasıdır. Bu şekilde 
eğitilen çocuk, sorum
luluk duygusu 
geliştirir, daha akıllıca 
seçimler yapar, 
değişikliklere ayak 
uydurur ve kendine 
güveni oluşur.

(75)

Yazan : Zebercet COŞKUN

Kulaklarımda uğultu, başka bir şey 
işitemiyorum. Derenin ince şırıltısı bile 
silindi kulaklarımdan. Yavaş yavaş karan
lıklar kızardı, sonra sarardı ve yeşerdi. Bir 
süre daha bekledim köprü üstünde sonra 
usul usul geri döndüm. Odamın merdiven
lerini tırmanırken bir fenalık daha geldi. 
Tırabzanlara dayanıp bekledim. Onu da 
geçiştirdim. Odacı sofradaydı, yanıma 
koştu, koluma yapıştı, çektim kolumu...

Cebeciyan'ı çağırın! Dedim.
Son gücümü kullanıyorum. Kimse 

bilmemeli, hastalandığımı kimse anlama
mak Böyle bir günde iki günlük hastalık 
tam düzeni bozabilir; Her şey alt üst olur 
ve idareyi elimden kaçırabilirim. Durum 
karışık, herkes pusuda... Bekliyorlar... Bir 
uygun zaman kolluyorlar. Bir zayıf zaman...

Odaya girdim,palto, çizme öylece attım 
yatağın üstüne. Yine gözlerim karardı, yine 
kendimden geçtim. Gözümü açtığımda oda 
kapısının dışında ayak sesleri vardı. Soba 
gürül gürül yanıyor. İyiceyim... Beş on 
dakika, ya da yarım saat dalmışım sanıyo
rum. Ayak seslerini işitince yatağın 
üstünde doğruldum. Sonra kalktım 
pencere önündeki sandalyeye okurdum. 
Ne olduğumu anlayamıyorum. Üst üste 
uykusuzluğun doğurduğu bir bitkinlik 
olmalı. Kapı vuruluyor.

- Gel!.
Cebeciyan girdi içeri. Geniş omuzlar, 

uzun boy, enli kara kaşlar, sivri çakmaklı 
bir burun, gür bıyıklar... Tüm azmetiyle 
duruyor Cebeciyan karşımda. Bu kadar 
işte Cebeciyan... Ağzının eğriliği, göz
lerinin donukluğu hiç belli olmuyor bunca 
azametin arasında. Hatta onlar bile bir 
özellik kazanıyor. Cebeciyan'a bakarken 
içime hep bir sıkıntı basar. Bilerek, görerek 
yanlış bir iş yaptığımı düşünürüm, ama 
elimden bir şey gelemez. Ermeni milletini 
uyutmuş Cebeciyan, kendini sevdirmiş, 
saydırmış. Kendinden bilgisini gördü mü 
az konuşuyor, çok dinliyor ve de poh- 
pohluyor onu. Bu da bir özelliği... Dost 
kazandırıyor kendisine. Fransız ordusunda 
pek çok kahramanlıklar göstermiş, öyle 
söylüyorlar. Bunlar gerçek değilse bile 
orduda çalıştığı belli, çünkü anlıyor bu gibi 
işlerden. Başa/getirilmesine rıza göster
memin nedeni de bu. Ondan başka 
anlayan yok, görmedim, bulamadım... 
Söylediklerinin, anlattıklarının onda biri 
gerçek, ona çok güvenmemem gerek, 
bunu biliyorum ve de hiç aklımdan çıkar
mıyorum... Tüm bilgisizliğine ve karaktersi
zliğine rağmen çıkarına göre hareketlerini 
çok güzel düzenlediği, düzenleyebildiği 
için Cebeciyan hiç de layık olmadığı bir 
göreve getirildi... Getirdiler... ben böyle 
düşünüyorum.

Hasta değilsiniz ya, beyefendi? 
Renginiz bozuk görünüyor...

Yok! Bir şeyim yok. Beş altı gece 
uyku uyumadım, yorgunum... Biraz dinlen
mek istiyorum... Ancak biliyorsun durum 

nazik. Boş bırakmaya gelmez... Başsız 
bırakılmaya hiç gelmez. Şimdi tasarladık
larımı sana söyleyeceğim..

- Buyrun?.
İşarit ettim, karşımdaki sandalyeye ilişti 

Cebeciyan. Odacı kucağı odun dolu girdi, 
sobayı tazeledi. Bekledim o çıkana dek.

Mösyö Tvarda ile görüştüm, biliyor
sunuz. Pek kısa zamanda bize yardım gön
dereceğine söz verdi. Ayrıca Monsenyör 
Haraçyanh'da Adana'ya toplantıya gitti. 
Biliyorsunuz... Durumumuz toplantıda 
görüşülecek ve ön plana alınacak. Yardım 
ne zaman gelir bunu bilmiyoruz... Üç yüz 
askerimiz kaldı. Yardım gelene kadar 
ortalığı idare etmemiz gerekiyor. Cephane 
bol ama, onu kullanacak adam yom orta
da... Benim diyeceğim, yarın sabahtan 
başlayıp kaç kadınımız varsa toplayacağız 
ve atış talimi yaptıracağız... sonra erkekler 
nöbetleşe askerlere yardım edecekler siper 
kazma işinde. Hemen bugün emir tüm 
Haçin Hıristiyanlarına duyurulsun!

- Başüstüne..
Ancak bir nokta daha... Şu dağların 

ardları tüm ürk köyü. Köyler çetelerle dolu. 
Ortada kimse görünmüyor, fakat ben iyice 
biliyorum ki devamlı gözleniyoruz, devamlı 
gözetleniyoruz. Haçin'de ne olup bitiyorsa 
Türkler biliyor. Her şeyden haberleri var. 
Şimdi üç yüz askerin Höketçe'ye gittiğini 
gördüler. Kalanı nasılsa temizleriz 
düşüncesiyle harekete geçebilirler. 
Geçerlerse geçsinler... Onun bir önemi 
yok... Bizim üç yüz askerimiz varsa, onlar 
olsun iki yüz kişi..

Devamı Yarın...
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Sorunlu kalp pillerini 
Türkiye’de 103 hasta taşıyor

Sıcakla diyabete fttot
ABD'nin kalp ciha
zları üreten en büyük 
şirketlerinden 
Guidaht, 1997 ve 
2000 yılları arasında 
üretilen ve 28 bini 
hastalara nakledilen 
78 bin kalp ritm 
düzenleyicisini 
‘hatalı üretim’ 
nedeniyle geri istedi. 
Amerikan Guidant 
şirketinin 1997-2000 
yılları arasında üret
tiği ve arıza yaptığı 
bildirilen kalp pil
lerinden Türkiye’de 
toplam 103 hastaya 
(SSK, Emekli 
Sandığı, özel, vs.) 
takıldığı öğrenildi. 
Ömürleri 5-6 yıl olan 
bu pillerin Türkiye’de 
herhangi bir hasta 
tarafından taşınıp 
taşınmadığı henüz 
bilinmiyor. İthalatçı 
firmanın sorunlu pil
leri değiştirmeyi 
taahhüt etmesine 
karşın, şu ana kadar 
ilgili kurumlardan 
hastalara bir çağrı 
yapılmadı.
Sorunlu modeller 
2000'den sonra 
Türkiye’ye girmedi 
Metin Demir 
(Guidant Temsilcisi

Med-Dem Sağlık 
Gereçleri Limited 
Şirketi Müdürü) 
Firmanın uyarısın
dan geçen pazartesi 
haberdar olduk ve 
SSK’ya bildirdik. Bu 
aletleri hastalara 
takan doktorlarla da 
irtibata geçtik. 
Türkiye’de söz 
konusu modellerden 
toplam 103 hastaya 
takılmış. Bunların 
ömrü 4-5 yıl. Söz 
konusu sorunlu 
modeller 2000 yılın
dan sonra Türkiye’ye 
girmedi. Belki şu 
anda bu aletlerden 
takılı bir hasta bile 
kalmamıştır. Eğer 
varsa ve sorun çıkıy
orsa yenisiyle 
değiştirmek bizim 
görevimiz. Şu ana 
kadar böyle bir 
başvuru olmadı. Yani 
panik yapacak bir 

durum yok. Zaten 
sorun çıkma ihtimali 
10 binde 1-9. Bu çok 
zayıf bir ihtimal. 
Üç hastanede toplam 
103 hastaya takıldı 
Recep Bilgin (SSK 
Malzeme Satınalma 
Daire Başkanı): 
Bilgimiz var ve 

takipteyiz. Firma 
yetkilileriridert bilgi 
'aldık. Sorun çıkaran 
dihazları 
değiştirmeyi taahhüt 
ettiler. 3 hastanede 
toplam 103 hastaya 
takıldığını biliyoruz. 
Hastalardan bize 
bildirilen bir 
Şikayet yok.
28 bin hastada hatalı 
pil var
ABD’nin kalp ciha
zları üreten en büyük 
şirketlerinden 
Guidant, 1997 ve 
2000 yılları arasında 
üretilen ve 28 bini 
hastalara nakledilen 
78 bin kalp ritm 
düzenleyicisini 
‘hatalı üretim’ 
nedeniyle geri istedi. 
Şirket, Türk 
kamuoyunda ‘kalp 
pili’ olarak bilinen 
elektronik kalp 
düzenleyicisi ciha
zlar nedeniyle şu 
ana kadar çok sayı
da hastanın bilincini 
kaybettiğini, bir has
tanın da öldüğünü 
açıkladı ve doktor
lara ilan ettikleri 
modelleri hastalara 
nakletmemeleri 
uyarısında bulundu.

Yurt genelinde 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyreden sıcak
lıkların, vücutta 
yol açtığı aşırı 
su kaybıyla bir
likte gizli şeker 
hastalığını 
ortaya çıkara
bildiği 
kaydedildi. 
Selçuk ÜhiVer- 
sitesi Meram Tıp 
Fakültesi 
Endokrinoloji 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi, Türk 
Diyabet Cemiyeti 
Konya Şube Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Sait 
Gönen, şeker 
hastalığının seyrini 
etkileyen en önemli 
faktörlerden birinin 
de hava koşulları 
olduğunu belirtti. 
Bu nedenle, halen 
yurt genelinde etkili 
olan 30 derecenin 
üzerindeki hava 
sıcaklığının şeker 
hastaları için önemli 
bir tehlikeyi de 
beraberinde 
getirdiğini anlatan 
Gönen, "Sağlık

sorunu bulunmayan 
hastalar için bile 
önemli riskler getiren 
yüksek sıcaklık, 
şeker hastaları için 
çok daha büyük 
sorunlar 
doğurabilir" dedi, 
eker hastalarının, 
sıcaklığın en yüksek 
seviyelere çıktığı 
öğle saatlerinde 
zorunlu olmadıkça 
dışarıya çıkmamaları 
gerektiğini vurgu
layan Gönen, şunları 
söyledi: "Aşırı 
sıcağın etkisiyle 
vücudun hızla su 
kaybetmesi, şeker 
hastalarının kanların
daki şeker miktarını 
artırarak kronik 

böbrek yetmezliğine 
yol açabilir. Bununla 
birlikte, şeker 
hastalığı nedeniyle 
vücudun çeşitli yer
lerinde görülen 
yaralar, sıcaklığın 
etkisiyle aktif hale 
geçebilir.
Ani su kaybı, 
şeker hastalarında, 
körlük, sakatlık, kalp 
krizi ve beyin enfark
tüsü gibi komp
likasyonların oluşu
munu da hızlandır
maktadır. Su kay
bının olumsuz etkisi
ni en aza indire
bilmek için bol mik
tarda su içilmelidir."

dağların 
lerle dolu. 
ben iyice 
z, devamlı1 
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z
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
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Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan
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i
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■
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Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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TEŞEKKÜR 
KIZIMIZ ASENA GÜLER'in

Başarılı bir öğrenci olmasının yanı sıra 
iyi bir insan olmasının da temelinin 

atılmasında )
yardımcı olan dönemin

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU l
Müdürü Sayın Ahmet Cevdet İŞLER'e, 1 
Sınıf Öğretmeni Sayın Emel DİMİLİ'ye 

ve okulun bütün öğretmenlerine.

gerek Anadolu Lisesi sınavlarında, gerekse 
Üniversite Sınavlarında başarılı bir sonuç 

alabilmesi için bizlerden çok fedarkarlık gösteren 
KÖRFEZ FEN DERSHANESİ

Kurucu Müdürü Sayın Ahmet Hulusi AYDIN ve 
Sayın Hüseyin SOYER'e 

ve bütün Dershane öğretmenlerine.

Kendisini ilk günden beri evinde gibi hissetmesini 
sağladıkları ve verdikleri eğitim için haklarını I 

ödeyemeyeceğimiz
CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 

Müdürü Sayın İdris AKA'ya ve okulun bütün 
öğretmenleri ile çalışanlarına. 

Her zaman yanında olup destekleyen dostlarımıza ve 
arkadaşlarına, özellikle H.A.S.K.E.Y'e

TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNARIZ.

FATİH - GÜLGÜN GÜLER



‘Gemlik zeytini marka olacak’
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Taviloğlu Gemlik zeytinindeki 
markalarını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. Taviloğlu, “Sıfıra yakın 
kar marjıyla ürün satmakla karşı karşıya kalbiliriz. Bu yüzden tek çare, 
Marmarabirlik olarak mârkalaşmak. Sadece zeytin < değil, Marmarabirlik 
markası satmalıyız. Karlılığımızı sürdürmemiz buna bağlı” dedi.

Marka yetmez, menşe gerekli
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 

Refi Tavioğlu, Birlik’in mali durumunu anlat
tığı basın toplantısında, 17 trilyon kar elde 
edildiğini açıkladı..

Bu güzel bir durum.
Birlik’in borçlarının silinerek, yeniden 

yapılandırma ile yeni gelişmeleri birlikte izli 
yoruz.

Bu karın ortaklara dağıtılması için anasöz 
leşme hükümlerinin yerine getirilmesi 
gerekir.

Tabii bu arada Birlik’in imajını sürdüre
bilmesi için “Gemlik Zeytini” markasının 
ürün satılmasında en önemli etken 
olduğunu belirtmeleri doğrudur.

Marmarabirlik zeytini denince akla Gemlik 
zeytini gelir.
. Bu zeytin türü ise Gemlik, Orhangazi, 
İznik’te yetişen zeytindir.

. Çekirdeği ince, yağı ve lezzeti farkı olan bir 
yöresel zeytindir.

Bilindiği gibi zeytin aslında Akdeniz ürünü 
bir bitkidir.

Gemlik ve çevresi ise Akdeniz iklimi ile 
Karadeniz ikliminin geçiş noktasıdır.

Bu bölgedeki zeytinlerin sofralık ve lezzetli 
olması toprak ve iklim özelliğindendir.

Marmarabirlik doğru karar almıştır.
Bu desteklenmeli ama bir de ambalajlara 

hangi ilçenin ürünü olduğu, yani zeytinin 
menşei de yazılmalıdır.

Gemlik ise Gemlik, Orhangazi ise 
Orhangazi, Edincik ise Edincik...

Bu olduğu takdirde, Gemlik zeytini daha 
çok satılacak, Gemlik’li üreticinin hakkı 
korunmuşu olacaktır.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi 
Taviloğlu, birliğin geçen yıl ilk kez 6.3 trilyon 
kar payı dağıttığını belirterek, 17 trilyon net 
kar elde ettiklerini söyledi.
Tavioğlu, “Bugün ürün çeşitlendirmesi, amba 
laj ve pazarlamaya büyük önem veriyoruz.
Şu anda 48’i zeytin 13’ü zeytinyağı ve 3’ü de 
zeytin ezmesinde olmak üzere 64 farklı ambal
ajda ürünlerimizi satıyoruz." dedi.
Yurt dışında Birliğin adının söylenmesi güç 
olduğu için MARBİR markasının yaratıldığı 
açıklandı. Seyfettin Şekersöz’ün

haberi sayfa 3’de

Orkide, Birlik ve Kılıç apartmanlarının önüne çekilen uzun deşarj boruların yarattığı pis kokulara apartman yöneti ileri tepki gösterdi

“Evlerimizin önü çöplük mü?”
Gemsaz sahillerinden Gemlik girişin 
de bulunan sitelerin önüne getirilen 
borular çevrede oturanların tepkisi 
çekmeye başladı. 75 daireden 
oluşan Kılıç, Orkide ve Birlik Apart 
mantarının önüne çekilen ve MKS'nin 
olduğu belirtilen uzun deşarj boru
larının bırakılmasına tepki gösteren 
apartman yöneticileri "Evlerimizin 
önü bazı sanayi kuruluşlarının 
çöplüğü mü?" diyerek belediyenin 
bu işe neden razı geldiğine anlam 
veremediklerini dile getiriyorlar. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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& Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Lozan...

M

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu 
Perinçek Lozan’ın yıldönümü etkinliklerine 
katılmak üzere gittiği İsviçre’de tutuklandı.

Niye?
“Ermeniler soykırım yapmıştır” dediği 

için.
Yapmadılar mı?
Daha fırsat verilseydi neler neler 

yapacaklardı..
Boynumuzu vurmak için ellerinden 

geleni artlarına koymadılar.
Allah’tan Sevr’i tarihten sildik de 

yakamızı bir ölçüde kurtardık.
Yoksa yakamızı da,paçamızı da .ipimizi 

de kuşağımızı da kaptırmıştık.
Onun için;
Lozan çok önemli..
Zafer üzerine zaferle doğan bir ülkenin 

güneş ışığı altında başlayan bir süreç
24 Temmuz 1923'te imzalanan ve 

Türkiye'yi İsmet İnönü'nün temsil ettiği 
Lozan Barış Antlaşması, bağımsız ve ege
men Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu bel
gelerinden biri .

Ne Lozan’a ne de Lozan kahramanları
na asla ve kata dil uzatılmayacak kadar 
önemli.

Vahidettin..
Damat Ferit..
Mütareke Basını..
Alı Kemal..
Ülkeyi Sevr aracılığıyla İngiliz’in 

İtalyan’ın,Yunanh’mn kucağına oturtanlar..
Mustafa Kemal Atatürk..
İsmet İnönü, 
Fatma bacı.. 
Ali Dede.. 
Sevr bataklığını kurutanlar.. 
Lozan’ı kanla ,irfanla ,inançla yazanlar.. 
Bugün ;
Bir yanda; Türkün ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nin aydınlık yüzünü dünyaya 
gösterenler..

Aralarında KKTC'nin Birinci 
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın da bulun
duğu 200'den fazla Türk aydını Lozan 
Barış Antlaşması'nın önemini ve Türkiye 
Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü 
Lozan'da düzenledikleri yürüyüş ve pan
ellerle dünyaya yeniden anlatıyorlar.

Diğer yanda Türkiye’yi ılımlı İslam,ılım- 
sız İslam tartışmalarıyla karanlıklara 
sürükleyenler..

Onlar da ;
“Türkiye’nin yarınında artık Kemalizm’e 

veya başkaca bir ideolojiye yer yoktur..Biz 
Müslümanlar için en üst belirleyici İslaman 
ilkeleridir. Herşey ona göre belirlenir.” di - 
yorlar.

Türkiye çok ciddi bir yol ayrımında..
Ülkesini sevenler ülkelerinin geleceğini 

belirleyecekler..
Diğerleri söyledikleriyla kalacaklar ve 

gün gelecek söylediklerinin altında ezile
cekler.

Gemlik Belediyesi Navodarı yolcusu
Navodarı Şehir Günleri etkinliklerine katılacak olan 30 
kişilik heyet, bu akşam Romanya’ya hareket edecek

Gemlik 
Belediyesi’nin 
Romanya’daki 
kardeş şehri olan 
Köstence ili 
Navodarı ilçesi 
Belediyesi’nin 
düzenlediği 
‘Şehir Günleri’ 
etkinliklerine 
katılacak olan 
Gemlik heyeti, 
bugün yola 
çıkacak.
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut başkanlığın
da, kardeş şehir 
Navodan’ye 
gidecek olan heyete 
Kaymakam Mehmet 
Baygül’ün de katılıp 
katılmayacağı 

bugün belli olacak. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Navodarı Beledi 
yesi’nin daveti 
nedeniyle geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da

etkinliklere 
kardeş şehir 
olarak 
katılacaklarını, 
bunun için 30 
kişilik bir heyet 
ile Navodan’ye

Çiftçi Mallan Koma Kurulu sahipsiz ialj
Seyfettin ŞEKERSÖZ

4181 sayılı 
yasa ile kurulan 
Gemlik Çiftçi Malları 
Koruma Kurulu 
eski ve yeni 
yöneticilerinin 
görevi kabul 
etmemesi nedeniyle 
sahipsiz kaldı. 
Şükrü Bekçe, 
Hüseyin Kaya, 
Haşan Çakıcı ve 
Faik Aydın’dan 
oluşan eski kurulun 
arazi sahiplerinin 
yaklaşık 40 bin 
YTL’lik koruma 
bedelini 
ödememesi 
nedeniyle, 
SSK ile başları 
derde girmişti. 
Görev süresi dolan

eski kurulun yerine, 
geçtiğimiz dönemde 
Belediye Meclisi 
Ali Altuntaş 
yönetiminde yeni 
Çiftçi Malları 
Koruma Kurulu’nu 
seçmiş ancak, 
Altuntaş’ın 
ekibinde bulunan 
diğer üyelerin 
görevi kabul 
etmemesi üzerine, 
Çiftçi Malları Koruma 
Kurulu sahipsiz 
kalmıştı.
GÖREVİ ALAN YOK 
İstifa ettiği halde 
görevi kimseye 
devredemeyen 
Çiftçi Malları 
Koruma Kurulu 
eski Başkanı 
Şükrü Beki, 
Ali Altuntaş

SATILIK DAİRE
Emircan Yapı Kooperatifi 

B/Blok Kat:3 Da:8 
Gemlik Girişi

147 m2, Deniz Manzaralı, 
Çift Banyo 

Doğalgaz Tesisatlı

Tel : 0.532 605 00 19 

hareket edeceklerini 
söyledi.
Başkan Turgut, 
“Navodarı ile olan 
kardeş şehir ilişki
lerinin 5 yıldır 
dostluk, kardeşlik, 
kültürel alanda olum
lu bir şekilde 
sürdürüldüğünü 
karşılıklı iki kent 
halkının birbirlerinin 
özel günlerinde 
ziyaret ederek, 
bu bağı daha da 
pekiştirmeye 
çalışıyoruz” dedi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
birlikte kardeş şehir 
Navodan’ye Gemlik 
Halk Dansları Folklor 
Ekibi de gidecek.

yönetiminin görevi 
kabul etmemesi 
üzerine görevi 
kendinden 
devralacak kimsenin 
bulunmamasından 
yakınıyor.
Gemlik’te 3 bin 700 
dönüm zeytinlik 
ve diğer arazilerin 
hırsızlık ve yabani 
hayvanlardan 
korunması için 
koruyucu bile 
tutamayan kurul, 
mal sahiplerinden 
para tahsil edemiyor. 
Öğrenildiğine göre, 
40 bin YTL üzerinde 
alacağı SSK’ya da 
daha önce çalıştırmış 
olduğu personel ve 
kurucuların prim 
borçları nedeniyle 
birikmiş faizleri ile

birlikte 20 bin YTL 
borcu bulunuyor. 
Bir personel ile 
görevini sürdürmeye 
çalışan kurul, 
1 milyar liranın 
üzerinde borcu 
olanlara ödeme 
emri çıkarttı.
Ancak, tebligata 
rağmen şahıslar 
borçlarını 
ödemiyor. Arazi 
sahiplerinden 
bazıları kurulun 
koruma görevini 
yerine getirmedikleri 
için parayı 
ödemediklerini, 
bu nedenle 
Kaymakamlık’a 
başvurarak, 
duruma müdahale 
edilmesini 
istediler.

F devren sÂfiLikî 
TİOIerkeF 

DEVREN SATILIKTIR.
(İlçe Merkezinde, müşteri potansiyelli)
Mür: (0.535) 352 65 13
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‘Gemlikzevtinimafkaolacak1
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Taviloğlu Gemlik zeytinindeki markalarını 
güçlendirmeyi amaçladıklarını beliritti. Taviloğlu, “ sıfıra yakın kar marjıyla ürün satmakla 
karşı karşıya kalabiliriz, bu yüzden tek çare, Marmarabirlik olarak markalaşmak. Sadece zeytin
değil, Marmarabirlik markası satmalıyız. Karlılığımızı sürdürmemiz buna bağlı” dedi.

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu, “Gemlik” 
zeytinindeki 
markalarını 
güçlendirmeyi 
amaçladıklarını 
belirterek, “Sadece 
zeytin değil, 
Marmarabirlik 
markasını satmalıyız. 
Karlılığımızı 
sürdürmemiz buna 
bağlı” dedi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu, 1954 
yılında kurulan bir
liğin uzun yıllar 
siyasetin etkisinde 
kaldığını ifade 
ederek, bu sürecin 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı ile Tarım 
ve Köyişleri 
Bakanlığı’nca 
yürütülen “Tarım 
Reformu Uygulama 
Projesi” kapsamında 
hayata geçirilen 
“Tarım Satış 
Kooperatiflerinin 
Yeniden 
Yapılandırılması”na 
kadar sürdüğünü 
belirtti.
Taviloğlu, bu 
kapsamda birliğin 
borçlarının, 1 Mayıs 
2000 tarihine kadar 
olan piyasa 
koşullarında faaliyet 
göstermesi koşuluyla 
silinmesinin gün
deme geldiğini 
belirterek, konulan 
tüm kriterleri başarıy
la geçen birliğin 159 
trilyon liralık borcu
nun 30 Haziran 
2004’te tasfiye 
edildiğini, hatırlattı. 
Yeniden yapılandırma 
sürecini, gerçek 
anlamda başarabilen 
tek birlik olduklarını 
Heri süren Taviloğlu, 
"Birliğin şu anda 
gerekli kaynağı ve 
stoğu vardır.
Kredilerden kay

naklanan ya da 
geçmişten gelen- 
hiçbir borcu bulun
mamaktadır. Elindeki 
kaynakları, nakit 
ihtiyacını hızla 
sağlayabilecek konu
ma gelmiştir.
Türkiye’de bunu 
toplam 17 birlikten 
sadece birkaçı belli*., 
ölçülerde başara
bilmiştir” dedi. 
17 TRİLYON NET 
KAR 
Taviloğlu, birliğin 
yaklaşık 35 bin ortağı 
bulunduğunu, 
değişen koşulları ye 
yeni yönetim 
anlayışını zaman 
zaman ortaklara 
anlatmakta güçlük 
çektiklerini dile getir
erek, şunları söyledi: 
“Biz ortaklarımızla da 
zaman zaman karşı 
karşıya gelebiliyoruz. 
Onlar doğal olarak 
yüksek fiyat istiyor, 
biz de piyasa 
koşullarında ahm 
yapmamız gerektiğini 
anlatmaya 
çalışıyoruz.
İşleyeceğimiz ürünü 
makul bir avans 
fiyatıyla almamız 
gerekiyor. Böyle 
yaparsanız, sürek- 
lideğişen piyasa 
koşullarına uymanız 
kolaylaşıyor. 
Olumsuz durumda 
birliğin mali yapısı 
zarar görmüyor, 
piyasada fiyatlarını 
yüksek oluşması 
halinde bu yine üreti
ciye dönüyor. Bunun 
net örneğini geçen yıl 
yaşadık.
Marmarabirlik, geçen 
yıl tarihinde ilk kez 
6.3 trilyon lira kar 
payı dağıttı. Bunun 
tek kuruşu krediler
den gelmedi, tamamı 
birliğin ticaretinden 
kaynaklanan kardır. 
Geçen sezon 
17 trilyon net kar 
elde ettik.” 
“YENİ MARKALAR

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

-— Ömer, büyüyor!.......... <

GELEBİLİR” 
Yüksek maliyetle ve 
tamamen kayıt içinde 
çalışan bir birlik 
olduklarına dikkati 
çeken Taviloğlu, 
şöyle devam etti: 
“O nedenle, sıfıra 
yakın kar marjıyla 
ürün satmakla karşı 
karşıya kalbiliriz. 
Bu yüzden tek çare, 
Marmarabirlik olarak 
markalaşmak. 
Sadece zeytin değil, 
Marmarabirlik 
markası satmalıyız'. 
Karlılığımızı 
sürdürmemiz buna 
bağlı. Ancak, biz hala 
her anlamda 
geleneksel bir 
firmayız. Bu 
süreci kurumsal
laşarak ve profesy
onelleşerek aşmak 
lazım.Bunu belirli bir 
ölçeğe kadar getirdik. 
Ama, yeterli değil. 
Geçmişte hem yönet
sel sorunlar ve hata
lar hem de kalite 
konusunda yeterli 
titizlik gösterilmediği 
için rekabetçi üretim 
yapılamadı/'’

Bugün ürün 
çeşitlendirmesi, 
ambalaj ve pazarla
maya büyük önem 
veriyoruz. Şu anda 
48’i zeytin 13’ü 
zeytinyağı ve 3’ü de 
zeytin ezmesinde 
olmak üzere 64 farklı 
ambalajda ürünlerim
izi satıyoruz. Bununla 
da yetinmedik, bir
liğin telaffuzu yurt- 
dışında zor olduğu 
için (Marbir) adıyla 
yeni bir marka yarat
tık, yeni markalar da 
gelebilir.”
Gemlik, Orhangazi, 
Mudanya, İznik, 
Erdek, Edincik, 
Marmara Adası ve 
Mürefte’de 
kooperatifleri bulu
nan Marmarabirlik, 
ağırlıkla “GemlikTipi” 
sofralık zeytin üretiy
or. Marmarabirlik’in 
piyasaya sürdüğü 
zeytin ürünleri 
arasında “salamura”, 
“sele’j “yağlı sele”, 
“su tipi”, “zeytin 
ezmesi” ve 
“zeytinyağı” 
bulunuyor

Benim bir oğlum var, Ömer... İki yaşında tanıdım 
Ömer’i..'

Şu anda 15 yaşında kızımla yaşıt, ergenlik döne
minde.. Serpildi, delikanlı olma yolunda.. Ağzının 
suyünü tutamaz Ömerc'iğim..

Apartmanımıza ilk taşındığım da bizi Ömer 
karşıladı..

Annsını ve babasını çobk sonra tanıdım...
Ömerciğim hem spastik hemde görme özelliği çok 

az olan bir çocuk...Ama görüyor..Şişe dibi gibi 
gözlüklerinin ardında iri kirpikleri ve kocaman kara 
gözleriyle.. Ömer çok mutlu bir çocuk..Çook.. O hem 
ailenin hem bizim neşemiz...

Doğal olarak iskelet yapısında sorun var, Ömer’in..
Elleri cılız, bacakları da.. Topu güçlükle tuttuğu o 

günlerde, yaramaz apartman ve çevre çocukları 
Ömer’in topunu alarak, hep ağlattılar.

Hem sevdiler hem oyun oynadılar, hemde onu 
ağlattılar; onlar da çocuk..

Ben de kızım Deniz’le bahçede çizgi, top oynarken 
Ömer’in topuna sayısızca sahip çıktım..

Onu da aldım oyunumuza.. Zira hep ağlarken 
buluyordum Ömer'i.. O apartmanımızın oğlu ...

Spastik özürlü olan Ömer için ailesi büyük 
mücadele verdi, veriyor... Ama güzel olan da onu 
özürlü gibi görmemeleri..

Bırakıveriyordu, bayan kahkaha anası onu bahç
eye.. Ben kızımı öyle rahat bırakamadım..

Gözüm hep Ömerdeydi.. Yaz akşamları yemek 
yaparken aniden çıkardım balkona.. Yine Ömer’in 
topunu almışlardır, ya da Ömer aniden caddeye 
çıkarsa!..

Bir gün annesine çok kızdım; “Amannnn vicdan 
abla, sen varsın ya.." demez mi?

Eh..Ekonomik güç de yok ailenin.. Yok ki..
Ama olsun...Onlar ellerindeki olanakları kullanan 

bir aile.. Belki paralar akıtsalar Ömer bu den!! mi'tF'j 
olamazdı.. Rehebilatasyon merkezlerine götürmedil
er.. Henüz gelişmekte olan parmaklarının güçlenmesi 
için fasulyelerle oyunlar oynadılar. Bir gün annesine 
seramik hamuru yerdim..

Artık hamurla oynayarak türlü şekiller yapıp, ürete
cekti Ömer.. Canım bende bir armağanı hakkettim 
...Bana hamurdan çocuk yaptı Ömer...Durur bir 
köşede.. Kas çalışmasına taktım ya ..

Ömerle ve kızım Deniz ile bir gün evdeki tüm 
gazeteleri yırttım.. Birlikte yaz sıcağında kartopu 
oynadık.. Ömer bu oyunu sevmişti ..Anasının da 
canına okumuştu.. Artık gazeteler benden.. Ömer çok 
zeki bir çocuk..Ama spastik olunca, vücut yapısından 
‘beyin özürlü’ sanılıyor.. Ailesi de bu konuyu yeni 
yeni aştı. Anasınla bu konuyu günlerce konuştuk.. 
Ömer'in zeki ama tembel bir çocuk olduğuna inandı 
neşeli ana.. İşte benim de canımı yakan, Ömer’in zeki 
olduğunun görülmemesiydi.. Ömer, Özürlüler 
Okulu’na gidiyor.. Aile bir karar aldı, Ömer’i ağabey 
yaptı..

Offfff aman ki, of.. Ailemize bir de yaramaz bir 
karaoğlan geldi mi? Tabi Ömer dokuz yaşındaydı, 
bu sırada.. Güreşen iki canavar.. Ve bir gün Ömer
ciğim ‘ateşleniyor”..minik kardeşi anasını uyandır
ması nedeniyle, Ömer kurtuldu. Tedavisi zor 
karşılanan Ömer’e bir tedavi daha eklendi..

Ömer hala ağzının suyunu tutamaz. Büyüdü, serpil
di.. Ama hala vücudunda dengesizlik var, dik durama
ma gibi.. Ama çok yaramaz...

Ömer’in vücut kaslarının gelişmesi için -dik tut
ması- İnternetin sitelerinde dolaştım günlerce..

Dolaştık da..Pek bir şey bulamadık..
Eh bir çare vardır..Evet top oynamayı seviyor ya...
Minikken topu elinden kapan arkadaşlarıyla top 

oynayacak. İstop, valeybol, yakan top..
Ağır ağır da olsa.. Örgütledik çocukları..
Ağacın yapraklarını koparma yarışı düzenledim....
Ömer'in vücut kaslarının gelişmesi içirt 

Rehebilitasyon merkezlerinden destek alması 
gerekiyör.. Ömer benim büyük oğlum..

Çok zeki... Ne yazık ki, onu özürlüler okulundun 
koparamıyoruz.. Zira göz sorunu var..

Görme sorunu olduğundan... Gözlükleri ona fayda 
etmeyince, attı ..Onun gözlerinin görmesini sağlaya
cak gözlük bile yetmiyor!

Özel okula gidemez.. Zira 15 yaşında... Geç kalma
mak lazım.. Büyüyor.. İskeleti her geçen gün 
aşağılara kayıyor..

Biz ne yapacağız Ömerim için? İnanın bilmiyorum? 
Zira bu aile çok hassas.. Ama bir Şeyler yapmak 
lazım.. Ömer büyüyor..İskeleti aşağıya iniyor..

Gözleri ise beni görüyqç« Şenim.gözlerim de onu.
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Orkide, Birlik ve Kılıç apartmanlarının önüne çekilen uzun deşarj boruların yarattığı pis kokulara apartman yönetiileri tepki gösterdi

“Evlerimizin önü çöplük mü?"
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemsaz sahil
lerinden Gemlik 
girişinde bulunan 
sitelerin önüne 
getirilen borular 
çevrede oturanların 
tepkisi çekmeye 
başladı.
Boruların üzerinde 
bulunan midye 
kabuklarının 
havaların sıcak 
olması nedeniyle 

çok pis koku 
yayması akşam 
saatlerinde 
balkonlarında 
oturma isteyenleri 
rahatsız etmeye 
başladı.
75 daireden 
oluşan Kılıç, 
Orkide ve Birlik 
Apartmanlarının 
önüne çekilen ve 
MKS'nin olduğu 
belirtilen uzun 
deşarj borularının 

bırakılmasına 
tepki gösteren 
apartman 
yöneticileri 
"Evlerimizin önü 
bazı sanayi 
kuruluşlarının 
çöplüğü mü?" 
diyerek belediyenin 
bu işe neden razı 
geldiğine anlam 
veremediklerini 
dile getiriyorlar. 
Denize atık deşarj 
borusu olduğu 
anlaşılan ve 
Gemsaz sahilinde 
yaşayanların 
büyük tepkisini 
çektiğinden 
Gemlik'in 
girişinde bulunan 
yerleşim alanlarının 
önüne getirilen 
boruların kaldırıl
ması için imza 
toplamaya başladık
larını söyleyen

Gemlik girişine çekilen boruların üzerinde 
bulunan midye kabuklarının çevreye yaydığı 
pis koku nedeniyle vatandaşlar tepki gösterdi.

biha yöneticileri 
hazırladıkları 
şikayet dilekçesini , 
de Belediye'ye vere
ceklerini söylediler. 
MKS’NİN
YERİ YOK MU?
Boruların

getirilmesinden 
sonra BUSKİ'ye ait 
bir aracın gelerek 
içlerini yıkadığını 
söyleyen apartman 
yöneticilerinden 
Mehmet Bol, 
"Boruların etrafını 

saran midye/ 
kabukları etrafa 
pis koku yayıyor.
Bu nedenle 
evlerimizin balkon
larına çıkamaz 
olduk. MKS'nin 
kendi işletmesinde 
onarım alanı yok 
mudur? Bizim 
evlerimizin önü 
MKS'nin çöplüğümü 
dür? Belediye 
yetkililerimiz 
buna neden izin 
veriyorlar" diyerek

tepkr gösterdi. 
ÇEVRE SAĞLIĞI 
NE İŞ YAPAR? 
Gemlik'te Çevre 
Sağlığı ismi altında 
bir kurumun 
olduğuna da 
dikkat çeken 
apartman 
yöneticileri, 
"Herkesin gözü 
önünde bu pis 
kokan boruların 
onarımlarının 
yapılmasına bu 
kurum nasıl 
müsaade eder, 
insanlarımızın 
yaşamları kurum- 
ların pis kokan 
arızalı borularından 
daha mı değersiz, 
bizleri rahatsız 
eden, çevreyi 
rahatsız eden 
dahası Gemlik'e 
yakışmayan bu 
görüntünün biran 
önce kaldırılmasını 
istiyoruz." şeklinde 
konuştular.

BAKICI ARANIYOR
Bayan hastaya bakacak 

bayan hasta bakıcı 
aranıyor.

Müracaat Tel: 513 26 10
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Zeylinspor Mw depoluyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeniden 
oluşturulan 
Zeytinspor Bayan 
Futbol takımı 
Cumartesi günü ilçe 
stadında yapacağı 
Dostlukspor 
maçına iddialı 
hazırlanıyor.
Tamamen 
gençleştirilen kadro 
ile Eylül ayında 
başlayacak liglere 
hazırlık maçları 
yaparak tecrübe 
kazanmak isteyen 
Zeytinspor Bayan 
Futbol Takımı, 
hocaları
Asiye Erman'ın

yönetiminde 
kondisyon 
depoluyor.
Cumartesi günü

Gemlik Atatürk 
stadında seyircisi 
önüne ilk kez 
çıkacak olan

Zeytin s por'lu 
bayanlar en iyi 
sonucu almak iste
diklerini söylediler.

Fenerbahçe’nin
kombine

biletleri geldi

İLANDIR 
GEMLİK SULH HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2004 / 857
Davacı Ömer Bal tarafından davalılar 

Hâzineye izafeten Gemlik Malmüdürlüğü, 
Küçükkumla Belediye Başkanlığı ve Orman 
Genel Müdürlüğü aleyhine mahkememizde 
açılan senetsizden tescil davasının yapılan 
tensibi sırasında;

Dava konusu Bursa ili, Gemlik ilçesi 
Küçükkumla köyü, Kuştaşı mevkiinde kain, 
doğusu yol, kuzeyi Ömer Bal zeytinliği, 
batısı Cemal Çınar zeytinliği ve güneyi yol 
ile çevrili 3.717.50 m2 miktarlı taşınmaz 
hakkında hak iddia edenlerin son ilan tari
hinden itibaren 3 ay içerisinde mahkeme 
mizin 2004/857 esas sayılı dosyasına müra
caat etmeleri, aksi halde davacı Ömer Bal 
adına tescil kararı verileceği ilan olunur. 
08.07.2005 B - 3451

İLANDIR 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 2004 / 858
Davacı Ömer Bal tarafından davalılar 

Hâzineye izafeten Gemlik Malmüdürlüğü, 
Küçükkumla Belediye Başkanlığı ve Orman 
Genel Müdürlüğü aleyhine mahkememizde 
açılan senetsizden tescil davasının yapılan 
tensibi sırasında;

Dava konusu Bursa ili Gemlik ilçesi 
KüçükKumla Köyü, Kuştaşı mevkiinde kain, 
doğusu Eyüp Dinçer zeytinliği, kuzeyi 260 
nolu kadastro parseli ve Mutlu Bal kirazlığı, 
batısı yol ve güneyi 200 ve 203 nolu kadas
tro parseli çevrili 4.083.74 m2 miktarlı taşın
maz hakkında hak iddia edenlerin son ilan 
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahke
memizin 2004/858 esas sayılı dosyasına 
müracaat etmeleri aksi halde davacı Ömer 
Bal adına tescil kararı verileceği ilan olunur.

08.07.2005 B - 3450

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Fenerbahçe 
futbol takımının 
yeni sezonda 
oynayacağı 
maçların 
kombine biletleri 
satışa sunuldu. 
Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneği Başkanı 
Ali Başaran 
tarafından 
Kadıköy'de 
bulunan 
Fenerbahçe 
Kulübü’nden alınan 
350 bin YTL 
değerindeki 
25 adet kombine 
bilet taraftarlar 
tarafından kısa 
sürede tüketildi.

Şükrü Saraçoğlu 
stadının yeni 
yapılan Telsim 
kale arkasında 
geçerli olacak 
kombine biletler 
maça gidecek 
taraftarlar 
tarafından maç 
öncesinde kulüpten 
alınacak ve bilet 
sorunu olmadan 
maca aidilecek.
Yıl içinde 
Fenerbahçenin 
yapacağı tüm 
süper Lig maçları 
için geçerli olacak 
kombine biletleri 
sayesinde 
Fenerbahçeli 
taraftarlar artık 
bilet sıkıntısı 
yaşamayacaklar.

0 0

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan Caddesinde 

restore edilmiş, kullanıma hazır 2 katlı, 
bahçeli, kat kaloriferli Sahibinden 

Satılık LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel:'0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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■■■ DUNLUK SİYASİ OAZ£Te|H|

ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ
ÖSS GURUR TABLOSU

1 ASENA GÜLER 369,354 37 GÜLÜZAR KAYA 322,194 73 HAMDİ ÜNLÜ 309,662
2 AYTAÇ TÜFEKÇİBAŞI 363,897 38 EMİNE ÖZMEN 321,987 74 MEHMET ULAŞ BAYKIZ 309,634
3 BAŞAK FİDAN 362,001 39 AHMET AKIN 321,746 75 BEYZA KARADUMAN 309,553
4 HAŞAN POLAT 356,147 40 İBRAHİM ATEŞLİ 321,628 76 SEDA DONAT 308,615
5 EREN YILMAZ 355,667 41 İSMAİL ÖZEN 320,651 77 EBRU AYAN 308,61
6 MEHMET UĞUR ŞENER 354,839 42 ÖZGEYUVANÇ 319,648 78 CANER BAŞARAN 308,405
7 EMRULLAH AKBIYIK 352,325 43 SEVİM BAYKUŞ 319,295 79 CİHAN TAMER 308,067
8 ÇİĞDEM TEMEL 349,23 44 AHMET AŞÇI 318,827 80 CANER KILIÇ 307,936
9 MEHMET BARIŞ 348,594 45 YUNUS AYDIN 318,827 81 ASLI SÜMEYYE BAŞ 307,095
10 ALİCAN TURAN 345,974 46 CEREN FİLİZ DAL 318,629 82 BARIŞ CEM BALCI 306,798
11 TANER GÖÇEN 344,949 47 GAMZE TOSUN 317,606 83 BİLGE GÖVEZ 306,34
12 MUAMMER POLAT 343,1 48 HÜSEYİN MUTLU 316,622 84 MAHMUT ÇELİK 306,204

.13 ZEYNEP ÇAĞIL 342,978 49 CENGİZ HAN 316,391 85 TUĞÇE ÇAMDEVİREN 306,105
14 AYŞE CANSU ŞAŞMAZ 340,976 50 GÜROL YENEL 316,278 86 İBRAHİM USLU 305,931

115 MEHMET ALİ ALKAN 340,655 51 GİZELGÖRAL^ 315,902 87 ZERRİN PEKİN 305,734
116 SUZAN YILDIZ 339,888 52 OSMAN ÖZTÜRK 315,693 88 AHMET GENÇ 305,718

17 METİN KÜÇÜK 339,358 53 ONUR ÖZKAN 315,651 89 HANDE BİLEN 305,622 ।
18 AHMET AYKUT ŞENCAN 337,913 54 AHMET EVİRGEN 315,419 90 PELİN ERES 305,503
19 NUR ÇETİNAVCI 334,759 55 RASİM EFE 314,897 91 DİLEK KARASAKAL , 305,077
20 ÖMER AYDIN 334,401 56 EZGİÖZCAN 314,763 92 SONER OMAÇ 305,073
21 NURULLAH AKBIYIK 334,068 57 ÇAĞDAŞ AKSAKAL 314,163 93 KANİ İRFAN AYDEMİR 304,343
22 CENK ZEREN 332,469 58 ERKAN ÖZTÜRK 313,908 94 MERVE AYDIN 304,274
23 SERCAN DEMİR 330,845 59 B. HAYRET KOKSAL 313,879 95 EMEL DEMİR 304,271
24 EBRU USLU 330,707 60 NEJLAZENGÜL 313,814 96 ÇAĞRI ZENGÜL 304,093
25 YELDA AKYÜREK 329,159 61 GÖKHAN DOĞAN 313,679 97 NESLİHAN BAYINDIR 304,038
26 SEVAL KAPLAN 328,893 62 GİZEM ÇAVUŞOĞLU 313,511 98 DOĞUKAN DOĞAN 303,174
27 GÜLŞAH DURAN 328,661 63 DOĞAN GÜRKAN 313,275 99 SEÇKİN KESKİN 302,721
28 VEDAT ALTUNKAYNAK 326,922 64 SEVCAN ÇİL 312,673 100 SEDA BAKIR 302,608
29 ÖMER AŞÇI 326,441 65 KEREM ATAMAY 312,539 101 MERVE BİLGEN 302,463
30 SEDA GÜN 326,295 66 HAŞAN YAHŞİ 312,408 102 MUSTAFA GÖKHAN AKYIL 302,419
31 BARIŞ VURGUNLU 326,208 67 KÜBRA FISTIKÇIOĞLU 312,316 103 MERVE AKSAKAL 302,056
32 MÜRVET MERVE KUŞÇU 324,994 68 MERİH METİN 311,989 104 BİLGE DELİÇAY 301,133
33 KADİR DURGUT 323,814 69 ERDİ ÖZER 311,786 105 NİLAY UYGUN 300,338 ı Ş
34 MÜGE GÜRSOY 323,805 70 NURTEN YILDIRIM 311,493 106 MURAT ÖZDEMİR 300,336 ।
35 MÜRSEL GÜLER 322,694 71 MERVE GÜNAYDIN 311,284 —11 136 ERSİN AYVAZ 322,408 72 NİLAYTUNCEL 310,133 __________ _________ _____________ — J f

■' ■ ■■ w ■ ■____ ■ _ ' i:
SADECE GEMLİK ŞUBEMİZDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZDİR J

Merkez : İstiklal Caddesi Gürçay İş Merkezi Kat : 1-2-3-4-5 GEMLİK Tel : 514 15 15 UflU 1 \
Şube : Eski Pazar Caddesi Belediye karşısı Ahmet Semiz İş Merkezi No: 6 GEMLİK Tel : (0.224) 514 68 00 p

Şube : Camikebir Mahallesi Gemlik Cad. No : 12 ORHANGAZİ Tel : (0.224) 573 12 00 jJ 1 K
korfez@korfezfendershanesi.com - info@korfezfendershanesi.com .91

mailto:korfez@korfezfendershanesi.com
mailto:info@korfezfendershanesi.com
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Başarısız öğrencilere 
sınav hakkı

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
2004-2005 öğretim 
yılında hazırlık 
sınıfında başarısız 
olan öğrencilere 
seviye tespit sınavı 
hakkı tanıdı. 2004- 
2005 öğretim yılında 
9,10,11 ve 12. 
sınıflarda öğrenim 
gören öğrenciler de 
ders sınırlaması 
olmaksızın istedik
leri derslerden orta
lama yükseltme 
sınavına girebilecek. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
"başarısız öğrencil
er" konulu, MEB 
Talim ve Terbiye 
Kurulu 
Başkanlığı'nın 7 
Haziran 2005 tarih 
ve 184 sayılı kararı 
ile MEB Orta Öğre
tim kurumlan Sınıf 
Geçme Sınav

Yönetmeliği 
çerçevesinde 
genelge yayımladı. 
Genelgeye göre, 
öğrencilerin 
ortaöğretimin 
yeniden yapılandırıl
ması uygulamasın
dan olumsuz etkilen
memeleri, başarısı
zlıklarının giderilme
si ve oluşabilecek 
muhtemel mağ
duriyetlerinin önlen
mesi amacıyla bu 
yıla mahsus olmak 
üzere, 2004-2005

öğretim yılında, 9, 
10, 11 ve 12. sınıflar
da öğrenim gören 
öğrenciler ders 
sınırlaması olmak
sızın istedikleri der
slerden ortalama 
yükseltme sınavına, 
hazırlık sınıfında 
başarısız olanlar ise 
seviye tespit sınavı
na alınacak.
Sınavlara girecek 
öğrencilerin talepleri 
5 Ağustos 2005 tari
hine kadar ilgili okul 
müdürlüklerince alı

nacak.
Öğrencilerin 
başarılarının değer
lendirilmesinde ilgili 
yönetmelik madde
sine göre "sorumlu 
olduğu dersler de 
dahil başarısız 
olduğu ders sayısı 
en fazla iki olanlar 
bir üst sınıfa devam 
ederler" hükmü 
aranmayacak. 
Okulu ile ilişiği 
kesilen öğrencilerin 
durumları da 
yeniden değer
lendirilecek. 
2004-2005 öğretim 
yılında sürekli 
devamsızlık sebe
biyle kaydı silinen
lerden, hiç dönem 
notu bulunmayan ve 
okuma hakkını kul
lanmamış sayılanlar 
bu haktan 
yararlanamayacak.

41 Kaymakam 
adayı alınacak

İçişleri Bakanlığı, 
boş bulunan 41 kay
makam adayı kadro
suna yarışma ve 
yeterlilik sınavı ile 
personel alacak. 
İçişleri Bakanlığı'nın 
Kaymakam Adaylığı 
Giriş Sınavı'na 
ilişkin ilanı 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Sınava katılabilmek 
için müracaat formu 
ve istenilen belgeler

le 22 Ağustos-4 
Eylül'2005 tarihleri 
arasında çalışma 
saatleri içinde 
Bakanlık Merkez 
Binası Personel 
Genel 
Müdürlüğü'nde bulu
nan sınav bürosuna 
başvurulacak. 
Başvurular, 30 
Ağustos Sah ve 3-4 
Eylül Cumartesi- 
Pazar günleri de 
kabul edilecek.

tercih yapacaklara uyan
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) Başkanı 
Prof. Dr. Ünal 
Yarımağan, tercih 
yapma hazırlığındaki 
adaylara, üniver
sitelerin taban, puan
larının bu yıl 2-6 
puan artabileceği 
uyarısında bulundu. 
Yarımağan, 0.8 kat
sayıyla puanı hesa
planan adayların 
sayısının bu yıl 
geçen yıla göre 
yüzde 10 daha fazla 
olduğunu bildirerek, 
bunun sonucu olarak 
her yüzdelik dilimde 
yer alan aday 
sayılarının yüzde 10 
arttığını, bu nedenle 
puanların yükse
lebileceğini belirtti. 
Yarımağan, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
2005 Y-ÖSS (yer
leştirme puanı) puan
larının dağılımının 
2004 Y-ÖSS puan
larının dağılımından 
farklı oluştuğuna 
işaret etti.
Yarımağan, bu 
nedenle 2005 ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu'nda yer alan 

en küçük puan ve 
yüzdelik dilimler 
değerlendirilirken, 
adayların şu açıkla
maları dikkate 
almalarını istedi: 
- 2004 ve 2005'deki 
Y-ÖSS puan dağılım
larında yığılımlı 
sayılar eşitlendiğinde 
2005 Y-ÖSS puan
larının 2004 Y-ÖSS 
puanlarından 2-6 
puan daha yüksek 
olduğu görülmekte
dir. Bunun sonucu 
olarak da yük
seköğretim program
larının 2005 
ÖSYS'deki en küçük 
puanlarının 2004- 
ÖSYS'deki en küçük 
puanlardan daha 
yüksek olması bek
lenmekte ve artış 
miktarının 2-6 puan 
dolaylarında olacağı 
tahmin edilmektedir 
-2005 yılında Y-ÖSS 
puanı hesaplanan 
aday sayıları ile her 
yüzdelik dilimde yer 
alan aday sayıları, 
2004 yıhndakilere 
göre farklılıklar 
göstermektedir. 2005 
yılında Y-ÖSS puanı 
hesaplanan aday 
sayıları 2005 ÖSS 
sınav sonuç bel

gelerinin arka 
yüzünde yer almak
tadır. 2004 yılında Y- 
ÖSS puanı hesa
planan aday sayıları 
ise 2005 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu'nün 17. say
fasında verilmiştir. 
Adayların bu sayıları 
karşılaştırarak, 2005 
yılındaki yüzdelik dil
imlerin 2004 yılındaki 
yüzdelik dilimlere 
göre ne yönde 
değiştiğini değer
lendirmelerinde yarar 
vardır.
- 2005 yılında özellik
le 0.8 Ağırlıklı 
Ortaöğretim Başarı 
Puanlı (AOBP) 
Sayısal, Sözel ve Eşit 
Ağırlıklı Y-ÖSS puanı 
hesaplanan aday 
sayıları 2004 yıhn- 
dakilerden yaklaşık 
yüzde 10 daha büyük 
olmuştur. Bunun 
sonucu olarak da 
2005 ÖSYS'de bu 
puanlarla ilgili her 
yüzdelik dilimde yer 
alan aday sayıları 
2004-ÖSYS’dekilere 
göre yaklaşık yüzde 
10 artmıştır.

Motorlu taşıtlar velisinde 
son gün 1 Ağustos

Motorlu taşıtlar ver
gisinin ikinci taksidi- 
ni ödeme dönemi, 1 
Ağustos Pazartesi 
günü mesai saati 
bitiminde sona ere
cek.
İlk taksidi Ocak ayın
da yatırılan motorlu 
taşıtlar vergisinde 
ikinci taksidin bu ay 
içinde ödenmesi 
gerekiyor.
31 Temmuz'un hafta 
sonuna denk gelmesi 
nedeniyle motorlu 
taşıt sahipleri, ikinci 
taksidi 1 Ağustos 
akşamına kadar vergi

DİKSİYONU DÜZGÜN BAYAN SEKRETER ve 
TECRÜBELİ ÖN MUHABESE ELEMANI ARANIYOR.

I S1°4 OO 60

daireleri ile vergi tah
silat yetkisi verilen 
banka ve özel finans 
kurumlarına yatıra
bilecek.
Son gün vergi 
daireleri ile banka ve 
finans kurumlarında 

ortaya çıkabilecek 
kuyruklara dikkat 
çeken Gelir İdaresi 
Başkanlığı, mükelle
fleri motorlu taşıt 
vergisini son günü 
beklemeden ödem
eye çağırdı.
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İLAN
GEMLİK MALMÜDÜRLÜĞÜ

S.No Mahalle - Köy Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü İmar Durumu Haz. His. Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi Saati

1 Orhaniye Mh. Mermerağıl Tarla 16 336 174 1086 Plan Dışı Tam 2.500 500 09.08.2005 10.00
2 Orhaniye Mh. Mor mor ağıl Çalılık 16 336 17 13.122 Plan Dışı Tam 26.000 5.200 09.08.2005 10.30
Ş\ Yenimahalle Çakaldoro Tarla 21 390 2 2.350 Plan Dışı Tam 5.000 1.000 09.08.2005 11.00
4 Yenimahalle Çifilikaltı Zeytinlik 21 390 4 1808.72 Plan Dışı Tam 3.800 760 09.08.2005 11.30
5 Yenimahalle Çiftlikaltı Zeytinlik , 21 390 6 289.01 Plan Dışı Tam 550 110 09.08.2005 14.00

Yenimahalle \ Kemerdere Çalılık 21 388 11 f 1982 Plan Dışı Tam 5.000 1.000 09.08.2005 14.30
7 Yenimahalle Çiftlikaltı Zeytinlik 21 388 16 679.72 Plan Dışı Tam 1.300 260 09.08.2005 15.00

“S ~ Cihattı Köyü Livadiy e Tarla 4 777 305 Plan Dışı Tam । 750 150 09.08.2005 15.30
9 Cihattı Köyü Livadiy e Zeytinlik 6 857 860 Plan Dışı Tam 2.000 400 09.08.2005 16.00

10 Cihattı Köyü Livadiy© Zeytinlik 4 1567 4362.65 Plan Pişi Tam 10.500 2.100 09.08.2005 16.30
11 . Umurbey Gemlik Yalova yolu yol kıyısı Çalılık h22a10d1a/b 8388 7219,27 Plan Dışı Tam 110.000 . 22.000 10.08.2005 10.00
12 Umurbey Gemlik Yalova yolu yol kıyısı Çalılık h22a10d1b/b 8389 9599.11 Plan Dışı Tam 145.000 29.000 10.08.2005 10.30
13 Umurboy Gemlik Yalova yolu yol kıyısı1 Çalılık h22a10d1d/b 8390 9809.82 Plan Dışı Tam 150.000 30.000 10.08.2005 11.00
14 Umurbey Gemlik Yalova yolu yol kıyısı Çalılık h22a10d1d/b 8391 8740.24 Plan Dışı Tam 100.000 20.000 10.08.2005 11.30
15 Umurbey Gemlik Yalova yolu yol kıyısı Çalılık 71 7167 1350 Plan Dışı Tam 5.000 1.000 10.08.2005 14.00
16 Umurbey Korucukümo Ham toprak 58 4619 1385 Plan Dışı Tam 3.000 600 10.08.2005 14.30
17 Adliye Köyü Susuztepe Ham toprak 5 379 2838 Plan Dışı Tam 5.700 1.140 10.08.2005 15.00
18 Adliye Köyü Susuztepe Tarla 380 2000 Plan Dışı Tam 4.000 800 10.08.2005 15.30
19 Muratoba Göçükler Çalılık h22a14c 438 14950 Plan Dışı Tam 24.000 4.800 10.08.2005 16.00

Yukarıda tapu kayıtları ve ihale bilgileri belirtilen Hâzinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar karşılarında yazılı gün ve saatlerde 2886 Sayılı 
Yasanın 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Malmüdürlüğünde toplanacak komisyon marifeti ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte) 
ikametgah senedi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kşiler adına vekaleten ihaleye giren kixilerden noterden vekalet ile (Tüzel kişilerden ise 2005 yılı içerisinde alı
nan sicil kaydı teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile) birlikte ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmalan 
gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.
Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
Taşınmaz mal satışları, satış bedeli 500 YTL bedel üzerinde ise taksitlendirme yapılabilmektedir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttin 1
Taşınmaz mal satışlarında KDV ve vergi, resim, harç alınmaz. • ■«' '
Türkiye genelindeki ihale bilgileri “http/www.milliemlak.gov.tr” internet adresinden öğrenilebilir. B - 3456

ÜNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ X

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Od. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

* Marshall, Akçalı inşaat boyala
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi •'
* Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri
==> Baymak Kombi ve E.C.A
« Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30

SATILIK UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M ASFALTA CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT 
ALANI ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT YAPILABİLİR SATILIK ARSA

Tel : (0.224) 513 96 83

ABONE OLDUNUZ MU?
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Çahşma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat 
Başesgioğlu'nun, 
dünkü Bakanlar 
Kurulu toplantısında 
sunduğu istihdam 
raporunda, 
Türkiye'deki işsizliğin 
en önemli sebep
lerinin başında hızlı 
nüfus artışının 
geldiği vurgulandı. 
Başesgioğlu tarafın
dan sunulan "İşsizlik
le Mücadele ve İstih
damın Artırılması" 
konulu raporda, işsi
zliğin Türkiye'de 2001 
krizine kadar yüzde 9 
seviyesini 
geçmezken, krizin 
ardından 10'u aştığı 
belirtildi.
İşsizliğin, global bir 
sorun olduğu 
kaydedilen raporda,

yüzde 5-6 düzeyinde
ki işsizlik oranının, 
"kabul edilebilir bir 
seviye olduğu" ifade 
edildi.
İşsizliğin birçok 
sebebi bulunmakla 
beraber, Türkiye'deki 
en önemli sebep
lerinin başında hızlı, 
nüfus artışının 
geldiğine işaret 
edilen raporda, 
Türkiye'de nüfus 
artış hızının yüzde , 
1.4-1.5 düzeyinde

olduğu ve 2010'a 
kadar her yıl ortala
ma 750 bin kişiye iş 
yaratılması gerektiği 
kaydedildi.
Raporda, Türkiye'nin 
istihdam vergileri 
açısından durumuna 
da değinildi. OECD 
verilerine göre, 
Türkiye'de vergi ve 
sigorta priminin , 
işgücü maliyetine 
oranının yüzde 42.7 
olduğu belirtilen 
raporda,! bu oranla

Türkiye'nin, 30 OECD 
ülkesi arasında 12'nci 
sırada bulunduğu 
belirtildi.
İşsizliğin sadece 
hükümetin problemi 
olmadığı belirtilen 
raporda, işsizliğe 
karşı, sosyal 
tarafların da 
katılımıyla "topyekün 
mücadele” platformu 
yaratılması gerektiği 
kaydedildi.
İşsizliğin toplumsal 
bir sorun olduğu 
belirtilen raporda, 
sürdürülebilir 
ekonomik büyüme ve 
etkin bir şekilde 
uygulanacak aktif 
istihdam program
larıyla, Türkiye'deki 
işsizliğin, 2010'lu yıl
larda makul 
seviyelere çekilebile
ceği bildirildi.

Yabancılara mülk satışı ipla
Anayasa 
Mahkemesi'nin 
yabancılara mülk 
satışını kolaylaştıran 
yasaya ilişkin verdiği 
iptal kararı, bugün 
yürürlüğe girdi. 
Bu sabahtan 
itibaren tapu 
dairelerinde 
yabancılara mülk 
satış işlemleri de 
durduruldu.
Anayasa Mahkemesi, 
14 Mart 2005 tari
hinde verdiği karar 
ile çeşitli Kanunlarda 
değişiklik yapan 4916 
Sayılı Kanunun, Tapu

Kanunu'nun 35’inci 
maddesini değiştir
erek yabancılara 
mülk satışını yeniden 
düzenleyen 19. mad
desini iptal etmişti. 
Mahkeme, iptal 
kararıyla ortaya çıka
cak yasal boşluğun 
giderilmesi için de 
iptal kararının, 
Resmi Gazete'de 
yayımı tarihinden 
3 ay sonra yürürlüğe 
girmesini hükme 
bağlamıştı.
Anayasa 
Mahkemesi'nin iptal 
kararının ardından

yeni bir yasal 
düzenleme için oluş
turulan komisyonun 
hazırladığı yeni tasarı 
da Bakanlar 
Kurulu'nda imzaya 
açılmıştı.
Ancak yeni düzen-

leme, Anayasa 
Mahkemesi'nin 
verdiği 3 aylık süre 
içinde gerçekleştir
ilemedi ve iptal 
kararı, bu sabahtan 
itibaren yürürlüğe 
girdi.

0 0

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 7Ö
GSM : (0.537) 491 31 30
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

Barbarosca

Eleştiri
Bu yazımda kimseyi eleştirmiyorum. 

Hakikat ve doğru neyse onu bildiğim, 
gördüğüm kadarı ilp yazarım.

Ben spor eleştirmenliği yapmaya 
çalışıyorum. Gördüğüm hataları, yalnışları 
olduğu gibi yazdım.

Şöyle bir geriye gittiğimde benim 
yazılarıma tepki gösteren kişiler oldu.

Bir el pusulasını şikayet dilekçesi 
olarak kabul edenler oldu.

Futbol oynayan sporcuları eleştirdim, 
hepsinden de teşkkür aldım.

Ne varki biraz fazla eleştirince tehdit 
aldım. Belki sezon biraz daha devam 
etseydi beni döverlerdi.

Bu sene eğer takım çalıştırılır ve hata 
yapılırsa hiç çekinmeden yine yazarım.

Ben, 40 senelik arkadaşımı bile bu 
sütunlardan eleştirdim.

Kim iyi, güzel yaparsa yanındayım, kim 
hata yaparsa onu da elbette ki yaza
cağım.

Neden bazı kişi Gemlikspor Başkanını 
yazmıyor diye hayıflanıyor?

Borusan Lojistik’in finansörlüğünü 
yaptığı kayıkhan e tesislerinde yapılan 
hataları yazmıştım. Neydi bu hatalar? 
Gemlik Yelken Kulübü Gemlik spor’un 
içinden şube olarak çıkmış bir daldır.

Ne yazık ki ne Bursa bölgesinin 
bayrağı, ntue lamııııiKapuı Mâyi'agı ne 
yazık ki yoktu.

Evet genellikle zevkle açılışı seyrettik.
Son olay senelik faaliyet raporunu 

yazarken denetim kurulunun yapacağı 
vazifeyi yapmamz.Hem harcıyacaksınız, 
kayıt edecek. Rapor yaapacak ve okuya
caksınız büyük hata. İnsanın aklına başka 
şeyler<gelebilir. İnsanın aklına başka 
şeyler gelebilir. Bu doğruları yazmayayım 
mı?

İkinci bir olay kulüp üyelerinin 
bazılarının kongereye alınması ve isim
lerinin silinmesi.

Nedeni?
Bu üyeler aidatlarını ödeyemediğinden, 

şimdi yazıyorum, ben üç defa aidat öde 
dim. Benim gibi bütün üyelerin aidatları 
kulüp tarafından ödeniyordu. Bu isimlerin 
dışındakiler aidatlarını ödediler mi? Hayır.

Bu isimleri sildirmeyi akıl eden kişi 
acaba kulüp için aidat dahil cebinden kaç 
para kulüp için ödedi?

İğneyi kendimize, çuvaldızı başkalarına 
batırmamız gerekir.

Ben neden Belediye Başkanı için 
yazmıyormuşum çok mu istiyor?

Sayın kulüp ve Belediye Başkanı bu 
sene mayıs ayında yani sezon bittiği 
zaman Gemlikspor’u bırakacakmış, işte o 
zaman değerli dostum Belediyenin 
imkanlarından faydalanamayacağını tah
min ediyorum.

Bütçenizi şimdiden şikin tutunki 
kulübü yolda bırakmayın.

Beni sayın Kadri Güler’e şikayet 
etmeyin, istediğinizin kabul görmesi için 
benim yerime siz talip olun ve cümle 
düşüklüğü yapmadan siz yazın.

Kişi sporu o kadar bildiğini her yerde 
ve herzaman dile getiriyor. Sizler onun 
emrinde çalışıyorsunuz. Athmları siz 
yapın, ben Belediye ve Gemlik 
Başkanının eleştirmeyeceğimSiz beni 
başkalarına değil, bana eleştirin.

İsteğim odur.
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Nasıl yağ yakılmaz?
Kilo vermek için yağ 
yakmaya odaklanmak 
gerekiyor. Ancak 
diyet adı altında 
uygulanan yanlış 
bazı yöntemlerle bu 
mümkün değil. 
Teknoloji geliştikçe 
tembelleşiyoruz. 
Alelacele, stres 
içinde yaşarken bir 
yandan da yeterince 
egzersiz yapmıyor, 
yediklerimize dikkat 
etmiyoruz. Bunun 
sonucunda ortaya 
çıkan rahatsızlıklar
dan biri olan şişman

lık, hem fizyolojik 
hem de sosyolojik 
açıdan insanları etk
iliyor. Şişmanlığın 
insan vücudunda 
oluşturduğu bu 
olumsuz etkilerden 
kurtulmak için birçok 
yöntem uygulanıyor. 
Bu yöntemlerin 
içinde, vücuttaki şiş
manlığın giderilmesi 
açısından yanlış ve 
zararlı uygulamalar, 
insanları başarıya 
ulaştırmadığı gibi, 
onlara zarar da vere
biliyor. Şişmanlığın 

giderilmesi için 
uygulanacak yön
temler kilo verm
eye yönelik olma
malı, vücutta yağ 
kitlesini azaltıp 
kas kitlesini 
artıracak yöntem
ler olmalıdır. 
Yağ yakmak 
amacıyla uygu
lanan yanlış yön
temler 
Sauna 
Vücuttan terleme 
yoluyla su ve 
toksin atılmasını 
sağlayan bir yön
temdir. Vücut

suyünu azalttıkça, 
yağ yakmak daha 
zor olacaktır.
Diüretik ilaç ve çay
lar: Diüretik maddeler 
veya çaylar, vücutta 
yağ yakmamızı sağla
maz; sadece 
vücut suyunun idrar 
yoluyla vücudun dışı
na atılmasını sağlar. 
Aç kalmak 
Gerekli gıda mad
delerini almadan, 
kendinizi açlığa 
mahkum ederek 
uyguladığınız 
diyetler, vücudunuz
daki kas kütlesinin 
azalmasına sebep 
olur; ancak yağ 
kitlesinde herhangi 

bir değişime sebep 
olmaz. Kaslar 
vücudunuzda yağ 
yakan fabrikalar 
olduğuna göre, yağ 
yakmak İçin 
kaslarınıza ihtiyacınız 
vardır ve kas kütlesi
ni kaybetmek, kilo 
vermeyi olumsuz etk- 
iler.Masaj 
Dolaşım sistemini ve 
kaslardaki gerilimi 
rahatlatmak için 
uygulanan masaj, 
vücudumuzdaki yağı 
yakmayacağı gibi, 
vücut yağını bir yer,-, 
den bir yere de taşı
maz. Ancak dolaşıma 
faydası olduğundan, 
selülit üzerinde olum

lu etkiye sahiptir,; 
Karbonhidratsız 
beslenme 
Karbonhidrat alımı 
vücuttaki mutluluk 
hormonlarının sal
gılanmasını sağlar. 
Bu sayede kendinizi 
iyi hissedersiniz, 
Bunun yanı sıra, 
vücut için önemli bir 
besin maddesidir, 
vücudun ihtiyacı • • 
olan enerjiyi sağlar. 
Ancak kilolu kişiler 

şişmanlattığı 
gerekçesiyle 
karbonhidrattan uza
klaşmaya çalışabilir
ler. Önemli olan kilo 
kaybı değil yağ kaybı 
olduğuna göre, kar- 
bonhidratsız vücud
un yağ yakmayacağı 

©zÂırııı.Ltııx oto
1996 Model Ford EscortCLX1.6 
Metalik Gri ■ Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik

0.535. 378 18 00

bilinmelidir.
Ağırlık çalışması 
Ağırlık çalışması .. 
doğrudan yağ yak
maz. Kasların 
güçlenip, sıkılaş- 
masını ve vücuttaki 
kas kütlesinin art
masını sağlar.
Ancak kas, yağdan 
daha çok kalori yak
tığından, metaboliz
manız hızlanır ve bu 
da daha kısa zaman
da kilo vermenize 
yardımcı olur.
Kısa süreli* . 
diyetler 
Kısa süreli diyetlerle 
vücutta yağ yâkıl- 
madığı gibi, diyeti 
bırakıldığında da 
vücuttaki yağ artışı 
hızlanır.

HAÇİN ™
Yazan '.Zebercet COŞKUN

Bilmiyorum... mart ayının iki haftasında 
gelir sanıyorum. On on beş gün içinde. Bu 
arada bizim yapabileceğimiz bir şey var... Sen 
gidip Teğmen Ohannes, Çavdaryan, Dr. Dikran 
ve müdafaa komitesinin öteki azalarıyla görüş! 
Hemen bugün işe başlansın! Yapılacak şey, 
dükkanlarda ne kadar boz renkli kumaş varsa 
toplanacak! Her eve birer, ikişer elbiselik 
dağıtılsın! Kesip kesip... Asker elbisesi dikile
cek! Bir de Fransız askerinin şapkasını biliyor
sunuz, kayık biçiminde onlardan dikilecek. 
Elbirliği ile çalışsın kadınlarımız! Ne yapıp 
etsinler, bitirsinler! Gece uyumayıp, yetiştirsin
ler! Sonra her evden bir iki erkek istiyorum. 
Gece el ayak çekildikten sonra gizlice gidile
cek Hamurcu Gediği'nin oraya, Geceden inip 
birleşecekler... Hamurcu Gediğinden 
aşağılara... Her evden bir yada iki kişi istiyo
rum, çünkü kasabadaki İslamlar bu oyunu 
sezmemeliler! Dediğim gibi yerin kulağı 
vardır,hatta kendi çoluk çocuğumuz bile 
bilmesin, işkillenmesin! Evet, gece yarısından 
sonra Hamurcu Gediğinin orada birleşsinler ve 
Feke'ye doğru gidebildikleri kadar gitsinler. 
Dikilen boz renkli asker elbiselerini orada giye
cekler, başlarına da kayık şeklinde şapkaları! 
Ortalık ışıdığında her şey hazır olmuş olacak! 
Kozan"an yardım geliyor göstereceğiz. Dağ, 
taş görecek, kurt, kuş görecek. Gelen Fransız 
askeridir ve binleri geçiyor sayısı,. Tepeden 
gözleyen çeteler, dağların ardındaki köylüler 
ve evlerinde kafes ardında saklanan İslamlar 
öyle görecekler, öyle bilecekler...

Bravo Kaymakam bey! Çok güzel!.
Dur! Bitmedi!.. Her evden bir, kalabalık

sa iki-erkek... kasabadaki İslamlar bile 
sezmemeli! Onları da sindirmek gerek bu 
karışık günlerde. Korku dağları beklermiş. 
Kokan adam hiçbir harekette bulunamaz. 
Çeteler inemezler, möylü güvenipyardım yapa
maz... Böylece yatışır ortalık. Benim istediğim 
bu... Dövüş istemiyorum... Dövüşten korkarım, 
hele Türklerle dövüşmeyi hiç göze alamam...' 
İçerdekinin sustuğuna, sindiğine bakma sen! 
En küçük bir işarette tümü patlamaya hazırdır. 
Bomba gibi... İşte bu işareti alamayacaklar... 
Verdirmeyeceğiz!.. Her evden bir kişi dediğim 
erkeklerimiz eksilmesinler ortadan. Dikkat çek
ilmesin ve oyun sezilmesin. Gelenin yabancı 
asker olduğuna herkes inansın. Haçin içinden 
karşı tepelere gizlice işaret verenler vardır 
Açığımızı ne içerdeki, ne de dışardaki bilecek, 
anlaşıldı mı? Yoksa bizi hiçbir şey kurtara
maz...

Cebeciyan kapıyı çekti, çıktı; onun merdi
venleri gümbürdeterek inişini dinledim, sonra 
soyundum. Bir titreme geldi bedenime. Oysa 
soba dolu, yanıyor. Yatağa girdim, çifte yor
ganı başıma çektim. Çenelerim titriyor, kulak
larım uğulduyor. Hiçbir şey düşünemez oldum. 
O arada Cebeciyan'ın birkaç kez odama 
geldiğini biliyorum. Görğüm, baktım yüzüne, 
ama konuşamadım. Gözlerimi aralıyorum,. 
sonra hemen dalıp gidiyorum. Odacılar, öteki 
memurlar hep doldular odaya. Onları da 
gördüm. Şimdi de ateş gibi yanıyorum, yor
ganları atmak istiyorum üstümden.

Karabil ancak iki gün sonra kendine gelebil
di, kendine gelir gibi oldu; ama yatıyor* değil 
odadan, yataktan çıkamıyor. Ateşi yine var, 
ama kendini biliyor ve sayıklamalar azaldı. 
Yatağı pencereye yakın, arada doğrulup 
pencereye bakıyorâma, hemen giriyor yorgan

ların altına. Başı zonkluyor, bedeni sızlıyor. 
Yine de gözü karşı tepelerde. Tepeler kar dolu, 
tepeler ıssız. Kar lapa lapa yağıyor. Arada 
camdan hükümet meydanını seyrediyor. 
Meydan âna baba günü... Ermeni kadınlar 
kocalarının paltolarını giymişler, kiminin 
ayağında şalvar var... sabah ortalık ışırken 
geliyorlar buraya, akşam ortalık kararana dek... 
Gözler çakmak çakmak; gözlerde hırs, kin ve 
korku... Ağızlan, yüzleri sarih kiminin, kiminin 
bebesi kucağında... Hükümet meydanı dolu... 
karlar üstünde sümüklü çocuklar var, ağızları 
aralık. Köpekler oynaşıyor aralarda. Yaşlı şiş- » 
man bir kadın diz çökmüş, dizini güç kıvırıyor, 
ama elinde tüfek, derenin karşı kıyısına nişan 
alıyor. Bir başkası tüfeğini karlar üzerine fırlat
tı, ellerini başının üzerinde birleştirdi, çığlık 
atarak koşuyor. Oldu bu iş. Başardı...
Kurşunlar vızır vızır işliyor. Havalara, karşı 
tepelere... Arada Feke yoluna çevriliyor gözler.

Çarşı, Pazar kapalı artık. Erkekler evde kaz
madan, kürekten ne geçirirlerse ellerine omu
zlarına vurup manastırın oraya koşuyorlar. 
Kadınları atış talimi yaparken, onlar siper 
kazıyor. Haçin"e başka bir iş yok artık... Bir de 
kiliselere koşuyorlar... dualar gökleri tutuyor...

Dalyan Karabil yataktan çıkamıyor, ayağa 
kalkınca gözlerinin önü kararıyor, yığılıp kalıy
or olduğu yere; ama konuşabiliyor, hatta bir iki t 
yudum bir şey yiyebiliyor ağzının içi zehir gibi . 
de olsa... Teğmen Ohannes, Cebeciyan ve 
ötekiler odasına geliyorlar; o emir veriyor; 
onlar, "Başüstüne!" deyip çıkıyorlar. Ne yapıp, 
ettiklerini bildiği yok. Böyle olunca da kendini 
güçsüz hissediyor, ipin ucunu kaçırdığını 
sanıyor. Gerçekte de yatakta geçen her gün 
otoritesinden biraz daha kaybettiriyor kendi
sine. Bunu iyice biliyor. Başsız kalanlar akıl
larına estiğince hareket ediyorlar.

Devamı Yarın....

I
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Çij sütten yapılan peynirlere diM
Özellikle yaz ayların
da çiğ sütle yapılan 
ve salamurada bek
letilmeden tüketilen 
peynirlerin Malta 
Humması, Ondülan' 
Ateş, Akdeniz Ateşi 
ya da peynir 
hastalığı olarak da 
bilinen "Bruselloz" 
hastalığına yol 
açtığını belirten 
uzmanlar, vatan

Bive'de 3 milyon icijer hastası vaı

daşları bu önemli 
hastalığa karşı 
uyardı.
Fırat Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Klinik 
Mikrobiyoloji ve 
Enfeksiyon 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı başkanı Prof. Dr. 
Süleyman Sırrı Kılıç, 
tüm dünyada ve 
özellikle, Türkiye'nin 
Doğu ve Güneydoğu 
illerinde yaz ayların
da sıklıkla rastlanan 
ve halk arasında 
'peynir hastalığı' 
olarak da bilinen

| Bruselloz hastalığı 
h hakkında bilgiler 

verdi. Prof. Kılıç, 
. Bruselloz

hastalığının insanlar- 
i da her yaş ve cinste, 
' özellikle de 15 - 35

yaş grubundaki kişil
erde daha sık 
görüldüğünü 
belirterek, vatan
daşları özellikle yaz

aylarında 
salamura 
edilmemiş ve çiğ 
sütle yapılmış taze 
peynirlere karşı 
uyardı.
Kılıç, "Halk arasında 
peynir hastalığı 
olarak da bilinen 
Bruselloz hastalığı, 
çoğu gelişmiş 
ülkede tamamen 
ortadan kaldırılmış 
olmasına karşın, 
Türkiye'de 
hayvanlar arasında 
oldukça yaygın bir 
hastalık olmaya 
devam etmektedir.
Bruselloz hastalığına 
özellikle hayvancılık
la uğraşan Doğu ve 
Güney Doğu illerim
izde daha fazla rast
lamaktayız.
Hayvancılıkla 
uğraşanların yaz 
aylarında kırsal kes
imlere taşınmaları, 
hayvanlardan 

sağılan sütlerin 
pastörize edilmeden 
hemen mayalanıp 
peynir elde edilmesi 
veya santrifüj sis
temiyle krema tarzın
da yağ elde edilmesi, 
enfeksiyonun yaz 
aylarında 4-5 
kat artmasına neden 
olmaktadır.
Bruselloz, 
hayvanlarda 
mastit (meme ilti
habı) yaptığından 
insanlara ya direkt 
temas veya et, süt 
ve süt ürünlerinin 
yenmesi, daha az 
oranda da entekte 
tozların solunması 
ile dolaylı yoldan 
bulaşabilmektedir. 
Ancak hastalık, 
ülkemizde en 
çok çiğ sütten 
yapılan peynir veya 
krema yağlarla 
bulaşmaktadır" 
dedi.

Türkiye'de yaklaşık 3 
milyon kronik 
akciğer hastasının 
bulunduğu ve 
hastalık için en 
önemli risk fak
törünün sigara 
kullanımı olduğu 
bildirildi.
Sağlık Bakanlığı, 
vatandaşları ölüm
lere yol açan Kronik 
Obstrüktif Akciğer 
Hastalığı (KOAH) 
konusunda uyardı. 
Tedavi Hizmetleri 
Genel 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
akciğerlerdeki hava 
yollarının daralması
na bağlı olarak 
insanların nefes 
almalarını zorlaştıran 
KOAH'ın, en tehlikeli 
akciğer hastalıkları 
arasında yer 
aldığına dikkat 
çekildi. Açıklamada, 
Türkiye'de akciğer 
hastalıkları nedeniyle 
kaybedilen hasta
ların yüzde 20'sini 
KOAH’lıların oluştur
duğu vurgulanarak, 
hastalığın oluşumun
da en önemli ve 
önlenebilir tek 
nedenin sigara 
olduğu kaydedildi. 
Sigara tiryakilerinin 
potansiyel
KOAH adayı olduğu 

bildirilen açıklamada 
şu uyarılara 
yer verildi:
"Bazı istisnalarla bir
likte bu hastalığın 
sadece sigara içen 
kişilerde görüldüğü 
tespit edilmiştir. 
KOAH, sigaraya 
erken başlayan, uzun 
yıllar ve fazla sayıda 
sigara içen kişilerde 
daha erken görülür 
ve ağır bir seyir izler. 
Sigara içmeye 
başlayan, hatta uzun 
yıllar sigara içen 
kişilerde belirti ver
meden ilerleyen 
KOAH, ileri yaşlarda 
fark edildiğinde 
tedavi için geç kalın
mış olur. Sigara 
dumanı; katran, kar
bon monoksit ve 
nikotine ek olarak, 
amonyak, arsenik, 
hidrojen siyanür, 
formaldehid ve 
metan gibi son 
derece zehirli 
olan 4 binden fazla 
kimyasal madde 
içerir. Sigarada 
bulunan nikotin, 
bağımlılık yapma 
özelliği olan bir 
maddedir. Sigara 
dumanın içerdiği 
katran akciğerlere 
zarar verirken, kar
bon monoksit kan 
dolaşımına girerek 

pıhtılaşmaya yol 
açar, atardamarların 
iç duvarlarına zarar 
verir." 
KOAH'ın nefes dar
lığı, öksürük, balgam 
çıkarma, göğüste 
tıkanma, hırıltılı sol
unum ve morarma 
gibi yakınmalarla 
ortaya çıktığı belir
tilen açıklamada, 
hastalığın en önemli 
belirtisinin, kişinin 
yılın en az 
3 ayında balgamlı 
öksürmesi ve bu 
durumun en az 2 yıl 
tekrarlaması olduğu 
bildirildi. Hastalığın 
aniden başladığı 
ifade edilen 
açıklamada, kişiyi 
kolayca terk 
etmeyen KOAH'ın 
giderek artan bir 
seyir izlediği ve 
ölümlere yol açan 
önemli bir hastalık 
olduğu kaydedildi. 
Açıklamada, 
öksürük, balgam 
artışı ve nefes 
darlığına neden 
olan KOAH'ın, 
aradan geçen yıllar 
içinde kişide kalıcı 
işgücü kaybına yol 
açarak kişiyi 
başkalarının 
desteğine bağımlı 
hale getirdiği dile 
getirildi.
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Gemsaz dan Balıkçı barınağına getirilen boruların sahibi bulundu

Boruların sahibi BUSKI
1

Güne Bakış
Kadri GÜLER

İl kadri_guler@hotmail.com

Boruların başına gelen
Aylarca Manastır’da kanalizasyon pislikleri 

denize aktı.
Hiçbir yetkili bu konuyâ'eğilmedi.
Kaymakamlık, Belediye uzun süre sesiz 

kaldı.
Biz, Gemlik Körfez olarak konun üzerine 

gidip, haber üzerine haber yapınca, BUSKİ 
hemen, su yüzünde dolaşan boruları yine eski 
yerine bağlamak için bir firmaya ile anlaştı.

Yapılacak şey, boruların içini boşaltıp, çalışır 
hale getirilecek ve deniz dibine monta etmek
ti.

Borular Gemsaz sahiline çekilmişti.
Yaptığımız haberden sonra bazı gazetelerde 

facia haberleri yazıldı.
“Meçhul gemiden atıldığı sanılan borular 

çevreyi kirletiyor”, “Boruların sahibi bulundu 
MKS” diye haberler çıktı..

Bu haberler Hürriyet gibi çok satan 
gazetenin sütunlarını da taşınınca, ilgiler işe 
el attılar.

Gemsaz’dan borular Gemlik’e taşındı.
Bu kez boruların taşındığı rıhtımın yanındaki 

apartman sakinleri “koku yapıyor” diye 
şikayetçi olunca, borular yine gazete manşet
lerine geçti.

Boruların Manastır’da parçalanan ve deniz 
yüzeyinde aylarca yüzen kanalizasyon boru
ları olduğu, onarımı yapan firmanın dün 
gazetemizi ziyaret etmesiyle ortaya çıktı.

Manastır’ın kanalizasyon sorununu geçici 
olarak çözmek için bu boruların onarılıp yeri 
ne konması gerekli.

Ama vatandaş rahatsız edilmeden..
Onun için dün, koku yapan şeyin midyeler 

olduğu ortaya çıktı ve sorun giderildi.
| Borular da sahibini buldu.

Gemsaz'da onarılırken halkın tepkisi üzerine Gemlik girişindeki 
Balıkçı Rıhtımına getirilen borulardan pis kokular çıkması üzeri 
ne şikayetler artınca, boruların MKS'nın değil, BUSKİ'nin 
Manastır kanalizasyon boruları olduğu ortaya çıktı.
Günlerdir "Çevre Faciası” diyerek 
manşetlere konu olan borularım 
sahibinin BİISKİ olduğu ve daha 
önce Gemlik'in gündemine 
getirdiğimiz Manastır Kanalizasyon 
boruları olduğu öğrenildi.
Gemsaz sakinlerinin istemediği 
boruları Balıkçı Barınağı Rıhtımına 
getiren müteahhit firma, kokunun 
boruların dışındaki midyelerden 
kaynaklandığını belirtip dün 
midyeleri temizletti.

Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

Gıda Maddesi satan işyerlerine sıkı denetim sürüyor

Kasaplar denetim altında
Halkımızın sağlıklı gıda ürünü 
tüketmeleri için yapılan 
denetimler sürüyor.
İlçe Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin ile 
Belediye Veteriner Hekimi Sami 
Beki'nin katıldığı gıda denetim
lerinde kasaplarda bulunan et ve 
sucuklar kontrol edildi.,

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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’ Haftada İki
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.tk

Emekli memurlarımız
İlaç yazdırma işi ister sağlık ocaklarında , 

ister hastaneler de olsun Hekimlerin her gün 
çok karşılaştıkları bir iştir...

Emekli memurlar bunların dul eşleri bil
hassa bu işi çok ciddiye alır ve kendi 
aralarında “ Bugün ilaç yazdırmaya gide
ceğim “ diye kendilerini nöbete alırlar.

Tansiyon - Kalp - romatizma velhasıl 
isimlerini hekimlerden daha iyi bildikleri 
ilaçları yazdırırlar...

Bu onlar için haklı ve doğru bir iştir.. 
Hekim hastayı muayene edip ilaç vermez. 
Aslında çok zaman hastada ortada yoktur..

Emekli söyler , Hekim yazar...
Hele de bir yazmasın , kıyamet kopar. 

Emekli sessiz olarak girdiği Hekim odasında 
aslanlaşır - dirilir, sağlık karnesine 
istediğini yazdırır.

Bu işe karşı olan hekim sayısı azdır. Hem 
emekli yaşlı diye onlara yardım adına kalem 
oynatırlar hem de bu yaşlı aslanlardan 
çekinirler.

Emekli memurlar ve bunların dul eşleri 
emekli maaşlarını peyderpey çekmemekte 
direnip, kuyruklar da sürünme 
kültürü de vardır.

Bu bir sosyal olaydır..
Kuyrukta saatlerce beklese ,ayaklarına 

kara sular inse, kalp krizi geçirip .tıkanma 
tehlikesini de göze alıp bekler.

Gelini -damadı çekiştirecek ,torununun 
haylazlığından yakınacak ,daha da önemlisi 
hükümeti eleştirecek, yaptığı eleştirilerle her 
şeye çare bulacaktır.

Dul eşler belki o kuyrukta “Rahmetlinin 
vefatından sonra” sözleri arasında yeni ve 
hayırlı bir kısmette arayacaktır...

Dul hanımın iş yerlerinde -çay 
bahçelerinde kısmet bulma şansı yoktur. 
Herkes dengi dengine.

İyi bir emekli memur da kaçırılacak bir kıs
met değildir.

Sağlık konuları açıldığı zaman içtiği ilaçlar 
dışında bir şey bilmeyen, bilgisayar virüs'ünü 
canlı virüs sanan teyzeciğim artık hayatın 
dışına düşmüştür. Hayat tanda emekli olmuş
tur.

Sağlığı yerinde olan emekli pek azdır. 
Emekli sandığı hariç emekli maaşları yerlerde 
sürünmektedir.

Emeklim çalışırken kesesini sağlam tut
mamışsa ilaca ayıracak parası yoktur.

Ancak bazı emekliler bu yazdırma işinin 
suyunu çıkarmışlardır.

Bir emeklinin yılda 600 kutu antibiyotik 
tükettiği saptanmış...!

Tabii bu gerçekçi olmadığına göre nereye 
gidiyor bu ilaçlar. ?

Yeni ceza yasası uyarınca sayım 
emeklilerimizi tenzih ederim, ama yoksa 
bazıları alıp ta stok mu yapıyorlar. ?

Yoksa almış gibi yapıp almıyorlar da 
parasını mı çekiyorlar.?

Satıyorlar mı. ? Emekli sandığı bunun 
hesabı sorulacak diyor.

Muayene olmak için lüks ve pahalı özel 
hastaneleri seçenler den, buralar da özel 
kişilerle anlaşıp karısına pahalı prostat ilacı 
yazdıranlar, oğluna gebelik testi yaptıranlar
dan hesap soruldu mu ki benim emekli 
memurumdan ,onun dul eşinden iki kutu 
ilacın hesabı soruluyor...!

Emekli teyzemin de aç karnına bunun 
hesabını vermesini bekliyorum..

Özel Aykent 
yüzmeyi öğretti

Minik öğrenciler sertifikalarını gösterirlerken

‘ ■'
""T;. r -

Seyfettin ŞEKERSÖZ
1 Temmuz'da 
başlayan Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu yaz yüzme 
kursu dün sona 
erdi.
Tibel Otel yüzme 
havuzunda süren 
yüzme kursunda 
öğrencilere yüzme 
kursu katılım belge
si verildi.
Yüzme ve beden 
öğretmenleri Sevinç 
Ersoy ile Önder 
cem Öğmen'in 
dağıttığı serti
fikalarını alan 
öğrenciler yüzmeyi 
öğrenmenin 
sevincini aileleriyle 
paylaştılar.
Yüzme kurslarının 
beklenenin üstünde 
başarıyla geçtiğini

Özel Aykent İlköğre
tim Okulunda yeni 
dönem Basketbol ve

İngilizce kurslarının 
başlayacağını 
duyurdular.

bildiren yüzme öğret
menleri, yüzme 
kurslarının ardından

SATILIK DAİRE
Emircan Yapı Kooperatifi 

B/Blok Kat: 3 Da:8 
Gemlik Girişi

147 m2, Deniz Manzaralı, 
Çift Banyo 

Doğalgaz Tesisatlı

Tel : 0.532 605 00 19

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt

Plaka , Ruhsat, Fenni 
muayen®J3SM 

Sigorta işlemleri yapılır.'

» ®®.= <©l§Gffl(LÖC$4<
Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26 s

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Gemsaz'dan Balıkçı barınağına getirilen boruların sahibi bulundı|

Boruların sahibi B
OKUYUCU MEKTUBU

Gemsaz'da onarılırken halkın tepkisi üzerine Gemlik girişindeki 
Balıkçı Rıhtımına getirilen borulardan pis kokular çıkması üzer
ine şikayetler olunca, boruların MKS'nın değil,BUSKİ'nin 
Manastır kanalizasyon boruları olduğu ortaya çıktı.

Seyfettin 
SEKERSÖZ

Günlerdir kamu 
oyunu meşgul 
eden meçhul boru
ların Manastır 
önlerinden alınan 
kanalizasyon boru
ları olduğu ortaya 
çıktı.Boruların 
onarım işini üstle
nen Güler Dalgıç 
firması sahip
lerinden Tamer 
Güler, atık kanaliza
syon boruları ile 
ismi geçen MKS fir
masının hiçbir ilgisi 
bulunmadığını açık
ladı.
Konunun tamamen 
yanlış bilgilendirme 
sonucunda 
yayıldığını 
söyleyen Tamer 
Güler, "MKS'da 
boru hattı çalış
ması var. Burada 
çalışmalar 
Denizcilik 
Müsteşârlığı'ndan 
izin alınarak 
yapılıyor.
Manastır'dan 
onarım için

Gemsaz önlerine 
çektiğimiz kanaliza
syon borularının 
MKS'nin hiçbir 
ilgisi yok. Basında 
çıkan haberler yan
lış bilgilendirme 
sonucunda 
yayılmıştır." dedi. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 1999 
yılında Manastır'ın 
kanalizasyon soru
nunu çözmek için 
denize döşenen 
boru hattının, 
denizde meydana 
gelen dalgalar 
sonucunda hasar 
görmesiyle, borular 
koparak su yüzene 
çıkmış, aylarca 
onarılmayan boru
lar, vatandaşlaın 
şikayetlerine yol 
açmıştı.
BUSKİ'NİN 
BİLGİSİ VAR 
Su ve Kanalizasyon 
işletmesinin 
BUSKİ’ye devir 
edilmesinden sonra 
hattın onarım işle
mi verilen Güler 
Dalgıç firması, 
boruları su üstüne

çıkararak en müsait 
yer olan Gemsaz 
sahiline götür
müştü.
Sahile bırakılan 
boruların kime ait 
olduğu belirlene- 
mezken.bazı 
gazetelerde boru
ların sahibinin 
Marmara Kimya 
Sanayi olduğu 
iddia edilmişti. 
Gemsazlıların tep
kisi üzerine borular 
Gemlik girişinde 
bulunan Balıkçı 
Barınağı'nın beton 
zemine çekilmişti. 
Yapılan işin 
BUSKİ’nin bilgisi 
ile yapıldığını

söyleyen Tamer 
Güler, vatan
daşların şikayetleri
ni göz önüne alarak 
borularda oluşan 
midyeleri temizlem
eye başladıklarını 
söyledi.
Boruların etrafında 
oluşan midyelerin 
sıcak havada pis 
koku yayması üzer
ine, çevrede otu
ranların tepkisini 
haklı bulduklarını 
söyleyen Güler, 
boruların birkaç 
gün içinde 
onarılarak 
Manastı r'a 
götürüleceği açık
ladı.

“Endazesi düşük bir yazı”

Hüseyin KAYA
Türk Ceza Kanunu (TCK) kabul edildi. Fakat, 

tehdit dolu bu TCK ile Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne giremeyeceğini köydeki çarıklı 
ninem bile kestirebilir.

Yeni TCK'ya göre bundan sonra esaslı ve 
eleştirel bir yazı yazmak isteyenlerin, ince 
eleyip sık dokuması, hatta yazıyı bir 
hukukçuya göstermesi gerekecektir.

Okur mektuplarımızın gazete sahiplerinin 
çekmecelerinde kalmaması veya çöp sepetini 
boylamaması için ister istemez "endazesi 
düşük" yazılar arzu edilmektedir.
Onun için bu baskıcı prensibe uygun bir yazı 

yazmaya gayret ettim.
Bu nedenle<yazı yazma özgürlüğümün ayak

lar altına alındığını biliyorum ama hiçbir 
devirde kendiliğinden hak verilmemiştir. 
Haklar, ancak mücadele sonu kazanıldığının 
da bilincindeyim.

Halkın oylarının ancak yüzde 34,2'sini alarak 
iktidara oturan AKP Hükümeti'ne Sivas ’h Pir 
Sultan'ın yüz yıllar önce bölgenin egemenine 
söylediğini bugüne uyarlayarak
"Yürü bre AKP, şeninde çarkın kırılır!" dedik

ten sonra geçiyorum endazesi oldukça düşük 
bir konuya:

Gemlik Belediye Binası'nın yıllar önce temeli 
kazılırken, insan emeği ve göz nuruyla oya 
gibi işlenmiş birtakım tarihi taşlar bulunmuş 
ve sonra da dekor olsun diye bu taşlar 
Belediye önündeki bahçeciğe serpiştirilmiştir.

İki yıl önce bir turist grubuyla Gemlik'teki 
gezimizin son durağı Gemlik Belediye Bahçesi 
idi. -
Turist bayanlardan biri yukarıda bahsi geçen 

taşları göstererek "Bu taşlar neyin nesi? 
Nereden sökülmüş bunlar acaba?" diye sordu.

Hemen oracıkta taşlarla ilgili bir kitabe 
aradım.

Kitabe mi? Ne gezer. Haliyle, taşlarla ilgili 
soruya cevap veremedim. Turistler sıkıntımı 
fark ettiler. İçlerinden yaşlıca bir adam, "Bu 
taşlar Belediye Bahçesi'ne konduklarına göre, 
mutlaka tarihi bir değer taşımaktadırlar. 
Bunların yanına kısa bir kitabe koydurmak 
Belediye için çok mu masraflı olurdu?" diye 
mırıldandı.

Gemlik'te gelmiş ve geçmiş Belediye 
Başkanlarından hiçbiri ne hikmetse akıl edip 
bu taşlarla ilgili kısacık ve en az iki dilde bir 
kitabeyi koydurtmamışlar. Bu da, o tarihe ve 
kültüre ne derece ilgi gösterdiklerinin ifadesi 
olsa gerek.
Körfez Gazetesi'nde "Haçin" adlı romanı tefri

ka edilen ve "Kimler geldi, Kimler geçti" (Tarih 
içinde Gemlik) kitabının yazarı sayın Zebercet 
Coşkun, yukarıda bahsi geçen tarihi kalıntılar 
konusunda da bir şeyler yazmış mı, yazmamış 
mı? bilmiyorum.

Yıkılan çarşının bir süre sonra temeli 
kazılırken, beklide bir devre ışık tutacak kalın
tılar çıkabilir.

Daha şimdiden, tarihçi ve araştırmacıların 
görevlendirilmesi bir kitabe hazırlattırılması 
Gemlik'! çok sevdiğini panolara nakşeden 
Gemlik Belediye Başkanı sayın Mehmet Turgut 
İçin küçük ama önemli bir belediyecilik 
hizmeti olamaz mı?

Bu okur mektubumun "endazesinin düşük 
mü yoksa yüksek mi" olduğunu bilemedim. 
Çünkü elimde bu konuda ne bir ölçü ve nede 
bir terazi var.
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Sağlıklı gıda ürünü tüketilmesi için yapılan denetimler sürüyor.

Kasaplar denetim altında
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Halkımızın sağlıklı 
gıda ürünü tüket
meleri için yapılan 
denetimler sürüyor. 
İlçe Tarım Müdürü 
Dr. İbrahim 
Çetin ile 
Belediye Veteriner 
Hekimi Sami 
Beki'nin katıldığı 
gıda denetim
lerinde kasaplarda 
bulunan et ve 
sucuklar 
kontrol edildi.
Tarım Bakanlığı 
tarafından verilen 
üretim izni ile vet
eriner kesim 
damgalarını kontrol 
edilirken hijyene 
uymayan kasaplara 
uyarıda bulunuldu. 
Kasap vitrinleri ile 

dondurucu 
dolaplarında 
yapılan kontratlar
da bozuk ete rast- 
lanmazken, üretim 
izni bulunmayan 
sucuk 
ile Veteriner 
damgası bulun
mayan etler 
toplatıldı.
İlçe dışından 
getirilen etlerin 
Veteriner 
damgası 
bulunmamasının 
kaçak kesildiği 
anlamına 
geldiğini bildiren 
sağlık ekipleri, bu 
şekilde halkın 
sağlığıyla 
oynayanlara 
kesinlikle 
göz yumulmaya
cağını söylediler.

ENEN MhMıtato’M
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
y Sakana Misina Ağları 
& İp Ağ 
y Fanya

Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

* ıtiiğırııtiultrilılırjıııtiıırjK

Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18

Kızılay kan bekliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Her dört ayda bir 
tekrarlanan kan 
Bağışı kampa
nyasında sağlıklı 
vatandaşların kan 
bağışında bulun
maları istendi. 
Belediye Sergi 
salonunda iki gün 
sürecek olan Kan 
bağışı kampa
nyasında 
Bursa Kızılay Kan 
Merkezinden gelen 
ekipler sağlıklı

vatandaşların 
verecekleri kan 
yardımlarını 
alacaklar.
Bu sabahtan

itibaren iki gün 
sürecek olan kam
panyaya vatan
daşların ilgi göster
meleri bekleniyor.

BAKICI ARANIYOR
Bayan hastaya bakacak 

bayan hasta bakıcı 
aranıyor.

Müracaat Tel: 513 26 10
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Yaz spor okullarına
2. dönem kayıtlan siiriiyoı Sınıfta kalan liseliye af

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
29 Haziran 2005 
Çarşamba günü 
başlayan 2005 yılı 
yaz spor okulları 1. 
döneminin sona 
erdiğini bildiren İlçe 
Spor Müdürü Burhan 
Arıkan, 2. Dönem 
çalışmalarının ise 
8 Ağustos 2005 
Pazartesi günü 
başlayacağını 
bildirdi.
2. dönem çalış
malarına katılmak 
isteyen öğrencilerin 
1. Dönem çalış
malarına katıldıkları 
için sadece katılım 
ücreti ödeyeceklerini 
hatırlatan Arıkan, 
"Yeni kayıt olacaklar 
ise İlçe stadyumun
da bulunan bürodan 
katılım formlarını 
alarak müracaat ede
bilirler. 1. Dönem 
çalışmaları 
Basketbol, Voleybol, 
Yelken ve Futbol 
branşlarında faaliyet 
gösterdi. Futbolda 
100, Basketbol'da 
15, Voleybol'da 20 ve 
Yelken Branşında ise 
30 öğrenciye kurs 
verildi." dedi.

2. Dönem çalış
malarına daha çok 
katılım beklediklerini 
söyleyen Arıkan, 
yelken branşında 
Gemlikspor kulübü 
olarak 7-9 yaş 
arasındaki çocuk
ların katılımlarını 
beklediklerini 
belirterek bu branşta 
kurslara katılacaklar
dan kayıt ücreti alın
mayacağını söyledi. 
Öğrencilerin boş 
zamanlarını en iyi 
şekilde değer
lendirmelerinde 
yardımcı olacaklarını 
söyleyen İlçe Spor 
Müdürü Burhan 
Arıkan, "Onlara 
sporun kurallarını 
öğretmek, sporun 
dostluk, kardeşlik ve 
barış olduğunu ve 
bu duygularla 
yetişmelerini sağla
mak ve alt yapı oluş
turmak istiyoruz. 
Çok önem 
verdiğimiz gençler
imizi topluma 
kazandırmak ve 
onları kötü alışkan
lıklardan kurtarmak 
bizim görevimizdir" 
dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Milli Eğitim bakan
lığı, gelecek yıldan 
itibaren liselerin 4 
yıla çıkarılması 
nedeniyle 2004-2005 
eğitim yılında 
başarısız olup sınıfta 
kalan öğrencilere 
yönelik "Af 
niteliğinde karara 
imza attı.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
yayımladığı genelg
eye göre, sınıf tekrarı 
halinde yaşanacak 
derslik sorunu, 
bütünlemeye kalan 
lise öğrencilerinin 
üst sınıfa sorumlu 
geçmesiyle 
sağlanacak.
Konu hakkında açık
lama yapan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
"2005/2006 öğretim 
yılından itibaren 9 
uncu sınıflardan 
başlamak üzere, 3 
yıllık genel, meslek 
ve teknik liselerin 
eğitim süresi 4 yıla 
çıkarılmış ve yabancı 

dil ağırlıklı liseler 
kademeli olarak 
Anadolu Liselerine 
dönüştürülmesi 
sürecine girilmiştir. 
Öğrencilerin 
ortaöğretimin 
yeniden yapılandırıl
ması uygulamasın
dan olumsuz etk
ilenmemesi, 
başarısızlıklarının 
giderilmesi ve 
oluşabilecek 
muhtemel mağ
duriyetlerinin 
önlenebilmesi 
amacıyla bu yıla 
mahsus olmak üzere 
bu kararlar alın
mıştır" dedi. 
İlçe Milli Eğitim 
müdürü Mehmet 
Ercümen, alınan 
kararların içinde; 1- 
2004/2005 öğretim 
yılında öğrenim 
gören bütün öğren
ciler ders sınırlaması 

olmaksızın sınavlara 
girebilecekler. 2- 
Sınavlara başvuru 05 
Ağustos 2005 tari
hinde sona erecektir. 
3- Sürekli devamsı

zlık nedeniyle kaydı 
silinen, hiç dönem 
notu bulunmayan ve 
okuma hakkını kul
lanmamış sayılanlar 
hariç; devamsızlık 
sebebiyle başarısız 
duruma düşen 
öğrencilerin 
başarılarının değer
lendirilmesinde 
devamsızlık durumu 
dikkate alınmayacak
tır. Bu öğrencilerden 
en az bir dönem 
notu bulunmayanlar 
sınavlara alınacaktır.
4- Öğrencilerinin 
başarılarının değer
lendirilmesinde sınıf 
geçme ve sınav 

yönetmeliğinin 
"sorumlu olduğu 
dersler de dahil 
başarısız olduğu 
ders sayısı en fazla 
iki olanlar bir üst 
sınıfa devam eder
ler" hükmünün aran
mayacağını açıkladı. 
Ayrıca, devamsızlık
tan başarısız duruma 
düşmüş veya 
başarısız dersleri 
bulunan öğrencilerin 
zaman geçirmeden 
okullarına giderek 
konu hakkında ayrın
tılı bilgi almaları ve 
okul müdürlüğüne 
başvurmaları gerek
tiği açıklandı.

^00^ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattın DOKSAN BİR

Buderus

CjSISAİr>
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÖT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Sazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ
OKS GURUR TABLOSU

NECATİ ERES 436,282 YUSUF CAN OZDEMIR 386,709 EREN ÖZKAN 344,678 GİZEM MALATYA 323331'
PELİN KAYA 462,506 FATİH TANRIVERDİ 386,328 YASEMİN SANAN 343,891 İSA GÜLER 323,<
BURCU CURA 457,802 BETÜL BUDAK 382,589 SERCAN UYSAL 343,715 BURAK ÇEVİK 322,32
ONUR YÜKSEL 433,358 DENİZ ÇİL 382,342 BETÜL SÜNGÜ 342,787 ALİCAN AKKAN 322,117 ;
MİNE YAĞCI 429,255 EZGİBAŞSOY 382,211 SELİN KOMİT 342,455 KEMAL BAŞARAN 321,974'
CENGİZ OBUZ 427,663 MURAT GÜN 379,898 OĞUZTUUTAR 341,968 ÇİLER ERASLAN 320,778'
MELİH PEHLEVAN 427,186 CEMÖZCAN 375,823 UĞURCAN YARAN 341,512 ŞEYMABAKİ 320,756'
YUNUS EMRE CİNEL 424,172 İSMAİL UĞUR 375,487 YİĞİT ÇETİN 341,502 ÇAĞLA ESEN 320,213
UĞUR KAYA 422,618 HALİL ÜNAY 374,938 FATMANUR YAMAN 340,919 YUNUS EMRE ÇİĞDEM 319,548
ALİCAN PARLAK 420,258 CENUZUNKAYA 374,259 NİHAN ÖZALP 340,533 ÜMİTTABAKOĞLU 319,094
YASİN DEMİR 414,505 ESRA GENÇ 373,496 ANIL YAŞAR 340,513 YONCA KUMRAL 316,486
AZİZ NİHAT GÜRSOY 413,931 NURHAYATAKAY 372,117 NECDET BULUK 339,088 İSMAİL GÜLER 315,919
GÜLSERENGÜLEÇ 413,762 İSMAİL HAKKI YAVUZ 370,571 SELİN IŞIK 338,955 MURAT GÜVENÇ 315,909
YASEMİN TUMBA 412,944 HÜSEYİN SARIM 370,172 NERGİS ATALAY 338,517 ŞÜKRAN SÖNMEZ 315,329
TUNCAY FİDAN 412,661 ÖZGE ERME 369,084 ABDÜLKERİM YILDIZ 338,012 SERKAN YILMAZ 314,471
AYSUKORAY 411,129 GÖZDE İLHAN 368,555 EREN YETER 337,64 TOLGA DEMİR 314,419
MÜGE ÖZ 406,305 BÜSRA CİRİT 367,659 GİZEM KALABELİ 337,344 TACETTİNERGİNCAN 314,339
PINAR İKİZ 405,41 MELİKE NUR DALSAL 367,251 ERTAN KAÇAN 337,03 YUNUS EMRE EKER 313,29
SAFİYE KUZEY 403,438 NECMİ KAYACIK 365,487 RAMAZAN HOŞGÖR 336,11 TOLGA GENCER 312,999
GİZEM BOZAN 403,031 SİNAN ATALAR 365,476 NESLİHAN APAK 335,558 AYŞENURAKAY 312,036
BURAK BIYIK 400,971 BUKET BAKIR 365,385 UFUKTEMUR 335,508 ELİF SERİN 310,568
ECE ÇAKIR 400,363 ÖMER KORAY BİLGİÇ 362,463 DUYGU CAMCI 334,736 HÜSEYİN ERMAN ÇAKAR 310
NAZALYÜZ 397,916 GÖKÇE ÇİNİ 361,72 NAGİHAN KAYA 334,635 BÜŞRA ERDOĞAN 309,935
PINAR KORKMAZ 397,802 UĞUR BARKIN SUBAŞI 360,65 KÜBRA BAŞARAN 333,927 YALÇIN ARSLAN 309,366
ERHAN YÜKSEL 397,353 RECEP ADIGÜZEL 360,565 ALİCAN AMCA 332,94 SERHAT PALABIYIK 308,929
NİL SAHRA PAZVANT 396,724 BEKİR DAMAR 359,492 ÖZGE MAYA 332,135 TUNAHAN YILDIRIM 308,712
MERVE NUR YILDIRIM 396,405 SEDEF ŞEŞEN 357,405 CEVAT KÖKÇAM 331,917 BİROL AYDIN 308,024
SALİHA BİÇER 396,402 ALPER DEMİRCİ 355,398 ÖZLEM YİĞİT 334,351 OSMAN DERİNCE 307,568
AHMET YILMAZ 396,368 CEVATTANER 354,91 NAGİHAN FATMA PALABIYIK 331,329 ÖZEN ÇAĞLA AKIN 307,214 s
EBRUDEHMEN 395,047 ARCAN YILDIRIM 354,044 ÖZLEM ÖZTÜRK 330,856 ŞEMSETTİN SEVİŞ 306,469
DİDEM TEMEL 394,986 BİLKAYKAYA 353,689 ÖZGE ÖZ 329,708 BURAK YILMAZ 306,285
EMRE ÜNLÜ 394,711 CENGİZ BELİÇ 353,564 CEMAL ŞENOZAN 329,312 MUSTAFA AKKOÇ 304,892
NAZIM CEMAL ÜNAL 394,306 HATİCE GÜRSOY 351,636 NESLİHAN ÖZCAN 328,401 MEHMET GÜNGÖR 304,005
HATİCE KÜBRAYILSELİ 393,582 İREMATAY 351,524 IRMAK AKCAN 328,265 ATAKANAKAN 303,641
RIFAT KAHRAMAN 391,926 SİMLA BUKET ERDENİZ 350,97 MEHMET SELİM ELMAS 328,005 MELİKE YURTSEVER 302,865
ERDEM ÖZER 391,215 MERVE BUKET ÇAVUŞOGLU 350,377 AKIN UNER 327,868 SERCAN AROL 301,726 ■-
CEMAL ÖNDER KORUKÇU 390,785 UĞUR AYDIN 349,746 CEMAL ŞENOZAN (NAFİZ) 327,774 AYNUR ESER 301,07 |
KADİR TURAN 390,696 CANSU HAN 347,937 METİN OGUT 326,643 BARIŞ KONAK 300,934 1
CENKAY KAYAN 389,627 AYÇADİNÇER 346,88 TUĞÇEERYAVUZ 325,991
MİRAY SEVİŞ 389,326 SONER DEMİR 346,659 MEVLÜT YİĞİT 325,236
NİLGÜNTEKEŞ 389,199 SERKANGÜL 346,05 GİZEM BALIKÇI 324,552

SADECE GEMLİK ŞUBEMİZDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZDİR
Merkez : İstiklal Caddesi Gürçay İş Merkezi Kat : 1-2-3-4-5 GEMLİK Tel : 514 15 15 9

Şube : Eski Pazar Caddesi Belediye karşısı Ahmet Semiz İş Merkezi No: 6 GEMLİK Tel : (0.224) 514 68 00 |
Şube : Camikebir Mahallesi Gemlik Cad. No : 12 ORHANGAZİ Tel : (0.224) 573 12 OO

korfez@korfezfendershanesi.com - info@korfezfendershanesi.com H |

mailto:korfez@korfezfendershanesi.com
mailto:info@korfezfendershanesi.com
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İşte “yeni 
ÖSS sistemi”

Otomobil indiriminde
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi (ÖSYM) 
Başkanı Ünal 
Yarımağan, Öğren
ci Seçme 
Sınavı'nda (ÖSS) 
yaklaşık 1 milyon 
100 bin adayın 
Fen testinden, 350 
bin adayın da 
Sosyal Bilimler 
testinden hiçsoru 
yapmadığım 
belirterek, bu test
ledir standart puan
larının çarpılacağı 
katsayıları bir miktar 
yükselteceklerini 
bildirdi.
Yarımağan, Yabancı 
Dil Sınavı (YDS) 
puanları hesa
planırken de 
Matematik ve Fen 
Bilimleri sorularının 
hiç etkisi bulun
madığını belirterek, 
"Bir aday yabancı 
dil puanıyla bir yere 
giriyorsa, bu kişinin 
Matematiğe, Fen'e 
ihtiyacı yok mu? O 
nedenle Yabancı 
Dil'e Fen ve 
Matematik soru
larının da etki ettir
ilmesini düşünüy
oruz” dedi. 
ÖSYM Başkanı 
Yarımağan, gelecek 
yıl uygulanacak ÖSS 
sistemine ilişkin 
bilgi verdi.
Yarımağan'ın yerdiği 
bilgiye göre, ÖSS'de 
her öğrenciye 
toplam 240 sorunun 
yer aldığı test

DİKSİYONU DÜZGÜN M
BflYflN SEKRETER ARANIYOR. 
514a0a0C60

S 
S a

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

kitapçığı dağıtılacak. 
Sınavda her bir 
aday, mevcut uygu
lamada olduğu gibi 
yine 180 soru yanıt
layacak.
Soruların, Türkçe, 
Matematik, Fen 
Bilimleri ve Sosyal 
Bilimler testinin her 
birinden 30'ar olmak 
üzere toplam 120'si, 
tüm liselerde 9. 
sınıflarda okutulan 
ortak müfredata 
dayalı olacak. 120 
soruluk bu 
bölümdeki sorular 
adaylara, 
Açıköğretim pro
gramlarının, meslek 
yüksekokullarının ve 
özel yetenek 
sınavıyla öğrenci 
alan programların 
kapısını açacak. Bu 
sorular, bilgiye fazla 
dayanmayan, analiz 
ve yorum yapma 
yeteneğini ölçen 
sorular olacak.
Ortak soruları yanıt
layan adaylardan 
lisans programlarına 
devam etmek

isteyenler, devam 
etmek istedikleri 
alanlarıyla ilgili 60 
soruya daha yanıt 
verecekler. Bu 
bölümdeki sorular 9. 
sınıftan sonrayı, lise 
son sınıfa kadar 
olan süreyi kapsaya
cak ve adayların 
alanlarıyla ilgili 
konulardan oluşa
cak.
Sınavın bu 
bölümünde Türkçe- 
Edebiyat, Fen 
Bilimleri, Matematik 
ve Sosyal Bilimler'in 
her birinden 30'ar 
olmak üzere toplam 
120 soru yer alacak. 
Ancak adaylar, 
üniversitede oku
mak istedikleri alan 
hangisiyse bu alanla 
ilgili 60 soruyu 
yanıtlayacaklar. 
Böylece sayısal 
ağırlıklı puan türün
deki bir bölüme 
gidecek adayın, eşit 
ağırlıklı puan türüyle 
girilebilecek bir 
bölüme gitme şansı 
çok az olacak.

İ 
i i 
ı
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Stoklarını eritmek 
isteyen otomobil fir
maları kredi faiz 
oranlarını da fırsat 
bilerek çeşitli indirim 
kampanyaları uygu
luyorlar. işte bitmek 
üzere olan kampa
nyanın son fırsatları. 
Binek otomobilde 
yaşanan daralmanın 
önüne geçebilmek ve 
satışları canlı tutmak 
isteyen otomotiv 
üreticileri, 10 bin 
YTL'ye varan indirim
lerle tüketicileri, 
plazalara çekmek 
istiyorlar.
Çukurova Yetkili 
Otomotiv Satıcıları 
Derneği (YODER) 
Başkanı Süleyman 
Onatça, piyasayı diri 
tutmaya çalışan oto
motiv sektörünün 
temsilcilerinin zaman 
zaman çeşitli indirim 
kampanyaları düzen
lediğini söyledi, 
rî/»/-—» «zil 
ayında 2005 model 
araçlar için siparişler 
verildiğini ve fir
maların bunları sat
mak zorunda 
olduğunu ifade eden 
Onatça, yıl sonu 
hedeflerin gerçek
leştirilebilmesi için 
kredi faiz oranlarının 
düşmesi ve vadelerin 
uzatılmasından da 
yararlanarak ardı 
ardına indirimler 
uygulandığını belirtti. 
Ağustos ayından 
itibaren yeni model
lerin pazara girmesi 
bekleniyor bu neden
le 2005 modellerin 
elden çıkarılmaya 
çalışılıyor, bu da 
müşteriler için cazip 
fiyatlarla piyasaya 
yansıyor.
Kampanya indirim
lerinde döviz kurun
da yaşanan düşüşün 
de etkili olduğunu 
vurgulayan Onatça, 
şunları kaydetti: 
"Piyasadaki araçların 
çoğunluğu ithal. Bu 
nedenle döviz kurun
daki düşüş, fiyatları 
doğrudan etkiliyor. 
Ayrıca kredi kul
lanımının kolay- 
laştırılmasıyla, başta 
konut ve otomotiv 
sektörünün 
hareketlilik yaşa
maya başladı.
Firmalar da kredi 
alıntındaki bu

son günler

hareketlilikten en iyi 
şekilde yararlanmaya 
çalışıyorlar.
Bir diğer önemli 
konu ise 1
Ağ us tos'tan itibaren 
faturası kesilecek 
araçların 2006 model 
olarak tescil ettir
ilmesi. Yeni model
lerin piyasaya girme
siyle 2005 model 
satışında yaşanacak 
durgunluk, bu 
sayede engellenm
eye çalışılıyor. Şu 
anda yaşanan 
indirimler Ağustos 
ayında bitebilir. Bu 
nedenle kampa- 
nyalar, otomobil 
sahibi olmayı 
düşleyenler için 
kaçırılmaması 
gereken bir fırsat." 
SEKTÖRÜN 
BEKLENTİLERİ 
Geçen yıl yaşanan 
hurda indirimiyle 
rahat nefes alan sek
tör, indirimlerin 
aniden kaldırılmasıy
la sıkıntılı günler 
yaşadı, bu nedenle 
çok sayıda firma 
stok eritmek için kar 
payını düşürmek 
durumunda kaldı. 
Geçen yılın ilk 6 
ayında 235 bin 673 
satış yapılırken, bu 
yılın aynı döneminde 
186 bin 803 rakamına 
ulaşılabildi. 
"Otomotiv sek
töründe çok yüksek 
oranda vergi uygu
lanıyor. Bu oranlarla 
Avrupa'nın çok çok 
üstündeyiz. Avrupa 
ülkelerinde ortalama 
yüzde 16 civarında 
ÖTV uygulanıyor. 
Bizde ise devletin 
cari açığını kapatmak 
için saldırı yaptığı 
yer lüks tüketim 
oluşturuyor. Lüks 
tüketimin ilk sırasın
da ise otomotiv sek
törü geliyor. Ancak, 
bu durum da sek
törde dalgalanmalara 
neden oluyor.11 
Firmalar bir yıl iyi, 
diğer yıl kötü satış 

yapmak istemiyor. 
İstikrarlı bir yapı ve 
vergi sisteminde 
adalet sağlanmalıdır. 
İstikrar olmazsa, 
hiçbir sektörde prob
lem bitmez. Üstelik 
otomotiv sektöründe 
vergi kaçırma gibi bir 
sorun da yök. 
Garantili bir sektör. 
Bu nedenle vergi 
oranlarında 
iyileştirmeler yapıla
bilir." 
KAMPANYALAR 
İndirim yapan bazı 
firmaların uygula
maları ise şöyle: 
Hyundai'nin 86 bin 
914 YTL olan Sante 
Fe 2.7 modelinin fiy
atı kampanya ile 76 
bin 914 YTL'ye, 
Accen Admire 1.3 ise 
25 bin 750 YTL'den 5 
bin 750 YTL'lik 
indirimle 20 bin 
YTL'ye düşürüldü. 
Peugeot 206 CC 
2.0'ın 49 bin 130 YTL 
olan fiyatı 45 bin 500 
YTL'ye, 307 CC Sport 
2.0 modeli ise 75 bin 
YTL'den 66 bin 
YTL'ye iniyor.
Toyota, RAV-4 2.0 
Extra'nın 83 bin 467 
YTL olan fiyatı, kam
panya süresince 73 
bin 500 YTL'ye, Terra 
1.6'nın 34 bin 933 
YTL'lik fiyatı,
30 bin 500 YTL'ye, 

Avansis Elegant ise 
58 bin 504 YTL'den 
54 bin 400 YTL'ye 
düşüyor.
Daihatsu 28 bin 950 
YTL olan Terios DX 
MT'nin fiyatını, 
24 bin 950 YTL'ye 
indirirken, Citroen 
C2 SX 1.4i modeli 33 
bin 515 YTL'den 29 
bin 886 YTL'ye ger
iledi. Opel Zafira 
1.6 Edition mod
elinde 40 bin 748 
YTL olan araç, 
36 bin 498 YTL'den 
satılırken, Ford'un 
Yeni Focus Trend 4K 
1.6i modeli 33 bin 
YTL'den 32 bin 500'e 
indirilmiş durumda.
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Tülay Tuğcu’ya Kuzu’dan cevap
Göreve gelir gelmez 
hükümete "Anayasa 
Mahkemesi'ni 
siyasallaştırmayın" 
uyarısı yapan Tülay 
Tuğcu’ya cevap 
Meclis Anayasa 
Komisyonu Başkanı 
Kuzu’dan geldi. 
TBMM Anayasa 
Komisyonu Başkanı, 
AK Parti İstanbul 
Milletvekili Burhan 
Kuzu, "Anayasa 
Mahkemesi bu haliyle 
daha fazla çalışamaz. 
Mutlaka yeniden 
yapılandırılması 
lazım” dedi. Kuzu, 
yaptığı açıklamada, 
son günlerde 
Anayasa 
Mahkemesi'ne yeni 
atanan üyelerin 20 yıl 
görevde kalacak 
olmasına 
karşı, AK Parti'nin bir 
anayasa değişikliği 
girişimi başlattığı gibi 
izlenim yaratıldığını 
ifade etti.

Kamuoyuna yansıyan 
anayasa değişikliği 
çalışmasını bundan 
yaklaşık 1.5 yıl önce 
başlattığını 
bildiren Kuzu, o 
zaman dönemin 
Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Mustafa 
Bumin ve diğer 
mahkeme üyeleri ile 
de görüştüğünü 
belirtti. Kuzu, 
hazırladığı yaklaşık 
50 maddelik bir 
paketi Hükümete 
sunduğunu 
söyledi. Bu pakette, 
Anayasa Mahkemesi, 
YÖK, 2-B, kamu 
reformu ve 
cumhurbaşkanın 
görevleriyle ilgili 
konuların yer aldığını 
ifade eden 
Kuzu, "Dolayısıyla 
yeni bir şey değil. 
Anayasa 
Mahkemesi'ne, son 
atamalardan sonra el 
atmış değiliz. ,

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

Bununla hiç alakası 
yok" dedi.
-"YASALARIN 
DENETİMİ DURMUŞ 
DURUMDA"- 
Burhan Kuzu, 
Anayasa 
Mahkemesi'nin 
yeniden yapılandırıl
masının 
zorunlu olduğunu 
ifade ederken, 
"Mahkeme bu haliyle 
daha fazla 
çalışamaz" görüşünü 
dile getirdi. Kuzu, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Şu anda, Anayasa 
Mahkemesi Yüce 
Divanla uğraşıyor ki

asli görevi bu 
değildir. İki sene gece 
gündüz uğraşsa 
ancak bitirir bu işi. 
Mahkemenin asli 
görevi olan yasaların 
denetimi durmuş 
durumda. Mahkeme 
alelacele yürütmeyi 
durdurma kararı 
veriyor, ama ortada 
gerekçe yok. Yıllardır 
yayımlanmayan 
gerekçeler var. RTÜK 
ile ilgili iptal kararı 
verileli yıllar oldu 
ama hala ortada 
gerekçe yok. Meclis 
verilen iptal kararının 
gerekçesini bilmezse 
nasıl karar alacak.

DÜŞ

Araladı da kalbimin tülünü 
Gösterdi tomurcuk gülünü 
Sanki yeniyetme Bozdağ sülünü 

paralanıyor yürek ah n'edeyim 
otuz yıl geriye nasıl gideyim 

Bir buse kondurdu sol yanağıma 
Al gecelikle sokuldu sağıma 
Girdi, tevek solmuş viran bağıma 

uyuyan gönül şaha kalk, canlan be 
zayıf damar sende biraz kanlan be

Yaşam güzde, gönül baharda gezdi 
/iy, gecedeki karanlığı ezdi 
Gerçek de, düşteki hileyi sezdi 

kapalı gözler ah edip inlerim 
umut şarkısını düşte dinlerim

Pembe sülün gönlün tozunu aldı 
Yorgun yürek tatlı hayale daldı. 
Güneş doğunca, düş gecede kaldı 

yere bas ayağını dostum, yere 
düşle ulaşılmıyor gerçeklere

ÜNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ İS?

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya!

New Holland Traktörlerinin
Yeni Çift Çeker Modelleri

27 77

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜN VER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

; Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573
GSM : (0.532) 312 22
İbrahim Önal Cd. No:26
ORHANGAZİ' / BURSA

Marshall, Akçalı inşaat boyalar
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri 

Kat Kaloriferi
* Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri 

Baymak Kombi ve E.C.A 
Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30

SATILIK UMURBET SINIRLARI İÇİNDE MM ASFALTA CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT 
ALANI ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA FURT UPILABİLİR SATILIK ARSA

Tel : (0.224) 513 96 83

ABONE OLDUNUZ MU?
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Tüketici kredileri 7.9 arttı
Mayıs ayında Tüketici 
kredilerindeki ve 
kredi kartlarındaki 
artış bir önceki aya 
göre sırasıyla yüzde 
7.9 ve yüzde 4.5 
oranında gerçekleşti. 
Foreks'in Bankacılık 
Denetleme ve 
Düzenleme 
Kurumu'nun (BDDK) 
Temmuz ayı raporuna 
dayandırdığı haber
ine göre, Bankacılık 
sektörü kredi 
dağılımını ince
lendiğinde, mali sek
töre verilenler hariç 
olmak üzere kamu 
kesimine kul
landırılan kredilerde 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ve bir 
önceki aya göre 
büyük bir değişim 
gözlenmemekle bir
likte, Mayıs ayında 
kamu kesimine kul
landırılan kredilerin 
4.1 milyar YTL 
civarında gerçek
leştiği görüldü. 
Özel sektöre kul
landırılan krediler, bir 
önceki yılın aynı

dönemine göre yüzde 
41,3 oranında 
artarken, 2005 Nisan 
ayına göre yüzde 4,2 
oranında artarak 110 
milyar YTL olarak 
gerçekleşti. Toplam 
kredilerin yüzde 94'ü 
yurt içine kul
landırılırken yüzde 
6'sı yurt dışına kul
landırıldı.
Diğer yandan 
sendikasyon ve 
sekuritizasyon kredi
lerindeki artış, son 
dönemdeki ekonomik 
gidişatın olumlu 
olduğuna dair 
işaretler barındırmak
la birlikte, incelenen 
dönemde son bir yıl 
içerisinde dış 
ticaretin finansmanı 
amaçlı sendikasyon

kredilerindeki yüzde 
72.5'lik artış dikkat 
çekerken, securitiza- 
syon kredilerinin son 
bir ay içerisinde 
yüzde 82.5 oranında 
arttığı gözlendi.
2004 yılı sonunda 
yüzde 28.8 olarak 
gerçekleşen sermaye 
yeterliliği standart 
rasyosu da Nisan 
2005'te yüzde 26,9, 
Mayıs ayında da 
yüzde 27,1 olarak 
gerçekleşti.
Banka grupları 

bazında bakıldığında 
ise Aralık 2004'te 
kamu bankaları için 
yüzde 41.5 olan ser
maye yeterliliği stan
dart rasyosunun, 
Nisan ayında yüzde 
39,8'e Mayıs ayında

da yüzde 39.2'ye ger
ilediği görüldü. Özel 
sermayeli mevduat 
bankaları sermaye 
yeterliliği standart 
rasyosu ise aynı 
dönemler için sırasıy
la yüzde 22.3, yüzde 
20.8 ve yüzde 21.2 
olarak gerçekleşti. 
Sermaye yeterliliği 
standart rasyosunun 
gerilemesinin temel 
nedeni risk ağırlıklı 
kalemler toplamında
ki artışın, orana esas 
sermaye tutarındaki 
artışa kıyasla görece 
daha hızlı artmasın
dan kaynaklandı. . 
Yabancı para net 
genel pozisyonu / 
Özkaynak standart 
oranı Mayıs ayında, 
Nisan ayına göre 
değişmeyerek negatif 
yüzde 1,5 olarak 
gerçekleşirken, söz 
konusu oranın 2004 
yılı sonu itibariyle 
negatif yüzde 0,2, 
Mayıs 2004 itibariyle 
de yüzde 1 olarak 
gerçekleştiği 
görüldü.

ta petrol slcto azald

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Kıbrıs Rum Takımı ■ Trabzonspor

Maçı baştan sona kadar izlemek 
istemedim. İyi başlamamıza rağmen, 
saman alevi gibi bir yandık, bir söndük.

Yüzde yüz garanti olan iki fırsatı 
değerlendiremeyen Trabzonspor’lular. 
Hiç yoktan yedikleri golle yenik duruma 
düştü.

Maça hiç istekli değildiler. Kıbrıs Rum 
kesimindeki takım ise Trabzon’a mağlup 
olmayacaklarını anladıklarından yük
lendiler.

Orta sahayı almaları forvetlerinin pres 
yapıpTrabzonsporlu’lara oynama fırsatı 
vermeyince işin şekli belli olmuş gibiydi.

Hiç futbol oynamamış bir kimsenin 
yapmayacağı hatayı Trabzon takımının 
sağ kanat oyuncusu Yaşar’ın yaptığı üst 
üste iki hareketle 2 sarı kartla oyun hari
ci kaldı.

Yazıkbu kadar para alacaksın, 
oynadığın takımı hiç düşünmeyeceksin.

İkinci yarı başladı. Mehmet’in yerine 
giren Fatih şık bir golle skoru bir bir 
yapmıştı.

Rumlar oyunu bırakmadılar, yüklendil
er ve kafayla ikinci gollerini attılar.

Daha sonra müdafanın yaptığı hata ile 
üçüncü golü de buldular.

Trabzonspor’un müdafasını hiç bu 
kadar kötü grmemiştim. Ne derler? 
Evlere şenlik yok oldular desem mi 
bilmiyorum.

Bunu Trabzonsopor’un bileceğini 
zannediyorum.

0 0

ABD Enerji 
Enformasyon 
İdaresi (DOE), 
ülkede ham petrol 
stoklarının geçen 
hafta 2.3 milyon 
varil azalarak 317.8 
milyon varile 
geldiğini bildirdi. 
Foreks'in haberine 
göre, ABD'nin ben
zin stokları ise 2.1 
milyon varil 
azalarak
209.2 milyon varil 
oldu. Analistler, 
petrol stoklarının

1.5 milyon varil, 
benzin stoklarının 
ise 0.65 milyon 
varil azalmasını 
bekliyorlardı. Aynı 
dönemde ısınma ve 
dizel yakıtı da kap
sayan işlenmiş 
ürün (damıtılmış) 
stokları 3.1 milyon 
varil artarak 
125.8 milyon 
varil olurken, ısıt
ma yakıtı stokları 
1.4 milyon varil 
artarak 51.0 milyon 
varil oldu.

Analistler işlenmiş milyon varil art- 
ürün stoklarının 1.7 masını bekliyordu.

Gemlik Lisesinden aldığım diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Aslı GÜLTEKİN

27 Temmuz 2005 tarihli 
gazetemizin 

7-8-9-10-11. sayfaları 
27 Ağustos 2005 olarak 

çıkmıştır. 
Okuyucularımızdan 

özür dileriz.
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

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

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30
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“En iyi egzersiz hangisi”
Artık fitness denince 
akla sadece aerobik 
gelmiyor. Seçim yap
mak için yardıma mı 
ihtiyacınız var? İşte 
size en favori 
sporların karşılaştır
maları...
Günümüzde insanlar 
sağlıklarına daha çok 
önem veriyorlar. Spor 
salonlarına devam 
edenlerin sayısında 
da artış var. Bu 
nedenle, sorun artık 
egzersize zaman ayır
maktan çıkıp, bu 
değerli zamanı 
nerede ve nasıl 
geçirdiğinize dönüy
or; çünkü aerobik 
artık fitness denince 
akla gelen tek dal 
değil. Danstan boksa 
kadar farklı birçok 
aktivite fitnessın 
içinde yer alıyor.
Yürüyüş 
ayakkabılarınızı 
ayağınıza geçirip 
sokağa mı fırla
maksınız, yoksa 
üyesi olduğunuz spor 
salonuna gidip 
oradaki aletleri mi 
denemelisiniz? Belki 
de sizin için uygun 
olan yogadır. Peki ya

tamamen yeni bir 
şey denemeye ne 
dersiniz? Mesela 
dans, boks ve tek
vandonun birleşimin
den oluşan tae bo. 
Cevabı, amaçlarınız 
belirleyecek.
Yaptığınız spor her 
ne olursa olsun; size 
iyi gelecek, direnç ve 
kas gücünüzü art
tıracak, stresinizi 
azaltacak. Yemenizi 
dengelediğiniz 
takdirde, fazla kilo
larınızdan kurtul
manıza yardım ede
cek. Bu nedenle 
yapacağınız sporu 
seçerken başka nok
taları da düşünmekte 
fayda var: Örneğin, 
günün yorgunluğunu 
atmanızı sağlayacak 
ve sizi eğlendirecek 
bir şeyler, ya da 
adrenalin pompalaya
cak bir macera 
sporu. Hala seçim 
yapmakta zorlananlar 
için, son zamanların 
bazı popüler 
sporlarını 
karşılaştırdık: 
Yogaya karşı ağırlık 
kaldırma çalışması: 
Yoga, vücudunuzda

HAÇIN
Yazan : Zebercet COŞKUN

Yatağa girdiğinin ikinci günü düzmece 
askerin elbiseleri hazır oldu. Her evden bir kişi 
aldılar, Ermeni mekteplerinde, hastahanede ne 
kadar hizmetli varsa tümünü çağırıp giydirdiler 
ve gece yarısından sonra Hamurcu Gediği'ne 
doğru yola çıkıldı. Oradan öteye de yürüyebildik
leri kadar yürüdüler. Gürleşen köyüne yakın bir 
yerde birleşip sıralandılar.

Sabah ortalık ışıdığı zaman Haçin içinde bir 
< vaveyladır koptu; emir öyle idi... Kadın, erkek, 

genç, ihtiyar, çoluk çocuk hükümet meydanında 
toplandılar. Öndekiler at üstünde, yayalar, 
onların ardında. Cebeciyan yağız bir atın 
üstünde tüm azametiyle ilerliyor karşı çıkanların 
en önünde. Çığlıklar atıyorlar, gökleri tutuyor 
sesleri.

Haçin'li İslamlar kafeslerin ardında gözlüyor
lar hükümet meydanındaki kalabalığı... Ne var? 
Ne oluyor? Yeni bir korku doluyor içlerine... Bu 
çılgınca haykırışlar? Neyin nesi? Belli iyi değil, 
Belli kendileri için kötü... "Hurra! Hurra!" 
Kalabalık Hamurcu Gediği'ne doğru yürüyor. 
Kayanın ötesine geçmediler., durdular arada. 
Bekliyorlar... Teğmen Ohannes ve Cebeciyan en 
önde. Jandarmalar sıra sıra dizildiler onların 
ardına. Halk da yolun iki yanına sıralandı. 
Bekliyorlar.

Kirkot mahallesinden hükümet meydanı ile 
Hamurcu Gediği'nin oralara kadar olan yol ve 
çevresi çok iyi görülür. Yazın ağaçlıklar pek 
seçilmez ama, şimdi her yer tabak gibi açık ve 
de ak... Kirkot'lular kafeslerin ardında bekliyor
lar. Dakikalar oldu bekliyorlar. Bir an çığlıklar

farklı seviyel
erde uygulan
abilir ve 
sakatlanma 
durumlarında, 
uygulanan 
program 
değiştirilerek 
fiziksel duru
munuza 
uygun hale 
getirilebilir. 
Dipnot: Yoga, 
ağırlık kaldır
manın yerini 
alabilir ama 
en iyi sonuç 
için her 

ağırlık çalışmaları ikisinin bir kombi
kadar kas yapmaz; 
ancak sırtın alt kısmı, 
basen, karın kasları 
gibi ana kas gru
plarımı belli bir 
hedefe yön
lendirmede ve günlük 
bedensel aktiviteler 
için dayanıklılık 
sağlamada oldukça 
etkindir. Ayrıca vücu
da esneklik 
kazandırır, gevşemeyi 
öğrenmenizi sağlar. 
Öte yandan dengeli, 
güçlü ve sıkı bir 
vücut için ağırlık 
çalışması gibisi yok
tur. Her iki aktivite de

nasyonunu uygula
mak daha yararlı ola
caktır. İki gün boyun
ca bu aktivitelerden 
bir tanesini^ üçüncü 
günse diğerini yapa
bilirsiniz. ( f 
Koşuya karşı yüzme: 
Yüzme, karada 
yapılan sporlarda 
olduğu gibi pompala
ma ve çarpıntı yap
maksızın, kalbinizi ve 
akciğerlerinizi en iyi 
şekilde çalıştıran 
harika bir spordur. 
Öte yandan koşu, 

ı yağ ve kalorilerin
daha hızlı yakılmasını 

fazlalaştı, Hamurcu Gediği'nin oralarda bir 
şeyler oluyor. Kadınlar, çocuklar hep bir ağızdan 
haykırıyorlar, el çırpıyorlar. Düzeldiler, sıkıştılar, 
yolun ortasını açtılar ve tam o sırada atların 
üstünde askerler göründü. Öndeki yüz iki yüz 
kadarı atlı. Öyle geldi Kirkot'lulara... Fransız 
askeri... Görmüşlerdi Fransız askerlerini. Kaç 
kez gelip gitmişlerdi Haçin'e. Elbisesi böyle boz 
renklidir, gesi böyle kayık biçimindedir, al 
değildir, o da boz renktir. Atlılar ellerini kaldırıy
orlar, sallıyorlar. Yol boyunca sıralanmış Haçin'li 
Ermeniler alkışlıyorlar onları, çığrışıyorlar bir 
yandan da. Askerler hep bir ağızdan başka bir 
dilde bir marş söylüyorlar. Süvarinin ardında 
piyade askerleri var, onların da giyimi aynı. Öyle 
bir kıyamet kopuyor ki, aşağıda yer titriyor, gök 
inliyor. Camların ardındakilerin yüreklerine yeni 
bir yas çöküyor. Umutlar yeni baştan kırılıyor. 
Gelenler bitip tükenecek gibi değil. Çıkıyor da 
çıkıyor kayanın dibinden. Yerden bitiyorlar 
sanki. Ağır yürüyorlar, uzattıkça uzatıyorlar gir
işi. Asker ve halk hep bir ağızdan söylüyorlar. 
Öyle girdiler Haçin'e. Gelen gerçek Fransız 
askeri olsaydı, belki de böylesine büyük bir 
kıyamet kopmazdı. Sevinç çok büyük olurdu 
ama, gürültü böylesine tutmazdı gökleri. Buna 
korku yaygarası derler, kişiyi çılgına döndürür... 
Son koz bu... Ellerinde başka bir şey yok... Belli 
etmemek çabasıyla yaygarayı basıyorlar.

Düzmece askerin bir kısmı doğrudan kışlaya 
girdi, ötekileri hastahaneye doldurdular. Haçin'e 
o gün akşam olana dek şenlikler yapıldı; sokak
larda marşlar söylendi. Kar lapa lapa yağıyor, 
damlardan oluk oluk buzlar sarkıyor ve de yer 
gök inliyor çığlıklarla.

Dalyan Karabil odasında yatıyor, kulağı dışar- 
da... Kalkıp okurdu yatağın içinde.

Boz renkli elbiseleriyle geçiyor geçiyor asker
ler. Bir ara her şeyi unuttum da, gerçekten 
yardım gelmiş gibime geldi. Gerçek Fransız 
askeri sandım onları.. Belki de coşkunluk daha 

sağlar. Yüzme, suyun 
basıncından ötürü, 
tüm vücudunuzdaki 
kasların çalışmasını 
sağlar, ama koşu 
kemik yoğunluğunu 
arttırmak ve osteo- 
porozu önlemek için 
daha iyi bir seçenek
tir.
Dipnot: Burada da 
kombinasyon eh iyi 
seçenek gibi 
görünüyor. Her iki 
spor için de eşit 
zaman ayırın. Bu, kilo 
kaybı ve incinmelerin 
önlenmesi için en iyi 
dengeyi sağlayacak
tır. Eğer ikisini birden 
yapma istemiyor
sanız, öncelikli 
ihtiyaçlarınızı 
düşünün.
Tae Bo'ya karşı bisik
let: Her iki spor da 
ter attıran ve kalori 
yakan aktiviteler. 
Eğer grup çalış
masından hoşlanıyor
sanız, ya da bir spor 
salonuna üyeyseniz 
o zaman muhtemelen 
bisiklet size daha 
uygundur. Tae Bo ise 
bir video kasetten 
kendi başınıza bile 
takip edebileceğiniz 

bir spor.
Dipnot: Her iki spor 
da yüksek tempolu 
olduğundan, hangisi
ni tercih ediyorsanız, 
onu seçin; ama 
abartmayın ve vücud
unuzu dinleyin. Eğer 
sürekli yorgunluk, 
ağrı sızı hissediyor
sanız, belki abartıyor 
olabilirsiniz. Bazı 
kimseler iki günlük 
ağır bir çalışmanın 
sonucunda böyle 
hissederken, 
bazılarında bu belirti
lerin hiçbiri 
görülmez.
Egzersizler incinm
eye sebep oluyorsa, 
belki de daha hafif 
egzersizler den
emelisiniz.
Eliptik antrenmana 
karşılık yürüyüş: 
Yürüyüş, tüm fitness 
aktivitelerinin taçsız 
kralıdır. Dakika başı
na 4 ila 6 kalori gibi 
mütevazi bir miktarda 
kalori yaksa da, 
yorulmadan uzun 
süre devam ede
bildiğiniz için kilo 
verme açısından 
mükemmel bir 
spordur.

çok bu yüzden. Halk da benim gibi hayale 
kapıldı, her şeyi gerçek sandı birden... Evcilik 
oynayan çoçuklar gibiyiz. Yalan olduğunu biliriz, 
biliriz de yine yürekten kaptırırız kendimizi 
gördüklerimize. Güleriz, ağlarız oyun ne gerek
tiriyorsa onu yaparız... Gerçek kahkahalarla, 
gerçek göz yaşlarıyla... Fransız askerini selamla
mak geliyor içimden. Pencerenin önündeyim. 
Şapkalarını beğenmiyorum, pek olmamış ama, 
anlayan olmaz; hele İslamlar hiç bilemezler uza
ktan. Dışarıya dalmışım. Kapı vuruluyor, belki ne 
zamandır tıkırdatıyordu dışardaki...

Girin!
Teğmen Ohannes gelen. Askerce selam verdi, 

sonra kapıyı kapattı.
Hayrola? İşler nasıl gidiyor?
İşler iyi, efendim! İyi ya. Ben şeyi söyle

meye geldim.
Neyi?
Avadik Sovanalanyan gelmiş! Gittiğinin 

ertesi günü askeri yukarda bırakıp kaçmış 
buraya...

Nerde şimdi?
Ortada yok. Saklanmış bir yanlara... 

Emrederseniz hısım akrabasının evini basıp, 
çıkartırız ortaya...

Kaçtığını kim söyledi?
Bir jandarma geldi yukardan...

Önüme bakıp bir süre düşündüm. Ohannes 
ayakta bekliyor.

istemez! Bulup çıkartmanın bir faydası 
yok! Madem o kadar korkuyor... Aramayın! Sen 
akşama doğru yine gel buraya!

Başüstüne!
Oda kapısı kapandı, Teğmenin ayak seslerini 

işitemiyorum sokağın gürültüsünden. Yorganın 
altına girdim yine bir titreme geldi bedenime; 
çenelerim birbirine vuruyor... Ateş, titreme, ateş, 
titreme... Hep böyle oluyor, sonra dalıp gidiyo
rum.

, Devamı Yarın....
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Atılda satılan 
gıdalara ftal

Ankara Üniversitesi du:

Sağlık Bakanlıgı’ndan beslenme uyarısı

Gıda Mühendisliği 
Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Kadir 
Halkman, "Açıkta 
satılan gıdaları 
tüketmeyin, et ve süt 
ürünlerini mutlaka 
kapalı ambalajda 
alın" dedi.
Özellikle yaz ayların
da ishal vakalarının 
arttığına dikkat 
çeken Halkman, 
içilen suların kon
trolünün çok önemli 
olduğunu, 
belediyelerin içme 
sularını sıkı 
denetlemesi gerek
tiğini vurguladı. 
Halkman, sırasıyla 
şu uyarılarda bulun-

- Çok iyi 
bilmediğiniz bir 
kebapçıda getirilen 
garnitürü, salatayı 
kesinlikle yemeyin. 
-Açıkta satılan süt 
ve süt ürünlerini 
almayın.
-Et ve süt ürünlerini 
mutlaka kapalı 
ambalajda alın.
-Az pişmiş et yemek 
çok tehlikelidir.
Etlerin pişirme süre
si yeterli olmalıdır.
- Pazarda çok düşük 
fiyata 'süt parasını 
kurtarmayan fiyata' 
peynir satılıyor. 
Mutlaka bir hilesi 
vardır. Bu ürünleri 
tüketmeyin.

Sağlık Bakanlığı, 
havaların iyice 
ısındığı şu günlerde 
vatandaşları beslen
me ve ölümlere yol 
açan kalp-damar 
hastalıkları konusun
da uyardı.
Tedavi Hizmetleri 
Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
Türkiye'de gerçek
leşen tüm ölümlerin 
ilk sırasında kalp- 
damar hastalıklarının 
yer aldığı vurgula
narak, vatandaşların 
özellikle yaz ayların
da daha fazla dikkatli 
olmaları gerektiği 
bildirildi. Erken ölüm
lere yol açan ve kişi
lerin yaşam kalitesini 
olumsuz etkileyen 
kronik hastalıklardan 
korunmanın, alınacak 
'koruyucu önlemler' 
ile mümkün olduğu 
belirtilen açıklamada 
dünyada her yıl yak
laşık 17 milvon 
kişinin hayatını kay
betmesine yol açan 
kalp damar hastalık
larının, ülkemizde de 
en önemli halk 
sağlığı sorunu olarak 
varlığını 
sürdürdüğüne dikkat 
çekildi.
Açıklamada, 
Türkiye'de yaklaşık 2 

milyon koroner kalp 
hastası bulunduğu ve 
bu hastaların yılda 
130 bininin hayatını 
kaybettiği ifade edil
erek, "Özellikle sıcak 
yaz aylarında hay
vansal kaynaklı 
gıdaların yoğun 
olarak tüketimi, 
yemeklerin aşırı yağlı 
pişirilmesi, meyve- 
sebze tüketiminin 
yeterli düzeyde olma
ması ve fiziksel 
aktivitelerin yetersi
zliği, yüksek tansiy
on, sigara ve alkol 
kullanımı, şişmanlık 
ve diabet, kalp-damar 
hastalıklarına 
yakalanma riskini 
artıran faktörlerin 
başında yer alıyor" 
denildi.
Sağlık Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
Türkiye'de koroner 
kalp hastalıklarından 
ölüm oranının, tüm 
ölümler içinde yüzde 
43 oranıyla ilk sırada 
yer aldığı vurgula
narak, bu ölümlerin 
önemli bir 
bölümünün 41-58 yaş 
grubunda gerçek
leştiği bildirildi. Kalp- 
damar hastalıklarının 
yol açtığı ölümlerin 
önemli bir 
bölümünün, sigaraya 
bağlı nedenlerden

gerçekleştiğine 
dikkat çekilen açıkla
mada, sigara 
dumanının içerdiği 
karbon monoksitin 
kan dolaşımına gir
erek pıhtılaşmaya yol 
açtığı ve atardamar
ların iç duvarlarına 
zarar vererek kalp 
krizlerine neden 
olduğu kaydedildi. 
Sigaranın birçok 
hastalığa olduğu gibi, 
kalp-damar hastalık
larına da zemin hazır
ladığı ve ölümlere yol 
açtığı ifade edilen 
açıklamada, koroner 
kalp hastalıklarından 
ve bu hastalıkların 
yol açtığı ölümlerden 
korunmak için atıla
cak ilk adımın sigara 
ve dumanından uzak 
durmak olduğu belir
tildi. Sigaranın sıcak
ların etkisiyle 
bunalan insan vücud
una iki kat olumsuz 
etki yaptığı vurgu
lanan açıklamada, şu 

uyarılara yer verildi: 
"Kalp-damar hastalık
larının oluşumunu 
önlemek için özellikle 
yaz aylarında 
sigaradan hem aktif 
hem pasif içici olarak 
uzak durun.
Beslenmede doymuş 
yağ oranını azaltarak, 
tekli ve çoklu doy
mamış yağ asitleri 
içeren yağların 
oranını artırın.
Besinler yoluyla alı
nan kolesterole 
dikkat edin ve posa 
içeren yiyeceklerle 
meyve-sebze tüketi
mini artırın. Şeker ve 
tuzu alt düzeyde 
tüketin. Vücut ağır
lığınızı kontrol altında 
tutarak, doğru besin
lerle beslenmeye 
özen gösterin. Stresi 
azaltın. Alkol ve oksi
jensiz ortamlardan 
uzak durun. Spor 
yapın veya haftada 
3-4 kez yarım saat 
yürüyüş yapın."
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C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

• 7
) m

 oo 
i m

 ■ OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

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

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

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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GEMLİK'TE BİR İLK

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
Merkezimizde Spiral Bilgisayarlı Tomografi 

Cihazı ile tüm Bilgisayarlı Tomografi (BT) 
çekimleri yapılmaktadır.

En yeni teknolojiyle gerçekleştirdiğimiz 
çekimler sayesinde Beyin, Kulak, Boyurf, 
Akciğer, Karın bölgesindeki ve başka bir çok 
dokudaki hastalıkları teşhis etmekteyiz.

Ayrıca bel ve boyun fıtıkları, travma son
rası beyin ve diğer bölgelerdeki kırık ve kana
maları ayrıntılı bir şekilde tespit edebilmek
teyiz.

Mesai Saatleri: U • 2U01 Cunartesi U Mİ
Dr. Ertan OKAY 

Radyoloji Uzmanı

UITAASONOGAAFI
Merkezimizde en son teknoloji Ultrasonografi 

Cihazı bulunmaktadır.
Renkli Doppler Ultrasonografi ile atardamar 

ve toplardamarlar İncelenmektedir. Bu sayede 
damar hastalıklarını teşhis edebilmekteyiz.

Gebelikte kullandığımız dünyanın en gelişmiş 
4 boyutlu Ultrasonografi cihazıyla bebeği anne 
karnında canlı bir şekilde renkli olarak görmek
teyiz. Bu sayede anne ve baba bebeğin yüzünü 
doğumdan önce görebilmekte, hareketlerini, 
gülmesini izleyebilmektedir. Ayrıca bebeğin 
fotoğrafını ve videosunu alabilmektedir.

/ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) 
/ ULTRASONOGRAFİ (US)

ACİL DURUMLARDA 24 SAAT 
513 65 29 NOLU TELEFONDAN Bİ2E ULAŞABİLİRSİNİZ

/ renklİ doppler ultrasonografİ . TELEFON: 513 65 29 • 30 FAX: 513 6518
/ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ Adres ; Dr. Ziya Kaya Mahallesi 

... Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK
/ GIRIŞIMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb) (Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 

e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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Dört ayda bir yapılan Kan bağış kampanyasında beklenenden daha iyi sonuç alındı

kİ Kadri GÜLER
H kadri guler@hotmail.com

Doğalgaz gelirken

Kızılay Kan Merkezi ile Kızılay Derneğinin düzenlediği 
kan bağış kampanyasında dün bir günde 80 ünite kan 
toplanması memnunluk yarattı. Daha önceki kampan 
yalar sonunda 40 ünite kan toplanıyordu.

Bir hayal gibiydi bir zamanlar Gemlik’e doğal- 
gazın gelmesi.

Küçük Sanayi Sitesi yapılırken, Azot 
Sanayii’ne doğalgaz getirilmesi kararı alınmıştı.

Üretimde nafta yerine doğalgaz kullanılması, 
girdinin ucuzluğu bakımından önemliydi.

Sonra diğer sanayi kuruluşları da 1970’11 yıl
larda petrole dayalı yakıttan dolayı az mı çek
mişlerdi?

Asil Çelik, Borusan Fabrikaları, Azot Sanayii 
ve Sunğipek Fabrikalarına doğalgaz gelmiş, 
ama Gemlik’e doğalgaz verilmiyordu.

Gemlik’e doğalgazın döşenmesinin maliyeti, 
satışı karşılamayacağı düşüncesi, doğalgazın 
BOTAŞ tarafından Gemlik’e getirilmesini engel
liyordu.

Bu iş kaç belediye başkanı siyasi gücünü kul- 
landıysa sonuç alamadı..

AKP iktidarı öncesi, IMF ile vanlan anlaş
malara göre BOTAŞ’da özelleşecekti.

AKP özelleştirmeleri, hiçbir iktidarın yapa
madığından daha hızlı bir şekilde gerçekleştir
di.

Bu nedenle zaman zaman da olsa İMF’den 
aferin aldı.

, özelleştirme kapsamı içinde Gemlik doğal- 
gazını Anadolu Gaz Dağıtım A.Ş. alınca , 
Gemlik’e doğalgazın gelmesi için de düğmeye 
basılmış oldu.

Anadolu Gaz, GEMDAŞ’ı kurdu.
Şimdi her yer kazılıp doğalgaz boruları geçiri 

liyor.
Bazı yerler, bilhassa Yeni Mahalle yokuşu, 

araç sürcücülerini perişan ediyor ilgilenen yok.
Doğalgazın gelecek olması ise bir yeni iş 

kapısı açınca, birçok firma doğalgaz döşeme 
işine soyundu.
tBIr tek vatandaş bu işe daha soyunamadı.

Dört ayda bir yapılan 
Kan Bağış
Kampanyası'nın ilk 
gününde 80 ünite kan 
toplanması 
memnuniyet yarattı.

Belediye Sergi 
Salonu’nda Bursa 

Kızılay Kan Merkezi 
tarafından bugün de 

kan toplanmaya devam 
edileceği bildirildi. 
Haberi sayfa 3’de

Şahinler ve Samanyolu Sitesi sakinleri Belediye yetkililerine seslendiler:

“Yeşil alan istiyoruz” 
Manastırda bulunan 
Şahinler ve Samanyolu 
Sitesi sakinleri, iki 
sitenin arasında bulu
nan dolgu alana 'Çocuk 
Parkı’ yapılması için 
Belediye ye başvurdu k 
larını ancak, cevap ala
madıklarını söylüyorlar.

Seyfettin Şekersöz’ün 
haber sayfa 4’de

mailto:guler@hotmail.com
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•Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Sakın ha..
Aman ha siz siz olun Gemlik’te 

yaşayan doktorları adıyla ve cismiyle 
bilin.

Yoksa başınıza iş alırsınız.
Ne olur ne olmaz ..
Geçen gün bir bankada tesadüfen 

tanık olduğum bir yaklaşım biçimi ben 
de bu düşünceyi uyandırdı.

Ben şimdi Gemlik’teki tüm doktor
ların isim listelerini ve fotoğraflarını 
bulmaya çalışıyorum.

İyice ezberlemek için.
Olur ya..
Hasta maşta oluruz.
Es kaza bir doktora işimiz düşer 

tanımayız falan. Başımıza iş almayalım.
İşin şakası bir yana..
Bizim işimiz galiba çok zor.
Türkiye’de okumuşların başında 

gelen bir meslek grubunun bir 
üyesinin bu tavrı bizim daha çok fırın 
ekmek yememiz gerektiğinin gösterge
si.

Ne olursak olalım önce insan 
olduğumuzun farkına varamadıkça 
uygarlık da, çağdaşlık da, gelişmiş 
toplum olmak da hayal.

Bankacı kendisini tanımadı diye 
bozulan doktorlar, trafik polisi ceza 
yazdı diye öyküren, höyküren insanlar, 
natronuyla devlet arasında kredi 
pazarlığı yapan gazeteciler oldukça ne 
ahlaktan, ne erdemden, ne de 
dürüstlükten söz edebiliriz.

Hal böyle olunca;
Siyasal mekanizmalar da özlenen 

düzeyde çalışmıyor.
Çünkü mekanizmayı harekete 

geçiren ana dişliler de bozukluk var.
İşte şu fıkra bile biz Türk Milletinin 

düşünsel yapısını ve genel düzeyini 
net bir biçim de ortaya koymuyor mu?

Belki de ülkem insanına haksızlık 
ediyorum.

Bir kişinin yaptığını tüm topluma 
mal ediyorum ..

Ancak örnek o kadar çok ki..
Hani neredeyse 

namuslular,dürüstler ve erdemliler 
azınlıkta..

İyi ki
Üçüncü Boğaz Köprüsünü Japonlar, 

Amerikalılar veTürkler birlikte yapmış. 
Tam açılış kurdelası kesilirken köprü 
büyük bir gürültüyle yıkılmış.

Japon;
- "Gitti bütün emeklerim, mahvoldu 

kumlarım." Diyerek harakiri yapmış.
Amerikalı;
- "Gitti binlerce ton çeliğim, yıkıldı" 

diyerek tabancasını şakağına 
ateşlemiş.

Bütün bunları seyreden Türk 
müteahhit ise derin bir

"Ohhh!" çekerek yanındakilere dön
müş, ve şöyle demiş;

- "İyi ki çimento koymamişim... 
Yoksa şimdi ben de onlar gibi 
mahvolacaktım!..."

Vatandaş sadece bakıyor

Çok katlı binaların 
ortak kullanacakları 
ısıtma cihazları ile 
tek dairelerde kul

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Doğalgaz çalış
malarının hızla 
devam ettiği ilçede 
başlatılan ısıtma 
cihazları tanıtımları 
sürüyor.
Dünyaca ünlü 
Alman VIESSMANN 
ısıtma cihazları 
üretici firmanın 
tanıtım aracı ilçede 
vatandaşlara doğal
gaz ekipmanları 
tanıtımlarını 
yapıyor.
Doğalgaz Kombi ve 
Isıtma cihazlarının 
çeşitlerini sunan 
firma yetkilileri 
dağıttıkları broşür
lerle tanıtımda 
bulunuyorlar.

SATILIK DAİRE

Şenol Deliçay, ilçede 
yapacakları tanıtım
ları sürdüreceklerini 
söyledi.

lanılacak kombilerin 
çeşitleri sunan 
Alman VIESSMANN 
firması yetkilisi

job ADNAN TU^ANomıijçellJsÖ 
.nişHer türlüaraç devir ınıssa

b niç>Yen 11 kayıt14 ob e'4llmeö;
Plaka , Ruhsat, Fenıtf’;^ 

r , . muayene jbmlBİ
"Sıg o rt a i ş I e mİ eri ya pılı r, Oy j| I

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

Emircan Yâpı Kooperatifi 
B/Blok Kat:3 Da:8

Gemlik Giriş i n Bfl
147 m2, Deniz Manzaralı, 

Çift Banyo 
Doğalgaz Tesisath > 

Tel : 0.532 605 00 19
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Dört ayda bir yapılan Kan bağış kampanyasında beklenenden daha iyi sonuç alındı

Kızılay Kan Merkezi ile Kızılay Derneğinin düzenlediği 
kan bağış kampanyasında dün birgünde 80 ünite kan 
toplanması memnunluk yarattı. Daha önceki kampa
nyalar sonunda 40 ünite kan toplanıyordu.

Seyfettin 
SEKERSÖZ 
Bursa Kızılay Kan 
Merkezi ekipler
ince dün yapılan 
kan bağışı kampan 
yasında rekor 
kırıldı.
Dört ayda bir 
yapılan Kan Bağışı 
Kampanyasında 
iki günde ancak 40

ünite kan bağışın
da bulunulurken, 
dün sadece bir 
gün için 80 ünite 
kan 
toplandı.
Bundan önceki 
kampanyanın 
otoparktaki pasaj 
içinde yapılması 
ve vatandaşlara 
gerekli duyurunun

yapılamaması 
nedeniyle iki 
günde toplanan 
kan miktarı 35 
ünite de kalmıştı. 
Bugünde devam 
edecek kan bağışı 
kampanyasında 
kan vermeye 
duyarlı vatan
daşlarımızın her 
geçen gün çoğal

ması sonucu rekor 
sayıda bağış 
alındı.
Belediye Sergi 
Salonunda alınan 
bağış kan mik
tarının 80 ünite 
olduğu belirtilirken 
kampanyanın bu 
günde devam 
edeceği 
bildirildi.

OKUYUCU MEKTUBU

Kaymakam Baygül Navodarı'va gitti
Kaymakam Mehmet Baygül, Kardeşşehir ziyaretine gidince yer

ine Bursa Vali Yardımcısı Cafer Candaş vekalet edecek
İlçe Kaymakamımız 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
Gemlik Folklör 
Demeği folklörcüle 
fiyle birlikte kardeş 
Şehir Romanya'nın 
Navodarı kentine 
gitti.
Novadar'ı 
Belediyesinin

geçtiğimiz yıl 
başlatığı "Şehir 
Günleri Şenlikleri" 
ne katılacak olan 
Gemlik ekibi beş 
gün süre ile 
Novadarı'da 
kalacak.
Valilikten yedi gün 
izin alan Kaymakam 
Baygül'ün yerine 
Bursa Vali

Yardımcısı Cafer 
Candaş vekalet 
edecek.
Navodarı Şehir 
Şenliğine ailesiyle 
birlikte katılan 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
4 Ağustos 2005 
Perşembe 
günü görevine 
başlayacak.

'YOKSULLUK SINIRI'
Hüseyin KAYA

Körfez Gazetesi’nde 'Tek kişinin yoksulluk sınırı 
875 YTL'ye yükseldi' başlıklı haberi okuyunca içim 
sızladı.

Çünkü yıllarca önce bizleri Almanya denen el 
kapılarına gitmeye o yoksulluk sınırı zorlamıştı.

Yoksulluk sınırının altında yaşayan bizlere 
Almanya denen 'Modern kölelik' kapılarını aralayan 
Hükümetimiz de iş gücümüzü satabilecek 
olanakları sağlamadı.
Toprak reformu yapmayıp, biz topraksızlara toprak 

vermedi. Paramız olmadığından tahsil yapabilme 
kapıları bizlere kapalıydı.Şurada burada iş bula
bilenlerimizde kazancımızla doğru dürüst geçine- 
miyorduk ve borçlandık. Köyümüzü terk edip büyük 
umutlarla şehre gelenlerimizde ev sahibine kirayı, 
bakkala manava ve kasaba olan borcumu zu 
ödeyemez hale düştük. Aile bireylerimize insan 
onuruna yaraşır bir yaşam standardı sağlarız 
düşüncesi ile aile ve çocuklarımızı geride bırakarak 
yaşlı gözlerle düştük gurbetin yollarına.
O zamanlar Ankara ve İstanbul'da kurulu Alman 

irtibat bürolarında bizleri pazardan kurbanlık koyun 
seçer gibi seçti Almanlar. Alman hastalık sigortası
na masraf çıkarmamak için bizi o bürolardaki 
muayenelerde anadan doğma soydular ve yan 
yana dizdiler.Köle pazarı misali dişimizden tır
nağımıza, kulağımızdan kıçımızın içine varıncaya 
kadar kontrol ettiler. Daha sonra bizleri trenler 
dolusu oraya götürünce de, sürü misali doldurdular 
barakalara.

Dil bilmiyorduk, sıla hasreti bir başka dertti 
yüreğimizde. En pis ve ağır işler bize veriliyordu , 
sesimizi çıkaramıyorduk.
Hükümetimizde seyirciydi tüm bu olanlara.
Ve zaman ne de çabuk geçiverdi el kapılarında 

birde baktık ki yaşlanmışız.
Patronun adamları 'Yaşlıdır ve yeteri kadar artık 
değer üretemiyor' diye bizleri işletmenin şurasına 
burasına sürdüler ve gide gide de ve fabrika 
çöpçüsüne çevirdiler. Bir süre sonra da kıvamına 
getirip kapı dışarı ediverdiler.

Gelmiş geçmiş hükümetlerimizde 40 haramiler 
misali dişimizden ve tırnağımızdan arttırabildiğimiz 
dövize göz dikti.

Gümrük kapılarında başladılar bizi soymaya. 
Paralı askerlik bedeli dediler, oğullarımızı soydular. 
Konsolosluklarda pasaport bedeli, mühür bedeli 
dediler soydular. Oralara gelen sahtekar yobazlar 
din, iman, kuran adına soydular bizi ve topladıkları 
paraları çuvallara doldurup getirdiler.
Parasını geri isteyenlere de 'Bir bardak soğuk su iç' 
dediler. İzine geldiğimizde de esnafımız soyu yor 
bizi ve bu soygun acımasızlığı ile devam 
ediyor.
Hükümet adamlarımız oralara geldiğinde Yunanlı 
şair Homeros'un deyimiyle bizlere 'kanatlı sözler1 
kullanarak bol keseden vaatler de bulundular.
Söz verdikleri halde bu güne kadar bizlere seçme 

ve seçilme hakkı tanımadılar. Seçim zamanı 'Oy 
vermek mi istiyorsunuz? Gelin gümrük kapılarına' 
dediler. Uyanmayalım diye bize bol bol imam yol
ladılar ve cami yapımını teşvik ettiler.
Alman Hükümetleri de bizlere tam anlamıyla tek bir 
eşit hak bile tanımadı. Seçim başarıları için bizi 
propaganda malzemesi yapıp, yabancı düşman
lığını körüklediler. Almanya'da çözüm üretemedik- 
leri sorunların sebebi olarak bizi gösterdiler. Tam 
anlamıyla ne oralı nede buralı olduk. Nereye ait 
olduğumuz hala belli değil. Anadolu ile Almanya 
kültürü arasında bocalıyoruz.

Almanya'ya, buradaki yoksulluk sınırını aşalım 
diye gittik ama şimdilerde Almanya'daki insan
larımızın yapılan istatistiklere göre %32 si işsizlik 
nedeni ile yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 
Kısacası yağmurdan kaçtık doluya tutulduk. Şair 
Nazım Hikmet, ta o zamanlarda ileriyi görmüş ve' 
gür sesiyle şöyle haykırmış; 'Kapansın el kapıları 
bir daha açılmasın yok edin insanın insana kul
luğunu...'
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Samanyolu ve Şahinler Sitesi sakinleri Belediye yetkililerine seslendiler;

“Yeşil alan istiyoruz”
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ 
Manastırda bulu
nan Şahinler sitesi 
ile Samanyolu 
siteleri arasındaki 
dolgu alanının 
yeşillendirilmesini 
isteyen site yöne
timleri belediyeden 

ilgi bekliyor. 
İki site arasında 
kalan bölgenin 
ayrıca yağmur 
suları ile kayma 
tehlikesi yaşadığı
na da dikkat çeken 
site yönetimleri 
"Yağmur suları 
buraya bırakılan 
toprağı ana cadd

eye kadar indiriyor. 
Vatandaşların 
bıraktıkları her tür 
atıklar buradan 
aşağılara gidiyor. 
Belediyenin burayı 
yeşillendirerek 
çocuk bahçesine 
dönüştürmesini 
istiyoruz" dediler. 
Site yöneticisi 
Hüseyin Er, iki kez 
belediyeye dilekçe 
ile müracaatta 
bulunduklarını 
belirtirken yol 
üzerine bırakılan 
dolgu toprağının 
aşağıda istinat 
duvarının bulun
mayışı nedeniyle 
çamur halinde ana 
yola kadar indiğini 
hatırlatıyor. 
Manastırda İnan 
market olarak bili

nen alış veriş 
merkezinin üst 
kısımlarında yer 
alan Şahinler ile 
Samanyolu 
sitelerinin ortak 
kullanım alanı olan 
terkedilmiş yerin

Bayanların maçı 
iptal edildi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hazırlık maçı için ilk 
kez seyircisi önüne 
çıkmayı bekleyen 
Zeytinspor'lu 
bayanların maçı 
iptal edildi.
İstanbul 
Dostlukspor ile 
yapacağı maça iddi
alı şekilde hazır
lanan Zeytinsporlu 
bayanlar rakip
lerinin gelmeyeceği
ni öğrenince sev
inçleri üzüntüye 
dönüştü.
Eylül ayında başlay
acak olan Türkiye 
Bayanlar ligine 
hocaları Asiye 
Erman ile hazır
lanan Bursa'nın tek 

çöplük alanından 
çıkarılması için 
mutlaka yeşil alana 
dönüştürülerek 
çocuk parkının 
yapılmasını isteyen 
yönetici Hüseyin 
Er, yağmur sularını

bayan futbol takımı 
Zeytinspor'un 
Başkanı İhsan Ünlü, 
rakiplerinin maça 
gelemeyeceklerini 
bildirmeleri üzerine 
arayışlara başladık
larını ancak kısa 
sürede maç 
yapacakları takım 
bulamadıklarını 
söyledi. 

durdurmak için 
bırakılan toprağın 
her yağışta 
fazlasıyla birlikte 
aşağılara kadar 
aktığını ve çevreye 
zarar verdiğini 
söyledi.
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İhsan Ünlü, 
Gemlik'li sporsever
lere uzun yıllar has
ret kaldıkları bayan 
futbol maçlarını 
yeniden izlettirmek 
için önümüzdeki 
günlerde hazırlık 
maçları bağlantıları 
için girişimlerde 
bulunacaklarını 
söyledi.
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CHP Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel ameliyat olacak

Bıırsa'lı İşsizim kendi işini ha fırsatı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, sağ kasığın
daki enfeksiyon 
kütlesinin alınması 
için önümüzdeki 
pazartesi günü 
ameliyat olacak. 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, belfıtığı 
şikayetiyle 
kaldırıldığı 
Çekirge'deki Devlet 
Hastanesi Fizik 
Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi'nden yarın 
taburcu olacak. Bir 
hafta boyunca 
merkezde fizik 
tedavisi yapılan 
Demirel, önümüzde
ki pazartesi günü 
sağ kasığındaki 
enfeksiyon kütlesini 
aldırmak için ameliy
at olacak.
Beliyle ilgili daha 
önce de sorun 
yaşadığını belirten 
Demirel, yaklaşık 4 
yıl önce sağ ve sol 
Tlllğinudıi âıTîcı'ı’j'ıJÎ' 
olduğunu, yeterince 
titiz davranmadığı 

için fıtığın nükset
tiğini anlattı. 
Dinlenmeyi 
sevmeyen bir kişil
iğe sahip olduğunu 
ifade eden Demirel, 
sürekli ayakta dur
maktan ve yoğun 
tempodan hastalığın 
artarak sürdüğünü 
bildirdi.
Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi'ndeki 
tedavisinin tamam
landığını anlatan 
Demirel, "Yaklaşık 
bir haftadır bel fıtığı 
şikayetim nedeniyle 
tedavi gördüm. 
Buradaki tedavim 
tamamlandı. Şimdi 
önümüzdeki pazarte
si günü, sağ 
kasığımda oluşan ve 
ağrı yapan kütlenin 
alınması için ameliy
at olacağım. En kısa 
sürede sağlığıma 
kavuşup, yine yoğun 
tempoda çalışmayı 
umuyorum" dedi. 
Demirel, hastanede 
yattığı sürede ziyare
tine gelen ve çiçek 
gönderen uus>u<mnc< 
da teşekkür ettiğini 
vurguladı.

Bursa'daki işsizler, 
5 aylık bir eğitim pro
gramının ardından 
verilecek
54 bin YTL'lik finans

man desteğiyle hay
allerindeki işi kurma 
şansını yakalayacak. 
Özelleştirme ve 
Sosyal Destek 
Projesi çerçevesinde 
KOSGEB koordi
natörlüğünde İKADA 
Danışmanlık, 
Bursa'daki işsizlere 
küçük ölçekli iş kura
bilmeleri için danış
manlığa başladı. 
Dünya Bankası 
finansmanı ile KOS
GEB tarafından 
yürütülen "Küçük 
Ölçekli İş Kurma 
Danışmanlığı" projesi 
basına tanıtıldı. İşsi
zler, toplam 60 saat 
süren eğitim pro
gramının ardından 
KOSGEB tarafından 
sağlanacak 4 bin 
YTL'si hibe, 10 ve 40 
bin YTL'lik iki ayrı 
leesing desteği 
olmak üzere, toplam 
54 bin YTL'lik finans

man desteğiyle hay
allerindeki işin 
patronu olacak. 
Bunun, ekonomik 
reform programların
dan dolayı işini 
kaybeden, çeşitli 
sosyal ve ekonomik 
sebeplerden ötürü 
işgücüne katılmakta 
zorluk çeken, iş 
fikrine sahip olup da 
iş kurmak isteyenler 
için bulunmaz bir fır
sat olduğunu ifade 
eden İKADA koordi
natörlerinden Bahri 
Aydın, "Ücretsiz 
hizmetlerle gençlerin 
içlerinde var olan 
teşebbüs ruhu 
geliştirilip yön
lendirilerek, kendi 
işlerini kurmaları 
sağlanacak" dedi. 
Müracaat edecek 
işsizlerde Türkiye İş 
Kurumu'na işsizlik 
kayıtlarını yaptırmış 
olma şartı aradık
larını belirten Aydın, 
"Kendi işini kurmak 
isteyen bütün 
Bursalılar'ı yarın saat 
14.30 iie 13.00 saat

leri arasında 
Beşevler Küçük 
Sanayi Sitesi'nde 
bulunan KOSGEB 
Bursa Laboratuar 
Müdürlüğü salonuna 
bekliyoruz.
Programda kendi 
işini kurmak isteyen 
işsiz veya işini kay
betme tehlikesiyle 
yüz yüze olan 
Bursalılar'a KOSGEB 
onaylı danışmanlar 
ve eğitimciler tarafın
dan en az 60 saat 
süreli gerekli danış
manlık ve eğitim 
hizmeti verilecektir" 
diye konuştu. 
Programı başarıyla 
tamamlayarak, KOBi 
özellikli kendi işlerini 
kuranlara KOSGEB 

olarak maddi destek 
vereceklerini açık
layan istihdam 
uzmanı yardımcısı 
Özay Cebeci, "Birçok 
işletmeci, eğitim ve 
danışmanlığın farkın
da değil. Bunu boşa 
gitmiş para olarak 
görüyor. Halbuki bu 
çok önemli. Proje 
kapmasında 5 ayrı 
eğitim programına 
tabi tutulacak işsi
zlere, 4 bin YTL'si 
hibe, 10 bin doları 
kolay ödenebilir 
leesing ve 40 bin 
YTL'si 2. yılın başın
dan itibaren 4 eşit 
taksitle ödenecek 
finansman yardımı 
yapılacaktır^' diye 
bilgi verdi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

<JSİSAN>
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Cazcılar Cad. No:27 BURSA 
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ 
ÖSS GURUR TABLOSU

SADECE GEMLİK ŞUBEMİZDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZDİR
Merkez : İstiklal Caddesi Gürçay İş Merkezi Kat : 1-2-3-4--5 GEMLİK Tel : 514 15 15

Şube : Eski Pazar Caddesi Belediye karşısı Ahmet Semiz İş Merkezi No: 6 GEMLİK Tel : (0.224) 514 68 00
Şube : Camikebir Mahallesi Gemlik Cad. No : 12 ORHANGAZİ Tel : (0.224) 573 12 00

korfez@korfezfendershanesi.com - info@korfezfendershanesi.com

1 ASENA GÜLER 369,354 37 GÜLÜZAR KAYA 322,194 73 HAMDİ ÜNLÜ 309,662
2 AYTAÇ TÜFEKÇİBAŞI 363,897 38 EMİNE ÖZMEN 321,987 74 MEHMET ULAŞ BAYKIZ 309,634
3 BAŞAK FİDAN 362,0Q1 39 AHMET AKIN 321,746 75 BEYZA KARADUMAN 309,553
4 HAŞAN POLAT 356,147 40 İBRAHİM ATEŞLİ 321,628 76 SEDA DONAT 308,615
5 EREN YILMAZ 355,667 41 İSMAİL ÖZEN 320,651 77 EBRU AYAN 308,61
6 MEHMET UĞUR ŞENER 354,839 42 ÖZGEYUVANÇ 319,648 78 CANER BAŞARAN 308,405
7 EMRULLAH AKBIYIK 352,325 43 SEVİM BAYKUŞ 319,295 79 CİHAN TAMER 308,067
8 ÇİĞDEM TEMEL 349,23 44 AHMET AŞÇI 318,827 80 CANER KILIÇ 307,936
9 MEHMET BARIŞ 348,594 45 YUNUS AYDIN 318,827 81 ASLI SÜMEYYE BAŞ 307,095
10 ALİCAN TURAN 345,974 46 CEREN FİLİZ DAL 318,629 82 BARIŞ CEM BALCI 306,798
11 TANER GÖÇEN 344,949 47 GAMZE TOSUN 317,606 83 BİLGE GÖVEZ 306,34
12 MUAMMER POLAT 343,1 48 HÜSEYİN MUTLU 316,622 84 MAHMUT ÇELİK 306,204
13 ZEYNEP ÇAĞIL 342,978 49 CENGİZ HAN 316,391 85 TUĞÇE ÇAMDEVİREN 306,105
14 AYŞE CANSU ŞAŞMAZ 340,976 50 GÜROL YENEL 316,278 86 İBRAHİM USLU 305,931
15 MEHMET ALİ ALKAN 340,655 51 GİZEL GÖRAL 315,902 87 ZERRİN PEKİN 305.734
16 SUZAN YILDIZ 339,888 52 OSMAN ÖZTÜRK 315,693 88 AHMET GENÇ 305,718
17 METİN KÜÇÜK 339,358 I 53 ONUR ÖZKAN 315,651 89 HANDE BİLEN 305,622
18 AHMET AYKUT ŞENCAN 337,913 I 54 AHMET EVİRGEN 315,419 90 PELİN ERES 305,503
19 NUR ÇETİNAVCI 334,759 55 RASİM EFE 314,897 91 DİLEK KARASAKAL 305,077
20 ÖMER AYDIN 334,401 56 EZGİ ÖZCAN 314,763 92 SONER OMAÇ 305,073
21 NURULLAH AKBIYIK 334,068 57 ÇAĞDAŞ AKSAKAL 314,163 93 KANİ İRFAN AYDEMİR 304,343
22 CENKZEREN 332,469 58 ERKAN ÖSTÜRK 313,908 94 MERVE AYDIN 304,274
23 SERCAN DEMİR 330,845 59 B. HAYRET KOKSAL 313,879 95 EMEL DEMİR 304,271
24 EBRU USLU 330,707 60 NEJLA ZENGÜL 313,814 96 ÇAĞRI ZENGÜL 304,093
25 YELDA AKYÜREK 329,159 61 GÖKHAN DOĞAN 313,679 97 NESLİHAN BAYINDIR 304,038
26 SEVAL KAPLAN 328,893 62 GİZEM ÇAVUŞOĞLU 313,511 98 DOĞUKAN DOĞAN 303,174
27 GÜLŞAH DURAN 328,661 63 DOĞAN GÜRKAN 313,275 99 SEÇKİN KESKİN 302,721
28 VEDAT ALTUNKAYNAK 326,922 64 SEVCAN ÇİL 312,673 100 SEDA BAKIR 302,608
29 ÖMER AŞÇI 326,441 65 KEREM ATAMAY 312,539 101 MERVE BİLGEN 302,463
30 SEDA GÜN 326,295 66 HAŞAN YAHŞİ 312,408 102 MUSTAFA GÖKHAN AKYIL 302,419
31 BARIŞ VURGUNLU 326,208 67 KÜBRA FISTIKÇIOĞLU 312,316 103 MERVE AKSAKAL 302,056
32 MÜRVET MERVE KUŞÇU 324,994 68 MERİH METİN 311,989 104 BİLGE DELİÇAY 301,133
33 KADİR DURGUT 323,814 69 ERDİ ÖZER 311,786 105 NİLAY UYGUN 300,338
34 MÜGE GÜRSOY 323,805 70 NURTEN YILDIRIM 311,493 106 MURAT ÖZDEMİR 300,336
35 MÜRSEL GÜLER 322,694 71 MERVE GÜNAYDIN 311,284
36 ERSİN AYVAZ 322,408 72 NİLAY TUNCEL 310,133

mailto:korfez@korfezfendershanesi.com
mailto:info@korfezfendershanesi.com
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Sigaradan 
alınan ÖTV arttırıldı

Sigaradan alınan 
özel tüketim ver
gisinde (ÖTV) 
nispi oranları jle 
maktu tutarlarda 
değişikliğe gidildi. 
Nispi oran yüzde 
58'e yükseltilirken 
sigarada şark tipi 
ürün ayrımı kalktı 
ve maktu tutarlar 
adet başına 0.0600 
YTL olarak belirlen 
di. / '
Bakanlar Kurulü'nun 
söz konusu kararı, 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi.
Kararname ile tütün 
ve tütün mammulleri 
üzerinde ÖTV oran
ları yeniden düzen
lendi.

OKS puanlan bu yıl
50-60 oranında artacak

Milli Eğitim 
Bakanlığı, bu yıl 
Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme Sınavı'nın 
(OKS) puanlarının 
geçen yıla göre orta
lama 50-60 puan 
arasında artmasının 
beklendiğini bildirdi. 
Bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamada, 
son günlerde bazı 
basın yayın kuru
luşlarında OKS ile 
ilgili yer alan haber
ler üzerine açıklama 
yapılması gereği 
duyulduğu belirtildi. 
Açıklamada, puan
ların artmasının il ve 
ilçe tercihlerinin 
kalkmasının ve bu yıl 
taban puanı geçen 
öğrenci sayısının 703 
bin 533 olup, aynı 
puan aralığında tah
min edilenden daha 
fazla öğrenci bulun
masından kay
naklandığı kaydedil
di.
Ağırlıklı standart 
puanların OKS puan
larına

Buna göre:
-Tütün içeren puro
lar, uçları açık puro
lar ve sigarillolarda 
vergi oranı yüzde 
50'den yüzde 58'e, - 
-Tütün içeren sigar
alar ile, diğerlerinde 
(tütün yerine geçen 
maddelerden 
yapılmış purolar, 
uçları açık purolar, 
sigarillolar ve sigar

dönüştürülmesinde 
en düşük ve en yük
sek ağırlıklı standart 
puanların da kul
lanıldığı belirtilen 
açıklamada, "2005 
yılındaki en düşük ve 
en yüksek ağırlıklı 
standart puanları 
arasındaki farkın 
2004 yılına göre 
daha yüksek olması 
neticesinde bu yıl, 
geçen yılın ilan 
edilen taban puan
larından 50-60 puan 
daha fazla olacağı 
tahmin edilmektedir" 
denildi.
Süper liselerden 
altyapısı hazır olan

alar) vergi oranı 
yüzde 28'den yüzde 
58'e, 
-İçilen tütün (her
hangi bir oranda 
tütün yerine geçen 
maddeleri içersin 
içermesin) ile enfiye 
ve çiğnemeye mah
sus tütünde vergi 
oranı yüzde 50'den 
yüzde 58'e çıkarıldı.

ların 2005-2006 öğre
tim yılından itibaren 
Anadolu liselerine 
dönüştürüldüğü 
ifade edilen açıkla
mada, bunların 2004 
taban ve tavan puan
larının yayınlan
masının mümkün 
olmadığına işaret 
edilerek, "Okulların 
en son aldığı diplo
ma notu ise veliyi 
tamamen yanlış yön
lendirir" denildi. 
Açıklamada, yeni 

sistemle ilgili okul 
müdürleri ve velilere 
yönelik her türlü 
rehberliğin yapıldığı 
da kaydedildi.

Ders program 
çizelgesi değişti

Milli Eğitim Bakanlığı 
İlköğretim Okulları 
Haftalık Ders Çizelge 
programı değişti. 
Öğrencilerin daha 
fazla sosyal 
aktivitelere 
yönelmesini 
amaçlayan yeni 
çizelgede haftalık 
ders saati 30'dan 1, 
2, 3. sınıflarda 27'ye, 
4, 5 ve 6. sınıflarda 
26'ya ve 6, 7 ve 8. 
sınıflarda ise 28'e 
düşürüldü. Eski 
çizelgede 1 ve 8. 
sınıflarda toplam haf
talık ders programı 
30 saat olarak okutu
luyordu.
2005-2006 eğitim 
öğretim yılı İlköğre
tim Okulları Haftalık 
Ders Çizelgesi açık
landı. Yeni çizelgeye 
göre Hayat Bilgisi, 
Türkçe ve Matematik 
ders saatlerinde bir 
değişiklik yapıl
mazken, Fen ve 
Teknoloji olarak ismi 
değişen Fen Bilgisi 
dersi 4, 5, 6, 7 ve 8. 
sınıflarda 3'er saat
ten toplam 15 saat 
olarak okutulurken 
yeni çizelge kap
samında 4, 5, 6, 7 ve 
8. sınıflarda ders 
saati birer saat 
artırılıp toplam 20 
saat okutulacak. 
Sosyal Bilgiler dersi, 
haftalık ders saatini 
korudu ve eskisi gibi 
4, 5, 6 ve 7. sınıflarda 
3'er saatten toplam 
12 saat olarak okutu
lacak. Vatandaşlık ve 
İnsan Hakları Eğitimi 
isimli ders ise 
ilköğretimden 
çıkartılırken, 1 ve 8. 
sınıflarda verilen 
Resim İş dersi 
Görsel Sanatlar

ismiyle verilecek. 
Görsel Sanatlar dersi 
1, 2 ve 3. sınıflarda 
2'er saat 4, 5, 6, 7 ve 
8. sınıflarda 1'er saat 
olarak okutulacak. İş 
Eğitimi olarak okutu
lan dersin ismi 
Teknoloji ve Tasarım 
olarak değiştirildi. 
Teknoloji ve Tasarım 
dersi ilköğretim 6, 7 
ve 8. sınıflarda 2'şer 
saat okutulacak. Yeni 
müfredat kapsamın
da İş Eğitimi olarak 4 
ve 5. sınıflarda 3'er 
saat, 6, 7 ve 8. 
sınıflarda 2'şer saat 
okutulan ders, 
Teknoloji ve Tasarım 
ismiyle 6, 7 ve 8. 
sınıflarda 2'şer saat 
olacak.
Bir başka değişiklik 
ise 1, 2 ve 3. sınıflar
da Bireysel ve 
Topluluk dersinde 
yapıldı. Bu dersin 
ismi Rehberlik ve 
Sosyal Etkinlikler 
ismiyle 4, 5, 6, 7 ve 
8. sınıflarda 1'er saat 
olarak okutulacak. 
İlköğretim Okulları 
Haftalık Yeni Ders 
Çizelgesi'nde 8. sınıf
ta eskiden 2 saat 
olarak okutulan ders, 
3 saate çıkartıldı.
Yabancı Dil ise haf
talık ders saatini 
koruyarak, eskiden 

olduğu gibi yine 4 ve 
5. sınıflarda 2 saat, 6, 
7 ve 8. sınıflarda 4'er 
saat verilecek. Ders 
saatini koruyan der
sler arasında Din 
Kültürü ve Ahlak 
Dersi 4'üncü sınıfta 
verilmeye başla
narak, 8. sınıfa kadar 
haftalık 2'şer saat 
okutulacak.
Bakanlık, yeni ders 
programında seçmeli 
ders sayısı ve 
niteliğini artırdı. 
Daha önce 4. sınıftan 
başlayıp 8. sınıfa 
kadar toplam 12 saat 
olarak verilen 
seçmeli dersler, bu 
yıldan itibaren 1. 
sınıftan 8. sınıfa 
kadar toplam 23 saat 
olacak. Seçmeli der
sler ise şöyle belir
lendi:
"Yabancı dil, sanat 
etkinlikleri (drama, 
tiyatro, halk oyunları, 
enstrüman, resim, 
fotoğrafçılık ve 
heykel), spor etkin
likleri (güreş, futbol, 
basketbol, voleybol, 
masa tenisi), bilgisa
yar, satranç, düşün
me eğitimi, halk 
kültürü, tarım/hay- 
vancıhk uygulamaları 
ve takviye etüt 
çalışmaları."
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Açık Öğretim Lisesi 
öğrencilerine son şans

Milli Eğitim Bakanlığı 
Açıköğretim Lisesi 
son sınıf öğrenciler
ine ek sınav hakkı 
tanıdı.
Ek sınav hakkıyla, 
2005 ÖSS'ye katılan 
Açıköğretim 
Lisesi'nin 2. dönem 
sınavları sonucunda 
mezun olamayan 
öğrenciler için karar 
verildi. Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik'in onayıyla 
Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü'nce 
açıklanan açıklama
da, "Açıköğretim 
Lisesi'nden mezun 
olamadığı halde 
ÖSS'de başarılı 
olduğu göz önüne alı
narak, doğabilecek 
mağduriyetlerin 
önlenebilmesi 
amacıyla iki oturum 
halinde ek sınav 
yapılması uygun 
görülmüştür" denildi.

12 İl merkezinde 
yapılması karar
laştırılan ek sınav, 
28 Ağustos 2005 
tarihinde yapılacak. 
Ek Sınava 
Açıköğretim Lisesi 
öğrencilerinden 
18-29 Temmuz 2005 
tarihleri arasında 
kaydını yenileyenler, 
Açıköğretim Lisesi 
Genel Lise 
Programı'na kayıtlı 
öğrencilerden en az 5 
dönem veya üzerinde 
eğitim görmüş olan

lar ve lise ara 
sınıflarından 
ayrılarak Açıköğretim 
Lisesi Genel Lise 
Programına kayıt 
yaptıran ve 
Açıköğretim 
Lisesi'nde en az bir 
kez sınava girmiş 
olanlar girebilecek. 
Öğrenciler ek sınava 
katılabilmek için 
Ziraat Bankası'nın 
herhangi bir şubesine 
20 YTL'lik 
"ek sınav" ücreti 
yatırmaları gerekiyor.

ÖNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak

Traktörlerinde kampanya!
New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 
ORHANGAZİ / BURSA

umut operasyonu davası'nda karar
Gazeteci-yazar Uğur 
Mumcu, Prof. Dr. 
Ahmet Taner Kışlalı, 
Prof. Dr. Muammer 
Aksoy ve Doç. Dr. 
Bahriye Üçok'un 
öldürülmesi olay
larının da aralarında 
bulunduğu çok sayıda 
olayı kapsayan Umut 
Operasyonu davasın
da nihayet karar çıktı. 
Yargıtay 9. Ceza 
Dairesi tarafından 
eksik soruşturma 
nedeniyle bozulan 
ve yeniden Ankara 
11. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davada 
mahkeme kararını 
açıkladı. Davanın 
bugünkü karar duruş
masına tutuklu sanık
lar, Mehmet Ali Tekin, 
Ferhan Özmen, 
Haşan Kılıç, Ekrem 
Baytap ve tutuksuz 
yargılanan sanıklar
dan Hamit Çelik, 
Mehmet Şahin, 
sanık avukatları ve 
müdahil avukatları 
katıldı. Duruşmada

sanıklar esas hakkın
da yaptıkları savun
mada beraatlerini iste
di.Duruşmada söz 
alan müdahil avukatı 
Halli Sevinç, Uğur 
Mumcu, Muammer 
Aksoy, Bahriye Üçok 
ve Ahmet Taner 
Kışlalı'nın 
öldürülemesin organ
ize eden güçlerin 
ortaya çıkarıyıp 
yargılanmadığı 
sürece, dosyanın 
müvekkilleri yönün
den kapanmayacağını 
kamu vicdanının tat
min olmayacağını 
söyledi. Son sözleri 
sorulan sanıklar dava
da beraatlerini istedi. 
Mahkeme Heyeti daha 
sonra kararı açıklaya
cağım belirterek 
duruşmaya ara verdi. 
Daha sonra Mahkeme 
Başkanı heyetin Türk 
Ceza Kanunu (TCK) 
hükümlerini göz 
önüne alarak oybirliği 
ile verdiği kararı a 
çıkladı.
Davanın bir numaralı

sanığı Ferhan 
Özmen "Mevcut 
Anayasal düzeni 
silah zoruyla yıkıp, 
yerine din kurallara 
dayalı devlet kurmak" 
suçundan ağır
laştırılmış müebbet 
hapis cezasına çarp
tırıldı. Daha önceki 
yargılamada ağır- * 
(aştırılmış müebbet 
hapis cezasına çarp
tırılan Ekrem Baytap 
ise 15 yıl hapis cezası
na çarptırıldı.
Sanıklardan Haşan 
Kılıç ve Mehmet Ali 
Tekin "silahlı çete 
üyesi olmak" suçun
dan 6'şaryıl 3'er ay, 
sanıklardan 
Mehmet Şahin, 
Fatih Aydın, Muzaffer 
Dağdeviren ve 
Abdulhamit Çelik ise 
yine örgüt üyesi 
olmak suçundan 3'er 
yıl Ter ay 15'ergün, 
sanıklardan Yusuf 
Karakuş yine örgüt 
üyesi olmak suçundan 
3 yıl 9 ay hapis 
cezasına çarptırıldı.
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"itin experleri OTV’ye karşı çildi
Tütün Eksperleri 
Derneği, sigaradan 
alınan özel tüketim 
vergisinin (ÖTV) 
yüzde 28'den 58'e 
yükseltilmesi ve Şark 
tipi ürün ayrımının 
ortadan kaldırılması
na tepki gösterdi. 
Tütün Eksperleri 
Derneği Yönetim 
Kurulu adına yapılan 
yazılı açıklamada, 
sigaradan alınan 
ÖTV'nin yüzde 28'den 
yüzde 58'e çıkarıl
masını üzüntüyle 
karşıladıklarını 
bildirildi. Bakanlar 
Kurulu'nun kararıyla 
Türk tütününe 
sağlanan destek 
uygulamasına son 
verildiği belirtilen 
açıklamada, şu 
ifadelere yer verildi: 
"Türk tütününe ver
ilen destek uygula
masına son verilme
si, zaten yoksulluk

sınırının altında hayat 
mücadelesi veren 
285 bin tütün üreti
cisi aileyi perişan 
edecektir. Bu durum, 
yabancı sigara üreti
cisi firmalar Çin, 
Hindistan ve Afrika 
tütününe yöneltecek
tir. Yüzbinlerce tütün 
üreticisi aile sefil ve 
perişan olacaktır." 
Açıklamada, Türk 
tütününün kıraç ve 
fakir toprakların 
ürünü olduğu ve 
bugüne kadar yapılan 
çalışmalarda tütün

üretilen arazilerde 
üreticilerin yaşam
larını devam ettire
bilecekleri alternatif 
bir ürün buluna
madığı kaydedildi. 
-REKABET GÜCÜ- 
Bakanlar Kurulu'nun 
kararıyla "Maltepe" 
ve "Samsun" gibi 
yerli tütünle imal 
edilen sigaraları 
üreten TEKEL A.Ş'nin 
fiyat avantajını 
kaybederek rekabet 
gücünün azalacağı 
ve uygulamanın 
TEKEL A.Ş'nin

yabancı şirketler 
tarafından yok 
edilmesine neden 
olacağı öne sürüldü. 
Vergi kaybının önemli 
nedenlerinin başında 
sahte ve kaçak sigara 
üretimi olduğu belir
tilen açıklama, şu 
ifadelerle tamam
landı:
"Yeni düzenlemenin 
vergi kaybını önle
meyi ve AB İlerleme 
Raporu'na uyumu 
amaçladığı söylen
mektedir. Ancak 
gerçekte sonuç böyle 
olmayacaktır. Çünkü 
problem denetim 
eksikliği ve Türk 
tütününün desteksiz 
kalmasıdır.
Uygulamada sağlıklı 
yürütülemeyen ve 
ciddi denetim yapıla
mayan düzenlemeler 
kağıt üzerinde 
kalmaya mahkum 
olacaktır.'

Konut Msi sınır Sımıyor
Konut kredisi sınır 
tanımıyor 
Merkez Bankası’nın 
verilerine göre 15-22 
Temmuz arasındaki 
haftada konut kredi
leri 197.9 milyon YTL 
daha büyüyerek 6 
milyar 739 milyon 
YTL’ye ulaştı.
Bankaların kul
landırdığı bireysel 
konut kredileri 6.7 
milyar YTL’ye kadar 
yükseldi. Merkez 
Bankası’nın veriler
ine göre 15-22 
Temmuz arasındaki 
haftada konut kredi
leri 197.9 milyon YTL 
daha büyüyerek 6 
milyar 739 milyon 
YTL’ye ulaştı.

Konut kredilerinde 
temmuzun ilk üç haf
tasındaki toplam 
büyüme ise 646.1 
milyar YTL’yi buldu. 
Bazı bankaların 
vadesini 25 yıla 
kadar çıkarıp aylık 
faizini de yüzde 
1.33’e kadar 
indirdikleri konut 
kredilerinde yıl 
başından bu yana ise 
4 milyar 94 milyon 
dolarlık büyüme 
kaydedildi.
Konut kredileri 2004 
sonunda 2 milyar 641 
milyon dolar 
düzeyinde bulunuy
ordu. Konut kredi
lerinin yanı sıra taşıt 
ve diğer nedenlerle

kullanılan tüketici 
kredilerindeki artış 
eğilimi de devam 
ediyor.
15-22 Temmuz haf
tasında taşıt kredileri 
26.6 milyon, diğer

krediler ise 97.9 mily
on YTL büyürken 
toplam tüketici kredi
leri 322.5 milyon 
YTL’lik artışla 20 mil
yar 603 milyon 
YTL’ye kadar çıktı.

Q_ Bursa Bağ-Kur İl Müdürlüğünden aldığım 

Sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Ayşe Necla DİRSEK

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

ÜmitserÜNLÜ

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

İznik göl kıyısına spor kompleksi

İznik Göründe hayata geçirilmesi 
planlanan sosyal tesislerin yapımına 
başlandı.

Orhangazispor’un üçüncü lige alın
masından sonra göle yapılması plan
lanan spor kompleksi içinde hazırlığa 
başlanmış.

Yüzme havuzu, tenis kortları, basket
bol ve voleybol sahaları düzenlenecek.

Orhangazi Belediye Başkanı Yusuf 
Korkmaz incelemede bulunarak, göl pro
jesinin hayal olmadığını söylemiş.

Bu işin en yakın zamanda faaliyete 
geçeceğini Orhangazi’lilere müjdelemiş.

Orhangazi7de şehir içi çimen nizamı 
futbol sahası, kapalı spor salonu, göl 
kıyısında 2. nizamı çimen saha, 1 adet 
toprak saha var.

Yukarıda yazdığım spor komplekside 
tamalanırsa çok güzel olacak.

Hayırlı olsun, düşünmek bile iyi.
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GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
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Anne olmanın 10 kolay yolu
Zaman geçiyor ve bir 
an önce çocuk sahibi 
olmak istiyorsunuz. 
Peki ne yapacaksınız? 
Doğurganlığınızı nasıl 
artırabilirsiniz?
En çok istediğimiz 
şeyler, sahip ola- 
madıklarımızdır. Hele 
de iş çocuk sahibi 
olmaya gelince...
Yapılan yeni bir 
araştırma, eskiden 
inanılanın aksine, 
doğurganlığın 35 
yaşından itibaren 
değil, 27 yaşından 
itibaren azalmaya 
başladığını gösteriyor. 
Bu da, çocuk sahibi 
olmak için doğru yaşın 
ne olduğu konusunda 
yeni tartışmalar ortaya 
çıkarıyor. Buna 
karşılık modern kadın, 
çocukltan önce kariy
erini düşündüğünden, 
doğurganlığı uzat
manın yolları aranıyor. 
İstatistikler, hamile 
kalmakta zorlanan her 
6 kadından birinin 
probleminin, Fallop 
tüplerinin tıkanıklığı 
gibi tıbbi nedenlerden 
ziyade, açıklanamayan 
bir kısırlıktan ileri 
geldiğini gösteriyor. 
Ancak Surrey Üniver
sitesince yapılan yeni 
bir araştırmada, bu

açıklanamayan kısır
lığın, aslında o kadar 
açıklanamaz olmadığı 
ortaya çıktı. Buna 
göre, çiftler hayat tar
zlarını ve beslenme 
şekillerini değiştirip, 
vitamin ve mineral 
takviyesi yaparak 
hamile kalma olasılık
larını yüzde 80 artıra
biliyorlar.
Hamile kalmak istiyor
sanız ve bunu 
engelleyen tıbbi bir 
sebep yoksa, belki siz 
de hayatınızda bir
takım değişiklikler 
yapma yoluna git
melisiniz. İşte öneriler
imiz:
Bir beslenme uzmanı
na görünün 
Bir tahlil yaptırıp 
beslenme uzmanına 
görünmenizde fayda 
var. Beslenme uzmanı, 
sizde hangi vitamin ve 
minerallerin eksik 

olduğunu saptayabilir 
ve size uygun bir 
beslenme programı 
hazırlayarak, eksikliği
ni çektiğiniz bu mad
deleri içeren besinleri, 
diyetinize ekleyebilir. 
Böylece yaklaşık 4 
aylık bir sürede, eski 
dengenize kavuşa
bilirsiniz. Vitamin ve 
minerak takviyesi 
yapın Besinler bir 
zamanlar daha 
besleyiciydi. Bugünse, 
katkı maddelerinden 
ve diğer sebeplerden 
dolayı besinler eskisi 
kadar besleyici değil. 
Bu nedenle de dengeli 
beslenmenin yanı sıra, 
vitamin ve minerallerle 
de kendinizi takviye 
etmeniz gerekiyor. 
Eğer size özel hazır
lanmış bir beslenme 
programı edinme şan
sınız yoksa, uzman
ların tavsiyesine 

uyarak, günlük 1000 
mg keten tohumu ya 
da yağı, 1000 mg C vit
amini, çinko sitrat ya 
da amino asit şelatı 
(günlğk toplam 30 mg 
çinko) ve hamileler 
için tasarlanmış bir 
multivitamin almanız
da fayda vardır.
Etiketleri okuyarak 
zararlı yağları kesin 
Vücut yağa da ihtiyaç 
duyar ve her yağ tipi 
zararlı değildir. 
Örneğin somon, 
sardalya ve uskumru 
gibi yağlı balıklarda 
bulunan omega 3 ve 
omega 6 yağları son 
derece faydalıdır. Bu 
yağlar, hem kadın, 
hem de erkek doğur
ganlığı üzerinde son 
derece etkilidir. Çünkü 
hücre zarındaki 
akışkanlığı düzenler 
ve hücrelerin işlevsel
liğini sağlar.
Buna karşılık hidrojen
li ve kısmi hidrojenli 
yağlar (mesela mar
garinlerde bulunur) ile 
et ve süt ürünlerinde 
bulunan doymuş 
yağlardan uzak dur
manız gerekiyor. 
Çünkü bunlar, gerekli 
yağların vücut tarafın
dan emilimini engelliy
or. Kısaca, market 

alışverişiniz esnasında 
ürün etiketlerini 
okuyun. Kilo doğur
ganlıkla ilgili bir 
konudur 
İş doğurganlığa 
gelince, çok zayıf 
olmak da, çok şişman 
olmak kadar kötüdür. 
Her iki durum da 
hamile kalma yetinizi 
azaltır. Yapmanız 
gereken şey; sağlıklı 
beslenmek, düzenli 
egzersiz yapmak ve 
vücut kütle 
endeksinizi 20 ila 25 
arasında tutmaktır. 
Egzersiz için, aerobik 
egzersizlerle beraber 
yapılacak hafif ağırlık 
çalışmaları tavsiye 
edilir. Sigarayı azaltın 
Sigara içmek, zehirli 
bir metal olan kad
miyumdan yüksek 
seviyelerde üretilme
sine sebep olur. Bu da 
vücuttaki çinkoyu 
yokeder. Araştırmalar, 
sigaranın kadınlarda 
erken menopoza, 
erkeklerde ise düşük 
sperm sayısına sebep 
olduğunu gösteriyor. 
Alkol ve kafeini azaltın 
Araştırmalar, ne kadar 
çok içerseniz, hamile 
kalma ihtimaliniz de o 
denli azaldığını gös
teriyor. Aynı şey 

kafein için de geçerli. 
Günde tek bir kahve 
içmek bile, doğurgan
lığı azaltıyor.
Tatil yapın 
Pek çok kadın tatilde 
hamile kalır. Neden? 
Çünkü tatil, gevşemeyi 
sağlar. Stress, doğur
ganlığın düşmanıdır 
ve stresten uzak 
kalmanızı sağlayan 
her şeyi yapmakta 
fayda var (alkolü buna 
dahil etmiyoruz tabii 
ki). Refleksoloji, 
homeopati, akupunk
tur ve yoga gibi alter
natif terapiler, duy
gusal açıdan 
rahatlamanızı 
sağlayabilir.Sabırh 
olun Beslenme ve 
hayat tarzınızda 
değişiklik yaptıktan 
sonra, bunların etkisi
ni gösterebilmesi için 
en az 4 ay süreye 
ihtiyacınız var. Bu 
nedenle sabırlı olun ve 
acele etmeyin.
Ne yiyorsanız, osunuz 
Kadının doğurganlığı 
için en önemli mineral 
çinkodur ama çoğu 
kadında da, olması 
gerekenden daha az 
bulunur. Bunun 
nedeni günümüzde 
besinlerin çok fazla 
işlem görmesidir.

HAÇİN ™
Yazan : Zebercet COŞKUN

Bir haftadır yatıyorum. Ne Mösyö Tvarde'den, 
ne de Monsenyör Haraçlıyan'dan bir haber çık
madı. Yatağın içinde çıldıracak gibi oluyorum, 
hırsla fırlıyorum ama, kalkar kalkmaz fenalık 
geliyor. Doktor Dikran sabah akşam uğruyor, bir 
hemşire iğnemi yapıyor, odacılar ilaçlarımı veriy
orlar.

Bu sabah kendimi iyi hissediyorum, kalkıp 
oturdum yatağın içinde. Odacı geldi sobayı temi
zledi, yaktı, çaydanlıkla su koydu üstüne.

- Camı aç!
Çok soğuk Kaymakam bey... Yeniden 

üşüteceksiniz...
Aç sen! Ben yorganı başıma çekerim. 

Odanın her yanına sinen şu pis hastalık kokusu 
gitsin istiyorum... İlaç kokusu, ter kokusu... Su 
ısıt, leğen getir! Elimi, ayağımı, boynumu, 
kulağımı yıkayacağım...

Odayı havalandırdılar; yüzümü, gözümü 
yıkadım, tarandım... Aynada yüzümü seyrettim 
bir süre. Sararmışım, gözlerimin altları halkalan- 
mış. Sırtıma yastık dayayıp, oturdum yatağın 
içinde. Soba dolu, çıtırdıyor. Öğle yemeğim 
çorba, lapa... Masada yedim bugün. Ayağa kalk
abiliyorum ama, yine her yanım sızlıyor, yine 
kafamın içi hoş... Sallanıyor gibi... Sonra yattım, 
uyudum, daha sonra yine kalkıp oturdum... 
Merdivende ayak sesleri var. Kapı vuruluyor.

Girin!
Gelen Hacı Tartatyan. Kalın, kara paltosunu 

giymiş, ayağında çizmeler, fesi, boyun atkısı. 
Kapının dibinde durdu.

Gel!
- İyisiniz ya efendim? Bir yoklamak isted

im... Hemen Yola çıkıyorum da...
Ben seni sabahtan gitti biliyordum... 

Gidecektim ya... Bazı işler vardı, onları tamam
ladım... Bu gidiş başka gidiş; dönüşü olmaya
bilir... Soy sopla helallaştım...

İyi etmişsin... Ben de senin gibi geldim 
buraya. Evimi, çoluk çocuğumu koydum geldim. 
Millet yoluna... Bir daha görüşmemek de olabilir 
kaderde... Görev bildiğimizi yerine getireceğiz. 
Ucunda ölüm bile olsa...

Her şey hazır efendim... Hemen şimdi 
yola çıkıyoruz. Bir emriniz var mı?

Konuşmuştuk her şeyi... Eklenecek bir 
şey yok... Güle güle git, yolun açık olsun! 
Durumu hemen mektupla bildir!

Hacı Tartatyan Mağara (Höketçe). nahiye 
müdürlüğüne tayin oldu. Avadik iki kez kaçtı 
geldi, şimdi yok ortada, bir yanlara saklanmış. 
Birkaç kişiye teklif ettim müdürlüğü, hiç biri 
yanaşmadı, fakat Hacı Tartatyan hemen kabul 
etti. Bir gün içinde hazırlandı. Höketçe'de dört 
yüz kadar asker, bir de Kirkor şinikyan var. 
Kirkor bilgisizdir, fikirsizdir. Baş olmaz... mutlak 
bir müdür gerekiyordu oraya. Kafası çalışan 
biri...

Tartatyan selam verdi, çıktı odadan. Yolun 
açık, Tanrı beraberinde olsun!

Düzmece askerler nöbetleşe çalışıyorlar 
haçin içinde. Kadınlar yine atış talimi yapıyorlar. 
Kar aralıklı olarak yağıyor. Günler kısa, hemen 
akşam oluyor. Haçin'de zaten gün geçer doğar, 
akşam erken çöker... İşte bir gün daha bitti. Atış 
talimiyapan kadınlar evlerine çekildiler. Askerler 
gündüz gece nöbetteler. Haçin içinde ellişer 
ellişer gruplar olup, dolaşıyorlar. Hele geçit yer
leri hiç boş bırakmıyorlar.

O akşam Kozan'dan telefon geldi. Yorganın 
altındayım, uykuya geçiyorum. Kapı hızlı hızlı 
vuruluyor. Gelen giden çok oluyor, ama hemen 
bildim, bu vuruş başka vuruş... Fırladım yatak
tan. Günler var ki hep bu işareti bekliyorum 
kapının tıkırtılarında... Tamam!.., ’

Kim o?
Kaymakam bey! Telefon! Mösyö 

Tvarde'den!.
Geliyorum!

Çabucak giyindim. Pantolon, ceket, palto... 
Çoraplarımı arıyorum, bulamıyorum. Postane ne 
kadarcık yer. Ayakkabılarımı çorapsız giymekten 
başka yolu yok bu işin. Soluk soluğa merdiven
leri indim. Sokaklar kalabalık, daha vakit erken. 
Bir koşu vardım postahaneye, yine de ayaklarım 
buz gibi oldu, kulaklarım sanki bıçakla doğranıy
or. Postahanenin merdivenlerini hızla çıktım. 
Başım zonkluyor, her yanlarım sızlıyor; hiçbir 
şeye aldırmıyorum. Hamparsun'un odası bu 
akşam dolu. On beş yirmi kadar var. Telgrafçı 
ayağa kalktı, ötekiler kıpırdamadılar.

Her kes çıksın! Görüşme gizlidir!..
Bir kıpırtı oldu.
- Çabuk olun!
İsteksiz kalkmağa başladılar. Hamparsun 

birine göz kırptı ve bıyık altından güldü. 
Gözümden kaçmıyor bir şey.

Telefonda Mösyö Tvarde var. Kulaklarımın 
uğultusundan anlayamıyorum söylediklerini. 
İsteksiz ayağa kalkanlar, konuşma başladıktan 
sonra yeni baştan çöktüler yerlerine. Ama çıt 
çıkarmıyorlar, konuşmanın bir kelimesini kaçır
mak istemedikleri belli.

- Durum çok kötü! Diyor Mösyö Tvarde. 
Kötüleşiyor. Monsenyor Haraçyanlı ve posta- 
syan da genel toplantıda bulundular, uzun uzun I 
konuştular... Şimdi burada yanımdalar onlar da. 
Fakat yapılacak hiçbir şey yok. Durumumuz gün 
günden kötüleşiyor. Fransız kuvvetleri belki de 
çekilmek zorunda kalacak. Şimdi dinleyin! 
Kadın, çocuk ne kadar insanımız varsa 
Haçin'den çıkartacaksın. Yolda kırılanlar olsa 
bile çoğunluğu selametle Maraş'a, ya da Kozan'a I 
varabilir. Haçin'de bile bile ölüme terk edemeyiz I 
onları. Haçin'den vazgeçtik artık... Millet kurtul* 
sun yeter...

Devamı Yarın....
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Dismacununa
dikkat edin

Uzmanlardan alerji 
tedavisi uyarısı

Dişlerdeki bakteri
lerin etkisiz hale 
gelmesinde kul
lanılan diş macu
nunun belli dönem
lerde değiştir
ilmesinin önemli rol 
oynadığı bildirildi. 
Atatürk Üniversitesi 
(A.Ü) Diş Hekimliği 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Sinan Evcil, diş 
sağlığında kullanılan 
diş macunu ve 
fırçanın büyük önem 
taşıdığını söyledi. 
Evcil, kullanılan diş 
macununun zaman 
içerisinde ağızdaki 
bakterilere karşı 
istenen etkiyi 
göstermeyebildiğini 
belirterek, şunları

kaydetti:
"Diş macunu hekim 
tavsiyesiyle belli 
zaman dilimlerinde 
değiştirilmelidir. Diş 
macunu kullanımının 
amacı ağızda bakteri 
plağı oluşmasını 
engellemek ve olası 
çürüğün önüne 
geçmektir. Ağızdaki 
mekanik ve hijyenik 
temizliğin sağlan
masında diş macu
nunun önemi büyük
tür." Evcil ayrıca, 
kullanılan diş macu
nunun içerisinde 
partikül bulunma
masına ve daha kay
gan bir yapıda 
olmasına dikkat 
edilmesi gerektiğine 
de dikkat çekti.

Denizli Devlet 
Hastanesi (DDH) 
Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı Dr.Nurgül 
Bozkurt, vatandaşları 
uyararak alerjilerin 
tedavi edilmediği 
takdirde, astıma 
neden olabileceğini 
söyledi.
15 Nisan 2005 tarihin
den itibaren DDH'da 
alerji testlerinin 
yapımının baş
landığını belirten 
DDH Göğüs hastalık
ları Uzmanı Dr. 
Nurgül Bozkurt, 
"Hastaların, neye 
karşı alerjisi olduğu
nun tespit edilmesi 
gerekmektedir. Aksi 
takdirde, alerji astıma 
neden olarak ciddi 
problemlere yol aça
bilir. Ayrıca alerjisi 
olan kişiler, sigara 
içerse ve alerjisi 
olduğu maddeyle 
temas haline geçerse 
de, astım olma riski 
artacaktır. Bu yüzden 
alerjik şikayeti olan 

hastaların ileride 
astım olmaması için 
önlem alınması 
gerekir" diye konuş
tu. '
Alerji testi için has
taneye başvuran 
kadınların, erkeklere 
oranla daha fazla 
olduğunu belirten 
Uzman Dr. Bozkurt, 
"İlk üç aylık sürede, 
15 Nisan -15 Temmuz 
tarihleri arasında 
yapılan alerji testi 
sonuçları değer
lendirildiğinde çeşitli 
polikliniklerden 74' ü 
erkek, 205' i kadın 
olmak üzere toplam 
279 kişiden alerji 
testi istenmiştir.
Bu da alerji yakın
malarının ağırlıklı 
olarak kadınlarda 
görüldüğünü göster
mektedir" diye 
açıkladı.
Gelen hastalar 
arasında en fazla 
otlara, hububatlara 
ve zeytine karşı alerji 
belirlendiğini kayde

den Uzman Dr. 
Bozkurt, "Alerji uygu
lamalarımızda 20 
farklı allerjen 
grubuna karşı 
duyarlılık testi yapıl
maktadır. Test uygu
lanan kadın hasta
ların yüzde 11.2'sinde 
bir allerjene, 
yüzdel0.2'sinde iki 
allerjene, yüzde 
19'unda ise 
üç ve daha fazla 
allerjene karşı 
duyarlılık tespiti 
yapılmıştır.
Kadınlarda en fazla 
belirlenen allerjen 
duyarlılığı sırasıyla 

tahıl (yüzde 18.0), 5'li 
ot karışımı (yüzde 
17.1) ve zeytindir 
(yüzde 16.1).
Test uygulanan erkek 
hastaların yüzde 14.9' 
unda bir allerjene, 
yüzde 20.3'ünde iki 
allerjene, yüzde 
32.4'ünde üç ve daha 
fazla allerjene karşı 
duyarlılık tespit 
edilmiştir. Erkeklerde 
en fazla allerjen 
duyarlılıkları sırasıyla 
5'li ot karışımı (yüzde 
39.2), zeytin (yüzde 
32.4) ve tahıl (yüzde 
3 1.8) olarak belirlen
miştir" diye açıkladı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
‘İlçeTarım Müd. 513'1186 
İlçe Seç. Md. 5139X3^5 

Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 941 V I VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK

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

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31I OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 1-2
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
.KatnillKoç  513 35 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz T, 513 16 371
’Ötakğd? 21 n?01 513 16 37^

-Ergaz 513 88 43ı'
İpragazod b 513 22 59i
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 5981
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz ■’5İ'4'Ö8 70
Totalgaz 514 17 00

1—1 / HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi1' 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 '18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

1 AKCAN PETROL 51310 79
YERLİYURTLAR 513 30133'
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

OEMÜK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2195 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ANİTEKS SİYİM MAĞAZALARINDA ■ 
DÜNYA MARKALARINA N

50 YE VAHAN İNDİRİMLER 
SÎZLERİ BEKLİYOR

İSTİKLAL CAD. NO:18 GEMLİK/ BURSA

GEMLİK'TE BİR İLK

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.30 17.00
Dr. Ertan OKAY 

Radyoloji Uzmanı
ULTRASONOGRAFİ

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) 
ULTRASONOGRAFİ (US)

RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ

J GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Merkezimizde en son teknoloji Ultrasonografi Cihazı 
bulunmaktadır.

Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar hastalıklarını 
teşhis edebilmekteyiz.

Gebelikte kullandığımız dünyanın en gelişmiş
4 boyutlu Ultrasonografi cihazıyla bebeği anne 

karnında canlı bir şekilde renkli olarak görmekteyiz.

ACİL DURUMLARDA 
24S00T 

5136529 HOLÜ 
TELEFONDAN 

BİZE 
ULAŞABİLİRSİNİZ

Merkezimizde Spiral Bilgisayarlı Tomografi Cihazı 
ile tüm Bilgisayarlı Tomografi (BT) çekimleri yapıl
maktadır.

En yeni teknolojiyle gerçekleştirdiğimiz çekimler 
sayesinde tüm organ dokulardaki hastalıkları teşhis 
etmekteyiz.

TEI 1 KO RR Oû . Adres: Dr. Ziya Kaya Mahallesi
I CLı 019 00 <9 90 Dutluk Sok No: 3. GEML|K

- v FJAAPJA (Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
FAK: 513 65 18 e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com


“İyi Bir 
Gelecek 

Aykent’le 
başlar”

Çocuklarınızın günde en az üç saatini alacak olan okul yolculuklarına son veriyoruz.... 
Okulumuz Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2005 — 2006 öğretim yılı kayıtlarına başlamıştır. 

Deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuldur.

2005-2006 OGRCTIM VIIIFIVRT USTCMIZ
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ SINIFLAR 

ANASINIFI 
1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF

ÜCRET
3.000.000.000 TL
3.750.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL
4.500.000.000 TL

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
30 Temmuz 2005 Cumartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Gemlik’te toplam 
147 ünite kan 
bağışı yapıldı

Bursa Kızılay Kan Merkezi ekipleri 
ilçemizden 147 ünite kan topladılar. 
"Bir kan kurtarılacak bir insan" 
kampanyasının ilk gününde 80 ünite 
ikinci gününde ise 67 ünite kan 
bağışı yapıldı. Haberi sayfa 3’de

Hisar Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

6. SINIF 4.500.000.000 TL
7. SINIF 4.500.000.000 TL
8. SINIF 4.500.000.000 TL

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir
ÖD€M€l€RD€ 10 TAKSİT İMKANI VARDIR

Tel: 513 50 84 > 512 27 77 GflRlİK

Adli tatil başladı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Eğitimdeki facia
Türkiye’nin her konuda olduğu gibi 

eğitimde yaşadığı erezyon sürüyor.
Milli olmayan Milli Eğitimiz, her yıl bir 

ucundan değişikliğe uğruyor.
İlk, orta ve yüksek* öğretimde taşlar 

yerli yerine oturamıyor.
Sağlam zemine oturmayan kurumun 

çalışanları da, öğrenciler de ne 
yapacağını şaşırmış durumda.
Bir kez her bakan değişikliğinde sınıf 

geçme affı eğitimde kalitenin düşme
sine neden oluyor.
Başarılı ile başarısız öğrenci aynı kefe 

ye konduğu için, bu durum öğretmeni 
de etkiliyor.
Çalışmayan, başarılı olamayan zorla da 

olsa bir üst sınıfa devam ediyor.
Yıllardır oturtulamayan programlar, her 

siyasi iktidarın görüşüne göre değişen 
kitaplar, ders geçme sistemindeki 
bozukluklar, derslik yetersizliği, öğret
men kalitesinin düşmesi, bakanlık ile 
Yüksek Öğrenim kurumlarının kavgası, 
Türk eğitim sistemini içinden çıkılmaz 
bir hal aldırıyor.
Önceki gün ÖSS sisteminin değiştiğini 

öğrendik.
Bizim Milli eğitimimiz, yaz boz tahtası.
Bir gün birileri bu işi düzeltecek ama 

kim? Eğitimdeki facia sürüyor.

Hisar Mahallesi ışık
lı lambalara yakın 
mevkide dün sabah 
O8.oo sıralarında 
meydana gelen 
trafik kazasında 
şans eseri ölen 
olmadı. İstanbul 
yönünden gelmekte 
olan Selma 
Savcı’nın

(46) kullandığı 06 
RS 042 plakalı özel 
araç arkadan gelen 
Mehmet Kutlay’ın 
(39) kullandığı 
34 NLJ 66 plakalı 
aracın çarpmasıyla 
yolun üzerinde 
savrularak, 
ters döndü.

Haberi sayfa 3’de

Adli tatil, dün mesai 
saati bitiminden 
itibaren fiilen 
başladı.
1 Ağustos’ta başla
ması gereken adli 
tatile, 30 ve 31 
Temmuz’un hafta 
sonuna gelmesi 
nedeniyle, bu 
yıl 2 gün erken 
girilmiş oldu. 
Yasaya göre 1 
Bu iki günlük süre 
içinde, nöbetçi olan 
hakim ve savcılar 
ise 1 Ağustos’ta 
tatile başlayacak. 
Adli tatil boyunca 
adliyelerde görev 
yapacak nöbetçi 
mahkemeler, 
tutuklusu olan ve 
acil nitelik taşıyan 
davaları görüşecek, 
diğer davalara ise 
yeni adli yıla kadar

ara verilecek. 
Danıştay, Yargıtay, 
Askeri Yargıtay ve 
Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi’nde de 
nöbetçi heyetler 
görev yapacak. 
Bu mahkemelerde 
acil konular görüşü 
lürken, Danıştay’da 
görev yapacak 
nöbetçi heyet, esas
tan karar veremeye
cek ve yalnızca 
"yürütmenin durdu
rulmasına" ilişkin 
istemleri karara 
bağlayacak.
Yargıtay’daki 
nöbetçi ceza dairesi 
ise tutuklu sanıklara 
ilişkin dosyaları 
ele alacak. Yeni adli 
yıl, 6 Eylül Salı 
günü Yargıtay’da 
düzenlenecek 
törenle başlayacak.

1 günde işyeri açılabilecek
İş yeri açılması sürecinde yaşanan bürokrasi ortadan kaldırılıyor. Beyana dayalı sis- 
temin uygulamaya konulmasıyla iş yeri açmak isteyenler, başvuru yaptıkları gün işyeri
ruhsatını alabilecek. Ruhsatlandırma yetkisi belediye sınırları ye mücavir alanlar iç/nd® 
belediyelere, belediye sınırları dışında ise il özel idarelerine ait olacak. Bürokrasi 
tasiyeciliğin azaltılması,\yatırım ortamının iyileştirilmesi, mevzuat dağınıklığının gide 
rilmesi ve kurumlar arası görev çakışmalarının giderilmesini amaç edinen düzenlernş,^ 
işyeri sahiplerinin çok çabuk ve kolay ruhsat alabilmesi ilkesiyle hazırlandı. Syf 7'cte

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Türkiye’nin Bilgisayarları
Türk markaları yüz güldürüyor.
Önceki günlerde İstanbul’da Escort 

tarafından düzenlenen bir toplantıya 
katıldım.

Escort’un dünya bilgisayar sek
töründeki yerini öğrenince bir Türk 
olarak gurur duydum.

Özellikle bilgisayar gibi teknoloji 
yoğun bir alanda gösterilen perfor
mans ve elde edilen başarı sıradan 
değil.

Önemli..
Çünkü bilgisayar sektöründe dünya 

elektronik devleri yarışıyor.
1991 yılında kurulan ESCORT’un 

çok kısa bir sürede Türkiye’nin en 
çok satan bilgisayarı konumuna ulaş
ması tesadüf değil.

Sonucu getiren kuşkusuz alt yapı..
Yaygın servis.
Uzman kadro.
Yüksek teknoloji..
Misyonunu bilgisayar üreten bir 

firma olarak en yüksek ürün kalitesi ve 
kullanıcıya fayda odaklı ürün sağla
yarak yurt içinde ve dışında en geniş 
kitleyi son teknolojiyle buluşturmak 
olarak açıklayan ESCORT’un hedefleri 
de şöyle sıralanıyor:

Maksimum ürün kalitesi ile kullanıcı 
mutluluğunu sağlamak.

Son teknolojiyi müşterilerine ulaştır
mak.

Teknik olarak en gelişmiş en güve
nilir ev ve dizüstü bilgisayarlarını en 
avantajlı fiyatlarla pazara sunmak.

Bir araştırma yapmışlar ve sor
muşlar:

İlk akla gelen bilgisayar markalarını 
sayınız?

Yanıt:
IBM,HP,TOSHIBA,DELL,ESCORT,CA 

SPER,VESTEL..
Yine sormuşlar:
En bilinen bilgisayar markalarını 

sayınız?
Yanıt:
TOSHIBA,ESCORT,HP,VESTEL
Aynı araştırmada yöneltilen bir 

başka soru:
Kendinize en yakın hissettiğiniz bil

gisayar markası hangisidir?
Yanıt:
TOSHIBA,ESCORT
Sıralanan bilgisayarların içinde 

ESCORT;CASPER;VESTEL Türk 
markaları.

Üç önemli soruya verilen yanıtlardan 
da anlaşılıyor ki Türk Bilişim Sektörü 
doğru yolda emin adımlarla ilerliyor.

Doğaldır ki bu durum bize umut 
veriyor.

Geleceğe güven duymamıza neden 
oluyor.

Onca olumsuzluğun içerisinde bil
gisayar sektöründe yaşanan gelişmeler 
geleceğe de ışık tutuyor.

Demek ki çok da umutsuz olmamak 
gerek. Görünen o ki ;

Gençler ve genç markalar 
Türkiye’nin yarınlarını gerçekten aydın
latacak.

Endüstri Meslek Lisesi'nde lalil yolt
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Tüm okullarda yaz 
tatili yaşanırken 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi'nde 
çalışmalar sürüyor. 
II Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
açtığı okul ihtiyaçları 
ihalesini kazanarak 
okul döner 
sermayesine 
katkıda bulunan 
öğretmen ile öğren
ciler, hakları olan 
parayı da alarak 
bütçelerine katkıda 
bulunuyorlar. 
Okulların tatilde 
olduğu şu günlerde 
atölye önlerinde harıl 
harıl iş yetiştirmeye 
çalışan öğretmen ve 
öğrenciler, tatili 
çalışarak geçiriyorlar. 
Yaklaşık 180 bin YTL 
tutarındaki ihaleyi 
alarak çalışmalara 
başlayan Meslek 
Lisesi ekibi, İl 
genelinde bulunan 
tüm lise ve 
ilköğretim okullarının 
ihtiyacı olan 1600 
adet sıra, 100 adet 
yazı tahtası ile 100 
adet sınıf dolabını 
yetiştirmek için 
çalışıyorlar.
Kaynak atölyesinde 
yapımı tamamlanan 
siparişler dekorasyon 
bölümünde 
verniklenerek 
montajları yapılıyor.

. BÖLÜMÜ •

3u eziyet neden?
Doğalgaz kazı çalışmaları için aralıklı olarak 
trafiğe kapatılan Kumla yokuşunda dün 
yine aynı senaryo uygulandı.
Kumla Caddesi’nin dönemecinde bulunan 
bir yerde onarım çalışması başlatan ekipler 
yaptıkları yerin az olmasına bakmadan yolu 
kapatınca olan sürücülere oluyor.
Onarımın yapılacağı yerin az olması bir 
yana yarım bırakılarak işin uzamasına 
sebep olan çalışma sonucu sürücüler uzun 
bir yol kat ederek Yeni mahallede bulunan 
zeytinlikteki toprak yolu kullanarak çevre 
yoluna çıkmak durumunda kaldılar.

ADNAN TURAN 
Her türlü araç devir 

Yeni kayıt 
Plaka , Ruhsat, Fenni 

muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.

M©s ©® -
Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

Dün 
Hisa 
ışıkl 
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Edin 
göre 
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istika 
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özel a 

i । ışıklat 
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£ arkad 
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|| Hisar Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dün sabah 
Hisar Mahallesi 
ışıklı lambalara 
yakın mevkide 
meydana gelen 
trafik kazasında 
4 kişi hafif 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre saat 08.00 
sıralarında 
İstanbul 
istikametinden 
gelmekte olan 
Selma Savcı'nın 
(46) kullandığı 
06 RS 042 plakalı 
özel araç trafik 
ışıklarına 200 
metre kala 
arkadan gelen 
Mehmet Kutlay'ın 
(39) kullandığı 
34 NLJ 66 plakalı

aracın çarpmasıyla 
yolun üzerinde 
savrularak 
ters döndü.
Selma Savcı'nın 
kullandığı 
araçta bulunan 
eşi Ruhi Savcı 
(58) ile Annesi

Naciye Naciye 
Savcı (92) ve 
olaya sebebiyet 
verdiği anlaşılan 
Mehmet Kutlay 
çarpma sonucu 
yaralandılar. 
Olay yerine 
gelen 112

Ambulansı 
ile Sahil 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan 
yaralılar tedavi 
altına alınırken 
hayati tehlikelerinin 
bulunmadığı 
öğrenildi.

- Umurbey’de yol kenarında 
12 dönüm tarla
- Eski devlet hastanesi karşısı 
225Om2 imarlı satılık arsa

Müracaat Tel'. 513 96 83

Umurbey Polatkan Caddesi'nde 
restore edilmiş, kullanıma hazır 
2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 

Sahibinden Satılık 
LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

Gemlik’te
toplam 

147 ünite 
kan bağışı

yapıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Her dört ayda bir 
kan bağışı için 
Gemlık'e gelen 
Kızılay ekibi 
önceki yıllara 
göre beklemediği 
kadar kan 
topladı.
Bursa Kızılay 
Kan Merkezi 
ekipleri iki günde 
147 ünite kan 
alarak ilk kez 
Gemlik'ten 
mutlu ayrıldılar. 
Özellikle 
Gemlik 
Belediyesi 
çalışanlarının 
"Bir kan 
kurtarılacak 
bir insan" 
düşüncesiyle 
hareket ederek 
büyük ilgi

gösterdikleri 
kampanyanın 
ilk gününde 
toplanan 80 
ünite kana 
ikinci günde 
toplanan 67 
ünite ile toplam 
147 ünite kan 
bağışı yapıldı. 
Her geçen 
gün kan bağışı 
yapmak 
isteyenlerin 
çoğaldığına 
işaret eden 
Gemlik Kızılay 
Şube Başkanı 
Gökhan Özler, 
"İlçemiz 
halkına duyarlı 
davranarak 
Kan bağışı 
yapmalarından 
dolayı teşekkür 
ediyorum " 
dedi.
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Bursa Yıldırım ilçesi Dumlupınar Anaokulu öğrençileri özürlü öğrenciler ile kaynaştılar

Dumlupınar Anaokulu öğrencilerinden anlamlı ziyaret
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Bursa Yıldırım 
ilçesi Dumlupınar 
Anaokulu 
öğrencilerinden 
bir grup Ata 
Mahallesinde 
bulunan Özürlüler 
Rehabilitasyon 
Kurs Merkezini 
ziyaret ettiler. 
180 öğrencisi 
bulunan 
Dumlupınar 
Anaokulu'nun 25 
öğrencisinin 
katıldığı ziyarette 
duygulu anlar 
yaşandı.
Yöneticileriyle 
birlikte ziyarete 
geldikleri Özürlüler 
Kurs Merkezi’nde 
Müdür Tamer Sivri 
ve öğretmenler 
tarafından

karşılanan ana 
okulu öğrencileri 
özürlü kardeş
leriyle kaynaş
masını bildiler. 
Dumlupınar ana 
okulunda bulunan 
her sınıfta bir 
özürlü çocuğu 
eğittiklerini 
söyleyen okul 
yöneticileri, bu 
nedenle anaokulu 
öğrencilerinin 
kaynaşmada 
zorluk çekmedik
lerini ifade etti. 
Kurs merkezine 
yapılan ziyaretten 
memnunluk 
duyduklarını 
dile getiren 
Müdür Tamer 
Sivri, yeni çıkan 
yasa ile özürlü 
ayrımcılığının 
kalktığını

kesimden desteğe bulunduğunu 
ihtiyaçlarının söyledi.

belirterek, çocuk- sıkı sarılmaları
ların hayata daha için her

ENEN BalıheAvIlafcemeter/M
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
* Sakana Misina Ağları 
* İpAğ 

Fanya 
Mantar, kurşun

•s İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* vediğermb^ınderilehi’jnüinrjleyîı

Erklin ŞEMEM
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

MUDANYA / BURSA 
Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 

GSM : (0.532) 297 23 18

Ölüdeniz en iyi 
ilk 5 plaj arasında 

yer alıyor
Ünlü İngiliz yayın 
kuruluşu BBC 
News'in internet 
sitesindeki bir 
habere göre, 
Fethiye'nin Ölüd
eniz Plajı, dünyanın 
en mükemmel pla
jları arasında 5. 
sırada gösterildi. 
Her yıl Türkiye'ye 
binlerce turist 
çeken, masmavi 
denizi ile kenarında
ki çam ormanları ile 
doğal bir cennet 
olan ve dünyaya 
yamaç paraşütü ile 
ününü yayan

Fethiye'nin Ölüd
eniz Plajı, İngiliz 
BBC News'in inter
net sitesinde en 
mükemmel 5. plaj 
olarak gösteriliyor. 
İngiltere'deki Surrey 
Üniversitesi'nden 
Dr. Dimitrios 
Buhalis'in yaptığı

araştırmaya göre 
sıralamada; İtalya'
da Tuscan Riviera
1., İspanya'da Tarifa . f 
2., Miami'de South i
Beach 3., v
Cornwall'da St. Ives 
4. ve Fethiye'deki 
Ölüdeniz Plajı 5. 
olarak yayınlandı

1996 Model Ford Escort CLX I.CMetalik Gri • 
Hidrolik Direksiyon • Çelik Jant • Ön camlar otomatik 

0.535.378 1800
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Voleybolcu kızlar çalışmaları hızlandırdı
Türkiye Voleybol üçüncü liginde 
mücadele eden ancak başarılı olamayan 
Zeytinspor Bayan Voleybol Takımı 
kadrosuna gençlerle takviye yapılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Üçüncü lige 
hazırlanan 
Zeytinspor Bayan 
Voleybol takımı 
çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. 
Orhangazi Spor 
Salonu’nda 
geçtiğimiz hafta 
çalışmalarına 
start veren 
Zeytinspor'lu 
voleybolcular, 
bundan sonraki 
antrenmanlarını 
Endüstri Meslek 
Lisesi Salonu’nda 
yapacak.
Geçtiğimiz yıl 
Türkiye Voleybol 
üçüncü liginde 
mücadele eden 
ancak başarılı 
olamayan kadro 
gençlerle takviye 
edilerek lige 
hazırlanıyor. 
İlçe Spor

Müdürü Burhan 
Arıkan'ın 
destek verdiği 
antrenmanlarla 
çalışmalarını 
aralıksız 
sürdüren 
Voleybolcu 
kızlarımızın 
gözleri ve akılları 
ise tamamlanacağı 
müjdesi verilen 
Kapalı Spor 
Salonu inşaatında. 
Birçok ilden 
büyük olan 
ancak spor 
salonu bulun
madığından bir türlü 
sportif başarılar 
gösteremeyen 
ilçe gençliğinin 
bir tarafı kazılmış 
okul salonunda 
çalışmak 
durumunda 
kalmaları her 
yönüyle üzüntü 
veriyor.
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AB'den imza baskısı i ite ilişiMi ro
AB Komisyonu, 
Türkiye'nin, Ankara 
Antlaşmasının ek 
protokolünü imzala
masının Kıbrıs Rum 
kesiminin bu ülke 
tarafından tanınması 
anlamına gelmeye
ceğini teyit etti.
AB Komisyonu sözcü
lerinden Amadeu 
Altafaj Tardio, günlük 
olağan basın toplan
tısında bir soruyu 
yanıtlarken, 
Türkiye'nin ek pro
tokolü imzalamasıyla 
birlikte sunacağı 
deklarasyonun anal
izini yapmak için 
erken olduğunu, söz 
konusu deklarasy
onun içeriğinin henüz 
bilinmediğini söyledi. 
"Deklarasyon elimize 
geldiği zaman 
inceleyeceğiz. Kıbrıs 
dahil tüm üye ülkeler 
de inceleyecek" diyen 
sözcü, AB'nin 25 üye
den oluştuğunu, 
ancak hukuki açıdan,

protokol imzalan
masının "Kıbrıs 
Cumhuriyeti''ni tanı
mak anlamına 
gelmediğini söyledi 
İmza ve deklarasyon 
konularında tüm 
unsurların masaya 
yatırılacağını ve 
tartışılacağını anlatan 
sözcü, "Biz, pro
tokolün imzalan
masının, ekimde 
müzakerelerin başla
ması için son koşul 
olduğunu belirttik" 
diyerek ve bir sorun 
olmayacağının 
göründüğünü ima 

ederek, 
Türkiye'nin yapacağı 
deklarasyonun her 
kelimesinin ince
leneceğini ifade etti. 
Sözcü, "Müzakerelerin 
başlaması için 
Türkiye'nin Kıbrıs 
Cumhuriyeti'ni tanı
ması şart mı" şeklin
deki soruya yanıt ver
medi ve deklarasy
onun hukuki açıdan 
incelenmesinin önem 
taşıdığını, üye 
ülkelerin siyasi bir 
karar almalarının söz 
konusu olduğunu 
tekrarladı.

VVashington Times 
gazetesi, Türkiye ile 
ABD arasındaki ilişki
lerin Irak Savaşı 
sırasında zarar 
gördüğünü, fakat 
şimdi terör örgütü 
PKK dolayısıyla iki 
ülke arasındaki ilişki
lerin çok daha ciddi 
bir krize girebileceği
ni savundu. 
Türkiye'nin ABD’nin 
50 yıllık müttefiki 
olduğunu yazan 
gazete, Türkiye'nin 
uzun süredir Kuzey

İteni ton gölüne döndü
Polisin verdiği bilgiye 
göre, saldırı Musul'un 
80 kilometre kuzey
batısında bulunan 
Rabia'daki belediye 
binasının önünde

Irak'taki PKK terörist
lerinin bölgeden 
çıkarılmaları 
konusunda ABD'den 
yardım istediğini ve 
bu konuda sesinin 
tonunu giderek yük
selttiğini kaydetti. 
Türk yetkililerinin, 
terör örgütü PKK'nın 
Kuzey Irak'ta faaliyet
lerine devam etme
sine mani olunma
ması halinde Türk 
Ordusu'nun Kuzey 
Irak'a girebileceğine 
dair açıklamalarına 

yapıldı. İntihar 
komandosu, beline 
sardığı bombaları 
asker adayları arasına 
karışarak patlattı. 
Saldırıyla ilgili henüz 

yer verilen yazıda, 
İstanbul merkezli Arı 
Grubu'nun, Batı'nın 
terör örgütü PKK'yı 
desteklediğine inan
ların oranının yüzde 
71, Türkiye’yle 
ABD'nin savaşa 
doğru ilerlediğine 
inananların oranının 
da yüzde 35'e çıktığı 
anketlerine yer veril
di. Yazıda, böyle bir 
ortamda komplo teo
rilerinin hızla yayıla
cağı ifade edildi.

ayrıntılı bilgi bulun
muyor. Direnişçiler, 
polisi ve orduya katıl
mak için başvuran 
asker adaylarını sık 
sık hedef alıyor.

ayıI
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MUTFAK DOLAPLARI 
YATAK ODASI

~ GENÇ ODASI
" DÖRT KAPILI GARDROP 

ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI
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"KALİTEDE ÖNCÜ, 
1 FİYATTA ÖLÇÜ”
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Bu yaz sezonuda hizmetinizde
Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 „ , , iaphiÎi/

Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK Dereagzı Mevkii • Büyükkumla / GEMLİK 
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA Rezervasyon Tel: 539 03 03 
Tel: (0.224) 363 98 72 7
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İHALE İLANI
C- 30 Betonarme Beton alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

ia, 
li Arı 
'nın 
K'yı 
nan- 
izde

İhale Kayıt numarası 
1- idarenin 
a- adresi 
b- telefon ve faks numarası 
c- elektronik posta adresi (varsa) 
2 - İhale konusu malın 
a) niteliği, türü ve miktarı 
b) teslim (yeri/yerleri) 
c) teslim (tarih/tarihleri)
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer 
b) tarihi ve saati

: 2005 / 96869
: KÜÇÜKKUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
: KÜÇÜKKUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
: 0 224 538 16 06 - 0 224 538 16 00

: 530.00 m3 C-30 BETONARMA BETON ALIMI 
: SİTELER MAHALLESİ ŞANTİYEYE TESLİM 
: İSTENİLDİĞİ AN

1 günde işyeri 
açılabilecek

: KÜÇÜKKUMLA BELEDİYE BAŞKA/NUIĞI 
: 10.08.2005 14.30

te
inin 
ktığı 
’eril- 
bir 
teo-

<ıla-

jn- 
ler, 
kafal
ın 
sık

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

4-1 İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik 

posta adresi
4.1.2. Mevzuatı, gereği: kayıtlı, olduğu.Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya.ıMeslekOdâsı belgesi
4.1.21. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.12:2? Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.4. Bu şartnamenin 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da 

olunmadığına ilişkin ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taah
hütname

4.1.5. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Bu şartmede belirlenen geçici teminat
4.1.7. Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3. ncü maddelerinde belirtilen şekli ve içeriği mal alımı ihaleleri 

uygulama yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgesi
4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter 

tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.9. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi ile 16 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise isteklin
in konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi

4.1.10. Bu şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde isteklilerin alt yükleniciler yaptır
mayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

4.1.11. İhale dokümanının satın alındığına dair oeıge
4.1.12. Bu şartnamenin 8 veya 36 ncı maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli olunduğuna 

ilişkin mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinde belirtilen belgeler
4.1.13. Bu şartnamenin 36 ncı maddesinde belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli malı 

olduğunu tevsik eden belgeler
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) (c) (d) ve (I) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur.
Yabancı istekliler bu şartnamenin 10 ncu maddesinin (e) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda 

olunmadığına ilişkin belgeler yerine kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş 
sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4-2 Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.2.1. Bankadan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar neznindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini 
gösterir yerli bankalardan alınacak belgeler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1.- .............. ................ ............. ........ ......................................... ...1/........ ............. ş»..........................

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak..... .........................................      ............................3
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Küçükkumla Belediye Başkanlığı adresinde görülebilir ve 200.00 YTL karşılığı 

(aynı adresten/Küçükkumla Belediye Başkanlığı adresinden) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler 10.08.2005 ihale tarihi saat 14.30’a kadar Küçükkumla Belediye Başkanlığına ver
ilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini mal-kalem kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi-kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.B - 3517
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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İş yeri açılması 
sürecinde yaşanan 
bürokrasi ortadan 
kaldırılıyor. Beyana 
dayalı sistemin uygu
lamaya konulmasıyla 
iş yeri açmak 
isteyenler, başvuru 
yaptıkları gün işyeri 
ruhsatını alabilecek. 
Ruhsatlandırma yetk
isi ise tüm işyerleri 
için belediyelere ve il 
özel idarelerine 
devrediliyor. 
Başbakanlık İdareyi 
Geliştirme Başkanlığı 
tarafından hazırlanan 
"İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatları 
Yönetmeliği" 
Bakanlar Kurulu'nda 
imzaların tamamlan
masının ardından 
bugün onay için 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'e gönderilecek. 
Türkiye'de yeni kamu 
yönetimi anlayışının 
amaçlarına uygun 
olarak vatandaşların 
hayatını kolaylaştıra
cak düzenlemeler 
yapmak üzere yeni 
bir misyon üstlenen 
Başbakanlık İdareyi 
Geliştirme 
Başkanlığı, işyeri 
açılması sürecinde 
bürokrasiyi azaltacak 
bir düzenlemeyi 
tamamladı.
Başbakanlık 
Müsteşarı Ömer 
Dinçer, sağlık hizmet
lerindeki işlemlerin 
ve tapu kadastro 
hizmetlerinde sürecin 
kısaltılmasına yönelik 
çalışmaların ardından 
temel dayanak nok
tası Belediyeler 
Kanunu olan yönet
meliğin, ilgili kuram
ların da katılımıyla 
hazırlandığını belirtti. 
Hastanelerle ilgili

çalışmaların takibinin 
yapıldığını kaydeden 
Dinçer, süreci 
kısaltan tedbirlerin 
sonunda bir hastanın 
hastaneye girişinden, 
hastane kapısından 
çıkışına kadar olan 
sürenin 280 
dakikadan 160 
dakikaya düştüğünü 
açıkladı. İşyeri açma 
ve çalışma ruhsat
larıyla ilgili yönet
meliğin ardından 
gümrük kapılarında 
bürokrasinin azaltıl
ması ve özel sağlık 
kuramlarının açıl
masıyla ilgili çalış
malar da yapılacağını 
ifade eden Dinçer, 1 
yıl içinde 3-4 çok 
önemli projeyi 
tamamladıklarına 
dikkat çekti.
İşyeri Açma ve Çalış
ma Ruhsatları 
Yönetmeliği ile ruh
satlandırmaya ilişkin 
yetkiler Belediye 
Kanunu'nda da 
öngörüldüğü gibi 
yerel yönetimlere 
devrediliyor. ~ 
Ruhsatlandırma yetk
isi belediye sınırları 
ve mücavir alanlar 
içinde belediyelere, 
belediye sınırları 
dışında ise il özel 
idarelerine ait olacak. 
Bürokrasi ve kır
tasiyeciliğin azaltıl
ması, yatırım 
ortamının iyileştir
ilmesi, mevzuat 
dağınıklığının gider
ilmesi ve kurumlar 
arası görev çakış
malarının giderilmesi
ni amaç edinen 
düzenleme, işyeri 
sahiplerinin ccfc 
çabuk ve kolay ruh
sat alabilmesi ilke
siyle hazırlandı.
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İLAN
GEMLİK MALMÜDÜRLÜĞÜ

S.No Mahalle - Köy Movkll Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü İmar Durumu Haz. His. Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi Saati

1 Orhaniye Mh. Mormorağıl Tarla 16 335 174 1086 Plan Dışı Tam 2.500 500 09.08.2005 10.00

2 Orhaniye Mh. Mermerağıl 16 336 17 13.122 Plan Dışı Tam 26.000 5.200 09.08.2005 ______ 10.30

3 Yenimahalle Çakaldoro Tarla 21 390 2 2.350 Plan Dışı Tam 5.000 1.000 09.08.2005 11.00

4 Yenimahalle Çiftlikaltı Zeytinlik 21 390 4 1808.72 Plan Dışı Tam 3.800 760 09.08.2005 11.30

5 Yenimahalle Çiftlikaltı Zeytinlik 21 390 6 289.01 Plan Dışı Tam 550 110 09.08.2005 14.00
6 Yenimahalle Kemerdere Çalılık 21 388 11 1982 Plan Dışı Tam 5.000 1.000 09.08.2005 14.30
7 Yenimahalle Çiftlikaltı Zeytinlik 21 388 16 679.72 Plan Dışı Tam 1.300 260 09.08.2005 15.00
8 Cihatlı Köyü Livadiye Tarla 4 777 305 Plan Dışı Tam 750 150 09.08.2005 15.30
9 Cihatlı Köyü Livadiye Zeytinlik 6 867 860 Plan Dışı Tam 2.000 400 09.08.2005 16.00

10 Cihatlı Köyü Livadiye Zeytinlik 4 1567 4352.65 Plan Dışı Tam 10.500 2.100 09.08.2005 16.30
11 Umurbey Gemlik Yalova yolu yol kıyısı Çalılık h22a10d1a/b 8388 7219,27 Plan Dışı Tam 110.000 22.000 10.08.2005 10.00
12 Umurbey Gemlik Yalova yolu yol kıyısı Çalılık h22a10d1b/b 8389 9699.11 Plan Dışı Tam 145.000 29.000 10.08.2005 10.30

13 Umurbey Gemlik Yalova yolu yol kıyısı Çalılık h22a10d1d/b 8390 9809.82 Plan Dışı Tam 150.000 30.000 10.08.2005 11.00
14 Umurbey Gemlik Yalova yolu yol kıyısı Çalılık h22a10d1d/b 8391 8740.24 Plan Dışı Tam 100.000 20.000 10.08.2005 11.30
15 Umurbey Gemlik Yalova yolu yol kıyısı Çalılık 71 7167 1350 Plan Dışı Tam 5.000 1.000 10.08.2005 14.00
16 Umurbey Korucuküme Ham toprak 58 4619 1385 Plan Dışı Tam 3.000 600 10.08.2005 14.30
17 Adliye Köyü Susuztepe Ham toprak 5 379 2838 Plan Dışı Tam 5.700 1.140 10.08.2005 15.00
18 Adliye Köyü Susuztepe Tarla 380 2000 Plan Dışı Tam 4.000 800 10.08.2005 15.30
19 Muratoba Göçükler Çalılık h22a14c 438 14950 Plan Dışı Tam 24.000 4.800 10.08.2005 16.00

Yukarıda tapu kayıtları ve ihale bilgileri belirtilen Hâzinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar karşılarında yazılı gün ve saatlerde 2886 Sayılı 
Yasanın 45. Maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile Malmüdürlüğünde toplanacak komisyon marifeti ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte) 
ikametgah senedi ve nüfus cüzdan örneği ile özel kşiler adına vekaleten ihaleye giren kixilerden noterden vekalet ile (Tüzel kişilerden ise 2005 yılı içerisinde alı
nan sicil kaydı teklifte bulunacak kişilerden noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile) birlikte ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları 
gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.
Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
Taşınmaz mal satışları, satış bedeli 500 YTL bedel üzerinde ise taksitlendirme yapılabilmektedir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Taşınmaz mal satışlarında KDV ve vergi, resim, harç alınmaz.
Türkiye genelindeki ihale bilgileri “http/www.milliemlak.gov.tr” internet adresinden öğrenilebilir. B - 3456

W ___ MUNVER TRAKTÖR I
II I I

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ

New Holland Traktörlerinin 
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

ÜNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) S73 27 77
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önal Cd. No:26 i
ORHANGAZİ / BURSA

Marshall, Akçalı inşaat boyaları
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi

Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri 

Baymak Kombi ve E.C.A
* Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR
Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 68 30

ftAVII IIZ L^™E]'S™LAR1İÇ^S ÛT ILIK W ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT YAPILABİLİR SATILIK ARSA
Tel : (0.224) 513 96 /

ABONE OLDUNUZ MU?
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WEB: Sınav hakkı'af olarak yoröinlanmamalı
Milli Eğitim Bakanlığı, 
başarısız öğrencilere 
sınav hakkı tanın
masına ilişkin uygu
lamanın "genel af 
gibi yorumlanmasının 
yanlış olduğunu 
bildirdi.
Bakanlığın bu konu
da yaptığı açıklama
da, şöyle denildi: 
"Öğrencilere verilen 
bu fırsatın; başarısı
zlık, kaliteden taviz, 
disiplinsizlik, devam
sızlığı teşvik ve 
öğretmenlerin not
larının dikkate alın
maması ya da genel 
bir af gibi yorumlan
ması doğru bir yak
laşım değildir. 
Çünkü öğrenciler 
ders çalışarak 
sınavlara girecekler, 
sınav sonucunda

ölçme ve değer
lendirme ilkeleri 
çerçevesinde yine 
aynı öğretmenleri 
tarafından değer
lendirileceklerdir." 
2005-2006 öğretim 
yılında yeni ortaöğre
tim ders program
larının devreye gire
ceğine işaret edilen 
açıklamada, bu yıl 
okullara yeni kayıt 
olacak 9'uncu sınıf

öğrencileri ile geçen 
yıldan başarısız duru
ma düşen 9'uncu 
sınıf öğrencilerinin 
birlikte okumalarının, 
hukuki, psikolojik ve 
pedagojik açıdan 
olumsuzluklar mey
dana getireceği ifade 
edildi. Açıklamada, 
bu olumsuzlukları 
önlemek amacıyla 
böyle bir düzenlem
eye ihtiyaç duyul

duğu kaydedildi. 
Bu uygulamanın 
bazı yazılı ve 

görsel basın 
tarafından sınırsız 
bir af olarak nite
lendirildiği, derslik 
sorununu aşmak 
amacıyla bu yönde 
bir genelgenin 
çıkarıldığı ve bu 
uygulama ile eğitim 
standart ve kalitesin
den taviz verildiği 
yorumları yapıldığına 
değinilen açıklamada, 
"Ortaöğretimin 
yeniden yapılandırıl
ması çalışmaları kap
samında liselerin 
4 yıla çıkarılmasıyla 
önümüzdeki öğretim 
yılı için ilave bir 
derslik ihtiyacı 
doğmamıştır" 
görüşüne yer verildi.

Fen ve sosyal testlerinde 
katsayı değişikliği

Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
Başkanı (ÖSYM) Ünal 
Yarımağan, Öğrenci 
Seçme Sınavı'nda 
(ÖSS) fen bilimleri 
testi ile sosyal bilim
ler testinin standart 
puanlarının çarpıla
cağı katsayıların 
0.1'den 0.2'ye yük
seltildiğini açıkladı. 
YÖK binasında, 
2006-ÖSS'de uygula
maya konulacak 
değişikliklerle ilgili 
basın toplantısı 
düzenleyen 
Yarımağan, ÖSS'de 
testlerin standart 
puanlarının çarpıldığı 
katsayıların değiştir
ildiğini belirtti. Eşit 
Ağırlıklı ve Sayısal 
puanlar hesa
planırken, Fen ve 
Sosyal Bilimler tes
tinin standart puan
ları, Matematik tes
tinin standart kat
sayıları düşürülerek 
yükseltildi.
Bu çerçevede, gele
cek yıl uygulanmak 
üzere, Eşit Ağırlıklı 
puan türündeki bir 
bölümü tercih ede

cek adayın ÖSS'de 
Fen Bilimleri testini 
yapması halinde bu 
testin standart 
puanının çarpılacağı 
katsayı 0.1'den 0.2'ye 
çıkarıldı. Bu alanda 
Matematik testinin 
standart puanı da 
1.0'dan 0.9'a düştü. 
Aynı kapsamda, 
Sayısal puan türünde 
bir bölümü tercih 
edesek adayın 
Sosyal Bilimler testi
ni yapması halinde 
bu testin standart 
puanı da 0.1'den 
0.2'ye yükseltildi. 
Sayısal alanda 
Matematik testinin 
standart puanı da 
1.1'den 1.0'e düşmüş 
oldu.
Yarımağan, Yabancı 
Dil puanı hesa
planırken 2006'dan 
itibaren Matematik ve 
Fen testinin de etki 
etmesinin karar
laştırıldığını belirtti. 
"Her adayın Fen ve 
Matematiğe ihtiyacı 
var" diyen 
Yarımağan, "Dil" 
puanı hesaplanırken 
Matematik testinin

standart puanının 
0.2, Fen testinin 
standart puanının da 
0.1 katsayısıyla 
çarpılacağını, ayrıca 
Sosyal Bilimler tes
tinin standart 
puanının çarpılacağı 
katsayının da 0.1'den

0.2'ye yükseltildiğini 
kaydetti. Dil puanı 
hesaplanırken 
Türkçe testinin stan
dart puanı 0.7'den 
0.5'e, yabancı dil tes
tinin standart puanı 
da 1.4'den 1.2'ye 
düştü.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR I

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

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Bu sene hazır olun
Gemlikspor’un hazır olan bir genç 

takımı var. Bu takım, iki sene önce 
gurubunda ikinci olmuş talihsiz bir şekilde 
birinciliği kaçırmıştı.

Bu maçların ben sadace çok azını 
seyrettim.

Geçen sene ise anlaşmış bir takımla 
maçlara başlamıştık.

Takım, benim hiç istemediğim gece 
idmanları nedeniyle istenilen takım yapısı
na gelememişti.

Eğer bu genç takım, ara sıra idman
larının bir kısmını kendi sahamızda yap
mış olsaydı, kendi aralarında iyi anlaşa
bilir, takım hüvviyetine bürünürdü.

Bu yazımda hoca hatalarını tek tek yaz
mayacağım.

Fakat hiç olmayan maçlarda yapalan 
hatalar takımı bazen oyun tarzını, bazende 
oyuncuların oyundan düşmesiyle iyi net- 
ice-ler almamızı engellemişti.

Ne varki, şampiyonluğa oynayan takım
lar nedense hakemlerin yardımı ile hele ilk 
maçların tecrübesiz tutumu ister istemez 
sporcular üzerinde etkileri büyük oluyor.

Kaybedilen maçlarda sarı kart ve kır
mızı kartlarla oyundan kopmalar ve üst 
üste alınan cazalar takım teşkilinde zorluk 
çekildi.

Kırmızı kart, yanlış oyun tarzı, kapris 
ister istemez bu takımı oyun disiplininden 
kopardı.

Bu takım bu sene gurubunda dördüncü 
oldu ve sezonu talihsiz ve şansız bir şek
ilde bitirdi.

Bu sene ne yaparız? Geçen sene bitti.
Şimdi ona bakmalıyız, elimizde takım

dan yaş nedeniyle bir üst takıma çıkan, 
tahmi-nime göre iki veya üç kişi var. 
Yerine gelecek olan bir kişi var ama, 
içlerinden ikisi de Bursaspor idmanlarına 
çıkıyorlar.

Bu sporcuları, Bursaspor alt yapısına 
istediklerini duydum. Gemlikspor bu iki 
sporcuların Bursa’ya gitmelerine izin verir
lerini bilimiyorum?

Eğer gitmemiş olursa takımımız gene 
aynı güzel bir takım hüvviyetinde gözükür.

Şimdi takımın ekip olabilmesi için bu 
takımın başına hem ağabeylik, hem 
hocalık yapacak kişi lazım.

Gemlik’te yokmu, var mı? Bu soruyu 
benim sormam lazım Gemlik’teki hoca bu 
senede devam ederse dördüncü olmamız 
bile zorlaşır. B utekım geçen seneidman- 
ları geç açtı. İstenilen idmanı yapa
mamışlardı. Bu sene erken açıp, kendi
lerinden daha iyi takımlarla idman yap
maları gerekir.

Sahamızda gündüz idamı yapıp, devam
lı maçlar yaparsak genç takım kendini 
bulur ve yarın A Takıma büyük katkısı olir 
kanaatindeyim.

Disiplin, sevgi, saygı, iyi idman ve iyi 
hoca, geçen yazılarımda yazdım. Genç 
takımlardan sorumlu kaprissizbir ağabeyin 
bulunması gerekir.

Başarılı olmak için arkadaşlık gerekir, 
çalışmak oyun disiplinine uymak gerekli.

Kimse alınmasın, iyi yönetildiği taktirde 
hem genç takım, hem de A takım iyi işler 
yaparlar.

Bu sene kan değişikliği ( Hoca) bekliy- 
oruz.Muhakkak gerekli evet bu sene iki 
katagoride de sizlerdenbaşarı bekliyoruz.

Gençler istenildimi yapılmayacak bir 
şey yoktur.
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Akşam makarna yenir mi? ŞİİRJtÖŞESj
Celal BA”

Bazı diyetler karbon
hidratları uzak durul
ması gereken besinler 
listesinde en tepelere 
yerleştiriyor. Özellikle 
de akşamları. Peki 
yapmamız gereken 
gerçekten de bu mu? 
Beslenme dünyasında 
şu aralar en çok 
tartışılan konulardan 
biri, akşamları karbon
hidrat aliminin doğru 
ya da yanlış olduğu 
konusu. Dr. Atkins'in 
diyeti de dahil, pek 
çok bilinen diyet pro
gramında, akşamları 
makarna ve patates 
gibi karbonhidratlar
dan uzak durup 
sadece protein alın
ması gerektiği belir-, 
tiliyor.
İyi de aslında şişman
lamamıza neden olan 
şey yağlar değil mi? O 
zaman suçlu neden 
karbonhidratlar oluy
or? İşte işin doğrusu: 
İddia: Saat 18.00'den 
sonra nişastalı kar
bonhidrat yemek 
dopru değildir.
Sonuç: Kısmen doğru. 
Herkesin işi 18.00'de 
bitmiyor. Eğer işte 
daha uzun zaman

kalıyorsanız, nişastalı 
karbonhidratlardan 
(makarna, patates, 
ekmek, pilave ve tahıl
lar) tüketerek ihtiy
acınız olan enerjiyi 
sağlayabilirsiniz. 
Ancak böyle bir 
durum söz konusu 
değilse, o zaman saat 
18.00'den sonra 
nişastalı besinler 
yememek daha iyi ola
caktır.
Akşamları alacağınız 
nişasta ihtiyacınız 
olandan daha fazla 
enerji verir. Bunu har
camanızsa güçleşir. 
Buna karşılık büyük 
porsiyonlar halinde 
tüketebileceğiniz pro
tein ve sebzeler, şişm
eye neden olmaksızın 
sizi doyurur. Sabah 
kalktığınızda da iyice 
acıkmış olacağınızdan 
iyi bir kahvaltı ede

bilirsiniz. Hem kahvaltı 
karbonhidrat almak 
İçin en uygun 
öğündür.
İddia: Bilinçli bir 
diyetçi yağı kendi 
yararına kullanmayı 
bilir. Sonuç: Tamamen 
yanlış. Bu, Atkins 
Diyeti'nde savunulan 
bir tezdir. Oysa çok 
fazla doymuş yağ 
tüketmek sizi ölüme 
bile götürebilir. Atkins 
Diyeti'nde önerilen 
şey, tabaklar dolusu 
tereyağ, kırmızı et ve 
bunlar gibi yağ açısın
dan fazlasıyla zengin 
besinlerdir. Buna 
karşılık meyve gibi 
besinler diyette yer 
almaz.
Atkins Diyeti'nde belir
tilen şekilde beslenen
lerin alacağı günlük 
doymuş yağ miktarı, 
tavsiye edilenin iki 

katı kadardır. Bilinçli 
bir diyetçi yağı kendi 
yararına kullanmayı 
bilir. Tabii eğer 
bahsedilen yağ, kimi 
yemiş ve yağlı balık
larda bulunan omega- 
3 gibi yağ asitleriyse. 
Ancak Atkins 
Diyeti'nde bahsedilen 
yağlar bunlar değildir. 
İddia: Gün içinde 
yediğiniz iki öğünde 
az miktarda yağ ve 
karbonhidrat tüketiy
orsanız, üçüncü 
öğünde istediğinizi 
yiyip kilo vere
bilirsiniz. Sonuç: 
Ancak rüyanızda 
gerçek olabilir.
Bahsedilen iki öğünün 
muhtemelen kahvaltı 
ve öğle yemeği ola
cağı düşünülürse, 
zaten bunlardan sonra 
kendinizi aç hissede
ceksiniz ve enerjiniz 
de az olacak. Bu, 
muhtemelen hem 
işinizi, hem de ruhsal 
durumunuzu etkileye
cek. Sonunda da gün 
içinde atıştırmaya 
başlayıp, akşama da 
şu ne-istersen-onu-ye 
tarzındaki yemeği 
yiyeceksiniz.

EV

Seviyorum seni
Kara saçlarında
Kara güller takılı karım

Seviyorum seni
Yeşil gözlerle
Yeşilliğe hasret öbür yarım 

İstediğini sana veremiyorum 
İstediğin senin, elbette de benim 
İkinci katta bir ev

A

A
Olmadı. Olamayacak gibi de

- ! *
Bekle gör, diye oyalıyorum seni ı

Ve de avutuyorum kendimi
Yarın ne gösterir
Bilinmez ki
Kimbilir...
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HAÇİN ™
Yazan : Zebercet COŞKUN

Telefonu Monsenyör Haraçyanlı aldı. O da 
aynı şeyleri söylüyor, aynı şeyleri işitiyor.

kadınları kaçırın!
Söz veremem, dedim. Cevabımı bir iki 

gün içinde bildiririm. Burada görüşme yap
mam gerek. Kabul ederlerse istediğiniz şeyi 
yaparız. İçerdekiler bu çareye rıza gösterecek
ler mi?

Bu konu üstünde bir saat kadar sürdü tele
fon konuşması. Oradakiler kulak kesilmiş, din
liyorlar.

Postahaneden omuzlarım düşük, perişan 
bir durumda çıktım. Gelişimde olduğu gibi 
çıkışımda da ayağa kalkan olmadı. Yalnız 
Hamparsun kapıya dek geçirdi beni. 
Yenildim... Artık hiçbir şeyin ortalığı düzelte
bileceğini sanmıyorum. Bir haftalık hastalık 
beni Arminek efendinin durumuna düşürdü, 
tüm otoritemi yıktı. Tırabzanlara tutunarak, 
soluk soluğa indim. Sanki bir saat boyunca 
dik bir yokuşa tırmanmağa çabalamışım, ter 
içindeyim. Şimdi de ayazda yürüyorum. O 
kadarcık yolda bir iki kez dinlendim. Hükümet 
konağına geldiğimde bitkindim.

Ohannes efendiyi çağırın! Dedim 
odacıya.

Hemen şimdi!
Titreme geldi yeni, yatağa girdim. Odacı 

yorganımı sıkıştırdı. Titrerken, titrerken 
uyuyakalmışım.

Gözlerimi açtım, karşımda Teğmen 
Ohannes, soba yanıyor, lamba sonuna dek 
açık, odanın içi tatlı bir renge bürünmüş.

Dalmışım... 
Nasıl, iyisiniz ya? 
Bilmiyorum... Sabahtan iyidim ama... 

Üşüttük her halde yine... Tekrarlarsa kötü... 
Ohannesin gözlerine bir pırıltı geldi. Hastayım 
ama her şeyi görüyorum... Biliyorum.

Şey... Senişunun için çağırdım... Mösyö 
Tvarde ile görüştüm.. Diyor ki.. Şey.. Haçin'i 
terk etmeği teklif ediyor. Ben uygun bulmuyo
rum, ama sen yine komite azalarını ve aklı 
erenleri topla! Bu konuyu aç! Bakalım ne diye
cekler? Onlar nasıl isterlerse öyle 
yapacağım...

Kapı kapandı, merdivenler tıngırdadı, 
benyine uzandım yatağa...

Bir terletsem! Diyor odacı. Bir şey- 
ciğiniz kalmaz.. Ben hastalanalı beri o bitişik 
odada yatıyor. Gece gelip, gidiyor yanıma, 
sobayı yakıyor, ilaçlarımı veriyor.

Terlemeyi, merlemeyi bırak şimdi. Ben 
nasılsa kalkarım ayağa... birkaç güne kalmaz... 
Sen şimdi ıhlamur yap!

Ihlamuru içtim, ama uyuyamıyorum, yatak
ta dönüyorum. Kulağımda Mösyö Tvarde'nin 
sesi... "Kadınlar ve çocuklar kısa zamanda 
Haçin'den çıksınlar!" Neyoldan gideceklerini 
söylemedi. O da bilmiyor bunu zaten.. Bir yol
unu bul, çıkar! Demek istedi. Düşünüyorum. 
Yolunu... yolu yok... hangi yoldan çıkacaklar 
selamete? Höketçe olamaz... Orası kapalı... 
Çeteler her yanı tutmuş ordan öte... Kuş 
uçurtmazlar. Orası kesin olarak tıkalı..Maraş'a 
gidecek olsalar. Ahmede köprüsünü geçtiler 
diyelim. Öyle diyelim... Yolun iki yanında yük
selen dağlar ormanlıktır,ormanlık yerden 
geçmeleri gerekiyor... Yoldan dümdüz 
yürümek, Mustafa kemal çetelerinin kucağına 
atılmak olur. Orman içindeki patikalardan, dar 
boğazlardan geçtiler diyelim ve Emir köyüne 
vardılar diyelim. Ondan sonra saatler süren 
bir yokuş var önlerinde... Bu mevsimde karla 
tıkalıdır geçitler. Geçtiklerini farzedelim...

Akkaya tepesine vardılar. Ondan sonra yokuş 
aşağı, yine ormanlar ve sonra Reşali Bey. Her 
ne kadar askerlerin muhafazasında da olsalar 
açlıktan, yorgunluktan, soğuktan, iniş çıkışlar
dan dökülüp kalanları göz önüne alırsak 
kaçanların ancak yüzde yirmisi Maraş'a ulaşır 
ki, bunda hiçbir fayda olamaz. Bir de çeteler * 
tarafından esir edildiklerini düşünelim... Bu da,, 
var hesapta... Olmaz... Olamaz... Maraş yolu * 
kapalı sayılır. Kala kala Kozan yolu kalıyor. 
Açık olan bir orası. Yalnız Haçin'le Kozan 
arasında Feke var ki, en büyük tehlikeyi orası 
teşkil ediyor. Mustafa Kemal çetelerinin 
yuvasıdır diyebilirim Feke'ye. Belediye Reisi 
ve kasabanın idare amiri Cezmi her ne kadar 
Fransız dostu görünse de, herkes biliyor ki 
Mustafa Kemalcilerin en önemli altı merkez
lerinden birini idare etmektedir. Bir yandan 
Mösyö Tvarde'ye dostluk gösterilerinde 
bulunur, Bir yandan öylesine kapamıştır ki 
Haçin-Kozan yolunu, Adana'dan bize yardım ' 
gelse bile tümünün kaleye çarpıp darmadağın 
olacağı açıktır. Şu halde Haçin-Feke, Feke- 
Kozan arası en emin yol da olsa on beş bini 
aşkın kadın ve çocuğu Cezmi'nin kalesinden 
geçirmeğe kalkmak, bağıra çağıra aslanın 
ağzına giden av misali öne sürmek demek 
olur onları. Cezmi'nin bir tertibi ile tümü imha 
olacaktır. Bu belli... Böylece ne monsenyör 
Haraçyanlı annesine kavuşabilecek, ne de 
Gorgi Postayan karısını ve küçük kızını bağrı
na basabilecektir. Böyle düşünüyorum. Bana 
göre kaçış için yol yok... her yan tıkalı... Yirmi 
bin kişinin sorumluluğunu üstüme alamam... 
Haçin'de kalacağız... Hep birlikte... Ya kurtu
luş, ya ölüm... Ne olursa olsun hep birlikte... J 
Yine de Haçin'lilerin düşüncelerini öğrenmem 
gerek. Mösyö Tvarde'ye ancak ondan sonra 
bir cevap verebilirim. Onlar nasıl isterse öyle 
yapacağım. O zaman sonuçtan kendileri 
mes'ul olurlar.

Devamı var
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Celal BA] Şeyin krizi,
kalp krizinden
sonra qe iyor

yarım
n
enim

»I

gibide
orum serti Psmangazl Üniyer- 

sitesi Tıp Fakültesi
udimi Nöroloji Anabilim 

Dalı Başkam Prof.
j Dr. Gazi Özdemir, 
"Türkiye'de ölüm 
nedenleri arasında 
beyin kanaması ya 
da beyinde damar 
tıkanması sonucu 

= oluşan beyin krizi, 
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K ikinci sırada geliy-
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j tümü imha 
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orum. Bana 
tıkalı... Yirmi 
e alamam... 
.. Ya kurtu- 
•p birlikte... 
il öğrenmem 
ıdan sonra 
isterse öyle 
andileri

or"dedi.
özdemir, beyin 
krizinin, beyinde 
temiz veya kirli kanı 
taşıyan bir damarın 
beyne gelen bir pıhtı 
veya damar sertliği 
parçacığı ile tıkan
ması, bir damarın 
ileri derecede 
büzüşmesi sonucu

oluşan beynin kan
sız, dolayısıyla oksi
jensiz kalması, beyin 
kanamasıyla oluş
tuğunu bildirdi.
Beyin krizi neden
lerinin yüzde 70'inin 
hipertansiyon 
olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Gazi 
Özdemir, "65 yaşın 
üzerinde olma, kalp, 
şeker hastalığı, 
damar sertliği, 
ailede beyin krizi 
olması, horlama, 
aşırı sigara 
alkol ve uyuşturucu 
kullanma, yüksek 
kolesterol, 
hareketsiz yaşam, 
menopoz ve 
şişmanlık risk 
unsurlarıdır" dedi.
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Diyabet hastalarına
zayıflama uyarısı

Samsun Gazi Devlet 
Hastanesi Dahiliye 
Uzmanı Dr. İnci 
Etikan, kilolu diyabet 
(şeker) hastalarında 
tedavide kullanılan 
insülinin etkisinin 
azaldığını belirterek, 
vücutta insüline 
karşı direnci artıran 
en önemli nedenin 
şişmanlık olduğunu 
söyledi. 
Gazi Devlet 
Hastanesi 
tarafından her 
hafta düzenli olarak 
konferans salonunda 
verilen diyabet 
eğitiminde diyabet 
tedavisi, yapılması 
gerekenler ve 
önlemlerle ilgili 
hastalara bilgi veren 
Dr. İnci Etikan, 
polikliniğe başvu
rarak teaavı olmak 
isteyen hastaların 
büyük çoğunluğunu 
eğitime aldıklarını 
kaydetti. Eğitim alan 
hastaların planlı ve 
düzgün tedavi 
sürecinin ardından 
büyük ölçüde 
iyileştiklerini belirten,

Dr. Etikan, "Diyabet 
damar tıkayan bir 
hastalıktır. Sinir 
hücrelerinin liflerini 
de bozmaktadır. 
Kroner kalp ve beyin 
damarlarını etkile-. 
mekte, göz, böbrek 
hastalıklarına neden 
olmaktadır.
Hastaların yüzde 9O'ı 
tip 2 diyabet 
dediğimiz statüdedir. 
Bu diyabette insülin 
direnci oluşmakta, 
kanda bulunan şeker 
hücrelerin içine gire
memektedir. İnsülin 
direncini artıran en 
nemli neden ise şiş
manlıktır. Zayıflamak 
tedavinin bir parçası 
olacaktır.
Ayrıca, sigara, hiper
tansiyon, hiperroidi 
gibi pek çok neden 
de söz konusudur" 
dedi.
Diyabette erken 
tanının önemine 
değinen Dr. Etikan, 
"Diyabet açlık kan 
şekeri, yemekten 
sonra 2 saat sonraki 
tokluk kan şekeri, 
3 ayda bir yapılması

gereken ortalama 
son 3 ayın kan şekeri 
göstergesi olan 
HBA1C testi, idrarda 
mikroalbuminüri 
aranması, zararlı 
kolesterol (LDL), fay
dalı kolesterol (HDL) 
tansiyon takipleriyle 
olmalıdır. Diyabetli 
hasta hiç şikayeti 
olmasa bile senede 
bir göz dibi muayene
si yaptırmalıdır.
Ailesinde diyabet 
olanlar, hipertansiyon 
hastaları, hiperlemi 
ve obezite hastaları 
mutlaka her yıl gizli 
şeker testi yaptır
malıdır.
Açlık kan şekeri yük-

selm eye ba uladıktan 
sonra koni ulan 
tanıl arın p ek çoğun
da maale* >ef kalp 
damarlar ı tıkalı tespit 
edil mekt edin Şeker 
haftalar ı lifli besin 
tüketmedi, 
mi deler rinin hemen 
boşalmaması için 
yemek yerken su 
içmernelidir.
Suy/uı yemekten 
sor ır a veya önce 
içr netidirler" 
Dr. Etikan, düzenli 
bir tedavi sürecinin 
ardından diyabet 
tedavisinde başarının 
ek de edilmemesinin 
m ümkün olmadığını 
d a sözlerine ekledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

51310 55
51318 79
51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71
513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

513 20 66 
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74 
51313 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14 
51313 64
524 85 86
513 10 42 
51310 92
513 11 86
513 77 77
513 18 46

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

Aslan
513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 5400 
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 23 29
513 10 68

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet 
İtfaiye

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111 
Yalnız 185

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 

Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz 
AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

51312 95 
513 16 37
51316 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00
513 10 79
513 30 33

513 14 25

NÖBETTİ ^ECZANE
30 TEMMUZ CUMARTESİ 

ONUR ECZANESİ 
31 TEMMUZ PAZAR 
SENA ECZANESİ

GÜMLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI: 2196 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANES 

OKS GURUR TABLOSU

SADECE GEMLİK ŞUBEMİZDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZDİR !
Merkez : İstiklal Caddesi Gürçay İş Merkezi Kat : 1-2-3-4-5 GEMLİK Tel : 514 15 15

Şube : Eski Pazar Caddesi Belediye karşısı Ahıpet Semiz iş Merkezi No: 6 GEMLİK Tel : (0.224) 514 68 OC
Şube : Camikebir Mahallesi Gemlik Çad. No : 12 ORHANGAZİ Tel : (0.224) 573 12 00

korfez@korfezfendershanesi.9om - mfo@korfezfendershanesi.com

NECATİ ERES 436,282 YUSUF CAN ÖZDEMİR 386,709 EREN ÖZKAN 344,678 GİZEM MALATYA 323,
PELİN KAYA 462,506 FATİH TANRIVERDİ 386,328 YASEMİN SANAN 343,891 İSA GÜLER 323
BURCU CURA 457,802 BETÜL BUDAK 382,589 SERCAN UYSAL 343,715 BURAK ÇEVİK 322,1
ÖNUR YÜKSEL 433,358 DENİZ ÇİL 382,342 BETÜLSÜNGÜ 342,787 ALİCAN AKKAN 322,
MİNE YAĞCI 429,255 EZGİBAŞSOY 382,211 SELİN KOMİT 342,455 KEMAL BAŞARAN 321,
CENGİZ OBUZ 427,663 MURAT GÜN 379,898 OĞUZTUUTAR 341,968 ÇİLER ERASLAN 320,
MELİH PEHLEVAN 427,186 CEMÖZCAN 375,823 UĞURCAN YARAN 341,512 ŞEYMABAKİ 320,
YUNUS EMRE CİNEL 424,172 İSMAİL UĞUR 375,487 YİĞİT ÇETİN 341,502 ÇAĞLA ESEN 320,
UĞUR KAYA 422,618 HALİL ÜNAY 374,938 FATMANURYAMAN 340,919 YUNUS EMRE ÇİĞDEM 319,
ALİCAN PARLAK 420,258 CEN UZUNKAYA 374,259 NİHAN ÖZALP 340,533 ÜMİTTABAKOGLU 319j
YASİN DEMİR 414,505 ESRA GENÇ 373,496 ANIL YAŞAR 340,513 YONCA KUMRAL 316,
AZİZ NİHAT GÜRSOY 413,931 NURHAYAT AKAY 372,117 NECDET BULUK 339,088 İSMAİL GÜLER 315;
GÜLSEREN GÜLEÇ 413,762 İSMAİL HAKKI YAVUZ 370,571 SELİN IŞIK 338,955 MURAT GÜVENÇ 315,1
YASEMİN TUMBA 412,944 HÜSEYİN SARIM 370,172 NERGİS ATALAY 338,517 ŞÜKRAN SÖNMEZ 315,:
TUNCAY FİDAN 412,661 ÖZGE ERME 369,084 ABDÜLKERİM YILDIZ 338,012 SERKAN YILMAZ 314,'
AYSUKORAY 411,129 GÖZDE İLHAN 368,555 EREN YETER 337,64 TOLGA DEMİR 314/
MÜGE ÖZ 406,305 BÜSRA CİRİT 367,659 GİZEM KALABEÜ 337,344 TACETTİN ERGİNCAN 314,;
PINAR İKİZ 405,41 MELİKE NUR DALSAL 367,251 ERTAN KAÇAN 337,03 YUNUS EMRE EKER 313,;
SAFİYE KUZEY 403,438 NECMİ KAYACIK 365,487 RAMAZAN HOŞGOR 336,11 TOLGA GENCER 312,!
GİZEM BOZAN 403,031 SİNAN ATALAR 365,476 NESLİHAN APAK 335,558 AYŞENURAKAY 312,0|
BURAK BIYIK 400,971 BUKET BAKIR 365,385 UFUKTEMUR 335,508 ELİF SERİN 310,5
ECE ÇAKIR 400,363 ÖMER KORAY BİLGİÇ 362,463 DUYGU CAMCI 334,736 HÜSEYİN ERMAN ÇAKAR 310
NAZALYÜZ 397,916 GÖKÇE ÇİNİ 361,72 NAGİHAN KAYA 334,635 BÜŞRA ERDOĞAN 309,9
PINAR KORKMAZ 397,802 UĞUR BARKIN SUBAŞI 360,65 KÜBRA BAŞARAN 333,927 YALÇIN ARSLAN 309,3
ERHAN YÜKSEL 397,353 RECEP ADIGÜZEL 360,565 ALİCAN AMCA 332,94 SERHAT PALABIYIK 308,9
NİL SAHRA PAZVANT 396,724 BEKİR DAMAR 359,492 ÖZGE MAYA 332,135 TUNAHAN YILDIRIM 308,7
MERVE NUR YILDIRIM 396,405 SEDEF ŞEŞEN 357,405 CEVAT KÖKÇAM 331,917 BİROL AYDIN 308,0:
SALİHA BİÇER 396,402 ALPER DEMİRCİ 355,398 ÖZLEM YİĞİT 334,351 OSMAN DERİNCE 307,5
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ERDEM ÖZER 391,215 MERVE BUKET ÇAVUŞOGLU 350,377 AKINUNER 327,868 SERCAN AROL 301,72
CEMAL ÖNDER KORUKÇU 390,785 UĞUR AYDIN 349,746 CEMAL ŞENOZAN (NAFİZ) 327,774 AYNUR ESER 301,071
KADİR TURAN 390,696 CANSUHAN 347,937 METİN OGUT 326,643 BARIŞ KONAK 300,93
CENKAY KAYAN 389,627 AYÇADİNÇER 346,88 TUĞÇEERYAVUZ 325,991
MİRAY SEVİŞ 389,326 SONER DEMİR 346,659 MEVLÜT YİĞİT 325,236
NİLGÜNTEKEŞ 389,199 SERKANGÜL 346,05 GİZEM BALIKÇI 324,552
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