
Alkol ölüm getirdi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Okuyucu mektupları

Yaklaşık 33 yıldır yazıyorum.
Gemlik Körfez günlük yayınlanmaya 

I başladığından beri de hergün yazıyorum.
Zaman zaman yazdıklarımdan dolayı 

I kutlanırken, kimi de kızanlar, telefon edip 
adını söylemeden eleştirenler, mektup 

L yazanlar veya başka bir yerel gazetede 
cevap verenlerini gördüm.

Bunu sade vatandaş yaptığı gibi, 
siyasiler de yapıyor.

Kendini gazeteci zannedenler de...
Geçtiğimiz günlerde “Dinler savaşına 

[ doğru” diye bir yazı yazdım.
İslam adına terör yapanları eleştirdim.
Ardından Ali Araz kardeşimiz bir mek 

! tup yazarak yazımı eleştirdi.
Yazı şöyle başlıyor

I “Kadri Bey, 25.7.2005 tanihli köşe 
yazınızda islami terör (HAŞA) ismini kul
lanmışsınız. Sizde hiç Allah korkusu yok 
mu? Size böyle bir tanımlamayı kim öğret- 

ıti”.. diye devam ediyor yazı.
Ben de Ali Araz’a diyorum ki, dünyada 

İslam adına terör yapan, kişiler ve örgütler 
। var.

Bu teröristlerin diğerlerinden bir farkı 
yok. Masum insanları öldürüyorlar. Ve de 
bunu İslamiyet adına yaptıklarınız açıkça 
söylüyorlar. Bunun İslama da, inananları- 

I na zararı oluyor.
Siz inanmayabilirsiniz.

Önceki gece saat 04.30 sıralarında Yalova yönünden Gemlik’e gelmekte 
olan İsmail Koçul’un kullandığı özel otomobil aşırı hız nedeniyle, beton 
bariyerlere çarparak takla atınca, araç içinde bulunan sürücü İsmail 
Koçul, Bülent Tuncer yaşamını yitirirken, Nalan Keskin ise yaralandı. 3’de

İsmail Koçul (öldü) Bülent Tuncer (öldü) Nalan Keskin (yaralı)

Yaz sıcaklarının en yoğun olduğu 
bugünlerde serinlemek isteyenler deniz 
lere koşuyor. Dün, sabah saat 10.oo dan 
itibaren Küçük Kumla, Büyük Kumla, 
Karacaali, Narh Köyü sahilleri ile 
Kurşunlu Beldesi sahilleri günü birlik 
piknik yapmak ve denize girmek 
isteyenlerle dolup taştı.
Hava ısısının 37-38 dereceyi göstermesi 
sitelerde ve dairelerde oturanları da 
deneze ve havazlarıkoşturdu.
Sıcaklardan bunalanlar denizde 
serinlerken, sayısı oldukça az olan 
çeşmelerde ise izdiham yaşandı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma ismi muzıgı es iğinde sema goslen sıII IVI I VI II

Gemlik’te tatil
Şimdi tatil zamanı..
Yayın organlarında,Internet sitelerinde 

okuyorum,görüyorum.
Türkiye’nin dört bir yanında insanın 

ağzını sulandıran,içini gıcıklayan ,iştahını 
kabartan bir yığın tatil yeri var.
Aralarında Gemlik yok.

Oysa bizim Gemlik’imizin de ;
Kumla’sı var..
Karacaali’si var.
Narlı’sı var.
Kurşunlu’su var.
Umurbey’i var.
Var var olmasına da..
Sadece var olması yetmiyor.
Oralara can katmak gerek.
İyi ve sıcak konaklama ortamları yarat

mak gerek.
Yöresel ürünlerle hazırlanmış farklı 

lezzetler sunmak gerek.
Gezilecek, görülecek, yüzülecek, tır

manılacak yerler saptamak gerek.
Gemlik’e gelecek dostlara sıcak bir 

hafta sonu sağlamak gerek.
Aslında ;
Kumla-Karacaali arasında konaklama 

tesisleri var..
Aklıma gelenler..
Antik Hotel..
Huzur Pansiyon.
Bolvar Kampı.
Arol Pansiyon.
Kuşkusuz bu yerler kendi olanaklarıyla 

en iyiyi sunmaya çahşıyorlardır.
Ancak, yerel yöneticilerin de desteği 

şart.
Gerek donanım gerekse tanıtım 

anlamında ön ayak olmanın sayısız 
yararları var.

Tesislerde konaklamalı,bölgede gezili 
incelemeli kısa süreli tur programları,bun
ların duyuruları sanırım ve umarım 
Gemlik turizmine çok önemli katkılar ve 
ekonomik girdiler sağlayacak.

Gemlik ve yöresini Türkiye’ye ve 
dünyaya tanıtmak için yurttaş katılımlı 
,yerel yönetim önayaklı girişimler şart.

Önce alt yapı hazırlanacak .sonrada 
tanıtım yapılacak.

Türkiye’de örnek çok.
Turizme mal olmuş bir çok kentde kay

makamlar,belediye başkanları saygıyla 
anılıyor.

Çünkü onların girişimleri ve çabaları 
görev yaptıkları bölgelere çok ciddi 
ekonomik ve sosyal katkı sağlıyor.

Örneğin Safranbolu’yu dünyaya tanıtan 
bir belediye başkanı.

Ayvalık’ı , Datça’yı keşfeden bir kay
makam.

Cumalıkızık’ı Cumalıkızık yapan bir 
yerel siyaset adamı.

Onun için ;
Gemlikli de kaymakamından,belediye 

başkanından,yerel siyasetçilerinden,sivil 
toplum örgütlerinden Gemlik için bir 
şeyler yapılmasını bekliyor.

Deniziyle,zeytiniyle, dağıyla, ovasıyla 
turizm denilince akla gelmek istiyor.

Haksız da sayılmaz hani..

Cumartesi günü 
akşamı Umurbey 
sahasında Tiyatro 
gösterisi olacağını 
müjdeledi.

Diş Hekimi Tanju 
Pala ile Semazen'e 
teşekkür ederek 
çiçek verdi.
Başkan Güler, ayrıca 
13 Ağustos 2005

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Umurbey beldesinde 
yapılan yaz etkinlik
leri eğlencelerinde 
düzenlenen tasavvuf 
müziği ve sema gös
terisi ilgi ile izlendi. 
Celal Bayar Anıt 
Mezar alanında 
yapılan etkinlikte 
belde halkı Hint 
Danslarının ardından 
Türk Tasavvuf Müziği 
ve sema gösterisini 
beğeniyle izlediler. 
Diş Hekimi Tanju 
Pala eşliğinde Bursa 
Türk Tasavvuf Müziği 
Yaşatma Derneği 
Korosu’nun 
sergilediği müzikle 
güzel bir akşam 
geçiren Umurbeyliler, 
semazenın yaptığı 
gösteriyi alkışlarıyla 
eşlik ettiler. 
Belde halkına yaz 
etkinliklerinin devam 
edeceği müjdesini 
veren Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, "Daha 
önce burada 
Budizmin Tasavvuf 
Musikisini izleme fır
satı bulduk, bu 
akşamki gösterimiz

Umurbey Belediyesi’nin Yaz Etkinlikleri kapsamında önceki gece Bursa 
Tasavvuf Müziği Yaşatma Derneği’nin Korosu Anıt Mezar önünde 
konser verdi. Müzikle birlikte sema gösterisi büyük beğeni ile izlendi. İl

de Türk Tasavvuf 
Musikisidir" dedi. 
Musiki eşliğinde 
sema gösterisi yapan 
semazen, izleyenler
den büyük alkış 
alırken etkinlik biti
minde Belediye 
Başkanı Güler, solist

ADNAN TURAN 
Her türlü araç devir 

Yeni kayıt 
Plaka , Ruhsat, Fenni 

muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.

z&(îOİP®©§ (PQ® D® ■G&kâGf’feâSÖ 
C&ate ® Kİ©s - fe®G&][L0CS

Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26
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Aşırı hız ve alkolün neden öldüğü trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Bursa Haber Ajansı Genel Müdürü İhsan 
Bölük, Rotary Derneği’nin konuğu oldu

Önceki gece saat 04.30 sıralarında Yalova yönünden Gemlik’e gelmekte 
olan İsmail Koçul’un kullandığı özel otomobil aşırı hız nedeniyle, beton 

bariyerlere çarparak takla atınca, araç içinde bulunan sürücü İsmail 
Koçul, Bülent Tuncer yaşamını yitirirken, Nalan Keskin ise yaralandı.

İsmail Koçul

Bölük; “Basında 
sansür her 

dönemde sürüyor”

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Önceki gece Yalova 
yolu Kapıkayalar 
Mevkiinde meydana 
gelen trafik kazasın
da 2 kişi hayatını 
kaybetti. 1 kişi de 
ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, önceki gece 
saat 04.30 sıraların
da İznik’ten yola 
çıkan ve Yalova 
yönünden Gemlik’e 
doğru gelmekte olan 
İsmail Koçul (40) 
yönetimindeki 
34 GZS 49 plakalı 
özel otomobil, 
Royal Mermer

Celal Bayar’ı anma programı belli oldu
3.Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar, 
ölümünün 19. 
yıldönümünde 
Umurbey 
beldesindeki Anıt 
Mezar’ın önünde 
anılacak.
Celal Bayar Vakfı 
Başkanı ve Celal 
Bayar’ın kızı Dr. 
Nilüfer Bayar 
Gürsoy, 22 Ağustos 
2005 Pazartesi günü

Bülent Tuncer Nalan Keskin

Fabrikası önünde 
aşırı hız ve alkol 
yüzünden direksi
yon hakimiyetinin 
kaybolması sonucu 
yol kenarında bulu
nan beton bariyer
lere çarpıp takla attı. 
Otomobil içinde 
sıkışarak ağır 
şekilde yaralanan 
sürücü İsmail Koçul 
ile araçta bulunan 
Bülent Tuncer (44) 
ve Nalan Keskin (20) 
olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri 
tarafından araç 
içinden çıkarıldı. 
112 Ambulans eki 

yapılacak anma 
toplantısı prog 
ramını açıkladı. 
Program şöyle: 
Saat 10.oo da 
Umurbey’deki anıt 
mezar’ın başında 
saygı duruşu ve 
resmi tören yapıla
cak. Daha sonra 
10.30 da Konferans 
Salonunda Prof. 
Dr. İlber Ortaylı, 
“Demokrasiye

Geçiş” konulu bir 
konferans verecek.
Saat 12.30 ise 
Umurbey Camiinde 
okunacak mevlit’in 
andından saat 
20.30’da Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Konservatuvarı Türk 
Sanat Müziği 
Konseri, Abdullah 
Fehmi ilköğretim 
Okulu izleyicilere 
sunulacak.

binin yaptığı 
ilk müdahalenin 
ardından sürücü 
İsmail Koçul ile 
arkadaşı Bülent 
Tuncer hastaneye 
götürüldüğü 
sırada hayatlarını 
kaybettiler.
Ağır yaralanan 
Nalan Keskin ise 
Gemlik Kadın 
Doğum ve Çocuk 
Hastanesi’ndeki 
tedavisinin ardından 
hayati tehlikesi 
bulunduğundan, 
Bursa Devlet 
Hastanesine 
sevk edildi.

Kaza sonrası hur
daya dönen araç oto 
parka çekilirken bir 
süre kapatılan yol 
itfaiye tarafından 
temizlendikten 
sonra yeniden 
trafiğe açıldı.
Polis, 2 kişinin 
öldüğü 1 kişinin de 
ağır yaralandığı 
kazayla alakalı 
soruşturma 
başlatırken, aşırı 
hız ve alkolün 
sebep olduğu 
kaza sonrası 
sürücüler daha 
dikkatli olmaları 
hususunda uyarıldı.

Gemlik Rotary 
Derneği’nin 
haftalık yemekli 
toplantısına 
konuk olan Bursa 
Haber Ajansı 
Genel Müdürü 
İhsan Bölük, 24 
Temmuz’un Basın 
Bayramı değil, 
basın çalışan
larının dayanışma 
günü olduğunu 
söyledi.
Türk basınından 
sansürün 
kaldırılışının 
yıldönümü olması 
nedeniyle, Gemlik 
Rotary Derneği 
tarafından toplan
tıya davet edilen 
Gazeteci İhsan 
Bölük, yıllardır 
24 Temmuzların 
bir dayanışma 
günü olarak 
kutlandığını 
belirterek, 
şunları söyledi: 
“Türk basınında 
sansür kalkmadı. 
Sansür çeşitli 
şekillerde sürü 
yor. Gazeteci her 
istediğini yaza
mıyor. Türkiye’de 
gazeteler büyük 
sermaye grup 
larının elinde 
olması da bunun 
bir nedenidir.
Bağımsız 
olamayan 
gazetecinin işsiz 
kalmaması için 
bir çok konuda 
kendi kendine 
oto sansür uygu

luyor” dedi. 
Bölük, Bursa 
basını hakkında 
da Rotary 
Derneği üyeleri 
ne açıklamalar 
yaparken, basın 
çalışanlarının 
ücretle 
sendikasız olarak 
çalıştığını, kendi 
çalışma grubun
da işvereninin 
medyasına karış
madığı belki de 
Türkiye’de 
bu konuda en 
rahat medya 
çalışanlarının 
kendisi olduğunu 
söyledi.
Bursa basınının 
İstanbul basının
dan sonra 
Türkiye’de teknik 
donanım ve 
kaliteli gazeteci 
açısından ikinci 
sırada yer 
aldığına dikkat 
çeken Bölük, 
“Türkiye’de 
sansür her 
dönemde 
oldu şimdi de 
dolaylı şekillerde 
sürüyor” dedi. 
Daha sonra 
Rotary Derneği 
üyeleri Bölük’e 
sorular yönelt - 
tiler. Toplantı 
sonunda Gemlik 
Rotary Derneği 
Dönem Başkanı 
Peyami Çağlar, 
Gazeteci İhsan 
Bölük’e teşekkür 
belgesi verdi.
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Yeniden yapılanmada ilk adım. Gençlik Komisyonu Başkanlığına Serdar Özaydın getirildi

ANAP’lı gençler Aytepe’de buluştu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yeni oluşturulan 
Anavatan Partisi 
İlçe Gençlik Kollan 
üyeleri Umurbey 
Aytepe Gazinosu’nda 
düzenlenen 
kahvaltıda biraraya 
geldiler.
Anavatan Partisi İlçe 
Başkanı Ferhat Kurt 
ile Yönetim Kurulu 
üyelerinin de hazır 
bulunduğu kahvaltılı 
toplantıya, Umurbey 
Belde Başkanı 
Halil Çeiebi'de katıldı. 
Yeni oluşturulan 
Gençlik Komisyo 
nu’nun eskilerle 
yenilerin birbirlerini 
tanıyıp kaynaşmaları 
için kahvaltılı toplantı 
düzenlediklerini açık
layan İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, Gençlik 
Kolları Başkanlığına 
getirilen Serdar 
Özaydın’ı tanıttı.

YÖNETİMDE 
DEĞİŞİKLİK 
YAPIYORUZ 
Gençlik Kollarının 
başkanlığında 
önümüzdeki gün
lerde görev dağılımı 
yapacaklarını 
bildiren Ferhat 
Kurt, İlçe yöneti
minde de bazı 
değişikliklere 
gideceklerini 
söyledi.
Yeniden yapılan
mayı gençlik 
tabanından başlat
tıklarını söyleyen 
Kurt, Genel 
Başkanları Erkan 
Mumcu ile eski 
başarılı günlerine 
döneceklerini 
söyledi.
Kadın kollarında da 
yeniden yapılanmaya 
gideceklerini bildiren 
Kurt, tabandan 
başladıkları

yenileşmeye tavanda 
devam edeceklerini 
ve Gemlik 
siyasetinde eski 
başarılı günleri 
halkın kendilerine 
verecekleri 
güvenle yeniden

yakalayacaklarını 
söyledi.
BAŞARILI 
OLACAĞIZ
Umurbey Aytepe'de 
düzenlenen 
kahvaltılı toplantıda 
yeni arkadaşlarını

tanıyan
Serdar Özaydın, ilk 
atıldığı aktif siyasette 
arkadaşlarının

kendisine verecekleri 
destek ile başarılı 
olacağına inandığını 
söyledi.

Yurdun iç ve kuzey 
kesimlerinde 
önümüzdeki üç gün 
içinde sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağış geçiş
leri görülecek.
Yağışların, bugün 
Doğu Akdeniz'in 
doğusu ile Doğu

Erksin, 
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Karadeniz'in 
doğusunda etkili 
olması bekleniyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden alı
nan "Meteorolojik 
Değerlendirmeye" 
göre, önümüzdeki üç 
gün içinde yurdun iç 
ve kuzey kesim
lerinde sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağış geçiş
leri görülecek. 
Buna göre, bugün İç 
Anadolu, Batı 
Akdeniz'in iç kesim
leri, Doğu Akdeniz, 
Doğu Karadeniz ve 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeyi ile Ordu, 
Tokat, Bolu, Düzce,

Afyon ve Kütahya 
çevrelerinde 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağış bekleniyor. 
Yağışlar, Doğu 
Akdeniz’in doğusu 
ile Doğu Karade 
niz'in doğusunda 
etkili olacak.
Yarın ise 
Marmara'nın kuzeyi, 
Batı Karadeniz 
kıyıları, Doğu 
Karadeniz, Doğu 
Anadolu'nun kuzeyi, 
Doğu Akdeniz'in 
doğusu ile Sivas 
çevrelerinde 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağış tahmin 
ediliyor.

3 Ağustos Çarşamba 
günü ise 
Marmara'nın kuzeyi 
ve doğusu, Batı ve 
Orta Karadeniz'in 
kıyıları, Doğu 
Karadeniz, 
Doğu Akdeniz'in 
kuzeyi ile Tokat 
çevrelerinde 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak j 
yağış görülecek. ’ 
Yağışların öğle ve^*. 
akşam saatlerinde 
kısa süreli ve lokal 
olması bekleniyor. 
Hava sıcaklığı yağış 
alan yerlerde biraz 
azalacak, diğer 
yerlerde önemli bir 
değişiklik 
olmayacak.
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GEMLİK’TE BİR İLK

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

z SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
z ULTRASONOGRAFİ (US)

z RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
z 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

z GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.30 17.00 |

Dr. Ertan OKAY - Radyoloji Uzmanı

Merkezimizde en son teknoloji Ultrasonografi 
Cihazı bulunmaktadır.

Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar hastalık
larını teşhis edebilmekteyiz.

Gebelikte kullandığımız dünyanın en gelişmiş
4 boyutlu Ultrasonografi cihazıyla bebeği anne 

karnında canlı bir şekilde renkli olarak görmekteyiz.
SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

ULTRASONOGAAFİ ACİL DURUMLARDA 
24 SAAT 

5136529 NOLU 
TELEFONDAN 

BİZE 
ULAŞABİLİRSİNİZ

Merkezimizde Spiral Bilgisayarlı Tomografi Cihazı 
ile tüm Bilgisayarlı Tomografi (BT) çekimleri yapıl
maktadır.

TEL: 513 65 29 -30 Adres : Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK

En yeni teknolojiyle gerçekleştirdiğimiz çekimler 
sayesinde tüm organ dokulardaki hastalıkları teşhis 
etmekteyiz. FAX: 513 65 18 (Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 

e-mail: tomokay@gmail.com

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

Çjsısap
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

1

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

mailto:tomokay@gmail.com


1 Ağustos 2005 Pazartesi EöES
■■■GÜNLÜK SİYASİ GAZETE M

Sayfa 6

Ağustos ayında teto ftal Öğretmene zam hazırlığı yapılıyor,
Türkiye'de son 4 yılın 
istatistik verilerine 
göre, en fazla ölümlü 
ve yaralamalı trafik 
kazaları ağustos 
ayında yaşanıyor. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 
internet sitesinden 
derlenen bilgiye göre, 
son 4 yılda sıcaklık
ların artmasıyla 
tatilcilerin seyahatleri, 
gurbetçilerin yurda 
gelmesi ya da ayrıl
ması 
gibi nedenlerle, 
ağustos aylarında 
diğer aylara oranla 
daha fazla 
ölümlü ve yaralamalı 
trafik kazaları oluyor. 
Türkiye'de 2000 yılı 
Ağustos ayında 
yaşanan 39 bin trafik 
kazasında 481 kişi 
öldü, 13 bin 373 kişi 
yaralandı.
2001'de ise 33 bin 227 
trafik kazasında 355 
kişi öldü, 10 bin 410 
kişi yaralandı.
Ağustos ayı, 2003 ve 
2004 yıllarında da 
aylara göre en fazla

ölümlü ve yaralamalı 
trafik kazalarının 
yaşandığı ay olma 
özelliğini 
korudu.
2003'de meydana 
gelen 422 bin 302 
kazadan 36 bini ağus
tos ayında 
gerçekleşti. Kazalarda 
325 kişi öldü, 2 bin 
818 kişi yaralandı.
2004'de 494 bin 851 
kazanın 41 bin 
792'si ağustos 
ayında oldu. Bu 
kazalarda 323 kişi 
hayatını kaybetti, 3 
bin 82 kişi de yara

landı.
-KAZALARIN 
EKONOMİYE 
ETKİSİ-
Türkiye genelindeki 
trafik kazalarının 
ekonomiye verdiği 
zarar ise 
hafife alınmayacak 
boyutlara ulaştı. 
Kazalar, 2003'de ülke 
ekonomisine 468 
milyon 335 bin 636 
YTL zarara yol açtı. 
2004'de ise 494 bin 
851 kaza, 652 milyon 
191 bin 328
YTL ekonomik kayba 
neden oldu.

Zor şartlar altında 
çalışan öğretmenlerin 
yüzü gülecek. Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik’in 
başkanlığındaki heyet 
zam için kolları 
sıvadı. Zam için 
yapılan çalışma 
Başbakanlık'ta! 
GELECEĞİMİZİ 
emanet ettiğimiz 
öğretmenlerin maaş 
sorununa neşter 
atıldı. Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik 
başkanlığında 
Bakanlık’ta bir heyet 
oluşturuldu. Kırsal 
kesimde görev 
yapanların, yeni 
atanacak öğretmen
lerin maaşına kadar 
her detay masaya 
yatırıldı...
OLUMLU GÖRÜŞ 
MAAŞLARIN düşük
lüğü rahatsızlık 
yaratıyordu. Heyet bu 
durumu göz önüne 
alıp zam oranının 
yanısıra maaşları ek 
ders ücretleriyle 
desteklenmesi kararı 
aldı. Teklif, Maliye 
Bakanhğı’na sunuldu. 
Bakanlığın olumlu 
görüş bildirmesi

üzerine paket 
Başbakanlığa 
gönderildi. 
ZAM paketinde 
sadece öğretmenler 
yok. Bugüne kadar ek 
ders ücreti almamış 
olan öğretmenevleri, 
akşam sanat okulları, 
veri hazırlama 
memurları hatta 
hizmetli personel 
kadrosundakiler de 
yararlanacak. Maaş 
zammı dışında 200’er 
milyon lira ek ders 
ücreti verilecek... 
620 MİLYON LİRA 
TÜM kamu personeli 
maaşlarının iyileştir
ilmesiyle ilgili düzen
leme Başbakanlık’ta 
inceleniyor. Öğret
menlerle, sağlık ve 
emniyet çalışanları 
için özel bir düzen
leme yapılıyor. 
Binlerce sözleşmeli 
öğretmenin 240

milyon lira olan 
maaşı da yeni düzen
lemeyle 620 milyon 
liraya çıkacak... 
600 BİN 
ÖĞRETMENİN 
KADERİNİ 
BELİRLEYECEK 
ATAMALAR 
Hangi branşta 
kaç öğretmen alı
nacak? Müdür 
rotasyonları nasıl 
yapılacak?
Nokta atamalar nasıl 
yapılacak? Hangi ile 
ne kadar 
atama olacak? 
Usta öğreticiler ne 
olacak? 2006’da 
öğretmen alınacak 
mı? İlk kez atanacak
ları ne bekliyor? 
Zorunlu hizmet bölge 
kriterleri?
Bürokrat eşleri ne 
olacak?
Yeni öğretmenler 
kaç para alacak?

AROL MOBİLYA.
q2”“ MUTFAK DOLAPLARI

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

4M PANSİYON
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

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

Dereağzı Mevkii • Büyükkumla / GEMLİK 
Rezervasyon Tel: 539 03 03

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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Tıpta Uzmanlık Sınavına 
başvuru süresi sona eriyor

Eylül Dönemi Tıpta 
Uzmanlık Sınavı'na 
(TUS) 25 Temmuz'da 
başlayan başvuru 
süresi bugün mesai 
saati bitiminde 
sona eriyor.
Tıpta uzmanlık 
eğitimi görmek 
üzere Sağlık 
Bakanlığı eğitim 
hastanelerine, 
üniversitelerin 
tıp fakültelerine ve 
Gülhane Askeri 
Tıp Fakültesi'ne 
alınacak adaylara 
yönelik TUS, 
10-11 Eylül 2005 
tarihlerinde

Ankara'da 
gerçekleştirilecek.
Sınava, 1 Ağustos

AOL femite elt ■ lıiı tanınıyor
Açık Öğretim Lisesi 
öğrencilerine ek 
sınav hakkı 
tanındığı bildirildi. 
28 Ağustos 2005 
tarihinde aralarında 
Mersin'in de 
bulunduğu 11 il 
merkezinde yapıla
cak sınavın başvu
ruları 01-05 Ağustos 
2005 tarihlerinde 
kabul edilecek. 
Mersin İl Eğitim 
Hizmetleri 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya

ABONE
OLDUNUZ MU?

OKUYUN-OKUTUN 
ABONE OLUN

2005 tarihine kadar 
mezun olan adaylar 
başvurabilecek. 
Sınava girmek 
isteyen adaylar, 
başvuru evrakını 7 
YTL karşılığında 
Sağlık Bakanlığı il 
müdürlüklerinden 

göre, ek sınav 
hakkından 
Açıköğretim 
Lisesi Genel Lise 
Programı'nda en az 
5 ve fazla dönem 

alabilecekler. 
Adaylar ayrıca, 75 
YTL sınav ücreti 
yatıracak. Adaylar 
kılavuzdaki kurallara 
göre doldurdukları 
başvuru belgesini, 
sınav ücretini 
yatırdıklarını gös

öğrenim gören 
öğrenciler 
yararlanabilecek. 
Ek sınav hakkından 
yararlanabilecek 
öğrenciler arasında 

terir dekontla birlik
te yine Sağlık 
Bakanlığı il 
müdürlüklerine 
teslim edecekler. 
2005-Eylül Dönemi 
TUS'un birinci 
basamağını 
oluşturan 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.

genel liselerden 
Açıköğretim 
Lisesi'ne geçiş 
yapanlar, mezun 
olabilmek için 
gereken 40 ve 
daha az krediye 
ihtiyacı bulunan 
öğrenciler de yer 
alıyor. Açıklamada, 
başvuruların 
Ziraat Bankası'na 
yatırılacak 20 
YTL'lik sınav ücreti 
ile birlikte müdür
lüğe yapılacağı 
bildirildi.

Anadolu Üniversitesi’ne
yetenek sınavı ile 
öğrenci alınacak

Anadolu Üniversitesi 
(AÜ), 2005-2006 
akademik döne
minde, Beden Eğitimi 
ve Spor 
Yüksekokulu, Eğitim 
Fakültesi, Engelliler 
Entegre 
Yüksekokulu, Devlet
Konservatuvarı ve
Sivil Havacılık 
Yüksekokulu'na ön 
kayıt ve özel yetenek 
sınavıyla öğrenci alı
nacak.
AÜ'nün web 
sitesinde yer alan 
açıklamaya göre, 
Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu 
Antrenörlük Eğitimi, 
Beden Eğitimi ve 
Spor Öğretmenliği, 
Rekreasyon ve Spor 
Yöneticiliği bölümler
ine girecek adayların 
ÖSS'de en az 185 
puan almaları 
gerekiyor.
ÖSYM tarafından 
belirlenen kontenjana 
göre 4 bölüme 
toplam 160 öğrenci 
alınacak. Bunun için 
yapılacak özel 
yetenek sınavına ön 
kayıtlar, 8-23 Ağustos 
tarihlerinde, kesin 
kayıtlar ise 7-8 
Eylül'de Beden 
Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu'na 
yapılacak.
Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar 
Eğitimi Bölümü 
Resim-İş Öğretmen
liği Lisans 
Programına da 60 
öğrenci alınacak. 
Sınava başvuracak 
adaylardan ÖSS'den 
185 veya 
daha üstü puan almış 
olmaları gerekiyor. 
Engelliler Entegre 
Yüksekokulu'nun 
Grafik Lisans 
Programı için 11, 
Seramik Lisans 
Programı için de 11 
olmak üzere toplam 
22 öğrenci alacak. 
Başvuru yapacak 

adayların, işitme 
engelli olmaları ve 
ÖSS'den 160 veya 
daha fazla puan 
almış olmaları 
gerekiyor.

Devlet 
Konservatuvarı
Sahne Sanatları
Bölümü'nün Tiyatro 
ve Opera ile Çalgı 
Yapım Bölümü Yaylı 
Çalgılar Yapımı 
anasanat dallarına da 
öğrenci alınacak.

Ön kayıt yaptırmak 
isteyen adayların 
ÖSS'den 185 veya 
üstünde puan 
almaları, Müzik 
Bölümü'nü isteyen
lerin de konservatu- 
var lise devresinden 
mezun olmaları, kon- 
servatuvar dışından 
müracaat edecek lise 
veya dengi okul 
mezunlarının ise 
ÖSS'den en az 185 
puan almış olmaları 
gerekiyor.
Güzel Sanatlar 
Fakültesi'nin Baskı 
Sanattan, Cam, 
Heykel bölümlerine 
15'er, Çizgi Film, İç 
Mimarlık ve Resim 
bölümlerine 20'şer, 
Grafik Bölümü'ne 25, 
Seramik Bölümü'ne 
de 30 kişi olmak 
üzere toplam 160 
öğrenci alınacak. Ön 
kayıt yaptırmak 
isteyen adayların 
ÖSS'den 190 veya 
üstünde puan 
almaları gerekiyor. 
Sivil Havacılık 
Yüksekokulu Pilotaj 
ile Hava Trafik 
Kontrol bölümlerine 
ön kayıt ve özel 
yetenek sınavıyla 
toplam 20 öğrenci 
alınacak.
Bu bölümlere önkayıt 
yaptırmak isteyen
lerin ÖSS'den en az 
195 puan almaları 
gerekiyor.
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Eski DEP'liler parti kuruyor ftalıitetetorototol'Misi
DEP eski 
Milletvekilleri 
Leyla Zana, 
Orhan Doğan, 
Selim Sadak ve 
Hatip Dicle'nin 
başlattığı 
partileşme 
çabasında 
sona gelindi. 
Kurucular Kurulu 
belirlenen 
Demokratik Toplum 
Hareketi'nin 
(DHT) yakın bir 
zamanda resmen 
partileşeceği 
bildirildi. DTH 
Koordinasyon 
Kurulu tarafından 
yapılan yazılı açıkla 
mada, partileşme 
çalışmaları kap
samında dün 
Ankara'da son bir 
toplantı yapıldığı 
belirtildi. Söz 
konusu toplantıda 
bugüne kadar 
yapılanların

değerlendirildiği 
ifade edilerek, 22 
Ekim 2004 tarihin
den itibaren Türkiye 
çapında 300 bin 
kişinin katılımıyla 3 
bin delege seçildiği 
hatırlatıldı. 3 bin 
delegenin ise 400 
kurucu üyeyi 
belirlediği 
kaydedilen açıkla
mada, kurucular 
kurulunun oluştu
rulmasıyla DTH 
Koordinasyon 
Kurülu'nun 
görevinin sona 
erdiği belirtildi.

Kurucular kurulu
nun en yakın 
zamanda bir 
araya geleceği 
bildirilen 
açıklamada, 
"Yürütülecek 
hazırlık çalışmaları 
en kısa zamanda 
tamamlandıktan 
sonra, kamuoyuna 
da bildirilecek 
tarihte Parti 
Kurulucular 
Kurulu toplantıya 
çağrılarak parti 
kuruluşumuz 
gerçekleşecektir" 
denildi.

Türkiye'nin 3 
Ekim'de Avrupa 
Birliği (AB) ile müza
kerelere başla
masının koşulu olan 
Gümrük Birliği Ek 
Protokolü'nün imza
lanmasına, 
Demokratik Sol Parti 
(DSP) Genel 
Başkanı Zeki 
Sezer'den 
tepki geldi. 

Sezer, AK Parti 
Hükümeti'nin 
Gümrük Birliği
Ek Protokolü'nü 

imzalamakla BM 
çerçevesinde 
başlaması 
düşünülen Kıbrıs 
müzakerelerinin 
tehlikeye attığını 
belirterek, "Bu imza
yla Kıbrıs Rum 
Kesimi'nin 
sürdürdüğü poli-v 
tikaya boyun 
eğilmiş, açıkçası 
Rumlar'ın oyununa 

gelinmiştir" dedi. 
Sezer yaptığı yazılı 
açıklamada, Gümrük 
Birliği Ek 
Protokolü'nün imza
lanmasıyla Kıbrıs 
konusunun 
Birleşmiş Milletler 
(BM) çerçevesinde 
yapılacak müzak
ereler yerjne doğru
dan AB içerisinde 
ele alınacağını öne 
sürerek, "Bu yolla 
Rumlar hedef ve 
taleplerinde daha 
ısrarcı olabilecektir" 
şeklinde konuşüu. 
Sezer, bu şüreçte 
Rum tarafının, AB 
zemininde bir süre 
sonra Türkiye'ye 
"Askerlerinizi 
Ada'dan çekin", 
"Anadolu'dan gel
erek Ada'ya yer- - 
leşmiş olanları geri 
götürün" diye 
tehditlerde bulu
nacağını iddia 

ederek sözlerine 
şöyle devam etti: 
"Bu durum, 
yalnızca Türkiye'nin 
Kıbrıs konusunda 
dayatmalarla karşı 
karşıya kalması 
anlamına 
gelmeyecek; aynı 
zamanda AB’ye 
üyelik sürecinin de 
tümüyle tehlikeye 
girmesi sonucunu 
doğuracaktır." 
Sezer, Ek 
Protoköi'ün 
imzalanmasının 
AB'nin KKTC ile 
ticaretinin doğrudan 
yapılmasını hukuken 
olanaksız hale 
getirdiğini ifade 
ederek, "AK Parti 
Hükümeti Ek 
Protokolü imzala
makla, Türkiye'yi 
geri dönülmez zor 
bir sürece sokmuş
tur" açıklamasında 
bulundu

UNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ

New Holland Trakmak 
Traktörlerinde kampanya! 

New Holland Traktörlerinin
Yeni Çift Çeker Modelleri

ÜNVER TRAKTÖR
Nevv Holland Trakmak 

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

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YIL Vadeli Olarak 
satışa Sunulmuştur.

* 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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Köprü gelirleri rekora koşuyor
Getirisi ile bütçeye 
önemli bir kaynak 
sağlamanın yanı sıra 
önemli yatırımlara da 
katkı sağlayan 
köprü ve otoyollar 
para basmaya 
devam ediyor. 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nün 
son verilerine 
göre, 2005 yılı 
Haziran ayı sonu 
itibari ile köprü 
ve işletmedeki 
paralı otoyollardan 
elde edilen 
toplam gelir 
161 milyon 701 
bin 281 YTL 

olarak gerçekleşti. 
Söz konusu süre 
içerisinde 
İstanbul I. Boğaziçi 
köprüsü ile Fatih 
Sultan Mehmet

köprülerinden geçiş 
yapan 66 milyon 
860 bin 592 bin 
araçtan, 76 milyon 
802 bin 765 YTL 
gelir elde edildi. 
Aynı süre, 
içerisinde 
işletmedeki paralı 
otoyollardan ise 
84 milyon 989 
bin 710 YTL 
gelir elde edildi.

Bu süre içerisinde 
paralı 
otoyollardan çift 
yönlü olarak 
54 milyon 255 
bin 689 adet 
aracın geçiş 
yaptığı bildirildi. 
Geçtiğimiz yıl 
toplamında 
boğaziçi ve paralı 
otoyollardan toplam 
302 milyon YTL

Lojmanlar konut 
alanı olarak satılacak

Dünya Ticaret 
Merkezi'ne 
dönüştürülerek 
satışa çıkarılan 
TBMM Lojmanların 
da, çok katlı bloklar
dan sonra villaların 
bulunduğu bölge de 
konut alanı olarak 
satılacak.
Maliye Bakanlığı, bir 
süre önce 400 vil
lanın bulunduğu 
sahanın da konut 
alanına dönüştürül 
mesi için gerekli 
çalışmaların başlatıl
ması kararını aldı. 
Bunun ardından da 
imar planında 
mağaza ve show-

room olarak belirtilen 
villaların bulunduğu 
bölgenin çok katlı 
blokların dikileceği 
konut arsasına 
dönüştürülmesi için 
Emek İnşaata yetki 
verildi. Emek İnşaat 
da söz konusu böl
genin toplu konut 
alanına dönüştü 
rüimesi için imar 
değişikliği hazırlık
larına başladı. Emek 
İnşaat, ön çalışmalar 
tamamlandığında 
yeni plan için 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanhğı'na başvu
racak. Buna paralel 
olarak da villaların

. BURSA HAKİMİYET VE .
1 KENT GAZETELERİNE 1

İLAN ve REKLAM ALINIR |
A| KÖRFEZ REKLAM ■

1 TEL: (0.224) 513 96 83 1

(302 trilyon lira) 
gelir elde edilmişti. 
Bu yılın ilk altı 
aylık gerçekleşmeleri 
dikkate alındığında 
2005 yılı sonunda 
boğaziçi 
köprüleri ile 
otoyollardan elde 
edilecek toplam 
gelirin 350 milyon 
YTL'yi aşması 
bekleniyor.

bulunduğu bölgenin 
toplu konut alanı 
olarak düzenlenme
sine yönelik imar 
planı değişikliği 
gerçekleştirilecek. 
Yetkililer, yeni imar 
planı çalışmalarının 
1-1.5 ay içinde bitir
ilmesinin öngörül 
düğünü bildirdiler. 
Yürütülen çalış
malara göre, 400 vil
lanın bulunduğu 
sahanın da çok katlı 
konutların inşa edile
ceği konut alanına 
dönüştürülmesinin 
ardından hemen ihal
eye çıkılacak.
Bölgenin oldukça

geniş olması dikkate 
alınarak, villaların 
bulunduğu bölgenin 
bölünerek satılması 
görüşü benimsendi. 
Yetkililer, şimdiden 
villalara toplu konut 
yapmak isteyen çok 
sayıda müteahhidin 
kendilerine başvu
rarak, gelişmeler 
hakkında bilgi 
aldığını belirttiler. 
Bu arada, lojmanların 
bulunduğu bölgede 
kurulacak olan ve 
arsası 2 milyon 820 
bin dolara satılan 
ticari merkezin inşası 
da sürüyor. Arsası 4 
milyon

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

Bana göre....
Bir amatör futbol takımı, sezonu büyük 

tantanalarla açarlar. Düşündükleri şey, 
oynayacakları sezon şampiyon olmak 
kadroya gençler bir evvelki sene kadro dışı 
kalmış hiç oynamamış futbolcular sanki af 
çıkmış gibi yapılan açılışa katılırlar.

Hocanın ve yanındaki yardımcısının 
yüzünde gülücüklerle sezonun idmanını yap
tırırlar.

Günler böyle şen neşe içinde geçer, 
idmanlar ilerledikçe hocanın ve sporcuların 
kafasında maç hayalleri gelişir.

Hocaya göre maç yapma zamanın kanaati 
geldiğinde hoca kendine göre bir takla 
anlaşarak maç yapılır.

Bazı spor adamları ilk maçlarını zayıf bir 
takımla maç yapılması taraftarıdır.

Zira ilk maçlarda alınacak galibiyetler 
sporcular üzerinde etkili olur kanaati 
uyandırır, düşüncesine kapılırlar.

Özel maçlar bir idman deneme maçıdır 
ilerideki tarihlerde takım teşkili yapılırken 
kimi nerde nasıl oynatırım düşüncesine 
kapılır.

Bir özel maçta örneğin bir sağ beki hiçbir 
zaman sol bekide düşünmez.

Hocaya maç sonrası sohbette hocam 
şunu burada bir denesen, ne der acaba?

Bakın hoca istemiyorsa, söyleyecek 
acemice lafları sıralarlar, yok o kişi orada 
oynayamaz Onun tekniği yok gibi ipe sapa 
gelmez lafları konuşur dururlar.

Günler, idmanları kovaladıkça hiç bir 
zaman şunu idmanda yapılan çift kalede bile 
denese. Hoca; bilinç altında bazı formülleri 
düşünmüştür.

Oynatacağı sistemde o futbolcu iyidir. 
Yahut bu sisteme bu futbolcu olmaz gibi.

Bu düşünceleri fazla yazmıyorum.
Bir futbolcu her mevkiinde oynar ama bir 

futbolcunun sevdiği bir mevkii vardır.
Mesela kalede oynayan kişiyi sol açık 

oynatabilirsiniz, kalede oynadığı kadar sol 
açıkta randıman vermez.

İdmanlar bunun için yapılır ve bu 
sporcuya oynadığı mevkiiye göre idmanda 
verilir.

Takımda bütün futbolcular aynı idmanı 
yapmakla beraber kişiye özel olarak az veya 
daha fazla idman yaptırılır.

Örneğin bir stoperin bir orta saha oyunr 
cularının kendilerine haz idman şekilleri, bir 
kalecinin bir sol açığın idman şekilleri 
değişiktir.

Öyle bir durum gelir ki hoca bir futbol
cuyu istediği yerde oynatmayıpta ilerideki 
maçlarda bu futbolcu bana yaramıyor diye 
kadro dışı bırakıldığına çok zaman şahit 
olduk.

Geçen sene Gemliksporda da böyle 
hadiselere zaman zaman rastladık.

A takım teşkil edilip arada bir yapılan 
idman maçında söylendiği halde oynatıl
mayan genç takım oyuncuları zaman içinde 
A takım kadrosuna alınıyorlar bu durum 
neden daha evvel düşünülmüyor.

Bir takım hocasının kaprisi inanın hem 
sporculara, hem de kulübüne büyük zarar 
verir.

Bu düşünceden geri dönülmesi diye de 
bir şey olmaz. Ne yazık ki bunları hep 
gördük.

Ya başladığı gibi yapılsın yahutta bu işi 
ben yapamıyorum dersin. Çok biliyorum 
havalarda olmasın. İşte çok biliyorum havası 
kendisini dev aynasında görmek hem takıma 
hem kulübü destekleyen taraftarı zarar veren

Hocalar çok bilmeli ama iyi bilmeli dürüst 
olmalılar.

Şeytanlık bazer zarar verir ileride 
bakarsınız şeytan çarpar olur ya...
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tovuz enfeksiyonları keyfinizi bozmasın zmanlardan sünnet uyarısı
Sıcak yaz günlerinde 
serinlemek isteyenler 
havuzlara koşuyor. 
Ancak temizlik 
koşullarına dikkat 
edilmediği takdirde, 
havuzlar göz sağlığı 
için tehlike 
oluşturuyor.
Yaz aylarında yapılan 
hafta sonu faaliyet
lerinin arasında 
havuza gitmek de 
geliyor. Yazın sıcağını 
üzerinden atmak 
isteyenler kendilerini 
havuzlara atıyor. 
Ancak bazı noktalara 
dikkat edilmediğinde 
hafta sonu keyfi tatsız 
sonuçlar doğurabiliy
or. Havuzların yarattığı 
en önemli tehlike 
gözlerde oluşan enfek
siyonlar. Elbette 
yüzmek gibi son 
derece sağlıklı ve fay
dalı bir spor ile 
hastalığı bir arada 
düşünmek hoş değil. 
Ancak özellikle havu
zlardan bakteri kapıp, 
enfeksiyona 
yakalananların sayısı 
küçümsenmeyecek 
kadar çok.
AcıbademGöz Sağlığı 
Merkezi Göz 
Hastalıkları Uzmanı Dr.

Mahmure Borlu, havu
zlarda temizlik 
koşullarına çok dikkat 
edilmesi gerektiğini 
belirterek bir noktanın 
altını önemle çiziyor: 
"Havuzun klor miktarı 
çok önemlidir. Klor 
aşırı miktarda olursa 
gözde irritasyon 
yaratarak kızarma, 
yanma gibi belirtilere 
yol açar. Bir havuza 
temiz diyebilmek için 
klor kullanmanın 
yeterli olmadığını 
unutmamak gerekir. 
Sadece klor kullanarak 
temizliği sağlanan 
havuzlarda yüzenlerin 
başlarını suya sokma
malarını öneriyorum". 
Bakteriler tehlike 
yaratıyor. Havuzlarda 
yüzenleri bekleyen 
tehlikelerden biri de 
bakteriler. Bakteriler 
gözlerde konjuktivite 
neden oluyor.
Konjuktivit, gözün ilti
haplanması anlamına 

geliyor. Gözlerde 
kızarma, yanma gibi 
belirtilere yol açıyor. 
Bu hastalığın tedavisi 
zor değil. Kısa süreli 
damla kullanımı ile 
tedavi ediliyor. Ancak 
havuzdaki asıl tehlike 
sadece havuzlarda var 
olan özel bir bakteri 
türü. Havuzda üreyen 
bu bakteri gözlerde 
salgın şeklinde 
görülen "havuz kon- 
juktiviti" ne sebep 
oluyor. Dr. Borlu bu 
konjuktivit türünde 
gözün dış zarında 
zedelenme yaptığını 
belirterek şunları 
söylüyor: "Salgınlara 
yol açar. Tedavide 
antibiyotikli damlalar 
kullanılsa da kesin 
yanıt vermez. Kendi 
tablosunu tamamlar. 
Bu sebeple tedavide 
daha çok gözü rahat
latmayı amaçlarız". 
Lensle havuza girmek 
doğru değil I

Lens kullanan kişiler 
havuza ya da denize 
lensleriyle girmeyi ter
cih ediyorlar. Oysa 
lensle havuza girmek 
iki açıdan risk taşıyor. 
Birincisi havuz suyu 
gözden lensi çekip 
alabiliyor. İkincisi ise 
göz bir bakteri 
kaparsa lenslerde bu 
bakteri daha kolayca 
üreyebiliyor. Dr. Borlu 
lensler bakterileri 
daha kolay barındıra
bileceği için, lens kul
lananlara havuza 
lensle girmemelerini 
öneriyor.
Temizlik kurallarına 
uymayan havuzların, 
kirli olarak 
adlandırılan denizler
den daha tehlikeli 
olduğunun altını çizen 
Dr. Borlu havuza 
girmek isteyenlere şu 
önerilerde bulunuyor: 
-Temiz olduğundan 
emin olduğunuz havu
zları tercih ediniz.
-Enfeksiyonlara 
yakalanmamak için 
yüzme sırasında deniz 
gözlüğü kullanınız.
-Kontakt lens kullanıy
orsanız yüzme sırasın
da kesinlikle lens
lerinizi çıkarınız.

Uzmanlar, sünnet çağına gelen çocukların, 
hijyenik ortamda sünnet edilmeleri gerektiği 
konusunda aileleri uyardı.
Korkuteli İlçesi'ndeki Özel ER-FA Polikliniği 
Doktoru Ertuğrul Bucaklıoğlu, hijyenik 
olmayan ortamlarda yapılan sünnetlerin 
çocukların cinsel organlarında kanser 
hastalığına dahi neden olabileceğine dikkat 
çekti. Dr. Bucaklıoğlu, "Sünnet ülkemizde 
rutin yapılan bir işlemdir. Batı ülkelerinde ve 
Hıristiyanlık aleminde ancak zorunlu durum
larda uygulanmaktadır. Sünnet derisi altında 
kistik oluşumlar ve iltihaplar sık görülmekte 
ve bu bölgede iltihapların olmasına zemin 
hazırlamaktadır. Bu nedenle son zamanlar
da Batı'da da sünnet yaygınlaşmaktadır. 
Sünnetsiz erkeklerde cinsel yollarla geçen 
hastalıklar daha sık görülmektedir. Dünyada 
her 6 erkekten 1 tanesi sünnet olmaktadır 
ve yıl 15 milyon sünnet yapılmaktadır. Şu an 
Batı ülkelerinde yaygın olarak kullanılan 
Smart Klamp tekniği komplikasyonları 
ortadan kaldırmıştır. Bu aletin özel tasarımı 
sayesinde penis neşterden korunur, isten
meyen şartlar oluşmaz. Bu nedenle hemen 
hemen hiç kan akmaz, AIDS veya Hepatit B 
gibi bulaşıcı hastalıklar söz konusu olmaz. 
Sünnet işlemlerinde yaranın iyileşmesini 
Smart Klap sağlamaktadır. Smart Klamp 
sterilize edilmiştir ve 1 kez kullanılır" dedi

HAÇIN
Yazan : Zebercet COŞKUN

Ertesi sabah Teğmen Ohannes,Dr. Dikran, 
Cebeciyan, Hamparsun, Mihran Katayan ve 
partili partisiz sözü geçen bir çok kişi odama 
geldi. Durumu daha önce öğrenmişler; Önce 
aileleri ile, sabah şafak söktüğünden beri de 
aşağı toplantı salonunda kendi aralarında 
görüşmüşler. Haçin'den hiçbir şekilde ayrıl
mayacaklarını ve çoluk çocuklarını da gönder
meyeceklerini söylediler. Fransız bayrağı altın
da son nefeslerine dek dövüşmeye kararlı 
olduklarını Mösyö Tvarde’ye bildireceğim. 
Rahatladım, benim istediğim de bu idi zaten. 
En güç durumda bile bizler için şimdilik en 
emin yer şu iki dağın arasıdır. Ölmemek için 
savaşacağız.

Gelenler gittiler. Kısa bir süre sonra yine 
tıkırdadı kapı.

Girin!
Gelen postahaneden genç bir çocuk. Beni 

selamladı ve bir kağıt uzattı. Telgraf... 
Feke'den çekilmiş. Altında Cezmi imzası var.

Sizinle önemli bir meseleyi görüşmek üzere 
Arşak Semizyan Feke'den yola çıkmıştır. 
Selamlar.

Şaşırdım. Cezli ile gizli görüşecek hiçbir 
şeyim yok. Hem de meraklandım. Bakalım ne 
istiyor? Gelsin görüşelim... Neyin nesiyse? 
İstediği neyse?

Arşak Semizyan belli ki sabahtan çıkmış 
yola. Telgraftanız sonra geldi. Odacı haber 
verdi, bekletmeden aldılar içeri.

Çık!., dedim odacıya. Yalnız görüşe
ceğiz!.

Arşak Semizyan koyu renk, kalın bir palto 
giymiş, ayağında şalvar, potin; boynu kulak
tan sarılı, fesini sola yatırmış, soluk soluğa... 
Gözlerinde pırıltılar var. Korkulu ve de tehlikeli 
pınltılar. Yatağımın yanındaki sandalyeye ilişti. 
Doğruldum, başımı Arşak'tan yana 
döndürdüm.

Cezmi efendinin selamlarını getirdim. 
Teşekkür ederim...

Sustu Arşak. Bir süre sustu. Bakışları 
duvarda, tavanda geziniyor. Oda kapısından 
yana baktı korkulu gözlerle. Söyleyeceği şey
lerin pek iyi olmadığını Topal Arşak'ın hareket
lerinden anladım. Ne isteyebilir? Merakta bek
liyorum.

-Neden sustun?
-Şey efendim... Cezmi efendinin selamı var.. 
- Onu anladık...

Önemli bir meseleyi gizli olarak 
görüşmek üzere beni gönderdi...

Şey!.. Kaymakam beyin de selamı 
var...Diyorlar ki... Cezmi efendi diyor ki... 
Birkaç saniye sustu yine Arşak, yine korkulu 
gözlerle oda kapısına baktı, sonra ağzını 
kulağıma yaklaştırdı, adeta yapıştırdı.

Cezmi efendi iyi adamdır. Ona her 
hususta güvenebilirsiniz... Beni sizin çıkarınızı 
düşünerek buraya gönderdi... Haçin Islam- 
lannı Feke'ye gönderirseniz size hemen iki bin 
beş yüz altın verilecek. Bundan başka... 
Yukardaki çetelere top, tüfek mermi 
geçirmemize göz yumarsanız ayrıca bin altın 
daha alacaksınız... İki bin beş yüz altının yarısı 
hemen ödenecek, katan yarısını Haçin Islanı
lan Feke'ye ayak basar basmaz alacaksınız. 
Öteki bin altına gelince... O Kuvayı Milliyeciler 
Haçin'e indiğinin ertesi sabahı size teslim 
edilecek. Türklerln Ermenilere hiçbir düşman
lıkları yoktur. Biz iki millet birleşirsek 
Fransızlar ister istemez çekilirler. Her şey 
eskisi gibi olur yine... Sonra çeteler bu davada 

yalnız değiller, hükümet yardım ediyor kendi
lerine. Direnme boşunadır ve hiçbir netice alı
namaz. Boş yere kan dökülmesini istemiy
oruz. Boş yere Ermeni milletinin kırılmasını ve 
boş yere İslamların ölmesini istemiyoruz. 
Böylece binlerce kişiyi ölmekten kurtaracak
sınız, hem de üç bin beş yüz altın kazanacak
sınız. Vadedilen para az değildir Kaymakam 
bey... Alın bu parayı! İyi düşünün. İki milleti de 
selamete çıkarmak şu anda sizin elinizde...

Topal Arşak'ın söyleyecekleri bu kadardı. 
Kelimeleri duraklamadan birbiri ardına 
dizdiğine bakılırsa, uzun uzun talim edip, 
ezberlemiş. Başka tek kelime çıkmadı ağzın
dan. Susuyor şimdi. Bekliyor.

Yatağım pencerenin yakınındadır, yattığım 
yerden Kale kilisesini görüyorum... Boz renkli 
taşların üstüne kara gölgeler düşmüş; tepeler 
oyuk yerler ak. Her yer bir karış boyu kar. 
Kalenin tepesinde güzel bir rüzgarın etkisiyle 
salınan Fransız bayrağını görüyorum.

Buraya bak! Dedim. Parmağımla 
karşıyı, Kale kilisesinin üstünde dalgalanan 
bayrağı gösteriyorum. Arşak! Bak şuraya! 
Karşıya!. O Kale Kilisesinin dalgalanan şeyi 
görüyor musun? İşte o Fransız bayrağıdır.. 
Asil bir insan kendine hizmet eden ve kendi 
milletinin egemenliği yolunda onlara öncülük 
eden her hangi bir bayrağa ihanet etmez. Onu 
muhafazayı şeref bilir ve gerekirse bu uğurda 
ölürl. Bu sancak siyasetini değiştirip Ermeni 
milletinin aleyhine dönmedikçe ben ve benim 
gibiler kanımız pahasına onu muhafaza ede
ceğiz... Ona sadakatten ayrılmayacağız... işte 
bu gün seni buraya gönderen Cezmi'nin söz
lerini bana nasıl söyledinse, benim sözlerimi 
de tıpkı, tıpkısına ona söyle!. Şimdi git 
buradan artık! Hastayım, bir tek kelime daha 
konuşacak kuvveti kendimde bulamıyorum... i 
Odamda bir dakika daha tutamam seni... £ 

Devamı yar.
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Diş macununuzu 
değiştirin

Atatürk Üniversitesi 
(A.Ü) Diş Hekimliği 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Sinan Evcil, 
AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, diş 
sağlığında kullanılan diş 
macunu ve fırçanın büyük 
önem taşıdığını 
söyledi.
Evcil, kullanılan diş macu
nunun zaman içerisinde 
ağızdaki bakterilere karşı 
istenen etkiyi göstermeye
bildiğim belirterek, şunları 
kaydetti:
"Diş macunu hekim 
tavsiyesiyle belli zaman . 
dilimlerinde değiştirilme
lidir. Diş macunu kul
lanımının amacı ağızda 
bakteri plağı oluşmasını 
engellemek ve olası 
çürüğün önüne geçmektir. 
Ağızdaki 
mekanik ve hijyenik temi
zliğin sağlanmasında diş 
macununun önemi 
büyüktür."
Evcil ayrıca, kullanılan diş 
macununun içerisinde 
partikül 
bulunmamasına ve daha 
kaygan bir yapıda olması
na dikkat edilmesi 
gerektiğine de dikkat 
çekti.
DİŞ FIRÇASI VE 
KULLANILAN MACUN 
MİKTARI
Diş fırçalarını 4 ayda bir 
mutlak değiştirmeleri 

gerektiğine 
dikkat çeken Evli, söz 
konusu fırçaların uçlarının 
yuvarlak olduğunu 
ancak, zamanla bu kısım
ların yıprandığını ve 
değiştirilmemesi 
durumunda dişlere zarar 
vereceğini ifade etti.
Diş fırçalanma şekline de 
dikkat çeken Evcil, diş
lerin diş etinden 
dişe doğru yuvarlak masaj 
hareketi yapılarak, ağza 
basınç uygulamadan 
fırçalanması gerektiğini 
ifade etti.
Evcil, vatandaşların diş 
fırçalarken macunun 
miktarını az 
kullanmaya dikkat 
etmeleri gerektiğini 
belirterek, "Diş fırçalarken 
bol miktarda macun kul
lanmanın bir faydası yok
tur. Mercimek tanesi 
kadar macun kullanmak 
yeterlidir" diye konuştu. 
Evcil ayrıca, kullanılan diş 
macununun dişleri beya
zlattığı 
yönündeki iddialannın da 
gerçeği yansıtmadığını 
savunarak, diş 
macununun dişin gerçek 
rengine daha yakın 
olmasını sağladığını, 
ancak 
ekstra bir beyazlık 
sağlamayacağını öne 
sürdü.

Migrenlilere dondurma uyarısı
Bilim adamları yaptıkları açıklamada; yaz aylarında özellikle 
dondurmanın damak veya boğazlarda ağrılara yol açtığına 

dikkat çektiler.
Kocaeli Üniversite
si (KOÜ) Tıp 
Fakültesi Nöroloji 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Hamit Macit 
Selekler, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, "ağrıya 
duyarlı bazı kişil
erde, katı veya sıvı 
soğuk materyalin 
damak ya da 
boğaza teması 
sonucu ağrı oluş
tuğunu" belirterek, 
yaz aylarında özel
likle dondurmanın 
bu tür ağrılara yol 
açtığını söyledi.
Ağrının oluşması 
için yutulan mad
denin çok soğuk ve 
bu maddenin 
tüm damak ve 
boğazda donma 
etkisi yaratacak 
kadar bol olması 
gerektiğini ifade 
eden Selekler, 
soğuk maddenin 
art arda sık 
yudumlarla alın

ması halinde ağrı 
olasılığının daha da 
artığını 
belirtti.
Bu ağrının, 
Uluslararası 
Başağrısı 
Derneği'nce 
'Dondurma 
Başağrısı' olarak 
tanımlandığını anla
tan Selekler, şunları 
kaydetti: 
"Sıcakta yenilen 
dondurma, çocuk
lar dahil her üç 
kişiden birinde 
başağrısına yol 
açıyor. Ağrı, 
değişkenlik göster
mekle beraber, 
migrenlilerde ilk 5- 
10 saniyede 
başlıyor.
Sıklıkla şakak ve 
başın tepesinde 
oluşuyor ve birkaç 
dakika içinde de 
sonlanıyor. Bu ağrı 
herhangi bir 
hastalığın habercisi 
değildir.
Migreni! beynin, dış

Yaz aylarında dondurma ve soğuk 
gıdalar yerken dikkatli olun, yoksa boğaz 
ağrılarından şikayetleriniz olabilir.
uyaranlara karşı 
daha hassas 
olduğu kabul edilir 
ve ağrının bu 
bağlamda oluştuğu 
düşünülebilir.
Yaygın rastlanan 
ağrı türü olmasına 
karşın bu şikayetle 
başvuran hasta 
sayısı son 
derece az.
Gerçekten de, bu

ağrı için doktora 
başvurmak çok 
gerekli değil. Bu 
tip ağrıdan korun
manın basit yolları 
var. Bu başağrısın- 
dan korunmak 
için soğuk madde 
ağızda ısıtıldıktan 
sonra yutulmalı ve 
sık yudumlar 
halinde 
yenilmemelidir."
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İlçe Tarım Müd. 5131186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

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

TÜP DAĞITICILARI

m
 w 

i m 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 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

1 AĞUSTOS Pazartesi 
Sevinç Saral Eczanesi 

Demirsubaşı Mah.
GEMLİK

MMİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 33 SAYI : 2197 
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 

Mat baac hk-Yay incilik- Rekla nı cılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora.Sbk. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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1■■□UNLUK SİYASİ OAZETeHH

ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ
ÖSS GURUR TABLOSU 1

1 ASENA GÜLER 369,354 37 GÜLÜZARKAYA 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
15 MEHMET ALİALKAN 340,655 51 GİZELGÖRAL 315,902 87 ZERRİN PEKİN 305,734
16 SUZAN YILDIZ 339,888 52 OSMAN ÖZTÜRK 315,693 88 AHMET GENÇ 305,718

117 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 CENKZEREN 332,469 58 ERKAN ÖZTÜRK 313,908 94 MERVE AYDIN 304,274

i

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

li

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 !i

34 MÜGE GÜRSOY 323,805 70 NURTEN YILDIRIM 311,493 106 MURAT ÖZDEMİR 300,336 1

35 MÜRSEL GÜLER 322,694 71 MERVE GÜNAYDIN 311,284
36 ERSİN AYVAZ 322,408 72 NİLAYTUNCEL 310,133

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

Ü

mailto:korfez@korfezfendershanesi.com
mailto:info@korfezfendershanesi.com


AKP Bursa Milletvekili Hıdıroğlu verilen sözlerin yerine getirilip, getirilmediğini görmeğe geldi.

Baskın zivaret
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_gulei@hotmail.com

Küçük Sanayi Sitesi alt geçidi
Gemlik’te önemli hiçbir soruna çözüm 

getirilemiyor.
İktidar partisi milletvekilleri zaman 

zaman ilçeye gelip gidiyorlar.
Dün, Zafer Hıdıroğlu geldi.
Hıdıroğlu, parti merkezinde ilçe yönetici

leriyle görüştü. Daha önce geldiğinde hatır
ladığım kadarıyla Esnaf Sanatkarlar Odası, 
Esnaf Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret etmişti.

O zaman da esnaf işlerin bozuk 
olduğunu söylemişti Hıdıroğlu’na...

Piyasada paranın olmadığı, kooperatife 
borçların ödenememesi yüzünden esnafın 
icralık olduğu, siftahsız dükkan kapandığı 
falan filan...

Oysa hükümet, enflasyonun düştüğünü, 
işlerin güllük gülüstanlık olduğunu söylü 
yor..

Hıdıroğlu bunun böyle olmadığını bir kez 
daha esnafın ağzından duydu.
- Küçük Sanayi Sitesi’nde başkan, Site’ye 
iriş çıkışın tehlikesini bir kez daha bir yet 

kiliye anlattı.
Dört yıl önce Belediye de bir bakan 

Ankara’yı arayıp, Küçük Sanayi Sitesi’ne alt 
geçit yapılması için emir vermişti. Altgeçit 
hemen yapılacaktı.

Projeler hazırlandı ama ortada icraat yok.
2005 yılı bitiyor.
Gemlik Umurbey Köprülü Kavşağı proje

si de yapılacaktı ama tık yok..
Gemlik, iktidardan kalıcı hizmet bekliyor.
Haydiyin beyler... Hadiyin...

AKP Bursa milletvekili Zafer Hıdıroğlu ziyaret ettiği Küçük Sanayi Sitesi 
yöneticilerinden bilgi alırken, esnafın durumunun bozuk olduğunu öğrendi. 
Site yöneticileri ise Hıdıroğlu’na Site’ye giriş ve çıkış için 4 yıldır hazır olan 
alt geçitli köprülü kavşak projesinin yerine getirilmediğini söyledi.
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Bursa 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu, ilçe 
merkezini ziyaret 
ettikten sonra, daha 
önce vatandaşa söz 
verildiği halde işlerin 
yapılıp yapılmadığını 
yerinde görmek iste
di. Dün, ilçeye ani 
olarak gelen 
Hıdıroğlu, Küçük 
Sanayi Sitesi’ne gitti 
esnafla görüştü. 
Seyfettin Şekersöz'ün 
haberi sayfa 3'de

Dün saat 13.oo sıraların
da Dr. Ziya Kaya mahalle
si Han Arkası Sokak No 
3/6 da oturan Baran 
ailesinin küçük çocukları 
Salih Baran(4) 3. kattaki 
dairelerinin perceresin- 
den sokağa bakarken 
dengesini kaybederek 
yere çakıldı.
Küçük Salih’in, pencere
den düşerken elektrik 
kablolarına takılarak

hızının kesilmesine 
karşın, başından yara
landı.
Çevredeki esnaf tarafın
dan Uzmanlar Tıp 
Merkezi’ne kaldırılan 
Salih Baran, burada ilk 
tedavisi yapıldıktan sonr< 
Bursa Devlet 
Hastanesi’ne sevk edildi. 
Küçük Baran’ın Bursa da 
yoğun bakım serviniinde 
gözetim altına alındı.

mailto:kadri_gulei@hotmail.com
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Futbol Federasyonu
Son birkaç haftadır ulusal gazetelerin spor 

sayfalarında, ve televizyonlar da ana konu Türk 
Milli takımı başına getirilecek teknik direktör 
konusu oldu...

Teknik direktör ne iş yapar diyenlere cev
abımız ; kendi takımlarından seçimle gelen sözde 
en iyileri bir araya getirip bir takım yapmak ve 
bu takımı senede 4-5 defa yapılacak olan milli 
maçlara çıkarmak, iyi neticeler almasını sağla
maktır. ( nedense bu milli maçlarda çok zaman 
yeniliriz..)

Şimdi sıkı durun... Bu iş için yalnız Teknik 
direktöre 100.000 YTL. (Evet yazı ile yüz milyar 
lira ) aylık ücret veriliyor. Bunun yardımcısı var, 
antrenörü var .menajeri var ,ahçı sı -şoförü 
-malzemecisi var.

Var oğlu var... Yine bir rakam vereyim. Milli 
takım menajerinin ücreti aylık 35 milyar lira , 
diğerlerinin de ne aldığını anlayın..

Menajer ne yapar derseniz .? Bu 4-5 maç 
için otel hazırlar, yola çıkılacaksa vasıta ayarlar 
,bu benzer işler yapar..

Bu kişiler 12 ayın inanın 11 ayında boş oturur.
Ama bu büyük -haksız paraları alırlar. Halkın 

parasının ceplerine indirirler... Peki diyeceksiniz- 
Futbol Federasyonu böyle yüksek paraları niye 
veriyor. ? Bunlar akılsız mı - enayi mi..?

Çünkü bunu emsal gösterip kendileri de yük
sek paralar alıyorlar..

Bu günler de hükümet emeklilere % 5 zam 
yaptığını ilan etti.

300 - 400 lira maaş alan Bağ -Kur emeklisi 20 
lira ilave.

Sorarsanız bütçede para yok..
Sen 30 -40 milyon dolara uçak -helikopter 

alırsan , Milli Takım
teknik direktörüne 100 milyar aylık ücret 

verirsen ( Bunlar misal) hovarda miras yedi gibi 
paraları har vurup savurursan, tabiidir ki gariban 
emeklime verilecek para kalmaz...!

Konumuza dönelim. Bu anormal ücretleri 
alanlar inanın sıradan adamlar. Hiç birinin Milli 
takımı başarıya götürmekte rolü yok gibi.

Senede yapılan 4-5 maç içinde bunların ne 
katkısı olabilir ki..

Düşünün ki Türkiye ‘de en uzun eğitimi olan 
Hekimlere , hem de uzman olanlarına sen ücret 
olarak 1200 lira vereceksin, bir ilin Valisi ne -30 
yıllık Hakime 3000 lira vereceksin sonra da kalkıp

Milli takım menajerine 35 .000 lira verilecek. 
Buna Allah da razı olmaz, kul da...
Bu paraları alanlar, bunu önce böyle bilsin.. 

İçleri -vicdanları kaldırıyorsa ( Hep kaldırdı.) 
afiyetle çoluk -çocuk yesinler.. Ama unutmasın
lar...

Toplamda trilyonlara varan bu parada işsiz 
garibanların, emeklinin, evine bir ekmek götürm
eye çalışan işçinin de hakkı var..

Ey spor sever, maçlar da döner bıçaklarıyla 
biri birine giren halkım, bu paralar senin 
cebinden çıkıyor...

Maç bileti parasını zor bulan genç kardeşim 
Hakeme küfredeceğine, ağzını değil kafanı 
çalıştır. Federasyona sor...

Bu haksız paraları alanlara sor... Hep 
beraber bağır. “ Ben hakkımı yedirmem de.”

De ki onların boğazın da bu paralar dizilsin 
kalsın.

Ya Ya Ya, şa şa şa Türk Futbol Federasyonu 
sen çok yaşa..

Devran Çağlar’a kızdı Küçük Kumla Belediye Başkanı’ın arabasını kurşunladı.

8 arabasına 4
Sabıkalı Mehmet Ali Okur, önceki gece eğlenmeye gittiği Büyük Kumla Çamlık 
Aile Gazinosunda sahne alan Devran Çağlar’dan istediği şarkıyı geçiktirmesi 
üzerine siniirlenerek sahneya barkak ve tabak attıktan sonra otoparkta duran 
Küçük Kumla Belediye Başkanının makam arabasına 4 el kurşun sıktı ve kaçtı
Büyük Kumla 
Çamlık Aile 
Gazinosunda 
sahne alan 
şarkıcı Devran 
Çağlar'ın istediği 
şarkıyı okuma
ması sinirlenen 
sabıkalı Mehmet 
Ali Okur, silahına 
sarılarak olay 
çıkardı.
Önceki gece saat 
O2.oo sıralarında 
Çamlık Aile 
Gazinosunda 
şarkı söylerken 
Devran Çalar'ı ka 
labalık bir 
dinleyeci toplu
luğu izli yordu. 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre de eşi 
ile Çağlar’ı 
izleyenler arasın
daydı. İzinli kul
lanan Belediye 
Başkanı Güre’nin 
yanına geç 
saatlerde Başkan 
vekili Abdullah 
Çokal makam 
arabasıyla geldi. 
Çokal da Eşref 
Güre’nin 
masasında 
Devran Çağlar’ı 
izleyenler arasına 
katıldı.
Öğrenildiğine 
göre; ön sıralarda

eşiyle birlikte pro
gramı izleyen ve 
nakliyecilik 
yapan sabıkalı 
Mehmet Ali Okur, 
Devran Çağlardan 
istediği şarkıyı 
öncelikle söyle
meyince sinir
lenerek masadaki 
tabakları ve bar
dakları sahneye 
fırlattı.
İşyeri sahipleri 
Okur’u sakin
leştirmeye 
çalıştıysada 
başarılı ola
madılar.
Ali Okur, daha 
sonra silahını çe 
kerek kapı önüne 
çıktı ve park 
yarinde rastgele 
ateş etmeğe 
başladı.
Bu arada kapı 
önünde bulunan 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
ait makam 
arabasına 4 
kurşun isabet 
etti.
Mehmet Ali Okur 
olaydan sonra 
gazinoyu terk 
ederken, jandar
ma Okur’u 
aramaya 
başladı.
BAŞKANIN

Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref 
Güre yaptığı açıklamada, olayın ken
disiyle bir ilişkisi olmadığını kurşun
ların tesadüfen makam arabasına 
geldiğini söyledi.

AÇIKLAMASI 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, olay
dan sonra 
gazetemize yap
tığı açıklamada 
Mehmet Ali Okur

ile arasında her
hangi bir olayın 
geçmediğini, 
arabasına isabet 
eden kurşunların 
tesadüf eseri isa
bet aldığını 
söyledi.

ÇKMMİfej 

ADNAN TURAN
. Her türlü araç; devir, h 

J.YeniJkayit,
X.^PIaka. Ruhsat, Fenni 

muayene
igorpta J ş I e m i erl^y a p 111 r. ■■
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AKP Bursa Milletvekili Hıdıroğlu verilen sözlerin yerine getirilip, getirilmediğini görmeğe geldi.

Baskın ziyaret
AKP Bursa milletvekili Zafer Hıdıroğlu ziyaret ettiği Küçük Sanayi Sitesi 
yöneticilerinden bilgi alırken, esnafın durumunun bozuk olduğunu öğren
di. Site yöneticileri ise Hıdıroğlu’na Site’ye giriş ve çıkış için 4 yıldır hazır 
olan alt geçitli köprülü kavşak projesinin yerine getirilmediğini söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP Bursa 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu, meclis 
tatilini fırsat bilip 
seçim öncesinde 
esnafa söz verilen 
işlerin yapılıp yapıl
madığını kontrol ve 
yapılanları yerinde 
görmek için geldiği 
Gemlik'te inceleme 
lerde bulundu.
AK Parti ilçe binasın
da İlçe Başkanı Enver 
Şahin, Yönetim 
Kurulu ve Belediye 
Meclis üyelerinin 
karşıladığı Zafer 
Hıdıroğlu, yerel birim 
yöneticileriyle birlikte 
yapacakları esnaf 
ziyaretlerinde alacak
ları notları meclise 
taşıyacaklarını söyle
di.
Şikayetlerin içinde 
esnafın durumunun 
düzelmediği yolunda 
serzenişler aldıklarını 
söyleyen Hıdıroğlu, 
esasında işlerin çok 
iyi gittiğini bilenlerin 
daha büyük beklenti 
ler içinde olduklarını 
söyledi.
Vatandaşın yüksek 
faizden kurtulduğunu 
ancak şimdi de ev ve 
araba peşinde koş
tuğunu ifade eden 
Hıdıroğlu, 
"Vatandaşımız eski
den olduğu gibi 
kazancını faizle 
dövize yatırmıyor, 
kredi kartlarına veri 
len düşük faizle ev ya 
da araba alıyor. Sonra 
da daha büyük bek
lenti içine giriyorlar" 
dedi.
Sivil toplum örgütleri 
ne seçim öncesinde 
verilen tüm sözlerin 
tutulmakta olduğunu 
söyleyen Hıdıroğlu, 
Türkiye'de temel 
yapının hallolduğunu 
ifade ederek, bundan 
sonra yapılacak

Zafer Hıdıroğlu AKP ilçe Merkezinde sorunları diniledi, sonra esnafı gezdi
işlerin takipçisi olmak 
için esnaf ziyaretler
ine başladıklarını 
ifade etti.
Bursa Milletvekili 

olarak Gemlik'in de 
her türlü sorunlarıyla 
ilgilenmek durumun
da olduklarının altım 
çizen Hıdıroğlu, önce
likli olarak Gemlik 
Küçük Sanayi 
Sitesi’ndeki esnafla 
görüşme yapacak
larını söyledi.
EN BÜYÜK 
İHTİYAÇ 
ALT GEÇİT 
Küçük Sanayi 
Sitesi’nde yönetim 
kurulu başkanı 
Mehmet Fıstık ve 
yönetim kurulu 
üyeleriyle bir araya 
gelen Hıdıroğlu ile 
ilçe yöneticileri, 
sanayi çalışanlarının 

sorunları hakkında bir 
süre konuştular. 
Kooperatif Başkanı 
Mehmet Fıstık'tan 
Sanayi Sitesinin en 

büyük sorununun 
giriş ve çıkış için yak
laşık 4 yıl önce proje
lendirilen yonca şek
lindeki alt geçitin 
yapılması olduğunu 
öğrenen Zafer 
Hıdıroğlu, Karayolları 
ile bu konuyu 
görüşerek yardımda 
bulunacağı sözünü 
verdi.
169 üyesi bulunan 
Gemlik Küçük Sanayi 
Kooperatifi yöneti
minden çalışmalar 
hakkında bilgiler alan 
Hıdıroğlu, daha 
önceleri esnafın 
işlerinin bozuk 
olduğunun 
söylendiğini hatırlat

ması üzerine Başkan 
Mehmet Fıstık tüm iş 
yerlerinin açık ve 
çalışır durumda 
olduğunu söyledi. 
Sanayide bulunan 
dükkanların büyük 
çoğunluğunun oto
motiv sektörüne da 
yalı tamirhane olarak 
hizmet verdiğini 
bildiren Fıstık, kavşak 
sorununun öncelikli 
olarak çözülmesini 
istedi.
Projenin yapımı için 
Büyükşehir ile 
Karayollarının karar 
vereceği kavşak daha 
önce yönetimin 
görüştüğü Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un ise 
projeye sıcak bak
madığı hatırlatıldı. 
Daha sonra koopera 
tif binasında yoncalı 
kavşak projesini 
inceleyen Zafer 
Hıdıroğlu, gerekli gir
işimleri yapacağını 
Söyledi.
Küçük Sanayi 
Sitesi’ndeki esnafı da 
gezerek çalışmalar 
hakkında bilgi alan 
Hıdıroğlu, daha sonra 
Yeniköy'e giderek 
muhtar Cemil Gündüz 
ile görüşerek yeniden 
yapılacak olan köy 
camii için bilgi aldı.

Gemlik Büyüyor
Deniz kasabası Gemlik...
Gemlik balığı diye satılır hala da.. Renksiz 

denizin üzerinde oluşan kimyasal atıkların oluş
turduğu yağ tabakası çorbasında(l) balık tutulur 
mu? Bilmem..

Ama ben Gemlik balığı sözünü yine de sever
im...

Adı kalsa da..
Gemlik büyüyor...
Her geçen gün büyüyen kabuğundaki çatlak

lara rağmen..
Üniversite kasabası olma yolunda .
Doğalgaz çalışmaları da başladı.. Doğalgazla 

ısınacak Gemlikliler...
Fazla değil iki yıl sonra yeni limanın açılışına 

da tanık olacağız .*•
Çevreci ve işçi sağlığına önem veren bu 

nedenle de ödül alan Bursa Çimento’nun Yönetim 
Kurulu Başkanı Ergün Kağıtçıbaşı, Bursa Çimen
to Fabrikası’nm modernizasyonu için 2 milyon 
YTL’lik bir yatırım planladıklarını belirtiyor.(Bursa 
Hakimiyet Gazetesi’nin ekonomi sayfasında)

Kağıtçıbaşı, AnkaralI Dora grubu ile Bursa 
Çimento ortaklığında 35 milyon dolara mal olan 
Gemlik Körfezi’ndeki liman inşaatının 2007 yılı 
sonuna kadar tamamlanacağını bildiriyor. 
Haberler güzel de...

O çatlakların içinden fırlayan bataklığa ne 
demeli? Deniz kusuyor safranlarını .Sokaklarda 
ise cinayet haberleri neredeyse her hafta..

Efeler sarmış, Gemlik’LO bildiğimiz ünlü efel
erden söz etmiyoruz!

Birkaç hafta önce (sonraki cinayetler de 
var..Gemlik cinayet haberleriyle basında yer alıyor 
ya) gazeteme adımımı atar atmaz Kadri Ustam, 
fotoğraf makinesini kaptığı gibi, “Meydanda kan 
davası nedeniyle bir cinayet işlenmiş” diyerek fır
lıyor gazeteden.. Sokak ortasında bir cinayet 
daha... Olaydan bir saat sonra meydandaki 
börekçiye uğruyorum... Caddedeki kan lekeleri 
henüz kurumamış..Herkes sakin işini yapıyor.

“Biraz önce bir cinayet işlendi...”sözlerim 
yarım kalıyor..

Böreği kağıdan saran genç delikanlı, “ Ne 
zaman olmuş? Olmuştur.Burası Gemlik..Normal” 
sözleri dökülüyor ağzından...

İçim acıyor... Bir az önce bir insan bıçakla
narak öldürülmüş... Öğle sıcağında.. Çoluk 
çocuğun , ailelerin bolca geçtikleri meydanda...

Ne acıdır ki, alışılmış Gemlik Körfezimde böyle- 
si cinayetlere..Cinnetlere, bıçaklamalara, silahların 
seslerine..

Kadri ustam geçen haftalarda yazdı; “Bursa 
Gemlik’in imajı, silahlı adam öldürmeleriyle, 
küçük mafyalarla, haraç isteyenleriyle sesini 
duyuran şirin sahil kasabası ...Her hafta bir 
polisiye haberleriyle yerel ve ulusal basında yer 
alarak,ününü koruyan benim doğduğum yer 
Gemliğim..Polisin bıçaklamaya seyirci kaldığı 
cinayet.. Kan davası... Kızları bir başkasına kaçtı 
diye kardeşleri tarafından infaz edilenlerin bulun
duğu bir toplum...Yüz bin nüfusu ile Gemlik... 
Oteller boşalıyor, restorantlar beklediği işi 
yapamıyor.. Yabancılar Gemlik yerine komşumuz 
Mudanya’yı tercih ediyor..”

Gemlik büyüyor...Üniversite açılıyor...Doğalgaz 
hatları sokakları delik deşik ederken, bir kişi daha 
öldürülüyor.Kulakları kesilmiş, kafası bir tarafa 
atılmış bir insan daha öldürülüyor..

Bir daha... İnsana yatırım amaçlı liman hizmeti 
de işbaşında.. Şirin adıyla anılan şiirlere , 
öykülere tanıklık eden Gemlik’e el 
atılmalı..Büyüyen kabuğunda teksas kasabası giy
sisinde kızaran, lekenen , katledilen denizinden 
kan kokuları geliyor...

Gemlik’e liman geliyor, liman...
Açıyor Gemlik kapılarını dünya pazarlanna...
Yosun kokularına hasret Gemlik’de, ‘Temiz 

ellere” ihtiyaç var..
Birileri ‘dur’ demeli kaplı oyunlara...
Deniz’e kan bulaşıyor, daha ne?
.♦ << j
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Köyün hangi Belediye’ye bağlanacağına köy halkı karara verecek.

Gencali’de rctaıbıı yapılacak
Gençali Köyünün Gemlik Belediyesi yerine 
Kurşunlu Belediyesine bağlanması için 
önümüzdeki günlerde köy ihtiyar Heyetinin alacağı 
kararla referandum yapılacağı öğrenildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Nüfusu 2 bini geçtiği 
için köy statüsünden 
çıkarak Gemlik'in 
mahallesi olan 
Gençali'de referan
duma gidilecek. 
2795 nüfusu olan ve 
halkının Gemlik yeri 
ne Kurşunlu belder 
sine bağlanması için 
yoğun girişimlerin 
yapıldığı Gençali'de 
önümüzdeki gün
lerde köy ihtiyar 
heyetinin alacağı 
kararla referandum 
yapılacağı öğrenildi. ■ 
Yapılacak referan
dum için alacakları 
köy ihtiyar heyeti 
tarafından karar 
alarak çalışmalara

başlayacaklarını 
söyleyen Muhtar 
Mejdi Nalcı, referan
dumda Gençali ve 
Kumşaz'da yaşayan 
vatandaşların yüzde 
98'inin kararının 
Kurşunlu'ya bağlan
mak olacağını söyle
di.
Konu hakkında bilgi

veren AK Parti İlçe 
başkanı Enver 
Şahin, alınacak 
referandum kararının 
Büyükşehir 
meclisinde onay
lanacağını ve halkın 
vereceği karara 
herkesin saygılı 
olması gerektiğini 
hatırlattı.

Lise Salonunda 
hesaplar tutmadı

Zemini bozuk 
olduğundan onarım 
için tabanı sökülen 
Gemlik Lisesi Spor 
Salonunda çalışmalar 
durduruldu.
Gemlik Belediye 
Meclisinin aldığı karar 
ile 3 bin YTL destek

sözü verilen, salonun 
.zemininin tahmin :. 
edilenden daha bozuk 
çıkması çalışmaları 
bir süreliğine durdur
du.
Zeminde bulunan 
plastik kaplamanın 
kaldırılmasıyla

başlayan bozukluk 
altta bulunan şap'ta 
da görüldü.
Yapılan incelemelerde 
tabana çelik hasırlı 
beton yapılması 
gerektiği için çalış
maların şimdilik ara 
verildiği öğrenildi

ENEN SMMulıM Busa’da wmiz cinayetBalık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* İP Ağ
* Fanya 

Mantar, kurşun
«s 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

Irksın

Merinos Camii 
yakınındaki trafo
nun dibinde kimliği 
belirlenemeyen 40 
yaşlarında bir 
erkek cesedi 
bulundu. Yüzü 
gözü kanlar 
içerisinde olan 
meçhul kişinin 
adının Ercan 
olduğu ancak soy
adının tespit 
edilemediği bildiril
di.
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre 
olay, dün gece 
meydana geldi. 
Sabah erken 
saatlerde Santral 
Garaj Mahallesi 
Osmangazi Metro 
İstasyonu'nun arka 
duvarındaki çalılık
ların arasında bir 

ceset olduğunu 
gören vatandaşlar 
durumu polise 
bildirdi.
Ekipler kısa sürede 
gittikleri olay 
yerinde, başında 
darp izleri bulunan 
ve yüzü gözü kan
lar içerisinde olan 
40 yaşlarındaki bir 
erkek cesediyle 
karşılaştı. Üst ara
masında kimliğine 
dair hiçbir belge 
bulunamayan 
meçhul kişinin 
cesedi, polis 
tarafından çevre
deki esnafa göster
ildi. Esnaf, adını 
Ercan olarak 
bildikleri şahsın bir 
süre önce eşinden 
boşandığını ve 
Otosansit'te çok 
önceden tamircilik 

yaptığını söyledil
er.
Sert bir cisimle 
vurulduğu için 
kafatasının kırıldığı 
belirlenen ceset, 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın talimatı 
ile otopsi için Adli 
Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı. 
Esrarengiz olayın 
ardından olay 
yerinde delil 
incelemesi yapan 
cinayet bürosu 
ekipleri, Ercan 
ismindeki meçhul 
kişinin kim ya da 
kimler tarafından 
neden 
öldürüldüğünü 
belirlemek amacıy
la geniş çaplı 
soruşturma 
başlattı.
BHA
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Özürlüler okulu yenilendi
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Ata mahallesinde 
bulunan Özürlüler 
Kurs Merkezi'nin 
sınıflarındaki tüm 
eşyalar yenilendi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün girişim
leriyle başlatılan 
masa, sıra, dolap ve 
pano gibi tüm ihtiyaç 
malzemeleri yeni
leriyle değiştirildi.
Yaz döneminde 
eğitim çalışmalarını 
sürdüren kurs 
Merkezinde öğretmen 

Hayırsever Mesut Candır okula 
yardımlarının süreceğini söyledi.

ile çalışanlar değişik
likten memnunlar. 
Kurs merkezinin 
içinin tamamen 
boyandığını, mutfağın 
yenilenerek modern 
hale geldiğini 
söyleyen Müdür 
Tamer Sivri, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün desteğiyle 
yapılan çalışmalarda 
Arol Mobilya 
sahibi Turgay Arol'un 
da okula büyük katkı 
yaptığını bildirerek 
kendilerine teşekkür 
etti.

Okul Müdürü 
Tamer Sivri, 
Almanya'da 
Mercedes fabrikasın
da çalışan ve yak
laşık 4 yıldır Narlı 
köyüne tatil için 
geldiğinde okula 
büyük yardımlarda 
bulunan Mesut can
dır isimli hayırsevere 
de teşekkür etti. 
Sivri, hayırsever 
insan Mehmet 
Candır'ın okula 
Bilgisayar, tekerlekli 
sandalye, engelliler 
için yürüteç, 
20 takım özürlü bas
tonu ili İstanbul'da

bulunan Mercedes 
firmasından 
4 yıl içinde
4 milyar lire yardım 

sağladığını söyledi. 
Sivri, ayrıca Mesut 
Candır'ın kurs 
merkezinin hava

landırma sorununun 
çözümü için 
girişimde bulu
nacağını söyledi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

CISISAN)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
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“Müzakerelerin önünde “Avrupa basımAB'Yİkışkırtıyor”1
AB Komisyonu'nun 
genişlemeden sorum
lu üyesi Olli Rehn, 
Ankara Antlaşması ek 
protokolünün imza
lanmasının ardından, 
Türkiye ile tam üyelik 
müzakerelerinin 
başlamasına bir engel 
kalmadığı görüşünde 
olduğunu açıkladı. 
Rehn, ek protokolün 
imzalanmasından 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirirken, bu 
imzanın, "gümrük bir
liğinin, Kıbrıs 
Cumhuriyeti dahil tüm 
AB üyesi devletlerde* 
uygulanmasını 
sağlayacağını" belirtti. 
AB Konseyi'nin, 17 
Aralık 2004 zirvesinde 
aldığı kararlar doğrul
tusunda atılan bu 
adımla Türkiye'nin 
katılım müzak
erelerinin 3 Ekim'de 
başlayacağını ifade 
eden Rehn, bu amaçla 
öngörülen Müzakere 
Çerçeve Belgesi'nin, 
geçen 29 haziran tari

engel kalmadı”

hinde, komisyon 
tarafından konseyin 
onayına aktarıldığını 
hatırlattı.
Türkiye'nin, ek pro
tokolü imzalarken 
Kıbrıs konusuna ağır
lık verdiği bir 
deklarasyon yayım
ladığını belirten Rehn, 
AB'nin, bu deklarasy
onun hukuki etkilerini 
itinayla inceleyeceği
ni, komisyonun, ilk 
değerlendirmede 
deklarasyonun, pro

tokolün Türkiye 
tarafından gereği gibi 
uygulanmasına bir 
engel teşkil etmediği
ni düşündüğünü, bu 
unsurun önemli 
olduğunu ifade etti. 
AB Komisyonu'nun 
genişlemeden sorum
lu üyesi Rehn, 
Türkiye'nin, Kıbrıs 
sorununun tam 
çözümüne destek 
iradesini teyit 
etmesinin de önem 
taşıdığının altını çizdi.

Gümrük Birliği uyum 
protokolünü imza
layan Türkiye'nin, 
Kıbrıs Rum Kesimi'ni 
tanımaması, Avrupa 
basınını fena kızdırdı. 
Gazeteler, "Türkiye'ye 
arka çıkılıyor" diye 
yazdı.
Türkiye'nin Gümrük 
Birliği uyum pro- 
tokülünü imzala
masının yankıları 
sürüyor.
Tartışma konusu, bir 
bildiri ile bunun 
Kıbrıs Cumhuriyeti'ni 
tanıma anlamına 
gelmeyeceğinin ilan 
edilmesi.
Almanya: Berliner 
Zeitung
Avrupa Birliği'nin 
Türkiye'ye bu konuda 
yumuşak davrandığını 
savunan Berliner 
Zeitung; "Ankara ile 
üyelik müzakareleri 
pazarlığı, gittikçe 
daha garip bir hâl 
alıyor" diye devam 
ediyor. "Türkiye'nin 
Kıbrıs Cumhuriyeti'ni 
tanımayı reddetmesi, 
Avrupa Birliği'nde 
hiçbir şekilde kabul 
görmemeli. Ne var ki, 
başta dönem başkanı 
İngiltere olmak üzere 
bazı üye ülkeler

Ankara'yı arka 
çıkıyor. 
"Anlaşılan o ki 
Avrupa Birliği 
Türkiye'ye bir dizi 
konuda ödün ver
meye hazır. Zira 
Türkiye'nin 
üyeliği, birliği 
küresel ölçekte bir 
aktöre dönüştüre
cek."Avusturya: Der
Standard
Avusturya'dan Der 
Standard da aynı 
görüşte. "Avrupa 
Birliği Türkiye'ye, 
Kıbrıs Cumhuriyeti'ni 
tanımak zorunda 
olduğunu hatırlat
malı" diyen gazete 
şöyle devam ediyor: 
"Türkiye'nin yaptığı, 
uluslararası hukuka 
göre yanlış. Ayrıca 
Kıbrıs
Cumhuriyeti'nin tanın
ması, üyelik müzak
erelerine başlan
masının temel 
koşullarından biri. 
"Türkiye'nin üyeliğine 
karşı çıkıyor değiliz. 
Coğrafi nedenler ya 
da insan hakları 
konusunda kaygılar 
öne sürecek de 
değiliz. Türkiye'ye 
kendini Avrupa 
doğrultusunda

geliştirme hakkı 
tanınmalıdır. Çünkü 
birçok çelişkiye rağ
men, bu toplum bunu
başarma gücüne 
sahip."Fransa: Le 
Monde Konuyu 
Fransa'dan Le Monde 
da gündemine 
taşımış. Gümrük 
Birliği uyum pro
tokolünü imzalamak
la, Türkiye'nin Avrupa 
yolunda önemli bir 
adım attığını ifade 
eden gazete, ancak 
Kıbrıs ile ilgili 
bildirinin, bazı Avrupa 
başkentlerinde pek 
hoş karşılanmaya
cağını da ekliyor. 
"Ankara'nın yayım
ladığı bildiri, Avrupa 
başkentlerinde ciddi 
bir şekilde ince
lenecektir ve
Türkiye'nin 
üyeliğine sıcak bak
mayan ülkeler ile yeni 
bir gerilime neden 
olabilir.

0 El

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
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Tıpta Uzmanlık Sınavı’na 
başvurular sona erdi

Ders kitapları ihalesi 
yüksek fiyat yüzünden

Eylül Dönemi Tıpta 
Uzmanlık Sınavı’na 
(TUS) 25 Temmuz'da 
başlayan başvuru 
süresi, bugün mesai 
saati bitiminde sona 
erecek.
Tıpta uzmanlık eğiti
mi görmek üzere 
Sağlık Bakanlığı 
eğitim hastaneler
ine, üniversitelerin 
tıp fakültelerine ve 
Gülhane Askeri Tıp 
Fakültesi'ne alı
nacak adaylara 
yönelik sınava, 1 
Ağustos 2005 tari
hine kadar mezun

laç Maunda indirime tepki
Türk Eczacıları 
Birliği (TEB) Genel 
Başkanı Mehmet 
Domaç, 15 Temmuz 
2005 tarihinden 
itibaren geçerli 
olmak üzere ilaç fiy
atlarına yapılan 
yüzde 8.83'lük 
indirime tepki 
göstererek fiyat 
farkından dolayı 
eczacıların uğradığı 
zararın giderilmesini 
istedi. Domaç, 
indirimi fiyatlarına 
yansıtmayan ecza
cıları ise, "Biz 
ilaçların yüzde 90'ını 
kamuya satıyoruz, 
geriye kalan yüzde 
10 ile kimse ilgilen
mez" sözleriyle 
savundu.
Domaç, Ankara 
Eczacılar Odası 
Başkanı Hilmi 
Şener'le birlikte 
düzenlediği basın 
toplantısında, ilaç 
fiyatlarındaki indirim 
ve eşdeğer ilaç 
uygulamasına ilişkin 
değerlendirmelerde -

olan adaylar 
başvurabilecek. 
Sınava girmek 
isteyen adaylar, 
başvuru evrakını 7 
YTL karşılığında 
Sağlık Bakanlığı il 
müdürlüklerinden 
alabilecekler.
Adaylar ayrıca, 75 

bulundu. Avro 
kurunda meydana 
gelen düşüş 
nedeniyle İlaç Fiyat 
Değerlendirme 
Komisyonu'nun 
aldığı karar 
gereğince ilaç fiyat
larında 15 Temmuz 
2005 tarihinden 
itibaren geçerli 
olmak üzere yüzde 
8.83 oranında düşüş 
gerçekleştiğini hatır
latan Domaç, "İlaç 
fiyatlarındaki 
düşüşü olumlu 
karşılıyoruz, ancak 
meydana gelen 
düşüş sonucunda 
eczacıların stok
larında mevcut 
ürünler nedeniyle 
uğradıkları zararın 
önlenmesi ve

YTL sınav ücreti 
yatıracaklar. 
Adaylar, kılavuzdaki 
kurallara göre 
doldurdukları 
başvuru belgesini, 
sınav ücretini 
yatırdıklarım gös
terir dekontla birlik
te yine Sağlık 

hizmeti sürdüre
bilmeleri için 1 
Haziran -15 
Temmuz 2005 tarih
leri arasında 
eczaneler tarafından 
satın alınan müs
tahzarlarda oluşa
cak fiyat farklarının 
firmalar tarafından 
dağıtım kanalları 
aracılığıyla 
eczanelere öden
mesini istiyoruz" 
dedi. Geri ödeme 
kuramlarındaki fark
lı uygulamaların 
eczacılarda büyük 
rahatsızlık doğur
duğunu, bürokrasi 
ve kırtasiyenin altın
dan çıkılamaz hale 
geldiğini vurgulayan 
Domaç, ayrıca kamu 
sigorta kuramlarının

Bakanlığı il müdür
lüklerine teslim ede
cekler.
2005-Eylül Dönemi 
TUS'un birinci 
basamağını 
oluşturan 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.

hak sahiplerine fark
lı koşullarda ilaç 
vermesinin sağlık 
hizmetinde aksak
lığa yol açtığını kay
detti. Bütçe 
Uygulama Talimatı 
ile uygulamaya 
başlanan eşdeğer 
(benzer) ilaç uygula
masının prensip 
olarak doğru 
olmasına rağmen, 
bugünkü uygula
mayla hak sahipleri 
ile eczacılar arasın
da sorun yaşan
masına neden 
olduğunu ifade eden 
Domaç, hastaların 
ilaca ulaşmasında 
güçlükler ortaya çık
tığını ve eczacıların 
vatandaşlarla karşı 
karşıya geldiğini 
söyledi. Domaç, 
basın toplantısında 
eşdeğer fiyat uygu
laması nedeniyle 
ilaç fiyatlarında 
vatandaş aleyhine 
yaşanan sorunları 
sinevizyon görüntü
leriyle anlattı.

iptal edildi

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, bazı 
ders kitapları için 
açtıkları ihaleyi, 
yayınevlerinin yüksek 
fiyat vermesi 
nedeniyle iptal ettiği
ni açıkladı.
Çelik, Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
Başöğretmen 
Salonu'nda düzen
lediği basın toplan
tısında, yaptıkları 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. 
2005-2006 eğitim- 
öğretim yılında 
toplam 105 milyon 
ders kitabını ücretsiz 
dağıtacaklarını 
belirten Çelik, ders 
kitaplarının bir kıs
mını yayınevlerine 
ihale ettiklerini anım
sattı. Çelik, ancak 
yayınevlerinin yüksek 
fiyat vermesi 
dolayısıyla ihaleyi 
iptal ettiğini söyledi. 
Çelik, şunları 
kaydetti:
“Bu sene birçok ders 
kitabımız yenilendi. 
İlköğretim müfre
datımız değiştiği için 
özellikle 1-5. sınıflarla 
ilgili ders kitapları 
yenilendi. Diğerleri 

hazırlanıyor. Lise 
1'lerde okutulacak 
olan kitaplarımız 
hazır. Bunların 
ihaleleri yapıldı. 
Ancak yaptığımız 
bazı ihalelerde, özel 
sektörden kitap ver
mek isteyen bazı 
dostlarımız yüksek 
fiyat, fahiş fiyat tek
lifinde bulundukları 
için ben bu ihaleleri 
iptal ettim. Onların 
kitaplarını almıyoruz. 
Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından hazırlanan 
devlet kitaplarını 
çocuklarımıza dağıta
cağız. Geçen sene 83 
milyon kitap dağıttık, 
bu sene 105 milyon 
kitap dağıtacağız.
12 Eylül'de bu kita
plarımız çocuk
larımızın sıralarının 
üzerinde olacak.” 
Hüseyin Çelik, 2005- 
2006 eğitim-öğretim 
yılının 12 Eylül'de 
başlayacağını belirtti. 
Çelik, “Sayın 
Başbakanımızla 
birlikte Kütahya'dan 

eğ iti m-öğreti m i aça
cağız, orada 
bazı okulların 
açılışlarını 
yapacağız” dedi.
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Çelik, ‘Liseler 4 yıl olacak’ Deklarasyona AB’den cevap
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
liselerin 2005 - 2006 
eğitim - öğretim yılın
dan itibaren 4 yıla 
çıkartılmasından 
vazgeçilmeyeceğini 
bildirerek, "Bundan 
vazgeçilmesi 
sözkonusu değildir. 
Kimse toplumun 
kafasını bulandır
masın" dedi.
Bakan Hüseyin Çelik, 
Bakanlık 
Başöğöretmen 
Salonu'nda basında 
yer alan ve eleştirilen 
konularla ilgili açıkla
malarda bulundu. 
Basında ağırlıklı 
olarak liselerin geçmiş 
dönemlerde 4 yıla 
çıkartılıp sonra 
vazgeçilmesiyle ilgili 
haberlerin yer aldığına 
değinen Çelik, alınan 4 
yıl kararından kesinlik
le vazgeçilmeye
ceğinin altını çizdi ve 
"Bazı gazetecilerimiz 
ve köşe yazarlarımız 
'52 yıl önce alınan bir 
kararla liselerin 4 yıla

çıkarıldığını ve kısa bir 
süre sonra 
vazgeçildiğini ifade 
ederek, bundan da 
vazgeçileceği' şek
linde yorumlar yap
maktadır. Şunun iyi 
bilinmesi lazım. Bu iyi 
hesaplanmış ve 
ölçülmüş bir karardır. 
Bundan geri dönüş 
söz konusu değildir. 
Yarım asır öncesine 
takılıp, kalmanın da 
anlamı yoktur. Kimse 
toplumun kafasını 
bulandırmasın. Bunun 
geri dönüşü yoktur" 
dedi.Çelik, liselerin 4 
yıla çıkartılmasıyla ilk 
3 yıl öğretmen ve der
slik açıkları olmaya
cağını belirterek, 4 yıl 

sonra oluşacak 
öğretmen ve derslik 
açığıyla ilgili olarak 
da tüm tedbirleri 
almaya başladıklarını 
bildirdi. Çelik, ayrıca 
liselerde hazırlık 
sınıflarının kaldırıl
ması sonrasında 
istisnai olarak 
Galatasaray, İstanbul 
Erkek Lisesi ve 

Kadıköy Anadolu 
Lisesi'nin 1+4 yıl 
olarak eğitimlerine 
devam edeceklerini 
kaydederek, alt 
yapısını hazırlayan 
devlet ve özel 
okulların da sınırlı 
olmak şartıyla 1+4 
uygulamasına izin ver
ilebileceğini açıkladı. 
Bu sene 9. sınıfta 
okuyan ancak bir üst 
sınıfa geçmeyi başara
mayan öğrencilere 
yönelik getirilen 
'Sorumluluk Sınavı' 
hakkının bir 'Af 
niteleği taşımadığını 
belirten Bakan Çelik, 
sınavın gerekçesine 
yönelik şunları kaydet

ti: "Bu popilist 
amaçlarla alınmış bir 
karar değildir. Yakında 
ufukta bir seçim falan 
da yok. Onun için 
kimse boşuna kendini 
kandırmasın. Bunun 
amacı yeni liselerim
izde 4 yıl uygulaması 
ile başlayacak olan 
2005 - 2006 eğitim - 
öğretim yılında adeta 
kilometreyi sıfırlayarak 
başlamak istedik ve 
gelecek sene birinci 
sınıfa başlayacak olan 
öğrencilerimiz 4 yıllık 
lise öğrencileri olacak
lardır. Eski müfredatla 
okumuş olan 
gençelerin tekrar bir
inci sınıfta okuması 
bazı doğal hukuki pro- 
plemlere yol açabilir, 
esas karışıklık, kar
gaşa ve kaos o zaman 
ortaya çıkar. Bu bir 
gereklilik olarak 
ortaya çıkmıştır. 
Bundan dolayı sorum
luluk geçme hakkı 
getirilmiştir. Bu bir af 
değildir." şeklinde 
konuştu.

Türkiye'nin kıbrıs Rum 
Kesimi'ni de kapsayan 
Gümrük Birliği 
Sözleşmesini imzala
ması ardından da bir 
deklarasyon yayımla
masına AB Komisyonu 
açıklık getirdi. AB 
Komisyonu’nun 
genişlemeden sorumlu 
üyesi Ol I i Rehn, 
Ankara Antlaşması ek 
protokolünün imzalan
masının ardından, 
Türkiye ile tam üyelik 
müzakerelerinin başla
masına bir engel 
kalmadığı görüşünde 
olduğunu açıkladı. 
Rehn, bugün basına 
dağıtılan 30 temmuz 
tarihli yazılı 
açıklamasında, ek pro
tokolün imzalanmasın
dan duyduğu mem
nuniyeti dile getirirken, 
bu imzanın, 
"gümrük birliğinin, 
Kıbrıs Cumhuriyeti 
dahil tüm AB üyesi 
devletlerde uygulan
masını sağlayacağım" 
belirtti. AB 
Konseyi'nin, 17 Aralık

2004 zirvesinde aldığı 
kararlar 
doğrultusunda atılan 
bu adımla Türkiye'nin 
katılım müzakerelerinin 
3 ekimde başlaya
cağını ifade eden 
Rehn, bu amaçla 
öngörülen Müzakere 
Çerçeve Belgesi'nin, 
geçen 29 haziran tari
hinde, komisyon 
tarafından konseyin 
onayına aktarıldığını 
hatırlattı. Türkiye'nin, 
ek protokolü 
imzalarken 
Kıbrıs konusuna 
ağırlık verdiği bir 
deklarasyon yayım
ladığını belirten Rehn, 
AB'nin, bu deklarasy
onun hukuki etkilerini 
itinayla inceleyeceğini, 
komisyonun, ilk değer
lendirmede deklarasy
onun, protokolün 
Türkiye tarafından 
gereği gibi uygulan
masına bir engel teşkil 
etmediğini 
düşündüğünü, bu 
unsurun önemli 
olduğunu ifade etti.

ÖNVER 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.

ÜN VER 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

w 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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Doğalgaza Ağustos’ta zam yok
Doğalgaza Ağustos 

ayında zam yapılmay
acağı, Temmuz ayı 
fiyatlarıyla satılmaya 
devam edeceği 
bildirildi.
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı'ndan 
edinilen bilgiye göre, 
bakanlığa bağlı kuru
luşlardan BOTAŞ'ın 
Yönetim Kurulu 
tarafından alınan 
karara göre, doğal-

gaz satış fiyatlarında 
Ağustos ayında bir 
değişiklik olmayacak. 
BOTAŞ, Yönetim 
Kurulu'nun aldığı 
karar uyarınca, 
Ağustos ayında 
doğalgazın 
metreküp fiyatı 
dağıtım kuruluşları 
için 0.375970 YTL 
olarak devam 
edecek.
Doğalgaz satış fiyat
ları 2004 yılı Aralık

‘Limanların özelleştirilmesi önemli
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı 
Oğuz Satıcı, 
Türkiye'deki liman
ların özelleştir
ilmesinin ihracat 
açısından fevkalade 
önemli olduğunu, 
ihracatçı birliklerinin 
de özelleştirmeleriyle 
ilgili ihalelere yerli ve 
yabancı sermayenin 
oluşturduğu bir kon
sorsiyumla girecek
lerini söyledi.
TİM Temmuz ayı ihra
cat rakamları 
Trabzon'da Liman 
Bölgesi'nde yapılan 
basın toplantısıyla 
açıklandı. Toplantıya 
TİM Başkanı Oğuz 
Satıcı ile birlikte Vali 
Hüseyin Yavuzdemir, 
Trabzon Sanayi ve 
Ticaret Odası 
Başkanı Şadan Eren, 
Trabzon Ticaret 
Borsası Başkanı 
Sebahattin Aslantürk, 
Trabzon Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Halil İbrahim 
Kalfaoğlu, AK Parti 
Milletvekili Cevdet 
Erdöl, TİM Başkan 
Vekili Adnan Ersoy 
Ulubaş, Mehmet 
Büyükekşi, TİM 
yöneticilerinden 
İsmail Gülle, Mustafa 
Köse, TİM Genel 
Sekreteri Prof. Dr. 
Emre Alkin, İstanbul 
Kimyevi Maddeler ve

Mamulleri İhracatçılar 
Birliği Başkanı 
Turgut Doyran, 
katıldı.
Trabzon Liman 
Bölgesi'nde Temmuz 
ayı ihracat rakam
larını açıklayan Oğuz 
Satıcı konuşmasının 
sonunda soruları 
cevaplandırdı. İhra
catçı Birlikleri seçim
lerinin kanun çıkın
caya kadar 1 yıllığına 
ertelendiğini belirten 
Satıcı, "Kanunun 
yetişmemesinin 
sebebi Meclis’in tatile 
girmesi. Meclis 
açıldıktan sonra 
kanun yasalaşacak. 
Kanunla ihracatçılar 
ile birlikte ithalatçılar 
bu kanunda birleştir
iliyor. Dünyada da 
bunun örneği var. İş 
adamlarının ve ihra
catçıların ekonominin 
gidişini takip ede
bilmesi ve ihracatın 
planını görebilmesi 
için bunu takip ede
bilmesi gerekiyor. Şu 
anda günümüz şart
larında ithalat rakam
larını 1 yıl arkadan 
takip ediyoruz. 
Projeksiyonları hep 
gecikmiş şekilde 
yapıyoruz. İthalat ile 
ihracat birbirinin 
kardeşi. Bu ithalatı 
yapan yine İhra
catçılar" dedi. 
"BÜYÜME

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığın nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Züleyha ÇELİK

ayından 2005 yılı 
Temmuz ayına kadar 
sabit tutulmuş, 
Temmuz'da ulus

İSTİHDAMA NEDEN 
YANSIMIYOR" 
İhracatın ve Türk 
ekonomisinin 
büyüdüğü halde isti
hdamın büyümediği 
yolunda iddiaların 
olduğunu belirten 
Oğuz Satıcı, "El yor
damıyla yaptığımız 
örneklere göre, 
bugün hammadde ve 
aramalı ithalatı, 
bugün yatırım mal
larıyla birlikte yüzde 
9O'ı bulmuş vaziyette. 
Bu da şu demek, 
hammadde ve ara
malındaki rekabetçi 
olmayan alanlar 
kapanıyor, onun yer
ine ithal ürünler 
ikame ediliyor. 
Belki ihracat rakam
larımız büyüyor, itha
lat rakamımız da 
büyüyor ama aramalı 
hammadde, yatırım 
malı üreticisi olan fir
malar kapanıyor ve 
burada çalışan insan
lar işsiz kalıyor. 
Ekonominin büyüyüp

lararası piyasalarda 
petrol fiyatlarına 
bağlı olarak yeniden 
düzenlenmişti.

istihdam oluşturama- 
masının temel sebebi 
bu. Bunları daha net 
görebilirsek daha 
hızlı ve daha 
gerçekçi çözümler 
üretebiliriz diye 
düşünüyorum. 
Hiçbirimizin kendine 
başka meşgale ara
ması diye bir şey 
yok" diye konuştu. 
"LİMAN 
ÖZELLEŞTİRMELERİ 
NE TALİBİZ" 
Türkiye'deki liman
ların özelleştirmeler
ine katılmak üzere 
hem yerli ve hem de 
yabancı firmalarla 
görüş alışverişinde 
bulunarak bir 
konsorsiyum 
oluşturduklarını 
hatırlatan TİM 
Başkanı Oğuz Satıcı, 
görüşmelerde bulun
dukları firmaların 
halka açık şirketler 
olduğunu ve isim 
olarak açıklamanın 
mümkün olmadığını 
bildirdi.

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

İlk kursiyerler

Gemlik Yelken Kulübü tesislerinde kurs 
gören kursiyerler, optimis yelkencisi 
olarak kurslarını bitirdiler.

Ağustos ayında 30 kişilik ikinci bir 
kursi-yer grubu deniz ve yelken sporuyla 
tanışacak.

Gemlik’e yapılan bu tesisin amacı deniz 
seven, deniz sporlarına gönül veren genç
leri yetiştirmek.

Evet bu tesis, ilk meyvelerini bu ay 
verdi.

Komodor’un talimatları ile iki hocayla 
çalışan bu talebeler kendi hünerlerini 
öğrendiklerini deniz üzerinde göstermeleri 
gerekirdi.

Ne varki Gemlikspor’un bu minik 
çocukları, kurs bitimi hünerlerini ailelerine 
de gösterselerdi iyi olurdu.

Kursu gösteren bu hocalar her dönem 
bu çocuklara sertifikalarını vermeden önce 
bir davetiye ile ailelerini davet etmeli ve 
işte çocuklarımıza birşeyler öğrettik 
demeleri gerekirdi.

Tabi bu iş sıradan ne var ki, dikilen 
ağacın ilk meyveleri nasıl kişinin yahut 
kişilerin hoşuna gidiyorsa, bu ilk mezu
niyet, Gemlik’lilerin hoşuna giderdi.

Sayın Gemlikspor yöneticilerinden 
Kulüp Başkanı’nın seyahatte olması 
nedeniyle bu işi, her işte ileri atılan kişi
lerin düşünmesi gerekirdi.

Seçimler hakkındaki yazımda bu dalı 
idare edecek kişiyi (Komodor) yönetime 
alın demiştim. Nedense istenilmedi veya 
düşünülmedi.

Evet bi kişi yönetim içerisinde olsaydı, 
bu sertifika dağıtımı ve yavrularımızın 
deniz üzerinde pupa yelkenlerini biz dışarı
dan zevkle seyrederdik.

Yöneticilik kolay bur uğraş değildir.
Ne kadar işiniz olsada, bazı işler vardır 

ki, üste çıkar.
Orda bulunan hocalardan biri; Beden 

Terbiyesi kadrolu hocası, ötekisi ise, 
İznik’ten Borusan Lojistik tarafından getir
ilen hocalar bunları düşünmüşlerdir.

Bu yaplıması gereken iş onları da gurur
landırırdı.

Yapılacak işi çok basitti. Belediye 
haporlöründen bir anonsla hem bu işi sev
enleri, kursa gelecek çocukları 
heveslendirmek açısından iyi olurdu.

Duyumuma göre ufakta olsa pürüzler 
var. İki hoca’ya yardımcı kimse yok.

Gece orada bekçi yok.
Kulüp yönetiminin içinde bir kulüp idare 

amiri yok.
Beş gün evvel gece yürüyüşünde kulüp 

binasına uğramak geldi içimden. Uğradım 
ama üzülmedim diyemem.Temizlik yok, 
gece lambalar arızadan ötürü yanmıyor.

Oradaki hocalar çok yeni olduklarından, 
nereye ve kime bildireceklerini bilmedik
lerini söylediler.

Evet orası halka açık ama oraya gelen 
Gemlik halkı veya çocuklarımız, yedikleri
ni, içdiklerini toplamalılar.

Burası hepimizin malı temizlik şart.
Evet bir idare amiri olsaydı, gündüz 

Borusan tarafından gönderilen bir idareci 
var ama onun vazifesi orayı idare etmek 
değil.

Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
Haydi ikinci defa dağıtılacak serti

fikaların daha iyi olması dileği ile...
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İş kadınlarının 4 büyük hatası
İş kadınlarının dört 
büyük hatası 
Araştırmalar, kadın 
yöneticilerin 
görüşmelerde daha 
fazla hata yaptığını 
gösteriyor. Oysa 
'hayır' demek ve 
cesaretli olmak birçok 
sorunu çözüyor. İşte 
kadınlarının yaptığı 
dört büyük hata. 
Kadın ve erkeklerin 
davranış biçimleri gün 
geçtikçe birbirine ben
ziyor. Özellikle iş 
dünyasındaki kadın 
yöneticiler, ayakta kal
abilmek için erkek gibi 
davranmak zorunda 
kalıyor. Tüm bunlara 
karşın hem cinsler 
arası farklılık hem de 
kültürel koşullandır
malardan kaynaklanan 
farklılıklar hala çok 
belirgin. Özellikle 
kadın yöneticiler ve 
diğer kadın profesy
oneller, iş dünyasının 
sert koşullarında hata
lara düşebiliyor. Bu 
hataların başında ise 
müzakere ya da 
görüşme sürecinde 
yapılan yanlışlıklar 
yatıyor. Beklenenin 
aksi olabilir 
General Electric'in 
eski pazarlama

müdürü olan 
Temin&Co şirketinin 
başkanı Davia Temin, 
bu konuda ilginç bir 
deneyim yaşamış. 
Üniversitenin ardından 
Columbia Business 
School'da geliştirme 
direktörü olarak işe 
başlayan Temin'in 
anısı şöyle: "Bildiğim 
şey şuydu, başvu
runuz kabul edilirse 
okula başlarsınız, 
edilmezse başka 
seçenekleri değer
lendirirsin. 
Columbia'ya kabul 
edilmeyen öğrenciler
den bazıları, direk
törün kararını 
değiştirmek için ne 
yapabileceklerini sor
dular. Direktör, onları 
başından savmadı ve 
eğer dört dönem 
boyunca yüksek 
hesaplama ve sayım- 
bilim dersleri alırlar ve 
her dönem için 'A'

getirirlerse kabul ede
ceğini belirtti. Az mik
tardaki öğrenci bu 
koşullarda anlaşılarak 
kabul edildiler". Temin, 
pazarlığın ya da görüş
menin görünenin ya 
da beklenenin aksine 
farklı gelişmelere yol 
açabileceğini öğrendi. 
Hata basamaklarının 
düzeltilmesi 
Yönetim uzmanlan, 
bazı kadınların bırakın 
başarılı müzakere yap
mayı 'pazarlık' ya da 
'müzakere' sözcüğün
den dahi rahatsız 
olduğunu söylüyor. 
"Kocanızla çocuklara 
kimin kahvaltı hazırlay
acağına karar 
verirken; arkadaşımı
zla film seçimini, 
çocuğunuzla sokağa 
çıkma yasağını 
konuşur ancak 
pazarlığı sadece ev ya 
da araba satın alırken 
bir de boşanırken 

pazarlık yaparız" diyen 
kadın yöneticiler, iyi 
bir görüşmeci olmanın 
iş dünyasında başarılı 
olmak için önemli bir 
kriter olduğunu 
söylüyor. Bazı kişilerin 
diğerlerine göre 
doğuştan daha 
yetenekli olduğunu 
belirten uzmanlar, 
ancak hiç kimsenin iyi 
bir görüşmeci olarak 
doğmadığını söylüyor 
ve bu becerinin son
radan geliştirilebile
ceğini söylüyorlar. 
Güçlü ve başarılı bir 
kadın dahi görüşme 
hataları yapabilir. 
Önemli olan hataları 
bulmak. İş dünyasında 
en üst seviyede, farklı 
endüstri kollarında 
çalışan kadınların 
pazarlık yaparken yap
tığı genel hatalar var. 
Uzmanlar, araştırmalar 
ile kadınların 
görüşmeler sırasında 
yaptıkları hataları sap
tamışlar.
Hatalar ve çözüm 
önerileri şöyle... 
Görüşme biçimi kişil
iğinizi yansıtmıyor 
Olabildiğince kendiniz 
olun Kadınlar sert 
görüşmecinin, yüksek 
sesle konuşanın, tüm 

numaraları bilen ve 
kurnazca davrananın 
iyi görüşmeci 
olduğunu düşünür. Bu 
durumda eğer başarılı 
bir görüşmeci olmak 
isteniyorsa bu yöntem
lerin işe yarayacağı 
düşünülür. Bunu 
yapan erkekler bile iyi 
bir görüşmeci olama
zlar. Bunun yerine 
işbirliği yaparak 
görüşme tarzını tercih 
edilmeli. Başarılı 
olmak için kendinizi 
daha rahat hisset
tiğiniz yöntem kullanıl
malı. Çünkü karşı 
taraf, bu tarzın size ait 
olmadığını kolayca 
anlayabilir. Eğer sakin 
bir insansanız sakin 
davranmanızda yarar 
var, bu kendinize olan 
güveni de gösterir. 
Kendiniz olduğunuzda 
hoşlanmadığınız öner
ilere karşısında 
soğukkanlı olabilir ve 
seçenek ürete
bilirsiniz. Yönetim 
dilinde bu yaklaşıma 
'sessiz kararlılık' adı 
veriliyor. Ve karşı taraf 
üzerindeki etkisinin 
üst düzeyde olduğu 
belirtiliyor.
Ortada, görüşmeye 
değer bir durumun 

olmadığını düşünmek 
Her şey konuşulabilir 
Birçok kadın, görüş
menin yaratacağı fır
satları ve etkileşimin 
farklı sonuçlara yol 
açacağını göz ardı 
ediyor. Çoğu zaman 
görüşmeye gerek 
olmadığını düşündük
leri konuların farklı 
sonuçlara yol açtığını 
görerek hatalarını 
anlarlar. Hayır demek
ten korkmak Bu 
sözcüğü kullanmaktan 
çekinmeyin Kadınların 
özellikle iş ile ilgili 
konularda erkeklere 
oranla 'hayır' demekte 
zorlandıkları biliniyor. 
Çünkü kadınlar, ilişkil
erde var olan ağırlık
larını kaybetmek 
istemiyor. Bir diğer 
neden ise 'hayır' 
yanıtını alan kişinin 
mutsuzluğuna yol 
açmamak. "Kendinizin 
Terapisti Olun" 
kitabının yazarı 
Patricai Farrell, kadın
ların tartışmaktan 
kaçındıklarını söylüy
or. Farrell'e göre 
bunun nedeni çıkabile
cek negatif sonucun 
ilişkilerini olumsuz 
etkileyeceğini 
düşünmeleri.

HAÇIN *
Yazan : Zebercet COŞKUN

Arşak Semizyan ayağa kalkmadı. Elini kalın 
paltosunun iç cebine soktu. Bir kalem, bir de 
kağıt çıkardı ve masanın başına geçip, oturdu.

Tıpkı tıpkısına hatırlayaman) belki... Siz 
bir daha söyleyin, ben yazayım!

Önce söylediklerimin aynını tekrarladı, Arşak 
yazdı. Kalemi kağıdı cebine koydu ve kalktı.

Tanrı şifalar versin! Hoşça kalın! Deyip 
odadan çıktı.

Merdivenlerden inişini dinliyorum. Derin 
soluk alıyorum. Kafamın içi darmadağınık. İşler 
gittikçe karışıyor. Böyle bir günde hasta
landığım için iyice sinirleniyorum. 
Hastalanmasaydım böyle güçsüz hissetmezdim 
kendimi. Durum belki de on gün öncekinden 
daha kötü değil, ama hastayım, yatağa bağ
landım ve iyice biliyorum ki, tüm otoritemi kay
bettim. Böyle karmakarışık bir günde hasta bir 
kaymakamı kim dinler? Kim çekinir ondan? 
Kim sayar? Son günlerde yanıma gelen gidenin 
sayısı bile azaldı. O günün akşamı yeniden 
hastalandım. Ateşim çoğaldı, iyice serildim 
yataklara... Ve ondan sonra her şey bitti. Hiçbir 
şeye gücüm yetmedi. Birkaç kez olanlara 
müdahale ettim, ama bir sonuç alamadım.

14 Mart 1336 (1920) Feke Türk çeteleri 
tarafından alındı. Kırk kişilik Arap Ali çetesi bir 
gecenin içinde iniverdi Feke'ye. Her gün bir yer 
gidiyor, ama Feke Haçın için en önemli yer. Tek 
geçitleri de kapanmış oldu böylece.. Gerçekte o 
yol zaten kapalıydı. Feke düşmese bile o 
yoldan Kozan'a varamayacaklardı. Arşak 
Semizyan'ın Haçin'e gelişinde iyice belirlen
mişti bu. Fakat şimdi yol Kozan'dan GELECEK 
YARDIMA DA TIKANDI. En önemli bir kaleyi

Türk çetelerine kaptırdılar. Feke demek yarı 
yarıya Haçin demekti. Feke elden gitti mi 
Haçin'de yarı yarıya gitti sayılır...

“ Geldiğim gün söylemişlerdi, Cezmi efendi
den daha yolda bahsetmişlerdi bana. 
Fransızlara raporlar göndermiş, sureti haktan 
görünerek durumu bildirmişti ya Cezmi efendi, 
Feke kalesinin değil yüz Türk'e binlerce kişiye 
bile çok daha uzun bir zaman dayanabileceği 
gün gibi açıktır. Otuz kişilik bir kuvvet bir saat
lik bir mukavemetten sonra girivermiş Feke’ye.”

İşte o gün, o on dört mart günü bir Ermeni 
çocuk Haçin'e kaçabildi. Dağlardan, tepelerden, 
dere boyundan koşmuş durmadan. Gün ışığın
da kaya diplerine gizlenmiş, gece yol almış. 15 
Mart sabahı Haçin'e vardı.

Türkler Feke'yi bastı! Kaçtım!..
Feke'nin alınmasından altı gün önce, 8 Mart 

sabahı Mürsel efendi şafaktan önce kalkmıştı 
yatağından. Sobayı yaktı, çıktı odadan. Sofanın 
bir köşesindeki abdestlikte boy abdesti aldı. 
Kötü bir rüya görmüştü. Korkulu, belki de kan 
dolu bir güne gireceklerini hissediyor, tapadan 
tırnağa temiz olmak istiyordu. Kur'anı Kerim'ini 
eline aldı, pencerenin dibindeki köşesine otur
du. Dha ortalık karanlık, duvardaki kısıh lam
bayı konsolun üzerine aldı ve açtı. Sobanın 
çıtırtılarıyla Mürsel efendinin dudaklarından 
dökülen mırıltılar birbirine karışıyor. Günler var 
ki sokağa çıktığı yok. Yalnız Hüsnü arada 
Zahitler'e kaçamak yapıyor. Hüsnü Fatma 
hanımın kardeşi olur. Ortalık karışalı beri 
Mürsel efendilere geldiler. Karısı ve çocuğuyla 
öteki odada yatıyorlar şimdi. Sabah namazın
dan sonra bir araya toplanıyorlar. Evin içinde 
bir korkuları yok. Mihran Katayanlar orada 
oldukça Haçin içinde belki de en güvenilir 
İslam evi onlarınki... Sabah ezanı okundu, yerde 
serili yataklarda kıpırtılar var. Fatma hanım 
kalktı, oturdu yatağın içinde. Dürüye de kalktı, 
oturdu. Soba yanıyor. Fatma hanım dışarı 
sabah ekmeğini hazırlamaya çıktı.. Çay, kahve 
bitti., çorba içiyorlar sabahları da. Akşamdan 

ısıtılmış tarhana tasının başına geçti, dövmeleri 
mıncıklıyor. Sonra tası aldı, odaya getirdi, 
sobanın üstüne oturttu. Uzun saplı bir tahta 
kaçık, karıştırıyor.. Hüsnü ile karısı da geldiler 
odaya. Dürüye yatakları toplayıp duvarın dibine 
üst üste yığdı. Çocuklar kalkmışlar, Naime hala 
gözlerini ovuşturuyor. Durumu pek anlayamıyor 
Naime... Olanlar hep oyunmuş gibi geliyor ona. 
Sonu iyi bitecek heyecanlı bir oyun.. Uzunboylu 
düşünemiyor. Düşünmüyor. Gereği yok onun 
için. Bildiği, Ermenilerden kaçıyorlar. Kafes 
ardından gizli gizli gözlüyorlar onları. Sonra şu 
karşıki tepe var... Manastırın üstü... Çeteleri 
görüyor orada, kendi düşünebildiği biçimde. 
Iniveriyorlar aşağı.. Ellerinde tüfekleri... Onlar 
inince Ermeniler kaçmaya başlıyorlar. O sırada 
gördüğü yalnız İsmail ağabeyi. En önde... 
Elinde al bayrak... Naime'nin düşleri hep burda 
biter. Faik'le ikisi sekide oturur, karşı tepelere 
uzun uzun bakarlar. Her yan ak pak... Her gün, 
hem de birkaç kez ak üstünde kara kıpırtılar 
görürler, bağrışırlar ama, boşa çıkar umutları. 
Faik, Naime gibi değil. O arada odanın bir köşe
sine siner, düşünür dakikalarca. Ne düşünür 
kimse bilmez, neler kurar hiç söylemez... Acı 
acı güler yalnız... Mürsel efendi hiç bakmaz 
Faik'ten yana o zaman. Oğlanın duruşu 
dokunur Mürsel efendiye. Ço dokunur... Oflar, 
poflar, sonra hemen döner Kur'anı Kerim'ine... . 
Sesi gürül gürüldür, odalardan taşar Mürsel 
efendinin. Tespih çeker durmadan... Akşamlar 
böyle olur, günler böyle geçer artık Kirkot 
mahallesinde. Faik iki üç ay içinde büyüdü, 
boylanıverdi. Üst dudağındaki ince tüyler karar
mağa başladı. Mektebe gitmiyorlar ama, mek
tepler biteli kitaplara daha çok sarıldılar. Faik 
yemeğini yer, sekiye çıkıp dışarı gözler, sonra 
çantasını alıp çekilir odanın bir yanına. Mürsel 
efendiye öyle gelir ki bu çocuk kucağındaki 
kitaba bakar, ama okumaz, görmez bile yazıları. 
Rahat düşünebilmek için gizlenir kitapların 
ardına. Gönlünce düşler kurabilmek için...

Devamı Yarın....
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Tuzlu ayran tansiyona 
iyi gelmiyor

Tansiyonunuz düşer 
düşmez hemen tuzlu 
ayrana saldırmayın. İzzet 
Baysal Üniversitesi 
öğretim üyesi Hüseyih 
Arınç'a göre tuzlu ayran 
içmek sağlığa zararlı. 
Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kardiyoloji 
Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Hüseyin Arınç, tansiyon 
düşmelerinde, tuzlu 
ayran içilmesinin doğru 
birşey olmadığını 
söyledi. Sıcakların 
vücutta su ve tuz kaybı
na neden olduğunu 
belirten Yrd. Doç. Dr. 
Arınç, “Aşırı sıcakların 
vücutta yarattığı su ve 
tuz kaybının neden 
olduğu tansiyon düşük
lüğünün çaresi, tuzlu 
ayran içmek değildir. 
Vücuda fazla tuz girişi 
bu kez de tansiyonu 
yükselterek kalbin 
yükünün armasına 
neden olur. Tansiyon da 
kalbin önündeki en 
büyük engeldir" dedi. 
Sıcak havalarda özellikle 
kalp hastalannın sıvı 
atımlarına çok dikkat 
etmeleri gerektiğini 
söyleyen Yrd. Doç. Dr. 
Annç, “Sıcak havalar, 
aşırı terleme, tansiyonu 
düşürme veya güneş 
çarpması yoluyla kalbe 
kötü etki yapabilir.

Bu nedenle de kalp 
hastalarımıza aşırı sıcak
larda dışarıya çıkma
malarını öneriyoruz" 
diye konuştu.
Tansiyon düşmesinin 
kalp hastalarında kalbin 
beslenmesinin bozul
masına neden olduğunu 
belirten Yrd. Doç. Dr. 
Arınç, sıcaklarda su ve 
tuz atımına dikkat 
edilmesi gerektiğini 
söyledi. Yrd. Doç. Dr. 
Arınç, “Kalp hasta
larımıza tuzlu yesinler 
demiyoruz ancak, su 
atımlarına ve özellikle de 
sebze meyve yemeye 
özen göstermelerini 
istiyoruz. Günlük su 
alımı da terleme miktarı
na göre olmalıdır. Bunun 
için de su ve sulu 
gıdalar tüketilmeli. 
Karpuz gibi bol su 
içeren meyveler 
tüketilmesine özen gös
terilmelidir. Tansiyon 
düşmelerinde tuzlu 
ayran içilmesi de çok 
doğru birşey değil. 
Tansiyonumuz düştü 
diye çok tuzlu ayran içe
cek olursak vücuda fazla 
tuz girer. Bu tuz girişi bu 
kez de tansiyonu yüksel
terek kalbin yükünün 
armasına neden olur. 
Tansiyon da kalbin 
önündeki en büyük 
engeldir" dedi.

Hormonlu yirtto nasıl mla$ıli[?
Hormonlu yiyecekler 
nasıl anlaşılır?
01.08.2005 02:16 - Bu 
haber 20.098 kişi, 
Mynet Haber bugün 
357.564 kişi tarafın
dan okundu 
Kanserojen yapıcı 

etkiye sahip olan hor
monlu yiyeceklerin, 
tabi olanlardan ayır
mak için dış 
görünüşüne bak
manın yeterli olduğu 
belirtildi. Uzmanlarca, 
"Manavda ve pazarda 
bolca satılan ve 
tüketilen meyve 
sebzelerin fazla hor
mon taşıyıp taşı
madığını öğrenmek 
için iyi bir gözlemci 
olmak ve şekillerine 
bakmak gerekiyor" 
deniliyor.
Çeşitli kaynaklardan 
derlenen bilgilere 
göre, üretimde 
büyümeyi artırıcı hor
monların gerek hay
vansal ürünlerde, 
gerekse bahçe ürün
lerinde kullanımı git
tikçe yaygınlaşıyor. 
Başlangıçta sadece 
seralarda 10 derece 
sıcaklık altındaki 
ürünlerde döllenmeyi 
sağlamak için kul

lanılan ilaçların, 
hızlı büyümeyi 
sağlayıcı etkisi 
çiftçiler tarafından 
keşfedilince, kul
lanımı özellikle 
bahçe bitkilerinde 
her devrede artış 
gösterdi.
Meyvelerin döllen
mesini sağlamak 
için çok düşük 
dozlarda kullanılan 
hormonal içerikli 
ilaçlar insan sağlığını 
fazla etkilemezken, 
büyümeyi hız
landırarak verimi ve 
kazancı artırmak için 
bilinçsizce kullanılan 
ilaçlar, insan sağlığı 
açısından önemli bir 
risk oluşturuyor. 
Manavda ve 
pazarda bolca 

satılan ve tüketilen 
meyve sebzelerin 
fazla hormon taşıyıp 
taşımadığını öğren
mek için iyi bir 
gözlemci olmak ve 
şekillerine bakmak 
gerekiyor.
Sağlıklı meyve ve 
sebze tüketmek için 
alışveriş yaparken 
ürünlerde şu özellik
lere dikkat etmek 
gerekiyor: "Domates:

Domates kesildiğinde 
içi fazlaca boşsa, 
meyvenin ucunda 
sivri memeler ve 
anormal bir şekle 
sahipse hormonlu 
olduğundan şüphe
lenebilirsiniz.
Ayrıca hormonlu 
domateslerde dik 
kesildiğinde ortasın
da beyaz ve sert bir 
tabaka görülür.
Salatalık:
Şekilsiz, bir ucu 
kalın, bir ucu ince 
veya yan yana 
yapışık meyvelere 
dikkat edin. İçleri 
adeta sünger gibi, 
çekirdek evi de kof 
bir yapıya sahiptir. 
Yenildiği zaman tat 
vermez.
Biber: Aşırı büyük 

ve etli bir görünüme 
sahiptir. Çekirdek evi 
boş, etli kısımda 
domatesteki gibi 
beyaz ve sert bir 
doku hakimdir.
Patlıcan: Şekli bozuk
tur. Kenarında meme 
gibi şişlikler görülür. 
Yan yana yapışıktır. 
Etli kısmı sünger gibi 
kof olur. Patates: 
Şekilsiz ve yumruları 
birbirine yapışıktır. 
Patateste aşırı gübre 
ve hormon kullanılır
sa içinde kararmalar 
görülür. Çilek: Aşın 
büyük, çift yapışık ve 
içleri boştur.
Karpuz: Hormonlu 
karpuzlann çekirdek 
evleri boştur. Yendiği 
zaman aşın nişasta 
kokusu verir."
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Tapu Slcl. Müd. 5131414 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 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 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.Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 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 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

AKCAN PETROL 613 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 613 14 25
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ANİTEKS GİYİM MAĞAZALARINDA I 
DÜNYA MARKALARINA N 

% 50 YE VARAN İNDİRİMLER ? 
CDT DCI/I TX/f>D

İSTİKLAL CAD. NO: 18 GEMLİK/ BURSA

GEMLİK’TE BİR İLK

TOM0KAY
RADYOLOJY MERKEZY

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
. ✓ ULTRASONOGRAFİ (US)

S RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ 
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00

Dr. Ertan O KAY 
Radyoloji Uzmanı

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

ULTRASONOGRAFİ
Merkezimizde en son teknoloji Ultrasonografi Cihazı 

bulunmaktadır.

ACİL DURUMLARDA 
24 SAAT

Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar hastalıklarını 513 65 29 NOLU TELE-
teşhis edebilmekteyiz.

Gebelikte kullandığımız dünyanın en gelişmiş
4 boyutlu Ultrasonografi cihazıyla bebeği anne 

karnında canlı bir şekilde renkli olarak görmekteyiz.

FONDAN 
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 feşhis 
etmekteyiz. _____________ ___________ ■,____

TEL: 513 65 29 • 30
FAK: 513 65 18

Adres: Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
Dutluk Sok No: 3 -GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com


Yeniköy Çamlığı ile Haydariye Köyü Dedelik Koruluğunda oluşturulacak piknik alanlar için çalışmalar başladı

Her yer manav
Yaz mevsimi başladığında Gemlik’in bil

hassa ana caddelerinin her köşesi bir manav 
dükkanı oluyor.

Mevsimin getirdiğine göre karpuzcu, 
kavuncu, derken şeftalici, erikçi her türlü 
meyve tarladan tüketiciye en kolay yolla 
İstiklal Caddesi’nin her köşe başında satıh 
yor.

Bu konu, bugünün konusu değil.
Yıllardır böyle.
Belediye buna bir türlü çözüm bulamıyor.
Oysa, birçok belediye bu tür sorunları 

kolaylıkla çözüyor.
Nasıl derseniz?
Köylü pazarlarıyla...
Büyükşehirlerde kurulan köylü pazarları

na köylüsü ve üretici kendi ürününü getire 
rek aracısız satabiliyor.

Bizde belediye böyle bir düzenleme yap
madığı için üreticisi de, halden mal alıp 
satanı da ilçenin en işlek caddesinin her 
köşesini işgal edip meyve satıyor.

Bu durum manavlar açısından da haksız 
rekabeti doğuruyor.

Her kafası esen bu ilçede istediğini alıp 
satabiliyor. Hem de şehrin göbeğinde..

Buna engel olan bir güç yok. Bir uygula
ma yok. Böyle olunca araç sürücüleri de 
sıkıntı çekiyor.

Akbank’ın köşesi hergün şeftalici, 
kayısıcı, armutçu ile doluyor. Köşeden araba 
ile dönmek mümkün değil.

Tabii arada bir kazalarda olmuyor değil.
Ceremesini ise araç sahipleri çekiyor.

Gemliklilerin piknik ihtiyacını karşılayacak Yeniköy Çamlığı ile Haydariye Köyü 
Dedelik Mevkii’nde yapılanma için Orman Bölge Şefliği tarafından proje 
geliştirildi. AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, Gemlik’in Büyükşehir’e bağlan
masından sonra bu tür alanlara daha çok ihtiyaç duyulacağını, vatandaşın 
piknik yerlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak altyapının oluşturulacağını söyledi.
Yeniköy ve Haydariye 
Köyü’nde kurulacak 
piknik alanları için yer 
belirlemesinden sonra 
bu alanların altyapı 
çalışmaları için Orman 
Bölge Mühendislerince 
proje yapıldı. 
Piknik alanlarında ağaç 
masalar, tuvalet, mangal 
yerleri, su gibi altyapı 
hizmetleri getirilecek. 
AKP İlçe Başkanı Enver 
Şahin, bu alanların köy 
muhtarları tarafından 
korunacağını, binlerce 
vatandaşın bu alanlardan 
yararlanacağını söyledi.

Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

Küçükkumla yaz şenliği programı belli oldu

Sibel to çsiro
Küçükkumla geleneksel yaz şenlikleri 
bu yıl 10-14 Ağustos tarihleri arasında 
yapılacak. Şenliklerin son gününde 
Sibel Can sahne alacak. Haberi syf 3’de

34 bin esnaf 
mesleği bıraktı 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlan Konfederas 
yonu (TESK) Başkanı Derviş Günday, yılın 
ilk yarısında 33 ilde 34 bin 254 esnaf ve 
sanatkarın mesleğini bıraktığını bildirdi. 
Günay, son çıkarılan Esnaf ve Sanatkarlar 
Kanunu ile özellikle şoför esnafının yok 
sayıldığını, şoförlerin odalara kayıtlarının 
engellediğini savundu. Haberi syf 7’de
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^[Buluşma

Başka dünya yok....
Yaşam hızla akıyor.
Doğal yapı değişiyor.
Aklı,beyni, yüreği olan insan da değişime 

gelişime ayak uydurmak için çabalıyor.
Aslında değişimi yaratan doğal dengeleri 

bozan insanın kendisi..
Değişimin ardından koşan da yine aynı 

insan.
Gerçek olan şu ki;
İnsan kendi ipini çekiyor.
Çünkü doğal yapı müdahale istemiyor.
Üzerinde yaşayan canlılara uygun ortamı 

hazırlayan doğa, kendi kuralının dışına çıkanı 
bağışlamıyor.

Doğa olayları sonucunda yaşanan 
felaketler insanın kendi kendini cezalandır
masından başka bir şey değil.

Deprem ve sel sonucunda yaşanan can ve 
mal kayıpları doğal bir seleksiyon.Doğanın 
kendini temizlemesi.

Dere yatağına ev yaparsan bedelini canınla 
ve malınla ödüyorsun.

Çünkü,doğa alacağını tahsil ediyor.
Ekonomik ihtiraslar zarar getiriyor.
Kapitalizm ve emperyalizm mutluluk getir

miyor.
Hırs ve öfkeyi pompalıyor.
İhtiraslar çılgınlık boyutuna erişiyor.
Olay masum yaşam taleplerinin üzerine 

çıkıyor.
Bugününü kurtaran insan yarınını yok edi 

yor.
Sermayenin körüklediği tüketim çılgınlığına 

kapılan insan canavarını yaratıyor.
Adına küreselleşme denilen canavar insanı 

da toplumsal değerleri de yutuyor.
İnsanla doğayı birbirine düşürüyor.
Galibi baştan belli bir savaş yaşanıyor.
Savaşın galibi de uzun vadede doğa oluyor.
Çünkü insanın beyni doğanın gücünü yene

miyor.
Akılları başa toplamanın zamanı geldi de 

geçiyor.
İnsanın yaşamsal önemdeki gereksinimini 

karşılayacak teknolojik devinimle huzurlu bir 
dünyada yaşamak mümkün.

Ekolojik üretim yaparak doğayla baş başa 
ve dostça bir yaşam sürmek insanoğlunun en 
büyük kazancı..

içinde yaşadığımız dünya tek.
Başka dünya yok.
Bu dünyanın kadrini kıymetini bilelim.
Küreselleşme anaforu .yaşamı alabora edi - 

yor, insanoğlunu yutuyor.
Dünyayı bitiriyor.
Alet olmanın alemi yok.

edinme imkanı sağlanıyor
Milli Eğitim 
Bakanlığı El 
Sanatları Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından 
İlköğretim 
Okulu mezunu 
çocuklara el sanat
ları konusunda 
olanak sağlandı. 
El Sanatları 
konusunda 
mesleki ve 
teknik eğitim veren, 
onları bir meslek ve 
sanat sahibi 
yaparak iş imkanı 
sağlayan bir eğitim 
öğretim kurumu 

Özürlü gençler okullarını güzelleştiriyor

ADNAN TURAN 
|.;Her türlü araç devir 

İ^fcay 11 
g Plâka-'Ruhsât, Pehh i 

wn!u ay e h e
S igorta işlem le ri • yapı 11 r.

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

özürlüler Kurs 
merkezinde eğitim 
gören gençler boş 
zamanlarında 
okulun bahçe 
duvarlarını 
boyuyorlar.

olan Bilecik El 
Sanatları Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
ağaç-mobilya işle
meciliği ve taş-mer- 
mer işlemeciliği 
olmak üzere 
iki farklı bölümde 
eğitim ve öğretim 
verecek.
Öğrenci 
kontenjanının 
80 kişi olduğu 
Bilecik El Sanatları 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne 
girecek öğrencilerin 
yiyecek, 
içecek, giyecek,

Kurs Merkezi 
Müdürü Tamer 
Sivri ile birlikte 
ellerine aldıkları 
fırçalar ile duvarlara 
çeşitli figürler çizen 
özürlü gençler yap

yatma ve temizlik, 
sağlık ve ilaç 
giderleri gibi tüm 
ihtiyaçları 
Devlet tarafından 
karşılanacak.
Parasız yatılı olarak 
iki yıl süreyle eğitim 
görecek öğrenci
lerin 14-18 
yaş grubunda 
olmaları ve 
İlköğretim

okulunu bitirmeleri 
isteniyor.
İki yıl sonucunda 
eğitimlerini tamam
layacak olan 
öğrencilere devlet 

tıkları işle beğeni 
kazanıyorlar.
Verilen görevi 
en işi şekilde 
yapan ve boyama 
işini başarıyla 
sürdüren gençler 

tarafından iş imkanı 
da verileceği 
bildirilirken 
müracaatlar 
sonucunda 
sınav yapılacağı 
bildirildi.
Müracaat eden 
öğrencilerin 
sayısının 80’in 
altında olması duru
munda ise sınav 
yapılmadan 
kayıtların yapılacağı 
bildirilirken 
müracaatların 
3 Ekim 2005 
tarihinde başlaya
cağı duyuruldu.

Kurs Müdürü 
Tamer Sivri ile 
birlikte başladıkları 
duvar boyama 
işinde usta 
ressam gibi 
çalışıyorlar.
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Yeniköy Çamlığı ile Haydariye Köyü Dedelik Koruluğunda oluşturulacak piknik alanlar için çalışmalar başladı

Piknik alanları projelendirildi
Gemi ikili terin piknik ihtiyacını karşılayacak Yeniköy Çamlığı ile Haydariye Köyü 
Dedelik Mevkii’nde yapılanma için Orman Bölge Şefliği tarafından proje geliştir
ildi. AKR İlçe Başkanı Enver Şahin, Gemlik’in Büyükşehir’e bağlanmasından
sonra bu tür alanlara daha çok ihtiyaç duyulacağını, vatandaşın piknik yerlerinde 

| ihtiyaçlarını karşılayacak altyapının oluşturulacağını söyledi.
'I Seyfettin ŞEKERSOZ

Ortadireğin 
vazgeçilmez 
zevklerinden 
biri olan piknik 
sevdası yakında 
çözüme kavuşuyor. 
Yeniköy ve 
Güvenli köylerinin 
arazilerinde 
bulunan alanlar için 
Orman Mühendisleri 
tarafından proje 
geliştirildiğini 
açıklayan 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, Gemlik’in 
Büyükşehir merkez 
ilçesi olmasından 
sonra bu gibi 
alanların daha da 
ihtiyaç haline 
geldiğini söyledi. 
Bir süre önce 
YenİKÖy girişinde 
bulunan çamlık ile 
Güvenli Köyü’nde 
bulunan geniş 
alanda incelemelerde 
bulunan Şahin, 
köy muhtarlarının 
Orman Bölge 
Şefliği’ne yaptıkları 
müracaat sonrasında 
Orman Mühendisleri 

tarafından 
alanlar için proje 
üretildiğini söyledi. 
Hazırlanan 
projelerin piknik 
alanlarının nasıl 
olacağı ve nelere 
ihtiyaç duyulacağı 
konusunda olduğunu 
olduğunu söyleyen 
Şahin, hazırlanan 
projelerin 
uygunluğunun 
onaylanması için 
Köy Muhtarları 
tarafından Orman 
Bölge Şefliği’ne 
teslim edildiklerini 
söyledi.
Bu projelere 
Orman Bölge 
Şefliği tarafından 
fizibilite raporlarının 
eklenmesinin 
ardından Orman 
Bölge Müdürlüğü’ne 
gönderilen 
projeler Ankara'ya 
uygunluğunun 
onaylanması için 
gönderildiğini 
açıkladı. 
ORTADİREK 
KAZANACAK 
Haydariye Köyü’nde 
bulunan Dedelik 
piknik alanının

AKP İlçe Başkanı Enver Şahın, bir süre önce alternatif piknik alanları ararken, Yeniköy Çam
lığı'm n uygun olduğunu görmüş ve Haydariye Dedelik Koruluğu ile birlikte bu alanda da 
piknik yapılması için çalışmalar başlatılmıştı.

halkın piknik 
ihtiyacına şimdilik 
cevap verdiğini 
hatırlatan
Enver Şahin, 
Yeniköy ile 
Güvenli'de 
bulunan alanların da

yapılması gereken 
masa ve oturma 
yerlerinin yanı 
sıra su ve tuvalet 
ihtiyaçları içinde 
çalışmaların 
sürdüğünü 
söyleyen Enver

hazırlanmasıyla 
Gemlik'te ortadirek 
vatandaşlar 
ihtiyacı olan 
piknik alanlarına 
kavuşacaklarını 
söyledi.
Piknik alanlarında

Şahin, kurum 
ve kuruluşlar ile 
hayırsever 
vatandaşların 
buralara yapılacak 
ihtiyaç malzemeleri 
için yardımda 
bulunmalarını istedi.

Küçükkumla yaz şenliği programı belli oldu

Sibel Can
Küçükkumla 
geleneksel yaz 
şenlikleri bu yıl 
10-14 Ağustos 
tarihleri arasında 
yapılacak.
Küçükkumla 
Belediyesi 
Basın Sözcüsü 
Gülay Konak, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 10 
Ağustos günü 
şenliklerin saat 
18.oo’de kordonda 
yürüyüşle başlaya
cağını söyledi. 
Şenliklerin ikinci 

gününde, Halk 
Oyunları üçüncü 
günü ise sürpriz 
sanatçılar 
sahne alacaklar. 
Bu arada, 
Küçükkumla 
Oryantal Dans 
ve Güzellik 
Yarışması 
düzenlenecek 
ve Karargah 
adlı grup da

ve Filiz Karataş’ın 
birlikte sunucu
luğunu yapacakları 
Küçükkumla 
Yaz Şenliklerinin

son günü ise 
eşinden boşanmak 
üzere olan Ses 
Şanatçısı Sibel 

j Can sahne alacak.

sahne alacak.
Radyo S tarafından 
kumsalda
parti düzenlenecek. 
Vatan Şaşmaz
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Bursa, 'otomotiv
başkenti oldu

Tekstil sektörünün 
ağırlığını kaybettiği 
Bursa, otomotiv şir
ketleri ve yan 
sanayinin gücüyle 
‘otomotiv başkenti’ 
oldu. Kentteki oto
motiv şirketlerinin 
toplam cirosu, tek
stilin iki katına 
ulaştı.
“Türkiye’nin 

Detroit”i olarak nite
lendirilen Bursa’da, 
1998 yılından 
itibaren tekstil ve 
konfeksiyon sanayii 
karşısında üstünlük 
kuran otomotiv sek
törü, istikrarlı 
büyümesi sonucun
da bugün kent ve 
ülke ekonomisinin 
lokomotifi haline 
geldi. Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın

(BTSO) 8 yıldır yap
tığı “250 Büyük 
Firma 
Araştırması’nda yer 
alan kuruluşlar 
dikkate alındığında, 
otomotiv sektörünün

2004’te, ciro açısın
dan 1998’ye kadar 
gerisinde bulunduğu 
tekstil ve konfeksiy
onun yaklaşık 2 katı 
ciro sağladığı 
gözlendi.

ENEN Mhe^Bzemefefitali
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları
* İpAğ 
y 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 6? 14 
GSM : (0.532) 297 23 18

merkezine kavuşuyor
Bursa’nın ilk 
gençlik merkezi 
olma özelliğini 
taşıyacak, 
“Osmangazi 
Gençlik 
Merkezi”nin, 20 
Ağustos’ta açıl
masının plan
landığı bildirildi. 
Atıcılar 
Mahallesi’ne 
kurulan 
“Osmangazi 
Gençlik 
Merkezi”nde 
incelemelerde 
bulunan Gençlik 
ve Spor İl Müdürü 
Ömer Gümüş, 
merkezin, genç
lerin alkol, uyuş

turucu gibi kötü 
alışkanlıklardan 
uzak tutulması ve 
okul dışı zaman
larını sosyal, 
kültürel,

sanatsal ve 
sportif faaliyetler
le değer
lendirmeleri 
amacıyla kurul
duğunu ifade etti.

ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ 
ÇARŞI ŞUBESİNDEN DUYURU

2005 - 2006 Öğretim yılında uygulayacağımız dershane
mize devam edecek öğrencilerle ilgili ücret çizelgesi aşağı
da çıkarılmıştır.

Adres : Osmaniye Mah. Eski Pazar Cad. 
Semiz İş Merkezi No: 6 Kat: 2/3 GEMLİK 
Tel : 514 68 00

Kurs Türü Ders saati Ücreti

İlköğretim 3.80
Lise 1 - Lise 2 4.00
Üniversiteye hazırlık 4.50

DUYURU

B-3842T

Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi, Eski Pazar Cad. Belediye 
Karşısı Semiz İş Merkezi No:6 Kat: 2-3 nolu adreste 
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Genel 
Müdürlüğü'nün 27/06/2005 gün ve 11877 sayılı emirleri ile
II

Özel Gemlik Körfez Fen Dershanesi Çarşı Şubesi
Kurum açma ve öğretime başlama izni alarak 

faaliyetine başlamıştır.

DUYURULUR.
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ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ 

OKS GURUR TABLOSU
NECATİ ERES 463.282 YUSUF CAN ÖZDEMİR 386,709 EREN ÖZKAN 344,678 GİZEM MALATYA 323.431
PELİN KAYA 462,506 FATİH TANRIVERDİ 386,328 YASEMİN SANAN 343,891 İSA GÜLER 323,405
BURCU CURA 457,802 BETÜL BUDAK 382,589 SERCAN UYSAL 343,715 BURAK ÇEVİK 322,32
ONUR YÜKSEL 433,358 DENİZ ÇİL 382,342 BETÜLSÜNGÜ 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 320,776
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 FATMANURYAMAN 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
GÜLSEREN GÜLEÇ 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 SEDEFŞEŞEN 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
EBRUDEHMEN 395,047 ARCAN YILDIRIM 354,044 ÖZLEM ÖZTÜRK 330,856 ŞEMSETTİN SEVİŞ 306,469
DİDEM TEMEL 394,986 BİLKAY KAYA 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 ATAKAN AKAN 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 ÜNER 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
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 SERKAN GÜL 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 : 5*14 *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 - ınfo@korfezfendershanesi.com^^ f

mailto:korfez@korfezfendershanesi.com


3 Ağustos 2005 Çarşamba Sayfa 6
GÜNLÜK SİYASİ GAZKTK^H

Saddam’ın 
avukatlarından boykot

ABD'de 582 çete 
mensubu tutuklandı

Saddam'ın 
avukatları 
mahkemeyi 
boykot 
ediyor 
Irak'ın 
devrik lideri 
Saddam 
Hüseyin'in 
avukatları, 
müvekkil
lerine 
mahkemede 
saldırıldığı gerekçe
siyle duruşmaları 
boykot edeceklerini 
açıkladı.
Avukat grubunun 
başında bulunan Halil 
Duleymi, "Saddam 
Hüseyin'in avukatı 
olarak, tüm savunma 
ekibi adına, olay 
(saldırı) için resmen 
özür dilenmedikçe ve 
bu kişi adalet önüne 
çıkarılmadıkça, Irak 
Özel Mahkemesi'ni 
boykot ettiğimizi 
bildiriyoruz" dedi. 
Saddam Hüseyin'in

ifadesinin alındığı 
geçen perşembe 
günkü oturumda, kim
liği bilinmeyen bir 
kişinin, ifade verdikten 
sonra mahkeme salo
nunu terk etmekte 
olan Saddam 
Hüseyin'e vurmaya 
çalıştığı, "ikilinin 
yumruklaştığı" ileri 
sürülmüştü.
Mahkeme Başkanı 
yargıç Raid Cuhi, 
böyle bir saldırı 
girişimi olmadığını 
savunarak, "duruş
manın sakin bir 
ortamda geçtiğini" 
söylemişti.

MiizakereiçinKıbrıstanıniîialı

Fransa Başbakanı 
Dominique de 
Villepin, 
"Türkiye'nin Kıbrıs'ı 
tanımaması halinde, 
AB ile müzak
erelerin düşünüle
meyeceğini" söyle
di.
Başbakan De 
Villepin, Türkiye-AB 
arasında 3 Ekim'de 
başlaması 
öngörülen müzak
erelerin erte
lenebileceğini savu
narak, "AB'nin 25 
üyesinden her birini 
tanımayan bir 
ülkeyle müzakere 
yapılmasının 
düşünülemeyeceği
ni" belirtti.
De Villepin, 
Türkiye'nin 3 Ekim'e 
kadar, müzak
erelerin başlaması 

için şart koşulan 
bütün maddelere 
uymaması ve kendi 
argümanlarını 
empoze etmesi ihti
maliyle ilgili bir 
soruyu, şöyle yanıt
ladı: "O zaman bek
lemek elzem olacak. 
Türkiye'nin müza
kere sürecine geri 
dönme yolunda 
gerçek bir istek 
göstermesi bek
lenecek."
Fransa Başbakanı 
Dominique de 
Villepin, 
"Müzakerelerin 
3 Ekim'de başlama
ması olası mı?" 
sorusunaysa' 
'Her şeyin 
tamamen açık 
olması gerektiğini 
düşünüyorum" 
yanıtını verdi.

Miami polisi, 2 haf
tadır devam eden 
mafyayı çökertme 
operasyonlarında, 
582 şüpheli çete 
üyesinin tutuk
landığını açıkladı 
Yetkililer, tutuk- 
lananların 11'inin 
çete lideri 
olduğunu ve çoğu
nun da Güney 
Amerikalı göçmen 
olduklarını 
belirterek, ülke

Irak’ta saldırılar: 3 ölii
Irak'ın başkenti 
Bağdat'ta meydana 
gelen saldırılarda 3 
kişi hayatını 
kaybetti.
İçişleri Bakanlığı, 
önceki sabah 
Bağdat'ta farklı 
noktalarda yapılan 
saldırılarda 1'i polis 

çapında yapılan 
operasyonlarda 
şiddet kullanan 54 
çetenin hedef 
alındığını söyledi. 
Geçen hafta FBI, 
New York'ta 
Cenovah bir mafya 
ailesine operasyon 
düzenleyerek, 
içlerinde ailenin 
lideri Matthevv 
lanniello'nun 
bulunduğu 20 kişiyi 
tutuklamıştı.

şefi 3 kişinin 
hayatını 
kaybettiğini 
bildirdi.

Saldırıları gerçek- 
leştirenlerin 
olaydan hemen 
sonra kaçmayı 
başardıkları 
belirtildi.

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

XDEÖ“ 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

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
Dereağzı Mevkii • Büyükkumla / GEMLİK 

Rezervasyon Tel: 539 03 03
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Çiftçiye veraset intikal vergisi müjdesi
TBMM'de kabul 
edilen Toprak 
Kanunu'yla, çiftçiler 
Veraset İntikal 
Vergisi ve Tapu 
Harcı ücretlerinden 
muaf tutulacak. 
Çiftçi Kayıt Sistemi 
oluşturulması 
amacıyla, çiftçiler
den Veraset İntikal 
Vergisi, Tapu Harca, 
Döner Sermaye 
Ücreti ve her türlü 
vergiyle kesinti 2 yıl 
süreyle alınmaya
cak. Toprağın doğal 
veya yapay yollarla 
kaybını ve nitelik
lerini yitirmesini 
engelleyerek korun
masını, geliştir
ilmesini ve çevre 
öncelikli 
sürdürülebilir 
kalkınma ilkesine 
uygun olarak, planlı 
arazi kullanımını 
sağlayacak usul ve 
esasları belirlemek 
amacıyla hazırlanan 
Toprak Koruma ve

Av yasakları sona eriyor
Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafından 
uygulanan av 
yasağının, 13 
Ağustos 2005 tari
hinde sona ereceği 
bildirildi.
Sakarya Çevre ve 
Orman Müdürü 
Nurettin Taş, 2005- 
2006 av döneminin 
13 Ağustos 2005 
tarihinde başlaya
cağını belirtti.
Merkez Av 
Komisyonu kararına 
göre, 13 
Ağustos'tan itibaren 
bıldırcın, kaya

Arazi Kullanımı 
Kanunu yürürlüğe 
girdi.
Söz konusu 
kanunun geçici 2. 
maddesinde, Çiftçi 
Kayıt Sistemi oluş
turulması amacıyla, 
ilgililerin isteği üzer
ine tarım arazilerinin 
veraset intikal ve 
cins tashihi işlem
leri için Veraset 
İntikal Vergisi, Tapu 
Harcı, Döner 
Sermaye Ücreti ve 
her türlü vergi ve 
kesintilerin 2 yıllık 
süre için alınmaya
cağı hükmü yer 

güvercini, tahtalı ve 
üveyik kuşlarıyla 
karga türleri, yaban 
domuzu ve çakalın 
avlanabileceğini 
ifade eden Taş, av 
süresinin 15 Ocak 
2006 tarihinde sona 
ereceğini kaydetti. 

alıyor. Diğer 
taraftan, 2006-2010 
dönemi içerisinde 
uygulanması 
öngörülen Ulusal 
Tarım Stratejisi 
Belgesi'nde belir
tildiği üzere, Tarım 
Bakanlığı tarafından 
yürütülecek olan 
bitkisel üretime 
yönelik destekleme 
programları Çiftçi 
Kayıt Sistemi'ndeki 
verilere dayanılarak 
yapılacak. 
Dolayısıyla, Çiftçi 
Kayıt Sistemi'ne 
kayıt olmak için 
tapu sicilinde yapıl

Keklik ve su kuşları 
türleriyle tavşan, 
tilki ve sansarların 
da 1 Ekim 2005 
tarihinden 
itibaren avlanabile
ceğini belirten 
Taş, av günlerinin 
çarşamba, 

ması gerekli olan 
veraset intikal ve 
cins tashihi işlem
leri sırasında daha 
önce çiftçilerden 
tahsil edilen vergi 
ve kesintiler, Toprak 
Kanunu gereğince 
ücretsiz yapılacak. 
Daha önce intikal 
işlemlerini yaptıra
madıkları için Çiftçi 
Kayıt Sistemi'ne 
kayıt yaptırmayan 
bazı çiftçiler, 
muhtelif tarımsal 
desteklerden de 
yararlana
mamışlardı.
Herhangi bir vergi 
ve ücret ödemeden 
veraset intikali ya 
da cins tashihi yap
tırmak isteyen çiftçi
lerin, söz konusu 
kanun hükmünden 
yararlanmak üzere 2 
yıllık süre içerisinde 
Tapu Sicil 
Müdürlüklerine 
müracaat etmeleri 
gerekiyor 

cumartesi, pazar ve 
resmi tatil günleri 
olduğunu bildirdi. 
Avlanabilecek hay
van sayısının, "10 
bıldırcın, 8 üveyik, 
2 kınalı, kum ve 
kaya kekliği, 4 
ördek, 1 karga, 1 
yaban domuzu ve 2 
tilki" olarak belir
lendiği kaydedilen 
açıklamada, avcılık 
belgesi olmayan- 
ların av yapamaya
cakları, yapanlar 
hakkında yasal 
işlem yürütüleceği 
ifade edildi.

M bin esnaf

Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyonu 
(TESK) Başkanı 
Derviş Günday, yılın 
ilk yarısında 33 ilde 
34 bin 254 esnaf ve 
sanatkarın mesleğini 
bıraktığını bildirdi. 
Günday, seçilmiş 33 
ilde yapılan araştır
mada, mesleğini 
bırakanlar içinde 5 
bin 477 ile 
minibüsçü, nakliyeci, 
taksici, otobüsçü ve 
şoförün ilk sırayı 
aldığını kaydetti.
Derviş Günday, 4 bin 
783 bakkalın, 2 bin

ELEMAN ARANIYOR
DİKSİYONU DÜZGÜN 

BAYAN SEKRETER ARANIYOR. 
Müraacat: AYDIN 
514 00 60 MADENCİLİK

553 internet cafe- 
kahvehane, 2 bin 59 
konfeksiyoncu, man
ifaturacı, terzi ve 
tuhafiyeci, 817 oto 
boyacaı, yağlamacı, 
elektrikçi, lastikçi, 
tornacı, 773 pazarcı 
ve seyyar satıcının 
da mesleklerini 
bıraktığını belirtti. 
Günay, son 
çıkarılan Esnaf ve 
Sanatkarlar Kanunu 
ile özellikle şoför 
esnafının yok 
sayıldığını, şoförlerin 
odalara kayıtlarının 
engellediğini 
savundu.

oss 
tercihinde 

bugün 
son gün

Üniversite adaylarının, 
25 Temmuz'da başlayan 
ÖSS tercih formlarını 
teslim süresi, bugün 
mesai saati bitiminde 
sona erecek.
Adaylar, ÖSYM'nin 
kendilerine gönderdiği 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu'nda yer alan 

kurallara uygun olarak 
doldurdukları formları, 
okul müdürlüklerine tes
lim edebilecekler.
Tercihler internet 
yoluyla da ÖSYM'ye 
gönderilebilecek. 
Bu yolu kullanacak 
adaylar, www.osym.gov.tr 
internet adresinden 
gerekli bilgilere 
ulaşabilecekler.

ÖSS'den160ve 
185 arasında puan 
alan adaylar ön 
lisans programlarını, 
185 ve üzerinde 
puan alan 
adaylar da hem 
ön lisans 
hem de lisans
programlarını tercih teslim süresi bittikten
edebilecekler. sonra iki hafta içinde
Yerleştirme sonuçlarının, açıklanması planlanıyor.

XI

http://www.osym.gov.tr
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Sezer’den AB’ye KKTC çağrısı Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
Türkiye'nin, 
KKTC'nin ekonomik . 
ve toplumsal yönden 
gelişmesi için her 
türlü çabayı göster
meyi sürdüreceğini 
söyledi.
Sezer, KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat ile 
Çankaya Köşkü'nde 
baş başa ve heyetler- 
arası görüşmelerin 
ardından yaptıkları 
ortak basın 
açıklamasında, KKTC 
Cumhurbaşkanlığına 
seçilmesinin ardından 
düzenlediği ilk resmi 
ziyaret nedeniyle Talat 
ve beraberindeki 
heyeti 
Türkiye'de görmekten 
mutluluk duyduklarını 
ifade etti.
Kıbrıs'ın Türkiye için 
bir ulusal dava 
olduğunu ve Kıbrıs'ta 
dili 
ve dini ayrı iki halk ve 
onların kurduğu iki 
devlet bulunduğunu 
kaydeden Sezer, 
"Kıbrıs'ta yeni bir 
ortaklık iki eşit taraf 
arasında

kurulmalı, yaşayabilir 
olmalı ve Ada'daki 
gerçekleri dikkate 
almalıdır. Varılacak 
çözümün, iki kesimlil
iği ve Ada üzerindeki 
dengeleri gözetmesi 
gerekmektedir” diye 
konuştu. Ada'daki iki 
halkın barış ve güven
lik içinde yan yana 
yaşayabilecekleri zem
inin temelinin, 
KKTC'nin bugün olası 
bir çözümün eşit 
ortağı durumunda 
olduğu gerçeğinin 
kavranmasına bağlı 
olduğunu vurgulayan 
Sezer, Türk 
tarafının, hakça ve 
kalıcı bir çözümden 
yana olduğunu ve bu 
yolda 
üzerine düşeni yap
tığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Sezer, 
buna karşın, karşı 

tarafın, eşitlik ve 
ortaklık temelinde bir 
siyasal uzlaşıyı kabul 
etme niyetinde 
olmadığının 
anlaşıldığını ifade 
etti. -KARŞILIKLI 
SAYGI VE GÜVEN 
ORTAMINA 
GEREKSİNİM- 
Türkiye ve KKTC'nin 

Kıbrıs sorununun 
hakça ve kalıcı bir 
çözüme 
kavuşturulmasını 
içtenlikle istediğini 
belirten Sezer, şunları 
kaydetti: "Biz, BM 
Genel Sekreteri'nin 
çabalarını destekledik. 
Çözümün, BM 
çerçevesinde gerçek
leşmesi gerektiğine 
olan İnancımızı 
sürdürmekteyiz.
Kıbrıs Türk halkı her 
zaman uzlaşıdan yana 
olmuştur. Her şeyden 
önce, iki taraf arasın
da karşılıklı saygı ve 
güven ortamının oluş
masına gereksinim 
vardır. Tersi durumda, 
tarafların yan yana 
yaşayabilecekleri ve 
işbirliği yapabilecek
leri bir ortamı sağla
mak olanağı bulun

mayacaktır." 
Sezer, KKTC'nin, 
demokratik ve insan 
hakları ile hukukun 
üstünlüğü 
ilkelerine dayalı 
yapısıyla Ada üzerinde 
ve Doğu Akdeniz böl
gesinde istikrarın sim
gesi olduğunu belirtti. 
Cumhurbaşkanı Sezer, 
şöyle devam etti: 
"Sayın umhurbaşkanı 
ve beraberindeki 
heyetle yaptığımız 
görüşmede de, Kıbrıslı 
Türk kardeşlerimizle 
dayanışma ve işbirliği 
anlayışımızı yineleme 
olanağını bulduk. 
Görüşmede, Kıbrıs 
konusunun içinde 
bulunduğu aşamayı 
ayrıntılı 
olarak değerlendirdik 
ve önümüzdeki 
dönemde atılabilecek 
adımlar üzerinde 
görüş alışverişinde 
bulunduk. Türkiye ve 
KKTC'nin yakın temas, 
işbirliği ve danışma 
halinde olması gerek
tiği konusunda görüş 
birliği içindeyiz. Birlik 
ve beraberliğimiz 
bizim esas 
gücümüzdür.

I Op. Dr. Yaşar ALTUN

Hamilelikte Stres Bebeğe Zararlı 
İki elinide aynı şekilde aynı ustalıkta kul

lanabilme yeteneğinin otizm, disleksiya ve 
hiperaktivite gibi çocuk gelişim bozukluklarıy
la bağlantılı olduğu düşünülüyor.Bilim 
adamları hamile

lik dönemi özellikle 18. haftası stresli 
geçen kadınların doğurduğu çocukların iki 
elinide aynı şekilde kullanabilme olasılığının 
çok yüksek olduğunu 
bildirmektedirler.Çoğunlukla kalıtsal olan bu 
özelliğin aynı zamanda anne karnındaki hor- 
manal düzeydende etkilendiği düşünülüyor.

Bu hormonların başında testosteron geliy
or.

Bu veriler hamilelik döneminde annenin 
duygu durumunun bebeğin beynini etkilediği 
varsayımını desteklemektedir.Başka çalış
malarda hamileliğin ortalarındaki stres 
düzeyinin çocuğunhangi elini kullanacağında 
etkili olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır.Bu 
arada önemli olan kadının hamilelik döne
minde depresyonda olup olmaması değil, 
stres altında veya endişeli olması önemlidir.

Genetik olarak insanlar ellerinden birini 
kullanmayı tercih ederler.Ancak iki elini de 
kullanan insanlarda kesinlikle otizm veya 
disleksiya görüleceği anlamı çıkarılma- 
malıdır.Ancak istatistiksel olarak bu insan
ların bu gibi hastalıklara yakalanma olasılığı 
yüksektir.Bu olasılığı bertaraf etmek amacıyla 
hamilelerin stres düzeyini düşürmek için 
gerekli önlemleri alınmalıdır.

ÖNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ “3'

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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Petrol fiyatlarında gerileme
Dünyanın önde gelen 
petrol borsalarından 
Singapur'da petrol 
fiyatlarında gerileme 
görüldü.
Singapur Borsası'nda 
Batı Teksas türü 
petrolün Eylül ayı 
vadeli 
fiyatı 21 çent geriley
erek 61.36 dolara, 
Brent türü petrolün 
fiyatı da 
19 çent azalarak 
60.25 dolara indi. 
Uluslararası piyasada 
petrol fiyatları dün,

Hükümetle 15 
Ağustos’ta toplu 
görüşme masasına 
oturacak olan 
memurlar, maaş 
zammı konusundaki 
taleplerini netleştirm
eye başlarken, KESK 
toplu sözleşmede 
ısrarlı. Memur-Sen, 
halen 755 milyon lira 
olan ortalama memur 
maaşına en az 300 
milyon lira zam 
yapılarak 1 milyar 
liraya çıkarılması 
talebiyle görüşmelere 
gitmeye hazırlanıyor. 
Kamu-Sen, memurlar 
arasındaki gelir 
adaletsizliğinin gider
ilmesini ve çalışan
ların reel kayıplarının 
karşılanmasını talep 
ediyor. KESK ise 
memurlarla toplu 
görüşme yerine toplu 
sözleşme yapılması 
ve enflasyon ve 
büyüme oranlarının 
memur maaşlarına 
yansıtılmasını istiyor. 
Kamu Görevlileri 
Sendikaları Yasası’na 
göre, kamu çalışan
larını temsilen 11 
hizmet kolunda 7’si 
Kamu-Sen’e 3’ü 
KESK’e ve 1’1 de 
Memur-Sen’e bağlı 11 
sendika 15

Suudi Arabistan Kralı 
Fahd'ın ölümü ve 
ABD'de bazı rafineri
lerinde yaşanan 
sorunlar nedeni 
ile yükselerek bir ara 
rekor seviye olan 
62.30 dolara çıkmıştı. 
Petrol fiyatlarında 
görülen artış üzerine 
Suudi Arabistan 
yetkilileri, Kral 
Fahd'ın ölümü ile 
izledikleri petrol poli
tikasında 
bir değişiklik olmaya
cağını açıklamışlardı.

Memur maaşı 1 milyar olsun
Ağustos’ta Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin ile 2006 yılı 
başından geçerli ola
cak memur maaş 
zammını belirlemek 
üzere biraraya gele
cek. Toplu 
görüşmelere, 
Başbakanlık 
Müsteşarı, Maliye 
Bakanlığı Müsteşarı, 
Hazine Müsteşarı, 
DPT Müsteşarı, DİE 
Başkanı, Devlet 
Personel Başkanı, 
Maliye Bakanlığı 
Bütçe ve Mali Kontrol 
Genel Müdürü ile 
kamu işveren 
sendikasından tem
silciler katılacak. 
Yasaya göre, 
sendikalar ile 
hükümet arasındaki 
görüşmelerin en geç 
15 gün içinde sonuç
landırılması gerekiy
or. Bu süreç içinde 
anlaşmaya varılırsa, 
bir mutabakat metni 
imzalanacak ve 
Bakanlar Kurulu’na 
sunulacak.
Anlaşma sağlanama
ması durumunda ise 
tarafların biri üç gün 
içinde Uzlaştırma 
Kurulu’nu toplantıya 
çağıracak. Uzlaştırma 
Kurulu, uyuşmazlık

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet CANBAY

konularını inceley
erek, tarafların görüş
lerini aldıktan sonra 
beş gün içinde 
kararını verecek. 
Ancak son kararı 
yine Bakanlar Kurulu 
verecek. Memurlarla 
hükümet arasında bu 
yıl dördüncü yapıla
cak olan 
görüşmelerin 
şimdiye kadar tümü 
Uzlaştırma Kurulu’na 
gitti. SENDİKALARIN 
TALEPLERİ 
Toplu görüşmelere 
en çok üyeye sahip 
konfederasyon 
sıfatıyla oturacak 
olan Kamu-Sen 
Genel Başkanı Bircan

Akyıldız, ANKA’ya 
yaptığı açıklamada, 
toplu görüşmelerde 
mali haklar, sosyal- 
çalışma şartları ve 
demokratik haklar, 
grev, toplu sözleşme 
ve siyasete katılma 
hakkı, sosyal güven
lik reformu, kamu 
personel rejimi, 
Türkiye’nin ekonomik 
yapısı, IMF program
ları, 3 yıllık mali pro
gram, kamu işçi
leriyle yapılan toplu 
sözleşme ve kamu 
personel rejimi gibi 
konuların önemli 
gündem maddelerini 
oluşturacağını söyle
di.

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

Spor, seçim ve siyaset
Siyaset; Bir ülkede yöneticilerin, yetkileri

ni kullandıkları her alanda hep birlikte ya da 
kişisel olarak uygulamaya geçirdikleri görüş
lerinin tümü.

Çıkarları dikkatlice, kurnazca kullanmaya 
yönelik davranışlar.

Spor: Bir kişinin yahut zümrelerin sağlıklı 
yaşamını devam ettirebilmek ve vucüdünu 
zinde tutmasına, sporcuları bir çatı altına 
toplayan yere ‘o cemiyetin lokali’ denir.

Genellikle sporla uğraşan kişilerin uğrak 
yerinin adı kulüp ve kulüp lokali olarak 
adlandırılır.

Bu kulübün cemiyetler kanununa göre 
tüzükleri vardır.

Tüzük gereği her sene yahut iki senede 
bir kere bu kulübün üyeleri tarafından Genel 
Kurul yapılır ve Genel Kurul’dan kulübü 
yönetecek idare heyeti seçilir.

Bu tür genel kurullarda bir evvelki yöne
timin yapmış olduğu bazı istenmeyen yanlış 
hareketleri de olur.

Bu kulübün gelirlerinin bazıları ise 
bağışlardan olur.

Evet, cemiyetler kanunu üyelerin çıkarıl
masını şöyle tanımlıyor: ‘eğer üyeler aidat
larını ödemezse, aidatlarınızı ödeyin’ şek
linde haberdar eder. (Kısacası bu)

Kulübün tüzüğünde haberdar kelimesi 
olmayabilir.

Aidatları toplamak için yönetim tarafından 
görevlendirilen kişi veya kişiler bir mekanda 
Emniyet Müdürlüğü’nden aldıkları para tahsil 
etme yetki belgesi ile birlikte, para tahsili 
yaparlar.

Yahut aidatlarını bir sene içinde bazı 
sebeblerle ödeyemeyen kişilerin aidatları 
kongre yapılacak yerde alınır.

Gemlikspor’un bir evvelki üye sayısı tah
minlerine göre 95 kişiyi buluyordu.

Gördük ki bu kongrede aidat ödemeyen 
üyeler (zaten senelerden beri üyeler aidat 
ödemiyorlardı) üyelikten çıkartılmış yerine 
elli civarında yeni üye kaydedilmiş.

Neden; Yönetim Kurulu sorumluluğunu 
yeni gelecek yönetime bırakmak 
istemediğinden, biraz korku biraz da siyasi 
amaçla istenmeyen işi yaparlar. Her sene 
kongrede yönetime sahip varmı diye 
söyleniyor, eğer istekli varsa anlayışla üyeler 
aylarını isteyen delegelere aylarını veriyor
lardı.

Bu sene zaten yönetime istekli kişiler dahi 
yoktular. Şimdi yazıyorum; bu arkadaşları 
aidat ödemediler diye üyeliklerini düşüren 
kişi veya kişiler acaba ceplerinden ödenmesi 
gereken 10 YTL aidatlarını ödediler mi?

Para toplamaya yetki belgen olmayacak, 
para toplayacak bir mekanın olmayacak, olsa 
da oraya hiç uğramayacaksın, adres olarak 
yerini bildirmeyeceksin, peki bu üyeler seni 
nerede bulup aidatlarını ödeyecekler.

Zaten yönetim içerisinde bir disiplin kuru
lu yok, Disiplin suçu da yok. Yanlış yanlışlar
la düzeltilmez. Her zaman kongrede bizim 
üye sayımız az deniliyor ve hay ıflanıyorduk. 
95kişiden 65 kişiye neden indi veya indirildi?

Bir spor kulübünün lokali olacak, şimdi 
kendi kendinizi tatmin için var diyeceksiniz, 
oraya taşınalı 4 ay oldu. Bu müddet zarfında 
oraya elinde makbuzla kim geldi?

Gemlikspor’un başkanı bugün başkan 
olmasaydı da o zat her zaman şeref 
başkamdir. Arada bıraktığınız, kırdığınız o 
üyelerin yüzlerindeki ifadeyi görmenizi ister
im. Bir tabir vardırhalk arasında konuşulur 
ne demekse; (Mendekka Dukka) bugün bana, 
yarın sana demekmiş. Kişileri sevin onlarda 
bizm arkadaşlarımız.

Korkunun ecele faydası yok.
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2005 sonbaharında geçmişe yolculuk
Geçmiş yıllara dönüş 
kendini 2005 sonbahar 
modasında da gös
teriyor. Alexander 
McÖueen'in koleksiy
onu ise 50' I i ve 60'h 
yıllardan en belirgin 
şekilde etkilenen 
koleksiyon. 
Modacıların, 
koleksiyonları için 
geçmiş yıllardan ilham 
almaları artık hep
imizin alıştığı bir olay. 
Geçmiş yıllara dönüş 
kendini 2005 sonbahar 
modasında da 
gösteriyor. Burada 
anahtar kelime 
geçmiş yıllar çünkü 
önümüzdeki sonbahar 
modası bizi sadece bir 
döneme değil 1950'li, 
60'h ve 70'li yıllardan 
oluşan bir çok farklı 
döneme götürecek. 
1950'li ve 6O'lı yılların 
2005 Sonbahar 
modası üzerindeki etk
isini en belirgin olarak 
Alexander McÖueen'in 
koleksiyonunda 
görüyoruz. Alexander 
McÖueen'in Hitchcock 
filmlerine gönderme 
yaptığı Sonbahar 
koleksiyonu bizi 
1950'li ve 6O'lı yılların 
arasındaki bir zaman

dilimine götürüyor. 
Koleksiyondaki, son 
derece kadınsı tüvit 
tayyörler 1950'li yıllar 
esintisi taşırken, 
siyah-beyaz bluz ve 
dar deri pantalondan 
oluşan takımlar 
Brigitte Bardot'un 60'h 
yıllardaki tarzını 
andırıyor.
Koleksiyonunda 60'h 
yıllardan esinlenen 
başka bir modacı 
Nicolas Ghesquiere. 
Ghesquiere'in 
Balenciaga için hazır
ladığı 2005 Sonbahar 
koleksiyonu, kendi 
modaevini kurmadan 
önce Balenciaga'nın 
tasarımcısı olan 
1960'h yılların ölüm
süz modacısı Andre 

Courreges 
etkileri 
gösteriyor. 
Ghesquiöre'in 
geçmişle 
günümüzü 
büyük bir 
ustalıkla bir
leştirdiği kolek
siyon sonbahar 
sezonunun en 
başarılı kolek
siyonlarından 
biri.
Koleksiyonda 
askeri paltolar, 

196O'lı yılların uzay 
çağı trendini 21. 
yüzyıla taşıyan 
Courreges tarzı 
elbiseler göze 
çarpıyor.
1960'ların Mod stili 
John Galliano'nun 
Dior koleksiyonunda 
da karşımıza 
çıkıyor. Galliano'nun 
60'ların ünlü 
modeli Edie 
Sedgwick'den 
esinlenerek yarattığı 
siyah-beyaz moher 
elbiseler bizi bir anda 
günümüzden 
kırk-kırkbeş sene 
öncesine taşıyacak. 
Zaman yolculuğumuz
da 70'li yıllara geldik. 
70'li yılların bohem 

tarzına koleksiyonun
da yer veren 
modacılardan biri 
Anna Sui. Sui 2005 
Sonbahar 
koleksiyonunu 
Amerikalı ünlü 
heykeltraş Louise 
Nevelson'dan esin
lenerek hazırlamış. 
Koleksiyondaki 
elbiseler canlı desen- 
leriye göze çarpıyor. 
70'li yıhlara duyduğum 
hayranlıktan olsa 
gerek incelediklerim 
arasında en hoşuma 
gideni Sui'nin kolek
siyonu oldu.
70'li yılları zamanımıza 
taşıyan diğer 
markalar arasında 
Emilio Pucci, Diane 
von Furstenberg, 
Luella ve Burberry 
Prorsum da var. 
Modacılar geçmişten 
aldıkları ilhamlarla 
sonbahar için 
önümüze sonsuz 
seçenekler 
sunuyorlar. Bize kalan 
hangi döneme doğru 
yolculuk yapmak 
istediğimize karar 
vermek. Ben 
oyumu 7'0li yıllardan 
yana kullanıyorum. 
Ya siz?

Sağlık Bakanlığımdan 
sigara uyarısı

Önlem alınmaması 
durumunda gelecek 
20 yılda Türkiye'de 
sigaraya bağlı neden
lerden ölenlerin 
sayısının yaklaşık 550 
bine yükseleceği 
belirtildi.
Sağlık Bakanlığı 
Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü ve 
Kanserle Savaş 
Dairesi Başkanlı ğı'n- 
dan yapılan açıklama
da, sigara ve alkol 
kullanımının, insan 
vücudunun savunma 
sistemini çökerterek 
sayısız hastalık ve 
ölümlere zemin hazır
ladığı ifade edildi 
Türkiye'de düzenli 
sigara içen kişilerin 
yüzde 55'inin, 35-58 
yaşları arasında hay
atını kaybettiği ifade 
edilen açıklamada, 
önlem alınmaması 
durumunda

Türkiye'de gelecek 20 
yılda sigaraya bağlı 
nedenlerden ölen kişi
lerin sayısının yak
laşık 550 bine yükse
leceği kaydedildi. 
Açıklamada, "Sigara 
başta ölümlere neden 
olan kalp damar 
hastalıkları olmak 
üzere, akciğer,ağız 
boşluğu, yemek 
borusu, boyun, 
pankreas, mesane, 
böbrek, mide ve kan 
kanserine yol açıyor. 
Sigara ayrıca peptik 
ülser, kronik bronşit, 
felç, astım, reflü, 
erken menopoz, diş 
eti iltihabı, kemik 
erimesi ve katarakt 
hastalıklarına zemin 
hazırlarken, hamile 
lerde erken doğum ve 
düşük doğum ağırlığı 
risklerini de berabe 
rinde getiriyor" 
denildi.

HAÇİN ™
Yazan : Zebercet COŞKUN

Gün ışıyor. Namazlar kılındı, sonra derlenip 
toplanmış odanın ortasına sini, kasnak getirildi. 
Sıcak tarhana çorbası, peynir, yufka ekmeği...

Ben gidiyorum! Dedi Hüsnü.
Nereye?
Nere var ki? Zahitgilel.
Siz bir iş getireceksiniz başımıza... Ne 

edersiniz? Neler konuşursunuz?
Böyle oturup durulur mu enişte? Avrat 

içinde... Eli kolu bağlı... Çoluk çocuğun göz 
göre göre telef olmasına karşıdan mı baka- 
cağık?

Bu düşünceleri bırak! Uslu oturursak 
hiçbir şey olmaz! Hiçbir şey yapamazlar... senin 
bu gidip gelmelerin gavuru kuşkulandırırsa işte 
o zaman yandık demektir...

Sen hala iyimsersin enişte! Onlardan 
iyilek beklemenin zamanı geçti artık... 
Muharebe başladı. Biz burada eli kolu bağlı mı 
bekleyeceğik?

Mecbursun! Tutsaksın burada! Yılanın 
kuyruğuna basmayacaksın!..

Hüsnü çıktı odadan, Mürsel efendi yine oku
masına daldı. Hüsnü'nün karısı ve Düriye 
ortalığı toplamaya koyuldular. Fatma hanım 
sofaya çıktı. Naime ile Faik sobanın yanında 
yan yana oturuyorlar.

Muharaba nedir?
Muhareba, muharaba işte...
Ama ne?
Babam dövüş dedi...
Baba dövüş mü başladı?

Başını salladı Mürsel efendi.
Bitmedi mi daha?
Susun? Bunlar büyüklerin konuşacağı 

şeyler...
Ama karşı tepelerde toplar gümbürdedi 

geçende...
İsmail ağbeyim orda!..
Susun siz! Sakın bir laf etmeyin! Sakın 

ha?
Dövüş etmek kötü mü ola?
Dövüş kötüdür... Muharebe başka şey... 
O da dövüş demiştin?
Askerler dövüşüyor, milletler dövüşüyor 

bunda...
Milletler dövüşünce iyi mi ola?
Siz bunlara karışmayın...
İsmail ağbeyim şu dağın ardında!.. 

Muharabe yapıyor...
Babay, ne vakit biter bu dövüş?
Tanrı bilir!..
Dövüşmesek?
Bazan dövüş gerekli oluyor...
Askerler dövüşünce mi ola?
Evet... her şey yerine oturana dek...
Bak, bak!.. Dağın üstünde bir şey kıprıy- 

or!
Dürüye'nin çocukları ve Zekiye oda kapısının 

ardında evcik düzmüş oynuyorlar. Kendi 
aralarında fısıltıyla konuşuyorlar.

Kirkot mahallesi sessiz. Ermeni kadınlar 
hükümet meydanında toplanmışlar. Erkekleri 
bir yanlarda, erkeklerin çoğu çekildi ortalıktan.

Anney! Anney, bak! Geliyorlar! 
Kim?
Canderme!..
Ne varımış bunda? Candarma her gün 

kol gezer. Yürek hoplatma durduk yerdel..
Ama bir başka geliyorlar! Dedi Faik. 

Gerçekten de bu geliş başka geliş...
Yürüyüşlerinden, omuz sallayışlarına dek 
başka... Aram çavuş yine en önde, fesinin 
püskülü ensesini dövüyor. Kirkot mahallesine 
girdiler. Hacı Ağazade Ali efendinin evi önünde 
durdular. Dört beş jandarma aralarından ayrıldı.

Hüsnü de orada! Dedi Fatma hanım.
Gördünüz mü ola? Eniştesinin içine doğdu bes

belli... Gördünüz mü ola başımıza geleni? 
Önüne geçeydik, yollamayaydık... Gördünüz mü 
ola?

Sus Fatma! Ne diyorsun sen? Dinleyen 
var mı ola? Büyük, küçük kalmadı artık... 
Ortalık karışalı, her şey karıştı... Nasıl karşı çıktı 
işittin...

Fatma hanım sesini kesti. Hep birden 
pencere önüne toplandılar.

Jandarmalar sıra sıra dolaşıyorlar Kirkot 
mahallesini. Şimdi de Ali efendinin bitişiğindeki 
evin önündeler. Erkekleri topluyorlar. Mürsel 
efendi kalktı, giyindi.

Dur efendi! Ne oluyon?
Sıra bize geldi baksana! Ben rüyasını 

görmüştüm. Gece kalkıp boy abdestimi bile 
aldım. Galan hakkınızı helal edin!

Mürsel efendilerin kapısı vuruluyor şimdi. 
Bir süre ses çıkarmadılar.

Açın!
Aşağı odanın penceresi açıldı. Mihran 

Katayan başını çıkardı.
Ne oluyor?
Kaymakam beyin emridir!.. Açın!..

Kapı açıldı, Mürsel efendi aşağı indi. Çocuk
lar şaşkın ve de korkulu bakıyorlar merdiven 
başından. Küçükler çığrışıyorlar.

Susun! Dedi Mürsel efendi. Faik sen git 
içeri!.. Yüke gir! Boyunu gören erkekten tutar... 

Faik kıpırdamadı yerinden, ama ondan yana 
bakan olmadı. Jandarmalar geldikleri gibi o 
çalımla yürüyüp gittiler. İslam erkekleri orta
larında.

Kirkot mahallesinde çıt çıkmıyor şimdi...
Ne oldu? Neden topladılar erkeklerini?
Ne yapacaklar? Bilen yok, ama bildikleri bir 

şey varsa o da en küçük bir direnme, en küçük 
bir kıpırdanış çok kötü sonuçlar doğurabilir. 
Bunu hissediyorlar.

Susuyorlar bu yüzden, yerlerinden kıpır
damıyorlar. Bu biraz da donup kalma, biraz da 
şaşkınlık. Devamı var
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‘Aspirinin 12 yeni marifeti
Dünyaca ünlü sağlık 

dergisi Men s Health 
in, uzman görüşlerine 
başvurarak yaptığı bir 
derlemede faydaları 
saymakla bitirile
meyen Aspirin inin 
iyileştirici etki yaptığı 
belirlenen 12 yeni 
hastalık daha masaya 
yatırıldı.
Amerikan Kalp Vakfı 
nın sözcüsü olan ve 
Mayo Clinic te ilaç 
uzmanı olarak görev 
yapan Dr. Gerald 
Fletcher, "Bu kadar 
farklı amaçlarla kul
lanılabilecek başka bir 
ilaç yok. Hala Aspirin 
in yeni faydalarını 
bulmaya devam 
ediyoruz" diyor. İşte 
mucize ilacın 
12 yeni marifeti... 
Prostatı önlüyor: 
Ünlü sağlık merkezi 
Mayo Clinic in uzman
ları tarafından 1400 
erkek üzerinde 5.5 yıl 
boyunca yapılan bir 
araştırma, prostat 

riskinin her gün 
Aspirin içen erkek
lerde iki kat azaldığını 
gösterdi.
Kaşıntıyı kesiyor: 
Birkaç tablet Aspirin i 
ezip toz haline getirin. 
Elde ettiğiniz tozu bir 
miktar nemlendiriciyle 
karıştırıp kaşınan böl
geye sürün. Bu losy

on Aspirin in cilde 
nüfuz etmesini 
sağlayacak ve kaşın
tıyı durduracaktır. 
Tansiyonu düşürüyor: 
İspanyol bili- 
madamlarının yaptığı 
bir araştırma, Aspirin 
in yüksek tansiyona 
iyi geldiğini ortaya 
koydu. Her gün alınan 
100 miligram aspirin 
büyük ve küçük tan
siyonu belirgin oran
da düşürüyor. Ancak 
uzmanlar uyarıyor: 
Aspirini sabah değil, 
geceleri içmelisiniz. 
Güneş yanığına karşı: 
Yazın bir anda korun
masız olarak güneşin 
altında kalmaktan 
kaynaklanan yanıklar 
bir hayli can yakıcıdır 
ve ardından cildin 
kabarcıklar şeklinde 
su toplamasına neden 
olur. Ancak çok fazla 
güneş altında kaldık
tan en az bir-iki saat 
sonra alınacak iki 
adet Aspirin hem yan

mayı hem de cildin su 
toplanmasını azaltır. 
Kalp dostu: 
Günde en az 75 
miligram Aspirin 
almak kanı inceltip 
damar iltihaplan
masını önleyerek kalp 
hastalıkları riskini 
yüzde 30 oranında 
düşürebiliyor. Göğüs 

ağrısı hissedildiğinde 
bir Aspirin çiğnemek, 
olası kalp krizini baş
tan önlemeye yardım
cı oluyor ve kriz geçir
ilmişse bile bunun 
yarattığı tahribatı 
azaltıyor.
Nasıra iyi geliyor: 
5-6 adet Aspirin i toz 
haline getirip 
yarımşar çay kaşığı 
su ve limon suyuyla 
karıştırın. Nasırlı bölg
eye bu karışımı 
sürdükten sonra 
üzerini sıcak ve nemli 
bir bezle 10 dakika 
örtün. Aspirin in 
içindeki asit nasırı 
yumuşatacak ve 
süngertaşıyla biraz 
ovduktan sonra 
nasırınız 
düzelecektir. 
Kolon kanserini 
önlüyor: 
Aile bireylerinizden 
biri kolon kanseriyse 
her gün Aspirin içm
enizde büyük fayda 
var. Zira araştırmalara 

göre günde 81 
miligram Aspirin alan 
erkeklerde kolon 
kanseri riski, 
almayanlara göre 
yüzde 50 oranında 
düşebiliyor.
Uçukları geçiriyor: 
Macar uzmanlar 
tarafından yapılan bir 
araştırmaya göre, her 

gün alınacak 125 
miligram Aspirin 
uçukların cilt 
üzerindeki ömrünü 
ortalama 8 günden 5 
güne düşürerek, 
neredeyse yarı yarıya 
azaltabiliyor. Aspirin, 
uçuğa neden olan ilti
habı da azaltarak, etk
ilenmiş bölgenin daha 
çabuk iyileşmesini 
sağlıyor.
Alzheimerdan 
koruyor: Hollanda 
daki Erasmus Tıp 
Merkezi nde görevli 
bilim adamları tarafın
dan yapılan bir 
araştırmaya göre 
birkaç yıl boyunca 
düzenli Aspirin kul
lananlarda Alzheimer 
hastalığına yakalanma 
riski, bu ilacı düzensiz 
kullananlara göre 
yaklaşık yüzde 80 
oranında daha az 
ortaya çıkıyor. 
Kadında kısırlığa iyi 
geliyor: 
Arjantinli uzmanlar, 

çocuk sahibi ola
mayan bir grup kadın 
üzerinde testler yaptı. 
Kadınlardan bir 
bölümüne sadece 
kısırlık ilacı, diğer 
gruba ise kısırlık 
ilacıyla birlikte 100 
miligram Aspirin veril
di. Aspirin, yumur
talıkta kan dolaşımını 

artırdığı için, 
ilacı Aspirinle 
alanların 
hamile kalma 
şansı yüzde 
40 arttı.
Sadece kısır
lık ilacı alan
larda ise 
yüzde 20 
artış görüldü.
Siğilleri 
söküp atıyor: 
Bir parça bant alın, 
ortasına yuvarlak bir 
delik açın ve bu delik 
tam siğilin üzerine 
gelecek şekilde bantı 
cildinize yapıştırın. 
Ucu banttan dışarı 
çakan siğilin üzerine, 
daha önce toz haline 
getirdiğiniz Aspirin i 
sürün ancak cildinizin 
diğer taraflarına 
bulaştırmayın. Sonra 
bunun üzerini başka 
bir bantla kapatıp aynı 
işlemi üç gece üst 
üste uygulayın.. 
Siğiliniz iyileşecektir. 
Felçten koruyor: 
Felcin nedeni kan 
pıhtılaşması. Aspirin 
in en önemli özelliği 
de pıhtılaşmayı 
önlemesi. Her gün alı
nacak bir Aspirin in, 
felç geçirmiş erkek
lerde yeni bir felç 
riskini yüzde 25 
oranında önlediği 
biliniyordu. Bundan

yola çıkan uzmanlar, 
genel olarak felç riski 
taşıyanlarda da aynı 
oranda etkili olacağını 
düşünüyor. Hatta bazı 
araştırmalar bu oranın 
daha da yüksek ola
bileceğini gösteriyor. 
Dikkat Aspirin mid
enizi delebilir!
Bu yeni faydalarıyla 
Aspirin in gerçekten 
mucize ilaç olduğu bir 
kez daha kanıtlandı. 
Ancak her ilaç gibi 
Aspirin in de zararlı 
etkileri olabiliyor. 
Uzmanlar özellikle 
mide hastalırını 
uyarıyor: Dikkat, 
Aspirin mideyi 
delebilir. Çünkü 
mide asit salgılayan 
bir organ. Aspirin 
veya romatizma 
ilaçları midenin 
koruyucu örtüsünü 
ortadan kaldırıyor.. 
Böylece iç örtü asitle 
doğrudan temasa 
geçiyor.

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 EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 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. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 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 imam 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
CSavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1

B

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 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 işlet. 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
YERLİ YURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ
 Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

ISISAN

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
İZİM İŞİMİZ

• KLİMAlHJOttUl 
♦ BUHARIM» 

KALORİFER TESİS» 
mühendislik lto.ştI ♦ DOĞALGAZ Tel5M855iftt5

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

GEMLİK'TE BİR İLK

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) 
< ULTRASONOGRAFİ (US)

RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.30 17.00

Dr. Ertan O KAY 
Radyoloji Uzmanı

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

ULTRASONOGRAFİ
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 olatak görmekteyiz.

ACİL DURUMLARDA 
24 SAAT 

5136529N0LU 
TELEFONDAN 
~ BİZE 

(İLEBİLİRSİNİZ
Merkezimizde Spiral Bilgisayarlı Tomografi Çihazı 

ile tüm Bilgisayarlı Tomografi (BT) çekimleri yapıl
maktadır. V

En yeni teknolojiyle gerçekleştirdiğimiz çekimler 
sayesinde tüm organ dokulardaki hastalıkları teşhis 
etmekteyiz. 'k.:--!', > ■■

TFI 1 fiR‘9Û’■ Adres: Dr. Ziya Kaya Mahallesi । v] v VU Dutluk Sok No. 3 . GEML|K

r A V 14 ö 4 ö (Eski SSK Hastanesi ile Migços arasında) 
|AAi 31 v İQ e-mail:tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com


Gençali Köyü Muhtarlığına bağlı iken muhtarlıktan aldıkları hizmeti Gemlik Belediye’sinden alamıyorlar

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kumsaz’ın sorunları
Kumaz’ın sorun Gençali Köyü’nün nereye 

bağlanacağının çözümünden sonra belli ola
cak.

Biz, Gençali Köyünün Gemlik 
Belediyesine bağlanmasının mantıksız ve 
hizmet açısından bölgeye zarar vereceğini 
söyleyenlerdendik.

Bu kaçıncı yazım bilimiyorum ama 
yazdıklarımız doğru çıktı.

Kumsaz, Gençali sınırlarında kalan, bir 
kıyısı Hava Kuvvetleri Kampına kadar 
uzanan bir bölge..

Burada birçok villa ve bahçeler içinde 
yapılaşmış yüzlerce ev var.

İnsanlar temmuz ve ağustos aylarından 
denizden ve kumdan yararlanmak, deniz 
havası alamak için buralara geliyor.

Büyükşehir yasasıyla, Gençali Köyü’nün 
nüfusunun köy statüsünü aşması nedeniyle 
bu bölgeler Gemlik Belediye’sini bağlandı.

Otomatik olarak emlak vergilerini de 
Gemlik Belediyesi toplamaya başladı.

Vatandaş, vergisini verdiği belediyeden 
en doğal hakları olan su ve çöp sorunun 
çözülmesini bekliyor.

Günlerdir Kumsazlılar büromuzu ara
yarak çöplerinin alınmadığından şikayetçi 
ler.

Dün, yine arayanlar olunca Seyfettin 
arakadaşımızı Kumsaz’a gönderdik.

Basının geleceğini duyan belediye çöpleri 
toplamış.

Gençali Köyü sorunu biran önce 
çözülmeli. Vatandaşa yazık oluyor.

Gençali Kumsaz bölgesinde yaşayanlar, muhtarlık döne
minde aldıkları hizmeti Gemlik Belediyesinden alamadıkları 
için dertliler. Bölge halkı çöplerin bile günlerce kaldırılmaması 
nedeniyle sağlık sorunu yaşanabileceğini söylüyorlar.
Kumsazlılar Gemlik 
Belediyesinin kendile 
rine yetirince hizmet 
getirmediği için 
şikayetçiler.
Bunun için şöyle 
konuşuyorlar: “Emlak 
vergimiz ile te mizlik 
vergimizi Gemlik 
Belediyesine verdik ama 
yeterince hizmet alamı 
yoruz. Çöplerimizi 100 
metre uzaklıktaki kon- 
tenyerlere dökmek 
zorunda kalıyoruz. Geç 
toplanan çöpleri kimi 
zamanda yakmaz zorun
da kalıyoruz.”

Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

Uluslararası Ticaret Odası Yönetiminide bir Gemlikli I

Tevfik Solaksubaşı
ICC’ye 4.kez seçildi

Gemlik'in tanınmış iş 
adamlarından Tevfik 
Solaksubaşı, ICC 
Türkiye Milli Komitesi 
Yönetim Kurulu 
Üyeliğine 4. Kez 
yeniden seçildi.
Haberi sayfa 4’de

Dogalgaz abone 
kayıtları yapılıyor

GEMDAŞ Doğalgaz 
Dağıtım AŞ. tarafından 
abone kayıtları kabul 
edilmeye başlandı. 
İskele Meydanı Gurup 
Çay Bahçesi karşısın
da dekore edilen 
GEMDAŞ bürosunda 
başlayan kayıt ka , .

bulünde vatandaşlar
dan tapu fotokopisi, 
Dask (Deprem Afet 
Sigortası) fotokopisi 
ile apartman daireleri 
için çoğunluk 
karar belgeleri 
isteniyor.
Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Şeytana gerek var mı?
İpten kazıktan .boşandık.
Tırlatmaya az kaldı.
Yolsuzluk ,fırsatçılık,üçkağıtçılık bir ur 

gibi toplumu sardı.
İnsanoğlunu batağa çekiyor.
Batağa-çeierken de insanı acizleştiriyor.
YıHârönce tohumları atılan ve şimdi 

meyveleri alman ahlak erozyonu insanoğlu
na akil almaz işler yaptırıyor.

İşe bakın:
Hastabakıcı kılığında girdiği İzmit Devlet 

Hastamesi’hde, “Doktor herkesten idrar 
tahlili istedi” diye hastaları tuvalete gön
deren kişi, çantaları çalıp kayıplara karıştı.

Olayı geçim sıkıntısı veya yoksullukla 
açıklamak safdillik olur.

İnsanların aciz durumlarından yararla
narak yapılan işe dense dense ahlaksızlık 
(Tehir.

Vurgun ve talan yaşam biçimi oldu.
Akıl doğrudan saptı.
Raydan çıktık.
Millet bu kafayı bilime teknolojiye çalıştır- 

sa şimdi uzaya gecekondu inşa ediyor olur
duk..... S

Nerieolsa şeytandan iki adım önde gidiy
oruz. ’

Hâla birileri her şey rayına oturacak diyor 
amatnınun gibi pek çok örnek yanlış yolda 
olduğumuzu kanıtlıyor

Ne diyelim Allah ıslah etsin hepimizi.
. Şeytanın bile aklı etmiyordur böylelerine .. 

O da şaşırıyordun
' Yöşöyle diyordur herhalde : 

‘JUlahım madem böyle kullar yaratacaktın 
bana ne gerek vardı.

Bunlar bana bile pabucumu ters giydiriy
orlar.”

Utanç verici bir durum.
Maalesef hastada olsanız uyanık olmak 

zorundasınız.
Demek ki canımızı emanet ettiğimiz has

tanelerde bile uyanıklığı elden bırakmamak 
gerek.
. > Benim memurum işini bilir edebiyatının 
tezahürü tüm bunlar.
E Madem öyle diyorsun..
E Al sana..
| İş bilirliğin kıralı..
L Sadece senin memurun mu insanın da 
işinijıilir alim Allah..

Böyle giderse başımıza taş yağacak taş..
Hep beraber düşünüp taşınıp biraz da 

kaşınalım.
Başkalarına fırsat bırakmadan.

ADNAN TURAN;
Her türlü araç devhS | 

Yeni kayıt
Pla ka v Ruhsat, Fenni ;

S i g o rta işIe mI eri ya p111r.

Tel : (0.224) 514 62 02
GSlifl: (0.537) 933 25 26 £>

Meçhul kamyonun sıkıştırdığı TIR ölümden döndü.

Seramik yüklü TIR
Bursa Serbest 
Bölgeden yüklediği 
seramikleri 
Bursa'ya götürmek
te olan Erol Sapmaz 
yönetimindeki 16 
ZP 746 plakalı TIR, 
Azot köprülü geçip 
Bursa asfaltına 
çıkarken, başka bir 
aracın sıkıştırması 
üzerine 
zeytinliğe uçtu.
Kaza dün saat 14.15 
sıralarında mey
dana aeldi. Tj.R'd? 
bulunan konteyner 
içindeki seramikleri 
Bursa yönüne

götürmekte olan 
emekli polis memur 
Erol Sapmaz kendi
ni hangi aracın 
sıkıştı rndığını 
anlayamadığını 
kaza yapmamak için 
direksiyonu kırınca 
direksiyon 
hakimiyetini kaybet
tiğini ve aracın 
devrildiğini söyledi. 
Kazada kol ve 
göğüs kemikleri 
kırılan Erol Sapmaz

kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruş
turma başlatıldı.

8İ,İh mİ miri i« ato tirdi
Gemlik Orhangazi 
Caddesinde dün 
ilginç bir yaralama 
olayı yaşandı.
Daha önce bir suç
tan dolayı ceza
evine girip çıkan 
S.B (16) adlı 
sabıkalı genç, saat 
16.oo sıralarında bir 
çuvala koyduğu tek 
kırma tüfek ile Lider 
Mobilya mağazası 
önünde Y.Ş. adlı 
mobilyacıyı işyeri 
önünde ayağından 
vurdu.
S.B. daha sonra 
olay yerinden 

jyürüyerek'Uzak- 
। laşarak ilçede 
| yayınlanan yerel 
bir gazetenin 
bürçsuna gitti. 
Gazete sahibine I 
biraz önce adam 
vurdum beni gazete

ye çıkarın diyen 
S.B." polise değil 
savcıya teslim ola- 
cağını" söyledikten 
sonra çuvâlâ kpy- : 
duğu tek çifte kırma 
ile Adllyenin yolÜRâ

tuttu.
"Binlerine mesaj 
vermek için" adam 
vurduğunu da 
söyleyen S.B. adli 
ye’ye elini kolunu 
sallayarak girerek

savcılığa teslim 
oldu.
Savcılık S.B. yi 
çağırdığı sivil 
polislere teslim etti. 
Olayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor.
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Kumsaz ttı fael W
Gençali Kumsaz bölgesinde yaşayanlar Muhtarlık döneminde aldıkları hizmeti 

Gemlik Belediyesinden henüz göremediklerinden dert yanıyorlar.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'e bağlanan 
Gençali Mahallesi 
Kumsaz bölgesinde 
yaşayanların bir 
çoğu mahalle olduk
larından haberleri 
bulunmazken tek 
merak ettikleri 
hizmetlerin neden 
aksadığı.
2795 gibi oldukça 
yüksek bir nüfusa 
ulaştığı için köy 
statüsünden çıkarak 
mahalle olan Gençali 
Kumsaz bölgesinde 
yaşayanlar Muhtarlık 
döneminde aldıkları 
hizmeti Gemlik 
Belediyesinden 
henüz göremedik
lerinden dert yanıy
orlar.
Yaz aylarında özellik
le sinek mücade
lesinin gerekli 
yapılamadığından 
dert yanan vatan
daşlar biriken çöp
leri almaya gelen 
kişilerle de tatsız 
olayların yaşandığını 
ileri sürerek "Biriken 
çöplerimizi 100 
metre ilerideki çöp 
konteynırına 
götüremiyoruz. Çöp 
aracına 'buradan 
alın* dediğimizde ise

alamayacaklarını 
söyleyip gidiyorlar. 
Çöplerimizi sokak 
ortasında yakmak 
durumunda kalıy
oruz ya da yanımız
daki dereye atıy
oruz" diyerek tepki
lerini dile getiriyor
lar.
SOKAKLARIMIZA 
TEMİZLİK İŞÇİSİ 
GİRMİYOR 
Eski alışkanlıklarla 
sokaklarını kendi
lerinin temizlediğini 
söyleyen 
Kumsazlılar,

Gemlik Belediyesine 
yaptıkları şikayetler 
sonucunda ancak 
temizlik aracı gön
derildiğini belirterek 
"Çöp konteynır- 
larının arasındaki 
mesafe çok uzak. 
Bazı sokaklarda ise 
hiç yok.
Toplanmayan çöpler 
ileride hastalık 
yaparsa 
halimiz ne olacak. 
Emlak vergimiz ile 
Temizlik vergimizi 
Gemlik Belediyesine 
verdik ama yeterince

Köy muhtarlığına ait araçlar artık işe yaramıyor.

hizmet alamıyoruz." 
dediler.
Kumsaz'da yaşayan 
halkın büyük 
bölümünün ise 
yaşanan olaylardan 
haberi bulunmazken 
bölgenin hala köy 
olduğunu sanıyorlar 
ve Muhtarlığın eski
den verdiği hizmet
lerin neden yapıl
madığını merak 
ediyorlar.
"Bize hizmet 
veremiyorsa Gemlik 
Belediyesi neden 
Kumsaz'ı kabul etti, 
anlamak mümkün 
değil" sözleriyle eski 
günlerini arayan 
Kumsaz halkı 
Muhtarlık binası 
yanında hurdaya 
dönen araçların 
kendilerine hizmet 
vermesini beklerken 
yapılacak 
Referandum'da 
ise tercihlerinin 
Kurşunlu'ya bağlan
maktan yana ola
cağını söyleyenlerin 
sayısı her geçen 
gün artıyor.

Kırkharamiler

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Laf alıp, laf satıyorsun, sermayeye de 
gerek yok!...

(Nuri Çolakoğlu’na, gazetecililiğe 
başladığında amcasının söylediği sözler 
bunlar.)

24 Temmuz Basın Bayramı idi ya...
Basın bayramı yani ‘basında sansürün 

kaldırılışı’..
Lafla geçinmek hiç de kolay değil..
Basında inandırıcılığın katsayısı 

önemli..
Peki basında sansür kalktı mı?
Laf alıp laf satan gazeteciler, özgürler 

mi?
Kalemleri!
İş güvenceleri var mı? Sözleşmelerini 

imzalarken, ‘içleri rahat mı?”., 
Sendikaları var mı?
Tekelleşen basında, birileri yağ 

bağlarken, gizli işsizler ordusu gazetecil
er mutlu mu?

Kalemleri sivri olanlar mı, yoksa yuvar
lak olanlar mı arttı!..

Reklamcılık, laf alıp satmanın önüne 
geçmedi mi?

Geçen gün özel sektörde çalışan eski 
bir gazeteci dostum, “Gazeteleri aramaya 
korkuyorum, haber vermek istediğim an , 
hemen ilan servisini bağlıyorlar ” diyor..

Bu arada şiddet içeren demeçler, 
haberler ise baş sayfa haberleri..

Haziran Yasası etkilemedi!
Türkiye’de ilk faili meçhul gazeteci 

cinayeti olarak geçen gazeteci-yazar 
Sabahattin Ali’yi hatırlar mısınız, dostlar!

Yayın hayatında ilk yer aldığı 
Makropaşa gazetesinin ömrü kısa sür
müştü; Merhumpaşa olarak devam etti. 
O da kapatıldı. Malumpaşa oldu ismLEh 
oda kapatıldı Ali Baba oldu..

O günlere dair, birlikte çalıştıkları yazar 
Aziz Nesin, “ Markopaşayı öldürdüklerine 
göre Merhum paşa koyalım . Halk hemen 
anlar ne demek istediğimizi...” diyor..

Malumpaşa da kapatılınca Nesin, bu 
kez gazeteye “Ali Baba olsun. 
Kırkharamiler ne kadar izin verecek 
bakalım Ali Baba’ya..”

Tabi Ali Baha’nın da ömrü uzun sür
müyor. ..

Sansürün balyoz gibi kafalara indiği 
yıllar..

Çok şükür gazeteler kapanmıyor! ...Da 
gazeteleri gazeteciler çıkarmıyor ki!..

Yöneticileri ise işveren 
olmuş...Ceketler ters yüz ediliyor, kolay
ca..

Artık sansür kurumsallaştı..
Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Rıfat İlgaz 

gibi gazeteci ve yazarların mücadelesini 
düşününce, bugün olsaydılar, ne derlerdi, 
yayın hayatında yer alan gazetelerinin 
adına, “Kırkharamiler”Mİ?..

Valla hiç de fena fikir değil..
Kırkharamiler işbaşında..
Kırkharamiler, enerji sektöründe, 

bankalarda, köprülerde...
Yuvarlak kalemler hadi işbaşına.
Onlar sevmezler sivri kalemleri.. 
Siz hangi kalemleri istersiniz?
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‘Bu kalıplar 
neden yapılıyor’
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Boşaltılan eski 
Devlet Hastanesi 
bahçesinin yanından 
geçen vatandaşların 
akıllarını kurcalayan 
görüntünün ne 
olduğu öğrenildi. 
Yaklaşık 10 günden 
bu yana düz 
zeminde hazırlanan 
kalıpların içine izole 
edilmiş boruların 
konarak beton 
dökülecek duruma 
getirilmesini yadır
gayan vatandaşlar 
önceleri boş alanda 
belediyenin yıkama 
yağlama ünitesi 
kuracağını sanmış. 
Bazı kişilerin ise 
Terminal binası için 
çalışmaların 
başlatıldığını 
sanarak tanıdıklarına

söylemesinin ardın
dan işin ne olduğu 
belli oldu.
GEMDAŞ'a ait olan 
boruların düz 
zeminde hazırlanan 
kalıplar içinde izole

edilerek beton 
dökülmelerinden 
sonra dere 
üzerinden 
geçirilmek için 
hazırlandığı 
öğrenildi.

Terfik Solaksubaşı 
ICC'ye 4,kez seçildi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik'in tanınmış 
iş adamlarından 
Tevfik 
Solaksubaşı, ICC 
Türkiye Milli 
Komitesi Yönetim 
Kurulu Üyeliğine 
4. Kez yeniden 
seçildi.
30 Temmuz 2005 
Cumartesi günü 
İstanbul'da 
yapılan ICC 
Türkiye Milli

Komitesinin 
seçimli genel 
kurulunda 
yapılan 
seçimde 
TOBB Rifat 
Hısarcıkhoğlu 
başkanlığındaki 
yönetim kurulu 
üyeliğine 
yeniden seçilen 
Tevfik
Solaksubaşı, 
önümüzdeki yıl da 
Gemlik'i başarıyla

yurt içi dışı 
toplantılarında 
temsil edecek.

ENEN SilıhıhUmliiiIali
Dogalgaz abone

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

* veiğermakemderilehrjnetinrjeyiı

kayıtları alınıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

GEMDAŞ 
Doğalgaz Dağıtım 
AŞ. tarafından 
abone kayıtları 
kabul edilmeye 
başlandı.
İskele meydanı 
Gurup Çay 
Bahçesi karşısın
da dekore edilen 
GEMDAŞ büro
sunda başlayan 
kayıt kabulünde 
vatandaşlardan 
öncelikli olarak 
Tapu fotokopisi, 
Dask (Deprem 
Afet Sigortası) 
fotokopisi ile 
apartman 
daireleri için 
çoğunluk karar

belgeleri isteniy
or.
Vatandaşların 
istenilen evrakları 
getirmeleri ile 
kayıt kabulü 
yapıldığını

bildiren yetkililer 
kesin kayıtların 
ise önümüzdeki 
Pazartesi günün
den itibaren 
başlayacağını 
bildirdiler.
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Hırsızlar müze kurduracak
TT

Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, 
Bursa'nın da 
aralarında bulun
duğu beş ilde camil
erdeki tarihi eserleri 
hırsızlardan korumak 
için yeni bir müze 
açmaya hazırlanıyor. 
Hüseyin TOY BHA 
Camilerde bulunan 
ve çalınma riski yük
sek tarihi eserleri 
biraraya toplamak 
için Vakıflar Genel 
Müdürlüğü çözümü 
müze açmakta buldu. 
Heyet raporunu 
hazırladıktan sonra 
'Ön OsmanlI Müzesi' 
adı altında oluşturul
ması planlanan 
müzede, OsmanlI'nın 
ilk devirlerinde kul
lanılan eserler 
sergilenecek.
Keşif yapıldı

Balıkesir’deki orman yangını sürüyor
Balıkesir'de geniş bir 
alana yayılmasına 
rağmen kontrol altı
na alınan yangın, 
öğleden sonra tekrar 
başladı.
Edinilen bilgiye göre, 
soğutma çalış
malarının havadan 
ve karadan müda
halelerle devam 
ettiği sırada 
Dursunbey Mezitler 
Mevkii yakınlarında 
alevlerin yeniden 
harekete geçtiği 
bildirildi. Dursunbey, 
Kepsut ve Bigadiç 
ilçelerini sınır olarak 
birbirine bağlayan 
üçgende meydana 
gelen ve yaklaşık 24 
saattir aralıklarla 
devam eden yangın
da 150 hektarlık 
kızılçam orman 
alanının tamamen

»w

.... ..v? w- "/O Manastır’da BParkasında
Tetik Apt. 5 katlı, 4. kat«

kat|kaİb|iferli,j&aten boyalı; 
daire satılıktır.

GSM: (0.533) 710 57 71
Tel: (0.224) 514 51 52

GSM: (0.532) 436 68 73

D€VR€N SATILIK ?
T€K€LRRVII

(Gem Ii k Eczanes i h i n b i tîş iğ i)

8.500.00 YTL
Tel : (0^22^51^79; W 

GSM: (0.536) 257 03 85

Geçtiğimiz günlerde 
Vakıflar Genel 
Müdürlüğü'nden 
Bursa'ya gelen 3 
sanat tarihçisi, 
kentte bulunan vakıf 
binalarında keşif 
yaptı. Sanat tarihçi
lerinin Muradiye 
Medresesi içinde 
bulunan Muradiye 
Sağlık Ocağı, 
Yıldırım' Medresesi 
ve Kavakh'daki 
Darulkurra ile yakın
dan ilgilendikleri 
öğrenildi. Diğer yan
dan yetkililer, kira 
geliri olan vakıf eser
leri dışındaki binalar
da müze yapılabile
ceğini kaydetti. 
Müzenin yeri kesin
leşince Diyanet İşleri 
Başkanlığından 
Bursa'daki camilerde 
tarihi niteliği bulunan 

kül olduğu saptandı. 
Dün akşam yangın 
bölgesine giden 
Garnizon Komutanı 
Tümgeneral Saffet 
Kaya ve Vali vekili 
Halil Yavuz Kaya, 
gelişmeleri yerinde 
takip etmişti. 
Ankara'dan 
helikopterle 
Balıkesir'e gelen 
Orman Genel 
Müdürü Osman 
Kahveci de yangına 
komuta etmişti. 
Genel müdür 
Kahveci, bu sabah 
Ankara'ya dönerken 
söndürme çalış
maları, Balıkesir 
Orman Bölge 
Müdürü Tuncay 
Güçlükan idaresinde 
gerçekleştiriliyor. 
TREN RAYLARI 
VEYA PİKNİK ATEŞİ 

eşyaların önce 
envanteri, sonra da 
kendisi istenecek. 
Haberimiz yok 
Bursa Müftüsü Zeki 
Elturan, Vakıflar 
Genel 
Müdürlüğü'nden 
kendilerine bir talep 
gelmediğini söyledi. 
Türkiye çapındaki 
camilerde bulunan 
tarihi eserlerin teslim 
edildiğini kaydeden 
Elturan, istenildiği 
taktirde yeni bir 
envanter yapılacağını 
söyledi.
Elturan, görevde 
olduğu
2.5 yıl içinde sadece 

Yeşil Camisi'nin 
şadırvanının mermer 
fıskiyesinin dışında 
camilerden başka hiç 
bir eserin çalın- 
madığını bildirdi.

ÜZERİNDE DURU
LUYOR
Genel olarak kontrol 

altında tutulan 
yangında Mezitler 
Köyü yakınlarındaki 
ormanlık alanda 
alevlerin yeniden 
harakete geçtiği 
kaydedildi. Yangın 
söndürme ve soğut
ma çalışmalarına 5 
helikopter ve 
Antalya'dan kalkan C 
130 tipi 2 adet uçak 
ile havadan müda
hale edilirken, 63 
adet arazöz, 13 adet 
dozer, 30 teknik ele
man ve 200 askerin 
de yerdeki müda
halelere katıldığı 
bildirildi. Komşu il ve 
ilçelerden gelen 
itfaiye ekiplerinin 
müdahalede yetersiz 
kaldığı belirtildi.

OSS tercih formları için son gün
Üniversite aday
larının, 25 
Temmuz'da 
başlayan ÖSS tercih 
formlarını teslim 
süresi, bugün mesai 
saati bitiminde sona 
erecek.
Adaylar, ÖSYM'nin 
kendilerine gön
derdiği 
Yükseköğretim 
Programları 
ve Kontenjanları 
Kılavuzu'nda yer 
alan kurallara uygun 
olarak 
doldurdukları form
ları, okul müdürlük
lerine teslim ede
bilecekler.
Tercihler internet 
yoluyla da ÖSYM'ye 
gönderilebilecek. Bu 
yolu 
kullanacak adaylar, 
www.osym.gov.tr 
internet adresinden 
gerekli 
bilgilere ulaşabile
cekler.

ÖSS'den 160 ve 185 
arasında puan alan 
adaylar ön lisans 
programlarını, 185 
ve üzerinde puan 
alan adaylar da hem 
ön lisans hem 
de lisans program
larını tercih edebile
cekler.
ÖSS'de 160 ve 
üzerinde puan ala
mayan ancak 
sınavsız geçiş hakkı 
olan adaylar da 
kılavuzdaki kurallara 
göre tercih formu 
doldurabilecekler. 
Sadece özel yetenek 
sınavıyla öğrenci 
alan yükseköğretim 
programlarına 
girmek isteyen 
adayların, tercih

formu doldurmaları
na gerek bulunmuy
or.
Tercih formunun 
yumuşak uçlu, siyah 
bir kurşunkalem ile 
zedelenmeden 
doldurulması 
gerekiyor. Tercih 
formunda adayların 
T.C kimlik numar
aları, isimleri ve 
soyadları yazılı 
olduğu için adaylar 
tercihlerini yaptıktan 
sonra sadece arka 
kısımdaki bölümü 
tükenmez 
kalem veya dolma 
kalem ile imzalaya
caklar.
-YURT VE KREDİ 
İÇİN BAŞVURU- 
Tercih formunun 
arka yüzünde, 
üniversite eğitimi 
sırasında yurtta 
barınmak veya burs 
ve kredi almak 
isteyen adaylar için 
başvuru kısmı 
yer alıyor. Adaylar, 
eğer istiyorlarsa bu 
kısmı da doldura
caklar. Yurt 
istekleri öğrencinin 
ailesinin ikamet 
ettiği yer, öğrenim 
göreceği 
yükseköğretim kuru- 

munun bulunduğu 
şehrin belediye 
sınırları dışındaysa 
dikkate alınacak.
-YERLEŞTİRME 
ÜCRETİ- 
Adaylar, Ziraat 
Bankası, Vakıflar 
Bankası, Yapı ve 
Kredi Bankası 
ve Halk Bankası 
şubelerinden birine 
T.C kimlik numar
alarını 
söyleyerek, 20 YTL 
yerleştirme ücreti 

ödeyecekler. 
Adaylar, bankadan 
ücreti yatırdıklarına 
dair aldıkları dekon
tun bir örneği ile ter
cih formunu, yarın 
mesai saati bitimine 
kadar okul müdür
lüklerine teslim 
edebilecekler. 
Adaylar, teslim 
sırasında da 2 YTL 
ödeyecekler ve 
karşılığında kendi
lerine "Tercih formu 
alındı belgesi" ver
ilecek.
-İNTERNET İLE SON 
GÜN 4 AĞUSTOS- 
Tercih formunu 
internet yoluyla 
gönderecek aday
ların da 
yerleştirme ücretini 
en geç yarın mesai 
saati bitimine kadar 
bankaya 
yatırmaları gerekiy
or. Ücreti yatıran 
adaylar, tercihlerini 
internetle en geç 4 
Ağustos 2005 
Perşembe günü saat 
17.30'a kadar 
ÖSYM'ye 
iletecekler. Tercihleri 
için internet yolunu 
seçen adayların ter
cih formlarını ayrıca 
ÖSYM'ye teslim 
etmelerine gerek 
bulunmuyor. 
Tercihlerini hem 
internet yoluyla 
gönderen hem de 
okul müdürlüklerine 
teslim eden aday
ların, teslim ettiği 
form dikkate 
alınacak.
Yerleştirme 
sonuçlarının, teslim 
süresi bittikten 
sonra iki hafta 
içinde açıklanması 
planlanıyor.

http://www.osym.gov.tr
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^slümanlara yönelik saldırılar artlı Ingiliz devleti
İngiltere'nin başkenti 
Londra'daki bombalı 
saldırılardan bu yana, 
çoğunluğu 
Müslümanlar'a yönelik 
olan etnik ve dini fark
lılığa dayalı sokak 
saldırılarının 6 kat art
tığı açıklandı.
Polisin yayınladığı 
verilere göre, 56 
kişinin öldüğü 7 
Temmuz saldırıların
dan beri Londra'da 3 
hafta içinde dini 
ayrımcılıktan kay
naklanan 269 saldırı 
meydana geldi. 
Geçen yıl aynı 
dönemde sadece 40 
vaka kayıtlara 
geçmişti.
Polis, bu olayların 
çoğunun, 
Müslümanlar'ı hedef 
alan sözlü hakaret ve 
ufak tefek saldırılar
dan oluştuğunu 
söylüyor.
Ancak yine Londra 
polisine göre, 
Müslümanlar’ın malı
na mülküne ve

camilere hasar verilen 
saldırılar da yaşandı.
Polis, bu olayların 
Müslüman toplumun 
moralini çok olumsuz 
yönde etkilediğine 
işaret ediyor.
Londra Emniyeti'nde 
görevli Komiser 
Yardımcısı Tarık 
Gaffur, "Genç 
Müslümanlar arasında 
hiç bu kadar öfkeye 
rastlamamıştım" 
diyor.
Tarık Gaffur, sokakta 
durdurulup üzeri 
aranan 
Müslümanlar’ın 
sayısındaki artışın ve 
geçen hafta masum 
bir Brezilyah'nın 
ölümüyle noktalanan

"Vur ve öldür" poli
tikasının, Müslüman 
toplum nezdinde 
üzüntü ve hayal kırık
lığı yarattığını söyledi. 
"Müslüman toplumla 
ilişkiyi sağlamlaştır
maya ihtiyacımız 
olduğu bir anda onları 
kabuklarına çekilmeye 
iten bir politika izlen- 
memeli" diyen Gaffur, 
7 Temmuz'u izleyen 
ilk 3 gün içerisinde 
sadece Londra'da 
Müslümanlar'ı hede
fleyen 68 saldırının 
kayıtlara geçtiğini 
söyledi.
Komiser Yardımcısı 
Tarık Gaffur, Londra 
polisinin cinayet ve 
organize suçla

mücadele birimlerinin 
bombalama eylem
lerinden beri çalışan
larının yüzde 10'unu 
intihar eylemlerinin 
soruşturmasına sevk 
etmiş olduğunu ve 
bunun da polisin 
diğer alanlardaki 
başarısını etkileyebile
ceğini kaydetti.
Gaffur'un bu açıkla
maları, İçişleri Bakan 
Yardımcısı Hazel 
Blears'ın İngiltere 
çapında Müslüman 
toplum temsilcileriyle 
görüştüğü ve 8 kenti 
kapsayan geziyle aynı 
zamana rastlıyor. 
Hazel Blears, polisin 
ırk ve etnik görünüşe 
göre sokakta arama 
yapma yetkisi olma
ması gerektiğini 
söylüyor.
Geçen hafta Londra 
Emniyet Müdürü Sir 
lan Blair, terörle 
mücadele operasy
onunun günde 500 
bin sterline mal 
olduğunu açıklamıştı.

tazminat ödeyecek
İngiltere'nin 
başkenti Londra'da 
7 Temmuz'da mey
dana gelen bom
balama olaylarında 
hayatını kaybeden 
56 kişinin yakınları
na İngiliz Devleti 
tazminat ödeyecek. 
Yaşamını yitiren her 
bir kişi için 11 bin 
Paund olarak açık
lanan tazminatı ala
bilmek için, 
Suçlardan Zarar 
Görenler Derneği'ne 
(Criminal Injuries 
Compensation 
Scheme-CICS) kayıt 
olunması koşulu 
aranıyor.
Eğer aynı kişi için 
birden fazla aile 
üyesi yardım almak 
isterse, kişi başı 5 
bin 500 Paund ver
ileceği açıklandı. 
Ölenlerin çocukları 
ise, 18 yaşına

gelene kadar yılda 
2 bin Paund yardım 
alacak.
CICS sözcüsü, ver
ilen miktarın, 
olması gerekenin 
çok altında 
olduğunu, olaylar
dan sadece ölen
lerin değil, 
ailelerinin ve tüm 
yakınlarının da 
zarar gördüğünü 
belirterek, yardım 
miktarının arttırıl
ması gerektiğini 
açıkladı.
Bombalı saldırılarda 
ölenler için en fazla 
toplam 500 bin 
Paund'a kadar 
yardım yapılabile
ceği açıklanırken, 
bu miktar, 11 Eylül 
saldırılarında ölen
lerin yakınlarına 
verilen 1.13 milyon 
Paund ile 
kıyaslanıyor.
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KPSS sonuçları açıklandı
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nce (ÖSYM) 
2-3 Temmuz 2005 tar
ihlerinde gerçek
leştirilen ve öğret
men adaylarının da 
katıldığı Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı (KPSS) 
sonuçları açıklandı. 
Adaylar, sınav 
sonuçlarını 
ÖSYM'nin
www.osy m .gov.tr 
internet adresinden, 
TC kimlik numar
alarını yazarak 
öğrenebilecekler.

“Emekliye bina vergisi”
Maliye Bakanlığı, 
yüzölçümü 200 
metrekareyi 
geçmeyen tek evi 
olan emekli, dul ve 
yetimlerle gaziler
den, bankalardaki 
faiz gelirlerinden 
dolayı alınacağı 
söylenen Bina 
Vergisi'nin doğru 
olmadığını, 14 bin 
YTL'ye kadar elde 
ettikleri faiz veya 
temettü faiz 
gelirinin, söz 
konusu mükelle
flerin indirimli (sıfır) 
bina vergi oranın
dan yararlanmaları
na engel teşkil 
etmediğini bildirdi. 
Maliye 
Bakanlığı'ndan 
yapılan yazılı açıkla
mada, 38 seri 
numaralı emlak ver
gisi kanunu genel 
tebliğinde;
Türkiye'de brüt 
yüzölçümü 200 
metrekareyi 
geçmeyen, tek 
meskeni olan veya 
tek meskenin intifa 
hakkına sahip bulu
nan ve gelirleri 
münhasıran kanunla 
kurulan sosyal 
güvenlik kuram
larından aldıkları „ 
emekli, dul, yetim,

2-3 Temmuz'da 
gerçekleştirilen 
KPSS'ye toplam 
253 bin 658 aday 

katılmıştı.
2005-KPSS 
sonuçları, sınav tari

ölüm ve maluliyet 
aylığından ibaret 
bulunanların 
indirimli (sıfır) bina 
vergisi oranından 
yararlanacağı ve 
sosyal güvenlik 
kuramlarından 
emekli, dul, yetim, 
ölüm ve maluliyet 
aylığı alanların, bu 
aylıkları dışında 
başka gelirlerinin 
bulunması halinde 
ise, bunların 
meskenlerine 
indirimli (sıfır) bina 
vergi oranının uygu
lanmayacağının 
belirtildiği hatır
latıldı. Ancak, gelirin 
sürekli olması özel
liği dikkate alınarak 
mükelleflerin kanun
la kurulan sosyal 
güvenlik kuram
larından aldıkları 
aylıklar ve bu aylık
tan nedeniyle 
bankalardaki 
hesaplarına 
tahakkuk ettirilen 14 
bin YTL'ye (14 mil

hinden itibaren 
2 yıl geçerli olacak. 
2005-KPSS, 
Başbakanlık, bakan
lıklar, bunların 
müsteşarlık, başkan
lık ve bağımsız genel

yar lira) kadar elde 
ettikleri faiz veya 
temettü gelirlerinin 
indirimli (sıfır) bina 
vergisi oranından 
yararlanmalarına 
engel teşkil 
etmediğine ilişkin 
olarak, Gelir İdaresi 
Başkanlığı tarafın
dan 45 seri numaralı 
Emlak Vergisi 
Kanunu Genel 
Tebliği'nin düzen
lenerek, Resmi 
Gazete'de yayınlan
mak üzere 
Başbakanlığa gön
derildiği bildirildi. 
Dolayısıyla faiz 
geliri, 1 YTL de 14 
bin YTL de olsa 
indirimli (sıfır) bina 
vergisi oranının 
uygulanacağının 
belirtildiği açıklama
da şunlar kaydedil
di:
"Bu nedenle, gelir
leri kanunla kurulan 
sosyal güvenlik 
kuramlarından 
aldıkları aylıklardan 

müdürlük düzeyin
deki bağlı ve ilgili 
kuruluşları ile bağlı 
ortaklıklarındaki 
özel yarışma sınavı
na tabi tutulmak 
suretiyle girilen ve 
belirli bir yetiştirme 
programı sonrası 
yeterlik sınavına tabi 
tutulan mesleklere 
ilişkin kadrolar ile 
özel idareleri ve 
belediyelerin teftiş 
kurullarına ilişkin 
kadroları içeren 
A grubu kadrolar ve 
öğretmen adayları 
için yapılmıştı.

ibaret bulunan brüt 
yüzölçümü 200 
metrekareyi 
geçmeyen tek 
meskeni olan 
mükelleflerin 14 bin 
YTL'ye kadar elde 
ettikleri faiz veya 
temettü faiz geliri, 
söz konusu 
mükelleflerin 
indirimli (sıfır) bina 
vergi oranından 
yararlanmalarına 
engel teşkil 
etmemektedir. 
Ayrıca, bu durumda
ki mükellefler 
hakkındaki indirimli 
(sıfır) bina vergi 
oranı uygulamasın
dan dolayı ceza ve 
gecikme faizi uygu
lanmayacak, uygu
lanmış olan ceza ve 
gecikme faizi terkin 
edilecek, mükelle
flerden tahsil 
edilmiş olan ceza ve 
gecikme faizi ise 
mükelleflere ret ve 
iade edilecektir. 
Ayrıca, söz konusu 
genel tebliğ taslağı 
kamuoyunu bil
gilendirmek üzere 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının 
www.gelirler.gov.tr 
adresindeki internet 
sayfasında da yer 
almaktadır."

Öğretmenlere 
ffl YTL ödenek

Öğretmenler, 2005- 
2006 eğitim-öğretim 
yılına hazırlık 
ödeneği olarak, Eylül 
ayında 400 YTL ala
caklar.
2005 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu'na göre, 
öğretmenlerin yeni 
eğitim-öğretim yılın
da alacakları 
hazırlık ödeneği, 
geçen yıla göre 
yüzde 
15 oranında 
artırılarak, 350 
YTL'den 400 YTL'ye 
çıkarıldı.
Okullarda görev 
yapan yaklaşık 
575 bin öğretmen, 

I ELEMAN ARANIYOR
DİKSİYONU DÜZGÜN 

BAYAN SEKRETER ARANIYOR, 

Müraacat: AYDIN 
514 OD 60 MADENCİLİK)

16 BLP plakalı aracımın 
ruhsatını kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Ümit YILIKs

gelecek ay 
400 YTL eğitim- 

öğretime hazırlık 
ödeneği 
alacak. 
Öğretmenlere her 
eğitim-öğretim yılının 
başında, belirli bir 
miktarda eğitim- 
öğretim yılına 
hazırlık ödeneği 
veriliyor.
Eğitim-öğretim 
yılına hazırlık 
ödeneği, 
bu yıl geçen yıllar

dan farklı olarak 
Bakanlar Kurulu yer
ine Bütçe Kanunu ile 
belirlenmişti.

http://www.osy
http://www.gelirler.gov.tr
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KKTC’ye Ankara’dan destek CHP IMF devalüasyon istedi
KKTC Cumhurbaşkanı 
Talat, "Türkiye'ye yap
tığı ilk resmi ziyarette, 
Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
KKTC'ye desteğinin 
her düzeyde devam 
ettiğinin bir kez daha 
teyit edildiğini" söyle
di.
KKTC Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat, 
"Türkiye'ye yaptığı ilk 
resmi ziyarette, 
Türkiye 
Cumhuriyeti'nin Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ne 
desteğinin her 
düzeyde devam 
ettiğinin bir kez daha 
teyit edildiğini" söyle
di.
Talat, teyidin, 
Cumhurbaşkanlığı, 
Başbakanlık ve Türk 
Silahlı 
Kuvvetleri boyutunda 
yinelenerek, KKTC'ye 
açık destek verildiğini 
vurguladı.
Cumhurbaşkanı Talat, 
Ankara dönüşü Ercan 
Havaalanı'nda yaptığı 
açıklamada, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer'in 
davetlisi olarak

Türkiye'ye resmi 
ziyarette bulunduğuna 
işaret ederek, "Bugün 
tamamlanan ziyarette, 
Türkiye'nin KKTC'yi 
desteklediği, destekle
meye 
devam ettiği, 
demokratik yollardan 
KKTC'nin kendi siyasi 
yapısını 
belirleyebileceği ve bu 
belirlemenin Türkiye 
tarafından mutlulukla 
karşılandığı mesajı 
verildiğini" söyledi. 
Talat, ziyaretin temel 
amacının bu mesajın 
tüm dünyaya verilmesi 
olduğunu ifade 
ederek, 
"Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinden sonra 
yapılan 

bu ziyaret son derece 
yararlı oldu" dedi. 
Talat, Cumhurbaşkanı 
Sezer 
ile heyetler düzeyinde 
yapılan görüşmede, 
Kıbrıs sorununun 
içinde 
bulunduğu durum ve 
geleceğe yönelik 
düşünce alışverişinde 
bulunduklarını kaydet
ti.
Talat, ziyarette, Kıbrıs 
Türk tarafı ve Türkiye 
olarak 
belirledikleri ve yürüt
tükleri politikanın bir 
kez daha teyit 
edildiğini vurguladı. 
Talat, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Hilmi Özkök ile 
görüşmesinde, siyasi 

ve güvenlik konuların
da görüş alışverişinde 
bulunduklarını 
söyledi.
Orgeneral Özkök'le 
yapılan görüşmeyi 
"çok yararlı" diye 
niteleyen Talat, 
"Genelkurmay 
Başkam'nın, Türk 
Silahlı
Kuvvetleri'nin Kıbrıs 
Türkünü desteklemeye 
devam ettiğini ve 
güvenlik 
açısından herhangi bir 
kaygının olmaması 
gerektiğinin altını 
çizdiğini" belirtti. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile de 
heyetler düzeyinde 
görüştüklerini ifade 
eden Talat, bu 
görüşmede, ek pro
tokolün 
imzalanması, bunun 
muhtemel sonuçları 
ve bugün yaşanan 
gelişmeler ile 
Türkiye'nin diplomatik 
alanda yaptığı çalışma 
ve tespitlerin 
paylaşıldığını anlattı. 
Talat, tüm bu konular
da karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunul
duğunu kaydetti.

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Özyürek'e göre 
IMF'nin açıklanmayan 
gizli raporlarında 
Türkiye'de kurlarda bir 
düzeltme ihtiyacından 
söz ediliyor.
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Özyürek, dış ticaret 
verilerinin alarm verm
eye başladığını savu
narak, "Bazı IMF 
uzmanlarının rapor
larında kurlarda bir 
düzeltme, bir anlamda 
bir devalüasyon ihtiy
acından söz edildiği
ni" öne sürdü.
Özyürek, düzenlediği 
basın toplantısında, 
ekonomik duruma 
ilişkin değerendirmel- 
erde bulundu. "İhra
catta balayı döneminin 
artık sona erdiğini" 
söyleyen Özyürek, 
ihracatta uzun zaman
dan beri yaşanan 
artışın Haziran ayında 
yüzde 10'lara kadar 
düştüğünü, Temmuz 
ayında ise artışın 
binde 9'da kaldığını 
vurguladı. Buna 
karşılık ithalattaki 
artışın devam ettiğini 
kaydeden Mustafa

Özyürek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Ekonomimizin en 
kırılgan noktası cari 
açıktaki artıştır. Ancak 
hükümet cari açıktaki 
artışı önemsemiyor. 
Dış ticaret verileri 
alarm 
vermeye başlamıştır. 
Bu alarm ciddiyetle 
değerlendirilmezse 
büyük bir felakete yol 
açacaktır. Risk çok 
büyümüştür. Mevcut 
duruma baskılanmış • 
kur rejimi neden 
olmaktadır. İhra
catçılar bundan büyük 
zarar görmektedir, 
ucuza malolduğu için 
ithalattaki artış devam 
etmektedir." Dolar 
kurunun bugün 
öngörülen rakamın 
oldukça altında 
olduğuna dikkati 
çeken Özyürek, bazı 
IMF uzmanlarının bu 
konuyla ilgili uyarıcı 
nitelikte raporları 
bulunduğunu, bir 
bölümü kamuoyuna 
açıklanmayan bu 
raporlarda "Kurlarda 
bir düzeltmeden, bir 
anlamda devalüasyon 
ihtiyacından söz 
edildiğini" savundu.

ÜNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ K

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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Enflasyon beklentilerin altında
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), bu 
yıl Temmuz'da aylık 
bazda Tüketici 
Fiyatları Endeksi'nin 
(TÜFE) yüzde 0.57, 
Üretici Fiyatları 
Endeksi'nin (ÜFE) ise 
yüzde 0.74 oranında 
gerilediğini açıkladı. 
DİE'nin 2003 baz yıllı 
verilerine göre, 
Temmuz ayı itibarıyla 
yıllık enflasyon 
TÜFE'de yüzde 7.82, 
ÜFE'de ise yüzde 
4.26 oldu.
Yılın 7 ayında fiyat 
artışları ise tüketicide 
yüzde 2, üretici fiyat
larında yüzde 1.14 
olarak hesaplandı. 
Temmuz ayı itibarıyla 
12 aylık ortalamalara 
göre yıllık enflasyon, 
tüketici fiyatlarında 
yüzde 8.68, üretici 
fiyatlarında ise yüzde 
11.72 oldu.
TEMMUZ AYINDA

Sigaraya yapılan son 
zamdan sonra vatan
daş sarma tütüne ilgi 
göstermeye başladı. 
Sarma tütünün yanı 
sıra sigara kağıdı, 
tabaka ve tütün 
sarma aletinin 
satışında da artış 
yaşandı. Sigaraya 
yapılan son zammın 
ardından Kırıkkale'de 
yaşayan vatandaşlar 
sarma tütüne ilgi 
göstermeye başladı. 
Sarma tütünün yanı 
sıra sigara kağıdı, 
tabaka ve tütün 
sarma aletinin 
satışında da artış 
yaşandı. Kırıkkale 
Gürler 
Mahallesi'ndeki 
Modern Çarşı'da 
sarma tütün 
satıcıları, son gün
lerde işlerinde 
yoğunluk yaşandığını 
bildirdiler.

TÜFE MEVSİMLİK 
ÜRÜNLER HARİÇ 
YÜZDE 0.48 ARTTI, 
ENERJİ HARİÇ 
YÜZDE 0.81 AZALDI 
Temmuz ayında, 
mevsimlik ürünler 
hariç TÜFE yüzde 
0.48 artarken, işlen
memiş gıda ürünleri 
hariç TÜFE yüzde 
0.27, enerji hariç 
TÜFE ise yüzde 0.81 
azaldı.
Foreks'in DİE veriler
ine dayandırdığı 
haberine göre, işlen
memiş gıda ürünleri 
ve enerji hariç TÜFE 
yüzde 0.49, enerji ve 
alkollü içkiler ile 
tütün ürünleri hariç 
TÜFE'de yüzde 0.97 
düşüş hesaplandı. 
Enerji ve alkollü içkil
er ile tütün ürünleri 
hariç ve fiyatları 
yönetiien/yön- 
lendirilen diğer ürün
ler, dolaylı vergiler

Sigaraya zam tabakaya döndürdü
Modern Çarşı'da 
hazır tütün ve sigara 
sarma aleti satan 
Gülay 
Soğukpınar, sigaraya 
yapılan son zammın 
ardından alım gücü 
düşük olan 
tiryakilerin sarma 
tütüne ilgi gösterdiği
ni ifade etti.
Muş, Adıyaman ve 
Diyarbakır'dan 
getirdikleri tütünün 
kilosunu 10 
ila 30 YTL arasında 
değişen fiyatlarda 
sattıklarını belirten 
Soğukpınar, bir kilo
gram tütünden yak
laşık 50 paket sigara 
çıktığını söyledi. 
Sarma tütüne alım 
gücü düşük olan 
sigara tiryakilerinin 
ilgi gösterdiğini 
belirten Soğukpınar, 
sarma tütünün yanı 
sıra sigara kağıdı,

S
Bağ-Kur Bölge Müdürlüğünden 

aldığım. Bağ-Kur Sağlık karnemi 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Mehmet CANBAY

hariç TÜFE'de yüzde 
1.16 düşüş 
görülürken, bunun 
içinden işlenmemiş 
gıda ürünleri de 
çıkarıldığında yüzde 
0.85 düşüş yaşandı. 
Yıllık bazda 
bakıldığında 
Temmuz ayında 
mevsimlik ürünler 
hariç TÜFE yüzde 
9.07, işlenmemiş gıda 
ürünleri hariç TÜFE 
yüzde 8.30, enerji 
hariç TÜFE ise yüzde 
7.32 artış gösterdi. 
Aynı dönemde işlen
memiş gıda ürünleri 
ve enerji hariç TÜFE

yüzde 7.81 yük
selirken, enerji ve 
alkollü içkiler ile 
tütün ürünleri hariç 
TÜFE'deki artış 
yüzde 7.46 oldu. 
Enerji ve alkollü içkil
er ile tütün ürünleri 
hariç ve fiyatları 
yönetilen/yön- 
lendirilen diğer ürün
ler, dolaylı vergiler 
hariç TÜFE’de yıllık 
artış yüzde 
7.45 olurken, bunun 
içinden işlenmemiş 
gıda ürünleri de 
çıkarıldığında artış 
oranı yüzde 
8.02'ye geldi.

tabaka ve tütün 
sarma aleti 
satışlarının da son 
günlerde arttığını 
belirtti. Soğukpınar, 
daha önce günde 
yaklaşık 5 kilogram 
tütün sattıklarını, 
ancak son günlerde

bu rakamın 10-15 
kilograma kadar 
çıktığını belirtti. 
Vatandaşlar da 
sigaraya yapılan son 
zamların ardından 
paket sigara yerine 
sarma tütünü tercih 
ettiklerini kaydettiler.

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

Güç bela
Spor kulüpleri futboldan sonra ikinci branş 

olarak basketbol veya voleybol şubesini 
açmaya uğraş veriyorlar.

İl, ilçe Beden Terbiyesi Müdürlükleri spor 
kulüplerinin fazla branşlar açmalarını teşvik 
ediyorlar. Bulundukları yerde spor faaliyet
lerinin ön safhada tutulmasını arzu ediyorlar.

Gemlik Zeytinspor kulübü içinde futbol, 
voleybol ve basketbol takımları var. Zeytinspor 
bu branşları güç bela ayakta tutmaya uğraş 
veriyor. Malzeme, yol giderlerini zaten zor 
karşılıyorlar. Kulübün bütçesi kişilere dayanı
yor.

Küçük kulüplerin ayakta durması, dışarıdan 
gözüktüğü gibi kolay değil.

Bu işlerin içine girenler çok iyi bilirler.
İşte;
Zeytinspor’a Türkiye Basketbol Ligleri 

ofisinden 2005-2006 sezonuna katılım koşulları 
hakkında Genel esasları altında bir yazı geldi.

Bakın bu yazıyı olduğu gibi hiç değişiklik 
yapmadan sizlere bildiriyorum. Teşvik ede
ceksin sonra para isteyeceksin buyurun.

TÜRKİYE BASKETBOL LİGLERİ OFİSİ 
2005 - 2006 SEZONU KATILIM 

KOŞULLARI GENEL ESASLAR

2005 sezonunda katılmak isteyen takımlar 
aşağıda belirtilen koşulları yerine getirerek 15 
Ağustos 2005 tarihine kadar ilgili evraklar:

a- İstanbul Abdi İpekçi spor salonundaki Lig 
ofisine Murat Tümer’e

b- Ankara spor salonundaki Rüştü Yüce 
Eğitim Merkezinde Ümran Kaya’ya teslim ede
ceklerdir.

1- Katılmak isteyen takımlar 3.000 YTL (Üç 
bin yeni TL) katılım bedeli ödemekle yükümlü 
olup bu bedelin Garanti Bankası Ataköy 346- 
6299526 numaralı Türkiye Basketbol 
Federasyonu hesabına ödendiği gösteren 
dekontun aslı ile ekteki taahhütname ve kulüp 
bilgi formunu doldurarak 15 Ağustos 2005 tari
hine kadar teslim edeceklerdir. Bu tarihe kadar 
katılım bedellerini yatırmayan kulüpler Lige 
alınmayacaklardır.

2- Basketbol 2. ligine katılan takımlar 
İllerinde oynadıkları salon giderlerini kendileri 
karşılayacaklardır. Bunun için İl Müdürlükleri 
ile aralarında ödeme konusunda protokol 
yaparak bir suretini Federasyona teslim ede
ceklerdir. Karşılaşmalarını kendi salonlarında 
oynayacak takımlar için bu zorunlu değildir.

3- Lige aynı İl, İlçeden ikiden fazla takım 
alınmayacaktır.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa’dan daha 
fazla takım katılabilirler.

4- Aynı İl, İlçeden fazla takım müracaatları 
halinde hangi takımların Lige alınmayacağına 
dair son karar Türkiye Basketbol Ligi tarafın
dan Gençlik ve Spor İl Müdürlükleriyle 
görüşülerek verilecektir.

5- Ekte gönderilen evrak kulüp tarafından 
daktilo ile doldurularak Federasyonuna teslim 
edilecektir. Elle doldurulan evraklar değer
lendirilmeye alınmayacaktır.

6- Statü ve grupların son hali müracaatların 
kesinleşmesinden sonra belirlenecektir.

Evet, sporla uğraşan spor’u seven siz Sayın 
okurlar Spor ve Gençlik Bakanlığı ilçemizde 
spor dalları açmalarını istemektedir. Bu dört 
Şehir dışında mesela Trabzon’da dört adet fab
rika Trabzonspor lise ve daha başka kulüpler 
Basketbol takımı kursalar dahi liglere alınma
yacaklardır.

Birde şuna dikkat edildi mi? bilmiyorum 
3.000 YTL para ve salon masrafları kulüp 
tarafından ödenir deniyor.

Hani spor’a teşvik boş yere giden paraların 
hesabı sorulmuyorda gençlerin lige katılımı 
engelleniyor. Basket sporuda yaz geç başlıyor 
galiba bizim yazımızı Beden Terbiyesi Müdürü 
okur mu? Bilemiyorum.
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Bebeğinizin zekası size bağlı
Hamilelik döneminde 
uygulayacağınız 9 
basit yöntemle 
bebeğinizin zekasını 
artırabilirsiniz.
Zekayı sadece genetik 
faktörlere bağlamak 
hiç de doğru değil. 
Anne adaylarının 
hamilelik döneminde 
uygulayacağı 9 basit 
yöntem, bebeğin 
zekasını artırıyor. 
Uzmanlara göre, anne 
adayının hamilelikteki 
beslenme şekli, sağlık 
durumu ve duygusal 
hali bebeğin beyin 
gelişimini etkiliyor. O 
halde, onun için iyi bir 
başlangıç yapın ve 
aşağıdaki 9 öneriye 
kulak verin. Her ne 
kadar bu öneriler 
yüzde 100 ispatlanmış 
olmasa da, yine de 
denemeye değer. 
Tiroit bezlerinin az 
çalışması problemi, 
hamilelikte anne aday
larının yüzde 2'sini 
etkiliyor. Yapılan 
araştırmalar, bu 
annelerin bebeklerinin 
zekasının diğer bebek
lere göre daha az

olduğunu ortaya 
koyuyor. Ancak, 
tiroit hormonları 
kontrolü, pahalı bir 
test olduğu için 
rutin gebelik tetkik
lerinde yer almıyor. 
Üşüme, yorgunluk, 
konsantrasyon 
güçlüğü, saç 
dökülmesi gibi tiroit 
hormonu düşük
lüğüne işaret ede
bilecek şikayet
leriniz varsa, bu 
testi yaptırmanızda 
fayda var. 
Egzersiz de 
bebeğinizin 
zekasını etkileyen 
etmenler arasında. 
ABD'nin Cleveland 
Case VVestern Reserve 
Üniversitesi'nde 
yapılan bir araştırma 
ilginç sonuçlar veriyor. 
Hamilelik sırasında 
düzenli olarak egzersiz 
yapan ve yapmayan 20 
annenin çocuklarının 
zeka düzeylerine 5 
yaşına geldiklerinde 
bakılmış. Sonuç tah
min ettiğiniz gibi: 
Egzersiz yapan 
annelerin çocuktan

daha zeki. 
Egzersizden bahsedip 
de kilodan bahset
memek olur mu? 
Doktorlar, vücut ağır
lığının yüzde 20'si 
kadar kilo alınmasının 
yeterli olduğunu 
söylüyor. 
Bunun altında veya 
üstünde kilo aliminin, 
bebeğin fiziki ve zeka 
gelişimini olumsuz 
etkilediği düşünülüyor. 
Neden mi? 
Muhtemelen alınan 

kilo miktarı, 
bebeğinizin ağır
lığını, dolayısıyla 
da beynin büyük
lüğünü ve zekasını 
etkiliyor. 
Diş kontrollerinizi 
yaptırın.
Araştırmalar, 
yepyeni bir iddia 
ile ortaya koyuyor: 
Hamilelik sırasında 
diş rahatsızlığı 
geçiren anneler, 7 
kat daha fazla pre
matüre ya da 
düşük kilolu bebek 
dünyaya getirme 
riski taşıyor. Bu 
bebekler de öğren
me ve gelişim aşa

malarında güçlük 
çekiyor.
Diş hastalıkları 
genellikle başlangıçta 
belirti göstermediği 
için 6 ayda bir diş 
hekimine uğramanızda 
yarar var.
B12 ve demir alımı, 
fetusun entelektüel 
potansiyelini artırıyor. 
Yeterli demir alımı asla 
gıdalarla sağlanamıy
or. Bu sebeple, bebek 
doğmadan önce, onun 

demir depolarını oluş
turması açısından, 
hamilelik süresince 
her gün demir içerikli 
tabletlerden bir tane 
alınması gerekiyor. 
Demir eksik alındığı 
takdirde beynin kritik 
bazı noktaları yeterli 
şekilde gelişmiyor. 
Anne sütü ile beslenen 
bebekler için 
sorun yok.
Bebeğin algıları, henüz 
doğmadan önce 
başlıyor. Bu açıdan 
bakıldığında, kendini 
iyi hisseden bir anne 
adayının bebeğinin de 
anne karnında kendini 
muhteşem iyi hissede
ceğini kabul etmek 
gerekiyor.
Bu durum beyin 
fonksiyonlarının 
gelişmesine katkıda 
bulunuyor.
Hamilelik döneminde 
beslenme, zeka gelişi
mindeki en önemli fak
törlerin başında geliy
or. Özellikle kolin 
(sinirsel iletimde 
önemli bir rol oynayan 
madde) içeren 
gıdaları tercih edin.

Bu yiyeceklerin en 
önemlileri yumurta ve 
et olarak kabul 
ediliyor.
Bebek doğduktan 
sonra da onun için 
yapabilecekleriniz 
arasında ilk olarak onu 
emzirmek geliyor. Bu, 
hem sağlığını hem de 
zekasını olumlu yönde 
etkiliyor. Kentucky 
Üniversitesi'nde 
yapılan bir araştırma 
bu iddiayı ispatlıyor. 
Bebekliğinde emzirilen 
çocukların zeka düzey
leri, hazır mama ile 
beslenenlere göre 
3 puan fazla olarak 
tespit edilmiş.
Hamilelikte olduğu 
gibi doğumdan sonra 
da depresyondan uzak 
durmanız gerekiyor. 
Bin 200 aile üzerinde 
yapılan bir araştırma 
şu ilginç sonuçları 
ortaya koyuyor: 3 yaşı
na kadar olan 
dönemde anneleri 
depresyonda olan 
çocukların özellikle dil 
gelişiminde ve öğren
me yeteneğinde 
zayıflık görülüyor.

HAÇIN “
Yazan : Zebercet COŞKUN

Fatma hanım orta katın sofasında dikiliyor. 
Başında boncuk oyalı namaz örtüsü, ucunu 
gözlerinde gezdiriyor örtünün, burnunu çekiy
or. Gözleri kısılmış, Dudakları devrilmiş, iki 
kaşının ortasında kat kat çizgiler belirmiş, ama 
hiç sesi çıkmıyor.

Ne oldu? diye sordu Seta.
Gövtürdüler... O zaman boşandı Fatma 

hanım. Hüngür hüngür ağlamaya başladı... Bi 
tane komadılar...

Telaşlanma! Dedi Mihran katayan, Gir 
içeri otur, biraz! Seta, ıhlamur getir Fatma 
hanıma! Çocukları, yukarıdakileri de çağırın! 
Ben gidiyorum... Gidip bakayım... Böyle bir 
şey yoktu. Ne oldu, öğrenip geleyim... Neymuş 
suçları? Bakalım ne olmuş?

Götürüyorlardı... İkide bir tıkıyorlardı 
içeri; dövüp dövüp salıveriyorlardı, ama gençti 
onlar... Delikanlıydı... Belki de bir suçları vardı 
onların... Bunlar yaşlı başlı adamlar... Bunlar 
oturdukları yerden kıpırdamayan kişiler... 
Komadılar hiç... Ne genç dediler, ne ihtiyar... 
Hiç komadılar... Aldılar götürdüler... Boğuk bir 
sesle söyleyip söyleyip ağlıyor Fatma hanım.

Korkma! Seta ıhlamur koy, çabuk!.
Mihran Katayan karşı odaya geçip çabucak 

giyindi.
Gidiyorum!. Sen meraklanma bacım!., 

kaymakamın yanına çıkacağım, kendisiyle 
görüşeceğim... Bakalım neyin nesi? Hem biliy
orum, Kaymakamın yoktur bu işlerden haberi... 
Zavallı hasta, yataktan çıkamıyor. Baş yok... 
Herkes bildiğini oynuyor...

Fatma hanım iplik iplik gözyaşı döküyor 
Mihran Katayan'larm odada. Ağıt tutuyor.

Ötekiler inmediler aşağı, yukarı odalarında 
kaldılar.

Sokak kapısını çarptı çıktı Mihran. Buz gibi 
hava yüzünü kesti. Haçin Haçin olalı böyle 
soğuk görmedi. Atkısını boynuna, kulağına 
doladı, ellerini ceplerine soktu. Yollar buz tut
muş, Mihran Katayan'ın ayakları ikide bir 
kayıyor. Saçaklardan ince, uzun bıçak gibi buz 
parçaları sarkıyor.

Kaymakam bey uyuyor, öğlen sonu 
gelirsiniz!..

Eve dönmedi Mihran Katayan. Boş gitmek 
istemiyor. Çoluk çocuğa hiç olmadık bir haber 
götürmeli. İkindiye dek aç açına bekledi oralar
da. Postahaneye gitti, çarşılarda dolaştı. İslam
ları mapushaneye kapamışlar, onu öğrendi.

ikindiden sonra girebildi Çalyan Karabit'in 
yanına. Yatakta yatıyor Kaymakam. Yüzü kıp
kırmızı, göz çevreleri halka halka morarmış.

Hayrola Mihran efendi?
Şey, özür dilerim... Rahıtsız ettim... 

Hem hatırınızı sorma istedim, hem de...
Evet?
Önemli bir şey var, onu soracaktım... 
Neymiş? Kaymakamın sesi kısık, 

bakışları uzak ve donuk...
İslamları topladılar... Erkekleri... Aram 

çavuş on on beş jandarmasıyla ev ev gelip, 
topladı. Kumandan beş emretmiş, siz emret
mişsiniz, öyle söyledi. Genç, ihtiyar... 
Manishaneye doldurmuşlar. Suçları nedir? 
Onu sormak için geldim...

Haberim yokl.. Ben böyle bir emir ver
medim. Bu İşi tahkik ettireceğim... Sen git 
şimdil Ben Ohannes'le görüşürüm...

Mihran Katayan teşekkür edip odadan 
çıktı. Kaymakam beyin böyle bir emir vermeye
ceğini baştan beri biliyordu. Gelişinin nedeni 
de oydu zaten... Ohannes'le Aram çavuş birlik 
oldular, biliyor Mihran... Bir kirli planları var. iş 
işten geçmeden bir şeyler yapmaları gerek... İş 
işten geçmeden...

Dalyan Karabil komser Hapikyan'ı çağırttı 
odasına. Bu adama güveniyor. Geleli bir ayı 
biraz geçti, kimseyi yeterince tanımadı, fakat 
komser Hapikyan'ın konuşması, bakışı, 
duruşu, yürüyüşü, her şeyi onda iyi etkiler 
bırakıyor.

Ohannese gidip şu pusulayı vere
ceksin!

Başüstüne efendim...
Pusulada şöyle yazıyordu:
"Jandarma Kumandanı Ohannes'e, 
Kasabada bulunan İslam erkeklerini 

evlerinden toplayıp manisaneye (Dokumahane) 
hapseden jandarma Aram çavuşa bu emri 
kumandanlığın verip vermediği, verilmişse ne 
sebepten verildiğinin açık olarak bildirilmesi...

Kaymakam Çalyan Karabit"
Komiser Hapikyan pusulayı aldı, gitti. Önce 

jandarma dairesine uğradı, Ohannes'i bula
madı. Teğmen bir zamandır evini Kale kilise
sine taşımış, orada kalıyor. Jandarma dairesin
den sonra Hapikyan oraya gitti. Ohannes'i 
buldu, pusulayı kendisine verdi.

Okudu Ohannes, bir şey söylemedi. Cevap 
olarak şöyle yazdı:

"Sayın Kaymakam bey,
Ben sabah ortalık ışıyana dek devriye 

gezdim. Aram çavuşa böyle bir emir vermedim 
ve veremem... Yalnız dün gece silahlarını 
aldığım yeri İslam gencini jandarma dairesinde 
alakoydum. Bu sabah da serbest bıraktım. 
Aram'ı çağırtıp soracağım. O zaman size ayrı- 1 
ca bildiririm.

Jandarma Bölük Kumandanı Ohannes"
İslam erkekleri ertesi sabah salıverildiler, i 

Bir gece kalmışlardı manisanede. Manisane j 
bostanlık çayı kıyısında, kirkot mahallesinin ] 
yukarısındadır, çay boyunca ince bir yolla 
çıkılır. Tepede tek başına, dört bir yanı bahçe- j 
lik tek katlı büyük bir yapı. Sürgünden önce i 
dökümhane olarak kullanılırdı. Şimdi boştur, 1

Devamı Yarın...
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Âz mildarda alınan 
üazbiacffor

Kayseri’de 7 bebek hastanede öldü

Avustralya'da yapılan 
bir araştırma, az mik
tarda alkol alan kişi
lerin, hiç almayanlara 
nazaran daha berrak 
fikirli olduklarını 
ortaya koydu. 
Değişik yaş gru
plarından 7000 
kişinin denek olarak 
kullanıldığı ve 
sonuçları bugün 
yayımlanan akademik 
araştırmaya göre, az 
miktarda alkol alan
ların, tamamen 
alkolden uzak duran
lara veya alkolle 
arası çok iyi olanlara 
göre zihni daha açık 
oluyor, daha akıcı 
konuşuyor ve olgu

ları daha iyi anlayıp 
analiz edebiliyor. 
Avustralya Ulusal 
Üniversitesinden 
öğretim üyelerinin 
yürüttüğü araştır
manın sonuçlarının 
açıklandığı raporda, 
az miktarda alkolden 
kastın, kadınlar için 
haftada 7-14 kadeh, 
erkekler içinse hafta
da 14-28 kadeh alkol
lü içki olduğu bildiril
di. Araştırma grubun
dan Dr. Bryan 
Rogers, az miktarda 
alkol alanların sağlık
larının da diğer gru
plara göre daha iyi 
olduğunun belir
lendiğini belirtti.

Kayseri Erciyes 
Üniversitesi Gevher 
Nesibe Hastanesi 
Yenidoğan ünitesinde 
dün gece beş bebeğin 
öldüğü bildirildi.
Hastanede bugün de 2 
bebek can verdi.
Doğan Haber 
Ajansı'na göre, Gevher 
Nesibe Hastanesi 
yenidoğan ünitesinde 
7 bebek henüz belir
lenemeyen bir nedenle 
hayatını kaybetti.
Yetkililer, prematüre 
bebeklerin neden 
öldüklerinin 
araştırıldığını söyledi. 
Yaklaşık iki ay önce 
Trakya Üniversitesi 
Yenidoğan Yoğun 
Bakım Unitesi’nde dört 
günde sekiz bebek 
hayatını kaybetmiş, 
ölümlere “Serrasia 
Marseses” adlı bak
terinin neden olduğu 
bildirilmişti.
18 gün önce de bu kez 
Manisa Doğum ve 
Çocuk Bakımevi 
Hastanesi’nde 
dünyaya gelen 2 
bebek evlerine gön
derildikten 1 gün 
sonra döküntü ve sol
unum yetmezliğinden 
hayatını kaybetmişti. 
Son olarak, Manisa 
Doğum ve Çocuk 
Bakımevi 
Hastanesi’nde 
geçtiğimiz 15 temmuz
da, iki bebek hayatını 
kaybetmişti.

Edirne'de sekiz bebek 
ölmüştü 
Edirne'de de 
geçtiğimiz haziran 
ayında Trakya Üniver
sitesi Edirne Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi’nde, 'serra
tia' bakterisinin neden 
olduğu enfeksiyon 
nedeniyle sekiz bebek 
ölmüştü.
Serratia, ’koliform' 
bakterinin bir örneği 
ve tipik olarak toprak 
ve suda bulunuyor. 
Serratia bakterisi 
1950'lere kadar 
hastalık etkeni olarak 
tanımlanıyordu. 
Ancak son yıllarda 
özellikle hastanede 
yatmakta olan hasta
lardan gittikçe daha 
sık bir şekilde 
bildirilmeye başlandı. 
Literatürde 1975'ten 
bu yana Almanya, 
Avusturya, ABD, 
Japonya, Meksika gibi 
ülkelerin yeni doğan 
birimlerinde bildirilmiş 
30 civarında salgın 
tanımlandı.
Serratia bakterisinin 
yol açtığı enfeksiyon
lar, sağlam insanlar 
için çok sorun Olmasa 
da büyük sorunları 
olan erişkinlerde ve 
yeni doğanlarda ölüm
cül olabiliyor.
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Kayseri 
Erciyes Üniversite- 
si'nde meydana gelen

bebek ölümleri ile ilgili 
bilimsel bir heyetin 
çalışmalara 
başladığını bildirdi. 
Çeşitli açılış ve 
incelemelerde bulun
mak üzere geldiği 
Aydın'da, Vali Mustafa 
Malay'ı makamında 
ziyaret eden Sağlık 
Bakanı Akdağ, 
Kayseri'deki bebek 
ölümleriyle ilgili 
gazetecilere açıklama 
yaptı.
Edirne ve Manisa'daki 
bebek ölümlerinin 
ardından bilimsel bir 
heyet oluşturduklarını 
anımsatan Bakan 
Akdağ, konunun 
uzmanlarından oluşan 
heyetin yerinde 
incelemeler yaptığını 
anlattı. Akdağ şunları 
kaydetti: "Şu anda bil
imsel heyet oluşturul
du ve çalışmalara 
başladı. Hastane 
enfeksiyonları, has
tanelerde ameliy
athanelerde, yoğun 
bakımlarda, yeni 
doğan servislerinde 

bütün dünyanın baş 
etmek için ciddi 
ölçüde uğraştığı 
enfeksiyonlardır. Özel
likle antibiyotiklerin 
içinde bulunduğumuz 
son 20 yıldaki yaygın 
kullanımı bu enfeksiy
onlarla baş etmeyi zor
laştırmaktadır. Çünkü 
dirençli mikroplar üre- 
mektedir." 
Hastanenin şartlarının 
ve enfeksiyon önleme 
usullerine uyulup 
uyulmadığının da 
önemli olduğunu vur
gulayan Akdağ, "Biz 
de bir yıldır müstakil 
olarak her bir hasta
nenin uyguladığı 
kuralları, ulusal bir 
program haline 
getirmek için bir çalış
ma yaptık, şu anda bir 
yönetmelik hazırlamış 
durumdayız." Bakan 
Akdağ, bugün Erciyes 
Üniversitesi'nde mey
dana gelen olayla 
ilgili, heyetin çalış
maları sonucu gerekli 
açıklamanın yapıla
cağını kaydetti.

- GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ0 
LU 2

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli 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. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tanm 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■ W ■

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

■ ı X. 
u
j i ffi m o: ■

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 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 işi. 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

1 AKCAN PETROL 613 10 79
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 613 14 26
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MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus DOĞALGAZ
KOMBİ
KAZAN

CisisaiT) fffffiTK,Mr'
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ
HAVALANDIRMA
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOGALGAZ

TESİSAİ

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

GEMLİK'TE BİR İLK

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) 
g ULTRASONOGRAFİ (US)

RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
Z 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

Z GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00

Dr. Ertan O KAY 
Radyoloji Uzmanı

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
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. ■■

ULTRASONOGRAFİ
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 DORUMLARDA 
24SAAT 

51365Z9N0UI 
TELEFONDAN | 
- BİZE 

(İLEBİLİRSİNİZ
TPI 1 AR ■ M Adres: Dr. Ziya Kaya Mahallesi
I CLı 0 | Q V? M OU Dutluk Sok No: 3 • GEMLİK

Fi V F4 AF â A (Eski S$K hastanesi ile Migpos arasında) FAa:513 65 18 e-mail: tomokay@gmail.com <

mailto:tomokay@gmail.com
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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

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE 1
5 Ağustos 2005 Cuma 25 YKr. (250.000 TL.)

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖD2M212RDC 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel: 513 5084-51227 77 G2MIİK

Saadet Partisi bir süre ara verdiği haftalık basın toplantılarına yeniden başladı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Günday’ın saltanatı
Önceki günkü Hürriyet Gazetesinde manşet 

haber, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Konfederasyonu Genel Başkanı Derviş Günday’la 
ilgili idi. - -
Gazete haberi, Günday’ın AKP hükümetinin 
Odalarda yasa değişikliği yaparak, mevcut 
başkanlann iki yıldan fazla seçilmemesi için bir 
düzenleme yapmasını mahkeme kararıyla nasıl 
deldiğini anlatıyordu.
Ancak, haber içinde Sayın Günday’ın da 28 milyar 
lira maaş aldığı belirtiliyor.

14 yıldır Esnafın başında bulunan esnaflıktan 
gelme bir başkanın, maaşı Başbakanın maaşından 
fazla...

Derviş Günday, nasıl sosyal demokratsa, bu 
rakkamın yanlış olduğunu, bu kadar astronomik 
maaş almadığını kamu oyuna açıklamalı.
1970’li yıllarda Türkiye de sendika ağaları vardı.
Şimdi de Odaların ağaları var.
Bunlar şöyle veya böyle, eline geçirdikleri esnaf, 

tüccar veya sanayici Odalarını bir krallık veya 
padişahlık gibi elinde tutuyorlar.
Esnaf sabahtan akşama kadar siftah yapamazken, 
beyler sırça köşklerde krallar gibi yaşıyorlar.

Oda Başkanlığı yanında kim bilir kaç yerden daha 
maaş alıyorlar.

İktidar yandaşlarına zemin hazırlmak içini değil 
de, bu saltanata dur demek için bir düzenleme 
yapmalı.
Seçimle göreve geleni engellememeli.
Veya kendilerine de aynı uygulamayı yapmalılar.

SP İlçe Başkanı Recep Aygün, GEMDAŞ’ın doğalgaz abonesi 
yaparken vatandaşdan depreme sigortası istemesine anlam 
veremediklerini, böyle bir uygulamanın hiçbir yerde yapılmadığını 
söyledi. Aygün, AKP’nin tekel ürünlerine zammını da eleştirdi.
Saadet Partisi İlçe 
örgütü bir süredir 
yoğun parti çalışmaları 
nedeniyle erteledikleri 
haftalık basın toplan
tılarına yeniden 
başladı.
Parti Lokalinde yapılan 
basın toplantısında 
gündemde GEMDAŞ’ın 
doğalgaz abonesi 
yapılırken depreme sig
ortası istemesiydi. İlçe 
Başkanı Recep Aygün 
hiçbir il ve ilçede böyle 
bir uygulamanın yapıl
madığını söyledi.

Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

Eski Bursa Valilerinden Orhan Taşanlann yaptırdığı Kumsaz sahasının soyunma odası artık bililerinin evi

Kumsaz'da soyu
Gençliğin spor 
yapması İçin 
saha buluna
mazken, yıllardır 
atıl durumda 
bekletilen ve 
sahipsiz bırakılan 
Kumsaz 
sahasının soyun

ma binasını 
tatilçiler işgal 
etti.
Mükemmel bir 
zemine sahip 
olan sahaya yıl
lardır ilgilenen 
yok.
Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com

Haftada İki Özel Aykent İlköğretim Okulu İngilizce derslerine ağırlık verdi.

www.ozcanvural.tk

Anne beni eversene
Türk ulusal basınının her yıl tekrar tekrar 

manşet yaptığı geleneksel bir haber vardır...
Belirli meslek gruplarının bildirdiği kazanç 

miktarı.
Her yıl Haziran ayında bu listeler açık

lanıyor, ardından asgari ücretli veya kapıcı 
odacı ile kıyaslanıyor, itirazlar, ayıplamalar 
yapılıyor O kadar...

Birkaç gün geçtikten sonra unutuluyor. Tâ 
ki gelecek haziran’a kadar...

Anneler - Babalar sizleri uyarıyorum ; 
Sakın ha doktora - mühendise - diş Hekimine 
-t kuyumcuya - mobilyacıya - konfeksiyon
cuya kızınızı vermeyin...!

Nedenine gelince bunların aylık kazançları 
asgari ücretli kadar bile değil..

Kazara kızınızı bu meslek gruplarından olan 
birine verirseniz ,evlendikten sonra bu gelir
leriyle kızınızı geçindiremezler.

Kızınız, torununuz perişan olur....
İş yine gelir sizin cüzdanınıza dayanır... “ 

Peki kızı kime vereceğiz “ diye sorarsanız bu 
konu da tatmin edici bir cevap verecek 
durumda değilim.

Çünkü diğer meslek gruplarının da de 
durumu pek iç açıcı değil...!

Bundan seneler önce kızları olan aileler de 
doktor - mühendis modası vardı..

Hatta bazıları “ Kızımı ne doktorlar - 
mühendisler istedi de vermedim” diye hava 
atarlardı

Şimdi ya, nlanan önümde ki listeye bakıy- 
j orur ,■ torlarında - mühendislerinde pek 
, rıa. -• lamış...

DoKiorlan' ortalama gelir beyanı ödedikleri 
gel r • • ' . ■>. düştükten sonra 600 YTL 
.mühendislerinde -mimarlarında aynı.

Bu parayla ev -muayenehane -aidat -elek
trik -su -telefon derken evin giderlerini zor 
karşılarlar. Bu arkadaşlarımız ne yer, ne içer 
..?

Çocuklarını özel okullar da nasıl oku
turlar..? gazeteler de okudunuz asgari ücretli 
380 Ytl. alırken Kürkçüler 221- diş hekimleri 
382 - mobilyacılar 260 - kuyumcular 400 YTL 
gelir beyan etmişler.

Bu arada iyi niyetli mükellefleri de koru
mak gerekiyor. Herkesi ayni terazi de tart
mak ta yanhş..Senelik 80 .000 - 200.000 Ytl. 
gelir bildiren Doktorlar - DDiş Hekimleri - 
Mühendisler de var . Zaten ortalamayı bunlar 
yükseltiyor...!

Acımasızca kendi kendimizi tenkit ede
bilmeliyiz..

Ben bir Diş hekimi idim.. Benim de ne 
verdiğim ortada..

Bunlar bilinenler.. Birde bilinmeyenler var.. 
Vergi dairesinde kaydı olmayan bu gruplar 
içinde öyleleri var ki aylık harcamaları insanı 
şaşırtıyor .Altlarında Mersedes arabalar, evi - 
yazlığı, bankada yüklü hesabı , yurt dışında 
okuyan çocuklarıyla ,sizleri küçümseyen 
tavırlarıyla, eğitimsizlikleri ve hatta hödüklük
leriyle hemen fark edilirler.

Peki ... Kendilerine “ Bu değirmenin suyu 
nereden geliyor “ diye niçin şorulmuyor..?

İşin doğrusu , gerekli yasal düzenlemeler 
ve uygulamalar yapılmadığı sürece , yıllarca 
ayni haberleri Haziran ayında okumaya 
devam edeceğiz.

İyi niyetli mükellefleri koruyan ,en az 
geçim indirimi ,masraf yazılacak harcamaların 
kapsamını genişletir, kazandığında aldığı gibi, 
kazanmadığında onu sıkmayan - koruyan , 
emekliliğinde huzurlu yaşamasını sağlayacak 
düzenlemeler yapılmalıdır.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Yaz dönemi 
kurslarında yüzme 
dönemini kapatan 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
İngilizce derslerine 
ağırlık verdi. 
Öğrencilere 
İngilizce yaz kursu 
programlarında 
ağır derslerin 
dışında kalınarak 
günlük yaşamda 
kullanılan iletişim 
İngilizce’si x

ı öğretiliyor. r
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
İngilizce Öğret
meni Pınar 
Tumba'nın hazır
ladığı programları 
uygulayan öğrencil
er iki yaş grubuna 
ayrılarak eğitim 
görüyorlar.
Küçük yaş grubun
da oyunlarla, video 
dersleriyle, bilgisa
yar kartlarıyla 
destekli eğlenceli 
ve öğretici biçimde 
gerçekleştirilen 
kursların üst yaş < 
grubunda bulunan 
öğrencilerde ise

ıı v

tâtidfiEffîi

klasik ders işleme 
metotlarından uzak 
dramatizasyon, 
grup çalışması, pro
jeler ve gösteriler 
hazırlatılarak 
pratik kazanıl
ması sağlanıyor. 
Kurs öğretmeni 
Pınar Tumba, 
öğrencileri için 
"İngilizce'yi yaşa
yarak öğren
melerini istiy
oruz" derken haf
talık kurs pro
gramlarında 2

saat öğrenme- 
öğretme, 1 saat pro
jelerin sınıf içinde 
sunumu,

1 saat video ve 2 
saat pratik konuş
manın yer aldığını 
söyledi.

W® I
TURAN 

ıraç devir 
cavıt

ADNAN TURAN
türlü araç
Yeni kayıt

Plaka , Ruhsat, Fenni 
muayene 

Sigorta işlemleri yapılır.

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

Manastır’da BParkasında 
Tetik Apt. 5 katlı, 4. katı 

120 m asansörlü, 
kat kaloliferli, saten boyalı 

daire satılıktır.
GSM: (0.533) 710 57 71j 
Tel: (0.224) 514 51 52 

GSM: (0.532) 436 68 73
nnnBnKnEDnBfflnHsı&
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http://www.ozcanvural.tk


fa ? Sayfa 3 HABER 5 Ağustos 2005 Cuma

[Saadet Partisi bir süre ara verdiği haftalık basın toplantıılarına yeniden başladı

SP’den deprem 
sigortasına tepki

Okuyucu Mektubu
_________________Hüseyin KAYA

SP İlçe Başkanı Recep Aygün, GEMDAŞ’ın doğalgaz abonesi yaparken vatandaşdan 
depreme sigortası iistemesine anlam veremediklerini, böyle bir uygulamanın hiçbir 
yerde yapılmadığını söyledi. Aygün, AKP’nin tekel ürünlerine zammını da eleştirdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bir süre önce 
haftalık basın 
açıklamalarına 
yoğun teşkilat 
çalışmaları 
bedeniyle bir 
süre ara veren 
Saadet Partisi 
İlçe Yönetimi 
kaldığı yerden 
devam ederken 
yapılan eleştiride 
Doğalgaz'a çalış
malarına yükle
nildi.
Gemlik’in birçok 
yerinde yoğun 
bir kazı çalış
masının 
yapıldığına 
dikkat çeken SP 
açıklamasında 
GEMDAŞ’ın 
halkın beklentileri 
ne ve sorularına

Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün, haftalık basın toplantısın
da AKP hümümetine çattı. Doğalgaz çalışmalarında GEMDAŞ’ın 
evlerden deprem sigortası istenmesine tepki gösterdi.

cevap vermekte 
oldukça yetersiz 
kaldığı bildirildi., 
DEPREM 
SİGORTASI
NEDEN
Saadet Partisi ilçe 
lokalinde yapılan 
açıklamada, teşki
latının görüşlerini 
açıklayan İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, doğalgaz 
aboneliği için 
evlerden deprem 
sigortası isten
mesinin anlamının 
olmadığını söyledi. 
Binalar içinde kay
naklı boruların kul
lanılacak olmasının 
işleri yavaşlatmak
tan başka hiçbir 
işe yaramayacağını 
öne süren Aygün, 
"Bu iki uygulama 
da sadece 
Gemlik'te yapıl
maktadır. Ne diğer

illerin bir çoğunda 
ne de ilçelerde 
böyle bir uygulama 
söz konusu 
değildir." dedi. 
MERCEK ALTI 
Parti teşkilatları 
olarak Gemlik’in 
tüm noktalarını 
mercek altına aldık
larını, bunun yanı 
sıra Bursa ve 
Marmara böl
gesinin bir çok yer
leşim bi rimlerini 
ziyaret ederek bil
giler topladıklarını 
anlatan SP. İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, bu yer
lerdeki izlenim
lerinin halkın Milli 
Görüş'e tevec
cühünün artmakta 
olduğunu ve yöne
timin çıraktan 
alınıp ustaya teslim 
edileceğini söyledi. 
HÜKÜMETİ

ELEŞTİRİLDİ 
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, basın açık
lamasında mevcut 
hükümetin çalış
malarını da eleştir
di. Yapılan zamlara 
değinen Aygün, 
şunları söyledi: 
"Devlet yetkilileri, 
tekel ürünlerine 
yapılan fahiş zam
mın bir AB dayat
ması olduğunu 
aymazca açıkla
maktan çekinme 
mektedir.
Enflasyonun tek 
hanelere indiğini 
söyleyenlerin bu 
zamma getirecek
leri açıklama ne 
kadar ikna edici 
olacaktır.
Akaryakıta haftalık 
olarak yapılan zam
lara itiraz eden 
Başbakan, çareyi

tekrar zam yap
makta mı buldu ki, 
otomatiğe bağan
mışçasına petrol 
ürünlerine zam 
yapılıyor!
Tüm bunlar yet
mezmişçesine bir 
de bizim için hayati 
önem arz eden 
topraklar gözden 
çıkarılmakta ısrar 
ediliyor.
Kıbrıs'ı imha planı 
içerisinde Rumlarla 
ek protokol 
yapılarak Gümrük 
Birliğine gidiliyor. 
Uluslararası 
antlaşmalarda geri 
adım atılamaya
cağını hükümetimiz 
bilmiyor mu 
acaba?
Avrupa bu güne 
kadar bize verdiği 
hangi sözün 
arkasında durmuş
tur?"

Bekle ki Belediye’den cevap gelsin
Körfez Gazetesi'ndeki habere göre, 

Manastır'da iki site arasındaki boş alanın 
çocuk parkı yapılması için site yöneticisi sayın 
Hüseyin Er tarafından iki kez dilekçeyle 
Gemlik Belediye'sine başvurulduğu halde, 
şimdiye kadar cevap verilmediğinden yakınıy- 
ormuş.

Belediye Başkanımızın sıradan vatan
daşların dilekçelerine cevap vermeyi kendine 
iş edinmediği cümlemizin malumudur. Yeri 
gelmişken, Başkan'ın bu konudaki duyarsı
zlığını belgeleyen bir örnekte ben vereyim. 
Verilen dilekçeleri bizzat kendim formüle 
ettiğim için de konu hakkında bilgi sahibiyim.

Dilekçe 1) Gemlik'te yaşayan 2 bin hane 
Alevi-Bektaşi toplumunun sosyal, kültürel ve 
inanış mekanı olarak inşa edilmesi planlanan 
bir Cem ve Kültür Evi için hazine veya 
belediye arazisinden uygun bir arsanın tahsis 
edilmesi için Gemlik Belediye Başkanı sayın 
Mehmet Turgut'a detaylı ve gerekçeli bir 
dilekçe verildi. Dilekçenin bir nüshası da o 
zaman Gemlik Körfez Gazetesi'nde yayım- 
landıydı. Yıllarca önce verilen bu dilekçeye şu 
ana kadar herhangi yazılı bir cevap verilmedi.

Dilekçe 2) Seçim zamanının dostu, 
Belediye Başkanımızdan umudunu kesen 
Alevi-Bektaşi toplumu kendi olanaklarıyla, 
Eşref Dinçer Mahallesi'nde 619 metrekare bir 
arsa satın alarak inşaata başladı. Cem ve 
Kültür Evi inşaatının belediye harçlarından 
muaf tutulması için verilen dilekçeye de hala 
bir cevap gelmedi. Ama milyarları bulan 
belediye harçları kuruşuna kadar tahsil edildi.

Dilekçe 3) Alevi Toplumunun bağış 
olanaklarıyla ilk katı bir takım eksikliklerine 
rağmen hizmete açılan bir Sosyal, Kültürel ve 
İnanış Mekanı olan Cem Evi'nin de , cami ve 
Kuran kursları binalarında olduğu gibi su ve 
elektrik ücretinden muaf tutulması için verilen 
dilekçeye de bugüne kadar herhangi bir cevap 
verme gereğinde bulunmadı sayın Başkanımız 
(!)

Değişik zamanlarda delegasyon olarak 
yukarıdaki sorunların çözümü umuduyla 
Belediye Başkam'na gidildi. Her seferinde 
sayın Başkan, konuyla ilgileneceğini, 
dilekçelere cevap vereceğini ve yardımcı ola
cağını beyan etmesine rağmen verilen bu 
sözler bir türlü pratiğe geçirilemedi.

Nilüfer Belediye Başkanı ile Kestel'de 
AKP'li Belediye Başkam'nın oralarda inşa 
edilen Cem ve Kültür Evleri'ne yaptıkları katkı 
ve gösterdikleri ilgi göğüs kabartıcı 
düzeydeyken, Gemlik Belediye Başkanı, 
inşaatın temelinden çıkan toprağın taşınması 
için rica edilen bir kamyonu bile esirgedi bu 
toplumdan. Açıkçası, Gemlik Belediye Başkanı 
ilçede yaşayan Alevi-Bektaşi toplumunu 
ilçenin "kara derili" insanları sayıyor ve bu 
topluma ikinci sınıf insan muamelesini reva 
görüyor. İlçedeki Alevi- Bektaşi toplumu bu 
nedenle haklı olarak oldukça üzgündür. 
İlçedeki Alevi-Bektaşi işçiler, emekçiler ile 
Alevi-Bektaşi esnafın verdiği vergilerin bir 
bölümü şu veya bu yolla belediye bütçesine 
de akmakta olmasına rağmen, iş hizmet 
konusuna gelince, diller lal ve kulaklar sağır
laşıyor. Bunun nedeni olarak belki de, seçim 
zamanı sayın Mehmet Turgut'a oy vermemiş 
olan bir bölüm Alevi seçmenler nedeniyle 
"Pireye kızıp yorgan yakıyor" olabilir. Ne yap
malı? İş yine başa düşüyor. Şu anda ilk katı 
hizmete açılmış olan Gemlik Cem ve Kültür 
Evi'nin dört duvar ile çatıdan oluşacak ikinci 
katının tamamlanması için, inşaat demiri, 
çimento ve tuğlaya ihtiyaç var. Bir Sosyal, 
Kültürel ve İnanış Mekanı olan Cem ve Kültür 
Evi'nin duvarında birkaç tuğlası ve inşaatında 
birkaç kürek harcı olmasını isteyen yardım
sever İnsanlara ve İşletmelere durum saygılar
la duyurulur.

NOT: Gemlik Cem ve Kültürevi telefon ve 
Faks numarası 514 66 55

i
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Soyunma binası
ev oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Zamanın Bursa Valisi 
Orhan Taşanlar'ın 
talimatıyla hazırla
narak zemini fütbol 
oynanabilir hale 
getirilen 
Kumsaz'daki futbol 
sahası kamp alanına 
döndü.
Gençliğin spor yap
ması için saha bulu
namazken yıllardır 
atıl durumda bek
letilen ve sahipsiz 
bırakılan sahanın 
soyunma binasında 
şimdi tatilciler 
oturuyor.
Futbol oynamak için 
mükemmel bir zem
ine sahip olan 
Kumsaz futbol 
sahasının uzun yıl
lardan buyana kime

Umurbey ve küçük 
Kumla belde 
sahalarıyla birlikte 
atıl durumda 
bekleyen 
Kumsaz futbol 
sahasının ne 
zaman gençlere 
kazandırılacağı 
merak konusu 
oluyor.

ait olduğu 
tartışılırken bu 
görüntüye bürün
mesi ise görenleri 
hayret içinde 
bırakıyor.
Semt sahaları yarat
mak için bir çok 
siyasinin arayış 
içinde olmasına da 
anlam verilemezken

SENEN UnHUeritaıli
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları
* İp Ağ
* Fanya 

Mantar, kurşun
✓ İp Çeşitleri
s Sandal Malzemeleri 

Kürek
* Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* vt^rmUırilılıi’jııtfiııi'jltj'iı

M Partisi
sünnet şileni düzenledi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Her yıl geleneksel 
olarak düzenlenen 
Saadet Partisi 
Sünnet Şöleni 
10 Ağustos 2005 
Çarşamba günü 
yapılacak.
İskele Meydanı 
Grup çay 
Bahçesinde saat 
14.00 de eğlencel
erle başlayacak

sünnet şöleninde 
geçtiğimiz yıl 30 
çocuk sünnet 
ettirilmişti.
Yılların sünnetçisi 
Haydar Gül'ün 
yine görev 
yapacağı günde 
Saadet Partisinin 
il ve ilçe yönetim
lerinin katılması 
bekleniyor.
Saadet Partisi'nin

geleneksel 
hale önüştürdüğü 
sünnet 
Şöleni'nde her yıl 
olduğu gibi 
konuklara 
pilav ve ayran 

ikram edilecek ve 
sünnet olacak 
çocuklara parti 
tarafından çeşitli 
hediyeler 
verilecek.

1 I 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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Bursa’da 8 provakatör gözaltında
Görükle Göçmen 
Konutları'nda taciz 
iddiası üzerine çıkan 
olayların ardından 
jandarma, TOKİ şan
tiyesini kuşatma altı
na aldı.
Görüntülerden sap
tanan 9 provokatör 
gözaltına alındı. 
6 bin kişi iş arıyor 
Bu arada, İMO 
Başkanı Özdemir'in 
"Bursa'da işçi mi 
yoktu?" sorusuna, 
İşkur Bursa İl Müdür 
Yardımcısı Kasım 
Tilki yanıt verdi ve 
"Bursa'da inşaat 
işlerinde çalışabile
cek 6 bin kişi iş 
arıyor" dedi. 
Görükle Göçmen 
Konutları'nda 
yaşayan vatandaşlar
la, TOKİ'nin inşaat
larında çalışan işçiler 
arasında yaşanan 
kavganın ardından 
jandarma koman
dolar bölgeyi kuşat
ma altına aldı. 4 

kişinin yaralandığı ve 
bir işyeri ile çok sayı
da otomobilin yağ
malandığı olayların 
ardından çok sayıda 
jandarmanın müda
halesiyle olaylar 
yatıştın İm işti. 
Olayların ardından 
provokatörleri tespit 
eden jandarma, 5'i 
TOKİ inşaatlarında 
çalışan işçi olmak 
üzere 9 kişiyi dün 
gece geç saatlerde 
gözaltına aldı.
Şüpheliler, bugün 
öğle saatlerinde 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk 
edilirken, jandarma 
Göçmen 
Konutlan'yla 
TOKİ inşaatlarının 
çevresinde yoğun 
güvenlik önlemi aldı. 
TOKİ inşaatlarına 
giriş-çıkışları kontrol 
altına alan jandarma 
ekipleri, işçilerin 
toplu olarak dışarı 
çıkmasına izin ver

miyor. İnşaat sahası
na girmek isteyen 
araçları didik didik 
arayan jandarma, 
şahısları da kimlik 
kontrolünden geçiriy
or. Jandarmanın 
kuşatması altında 
işlerini yapan işçiler 
ise yaşanan olaylara 
aldırış etmiyor.
Olayların kendi
lerinden kaynaklan
madığını iddia eden 
işçiler, Göçmen 
Konutları'ndaki halkı 
suçluyor. Göçmen 
Konutları'ndaki 
vatandaşlar da 
inşaatların başla
masının ardından 
işçilerin kendilerinde 
huzur bırakmadığını 
iddia ederek, bir an 
önce çözüm bulun
masını istiyor. 
"Bursa'da 6 bin 
inşaat işçisi iş 
arıyor"
İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Adem

Özdemir, olayları, 
"Bursa'da binlerce 
işsiz varken, TOKİ 
müetahhidinin Bursa 
dışından işçi 
getirmesinin sonu
cu" diye yorumla
ması da olumlu 
tepki aldı.
İşkur Bursa İl 
Müdür Yardımcısı 
Kasım Tilki, 
Bursa'da bin 400'ü 
bayan 6 bin işçinin iş 
bulmak için başvuru
da bulunduğunu 
belirtti.
Tilki, "TOKİ'nin 
müteahhit firması da 
kendi işçisini getirdi. 
Çünkü bize talep 
yapılmadı.
Bursa'da inşaat 
işlerinde çalışabile
cek 6 bin işçi var. Ve 
biz onlara iş bulma 
konusunda çalışma 
yapıyoruz.
Müracaatları değer
lendiriyoruz. Ancak 
talep olmuyor" diye 
konuştu. BHA

tat mevsimi!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 
cumhuriyet tarihinin en kapsamlı eğitime 
destek kampanyasında liderliğini 
sürdüren Bursa'da imzalanan protokoller 
meyvelerini vermeye başladı. Son iki yılda 
temeli atılan ve hayırseverlerin desteği ile 
inşa edilen toplam 37 okul, yeni eğitim 
öğretim yılında kapılarını öğrencilere aça
cak.
Alpaslan YILDIZ BHA 
"Eğitime Yüzde 100 Destek" kampanyası 
çerçevesinde Bursa'da hayırseverlerin 
desteği ile başlayan onlarca okulun 
inşaatı devam ediyor. Temeli atıldıktan 
sonra hızla devam eden okulların büyük 
bir kısmı bu yıl kalan bölümü ise 2006- 
2007 eğitim öğretim yılında hizmete açıla
cak.
Öğretmen açığı büyüyor 
Hayırseverler tarafından yaptırılan 26 
ilköğretim, 3 anaokulu ve 8 lise, 2005-2006 
eğitim öğretim yılında öğrenci kabul ede
cek. Yapımı ve tefrişi tamamlanan 37 okul
da tatlı bir telaş yaşanırken, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ise öğretmen açığını giderm
eye çalışıyor. 4 bini aşkın öğretmen açığı 
olan Bursa'da yeni okullara öğretmen 
atanabilmesi için bakanlığın en az bin yeni 
öğretmen ataması bekleniyor. Bursa'da 
özellikle sınıf, matematik, Türkçe, yabancı 
dil, rehberlik, edebiyat branşlarında öğret
men açığı yıllardır giderilemiyor.

GEMLİK'TE BİR İLK

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.30 17.00
Dr. Ertan OKAY 

Radyoloji Uzmanı
ULTRASONOGRRF

J SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
✓ ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

J GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

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 
24 SAAT 

5136529NOLU 
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 CD CR Adres: Dr. Ziya Kaya MahallesiI CLı 9 N 49 vV Dut|uk Sok No: 3 . GEMLİK

FAX: 513 65 18
(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 

e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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rkçı saldırılar Türk’lere yöneldi
The Independent 
gazetesinde çıkan bir 
haberde, İngiltere’de 
terör saldırılarının 
ardından artan ırkçı 
saldırılarda bir 
Türk’ün de saldırıya 
uğradığı belirtildi.' 
İngiltere’nin saygın 
gazetelerinden The 
Independent’ta yayın
lanan, "Britanya’nın 
Müslümanları Günah 
Keçisi" başlıklı hab
erde, 24 yaşındaki bir 
Türk’ün de bir parkta 
ırkçı saldırıya uğradığı 
ifade edildi. 
İngiltere’de ırkçılıkla 
mücadele eden The 
Monitoring Group 
yetkilisi Suresh 
Grover tarafından 
bildirilen olayda, 24 
yaşındaki Türk’ün 
kimliği, ne zaman ve 
nerede saldırıya 
uğradığı, şu andaki 
durumunun ne olduğu 
ise belirtilmedi. 
ANKA’nın konu ile 
ilgili görüşlerini aldığı 
bazı yetkililer ise eller
ine henüz bu konuda 
bir bilgi ulaşmadığını 
kaydetti.

IRKÇI SALDIRILARDA 
PATLAMA 
İNGİLTERE’nin 
başkenti Londra’da 
düzenlenen terör 
saldırıları, kentte 
yaşayan Türkleri de 
derinden etkiledi. 
Başkent Londra’da 
yaşayan yaklaşık 300 
bin Türk, art arda 
gerçekleştirilen terör 
saldırılarının ardından 
Müslümanlara karşı 
duyulan tepkiden 
nasibini aldı. Türk 
işletmeler ekonomik 
krize girerken Asyalı 
görünümlü Türkler ise 
şüpheli bakışların 
hedefi oldu.
7 ve 21 Temmuz tarih
lerindeki saldırı ve 
saldırı girişimlerinin 
aşırı dinciler tarafın
dan gerçekleştirilmiş 
olması, ülke genelinde

Müslümanlara karşı 
tepki duyulmasına yol 
açtı. Olayların ardın
dan Asyalı görünümlü 
kişiler metro istasyon
larında ve otobüslerde 
aranmaya başlandı. 
Özellikle 
Müslümanlara karşı 
güvenlik önlemlerinin 
artırılması Londra’da 
yaşayan 300 bin 
Türkü de derinden 
etkiledi. 20 yıldır 
Londra’da yaşayan 
işçi Hakkı Sönmez, 
terör olaylarının ardın
dan başı kapalı olan 
eşiyle rahatça sokağa 
çıkamaz olduğunu 
söyledi. Sönmez, 
"Benim çoluğumun 
çocuğumun başı 
örtülü. Sokakta rahat 
edemiyoruz. Sadece 
kendim olsaydım 
rahat edebilirdim belki 

ama ailemle rahatsız 
oluyoruz. Bizim mem
leketimizde de olay 
farklı değil. 
Müslümanları kötü 
göstermeye çalıştık
ları için bizleri rahat
sız ediyorlar. Aslında 
kendi çevirip oynadık
ları bir oyun" dedi. 
’BÜTÜN 
MÜSLÜMANLARI 
TERÖRİST 
ZANNEDİYORLAR’ 
Olayların ardından 
ülkede yaşayan tüm 
Müslümanların töhmet 
altında kalması 
Londra’da yaşayan 
Türk toplumunu da 
rahatsız etti. İşçi 
Kemal Çağlar, 
"Türkiye’den gelirken 
bekletiliyoruz, aranıy
oruz. Saçımız siyah, 
tenimiz koyu diye bize 
terörist gözüyle bakıy
orlar. Benim eşim 
İngiliz ama, 
arkadaşların başı 
kapalı eşleri olaydan 
oldukça rahatsız. 
Bütün teröristler 
Müslümanlardan 
çıkıyormuş gibi 
gösteriyorlar.

Rum’lar ‘Veto’
kartını gösterdi
Güney Kıbrıs Rum 
yönetimi sözcüsü 
Kipros 
Hrisostomidis, 
"Türkiye'nin, 'Kıbrıs 
Cumhuriyeti'ni daha 
fazla gecikmeden 
tanıması gerektiğini" 
iddia etti.
Yazılı açıklama 
yaparak, Türkiye'nin 
Gümrük Birliği Ek 
Protokolü'nü imzala
ması ile Kıbrıs Rum 
kesimini tanımadığını 
ilan eden 
deklarasyonu ve son
rasında yapılan açık
lama ve yorumları 
değerlendiren 
Hrisostomidis, "AB 
üyeliğine aday 
Türkiye hükümetinin, 
AB üyesi bir 
ülke olan 'Kıbrıs 
Cumhuriyeti'ni tanı
mayacağında ısrar 
etmesinin akıl 
almaz bir tavır 
olduğu" görüşünü 
savundu.
Hrisostomidis, açıkla
masında şu 

görüşlere yer verdi: 
"(Kıbrıs 
Cumhuriyetinin 
Kıbrıs’taki 'tek devlet* 
olduğu, uluslararası 
topluluk tarafından 
tanındığı, Türkiye'nin 
müzakere başlatmayı 
düşündüğü 25 AB 
üyesi ülkeden biri 
durumunda bulun
duğu hukuki ve 
siyasi gerçektir. 
Türkiye hükümeti, 
kendisine AB müza
kere sürecinin yol
unu açacak bu huku
ki ve siyasi gerçeği 
zamanında, hiç 
gecikmeden anlamalı, 
kabul etmeli ve tanı
malıdır." Kipros 
Hrisostomidis, Rum 
hükümetinin, Avrupa 
Birliği'ne üye 
ülkelerle istişarelerini 
sürdürdüğünü, 
Avrupa Birliği yetkili 
organlarının yapacağı 
toplantıda alacağı 
nihai karara göre 
tutumunu belirleye
ceğini kaydetti.

0 0
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Bu yaz sezonuda hizmetinizde

AROL MOBİLYA

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

' MUTFAK DOLAPLARI
' YATAK ODASI

GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP

_ ÜÇ KAPILI GARDROP
_ PROFİLLİ GARDROP
- VESTİYER - KOMİDİN 

KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

S? MA PANSİYON
i

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



5 Ağustos 2005 Cuma Savfa 7

Memurlar hükümetle masaya 0K$ Iffiitt
15 Ağustos'ta başlay
acak olan ve Türkiye 
Kamu-Sen'in pazarlık 
masasına memur 
kesimi adına heyet 
başkanı olarak otura
cağı toplu pazarlıklar 
öncesinde, konfed
erasyonlar hazırlık
larının son aşaması
na geldi.
Bu çerçevede toplu 
pazarlık öncesinde 
Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Aksu 
ve Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı

Kanunlar yenileniyor, 
vergi oranları düşüyor
Gelir ve Kurumlar 
Vergisi oranlarının 
2006 yılı başından 
itibaren aşamalı 
olarak indirilmesi 
planlanıyor. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı ile Vergi 
Konseyi'nin temel 
vergi kanunlarını 
yeniden yazımına 
dönük çalışmaları 
sürüyor.
Alınan bilgiye göre, 
Gelir, Kurumlar ve 
Vergi Usul 
Kanunlarının güncel 
hale getirilmesi ve 
basitleştirilmesi 
amacıyla başlatılan 
çalışmada önce 
Kurumlar Vergisi 
Kanunu değişecek. 
Kurumlar Vergisi 
Kanunu'na ilişkin 
çalışmalar, Eylül ayı 
başından itibaren 
hızlandırılacak ve yıl 
sonuna kadar da yeni 
düzenleme Meclis'ten 
geçirilecek. 2006 yılı 
başında da uygula
maya konulacak. 
Daha sonra ise Gelir 
Vergisi Kanunu, 
köklü bir değişikliğe 
tabi tutulacak. 
Ardından da Vergi 
Usul Kanunu, günün 
ihtiyaçlarına cevap 
verir hale getirilecek. 
VERGİ ORANLARIN
DA İNDİRİM 
Çalışmalara göre, 
Kurumlar Vergisi

Bircan Akyıldız, 
Türkiye Kamu-Sen 
Genel Merkezi'nde 
bir araya gelerek bir 
süre görüştü. 
Toplantıda Kamu İşv

Kanunu'nun yeniden 
düzenlenmesi 
sırasında, yüzde 
30'luk oran da 
değişecek.
Vergi Konseyi, gelir 
vergisinde olduğu 
gibi kurumlar ver
gisinde de çok oranlı 
tarife önerdi.
Konseyin önerisinde, 
vergi matrahı 1 trily
on liraya kadar olan 
kurumlardan yüzde 
15, bunun üzerindek- 
ilerden de yüzde 30 
vergi alınması isten
di. Bu öneri, yapılan 
toplantılarda, 
"KOBİ'ler için bir 
tanımlamaya gidilsin 
ve kurumlar vergisi 
oranı, KOBİ'ler için 
yüzde 15, büyük 
işletmeler için de 
yüzde 30 olsun" şek
linde değiştirildi. 
Ancak Gelir İdaresi 
Başkanlığı, kurumlar 
vergisinde ikili tarif
eye, ciddi bir vergi 
kaybına neden ola
cağı gerekçesiyle 
taraftar görünmüyor. 

eren Kurulu ile 
memurlar arasında 
yapılacak görüşmeler 
öncesinde teknik 
bazlı çalışmaların bir
leştirilmesi kararı

İdare, bunun yerine 
kurumlar vergisi 
oranlarının, bütçe 
hedeflerine de bağlı 
olarak aşamalı şek
ilde aşağı çekilmesi 
görüşünü savunuyor. 
YATIRIM İNDİRİMİ 
DEĞİŞİYOR 
Yeni Kurumlar 
Vergisi Kanunu'yla 
birlikte yatırım indiri
minin de yeni 
esaslara bağlanması 
düşünülüyor.
Vergi Konseyi, halen 
yüzde 40 olarak 
uygulanan yatırım 
indirimde standart 
oran yerine, bölgeler 
ve sektörler için fark
lı yatırım indirimi 
uygulanmasını öner
iyor. Maliyeciler de, 
yatırım indiriminde 
farklı bir sisteme 
sıcak bakıyor.
Ancak yatırım indiri
minde nasıl bir 
model benim
seneceği, ortak çalış
maların ardından 
belli olacak.
GELİR VERGİSİ 

alındı. Böylece daha 
önceki yıllarda 
olduğu gibi memurlar 
hükümetin karşısına 
ortak metinle çıkma 
noktasında tavır 
belirlemiş oldu. 
Öte yandan Akyıldız, 
Kamu Emekçileri 
Sendikaları 
Konfederasyonunun 
(KESK) da yürütülen 
teknik heyet çalış
masına katılması 
için çağrıda 
bulunacaklarını 
bildirdi. »

Kurumlar Vergisi 
Kanunu'nun ardın
dan yenilenecek olan 
Gelir Vergisi 
Kanunu'nda da oran 
indirimi temel 
değişikliklerden birisi 
olacak.
Gelir vergisinde ilk 
oran bilindiği gibi 
ücretliler için yüzde 
15'den, diğer 
mükellefler için de 
yüzde 20'den başlıy- 
or.Daha önce gelir 
vergisinde tek tar
ifenin uygulamaya 
konulacağını açık
layan Maliye 
Bakanlığı, şimdi bu 
konuda sıkıntı yaşıy
or.
Gelir vergisinde ilk 
oranın yüzde 15'in 
üstüne çıkarılmasına, 
ücretlilere ek yük 
getireceği için sıcak 
bakılmıyor. Diğer 
mükelleflere uygu
lanan yüzde 20'lik 
oranın yüzde 15'e 
indirilmesinin ise 
büyük bir vergi kay
bına yol açacağı 
belirtiliyor.
Gelir İdaresi, çift tar
ife uygulamasının bu 
nedenle bir süre 
daha devam edebile
ceğine işaret ediyor. 
Ancak, 2006 başında 
yüzde 20'lik oranda 
az da olsa bir indirim 
düşünülüyor.

Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme Sınavı'nda 
(OKS) 160 baraj 
puanını aşan aday
ların tercih süresi 
bugün sona eriyor. 
Adayların velileri, 
çocuklarının mezun 
olduğu veya sınav 
kayıtlarının bulun
duğu ilköğretim 
okullarına başvu
rarak tercih işlem
lerini gerçekleştire
cekler. Tercih işlem
leri okul müdürlük
lerince internet 
üzerinden yapılacak. 
Adaylar, tercih 
kılavuzunu 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
www.meb.gov.tr

ELEMAN ARANIYOR İ 
DİKSİYONU DÜZGÜN

BAYAN SEKRETER ARANIYOR.

Müraacat: AYDIN 
514 00 60 MADENCİLİK

...

II

internet adresinden 
görebilecekler.
Adaylar 12 okul ter
cihi yapabilecekler. 
Matematik-Fen puanı 
fen liselerine, 
Türkçe-Matematik 
puanı da diğer 
liselere girişte 
baz alınacak.

İlk yerleştirmenin 
sonuçları 
16 Ağustos 2005 
tarihinde açık
lanacak. İkinci ter
cihler için de 
27 Ağustos- 
2 Eylül günleri 
arasında başvuru 
yapılacak.
İkinci yerleştirme 

sonuçları 
7 Eylül'de ilan 
edilecek.

http://www.meb.gov.tr
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İmar, kıyı ve yapı
denetimine yenilik

Op. Dr. Yaşar ALTUN

Kadın Sağlığı Köşesi
Tel: 514 29 48

Hasta Hakları

TBMM Bayındırlık 
Komisyonu Üyesi 
AK Parti Samsun 
Milletvekili Mustafa 
Demir, komisyon 
olarak imar, kıyı ve 
yapı denetiminde 
reform niteliğinde 
çalışmalar yaptık
larını söyledi. 
Komisyon çalış
maları hakkında 
bilgi veren Mustafa 
Demir, imar, 
kıyı ve yapı denetim 
kanun tasarılarının 
komisyona geri 
gönderilmesinin 
ardından kentsel 
dönüşüm, 
denetim ağırlıklı, 
imar planı yetkilerini 
yeniden düzenleyen 
bir hazırlık çalış
masına girdiklerini 
kaydetti. Tasarı 
çalışmalarının 
meclis açıldığı 
zaman ilk gündeme 
gelecek çalışmalar

dan biri olduğunu 
belirten Demir, 
"Türkiye'de bu çalış
malar kendi alanın
da reform niteliği 
taşıyor. İmar, kıyı ve 
yapı denetiminde 
reform niteliğinde 
çalışmalar yapıy
oruz. İşin komisyon 
kanadı biziz. Çalış
malar komisyonda 
olgunlaştırılacak. 
Komisyon 
arkadaşlarımızla bir
likte çalışma içeri
sine girdik. İlleri 

dolaşarak incelemel
erde bulunuyoruz. 
Beklediğimiz nokta 
kaçak yapılaşmanın 
önüne geçilmesi" 
dedi.
"Deprem gibi doğal 
afetlerde artık can 
ve mal kaybı yaşan
masını istemiyoruz" 
diyen Demir, 
"İmar alanında 
gerekli çalışmaların 
ve denetimlerin 
yapılamaması kötü 
sonuçlar doğura
biliyor. Köylerdeki 

başı boşluk bitti. 
Köylerde de, yeni 
Türk Ceza Kanunu 
değişiklikleriyle 
birlikte ruhsat 
almadan yapılan 
inşaatlarla ilgili 
hapis cezasına 
kadar giden 
cezalar getirildi. 
Artık köylerde hiç 
kimse kafasına 
göre inşaat yapa
mayacak. 10.12.2004 
tarihiyle sınırlı bir 
düzenleme yaptık. 
Bu tarihten sonrakil
er için düzenleme 
olmayacak. Ama 
yeni İmar anunu'nda 
yapılanlarla ilgili bir 
düzenleme gelebilir" 
diye konuştu.
Demir, yapılaşmada 
Türkiye'nin 
dünya standartlarına 
ulaşması için çalış
malarını sürdürdük
lerini sözlerine 
ekledi.

Birçok batılı ülkede kanuni düzenleme 
yapılarak 14 maddelik Hasta Hakları Kanunu 

kabul edilmiştir.Ülkemizde hasta hakları ilk 
kez 1998 yılında çıkarılan hasta hakları yönet

meliği ile düzenlendi.Avrupa İnsan Hakları 
şartında 14 maddelik temel hasta hakkı 
bildirilmiştir.

1-)Herkesin hastalıklardan korunmak için, 
durumuna uygun bir koruyucu sağlık hizmeti 
almahakkı vardır.

2-)Herkes, ihtiyacına uygun bir şekilde sağlık 
hizmetlerine erişme hakkına sahiptir.Ayırım 
yapılamaz.

3-)Bilgilendirilme hakkı.
4-)Rıza hakkı. 5-)Serbest seçim hakkı.
6-)Mahremiyet hakkı. 7-)Herkes önceden 

belirlenmiş bir zaman diliminde(randevu) sağlık 
hizmeti almahakkına sahiptir.

8-)Herkes, yüksek kalitede sağlık hizmet
lerinden yararlanma hakkına sahiptir.

9-)Herkes, iyi işlemeyen sağlık hizmetleri, 
tıbbi malpraktis ve tıbbi hataların sebep olacağı 

zararlardan korunmasını isteme hakkına 
sahiptir.Herkes sağlık hizmetlerinin yüksek 
güvenlik standartlarına uygun bir şekilde sunul
masını isteme hakkına sahiptir. 10-)Tıbbi yeni
liklerden yararlanma hakkı. 11-)Gereksiz acı ve 
eziyete maruz kalmama hakkı. 12-)İhtiyacına 
göre ki-şisel tedavi hakkı. 13-)Şikayet hakkı.

14-)Tazminat hakkı Görüldüğü gibi bu hak
ların kullanılabilmesi için ülkenin sosyal ve 
ekonomik olarak üst seviyede bulunması 
gerekir.Bunu da vatandaşların çok çalışmasıyla 
ve üretimi arttırmasıyla ancak sağlayabiliriz.

ÖNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ 5S*

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

* 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 borcu ne kadar?
DYP Denizli 
Milletvekili Ümmet 
Kandoğan'ın soru 
önergesini yanıtlayan 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan Türkiye'nin 
Dünya Bankası ve 
IMF'ye olan borçlarını 
açıkladı.
Türkiye'nin 30 
Haziran 2005 tarihi 
itibariyle Dünya 
Bankası'na 6 milyar 
96 milyon, 
Uluslararası Para 
Fonu'na (IMF) 17 mil
yar 801 milyon ABD 
Doları tutarında 
borcu bulunduğu 
bildirdi.
Devlet Bakanı Ali 
Babacan, DYP Denizli 
Milletvekili Ümmet 
Kandoğan'ın konuya 
ilişkin soru önergesi
ni yanıtladı. Hazine 
Müsteşarlığı'nın 
hazırladığı verilerin 
yer aldığı yanıtta,

Analistlerin yüzde 
78.3'ü Merkez 
Bankası'nın 8 
Ağustos Pazartesi 
günü düzenleyeceği 
Para Politikası Kurulu 
(PPK) toplantısında 
faiz indirimi kararı 
almayacağını bek
lerken, yüzde 78.3’ü 
çeyrek puanlık faiz 
indirimine gidileceği 
görüşünü savunuyor. 
Foreks'in haberine 
göre, faiz indirimi 
beklemeyen anal
istler, geçen ay 
yayınlanan Merkez 
Bankası raporunun 
içeriğinde bir değişik
lik olmadığını ve bu

Dünya 
Bankası'nın bağımsız 
denetim şirketi 
tarafından düzenle
nen son yıllık 
rapor olan "2004 
Yıllık Raporu"na 
göre, Banka'nın 
sağlamış olduğu 
krediler içerisinde 
Türkiye'nin, 30 
Haziran 2004 
itibariyle Çin, 
Meksika, Brezilya, 
Endonezya ve 
Arjantin'in ardından 
6. sırada yer 
aldığı bildirildi.
IMF'ye en fazla borcu 
olan ülkeler sırala
masında ise 
Türkiye'nin 
30 Haziran 2005 
itibariyle Brezilya'nın 
ardından ikinci sırada 
yer 
aldığı belirtilen yanıt
ta, "Bugün itibariyle 
Türkiye'nin Dünya 

Piyasada faiz indirimi beklenmiyor
nedenle geçen ay 
olduğu gibi bu ay da 
indirim kararı alın
mayacağına işaret 
ediyorlar. İndirim 
bekleyen analistler 
ise, enflasyon rakam
larında talep baskısı
na rastlanmaması, 
TL'nin parite etkisiyle 
tekrar değer kazan
ması, ekonominin iyi 
gitmesi ye enflasyon 
rakamlarının Merkez 
Bankası'nın da bek
lentilerinin altında 
gerçekleşmesi 
nedeniyle çeyrek 
puanlık indirime 
gidilebileceğini 
vurguluyorlar.

. DCVACN SATILIK 
T€K€LBAVİİ

Faal durumda 
(Gemlik Eczanesinin bitişiği)

8.500.00 YTL
Tel : (0.224) 513 79 00 

b® GSM: (0.536) 257 03 85

Bankası'na ve IMF'ye 
toplam ne kadar 
borcu bulünmak- 
tadır?" sorusuna 
"30 Haziran 2005 tari
hi itibariyle 
Türkiye'nin Dünya 
Bankası'na 
olan borcu 6 milyar 
96 milyon 60 bin 708 
ABD Doları'dır. 30 
Haziran 2005 tarihi

itibariyle Türkiye'nin 
IMF'ye olan borcu 
12 milyar 192 
milyon 980 bin 
000 SDR'dir" 
karşılığı 
verildi.
Türkiye'nin IMF'ye 
olan borcu, 17 milyar 
801 milyon 750 bin 
800 ABD Dolan'na 
tekabül ediyor.

Oyakbank Ekonomik 
Araştırmalar 
Bölümü'nden 
Sengül Dağdeviren, 
Merkez Bankası'nın 
faiz indirmesini bek
lemediklerini söyledi. 
Şengül Dağdeviren, 
aylık enflasyon veri
lerinin olumlu 
geldiğini, ancak 
geçen ay Merkez

Bankası'nın 
orta vadeli 
görünümdeki 
risklere vurgu yap
tığını ifade ederek, 
"Geçen bir ayda bu 
görünümde bir 
değişiklik olmadı. 
Merkez Bankası 
indirim yaparsa kred- 
ibilite kaybeder" 
dedi.

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
■■■■■■■■■■■■ 

; 1Barbaros BALMUMCU

Yazık oldu
Güney Kıbrısta oynanan ilk maçın ilk 

devresinde, amatör futbolcunun yapmaya
cağı bir hareketle oyun dışında kalan 
Trabzon sağ kanat oyuncusu Yattara’nın 
oynamaması Trabzon için bir dezavantaj.

Yattara’nın bu maçı tirübünden izlediği
ni zannediyorum. İzlerken ne 
düşündüğünü merak ediyorum.

Hakem Avusturya’dan Gerald Lehner.
Trabzonspor muhteşem seyirci desteği 

ile sahneye çıktı. Sağ kanattan 
Gökdeniz’in getirdiği toplarla Trabzonspor 
gol arıyordu.

7. nci dakikada sol kanattan yapılan 
ileri verkaçla Trabzonsporlular gole çok 
yaklaştı.

Kıbrıs Rum takımı müdafasını beşli orta 
sahasınıda dörtlü tutarak 
Trabzonsporluların getirdikleri akınları 
kesip uzun paslarla kontra top yapmak, 
böylece bir gol atabilirmiyiz 
düşüncesindeydiler.

Ne varki, Trabzon müdafaası ilk maçta 
yapmış oldukları hataları tekrarlamamak 
için çok dikkatli hareket edip kademeye 
itina gösteriyorlardı.

34. dakikada Çekoslavak sporcu 
Syzmekim on sekiz dışından attığı şut 
golün müjdecisıydi.

Evet sahneye Gökdeniz çıktı sağ kul
vardan alıp götürdüğü topu, alda at derce- 
sine kaptan Fatih Tekke’ye gönderdi.

Sahalarda ender görülen bir kafa 
vuruşuyla Trabzon ilk golüne kavuştu.

Bu golde Kıbrıs Rum takımı kalecisinin 
yapabilecek hiç bir şeyi yoktu.

Trabzon forveti kalabalık ve sert oynuy
or. Rum takımını açmakla güçlük çekiyor
du.

Çek futbolcu Syzmek hem sağda hem 
solda serbest oynayarak yaptığı 
hareketlerle göze batan futbolcuydu. 
Devre Trabzonsporluların üstünlüğü ile 
bitti.

İkinci yarı Trabzon yine istekli başladı. 
Sağlı sollu akınlarla Rum takımı bunalttı.

Futbolda olmaz diye birşey olmaz, 
herşey olabilir. İşte bu maçla 55. dakikada, 
75. dakikada ve 81. dakikada kaçan goller 
varki, burada ne yazıp ne yazmayayım 
diye hayıflanıyorum.

55. dakikada Fatih’in yakalayıp vura
madığı ve 75. dakikada Fatih’in alıp 
götürdüğü, alda at denen pozisyonda 
Gökdeniz’e uzattığı bir pas varki! Olmaz 
öyle şey kaleci ile yanından dokunduğu 
top direk dibinden dışarı çıkması Rum 
takımının şansı olarak düşenmek gerekir.

Tekrar Trabzon 81. dakikada kaçan 
gölede hayıflanmamak elde değil.

Kıbrıs Rum takımı istediğini aldı, 
götürdü oyunu yavaşlattı. Hakem bu 
yavaş hareketten ötürü kaleciye ve 
Bekler’e sarı kart gösterdi.

Dakika 90+5’de yakalanan bir pozisyon
da atılan golü yan hakem ofsayt diye 
bayrağını kaldırınca bu maçta bitmiş oldu.

Yazık oldu; üzülmemek elde değil oyna, 
oyna gol gelmesin işte bu çok kötü.

Birinci maçta Trabzon müdafaası Kıbrıs 
Rum kesimine bu turu hediye etmişti.
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Annelere ve anne adaylarına uyarılar
Anne sütü, bağışıkla- 
ma takvimine uygun 
olarak yapılan aşılar ve 
düzenli hekim kon
trolü, bebek ve çocuk
ları ölümlere yol açan 
bir çok hastalıktan 
koruyor. Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, bebek 
ve çocuk sağlığına 
yönelik sürdürülen 
programların, ailelerin 
aktif katılımı ve desteği 
ile başarılı olacağını 
belirterek, “Anne sütü, 
bağışıklama takvimine 
uygun olarak yapılan 
aşılar ve düzenli hekim 
kontrolü, bebek ve 
çocuklarımızı ölümlere 
yol açan bir çok 
hastalıktan korumak
tadır” dedi. Sağlık 
Bakanı Akdağ, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
bebeklerin sağlıklı 
olarak dünyaya 
gelmeleri ve yaşam
larını yine sağlıklı 
olarak sürdürmeleri 
için Sağlık 
Bakanlığı’nca 
başlatılan ve 
sürdürülen programlar 
hakkında bilgi verdi. 
Türkiye’de bebek ve 
çocuk ölümlerinin 
önemli bir bölümünün, 
korunabilir hastalıklar 

sonucu gerçek
leştiğini ifade eden 
Akdağ, anne sütü, 
bağışıklama 
takvimine uygun 
olarak yapılan aşılar 
ve düzenli hekim 
kontrolünün, bebek 
ve çocukları ölüm
lere yol açan bir çok 
hastalıktan 
koruduğunu kaydetti. 
Çocuk sağlığı 
konusunda gerçek bir 
değişimin, ancak 
ulusal ve uluslararası 
politikaların kararlı ve 
sürekli olmasıyla 
sağlanabildiğini 
belirten Akdağ, gele
cek kuşakların daha 
sağlıklı olması için 
anne, bebek ve çocuk
lara yönelik sağlık 
hizmetlerinin en üst 
düzeyde sunulması 
gerektiği bildirdi. 
Akdağ, hamile tüm 
bayanların gebelikleri 
süresince hekim kon
trolünde olmaları ve 
doğumlarını bir sağlık 
kuruluşunda yap
malarının, anne ve 
doğacak bebeğin 
sağlığı açısından çok 
önemli olduğunu vur
guladı. Akdağ, şunları 
kaydetti: “Gebelik

suresince, anne 
adayının bir sağlık per
soneli tarafın- 
dandüzenli olarak 
izlenmesi, anne ve 
doğacak bebeğin 
yaşamını olumsuz etk
ileyebilecek sorunlar 
için önlem alınmasını 
sağlamaktadır. 
Hamilelik süresince 
düzenli olarak yapılan 
hekim kontrolüyle, 
bebeğin anne karnında 
oksijensiz kalması, 
erken doğum, annenin 
gebelik zehirlenmesi 
ve ‘düşük doğum ağır
lıklı’ bebek doğumu 
gibi anne ve bebeği 
etkileyen hastalık ve 
durumlar önceden fark 
edilerek önlem alın
abilir.”
Akdağ, bebeklerin 
doğum sonrasında da 
düzenli hekim kon
trolünde olmalarının, 

sağlıklı gelişimleri 
açısından çok 
önemli olduğunu, 
bebekve çocuklarda 
ölümlere yol açan 
bir çok hastalığın, 
düzenli hekim kon
trolünde ve erken 
teşhisle 
önlenebildiğini 
bildirdi.

ANNE SÜTÜNÜN FAY
DALARI
Anne sütünün içerdiği 
yüze yakın yararlı 
maddeyle, bebekler 
için ilk 6 ay mükemmel 
tek besin olduğunun 
altını çizen Akdağ, 
anne sütüylebeslenen 
bebeklerin hastalıklara 
karşı daha dirençli 
olduklarını dile getirdi. 
Emzirmenin son 
derece sağlıklı ve 
doğal bir yöntem 
olduğuna işaret eden 
Akdağ, şöyle devam 
etti: “Her hamile 
bayanın vücudunda, 
hamilelik süresinde 
bebeğini emzirebilmesi 
için gerekli değişimler 
olmaktadır. Bu yüzden 
her anne emzirme 
yeteneğine sahiptir. 
Önemli olan bu 
yeteneği uygun şekilde 
kullanabilmektir.

Loğusalık dö>neminde 
sütün bol şekilde 
gelmesi için; annenin 
bebeğini sık sık 
emzirmesi ve bol mik
tarda sıvı tüketmesi 
gerekmektedir. 
Emzirmede en rahat 
pozisyon seçilmeli, 
bebeğin baş ve gövde
si tam olarak anneye 
dönük olmalıdır. 
Emzirme meme başın
dan değil, meme başı 
çevresindeki koyu ren
kli kısmı kaplayacak 
şekilde yaptırılmalıdır. 
Anne sütü, bebeklerin 
normal büyümesi ve 
gelişimini sağlayacak 
en ideal yapıdadır. 
Hiçbir yiyecek ve içe
cek anne sütünün yeri
ni tutamaz.Anne 
sütüyle beslenen 
bebeklerde; ishal, 
kulak enfeksiyonları, 
astım, alerjik ve sol
unum sistemi hastalık
ları çok daha az 
görülür. Anne sütüayrı- 
ca bebekleri bakteriyel 
menenjite karşı korur 
ve içerdiği yararlı mad
delerle bebeklerin 
bağışıklık sistemlerinin 
gelişimini kolay
laştırır.” 
BEBEK VE

ÇOCUKLARA 
YÖNELİK AŞI 
FAALİYETLERİ 
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, BCG verem, 
çocuk felci, difteri-boğ- 
maca-tetanos karma 
aşısı, kızamık ve 
hepatit B aşılarının 
tamamının sağlık ocak
ları ve ana çocuk 
sağlığı merkezlerinde 
ücretsiz yapıldığını 
belirterek, şöyle 
devam etti: “Bakanlık 
olarak bebek ve 
çocuklarımız için 
uyguladığımız aşıla- 
matakvimine göre; 
aileler bebekleri doğar 
doğmaz hepatit B, iki 
ay dolunca BCG 
verem, difteri- boğ- 
maca-tetanos karma 
aşısı, ağızdan çocuk- 
felci aşısı, hepatit B, 
üç ve dört ay dolunca, 
difteri-boğmaca- 
tetanoskarma ile ağız
dan çocuk felci aşısı, 
dokuz ay dolunca kıza
mık ve hepatit B, 
16-18 ay dolunca yine 
difteri-boğmaca- 
tetanos karma aşısı ile 
ağızdan çocuk felci 
pekiştirme 
dozunu ücretsiz 
yaptırabilmektedir.

HAÇİN »
Yazan : Zebercet COŞKUN

Mürsel efendi ve ötekiler bir gün bir gece, 
aç, susuz ve de buz gibi soğukta manisanede 
beklediler. Yerler taş, duvarlar taş ve yaş, 
oturmanın olanağı yok. Bir duvardan bir 
duvara yürüdüler, durdular. Hacı Ağazade Ali 
efendi, oğlu Zahit, Mürsel efendi, Hüsnü, 
Cemal efendi ve ötekiler...

Mürsel efendi o gün evde yatağına girdi, 
deliksiz yirmi dört saat uyudu.

Şükürler olsun Tanrım!. Şükürler 
olsun kavuşturana!

Yatağın başında sessiz gözyaşı döküyor
lar. Mürsel efendi uyuyor, onlar bekliyorlar.

Bu sevinç uzun sürmedi. Yalnız dört gün 
dört gece geçti aradan.

Feke düştü... Feke'den kaçan on altı yaşın
daki Ermeni genci Haçin'e vardı.

Türkler Feke'ye girdi... Ermenileri 
topluyorlar! dedi.

Gerçek mi değil mi bilen yok... Ama 
Haçin’de kıyametlerin kopmasına yetti bu 
haber.

“Bir zarar vermemeleri için içerdeki İslam
ların toplanmaları gerekli oldu artık!”

Ve o gün Aram çavuş yine jandarmalarıyla 
ev ev dolaştı. Yine topladı erkekleri. Yine 
ortalarına aldılar ve yine Manisaneye... 
Sığmıyorlar oraya, bir kısmını aşağı 
Proteston Mektebine indirdiler. Protestan 
mektebi hükümet konağının karşısına düşer. 
Meydanın bir yanında hükümet konağı, bir 
yanında Protestan mektebi. Arada beş altı 
yüz metre kadar var. Mektep büyüktür, sonra 
manisaneye benzemez yerler tahtadır. Oraya 

indirilmelerini Dalyan Karabil istedi. Önce bir 
kısmını getirdiler, sonra tümü indi aşağı. 
Mektepte kalan düzmece askerlerin bir kısmı 
hükümet konağının alt odalarına, bir kısmı da 
jandarma dairesine geçti.

Mürsel efendi gitti, Hüsnü gitti. Erkek 
olarak bir Faik var evde. Fatma hanım, 
Dürüye ve Hüsnü'nün karısı durma gözyaşı 
döküyorlar... “Fayiğimi bilmesinler, görmesin
ler!” Nereye saklanacağını bilemiyor Fatma 
hanım. “Herkes bir yana ille de can. 
Canımdan kopma Fayiğim... Kimseler 
bilmesin Fayiğimi... Hele hele Aram'ıp gözüye 
hiç görünmesini Seta!.. Setacığım!.. İki 
gözüm... Faik benim değil, senin oğlun... 
Seta!. Setacığım!.. Mürsel efendi bir yana, 
canım, ciğerim kardaşım Hüsnüm bir yana... 
Onlara da yanıyom, yüreğim cayır cayır 
yanıyor ya... Kıyamam Fayiğime... Onu vere
mem...Canımı atarım ortaya,onu veremem. Ne 
günahı ola şunca bebenin? Hüsnü ettiyse 
kendi etti... Gitti gitti kapandı Zahitle 
odalara... Bir şey ettiyse kendi günahı... 
Mürsel efendiye desen ne etseler azdır, ama 
kıyamam gene de... Gel gelelim ar sanıp 
Fayiğimi almasınlar... Onun hiçbir günahı 
yok... Seta, Seta, bacımsın benim... Dünya, 
ahret bacım ol!.. Senin de var iki oğlun. 
Benimkini onların yeriye koy! Onlar senin 
canınsa bu da benim canım... Yüreğimden 
kopma. Onlar ne bilir muharebeyi? Ne bilir 
gavuru, ne biril Müslümanı? Senin iki oğlun 
neyse, beniği de o... Günahsız, bebe... On 
dördünü sürüyor diye er bellerler...” Çırpındı, 
durdu Fatma hanım gün boyu... Genel giden 
olmadı. Faik'ten sonra Mürsel efendi düştü 
yüreğine. Hüsnü düştü.. Şimdi yangını 
onların yoluna.

“Seta, Seta! Canım bacım!. Kilim, halı, 
altın, elmas neyim varsa yollarına feda olsun! 
Ne isterlerse alsınlar, erimi, kardaşımı, salsın
lar! Salmaları bir yana, ölü müdür, diri midir 

onu olsun bir bilsem... Bilebilsem... Ah, Seta 
ne olursa olsun senden olur! Kocaya söyle! 
Yalvar, yakar! Beni Kaymakamın yanına 
çıkarsın! Ne olursa ondan olur yine. Bir 
göstersin bana... Gözümülen bir göreyim... 
Param, pulum yollarıya feda olsun. Aram 
çavuş on isterse, yüz vereyim.”

Yüz altın Protestan Mektebinin kapısını 
açtı... Aram çavuşun cebine giren yüz altın. 
Mektep üç katlı eski bir yapı, odalarının sayısı 
belirsiz. Birkaç ayak taş merdivenle çıkılıyor 
iki kanatlı demir kapıya. Hükümet meydanın
da paltolarına sarih erkekler var, boyunları, 
kulakları yün atkılarla sarih kadınlar var, 
küçük tahta arabalarla yokuş aşağı kızak 
kayan çocuklar var. Çarşaflı olarak bir tek 
Fatma hanım. Sıkı sıkı kapamış yüzünü, bir 
gözleri açıkta... Başı yerde... Yanı sıra Mihran 
Kateyan yürüyor, kahverengi kalın paltosu
nun boyu dizden aşağı, iki elini paltonun 
geniş kollarına sokmuş. Kalabalığın arasın
dan sessizce geçtiler. Bakan olmadı onlardan 
yana, herkes kendi havasında, herkes kendi 
başının derdinde. Meydan ana baba günü... 
Hala atış talimi yapan kadınlar var, omuzların
da kazma, kürek koşarak meydanı geçen 
erkekler var. Bir jandarma postahanenin 
duvarına merdiven dayamış, merdivenin 
tepesinde pencerenin pervazına bir şeyler 
çakıyor... Karakolun kapısında iki jandarma 
karları kürüyorlar. Hükümet konağına giren
ler, koşarak Protestan Mektebinin merdiven
lerini çıkanlar. Mektebin kapısında onları 
Aram çavuş karşıladı. Öne geçti... Mihran 
Katayan dış kapının önünde bekliyor. Aram 
çavuşun elinde desteyle anahtarlar. Uzun 
mermer koridorlardan geçtiler, birkaç ayak 
merdiven çıktılar, sonra merdiven indiler. Bir 
kapıyı açtı Aram çavuş, Fatma hanım içeri 
girdi.

Senin gül hatırına Mürsel efendiyi 
buraya getirdim.. Devamı yarın... J
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Yaz aylarında 
sulara dikkat

Tüp bebek tedavisinde 
başarı şansınız nedir?

Sağlık Bakanlığı, 81 il 
valiliğine genelge 
göndererek içme ve 
kullanma sularının 
temizliğine dikkat 
edilmesi yönünde 
uyardı.
Genelgede, özellikle 
yaz aylarında suyla 
bulaşan hastalıklarla 
mücadelede içme ve 
kullanma sularının 
sağlıklı olmasının 
önemli bir yer tuttuğu 
belirtildi.
Fert, toplum ve çevre 
sağlığının korun
masında sağlıklı su 
tüketiminin çok 
önemli bir rol 
oynadığının ifade 
edildiği genelgede, 
valiliklerden konuyla 
ilgili önlemlerin alın
ması istendi.
Suyun temiz olarak 
tüketiminin sağlan
ması amacıyla dezen
fekte edilmesinin şart 
olduğunun vurgu
landığı genelgede 
alınması istenen 
önlemler şöyle sıra
landı:

"-Belediye teşkilatı 
bulunan yerleşim böl
gelerinde, tüketime 
verilen içme ve kul
lanma sularının temi
ni, su kaynağının ve 
isale hattının her türlü 
kirlenmelere karşı 
korunması ve dezen- 
feksiyonunun aksatıl
madan yapılması, 
çalışmaların ilgili 
belediyelerin görev 
alanında yer alması 
nedeniyle konu 
hakkında 
belediyelerin uyarıl
ması gerekmektedir.
-Belediye teşkilatı 
bulunmayan ancak 

bulaşıcı hastalık 
yönünden risk teşkil 
eden yerleşim birim
lerinde, tüketime ver
ilen şebeke sularının 
sürekli olarak dezen- 
feksiyonunun sağlan
ması önem arzetmek- 
tedir.
-Klorlama cihazlarının 
günün 24 saatinde 
mutlaka çalışır 
durumda bulundurul
ması gerekmektedir. 
-Su deposu bulunan 
bina ve işyerlerinin 
depolarının ayda en 
az bir kez temizlen
mesi önemli yararlar 
içermektedir.

Anne ve baba olmak 
her kadın ve erkeğin 
hayali. Ancak bu hay
ali gerçekleştirmek 
her çift için çok kolay 
değil. Günümüzde 6 
çiftten biri kısırlık riski 
ile karşı karşıya. Bu 
çiftlerin önemli bir 
bölümünün umudu 
ise tüp bebek yönte
mi. İşte bu noktada 
çocuk sahibi ola
mayan çiftler tüp 
bebek merkezlerine 
koşuyor. Oysa tüp 
bebek yönteminde de 
yüzde yüz başarı 
sağlamak imkansız. 
Farklı merkezler de 
birbirinden çok 
değişik istatistik 
rakamlar açıklıyor. Bu 
durumda çiftler 
merkez seçimi 
konusunda kararsız 
kalıyorlar.
Acıbadem Tüp Bebek 
Merkezi Sorumlusu 
Doç. Dr. Ceni Demirel 
"Tüp bebek tedavisi 
ile şansınızın ne kadar 

olabileceği size 
anlatılırken dikkat 
edilmesi gereken nok
talar vardır." diyerek 
şöyle devam ediyor: 
"Tüp bebek merkez
leri kimi zaman 
başarı oranlarını 
duyururken tedavi 
sonrası kanda ölçülen

gebelik testinin yük
sekliğini temel alırlar. 
Ancak, kanda gebelik 
testinin yükselmesi 
her zaman bu gebe
liğin doğum aşaması
na kadar gideceğini 
göstermez. Bazı 
durumlarda kanda 
gebelik testinin yük
selmesine rağmen, 
gebelik kesesi hiçbir 
zaman ultrasono- 
grafide belirlenemeye- 
bilir ya da gebelik 
kesesi gözlense bile 
içinde kalp atımı olan 
bir bebek gelişmeye
bilir. Bu nedenlerle 
tüp bebek tedavisi ile 
başarılı olabilme şan
sını değerlendirirken, 
her başlanan tedavi 
denemesinden 
kaçının canlı doğum 
ile sonuçlanacağının 
dikkate alınması daha 
doğru ve gerçekçi bir 
yaklaşımdır." 
TÜP BEBEK 
TEDAVİSİNDE

BAŞARIYI ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER
Tüp bebek 
tedavisinde başarıyı 
etkileyen birçok 
etmen var. Doç. Dr. 
Demirel faktörleri 
şöyle sıralıyor: 
-Kadının yaşı: Erkek 
faktörü de dahil olmak 
üzere tüp bebek uygu
lamasını gerektiren 
tüm durumlarda 
başarıyı etkileyen en 
önemli faktörlerin 
başında kadının yaşı 
geliyor. Öyle ki 35 yaş 
altı kadınlarda başarı 
oranı yüzde 44.2 iken 
42 yaş ve üstü kadın
larda yüzde 13'lere 
kadar düşüyor.
-Kadının yumurtalık 
rezervi :Tüp bebek 
tedavisine başla
madan önce, çeşitli 
hormon ve ultrasono- 
grafik incelemeler ile 
belirlenen bu durum 
tedavi sonucunu etk
iliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 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 Tanm 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 imam 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.Savcıhğı 51310 53
C.Sşvcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

■

E

B

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

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

TÜP DAĞITICILARI
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 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 2467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

1 AKCAN PETROL 613 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram GünleriıvePazar günleri yayınlanmaz)
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_ , OOĞALGAZ
Buderus mi

KAZAN
(flSISAİÖ 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

--------- -



Borular Manastır’a taşınıyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Takan yok...
Belediye heyeti RomanyalI kardeşşehir gezisin 

den döndü.
Bir haftalık ayrılık, büyük bir ayrılık değil.
Bu arada yaz ayının en sıcak günlerini yaşı yoruz.
Nem oranı yüksek olan bölgemizde neredeyse 

soluk alamıyoruz.
Bu sıcakların ardından yağışların gelmesi normal. 
Bugünden başlayarak bölgemizi de etkileyecek 
yağışların geldiği dün haber ajanslannda önemli 
haberdi.
Yaz sezonu boyunca İstiklal Caddesindeki seyyar 
manavlardan yakındık..
Belki bililerine “ne olacak vatandaş ucuz meyva 

alıyor" diyebilir.
Kent kültüründe her köşede bir manav olmaz.
Seyyarlar işin kolayını bulmuşlar, halden aldıkları 

meyvaları gezip satacaklarına, işlek caddelerin 
köşelerini tutuyorlar.
Buna ne trafik, ne polis, ne de belediye zabıtası 

engel olmuyor.
Aslında bu memurlar görevlerini yapmıyorlar.
Dün, belediye zabıtasını uyardım.
“Akbank aralığının iki köşesi de tutulmuş, buna 

engel olun, vatandaş aracıyla sokağa giremiyor” 
dedim.
Dinleyen kim?
Gemlik sahipsizi değil.
Biz esnaflar olarak imza toplayacağız veya 

yargıya başvuracağız.
Sorumlu birilerini arıyoruz varsa sesini çıkarsınlar.

Manastır’ın aylardır denize akan kanalizasyon pislikleri, kopan boruların 
onarılmasından sonra eskisi gibi kıyıdan 550 metre uzakta denize 
bırakılacak. Boruları onaran Güler Dalgıç firması, Balıkçı Barınağı 
rıhtımında onardıkları boruları dün Manastır’a taşımaya başladı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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I Diş Hekimi Özcan VURAL 
| ozcanvural1933@hotmail.com 

Pl www.ozcanvural.tk

Gazetecilik
Günlük Ulusal haberleri okuduğunuz 

da size ters gelen, inanılmaz olaylarla 
-haberlerle karşılaşır, akıl ve izana 
uymayan bu haberleri hayretle okur
sunuz.

Bunlar daha çok ulusal gazeteler de 
olur.

Yerel gazetelerde uydurma haber
lerin kokusu hemen çıkacağı için bun
lara raslamazsınız. (Körfez de hiç olmaz 
)

Haberi çarpıtarak daha ilginç hale 
getirmenin gazetecilikte tanımı “ 
Habere takla attırmaktır.”

Ulusal gazetelerin neredeyse “ister 
inan, ister inanma” köşelerine 
dönüştüğü bir ülkede buna pek gerek 
yoktur, ama yine de bazı haberlere 
takla attırılır.

İşte çarpıcı bir örnek :
Ulusal gazetelerde bir haber, Trafik 

kazasında ölen 8 yaşında ki çocukları 
için tazminat talep eden ana -babaya

“Ölümden kazançlı çıktınız “ diyen 
bir bilirkişi raporu verildiğini okuyor
sunuz. Okuyunca şaşırıyor, adeta 
çarpılıyorsunuz,böyle şey olur mu ,bu 
ne vicdansızlık diyorsunuz.

Acele etmeyin, hemen karar ver
meyin.

İşin içi yüzünü bilmeden - öğren
meden konuşursanız yanılıyorsunuz.

Çünkü haber, eksik, takla attırılmış. 
Ailesi ölen çocuğun 10 yıl sonrasından 
itibaren kazanacağı paraları mahkeme
den talep etmiş. Çocuklarının 18 
yaşından sonra kazanacağı paralardan 
mahrum kalacakları gerekçesiyle maddi 
tazminat talebebin de bulunmuş.
Bilirkişi raporunda ise ileride 
kazanacağı paraları talep eden aileye “ 
Çocuk o paraları kazanana kadar ne 
kadar para harcanacağını” hatırlatmış.

İşin aslı bu...
Ama ulusal gazetemiz haberi öyle 

ters yüz ederek veriyor ki, okuyanları 
yerinden zıplatıyor.

Yıllar geçtikçe Türkiye ‘de yalan 
haberler verme hastalığı gittikçe artıy
or.

Her şey yalan üzerine kuruluyor....
Koca koca adamlar, devasa gazetel

er ve gazeteciler Bile bile yalan yazıyor 
; Kendi kurumlan kendi yararları için 
benim temiz -saf halkımın 
karşısına utanmadan çıkıyorlar. ( Yalan 
haberlerle ) Utanç - özür dileme - 
tekzip kelimeleri Sözlüklerde kaldı.

Kazan ama ne şekilde olursa olsun 
kazan. ( haksız -ahlaka aykırı olsa dahi 
kazan.) Kazanmak hayatlarının ekseni 
oluyor. Böyle düşünen bir gençliği de 
yetiştirmenin tehlikesi Karşımıza her 
gün artan bir oranda çıkıyor.

Ey benim saf - temiz halkım bizlere 
yazık olmuyor mu.?

Kendilerine
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bir zamanların 
vazgeçilmez sahili 
olan Manastır 
kıyılarında eskiye 
özlem giderek 
artarken bazı 
vatandaşlar ileriye 
dönük önlem 
almaya başladılar. 
Manastır'da bulu
nan Körfez sitesi 
ile Karayolcular 
sitesinde oturan 
vatandaşlar 
sahilden denize 
doğru yaklaşık 
20 metrelik dolgu 
alanı yaparak 
suların kum topla
masını sağlıyorlar. 
Denize girilecek 
yerleri kalmayan 
ve kayalık sahilde 
dalgaların getirdiği 
kumların kalıcı 
olması için yaptık
ları mendirek biçi
mindeki dolgunun 
yanı sıra sahili pis
likten temizleyen 
site sakinleri iieriki 
yıllarda yaptık
larının ne denli 
doğru olduğunu 
herkesin göreceği
ni belirtiyorlar.

S™

ADNAN TURAN
1 Her türlü araç devir^f 

Yeni kayıt
Plaka ,■ Ruhsat, Fenni 

muayene 
Sigorta işlemleri yapılır;- .

KfflSs 51 R)@s = SÎİRflİUtlCS 
Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

Manastır’da BParkasında 
Tetik Apt. 5 katlı, 4. katı 

120 m2 asansörlü,* 
kat kaloliferli, saten boyalı 

daire satılıktır.
GSM: (0.533) 710 57 71 
Tel: (0.224) 514 51 52 

GSM: (0.532) 436 68 73

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Yerinden koptuktan sonra aylarca deniz üstünde kalan boruların onarılma işleri sorun olmuştu

Manastır’ın kanalizasyon
boruları yerine taşınıyor

Manastır’ın aylardır denize akan kanalizasyon pislikleri, kopan boru
ların orarılmasından sonra eskisi gibi kıyıdan 550 metre uzakta denize
bırakılacak. Boruları onaran Güler Dalgıç firması, Balıkçı Barınağı 
rıhtımında onardıkları boruları dün Manastır’a taşımaya başladı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Manastır’da denizin 
dibinde bulunan ve 
hasar gördüğü için 
koparak su yüzüne 
çıkarak aylarca 
deniz yüzeyinde 
yüzen kanalizasygn 
borularının onarımı 
tamamlandı.
Yaklaşık 550 metre 
uzunluğundaki poli
etilen borular, 
denizde dalgaların 
tahrip etmesi 
nedeniyle bazı yer
lerinden koparak su 
üstüne çıkmıştı. 
Manastır da oturan
ların şikayetleri 
üzerine gazetemiz 
konunun üzerine 
giderek, kanalizas 
yon boralarının 
onarılması için yap
tığı yayınlardan 
sonra Gemlik'in su

Manasatır’ın kopan ve Güler Dalgıç fiirması tarafından onarılan kalalizasy- 
on borullarının yerine taşınma işlemine başlandı. Dün Balıkçı Barınağından 
denize indirilen borular Manastır’da deniz biline monte edilecek.

ve kanalizasyon 
işlerini yürüten 
BUSKİ boruların 
onarım işini Güler 
Dalgıç firmasına 
verdi.
Firma, Manastır’daki 
boruları onarabilmek 
için Gemsaz sahilleri 
ne götürünce, 
çevrede oturan 
vatandaşlarca tepki 
ler doğmuştu.
Önce boruların 
gemilerden atıldığı 
iddia edilmiş, 
ardından da boruların 
sahibinin Marmara 
Kimya Sanayii’ne ait 
olduğu iddia edilmiş, 
ancak boruların 
gerçek sahibinin 
BUSKİ olduğu 
anlaşılmıştı.
BALIKÇI 
BARINAĞINA 
TAŞINDI 
Kanalizasyon boru
larını bu kez Gemlik 
girişinde bulunan

beton zemine getiren 
firma yetkilileri bu 
kez de borularda 
bulunan midyelerin 
çıkardığı pis kokular 
yüzünden çevrede 
oturanların şikayetini 
aldı.
Onarım çalışmalarını 
bu koşullarda 
tamamlayan firma 
sahibi Tamer Güler, 
polietilen boruları 
özel yöntemlerle 
Manastır sahiline 
götürmeye başladık
larını ve iki-üç gün 
içinde taşıma işinin 
bitirileceğini söyledi. 
Manastır’a çekilen 
borular daha sonra 
batırıldıktan sonra 
yerlerine monte 
edilecek.
BUSKİ kanalisazyon 
şebekesini borulara 
bağlayarak 
Manastır’ın evsel 
atıklarını 550 metre 
kıyıdan uzağa denize

salacak.
KÖKLÜ ÇÖZÜM 
İSTİYORLAR
Manastır’daki evsel 
atıkların 550 metre 
denizin derinliklerne 
bırakılmasının kanali 
zasyon sorununu 
çözmediğini söyleyen 
Manastır sakinleri,

BUSKİ’nin bir an 
önce bölgenin deşarj 
projesini hazırlayıp, 
Gemlik kanalizasyon 
şebekesine veya ayrı 
bir şebeke proje
lendirerek sorunu 
çözmesi gerektiğini 
söylediler.

Onarım çalışmalarını yürüten firma yetkilileri 
dün orardıkları boruları denize indirerek 
römorkörle yerine çektiler.

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Kurşunlu’da bir Halime teyze vardı!
O öldüğü gün balıklarda intihar etti...
Kurşunlu Beldesi, benim köyüm...
Elektrik direklerinin geldiği o günlerde çocuk

tum.
Yıl 1974 Kıbrıs Savaşı...
Köyün en bilgili kadını yengem Halime Dalkılıç, 

okuma yazması yoktur ya, gazeteleri hiç kaçırmaz, 
okutur torunlarına..Haberleri ..

Gecenin bir yarısı tek tük yanan elektrik lam
balarının sönük ışığında ‘çat’ kapı gelirdi.

Öğretmen yeğeni babam Salih Kayır’la poli
tikayı konuşurlar..Kıbrıs Savaşı’nın en hararetli 
günleri..Bir tek köy kahvesinde siyah beyaz tele
vizyon var.,25 yaşında dört çocuğu ile dul kalan 
Halime Dalkılıç, beylerin zeytinliklerinde amele 
olarak çalışarak çocuklarını büyüttü...

Akşam alacası çökmüştü...“Hadi more , yürü 
kahveye” dediğinde afallamıştım..Köyün mey
danında yer alan kahvenin önünden geçmek bile 
yasaktı, kadınlara..Oğul Tahsin kahveyi işletiyor..

Dalıverdik kahveye...Tek lambanın ışığında 
televizyonun önünde toplanmış köy erkekleri..

Yengemle yerimizi alıyoruz, bana gazoz, 
yengeme demli çay..

Karaoğlan ekranda..
Görüntüler içler acısı...Küvette doğranan o 

kanlar içindeki birbirine sarılmış anaoğul görün
tüsü hala yüreğimde acı bir fotoğraftır...

Her köye bir Halime teyze lazım...
Oğlu Tahsin balıkçı.. Ortaokula gidiyorum ya, 

benim yaşımdan çok okul yolun olmamdan saygı 
görüyorum. Bizim gibi Arnavut kökenli yengem , “ 
Hadi more çika (kız) balıkçılar dönüyor” diyerek 
beni güneşin günle buluşmadığı anlarda 
uyandırıyor.. Marmara denizi...Balığın her çeşi
dinin dans ettiği yıllar.. Yanlış anımsamıyorsam 
‘haliç açılmadan önce’, 163 çeşit balık 
vardı..Sonra iki elimin parmağından az...Dalan 
Haiıç'ı gözleri g ı di mavi yaptı da, Marmara’yı da 
bittirdi!..

Balıkçılar karaya yanaşıyorlar.. Ağın içinde 
toplanan balıklan, balığın türünü kokusundan 
anlayan Tahsin Reis atıveriyor çakıllara.

Kıpır kıpır oynuyor balıklar.. Gece uyuyan 
deniz sabah da uykuda..Oysa öğlenle birlikte 
sanki güneşi sevmezmişçesine azıverir anla
mazsınız bu deniz... Kurşunlumdaki denizimin adı 
Poyrazdın.Her türlü balığın içinde kırmızı renkli 
karidesleri ayırıyorlar.Jçim kalkıyor kırmızı iğrenç 
böceklerden..Ondandır yemem karidesi..

Şimdi pahalı balık karides...
Ben ise hala denizin böceği derim...Karada 

karafatmaları sevmem, denizde karidesleri..
Yengem ateşi yakmıştır...Canlı balıklan 

kafasından koparıp pişirir..
Balıkçı tayfasının kahvaltısı Halime yengemin 

ellerinden..O balığın tadını ömrüm boyunca bula
madım.. Derme çatma üç nacağın üzerine konulan 
kara tavadaki zeytinyağında pişen balıklar...

Yiyebildiğin kadar yeee...
Kurşunluluyum hala yazlan...Zira yosunsuz 

yaşayamam..Hele ki poyrazsız...
Artık balıkçılar yok.. Balıkçı reislerin oğullan 

minibüs işi yapıyor...
Ya da zeytincilik..Belediye de görevli olanlar da 

az değil. Deniz köylüleri zeytinlerini satıp, villa 
dedikleri o beton yığınlannda yokluğu yaşıyor 
..Yengemin torununun villasında oturuyorum..Alt 
kattan sesler gelmesi ile eğildim ki, Halime 
yengemin gelini koymuş balkona leğeni, bulaşık
ları tezgahdaymışçasına yıkıyor. Suları da aşağı 
atıyor.. Bahçeli evlerden sığılmıyor beton yığın
larının o açık mutfaklarına...Balıkçıımı.... sesi ile 
babam koşturuyor...Skodanın arkasında üzerler
ine serpilen buzlar içinde balık..Hamsiiiiii yok..

O hamsi ki, bir yıl karaya vurdu..Çakıi taşlarını 
kapattı da, atmaya yetiştiremediler..

Gemlik balığı, diyor balıkçı..“Gemlik balığı ise 
yenmez” diyorum.. Bakıyor balık tüccarı yüzüme..

Gemlik de deniz var ama fabrika atıkları, gemi
lerin atıklarından tehlikeli deniz...

Bozuluyor tüccar balıkçı..
Babam “Bir kilo barbunya ver” diyor..
Biz balıksız yapamayız ki..
Halime yengem olsaydı, ne olurdu?
Oğlu Tahsin reis villasının balkonundan 

seyrediyor, denizi..
Eşi Fatma balkonda bulaşıkları yıkıyor..
Torunları yüzüyor rengi kaybolan denizde.. 
Televizyonlar mı renklendi, deniz ise renksiz. 
Kıbrıs davası sürüyon.Karaoğlan ise olmuş 

AloğlanL.Ben ise hamsinin lezzetini arıyorum..
Bugünlük bu kadar yeten.Sevgiyle kalınız.
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Kaymakam adayı almacalı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İçişleri Bakanhğı'nda 
Mülki İdare Amirliği 
Hizmetleri sınıfında 
boş bulunan 41 
(kırkbir) adet 
Kaymakam Adayı 
kadrosuna yarışma 
ve yeterlilik sınavı ile 
personel alınacağı 
açıklandı.
İçişleri 
Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
sınava katılma 
koşullarında Üniver
sitelerin Siyasal 
Bilgiler, Hukuk, İkti
sat, İşletme, İktisadi 
ve İdari Bilimler 
Fakülteleri ile bun
lara denkliği 
Yükseköğretim 
Kurulu tarafından 
kabul edilen yurt 
dışındaki en az dört 
yıl süreli fakülteler
den mezun olmak 
aranıyor.
Adaylarda 1 Ocak
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Balık tutma zevkini
Her çeşit balık ağları 

* Sakana Misina Ağları 
* İP Ağ 
y Fanya 
y Mantar, kurşun 
✓ İp Çeşitleri 
✓ Sandal Malzemeleri

Kürek
* Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

bizimle yaşayın..

2005 tarihi itibariyle 
30 yaşını bitirmemiş 
olmak aranırken 
(01.01.1975 ve daha 
sonraki tarihlerde 
doğanlar) (Ancak 
askerlim ödevleri 
sırasında yukarıda 
belirtilen yaş sınırını 
geçirmiş bulunan
ların terhislerini 
müteakip açılan ilk 
sınava müracaat 
etmiş olmaları şartıy
la, mevcut yaş 
durumları sınava 
alınmalarına engel 
teşkil etmez) deniliy
or. Adaylarda aranan 
koşullarda 15-16 
Kasım 2003 veya 10- 
11 Temmuz 2004 
veya 02-03 Temmuz 
2005 tarihlerinde 
yapılan Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı (KPSSP37) 
puanının 75 ve üzeri 
olması aranıyor. 
Sınava katılabilmek 
için müracaat formu 

ve istenen belgeler 
ile birlikte 22 
Ağustos-04 Eylül 
2005 tarihleri arasın
da çalışma saatleri 
içinde Bakanlık 
Merkez Binası 
Personel Genel 
müdürlüğünde bulu
nan sınav bürosuna 
müracaat edilecek. 
Başvuruların 30 
ağustos Sah ve 03- 
04 Eylül Cumartesi- 
Pazar günleri de 
kabul edileceği açık
lanırken posta ile 
müracaatların kabul 
edilmeyeceği bildiril- 
di.Adayların yazılı 
sınavları ise 16 Ekim 
2005 Pazar günü 
saat 09.30'da 
Ankara'da yapılacak. 
Yazılı sınavı 
kazananlar Bakanlık 
merkezinde ilan 
edilecek bir tarihte 
sözlü sınava tabi 
tutulacakları 
açıklandı.

Bisiklet kazalarına
mani olunamıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Cadde ve kaldırım
larda kimseye 
aldırış etmeden 
bisiklet kullanan 
kişiler yaptıkları 
kazalar insanları 
tedirgin ediyor.
Yayaların 
yürümelerini 
engelleyen ve bir 
anda insanların 
arkasından gelerek 
ellerine, bellerine ve 
bacaklarına bisikle
tle verdikleri zarar

lar sonrasında bir 
şey olmamış gibi 
kaçan kişilere ne 
yazık ki engel olu- 
namıyor.
Bu kazalardan biri 
dün İş Bankası 
önünde yaşandı. 
İskele tarafından 
hızla gelen 
bisikletli bir genç 
yolda yürüyen bir 
bayanın ayak par
mağı ile kolunu 
yaraladı.
Bir süre olay 

yerinde hiçbir şey 
olmamış gibi duran 
genç daha sonra 
hiçbir şey olmamış 
gibi insanların 
bakışları arasında 
olay yerinden 
uzaklaştı.
Ayak parmağı ile 
kolundan hafif 
şekilde yaralanan 
bayan yanındaki- 
lerin yardımıyla pan 
suman yaptırmak 
üzere eczanenin 
yolunu tuttu.

<

** veiğermakemder ilehitmetinitfeyiz

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

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

KİRALIK VİLLA I 
Umurbey’de Kiralık 

Tripleks villa
Güneş enerjili, LPG ısıtmalı
GSM: (0.532) 815 86 96
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Hafta sonu yağış var Facia kıl payı atlatıldı
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, hafta 
sonu yurdun kuzey 
ve batı kesimlerinde 
sağanak yağış bek
lendiğini bildirdi. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan 
"Meteorolojik 
Uyarı"ya göre, yur
dun kuzeybatı kes
imleri, akşam saat
lerinden itibaren 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisine 
girecek.
Marmara'nın batısı 
ve kuzey Ege'de 
başlayacak yağışlar

yarın Marmara, 
kuzey ve kıyı Ege ile 
Batı Karadeniz'in 
batısı, Pazar günü 
Marmara, Ege, batı 
Akdeniz, Batı 
Karadeniz ile İç 
Anadolu'nun kuzey
batısında devam 
edecek.

Sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
şeklinde görülecek 
yağışların yarın kıyı 
Ege ile Çanakkale, 
Edirne, KIrklareli ve 
Tekirdağ 
çevrelerinde, Pazar 
günü ise 
Marmara'nın doğusu 
ve Batı
Karadeniz'de etkili 
olacağı tahmin 
ediliyor.
Hava sıcaklığı hafta 
sonu yağış alan 
kesimlerde azala
cak, diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
beklenmiyor.

Orhangazi'de 
sürücüsünün ışık 
ihlali yaptığı öne 
sürülen TIR, 
kavşakta bir kamyo
nete bindirdi. 
Kamyonetin 
devrildiği kazada, 
sürücüler hafif şek
ilde yaralandı. 
Bursa Haber Ajansı 
Orhangazi İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göçe, 
kaza, dün sabah 
saat 10.30 sıraların
da Işıklar 
Kavşağı'nda mey
dana geldi. 
Kavşakta ışık ihlali 

Göle içme suyu
Her gün yüzlerce insanın piknik ve serinlemek için tercih ettiği 
İznik Gölü'nün Orhangazi yakası artık içme suyuna kavuşuyor. 
Orhangazi Belediyesi Göl Hüsnü Tozkoparan Korusu'na içme 
suyu şebekesi çekmek için çalışma başlattı. Çalışmaların bir ay 
içerisinde tamamlanması beklenirken, belediye yetkilileri, böl
genin turizm açısından önemli olduğunu, diğer altyapı eksiklik
lerinin de bir bir giderileceğini bildirdi.

yaptığı öne sürülen 
Mahmut S.(38) 
yönetimindeki 16 
ZE 919 plakalı TIR, 
Orhangazi istikame
tine seyreden Ali 
D.'nin(33) kullandığı 
16 VF 151 plakalı 
kamyonete yandan 
bindirdi.
Kavşağın savaş 
alanına döndüğü 
kazada, devrilen 
kamyonetin 
sürücüsü, şoför 
mahallinden güçlük
le çıkarılırken, hafif 
şekilde yaralanan 
Mahmut S.(38) ve 
Ali D., ambülansla 
Orhangazi Devlet

Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatan polis, 
ayaktaki tedavi
lerinin ardından 
taburcu edilen 
sürücülerin ifadeler
ine başvurdu. 
Bu arada, facianın 
eşiğinden 
dönüldüğü kazanın 
ardından trafik bir 
süre aksadı. 
Devrilen aracın 
çekici yardımıyla 
yoldan kaldırıl
masının ardından 
trafik yeniden nor
male döndü.

GEMLİK'TE BİR İLK

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.30 17.00
Dr. Erten OKAY 

Radyoloji Uzmanı
ULTAASONOGAAFI

J SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
✓ ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

SPİRAL RİLGİSAVAALI TOMOGRAFİ

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 
Z4 SAAT 

5136529MOLU 
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.

TCI 1 RR Adres: Dr. Ziya Kaya Mahallesi
ICLıVİvVVCv VV Dutluk Sok No: 3-GEMLİK

FAX: 513 65 18
(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 

e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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8i Sınriji öııHerabri
İngiltere Başbakanı 
Tony Blair, ülkesinde 
nefreti körükleyen ve 
şiddeti savunanlara 
karşı yeni sınırdışı 
önlemleri alınacağını 
açıkladı.
Blair, Londra'da 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
hükümetinin, 
gerekli olması halinde 
bu sınırdışı önlem
lerinden doğacak 
yasal sorunlarla ilgili 
olarak insan hakları 
yasasında değişiklik
ler yapmaya hazır 
olduğunu belirterek, 
"Oyunun kurallarının 
değiştiğinden 
kimsenin şüphesi 
olmasın" dedi.
Ülkede genç 
Müslümanları 
radikalleştiren 
gruplara karşı sıkı 
tedbirler alma 
sözü veren Blair, 
hükümetinin, bir ay 
süreyle ülkeden 
sınırdışı edilmeyle 
ilgili yeni düzen
lemeleri görüşeceğini

ve yasanın yıl sonuna 
kadar çıkarılmasını 
istediğini belirtti.
Tony Blair, 
hükümetin, yeni 
önlemler 
çerçevesinde aşırı 
dinci internet siteleri, 
kitapçılar ve örgüt
lerin listesini 
çıkaracağını ve 
bunlarla bağlantılı 
olan yabancıların 
sınırdışı edilebileceği
ni söyledi.
Önlemlerin • 
nefreti körükleyen din 
adamlarını da kapsay
acağı belirtildi.

İngiltere
Başbakanı Blair ayrı
ca, aşırı dinci Hizbüt 
Tahrir ve El 
Muhacirin'in yerine 
geçen örgütün, 
Ingiltere'de faaliyet 
göstermelerinin 
yasaklanacağını 
açıkladı.
Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'ni imza
layan ülkelerden biri 
olan İngiltere'de, kişi
leri işkence görme 
veya öldürülme ihti
mali bulunan 
ülkelere sınırdışı etm
eye izin verilmiyor.

Asker çekilmesinde 
kan dökülebilir

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali 
Talat, Kıbrıs'ta çözüm olmadan 
Türk askerinin adadan çek
ilmesinin sıcak olaylara, kan 
dökülmesine neden olabileceğini 
belirterek, bu konuda gerçekçi 
olmak gerektiğini söyledi. 
Aylık basın toplantısında, Kıbrıs 
sorununa ilişkin son gelişmeleri 
değerlendiren Talat, Türk 
askerinin ancak bir çözümle 
adadan çekileceğini ifade ederek, 
Türkiye'nin Annan planını 
destekleyerek bunu ortaya koy
duğunu kaydetti.
"Türk askerinin çözüm olmadan 
adadan çekilmesinin gerçekçi bir 
yaklaşım olmadığının" altını çizen 
Talat, bunu BM Güvenlik 
Konseyi'nin de bildiğini belirtti. 
Azerbaycan'dan Ercan 
Havaalam'na direkt uçak seferine, 
Rum tarafı ve Yunanistan'dan çok 
düşük dozda tepkiler dışında tepki 
gelmediğini ifade eden Talat, 
"çünkü izolasyonların haksı
zlığının tüm dünya tarafından 
bilindiğini" vurguladı.
Bir soru üzerine, "ABD'nin Kıbrıs 
Türkleri üzerindeki izolasyonların 
kaldırılması konusunda bir 
şampiyon olduğunu" ifade eden

Talat, ABD'nin, işadamları heyeti 
ve kongre üyelerini göndererek, 
bu konuda öncü olduğunu, şimdi 
doğrudan uçuşlar yolunun 
arandığını söyledi. ABD'den daha 
fazlasını beklediklerini dile getiren 
Talat, "Doğrudan uçuşlar bekliy
oruz" dedi.
Türkiye'nin gümrük birliği ek 
Protokolünü imzalamasının bekle
nen bir gelişme olduğunu, bu 
konu üzerinde birçok spekülasyon 
yapıldığını belirten Talat, 
Türkiye'nin yayımladığı deklarasy
onla Kıbrıs'a nasıl baktığını, Rum 
tarafını tanımadığım, Kıbrıs 
Türklerini desteklemeye devam 
ettiğini ortaya koyduğunu söyledi. 
Talat, Türkiye'nin şimdiki haliyle 
"Kıbrıs"ı tanımasının imkansız 
olduğunu" vurgulayarak, 
Türkiye'nin bir çözüm sonrası 
yeni yapıyı tanıyacağını ortaya 
koyduğunu belirtti.
Rum yönetimi lideri Tasos 
Papadopulos'un, kendisiyle 
görüşmekten kaçındığını, bunu 
yaparken de, günahını gizlemek 
için kendisini suçlamaya 
çalıştığını kaydeden Talat, Rum 
basınına, çözüm için Rum lider
liğini sorgulaması çağrısı yaptı.

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

XDEö“ AOA PANSİYON
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

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

ş™i Derea0z| Mevk" ■ Büyükkumla I GEMLİK
,"“™*;X"C7!BURSA Rezervasyon Tel: 539 03 03

İG



6 Ağustos 2005 Cumartesi Sayfa 7

Memura seyyanen zam
Hükümet, kamudaki 
maaş adaletsizliğini 
gidermek için düşük 
maaş alan 1 milyon
dan fazla memura, ek 
iyileştirme yapma 
kararı aldı.
NTV'ye bilgi veren 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 1 
Ocak 2006'dan geçer
li olmak üzere, 
seyyanen bir artış 
düşünüldüğünü 
söyledi. Memurların 
içinde bir bölümün 
diğer memurlara 
göre kendi yasaların
da yaptırdıkları 
düzenlemelerle daha 
fazla maaş aldığını 
belirten Şahin, "Asıl 
şikayet ve eleştiri 
bundan geliyor. Bunu 
acaba nasıl birbirine 
yaklaştırabiliriz. Bu 
konuda çok ciddi bir 
çalışma yaptık. 
Adaletsizliği gider
mek için çalış
malarımızı bitirdik" 
diye konuştu. Bunun 
seyyanen bir artış 
olacağını kaydeden 
Şahin, düzenlemenin

Atamaların yürütmesine durdurma
Danıştay 8. Dairesi, öğretim elemanlarının açıktan atanmasında 

Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığımdan izin alınmasını öngören
Başbakanlık düzenlemesinin yürütmesini durdurdu.

Dairenin kararında, 
bilimsel özerkliğe 
sahip yükseköğretim 
kuramlarının öğretim 
üyeleriyle öğretim 
üye yardımcıları 
arasında bilimsel 
amaç ve ilkeleri 
yönünden ayrım 
düşünülemeyeceği 
belirtildi.
Geçmiş yılların bütçe 
kanunlarında da 
yardımcı doçent ve 
araştırma 
görevlilerinin atan
masına kısıtlamalar 
getirildiği anım
satılan kararda, 
Anayasa Mahkemesi 
ve Danıştay tarafın

bir milyondan fazla 
memuru ilgilendire
ceğini söyledi. 
BÜTÇEYE 2 
KATRİLYON YÜK 
GETİRECEK 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
daha önce personel 
kanunu içinde 
düşünülen bu düzen
lemenin neden ayrı 
bir kanun olarak gün
deme getirildiği 
konusunda ise, 
"Personel kanunu 
160 maddelik büyük 
bir paket. Bunun 
.oecici bir maddesi ile 
biz bu adaleti sağla
maya çalışıyoruz 
ancak bu kanunun 
yasalaşması çok 
gecikebilir. Bu geçici 
maddeyi oradan 

dan bu uygula
maların hukuka 
aykırı olduğu 
yönünde kararlar 
verildiği ifade edildi. 
Kararda, kadro sınır
laması dışında tutu
lan öğretim üyelerine 
yönelik yaklaşımın, 
aynı konumdaki 
öğretim üye yardım
cıları için de göster
ilmesinin eşitlik ve 
tutarlılığın gereği 
olduğu vurgulandı. 
Üniversitelerin yetkili 
organlarının, kamu 
görevinin gereklerini 
ve bilimsel gereksin
imlerini gözeterek 
özerklik anlayışı 

alalım müstakil 
olarak Meclis'e sevk 
edelim. 2006'nın 
başından itibaren az 
alan memurlara ilave 
iyileştirme yapalım 
diye düşünüyoruz" 
diye konuştu.
Bütçeye 2 katrily
onun üzerinde yük 
getirecek bu düzen
leme ile ilgili olarak 
Pazartesi günü 
Bakanlar Kurulu'na 
bilgi vereceğini 
söyleyen Şahin 
"Umuyorum tasarıyı 
önümüzdeki hafta 
imzaya açarız " dedi. 
Hükümetin 15 
Ağustos'ta başlaya
cak toplu sözleşme 
görüşmelerinde 
yüzde 7.4 maaş artışı 
önermesi bekleniyor.

içinde hareket ede
ceklerine işaret . 
edilen
kararda, "tersi yak
laşımlara karşı yargı 
yolunun varlığında 
kuşku bulunmadığı" 
da kaydedildi.
Danıştay 8. Dairesi, 
5277 sayılı 2005 Mali 
Yılı Bütçe

BELEDİYELER 
TOPLU SÖZLEŞME 
YAPIYOR 
Öte yandan, konfed
erasyonlar toplu 
görüşmeler 
öncesinde toplu 
sözleşme hakkı 
isterken, belediyel
erde örgütlü memur 
sendikaları yıllardır 
çeşitli adlar altında 
toplu sözleşme 
yapıyor. Yerel yöne
tim hizmetleri iş kol
unda bulunan 
sendikalar, belediyel
erle yaptıkları bu 
sözleşmeleri, 
Anayasa'nın 90. mad
desinin son fıkrasına 
eklenen "usulüne 
göre yürürlüğe 
konulmuş temel hak 
ve özgürlüklere 
ilişkin milletlerarası 
antlaşmalarla kanun
ların aynı konuda 
farklı hükümler içer
mesi nedeniyle çıka
bilecek uyuşmazlık
larda milletlerarası 
antlaşma hükümleri 
esas alınır" hükmüne 
dayandırıyor.

Kanunu'nun ata
malarla ilgili düzen
lemelerinin 
Anayasa'ya aykırılık 
iddiasıyla yüksek 
mahkemeye 
götürülmesine İse 
CHP bu yasanın 
iptali istemiyle dava 
açtığı İçin gerek 
görmedi.

Milletvekilleri
mayına çarptı

Bingöl'ün Genç İlçe- 
si'ne bağlı Servi 
Beldesi yakınların
da, aralarında Bingöl 
Valisi ile AK Partili 
milletvekillerinin 
bulunduğu kon
voyun geçtiği sırada 
mayın patladı.
Bingöl'ün Genç İlçe- 
si'ne bağlı Servi 
Beldesi yakınların
da, Bingöl Valisi 
Vehbi Avuç, AK Parti 
Bingöl milletvekil
leri, Feyvi Berdibek,

I ELEMAN ARANIYOR I 
DİKSİYONU DÜZGÜN 

BAYAN SEKRETER ARANIYOR,! 

Müraacat: AYDIN, 
514 ÖP 60 MADENCİLİK)

Muş Varto Nüfus Müdürlüğü’den 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Mahir BOZKURT

Mahfuz Güler, 
Abdurrahman Anık 
ve Bingöl Emniyet 
Müdürü Mehmet 
Gülnaz'ın bulunduğu 
konvoyun geçtiği 
sırada, yolda mayın 
patladığı bildirildi. 
Patlamada ölen ya 
da yaralanan 
olmadığı, konvoyda 
bulunanların 
helikopterle 
Genç İlçesi'ne 
ulaştırıldığı 
kaydedildi.
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Ozkök: Kısıtlı yetkiyle 
terör mücadelimiz sürecek

ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

Genelkurmay 
Başkanı Org. Hilmi 
Özkök, “TSK, 
bölücü terör 
örgütüne karşı 
mücadelesini kısıt
lanmış yetkilerine 
rağmen özveriyle 
sürdürmektedir ve 
sürdürmeye devam 
edecektir” dedi. 
Afganistan’da, İSAF 
harekatını tamam
layan Türk Silahlı 
Kuvvetleri personeli, 
Türkiye’ye döndü. 
Karşılama töreninde 
konuşan 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Hilmi Özkök, son 
günlerde artan terör 
eylemlerine işaret 
ederek, “Kısıtlanmış 
yetkimize rağmen, 
terörle mücadelemiz 
sürecektir” dedi. 
Son günlerde 
Türkiye’de meydana 
gelen, üzücü ve bir 

o kadar da 
düşündürücü terör 
eylemlerine kısaca 
değinmek istediğini 
belirten Orgeneral 
Özkök şöyle konuş- 
tu:“Terörizm bütün 
dünyada olduğu 
gibi, ülkemizde de 
ulusa acı çektiren 
asrın en acımasız 
hastalığıdır. PKK 
terör örgütünün son 
zamanlarda gerek 
askeri, gerekse sivil 
teSis ve personele 
karşı uyguladığı 
bombalama eylem
lerinin vahşet ve 
acımasızlığını hep 
birlikte üzüntüyle 
izlemekteyiz. 
Bombalama eylem
leri; bomba pat
ladığında kimin öle
ceğinin veya 
yaralanacağının 
önceden kestir- 
ilemediği, sadece 
insanlığa karşı işle

nen bir 
suçun vası
tası sayıl
ması 
gereken en 
aşağılık 
eylem 
tarzıdır. 
TSK, halkı 
eski acılı 
günlere geri 
götürmeyi 
amaçlayan 
bölücü terör 
örgütüne 
karşı 
mücadelesini 
kısıtlanmış 
yetkilerine rağmen 
özveriyle 
sürdürmektedir ve 
sürdürmeye devam 
edecektir. Bu 
mücadele, TSK ve 
diğer güvenlik 
kuvvetleri yanında, 
bütün halkımızın, 
yöneticilerimizin ve 
sivil toplum kuru
luşlarının da işti

rakiyle, topyekün bir 
tarzda yapıldığında 
daha etkileyici 
sonuçlar elde 
edilebilecektir. Terör 
örgütlerinin en kork
tuğu şey, toplumun 
kendilerinden başka 
tamamının el ele, 
gönül gönüle bir 
karşı cephe oluştur
masıdır” dedi.

FELÇLİ
Hiç koşturmadı 
Konuştu hep 
Şimdi dili felç 

Barda oturdu 
Rakı, şarap da ne ki 
Viski götürdü 
Şimdi eli felç

Eğilmedi yoksul önünde 
illa varlık da varlık 
Sonunda oldu tostoparlak 
Fark etmez eğileceği; fakat 
Şimdi beli felç

İşedi
Hem de lodosa karşı 
Yüreğine işledi koku 
Hiç duymamış ’yok’u 
Siyekten yedi oku 
Şimdi seli felç 

Rüzgâr, fırtına yaz gelir 
Gelin giderse kız gelir 
Ağır baş da neymiş 
Hortum bize vız gelir 
Dedi ve,..Şimdi yeli felç

y I I

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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Benzinin çıkış 
fiyatına zam geldi

Benzinin çıkış 
fiyatına zam geldi 
TÜPRAŞ benzin 
rafineri çıkış fiyatını 
yüzde 1.9-3.9 
arasında değişen 
oranlarda artırdı. 
Yeni zamlar 
süper benzin, 
kurşunsuz benzin 
ve 98 oktan benzinin 
fiyatını artırdı. 
Tüpraş benzin 
rafineri çıkış fiyatını 

yüzde 1.9-3.9 
arasında değişen 
oranlarda artırdı. 
Süper benzinin 
rafineri çıkış fiyatı 
yüzde 3.9, 
kurşunsuz 
benzinin rafineri 
çıkış fiyatı yüzde 
1.9 artırılırken, 98 
oktan kurşunsuz 
benzinin rafineri 
çıkış fiyatı yüzde 
3.7 artırıldı.

Gençler ‘online’
ış aramaya

Yaklaşık 6 yıldan bu 
yana etkin olan işe 
alımda online uygula
ma, üniversite 
mezunu gençlerin ve 
firmaların tercihi 
oluyor.
İşe alımda online 
uygulama, üniversite 
mezunu gençlerin ve 
firmaların tercihi 
oluyor. Türkiye’nin en 
büyük sorunlardan 
biri olan istihdam 
konusunda, son yıl
larda gerek işe alım 
gerekse iş bulmada

geleneksel yollar terk 
edilerek yeni yöntem
lere yönelinmeye 
başlandı. Bu yöntem
lerin öncülüğünü ise 
gelişen teknolojik 
imkanlar sayesinde, 
internetin de yaygın
laşmasıyla birlikte 
sanal ortamda 
faaliyet gösteren 
insan kaynakları 
siteleri yapıyor. Bu 
siteler yaklaşık 6 yıl
dan bu yana iş 
arayanların ve işv
erenlerin değişmez

rurken, firmalar da 
gazete ilanlarının 
yanı sıra elemanlarını 
bu sitelere verdikleri 
ilanla bulma yoluna 
gidiyor.

D€VR€N SATILIK 
T€K€L BAYİİ

Faal durumda 
(Gemlik Eczanesinin bitişiği) 

8.500.00 YTL
Tel : (0.224) 513 79 00

| GSM: (0.536) 257 03 85
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 491 31 30

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

adresi olmaya 
başladı.
İş arayanların çoğu, 
insan kaynaklan 
sitesinde bir 
özgeçmiş oluştu

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Yapılacak zeytin festivali
Her sene yapılması geleneksel hale gelen 

Gemlik Zeytin Festivali bu sene de yapılacağını 
zannediyorum.

Her sene 11 Eylülde olacağını tahmin ediyo
rum. Sakın beni kınamayın.Zamanın yaklaştığını 
hissediyorum.

Geçen sene bazı komşu devletlerden misafir
lerini gerektiği şekilde ağırlamıştık.

Bu sene de misafirleri en iyi şekilde ağırlarız.
Zeytin Festivali deyince benim aklıma 

Gemliğimizin zeytini geliyor.
Geçen sene görmediğimiz ve bu sene inşallah 

festivalin yapılacağı alana zeytin üreticilerinin ve 
onları dışta ve içte pazarlayıp satan tüccarların 
zeytin reyonlarını görmek isteriz.

Sadece Zeytin festivali üç dört Türkü okuyup 
geçiştirmek değildir.

İşte size birinci kordon. Zeytinciler buralara 
reyonlarını koyup hem göze hem de dışarıdan 
gelecek alıcılara hitap etsin.

Belki ilk sene istenilen amaca ulaşamaz ama 
seneler ilerledikçe festival değer kazanır.

Belediyenin yapacağı çok değişik etkinlikler 
olur. Sanatkarlara resim sergisi açı-labilir bir 
günlük. Ses yarışması yapılabilir buna zemin 
hazır. Sazlarımız var bir ilanla ses yarışmacıları 
bulunabilir.

El sanatları için şimdiden ilan vererek el işleri 
sergileri açtırılabilir.

Bunların masrafları olacağını zannetmiyorum. 
Mahalli gazetelere Bursa gazetelerine ilan ver
erek davet edilebilir. Hiç olmazsa karikatür yarış
ması yapılabilir.

İskele meydanı yapılırken sayın Belediye 
Başkanımıza bu pistte bir zeytin ağacı ve 
üzerinde zeytin toplayan bir bacımızın figürünün 
yapılması iyi olur, diye, hem sözle hemde bu 
köşede yazmıştım nedense. Sayın Başkan’a 
Allah sıhhat afiyet versin. Kimsenin önerdiğini 
pek kabul etme gibi bir düşüncesi olmu-yor. Yani 
demek istiyorum ki, kimseye kıymet verilmiyor. 
Hep beraber Atina olimpiyatlarını izlerken 
Yunanlıların abide olarak dünya’ya tanıttığı zeytin 
ağacını, şampiyon olan gençlerin başkalarına 
takılan taç ise zeytin dalından yapılmamışmıydı.

Dünyada zeytin dendiğinde Gemlik zeytini 
akla geliyor. Biz neden bunu tanıtma-yahm.

Birde spor etkinlikleri olabilir. İşte yeni 
yetiştirdiğimiz optimisciler var bir yarış tertip 
ettirilebilinir.

Voleybol müsabakaları genç takımlar için 
aranıpta bulunamayan fırsat 18-20 yaş gurubu 
maçları tertiplenebilir. İşte Zeytinspor körfez, 
Umurbey, Kumla, Gemlik icap ederse 
Orhangazidende takım davet edilebilir.

Neden bu masrafsız sportif faaliyetlere kıymet 
vermeyelim. Eğer organizasyonda zorluk çek
ilirse ben yardımcı olurum. Tabi çok bilenlerden 
bana pek fırsat vermezler. Atletizimde tek branşta 
müsabaka yaptırabiliriz., oda maraton koşusu 
olabilir.

ilk böyle başlanır. İlerisi için daha iyi 
düşüncelerle karşımıza gelebilir..

Ne olur birer madalya, kupa katı Idınzı diye 
birer sertifika verilir. Evet Başkanım sadece 
şarkı, türkü söylenmekle olmaz.

Festivallerin amacı tanıtmak ve kalıcı 
olmasıdır. Değişik müsabakalar eleme usulü 
yaşlılar takımı maçları değişik müsabakalar 
yapılabilir. Bu sene festival, festivale benzesin .

Bu sene nedense bu masrafsız sportif 
faaliyetlerine kıymet vermeyelim. Eğer organizas
yonda zorluk çekilirse ben yardımcı olurum. Tabi 
çok bilenlerden bana pek fırsat vermezler. 
Atletizimde tek bıranşta müsa-baka yaptırabiliriz, 
oda maraton koşusu olabilir. İlk böyle başlanır. 
Ilersi için daha iyi düşüncelerle karşımıza 
gelebilir. Ne olur birer madalya kupa katıldınız 
diye birer sertifika verilir.

Evet Başkanım sadece şarkı, türkü söylen- 
möekle olmaz.Festivallerin amacı tanıtmak ve 
kalıcı olmasıdır. Değişik müsabakalar yapılabilir.

Festival bu sene festivale benzesin.
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Bayanlar neden çalışmalı?
Para kazanmak için 
tabii ki. Sorunun en 
bariz cevabı bu. 
Ancak şimdi anne 
oldunuz ve artık 
hiçbir şey eskisi 
kadar basit değil. 
Düşünmeniz 
gereken fazladan 
şeyler var ve doğru 
karar vermelisiniz. 
Çalışmaya devam 
edip etmeme 
konusu,.anne 
olmadan önce 
çalışan pek çok 
kadının kafasını 
bulandıran bir 
konudur. Anne 
olduktan sonra ise, 
çalışmanınfinansal 
açıdan hem getirisi, 
hem götürüşü ola
caktır. Çalışma 
kararı alırsanız ve 
ailenizden biri 
çocuğunuzla ilgilen- 
emiyorsa, çocuk 
bakımına harcaya
cağınız para hiç de 
hafife alınacak bir 
miktar değildir. Bu 
nedenle çalışıp 
çalışmama kararı 
alırken, hesabınızı 

iyi yapmak 
yararınıza olacaktır. 
Tabii iş demek, 
sadece para demek 
değildir. Aileniz için 
neyin doğru 
olduğunu belir
lerken, göz önünde 
bulundurmanız 
gereken pek çok fak
tör vardır.
Nasıl karar vere
ceksiniz?
Diğer annelerle 
konuşun, hem 
çalışan, hem de 
çalışmayanlarla. 
Böylece çift yönlü 
bakabilirsiniz.
İşinizi ve ondan ne 
kadar hoşlandığınızı 
ya da hoşlan
madığınızı düşünün. 
Eğer işe mutlu gidiy
or, işinizi çok seviy
orsanız, evde çocuk 
bakmak bir nok
tadan sonra sizi sık
abilir.
Eşinizle konuşup, 
onun fikrini de 
sorun.
İşle ilgili seçenek
lerinizi olabildiğince 
uzun süre açık

tutun. Zorunda 
kalmadıkça da bu 
seçeneklerin önünü 
kapatmayın.
Kendinizin 
ihtiyaçlarını 
düşündüğünüz gibi 
çocuğunuzunkileri 
de düşünün.
Örneğin 
çocuğunuzun kronik 
bir rahatsızlığı varsa, 
sık sık hastaneye 
gitmeniz gerekecek 
demektir. Bu tür 
durumları da göz 
ardı etmeyin.
Evde kalmaya ya da 
çalışmaya devam 
etmeye karar vers
eniz de bu kararınızı 
istediğiniz zaman 
değiştirebileceğinizi 
unutmayın.
Kararınızı verirken, 

çalışan annelerle 
ilgili söylenen 
şeylerden etkilen- 
memeye çalışın. 
Çalışan bir anne 
olmanız, 
çocuğunuzu ihmal 
edeceğiniz anlamına 
gelmediği gibi, evde 
kalmak da bunalım 
ve sıkıntı dolu bir 
hayat anlamına 
gelmez. Çocuklarına 
bol zaman ayıran 
son derece enerjik, 
çalışan anne-babalar 
olduğu gibi, çalış
mayan ama çocuk
larına zaman da 
ayıramayan pek çok 
anne-baba olduğunu 
unutmayın.
Önemli olan, ayıra
bileceğiniz zaman ve 
enerjiyle ilgili

gerçekçi olmanızdır; 
her şeyi yapmanız 
değil.
Seçiminiz ne olursa 
olsun, zamanınızı iyi 
programlayın.
Böylece ailenizle 
yeterince çok zaman 
geçirebilirsiniz.
Ayrıca çalışmanın ve 
evde kalmanın da iyi* 
ve kötü yönlerini 
düşünmekte fayda 
vardır.
Çalışmanın iyi yan
ları:
Aile bütçesine katkı
da bulunmuş olur
sunuz.
Kariyeriniz devam 
eder.
Çalışma hayatının 
sunduğu sosyal etk
ileşimden ve 
entellektüel açıdan 
gelişmenizi sağlaya
cak bir ortamdan 
faydalanmış olur
sunuz.
İş ortamında kendi
nizi değerli 
hissedersiniz.
Çocuğunuza kreşte, 
yuvada, vs. daha 
zengin bir sosyal 

hayat şansı vermiş 
olursunuz.
Çalışmanın kötü 
yanları: 
Çocuğunuzla iste
diğiniz kadar çok 
zaman geçiremeye- 
bilirsiniz.
Daha çok yorulur
sunuz.
Hafta sonlarınız 
alışveriş, ev işleri ve 
çamaşırlar geçer. 
Ömrünüz 
çocuğunuzun bakımı 
için ayarlamalar yap
mak ve acil durum
larla geçer.

HAÇIN “
Yazan : Zebercet COŞKUN

Odada Mürsel efendiden başka kimse yok. 
Demirli pencereler, tahta sıralar. Soğuk, pis, 
dağınık her şey. Yine ağlamaya başladı Fatma 
hanım. Konuşamıyor, durmadan iniyor 
gözünün yaşı. İplik iplik... Ellerini saldı aşağı, 
yüzü açıldı Fatma hanımın. Bir sıraya oturdu. 
Boynu, çenesi ak tülbentle kapalı Fatma 
hanımın, tülbentin uçlarında sarı boncuk 
oyalar. Teninin sarısı tülbentin sarısına 
karışıyor. Yüzünün canı gitmiş, gözünün feri 
gitmiş... Nerde o pembe yanaklı, cıvıl cıvıl 
gözlü Fatma hanım...

Ağlama, Fatma!
Mürsel efendi daha da kötü. Düşünceli, 

bitkin ve de yorgun. Alnında yeni çizgiler 
belirmiş.

Nasıl ağlamam? Seni böyle, görüp 
de...

Hep benim yüzümden... Benim akılsız 
başım yüzünden...

Bırak şimdi! Onlar geçti... Geleceği 
düşünmeli...

Gelecek ne ki?
Tanrı bilir... Tüm umutları yitirmemeli... 
İzni kim verdi?
Mihran Kaymakam beyden aldı, ama 

Aram gavuru yüz sarı lirayı almadan sokmadı 
bizi kapıdan. İzin mizin tanımadı...

Bak Fatma! Parayı ona, buna savurma! 
Para sana gerekli olacak. Bizi bırak... beni 
bırak. Bizim için kurtuluş yok galan, bunu 
iyice anladım. Meğerki bizimkiler tepeden 
inme bir baskınla Haçin'i alsınlar... O da güç 
biraz... Höketçe'ye, Feke'ye benzemez Haçin. 
Şimdi beni iyi dinle!. Biz candan geçtik galan!.

Benim canım, Hüsnüyün canı, onunki bunun- 
ki... Burda olanlara kurtuluş yok... Hiç olmadık 
namusumuz kurtulsun... Sen, ötekiler, çoluk 
çocuk... Düşündüm, çok düşündüm.. Neye 
yarar ki, çok geç düşündüm, Fatma. Bu akılsız 
kafanın aklı başına geldi ama, iş de işten 
geçti... Affet beni!.. Atfetmişin kaç para? 
Atfetmişin hiç faydası yok. Canımla ödeye
ceğimi biliyorum... Şimdi hiç olmadık 
namusumuzu kurtarmaya bakmalı... Dinle! 
Hemen yarın sabah yanıya Mihranı al, ya da 
Seta'yı al! Onlara ölene dek güveneceğim. 
Onlardan başka güveneceğimiz de kalmadı. Al 
Seta'yı, doğru çıkın yukarı Amerikan 
Mektebine! Miss Cold'u gör, konuş! Yalvar, 
yakar, ne edersen et galan! Naime'yi alsın 
mektebe! Leyli... Burda kaç gecedir bunu 
düşünüyorum. Hiç olmadık biri selamete çık
sın çocukların... Yüz altın al yanıya, Miss 
Cold'a teslim et. Hem taksit parası, hem 
Naime için onda bulunsun. Yarını bilmiyoruz... 
Yarınımız yok buzum. Kızın beş on kuruş 
parası bulunsun. Miss Cold'da dursun 
para,ona teslim et... Bir de... Fatma, yalvar 
yakar Miss Cold'a, belki sizi de alır oraya... 
Olacak şe değil ama, senyine de yalvar. Hiç 
olmadık Faik'le Zekiye'yi... Hiç olmadık çocuk
ları. Bir süre sustu Mürsül efendi, konuşacak 
güç bulamadı, gözleri buğulandı, kızardı, ama 
AĞLAMADI. Ellerini burnunda, yüzünde 
gezdirdi. Senin sözünü tutmak varmış!.. 
Dinlemek varmış.. Bana müstahaktır, benim 
cezamdır, çekeceğim... Çekmem gerek, ama 
sizin vebalinin omzumda gideceğim.. Yüzlerce 
kez ölüp diriliyorum kaç gecedir. Uyku nedir 
bilmedi gözlerim... kendim için değil, sizin 
için... Çor çocuk için... Namus için...

Fatma hanım sessiz ağlıyor.
Git galan!

Gitti Fatma hanım.
Sokaklar yine dolu, yine gürültüler, gelen 

giden... Kar lapa lapa yağıyor... Sokakta

çarşaflı tek Fatma hanım var... Koşuyor... Bir 
kurtuluş yolu açıldı önünde... Ona koşuyor. 
Karlara bata çıka vardı eve. Dürüye, 
Hüsnü'nün karısı ve çocuklar merdiven başın
da bekleşiyorlar. Hiç biriyle konuşmadı. Teker 
kelimelik kısa cevaplar veriyor. Köşe odaya 
girdi. Mürsel efendinin karyolasının ayak 
ucunda bir ceviz sandık vardır, kilitli durur. 
Üstünde misafir yatakları, misafir yorganları 
yığılıdır. Çiçek işlemeli ak patiska örtü ile 
kapalıdır yatak, yorgan yığını... Fatma hanım 
konsolun alt gözünü çekti, kutular döktü 
ortaya. Bir küçük anahtar çıkardı bir kutunun 
altından. Sonra sandık üstündekileri boşalttı. 
Oymalı ceviz sandığın kilidine soktu anahtarı. 
Sabun kokusu yayıldı ortalığa. Bohçalar 
bohçalar... Uçları tenteneli, köşeleri kanaviçe 
işlemeli, kar gibi ak bohçalar. Bir bir çıkarıyor 
Fatma hanım... Yere halının üstüne dizdi. 
Sandığın dibinde bir torba var onu da çıkardı. 
Şıkırdadı torba. Düğümünü çözdü, elini içine 
daldırdı. Sarı liralar avucunda kayıyor. Yüz 
tane saydı bir yana...

Ve hemen o gün Seta'yı yanına alıp 
Amerikan mektebinin yolunu tuttu Fatma 
hanım. Mürsel efendi sabahtan demişti ama o, 
bugünün işini yarına bırakma! diyor. Hem de 
bildiğin işlerden değil bu iş.. Ölüm var ucun
da. Birer baston aldılar ellerine, karları dürtüy
orlar. Yumuşak yerlere basa basa yokuşu tır
mandılar. Haçin evlerinin bir bölümü görünür 
Amerikan mektebinin bahçesinden. Damlar ak 
pak; karşı tepelerde ak üstünde mavi, kurşini 
lekeler, gökyüzünün mavisi, bulutun akı, 
kurşinisi hep birbirine karışmış. Dipte Çatak 
deresi ince kara bir yılan gibi kıvrım kıvrım, 
pırıl pırıl... Mektep üç katlı, ahşap bir yapı, 
pencereleri kahverengi, duvarları ak yağlı 
boyalı. Bahçe dört bir yandan ağaçlarla 
çevrilmiş. Kara dallar üstünde kar yığınları 
birer karış...

Devamı var..
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Yetersiz beslenme 
şizofreni Mim artırıyor

İlaç değişimi hastalık 
riskini azaltıyor

Yetersiz beslen
menin, şizofreni 
hastalığı riskini 
artırdığı ortaya çıktı. 
İskoçyalı ve Çinli 
bilim adamlarının 
yaptığı araştırma 
kapsamında, Çin'de 
1959-1961 yılları 
arasında yaşanan 
kıtlıkta doğan çocuk
larla bu dönemden 
sonra ve önce 
doğanların 
karşılaştırıldığı 
bildirildi.
Amerikan Tıp Derneği 
dergisinde yayınlanan 
araştırmanın yazarı 
David St. Clair, kıtlık 
döneminde doğan 
çocukların ilerleyen 
yaşlarda şizofreni 
olma olasılıklarının iki 
katı olduğunu söyle- 
di.Araştı imanın, 
genetik bozukluğun 
yol açtığı şizofreni 
hastalığının, bebeğin 
beyin gelişimini 
engelleyen çevresel 
faktörlerden etk
ilendiği tezini destek
lediğini

belirtildi.Sonuçları, 2. 
Dünya Savaşı'na 
doğru Naziler'in gıda 
ahmını engellemesi 
sonucu Hollanda'da 
yaşanan kıtlıkla ilgili 
olarak daha önce 
yapılan incele- 
meninkilerle hemen 
hemen aynı olan 
araştırmada, yetersiz 
beslenmenin beyin 
gelişimini nasıl boz
duğu ise açıklanmadı. 
Araştırma 
çerçevesinde, kıtlığın 
en yoğun olarak 
yaşandığı bölgelerden 
biri olan Çin'in 
doğusundaki Anhui

eyaletinde bulunan 
VVuhu'ya odak- 
lanıldığı, kıtlıktan 
önce, sonra ve 
kıtlık sırasındaki ölüm 
ve doğumla 
1971-2001 yılları 
arasındaki psikolojik 
kayıtların incelendiği 
belirtildi.
Bölgede 1960'da 
doğan 13 bin 748 
çocuktan 192'sinde 
şizofreni hastalığı 
görüldüğü, bu oranın 
1956'da 59 bin 88 
çocukta 483 ve 
1965'de 83 bin 536 
çocukta 695 olduğu 
kaydedildi.

Kadınlarda görülen en 
yaygın kanser tür
lerinden biri olan 
meme kanserinin 
erken döneminde 
yapılan ilaç değişi
minin, hastalığın 
tekrarlama ve yayılma 
riskini azalttığı bildiril
di. Viyana Tıp Üniver
sitesinden Prof. 
Raimund Jakesz ve 
ekibinin yaptığı 
araştırmada, meme 
kanseri tedavisinin 
standart ilacı olarak 
bilinen tamoxifenin 
ardından anastrozole 
adlı ilaca geçmenin, 
hastalığın tekrarlama 
ve yayılma riskini 
yüzde 40'a varan 
oranlarda düşürdüğü 
belirtildi.
AvusturyalI bili- 
madamları, Lancet tıp 
dergisinde yayım
lanan araştırmaların

da, kadınlardaki 
östrojen hormonunun 
faaliyetlerini 
düzenleyen ve ameli
yattan sonra , 
tedavinin standart 
ilacı olan tamoxifenin 
menopoza girmiş 
kadınlarda daha iyi 
sonuç verdiğini 
söyledi.
Jakesz, iki yıldan 
sonra tamoxifenden 
kadınlarda östrojen 
üretimini durduran

anastrozole geç
menin, hastalar için 
daha faydalı olduğunu 
ifade etti.
Bllimadamları, 
anastrozole 
tedavisinin genç 
kadınlarda aynı etkiyi 
göstermediğini, kırık 
riskini artırdığını, 
ancak ilaç kullanımı 
sırasında kan pıhtılaş
ması vakalarına daha 
az rastlandığını 
söyledi.

“Para tassarruf etmek için reklam harcamalarından kesen, 
zamandan tasarruf etmek için saati durdurana benzer.” 

Henry FORD

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 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
ilçe Tanm 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

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

■ y. tt w i 
(D m t-

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
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 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 613 10 79
YERLİ YURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
SÂGÛSfÖSÎÖÖÎCUMÂRTESI 

BAYER Eczanesi 
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SERİM Eczanesi
GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI: 2202 

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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Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58



Hayırsever işadamı Sabahattin Doksanbir’in, hayır için annesi adına yaptırdığı çeşme törenle hizmete açıldı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Belediye eğlenceleri

Hayırsever işadamı Sabahattin Doksanbin ilçemizdeki köylerdeki 
en büyük çeşmeyi annesi adına Şahinyurdu Köyü Meydanına yap
tırdı. Kaymakam Mehmet Baygül ve kalabalık davetli topluluğu 
dün törenle çeşmeyi açtı. Kaymakam Baygül, yaptırılan çeşmenin 
Şahinyurdu Köy Meydanına güzellik getirdiğini söyledi. 
Kaymakam okulun yıkılarak yerinin değiştirilmesini istedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün Haberi sayfa 3’de

Yaz geldi geçiyor.
Ağustosun yansı yaz yarısı kış derler.
Bölgemizde Akdeniz bölgesi gibi uzun 

süren bir yaz mevsimi yok.
Genelde 15 Ağustos’dan sonra sert rüz

garlar nedeniyle denize girilemez, tabii 
havuzlara da..
Bir yandan da yağışlar başladı mı, Küçük 

Kumla yavaş yavaş boşalmaya başlar.
Esnaf her zamanki gibi umduğunu bula

maz.
Son yıllarda belediyeler yaz aylarında 

vatandaşın ücretsiz eğlenebilmesi için 
açık hava konserleri düzenliyor.

Kurşunlu ve Umurbey belediyeleri 
sıralarını sağdılar.
Şimdi 10-14 Ağustos tarihilerinde Küçük 

Kumla Belediyesi hazırlıklar yapıyor.
Sibel Can gibi flaş bir baş solisi ağırlaya

cak Kumla Belediyesi...
Ardından Gemlik kurtuluş şenliklerinde 

sıra Gemlik Belediyesi’ne gelecek.
Belediye Başkanımız Romanya daki 

kardeş şehirden yeni döndü.
Üç gün süren ve Romanya’nın en tanın

mış sanatçılarının katıldığı görkemli bir 
etkinlikden geldiler.
Kardeş şehir Başkanı ve meclis üyeleri 

de bize gelecekler..
Süpriz sanatçı kim olacak.
Başkanın hazırlıklarını merak ediyoruz.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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KONUK YAZAR
Yılmaz AKKILIÇ

Meterolojinin tahminleri doğru çıkınca yağışlar toprağı doyurdu

Yürek üzerine
Yürek, sadece göğüs . kafesinin ortalık 

yerinde bir ucu sola yatık organ değil. Yaşamın 
özsuyu kanı pompalayan o kuşkusuz. Ama 
yüreğin moral anlamı daha birdeğerli toplum 
içinde, örneğin, derin bir acıyı “yürek acısı" 
diye betimleriz. Yaşadığımız bir kötülüğün, bir 
acı olayın içimizde bıraktığı iz “yürek yarası” 
dır içimizde. Şehitler geliyor her gün, insanlar 
ağlıyor “yüreği yanıyor” mussalla taşları 
önünde saf tutanların, “yüreği dayanmıyor” 
babalarını, amcalarını,ağabeylerini uğurlayan
ların feryat ve figanına. Kimileri de televizyon 
ekranları karşında, “yüreği pır pır” ederken, 
“yürek çarpıntısıyla haberleri izliyor şü gün
lerde...

Yürek günlük yaşamımıza öylesine girmiş bir 
sözcük ki, insanların kimliklerini bile belirilemek- 
te kullanmışız onu. örneğin, cesaretli bir için 
“yürekli insan” deriz; gözünü budaktan esirge
meyen “Mangal yürekli”dir bizim için. 
Sıradanların bir acı olay karşısında don- 
muşluğunu “yüreği kaldırmıyor” diye hoş 
görürüz.

Duyarsız , acımasız biri için /‘katı yürekli” 
deriz; tabansızı tanımlamak için de “yüreksiz”. 
Bir olay karşısında içimizin bir hoş olmasını 
“yüreğim kabardı” deyimiyle tanımlarız; bu gibi 
durumlar karşısında “yüreğimiz burkulur” 
sanki.

Kimileri de vardır ki, bir konuyu yinelerseniz 
de yinelerseniz , ama bir türlü anlatamaz, anla
masını sağlayamaz; ya da en sonunda anlata
bilirsiniz de "Öf be, yüreğim daraldı” diye 
soluklanırsınız.

Kimileri bir ilişkiye yeya olaya “yüreğini 
katar” dostlar arasında sevgiler, selamlar 
“yürek dolusu” sunulur. İçinde kötülük 
olmayan kişi için “temiz yürekli” derizi, hoşlan
madığımız kişiden “yüreğim soğudu” diye söz 
ederiz. Hoşumuza giden, iyi bir iş yapmışsa biri, 
“Yüreğine sağlık” diye ulularız onu.

Muavffak İnan da sevdiğinin yüreğini koymuş 
avucuna, almış sazı eline “Ben yürekli insanı 
severim” diye turmuş şiirin dizelerine:

Ben yürekli insanları severim.
Soğuk havalarda tutkunum sıcaklara 
Seni anlıma yazmış ki Tanrım 
Unutmayı sıkıyorum avuçlarımda.
Sevilmek istiyorum
Okşanmak istiyorum çocuklar gibi 
Bilirsin yürekli insanları severim 
Senin yüreğin avuçlarımda...
Baksana! Kopmuş duyguları insanların 
Sevgiyi parçalamışlar aç kurtlar gibi 
Ben yürekli insanları severim > 
Yürükleri bende olduğu zaman.
Şair duyarlıdır ama bencildir. Güzelliklerin 

kendisine kalmasını ister çoğunluk. Muvaffak 
İnan da şiirinde bunu yansıtmış; sıkı sıkıya 

. avcuna hapsetmiş unutmayı, hep* bilincinde 
olsun istemiş. Ama sevmek için, sevdiğinin 
yüreğinin kendisinde olmasını da şart koşmuş.

Yani karşılıksız aşktan yana değil; başkasının 
yüreğine yerleşeni umutsuzca sevmeyi düşün
müyor hiç romanlardaki veya söylencelerdeki 
gibi. “Seveceksen ... beni sevmesi gerekir” 
demek istiyor.

İnsan ‘‘yüreğini koyunca” işine, daha bir 
üretken daha bir mutlu olur. Muvaffak İnan da 
yüreğini koymuş yıllarca amatörce, bıkıp usan
madan çıkardığı dergisi Yeni Soluk'a, A3 boyu
tunda iki kağıda arkalı Önlü basıp, sonra o iki 
kâğıdı sırtından birbirine yapıştırarak . Sanata 
yakınlık duyan, tanıdığınız, tanımadığınız pek 
çok insanın “yüreği” atıyor o dergide.

Belki pek hoşlanmıyorsunuzdur kimi şiirler
den, düzyazılardan, ama fark ediyorsunuzdur ki 
hepsinde bir “yürek çarpıntısı” olduğunu.

Bu yetiyor “yüreğinizin ferahlaması” için..:

Meterolojinin tah
minleri doğru çıkın
ca öncekigece ve 
dün sabah ile 
akşam saatlerinde 
yağan sağanak 
yağışlar çifçileri 
sevindirdi.
Bölgemizi de etkisi 
altına alan 
yağışların başla
masıyla bu yıl 
toprağın yeterli 
oranda su almasıyla 
kuraklık tehlikesinin 
görülmeyeceğini 
belirten ilgililer, “ 
mevsimin yaz 
olmasına karşıtlık 
temmuz ve ağustos 
ayında Gemlik ve 
çevresine yetirli 
yağmur düştüğü 
için bilihassa zeytin
lerde kuraklığın söz 
konusu olmayak” 
dediler.
Önceki gece saat 
24.oo sıralarında 
başlayan yağmur, 
kesintili olarak 
sabaha kadar sürdü. 
Dün öğleden sonra 
yine sağanak 
halinde toprağa 
düşen yağmur, 
ilçemizde de de kısa

sürede etkili oldu. 
Kiremitlerden 
sokaklara borularla 
aakan yağmur 
sularını gidereler 
almadı.
Zeytin üreticisi bu 
yıl yağışların normal 
gitmesinden dolayı 
s^viniirken, ay 
içinde toprağa 
birkaç kez daha 
yağış düşmesiyle 
ürünün kaliteli olma 
olasılığının 
yüksek olduğu 
belirtiliyor.

ADNAN TURAN
Her türlü araç devir 

Yeni kay ıt ; ‘ 
Plaka » Ruhsat, Fenni 

muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.

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

Umurbey’de 
Kiralık villa

Deniz cepheli, tripleks, 
Güneş enerjili, havuzlu, 

LPG ısıtmalı
GMS : (0 532) 815 86 96
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Hayırsever işadamı Sabahattin Doksanbir, ilçemizdeki köylerdeki en büyük 
çeşmeyi annesi adına Şahinyurdu Köyü Meydanına yaptırdı. Kaymakam Mehmet 
Baygül ve kalabalık davetli topluluğu dün törenle çeşmeyi açtı. Kaymakam 
Baygül, yaptırılan çeşmenin Şahinyurdu Köy Meydanına güzellik getirdiğini 
söyledi. Kaymakam okulun yıkılarak yerinin değiştirilmesini istedi t
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Hayırsever bir iş 
adamının annesinin 
hayrı için çeşme yap
tırdığı Şahinyurdu 
Köyünde dün tarihi 
günlerden biri 
yaşandı.
Köy meydanına yap
tırılan görkemli çeş
menin açılışına tüm 
köy halkı katılırken 
misafirlere bulgur 
pilavı ile ayran ikram 
edildi.
Gemlik'te faaliyet 
gösteren KSK adlı 
doğalgaz firmasının 
sahibi olan 
Sabahattin Doksanbir 
tarafından annesi 
Münevver Doksanbir 
adına yaptırdığı çeş
menin açılışı için 
köye gelen 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile misafirler 
Şahinyurdu Muhtarı 
Hüseyin Meriç ile 
köylüler tarafından 
karşılandılar.
Köy meydanlarında 
eşine ender rastlanan 
çeşmelerden birini 
yaptıran hayırsever iş 
adamı Sabahattin 
Doksanbir ve

İşadamı Sabahattin Doksan tarafından Şahinyurdu Köyü meydanına annesi Münevver Doksanbir adına
hayrat olarak yaptırdığı görkemli çeşme, Kaymakam Mehmet Baygül, Sabahattin Doksanbir, ilçe fenni söyledi.
müftüsü Yusuf Şahin ve Köy Muhtarı Hüseyin Meriç tarafından açııldı. (Fotoğraf:Seyfettin ŞEKERSÖZ) Köy İlköğretim okulu-

ailesinin de katıldığı 
açılış, köyde olağan 
bir gün yaşanmasını 
nedene oldu.
Köy Meydanı’na 
yapılan çeşme gibi 
bir çok hizmetin 
hayırsever vatan
daşların yapması için 

çağrıda bulunan 
Kaymakam Baygül, 
Şahinyurdu Köyünde 
yapılan çeşmenin 
köy meydanına ayrı 
bir güzellik getirdiği
ni belirtti ve hizmeti 
yapanlara teşekkür 
etti.

İlçe Müftüsü Yusuf 
Şahin'in yaptığı 
duanın ardından çeş
menin açılış kurdele
si Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
hayırsever iş adamı 
Sabahattin 
Doksanbir,

Şahinyurdu Köyü 
Muhtarı Hüseyin 
Meriç ve İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin tarafın
dan kesildi.
Açılışın ardından köy 
konağında bulunan 
salona alınan misafir
lere bu kez etli bul

gur pilavı ile ayran 
ikram edildi.
DESTEĞE 
HAZIRIZ
Dün açılış için 
Şahinyurdu Köyüne 
giden Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
köyün İlköğretim 
Okulunda inceleme 
yaptı.
1-2-3 sınıfl 
öğrenecilerinin 
öğretim gördüğü 
okulda yaz tatili 
nedeniyle yapılan 
onarım çalışmaları 
hakkında bilgi alan 
Kaymakam Baygül, 
köy tapusunda 
bulunan okul 
binasının yıkılıp 
alanın meydana 
kazandırılması için 
destek verebilecek- 

nun köyün daha uyş- 
gun bir yerinde yapıl
ması için malzeme 
yardımında bulun
abileceklerini belirten 
Baygül, Muhtar 
Hüseyin Meriç'e bu 
konuda destek 
vereceklerini 
söyledi.

Kaymakam Mehmet Baygül çeşme açılışından sonra İlköğretim okulunu ziyaret etti. 
Okulun yıkalarak başka bir yere yapılması karşılığı malzeme desteği sözü verdi.

Çeşme açılışı için kalabalık bir davetli topluluğu Şahinyurdu Köyüne gitti. Köyde 
olağanüstü bir gün yaşandı. Konuklara bulgur pilavı ve ayran ikram edildi.
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bursiM toresi yapıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Birinci Amatör 
Küme'de mücadele 
eden Umurspor’un 
olağan kongresini 
yaptı.
Geçtiğimiz yıl süper 
lig hedefini tuttura
mayan Umurspor'da 
bu yıl hedef yine 
aynı olacak. 
Umurspor’un 
Lokalinde yapılan 
kongrede geçtiğimiz

yıl yönetime seçilen 
listede tek değişiklik 
yapıldı.
Daha önceki yöne
timde yer alan Cem 
Güler bu kez yöne
time girmezken, yeri 
ne Sedat Aydın 
getirildi.
Önümüzdeki hafta 
içinde toplanarak 
görev dağılımı 
yapacak olan 
Umurspor’un yeni 
yönetiminde Melih 
Kazanç, Halil Çelebi,

Emin Çeşmeci, 
Erkan Çipli, Adnan 
Tekeş, Çetin Aslan 
ile Sedat Aydın 
bulunuyor. 
Geçtiğimiz yıl kulüp 
başkanlığına getir
ilen Melih Kazanç'ın 
işlerinin yoğun 
olması nedeniyle bu 
kez başkanlığa aday 
olmayacağı 
öğrenilirken takımı 
Cem Güler'in 
çalıştırması 
bekleniyor.

ENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları 
ip Ağ

* Fanya
Mantar, kurşun 

s İp Çeşitleri 
s Sandal Malzemeleri

Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

* niliğırifiılvılınlılii'jitıliıırjij'i;

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

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

Erksin şEAlEid

Yol kenarlarına 
dökülen molozlar 
sürücüleri korkutuyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dere boyuna 
dökülen molozlar 
ilçe içine giriş 
yapan araç sürücü
lerini rahatsız et 
meye başladı.
Bir zamanlar çevre 
yoluna dökülen ve 
görüntü kirliliği

yapan moloz 
dökümü şimdi de 
dere boyunda bulu
nan boş arsalara 
dökülüyor.
Özellikle Orhangazi 
caddesinin ilçeye 
giriş ve çıkışında 
alternatifi olan bu 
yolun kenarına 
kadar dökülen

molozlar, sürücüleri 
tedirgin ediyor.
İki aracın yan yana 
geldiğinde molozlar 
yüzünden tehlike 
yaratan görüntüye 
aldırış etmeyen 
vatandaşlar ise 
döktükleri molozl 
arın yola taşmasını 
umursamıyorlar.

SATILIK VİLLA
Umurbey’de satılık 

dubleks villa
550 m2 arsa üzerinde

Tel. 513 96 83
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Zeytinspor Kartal'dan Yağışlar İnegöl'de
mağlup döndü etkili oldu

Hazırlık maçlarını 
sürdüren Zeytinspor 
bayan Futbol takımı, 
açılış için gittiği 
Kartal'da 3-0 yenildi. 
Liglere yeniden oluş
turulan kadrosuyla 
hazırlanan Zeytinspor 
Bayan Futbol takımı, 
Sakarya'da katıldığı 
turnuvadan sonra git

tiği Kartal'da daha iyi 
mücadele etmesine 
rağmen yenilmekten 
kurtulamadı.
Genç ve futbola yeni 
başlamış kızlardan 
oluşan Zeytinspor 
takımı, yapacağı 
hazırlık maçlarla hem 
kondisyon hem de 
tecrübe kazanmaya

çalışıyor.
Zeytinspor Bayan 
Futbol takımı 
önümüzdeki haftalar
da kendi sahasında 
misafir edeceği rakip
leriyle daha iyi 
mücadele etmek için 
yaptığı idmanları 
artırdı.

İnegöl İlçe- 
si'nde, öğle 
saatlerinde 
etkili olan 
sağanak 
yağış 
nedeniyle 
birçok ev 
ve iş yerini 
su bastı.

Dün bölgemizi etkisi 
altına alan yağışlar 
İnegöl iliçesinde de 
baskınlara neden oldu. 
Alınan bilgiye göre, 
dün yaklaşık 1.5 saat 
etkili olan yağış, 
Hamidiye, Cuma, 
Süleymaniye, 
Burhaniye, 
Mahmudiye, Orhaniye 
ve Mesudiye 
Mahalleleri ile Küçük

Sanayi Bölgesi'nde 
birçok ev ve iş yerinde 
kısmi su baskınları 
yaşanmasına neden 
oldu.
Yağış nedeniyle 
Terminal Kavşağı'nda 
araçlar yaklaşık bir 
saat mahsur kaldı, çok 
sayıda maddi hasarlı 
trafik kazası meydana 
geldi.
İtfaiye ekipleri, resmi 

dairelere dolan suyu 
boşaltırken, vatan
daşlar, kendi imkan
larıyla ev ve iş yerleri
ni temizledi.
İlçemizde dün yağışlar 
nedeniyle yıkılan eski 
belediyenin yan 
duvarlyarında toprak 
kayması meyldana 
geldi.
Belediye ait bir araç az 
daha devriliyordu.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

ISISAN;
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

mİMJBU. 
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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Fisclrtn IMel'e uyarı
Fischer’den Merkel’e Türkiye uyarısı Almanya Dışişleri Bakanı Fischer, 
Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi lideri Angela Merkel’in, Avrupa 
kapısını Türkiye’nin yüzüne kapatmasının, Almanya’nın güvenlik çıkar
larını dikkate almamak anlamına geldiğini söyledi.

Almanya Dışişleri 
Bakanı Joschka 
Fischer, Avrupa 
Parlamentosu mil
letvekili Cem Özdemir 
ile birlikte, Birlik 
90/Yeşiller Partisi 
tarafından Berlin’de 
düzenlenen 48 saatlik 
bir açık hava “konuş
ma maratonuna” 
katıldı.
Fischer, Türkiye’ye 40 
yıldan fazla bir süre
den bu yana eski 
Alman hükümetleri 
tarafından da AB 
üyeliği sözü verildiğini 
hatırlattı.
Türkiye gibi büyük bir 
müslüman ülkenin 
demokratik sistemi ve 
serbest pazar 
ekonomisiyle AB’ye 
üye olmasının önemli 
olduğunu vurgulayan 
Fischer, Türkiye’nin 
bölgesindeki krizler

den dolayı da büyük 
önem kazandığını, bu 
nedenle Almanya’da 
olası bir iktidar 
değişikliğinin 
Almanya’nın dış poli
tikası için iyi olmaya
cağını belirtti. 
Dışişleri Bakanı, 
Hıristiyan Demokrat

Birlik Partisi lideri 
Angela Merkel’in 
Türkiye’nin üyeliğini 
hiçbir şart altında 
istemediğine dikkat 
çekerek, Merkel’in 
Avrupa kapısını 
Türkiye’nin yüzüne 
kapatmasını hatalı bul
duğunu söyledi.

Türkiye verilen 
sözleri tutmalı

AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli 
Rehn, Türkiye’nin AB’ye üyelik süreciyle ilgili olarak 
verdikleri sözleri tutmaları gerektiğini söyledi.
Almanya’da yayımlanan Bild 

am Sonntag gazetesine 
konuşan AB Komisyonu’nun 
genişlemeden sorumlu üyesi 
Olli Rehn, AB’ye üye ülkeleri 
“Söz verdiğimiz şeylerde adil 
olup verilen sözleri tutmalıyız. 
Eğer Türkiye AB’nin ağır şart
larını yerine getirirse, müzak
erelere başlayacağız’’ söz
leriyle uyardı.
Türkiye’nin Ankara Anlaşması 
Ek Protokolü’nü imzalayarak 
son şartları da yerine 
getirdiğini kay deden Rehn, 
Kıbrıs Rum kesiminin tanın
masının şartlara dahil 
olmadığını, bu konuda 25 
ülkenin devlet ve hükümet 
başkanlarının, Fransa da dahil 
olmak üzere, geçen Aralık’ta 
Brüksel’deki zirvede anlaştık
larını ifade etti.
Rehn, “Eğer bütün AB ülkeleri 
anlaşmalara sadık kalırsa, ki ben 
bunu şiddetle tavsiye ediyorum, 3 
Ekim’de müzakerelere başlanır” 
diye konuştu.
AB Komisyonu’nun genişlemeden 
sorumlu üyesi büyük bir sorumlu
luk taşıdıklarını belirterek,

“Avrupa’nın istikrarlı, demokratik 
ve müreffeh bir Türkiye’ye ihtiyacı 
var. Bu bizim stratejik menfaatimiz. 
Türkiye’nin AB’ye alınması için 
yapılacak müzakereler de buna 
katkı sağlar. İzlenen yol da amaç 
gibi önemli” 
dedi.

AROL MOBİLYA

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

XDEö“ ADA PANSİYON
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Dereağzı Mevkii • Büyükkumla / GEMLİK 
Rezervasyon Tel: 539 03 03

EJ] _____ _________________________________________________ _ _________________________________________________ __
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canavar: 18 ölii W yaralı WlMl
Yurtta bugün meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi öldü, 101 kişi yaralandı. 

Trafik canavarı dün yurdun çeşiitli yerlerinde mesaisini sürdürdü. 
Uyarılara aldıran olmayınca kazalar da artıyor.

Alınan bilgiye göre, 
Düzce'de, 
sürücüsünün kimliği 
henüz belirlenemeyen 
34 DF 9713 plakalı 
şehirlerarası yolcu 
otobüsü, D-655 karay
olunun Hiçiz mevki
inde şarampole yuvar
landı. Kazada 4 kişi 
öldü, 35 kişi yaralandı. 
Çorum'un İskilip İlçe- 
si'nde, Osman Koçak 
yönetimindeki 06 MPL 
73 plakalı otomobil, 
İskilip İlçesi'ne 20 kilo
metre kala Kayaağzı 
Köyü mevkiinde 
şarampole yuvarlandı. 
Kazada, 2 kişi öldü, 3 
kişi yaralandı. 
Sivas'ın Yıldızeli İlçe- 
si'nde, Adnan 
Kocacık'ın (42) kul
landığı 34 VRR 80 
plakalı otomobil, ilç
eye bağlı Yavu Beldesi 
yakınlarında yoldan 
çıkarak ağaca çarptı. 
Kazada, 2 kişi öldü, 3 
kişi yaralandı.
Sivas'ta, Önder A. (25) 
yönetimindeki 58 M 
8550 plakalı minibüs, 
Gürün-Darende karay
olunun 8. kilome
tresinde, aynı konser
den dönen Nejdet 
Yapıcı (55)idaresindeki 
58 ER 820 plakalı oto
mobille çarpıştı. 
Kazada, 2 kişi öldü, 4 
kişi yaralandı.
Antalya'da plakası 
belirlenemeyen bir 
otomobil, 
Teomanpaşa 
Mahallesi'nde yolun 
karşısına geçmeye 
çalışan Bayram 
Yalçınkaya'ya (29) 
çarptı. Yalçınkaya, 
olay yerinde hayatını 
kaybetti. 
Adapazarı'nda İbrahim 
Acar'ın (62) kullandığı 
54 DA 422 plakalı 
midibüs, Arifiye 
Beldesi'nde, yolun 
karşısına geçmek 
isteyen Metin 
Altuntaş'a (23) çarptı. 
Altuntaş, olay yerinde 
yaşamını yitirdi. 
Ordu'nun Ünye llçe- 
si’nde Eşref Bulat 
yönetimindeki 52 DU 
357 plakalı kamyonet, 
Hamidiye 
Mahallesi'nde geri 
manevra yaparken

Dürdane 
Kösecioğlu'na (74) 
çarptı. Yaralanan 
Kösecioğlu, 
kaldırıldığı 
Ondokuzmayıs 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'nde kur
tarılamadı.
Bilecik'in Bozüyük 
İlçesi'nde, Murat Ünal 
idaresindeki 11 AV 
9998 plakalı otomobil, 
Eskişehir-Bozüyük 
karayolunun 21. kilo
metresinde devrildi. 
Kazada 1 kişi öldü, 2 
kişi yaralandı.
Kayseri'nin Yeşilhisar 
İlçesi'nde, İsa Uslu 
yönetimindeki 51 EE 
908 plakalı otomobil, 
İçmeceler Bölgesi'nde, 
Ahmet Çam'ın kul
landığı 38 F 0916 
plakalı motosikletle 
çarpıştı. Kazada ağır 
yaralanan motosiklet 
sürücüsü Ahmet Çam 
(42), hastaneye 
kaldırılırken yolda 
hayatını kaybetti.
Yaralanan Mustafa 
Akkoyun ise 
Yeşilhisar Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.
Tokat'ın Reşadiye İlçe
si'nde, Dursun Gül 
(66) yönetimindeki 60 
RA 882 plakalı otomo
bil, E-80 karayolu 
Umurca Köyü yakın
larında
devrildi.Kazada
Kamuran Yücel (56) 
hayatını kaybetti, 6 
kişi yaralandı.
Amasya’da, Ahmet 
Eryılmaz'ın kullandığı 
60 ZN 082 plakalı oto
mobille Süleyman

Çelik yönetimindeki 
34 TV 1667 plakalı 
otomobil Ziyaret 
Beldesi yakınlarında 
çarpıştı. Sürücü 
Ahmet Eryılmaz (58) 
olay 
yerinde öldü, 7 kişi 
yaralandı.
Samsun'un Tekkeköy 
İlçesi'nde, 
Samsun'dan Ordu 
yönüne giden 
Muhammet Selami 
Ketenci (56) yöneti
mindeki 53 AN 133 
plakalı minibüs, 
Kirazlık yöresinde 
devrildi. Kazada 
yaralanan sürücü 
Ketenci, hastaneye 
kaldırılırken öldü, 3 
kişi yaralandı.
İzmir'in Aliağa İlçe
si'nde, 
Başbakanlıksan emek
li Şube Müdürü Hüsnü 
Bülent 
Karadayılmaz'ın (62) 
kullandığı 35 AR 4600 
plakalı otomobil, 
Hürriyet Caddesi 
Hükümet Kavşağı'nda, 
önce Nezih Köseoğlu 
(39) yönetimindeki 
kamyonetle daha 
sonra park halindeki 
35 NDM 83 plakalı oto
mobille çarpıştı.
Kazada Fatma 
Karadayılmaz (84), 
olay yerinde öldü. 
Kazada 3 kişi yara
landı.
Samsun'un Havza 
İlçesi'nde, Ömer 
Başkaya'nın (26) kul
landığı 06 LGF 67 
plakalı cip, ilçenin gir
işinde, karşı yönden 
gelen Beşir Yanık (44) 
yönetimindeki 34 DJ 
2535 plakalı kamyone

tle çarpıştı. Kazada, 
10 kişi yaralandı. 
Ankara-lstanbul 
karayolunun Bolu 
Dağı mevkiinde, 
Ayhan Dengiz 
idaresindeki 34 DD 
3819 plakalı otomobil, 
Bolu Dağı'nda virajı 
alamayarak şaram
pole yuvarlandı.
Kazada, 8 kişi yara
landı.
Karabük'te, Akın 
Tütün yönetimindeki 
78 BF 518 plakalı özel 
halk otobüsü, 
Necatibey 

Caddesi'nde, Necati 
Çınar idaresindeki 78 
AF 640 plakalı kamyo
netle çarpıştı. Kazada, 
7 kişi yaralandı. 
Sakarya'nın Sapanca 
İlçesi'nde, İsmail Öztu- 
ran'ın kullandığı 34 VA 
3886 plakalı otomobil, 
TEM otoyolunun 
Sapanca Yüzevler 
yakınlarında bariyer
lere çarptı. Kazada, 
otomobil sürücüsü 
İsmail Özturan, eşi 
Sevim ve kızları Tülay 
ile Tuğçe Özturan 
yaralandı.
Giresun'un Görele 
İlçesi'nde, Ali Külah 
(28) yönetimindeki 38 
T 6101 plakalı otomo
bil, İnanca Köyü'nde 
geri manevra 
yaparken Çanakçı 
Deresi'ne düştü. 
Kazada 3 kişi yara
landı. Manisa'nın 
Soma ilçesi'nde, Akın 
Ç. yönetimindeki 
plakası henüz belirlen
emeyen kamyon, 
Cenk Yeri çıkışında, 
emekli okul müdürü 
Cevdet 
Çeneli yönetimindeki 
traktörle çarpıştı. 
Çarpışma öncesi trak
törden atlayarak 
yaralanan Çeneli, 
Soma Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesi'nde 
Selçuk özçimen'in 
(35) kullandığı 16 U 
5741 plakalı otomobil, 
Balat Mahallesi'nde 
refüjdeki elektrik 
direğine çarptı. 
Kazada, özçimen 
yaralandı.

tonyesiııje toga
CHP Adıyaman kongresinde kavga 
CHP Adıyaman İl Kongresinde çıkan kav* 
gada, aralarında CHP Adıyaman Milletvekili 
Şevket Gürsoy’un da bulunduğu 8 kişi 
yaralandı.

CHP Adıyaman 
Kongresi’ni İl 
Başkanı Abdulkadir 
Açıkgöz 126 oyun 
74’ünü alarak 
kazandı. Kongrede, 
adaylar arasında 
tartışma çıktı. 
Tartışma diğer par
tililerin de karış
masıyla kavgaya 
dönüştü.
Kavgada, Adıyaman 
Milletvekili Şevket 
Gürsoy’un da 
aralarında bulun
duğu 8 kişi yara
landı. Kavga polisin 
müdahalesiyle 
yatıştırıldı.

'i?™- ...... .

ELEMAN ARANIYOR
DİKSİYONU DÜZGÜN 

İ8MEM»

Milraacat: ,
1514 OD 61 MADENCİLİK

Yaralananlar salona 
gelen sağlık ekipleri 
tarafından ayakta 
tedavi edildi.
Polis, kavga son
rasında salon dışın
da da geniş güven
lik önlemi aldı.
Adaylardan Mehmet 
Yıldırım, kongrenin 
iptal edilmesi için 
divan başkanlığına 
dilekçe verdi. 
Kavgada yaralanan 
Milletvekili Gürsoy 
da, kendisini 
yaralayanlar hakkın
da şikayette bulun
du.
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Hiroşima da hüzünlü tören
ABD’nin Japonya’nın Hiroşima kentine attığı ilk atom bombasının 60. 

yıldönümünde hayatını kaybeden onbinlerce kişi düzenlenen törenle anıldı.
Japonya’nın Hiroşima 
kentine atılan ilk atom 
bombasının 60. 
yıldönümü dolayısıyla 
düzenlenen anma 
töreninde, atom bom
bası sonucu hayat
larını yitirenler 1 
dakikalık saygı 
duruşuyla anıldı. 
Barış Anıtı Parkı’nda 
düzenlenen, göste 
rişten uzak törende, 
atom bombasının 
atıldığı saat olan 
08.15’te yapılan saygı 
duruşunun ardından 
parkın merkezinde 
bulunan kemer biçi
mindeki taştan anıtta, 
törene katılanlara atom 
bombası sonucu hay
atlarını kaybedenleri 
sembolize eden çiçek
ler ve su sunuldu. 
Barış Anıtı Parkı'ndaki 
tören sonrasında 
'barış mesajı' vermek 
üzere güvercinler 
serbest bırakıldı. 
Hiroşima kentinde, 60 

bin kadar kişinin 
katılımıyla yapılan 
anma töreninde 1 
dakikalık saygı 
duruşuna çevredeki 
kiliseler ve mabetler 
çanlarını çalarak 
yoldan geçen araçlar 
insanlar ise başlarını 
eğerek atılan atom 
bombası sonucu hay
atlarını yitiren 140 bin 
kişiyi andılar. 
YENİ KUŞAKLARA 
ANLATILIYOR 
Hiroşima felaketini 
yaşayan ancak hayatta 
kalmayı başaranlarsa • 
yeni nesillerin facianın 
boyutunu kavraya
bilmesi için düzenle
nen toplantılara katılıy
or ve yaşadıklarını 
anlatıyor.
Atom bombasının 
atıldığı 6 Ağustos 1945 
sonrasında Hiroşima 
kentinde sadece 
birkaç yapı ayakta 
kalmayı başarmıştı. 
(AP)

Atom bombasının 
Hiroşima’yı tanınmaz 
bir kente çevirdiği gün 
sadece 15 yaşında 
olan Hitoshi 
Takayama, o günü 
şöyle anlatıyor: 
“Aniden içinde bulun
duğumuz odada kör 
edici parlaklıkta bir 
ışık belirdi. Ardından 
da dayanılmaz bir 
sıcaklık hissettik. Bir 
süre sonra dışarı çık

tığımızda çırılçıplak ve 
yanıklar içinde bir sürü 
insan gördük. Orada 
vücutları yanıklar 
içinde hareketsizce 
duruyorlardı.”
Bugün 75 yaşında 

olan Takayama, 31 
yaşında yakalandığı 
kanseri yenmesine 
karşılık hayatı boyun
ca atom bombasının 
izlerini taşıdığını 
söylüyor.

Irak’ta 3 
Türk
kaçırıldı
El Cezire televizyonu Irak’ta 3 
Türk vatandaşının kaçırıldığını 
açıkladı. Türkleri kaçıran örgüt 
koalisyon güçleri için çalışan 
şirketlere son uyarı açıkla
masını yaptı 
El Cezire televiz 
yonu, “Savaşçılar 
Tugayı” tarafından 
kaçırıldığını iddia 
ettiği 3 Türk vatan
daşının görüntü
lerini yayınladı.
Video görüntü
lerinde kameralara 
konuşan, ancak 
sesleri duyul
mayan ve isimleri 

açıklanmayan 3 
kişinin, Irak’taki 
ABD ordusuna mal 
satan bir şirkette 
çalıştığı için 
kaçırıldıkları belir
tildi. Örgüt, eylem
lerinin, Irak’ta 
koalisyon güçleri 
için çalışan şir
ketlere “son uyarı” 
olduğunu kaydetti.

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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Hakkını arayan 
tüketici sayısı arttı

TÜ-MER bünyesinde 
hizmet veren "Alo 
Şikayet Hattı" ile 
"e-dilekçe" ve "e- 
tüketici" projelerine 
yapılan başvuruları 
değerlendiren Dinler, 
geçtiğimiz yıl hizmete 
giren e-tüketici 
projesine bugüne 
kadar toplam 2 bin 137 
şikayet geldiğini 
bildirdi.
Dinler,"www.tumer.org 
" isimli internet 
sitesinden ücretsiz 
olarak yayınladıkları 
dilekçelerden bugüne 
kadar 50 bin 
tüketicinin 
yararlandığını, ayrıca 
dernek bünyesinde 
hayata geçirilen 
(212) 611 10 
00 numaralı Alo 
Şikayet Hattı'na 
faaliyete geçeli 1 ay 
olmasına rağmen 
haftalık ortalama 70

Turizmin parlayan 
yıldızı Türkiye, son 
dönemlerde turist 
sayısını artırmada 
yakaladığı başarıyı, 
turist başına gelirde 
yakalayamıyor. 
Türkiye, yılın ilk 5 
ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre 
1.8 milyon daha fazla 
turist çekmesine 
karşılık, turist başına 
elde ettiği geliri 
artıramadı.
Nitekim geçen yılın 
Ocak ayında turist

tüketicinin başvur
duğunu kaydetti. 
Dinler, "e-tüketici'ye 
yapılan çok sayıdaki 
başvuru ve 
'e-dilekçe'den fayda
landığını tahmin 
ettiğimiz 50 bin 
tüketici hak arama 
mücadelesinde olumlu 
sinyaller vermektedir. 
Bu rakamlar hakkını 
arayan tüketicinin art
tığının açık bir göster
gesidir" dedi. 
Tüketicilerin en fazla 
ayıplı mal ve 
hizmetlerden şikayet 
ettiklerini ifade eden 
Dinler, beyaz eşya ve 
mobilya sektörünün 
ayıplı mal satın aldığı 
gerekçesiyle tüketici
lerin şikayetlerine 
maruz kalan 
sektörlerin başında 
geldiğini belirtti. 
Dinler, "Ayıplı hizmet 
aldığı gerekçesiyle

Turistler cimrileşti
başına 1.127 dolar 
gelir elde edilirken, 
bu yılın Ocak ayında 
söz konusu rakam 
yüzde 12.6 
düşerek 985 dolara 
indi. Şubat ayında 
turist başına gelir 
827 dolardan 787 
dolara düşerken, 
turist başına elde 
edilen gelirdeki aza
lış yüzde 4.8 oldu. 
Mart ayındaki turist 
başına gelir yüzde 
11.9 azaldı ve 776 
dolardan 684 dolara 
indi.

-

DEVREN SATILIK
Faal durumda

emlikEczanesininbitişiği)
8.500.00 YTL

Tel (0.224) 513 79,004
GSM: (0.536) 257 03 85

derneğimize müracaat
ta bulunan tüketici
lerin başta iletişim 
sektörü olmak üzere 
bilişim, otomotiv, 
ulaşım, taşımacılık ve 
sağlık hizmetlerinin 
verildiği sektörlerden 
mağdur olduğu 
gözlenmektedir" dedi. 
Internet üzerinden 
yapılan satışların da 
tüketicinin yoğun 
şikayetlerine konu 
olduğunu vurgulayan 
Dinler, turizm sek
törünün ayıplı hizmet 
sıralamasında önemli 
oranda yer aldığını, 
satış sonrası 
servis hizmetlerinde 
yaşanan tüketici 
şikayetlerinin başında 
ise cep telefonunun 
geldiğini belirtti.

Dinler, kredi kartların
da üretilen geçici 
çözümlerin tüketici

Nisan'da da geçen 
yılın aynı ayına göre 
turist başına gelir 
yüzde 
2 düştü. 2004 yılı 
Nisan'ında 703 dolar 
olan turist başına 
gelir 689 
dolara indi.
-MAYIS'TA TURİST 
BAŞINA GELİR 
ARTTI-Yıhn ilk 5 ayın
da turist başına 
gelirde artış görülen 
tek ay ise 
Mayıs oldu. Bu ayda 
geçen yılın aynı 
ayına göre turist

lerin 
mağduriyetinin gider
ilmesi için yeterli 
gelmediğini, kredi 
kartı
mağdurlarının 
geçtiğimiz yıllara 
oranla 1.5 kat arttığını 
da ifade
ederek, "Kredi kart
larında yaşanan mağ
duriyetlerin yüzde 
80'inin asgari ödeme 
tutarından 
kanaklandığını 
gözönüne alırsak, 
BDDK
tarafından hazırlanan 
Banka Kartları ve 
Kredi Kartları Kanunu 
Tasarısı 
Taslağı'nda asgari 
ödeme tutarının 
kaldırılması ile ilgili 
maddenin 
eklenmesi için yap
tığımız çağrıyı tekrar
lıyoruz" 
dedi.

başına gelir 
yüzde 1.4 artarak, 
647 dolardan 656 
dolara çıktı.
Aylar itibariyle turist 
başına gelir ve 
bunun yüzde 
değişimleri de 
şöyle:
Turist başına 
gelir ($) 
YILLAR Yüzde
2004 2005 Değişim 
OCAK 1.127 985 -12.6 
ŞUBAT 827 787 -4.8 
MART 776 684 -11.9 
NİSAN 703 689 -2.0 
MAYIS 647 656 1.4

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

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Kumsaz 3
Sayın Gemlik Kaymakamı Mehmet Baygül.
10 Kasım 2004 tarihinide bu sutünlardan 

Kumsaz Sahası adı altında yazı yazdım.
Yazıları birkaç kez tekrarladım.
Bu yazılarım özeti şöyleydi:
Altyapısı ile soyunma ve yıkanma yerleriyle 

fevkalade iyi yapılmış bir tesis.
Ne yazıkki ilgilenen olmadı.
İl Encümeni tarafından yaptırılıp 

Gemlikspor’a teslim edilip, sonradan köy 
muhtarlığı tarafından sahip çıkılan ve bugün 
içler açısı durumda olan, arayıp da buluna
mayan bir spor tesisi.

II Genel Meclisi üyesi olan Aydın 
Erenoğlu’na bu tesisin acı durumunu anlatıp 
durumu Bölge Müdürlüğüne iletmesini iste 
dim. O zaman bir de durumu anlatan bir not 
yazdım.

İl Spor Müdürlüğü benim yazdığım yazı 
üzerine İlçe Spor Müdürlüğüne gereğini yapıl
ması için bir yazı yazmış.

Bu notum, İlçe Spor Müdürü ile yanlış 
anlaşılmalara neden oldu.

Bu sahanın Gemlik gençliğine kazandırıl
ması o kadar külfetli bir iş değil.

Bu işi bilen bir iki kişinin gidip orayı görme
si ve nelerin yapılması gerektiğini tesbiti 
gerekir.

Bana göre çok büyük paralar harcanacağını 
zannetmiyorum.

Gemlik Belediye Başkanlığı tarafından 
(Futbol sahasının sökülen tel örgüleri ve 
kazıkları) alınmış. Gençali Muhtarlığında 
çalışan bay ve bayana teslim edilmiş.

Nedense sayın muhtar Mejdi Nalcı bize 
verdiği sözü yerine getirmedi. “Belediye 
Başkanınım isteği benim için emirdir” demişti.

Sayın Kaymakamlığınıza bir dilekçe ile 
buranın durumunu ekli bir kroki ile sunmuş
tum.

Dilekçe, aynen gereğinin yapılması için İlçe 
Spor Müdürlüğüne gönderilmişti.

Bugüne kadar hiçbir olumlu ses çıkmadı.
Neden acaba?
Gazetemizin Haber Müdür Seyfettin 

Şekersöz, yaptığı haberle içler acısı durumu 
kamuoyunun önüne getirdi.

Güzel bir gazetecilik örneği verdi.
Sayın Kaymakamım; bana göre yapılacak 

tek bir iş var (ukalalığımı bağışlayınız)
Bu iş bir telefonla çözümlenebilir.
Evet bu iş bir telefonla biter.
Bir yıl önce Borusan Lojistlik’te sayın 

Mustafa Vatansever buranın ışıklandırılması 
için iki kişiyi görevlendirdiğini iyi biliyorum.

Eğer Sayın Kaymakamım beni makamınıza 
konuyla ilgili olara bilgi vermek için çağırırsa, 
sevinerek kendilerine bu konuda bilgi vere
bilirim.

Telefonum : 513 20 26
: (0544) 809 66 59

http://www.tumer.org
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Yağ aldırmak hakkında merak ettikleriniz
Estetik cerrahinin 
popüler operasyon* 
larından liposuction 
(Yağ alma) ameliyatları 
hakkındaki tüm merak 
ettiklerinizi, 
modaturkiye 
yazarlarından Op.Dr. 
Nuri Battal açıklıyor. 
Estetik plastik cer
rahinin gelişmesi ve 
ilerlemesiyle liposuc
tion uygulamaları hızla 
artmış ve günümüzde 
lokal anestezi ile 
yapılabilen günlük cer
rahi bir işlem olmuş
tur. Liposuction fazla 
olan yağların sıvı ile 
eritildikten sonra çok 
ince kanüllerle vakum 
uygulanarak emilmesi 
işlemidir.
Liposuction'ın kelime 
anlamı LİPO = yağ, 
SUCTİON = emmek, 
yani yağ emmek, çek
mek olarak Türkçe'ye 
çevrilebilir.
Islak teknik denilen 
günümüzün 
Liposuction tekniğinde 
fazla yağ olan böl
gelere bol miktarda 
serum fizyolojik, lokal 
anestezik ve epinefrin 
denilen kanamayı 
azaltıcı bazı ilaçların 
karışımı verilir. Yağ 

hücrelerinin aralarına 
giren su sayesinde 
hücreler daha kolay 
dışarı çekilebilir. 
Böylece şişirilen bölge 
daha kolay biçimlen
mekte ve her hangi bir 
kanamayı önlemekte
dir. Bu sayede eskiden 
kuru teknikte olduğu 
gibi hastalara kan vs... 
vermeye gerek 
kalmadan basit ve has
tayı tehlikeye atmadan 
daha fazla yağ alın
abilir. "Liposuction " 
bir zayıflama ameliyatı 
değildir. Vücudun belli 
bölgelerinde birikmiş 
yağları alarak vücut 
konturlarını daha 
düzgün duruma 
getirmek için yapılan 
bir ameliyattır. 
"Liposuction" vücud
un bazı bölgelerinde 
birikmiş yağ dokularını 
kanüllerle parçalandık
tan sonra basınçla 
emilerek dışarı atıl
masıdır. Bu operasy
onun, ameliyathane 
koşularında yapılması 
gerekir. İğneye ben
zeyen kanüllerin vücu
da girmesi için, deri 
üzerinde 3-5 mm'lik 
delikler açılıyor.
Genelde bu deliklerin

yerleri kısa süre sonra 
görünmez hale geliyor. 
Ancak yine de izler 
vücudun görünmeyen 
yerlerine gizleniyor. 
Ameliyattan önce 
hastaların cerrahlara 
en çok sordukları soru 
"liposuction olduktan 
sonra yağlar yine aynı 
bölgedeler de birike
cek mi? Evet vücudun 
belli bölgelerinde yer
leşen yağ dokuları 
diyet ve jimnastikle 
erimeyecek kadar 
inatçı. Ama bu dokular 
"Liposuction " ameliy
atından sonra aynı 
yerde yeniden yağ 
hücreleri üretmiyor. 
Başka bir deyişle 
"liposuction" ameliyat
larında elde edilen 
sonuç kalıcı. 
Ameliyattan sonra 
tekrar şişmanlarsanız, 
vücudunuz bütün 

olarak genişliyor ama 
eski çıkıntılar oluş
muyor. Ancak ameliy
atın başarılı olabilmesi 
için bazı koşullara 
bağlı. Örneğin, yağlar 
alındıktan sonra 
derinin büzülerek 
düzgün bir yüzey 
alması için elastikiyeti
ni kaybetmemiş olması 
gerekiyor. Tıpkı 
hamilelik sonrası karın 
derisinin karnın kendi
ni yeniden toparlama 
aşamasında olduğu 
gibi. Deri elastikiyetini 
kaybetmiş ise "lipo
suction" başka ameliy
atlar da destekleniyor. 
Yani yağlar alındıktan 
sonra gevşeyen ve 
sarkan deri kesilerek 
çıkarılıyor. Derinin ince 
ve kalın olması da 
sonucu etkiliyor. 
Liposuction ergenlik 
yaşını geçmiş sistemik 

bir hastalığı olmayan 
kadın veya erkeklere 
rahatlıkla uygulan
abilir. işlem, yağlı böl
gelere sıvı verilerek 
yağların eritilip sıvı 
hale gelmesi ve enjek
tör veya vakum ile çek
ilmesi prensibine 
dayanır. Hastanın terci
hine bağlı olarak lokal 
veya genel anestezi ile 
başka estetik ameliyat
larla birlikte de (Ör; 
meme büyütme, karın 
germe gibi) uygulan
abilmektedir. Halk 
arasında söylenen 
Liposhaping, lipoline, 
liposoft gibi terimler 
tamamen aynı 
tekniktir.
Riskler Sanıldığının 
aksine emboli riski 
diğer bütün ameliyat
larda olduğu kadardır 
ve oldukça nadirdir. 
Hastalarda bazen 
uygulama alanlarında 
geçici uyuşukluk olur. 
Şişmanlık 
Liposuction şişmanlık 
tedavisinde kullanıl
maz ancak hasta diyet 
ve egzersizlerle 
zayıfladıktan 
sonra uygulanırsa 
daha etkili olur.
Uygun hasta adayları

Her şeyden önce "lipo
suction " bir zayıflama 
ameliyatı değil .
Vücudun belli böl
gelerinde birikmiş 
yağları alınarak vücud
un konturları daha 
düzgün bir duruma 
getiriliyor. Yağlar 
genellikle şu bölgel
erde birikiyor.
Yanaklar, gıdı ve 
boyun Kolların üst 
bölümü Göğüsler, Sırt 
Karın ve bel Kalçalar 
ve basen, 
Dizlerin içi ve çevresi 
Ayak bilekleri ve 
baldırlar 
İdeal hasta; spor, 
diyet, vs ile inceltile- 
meyen bölgelerde fazla 
yağları olan hasta
lardır. Liposuction 
vücudun her yerinde 
uygulanabilir. 
Kadınlarda sıklıkla 
karın, bel, kalça, 
basen, sırt, boyun, 
bacak ve diz içlerinde, 
erkeklerde memelerde 
(jinekomasti) karın ve 
bel bölgeleri gibi. 
Bu bölgelerdeki fazla 
yağların alınmasıyla 
hastanın vücut hatları 
düzelir ve hasta daha 
estetik ve zayıflamış 
görünür.

HAÇİN "
Yazan : Zebercet COŞKUN

Miss Cold onları iyi karşıladı. Odasında otu
ruyorlar. Hatır sordu, Naime’yi sordu, Mürsel 
efendiyi sordu. Yine başladı Fatma hanım. 
Gözünün yaşı durmuyor ki, konuşsun... Seta 
anlatıyor, o ağlıyor. "Mürsel efendinin selamı 
var!” diyor yalnız Fatma hanım. “Mürsel efendinin 
hali çok kötü... Kötü ki ne kötü... selam söyledi 
size...”

Miss Colo mektebin müdiresi. Otuz beş 
yaşlarında, ince uzun güzelce bir kız. On yıl var ki 
Türkiye'de. On yıl var ki Haçin'deki mektebin 
müdiresi. Soyu, sopu Amerika'dadır, sık sık mek
tuplaşır ama nedense hiç gitmez. Tatilleri bile 
burada geçirir. Bu tepeye, aşağılarda çağıldayan 
şu dereye, küfür küfür esen bu rüzgara gönül ver
miş belki de...

- Mürsel efendiyi severim... Haçin'e geldim, ilk 
onları tanıdım. Özü doğru, sözü doğru. Bulunmaz 
bir insandır Mürsel efendi... Mürsel efendinin 
selamı başımın üstündedir. Meslektaşım, 
arkadaşım..

- Miss Cold, gadanı alayım... Döndürme bizi!. 
Mürsel efendi dedi ki... Namusumuz gitmeden... 
Al bizi buraya!..

- Burası mekteptir... Resmi bir daire... Ben 
kendi başıma, keyfimin istediği gibi iş göremem...

- Gadanı alayım!.. ,
- Hem Amerika tarafsızdır bu davada... sizi alır

sam Türkleri tutmuş olurum ki, hükümetime karşı 
sorumlu duruma düşerim. Anlıyorsunuz, değil 
mi? Türk talebe de, Ermeni talebe de benim için 
birdir ve bana teslimdir, kıllarına zarar gelmez, 
gelemez... Ama ben ne Türk çetelerine, ne de 
Ermenilere özel yardım yapamam. Ne dışardan 
biri girebilir bu mektebe, ne de ben bana teslim 

edilen talebeyi Türklere, ya da Ermenilere teslim 
edemem. Mektepte Türk talebe yok şimdi. Herkes 
çekti aldı çocuğunu, fakat kayıtları duruyor. 
Naime'de kayıtlıdır. Bu mektebin talebesidir.. Bir 
sene okumuş, ikinci sene üç ay devam etmiş... 
Benim yapabileceğim... Naime’yi almak. Kimse 
bir şey diyemez... yalnız onu alabilirim...

- Faik, zekiye? Gadanı alayım!.
- Üzgünüm! Yapamam!.
- Bizi kurtarırsanız biz kurtarırsınız Miss Cold. 

Cennetinizi yapacaksınız...
- Kanunsuz bir iş yapamam... Faik daha önce 

bu mektepte talebe olsaydı onu da alırdım...
- Ne isterseniz yaparım...
- Benim istediğim, bir daha bu konuya 

gelmemeniz... Yapabileceğimi söyledim size... 
Hatır, gönül ayrı mesele... Görev görevdir., bir 
santim şaşmam...

Ne çeşit yalvardılarsa ikna edemediler Miss 
Cold'u.

- Naime'nin taksitini yatıracaksınız!..
- Sandığı var... Çeyiz sandığı... Getirsem alır 

mısınız?
-Naime'ye ait ne varsa alırım... *
Üzgün çıktılar mektepten.
- Telaşlanmayın! Diyor Miss Cold. Ben yarın 

Kaymakam beyin yanına giderim. Görüşürüm 
onunla. Ötekilerle de görüşürüm. Elimden geleni 
yaparım... Bir kötülük etmezler sizinkilere. 
Korkmayın Fatma hanım!.

Ertesi sabah Mihran Katayan Naime’yi aldı 
yanına, bir hamal sandığını yüklendi. Sessiz 
ayrıldılar evden. Naime’ye hala oyun gibi geliyor 
her şey, kısa bir süre sonra bitecek, her şey 
eskiye dönecek. Eskisi gibi olacak. Yine de bir 
şeyler düğümlendi boğazına. Yol boyunca sessiz 
gözyaşı döktü. Evden ilk ayrılışı... Gece de yata
cak mektepte. Faik... Akşamları itişirler, kakışırlar, 
konuşurlar, gülüşürler... Naime gitmeye kalkınca 
boynu büküldü Faik'in. Önce odanın bir köşesine 
çekildi, sonra sessiz merdivenleri indi. Yol 
boyunca ötekileri değil de yalnız onu düşünüyor 
Naime... Mektebin bahçesine vardılar, varmadılar 

bir de baktılar ki, annesi ile Seta teyze ardlarında. 
Yanaklarına al basmış, soluk soluğa ikisi de. Yine 
başladı Fatma hanım... Yine bir ağıt tutturdu. 
Sarılıyor Naime'ye. Bir daha, bir daha... Mektebe 
girdiler, Miss Cold geldi yanlarına.

- Merak etme! Şimden sonra o benim kızım... 
Üzülmeyin. Hiç kimse hiç bir zarar veremez 
Naime'ye...

- Biliyorum... Biliyorum ama, ciğer işte!.. Hiç 
ayrılmamıştım!.. Gece kalacak!.. Kalsın bakalım!.. 
Ortalıklar yatışsın bir... Ne olacaksa olsun... Bana 
kalsa ben dört çocuğumun dördünü de dizimin 
dibinden ayırmam... Öyle yaparım... Ama Mürsel 
efendi... Her yanını ayrı öpüyor Naime'nin. Bir 
yanağını, ötekini, gıdığını, saçlarını...

- Saçları? Saçlarını kim yıkayacak Naime'nin?
- Kendisi yapamaz mı?
- Yapamaz ya! Nasıl yapsın? Belinden aşağı 

saçları... Dünkü bebe... İzin ver de hocanım 
cumartesiden cumartesiye geleyim, yıkayayım, 
tarayayım...

- Olur olur! Artık o kadarını idare ederiz... 
cumartesi evci çıkmayacağına göre siz gelirsiniz.

Sevinçli çıktı mektepten Fatma hanım. 
Cumartesiden cumartesiye... Nasıl ayrılsın? 
Ciğer... İşte her biri bir yana dağıldı... Mürsel 
efendiyle Hüsnü hapiste, Naime gavurların 
arasında bir başına... İsmail kim bilir ne yanda? 
“Evimiz darma duman oldu... Naime’yi bırakıp git
meye gönlüm razı değil, değil ya, Mürsel efendi 
öyle istedi... Onun göynü olsun diye koydum... 
Cumartesiden cumertesiye galan... İzin verdi... 
Koca bir Cumartesi sabahtan akşama Naime'nin 
yanında kalırım.. Yur, yıkarım, severim, 
okşarım...”

En iyisi bu! Diyor Seta. Keşke Faik de, 
keşke zekiye de girebilse...

Senin diliyin altında bir şeyler var?
Ne olsun? Ne olundu? Ben ne bilirim? 

Ama ortalık karma karışık... Burası mektep, kimse 
yanaşamaz buraya... Duydun ya! Ne dedi Miss 
Cold? Telsizi varmış... Bir dokunan olursa telsizle I 
Amerikalılara haber verirmiş... Devamı Yarın
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Gözünüzü ekrana bakarak test edebilirsiniz
Miyopiden hiperme- 
tropiye, astigmata dek 
birçok göz rahatsı
zlığını teşhis etmek 
aslında çok kolay. Tek' 
yapmanız gereken, 
evinizde bir süre tele
vizyon izlemek!
Uzmanlar, ekrandakileri 
nasıl gördüğümüzün, 
göz sağlığımızla ilgili 
önemli ipuçları verdiği
ni söylüyorlar.
Acıbadem Hastanesi 
Göz Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Bozkurt 
Şener, evde kendi ken
dinize göz muayen
esinin nasıl yapılacağı
na dair sorularımızı 
yanıtladı:
* Göz kusurlarını evde 
teşhis etmek mümkün 
mü?
Oturduğunuz yerden 
üç metre uzaktaki tele
vizyonun alt yazılarını 
gözlerinizi kısarak 
okuyabiliyorsanız, miy
opsunuz demektir.
Hipermetropi genellikle 
küçük yaşlarda başlar 
ve çoğu zaman fark 
edilmez. Eğer uzun 
süreli televizyon 
seyredilmesi durumun
da sık sık uykunuz 
geliyorsa, hipermetrop
sunuz demektir.
Televizyon seyred
erken gözlerinizi kısıy
or, çizgilerin bazılarını 
net görürken bazılarını

bulanık görüyorsanız 
ve kendinizi sürekli 
yorgun hissediyor
sanız, bu, astigmat 
olduğunuz anlamına 
gelir. • 
5-18 YAŞ ARASI 
ARTIYOR
* Miyopi nedir?
Miyopi, halk arasında 
'uzağı net görememe' 
olarak biliniyor. 5 ile 18 
yaş arası artan ciddi 
bir sorun. Basit miyopi, 
toplumda yüzde 25 
oranında görülüyor ve 
düzeltmeyle tam görme 
kazanılır. Ara tip miy- 
ooide düzeltme sonucu 
göz tamamen ya da 
tamamına yakın şek
ilde görebiliyor. Bu tip 
sorunların yüzde 
60'ında retinayla ilgili 
sorunlar ortaya çıkıyor. 
Yüksek dereceli miy
opların yüzde 30’unda 
göz içi basıncı yüksek 
seyreder ya da glokom 

göz tansiyonu gelişme 
riski vardır.
* Nasıl tedavi edilir? 
Miyopi, hafif veya ileri 
derecede olabilir. Bu 
kusurun tedavisi için 
gözlük, kontakt lens, 
lasik ve cerrahi yön
temlere başvurulur. 
Miyopi için kullanılan 
gözlük kahn kenarlı ve 
camın ortası kalın 
olduğundan estetik 
problem de ortaya 
çıkıyor. Kontakt lens, 
gözlüğe göre daha 
avantajlı olmasına rağ
men, alerji ve enfeksiy
ona yol açabiliyor. 
Lazer ise korneanın 
yeniden şekillenmesi 
esasına dayanıyor.
İşlemin ardından, hasta 
ertesi gün normal 
yaşantısına dönüyor. 
Bu işlem yeni teknoloji 
sayesinde ortalama 6 
ile 8 dakika sürüyor. 
GÖZ TEMBELLİĞİNE

YOL AÇAR
* Hipermetropi nedir? 
Halk arasında 'yakını 
görememe' olarak 
biliniyor. Yaş 
ilerledikçe uyum 
yeteneği azaldığı için, 
yakını ve uzağı görme 
sorunu baş gösteriyor. 
Fakat gözde zorlanma 
olduğundan dolayı, 
gözün sulanması ve 
ağrıması gibi birtakım 
komplikasyonlar da 
ortaya çıkar. Ağır ve 
çok ağır hipermetropta 
ise her yaşta, hem 
uzak, hem de yakın az 
görülür.
Hipermetroplarda 
kusur genellikle iki 
gözde birden oluşur. 
* Hipermetropi tedavi 
edilmezse ne olur? 
Bu sorun erken teşhis 
edilmediği takdirde, 
'göz tembelliği' ortaya 
çıkıyor.
Hipermetropinin erken 
teşhis ve tedavisi, özel
likle çocuklarda çok 
önemli.
Çocukların göz numar
aları saptanmalı, her iki 
göz arasında ciddi bir 
derece farkı varsa, 
zayıf olduğu bilinen 
göz, egzersizlerle 
çalıştınlmalıdır.
* Tedavisi yalnızca 
gözlük mü? 
Hipermetropi 
tedavisinde de yine 

gözlük, kontakt lens ve 
lazer yönteminden 
yararlanılıyor. Bu kez , 
görüntü arkadan öne 
toplanmaya çalışıldığı 
için, kenarları ince, 
ortası kalın mercek kul
lanılıyor. Kontakt 
lensin de aynı özellik
leri taşıması gerekiyor. 
Günümüzde hiperme- 
tropinin lazer 
tedavisindeki başarı 
oranı yüzde 90'lara 
kadar yükseldi. Üstelik, 
artık 6-7 derecedeki 
ciddi hipermetropiler 
de rahatlıkla tedavi 
edilebiliyor. 
Hipermetropinin 
tedavisinde de miyopi- 
deki kriterler söz 
konusu. Yaklaşık 10 
dakika süren ameliyat 
işlemi sırasında hasta 
hiçbir ağrı ve acı his
setmiyor. Sadece 
gözüne ışığın geldiğini 
fark ediyor. 
ASTİGMAT, GENELDE 
KALITSAL 
* Astigmat nedir? 
Gözü n kırıcı, ortam- . 
larında, özellikle 
korneada değişik 
meridyenlerdeki kırılma 
miktarının ayni olma
ması durumuna astig- 
matizma deniyor. 
Düzensiz astigmatiz- 
ma, korneada, keratit, 
kornea ülseri ya da 
travmaya bağlı düzen

sizlikler olur.
Astigmada da neden 
genellikle kalıtsaldır. 
* Astigma olup 
olmadığımızı nasıl 
anlarız?
Bulanık, çift görme ve 
gölgeli görme, baş ile 
göz ağrısı, sık arpacık 
çıkarmak, kirpik dibi 
iltihabı gibi belirtilerle 
ortaya çıkıyor. Ağır 
astigmatı olan hastalar, 
çevrelerindeki nes
neleri çarpık ve bozuk 
görüyor.
* Gözün haritası nasıl 
çıkarılıyor?
Yeni yöntemlerle, artık 
kişiye özel lazer uygu
lamaları başladı. 
Her göze özel olarak 
uygulanan bu yön
temde gözün 
haritasını çıkartıyoruz 
ve alet tıpkı parmak 
izi gibi hastanın 
gözünü tanıyor.
Hastanın bilgilerini 
lazere yükleyince aynı 
söylediğiniz gibi alet 
gözü tanıdığı için yan-, 
lış uygulamalara da fır
sat vermiyor ve alet 
kendini kilitliyor.*Bunu 
şöyle de açıklayabiliriz: 
Doktorun hasta hakkın
da alete girdiği bilgiler 
yanlış bile olsa, alet 
doğru olan noktada 
gözü yakalıyor ve 
ona göre lazer 
vuruşlarını yapıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86 
Milli 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 11 86 
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

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

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

“jf
nu

ın
ı^

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

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
Zatyta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 46 21-122 
Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 4521 -111 
Su Arıza Yâlnız.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 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

TOMHKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

Z SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
Z ULTRASONOGRAFİ (US)

Z RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
Z 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ

Z GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00

Dr. Ertan O KAY
Radyoloji Uzmanı

ULTRRSONOGRRF

SPİRAL 8İLGİS A VAR II TOMOGRAFİ

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.

Merkezimizde Spiral Bilgisayarlı Tomografi Cihazı 
ile tüm Bilgisayarlı Tomografi (BT) çekimleri yapıl
maktadır.

En yeni teknolojiyle gerçekleştirdiğimiz çekimler 
sayesinde tüm organ dökulardaki hastalıkları teşhis 
etmekteyiz.

TEL: 513 65 29 • 30
FAX: 513 65 18

ACİL DURUMLARA 
24 SAAT

513 65 29 HOLÜ I
TELEFONDAN 

BİZE
ULAŞABİLİRSİNİZ

Adres : Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasın» 
e-mail: tomokay@gmail.conl



“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
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
9 Ağustos 2005 Sah 25 YKr. (250.000 TL.)

2005-2006 ÖĞRCTİM VIU FİVRT ÜSTCMİZ
SINIFLAR 
ANASINIFI 
1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF
6.

8.

SINIF 
SINIF 
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

Fiyatlarım ize yemek ve servis dahildir 
ÖDEM€l(RD( 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel: 513 50 84 - 512 27 77G0MUK

Bursa’da yaşanan dramatik olay, genç bir kadının cesareti sonucu facia ile sonuçlanmadan tatlı bitti.

Kahraman kadın
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Borçları nedeniyle bunalıma girip çatıya 
çıkan gencin elindeki 6 aylık bebeğini, 
ismini dahi söylemeden ortadan kay
bolan genç bir kadın kurtardı.

Kumsaz sahası
Geçtiğimiz günlerde Seyfettin 

Şekersöz’ün Gençali Köyü Kumsaz mev 
kiinde İl Genel Meclisi bütçesiyle yap
tırılan saha ve soyunma odalarının kul
lanılmaması nedeniyle ne hale geldiğini 
gördük.
Kullanmayanın malını birileri kullanır... 
Kullanılmayan ve bakımsız hale sokulan 

saha kamu malı.
Kamu malını kimlerin koruması gerektiği 
de belli!
Anlaşılan o ki bu malın sahibi yok!
Bu konuda önceki dün de Barbaros 

Balmumcu bir yazı yazdı.
Sanırım önlem alınacaktır.
Benim değinmek istediğim, böylesi güzel 
biri saha, neden ilçe sporu için kullanıla
maz ve atıl halde bırakılır.
Gemlikli gençlerin fulbol oynayacağı bir 

saha var.
Bir de Atatürk Stadı’nın yanındaki boş 

toprak arasa...
Gemlikspor veya diğer amatör kulüpler 

saha sıkıntısı çekerken, milletin parasıyla 
yaptırılan o güzelim tesis kullanılamıyor.

Bunları değerlendirmek ve gençlik’in 
hizmetine sunmak gerekli.
Beldelerde Umurbey, Küçük Kumla bir 

de Gençali’de saha var.
Bunların kıymetini bilip alternatif sahalar 
haline getirmeliyiz.
Sanırım bu yayınlanrdan sonra gereken 

yapılacaktır.

Dün, Bursa Fomara 
semtinde dramatik bir 
intihar girişimi yaşandı. 
Cevat Güllüoğlu adında
ki bir genç, 2 bin YTL 
borcunu ödeyemeyince 
girdiği bunalım sonucu 
bir işmerkezinin terasına 
çıkarak, elindeki küçük 
çocuğuyla intihar ede
ceğini söyledi. Bu arada 
polisin tüm çabaları 
fayda vermedi. Olayları 
caddeden izleyen genç 
bir bayan, babayı 
konuşturup elinden 
bebeğini aldı.

Haberi sayfa 3’de

Yollar neden 
onarılmıyor?
Doğalgaz çalışmaları nedeniyle kazılan 
ilçenin cadde ve sokaklarında keşmekeşlik 
sürüyor. Açılan kanallar çukura dönüşünce 
vatandaş ve sürücülerde şikayetler arttı.
Seyfettin Şekersöz’ün Haberi sayfa 3’de

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

www.ozcanvural.tk

Haftada İki

Vatanı satmak
Soğuk savaş dönemin de yani 20 -30 yıl 

önce en yaygın suçlama yolu buydu..
Vatanı satmak..

Düşüncesi - fikri beğenilmeyen bir kişiyi 
karalamanın en kolay yolu her zaman “ 
Bunlar vatanı satar “ suçlaması idi...!

Kapitalist ülkeler de yaşadığı halde 
sosyalist düşüncelere sahip olanlar “vatanı 
satmak” la suçlanırdı.

Aynı şekilde komünist ülkeler de 
yaşayan Batılı bir düzen isteyenler de yine 
“vatanı satmak” la suçlanırdı.

Her iki rejimde de en ağır suçlama buydu 
ve en ağır şekilde cezalandırılırdı. ( Nazım 
Hikmet bir misal )

Farklı düşünen birisine karşı kendisin de 
sağlam bilgi ve tartışma gücü görmeyen 
kişiler için en kolay mücadele yöntemi 
hemen karşısındakini “ vatanı satmak “ la 
suçlamaktır.

Her konuda karşıt görüşler olabilir ve ola
caktır da. Türkiye min şimdi ki gündeminde 
olan konular da aynı görüşü her kesimden 
bekleyemeyiz..

Değişik görüş demokrasinin içinde 
vardır..

Başınızı kaldırın, eğer gözlerinizde at 
gözlükleri varsa atın; O zaman yaşanan hay
atın , dünyanın sizin görmek istediğiniz 
düzeyde olmadığını ve olmayacağını da 
bilin...

Zamanın da Halkevlerini - Köy enstitü
lerini kapatmakla büyük yanlış yapanlara 
“Yanlışlık, hem de büyük yanlışlık yapıyor
sunuz” diyenlere cevap “Siz vatanı satıyor
sunuz” cevabı oldu.

Ruslara fındık — fıstık — portakal vererek 
Seydişehir Alüminyum - İskenderun Demir 
—Çelik, Aliağa rafinesini yaptıranlarda bu 
kafalar tarafından “ Vatanı sattılar “ oldular.

Nato’ya Türkiye ‘yi sokanlarda onlarca 
Vatanı sattılar.

Türkiye ‘nin içine kapalı kalmasını, eski 
sorunları ve korkularıyla yaşamasına devam 
etmesini kendi varlıkları açısından uygun 
görenler Avrupa Birliğine girmeyi savunan
ları “vatanı satmak” la suçladılar.

Keşke bizi Avrupa Birliğine alsalar da 
bizde bu grupta vatanı satmış olsak.

Ama iyi biliyorum ki bizi almazlar . Boşa 
kürek çekiyoruz, daha doğrusu kendimizi 
avutuyoruz. Bizi istemiyorlar.

Yüzsüzlüğü bırakıp bunu kabullenmek, 
boşuna ısrardan vazgeçmemiz gerekir... 
Onurlu olalım...

Kıbrıs meselesinde “ Türkiye ‘ye asıl 
zarar veren çözüm olmamasıdır.” 
diyenler vatanı, yavru vatanı satmakla 
suçlanıyorlar...

Kendi ülkesinde, kendi vatandaşlarının 
bazılarını ya da önemli bölümünü potan
siyel “vatan satıcı “ olarak gören anlayış , 

bu gün insanlık ayıbı olan kapalı rejim
lerin başında ki insanların en favori korkut
ma yöntemi olmuştur.. Şu anda farklı görüş 
savunan bazı meseleleri kurcalayan insan
ları vatanı satmakla suçlayanların kendiler
ine farklı siyasi etiket yapıştırmaları da tari
hin komik oyunlarından biridir.

Bunlar içinde vatan haini denenlerden 
bazılarının daha sonra Vatan kahramanı 
olduğunu da ben çok gördüm..

Bir kimsenin vatan haini olduğuna kişiler 
karar veremez ve vermemelidir.

Buna ancak Tarih sayfaları karar verir. 
Tarihin kararı kesindir...

Bazıları gibi de takiyye ( dönüş ,yalandan 
evet) yapmaz.

Tarih daima doğruları yazar....

İlköğretim okullarında okutulan ders kitapları satılmak amacıyla toplanıyor.

Ders kitapları
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geçtiğimiz ders 
yılında İlköğretim 
okullarında okutulan 
ders kitapları satıl
mak amacıyla 
toplanıyor.
Ders yılı başında 
milli Eğitim bakan
lığı tarafından ücret
siz olarak gönder
ilen ders kitapları 
yeniden kullanıl
madığı için ve 
değişikliklere 
uğradığından atılıy
ordu.
Her yıl ilçe 
genelinde yaklaşık 
50 ton civarında kul
lanılmadığı için 
çöpe atılan kitaplar 
artık para karşılığı 
geri dönüşümü 
sağlanacak.
İlköğretim okulların
da her yıl ücretsiz 
olarak kitapların 
dağıtılması 
nedeniyle çöplüğe 
atılan bu kitaplar 
artık belirli amaç 
doğrultusunda 
değerlendirilecek. 
Gemlik merkez 
belde ve köy
lerinden getirilerek

11 Eylül İlköğretim 
Okulunda 
depolanan kul
lanılmış kitaplar 
daha sonra para ile 
kağıt fabrikalarına 
satılacak.
Yaklaşık 30 ton 
civarında toplan
ması beklenen kita
pların İlçe Milli 
Eğitim müdürlüğü 
tarafından yapılacak 
araştırma sonucuna 
göre satılarak 
değerlendirileceği 
öğrenildi.

ADNAN TURAN 
Her türlü araç devir 

Yeni kayıt 
Plaka , Ruhsat, Fenni 

muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.

Kafiş <3 M©s ©® - <aEK)(L0K J
Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

Umurbey’de 
Kiralık villa 
Deniz cepheli, tripleks, 
Güneş enerjili, havuzlu, 

LPG ısıtmalı 1
GMS : (0 532) 815 86 96

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk


Sayfa 3 HABER 9 Ağııstos 2005 Sah

Bursa’da yaşanan dramatik olay, genç bir kadının cesareti sonucu facia ile sonuçlanmadan tatlı bitt)

Kahraman kadın
Borçları nedeniyle bunalıma girip çatıya çıkan gencin elindeki 

6 aylık bebeğini, ismini dahi söylemeden ortadan 
kaybolan genç bir kadın kurtardı.

Piyasaya olan 2 bin 
YTL borcu nedeniyle 
bunalıma giren Cevat 
Güllüoğlu (19), 6 
aylık kızı Elifle birlik
te çıktığı 8 katlı 
Fomara İş 
Merkezi'nin çatısın
dan atlamak istedi. 
Dün,öğle saatlerinde 
bir elinde cam şişe 
parçası, diğer elinde 
kızıyla iş merkezinin 
çatısında görülen 
Güllüoğlu, etrafa 
tehditler savurup 
atlayacağını söyledi. 
Çevredeki vatan
daşların fark edip 
haber vermesiyle 
olay yerine gelen 
polis, çatıya çıkarak 
Güllüoğlu'nu uzun 
süre ikna etmeye 
çalıştı.
Çatının kenarında 
duran ve sürekli den
gesi bozulan 
Güllüoğlu, kendisini 
ikna etmek isteyen
lere ve aşağından 
olayı seyredenlere 
korkulu anlar yaşattı. 
İşsiz olduğunu, 35 
gün sonra askere 
gideceğini ancak

hala 2 bin YTL bor
cunu ödeyemediğini 
söyleyen Güllüoğlu, 
kimsenin kendisine 
destek olmadığını ve 
insanca muamele 
etmediğini belirtti. 
Cesaret örneği 
İkna çabaları bir türlü 
sonuç vermeyen

Güllüoğlu'nu, Halil 
Karaağaç adlı bir 
işadamı da 2 bin 
YTL'lik çek vererek 
yatıştırmak istedi. 
Ancak Karaağaç'ın 
da çabaları sonuçsuz 
kaldı.
Olayı önce yerden 
izleyen genç bir 

kadın daha sonra 
çıkarak Güllüoğlu'nu 
işe almak istediğini 
belirterek, kartını ver
mek istedi. Korkulu 
bakışlar arasında 
çatının kenarında 
duran Güllüoğlu'na 
yaklaşan isimsiz 
kahraman kartını 

gösterdi ve genç 
adamdan yanında 
çalışmasını istedi. 
Ancak genç kadının 
ısrarlı yaklaşımına 
karşılık vermeyen 
Güllüoğlu, kadını 
yanından uzak
laştırdı. Genç kadın 
daha sonra bir de 

neme daha yaptı ve 
çevredekilerin 
verdiği çekleri alarak 
yeniden 
Güllüoğlu'nun yanına 
gitti.
Güllüoğlu'nun 
elinden 6 aylık 
bebeğini alıp çekleri 
veren genç kadın 
çocuğu polislere tes
lim ettikten 
sonra ortadan 
kayboldu.
Ancak olaylar bunun
la da sona ermedi.
Fomara İş 
Merkezi'nden polis
lerin arasında çıkan 
Güllüoğlu, bir vatan
daşın "Her borcu 
olan intihara 
kalkışsaydı bu mem
lekette adam 
kalmazdı" diye bağır
ması üzerine deliye 
döndü.
Polislerden kurtulup 
vatandaşa saldırmak 
isteyen Güllüoğlu, 
güçlükle polis 
aracına bindirilip 
olay yerinden 
uzaklaştırıldı.
BHA

Yollar neden onarılmıyor?
Doğalgaz çalışmaları için 
kazılan ilçenin cadde ve 
sokaklarında keşmekeştik 
sürüyor.
Kazılan sokakların bazı yer
leri hiç kapanmazken bazı 
yerlerinde ise yapılan işler 
sürücüleri canından 
bezdirmiş durumda.
İlçenin en büyük artel- 
lerinden biri olan İstiklal 
Caddesinin son zamanlar
daki görüntüsü ise tam 
anlamıyla perişan vaziyette. 
Cadde boyunca kazılan yer
ler kapatılmasınca yağan 
yağmurla birlikte hem yaya 
lara hem de araç sürücüleri 

isyanları oynuyor.
Kumla Caddesinin örülen 
taşları araçların amortisör
lerine zarar verirken, cad
denin ortasından kazılan 
çukurlar ise felakete 
davetiye çıkartıyor. 
Karayollarını ait olan 
Manastır bölgesindeki 
asfaltın kazıdan hemen 
sonra yamandığını gören 
vatandaşlar, İstiklal 
Caddesindeki çukurların ne 
zaman kapanacağını merak 
etmeye başladı.
Kapatılan çukurların 
gelişigüzel yapılması da 
işin cabası..
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Milli egitim’e kadrosuz 
usla iğrenti alınacak

GEMDAŞ abone 
kayıtlarına başladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa genelinde 235 
adet Okul öncesi 
öğretmenliği için 
kadro açıldı.
Okul öncesi öğret
menlik bölümü 
mezunları ile 6, 4 ve 
2 yıllık yüksekokul 
mezunlarının müra
caat edeceği kadro
lar için müracaatlar 
8/19 Ağustos 2005 
tarihlerinde yapıla
cak.
İlköğretim okulların
da Ana sınıflarında 
görevlendirilecek 
olan kadrosuz Usta 
öğreticiler için

"Özürlülere destek leıiltf
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Özürlülerden 
Sorumlu Devlet 
Bakanı Nimet 
Çubukçu ile 
görüşen Bursa 
Zihinsel Özürlü 
Çocukları Koruma 
Demeği Başkanı ve 
Özel Türe Özel Kurs 
Merkezi Müdürü 
Tamer Sivri 
GÖRÜŞMENİN İYİ 
GEÇTİĞİNİ 
SÖYLEDİ. 
Bakan Nimet 
Çubukçu'nun daveti 
üzerine Ankara'ya 
giden Tamer Sivri, 
Özürlülerin sorunları 
ile ilgili görüşmel
erde bulundu.
Yeni çıkan özürlüler 
yasası ile bir çok 
sorunun çözüm
leneceği müjdesinin 
bakan tarafından 
kendilerine verildiği
ni söyleyen Tamer 
Sivri, ilgili bakan
lığın ayrıca 

başvuruların ilçel
erde milli Eğitim 
müdürlüklerine 
yapılacağı 
duyuruldu.
Üniversitelerin Okul 
öncesi öğretmenliği, 
Anaokulu öğretmen
liği, Çocuk gelişimi 
ve okul öncesi eğiti
mi öğretmenliği, 
Çocuk gelişimi ve 
eğitimi öğretmenliği 
veya Çocuk gelişimi 
ve eğitimi bölümü 
muzunu olup, yük
sek lisans belgesi 
yada diploması olan
ların ilk tercih olarak 
değerlendirilecekleri 
bildirildi.

Bursa Zihinsel Özürlü Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı ve Özel Türe Özel Kurs 

Merkezi Müdürü Tamer Sivri
Federasyon ve 
Konfederasyonlara 
destek vereceğinin 
açıklandığını söyle
di.
Yapılan görüşmeden 
iyi izlenimlerle 
ayrılan Tamer Sivri, 
Özürlülerden 
Sorumlu Devlet

Görevlendirmede 
takip edilecek önce
likte ayrıca kadrosuz 
usta öğretici olarak 
doğrudan 
görevlendirilecek 
adaylar ile 2005-2006 
eğitim-öğretim yılı 
için düzenlenen 
eğitim seminerine 
katılanların Valilik 
onayı ile öncelikli 
olarak görevlendirile
cekleri açıklandı. 
Bursa ve ilçelerinde 
açılan 235 kadrosuz 
okul öncesi usta 
öğreticilik için müra
caatlar İlçe Milli 
Eğitim müdürlükler
ine yapılıyor.

Bakanı Nimet 
Çubukçu'nun kurum 
ve kuruluşların yeni 
yasalar ile özürlü 
çalıştırmaları 
yükümlülüğüne ise 
mutlaka uyulması 
yolunda kendilerine 
destek verdiğini 
söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
GEMDAŞ Doğalgaz 
Dağıtım AŞ. Abone 
kayıtlarına dünden 
itibaren başladı.
GEMDAŞ'ın iskele 
meydanında düzen
lediği Doğalgaz 
kayıt binasına gelen 
vatandaşlar evler
ine Doğalgaz ala

! i i İ i
i İ 

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

bilmek için kayıt
larını yaptırabile
cekler.
Doğalgaz için 
abonelik ücretinin 
ise 180 dolar artı 
küv oı'augu açık
landı.
Abonelik için ayrıca 
ev tapusu ile DASK 
(Deprem Afet 
Sigortası)

fotokopisi 
istenirken ortak kul
lanılacak apartman
larda ise daireler
den çoğunluk kararı 
isteniyor.
Kış ay larîı'îâ yirTHG- 
den Gemlik'in bazı 
bölgelerine doğal
gaz hizmetinin ver
ileceği öğrenildi.

I i 
i i i i
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Orhangazi’de iki DYP'liye saldın Görünmez tas
Doğru Yol Partisi (DYP) Orhangazi ilçe örgütünün eski 

yöneticilerinden Korhan Çantaş (38) ve Süleyman Buğrahan (33) 
saldırıya uğradı.

Çantaş ve 
Buğrahan önceki 
gece Çantaş'a ait 
Gemlik 
Caddesi'ndeki 
birahanede 
otururlarken, 
saat 02.00 
sıralarında gelen 
3 kişinin sopalı ve 
yumruklu saldırısı
na uğradı. 112 Acil 
Servisi 
arayarak yardım 
isteyen Çantaş 
ve Buğrahan, 
Orhangazi 
Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Buğrahan 
durumunun ciddi 
olması üzerine önce 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne, ardın
dan da Uludağ

Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne

sevk edildi.
Olayın ardından 
polis 3 saldırganın

yakalanması 
için çalışmalarını 
sürdürüyor.

Mudanya'nın 
Zeytinbağı 
Beldesi'nde 
komşuları ile 
sokakta sohbet 
eden Meral Üzüm 
(41) görünmez 
bir kazanın 
kurbanı oldu. 
Park halindeki 
aracın kayması 
sonucu duvara 
sıkışan Üzüm, 
dalak yırtılması 
sonucu hayatını 
kaybetti. 
Alınan bilgilere 
göre 
Zeytinbağı'nda 
Talatbey Mahallesi 
Eski Hamam 
Sokak'ta ikamet 
eden Meral Üzüm, 
pazar akşamı saat 
21.00 sıralarında 
komşuları ile soh
bet ederken park 
halinde bulunan 
aracın geri geri 
kaydığını fark etti.

Kaçmakta geciken 
talihsiz kadın, 
araçla duvar 
arasına sıkışarak 
feci şekilde can 
verdi. Olayın 
jandarmaya 
bildirilmesinin 
ardından 
Mudanya Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan Meral 
Üzüm'e yapılan 
otopside dalak 
yırtılmasından hay
atını kaybettiği 
belirlendi.
Savcılık olayla 
ilgili soruşturma 

başlatırken, 
16 U 7512 plakalı 
aracın sahibinin 
beldedeki akra
balarını ziyarete 
gelen ve hafta 
sonunu 
Zeytinbağı'nda 
geçiren Gürkan 
Kaçan'a ait olduğu 
tespit edildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

DOĞALGAZ
Buderus mİ 

m
KALORİFER TESİSATI

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
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Israilli turistlere 
Türkiye uyarısı

İsrail, geçtiğimiz hafta 
verdiği uyarıyı dün de 
tekrarladı ve vatan
daşlarından "somut 
ve ciddi terör tehdit
leri" nedeniyle 
Türkiye'nin güney 
sahillerine git
memelerini istedi. 
Hükümet nezdindeki 
Terörizm Mücadele 
Merkezi'nden yapılan 
bu açıklama, yerel 
yetkililere göre bir 
güvenlik önlemi 
olarak nitelendiriliyor. 
Geçtiğimiz Cuma 
günü İsrail, Alanya 
limanına gidecek olan 
üç yolcu gemisinin 
rotasını değiştirmesi
ni isterken; benzer bir 
talimat bugün bir 
başka gemi' 
için de verildi. 
Hükümet yaptığı yazılı

açıklamada, "ortaya 
çıkan somut ve ciddi 
terör tehditleri 
ışığında... terörizmle 
mücadele merkezleri, 
İsrailli vatandaşların
dan Türkiye'nin 
güney sahillerine,

doğuda
Alanya ve batıda 
Kemer 
arasında herhangi bir 
yere gitmemelerini ya 
da buralarda konakla
mamalarını tavsiye 
ediyor" dedi.

Rasmussen de 
Türkiye’yi istemiyor
Rasmussen de 
Türkiye'yi istemiyor 
Türkiye'nin AB 
üyeliğine karşı olum
suz sesler yükseliy
or. Rum Kesimi, 
Yunanistan, 
Avusturya ve 
Fransa'dan sonra 
Danimarka da 3 
Ekim öncesi sorun 
çıkarmaya başladı. 
Türkiye ile 17 Aralık 
zirvesinde müzak
erelere 'evet' diyen 
Avrupa Birliği'nden 3 
Ekim tarihi yak
laştıkça farklı sesler 
yükselmeye başladı. 
Fransa, Yunanistan, 
Rum Kesimi ve 
Avusturya'nın Güney 
Kıbrıs'ı tanımadan 
müzakerelerin 
düşünülemeyeceğini 
açıklamalarının 
ardından bugün de 
Danimarka 
Başbakanı Anders 
Fogh asmussen, 
Türkiye’ye tam üye
lik verilip verilmeye
ceğinin tartışılması 
gerektiğini söyledi. 
Danimarka

Muhafazakar Parti de 
Rasmussen’in açık
lamalarından mem
nuniyet duyduğunu 
açıkladı.
Copenhagen Post 
gazetesinin haberine 
göre Danimarka 
Başbakanı Anders 
Fogh Rasmussen, 
Türkiye’nin tam üye 
olup olmayacağının 
tartışılması gerek
tiğini söyledi. 
Rasmussen, kişisel 
görüşlerini yansıt
tığını söylediği açık
lamasında, "Ama 
AB’nin sınırlarının 
Suriye ve Irak’a 
kadar genişleyeceği
ni düşünmek zor...

AB’nin ne kadar 
genişleyebileceğin! 
tartışmalıyız" diye 
konuştu.
"TÜRK KÜLTÜRÜ 
AB’YE UYUM 
SAĞLAMAKTA ZOR
LANIR" Türk 
kültürünün AB’ye 
uyum sağlamakta 
zorluk yaşayacağını 
savunan Danimarka 
Başbakanı, 
"Ancak güvenlik 
politikaları 
nedeniyle Birlik 
Türkiye ile bir ittifak 
kurmak istiyor. 
Bu bir çıkmaz, 
ama bırakın bunu 
açıkça tartışalım" 
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

"KALİTEDE ÖNCÜ, 
FİYATTA ÖLÇÜ”

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
Dereağzı Mevkii • Büyükkumla / GEMLİK 

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
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Burs için başvuru süresi dildi
2005-2006 öğretim 
yılında burs, öğrenim 
ve katkı kredisi almak 
isteyen ara sınıf 
öğrencilerinin başvu
ru süreleri 19 
Ağustos 2005 tarihine 
kadar uzatıldı.
Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan yazılı açıkla
mada, 2005-2006

'Memur maaşı 2 milyar olacaktı!
Hükümet ile 15 
Ağustos'ta toplu 
görüşme masasına 
oturacak olan kamu 
memurları en az 300 
milyon zam isterken, 
KESK'in hesabı ise 
bu rakamın çok çok 
üzerinde.
Kamu Emekçileri 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
Araştırma 
Merkezi'nce (KESK- 
AR), Türkiye'nin 25 
yılda cari fiyatlarla 3 
kat büyüdüğü belirtil
erek, "Kamu emekçi
lerinin reel ücretleri 
Türkiye ekonomisi 
oranında büyüseydi 
700 YTL olan maaş 
yaklaşık 2000 YTL 
olacaktı" denildi. 
KESK'ten yapılan 
açıklamada, KESK- 
AR'ın DPT ve DİE

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğümden 
aldığım 
nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
Fatincan

KAYA

öğretim yılında, halen 
bir yüksek öğretim 
kurumuna davam 
eden ara sınıf (ön 
lisans ve lisans) 
öğrencilerinin başvu
ruları için 7 Ağustos 
2005 tarihine kadar 
süre tanındığı hatır
latıldı. Öğrencilerin 
tatil döneminde 
olmaları ve müracaat
larını tanınan sürede 
yapamamaları sebe

rakamlarına 
dayanarak kamu 
emekçilerinin ücret
lerine ilişkin araştır
ma yaptığı .
kaydedildi. 
Araştırmada, şu 
sonuçlara ulaşıldığı 
ifade edildi:
"Kamu emekçilerinin 
gerçek ücretleri hala 
1980 öncesindeki 
düzeyini yakalamaya 
çalışıyor. Söz konusu 
ücretler, sadece 
1992-1993 
ve 1997-1999 yılların
da bu düzeyi geçti.
Aynı dönemde 
Türkiye 
ekonomisi yaklaşık 3 
kat büyüdü, kişi başı
na düşen GSMH ise 
dolar . 
cinsinden aynı oran
da arttı.
Türkiye 25 yılda cari

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğümden 
aldığım 
nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Gülizar 

CAN

biyle sürenin 19 
Ağustos 2005 tarihine 
kadar uzatıldığı 
bildirildi.
Başvuruların, daha 

fiyatlarla 3 kat 
büyürken kamu 
emekçilerinin 

alım gücü ve reel 
ücretleri yerinde 
saydı. Türkiye 2005'i 
yaşarken 
kamu emekçilerinin 
reel ücretleri 1980 
yılında takıldı kaldı. 
Eğer kamu emekçi
lerinin reel ücretleri 
Türkiye ekonomisi 
oranında 
büyüseydi bugün 
9/1 'i bir öğretmenin 
700 YTL olan maaşı 
yaklaşık 2000 YTL 
olacaktı." 
Araştırmada, 
ücretlerdeki gerileme 
örneklerle anlatıldı. 
1979'da
8636 TL olan ortala
ma memur maaşının 
2004'te 702 milyon 
TL'yi bulduğu

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğümden 
aldığım 
nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
Asiye 

ÇAVDAR

önce olduğu gibi 
kurumun 
www.kyk.gov.tr" inter
net sayfasından 
yapılacağı kaydedildi.

kaydedilerek, 
"yapılan oranlamada 
kamu emekçilerinin 

ücretlerinin reel 
olarak gerilediğinin 
görüldüğü" kaydedil
di. 1979'da kamu 
emekçisinin 100 
lirasının 2005 yılında 
reel olarak düştüğü, 
aynı 
dönemde GSMH'nın 
yüzde 271 oranında 
arttığı ifade edildi. 
Açıklamada, kişi 
başına GSMH'nın 
1979 yılında 1404 
dolar olduğu, 
bu miktarın 2004'te 
4172 dolara çıktığı 
belirtilerek, "Bu 
ülkenin 
öğretmeninin, dok
torunun ücretlerinin 
yerinde sayması 
anlaşılır bir 
şey değildir" denildi.

KAYIP
Gemlik 
Endüstri 
Meslek 

Lisesi’nden 
aldığım diplo

mamı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Selim 
BECERİK

Eskişehir'de dün 
bir yolcu oto
büsüne silahlı 
saldırıda bulunul
du.
Edinilen bilgiye 
göre olay, 
Sivrihisar-Ankara 
karayolu, 30. kilo
metresi Demirci 
Köyü yakınlarında 
meydana geldi. 
Murat Durak (32) 
idaresindeki 38 KK 
104 plakalı yolcu 
otobüsüne plakası 
tespit edilemeyen 
bir otomobilden 
tabancayla ateş 
açıldı. Ölen yada 
yaralananın 
olmadığı olayda, 
yolda park eden 
otobüsün yolcuları 
bir başka otobüsle 
Ankara'ya gönderil
di. Olay yerine 
gelen jandarma, 
yaptığı incelemede 

ELEMAN ARANIYOR | 
in DÜZGÜN

MSEUMİ
Müraacal: AYDIN 
514 00 60 MADENCİLİK!

otobüsün bagaj 
kısmında 5 adet 
mermi girişi ile 
bagajın iç kısmında 
3 adet mermi 
çekirdeği buldu.

Ekipler, yaptıkları 
araştırmada taban
cayla saldırıda 
bulunan ve kimlik
leri tesbit edilen 
D.G. (30), S.S.C. 
(32), E.G. (45) ile 
A.S.'nin (31) 
yakalanması için 
çalışma başlattı. 
Görevliler, 10 gün 
içerisinde aynı fir
manı otobüslerine 
Ankara, Kırşehir ve 
Kırıkkale İlleri'nde 
çeşitli kez 
saldırılarda 
bulunulduğunu 
tespit etti.
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

http://www.kyk.gov.tr
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Anayasa değişikliği 
hükümet gündeminde

DYP’den 
Kıbrıs 
uyarısı

Başbakan Yardımcısı 
Mehmet AH Şahin, 
Meclis Anayasa 
Komisyonu Başkanı 
Burhan Kuzu’nun 
gönderdiği Anayasa 
değişiklik paketinin 
hükümetin gündem
ine alındığını bildirdi. 
Pakette yer alması 
düşünülen düzen
lemelerden Yüksek 
Askeri Şura karar
larının yargı dene
timine açılmasıyla 
ilgili bölümün ayrın
tılarını anlatan Şahin, 
“İdarenin her türlü 
tasarrufu mutlaka 
yargı denetimine açıl
malıdır. Sayın 
Cumhurbaşkanı’nı 
tek başına yaptığı 
işlemler yargı deneti
mi dışındadır. YAŞ 
kararlan, Hakimler 
Savcılar Yüksek

Kurulu kararları da 
yargı denetimi dışın
dadır. YAŞ karar
larının tayin terfi ve 
emeklilikle ilgili 
işlemleri dışındaki 
kararları yargı dene
time alınmalı.
Tamamını alırsanız 
dünyanın en disiplinli 
ordularının başında 
gelen TSK’da disiplin 
zedelenir” dedi.
YÖK ile ilgili düzenle
menin de pakette yer 
alacağını belirten 
Başbakan Yardımcısı 
Şahin, 2B’lerin satışı 
ile ilgili düzenlemenin 
de “İçeriği ve 
amaçları kamuoyuna 
iyi anlatıldıktan” 
sonra düzenlemede 
yer alabileceğini 
belirtti. Memurlara 
grev ve toplu 
sözleşme hakkı için

de değişiklik yapıla
cak.
“Anayasa değişiklik
lerinin sahibi 
Meclis’tir” diyen 
şahin, CHP’nin ve 
diğer milletvekil
lerinin de katkılarıyla 
paketin olgunlaşa
cağını söyledi.
Hükümetin, Anayasa 
değişiklikleri için 
gerekirse referandu

mu da göze aldığını 
belirten Mehmet Ali 
Şahin, şöyle konuştu: 
“Bir konsensüs 
sağlanırsa referandu
ma gidişi çok zayıf 
bir ihtimal olarak 
görüyorum. 
Yasalaşmazsa halka 
sormanın da son 
derece demokratik bir 
tavır olacağına 
inanıyorum.” dedi.

DYP Genel Başkan 
Yardımcısı Nüzhet 
Kandemir, 
Türkiye'nin
KKTC'ye yapmakta — 
olduğu yardımların _ 
akıbeti konusunda 
hükümetin önemli 
engel ve baskılarla 
karşı karşıya 
olduğunu belirterek, 
"Kıbrıs'ta yanlış bir 
adım, Kıbrıs Türklerini 
Rumlar karşısında 
iyice savunmasız hale 
getirecektir" dedi. 
Kandemir, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Kıbrıs'taki son 
gelişmeleri değer
lendirdi. Basında yer 
alan haberlere göre 
hükümetin, KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat'a 
son Türkiye 
ziyaretinde mevcut

ilişkilerin değişmeye
ceğini teyit ettiğini 
belirten Kandemir, 
"Acaba gerçek böyle 
mi? Her şeyden evvel, 
Türkiye ile KKTC 
arasında Rumları da 
içine alacak şekilde 
bir Gümrük Birliği 
anlaşması olmadığı 
biliniyor. Bu koşullar
da, Türkiye'nin 
KKTC'ye, Rumlara 
kıyasla ayrıcalıklı 
muamele yapması, 
daha ilk günlerden 
itibaren Türkiye ile 
Avrupa Birliği arasın
da uyuşmazlık konusu 
olacaktır" dedi.

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.

UNVER TRAKTÖR
New Holland Trakmak 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
İbrahim Önai Od. 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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Petrol faturası kabarıyor Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Teselli

Uluslararası piyasada 
yüksek seyreden 
hampetrol fiyatları, 
Türkiye'nin petrol fat- 
urasını da artırdı. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) veri
lerine göre, 
Türkiye'nin, Haziran 
ayında ithal ettiği 
petrolün maliyeti, bir 
önceki aya göre 
yüzde 5.2 azalırken, 
geçen yılın aynı ayına 
göre ise yüzde 34.7 
oranında artış 
gösterdi.
Türkiye'nin birikimli 
petrol faturası yılın 6 
ayında ise yüzde 
36.8, Haziran ayında 
bir önceki aya göre 
yüzde 23.3 oranında 
arttı.
Petrol ithalatı için 
2005 yılının Ocak 
ayında 488 milyon 
dolar, Şubat'ta 436 
milyon dolar, Mart'ta 
666 milyon dolar, 
Nisan'da 728 milyon

Otomotiv sektörü AB’ye çalıştı
Türk ekonomisinin 
lokomotifi haline 
gelen otomotiv sek
törü, yılın 7 ayında 
ihracatının yüzde 
68.1'ini Avrupa Birliği 
(AB) üyesi 24 ülkeye 
yaptı. Kıbrıs Rum 
kesimine ihracat 
yapılmazken, aday 
ülke konumundaki 
Romanya ve 
Bulgaristan da 
eklendiğinde, birliğin 
pazar payı yüzde 
71.8'i buldu.
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri (UİB) veri
lerine göre, Türk oto
motiv sektörü, ocak- 
temmuz döneminde 

dolar, Mayıs'ta 754 
milyon dolar para 
ödeyen Türkiye'nin 
petrol ithalat maliyeti, 
Haziran ayında 715 
milyon dolara 
geriledi.
Türkiye'nin birikimli 
petrol ithalatının 
tutarı da, 2005 yılının 
ilk yarısında, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 36.8 
artarak, 3 milyar 787 
milyon dolara 
yükseldi.
Verilere göre, 
Türkiye'nin petrol 
ithalatının maliyeti 
geçen yılın aynı 
döneminde 2 milyar 
769 milyon dolar 
olarak gerçek
leşmişti. 
2002-2004 yılları 
arasında 3 yılda 
Türkiye'nin yaptığı 
petrol ithalatının 
maliyeti 14 milyar 957 
milyon dolar olarak 
belirlendi.

gelişmiş batı ülkeleri 
başta olmak üzere, 5 
kıtada toplam 167 
ülke ve özerk böl
geyle 13 serbest böl
geye ihracat yaptı. 
Toplam 7 milyar 688 
milyon 193 bin dolar
lık otomotiv ihra
catının, 5 milyar 238 
milyon 396 bin dolar
lık kısmı, Türkiye'nin 
geleneksel olarak en 
büyük ticari partner
leri konumundaki
AB ülkelerinden sağ
landı.
AB ülkeleri arasında 
Almanya, İtalya, 
Fransa, İngiltere ve 
Ispanya'ya yapılan

Türkiye, petrol itha
latının maliyeti 2002 
yılında 4 milyar 88 
milyon dolar, 2003 
yılında 4 milyar 777 
milyon dolar, ve 2004 
yılında da 6 milyar 
92 milyon doları 
bulmuştu.
Öte yandan 
Brent türü Kuzey 
Denizi petrolün varil 
fiyatı Haziran 
ayında bir önceki aya 
göre yüzde 13.9 
artarak 44.5 dolardan 
50.7 dolara çıktı.

ihracat, 3 milyar 845 
milyon 274 bin dolar 
ile toplam otomotiv 
ihracatının yarısın
dan fazlasını oluştur- 
du.AB üyesi 
Hollanda, Belçika, 
İrlanda, Avusturya, 
İsveç, Yunanistan, 
Finlandiya,

Brent türü petrolün 
varil fiyatında geçen 
yılın aynı dönemine 
göre Haziran ayında 
yüzde 55.2 artış 
kaydedildi.
Brent türü petrolün 
varil fiyatı 2004 
Haziran ayında 
32.7 dolar idi.
Buna göre, 
Türkiye'nin petrol 
maliyeti 2004 yılında 
bir önceki seneye 
göre yüzde 27.5, 2002 
yılına göre yüzde 
49 artış gösterdi.

Danimarka, Portekiz, 
Lüksemburg, 
Polonya, Letonya, 
Macaristan, Litvanya, 
Slovenya, Slovakya, 
Malta, Çek 
Cumhuriyeti ve 
Estonya'ya yapılan 
ihracat da, yine üst 
sıralarda yer aldı.

Gemlik Kaymakamı sayın Mehmet Baygül 
ile spor sahası hakkında 10 dakikalık konuş
mamızda, büyük ikramiye yanında kazana
mayana verilen teselli ikramiyesiyle avundum.

Gene de sağ olsunlar, alakadar olmakta 
güzel şey.

Hiç olmazsa gerektiği yerde bu sorunları 
masaya serer.

Teşekkürler sayın Kaymakamım.
Biraz daha zaman olsaydı değinecek ve 

kabul edeceğiniz bir kaç husus olurdu, sağo 
lun.

ZEYTİN BAYAN TAKIMININ 
ÖZEL MAÇLARI

ikinci küme takımlarından Kartalspor’un 
açılışına davet edilen Gemlik Zeytinspor kız 
takımı, Kartalspor alt takımı Bulvarsporla 
yapılan özel maçı 3-1 kaybetti.

Görkemli açılış yapan Kartalspor İstanbul 
Büyükşehir Belediyesporla bir dostluk maçı 
yaptılar.

Gemlik Zeytinsporlu bayan takımı yenilme
sine karşın, seyircilerinden büyük destek 
aldılar.Bu yıl grubunda büyük başarı sağlaya
bilir. Gelecek yıl bu takımdan orta sıralarda 
değil ama ikinci veya üçüncü sırayı alacakları
na inanıyorum.

İşle evlerinde ve yeşil sahalarda yapılan 
idmanların semerelerini aldıkları az da aldık
larını söylüyorlar.

Sporda başarı çalışmaktan geçeceğini 
tekrarlamak gerekir.

JAPONYA YOLCULARI

15. bayanlar Valoybol Şampiyanosu, 
Avrupa 3.cü eleme grubunda Ukrayna’yı 3-2 
yenerek finalleri garantilediler.

Ankara da düzenlenen Voleybol Dünya 
Şampiyonası, Avrupa grubu elemelerinde Milli 
Takımımız, Belçika’dan sonra Ukrayna’yı da 
yenmesini bildi.

Ankara seyircisinin coşkun desteğini de 
arkasına alarak oyuna başlayan filelerin 
Sultanları ilk seti 26-24 gibi zor geçen seti 
aldılar.

Ne var ki; 2. ve 3.cü setleri 25-17 ve 25-21 
gibi skorlarla kaybedinice, bütün ümitlerin 
kaybolduğunu hisseder gibi olduk.

Dördüncü set çok rahar 25-15 olarak alının
ca oyunda denge sağlanmış oldu.

Maçın galibi beşinci sete kalmıştı. Bu maça 
çok iyi başlayan filelerin sultanları 15-10 
alarak bu seti de ve finale gitme vizesini 
aldılar.Bu maçı seyredenleri hop oturup hop 
kaldırdı. Heyecan doruk noktasına varmıştı.

24 takımın katılacağı Dünya Şampiyonası 
Japonya da oynanacak.

Grubunda ikinci olan Hollandayla, Filelerin 
Sultanların vizeleri cebinde.

DCVREN SATILIK 
T€K€l BAYİİ

Faal durumda 
(Gemlik Eczanesinin bitişiği) 

8.500.00 YTL
Tel :(0.224) 513 79 00 
GSM: (0.536) 257 03 85

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

| HASTA BRKICI 
fg ARANIYOR

Bayan hastaya 
bakacakyatılı 
bayan aranıyor 
0-54262§,^.
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Celal BAY
İR KÖSESİ

En son ne zaman 
sigarayı bırakmaya 
karar verdiniz? Yeni 
yıla girerken mi 
yoksa doğum 
gününüzün ertesinde 
mi? Siz de sigaradan 
kurtulmanın yollarını 
arayan ancak bir 
türlü başarılı ola
mayanlardansınız? 
Üstelik sigaranın 
nefes alışlarınızı zor
laştırdığının, sivilce 
yaptığının,nefesinizin 
kötü kokmasına 
neden olduğunun ve 
tüm bunların yanısıra 
bütçenizi de 
sarstığının farkın
dasınız. Ancak yine 
de her defasında 
sigarayı bırakacağım 
diyerek yola çık
manıza rağmen 
ondan bir türlü kur
tulamıyorsunuz. 
Bilimadamları niko
tinin, beyindeki arzu 
ve istek bölgesini 
etki altına aldığını 

ifade ediyor. Bu da 
bir sebep tabii ki... 
Ancak birçok sigara 
tiryakisinin asıl 
problemi nikotin 
düşkünlüğünden 
çok sigaraya ruhsal 
açıdan bağımlı 
olmak. Sigara gün
lük hayatlarının 
vazgeçilmez bir 
parçası... Öğleden 
sonraları kahve içip 
sohbet edenlerin 
vazgeçilmezi olan 
sigara akşamları da 
bir bardak şarap ile 
büyük keyif veriyor 
hiç kuşkusuz. Yemek 
sonrasında, otobüs 
beklerken veya stres 
altındayken olmazsa 
olmaz”ların arasında 
yer alıyor. Ancak 
sigarayı hayatınızdan 
çıkarmak ve “onsuz 
da olunabilineceğini” 
göstermek için çok 
fazla gerekçeniz ve 
yönteminiz var.
Hipnoz, davranış ter

apileri, akupunktur... 
Üstelik günümüzde 
sigarayı bıraktıracak 
veya nikotin bağım
lılığını yok edecek 
spreyden sakıza, 
bantlı yapıştırıcılara 
kadar birçok ürün 
piyasada mevcut. 
Bu yöntemlerin en 
uygun olanını 
seçmeli ve yavaş 
yavşa da olsa iler
leme kaydedene 
kadar uygula
malısınız. Yapılan 
araştırmalar sigara 
tiryakilerinin ancak 
üçüncü veya sekinci 

denemede sigaraya 
olan bağımlılıkların
dan kurtulabildikleri- 
ni gösteriyor. Bu 
nedenle sigarasız bir 
yaşam yolunda en 
önemlisi pes 
etmemektir! Bunu 
sakın aklınızdan 
çıkarmayın. 
Sigarayı bırakmaya 
hazır mısınız? 
Sigarayı bırakma 
yöntemleri... 
Sigarayı bıraktıktan 
sonra...
En sık sorulan soru
lar... Sigarasızhğa 
dayanma önerileri...

FITIK

Bak işte yine başladı 
Oluyor bu hep böyle 
Güneşim, bulutların arkasına saklandı 
Karanlık gece ruhumun derinliklerine 
yaslandı
Rüzgârım kırıyor
Fırtınanı savuruyor
Engin denizlerin sert dalgaları 
Belimin sol tarafına vuruyor 
Biliyorum geçici bir şey bu 
Geçici olan ömrüm gibi 
Sevdalanmış bana 
Göçücü olan zulüm gibi...

Sevmiyorum seni, ıssız gecelerin 
karanlık ruhu
Al götür rüzgârını
Al götür fırtınanı
Al götür sert dalgalarını
Al götür zulmünü
Aydınlık gökyüzünde 
Güneşi ufkuma ser 
Belimi bana ver...

HAÇ İN |
Yazan : Zebercet COŞKUN

Ertesi sabah Fatma hanım yine Protestan 
Mektebine gitti. Nöbetçiler sokmadılar, ters 
yüzüne döndü eve.

Ses yok mektepte. Duvar Diplerinde dur
dum dinledim içeriyi... Sanki ölü evi... Sanki canlı 
adam yok içinde... Ağlıyor, gözyaşları iplik iplik 
iniyor yanaklarından aşağı. Günler var ki ne iş, 
ne güç... Ağlamakla geçiyor zaman, “Sana dert 
olduk Seta, kocaya da dert olduk... Seta! 
Setacığım... Bacım!.. Kendi derdiniz yokmuş gibi 
bizim için, bizim derdimize koşturup duruy
oruz!..»

Yine çıktılar sokaklara Mihran Katayan, Seta 
ve Fatma hanım... Hava bugün yumuşak, buzlar 
çözülüverdi birden; ama şimdi daha da kötü 
oldu, vıcık vıcık her yan. Kar, çamur, su birbirine 
karışmış. Geç bile kaldı bu yıl mart başlarında 
karlar erimeğe başlardı Haçin'de. Mart ortalarına 
geldiler. On gün sonra mart çıkacak. Hava daha 
bugün yumuşadı. Kirkot'tan aşağı iniyorlar, bata 
çıka hükümet meydanına geldiler.

Siz hükümet kapısında bekleyin! Ben bir 
gidip geleyim.

Mihran ancak on on beş dakikada dönebildi. 
Onu da içeri almamışlardı. Bu kez Çalyan 
Karabit'in yanına çıktı Mihran. Seta ile Fatma 
hanım yine beklediler hükümet kapısında.

Sizi ikide bir rahatsız ediyorum, kay
makam bey! Hep bu iş için... İçerde bir arkadaşım 
var, evinde oturuyorum, hem de çocukluk 
arkadaşım... Kardeşim gibi... Mürsel efendi... 
Karısı görüşmek istiyor yine... Geçen gün gir
mişti, şimdi almıyorlar.

Yalnız kocası mı görmek istediği?
- Kardeşi de var...

Peki! Dedi Karabil, kalem, kağıt istedi, bir 
pusula yazıp verdi Mihran katayan'ın eline.

«Protestan Mektebinde muvakkaten tahtı 
muhafazada bulunan İslamların görüşmek üzere 
gelen ailelerini nöbetçi jandarmaların sokmuyor- 
muş... Artık çok oluyor... Bunlar cani mahkumlar 
değillerdir. Jandarmanın hangisi mümanaat 
etmişse ismini alarak derhal cezalandır.

Kaymakam Çalyan Karabit»
Mihran kağıdı alıp indi.

Siz eve gidin! Bu iş bugün biteceğe ben
zemez. Ben izni çıkarırım,artık yarın sabah geli
riz.

Hem de öyle oldu. İş o gün bitmedi. Mihran bir 
süre kumandan Ohannes'i aradı. Jandarma 
dairesine gitti, «kalede» dediler. Kaleye çıktı. 
«Aşağıda» cevabını aldı. Sonunda 
Manisaneyeçıkan yolda karşılaştılar. Aşağı iniy
ordu Ohannes, sağ elinde kırbacı, çizmeleri 
çamurlara belenmiş. Dik dik baktı Mihran 
Katayan'a. Sanki hiç tanımıyor. Ne iş için geldiği 
belli... Başını öteye çevirdi, durmayıp, geçecek 
ya, Mihran önledi.

Kaymakam bey gönderdi!
Jandarma dairesine gel! Orada verirsin!

Ohannes önde Mihran Katayan ardında 
Bostanlık çayı kıyısındaki ince yolda yürüyorlar. 
Dere şırıldıyor aşağıda; suyu yine az ama karlar 
yumuşayalı bulamvermiş derenin yüzü. Bir iki 
güne kalmaz kar çamuru iner aşağı, derenin 
rengi kızıla döner o zaman, batak batak akar.

Jandarma dairesine girdiler. Odasında yerini 
aldı Ohannes. Ancak o zaman kağıdı alıp, okudu. 
Bir süre başka işlerle ilgilenir göründü. Belli ki 
Düşünüyor, tartıyor, ölçüp biçiyor kafasında 
Neden sonra bir jandarma ile Aram'ı çağırttı. 
Kafa kafaya fısıltıyla görüştüler, sonra Ohannes, 
Mihran Katayan'ın eline bir kağıt verdi.

«Sayın kaymakam bey,
Karakol onbaşısını çağırttım, tahkik ettim. 

Gerek zatıaliniz, gerekse komser efendi her 
gelen giden adamın oraya sokulmamasını 
karakol onbaşısına emretmişsiniz. O sebepten 

şikayetçi de içeri alınmamıştır. Emriniz böyle 
midir?

Lütfen cevabı...
J. Kumandanı Ohannes»
Mihran'ın düşündüğü gibi iş akşamı buldu. 

Eve geldiğinde ikindi geçmiş gün akşama dön
müştü. Yüzü gülüyordu Mihran'ın. Fatma hanımı 
aşağıda, kendi odalarında bekler buldu. Hiç çık
mamış yukarı, çarşafını bile soyunmamış. 
Dürüye, Hüsnü'nün karısı, çocuklar hep oradalar, 
bekliyorlar. Faik yok yalnız... Yukarda tek başına 
oturuyor. Babası gideli bir hoş oldu çocuk. İki 
gündür Naime'de yok... Faik yemeden, içmeden, 
gülmeden kesildiği gibi şimdi konuşmadan da 
kesildi.

Sana öyle bir izin koparttım ki bacım... 
Öyle bir izin kağıdı ki, şu elimdeki, kocanı, 
kardeşini nerde olurlarsa olsunlar yanlarına 
gidip görebileceksin!.

Fatma hanımın okuması yazması yoktur. Açıp 
bakmadı kağıda, ama hemen alıp koynuna soktu.

Ama yalnız sen!.. İzin yalnız sana... Ötek
iler giremez!.

Yalnız nasıl girerim kurdun çakalın arası
na?

Canım birini alırsın!.. Seta'yı filan... İslam- 
lardan kimse gelemez...

Fatma hanımın gözüne uyku girer mi o gece? 
Sabahı sabahladı... Yatağa bile girmedi. Pencere 
önünde oturdu sabaha dek. Soba geçti, kalkıp iki 
odun atmadı... Elinde tespih, durmadan 
devrediyer... On tespih la havle... On tespih 
elham... Sayısını unuttu ondan öte. Dört bir yana 
üflüyor. Dağa, kaşa, uçan kuşa... «Tanrım! 
Senden başka dayanağım yok! Galan her bir 
şeye razı geldik! Topa, tüfeğe, her bir şeye... 
Irzımız, namusumuz gitmeden elden, erkeklerim
iz mapusane köşelerinde çürümeden, ciğerimiz 
gavurların içinde gavurlara karışmadan... 
Iniversinler tepeden... Ismailim iniversin çeteler
le... Mustafa Kemal ile... Namusumuz çiğnen
meden, çoluk çocuğumuz dökülüp, kalmadan!»

Devamı Yarın...
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Saçlarınızın canlı ve sağlıklı olması elinizde
Saç dökülmesi 
mevsim geçişlerinde 
en sık rastlanan 
sağlık problemlerinin 
başında geliyor. Bu 
dönemde yapılan şok 
diyetler ve bu diyet
lerin yol açtığı kansı
zlık saçların güçsü- 
zleşmesiyle birlikte 
hızla dökülmesine 
neden oluyor. Protein 
ağırlıklı beslenme, 
sigara ve alkol kul
lanımını azaltmak saç 
sağlığını olumlu 
yönde etkilerken 
yoğun sigara kul
lanımı saçların erken 
beyazlamasına yol 
açıyor.
Hangi besinler saç 
sağlığını doğrudan 
etkiliyor?
Saç sağlığını koru
manın yolunun 
düzenli ve dengeli 
beslenmekten 
geçtiğini belirten 
Memorial Hastanesi 
Dermatoloji 
Bölümü'nden 
Uzman Doktor Ayfer 
Bankaoğlu şöyle 
devam etti: "Son yıl
larda fast-food tarzı 
beslenme alışkanlık
larının hızla arttığını 
görüyoruz. Bu tarz 
dengesiz ve düzensiz 
beslenme alışkanlık

larının saç sağlığı 
üzerindeki zararları 
her geçen gün artıy
or. Sağlıklı ve 
dökülmeyen saçlar 
istiyorsanız beslenm
enizde protein, çinko, 
B 12 vitaminleri, folik 
asit ve bakır eksikliği 
olmamasına özen 
göstermeniz gerekiy
or. Bu besinlerin 
eksikliği saç 
sağlığınızı olumsuz 
yönde etkiliyor." 
Şok diyetler saç 
dökülmesine neden 
oluyor!
Şok diyetlerin; hızla 
dökülen, cansız 
çabuk kırılan saçlara 
neden olduğunu 
belirten Uzm. Dr. 
Bankaoğlu dengeli ve 
uzun süreli verilen 
kilo kaybının saç 
sağlığını da olumlu 
yönde etkilediğini 

belirtti. Bankaoğlu 
şöyle devam etti: 
"Kullandığınız şam
puanlar ve bakım 
ürünlerinin 
saçlarımıza ne kadar 
etkisi olduğunun 
önemi yoktur. Çünkü 
saç köklerinden ve 
kan yoluyla beslenir. 
Yani saçlarımızı 
sadece yediklerimiz 
besler. Bu nedenle 
saçlarımızın sağlıklı 
kalabilmesi için 
önemli olan yeterli ve 
dengeli bir beslen
mektir. Ağır ve bilinç
sizce zayıflamak için 
yapılan diyet son
rasında saçlar 
beslenemeyeceği için 
ciddi saç kayıpları 
oluşabilir. Bu kayı
pların tedavisi de 
zaman alan bir 
süreçtir. Çünkü ağır 
diyet sonrası kansı

zlık dediğimiz Anemi 
(demir eksikliği ane
misi) görülebilir. 
Bütün besin ve vita
minlerin eksikliğinin 
yanı sıra tabloya 
eklenen demir eksik
liği saçın daha yoğun 
dökülmesine neden 
olur. Saçlar yeniden 
kazanılır. Ancak bu 
tedavinin zaman ve 
sabır gerektiren uzun 
bir süreç olduğu 
unutulmamalıdır." 
Sigara kullananların 
saçları erken 
beyazlıyor 
Düzenli sigara ve 
alkol kullanımının 
tüm sağlığı etkilediği 
gibi saç sağlığını da 
olumsuz yönde etk
ilediğinin altını çizen 
Uzm.Dr. Bankaoğlu 
şunları söyledi: 
"Alkol ve sigara kul
lanımını alışkanlık 
haline getirmek 
saçların ölmesine 
neden oluyor. Özel
likle sigara kullanan
larda saçların erken 
beyazladığı saptan
mıştır. Ayrıca sigara 
saçlarda yağlanmaya 
ve kırılmaya da 
neden olmaktadır." 
Sağlıklı saçlar için 
ideal beslenme pro
gramı bilinçsizce 

yapılan diyetlerden 
uzak durmalısınız. 
Eğer diyet yapmak 
istiyorsanız bunu 
doktor kontrolünde 
yapmalısınız. 
Karbonhidrat ağırlıklı 
beslenmeden kaçın
malısınız.
Protein ağırlıklı 
beslenmeye özen 
göstermelisiniz. 
Düzenli beslenme 
alışkanlığını yaşam 
tarzınız haline 
getirmelisiniz. Uyku 
saatlerinizi düzenli ve 
günlük yaşamınızı 
aksatmayacak halde 
ayarlamalısınız. 
Stresten uzak dur
malısınız.
Çinko, B12, bakır, 
folik asit içeren 
besinleri tüket
melisiniz.
Sigara ve alkol kul
lanımını alışkanlık 

haline 
getirmemelisiniz. 
Mümkünse ikisinden 
de uzak durmalısınız. 
- Antioksidan yiye
ceklere (sebze meyve 
gibi) sofranızda yer 
vermelisiniz.
- Fast food tarzı 
beslenme alışkanlık
larından uzak dur
malısınız.
- Uzman kontrolü 
dışında saç sağlığınız 
için önerilen ilaçları 
kullanmamalısınız. 
Günde 50-100 adet 
saç telinin dökülmesi 
normal sınırlar 
içerisinde kabul 
ediliyor. Eğer aşırı 
miktarda saç kaybı, 
saçlarda gözle 
görülen incelme 
oluşursa en kısa 
zamanda bir doktora 
baş vurulması 
öneriliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 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
ilçe Tanm 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

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)

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

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

HASTANELER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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SAĞLIK EZCANESİ

GEMLİK
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Ağustos 2005 Salı KKrfez Sayfa 12

ANİTEKS GİYİM MAĞAZALARINDA I
DÜNYA MARKALARINA N

7o 50 'YE VARAN İNDİRİMLER P
SÎZLERİ BEKLİYOR

İSTİKLAL CAD. NO:18 GEMLİK/ BURSA

M 
%30

GEMLİKTE BİR İLK

TOMSKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
✓ ULTRASONOGRAFİ (US)

Z RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

SPİRAL RİLGİSAYAALI TOMOGRAFİ

ULTAASONOGAAFİ
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.

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.

TEL: 513 65 29 • 30
FAX: 513 65 18

(KİL DURUMLARDA 
24 SAAT 

513 65 29 NOLU 
TELEFONDAN 

BİZE
ULAŞABİLİRSİNİZ

Adres : Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK i 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com


Eski SSK Hastanesi, Muammer Ağım Devlet Hastanesine bağlandı

Devlet Hastaneleri birleşti
Gemlik’te sağlık hizmetleri bir elden yürütülecek. İlçede-

Güne Bakış ki iki devlet hastanesi birleş
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sağlık tek çatıda
SSK Hastanelerinin kaldırılarak Sağlık 

Bakanlığına bağlanmasından sonra 
Gemlik’te iki devlet hastanesi olmuştu.

Biri İstiklal Caddesi girişindeki eski 
SSK, sonra adı Sahil Devlet Hastanesi 
yapıldı.
Diğeri ise Manastır bölgesindeki mod

ern Muammer Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi idi.
Yıllarca, binlerce SSK’lıya hizmet veren 

Sahil Devlet Hastanesi’nin fiziki durumu 
hoş değil.

Muammer Ağım Devlet hastanesi 4 
yıldızlı bir otel gibiyken, eski dispanser
den yapma SSK Hastanesi ancak fab
rikaların desteği ile ayakta durabiliyor
du.
Bu hastanenin Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastanesi yapılması fikri ortaya atılınca 
tuttu.

Ancak, vatandaşlardan gelen tepki 
polikliniklerin kapatılmaması yönündey 
di.

Bu konuya sıcak bakılırken, İl Sağlık 
Müdürü ilçeye birkaç kez gelerek has
tanelerde inceleme yaptı. Bilgiler 
topladı.
Sağlık Bakanlığı müfettişleri de geldi.
Sonuçta iki hastanenin Bursa Muammer 
Ağım Gemlik Devlet Hastanesi adıyla bir 
elden yönetilme kararı çıktı.

Uygulamanın ne getireceğini zamanla 
birlikte göreceğiz.

eski SSK Hastanesi, Muammer Ağım 
Başhekimliği tarafından yöııetilecelsE 
müdür ve başhemşire yardımcıları ı tar 
AKP İlçe Başkanı dan alındığı bildirildi. . H pMAKP İlçe Başkanı
Enver Şahin, ilçemizde 
bulunan iki devlet has
tanesinin Bursa 
Muammer Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi adı 
altında birleştiğini açık
ladı. Kararın Bursa İl 
Sağlık Müdürü’nün 
istemi ile Sağlık 
Bakanlığı Sağlık 
Bakanlığı Tedavi 
Hizmetleri Genel 
Müdürü Uzman Doktor 
İsmail Demirtaş tarafın-

Kararın Sağlık 
Bakanlığı müfettiş
lerinin bir süre önce 
Gemlik’te yaptıkları 
incelemedene sonra 
alındığı öğrenildi. 
İki hastanenin bir
leşmesiyle, 200 yataklı 
tek elden yönetilen bir 
hastane ortaya 
çıkacak. 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Gemlik’teki il
Bursa Muammer

lastânbstbündan
Devlet

Umurbey köprülü kavşağı hani 
2005 programına alınmıştı?

Geçtiğimiz yıl Temmuz 
ayında Milletvekili 
Mehmet Altan 
Karapaşaoğlu'nun giri 
şimleriyle 2005 yılı pro
gramına alındığı müjdesi 
verilen Köprülü kavşak 
için hiçbir girişimin 
yapılmadığı 
öğrenildi.

Yaklaşık 640 milyar 
liraya tamamlanması 
düşünülen köprülü 
kavşak için neden 
ya da kimlerin mani 
olduğu soruları 
cevap 
bekliyor.
Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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KONUK YflZflR
Levent GENÇ ELLİ

YAĞMUR

Dünyanın dengesini bozduk, şimdi 
gözümüz, kulağımız hava durumunda...

Diğer kentler de benzerlerini yaşıyor 
ama Bursa sağlıksız kentleşmenin fat
urasını daha ağır ödüyor ve ödeyecek!..

Yağmur yağıyor, sel baskını merkezleri 
oturulamaz kılıyor!..

İnegöl'deki yağmur yüzlerce ev ve işy
erini etkilemiş...

İnegöl Bursa'ya benziyor...
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Hikmet Şahin, yıllarca İnegöl'ü yönetti. 
Yoğun göç, tarım arazileri üzerine baskı, 
sağlıksız kentleşme ve sel baskını,sıkış
maya başlayan trafik ve Türkiye'nin hava 
kirliliği şampiyonluğu...

İnegöl'ün cadde ve sokakları göl olunca 
esnaf isyanı basmış!.. Gazeteler yazdı. 
İnegöl Kahveciler Odası Başkanı, "Bu işin 
suçlusu belediye" demiş.

İnegöl'de yıllardır AKP'nin bugünkü 
önemli kadroları işbaşındaydı. Hikmet 
Şahin, yönettiği İnegöl'ü Alinur Aktaş'a 
bıraktı. İnegöl birkaç damla yağmura tes
lim oluyor. Nefes alamıyor. Esnaf isyan 
ediyor!.. İnegöl Kahveciler Derneği 
Başkanı Salih Pakoğlu, "sel baskınının 
suçlusu belediyedir" demiş.

Yağmurun rahatlattığı havaya sevine- 
meyen BursalIlar vardı. Atatürk 
Caddesi'ndeki esnaf, "sağlıklı şehirler 
toplantısı makyajı" akınca yine perişan 
oldu. Bursa'daki yöneticilerin başarılı olup 
olmadıklarının en somut örnekleri kaldırım 
ve bat-çık inşaatlarıyla çekilen sıkıntılar 
oluşturmuyor mu?

Kaldırımlar sadece işbaşındakilerin kar
nesi olmuyor. Muhalefetin de yerel 
medyanın da notları buralarda tarihe 
geçiyor.

Hafta sonunda Bursa bir açılışı konuş
tu. Belediye Başkanı Hikmet Şahin'in 
ortakları İlhan Soyuak ve Bülent Temelli ile 
birlikte kurduğu mobilya mağazası Onew 
Yalova yolunda hizmete girdi!..

Çağdaş demokrasilerde ve etik kural
ların uygulandığı ülkelerde siyasetçiler 
hele hele ülkeyi ve kentleri yönetenler 
ticaretle ilişkilerini keserler. Türkiye'de 
daha önce de örnekleri yaşandı, siyaset- 
ticaret-tarikat ilişkileri işbaşına 
gelindiğinde katlanır. Cirolar artar.

Hikmet Başkan, seçim döneminde 
ticareti bırakmayacağını 
açıklamıştı.Başkanlığından sonra iş 
yaşamını da İnegöl'den Bursa'ya taşıdı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
mobilya mağazası açarsa yer yerinden 
oynar. Bu olmuş. Bursa adına siyaset ve 
ticaret politikalarını yönlendirenlerin 
neredeyse tümü açılıştaymış. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Şahin, konuklarını kapı
da karşılamış. Büyük ilgi göstermiş.

Dünyanın her tarafında haksız rekabet 
iş dünyasının önemli gündemlerinden 
biridir. Bursa'nın yerel yönetimlerdeki en 
güçlü isminin ortaklarıyla birlikte böyle bir 
işyeri açmasının etik olup olmadığını,hak
sız rekabet koşullarını oluşturup oluştur
madığını açılışa katılan kentin elitleri her- 
halde açıklayacaklardır.

Umurbey’de sergilenecek
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Yaz etkinlikleri 
içinde çeşitli 
eğlenceler terti
pleyen Umurbey 
belediyesi 
Cumartesi günü 
akşamı yeni bir 
etkinlikle belde 
halkını eğlenceye 
davet ediyor.
Umurbey Futbol 
sahasında saat 
21.00 de sahne
lenecek olan "Ay 
Almancı, Vay 
Almancı" isimli tiy
atro oyunu sahne
lenecek.

New Hoiland 
Trakmak tiyatrosu'- 
nun Anadolu 
Turnesi için gele
ceği Umurbeyde 
sahneleyeceği oyu
nun yönetmeni 
Şakir Gürzumar. 
Mustafa Baykan ile 
Renan Bilek'in 
yazdığı oyunda 
Cem Gürleyen, 
Ceren Cevahir 
Gündoğan, Duygu 
Paracıklıoğlu, 
Hülya Çabuk, 
Mustafa Kırantepe 
ile Rezzak Aklar 
oyuncu olarak rol 
alıyorlar.

ms New Hoiland Trakmak İS7 Mil .

M Partisi ’ndeıı sü n net şifa
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Yönetimi tarafından 
düzenlenen sünnet 
şöleni bugün

yapılacak.
Her yıl geleneksel 
olarak yapılan 
sünnet şöleninde 

geçtiğimiz yıl 
30çocuk sünnet 
ettirilmişti.

İskele Meydanı 
Gurup çay 
bahçesinde 
düzenlenen sünnet 
şöleni saat 14.00 de 
başlayacak.
Yılların sünnetçisi

Haydar Gül'ün 
yine sanatını 
göstereceği şölene 
partinin il ve ilçe ;
yönetimlerinin 
katılması 
bekleniyor.

Not: Yazarımız Gürhan ÇETİNKAYA tatile 
çıktığından yazalarına bir süre ara verdiği 
için yayınlayamıyoruz.

s

İMİMİ
ADNAN TURAN 

Her türlü araç devir
Yeni kayıt «M.

Plaka , Ruhsat, Fenni ’j 
muayene

Sigorta işlemleri yapılır.

ıM©

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

Umurbey’de 
Kiralık villa
Deniz cepheli, tripleks,
Güneş enerjili, havuzlu,

LPG ısıtmalı
GMS : (0 532) 815
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Eski SSK Hastanesi, Muammer Ağım Devlet Hastanesine bağlandı
Vfcdanc<

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞDevlet hastaneleri birleşti
■ »5m

Gemlik’te sağlık hizmetleri bir elden yürütülecek. İlçedeki iki devlet 

hastanesi birleştiriliyor. Kısa bir süre sonra, eski SSK Hastanesi, 

Muammer Ağım Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yönetilecek.
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi ile 
Sahil Devlet 
Hastanesi birleştir! 
lerek tek yönetim 
altına toplandı. 
SSK Hastanelerinin 
Sağlık Bakanlığı'na 
devredilmesinden 
sonra, iki Devlet 
Hastanesine sahip 
olan Gemlik'te sağlık 
hizmetlerinin 
aksaması üzerine alı
nan önlemler içinde 
bulunan hastanelerin 
tek Başhekimlikte 
birleşme çalışması 
tamamlandı.
Sağlık Bakanlığı 
Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdürü 
Uzman Doktor İsmail 
Demirtaş imzasıyla 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi ile Gemlik 
kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi 
Başhekimliklerine 
gönderilen yazı ile 
hastaneler 
başhekim, hastane 
müdürü ve 
başhemşire yöneti
minde tek yerden 
yönetilecek. 
İL SAĞLIK 
MÜDÜRÜ İSTEDİ 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, yaptığı 
açıklamada, Sağlık 
Bakanlığına 
devredilen 75 yataklı 
Gemlik Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi ile mevcut 
100 yataklı Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi’nin bir
leştirilmesi isteğinin 
Bursa Sağlık 
Müdürlüğü tarafın
dan talep edildiğini 
söyledi.
Talebin Genel 
Müdürlükçe değer
lendirildiğini 
söyleyen Şahin, ilgili 
yazının hastanelere 
gönderildiğini 
açıkladı.
Genel Müdürlükten

gelen yazıda, Bursa 
Gemlik Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi ile 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’nin 
birleştirilerek 200 
yataklı hale 
dönüştürüleceğini 
söyleyen AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, hastanenin 
isminin de "Bursa 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi" adıyla 
hizmet vereceğini 
söyledi.
PERFORMANS 
DÜŞÜK
Sağlık Bakanlığı 
müfettişlerinin 
geçtiğimiz günlerde 
SSK'dan devredilen 
Kadın ve Çocuk 
Hastalıkları 
Hastanesi’nde yap
tıkları incelemelerde, 
hastanenin perfor
mansının yeterli 
seviyede olmadığının 
belirlendiği öğrenildi. 
Hastanenin perfor
mans düşüklüğüne 
çare olarak iki hasta
nenin birleştiril 
meşinin uygun ola
cağı düşünülerek 
verilen karar gereği

Birleşme sonucu Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi Başhekimi iki Devlet Hastanesi’nin 
de başhekiliğini göreveni yürütecek.
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’nde 
bulunacak 
Başhekimlik ile 
Müdürlük ve 
Başhemşirelik 
tarafından yönetile

cek Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi’nde 
başhekim yardımcısı 
ile başhemşire 
yardımcıları yetkili 
olacaklar.

Ben rüzgarım demeliyim
Bugün siyasetten, günlük yorgunluklardan, 

ekonomik sıkıntılardan, monotonluktan biraz uzak
laşmak için yaşamın içinde yer alan güzelliklere dal
mak ister misiniz?

Hüznün sesine kulak verelim mi?
Aşkın dizelere yansıyan sözlerine, bir kısa yolcu

luk yapalım..
Şu anda İlhan Şeşei’in sesinden ‘Rüzgar’ adlı 

şarkıyı dinliyorum, serinlemek umuduyla..
Ne manalı bir şarkı.. “....Penceremin perdesini 

havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalga
landıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten 
kurtar...Bana esmeye anlat, bana sevmeyi anlat, esip 
geçmeyi anlat Anlat ki, çözülsün dilim..ben rüzgarım 
demeliyim..Rüzgarlığı anlat bana..senin gibi esmeliy- 
im....”Aşkı bu denli güzel anlatabilir ...

Karmaşık olan arşivimde aşkın iki yüzünü anlatan 
çarpıcı bir öykü dikkatimi çekiyor...

Aşkın bu denli bencil olduğunu gösteren..Kendin 
için sevmeyi ancak aşık olan anlatabilir. “Has kız” 
adlı bir kıza duyulan gerçek aşk öyküsü bu...

Bir inşaat işçisinin aşkı ..Yüzünün sağından 
bakıldığında bebek kadar güzel, solundan bakıldığın
da tek kelime ile korkunç bir yüzün portresi.. Genç 
adamın, damağı delinmiş dişleri görünen bir profil, 
delik deşik izlenimi veren, kabartılı ve kızarık bir 
tendi sol taraf. Ne var ki, sağ taraf güzel mi güzel, 
yakışıklı mı yakışıklıydı.. İnşaat işçisi Alim, deniz 
kıyısında tanıştığı bir profesöre anlatıyor güzelliği 
ve çirkinliği bir arada tutan aşkın yüzünü ..

Köyünde “Has kız “ adı verilen bir kıza aşık 
olmuş.. Ama elini bile tutamamıştı. Onun aşkıyla 
yaşamış ..Ve bir sabah ‘Has Kız’ gece ateşlenip saba
ha karşı öldüğünü öğrenmişti..

Cenazeye gitmemiş, kuytuluk bir yere çekilip , 
çiftesinin namlusunu ağzına sokarak 
ateşlemişti..Ölmemiş ama yüzünün sol tarafı 
parçalanmıştı..

Son günlerdeki iletilere bakıyorum da, şiirler, 
sözler, slayt gösteriler hep aşk üzerine..

Sevgi ve aşkın karıştırıldığı hüzünlü öyküler 
doludur, etrafımızda..

“Sevdim kavuşamadım bu aşktır” demiş birileri 
de...

Demek ki aşk yürek istiyordu. Sevmek için yürek 
gerekiyor.Aşk korkaklığı, kaypaklığı asla kaldıramıy- 
ordu.

Yüreksiz olan sevemiyor, sevdiğini sanıyordu.
Nazım’ın Bahr-i Hazer’indeki kayık gibi inip çıkıy

or, çalkanıyordu..
Alim, aşk için iki kişinin de gerekmediğini ispat

lamış ve elini bile tutmadığı Has Kız için ölüme git
meye kalkışmıştı...

Aşkın yüzünü taşıyor!..
Has Kız, Alim’irîaşkından habersizdi ama bu aşka 

değer bir kız olmalıydı..Mesele de işte buydu.
Bunları düşündükten sonra Nazım’ın ruabiilerini 

okudum..
“Öptü beni ‘bunlar kainat gibi gerçek dudak

lardır”..
“Bu ıtır senin icadın değil saçlarımdan uçan 

bahardır”..
“İster gökyüzünde seyret ister gözlerimde, Körler 

onları görmese de yıldızlar vardır!..
Yıldızlar, yüreğiyle görmeyenler için yoktur.... 
Bakın Can Yücel, ustamız ne demiş;
‘Anladım’ adlı şiirinde...
“ Bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını,/kendi

mi bulduğumda anladım.
... / Yüreğinde aşk olmadan geçen her gün kayıp

mış,/Aşk peşinden neden yalınayak koştuğunu 
anladımJAcı doruğa ulaştığında gözyaşı gelmezmiş 
gözlerden,/Neden hiç ağlamadığını anladım../ Bir 
insani herhangi biri kırabilir, ama bir tek en çok 
sevdiği acıtabilirmiş,/Çok acıttığında anladım../ 
/Yüreğini elime koyduğunda anladım../ "Sana ihtiy
acım var, gel I " diyebilmekmiş güçlü olmak,/Sana 
"git" dediğimde anladım../Biri sana "git" dediğinde, 
"kalmak istiyorum" diyebilmekmiş sevmek,/Git dedik
lerinde gittiğimde anladım../ Beni affetmeni ölürce- 
sine istediğimde anladımJSevgi emekmiş,/ Emek ise 
vazgeçmeyecek kadar, ama özgür bırakacak kadar 
sevmekmiş./

Bir şarkı, bir söz, bir çocuk, bir kurumuş çiçek.... 
taşısın sizi aşk dolu yolculuklara...

Sevgisiz kalmayın...
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Okul alanı Siyasetçilerin sözü yine boş çıktı

kamulaştırılıyor Hani İS
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Çevre Yolu Altıntaş 
camii arka kısmında 
bulunan ve Belediye 
Meclisinde İmar 
Planına Eğitim Alanı 
olarak işlenen 5 
dönümlük arazinin 
kamulaştırtacağı 
öğrenildi.
İlçede yaşanan okul 
sıkıntısını biraz 
olsun gidermek 
amacıyla çevre yolu 
üzerindeki yerleşim 
alanlarında yaşan- 
ların ihtiyacına cevap 
verecek olan arazide 
son noktaya geliniy
or.
Sahibinin İstanbul'da 
yaşadığı bilinen arsa 
için girişimlerde

bulunduğu öğrenilen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
arsayı 110 milyar lira 
artı tapu mas
raflarının karşılan
masıyla anlaşma 
sağladığı öğrenildi. 
İl Özel İdaresi 
tarafından 1.350 YTL

ödeneği bulunan ve 
arsanın kamulaştırıl
ması ile birlikte proje 
çalışmalarının 
hemen başlatılacağı 
öğrenilen arsanın 
okul yapılmasıyla 
özellikle çevre yolu 
kısmında rahatlama 
olacağı bekleniyor.

ENEN
alık tutma zevkini 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

ve^erınılWİ9İleliffletiııİ3ltyiı

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

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ
mani olduğu 
soruları yanıt 
beklerken işin 
rafa kalkmış 
olması ise kamu

Gemlik'e giriş 
sorununa çözüm 
getirmek amacıyla
projelendirilmeye 
çalışılan ve 2005 
yılı programına 
alındığı bildirilen 
Umurbey köprülü 
kavşağında henüz 
hiçbir gelişme 
yok.
Geçtiğimiz yıl 
Temmuz ayında 
Milletvekili 
Mehmet Altan 
Karapaşaoğlu'nun 
girişimleriyle 2005 
yılı programına 
alındığı müjdesi 
verilen kavşak için

hiçbir girişimin 
yapılmadığı 
öğrenildi.

Yapılan ilk çalış
malarda AK Parti
İlçe Başkanı Enver 
Şahin'e destek 
veren Altan 
Karapaşaoğlu'nun 
desteğini 
çekerek kavşağın 
yapılmasına 
neden sıcak bak
madığı ise merak 
konusu oluyor. 
Yaklaşık 640 mil
yar liraya tamam
lanması 
düşünülen 
köprülü kavşak 
için neden 
yada kimlerin

oyunda çeşitli 
görüşlerin ortaya 
atılmasına sebep 
oluyor.
Düşünüldüğünde 
kavşak yapımına 
destek çıkacağı 
ve programa 
aldırdığı açıklanan 
Altan
Karapaşaoğlu'nun 
kavşağın 
bitirilmesi duru
munda isminin 
verilerek onur- 
landırılacağı dahi 
konuşulmuştu.

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. Mehmet ARSLAN

Q_ 16 BLP 30 Plakalı aracımın
>- ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür.
$ Ümit YILIK
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II kİ il tMi rt irtnı iiıai
Bursa'nın merkez 
Nilüfer İlçesi'ndeki 
açık oto pazarı 
Türkiye'de ilk defa 
açık artırma sistemi
ni uygulamaya 
koyuyor.
Nilüfer Sosyal ve 
Kültürel 
Yardımlaşma Vakfı 
(NİLVAK) ve Ede 
Müzayede tarafın
dan ortaklaşa 
başlatılan uygulama 
kapsamında hafta 
sonları oto pazarının 
kurulduğu alanda 
açık arttırma ile 
yapılacak olan ikinci 
el otomobil satışı 
sayesinde piyasanın 
canlanacağı açık
landı. Araçların 
eksper raporuyla 
gerçek değerinde ve 
noter huzurunda 
ahm satımının 
yapılacağı bildirildi. 
Araçlarını açık arttır
ma yöntemiyle sat
mak isteyen kişi
lerin, şirketlerin, 
kurum ve kuru
luşların araç temiz

kağıdı, ruhsat, teknik 
geçmişlerini yazıp 
asgari belediye temi
natını hafta içi her 
gün 10.00-15.00 
saatleri arasında 
ekspere verecekleri
ni açıklayan Ede 
Müzayede Genel 
Koordinatörü Veysel 
Budak, "Satışa 
çıkarılan araç 
Türkiye'de ortamın 
iyi kurulamaması ile 
istenilen zamanda 
istenilen fiyata 
satılamamaktadır. 
Alıcılar ise nereden 
hangi aracı bile
memektedirler. İsa
betsiz araç almak

tadırlar. Bu nedenle 
piyasa zarar 
görmektedir. Piyasa 
durgunluk 
içerisindedir. Araçlar 
gerçek fiyatlarıyla 
yansıtılamamaktadır. 
Biz bu nedenle 
böyle bir şey yap
maya karar verdik" 
dedi.
Araç satışının 
internet üzerinden 
ise www.otomuza- 
yede.com 
ve www. edem uza - 
yede.com 
adresinden takip 
edilebileceği 
öğrenildi.

Yükseklik korkusu
canını kurtardı

Uzaktan akrabası
na gönül veren, 
ancak aşkına 
karşılık bulamayın
ca canına 
kıymak isteyen 
Özbek asıllı genç, 
Setbaşı 
Köprüsü'nden 
Şehir 
Kütüphanesinin 
balkonuna atladı. 
Setbaşı Köprüsü 
ilginç bir intihar 
girişimine sahne 
oldu. Sevdiği genç 
kızla tartışan 
Mustafa Taitze (27) 
köprüden geçen
lerin şaşkın 
bakışları arasında 

önce 25 metre 
yüksekliğindeki 
Setbaşı 
Köprüsü'nün 
demirlerine çıkarak 
aşağıya atlamak 
istedi. Yükseklik 
korkusu olduğu 
öğrenilen genç 
adam, daha sonra 
köprüden atlamaya 
cesaret edemey
ince 5 metre aşağı
daki Şehir 
Kütüphanesi'nin 
balkonuna atladı. 
Mustafa Taitze olay 
yerine gelen polis 
ekiplerine, 
"Akrabam olan 
sevdiğim kız evlen

me teklifimi red
dedince ona inat 
olsun diye ölmek 
istedim ancak 
köprü çok yüksek 
olunca korktum 
ben de balkona 
atladım" dediği 
öğrenildi.
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekipleri tarafından 
ilk kontrolü yapılan 
Mustafa Taitze 
polis ekipleri 
tarafından ifadesi 
alınmak üzere 
Muammer Sencer 
Polis Merkezi'ne 
götürüldü.
BHA

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

ÇlSISAN)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSAT! 
KLİI1A 
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

http://www.otomuza-yede.com
yede.com
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Chirac. Rumlara 
aüvence vermiş

ABD Irak’taki asker 
sayısını artıracak

Geçtiğimiz hafta 
'Türkiye, Kıbrıs'ı tanı
mazsa üyeliği 
düşünülemez' açıkla
ması yapan Chirac'ın 
son olarak Rum lider 
Tasos Papadopulos'a 
bir mektup yazdığı 
iddia edildi.
Fransa Başbakanı 
Villepin'in "Türkiye 
AB üyelerinden birini 
tanımazsa üyeliği 
düşünülemez" 
açıklamalarına 
Fransa 
Cumhurbaşkanı 
Jacques Chirac da 
destek verdi.
Chirac'ın bu konuda 
son olarak Rum lider 
Tasos Papadopulos'a 
bir mektup yazdığı 
öne sürüldü.
Rum Fileleftheros 
gazetesinde yeralan

habere göre, Chirac 
Türkiye'nin 'Kıbrıs 
Cumhuriyeti'ni tanı
maması durumunda 
tam üyelik 
görüşmelerine 
başlayamayacağı' 
konusunda 

güvence verdi. 
Fransa'nın bu tavrıyla 
politika değişikliği 

yaptığını söyleyen 
Rum Dışişleri Bakanı 
Yorgo Yakovu ise, 
"bizim birinci hede
fimiz Kıbrıs sorunun 
çözülmesidir.
Türkiye'nin
AB'ye üyelik isteği de 
istediğimiz çözüm 
için bir çok fırsat 
yaratıyor" dedi.

ABD'nin Irak’taki 
asker sayısını azalt
ması düşünülürken 
tam aksine Bush 
yönetimi güz döne
minde artırmayı 
planlıyor. Irak’a 
gönderilecek yeni 
asker sayısı ise 
henüz belli değil. 
ABD, Irak’taki asker 
sayısını güz döne
minde artırmayı 
planlıyor. Irak’a 
gönderilecek yeni 
asker sayısı ise 
henüz belli değil. 
ABD'nin kararı, 
Irak'ta ekim ayında 
yapılacak anayasa 
referandumu ve 
aralıkta kurulacak 
yeni hükümeti belir
lemek amacıyla 
yapılacak seçim
lerde güvenliği 
sağlamlaştırmak 
amacına dayanıyor. 
Konuya ilişkin açık
lamada bulunan 
Pentagon Sözcüsü 
Lavvrence Di Rita,

ABD Savunma 
Bakanhğı'nın şu 
anda Irak'ta bulu
nan 139 bin ABD 
askeri arasından 
belirsiz sayıda 
askeri geri gönder
mek amacıyla hazır
ladığı takvimi 
erteleyebileceğin! 
kaydetti.
Rakam henüz belli 
değil
Böylece Irak'a daha 
önce planlanan 
asker akışı devam 
ederken birliklerin 
büyüklüğünün kısa 
süre için artacağına 
işaret eden Di Rita, 
ancak kuvvetlerin 
sayısında ne kadar- 
lık bir artışın söz 
konusu olduğu 
konusunda bilgi 
vermedi.
Gözlemciler asker 
sayısının artırılması 
kararının, son gün
lerde ABD asker
lerinin kayıplarında 
gözlenen artıştan

hemen sonra 
alındığına dikkati 
çekiyor. Ülkede 30 
temmuzdan beri 
yaşanan çatışmalar
da en az 41 ABD 
askeri hayatını kay
betti.
İşgalde bin 
829 ABD askeri 
öldü ABD Savunma 
Bakanhğı'nın dün 
açıklanan verilerine 
göre, Irak'ya işgalin 
başladığı mart 
2003'ten şu ana 
kadar bin 829 
ABD askeri hayatını 
kaybetti, 
13 bin 700 ABD 
askeri ise çatış
malarda yaralandı.

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

U KALİTEDE ÖNCÜ, 
FİYATTA ÖLÇÜ”

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

ABA PANSİYON
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Dereağzı Mevkii - Büyükkumla / GEMLİK 
Rezervasyon Tel: 539 03 03
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Öğretmenlik başvuruları Ww
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 2005-2 
İlk Atama öğretmen
lik başvurulan 
bugün başlıyor. 
Binlerce aday, yarın 
mesainin başla
masıyla birlikte 
10 bin 509 adet 
kadroya atanabilmek 
için başvuru 
yapacak. Başvurular, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
www.personel.meb. 
gov.tr " adresinden 
yapılacak.Başvurular 
yarın başlayıp, 24 
Ağustos 2005 tari
hinde mesai biti
minde son bulacak. 
Atamalar da 10 bin 
509 kadro için

400 YTL’lik ödenek kızdırdı
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
öğretmenlere bu 
sene "Eğitim- 
Öğretim Hazırlık 
Ödeneği" olarak 
400 YTL vermeyi 
kararlaştırması, 
eğitim camiası 
kızdırdı.
2005 Mali Yılı 
Bütçe Kanunu'na 
göre, öğretmen
lerin yeni eğitim- 
öğretim yılında 
alacakları 400 
YTL’lik hazırlık 
ödeneği konusun
da Bağımsız 
Eğitimciler 
Sendikası Genel 
Başkanı Gürkan 
Avcı, "Öncelikle 
bu para çok az" 
dedi. Avcı, konuya 
ilişkin olarak 
"Öğretmenlerim
izin durumunu bil
erek yılda bir kez 
hazırlık ödeneği 
adı altında verilen 
para, hiçbir soru
nun çözümüne 
yardımcı olamaz. 
Biz yıllardır 
söylediğimizi 
yineliyoruz, bu 
ülkenin kaderine

yapılacak. Nokta 
tayiniyle İl Milli 
Eğitim 
Müdürlükleri'ndeki 
atama işlemleri 
ortadan kaldırılırken, 
öğretmen ayrıca 
gitmek istediği 
ildeki okula göre de 
tercihte bulunabile
cek. Öğretmen aday
ları il tercihinden

yön verecek 
beyinleri yetiştiren 
öğretmenlerimizin 
ekonomik sorun
ları, kalıcı çözüme 
ulaştırılmalı. 700 
YTL maaş reva 
görülen öğretmen
lerimiz, yaptıkları 
işin karşılığını ala
bilmeliler. Yani, 
öğretmenlerimizin 
hakkını verin" 
diye seslendi ve 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik ile 
hükümete çağrıda 
bulundu. Avcı, 
yüzde 14 zamla- 
narak 350'den 400
YTL’ye çıkartılan 
hazırlık 
ödeneğinin öden
mesi konusunda 
adaletsiz 
davranıldığını 
belirterek, 
"Okullarımızda 
kimsenin üvey 
evlat muamelesi 
görmesini istemiy- 

öte, 10 okul tercihi 
yapacak. Bakanlık, 
boş kalan kontenjan
lara 30 Ağustos 2005 
tarihinde 2. bir ek 
atama daha gerçek
leştirecek. Öğret
menlik başvuruların
da açıklanan konten
janların iki katı nis
petinde aday başvu
rusu kabul edilecek.

oruz. Eğitim 
hizmetlerinin 
halka sunumunda 
büyük katkı ve 
emekleri geçen 
hizmetli, şoför, 
bekçi, hademe, 
teknisyen, memur 
gibi kadrolarında
ki eğitim çalışan
ları kendilerini 
üvey evlat olarak 
görmektedir. 
Hizmetliler, şefler 
gibi memur 
arkadaşlarımız da 
eğitim kurumların- 
da hizmet veriyor
lar. Zaten yılda bir 
ve devede kulak 
gibi ödenen bu 
paradan, okullar
da görevli bütün 
personelin yarar
lanması gerekir, 
çünkü eğitim bir 
bütündür, çalışan
larının bir kısmını 
bir kenara çekerek 
ayrı tutamazsınız" 
dedi.

Eıtifa igi iiteinta
vazgeçebilecekler

Sosyal güvenlik 
kurumlarından 
emekli, maluliyet, 
dul ve yetim aylığı 
alanlar, KDV fişleri
ni vermeden aylık
larıyla birlikte 
peşin olarak aldık
ları, ancak yıl 
sonunda mahsup 
işlemi yapılan vergi 
iadesi uygula
masından vazgeçe
bilecekler.
Maliye 
Bakanlığı'nın Vergi 
İadesi Genel 
Tebliği Resmi 
Gazete'de yayım
landı. Buna göre, 
sosyal güvenlik 
kurumlarından 
emekli, maluliyet, 
dul ve yetim aylığı 
alan hak sahipleri, 
emekli aylığı aldık
ları sosyal güvenlik 
kurumlarına 
dilekçeyle başvu
rarak, kendilerine 
vergi iade avansı 
ödenmemesi 
talebinde bulun
abilecekler.
Emekli, maluliyet, 
dul ve yetim aylığı 
alanlarla ilk defa 
bu aylıkları almaya 
hak kazananların, 
avans ödeme 
aylarından en az 
bir ay önce ilgili 
sosyal güvenlik 
kurumlarına 
dilekçeyle başvu
rarak vergi iadesi 
avans ödemelerini 
istemediklerini 
bildirmeleri 
gerekiyor. Bu 
durumda hak 
sahibine izleyen 
vergi iade avans 
ödeme döne
minden itibaren 
vergi iadesi avansı 
ödemesi yapılmay
acak. Hak sahib

inin vergi iade 
avans dönemine 
bir aydan az bir 
süre kala yapacağı 
başvurularda 
avans ödemesi 
yapılmaması uygu
lamasına bir sonra
ki avans ödeme 
dönemi itibarıyla 
başlanabileceği 
gibi, sosyal güven
lik kuruluşları yap
tıkları değer
lendirmede işlem
leri yetiştirebile
cekleri kanaatine 
varırlarsa, izleyen 
ilk vergi iade avans 
ödeme döne
minden itibaren de 
bu uygulamaya 
başlanabilecek. 
EN AZ BİR YIL 
VAZGEÇİLEMEYE
CEK
Vergi iadesi avans 
ödenmemesi 
talebinde bulunan
lar bu tercih
lerinden 1 yıl 
geçmedikçe 
vazgeçemeyecek
ler. Ancak söz 
konusu vazgeçme 
şahsa bağlı 
olduğundan, 
hak sahibinin 
ölümü dolayısıyla, 
eş veya çocukları
na emekli maaşı 
bağlanması duru
munda söz konusu 
kişiler emekli aylığı 
alacakları sosyal 
güvenlik kuru
luşlarına belirtilen 

bir yıllık süreyle 
sınırlı olmaksızın, 
avans ödeme 
aylarından en az 
bir ay önceden 
yazılı olarak 
başvurmaları duru
munda kendilerine 
izleyen ilk vergi 
iade avans döne
minden itibaren 
avans ödemesine 
başlanabilecek.
Yıl içerisinde öde
nen vergi iadesi 
avans 
ödemelerinin, 
hak sahibinin ocak 
ayında vereceği 
vergi iade bildirimi 
üzerinden mahsup 
edilme veya geri 
alınma işlemlerine 
ise daha önceden 
açıklandığı şekilde 
devam edilecek. 
KİST AYLIK DA 
AVANS ÖDEMESİ 
KAPSAMINA 
ALINDI
Tebliğle, daha önce 
avans ödemesi 
kapsamı dışında 
tutulan emekli 
ikramiyeleriyle bir
likte ödenen kist 
aylık da uygula
madaki aksaklık
ların giderilmesi 
amacıyla emekli 
ikramiyesiyle 
ilgilendirilmeksizin, 
ilgili dönemin 
geliri kabul edil
erek avans 
ödemesi kapsamı
na alındı.

http://www.personel.meb
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Yetki tartışmasına son nokta
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Hilmi Özkök'ün 
"Kısıtlanmış yetkiler
imize rağmen terörle 
mücadeleyi sürdüre
ceğiz" sözleriyle 
başlayan tartışmaya 
son noktayı koydu. 
Erdoğan, terörle 
mücadele konusunda 
kurumlar arasında 
hiçbir görüş ayrılığı 
olmadığını belirterek, 
"İhtiyaç olursa 
gerekeni yaparız. 
Bakış açısında bazı 
farklılıklar olabilir, 
ancak hedefimiz 
aynıdır. Bu da terörle 
sonuna kadar 
mücadele etmektir" 
dedi. Başbakan 
Erdoğan, hükümetle 
Genelkurmay arasın
da süren "yetki" 
tartışmasıyla ilgili 
görüşünü ilk kez 
ortaya koydu.
Erdoğan, partisinin 
dünkü Merkez

Yürütme Kurulu 
(MYK) toplantısında 
son dönemde artan 
terör olaylarının tek 
gündem maddesi 
olarak ele alındığı 
Bakanlar Kurulu 
toplantısına ilişkin 
kurmaylarına bilgi 
verdi. Erdoğan, MİT 
Müsteşarı Emre 
Taner'in de asayiş ve 
güvenlik konularına 
ilişkin kapsamlı brif
ing verdiği toplantı
dan "terörle topyekün 
mücadele" kararının 
çıktığını vurguladı. 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Özkök'ün 
"Kısıtlanmış yetkiler
imize rağmen terörle 
mücadeleyi sürdüre
ceğiz" sözlerine de 
değinen Başbakan 
Erdoğan, hükümetin 
ihtiyaç olması halinde 
gerekeni yapacağını 
söyledi. Bu konuda 
kamuoyunda yanlış 
bir algılamanın hakim 
olduğuna vurgu

yapan Erdoğan, 
"Sanki bir yetki isten
miş de verilmemiş 
gibi bir görüntü 
ortaya çıkarılmaya 
çalışılıyor. Bu çok 
yanlış. Böyle bir şey 
yok. İhtiyaç olursa 
gerekeni yaparız" 
diye konuştu. 
Erdoğan, terörle 
mücadele konusunda 
kurumlar arasında 
tam bir mutabakatın 
hakim olduğunu da 
ifade ederek, 
"Kurumlar arasında 
bu konuda bir görüş 
ayrılığı yok. Bakış 
açısında bazı farklılık
lar olabilir, ancak 
hedefimiz aynıdır. Bu 

da terörle sonuna 
kadar mücadele 
etmektir" değer
lendirmesini yaptı. 
Terörün dinamik ve 
değişken bir yapıda 
olduğuna dikkat 
çeken Erdoğan, 
tüm insanlığı tehdit 
eden terörün sürekli 
olarak yöntem ve 
hedef değiştirdiğini 
bildirdi. Erdoğan, 
"Terörle mücadele 
önemli olan terörün 
dış kaynağının kuru
tulmasıdır.
Uluslararası desteğin 
ortadan kaldırılması 
halinde başarı 
sağlanır" 
şeklinde konuştu.

Çiçek: TSK 
ve hükümet 
aynı tarafta

Cemil Çiçek, 
tahterevallinin bir 
tarafında TSK, bir 
tarafına da hükümet 
oturtulmak suretiyle 
değerlendirme yanıl
maya çalışı* Jıjını 
söyledi. Çiçek eleştir
ilere sert çıktı. 
Hükümet Sözcüsü ve 
Adalet Bakanı Çiçek, 
NTV’nin Ankara 
Temsilcisi Murat 
Akgün’ün terörle 
mücadele konusunda
ki sorularını yanıtladı. 
Terörün Türkiye 
açısından her zaman 
öncelikli bir mesele 
olduğunu belirten 
Çiçek, şöyle konuştu: 
"Biz, terör konusunda 
devlet olarak da 
hükümet olarak da 
kararlıyız. Alınacak 
tedbir neyse bugüne 
kadar aldık, almaya da 
devam edeceğiz. 
Kurumlar arası çek
işme, devletin kurumu

böyle, diğeri şöyle 
düşünüyor gibi yanlış 
bir kanaate de kimse 
kapılmasın. Tek yürek 
tek ses söz 
konusudur.
Diyalog eksikliği söz 
konusu mudur? Buna 
evet diyemem.
Güvenlik konusunun 
konuşulduğu 
anayasal kurumlar 
var. Bunlar takvime 
bağlı, bunları sek
tirmemiz mümkün 
değil. Evvela 2 ayda 
bir MGK toplantısı 
yapılıyor. Her gün 
yapılması gereken 
toplantılar da devletin 
ilgili birimlerinde her 
gün yapılıyor.

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ ^1'
e 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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Motorine yüzde 167 zam
Motorinin rafineri çıkış 
fiyatına, yarından 
geçerli olmak üzere 
zam yapıldı.
Zammın pompa fiyat
larına, yüzde 1.67 
civarında yansıması 
bekleniyor.
Motorinin çıplak 
metreküp rafineri çıkış 
fiyatı, yüzde 3.97 
oranında artarak 
605.24 YTL'den 629.25 
YTL'ye yükseldi.
Motorinin, dağıtım şir
ketlerini ilgilendiren 
"vergili" rafineri çıkış 
fiyatı ise yüzde 1.67 

oranında artarak, 
metreküpte 1,700.66 
YTL'den 1,729 YTL'ye 
çıktı.
TÜPRAŞ'ın yaptığı 
ayarlamanın ardından, 
dağıtım şirketlerinin 
motorin pompa fiyat
larını belirleyip açıkla
maları bekleniyor. 
Bu arada 4 nolu 
kalorifer yakıtının 
çıplak ton rafineri çıkış 
fiyatı da yüzde 3.47 
oranında artarak 
457.64 YTL'den 473.53 
YTL'ye yükseldi.

Balkanlardan bu kez sel geliyor
Bulgaristan'daki aşırı 
yağışlar nedeniyle 
Meriç ve Tunca 
nehirlerindeki su 
seviyesi tehlikeli şek
ilde yükseldi. Kapıkule 
Sınır Kapısı ulaşıma 
kapatıldı.
Bulgaristan'ın 
Svilengrad kentinde 
Meriç Nehri'nin su 
miktarı 1595 
metreküp/saniyeye, 
Kapıkule'deki ölçüm 
merkezindeki su 
seviyesi ise 700 
metreküp/saniyeye 
yükselince Kapıkule 
Sınır kapısı araç 
trafiğine kapatıldı. 
Edirne Gümrükler ve 
Muhafaz Başmüdürü 
İbrahim Halil Ekinci, 
Bulgaristan yetkilileri 
ile görüşerek her iki 
tarafa da araç gönder
meme kararı aldık
larını söyledi.
Araçların 
Hamzabeyli'ye yön
lendirildiğini belirten 
Ekinci, 
"Hamzabeyli'de 2 kilo
metre küçük araç

kuyruğu oluştu. 
Tehlike geçene kadar 
Kapıkule araç trafiğine 
kapalı tutulacak." 
dedi.
Edirne Valisi Nusret 
Miroğlu, Bulgaristan'ın 
Svilengrad kentinde 
su seviyesinin 1595 
metreküp/saniye yük
seldiğini kaydetti.
Nehir taşkınlıklarında 
can ve mal kaybı 
yaşanmaması için tüm 
önlemlerin alındığı 
söyleyen Miroğlu, 
"Selden zarar göre
bilecek Karaağaçi 
semti, Bosna Köyü ve 
Nehir kenarlarındaki 
yerleşim alanları 
boşaltıldı. Gerek Sivil 
Savunma gerekse Köy 
Hizmetleri ve 
Karayolları ekipleri 
hazır bekletiliyor." 
şeklinde konuştu. Şu 
ana kadar olumsuz bir 
durum yaşan
madığının altını çizen 
Vali Nusret Miroğlu, 
şunları söyledi: "Su, 
Arda ve Tunca'dan 
değil Meriç Nehri'nden

DCVRCN SATILIK 
T€K€L RAVİİ

BFaal durumda
Semlik Eczanesinin bitişiği) i

8.500.00 YTL
Tel : (0.224) 513 79 00 
GSM: (0.536) 257 03 85

4 nolu kalorifer 
yakıtının, dağıtım şir
ketlerini ilgilendiren 
"vergili" rafineri çıkış 
fiyatı ise yüzde 1.70 

geliyor. Sağanak 
yağışlar nedeniyle 
Bulgaristan'da çok 
sayıda can ve mal 
kaybı da yaşandı." 
Bulgaristan'ın, Türkiye 
sınırına yakın bir 
yerde karayolunun su 
taşkınına uğramasın
dan dolayı küçük 
araçların Kapıkule 
Sınır Kapısı'ndan ülk
eye girmesine izin ver
mediğini ifade eden 
Vali Miroğlu, bu 
araçları Hamzabeyli 
Sınır Kapısı'na yön
lendirdiklerini kaydet
ti. Özellikle gurbetçi
lerin çalıştıkları 
ülkelere geri dönüşün 
devam etmesi 
nedeniyle Hamzabeyli

oranında artarak, 
tonda 1,103.47
YTL'den 1,122.22
YTL'ye çıktı.

Sınır Kapısı'nda 1 kilo
metre uzunluğunda 
kuyruk oluştuğunu 
kaydeden Vali Miroğlu, 
şunları söyledi: "Bu 
kuyruk kısa sürede 
eritilir.
Meriç Nehri'ndeki su 
seviyesini takip ediy
oruz. Geçen yıl mey
dana gelen baskında 
su seviyesi yaklaşık 
1100 metreküp/saniye 
idi. Eğer beklenilen 
olursa bu sene 
seviyenin 1700/ü bul
ması bekleniyor. Bu 
nedenle tedbirlerimizi 
aldık. Boşalttığımız 
yerlerlere yarına kadar 
vatandaşların geri 
dönememsini rica 
ediyoruz, dedi.

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

Barbafosca
Barbaros BALMUMCU

Haftanın panaroması
Geçen yılkı futbol bize hayli zevkli maçlar seyret

tirdi.
Düşen takımlerin yerine 3 ekip geldi. Bunlardan 

Manisa Vestel, Sivas ve K. Erciyes..
Bu yeni takımlardan Manisa Vestel ilk maçını 

temkinli oynayarak bir puan alıp lige moralle 
başladı.

K. Erciyes ise aynı düşünceyle haraket ederek o 
da bir puanla yetindi.

Kayseri oynadığı ilk maçı maalesef kaybetti.
Bu yeni takımların bundan sonra yapacakları 

maçlarda daha dikkatli olacaklarını sanıyorum.
Gaziantep, Samsun sporla oynadığı maçı 3-2 

kazandı.
Samsunspor ilk maçını kendi evinde oynadı. 

Kalesinde üç gole mani olamadı.
Gaziantep açık oynayarak ilk devre üç gol birden 

atınca, Samsun’un kaybedecek hiçbirşeyi kalma- 
maştı.

Denizlispor ise, Ankaraspor’la oynadığı maçi 1-1 
berabere bitirdi. Özel maçlarda seyrettiğimiz 
Ankaraspor kolay lokma olmadığını mağlubiyetten 
beraberliği yakalamasından anlaşıldı.

Manisa Vestel, süperligin yeni temsilcisi- 
başkentin takımı Ankaragücü karşısında bir puan 
kaptı 2-2

İlk golü Ankaragücü 10. dakikada Vestelspor 30. 
dakikada karşılık verince, karşılıklı gollerle durum 2- 
2 oldu.

Trabzonspor, Kıbrıs Rum takımına elendikten 
sonra lige açılmaktan başka yapacak hiç bir şey 
yoktu ve öyle de yaptı.

Oynadığı maçı 2-1 kazanmasını bildi.
Sivasspor ilk çıktığı süperfiğde Malatya ne bfrbfr- 

lerini üzmeden 1-1 berabere kaldı.
Kırmızı beyazlar olimpiyat stadında oynadığı 

karşılaşmada sayısız goller kaçırdı. Sivas haklı 
olarak bir puanı cebine koyarak yoluna devam etti.

Fenerbahçe, Gençler maçı televizyondan seyret
tiğimiz kadar Gençlerin kolay yutulur bir lokma 
olmadığını oynadığı futbolla gösterdi.

Fener’in hem oturmuş birtakımı, birde çok iyi bir 
yeni transferi vardı.

Günün adamı kaleci Volkan’dı.
Bana göre Volkan, Fener kalesinde devamlı 

oynasa, zaman içinde daha çok tecrübe kazanacak 
ve milli takım uzun zaman aramayacağı bir kaleciye 
sahip olacak.

Oynanan bu oyun bana göre en iyi netice 
beraberlikti ve öyle oldu.

Diyarbakır, Rize ÇayKur maçını bir golle geçip 
sezonu üç puanla açtı.

Yeşil kırmızılar geçen seneden kalan cezası 
nedeniyle maçı seyircisiz oynadı.

Galatasaray, Konya maçı peşinen neticesi belli 
olan bir maç değildi.

Cim bom yeni transferlerin golleriyle ilk 
dakikalarda attığı iki golle öne geçti.

Bu maçta Haşan Şaş’ın yıldızı parlarken, 
Galatasaray’ın golcüsü Hakan Şükür’ün kaçırdığı 
kafa golü var ki, eğer bu gol olsaydı Galatasaray çok 
rahatlayacaktı.

Konyaspor’un penaltı atışını Levent gole çevi 
rince netice de belli oldu.Evet, Galatasaray zor rak
ibini kolay geçti.

Önümüzdeki hafta bütün takımlara başarılar..
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Demode olan egzersizler
Moda sürekli! değişiy
or, egzersiz dünyası 
da buna ayak uydu
ruyor. Eğer hala 
geçmişte yaşayıp, 
eski egzersizlere 
takmıyorsanız, bir an 
önce yazımızı oku
maya başlayın. 
80'lerde tozluklar, saç 
bantları modaydı. Her 
şey nasıl değişiyorsa, 
moda da değişti. Ama 
değişen tek şey 
moda değil.
Egzersizler değişiyor, 
yeni spor dalları 
türüyor ve eski dal
lara dair kullanılan 
yöntemlerde bile 
yenilikler oluyor. 
Yanlış uygulanan 
egzersizler sakatlan
maya sebep olabiliy
or. Bu nedenle de en 
iyi sonuçlar için, neyi 
nasıl yapmanız gerek
tiğini bilmeniz 
gerekiyor.
Şimdi geçmişe gide
lim ve bu işler 
70'lerde, 80'lerde ve 
90'larda nasıldı, şimdi 
nasıl yapılıyor, bir 
göz atalım.
70’ler O zamanlar:
Isınma egzersizleri 
yapılmıyordu.

Şimdi: Çalıştırıcılar 
ısınma için beş 
dakikalık seri bir 
yürüyüş, bisiklet, ya 
da serbest stil yüzme 
öneriyorlar. Böylece 
incinme riskinin 
önüne geçilmiş oluy
or. Bu çalışma, 
eklemlerin çalış
masını kolaylaştıran 
sinoviyal sıvısının 
açığa çıkmasına ve 
sakatlanmaları önle
meye yardımcı 
olmasına yarıyor. Bu, 
70'lerde bilinmiyordu. 
O zamanlar: 
Sıçrayarak yapılan 
esneme hareketleri 
uygulanıyordu. 
Şimdi: Uzmanlar bu 
egzersizlerin sakat
lanmaya sebep ola
bileceğini, bunun yer
ine yavaş ve devam 
eden hareketlerin 
yapılması gerektiğini 
söylüyorlar.
Sıçramak, kasların 
refleks olarak kasıl
masına neden olur. 
Bu nedenle de lifler 
yırtılabilir. Yavaş, bir
birini takip eden 
esneme hareketleri 
daha güvenli ve 
esneklik için de daha

iyidir. Esneme egzer
sizleri şimdilerde 
çalışmanın bitiminde 
uygulanıyor. Bunun 
nedeni, ısınmadan 
esnemenin kaslar için 
yararlı olmaması. 
Esneme için, vücutta 
bulunan kolajenin, 
normal vücut sıcak
lığından 3 derece 
daha fazla olması 
gerekiyor. Eğer bu 
koşul sağlan
mamışsa, o zaman 
esneme hareketleri 
tendonlara baskı 
yapar hale geliyor. 
O zamanlar: 
Egzersizler ya çıplak 
ayakla yapılırdı, ya da 
Dunlop Green Flash 
giyilirdi.
Şimdi: Günümüzde, 
eklemleri sabitleyen 
ve koruyan, spor tür

lerine uygun 
ayakkabılar üretiliyor. 
Tabii ki, sırf satışı 
artırmak için 
ayakkabıların nitelik
leri abartılsa da, 
70'lerden farklı olan 
şey, yeni 
ayakkabıların ayak 
kemerini daha iyi 
desteklemesi. Doğru 
ayakkabının, koşma 
şekinizi düzeltmesi, 
zorlanmadan kay
naklanan incinme 
risklerini ve kemik 
artrit riskini azaltması 
mümkündür.
O zamanlar: Tenis, 
squash ve badminton 
oynanırdı.
Şimdi: Artık rekabetin 
olmadığı spor dalları 
da gözde. Mesela 
trekking, yoga ve t'ai 
chi gibi. Bunun 

nedeni de stresin 
hayatımızın bir 
parçası halini alması. 
Stresli ve yorgun bir 
günden sonra insan
lar gene bir yarışa 
girip kaybetmek
tense, rahatlayıp 
kendilerini iyi hisset
mek istiyorlar. Bu tür 
sporlarsa hem 
sosyal, heıa de 
işlevsel bir şekilde 
formda kalmaya 
olanak tanıyorlar. 
Ayrıca güç ve 
dayanıklılığı artırma
da da etkililer.
O zamanlar: Yavaş 
koşu yapılırdı.
Şimdi: Hızlı koşu 
yapılıyor. Yavaş koş
mak kalori yakar ve 
belli bir noktada 
sizi forma sokar ama 
kas gelişimi için 
daha yoğun yapılan 
bir egzersize 
ihtiyaç duyarsınız.
80'ler O zamanlar: 
Ağırlık sadece erkek
ler içindi ve kaslar ne 
kadar büyük olursa, o 
kadar iyiydi.
Şimdi: Artık kadınlar 
da ağırlık çalışıyor. 
Araştırmalar, haftada 
bir-iki gün ağırlık 

çalışmanın herkese 
yararı olacağını gös
teriyor. Ayrıca 
amacınız kilo ver
mekse, kardiyo ve 
ağırlık çalışması 
karışımından oluşan 
bir egzersiz pro
gramıyla, hem daha 
çabuk kilo veriyor, 
gem de daha uzun 
zaman bunu koruyor
sunuz. Eskiden ağır
lığın kadınlarda kalın 
kas yapacağına 
inanılırdı. Şimdi ise 
bunun yanlış olduğu 
ortaya çıktı. O zaman
lar: Yüksek tempolu 
step egzersizi yapılıp 
ve Jane Fonda vari 
aerobik sınıflarına 
devam edilirdi. 
Şimdi: Body 
pump ve tae bo gibi 
terin su gibi aktığı 
çalışmalar hala revaç
ta. Ancak step gibi 
tekrarlanan 
hareketlerden oluşan 
egzersizlerin, eklem
leri olumsuz etkileyip, 
incik kemiğinde 
şişmelere, düztaban-
lığa ve eklem prob
lemlerine sebep 
olduğu artık biliniyor.

HAÇİN “
Yazan : Zebercet COŞKUN

Yaş da akmıyor artık gözlerinden, kurudu 
göz pınarları besbelli. Ağlayamayınca, boşala- 
mayınca korku çöreklenip oturuyor yüreğinin 
ortasında... Tüm bedenine kol ataraktan... 
«Bir daha varsam Miss Cold'un yanıya. Bir 
daha yalvarsam... Elini bırakıp, ayağına 
kapansam. Hizmetçi desin alsın bizi... Hizmetçi 
de mi gerekmez koca mektebe? Cumartesiye 
iki gün var. Cumartesi gideceğim. Ah, 
Naimem!.. Nasıl da kıyıp bıraktım? Gavurların 
içine... Burda yine hep beraberiz, odamızdayız, 
sokak kapısının sürgüsü itili... Amerikalıymış... 
Amerika gavur değil mi ola? Fransız olmuş, 
Amerika olmuş... Fransızdan kaçır, Amerikalıya 
teslim et ciğerinin köşesini... Sen hurdasın, o 
orada bir başına... Gideceğim... Bizi almazsa 
mektebe, ben kızı alıp getireceğim buraya...» 
Sabah oldu, Fatma hanımın okuması üflemesi 
bitmedi. Çeşit kuruntusu bitmedi. Aşağı 
odadan gelen ilk tıkırtılarla kalktı yerinden. 
Çarşafını giyindi. Faik yatakta doğruldu, bir 
süre baktı annesine... Ses yok çocukta...

Koynunda elli altın, bir çıkının içinde yufka 
ekmeği, peynir, cevizli sucuk... Sofada bir süre 
bekledi Seta'yı.

Sokaklarda kimseler yok daha, iki kadın yol
lara düştüler. Yalnız Jandarmalar, askerler kol 
geziyor. Sabahın ayazında yerler yine donmuş. 
Duvar diplerinden tutunarak indiler yokuşu.

Protestan mektebinde tutuklulardan kimse 
yok. Askerler, jandarmalar çevirdiler kadınları.

Dün gece hükümete aldılar onları!..
Döndüler, birbirlerine tutunarak meydanı 

geçtiler. Hükümet konağının önündeler şimdi. 
Kapı kapalı. Fatma hanım vuruyor, yumruk
larını indiriyor koca demir kapıya. Mürsel efen
dinin karısı... Gaytancizade Mürsel efendi... Şu 
körolası günler gelmeden önce görmeliydi... 
Gözünü dikip kocasının yüzüne bakamaz... 
Tanrıdan korkar, kuldan utanır, na mahreme 
parmağını uzatmaz... Gaytancizade Mürsel 
efendinin Fatma hanım... Sabahın bu saatinde, 
bu ayazında, sokakta kimseler yok askerden, 
jandarmadan başka. İslam askeri bile değil, 
hep favur... Bir erkek görse üç günlük yola 
kaçan, konuşurken sesi titreyen Fatma hanım, 
hükümet konağının kapısına dayanmış... 
Düşünde görse bunları bedenine ateş basar, 
ter basar... Yumrukluyor kapıyı... Tüm 
gücüyle... Körolası dünya işte! Neler olmuyor 
ki... «Kocam gitti, kardaşım gitti, gavur ne 
edecek onlara hiç belli değil... Namusumuz 
desen ortada... Gözümüzde ne kalır? Galan ne 
görür gözlerim? Tanrım, gökten ne yağdırdın 
da yer kabul etmedi? Ne jandarma derim işte, 
ne kurt, ne çakal!.. Elimde kocaman ak bir kağıt 
var; hem bu izin bir tek bana çıkmış... Koca 
Haçin'de bir bana... Yarına bırakamam... Yarın 
bir başka gündür, yarın belki dönüverir gavur 
sözünden... Adı üstünde Gavur... Belki çeker 
alırlar kağıdı elimden... Kağıdı almazlar da 
içerdeki olmaz belki... İş işten geçmeden... 
Yürek yangınıdır bu, hiçbir şeye benzemez... 
Bir şeyleri düşündürtmez, bir yanları göstert- 
mez... Umut... Belki de... Belki de iş işten 
geçmeden bir çıkar yolu bulunur... Sandıkta bir 
torba dolusu daha sarı lira var. Yüzükler var, 
bilezikler, gerdanlıklar var... Var her bir şey... 
belki bir torba altın para Haçin'in kapalı 
kapılarını açar.. Fatma hanımın düşlerinde 
Feke yolu... Feke'ye... Umut doluyor tepeden 
tırnağa, sonra yine o korku yayılmağa başlıyor 
yüreğinin orta yerinden tüm bedenine.

Seta ile Fatma hanım hükümet konağındaki 

toplantı salonuna girdiler. Kimi görse gösteriy- I 
or elindeki kağıdı. İki jandarmanın ardı sıra 
girdiler salona. Sandalye üstündeler tümü, 
geceyi öyle geçirmişler. Yerler taş, soba da 
yanmıyor, buz gibi içersi. İlk gelişlerinde i 
Mihran, Mürsel efendiye kilim ve bir yorgan 
getirmişti. Fatma hanım bakındı, yorgana kil- i 
ime benzer bir şey göremedi. Hep tanıdık, hep 
bildik bu salondakiler ama, tanımakta güçlük | 
çekiyor; kafasının içi bir hoş, sallanıyor i 
gibi,hem bunlar onun tanıdığı, bildiği adamlar ; 
değil artık... Beş on gün içinde yüzleri sarar
mış, küçülüvermiş, gözler halkalanmış, morar
mış. Hacı Ağazade Ali efendiyi gördü Mürsel 
efendinin yanında,sandalyeleri birbirine 
bitiştirmişler. Mürsel efendi ayağa kalktı, Fatma 
hanım daha aranıyor...Öteki nerde ola? Yok... 
Göremiyor...

Hüsnü?
Onları jandarma dairesine götürdüler!
Yalan! Yalansın! Öldürdüler!.. 

Öldürdüler de şuna!
Yok! Yok öyle bir şey! Olsa işitirdik... 

Hem dün gece ayırdılar bizi... Dün beraberdik.
Geçen geldiğimde de yoktu Hüsnü..
Sorgu için götürüyorlar... Onlar bir işler 

karıştırmışlar...
Ne işi imiş?
Haberimiz, neyimiz yok. İsmail ne hep 

birliklermiş... Getiren, götüren de İsmailmiş, 
Süleymanmış... Silah getiriyorlarmış... İçeri 
silah, dışarı para... Zahit, İsmail, Süleyman, 
Hüsnü,Ahmet daha bir çoğu...

Yalan! İftira!..
Pencere pervazlarında rüzgar ıslık çalıyor, 

kırıklardan, çatlaklardan üfürüyor içeri. 
Sandalyelerin üstünde paltolarına sarınmışlar, 
ayaklarını altlarına toplamışlar... Koca salon 
dolu... Sandalyeler birbirine bitişik, birbirine 
sırt vermiş tutuktular... Yüzler limon sarısı, göz
lerin feri kaçmış. Devamı Yarın...
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Bilecik İl Sağlık 
Müdürü Dr. Mehmet 
Ali Fidan, özellikle 
sıcak yaz aylarında 
çocuklarda görülen 
hastalıklara dikkat 
çekerek, 1 yaşına 
kadar olan küçüklerin 
saat 10 ile 15 saatleri 
arasında sokağa 
çıkartılmamasını 
tavsiye etti.
Bilecik Sağlık Müdürü 
Mehmet Ali Fidan yaz 
aylarında çocuklar 
üzerinde dikkat 
edilmesi gereken 
hususları şöyle sıral
adı:
Güneş: Bir yaşından 
küçük çocuklar 
güneşin en şiddetli 
olduğu 10-15 saatleri 
arasında güneş ışığı
na maruz bırakılma
malıdır. Daha büyük 
yaştakilere ise 
güneşe çıkmadan en 
az 15 dakika önce 
koruyucu kremler 
sürülmelidir. Güneş 
altında tüm çocuklara 
göz ve yüzü korumak 
için başlıklar takıl- 
malıdır. Vücudunun 
üst kısmı giyinik 
olmalı ve bu giysi 
suda dahi çıkarılma
malıdır. Bronzlaşma 
için hem UVB hem de 
UVA filtreli koruyucu
lar seçilmelidir.
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ördüler!.

işitirdik., 
rraberdik. 
lüsnü.. | 

ar bir işlet

ail ne hep 
İsmailmiş 

niş... İçeli 

Süleyman

>lık çalıyor, 

yor içen 
sarınmış!* 
toca salı» 

k, birbirini 

sarısı, göt
Yann... I

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110

Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156

Jandarma K. 513 10 55

Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 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
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

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 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 işlet. 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 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 51314 25

Yüzme: 3 yaşın altın
daki çocuklara yüzme 
dersi tavsiye 
edilmemektedir.
Genel kullanıma açık 
olan havuzlar orta 
kulak iltihabı, cilt 
enfeksiyonları ve 
ishaller yaşanabilir. 
Sudan korkan çocuk
lar suya girmeleri için 
zorlanmamalıdır. Bir 
bebek, başını dik 
tutma kabiliyetine 
erişene kadar (4 ay 
civarı) deniz veya 
havuza sokulma
malıdır. Suyun sıcak
lığı 29-30 derece 
arasında, hava sıcak
lığı ise bunun 2-3 
derece üstünde 
olmalıdır.
Seyahat: Uzun bir 
seyahate çıkacak
sanız, çocuğunuzun 
sağlığının iyi 
olduğundan emin 
olmalısınız. Son bir 
ay içinde muayene 
olduysa, sadece dok

torunuz ile 
yapacağınız bir tele
fon görüşmesi yeterli 
olabilir.
Araba yolculuğu: 
Bebeğinizin arabada 
uyuma alışkanlığı 
varsa, yol aldığınız 
saatlerin çoğun
luğunu onun uyku 
saatlerine denk 
getirin, eğer araçlar
da uyuyamayacak 
kadar çok heyecanlı 
oluyor ise, onu uyut
up öyle yola çıka
bilirsiniz. Yolda, 
küçükler için araba 
koltuğu bulundurun. 
Sıcakta döşemeleri 
havlu ile kaplayın. 
Her iki saatte bir veya 
iki mola verin. Bebeği 
sıcak veya ılık 
havalarda asla park 
ettiğiniz araçta yalnız 
bırakmayın. 
Pencereler açık bile 
olsa arabada ısı 
tehlikeli boyutlara 
yükselebilir. Trende 

iseniz, kondüktörden 
sigara içilmeyen veya 
çocuklu ailelere özel 
bir kompartıman 
isteyin. En iyisi yola 
çıkmadan bir süre 
önce rezervasyon 
yaptırmanız.
Nasıl beslenmeliler?: 
2-6 yaş arası, çocuk
ların besinlerle 
tanıştıkları ve doğru 
beslenme alışkanlık
larının gelişmesi için 
ilk adım attıkları bir 
dönemdir. Bu sürede 
sağlıklı beslenme 
alışkanlığının sağlan
ması için şunlara 
dikkat edilmeli: Öğün 
saatleri düzenli 
olmalı. Besleyici 
oranı yüksek gıdalar 
sunulmalı. Küçük 
porsiyonlar verilmeli. 
Çocuklarla birlikte 
masaya oturulmalı. 
Yemek zamanının 
pozitif faaliyetler, iyi 
davranışlar ve olumlu 
şeylerin konuşulduğu 
bir ortam olmasına 
özen gösterilmeli. 
Demirden zengin 
besinler arasında 
yağsız kırmızı et, 
yumurta sarısı, 
demirle zenginleştir
ilmiş tahıllar, koyu 
yeşil yapraklı sebzel
er, kurutulmuş 
meyveler, çilek, kivi, 

şeftali, ahududu, 
brokoli, domates ter
cih edilebilir. Bu 
besinlerle zengin
leştirilmiş ara öğünler 
için, liften zengin 
ekmeklerle hazırlan
mış küçük sandviçler, 
küçük peynir dilim
leri, yoğurt, taze 
meyvelerden hazır
lanan meyve salata
ları, meyve suları 
düşünülebilir.
Aşırı sıcaklardan etk
ilenmemek için hafif, 
açık renkli kıyafetler 
seçin. Sıvı alimim 
artırın ve bu amaçla 
çocuklara sevdikleri 
içecekleri verin.
"YAZ HASTALIKLARI 
VE TEDAVİLERİ" 
Kusma ve ishal: 
Bozulmuş veya 
mikroplarla enfekte 
olmuş gıdaların 
tüketilmesi veya 
suların içilmesiyle 
olan besin zehirlen
meleri, sıklıkla kusma 
ile başlar ve ishalle 
devam eder.
Zehirlenmeler dışında 
olan ishal ve kus
maların en önemli 
nedeni; virüslerle 
olan bağırsak enfek
siyonudur. Hastalık 
genelde bir hafta 
içinde düzelir. En 
önemli konu, sıvı 

ihtiyacının karşılan
masıdır. Sıvı kaybı 
dışında hayati tehlike 
olmaz. İlk kusmadan 
sonra çocuğunuzu 
yemeğe zorlamadan 
şekerli ve tuzlu su 
hazırlayıp vere
bilirsiniz. Bunun 
yanında ayran ve 
yoğurt, ıhlamur, elma 
suyu,çay da kaybe
dilen sıvının karşılan
ması için kullanıla
bilir. Hasta bebekse 
anne sütü, erişkinse 
ağız yoluyla alınan su 
kesilmemelidir.
İsilik: Özellikle yaz 
aylarında kaşıntılı ve 
kabarık bir deri 
döküntüsü olarak 
tanımlanır. Ter bez
lerinin tıkanıklığı 
sonucu oluşur. 
Çocuklarda daha sık
tır. Ortam ne kadar 
nemliyse belirtiler o 
kadar ağırdır. Kaşıntı 
sonucu deride açıl
malar olursa, ikincil 
enfeksiyonlar olabilir. 
Pamuklu kıyafetler 
giyilmeli ve sık banyo 
yapılmalı.
Göz iltihaplanmaları: 
Çocuğunuzun göz
lerinin beyazında kır
mızılık görüyorsanız, 
büyük olasılıkla bu 
'konjonktivit' denen 
göz iltihabıdır
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RADYOLOJİ MERKEZİ

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
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Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00
Dr. Ertan OKAY 

Radyoloji Uzmanı

SPİRAL AİLGİSAVARLI TOMOGRAFİ

ULTRRSONOGRRF
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.

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.

TEL: 513 65 29 • 30
FAK: 513 65 18
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut Kardeşşehir Navodarı gezisini değerlendirdi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kardeşşehir gezisi
Belediye Başkanımız buyıl ilk kez basın 

mensuplarıyla “Börekli” basın toplantısı 
düzenledi.
Oysa her ay bu tür toplantıların yapımasına 
karar verilmişti.
Neyse.. Onu geçelim..
Toplantının konusu, RomanyalI kardeşşehir 
Navodan’ya giden belediye heyetinin 
gezisiydi.
Başkan, gezide Gemlik heyetine büyük ilgi 

gösterildiğini söyledi.
Geçmiş ziyaretlerde de bu ilgi büyüktü.
2000 yılında Navodan’ya giden ilk heyette 

ben de vardım.
Cidden Romen dostlarımız büyük konuk

severlik gösteriyorlar bizlere..
Biz, olanlar kadar karşılık veremiyoruz 

sanırım..
Bu geziye kaymakamımız Mehmet Baygül 

de katılmıştı.
Gezinin en önemli noktası ilk ziyarette 

olduğu gibi müslüman tatar türklerinin 
Navodan’ya cami yaptırılması için bizden 
istedikleri destekdi.
Kardeşşehir belediyesi o tarihte kendilerin 

yer ayırmıştı ama, cami yapılamayınca, 
proje rafa kalkmıştı. Şimdi yeniden gün
deme geldi ve yardımlarımızla yapılabilecek.
Gezinin bir ilginç noktası da ekonomik iliş 

kilerin geliştirilememiş olunmasına 
değinilmiş olması.
Bir de teleferek ile yapılan gezinti tabii..
Şimdi biz, 5. kez dostlarımızı karşılayacağız.

Navodarı Şehir Günleri etkinliklerine katılan Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut geziye katılan Belediye Meclis üyeleriyle düzenlediği basın 
toplantısında, kardeşşehirde çok iyi karşılandıklarını belirtirken, 
Gemlik ile kültürel ve sosyal ilişkilerin, ekonomik ilişkilerle gelişti 
rilmesinin istendiğini söyledi. Başkan Turgut, kardeşşehir heyetinin 
Gemlik’in Kurtuluş şenliklerine katılacaklarını da açıkladı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
kardeşşehrin etkin
liklerinde büyük ilgi 
gördüklerini ve ilişki
lerin ekonomik 
alanda da 
sürdürülmesinin 
istendiğini söyledi.
Başkan Turgut 
Köstence de 
Gemlik’e yapılacak 
teleferik ile de 
gezdiklerini söyledi. 
Kadri GÜLER’in 
haberi sayfa 3’de

Bugün 
regaip 
kandili

Bu akşam regaip kandili. 
Regaib Kandili'nin, dini 
literatürde "üç aylar" 
olarak bilinen rahmeti, 
bereketi ve mağrifeti bol 
olan feyizli bir maneviyat 
mevsimine girmenin 
habercisi olduğunu belir
tildi. Haberi sayfa S’de

Saadet Partisi 40 
çocuğu sünnet ettirdi 

Saadet Partisi Gemlik İlçe 
Teşkilatının her yıl geleneksel 
olarak düzenlediği sünnet 
şöleni’nde 40 çocuk sünnet 
ettirildi.
iskele Meydanı Gurup Çay 
Bahçesinde düzenlenen sün
net şölenine Saadet Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı Mete 
Gündoğan da katıldı. Hab. 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Hüseyin KAYA I

Duyarsızlığın böylesi görülmüş mü?
Gemlik Körfez Gazetesinin 23 Temmuz Tarihli 

sayısında, sayın Kadri GÜLER' in "Tankut 
Hocanın Üzüntüsü" başlıklı yazısında, ünlü 
heykeltıraş Prof. Tankut ÖKTEM, Gemlik ve 
Bursa'da gelmiş-geçmiş bir tek belediye 
başkanının bile kendisini ziyaret etmemiş olduk
larını söyleyip üzüntüsünü dile getirmiş. Sayın 
Kadri GÜLER de haklı olarak belediye başkan- 
larının bu duyarsızlığını ayıplamış. Bende bu ayı
plamaya yürekten katılıyorum.

Yazıyı okur okumaz, ister istemez Prof. Tankut 
ile aramızda geçen bir konuşma aklıma geliverdi. 
Bundan 2,5 yıl önce idi ve bir grup arkadaşla 
Prof. Tankut'u ziyaret etmiştik. Prof. Tankut bizi 
atölyesinde gezdirip, sorularımızı cevaplayıp bil
gimize bilgiler katmıştı. Prof. Tankut sorumuz 
üzerine, aynen sayın Kadri GÜLER' e söyledik
lerini bizlere de söylemişti. Atölyesine yurtiçin- 
den ve dışından bir çok ziyaretçinin geldiğini 
ama şu birkaç adım ötedeki Gemlik'in gelmiş- 
geçmiş Belediye Başkanlarının duyarsızlığından 
yakınmıştı. Aradan 2,5 yıl geçmesine rağmen 
Gemlik Belediye Başkam'nın ilgisizliğinin hala 
devam etmekte olduğunu üzüntüyle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Bu duruma üzülmemek ve ayıpla
mamak mümkün değil elbette.

Gemlik zeytini ile Türkiye genelinde, hatta 
Yurtdışındaki insanlarımız arasında tanınan, kal
abalık nüfuslu ve körfez ile kucak kucağa 
olmasına rağmen iç ve dış turizmden nasiplene- 
meyen turizm yoksulu bir ilçe durumundadır. Bu 
turizm yoksulluğunun, en başta Gemlik' i çok 
ama çok sevdiğini, panolara gülücüklü resmiyle 
nakşettirten ve kendisine Belediye Başkanlığı 
seçimini tekrar kazandırma da unutulmayacak 
hizmetlerde bulunmuş olan kadim dostu CHP'li(!) 
Mehmet Ali KAYA' nın Dilek Aile Çay Bahçesi'nin 
devamlı ziyaretçisi Sayın Mehmet TURGUT’ un 
sorumlu olması gerekir.

Küçük Kumla Belediyesinin belediyecilik 
hizmetleri, Gemlik Belediyesi'nden fersah fersah 
ileridedir. Küçük Kumla Belediyesi'nin ileriye 
dönük çalışmaları ve projelerinden Gemlik 
Belediyesi isterse çok şey öğrenebilir. Turizme 
verdiği önem, cadde ve mekanlarının temizliği 
ile, Prof. Tankut gibi bir değeri bağrına basmakla 
emeğe, kültüre ve yaratıcılığa verdiği değerle, 
Küçük Kumla Belediyesi inceliğini ve çağ
daşlığını çoktan ispat etmiş bulunuyor.

Prof. Tankut ve mesai arkadaşlarının yarattığı 
heykeller Avrupa'daki birçok ülke dahil, Türkiye 
ve Dünya'nın birçok köşesindeki alanları süsle
mekte olduğunu o zaman bize de söylemişti 
Prof. Tankut. Onun eserlerinden oluşacak bir 
heykel müzesi inanıyorum ki iç ve dış turizm 
konusunda Gemlik için bir çekim merkezi ola
bilir. Gemlik' in bir meydanını süsleyecek 
"Zeytinci veya Zeytincilik" ile ilgili bir heykel 
Gemlik' e yakışmaz mı?

Horozlarıyla meşhur Denizli' de Horoz heykeli, 
Güreşçileriyle meşhur Balıkesir'de Pehlivan 
heykeli, Nasrettin Hoca ile meşhur Sivrihisar ve 
Akşehir ilçeleri Hoca'nın heykellerini ve Akçay 
Belediyesi Sarıkız'ın heykelini şehrin meydanına 
dikmiş. Peki ama Gemlik Belediyesi'nden ne 
haber?

2,5 yıl önce Prof. Tankut ile görüşmemizden 
birkaç gün sonra, Gemlik Belediye Başkanı 
Mehmet TURGUT' a makamında bir ziyaret 
esnasında Prof. Tankut' un serzenişlerinden, 
Gemlik' e bir heykel müzesinden ve İlçe mey
danına bir "Zeytinci" heykeli konusundan bah
setmiştim. Aradan bunca zaman geçti. Masal 
başındaki tekerlemede söylendiği gibi "Az gidil
di, uz gidildikten" sonra Belediye'mizin bu konu
da arpa boyu kadar yol bile alamadığına şahit 
oluyoruz. İnsan oğlunun Ay'a ve Yıldız' a gittiği 
bir çağda, belki de heykel konusu AKP' li Gemlik 
Belediye Başkan'ı sayın Mehmet TURGUT' un 
inancı ile çelişiyor olabilir mi?

Ne diyeliml

Bisikletler tehlike
yaratmaya devam ediyor

Seyfettin ŞEKERSÖ2 
Her gün yaşanan 
bisiklet kazalarına 
engel olunamazken 
caddelerde 
korkusuzca 
bisiklet kullanmalar 
sürüyor.
Dün yaşanan olay
da tehlikeli biçimde 
bisiklet kullanan 
bir çocuk az daha

kendini 
sakatlıyordu.
Toz olmaması için 
ıslatılan asfalt 
üzerinde korkusuz
ca bisiklet kullanan 
gençlerden biri tek
erleğin kayması 
sonucu yolun 
ortasında takla attı. 
Arkadan gelen araç 
sürücülerine

korkulu anlar 
yaşatan olayda 
bisikleti kullanan 
genç az daha 
arkadan gelen 
araçların altında 
kalacaktı.
Trafiğin yoğun

Koınz 
FM

olduğu kaldırım ve 
caddelerde kendi
lerinin yanı sıra 
başkalarına da 
zarar veren bisik
letli gençlere bir 
türlü önlem alı
namıyor.

I I i BURSA HAKİMİYET VE KENT
IMS

ADNAN TURAN 
Her türlü araç devir 

Yeni kayıt 
Plaka , Ruhsat, Fenni 

muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut Kardeşşehir Navodarı gezisini değerlendirdi

Romanya işadamlanmızı bekliyor
Navodarı Şehir Günleri etkinliklerine katılan Belediye Başkanı Mehmet Turgut geziye katılan Belediye 
Meclis üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, kardeşşehirde çok iyi karşılandıklarını belirtirken, 
Gemlik ile kültürel ve sosyal ilişkilerin, ekonomik ilişkilerle geliştirilmesinin istendiğini söyledi. Başkan 
Turgut, Kardeşşehir heyetinin Gemlik’in Kurtuluş şenliklerine katılacaklarını da açıkladı.
Kardeşşehir 
Navodarı’dan dönen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
düzenlediği basın 
toplantısında 
Köstence ve 
Navodarı’nın 
Gemlikli 
işadamlarının bek
lediğini söyledi. 
Kardeşşehir 
Navodarı’nın “Şehir 
Günleri” etkinlikleri 
ne Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Meclis 
üyeleri ve Gemlik 
Foklör Derneği folk- 
lörcüleriyle katılan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, dün 
Grup Aile Çay 
Bahçesinde “Börekti 

Basın Toplantısı” 
düzenledi. 
Başkan Turgut, 
Kardeşşehir 
Navodarı’da Gemlik 
heyetinin çok iyi 
karşılandığını 
belirterek şunları 
söyledi:
“ 28 Temmuz - 
3 Ağustos günleri da
vetli olarak gittiğimiz 
kardeşşehrimiz 
Navodarı’da düzenle
nen “Şehir Günleri” 
etkinliklerine katıldık. 
Geçen yıl birincisi 
yapılan etkinlikler bu 
yıl Romen 
Hükümeti ve 
Cumhurbaşkanının 
da desteği ile ülkenin 
tanınmış ses 
sanatçılarının ve 
yarışmalarada dere 
ceye girmiş halk 
dansları topluluk
larının katılımı ile 
yapıldı.
Gemlik’i Gemlik Halk 
Dansları topluluğu 
oyunlarımızla temsil 
ettiler.
Folkörcülerimiz 
davranış ve oyun
larıyla gözdoldurdu. 
Etkinliklerden sonra 
Köstence Valiliği’ne 
ziyaretimizde Gemlik 
ile kurulan kardeşlik 
ve kültürel ilişkilerin

Belediye Başkanı Mehmet Turgut dün yaptığı basın toplantısında 
Kardeş Şehir Navodarı gezilerinde büyük ilgi gördüklerini söyledi.

ekonomik alanda da 
sürmesini istediler. 
Gemlikli işadamlarını 
Romanya ile ticari 
ilişkileri geliştirmeye 
çağırdılar.
CAMİNİN TEMELİ 
ATILDI
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
kardeşşehir 
belediyesinin 
Navodarı’da yaşayan 
türk kökenli müslü- 
manların ibadetlerini 
yapabilmeleri için 
Belediye Başkanı 
Doru Alapot’un jesti 
ile 500 metrekarelik 
bir arsayı şehir 
merkezinde cami 
alanı için ayırdığını 
söyledi.
100 metrelik bir alan
da yapılması 
düşünülen ibadete 
yerini az bulduklarını 
belirten Turgut, bu 
alanı 170 metrekare 
ye yüksettiklerini 
belirterek,"Sembolik 
olarak caminin 
temelini attık. Bizden 
de katkı istiyorlar 
elimizden gelen 
yardımı yapacağız” 
dedi.
Başkan Turgut cami 
yapımının

Kardeşliğin bir jeşti 
olarak değer
lendirirken, Navodarı 
Belediye Başkanına 
da teşekkür etti. 
40 ÖĞRENCİ 
GELECEK 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
basın toplantısına 
Belediye Meclis 
üyeleri Cemal Abakh, 
Osman Doğan, Halil 
Çevik, İl Genel 
Meclisi üyesi Dr. 
Haşan İnce katıldı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, açık
lamalarında Kardeş 
Şehir Navadori 
Belediye Başkanı ve 
meclis üyeleri ile 
Köstence Valisinin 
de Gemlik’in Siyah 
Altın Zeytin Festivali 
ve Gemlik’in 
Kurtuluş Şenlikleri’ne 
katılacaklarını 
belirterek konuş
masını söyle 
sürdürdü: 
“Kardeş şehir ile iyi 
giden ilişkilerimiz bu 
yıl yapılacak olan 
olan 11 Eylül 
Şenliklerimize 
katılımları ile daha iyi 
boyut kazanacaktır. 
Köstence valisinin de 

ilçemize ziyeret ede
ceğini söylemesi bi 
zleri sevindirdi.
Ayrıca bu yıl ilk defa 
kardeşşehir Navodarı 
dan 40 öğrenci 
ilçemize ziyaret edip 
bizlerin konuğu ola
cak. Bizden de 40 
öğrenci Navodan’ya 
gidecek. Bu ilişkilerin 
boyutuna yeni bir 
halka ekliyecek” 
TELEFERİK GEZİLDİ 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Köstence ziyaret
lerinde Mamia da 
Gemlik’e de yaptır
mayı düşündükleri 
teleferik ile gezdik
lerini belirterek, 
ardaşlarımız da tele
feriğin nasıl ilgi 
topladığın gördüler. 
Teleferikin Gemlik’in 
turizmine katkı 
sağlayacağına ittifak 
ile karar verdik. 
Köstence’ye telef- 
ferik yapan 
aynı firma ile 
temaslarımız sürü 
yor. Biz de sahilimize 
teleferik yap
tırdığımızda Gemlik’e 
gelecek turist sayısı 
artacaktır.” 
dedi.

yerinde hizmet

Çelik Zeytincilik fir
ması, Bisan motor- 
bisikletlerin Gemlik 
Bayiliğini aldı. 
Gemlik Orhangazi 
yolunda Umurbey 
kavşağı altında bulu
nan işyerlerine 125 
beygir gücündeki 
çeşitli modellerde 
ekonomik bisiklet 
getiren Çelik 
Zeytincilik sahip
lerinden Birol Çelik, 
Gemlik’te motorbisik- 
let tutkunlarının 
giderek artığını 
gördükleri için 
Türkiyede bol yedek 
parçası bulunan 
Bisan Firmasından 
bayilik aldıklarını 
belirterek, ilk partide 
on adet araç getirdik
lerini söyledi. 
Kendisinin de bir 
motorbisiklet tutkunu 
olduğunu söyleyen 
Birol Çelik, teşhir 
merkezinin şehir 

dışında olmasına 
karşın büyük ilgi 
gördüğünü ve sipar
işler aldıklarını 
söyledi.
Çelik,” Birbuçuk 
milyar lira ile 2 
milyar 600 milyon 
lira asında motor
larımız mevcut. Kredi 
kartına vade ve 
Anadolu Centurum 
finans kurumu koyay 
lığı ile vadeli olarak 
satış yapıyoruz.
Gemlik’te araçlarınızı 
park edecek yer 
bulmak zor.
Küçük 
Motorbisikletler hem 
kullanışlı, hem 
tasarruflu hemde 
park sorunu yok. 
Yedek parça 
sorunumuz hiç yok. 
Bursa’ya gitmeye 
gerek kalmadan 
Gemlikliler hizmet 
vermeye başladık". 
dedi.
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Gurup Çay Bahçesinde düzenlenen sünnet şölenine Saadet partisi ilçe Başkanı Recep Aygün ile yönetimin yanı sıra 
Genel başkan yardımcısı Mete Gündoğan ve İl Başkanı Hilmi Tanış'ta katıldı. * y
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Saadet Partisi 40 çocuğu sünnet ettirdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatının her yıl 
geleneksel olarak 
düzenlediği Sünnet 
Şöleninde 40 çocuk 
sünnet ettirildi. 
İskele Meydanı 
Gurup Çay 
Bahçesinde düzen
lenen sünnet şöle
nine Saadet partisi 
İlçe Başkanı Recep 
Aygün ile yöne

timin yanı sıra 
Genel başkan 
yardımcısı Mete 
Gündoğan ve İl 
Başkanı Hilmi 
Tanış'ta katıldı. 
Sünnet olan çocuk
ların aileleri ile bir
likte çok kişinin 
katıldığı sünnet 
şöleninde okunan 
dualar eşliğinde yıl 
ların sünnetçisi 
Haydar Gül 40 
çocuğu sünnet etti. 
Bazı siyasi parti

yöneticilerinin de 
katıldığı sünnet 
şöleninde konuşan 
İlçe Başkanı Recep 
Aygün, "Sünnet 
olan bu çocuklara 
Cenab-ı Hak inşal
lah damatlıklarını 
da göstermeyi 
nasip etsin" dedi. 
Aygün, Gemlik'te 
parti olarak yaptık
larının bundan 
sonra da yapacak
larının teminatı 
olacağını belirterek 
"İnşallah Gemlik'te 
kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 
Yeniden alacağımız 
belediye yöneti
minde halkımıza 
daha iyi hizmet 
vermeye devam 
edeceğiz." dedi. 
Sünnet olan 
çocuklara İlçe 
yönetimi ve konuk-

lar çeşitli 
hediyeler 
vererek 
onları 
sevindirir
lerken sün
net şölenine 
katılan 
konuklara 
pilav ve 
ayran
ikram edildi.

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

Her çeşit balık ağları
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Sakana Misina Ağları 
İp Ağ
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası 

ve diğer malzemeler ilehiundinizıleyk

Çalıntı ittfete el Mu

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

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kayhan Mahallesi 
sümbül sokakta 
vatandaşların görüp 
polise bildirdiği 
bisiklete çalıntı 
olduğu gerekçesiyle 
el kondu.
Sokak içinde bulu
nan boş bir arsada 
otların içine 
bırakılan bisikleti 
fark eden vatan
daşlar durumu 
polise bildirdiler. 
Olay yerine 
polis ekibi çevrede 
yaptığı araştırmada 
bisikletin sahibine 
ulaşamadı.
Kime ait olduğu 
uzun süre belirlene
meyen bisikletin 
kim tarafından 
boş arsaya 
bırakıldığı tespit 
edilemedi.
Çevrede bulunan

çocuklarında sahip 
çıkmadığı bisikletin 
çalıntı olabileceğini 
düşünen polis

bisikleti polis otosu
nun bagajına 
koyarak emniyete 
götürdü.
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Uç aylar bugün başlıyor
"Üç Aylar" olarak 
bilinen Recep, 
Şaban ve Ramazan 
aylarının başlangıcı 
olan Recep ayının 
ilk perşembe 
gününü cumaya 
bağlayan bu 
akşam, Regaib 
Kandili kutlanacak. 
Diyanet İşleri 
Başkanı Ali 
Bardakoğlu, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Regaib Kandili'nin, 
dini literatürde "üç 
aylar" olarak bilinen 
rahmeti, bereketi ve 
mağrifeti bol olan 
feyizli bir maneviyat 
mevsimine gir
menin habercisi 
olduğunu belirterek, 
regaibin, "elde 
edilmesi gereken 
değerler" anlamına 
geldiğini söyledi. 
Bu gecenin, Allah'ın 
kullarına bol bol 
rahmet ve 
mağrifette bulun
duğu için bu adı 
aldığını ifade eden 
Bardakoğlu, üç 
ayların; insanların 
geçmişin 
muhasebesini 
yaparak, geleceğe 
azim ve enerji dolu 
bir şevkle atılma fır
satı bulacakları, 
hata ve günahların
dan temizlenip, 
hayırlı ve yararlı 
işlere yöneleceği bir 
zaman dilimi 
olduğunu anlattı. 
Bardakoğlu, şöyle 
devam etti: "Esasen 
Regaib, Miraç, 
Berat, Kadir Gecesi, 
Arefe Günü ve 
Ramazan Bayramı 
gibi mübarek gün 
ve gecelerin güzel 
amellerle içini 
doldurabileceğimiz, 
yanlışlarımızın farkı
na varıp doğru 
istikamete 
yönelebildiğimiz 
ölçüde biçim için 
bereketli ve 
kazançlı zaman dil
imleri olacaktır. 
Mübarek gün ve 
geceler, yaratılış

ABONE OLDUNUZ MU?

■^M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MM

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

gayemizi düşün
memiz, yaratan ve 
yaratılanlarla olan 
münasebetlerimizi 
gözden geçirmemiz 
için bulunmaz fır
satlardır.
Milletimizin kandil 
olarak adlandırdığı 
bu geceler, yürek
lerimizi ve geceler
imizi aydınlatan 
ışıklardır. Kendimizi 
denetleme ve 
değerlendirmenin 
bir beşer olarak 
ilâhıkudret 
karşısındaki 
acziyetimizin şuu
runda olarak taat, 
ibadet ve şükürler
imizi artırmanın, bir 
kere daha 
geçmişimizin 
muhasebesini 
yapıp, geleceğe 
hazırlıklı olmanın 
bir vesilesidir." 
"ÖZ DENETİM 
İMKANI" 
Kandillerin, 
günümüzün yoğun 
ve karmaşık hayat 
akışı içinde kay
bolup giden ve öze 
dönüşünü ihmal 
eden modern birey 
için içe dönük bakış 
ve öz denetim fır
satı olduğunu 
belirten 
Bardakoğlu, şunları 
kaydetti: "İlahi rah
mete fazlasıyla 
mazhar olan bu 
zaman diliminde 
gönül huzuru 
içerisinde 
yaratıcımıza, ailem
ize, çocuklarımıza, 
milletimize ve tüm 

insanlığa karşı 
görev ve sorumlu
luklarımızın 
olduğunu bir kez 
daha hatırlayalım, 
yanlış ve 
kusurlarımızdan 
dönelim, elimizi ve 
gönlümüzü uzan
abileceğimiz 
herkese açalım. 
Aramızdaki sevgi 
bağını, 
dayanışma ruhunu 
güçlendirelim, 
kırgın gönülleri 
barıştıralım, ihti
raslarımızı dizgin
leyip küçük menfaat 
çekişmelerinden 
uzak duralım, yüce 
dinimizin bizden 
istediği kardeşlik ve 
beraberliğimizin 
güçlenmesine 
insani ve ahlaki 
meziyetlerin yaygın
laşmasına gayret 
gösterelim.
Regaib Kandili'nin, 
Türk Milleti ve 
bütün İslam alemi
nin birlik ve 
beraberliğine, 
insanlık aleminin 
barış ve huzuruna 
vesile olmasını 
dileyen Bardakoğlu, 
"İnsanlığın ortak 
huzurunu tehdit 
eden terör ve şid
detin, savaş ve düş
manlığın yerini, bir
birimizi olanca fark
lılıklarımızla sev
erek ve sayarak 
barış içinde yaşama 
sorumluluğunun 
almasını Cenabı 
Allah'tan niyaz ediy
orum" dedi.

Umurbey 
kan verecek

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Umurbey 
beldesinde ilk kez 
kan bağışı kampa
nyası düzenlendi. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler yap
tığı çağrıda belde 
halkını Kızılay'a 
kan vermeye davet 
etti.
Umurbey belediye
si ile Gemlik 
Kızılay Şube 
Başkanlığının 
organize ettiği 
kampanyada Bursa 
Kızılay Kan 
Merkezi elemanları 
Cuma günü beld
eye gelerek kan 
bağışı alacaklarını

Facia teğet geçti
İzmit'ten Bursa'ya tüpgaz nakliyesi yapan TIR, 

Orhangazi yakınlarında alev aldı.
Dorsesinde 750 tüp 
bulunan TIR'ın 
kupasından 
başlayan yangın, 
itfaiye ekiplerinin 
zamanında müda
halesiyle 
söndürüldü. 
Orhangazi İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı'ndan 
alınan bilgiye göre 
olay saat 14.00 
sıralarında Esadiye 
Köyü yakınlarında 
meydana geldi. 
İzmit'ten yüklediği 
750 adet LPG 
tüpüyle Bursa'ya 
yola çıkan Osman 
Kızıl (43) yönetimin

açıklayan Başkan 
Güler, saat 14.00 
ile 21.00 saatleri 
arasında düzenle
nen kampanyanın 
Umurbey 
beldesinde ilk kez 
olduğunu söyledi. 
Belediye sergi 

deki 16 J 5224 
plakalı TIR'ın kupası, 
aküden kaynaklanan 
bir arıza nedeniyle 
alev aldı. Aracı yol 
kenarına çeken 
Osman Kızıl, yanın
daki arkadaşı Çetin 
Katar ile birlikte 
alevlerin sardığı 
kupadan inerek, 
durumu itfaiyeye 
bildirdi. Bu sırada 
Kızıl, seyir halindeki 
araçlardan da 
yardım talebinde 
bulundu. Ancak 
TIR'ın tüpgaz dolu 
olduğunu gören 
hızla uzaklaştı, 
ihbardan 11 dakika 

salonunda yapıla
cak Kan Bağışı 
kampanyasında 
vatandaşlar 
yapacakları kan 
bağışı ile kampa
nyaya "Bir kan bir 
insan" diyerek 
destek verecekler.

sonra Yalova 
Belediyesi İtfaiye 
Amirliği ekibi yetişti 
ve yangını 
söndürdü.
Yanan aracın 
yükünün dolu tüp 
olması ve yangının 
kısa südre 
söndürülememesi 
halinde büyük bir 
patlamaya sebep 
olacağı için çevrede 
geniş güvenlik 
önlemleri alındı. 
Orhangazi ile Yalova 
çıkışı istikametindeki 
tüm anayollar trafiğe 
kapatıldı. Trafik akışı 
yaklaşık 30 dakika 
süreyle durduruldu.
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^umsfeld’den İran’a
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İsrail, Gazze ile Batı 
Şeria'nın bir 
bölümünden çekilm
eye gelecek hafta 
başlayacak. İsrail 
böylece, 
Filistinlilerin 
üzerinde devlet kur
mak istedikleri işgal 
altındaki topraklar
dan ilk kez çekilmiş 
olacak. İsrail'in çek
ilme süreci şöyle 
olacak:
-15 Ağustos'ta 
bala evlerinde olan

-Yahudi mültecilere, 
evlerini gönüllü terk 
etmeleri için 48 saat 
süre tanınacak, aksi 
halde mülteciler 
polis ve askerlerce 
zorla çıkartılacak.
- Evlerin tahliyesine 
17 Ağustos'ta 
başlanacak.
Her biri 17 askerden 
oluşan silahsız tim
ler, kapı kapı 
dolaşarak, Yahudi 
mültecilerden 

evlerinden ayrıl
malarını isteyecek. 
- Gerekirse askerler 
evlere girerek sakin
lerini zorla çıkacak, 
son çaıe olarak da 
gözaltı düşünülecek. 
- Askerlere, hayatları 
tehlike için bulun
madıkça dikbaşlı 
mültecilere karşı 
silah kullanmamaları 
emri verildi.
- Yahudi mültecilerin 
tahliyesi, 
Filistinlilerin 
muhtemel saldırıları 
ve radikal 
Yahudilerin sız
malarını önlemek

Çekilmenin 
i faturası Çaren 
I * İsrail'de anketler. Başbakan Ar

Şaron'un Gazze'den çekilme 
kararının kendisine ağır bîr pol

için 50 bin asker 
görev yapacak. 
- Gazze'deki 21 yer
leşim birimindeki 
8 bin 500 Yahudi 
mültecinin tahliyesi 
2-3 hafta alacak. 
Batı Şeria'daki 
4 yerleşim birimin
deki birkaç yüz 
mültecinin tahliye
sine ise eylül 
başlarında 
başlanacak.
- Şabat tatili 
dolayısıyla cumarte
si günleri tahliye 
olmayacak.
- Mülteciler ayrıldık
tan sonra eşyaları,

silah suçlaması
saptanan 3 nakliye 
firması tarafından 
taşınacak.
- Mültecilerin evleri 
ve sinagoglar yıkıla
cak. İlk yıkımları 
İsrail, geri kalanını 
da Filistinli ve 
Mısırlılar yapacak.
- Askerler, 48 
Yahudi mezarlığını 
İsrail'e taşıyacak.
- İsrail askerleriyse 
üslerini dağıttıktan 
sonra Gazze'den 
çekilecek.
- İsrail güvenlik 
kurumlan, çekil
menin ekimdeki 
Musevi tatili itibarıy
la tamamlanmasını 
istiyor.
- Bu noktada 
Filistinliler, toprak
lara girecek ve plan
ladıkları kutlamaları 
yapacak. Düzeni 
sağlamak için, 
Filistinli güvenlik 
güçleri alarma 
geçecek.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma 
Bakanı Donald Rumsfeld, Irak’ta İran’dan 
gelen silahlar bulunduğunu söyledi.
Rumsfeld, böyle silahların sınırı geçme

sine izin veren Tahran yönetiminin kendi
lerine yardımcı olmadığını belirtti. Adının 
açıklanmasını istemeyen bir ABD’li yetkili 
de, ABD istihbarat servislerinin, Irak’ta 
ABD ve Irak güçlerine düzenlenen 
saldırılarda kullanılan bombaların İran 
devrim muhafızları tarafından gönderildiği 
yönünde bilgi sahibi olduğunu iddia etti.
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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

"KALİTEDE ÖNCÜ,
I I I I I ı

ol

FİYATTA ÖLÇÜ”

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK 
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad.

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
Dereağzı Mevkii ■ Büyükkumla / GEMLİK

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA Rezervasyon Tel: 539 03 03

ı
I s

0 Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA KeZerVaSVOll löl. 303 UO UO ■■
Tel: (0.224) 363 98 72 J
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Maliye Bakanlığı, 
miktarı ne olursa 
olsun faiz ve yatırım 
fonu geliri elde eden 
mükellefleri, sahip 
oldukları tek gayri
menkul için vergi 
ödemekten kurtaran 
tebliğindeki unutkan
lığı giderdi.
Maliye Bakanlığı, 
miktarı ne olursa 
olsun faiz ve yatırım 
fonu geliri elde eden 
mükellefleri, sahip 
oldukları tek gayri
menkul için vergi 
ödemekten kurtaran 
tebliğindeki unutkan
lığı giderdi. Geçen 
hafta çıkarılan 
tebliğde, 15 bin 
YTL'ye kadar faiz 
geliri elde edenleri ’ 
emlak vergisi 
yükümlülüğü dışında 
bırakan Maliye, önce
ki tebliğde unutulan 
yatırım fonu gelirleri
ni de muafiyet kap
samına aldı.
Mâliyenin Resmi

Memurlarda 7.4 rahatsızlığı
15 Ağustos'ta başlay
acak olan toplu 
görüşmelerde 
hükümeti temsil ede
cek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin'in kamu 
çalışanlarına yüzde 
7.4 zam yapmayı 
planladıklarını açıkla
ması memurları 
rahatsız etti. 
Memur Sen Genel 
Başkanı Ahmet Aksu, 
Bakan Şahin'in ifade 
ettiği 7.4'lük zam 
oranı için, "7.4 bize 
depremi hatırlatıyor. 
Hükümet bize acı 
dolu günleri hatırla
tan rakamlardan bah
setmesin" dedi. 
Aksu, İHA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, 
hükümetin 
memurlara yapmayı 
planladığı zam 
oranını şimdiden 
açıklamasını doğru

Gazete de yayım
lanan tebliğine 
göre, 2004 yılı için 
14 bin YTL'yi, 2005 
için de 15 bin 
YTL'yi geçmeyen 
menkul sermaye 
iradı geliri elde 
eden emekliler, 
sahip oldukları tek 
evleri 200 
metrekareden 
küçük ise emlak 
vergisi ödemeye
cekler. Bu durumdaki 
emeklilere, başta 
İzmir Konak 
Belediyesi olmak 
üzere daha önce 
çeşitli belediyelerce 
kesilmiş olan ceza ve 
gecikme faizleri de 
affedilecek.
Uygulanmış ceza ve 
faizler ise iade edile
cek.
Vergi iadesine 
ödeme
Maliye Bakanlığı, 
dün akşam saat
lerinde sosyal 
güvenlik kurumların- 

bulmadıklarını 
belirterek, "Madem 
tüm rakamlar belli, o 
zaman toplu 
görüşmeleri niye 
yapıyorsunuz?" diye 
sordu. Memur 
maaşlarının ortalama 
1 milyar lira olması 
gerektiğini savunan 
Aksu, "Hükümetin, 
memurların devlet 
güvencesini ortadan 
kaldırmak için çalış
malar yaptığını biliy
oruz. Devlet 
memurlarını 
sözleşmeli memura 
çevirmek istiyorlar. 
Bu konuda bakanlık 
bürokratlarının ortak 
çalışmalar yaptığını 
duyuyoruz" diye 
konuştu. Bakan 
Şahin'in memurlar 
arasındaki ücret 
adaletsizliğini gider
mek için çalışmalar 
yaptıklarına ilişkin 
açıklamalarını 
desteklediklerini vur

dan emekli, malul, 
dul ve yetim aylığı 
alan hak sahiplerine 
yılda üç defa resen 
avans olarak ödenen 
vergi iadesinin 
isteğe bağlı olarak 
avans veya yıl 
sonunda toptan 
ödenmesi yoluna 
gidileceğini açıkladı. 
Maliye Bakanlığı 
ilgilileri avans döne
minden en â? bir ay 
önce dilekçe ile 
aylıklarını aldıklar,) 
sosyal güvenlik 
kurumlarına başvu
rarak vergi iade

gulayan Aksu, bu 
konunun kendileri 
tarafında da çok 
önemsendiğini ve 
toplu görüşmelerde 
masaya getirecekleri
ni kaydetti. Şahin'in, 
"Memurlara 7.4 zam 
yapmayı düşünüy
oruz" sözlerini de 
değerlendiren Aksu, 
"7.4'ü neye göre 
belirlemişler? 7.4 
bize Marmara 
depremini hatırlatıy
or. Bu rakam iyi şey
leri hatırlatmıyor. 
Acıları, yaşanan

avans ödemelerini 
istemediklerini 
bildirecekler.
Bu durumda izleyen 
vergi iade avans 
döneminden itibaren 
hak sahiplerine vergi 
iadesi avans ödeme
si yapılmayacak.
Ancak, hak sahipleri 
yaptıkları bu tercih
lerinden 1 yıl süre 
geçmedikçe 
vazgeçemeyecek. 
Mevcut uygulamanın 
sürmesini isteyen 
hak sahiplerinin her
hangi bir şey yap
ması gerekmiyor.

dramları aklımıza 
getiriyor. Bakan 
Şahin'e tavsiyem, 
bize acıları hatırlata
cak ifadelere yer ver
mesinler. Mesela 
Ağustos ayındayız. 
Bu ayın sonunda 
30 Ağustos 
Zafer Bayramı'm 
kutlayacağız. 7.4 
değil de 30'u telaffuz 
etsinler. Yüzde 30 
zam acıları dindirir. 
7.4 zam yaparlarsa 
2. büyük deprem 
olur" şeklinde 
konuştu.

Ulaştırma Bakanı Binalim Yıldırım, 
"PTT Genel Müdürlüğü'nün personel ihtiy
acının karşılanması amacıyla, Bakanlar 
Kurulu Kararı uyarınca Hazine 
Müsteşarlığımdan 2 bin 500 memur, 
2 bin dağıtıcı ve 11 programcı olmak 
üzere 4 bin 511 personel için açıktan 
atama yetkisi istenilmiş olup, cevap 
beklenmektedir" dedi.
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 
CHP Antalya Milletvekili Feridun 
Baloğlu'nun soru önergesine verdiği yazılı 
cevabında, 1997 yılında PTT dağıtıcı 
sayısının 13 bin 61, 2000 yılında ise 12 bin 
528 olduğunu açıkladı.
PTT Genel Müdürlüğü işyerlerinde 
Haziran 2005 tarihi itibariyle toplam 11 bin 
539 dağıtıcı personel istihdam edildiğini 
belirten Bakan Yıldırım, "Memur olarak 
görev yapan toplam 8 bin 866 person
elden Başmüdürlük servislerinde 
görevlendirilenler dışındakilerin tamamı 
gişe memuru olarak görev yapmaktadır. 
PTT işyerleriyle bu işyerlerindeki gişe 
sayısı ihtiyaca göre değiştiğinden, gişe 
memuru sayısı tam olarak verilememekte
dir" şeklinde konuştu.
PTT'de her geçen yıl personel sayısında 
düşüş olduğunun altını çizen Yıldırım, 
daha sonra şunları kaydetti: "PTT Genel 
Müdürlüğü'nün personel ihtiyacının 
karşılanması amacıyla Bakanlar Kurulu 
Kararı uyarınca Hazine Müsteşarlığımdan 
2 bin 500 memur, 2 bin dağıtıcıyla 11 pro
gramcı olmak üzere, 4 bin 511 personel 
için açıktan atama yetkisi istenilmiş olup, 
cevap beklenmektedir.
PTT tek evrensel hizmet sağlayıcı olarak 
999 merkez, 1937 şube ve 1431 acentelik 
olmak üzere, toplam 4 bin 367 işyeriyle 
yurdumuzun en ücra köşeşine kadar 
hizmet götürmektedir."
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İşyeri açma yönetmeliği değişti
işyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına ilişkin 
Yönetmelik'te değişik* 
liğe gidildi. Artık içkili 
yer bölgesi dışında içkili 
yer açılmayacak. İnter
net cafelere denetim 
geliyor.
İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatı, il özel idaresi, 
büyükşehir belediyesi, 
büyükşehir ilçe ve ilk 
kademe belediyesi, 
belediye ve organize 
sanayi bölgesi tüzel 
kişiliği tarafından verile
cek.
Yetkili idarelerden 
usulüne uygun olarak 
işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı alınmadan işyeri 
açılamayacak ve 
çalıştırılamayacak.
"İşyeri Açma ye Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik", Resmi 
Gazete'nin dünkü 
sayısında yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.
Sıhhi ve gayrisıhhi işy
erleri ile umuma açık 
istirahat ve eğlence yer
lerinin ruhsatlandırıl
ması ve denetlenmesine 
dair iş ve işlemleri 
kapsayan yönetmelikte, 

"yetkili idare olarak", 
belediye sınırları ve 
mücavir alanlar dışı ile 
kanunlarda münhasıran 
il özel idaresine yetki 
verilen hususlarda il 
özel idaresi, büyükşehir 
belediyesi sınırları ve 
mücavir alanlar içinde 
büyükşehir 
belediyesinin yetkili 
olduğu konularda 
büyükşehir belediyesi, 
bunların dışında kalan 
hususlarda 
büyükşehir ilçe veya ilk 
kademe belediyesi, 
belediye sınırları ve 
mücavir alanlar içinde 
belediyeyi ve organize 
sanayi bölgesi sınırları 
içinde organize sanayi 
bölgesi tüzel kişiliği 
gösteriliyor.
Yönetmeliğe göre, işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı 
verilen işyerleri 
şu şartları taşımak 
zorunda olacak: 
"-İş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili mevzuatta 
öngörülen 
tedbirlerin alınmış 
olması, -Kat Mülkiyeti 
Kanunu kapsamına 
giren gayrimenkullerin, 

tapu kütüğünde mesken 
olarak gösterilen bağım
sız bölümlerinde sine
ma, 
tiyatro, kahvehane, gazi
no, pavyon, bar, kulüp, 
dans salonu ve benzeri 
eğlence ve toplantı yer
leri; fırın, lokanta, pas
tane, süthane gibi 
gıda ve beslenme yer
leri; imalathane, boya
hane, basımevi, dükkan, 
galeri ve çarşı gibi işyer
lerinin açılması 
hususunda kat malik
lerinin oy birliği ile karar 
alması, -Tapuda iş yeri 
olarak görünen yerlerde, 
umuma açık istirahat ve 
eğlence yeri açılması 
durumunda yönetim 
planında aksine bir 
hüküm yoksa, kat malik
lerinin oy çokluğu ile 
aldığı kararın bulun
ması, -Özel yapı şeklini 
gerektiren sinema, tiya
tro, düğün salonu, otel, 
hamam, sauna; ekmek 
fırını ile akaryakıt, 
sıvılaştırılmış petrol 
gazı, sıvılaştırılmış 
doğal gaz ve 
sıkıştırılmış doğal gaz 
istasyonu için

yapı kullanma izin bel
gesinin alınmış olması, - 
Umuma açık istirahat ve 
eğlence yerlerinde genel 
asayiş ve güvenlik 
yönünden yetkili kolluk 
kuvvetinin görüşünün 
alınmış olması, 
-Umuma açık istirahat 
ve eğlence yerlerinin, 
patlayıcı, parlayıcı, 
yanıcı ve benzeri 
tehlikeli maddeler 
üretilen, satılan, kul
lanılan, depolanan yerler 
ile gaz dolum tesislerine 
mevzuatın öngördüğü 
uzaklıkta bulunması, - 
Karayolu kenarındaki 
işyerleri için karayolu 
trafik güvenliğinin 
sağlanmış olması, 
-Umuma açık istirahat 
ve eğlence yerleri; pat
layıcı, parlayıcı ve 
yanıcı maddelerin 
üretildiği, satıldığı ve 
depolandığı işyerleri; 
otuz kişiden fazla 
çalışanın bulunduğu her 
türlü işyerleri, ana giriş 
kapıları dışında cadde 
ve sokağa doğrudan 
bağlantısı olmayan ve 
birden fazla işyerinin bir 
arada bulunduğu işhanı,

çarşı ve benzeri işyer
lerinde yangına karşı 
gerekli önlemlerinin 
alındığını gösteren 
itfaiye raporunun alın
ması, diğer işyerlerinde 
ise yangına karşı gerekli 
tedbirlerin alınmış 
olması, Umuma açık 
istirahat ve eğlence yer
lerinin açılış ve kapanış 
saatleri belediye sınırları 
içinde belediye encü
meni, bu yerler 
dışında il encümeni 
tarafından tespit edile
cek. Kanuni istisnalar 
saklı kalmak üzere; 
eğlence, oyun, içki ve 
benzeri amaçlı umuma 
açık yerlerde onsekiz 
yaşından küçükler 
çalıştırılamayacak. Bu 
yerlerde çalıştırılacak 
kişiler yetkili idareye 

nüfus cüzdanı örneği, 
Adli sicil belgesi, 
Bulaşıcı hastalığı 
olmadığına dair resmi 
sağlık kurumundan alı
nacak sağlık raporu da 
eklenerek bildirilecek. 
Sahneye münhasır 
olarak sanatını icra ede
cek sanatçılar için bu 
belgeler istenmeyecek. 
Çalışmanın devamı 
halinde sağlık raporu 
her altı ayda bir 
yenilenecek. Umuma 
açık istirahat ve eğlence 
yerlerinde, genel kadın 
olarak tescil edilenler 
çalıştırılamayacak, müş
teri ile beraber yiyip 
içerek müşterinin eğlen
mesini sağlayan konso
matrisler sadece pavyon 
ruhsatlı yerlerde çalışa
bilecekler.

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.

akçalı boya J akçalı boyg
* 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

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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İHALE İLANI 
T.C. BURSA VALİLİĞİ 

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

moral verdi
Öğrenci taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18.a maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir.
İHALE KAYIT NUMARASI: EK:1 de gösterilmiştir.
1-İdarenin 

a)Adresi 
b)Telefon ve Faks numarası
cjElektrdnik posta adresi (varsa) : gemlik16 meb.gov.tr

: Hükümet Konağı 5.Kat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
: (0224) 5131174-5134970 5140230

Uluslararası Finans Enstitüsü (UF), 
Türkiye'ye bu yıl ve gelecek yıl 10'ar milyar 
doların üzerinde doğrudan yabancı ser
maye girişinin beklendiğini bildirdi. 
Bankaların ve mali kuruluşların üye 

olduğu IIF'nin raporunda, 
şu öngörülerde bulunuldu:
-Türkiye, gelecek yıl 8 milyar dolardan 
fazla özelleştirme geliri elde edebilir.
-Kamu mâliyesi politikasının yolunda 
gitmesi durumunda, 
AB'deki olumsuz gelişmeler Türkiye 
ekonomisini etkilemez.
-Hükümet, gelecek yıl, muhtemelen 
IMF'den, faiz dışı fazla hedefinin 
düşürülmesini isteyecek.
-Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 
düşürmesi, YTL'yi zayıflatarak, 
cari işlemler açığının daraltılmasına 
katkıda bulunur.
Faiz oranlarının değiştirilmemesi ise 
enflasyonla mücadeleye destek olur.

HASTA BAKICI
ARANIYOR

Bayan hastaya 
bakacak yatı I1 
bayan aranıyor 
0.542 626 7782

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

2-İhale konusu hizmetin 
a)Niteliği,türü ve miktarı 
b) Yapılacağı yer 
c) İşin süresi

3-İhalenin 
a)Yapılacağı yer

b)Tarih ve saati

: İdari şartnamedeki Tablo 1 de gösterilmiştir.
: İdari şartnamedeki tablo 1 de gösterilmiştir.
: 78 (yetmişsekiz) iş günü

12 Eylül 2005-30 Aralık 2005

: T.S.O.Gazi İlköğretim Okulu Toplantı salonu 
Gemlik.

: 19.08.2005 Cuma günü Saat :10:00'da

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu
lanacak kriterler-
4.1. İhaleye Katılma Şartları ve istenen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 
elektronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya sanayi odası,veya Meslek Odası 
Belgesi,

a)Gerçek kişi olması halinde .ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde
alınmış,Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde,mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, 
tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif Vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

a)Gerçek kişi olması halinde,noter tasdikli imza beyannamesi, 
b)Tüzel kişi olması halinde .ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucu

ları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri.
4.1.4. Bu işlere ait şartnamenin lO.maddesinin (a), (b),(c),(d),(e)ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin,ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler 
ile buna ilişkin yazılı taahhütname.
4.1.5. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya iliş
kin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde .şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi.
İsteklinin ortak girişim olması halinde,bu işlere ait şartnamenin (b),(c),(d) ve (l)'da yer alan 
belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.10. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal 
güvenlik prim borcu olmadığına dair,son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde 
düzenlenmiş belge.
4.1.11. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi 
borcu olmadığına dair,son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş 
belge
4.1.12. Araç ruhsatının aslı veya noter tasdikli sureti (Taşıt kiralıksa noter tasdikli taşıt 
kiralama sözleşmesi veya noter tasdikli taahhütname) 
5-Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-İhale dokümanı Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görülebilir ve 75-YTL. karşılığı 
aynı adresten temin edilebilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. (Not:T.C Ziraat Bankası Gemlik Şubesindeki 9996329-5001 Nolu İhale 
teminat hesaba yatırılıp makbuz getirildiğinde Müdürlüğümüzden verilecektir.) 
8-Teklifler İdari şartname ve bu ilan ekinde bulunan Tablo 1'de yer alan ihale tarihi ve saa
tine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıy
la da gönderilebilir.postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
9-İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir.İhale sonucu,üzerine ihale 
yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.İstekliler 
tekliflerini işin tamamı için verebilecekleri gibi bir güzergahta birden fazla araç varsa bir 
veya birden fazlasına da verebilirler.Aynı güzergahta ilan ekinde ve şartnamedeki tablo 1 
de kapasitesine bağlı olarak değişik cinste gösterilen araçlar (minibüs„otobüs gibi) mev
cut ise bu araçların birine veya birden fazlasına da teklif verebileceklerdir.Bu durumda 
fiyatı en düşük olan veya olanlar arasında tercih yapılır.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden olmamak üzere kendi belirliyeçekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.(geçici teminat Gemlik Kaymakamlığı İlçe Özel İdare 
Müdürlüğüne yatırılacaktır.)
11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 
olmalıdır.
12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13-ihalede servis plakalı taşıt koşulu aranacaktır.Servis plakalı taşıt bulunamaması halinde 
plaka şartı aranmayacaktır.
14-İhaleye Ek-1 listede gösterilen güzergahlardaki hat sayısına göre devam edilecek ve 
her hat için teklifler ayrı ayrı alınarak değerlendirilecektir, 
EK:1-Taşıma işi öğrenci sayıları ve minibüs adedini gösterir çizelgedir.

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
B - 3664

meb.gov.tr
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Bebekler aslında zeka küpü
Bebeklerin sanıldığın
dan daha zeki ve 
çevreye duyarlı 
olduğu ortaya çıktı. 4 
aylık bebek, insan 
yüzünde oluşan 
duygu nüanslarını 
farkediyor. 6 aylık 
bebekler kıskançlık 
belirtileri gösteriyor. 
İşte yüzlerce bebek 
üzerinde yapılmış 
deney.
Amerikan Newsweek 
Dergisi'nin 
'Bebeğinizin beynini 
kumak' başlığıyla 
verdiği haberde 
yüzlerce bebekle 
yapılmış birbirinden 
ilginç deneylere yer 
verildi. Bebeklerin 
beyin tomografileri 

çekilerek onların da 
yetişkinler gibi 
kıskançlık, empati, 
nüansları fark etme, 
şifre çözüp yorum 
yapma gibi farklı 
yetenekleri olduğu 
ispatlandı.
Minnesota Üniversite- 
si'nden Charles 
Nelson ve Texas 
Üniversitesi'nden 
Sybii Hart'ın yönettiği 
araştırma, bebeklerin 
beyin tomografilerine 
ve bazı ilginç 
deneylere dayanıyor. 
Daha önce hiç tespit 
edilmemiş bulgular, 
bebeklerin duygusal 
gelişiminin kilometre 
taşlarını ortaya çıkart
maya başladı.

Araştırmalardan 
çıkan ortak sonuç, 
bebeklerin komplike 
duygulara sahip 
olduğu. Buna göre 4 
aylık bebekler insan 
yüzünde oluşan 
duygu nüanslarını 
fark edebiliyor. 6 
aylık bir bebek ken
disiyle ilgilenmek yer
ine oyuncak bebeği 
seven annesine 
kıskançlığını belli 
ediyor. Bebekler farklı 
parçalardan sonuçlar 
çıkartabiliyor. Örnek 
olarak dağınık duran 
resimler arasından 
annesinin resmini 
seçebiliyor. 4 aylık 
bebekler, anne- 

babalarının değişen 
yüz ifadelerinin farkı
na varıyor. 3 aylık bir 
bebek 'baby gym' adlı 
tavana asılı sesli 
oyuncakları ayağıyla 
ça İdi rabildiğ i zaman 
başarı duygusunu 
yaşıyor.
6'ncı ayda kıskançlık 
Araştırma bebeklerin 
ileride yaşayacağı 
sorunların önceden 
tespit edilmesi için 
yürütülüyor. Bu kilo
metre taşlarına 
bakarak, bebeğin 
gelişimini kontrol 
edecek uzmanlar, 
herhangi bir aksilik 
tespit etmeleri duru
munda daha erken 

müdahale etme şan
sına sahip olabilecek. 
Örneğin otizm, 
depresyon, öğrenme 
bozuklukları, endişe, 
diğer psikolojik rahat
sızlıklar daha erken 
tespit edilebilecek ve 
bebeğin normal bir 
yaşantı sürdürebilme
si için daha erken 
müdahale yapılabile
cek. Uzmanların 
üstüne basa basa 
vurgu yaptıkları konu 
ise; bebeğin doğduğu 
günden itibaren 
anne-babasıyla 
iletişim kurduğu. 
İlgi, bebeklere dil 
öğretiyor
Bilim adamları son 
yaptıkları çalışma ile 
bebeğin dil öğrenme 
yeteneğinin ailenin 
gösterdiği ilgiye bağlı 
olduğunu ortaya 
koydu. Deneye 
katılan ailelerin kimi
lerine bebeklerin 
çıkardığı seslere ilgi 
göstermelerini diğer
lerine ise göster
memeleri istendi. 
Ailelerinden bekledik

leri ilgiyi göremeyen 
bebekler çıkardıkları 
sesleri değiştirmeye 
başladılar. Uzmanlara 
göre bebeklerin dört 
aylıkken çıkardıkları 
seslere sekiz aylık 
olduğunda ilgi 
göstermiyoruz. Bu 
durumda bebek ilgi 
ççekebilmek için yeni 
sesler denemek 
zorunda kalıyor ve 
böylece konuşmaya 
başlıyor. Nitekim, 
bundan on yıl önce 
ABD'de bebeklere 
yabancı dil öğren
meleri için yabancı 
dillere ait kasetleri 
dinletme modası 
başlamış ancak işe 
yaramamıştı.
VVashington Üniver
sitesi'nden Patricia 
Kohl, bu durumu ' 
Bebekler, duygusal 
bağ olmadan dil 
öğrenemiyorlar.
Yabancı dildeki kaset
leri ise duygusal bağ 
olmadığı için onlara 
elektrikli süpürgenin 
gürültüsü gibi geliy
or' dedi.

HAÇIN •
Yazan : Zebercet COŞKUN

Salon loş, salon buz gibi,duvarlardan fışkırıy
or soğuk. Fatma hanımda gözleri, her birinin 
soracak bir şeyi var ama, ne bilsin Fatma 
hanım? Kimin kimden haberi var? Kendi canın
da, kendi telaşında herkes... «İyiyik, bize ilişen 
olmadı» diyor. «Ekmeğimiz, aşımız var şimdi
lik.» Bu da yetiyor içerdekine. Artık kendine 
dönebilir. Kendini düşünebilir.. Ölür mü, dayanır 
mı bunca eziyete? Alın yazısı neyse o olur, o 
olacak galan..

Naime'yi mektebe yatırdıml 
İki jandarma sabırsızlanıyorlar..;

Bitmedi mi?
Bitti, tamam! Fatma hanım koynundan 

çıkardığı keseyi veriyor kocasına. Elli sarı lira 
var. Gerekli olur...

Ses çıkarmıyor Mürsel efendi,düşünmüyor 
bile artık. Gün günden düşünme gücünü de 
yitiriyor. Kendinin kim olduğunu unutmak 
üzere... Şaşkın... Her şey birbirine karışık. İşi ne 
onun buralarda? Fatmanın? Askerin, jandar
manın, onca erkeğin arasında? Her şey eskiden
di. Susuyor Mürsel efendi, git! Bile diyemiyor. 
Elinden bir şey gelmez artık, nasılsa dinlemeye
cek... Yüreğindeki yangın göz bebeklerinden 
okunuyor, kimse durduramaz onu artık.& ’ 
«Hüsnü?» diyor. «Hüsnü nerde ola? Ne ettil
er Hüsnü'ye? Yalan! iftira!» İsmail neyse, Faik 

। naime, Zekiye neyse, Hüsnü de o Fatma 
hanımın gözünde... «Hem de ana baba yadi
garı... Yüreğimin bir gözünde İsmailse ötekinde 
Hüsnü oturur...»

Bana para ne getirme galan! Yanıyızda 
bulunsun. Ne olur ne olmaz... Ha Naime için 

dört yüz sarı lira daha ver Miss Cold'a... belli 
olmaz belki birkaç sene daha bitmez muharebe, 
kız birkaç yıl daha kalır mektepte... Para pul 
talan olmadan ver Miss Cold'a dört yüz altın 
daha... bir şey daha söyleyecek oldu Mürsel 
efendi, dudakları kıpırdadı, ama sesi çıkmadı ve 
sustu hemen...

Tutuklular çevrelerini almışlar, Seta kapı 
dibinde ayakta bekliyor.

Bizim sonumuz yok galan! Diyorlar. 
Tanrı sizleri korusun!..

Fatmahanım yine ağlıyor, yine şişti gözleri, 
yine gözlerinin aklan damar damar oldu, kızardı.

Bir daha gelme! Gördün işte, bir şeyimiz 
yok! Bir iki aylık çilemiz varmış, onu doldura- 
cağık.. Sonra Hüsnüyü de arama!

Fatma hanım artık kimseleri dinleyemez. Ne 
edip edecek, bulacak Hüsnü'yü... Ağlayarak çıktı 
hükümet kapısından. Seta ardı sıra yürüyor. 
Şimdi de jandarma dairesinin önündeler. Kapı 
aralık.

Dur! Diyor jandarma. Dur! Nereye böyle? 
Elindeki kağıdı uzattı Fatma hanım.

Jandarma kağıdı eline aldı, evirdi çevirdi. 
Gorgi! Diye seslendi içeri. Gel, oku 

şunu!
Merdivenlerde takırtılar oldu, bir öksürük 

sesi... Kara kuru bir jandarma ak kağıdın üstüne 
kafasını yapıştırıyor. Kekeliyor, mırıldanıyor...

Ne yazıyor lan?
Çıkaramadım! Yalnız kaymakam beyin 

imzası var altında... Sen söylesene ne yazıyor? 
dedi Fatma hanıma...

İçerde kardaşım var, onu göreceğim... 
Kaymakamın emridir bu!.

Kumandan beyin, Aram çavuşun haberi 
var mı bu kağıttan? Sonra ben ceza yerim...

Var! Var! dedi Seta.
Yol verdi İki jandarma, kadınlar koca demir 

kapıdan içeri girdiler. Hayvan kokusu, gübre 
kokusu... Alt kat ahırdır ama, hayvanlar yok 
ortada. Saman dolu, pislik dolu her yan.

Merdivene doğru yürüdüler. Gorgi denen jandar
ma ardları sıra geliyor. Bir inilti... durdu Fatma 
hanım. Seta da durdu. Yaralı bir hayvan sesi... 
İnsandan başka bir ses bu. Dinliyorlar. Dipte 
hayvanların konulduğu bölmeler var, oradan 
geliyor ses. O yana yürüdü Fatma hanım... 
Samanların üstüne basıyor, savruluyor saman
lar çevreye. Yerde birisi yatıyor... Upuzun... İki 
eli kalın bir iple arkadan bağlı; gömleği parça 
parça. Yüzükoyun... Eğildi Fatma hanım, yüzünü 
çevirdi adamın. Kan var, çeneleri atıyor. Tanıdığı 
bir yüz ama, çıkaramıyor. Her gün gördüğü biri 
ama, Hüsnü değil. Başka var mı diye bakındı. 
Bölmelerden birinde kara bir şey gördü, soba 
sandı birden... Kara ve de küçük... İki kol duvar
daki bir çiviye bağlanmış. Soba borusu gibi...bir 
inilti... Fatma hanımın yüreğine geldi, oturdu 
inilti. Bir kez daha inildedi çıplak, kara beden. 
Dondu kaldı kadın; baka kaldı... Ne yürüyebiliy
or, ne de kımıldanabiliyor. Bir çığlık çıktı 
boğazından; kendiliğinden... «Hüsnü!» Öne 
düşmüş kafa oynadı, kalktı yukarı yavaştan, göz 
kapaklar aralandı. Bakıyor; bakıyor ama, 
görmediği belli. Hiçbir kıpırtı yok başka. Sonra 
yumdu gözlerini, kafası yine öne düştü. Hüsnü 
değil. Tanımıyor Fatma hanım. Tanıyacak gibi 
oluyor. Bir haftanın içinde böyle değişir mi 
adam? Bildi şimdi; Zahit bu... hacı Ağazade Ali 
efendinin oğlu. Kaçıp gitmek istiyor buradan. 
Hüsnü'yü de böyle görmektense, görmemek 
daha iyi... Ama gidemiyor... Ama bırakamıyor... 
yürüdü merdivene doğru. Her odanın kapısını 
açıyor şimdi... Açıyor ve de hemen kapatıyor. 
Elleri ayakları bağlı çıplak bedenler. Sopa izleri, 
kan kan... Kuru kan, taze kan... Hüsnü'yü 
üçüncü katta buldular. Yanında biri daha var, o 
yüzü koyun yatıyor, baygın. Hüsnü gömlekçe, 
yere bağdaş kurmuş oturuyor; iki eliyle sağ 
ayağını ovuşturuyor. Kapı açılır açılmaz dönüp 
baktı, sonra yanı başında duran ceketini alıp, 
hemen ayağına kapadı.

Devamı yarın...
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Kanserden korunmak için 4 önemli yo
Sağlık Bakanlığı, 
dünyada en önemli 
halk sağlığı sorunu 
olarak kabul edilen 
kanser hastalığının, 
Türkiye'de gerçek
leşen ölümlerde kalp- 
damar hastalıkların
dan sonra 2. sırada 
yer aldığını bildirdi. 
Bakanlık, Türkiye'de 
özellikle yoğun 
sigara tüketiminin yol 
açtığı kanser 
vakalarının arttığını 
belirterek, vatan
daşları kanser 
hastalığı konusunda 
uyardı. Sağlık 
Bakanlığı Kanserle 
Savaş Dairesi 
Başkanlığı'nca 
yapılan açıklamada, 
sigara içmeyen 
akciğer kanserli 
hastaların yüzde 
33'ünün sigara içen 
bir kişiyle birlikte 
yaşadığına dikkat 
çekilerek, bu kişilerde 
görülen akciğer 
kanserlerinin 
nedeninin çocukluk 
çağı veya erişkin 
dönemdeki pasif içi
cilik olduğu kaydedil
di. Sigaranın akciğer, 
ağız boşluğu, yemek 
borusu, boyun, 
pankreas, mesane, 
böbrek, mide ve kan 
kanserine, alkol kul

lanımının ise 
karaciğer ve yemek 
borusu kanserine yol 
açtığı ifade edilen 
açıklamada, "Sigara, 
kansere neden olan 
etkenler arasında bir
inci sırada yer almak
tadır. Sigaraya karşı 
savaş, kanserlerin 
yüzde 40'ını yok ede
cektir. Kanser olgu
larının önemli bir 
bölümü ise çevresel 
etkenlere bağlıdır. Bu 
etkenler arasında da 
beslenme önemli bir 
yer tutmaktadır. 
Kadınlar ve erkek
lerde görülen kanser 
vakalarının yüzde 35'i 
beslenmeye bağlıdır. 
Şişman kişilerde, 
kanser riski iki kat 
daha fazladır" denildi. 
Açıklamada, vatan
daşlara beslenme 
konusunda şu

uyarılarda bulunuldu:

"Hayvansal yağ tüke
timinin azaltılması, az 
yağlı, bol lifli beslen
me alışkanlığının 
benimsenmesi, 
kepek, yulaf gibi lif 
açısından zengin 
besinlerin tercih 
edilmesi, bol miktar
da sebze-meyve 
tüketilmesi, kırmızı et 
yerine tavuk, balık 
veya kuru baklag
illerin yenilmesi 
oldukça önemlidir. 
Yağsız beslenmeye 
özen gösterilmeli, 
yemekler kızartma 
yöntemi yerine 
başlanmalı veya 
buharda pişirilmeli, 
kimyasal koruyuculu 
hazır yiyecekler yer
ine doğal besinler ter
cih edilmelidir.
Düzenli olarak süt 

veya süt ürünlerinin 
tüketilmesi, mangal 
gibi ateşte pişirme 
yönteminin tercih 
edilmemesi, beslen
me konusunda 
kanser hastalığından 
korunmak için alın
abilecek kolay ama 
hayat kurtarıcı önlem
lerdir.""! 0.00-16.00 
SAATLERİ ARASIN
DA GÜNEŞ IŞIN
LARINDAN KORU
NUN" 
Cilt kanserinin en 
önemli etkeninin 
ultraviole ışınları 
olduğu vurgulanan 
açıklamada, özellikle 
yaz aylarında, güneş 
ışınlarının en yoğun 
olduğu saatlerin 
10.00-16.00 olduğu, 
ışınlarından korun
manın önemli olduğu 
ifade edildi.
Kanserle 
mücadelede; güvenli 
su kullanımı, hava 
kirliliği ve radyasyon
dan korunmanın 
önemli bir yer 
tuttuğu kaydedilen 
açıklamada, şu 
uyarılar yer alıyor: 
"Pişirme, içme ve 
bebek maması hazır
lamak için sıcak su 
musluğunu kullan
mayın. Musluk 6 saat 
ve üzeri kullanıl

mamışsa, suyu akı
tarak kullanın. Satın 
alınan suların içinde 
yer alan maddelere 
ve özellikle 
damacana sularının 
izin belgelerine dikkat 
edin. Çoğu kanser 
yapan 188 tehlikeli 
hava kirleticisi vardır. 
Kapalı ortamda; 
sigara dumanı, soba 
ve benzeri ısıtıcılar, 
boya malzemeleri, 
bina yapı 
malzemeleri, hah, 
parke gibi döşemeler 
ve temizlik 
malzemeleri hava kir
leticileri içinde yer 
almaktadırlar. Böcek 
öldürücülerden 
kaçınılmalı, bu 
mümkün değilse kul
lanılan ortama belli 
bir süre girilmeme- 
lidir. Radyasyon; cilt, 
akciğer, kan, kemik, 
karaciğer, meme, 
rahim ağzı, tiroid ve 
kemik iliği gibi birçok 
kanser türüne yol 
açar. Bu nedenle 
radyolojik tetkikler 
ancak doktor tavsiye
si alarak yaptırılmalı, 
bebek ve çocuklar 
televizyon, bilgisayar 
gibi radyasyon yayan 
cihazlardan uzak 
tutulmalıdır." 
Halkın kanser 

hastalığının nedenleri 
ve belirtileri ile 
hastalıktan korunma 
ve erken tanı konu
larında bil
gilendirilmesinin, 
hastalıkla 
mücadelede çok 
önemli rol oynadığı 
vurgulanan açıklama
da, kanserde erken 
teşhis ve tedavinin 
hayat kurtardığına 
dikkat çekildi.
Açıklamada, kadınlar
da kansere bağlı 
ölümlerin ilk sırasın
da yer alan meme 
kanserinde erken 
teşhisin çok önemli 
olduğu belirtilerek, 
kadınların 'kendi 
kendine meme 
muayenesi' 
yapma alışkanlığını 
kazanmalarının 
hayatlarını kurtara

cak önemli bir adım 
olduğu anlatıldı. 
Sağlık Bakanlığı 
açıklamasının 

sonunda Türkiye'de 
kanser hastalığından 
korunmanın, toplum
sal bilinçle mümkün 
olacağı dile getiril
erek, ilgili tüm kesim
lere özellikle de 
basın-yayın kuru
luşlarına çok önemli 
görevler düştüğü 
kaydedildi.

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 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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcıhğı 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
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 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 İşlet. 513 45 21-122
Su işlet 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
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

11 AĞUSTOS PERŞEMBE 
OZAN ECZANESİ

KHrfez
■■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE BMB1

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2206 

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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GEMLİK'TE BİR İLK

TOMEKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00
Dr. Ertan OKAY 

Radyoloji Uzmanı

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.

ULTRASONOGRAFİ

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

J SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
✓ ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
Z 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb) 

fiCİL DÜRÜMTRD 
24 SflfiT 

5136529NOLÜ 
TELEFONDUN

BİZE 
ÜTEBİLİRSİNİZ

Merkezimizde Spiral Bilgisayarlı Tomografi Cihaz. TE I , PJ • AB AA A A Adres Dr. zi K Maha||esi
makZir 9'Say 9 ‘ 'tL W ’JU Dutluk Sok No:3 -GEMLİK

En yeni teknolojiyle gerçekleştirdiğimiz çekimler 
sayesinde tüm organ dokulardaki hastalıkları teşhis 
etmekteyiz.

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında' 
e-mail: tomokay@gmail.comFAX: 513 65 18

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ?
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
DOĞALGAZ 
KOMBİ

QSISAIQ
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

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

mailto:tomokay@gmail.com


AKP Bursa milletvekilleri Mustafa Dündar ve Abdülmecit Alp esnafı ziyaret ettiler.

Esri, fata m i 11 etvekil ler! ne şikayet eti
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
AKP’nin yaz dönemi çalışmaları kapsamında ilçemizi ziyaret eden 
Bursa milletvekilleri Mustafa Dündar ve Abdülmecit Alp, Katlı 
Otopark altına taşınan esnafı ziyaret ettiklerine pişman oldular. 
Esnaf, Belediye Başkanını milletvekillerine şikayet ederken, mil
letvekilleri konuşulanlar karşısında suskun kaldılar.

Esnafın tepkisi
Dün ilçemizi ziyaret eden AKP Bursa mil

letvekilleri Abdülmecit Alp ve Mustafa 
Dündar, herhalde Katlı Otopark altına taşı
nan esnafı ziyaret ettikleri için pişman 
olmuşlardır.

Şeyfettin ardaşımızın anlatıklarına göre, 
esnaf milletvekillerine ateş püskürmüş..
Yakınmaları tamamen Belediye Başkanı’na 

yönelik olmuş.
Hatta dozu fazla kaçırmışlar.
Milletvekillerinin ağzını bıçak açmamış..
Dinlemişler not almışlar..
Bir yerde sıkıntı varsa, o sıkıntı giderilme

lidir.
Yerel yönetimler, siyasetçiler bunun için 

vardırlar.
Görevleri insanlara hizmet etmektir.
Bunun için göreve gelirler..

Eski Belediye Çarşısındaki esnaf, ters bir 
yere geçici olarak taşındı.
Ama bunun süresi belli değil.
Esnaf aylardır eski çarşıda yaptıkları işin 

üçte birini bile yapamamaktan yakınıyor. 
Bunların yanjnda Çarşı’nın sorunlarının 
giderilmesini istediklerinde, karşılarında 
yapıcı bir Belediye Başkanı bulamamaktan 
söz ediyorlar.
Onun için barut gibiler...
Başkanı partisinin millyetvekillerine en ağır 

bir dille şikayet etmişler..
Çarşıda bir yangın var.
AKP bu yangını görmeli ve çözüm üretmeli 

Yoksa kaybeden kendileri olur.

TBMM tatile girmesi 
nedeniyle iktidar partisi 
Bursa milletvekilleri de 
ilçelere dağıldılar. Dün, 
Katlı Otopark altındaki 
esnafı ziyaret eden 
AKP milletvekilleri, 
esnafın Belediye 
Başkam’ndan şikayet
leri karşısında don
akaldılar. Esnaflar, iş 
yapamadıklarını, 
kiraların mutlaka 
indirilmesi gerektiğini 
söylediler.

Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

“ Gemlik su
sıkıntısı çekmeyecek
BUSKİ Genel Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, gazetemize yap
tığı açıklamada, bu yaz bazı 
semtlerde çekilen su sıkıntısının 
tamamen ortadan kaldırılacağını, 
llıcaksu mevkiindeki iki kuyuyu 
sıkıntılı zamanlarda devreye sok
mak için çalışmalara başladık
larını söyledi.
Çetinavcı, Mansatır’ın kanalizas

yon sorununu çözmek için de 
mastır plan yaptıklarını açıkladı. 
Genel Müdür Çetinavcı, Gemlik’e 
duygusal bağları bulunduğunu 
da belirterek, Nacıkh kapkacını 
temizlediklerini, Arıtma Tesisinde 
de çalışmalara başlayacaklarını 
belirterek, “Gemlik’e sağlık su 
içireceğiz” dedi.

Haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Haftada İki
Diş Hekimi özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.tk

Artık anlayın, bizi istemiyorlar..
Biz Türkler Avrupa Birliğine girme 

şansını 3 Kasım 2002 seçimlerinde kay
bettik. Bu seçimde önümüzde iki yol 
vardı...

Birisi; Batı medeniyetlerine katılıp , 
demokratik .çağdaş bir ülke olmak 
isteyen ilerici grubu.

Diğeri; Bu günkü durumdan geriye 
ta 500 yıllara kadar gitmek isteyen geri
ciler grubu.

Sayın halkım sen İkincisini seçtin.
Bu gün heyecanlanma -üzüntü -ağla

ma niye.?
Biz Avrupa Birliği üyeleri önüne çağ

daş bir Türkiye fotoğrafı koyacağımıza 
İran görüntüleriyle ortaya çıktık.

Zaten bizi 70 milyon - eğitimsiz - 
işsiz bir toplumu sevmeyen - istemeyen 
Fransa’nın -Hollanda’nın önüne çağdaş 
Türk kadını yerine Türbanlılar-sıkma 
başlılar -tesettürlü kadınlarla öcü olarak 
göründük..

Yabancı dil bilmeyen bir başbakan 
batılı gazetecilere İslami yaşam biçimini 
anlattı. Türkiye ‘deki bütün geri adımlar 

günü gününe Avrupa basının da yer 
aldı. Türbanda, zina'da eğitimde olduğu 
gibi Avrupa Birliği organları müdahale 

I etmek zorunda kaldı.
Yasalarımızı beğenmediler, 
kadınların erkek eli sıkmaması - 

yemekte içki yasağı - turistlere müda
hale - şalvarla denize girmeleri 
gördükçe bizimle alay eder, 
küçümser tavır takındılar.

Laik Cumhuriyetin adı “Ilımlı İslam” 
oldu...!

Bunu batı medyası da, resmi söylem
ler de devlet adamları da söylüyordu.

Fransız - Hollanda halkı açıkça 
yüzümüze haykırırcasına söyledi.

Böyle bir Türkiye'yi istemiyoruz. 
Türkiye varsa biz yokuz..
Yüzsüzlüğü bırakıp anlamalıyız , bizi 

istemiyorlar...
Bazı Türk medyası ile Türk iş 

adamları bu işi körüklediler, halka 
Avrupa Birliğine gireceğiz diye hem 
kendilerini hemde Türk halkını 
kandırdılar.

İşte kandırma bitti.. Sonucu 
gördünüz..

Artık hepimiz biliyoruz ki son sözünü 
söyleyen Avrupa Birliği toplum lan 
Türkiye'yi istemiyorlar. İstemiyorlar..

Kim ne derse desin Fransızların 
-HollandalIların kararı

Türkiye ile ilgilidir. Türkiye2nin 
Avrupa rüyası bitti....

3 Ekim’de müzakereler var diye 
kendimizi kandırmıyalım.

Bundan sonrası oyalama , ağza bir 
parmak bal sürmek..

Asıl kötü olan umutla koştuğumuz 
Çağdaşlık hayali yıkıldı.
Halkım 3 kasım seçimleri ile bu hayali 
reddetmiştin...

Siz bunu istediniz . ama AvrupalI sizi 
istemedi..

Şimdi başka rüyalarla oyalanalım..
Zaten halkım ömrün uyumakla geçiy

or....

Kızılay acınacak tekte

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Katlı otopark 
pasajında yer ver
ilen Kızılay 
Derneği'nin hali 
içler acısı durum
da.Dükkan içinin 
her yanında yağ
mur suları akıntısı 
olan ve rutubet 
içinde kalan yerde 
perişanları 
oynadıklarını 
söyleyen Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı

Gökhan Özler, 
Kaymakam ile 
Belediye 
Başkanından 
destek bekledikleri- 
nisöyledi.
Kızılay gibi en 
önemli yardım 
kuruluşuna hiçbir 
yöneticinin destek
te bulunmayışına 
anlam veremedik
lerini söyleyen 
Özler, "Kızılay'ın 
durumu Gemlik'te 
acınacak halde" 
dedi. Rutubet

içinde yazışmaları 
dahi yapamadık
larını söyleyen 
Özler, hayırsever 
vatandaşlardan 
kullanmadıkları 
depolarını kendiler
ine tahsis etmeleri
ni istedi.
Kızılay'ın elinde 
bulunan yardım 
malzemelerinin 
emanet bir yerde 
tutulduğuna dikkat 
çeken Özler, 
"Orhangazi cadde
si üzerinde yerim-

bütçesi olmayan 
Kızılay'ı Gemlik'te 
kapatmak mı 
gerekiyor." dedi. 
Kış aylarında muh
taçlara yapılan 
yakacak yardım
larının paralarının 
dahi ödenemediği- 
ni ifade eden Özler, 
"Öğrenci okutuy
oruz, yoksullara 
yemek veriyoruz, 
her muhtaca 
yardım eden 
Kızılay şimdi hayır
sever insanlarımız-

âşşspn

Her türlü araç dey ir

•iı Plaka.Ruhsat, Fenni 
; i;di y muayene .
Sigorta işlemleri yapılır.*

.©©(?0© -te-. telifeaö
. t&ate X) <=•

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

izin yapılmasına 
engel olundu,

dan destek bekliy
or" dedi.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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AKP Bursa milletvekilleri Mustafa Dündar ve Abdülmecit Alp esnafı ziya ret etti I e r?

Esnaf, Başkanı milletvekillerine şikayet etti
AKP’nin yaz dönemi çalışmaları kapsamında ilçemizi ziyaret eden Bursa mil
letvekilleri Mustafa Dündar ve Abdülmecit Alp, Katlı Otopark altına taşınan esnafı 
ziyaret ettiklerine pişman oldular. Esnaf, Belediye Başkanını milletvekillerine 
şikayet ederken, milletvekilleri konuşulanlar karşısında suskun kaldılar.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Hazırlanan yaz döne
mi çalışma program
ları için esnaf gezi
lerini sürdüren AKP 
Milletvekilleri, Yeni 
Çarşı esnafının dert
lerini dinlerken, 
şaşkına döndüler. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
Milletvekillerine 
şikayet eden Yeni 
Çarşı esnafı, sorun
ları için Belediye 
Başkanının makamı
na gitiklerinde, "Bizi 
dinlemiyor, kovuyor" 
dediler.
Eylül ayının sonuna 
kadar sürecek olan 
geziler içinde 28 yere 
ziyarette edecek olan 
Gemlik AK Parti ilçe 
yönetimine Bursa 
Milletvekilleri de eşlik 
ediyorlar.
Dün katlı otopark altı
na taşınan Yeni Çarşı 
esnafını ziyaret eden 
AK Parti Bursa 
Milletvekilleri 
Abdülmecit Alp, 
Mustafa Dündar ve 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin ile yönetim

kurulu üyeleri 
esnafın sorunlarını 
dinlerken terlediler. 
KİRA İNDİRİMİ 
İSTİYORLAR 
Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan'ın da 
bulunduğu Yeni 
Çarşı'daki esnaf 
ziyaretinde eleştiri
lerin odağı ise 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut oldu. 
Çarşı'nın zamansız 
yıkıldığını öne süren 
esnaflar, sıkıntılarının 
öncelikli olarak 
yıkılan çarşının 
hemen yapılıp geri 
dönmek olduğunu 
bildirerek iş yapa
madıkları gerekçe
siyle kira indirimi 
istediler.
Sorunlarını iletmek 
için makamına giden 
arkadaşlarını dinle
meyip odasından 
kovduğunu da öne 
süren bazı esnaflar 
"Biz kendisinin 
seçilmiş değil, atama 
ile Belediye başkan
lığına getirildiğine 
inanıyoruz, aksi 
halde buraya sizlerle 
birlikte gelirdi."

AKP Bursa milletvekilleri Mustafa 
Dühdan(yanda solda) ve Abdülmecit Alp 
(sağda) Çarşı esnafını dinlediler. Esnaf, 

Belediye Başkam’na ateş püskürdü.

dediler.
Kira indiriminin yanı 
sıra pasajın havasız 
olduğunu, kapı 
açmak istediklerini 
ancak müsaade 
edilmediğini, yağmur 
yağdığında duvarlar
dan aşağı suların 
akarak dükkanlara

zarar verdiğin- 
isöyleyen esnaflar, 
"Bizler devlete karşı 
her tür vazifemizi 
yapıyoruz, ancak 
köşe başlarında her 
tür satış yapanlar 
bize darbe indirirken 
.belediye başkanı 
görmezlikten geliyor.

’AKSİT ■?.

katil Otopa
Belediye Başkanı MehmeUIurgut’tan yakındılar. Esnaf Başkanın kendilerini 
dinlemediğini söyleyerek/ Başkanı, (hfrjgtöf olarak^niteledller

ınançarşr esnaf AKR'milletvekilleriine J

Birçok esnaf bor
cunu borçla kapat
mak için faizle kredi 
peşinde koşuyor. 
Çarşıda halinden 
memnun bir tek 
esnaf bulamazsınız" 
şeklinde konuştular. 
DOLGU MALZEMESİ 
DEĞİLİZ
Bir esnaf, "sizlerin 
yanında Belediye 
Başkanı olsaydı bu 
toplantıya katıl
mazdım.
Bizim onun gözünde 
mahluk kadar değeri 
miz yok, bizler kesin
likle dolgu malzeme
si değiliz. Yüksekteki 
partiniz Gemlik'te 
kaybederse nedenini 
başka yerlerde ara
mayın" demesini 
esnaflar alkışla 
karşılık verdi.
Esnafın şikayet
lerinin tamamının

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut üze 
rine yoğunlaşması 
karşısında suskun 
kalmayı tercih eden 
Milletvekilleri, sadece 
not almakla 
yetindiler.
Esnaf ile yapılan 
toplantıdaki 
konuşmaların 
Başkana iletildiğinde 
hiçbir çözüm buluna
mayacağını şimdiden 
bildiklerini de ileri 
süren çarşı esnafı 
"Burada herkesin 
tanık olduğu olayları 
televizyon karşısında 
yalan söyleyerek 
insanları aldatan 
birinin yaptığı tam bir 
diktatörlüktür" di 
yerek sorunlarına 
çözüm bulunacağına 
inanmadıklarını 
tekrar ifade 
ettiler.
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Zemin etüd çalışmaları tamamlanan alanda zemin katın oto garajı olarak projelendirileceği öğrenildi.

Çarşı projesi 1 Eylül'de ihaleye çıkıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bir süre önce 
yıkılan Yeni çarşı 
için 1 Eylül'de proje 
ihalesi açılıyor. 
Zemin etüd çalış
maları tamamlanan 
alanda zemin katın 
oto garajı olarak 
projelendirileceği 
öğrenildi. 
Gemlik halkının 
merakla bekledik
leri çarşının ne 
zaman yapılacağı 

yapılarak fasılalı 
olarak proje uygu
lamasına gidilmesi 
planlanıyor.
Alanın altının tama

soruları yavaş 
yavaş aydınlığa 
kavuşuyor.
1 Eylül2005 
Perşembe günü 
ihaleye katılacaklar
dan önce avam 
proje teklifi alı
nacak.
Alınacak tekliflerin 
5 gün içinde değer
lendirileceği öğre
nilirken en uygun 
olanının belediye 
istekleri doğrul
tusunda değişiklik

men kazılmadan bir 
kat otopark yapıla
cağı belirtilirken 
üstüne ise çarşı 
yapılacağı öğrenil

di.
Diğer katlara 
ise cazibe merkez
lerini aratmayacak 
bir proje 

düşünülürken 
vatandaşlar çalış
maların bir an 
önce başlamasını 
merakla bekliyor.

ENEN BveW
alık tutma zevkini
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

bizimle yaşayın.. Dalgınlığın ta

vediğertnahemekrilehizmetiniıdeyiı

Orhangazi-Bursa Karayolu Karsak Boğazı kavşağında meydana 
gelen trafik kazasında bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen

araçların arasına daldı.

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

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

Erksin

Kazada 4 kişi yara
landı.
Kaza sabah saat 
08.30 sıralarında 
meydana geldi. 
Alınan bilgilere göre 
Bursa 
istikametinden 
Yalova istikametine 
gitmekte olan 
Cüneyt Andil (40) 
idaresindeki 34 T 
8471 plakalı otomo
bil Karsak Boğazı 
Kavşağı'na 
geldiğinde kırmızı 
ışıkta bekleyen 
Haluk Kadri Oyal 
(48) yönetimindeki 
34 UB 3627, Edip 
Sönmez (35) yöneti
mindeki 34 HGB 87

plakalı ve Cüneyt 
Andil'in kullandığı 
araçlara çarptı.
Andil'in kullandığı 
araçta bulunan Sait 
Karademir (19), 
Ramazan Karademir 
(29), Gülbahar Uluç 
(23) ve Fahrettin 
Alkalkan (20) yara
landı.
Yaralılar olay yerine 
gelen 112 Acil

ambülansıyla 
Gemlik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, kaza 
sonrasında kırmızı 
ışıkta duran 
araçlara arkadan 
çarparak kazaya 
neden olan otomo
bil sürücüsü ile 
diğer otomobil 
sürücüleri arasında 
gerginlik yaşandı.
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BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, Gemlik’in su sıkıntısı sorununun kalmayacağını, 
Manastır Bölgesinde de köklü bir proje ile kanalizasyon sorunun çözüleceğini söyledi.

BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Çetinavcı, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Gemlik’in su ve 
kanalisasyon sorun
larına köklü çözümler 
getireceklerini 
söyledi.
Geçtiğimiz günlerde 
ilçenin bazı semt
lerinde su 
kesilmelerinin 
görülmesinin geçici 
bir sıkıntı olduğunu 
söyleyen İsmail Hakkı 
Çetinavcı, Gemlik 
Belediyesinin daha 
önce Ihcaksu mevki
inde açmış olduğu iki 
kuyunun devreye 
sokulması için gerek
li pompaların 
alındığını, birt metre
lik, izhale hattının da 
önümüzdeki günlerde 
bağlanacağını 
söyleyen Çetinavcı, 
şöyle konuştu: 
“Gemlik benim için 
duygusal bağımın da 

öldüğü biryer. Yeni ' 
ilçeleri devraldıktan 
sonra sorunlarını da 
önümüze beklen
medik şekilde çıkıyor. 
Bu sorunların 
tümünü çözmek 
görevimiz. Gemilk’e 
temiz ve sağlıklı su 
içirmek için çalışıy
oruz. Amacımız halka 
kuyu suyu içirmek 
değil. Kuyu sularını 
Bursa da da olduğu 
gibi sıkıntı çekildiği 
zamanlarda bu kuyu
ları devreye sokmak
tır. Gemlik llyıcaksu 
mevkiindeki pompal- 
ları kuyulara indirdik. 
Şimdi izihale hattını 
çekmek için 
boraları getire
ceğiz. Ardından 
bu suyun içilebir- 
liğin için bak
teriye! ve biyolojik 
tahlillerini yaptırıp 
sonuçları netleştire- 
ceğiz.”
Gemlik’te çok ciddi

BUSKIGenel Müdürü İsmail Hakkı Çeti-
navcı, Gemlik Hamıdıye Köyü doğumlu. 
Gemlik’in sorunlarının giderileceğini ve 
köklü çözümler getirileceğini söyledi.

çalışmalar içinde 
olduklarını söyleyen 
İsmail Hakkı Çeti- 
navcı, Nacaklı 
Kapkaçının temizlen

mesi çalışmaları 
tamamladıklarını, bu 
kaynağın iyileştir
ilmesi için ishale hat
tını yenilemek için 

proje çalışmaları yap
tıklarını söyledi.
BUSKİ Genel Müdürü 
Çetinavcı, Manastır 
bölgesinde kopan 
kanalizasyon 
boralarının denize 
monte edildiğini, 
Manastırın kanalizas 
yon sorununu kökten 
çözmek için rehabili
tasyona gidileceğini, 
proje çalışmalarının 
ihalesinin yapıla
cağını da söyledi. 
Gemlik içinde eskim
iş su boru 
şebekelerinin tesbi- 
tinin yapılarak 
yenilenmesi için 
çalışmalar yaptık
larını da kaydeden 
İsmail Hakkı Çeti- 
navcı açıklamaları 
şöyle sürdürdü: 
“ - BUSKİ büyük bir 
bölgeye hizmet veri 
yor. Yaz aylarında 
Mudanya’dan 
Kestel’e, bir yandan 
da Gemlik ve sahiller

ine de hizmet 
götürmek durumun
dayız. Sorunların tes- 
biti ve yeniden 
yapılanma için 
zamana ihtiyacımız 
var. Avcil olan 
hizmetleri hemen yer
ine getiriyoruz. 
Bugüne kadar 
Gemlik’te yıllardır 
yaz aylarında hiç su 
akmayan bazı 
sokakları dün 
su bağlanmış 
sorunları 
çözülmüştür. 
BUSKİ oylarak her 
sorunun üstesinden 
gelecek donamına 
sahibiz. Öncelikli 
olarak mevcut kay
nakların iyi kullanıl
masına çalışacağız 
daha sonra yapılacak 
mastır plan ile 
Gemlik ve bölgesinin 
kanalizasyon ve su 
sorunana köklü 
çözümler getire
ceğiz” dedi.

Bağ-Kur’dan ithal ilaçta yeni düzenleme
Bağ-Kur Genel Müdür 
Vekili Saner Güngör, 
Sağlık Bakanhğı'ndan 
gelecek cevabi yazıya 
istinaden ithal bazı 
ilaçların temini ve 
geri ödeme kriter
lerinin belirlenebilme
si için kurum tarafın
dan yeni bir düzen
leme yapılacağını 
bildirdi.
Güngör, kolon 
kanseri hastası Metin 
Koçar ile ilgili haber 
üzerine yaptığı yazılı 
açıklamada, kurumun 
sigortalıları ve hak 
sahiplerinin tedavi
lerinde kullanılan 
Türkiye'de bulun
madığı için Sağlık 
Bakanlığı'nın izniyle 
yurtdışından getirilen 

ithal ilaçlar ile 
büyüme hormonları, 
beslenme solüsyon
ları, özel diyet 
mamaları, ileri tetkik 
ve tedavide kullanılan 
radyofarmasötik ajan 
ve benzerlerinin 
bedellerinin ödenip 
ödenmeyeceği 
hususunun Sağlık 
Kurulu'nda 
görüşülerek karar 
bağlandığını anımsat
tı.
Güngör, açıklamasın
da şunları kaydetti: 
"Kurumumuzun sig
ortalılarından 
1776611553 Bağ-Kur 
No'lu Metin Koçar'ın 
tedavisinde kullanıl
ması öngörülen 
ERBİTUX flk. isimli 

ilaç da aynı kapsam
da olduğundan adı 
geçenin 'Kolon Ca' 
hastalığına ilişkin 
Ege Üniversitesi'nce 
düzenlenen sağlık 
kurulu raporu ve 
diğer sıhhi evrak
larının Sağlık 
Kurulumuzun 
08.06.2005 günlü 
toplantısında değer
lendirilmesi net
icesinde '14.04.2005 
tarih ve 2004027411 
protokol no'lu reçet
ede yazılı Erbitux flk. 
ilaç bedelinin öden
mesi 'uygun 
görülmemiştir' kararı 
verilmiştir.

Öte yandan, genel 
sağlık sigortasına 

geçiş çalışmalarının 
yapıldığı bu 
dönemde, geri ödeme 
kurumlan arasında 
uygulamada birlikte
lik sağlanabilmesi ve 
bu konuda 
Kurumumuza gelen 
mağduriyetten kay
naklanan taleplere 
çözüm getirilebilmesi 
için, Sağlık 
Kurulumuzda değer
lendirilen söz konusu 
ilaçların, geri ödeme 
usul ve esaslarına 
açıklık getirilmesi 
açısından Sağlık 
Bakanlığı İlaç ve 
Eczacılık Genel 
Müdürlüğü'nden 
21.07.2005 tarih ve 
2892 sayılı yazımız ile 
görüş istenmiştir.

Anılan Bakanlıktan 
gelecek cevabi yazıya 
istinâden, yukarıda 
bahsedilen ilaçların 
temini ve geri ödeme 
kriterlerinin belir
lenebilmesi için 
Kurumumuzca yeni 
bir düzenleme yapıla
caktır. Bu itibarla sig
ortalılarımız ve hak- 
sahiplerinin tedaviler

ine ilişkin yurtdışın- 
dan getirilmesi 
gereken ilaçların Türk 
Eczacılar Birliği (TEB) 
ile yapılacak olan 
protokol 
çerçevesinde, TEB 
tarafından temini 
sağlanarak sigortalı 
ve sahiplerinin bu 
konudaki mağduriyet
leri önlenecektir."
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“Tam iiyei ta W”
Danimarka 
Başbakanı Anders 
Fogh Rasmussen, 
Türkiye'nin AB ile 
müzakerelerinden 
mutlaka tam üyelik 
sonucunun çıkmay
acağını söyledi. 
Rasmussen, 
başkent 
Kopenhag'da 
AB'nin 
genişlemesinden 
yana ve karşı olan 
parti ve siyasi kuru
luşların katıldığı 
toplantıda yaptığı 
konuşmada, "3 
Ekim'de başlaması 
öngörülen müzak
erelerin Türkiye'nin 
tam üyeliğiyle 
sonuçlanacağının 
kesin olmadığının 
altını çizmek ister
im" dedi.
Danimarka 
Başbakanı, 
Türkiye'nin büyük

lüğünden dolayı AB 
ile bütünleştir
ilmesinin zorluk
larından söz 
ederken, "Diğer 
taraftan bu ülkeyi 
Batı ve Avrupa'ya 
yakın tutmak bizim 
çıkarımıza" diye 
konuştu. 
Avrupa'nın "bir 
düşünme molası" 
verdiği bu sırada 
Türkiye'nin gelecek
te AB'ye üyeliğinin , 

de aralarında bulun
duğu her şeyin 
tartışılması gerek
tiğini söyleyen 
Rasmussen, 
"Sadece Türkiye 
konusunda bir 
tartışma olacağını 
sanmıyorum. Her 
şey masaya kon
malı, zira doğal 
olarak AB'nin ne 
kadar genişleye
ceğini bilmek söz 
konusu" dedi.

El ■ Kaide'nin Avrupa
ideri tutuklandı

İngiltere'de bugün 
ulusal güvenliğe 
tehdit oluşturdukları 
gerekçesiyle tutuk- 
lananlar arasında El 
Kaide'nin 
Avrupa'daki manevi 
lideri Ebu Katada da 
bulunuyor. 
Londra'daki İslami 
Gözlemevi adlı kuru
luşun yöneticisi 
Yaser El Şerri, bu 
sabah tutuklananlar 
arasında Ebu 
Katada'nın da 
bulunduğunu belirt
ti. Londra'nın 
Kilburn semtindeki 
evinde gözetim 
altında tutulan ve El 
Kaide'nin 
Avrupa'daki manevi 
lideri olarak kabul 
edilen radikal imam

Ebu Katada, Londra 
için "Londonistan" 
benzetmesini yapan 
İngiliz gazetecilere 
göre de "El 
Kaide'nin düşünen 
beyni." İngiliz pas
aportu bulunan Ebu 
Katada, "imamlık 
yaptığı camide müs

takbel canlı bom
baları yetiştirmekle" 
suçlanıyordu.
İngiltere'de, bugün 
ulusal güvenliğe 
tehdit oluşturdukları 
gerekçesiyle tutuk
lanan 10 yabancı 
uyruklunun kimlik
leri açıklanmamıştı.

0

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 m v __ . „ n......... ..  . / İl/
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK Dereaâzı Mevkii - Buyukkumla / GEMLİK
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. a *

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA Rezervasyon Tel: 539 03 03
Tel : (0.224) 363 98 72 7
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Eczacılık fakülteleri 5 yıl öldü
Yüksek Öğretim 
Kurumu Genel 
Kurulu'nun kararıyla 
Türkiye'deki tüm 
eczacılık fakül
telerinde eğitim süre
si 4 yıldan 5 yıla 
çıkarıldı.
Ege Üniversitesi'nde 
hazırlık sınıfı ile bir
likte süre 6 yıl olarak 
uygulanacak.
Böylece yüksek 
lisans eğitimini de 
tamamlayacak 
öğrencilerin, ilacın 
tasarlanmasından 
hastaya sunulmasına 
tadar geçen süreçte 
en yetkin meslek 
mensubu olmaları ve 
daha iyi yetişmeleri 
amaçlanıyor.
5 yıllık programın 
2005-2006 eğitim- 
öğretim yılında kay
dolacak öğrencilere

Bakan Koç’tan kitap müjdesi
Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla Koç, 
vergi meselesinde 
Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olarak ken
disinin de şikayetçi 
olduğunu belirterek, 
"Ama Unakıtan'a iltifat 
etmek için söylemiyo
rum; O'nun işi de zor" 
dedi. Atilla Koç, İstan
bul Ticaret Odası (İTO) 
Meclis Toplantısı 
öncesinde Oda'nın 
Yönetim Kurulu ve 
meslek komiteleri 
üyeleriyle biraraya 
geldi. Bakan Koç, 
kitap, matbaa ve kar
ton kutuya ilişkin 
meslek komitesi 
yetkililerinin, kitaplara 
bandrol uygulamasına 
muafiyet getirilmesine 
ilişkin daha önce 
verdiği sözü anımsa
tarak, yeni sezon kita
plarının basımına baş
landığı ve uygula
manın bir an önce 
gerçekleştirilmesini 
istemeleri üzerine, 
kitaplarda 6 forma ve 
96 sayfaya kadar ban
drol uygulaması 
muafiyetine söz 
verdiğini söyledi. Koç, 
komite 

uygulanacağını 
belirten Ege Üniver
sitesi Eczacılık 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Erçin 
Erciyas, "Bu durum 
ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
kılavuzunda öğren
cilerin bilgisine 
sunuldu.
Böylece Eczacılık 
Fakülteleri dekan
larının uzun süredir 
yürüttükleri çalış
malar sonuçlanmış 
oldu" dedi.
Yüksek lisans aşa
masını da kapsayan 
eğ iti m-öğreti m 
sonunda mezun ola
cak öğrencilerin 
yine"Eczacı" J 
unvanını alacaklarını 
ifade eden Prof. Dr.

yetkililerinin 15 gün 
içinde tekrar kendisini 
aramalarını istedi. 
Lokanta sektöründen 
bir temsilcinin de, 
Paris'te 30 avrodan 
satılan bir şampa
nyanın, Türkiye'de 
bakkalda 110 avrodan 
satıldığını belirterek, 
ÖTV oranının yüksek
liğinden yakınması 
üzerine Koç, şöyle 
konuştu: "Vergiler 
meselesinde Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı 
olarak ben de 
şikayetçiyim. Şu 
hususu da hiç unut
mayalım; Türkiye'de 
kaç milyon seçmen 
var? 42 milyon. Kaç 
vergi mükellefi var? 
Bordrolular dahil 6 
milyon. Böyle bir 
yapılanmada dolaylı 
vergilerden başka, 
Maliye Bakanı 
çok zeki Kemal 
Unakıtan da olsan, 
daha başka bir şey 
yapmak biraz zor. 
Unakıtan'a iltifat etmek 
için söylemiyorum;' 
ama O'nun işi de zor." 
ÖTV konusunda bir 
şey yapmanın şu anda 
zor gibi gözüktüğünü

Erciyas, daha 
önce kaydolmuş 
olan öğrencilerin 
4 yıllık programı 
tamamlayacaklarını 
vurgulayarak şu 
bilgileri verdi: 
"Avrupa Birliği 
Eczacılık Eğitimi 
Tavsiye Komitesi'nin 
direktifleri de dikkate 
alınarak hazırlanan, 
5 yıllık çerçeve 
programına göre 
öğrenciler serbest 

dile getiren Koç, "İti
razınıza devam ede
bilirsiniz. Bence hiçbir 
mahsuru yok. Ama 
Kemal'in dinleyeceğini 
hiç sanmıyorum" dedi. 
-"KARAYOLLARI 
SEKTÖRÜ KRİZE 
GİRECEKTİR"- 
Atilla Koç, şehirler
arası ulaşım sektörü 
temsilcilerini 
dinledikten sonra da, 
iç hat seferlerinin özel 
havayolu şirketlerine 
açıldıktan sonra yolcu 
sayısında büyük 
artışlar olduğuna 
dikkat çekti. Mardin'e 
THY'nin dışında 3 şir
ketin daha uçmasına 
rağmen yolcu 
sayısında azalma 
olmadığını belirten 
Koç, şehirlerarası oto
büs işletmecilerini 

eczane eczacılığı, 
hastane eczacılığı ye 
endüstri/ araştırma 
eczacılığı alanlarında 
özelleşmelerine 
yönelik seçmeli 
dersler alacaklar, 
bir araştırma projesi 
tamamlayacaklar 
ve staj yapacaklar". 
Prof. Dr. Erciyas, 
AB ülkelerinde de 
eczacılık eğitiminin 5 
ve 6 yıl olarak uygu
landığını kaydetti.

Anaokulu da 
zorunlu 

hale gelecek

unvanlarda yer alan 
turizm işleriyle uğraş
maya davet etti. Koç, 
"Şu anda yaz 
nedeniyle hissetmiyor
lar, ama çok yakında 
600 milyar liralık oto
büslerle 10 kişi gidip 
gelecekler. Kars'taki 
adam 40 milyon lira 
verip 20 saatte gitmek 
yerine, 69-70 milyon 
lira verip uçağa biniy
or" dedi. ABD dışında
ki hiçbir ülkede karay
olu taşımacılığında 
otobüs işletmelerinin 
bulunmadığına işaret 
eden Koç, işletmelerin 
turizm alanına 
geçmelerinin önemini 
tekrarlayarak, 
'Havayolları böyle 
gittiği sürece karayol
ları sektörü krize gire
cektir" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 
önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ilköğre
tim okulları gibi ana okullarının da 
mecburi hale getirileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İğdır'da 
2 ana okulunun açılışı sebebiyle düzenle
nen törende yaptığı konuşmada, 
önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ilköğre
tim okulları gibi ana okullarının da 
mecburi hale getirileceğini söyledi. 
Mehmet Çavuş Ana Okulu'nun açılışında 
konuşan Bakan Çelik, ana okullarının AK 
Parti Hükümeti'nden önce yüzde 11 
oranında olduğunu ifade ederek, bu 
oranın yüzde 17'ye yükseldiğini belirtti. 
"Ağaç yaşken eğilir" sözünün artık "Ağaç 
yaşken doğrulur" sözüne geldiğini anla
tan Bakan Çelik, "Ana okulu öğretmeni 
açısından problemimiz yok. Yeter ki 
belediyeler ve yerel yönetimler, fiziki 
zemin sağlasın. Birkaç yıl içerisinde 
ilköğretim gibi ana okullarını da zorunlu 
hale getireceğiz" dedi. Çocuklarla 
şakalaşıp, şeker dağıtan Bakan Çelik, 
Zübeyde Hanım Anaokulu'nun açılışını 
yaptı.
Bakan Çelik, daha sonra Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından yaptırılan bir okulun 
inşaat çalışmalarını inceledi. Bakan Çelik 
burada gazetecilerin sözleşmeli öğretmen 
konusunda sorduğu soru üzerine, "10 bin 
kadro kabul edildi, ama biz 30 bin istiy
oruz. Bunu da Kemal Amcaya danışa
cağız. Kemal Abimiz bizi kırmaz, beni 
sever" diye konuştu.
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Vergi iade avans
ödemesi isteğe bağlı
Sosyal güvenlik 
kuramlarından emekli, 
maluliyet, dul ve yetim 
aylığı alan hak sahipler
ine resen ödenen vergi 
iade avans ödemesinin 
isteğe bağlı hale getir
ildiği açıklandı.
Maliye Bakanlığından 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, 2978 sayılı 
Vergi ladesi Hakkında 
Kanun'un 4. mad
desinin 2. fıkrasının 
son cümlesi, 3035 
sayılı kanunun 20. mad
desiyle değiştirilerek, 
vergi iadesinden mah
sup edilmek üzere 
avans olarak ödeme 
yaptırma konusunda 
Maliye Bakanhğı'nın 
yetkili kılındığı belirtil
di. Bu yetkiye bağlı 
olarak sosyal güvenlik 
kuramlarından emekli, 
maluliyet, dul ve yetim 
aylığı alan hak sahipler
ine resen ödenen vergi 
iade avans ödemesinin 
isteğe bağlı hale getir
ilmesi uygun bulun
duğunun ifade edildiği

açıklamada, 
"Dolayısıyla ilgililer 
avans döneminden en 
az 1 ay önce dilekçeyle, 
aylıklarını aldıkları 
sosyal güvenlik kuram
larına başvurarak, vergi' 
iade avans ödemelerini 
istemediklerini 
bildirmeleri gerekmek
tedir. Bu durumda 
izleyen vergi iade 
avans döneminden 
itibaren hak sahiplerine 
vergi iadesi avans 
ödemesi yapılmayacak
tır. Ancak, hak sahipleri 
yaptıkları bu tercih
lerinden 1 yıl süre 
geçmedikçe vazgeçe
meyeceklerdir" denildi. 

Öte yandan, vergi iade 
avansını almaya devam 
etmek isteyen hak 
sahiplerinin herhangi 
bir dilekçeyle müra
caatlarına gerek 
olmadan eskiden * 
olduğu gibi vergi iade 
avansını almaya devam 
edeceklerinin de duyu
rulduğu açıklamada; 
vergi iadesinden yarar
lanan hak sahiplerine 
yıl sonunda (Ocak ayı 
içerisinde) verecekleri 
vergi iade bildirimi 
üzerine mahsup işlemi 
yapılacağı veya vergi 
iadelerinin ödenmesine 
devam edileceği 
kaydedildi.

‘200 bin nema 
mağduru var”

Devlet Bakanı Ali 
Babacan, Çalışanların 
Tasarruflarını Teşvik 
Fonu kapsamında 4 
milyon 500 bin hak 
sahibi olduğunu ve 4 
milyon 300 bin kişinin 
taksitlerini düzenli ala
bildiklerini açıkladı. 
Babacan, CHP Antalya 
Milletvekili Feridun 
Baloğlu'nun Çalışan
ların Tasarruflarını 
Teşvik Hesabının 
Tasfiyesi ile ilgili soru 
önergesini cevap
landırdı. Babacan, 
Tasarruf Teşvik Fonu 
kapsamındaki hak . 
sahibinin yaklaşık 4 
milyon 500 bin kişi 
olduğunu ve 40 Nisan 
2003 tarihinden 21 
Temmuz 2005 tarihine 
kadar bu kişilere ana 
para, taksitler ve emekli 
ödemesi olarak toplam 
8 Katrilyon 423 trilyon 
lira ödeme yapıldığını 
bildirdi. Babacan, 
bugüne kadar Ziraat

Bankası tarafından hak 
sahibi 1 milyon 534 bin 
406 kişiye de 1 
Katrilyon 579 Trilyon 
Lira tutarında nema 
karşılığı tüketici kredisi 
kullandırıldığını açık
ladı. Babacan, her tak
sit döneminde yaklaşık 
4 milyon 300 bin hak 
sahibinin düzenli 
olarak taksitlerini aldık
larını belirtirken, yak
laşık 200 bin kişinin 
mağdur olduğunu ifade 
etti. Babacan, bu hak 
sahiplerinin sorun
larının işyerleri tarafın
dan 3 Aylık Şahıs 
Bildirim Formları'nın 
ilgili bankaya süresinde 
düzenli olarak gönder
ilmemesi, hatalı gön
derilmesi ya da hiç 
düzenlenmemesi, bazı 
işyerlerince de Tasarruf 
Teşvik kesintilerinin 
yatırılmaması, ayrıca 
işyerlerince yanlışlıkla 
aynı Tasarrufu Teşvik 
Personel numarasının 

birden fazla kişi için 
kullanılması veya 
hesap numaralarında 
hatalar yapılması, 
kesinti yapılan person
ele numara alınmaması 
gibi nedenlerden kay
naklandığını anlattı. 
Babacan, bu tür 
hesaplarla ilgili olarak 
işyerlerinin yetkilileri 
ve kişilerle yapılan 
görüşme ve yazışmalar 
sonucunda sorunların 
büyük çoğunluğunun 
giderildiğini halen ilgili 
Bankaya ve , , 
Müsteşarlığa az sayıda 
sorunlu hak sahibi ve 
işyeri başvurusu 
olduğunu da belirtti. 
Babacan, bu çerçevede 
işyerlerince geçmişe 
yönelik eksik kayıtları 
tamamlanan, kayıtlan 
bilgi ve belgeye dayalı 
olarak düzeltilen hak 
sahipleri için sağlıklı 
bir ödeme altyapısı 
oluşturulduğunu da 
kaydetti.

UNVER 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.

ÜN VER 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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Market yasası 
ekimde mecliste

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, 
herkesin istediği 
yerde hipermarket 
açmasını engelleye
cek yasal düzen
lemelerin Ekim ayın
da Meclis'e sevk 
edileceğini söyledi. 
Bakan Coşkun, İzmir 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği'ni 
(İESOB) ziyaret 
ederek esnaf odaları 
başkanlarıyla toplantı 
yaptı. Bakan Coşkun, 
burada yaptığı 
konuşmada, ekono
mide son 3 yılda 
yaşanan değişimleri 
anlatarak, enflasyon, 
faiz ve diğer 
ekonomik 
göstergelerdeki 
iyileşmelere rağmen 
faiz ödemeleri 
nedeniyle devletin 
yatırımlara ve 
esnaf desteklerine 
yeteri kadar destek 
ayıramadığını 
ifade etti.
Devletin demokratik 
değil, bürokratik bir 
cumhuriyet haline 
geldiğini, devlet 
yapısındaki han
tallığın AB süreciyle 
de açıkça 
ortaya çıktığını dile 
getiren Coşkun, tek 
başına iktidar 
olmalarına 
rağmen, tek başına 
hükümet etme sev
dasında olmadıklarını 
kaydetti.
Esnafın kullandığı 
kredi faizlerinin 
düşürüldüğünü ve 
geçen 2.5 
yılda 3.5 katrilyon 
liralık kredi kul
landırıldığını belirten 
Coşkun, 
kredi faizlerini yüzde 
10'ların altına çek
meyi hedeflediklerini

söyledi.
Geçen sene yaşanan 
hızlı büyüme net
icesinde elde edilen 
moral 
ortamının, banka 
kredi kartlarından 
zarar gördüğünü dile 
getiren 
Coşkun, şöyle konuş
tu: 
"Sokakta adeta 
reklam kağıdı dağıtır 
gibi banka kredi kartı 
dağıtılması net
icesinde maalesef bir 
heves ve gösteriş 
ekonomisine 
sürüklendik. Bunu 
birden bire kesmemiz 
mümkün değil. Şimdi 
Bankalar
Yasası ile tedbir 
getirdik. Yeni 
dönemde yürürlüğe 
girecek." Bakan 
Coşkun, son 
dönemde piyasada 
yaşanan daralmada 
kredi kartlarına 
borçlanan tüketici
lerin zaruri 
ihtiyaçlarını kıs
masının ve 
Merkez Bankası'nın 
emisyonu daralt
masının etkili 
olduğunu ifade etti. 
Merkez Bankası'nın 
özerk bir yapıda 
olduğunu, hükümet 
olarak müdahale 
edemediklerini, 
ancak "telkinlerine 
rağmen" enflasyon 
tekrar olumsuz yönde 
etkilenir kaygısıyla 
emisyonun dar
altıldığını kaydeden 
Coşkun,"Piyasadaki 
para vücutta dolaşan 
kan gibidir.
Bir yeri boğduğunuz, 
kıstığınız zaman 
orada hastalık belirir. 
Onun için Mayıs ayı 
sonuna kadar emisy
on daralması piyasa

da sıkıntı doğurmuş
tur" dedi.
-HİPERMARKET 
YASASI-
Esnaf temsilcilerinin 
Hipermarket 
Yasası'nın bir an 
önce 
çıkarılmasını talep 
etmesi üzerine Bakan 
Coşkun, geçen 
dönemde AB uyum 
yasaları nedeniyle 
nazırlanan tasarının 
Meclis'e 
indirilemediğini, 
tatilden istifade 
ederek yeni bir yasa 
tasarısı hazırlandığını 
söyledi. Bakan 
Coşkun, şunları 
söyledi: "Biz yabancı 
sermayeyi sadece 
pazar satın alan ser
maye olarak görmek 
istemiyoruz.
Türkiye'ye teknoloji 
getiren ihracatla 
döviz kazandıran, 
istihdam, yatırım 
sağlayan, ithalatı 
ikame ederek döviz 
tasarrufu sağlayan ve 
doğrudan yatırımcı 
olarak görmek istiy
oruz. Büyük 
mağazalar başlangıç
ta sadece pazara 
ortak olan kesim 
olarak girdiler. 
Çıkaracağımız 
yasanın AB standart

larına uygun olmasını 
istiyoruz.
Önüne gelen istediği 
yerde hipermarket 
açmasın. Eğer şehir 
planında 
büyük mağaza kurul
ması için yer belirlen
mişse, yasa ve yönet
meliklere 
uygunsa oraya kur
sun. Ama değilse 
yoğun şehirleşmenin 
olduğu, esnafın 
iş yaptığı, trafiği 
aksatacak yerde 
kurulmasını önleye
cek ciddi bir 
yasa tasarısı hazır
lamış durumdayız. 
İnşallah Ekim ayında 
sevk 
edeceğiz ve bu 
yasayı çıkaracağız." 
Bakan Coşkun, esnaf 
temsilcileri, Ekim 
ayında yapılacak 
esnaf 
odaları seçimlerinin** 
sicil yenileme işlem-v 
lerinin yetişmemesi 
nedeniyle 
ertelenmesini talep 
ettiler.
-"SEÇİM TARİHİ 
YASAYLA 
BELİRLENDİ"- 
Bakan Coşkun, seçim 
tarihinin yasayla 
belirlendiğini, ertele
menin mümkün 
olmadığını söyledi.

DCVRCN SATILIK 
T€K€L BAVİİ

Faal durumda 
(Gemlik Eczanesinin bitişiği) 

8.500.00 YTL
Tel : (0.224) 513 79 00 
GSM: (0.536) 257 03 85

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

Bağdat’dan Dönen Yanlış Hesap

Defalarca bu köşede yazdım durdum. 
Gemlikspor kongresinde ki isim listesin
den bazı arkadaşların isimlerinin 
olmadığı gözlendi.

Dernekler kanununda kulüplerin 
tüzüklerinde oy atma katılım şekilleri 
nasil düzenlenmişse öyle uygulanır der.

Gemlikspor tüzüğünü okumadığımdan 
Normal her kongrede yapılan uygulamayi 
ve şimdiye kadar Gemlikspor kon
gresinde yapılan uygulamaya göre, liste 
dışı kalan arkadaşların durumlarını kon
grede yazdım.

Ne olurdu bu işi tertipleyen kişi Körfez 
Gazetesinde; icap ettinde beni bulabilen 
bu arkadaş, telefonla beni haberdar 
etseydi.

Duyuma göre bu hususun benim 
yazdiğim gibi olmayip külube üye olan- 
larüyelikten çıkarılmamış, yanlız yapılan 
kongre listesine alınmadıkları söylen
miş.. olabilir.

Şimdi bu mesele halledilmiş oldu.
Bana göre kongre listesine bu 

arkadaşların isimleri de yazılıp, imza yer
ine kırmızı katimle oy kullanamaz şerhi 
konabilirdi.

yeni arkadaşlarında oy kullan
abilmelin için. Altı altı ay evvelinden 
kulübe üye olmaları gerektiğini hatırlat
makta fayda var zannederim.

Neden şahibeli duruma düşürdü? 
Neden bu durumku açıklamak luzmunu 
hissetmedi.

Gemlikspor’u seven taraftarların iti- 
matını kazanmış olamazmıyız?

evet herşeyi açık yapmakta fayda var.
Belki üç dört defa aidatlarını ödemedil

er diye yazdım durdum!
Okuyan kişilerde köşe yazarının 

Gemlikspor yönetimine karşı olduğunu 
zannederler. Halbuki ben geçen sene 
Gemliksporun kulübü yönetimindeydim.

Hatal yapılan işe mualefet edilir.
Kim iyi, güzel, doğru yaptıysa onun 

yanında olduk ve öylede olacağım.
Bağdat’dan dönen yanliş hesap gibi 

bu bildiride güzel yanlıştan dönülmüştür.
Şimdi ne var. lütfen kulup lokalinde 

para toplama yetkisi olan birisini oturt
turun. Üyelerde b umekana gelip aidat
larının aynısını ödesinler. Daha güzel ola
maz mı?

ilk zamanlar böyle konuşulsaydı, 
bizlerde sizlerde, liste dışı kalan 
arkadaşlar da üzülmezlerdi.
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Ev eşyalarının temizliğinde pratik bilgiler
Kadınlar yaptıkları 

temizlerde genellikle 
deterjanları tercih 
ediyorlar. Oysa biz 
kadınlara temizlikte 
kullanabilecekleri 
pratik bilgiler vere
ceğiz. İşte temizlikte 
uygulanabilecek pratik 
bilgiler.
MOBİLYALAR 
Mobilya cilalarının, 
özellikle de aerosol 
olanların normal kul
lanımı sırasında çıkan 
gazların kazara solun
ması yada yutulması 
ciddi bir tehlike oluş
turur. Bu cilaların 
yapımında pek çok 
zehirli madde kul
lanılır. İnsan için 
kanser yapıcı 
olduğundan şüphele
nilen fenol, cilaların 
çoğunda bulunur. 
Fenol deriye temas 
ederse, şişme, soyul
ma, yanmaya neden 
olup kurdeşen yada 
sivilceler oluşturabilir. 
Dahili olarak çok az 
miktarda bile alınması 
dolaşım sisteminin 
çökmesine, çırpınma, 
soğuk ter, koma ve 
ölüme neden olur. 
Mobilya ve yer 
cilalarında sık sık 
karşılaşılan diğer 

kimyasallar İse 
nitrobenzen (çok 
zehirli), akrilonitril, 
amonyak, deterjanlar, 
yapay kokular, nafta 
ve damıtılmış petrol 
ürünleridir.
Bunlar yerine; bir ölçü 
bitkisel yağa, bir ölçü 
limonsuyu veya sirke 
karıştırarak ince bir 
şerit halinde uygu
layıp iyice ovalaya
bilirsiniz. Ahşap 
yüzeylerdeki su izleri
ni bir parça diş 
macunu ile ovalayarak 
silebilirsiniz. Cilasını 
yitirmiş yüzeylere 
yarım litre bitkisel 
yağa 1 yemek kaşığı 
limon yağı ilave edip 
uyguladığınızda par
laklığı yeniden kazan
abilirsiniz.
CAM VE AYNA 
TEMİZLEYİCİLER 
Cam temizleyicilerin 
çoğu su, amonyak ve 
biraz da mavi boya 
karışımından başka 
bir şey değildir. 
Amonyak içeren cam 
temizleyicileri fazlasıy
la tahriş edici gazlar 
yayar ve kazara göze 
püskürtülürse zararlı 
olabilir. Kimi cam tem
izleyicilerinde, camın 
üzerinde bir tabaka

oluşturan ve camı su- 
sirke karışımıyla 
silmek istediğinizde 
renkli çizgiler oluş
masına neden olan 
parafin de bulunur. 
Böyle bir durum oluş
muşsa, kimyasal kul
lanmadan 
pencerelerinizi temi
zleyebilmek için 
mumlu tabakayı çıkar
mak amacıyla alkolle 
biraz ovmanız gereke
cektir.
Bunlar yerine; 2 mİ 
bitkisel kaynaklı sıvı 
sabun veya yeterince 
Arap sabunu, büyükçe 
bir fincan sirke ve 500 
mililitre sıcak suyu 
karıştırıp püskürtücülü 
bir şişeye doldurun. 
Temizlemek ve cilala
mak için yüzde 100 
pamuklu bir bez kul
lanın. Camlarınızı 
önce alkolle sonra da 

eşit miktarlarda 
katılmış sirke veya 
limonsuyu ve su 
karışımı ile temizleyin. 
2 çorba kaşığı çamaşır 
sodası veya boraks ve 
3 bardak su; 2 çorba 
kaşığı mısır nişastası, 
yarım bardak sirke ve 
4 litre ılık su karışım
ları da işinizi görecek
tir. Pencerelerinize 
yukarıdaki karışımları 
püskürtüp doğal keten 
bir havlu, temiz, nemli 
güderi bez veya 
kauçuk cam sileceği 
ile temizleyebilirsiniz. 
Gazete kağıdı da bu 
amaçla sıklıkla kul
lanılmaktadır ancak, 
nemlendiklerinde 
kimyasal duman verir
ler.
DUVARLAR
2 kaşık mısır nişastası 
ile yarım bardak 
sirkeyi 4 litre suda 

karıştırın. Süngerle 
uygulayıp yumuşak 
bir bezle kurulayın. 4 
litre sıcak suya 2 
kaşık boraks 
karıştırın. Süngerle 
uygulayıp yumuşak 
bir bezle kurulayın. 
DOLAPLAR: Formika 
dolap yada tezgah üst
lerini temizlemek için 
2 mİ bitkisel kaynaklı 
sıvı sabun veya yeter
ince Arap sabunu, 
büyük bir fincan sirke 
ve 2 mİ zeytinyağını, 
125 mİ ılık suya katıp 
karıştırın. Dolaplara 
püskürtüp süngerle 
temizliğinizi yapın ve 
ıslak bezle iyice duru
layın. HALILAR VE 
KİLİMLER
Halı ve döşemelik 
kumaşların temizliği 
için hazırlanmış şam
puanların birçoğunun 
aktif maddesi, genel
likle leke çıkarıcı 
olarak kullanılan bir 
çözücü olan perk- 
loretilendir. Bu madde 
kanserojen olarak 
bilinir ve hemen 
görülebilen etkileri 
sersemleme, baş dön
mesi, uyku hali, mide 
bulantısı, titreme, 
iştah ve oryantasyon 
kaybı olabilir. Uzun 

dönemli maruz kalma 
sonucu karaciğer 
yada merkezi sinir sis
temi zarar görebilir. 
Hah şampuanlarında, 
yine insanlar için 
kanserojen etki
lerinden şüphelenilen 
naftalin, etanol, 
amonyak ve deterjan
lar bulunabilir. Hah ve 
kilimler çoğunlukla 
naylon, lateks, poly
ester, poliüreten, 
pvc/vinil klorid, akrelik 
gibi plastik malzemel
erden yapılır. Plastik 
malzemeler doğal 
malzemelere göre çok 
daha fazla toz çeker 
ve tutar. Doğal 
malzemelerden oluşan 
bir duvardan duvara 
halınız varsa bile 
büyük olasılıkla 
zeminde poliüreten 
kullanılmıştır. 
Mümkünse sentetik 
malzemelerden ve 
duvardan duvara 
halılardan kaçınıl
malıdır. Halılarınıza 
mısır nişastası veya 
sodyumbikorbonat 
serpip (ortalama 
büyüklükte bir odayı 
kaplayan hah için bar
dak) 30 dakika bek
ledikten sonra elektrik 
süpürgesi ile süpürün.

HAÇIN “
Yazan Zebercet COŞKUN

Ne geldin? diye bağırdı. 
Hüsnüm? Gadanı alayım, ne ettiler sana? 

Bağıra bağıra ağlıyor şimdi Fatma hanım. 
Çarşafının yanlannı çırpıyor, entarisinin yakalarını 
koparıyor.

Bir şey yok... Akşam salıverecekler... 
Sorguya çektiler...'

Ne sorgusu?
Merak etme! Bir şey yapamazlar... 

Öldürüp edemezler... Yukardakinden korkarlar...
Ceketi ayağına kapalı... Soramıyor... O gücü 

bulamıyor kendinde. Varsın kapalı kalsın! Yaşıyor 
Hüsnü, ölmemiş... Zahit gibi değil. Aklı başında... 
Akşam salıvereceklermiş...

Eve mi salıverecekler?
Yok canım... Eniştemgilin yanıya... Dayak, 

ne yok orda. Yemek de çıkıyor. Orası rahat... 
Sîzlerin sağlığınıza dua ediyok orada... Gülüyor 
Hüsnü.. Bir garip gülüş bu,iniltiye benziyor. Git 
bacım, git! Bitaha da gelme buralara!

Ağlaya ağlaya çıktılar oradan da. Yaşıyorlar, 
ölmemişler... Bugün için böyle... Yarın ne olacak, 
Tanrı bilir. Yannı Tanrı bilir... Cebeciyan? 
Cebeciyan geldi aklına birden. Kaymakamdan çok 
onun sözü geçermiş... Öyle söylüyor herkes... 
Mürsel efendi bile evde iken birkaç kez 
Cebeciyan'ın sözünü ettiydi... «Cebeciyan'a 
çıkacağım! Ne olursa olsun! Galan hiçbir şeyimiz 
kalmadı... Erkek içine çıktık galan. Göründük. 
Günahı neyi karıştı... bir de Cebeciyan'a gidek... 
Avır belki... Belki salıverir, belki Hüsnü'yü 
dövdürtmez.. Ayağındaki neydi kele? Neden kap
attı ceketini? Açamadım, göremedim... Nasıl 
göreyim? Nasıl, dayansın yüreğim? Bir ölürken,

bin mi öleyim?»
Ertesi gün Cumartesi. Fatma hanımın yüreği 

dört parçaya bölünmüş. Her parçası bir yanda. 
Şimdi Naime'ye gidecek... Cumartesi bugün. Bir 
daha öteki cumartesinden önce çıkamaz yanına. 
Yıkayacak, tarayacak... «Bit ne gelmese ciğer
ime...» Dört yüz san lirayı bir çıkıya koydu. Seta 
yine yanı sıra geliyor. Yerler cılk çamur,yokuş 
yukarı bata çıka yürüyorlar. Soğuk yok, güneş 
tepenin üstünden yükseliyor. Hiç konuşmuyorlar, 
yalnız soluk alıp verişleri var ses olarak...

Naime'yi bahçede bekler buldular. Koşarak 
geldi yanlarına. Sarıldı Fatma hanım, öptü, kok
ladı... Seta bıraktı gitti onlan. Mihran Katayan 
sabahın köründe bir başına kır yollarına girmesini 
istememişti Fatma hanımın. Karısını kattı yanına. 
Müslüman kadın görmesinler ortada, çekiveriyor- 
lar kolundan. Zaman öyle bir zaman oldu. 
Bunlarsa Mürsel'in emaneti...

Oturun! dedi Miss Cold... Bugün ne kadar 
isterseniz kalabilirsiniz!

Yok! dedi Fatma hanım. Naime'yi görmeye 
geldim., yıkamağa, taramağa geldim. Bir de dört 
yüz sarı lirayı sana teslime... Bir dakika fazla kala
mam... Kalamam Haçin'den uzaklarda. Dün değil 
evelisi gün, mektebinin hizmetçisi olmaya razı 
idim. Öyle düşünüyordum. Ama bugün işler 
başka... Biri çıksa al çor çocuğunu Feke'ye kaç! 
dese kıpırdamam yerimden. Haçin içinden bir 
adım öteye gitmem... Gidemem galan... değil mi 
ke mürsel efendi taşların üstünde, sandalya 
tepelerinde, değil mi ki hüsnüm kızıl kanlar , 
içinde. Çalmadığı kapı kalmayacak onlar için 
galan...

Ana kız yan yana oturuyorlar Miss 
Cold'un odasında. Durup durup öpüyor Fatma 
hanım Naime'yi. O kucaklayışlar, o sıcacık 
öpüşler ve o gün için... Bir daha hiç gelmeye
cek... Bir daha hiç yaşanmayacak... Hiç... 
Kucaklaşıp ayrıldılar bir iki saat sonra. Dönüp 
dönüp ardına bakıyor Fatma hanım... Naime mek
tep kapısında boynu bükük...

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Dalyan Karabil yeniden ağırlaşmış, yatıyor. 
Telefon konuşmasından sonra hastalık hastalık 
üstüne bindi. Dalgın, baygın ateşler içinde yanıy
or, sayıklıyor, çırpınıyor.

Hacı Tartatyan, Kirkor ve askerleri kaçıp geldil
er Höketçe'den. Mağara nahiyesi köyleriyle 
beraber Türk çetelerinin eline geçti. Bir tek Şar 
kaldı yukarda. Şar köyünün çevresinde Çerkeş 
köyleri vardır. Çerkesler bu savaşta tarafsız 
kaldılar. Ermenileri tutmuyorlar, ama çetelere de 
yardım yapmıyorlar. Kapılarını kilitleyip çekildiler 
evlerine. Milis kuvvetleri oralarda hareketsiz 
kalıyor. Zaten çete olup topu topu kaç kişiler? Şar 
köyü bu yüzden kendini savunabiliyor. On bin 
kadar Ermeni var Şar’da. Dayanıyorlar.

Hacı Tartatyan, Kirkor ve askerleri döndükten 
sonra Haçin'de durum iyice karıştı. Feke gitmiş, 
Şimdi de köyleri ile beraber Mağara... Şu iki 
tepenin de ardı dolu. Haçin bu durumda dört bir 
yandan sarılmış oluyor. Kozan'dan telgraf üstüne 
telgraf geliyor. «Dayanın! Ortalık düzeliyor. 
Yakında yardım gelecek!..» Mağara'dan iki yüz 
elli kişi indiler. Askeri, jandarması, kumandanı, 
müdürüyle beraber iki yüz elli kişi. İçerde altı yüz 
kadar oldular şimdi, ama baş yok, bir yöneten 
yok., kaymakam ateşler içinde hummadan yatıy
or. Ötede bir gurup jandarma soygun çetesi kur
muşlar. Çavuşu da onlardan yana, kumandanı da 
onlardan yana... Halk korku içindeymiş kumun 
umrunda? Gün bu gündür... Her şey yerli yerine 
oturmadan kim ne kaparsa yanında kalacak. 
Teğmen Ohannes bugüne bugün kumandan... 
Onlardan yana. Aram desen kendilerinden. 
Kaymakam baygın yatıyor. Birçok kişinin işine 
geliyor bu. En çok da Cebeciyan yararlandı kay
makamın hastalığından. Taarruz ve savunma 
hareketlerinin daimi kumandanı seçildi. Ondan 
bilgilisi, ondan görgülüsü yok nasılsa...

Devamı Yarın... 1



Sayfa 1112 Ağustos 2005 Cuma

Mrt iisfe nasıl işılırf
Kadın hastalıklarında 
kistler, iyi huylu ve 
kötü huylu olarak 
ikiye ayrılırlar. Kadın 
genital organlarının 
hepsinde görülebilir. 
Görüldüğü yere göre 
adlandırılır ve yaptığı 
etkiye göre 
sınıflandırıhr.En 
önemli kistler, 
yumurtalıklarda 
görülen ve över kist
leri diye adlandırılan 
kistlerdir.
Bunlar da iyi huylu 
basit seröz kistler, 
çikolata kistleri 
denen endometri- 
omalar ve kistade- 
nokarsinoma denen 
kanser kistleri gibi 
çeşitli şekillerde 
meydana gelebilir. 
Basit kistler, yumur
talıkların çalışma 
düzenindeki 
aksamalardan mey
dana gelir. Örneğin 
her ay bir yumurta 
oluşması ve yumur
tanın çatlayarak 
karın boşluğuna atıl
ması düzenine göre 
çalışan yumutralık- 
larda eğer oluşan 
yumurta çatlamaz ve 
büyümeye devam 
ederse, yumurta

boşluğunda biriken 
sıvı kist oluşumuna 
sebep olabilir. 
Bu tür basit senöz 
kistler belli bir 
büyüklüğe erişme
den müdahale etmeyi 
gerekti rmez.Ultrason 
kontrolleriyle ve kan 
testleriyle takip 
edilirler.Bazen 
kendiliğinden 
küçülür, kabyolur. 
Bazen doğum kon
trol haplarından 
yararıaniıır,'oazen ûe 
gerileme olmaz 
büyümeye devam 
eder ve kendi ekseni 
etrafında burulma 
meydana gelirse 
ameliyatlş alınması 
gerekebilir.
Çikolata kistleri 
dediğimiz endometri-

onalar da selim 
huylu (iyi huylu)over 
kistlerdendir. Fakat 
endrometriomalar 
kısırlığa ve aşırı adet 
sancılarına neden 
olduğu için ameliyat
la çıkarılmaları 
gerekir.Kistadenokar 
sinomalar, habis 
huylu (kötü 
huylu)over tümör
lerinin bir çeşididir. 
Bunun gibi histolojik 
özelliğine göre 
âegışen çeşııiı över 
(yumurtalık) tümör
leri vardır. Yumurtalık 
kanserleri sinsi 
seyreden, başlangıç
ta belirti vermeyen 
ve kadın kanserleri 
içinde en öldürücü 
tümörlerdir.
Tanısında ultrasyon,

tomografi ve serolo- 
jik (kan) testlerden 
yararlanılır.
Jinekolojik kon
troller kapsamında 
senede bir kez yapıl
ması gereken baten 
(karın) ultrasono- 
grafisinde yumur
talıklarda görülebile
cek herhangi bir 
şekil değişikliği 
halinde daha derin
lemesine araştır

maya gidilip, kesin 
tanı yoluna gidilme
lidir. 3 santimetrenin 
üzerindeki herhangi 
bir oluşum takibe 
alınıp izlenmelidir. 
Bir başka deyişle de, 
adet düzeninde her
hangi bir aksama, 
düzensiz kanama, 
kasıklarda sancı, 
adet başlarken 
oluşan kasık ağrıları, 
ağrılı cinsel ilişki 
bize yumutralıklarda 
herhangi bir kistik 
veya tümöral oluşu
mun varlığını 
düşündürebilir. Böyle 
durumlarda mutlaka 
ultrasonografi yapılıp 
yumurtalıklarda kist 
veya tümör olup 
olmadığı araştırıl
malıdır.

Hamilelikte diş bakımı 
nasıl olmalı?

Hamilelik sırasında, ağız florası ve ph'sı 
(yani ağız içi yapısı, doğal olarak zaten 
mevcut bazı bakteriler ile ağız içi asit- 
baz dengesi) ile hormonal yapı, değişe
bilmektedir. Bu sebeple masum bir 
çürük derinleşebilmekte veya ihmal 
edilen bir kök ve kanal enfekte ola
bilmektedir. Bu da sonuçta hamilelik 
sırasında; ağrılara, dişeti sorunlarına ve 
hatta iltihaplı diş eti şişkinliklerine neden 
olabilmektedir.
Ayrıca hamilelik dönemi bazı anneler 
açısından, iç bulantıları hatta kusmalarla 
geçebilmektedir. Mide asiditesi, ağız asit- 
baz dengesinden farklıdır. İşte tüm bu 
gerekçeler nedeni ile, ağız ve diş 
etlerinin de böyle bir hamileliğe hazır 
olması zorunludur.
Bebeğin ana rahminde tutunup gelişm
eye başladığı ilk aylar çok daha önemli 
ve daha titizlikle davranılması gereken 
aylardır. Bilindiği gibi; anne ile çocuk 
arasındaki tüm ilişki ve bağ, 'göbek bağı' 
adı verilen bir atar-toplar damar sistemi 
ile sağlanmaktadır. Biz diş hekimleri'de 
çoğu zaman, içinde vazo-konstrüktör 
ajan içeren anestezi iğnelerini yapmak
tayız. İşte bu da, çocuğu besleyen göbek 
bağlantısında ki damarlarında büzülme
sine neden olabilmekte ve hatta bilinç
sizce yapılan bu iğneler, düşüklere dahi 
neden olabilmektedir. İşte bu önemli 
neden gereği, anneyi kontrol altında 
tutan kadın-doğum uzmanının bilgi ve 
onayı ile, diş hekiminin, içinde 'damar 
büzücü ajanlar içermeyen* anesteziler 
kullanması tavsiye edilir.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 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. 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. 51310 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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 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

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 işlet. 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 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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GEMLİK’TE BİR İLK

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

S' SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
✓ ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
Z 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00

İL
Dr. Ertan OKAY 

Radyoloji Uzmanı

SPİRRL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
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.

ULTRRSONOGRRFİ
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.

TEL: 513 65 29 -30

ACİL DURUMLARDA 
24 SAAT 

5136529NOLÜ 
TELEFONDAN 

BİZE
ULAŞABİLİRSİNİZ

FAK: 513 65 18
Adres: Dr. Ziya Kaya Mahallesi 

Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) t 
e-mail: tomokay@gmail.com

4^^6TmÜHENDİSLİK
Sabahattin DO KiDOKSANDIR

Buderus

ISISAN
AKILLI İSITMA 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

mailto:tomokay@gmail.com


Umıirbevliler ilk kez kan verdi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Umurbey'in kuruluşundan bu yana ilk kez düzenlenen kan 
bağışı kampanyasında 57 ünite kan toplandı.Umurbey 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 3 ay sonra yeniden 
kampanya düzenleyeceklerini söyledi.

Doğalgaz gelirken
Uzun yıllardır getirilmesi için çaba har

cadığımız doğalgaz kapımıza kadar geliyor.
Doğalgaz gelirken sancılı geliyor.
Yaklaşık dört ay önce başlayan boru 

döşeme çalışmaları projelendiği gibi 
sürdürülüyor.

Bu nedenle ilçenin neredeyse tamam n 
da kazı çalışmaları var.

Bu çalışmalar havaların uygun olduğu bu 
aylarda yapılıyor;. *

Yağışlar başladığında aletler işlemez.
Borular döşenmez, doğalgaz da 

önümüzdeki kışa yetişmez. .
Dün, doğalgaz’ı ilçemize getiren 

GEMDAŞ’ın sorumlu Müdürü Özkan beyi 
makamında ziyaret ettim.

Kısa görüşmemizde doğalgaz gelirken 
sıkıntıların yaşandığını öğrendim.

Vatandaş ve site yöneticileri kapıya kadar 
gelmekte olan doğalgaz için bir hazırlığın 
içinde değil.

Abone yaptıranların sayısı oldukça az.
Gemlikli kapısına kadar gelmiş olan bu 

çağdaş yakıtı almak veya almamakta 
kararsız.

Bu kararsızlığın giderilmesi gerekir.
Bunun nedeni bence bilgisizlik.
GEMDAŞ’dan her türylü bilgi edinilme 

olanağı var.
önümüzdeki kış doğalgazla ısınmak için 

elimizi çabuk tutmak zorundayız.
Gemlikliler kullanacakları yakıt için artık 

karar vermeli.

Umurbey 
Belediyesi ile 
Gemlik Kızılay Kan 
Merkezi tarafından 
düzenlenen “Kan 
Bağış 
Kampanyasına 
belde halkı ilgi gös
terdi. Gemlik’te en 
çok 80 ünite kan 
toplanırken 
Umurbey de 57 
ünite kan toplan
ması nedeniyle 3 ay 
sonra yeniden kam
panya yapılmasına 
karar verildi.
Haberi sayfa 3’de

tela yaz şen İM siiım
Küçük Kumla Belediyesinin bu sanatçılar sahne alacaklar.
yıl 5. sini düzenlediği Yaz Yaz Şenliklerinin son günü olan
Şenlikleri sürüyor. ? .14 Ağustos günü ise tanınmış
Küçük Kumla Yaz Şenliklerindin ses sanatçısı Sibel CAN kum-
bugünkü programında gece 
Faruk Deniz, Nilgün ve süpriz

laldan canlandıracak.
Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Konuk yazar
Levent GENÇELLİ

İnternet
Orta yaş kuşacağının bilgisayarla arası 

iyileştikçe özellikle arşive dayalı inceleme öne 
çıkıyor.

Avukatım ve çevre davalarında yıllarca bir
likte mücadele ettiğimiz Ali Arabacı ve Lütfü 
Kırayoğlu ile birlikte bilgisayar üzerine uzun 
uzun sohbet ettik.

Arabacı ve Kıryoğlu’nun kuşağının bilgisa
yarla arası pek iyi değildir ama her iki dostu
mun da arşiv tarama ve ayrıntıları yakalamada 
bilgisayarı kullanma isteği çoğu kişiyi 
kıskandırır.

Bursa üzerine çok önemli birikimleri olan
ların kentin dününden bugününü ve yarınına 
uzanan çok önemli bilgi ve belgeleri bilgisayar 
arşivinden çıkarıp güncelleştirmeleri önem 
taşıyor.

Devletin henüz tüm bilgi ve belgeleri inter
net ortamına alınamadı ama ne aradığını bilen
ler için bu koşullarda bile kimi bilgiler öne 
çıkıyor.

Bir “tık”la gazetelerin arşivlerine, yargı 
kararlarına, kimin yakın geçmişte neler 
söylediğine,neleri yazdığına ulaşabiliyorsunuz.

Bursa’yı tanıyor, ucuz kahramanlarının 
hangi yüzle dolaştığını da biliyorsanız kısa 
süreli arşiv araması size önemli bilgileri ve 
karşılaştırmaları getiriyor.

Dostlarımızla bunu zaman zaman yapıyoruz. 
Bugünlerde tarama ve belge saklama işini 
biraz daha hızlandırdık. Önümüzdeki günlerde 
açılacak davalarda kanıt olabilecek belgeleri 
tasnifliyoruz.

Yıllar önce gazetelerin ve kamu kurum- 
larının kimi bilgileri internet ortamına atıl
madan bu işi yapmak zaman alıyordu. 
Günlerce kütüphanelerde belge arıyorduk. 
Ama hemen anımsatayım, hangi koşulda olur
sa olsun, hangi gelişmişlik düzeyinde bulunur
sa bulunsun bilgisayar ve internet kütüpha
nenin yerini asla alamaz. Kütüphane ve kitap 
farklı ve bu fark sonsuza dek sürmeli. İnternet 
sadece çok kısa sürede “suçüstü” belgelerini 
ortaya çıkarıyor.

Yıllar önce Bursa’daki çarpık yapılaşmayı 
somut hale getirmek için uydu teknolojisinden 
yararlanmış, Bursa’nın çok boyutlu sayısal 
haritasını, tarım toprakları aleyhine gelişen 
kentleşmeyi bu görüntüleri sayısallaştırarak 
yapmıştık.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak 
Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ertuğrul 
Aksoy’un büyük katkısıyla uydudan “suçüstü” 
yapmış ve bunları yayınlamıştık. Şimdilerde, 
internetten tarama ve karşılaştırma yaparak 
Bursa’daki maskeleri düşürmeye çalışıyoruz.

Ali Arabacı avukatım, Lütfü Kırayoğlu’da 
bunca mücadeleyi birlikte verdimiz sırdaşım 
olunca kentin belleğine bırakabileceğimiz bel
geleri paylaşıyor ve garantiye alıyoruz. Sanal 
dünyanın içinden çıkıp yaşanılanlarla 
karşılaştırıyoruz. İşin en çarpıcı tarafı da bu 
karşılaştırma sırasında oluyor ve maskeler 
birer birer düşüyor.Arşivlerimizde değişik 
konularla ilgili binlerce belge birikti. Çok sayı
da dava açtık bunların yazışmaları, yüzlerce 
sayfalık raporlar, binlerce haber ve köşe yazısı 
fotokopilerinin yanına şimdi internet çıktılarını 
ekliyoruz.Bir hedefim var. Arşivimi tasnif ettik
ten sonra üniversiteye emanet etmek istiyo
rum. Bu belgeler arasına son dönemde çok 
önemli “suçüstü”çıktıları eklendi. Ayrı ayrı 
dosyalayıp geleceğin araştırmacılarına bilimsel 
çatı içindeki kütüphanelerde bırakmâk, gele
cekte Bursa’nın fotoğrafını çekeceklere de 
yardım edecektir.

Buna bu kentin ihtiyacı var. Siyaset-ticaret- 
tarikat ilişkilerine eklenen yeni akçeli ilişkiler 
ve bunlara karşı çıkanlara yönelik baskılar bu 
arşivde çok özel yer tutacak. Tarihe tanıklık 
edip, zamanı eldiğinde çıkarılıp gösterilecek 
belgeler gelecekte bugünün küçük 
hesaplarının neler olduğunu da gösterecek.

a
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Sayfa 2

Anneyi Mt» tei
Bursa'da aralarında sorun olan iki genç,

yüzlerce kişinin önünde birbirini bıçakladı

Ağır yaralanan 
gençlerden birisinin 
annesi, olay 
yerinden geçerken 
otobüsten 
tesadüfen oğlunu 
gördü. Acılı anne 
hastanede de sinir 
krizleri geçirdi. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım İlçe
si Tayyareci Mehmet 
Ali Caddesi 
üzerinde kavga

eden 25-yaşındaki 
Beytullah H. ve 
Efkan A. tartışmaya 
başladı. Daha önce
den aralarında 
husumet bulunan iki 
genç birbirlerini 
bıçakladı. Çıkan 
olayda baldırından 
bıçaklanan Efkan A. 
yoğun şekilde kan 
kaybederken, sırtın
dan 3 bıçak darbesi 
alan Beytullah H.

«««

ADNAN TURAN 
Her türlü araç devir 

Yeni kayıt 
Plaka , Ruhsat, Fenni 

muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.

©(Seril© 0^
Kerös =. ©dlMlOJK ‘

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

ise ağır yaralandı. 
Olay yerine gelen 
polis, hemen ambu
lans çağırdı. 112 
Acil Servis ekibi de, 
kaldırımda oturan 
Beytullah H.'nin 
sırtındaki yaraya 
müdahale etti. 
Arkadaşları tarafın
dan kan kaybı bir 
kemer yardımıyla 
durdurulmaya 
çalışılan Efkan A. 
hemen ambulansla 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. 
Yaralılardan 
Beytullah H. ikinci 
ambulansı bek
lerken, tesadüfen 
bir belediye oto
büsünde olan 
annesi Şadiye H. 
kendisini gördü. Kız 
kardeşiyle 
Emirsultan Camii'ne 
gitmek isterken, 
oğlunu kanlar içinde 
gören anne Şadiye

H. hemen oğlunun 
yanına koştu.
Anne gözyaşlarını 
tutamazken, oğlu 
ikinci ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. 
İki yaralı da 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'nde 
tedavi altına 
alınırken, acılı anne 
ve kız kardeşi has
tane koridorlarında 
gözyaşlarını tuta- i 
madı.
Anne Şadiye H. 
burada fenalaşarak! 
bayıldı.
Bir süre sonra acil 1 
servisten ameliy- >1 
athaneye götürülen 
oğlunu gören 
annenin yüreği bir I 
nebze de olsun 
rahatladı. Polis, 
yaralılardan 
Beytullah H.'nin * 
hayati tehlikesinin 1 
olduğunu açıkladı. I 
Konuyla ilgili soruş^ 
turma sürüyor.
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iUmurbeyliler kampanya ya büyük ilgi gösterdi

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Ava giden avlanır!!!ııto I
Umurbey'in kuruluşundan bu yana 
ilk kez düzenlenen kan bağışı kam
panyasında 57 ünite kan toplandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Umurbey beldesinde 
ilk kez auzenıenen 
kan bağışı kampan 
yasına beklenenin 
üzerinde ilgi göste 
rildi.
Umurbey'in kuru
luşundan bu yana ilk 
kez düzenlenen kan 
bağışı kampanyasın
da 57 ünite kan top
landı.
Umurbey Belediyesi 
ile Gemlik Kızılay 
Derneği Şube 
Başkanlığının girişim
lerinde Bursa Kızılay 
Kan Merkezi eleman
ları tarafından 
başlatılan kampanya 
belediye girişinde 
bulunan merkezde 
yapıldı.

Tarihinde ilk kez 
gördükleri kan 
bağışına büyük ilgi 
gösteren belde halkı 
beklenenin üstünde 
kan bağışında bulu
narak taktir topladı. 
Bir çok beldede kan 
bağışı kampanyası 
düzenleyen Kızılay 
yetkilileri, 
Umurbey'de gördük
leri ilgiye hayretlerini 
gizleyemediler.
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in de 
kan vererek öncülük 
ettiği kampanyada, 
57 ünite kan toplan
ması halk arasında 
az olarak nitelendi. 
Kan vermek için bir 
çok vatandaşın müra

caat etmesine rağ
men çeşitli rahatsı
zlıklarının çıkması ise 
sonucu etkilemezken, 
bundan sonraki 
bağışlarda rakamın 
daha yukarıya çık
ması bekleniyor.
Umurbey Belediyesi 
Sergi Salonu’nda 
yapılan kan bağışı 
kampanyası için 
görüşlerini bildiren 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
ilk kez düzenlenen 
kampanyada belde 
halkının gösterdiği 
ilgiye teşekkür 
ederken, 3 ay sonra 
yeniden yapacakları 
kampanyada ilginin 
daha çok olacağını 
söyledi.

Gemlik Nufus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Geçersizdir. 

Pumpul DERİN

Av yasakları sona eriyor...
Ulusal ve yerel gazetelerin say

falarında yer alıyor, bu haber..
Haydi avcılar işbaşına...
Tabii ki, bu haber belgeli 

avcılara...
Avcıları belgeli ve belgesiz diye 

ayırmak lazım!..
Belgeli avcı sayısı ne kadar? 

Ne kadarı bu işi doğaya zarar ver
meden yapabiliyor?..

Ben av sözüne bile allerji 
duyan biriyim ..
. Hunharca hayvanları katleden
lere sözüm!..

Canlı canlı 
doğrayanlara!..Avcılık adı altında 
‘cinayet’ işleyenlere..

Yaşam yerleri dağlar; hayvan
ları yuvalarında öldürün!..

Ormanları yaktınız {..Ormanlara 
kadar tarlalarınızı açıp villakondu- 
larınızı kondurdunuz

Hayvanların yaşama alanına 
girdiğiniz yetmedi, bir de onları 
yok edin...

Türlerini... (
Doğanın dengesi olan tüm hay

van türlerini, börtü böceğiyle 
katledin...

Adına da avcılık deyin...
Mevsimlerden çalıp, av mevsi

mi adı altında...
Silahları doğrultun ...
Çocuklarınıza da öğretin; 

öğretiyorsunuz ya...
Daha minicik ellerine tutuştur

duğunuz sapanı ile bir sığırcığı 
nasıl öldürmesi gerektiğini, 
sokaktaki köpeği nasıl taşlaması 
gerektiğini, kedinin boynuna ipi 
nasıl geçirip sıkması gerektiğini 
öğrettiniz.....

Örnek çook...
Av yasağı sona ermiş..
Yok ya..
"13 Ağustos tarihinden 

itibaren kaya güvercini, tahtalı ve 
üveyik kuşlarıyla karga türleri, 
yaban domuzu ve çakal avlan
abilecek...Keklik, su kuşları tür
leriyle tavşan, tilki ve sansarlar da 
1 Ekim tarihinden itibaren avlan
abilecek. Av günleri Çarşamba, 
Cumartesi ve Pazar..

Ve de resmi tatil 
günlerLAvlanabilecek hayvan 
sayısı, '10 bıldırcın, 8 üveylik, 2 
kınalı, kum ve kaya kekliği, 4 
ördek, 1 karga, 1 yaban domuzu 
ve 2 tilki avlanabilcek" şeklinde 
avcılara bir de uyarı var..

Avcılık belgesi olmayan 
avlanamayacak-

Bir araştırma yapılsa, avcı kim
liğinde olan kaç kişide avcı bel
gesi var?!!

Ya da ava giden avcı belgeli 
mi?

Avlanacak hayvan sayısına 
dikkat edilecek imiş!..

Yok böyle bir şey..
Göller yok

oldu..Ormanlar...Hayvanlar... 
Belgeli avcılar yok etmedi ya...

Avcılık adı altında katliamlar 
devam ediliyor...

Av mevsiminin açılması ise 
avcı kimliğindeki kişilerce, hayvan 
katliamlarını resmiyette yok 
etmek! ..Öyle Avcılık Yasası ile 
‘ava gidilmez”...

Avcının şansı yaman olduğu 
günde on ördek öldürmesi varken, 
dört öldürecek..

Yasa öyle diyor ya...Keklikler, 
su kuşları, tavşanları yasaya göre 
öldürecek ...

Ava giderken dostunu, karısını, 
çocuğunu vuran var!..Ava giden 
avlanır misali...

Av tüfeğini temizlerken beşik
teki bebeğini vuran vatandaşa 
kalk da , avlanmanın yasasını ve 
koşullarını anlat.. Dört ördekten 
fazla öldürmeyeceksin...

Bu işi gerçek anlamda yapan 
avcılar, sesim geliyor mu? Siz ne 
derseniz deyin, ben "ava” 
karşıyım...

Kışın zeytinleri yiyen sığırcık
ları çocuklardan erişkinlere kadar 
herkes öldürüyor. Mevsim Kasım 
ile Aralık...Nerde av mevsimi 
yasası...Zeytin köylüsünün hepsi 
belgeli avcı mı?Çifteler yetmiyor.. 
Sabanlarla katliam yapılıyor... 
Yaralı hayvan eline düştüğünde 
kafasını o anda koparıp, kızgın 
ateşte çeviriyor, iki damla et 
uğruna mı? Hayır..

Zeytinleri sığırcıklardan koru
mak da değil bu.. Zevk...

Ehil hayvanlara zarar verildiği 
bölgelerde, köylü, avcı işbaşın
da...

Avcı hikayeleri meşhurdur 
ya... Ben de sanaldan bir anıyı 
paylaşmak istiyorum;

Küçük çocuk, "amca kurtlan 
neden öldürüyorlar?”diye sormuş, 
bir avcıya..

“Kuzuları yediği için” demesi 
ile,“Peki kuzuları kesen kasapları 
neden öldürmüyorlar?” cevabını 
almış...

Sivil toplum örgütleri ile birlik
te, bu katliamın durdurulması için 
mücadele verilmeli...

Hiç unutmuyorum, geçtiğimiz 
yıllarda Uludağ’ın bir köyüne bir 
ayı inmişti...

Ortalık ayağa kalktı..
Bu hayvancıklar mı insanlar 

ortamına, yoksa insanlar mı bu 
hayvanların yaşam ortamına gir
miştir?

Hayvanların yaşam yerlerinin 
yok edildiği yetmiyormuş gibi, 'av 
katliamları” ile doğanın dengesi 
yok ediliyor. Hayvan türleri yok 
oluyor...Ya insanlık!..

Doğa ihaneti affetmez...Ahr 
intikamını...O intikam ondan çalı
nanı almaktır..

Bu da insanlığın sonunu hazır- 
lamaktadır...Av mevsimi açıldı..

Dört ördek, iki kınalı, on bıldır
cın... öldüreceksiniz...

Avlanma zamanı.
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Bursa’da çocuk yuvasından Gemlik Rotarak
çocuk kaçırdılar Kulübü kuruluyor

Hırsızlık suçundan koruma altına alınan 10 yaşındaki 
küçük çocuk ailesinin yakınları tarafından yurttan kaçırıldı
BURSA (İHA) - 
Bursa’da ailesi 
tarafından hırsızlık 
yaptırıldığı gerekçe
siyle mahkeme 
tarafından koruma 
kararı alınarak Çocuk 
Yuvası'na teslim 
edilen 10 yaşındaki 
bir çocuk, yakınları 
tarafından yurttan 
kaçırıldı.
Alınan bilgiye göre, 
Bursa 8. Asliye Ceza 
Mahkemesi, 10 yaşın
daki M.K. hakkında 
koruma kararı 
çıkardı.
Ailesi tarafından 
istismar edilen 
M.K.'nın devlet koru
ması altına alınması 
kararlaştırıldı.

Ailesinden alınarak 
Sırameşeler Çocuk 
Yuvası'na teslim 
edilen M.K, dün 
yakınları tarafından 
yuvadan kaçırıldı. 
Yuvada görevli çocuk 
gelişim uzmanı D.S. 
(30), polise müracaat 
ederek şikayetçi 

oldu. Çocuk Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
devlet korumasına 
rağmen çocuğu yurt
tan kaçırdığı öne 
sürülen K. ailesinin 
peşine düştü.
Çocuk polisi, olayla 
ilgili geniş çaplı 
soruşturma başlattı.

Bir grup üniversiteli 
genç, Gemlik 
Rotark Kulübünün 
kurulması için 
çalışmalara başladı. 
Gençler dün gece 
Gemlik Rotary 
Kulübü’nün Atamer 
Otel’de yapılan haf
talık yemekli 
toplantılarına konuk 
oldular.
Yemekte gençlere 
Rotary hakkında 
bilgi verildi.
Gemlik Rotary 
Kulübünün dönem 
başkanı Diş Hekimi 
Peyami Çağlar, 
gençlerin kendili 
ğinden topluma 
hizmete gönüllü 
olmalarını 
memunlukla 
karşıladıklarını 
belirterek, "Bizler

sizlerin her 
zamanan arkanızda 
olacağız.
Rotaraklar, Rotary 
Kulüplerinin genç
lik kuruluşlarıdır. 
Genç yaşlarda 
topluma hizmeti 
hedefleyen bir 
konuda yola çık
manızdan sevinç 
duyuyoruz. Her 
konuda sizlere 
yardıma hazırız. 
Yola çıkarken sîz
leri yolda bırakma 

yacak arkadaşlar 
bulun.
Çalışmalara 
başladığınızda gir
iştiğiniz işin 
güzelleğinin tadına 
varacaksınız. Sizleri 
kutluyorum.” dedi. 
Gemlik Rotark 
Külübü 16 genç- 
tarafından kurula
cak. Gemlik 
Rotarak Kulübü 
kurucuları arasında 
şu isimler bulunu 
yor: 
Anıl Zana, Pelin 
Aslan, Anı 
Sabitoğlu, Selçuk 
Özdemir, Onur 
Beşli, Aslı Göral, 
Gürkan 
Karaduman, Funda 
Talan, Merve 
Güntekin, Aylin 
çimen, Fulya Moral

GEMLİK’TE BİR İLK

TOMSKAY
RADYOLOJY MERKEZY

Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00
Dr. Ertan OKAY 

Radyoloji Uzmanı
ULTAASONOGAAFİ |

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
✓ ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

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 
24 SAAT 

513 65 29 NOLU 
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.

TEL: 513 65 29 • 30 Adres: Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
Dutluk Sok No: 3 -GEMLİK

FAX: 513 65 18
(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 

e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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Kıbrıs’ta mayın 
temizliği başladı
Kıbrıs'ta ara 
bölgedeki mayınlar 
temizlenmeye baş
landı. KKTC 
Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanlığı ve BM 
işbirliğiyle hazır; 
lanan "Gelecek İçin 
Ortaklık" projesi, 
Haspolat ile 
Alayköy arasındaki 
mayınlı alanları kap
sıyor. Proje finans
manını AB üstleniy
or. BM Genel 
Şekreteri Kıbrıs 
Özel Temsilcisi ve 
Kıbrıs'taki BM Barış 
Gücü Misyon Şefi 
Zbignievv 
Wlosowicz, projenin 
açılış töreninde yap
tığı konuşmada, 
Kıbrıs Türk yetk
ilileri ve Türk askeri 
yetkililerine taahhüt
lerini yerine 
getirdikleri için 
teşekkür etti.

Wlosowicz, "Her 
yok edilen mayın 
bizi daha fazla geçiş 
noktalarına, nor
malleşmeye, barış 
ve uzlaşıya bir 
adım daha yak
laştırıyor" dedi. 
Mayın Hareket 
Merkezi program 
yöneticisi Mick 
Reine'in verdiği 
bilgiye göre, 
Merkez, faaliyetler
ine başladığı 19 
Kasım 2004'ten bu 
yana 2 bin 186

mayın temizledi. 
Mayından temizle
nen toplam alan ise 
575 bin 686 
metrekare oldu. 
KKTC Dışişleri 
Bakanhğı'ndan 
yapılan açıklamada 
da "mayınların 
temizlenmesi 
konusunda atılan 
adımların, adada 
güven ortamına ve 
kapsamlı bir 
çözüme ulaşılması
na katkı sağlaya
cağı" kaydedildi.

Rusya ve Polonya 
arasında kriz

Rusya ile 
Polonya'nın arası, 
son günlerde iki 
ülke vatandaşlarının 
karşılık ülkelerde 
saldırıya uğramaları 
nedeniyle açıldı. 
Polonya'nın başken
ti Varşova'da 31 
Temmuz'da 3 Rus 
diplomat çocuğu ile 
bir Kazak 
arkadaşlarının 
gençler tarafından 
dövülmesinin ardın
dan, Rusya'nın 
başkenti 
Moskova'da son beş 
günde PolonyalIlara 
yönelik 3 ayrı 
saldırıda bulunuldu. 
Bu durum iki ülke 
arasında diplomatik 
krize neden olurken, 
Polonya Devlet 
Başkanı Aleksander

Kwasniewski, Rus 
Devlet Başkanı 
Vladimir Putin'i bu 
konuda tepki 
göstermeye çağırdı. 
Varşova'daki 
saldırının 2 failini 
gözaltına alan 
Polonya, 
Moskova'daki mis
illemeyi düzenleyen 
ve PolonyalI diplo

matlar ve gazeteci
leri kıyasıya döven 
örgüt ve zanlılann 
yakalanmasını iste
diğini açıkladı.
Rusya sessizliğini 
sürdürürken, bu 
aşamada nota ver
meyeceğini açık
layan Varşova, Rus 
yetkililerin harekete 
geçmesini bekliyor

a a a a a a a I 

i 
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— MUTFAK DOLAPLARI 
**• YATAK ODASI

GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 
ÜÇ KAPILI GARDROP 
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 

«r- KARYOLA - ŞİFONYER
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

İ i a a
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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

“İ™°ö5“ AM EMOH
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

i

Dereağzı Mevkii - Büyükkumla / GEMLİK 
Rezervasyon Tel: 539 03 03
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Baq-Kur primlerinde değişi klik
Bağ-Kur sigor
talılarının ödemek 
zorunda oldukları 
primler ve hesapla
ma yöntemi değişti. 
Buna göre, sigorta 
primi, sigortalının 
seçtiği, intibak ettir
ildiği veya yük
seltildiği gelir 
basamağının yüzde 
20*sinden, sağlık sig
ortası primi, ilk sekiz 
basamakta bulunan 
sigortalılar için sek
izinci gelir basamağı 
tutarının yüzde 
20'sinden oluşacak. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı'nın "Bağ- 
Kur Sigortalılarının 
Ödemek Zorunda 
Bulundukları 
Primlerin 
Hesaplanması, Öden
mesi ve Tahsili 
Usulleri Hakkında 
Yönetmelik", Resmi

Yağışlar etkisini
kaybediyor

Doğu Karadeniz ile 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeydoğusunda 
devam eden 
yağışların bugün etk
isini kaybedeceği 
bildirildi.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Doğu Karadeniz 
ile Doğu Anadolu'nun 
kuzeydoğusunda etk
ili olan sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışlar, 
bugün bölgede şidde
tini yitirerek aralıklar
la hafif sağanak şek
linde devam edecek. 
Buna göre hafta 
sonu; Edirne,

Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayımla
narak yürürlüğe 
girdi.
Buna göre, sigor
talının prim ödeme 
zorunluluğu Bağ- 
Kur sigortalılığının 
başladığı tarihi 
takip eden aybaşın
dan itibaren, sigor
talılık başlangıcının 
ayın ilk günü olması 
halinde ise aynı 
aydan itibaren 
başlayacak ve sigor
talılığın sona erdiği 
ayın sonuna kadar 
devam edecek.
Giriş keseneği, ilk 
defa sigortalı olan
ların seçtikleri veya 
intibak ettirildikleri 
gelir basamağı 
tutarının yüzde 25'i, 
basamak yükseltme 
farkı, sigortalının 
yükseldiği gelir 
basamağı ile daha

Kırklareli, Kars, 
Ardahan ve Artvin 
çevreleri hafif 
sağanak yağışlı diğer 
yerler açık ve az 
bulutlu geçecek. 
Hava sıcaklığında 
yarın önemli bir 
değişiklik olmayacak, 
hafta sonunda biraz 
daha artacak.

Bursa’da hava

önce bulunduğu gelir 
basamağı arasındaki 
fark kadar olacak.
Primler tam ay 
üzerinden hesa
planacak.
Sigortalılar primlerini 
ve sağlık sigorta 
primlerini ilgili ayın 
sonuna kadar kuru
ma ödemek zorunda 
olacaklar. Ayın son 
gününün tatile rastla
ması halinde prim ve 
sağlık primleri, takip 
eden ilk iş günü 
mesai bitimine kadar 
ödenecek.

Metropollere 
terör tehdit!

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
başkanlığında 
toplanan Bakanlar 
Kurulu toplantısına 
katılan MİT 
Müsteşarı Emre 
Taner'in, 
metropollere yönelik 
terör tehdidi 
uyarısında bulun
duğu ortaya çıktı. 
Büyük kentlerde 
bulunan terör örgütü 
hücrelerinin 
hareketlendiğini 
ifade eden Taner'in, 
"Biz istihbarat çalış
malarımızı büyük bir 
dikkatle yürütüy
oruz. Bir çok hücre 
yakın takibimiz altın
da. Ancak gelinen 
noktada terör 
örgütünün büyük 
kentlerde nokta 
eylemler yapmaya 
hazırlandığı tespit 
edildi. Bir çok hücre 
hareketlenmiş 
durumda" bilgisini 
verdiği öğrenildi.

Giriş keseneği, ilk 
aya ait prim ile 
basamak yükseltme 
farkı ise yükselt
menin geçerli olduğu 
aya ait primle birlikte 
ödenecek.
Sigortalılar tarafın
dan ödenmesi 
gereken primler 
süresi içinde ve tam 
olarak ödenmezse, 
primlerin ödenmeyen 
kısmı, sürenin bittiği 
tarihten başlamak 
üzere yüzde 10 
oranında artırılacak.

OM 
gezilerim yeni 

düzenleme

Başbakan 
Erdoğan'ın başkan
lığında gerçekleştir
ilen Bakanlar Kurulu 
toplantısında 
hükümet üyelerine 
kapsamlı bir "asayiş 
ve güvenlik" brifingi 
veren MİT Müsteşarı 
Taner'in, 
metropollere yönelik 
terör uyarısında 
bulunduğu bildirildi. 
MİT olarak istihbarat 
çalışmalarını büyük 
bir titizlikle ve 
dikkatle yürüttükleri
ni kaydeden Taner, 
bu doğrultuda 
birçok hücrenin 
yakın takip altında 
olduğunu dile getir
di. "Gelinen noktada 
terör örgütünün 
büyük kentlerde 
nokta eylemler yap
maya hazırlandığı 
tespit edildi" diyen 
Taner, birçok 
hücrede hareketlilik 
gözlediklerini 
açıkladı.

İl sınırları içerisinde yapılacak okul gezileri 
milli eğitim müdürlüklerinin, il dışına yapıla
cak geziler ise mülki idare amirinin izniyle 
düzenlenebilecek.
"Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta 
Öğretim Kurumlan Sosyal Etkinlikler 
Yönetmeliği"nde yapılan değişiklik Resmi 
Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. Değişikliğe göre, okulların il 
sınırları içerisinde yapacakları geziler il/ilçe 
milli eğitim müdürünün onayı ile gerçekleştir
ilebilecek. Okulun bulunduğu il/ilçe sınırlan 
dışına yapılacak geziler ise il/ilçe milli eğitim 
müdürünün teklifi üzerine mülki idare 
amirinin onayıyla düzenlenebilecek.
Değişiklikten önce, söz konusu geziler için 
okul müdürlerinin onayı yeterli sayılıyordu. 
Yerin uzaklığı nedeniyle uzun zaman gerek
tiren geziler yüzünden yapılamayan dersler 
ise telafi edilecek.

BHVEB 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALMR

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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Erdoğan; ‘Kürt sorunu hepimizin sorunu’
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, "Türkiye, ne 
kadar Ankara, İstanbul, 
Konya, Samsun, 
Erzurum'sa, o kadar 
Diyarbakır'dır" dedi. 
Özel Ana uçağıyla 

sabah saat 10.45'te, 
Diyarbakır'a gelen 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül, Devlet Bakanı 
Nimet Çubukçu, İçişleri 
Bakanı Abdülkadir 
Aksu, Bayındırlık ve 
İskan Bakanı Faruk 
Özak ve Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik, 
Toplu Konut İdaresi 
(TOKİ) tarafından Şilbe 
mevkiinde yaptırılan 
konutların anahtar tesli
mi törenine katıldı. 
Törende, ayrıca 
Diyarbakır Valisi Efkan 
Ala, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Osman Baydemir ve 
Emniyet Müdürü Zeki 
Çatalkaya ile çok sayıda 
vatandaş hazır bulundu. 
Erdoğan, tören alanında 
halk oyunları gösteri
leriyle karşılandı. Tören, 
Mustafa Kemal Atatürk

için saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasıyla 
başladı. Daha sonra 
TOKİ'nin tanıtıldığı bir 
barkovizyon gösterisi 
sunuldu. Törende bir 
konuşma Başbakan 
Erdoğan, sözlerine, 
Diyarbakır'da bulun
maktan dolayı heyecanlı 
olduğunu söyleyerek 
başladı. Şu ana kadar, 
ülkenin dört bir yanında 
eğitimden, sağlığa, 
adaletten, güvenliğe, 
ulaşımdan, toplu konut
lara kadar her geçen 
gün refah seviyesinin 
yükseldiğini belirten 
Başbakan Erdoğan, 
"Göreve geldiğimizde 
Kişi Başına Milli Gelir 2 
bin 72 dolarken, şu 
anda 4 bin 500 dolara 
doğru yürüyoruz. Neler 

oluyor bu ülkede farkın
da olmuyoruz. AK Parti 
iktidarı her şeyden 
önce, altını çizerek 
ifade ediyorum, ayrım
cılığı, gerek bölgesel 
olarak, gerekse etnik 
unsur olarak ortadan 
kaldıran bir iktidardır. 
Bunu Diyarbakır'da 
bundan önce yapmış 
olduğum 3 Kasım 
seçimlerinde ve daha 
sonraki gezilerimde 
açıkladım. Türkiye, ne 
kadar Ankara, İstanbul, 
Konya, Samsun, 
Erzurum'sa, o kadar 
Diyarbakır'dır. Bunu 
böyle biliniz. Bu ülkenin 
her yerinin kokusu, 
rengi, sesi, musikisi 
farklı bir lezzete sahip
tir. Her ülkede geçmişte 
hatalar yapılmıştır. Zor 
günler yaşanmıştır.

Türkiye, pek çok zor
luğun harmanından 
geçerek buraya geldi. 
Geçmişte yapılan hata
ları yok saymak, büyük 
devletlere yakışmaz. 
İktidarımız bu bilinçle 
hizmete soyunmuştur. 
Büyük millet olmak, 
geçmişle yüzleşerek, 
geleceğe yürürken 
geçmişin davalarıyla 
geleceği ipotek altına 
almamakla mümkündür. 
Çünkü gelecek aydınlık 
günlerle doludur" dedi. 
"KÜRT SORUNU DA 
HEPİMİZİN 
SORUNUDUR" 
Konuşmasına, şiir 
okuduğu için cezaevin
de yattığını ve bunun 
için asla devletine 
küskün olmadığını, 
bunun mesajını da 
cezaevinden verdiğini 
belirten Erdoğan, 
"Mesajımda, 'Bu devlet, 
bu vatan, bayrak hep
imizin' demiştim. 
Bayrağın dalgalandığı 
her yerde herkesin 
1. sınıf vatandaş 
olması, hukuk devle
tinin misafir olmaması, 
çocukların geleceğe 
umutla bakması, benim 

ve arkadaşlarımın sev
dasıdır. Geçmişte siyasi 
ve idari hatalar dönem 
dönem, pek çok kesime 
yapıldı. Sorunlar hep
imizindir. Ama illa ad 
koyalım diyorsanız, 
Kürt sorunu da bu mil
letin bir parçası değil, 
hepimizin sorunudur, 
benim de sorunumdur. 
Sorunların parça parça 
adresi olmaz. Kürt 
olsun, Türk olsun, 
Çerkez olsun, Abaza 
olsun, Laz olsun, 
Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının ortak 
sorunudur. Çünkü 
güneş herkesi ısıtır. 
Çünkü yağmur herkes 
için rahmettir. 
Çünkü aynı toprağın 
insanıyız. Millet olmak 
budur.
Bu ülkenin Başbakanı 

olarak, Kürt sorunu 
herkesten önce benim 
sorunumdur. 
Bu memleketin başka 
bir meselesi olsa, o da 
önce benim mese
lemdir. Bu ülkeyi kuran
ların bize miras 
bıraktığı temel prensi
pler dahilinde, her 
sorunu daha çok 

demokrasi, vatandaşlık 
hukuku ve refahla çöz- 
eriz ve çözeceğiz de. 
Tek devlet, tek millet ve 
tek bayrak prensibi 
içinde Kürt sorunu da, 
başka sorunlar da 
gözbebeğimiz 
Cumhuriyet'in 
demokratik ortamında 
çözülecektir" şeklinde 
konuştu. Sorunları yok 
saymadıklarını ve bun
larla yüzleşmeye hazır 
olduklarını belirten 
Erdoğan, "Milletimizin 
sorunlarını bahane 
ederek, terör ve şiddet 
ortamı oluşturmaya 
çalışanların 
karşısına, devlet ve mil
let olarak sarsılmaz 
bir iradeyle çıkıyoruz. 
Terörün ve şiddetin 
bu ülkenin en 
büyük düşmanı 
olduğunu ve buna asla 
göz yumulmayacağını 
bir kez daha söylüyo
rum. Masum vatan
daşlarımızı katleden, 
güvenlik güçlerimizi 
şehit eden, milletin 
geleceğine suikast 
düzenleyen teröristler, 
bu ülkenin evlatlarını 
kurban seçiyor’ dedi.

w .. ~ ~ . ■>

UNVER 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 

Orhangazi Bayii
Tel : (0.224) 573 27 77 
GSM : (0.532) 312 22 39 
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
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Kira harcamaları
gıdayı solladı

Devlet İstatistik 
Enstitüsü 2004 yılı 
hanehalkı tüketim 
harcamalarını açık
ladı. Kiralık ev fiyat
larında görülen 
astronomik artışlar, 
gıda harcamasını 
geride bıraktı. 
Türkiye’deki tüketim 
harcamalarının 
dağılımına bakıldığın
da en fakir yüzde 
20’lik dilim ile en zen
gin yüzde 20’lik dilim 
arasındaki harcama 
farklılığının 4.2 kata 
ulaştığı belirlendi. 
Hanehalklarının 2004 
yılında tüketim amaçlı 
yaptığı harcamalar 
içinde en yüksek payı 
yüzde 27 ile konut ve 
kira harcamaları, en 
düşük payı da yüzde 
2.1 ile eğitim hizmet
leri harcaması aldı. 
Bu arada gecen yıl, 
hanehalkı başına 
aylık ortalama tüke
tim harcaması ise 
889.4 milyon lira 
olarak tahmin edildi. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) 2004 
Hanehalkı Bütçe 
Anketi 
sonuçlarına göre, 
geçen y ilki hanehalkı 
harcamalarının yüzde 
26.4'ünü gıda ve 
alkolsüz içecekler, 
yüzde 9.5'ini ulaştır
ma, yüzde 6.5'ini 
giyim ve ayakkabı, 
yüzde 4.3'ünü alkollü 
içecek, sigara ve 
tütün, yüzde 6.6'sı ev 
eşyası, yüzde 2.2'si 
sağlık, yüzde 4.5'i 
haberleşme, 
yüzde 2.5'i kültür ve 
eğlence, yüzde 4.5'i 
otel, lokanta, pastane 
ve yüzde 3.9'u çeşitli 
mal ve hizmetler 
oluşturdu.
Bu rakamlar önceki 

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

yıl, konut ve kira 
yüzde 28.3, gıda ve 
alkolsüz 
içecekler harcamasın
da yüzde 27.5, ulaştır
ma yüzde 9.8, giyim 
ve 
ayakkabı yüzde 6.3, 
alkollü içecek, sigara 
ve tütün yüzde 4.1, ev 
eşyası yüzde 5.7, 
sağlık yüzde 2.2, 
haberleşme yüzde 
4.3, kültür, 
eğlence yüzde 2.2, 
otel, lokanta ve pas
tane yüzde 4.1, eğitim 
yüzde 2, 
çeşitli mal ve 
hizmetler ise yüzde 
3.5 oranında idi.
Buna göre 2003 yılıy
la karşılaştırıldığında, 
2004'te gıda, konut, 
ulaştırma harca
malarının gerilediği, 
alkollü içecek, sigara 
ve tütün, 
giyim ve ayakkaöı, ev 
eşyası, haberleşme, 
kültür ve eğlence, 
otel, lokanta ve pas
tane ile çeşitli mal ve 
hizmetler harca
malarının ise 
arttığı görülüyor. 
-AYLIK ORTALAMA 
TÜKETİM HARCA- 
MASI-
Bu arada aylık ortala
ma tüketim harca
ması, değer olarak 
2003 
yılında toplam 12 
katrilyon 360 trilyon 
313.5 milyar lira iken, 
2004 
yılında bu rakam 15 
katrilyon 206 trilyon 
488.6 milyar liraya 
yükseldi.
Türkiye'de hanehalkı 
başına aylık ortalama 
tüketim harcaması 
ise 2004 yılında 889 
milyon 448 bin 468 
lira olarak tahmin 
edildi. 2003

yılında söz konusu 
rakam 738 milyon 171 
bin 768 lira idi.
Geçen yıl "kentsel" 
yerlerde hanehalkları 
ayda ortalama 1 mil
yar 17 milyon lira 
tüketim harcaması 
yaparken, "kırsal" 
yerlerdeki haneler ise 
ortalama 663 milyon 
lira tüketim harca
ması gerçekleştirdi. 
Zengin fakirin 4.1 katı 
daha fazla harcıyor 
(KUM-MTN) Toplam 
tüketim içinde en 
zengin yüzde 20'nin 
payı, en fakir yüzde 
20'lik kesimin 4.1 
katına indi. Bu oran 
2003 yılında 4.5 kat 
seviyesinde bulunuy
ordu.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) 2004 
Hanehalkı Bütçe 
Anketi sonuçlarına 
göre, milli gelirden 
aldığı pay açısından 
en fakir kesim 
olan 1. grubun 
toplam tüketim harca
maları içinde 2003 
yılında yüzde 
8.8 seviyesinde olan 
payı 2004 yılında 
yüzde 9.1'e yükseldi. 
Buna karşılık en yük
sek gelire sahip olan 
ve 5. grupta yer alan 
yüzde 20'lik kesimin 
toplam tüketim için
deki payı ise yüzde 
39.8'den yüzde 38>'e 
indi. Böylece, 2003 
yılında en zengin 
grup ile en fakir grup 
arasında 4.5 kat olan 
tüketim harcamaları 
içindeki pay farkı 4.1 
kata geriledi. Aynı 
dönemde 2'inci grup
taki yüzde 20'nin 
tüketim içindeki payı 
çok fazla 
değişmezken yüzde 
13'den 12.9'a geriledi. 
Üçüncü yüzde 20'lik 
dilimde yer alanların 
tüketim içindeki payı 
yüzde 16.7'den yüzde 
17.2'ye, 4. yüzde 
20'lik dilimde yer 
alanların payı ise 
yüzde 21.7'den yüzde 
22.7'ye çıktı.

-GIDA HARCA- 
MALARI- 
En fakir grup olan 1. 
grubun 2003 yılında 
yüzde 13.1 olan gıda 
tüketimi içindeki payı 
2004 yılında yüzde 
13.7'ye çıktı.
2. yüzde 20'lik grubun 
gıda tüketimi içindeki 
payı yüzde 16.9'dan 
yüzde 16.8'e, en üst 
gelir grubu olan 5. 
grubun payı yüzde 
28.2’den 
yüzde 27.7'ye, 3. 
grubun gıda harca
maları içinde yüzde 
19.6 oıan payı 
yüzde 19.4'e 
düşerken, 4. grubun 
payı yüzde 22.2'den 
yüzde 22.4'e 
yükseldi.
Kira artışı arttı 
Şehirdekiler harca
malarının büyük 
bölümünü kira için, 
kırdakiler ise gıda 
için yaptı. Kentlerde 
hanelerin harca
malarında ilk sırayı, 
bir önceki yıla göre 
payı azalmasına rağ
men yüzde 29.1’le 
konut ve kira harca
maları aldı.
Şehirdekiler harca
malarının yüzde 
23.1’ini gıda, yüzde 
9.6’şını haberleşme, 
yüzde 6.5’ini ev 
eşyası ile giyim ve 
ayakkabı için yaptı. 
Kırsal kesimdeki har
camalarda ise 
yüzde 35.4’le ilk 
sırayı gıda harca
maları aldı. Daha 
sonra yüzde 21.4’e 
kira, yüzde 9.2’yle 
ulaştırma, yüzde 
6.9’la ev eşyası har
camaları geldi.
-DAR GELİRLİNİN 
ALKOL VE SİGARA 
TÜKETİMİNDEKİ 
PAYI-
En az gelire sahip 
yüzde 20'lik 1. dihmin 
alkollü içecekler, 
sigara ve tütün dalı 
ile otel, pastane ve 
lokanta dışındaki 
dallarda toplam tüke
tim içindeki payında 
artış görüldü.

Muhteşem Açılış
Üniversiteler arası dünya şampiyonası 

İzmir Olimpiyat Stadında muhteşem gösteril
erle başladı.

Birinci peryotta ulusların talebelerinin 
geçiş gösterisiyle başladı. Ulusların kendiler
ine has giysileri içinde geçtiler.

Üniversite oyunları Başkan ve İzmir 
Belediye Başkanlarıyla birlikte sporcular 
arasında geçişi izledi.

sporcular adına milli voleybolcumuz yap
tığı ve hakemler arasında yapılan yemini din
ledik.

Bu ara bütün sporcuların türbüne 
çıkışlarından sonra. Anadolunun doğusu 
hakkında gösteriler başladı.Medeniyetler 
savaşlar truva savaşını anlatan gösteri 
anadoludaki medeniyetleri değişik uygarlik- 
ları yansitanmunteşem gösterilere sahne 
olan İzmir Olimpiyat stadı emsaline rastlan
mayacak unutulmayacak gösteriler havai 
fişeklerle sona erdi.

Bu işi düşünüp bu güzelliği bizi yaşattılar 
işte. Eğer olimpiyadlar bizi verilirse ileride 
daha çok güzel açılışlar yaparız.

Beşiktaş Korkuttu

Avrupu temsilcimiz UEFA kupası 2. inci 
Eleme maçında LECHTENSTEN’in. 
Vaduztakımıyla saat 20,30 da karşı karşıya 
geldiler.

Beşiktaş oyuna yavaş ve temkindi başladı. 
Cordobadan başlıyan oyunda vaduz takımını 
üstüne çekip, boşluklardan yararlanıp Vaduz 
kalesine inmekti.

ilk 5 dakika malesef olmadı. Beşiktaş rahat 
değildi, pas hataları defansın az da olsa 
boşlukları göze hoş gelmiyordu.

12.inci dakika’da yapılan atakla vaduz 
defansı kesince ceza çizgisi üstüne düşen 
topu okanın klas bir vuruşla Beşiktaşın ilk 
sayısını çıkardı.

23. dakikada cordobanın çabumluğu 
sayesinde Beşiktaş bir golden kurtuldu.

Beşiktaş biraz biraz rahatlamış ayağa 
paslarla orta sahayı kaptı.Ne var ki kaleye şut 
atılmıyor sadece karanbolden sayı çıkarabilir- 
miyiz der gibiydi.

Ahmed Hassanın çabukluğu jcaybolmuş 
hasminin vücud vücudu yaptığı hareketle 
yerde kalıyordu.

ençok da hakeme itiraz ondan geldi.
Beşiktaş trabzon gibi bu takımı yener şek

linde düşüncesi vardı, gibi geliyor bana. 
Beşiktaş takımı niye isteksiz bilinmez.

Eğer Beşiktaş defansinda değişiklik yap- 
massa ilerideki maçlarda canı çok yanar.

45. dakikada vaduz’un kaçırdığı bir pozisy
on var ki.

Evet. Beşiktaş orta sahada topu iyi kullan- 
abilse çok rahathyacaktır.

İkinci yarı oyuna sergen ahmet Dursun 
girdi netice değişmedi. Vaduz takımı bir iki 
gol atması içten bile değildi. Maç Beşiktaşın.

“Pm tam] timdi için tikim hammalanndaB teen, 
zamandan lusm/ ilmik için sııti Um ian/t. ” 

HenryFORD
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Çocukların cinsel gelişimi hakkında merak ettikleriniz
Cinsellik, çocuk 
gelişimi açısından 
büyük önem taşıyor. 
Memorial Hastanesi 
Çocuk ve Ergen Ruh 
Sağlığı Bölümünden 
Uzm.Dr. Ayten 
Erdoğan, çocukların 
cinsel gelişimlerini 
anlattı.
Çocukların cinsellik 
konusunu öğren
meleri gelişimleri 
açısından büyük 
önem taşıyor. Çocuk
lar; tıpkı kolları ve 
bacakları gibi, cinsel 
organları hakkında da 
olumlu duygulara 
sahip olmaya, erkek 
veya kız olmanın iyi 
bir şey olduğunu his
setmeye ihtiyaç 
duyuyorlar. 
Uzmanlara göre; 
çocukların cinsellik 
konusunu aileleriyle 
rahatça konuşa- 
bilmeleri kendi değer
lerini oluşturmaları 
açısından çok önemli. 
Okul Öncesi 
Dönemde Yaşananlar 
"Çıplak kalmaktan ve 
başkalarını çıplak 
görmekten hoşlanır
lar" 
Bebeklerin elleri ve 
ayakları haricindeki 
organlarını görmekte 

zorlandıkları için bir
inci yılın sonlarına 
dek cinsel organları 
ile ilgilenmediklerini 
belirten Memorial 
Hastanesi Çocuk ve 
Ergen Ruh Sağlığı 
Bölümünden Uzm.Dr. 
Ayten Erdoğan yaşın 
ilerlemesiyle birlikte 
cinsel gelişimin de 
hızlandığını söyledi. 
Uzm.Dr. Erdoğan şun
ları söyledi: 
"Üç yaşından küçük 
çocuklar tüm organ
larının kendilerinin 
daimi bir parçası 
olduğunu bilemezler. 
Bu nedenle örneğin 
erkekler kızların 
penisi olmadığını 
gördükleri zaman 
kendilerinin de penis
lerini kaybedebilecek
leri korkusu yaşaya
bilirler. Okul öncesi 
dönemdeki çocuklar 
kendi bedenlerine ve 
başkalarının bedenler
ine bakmaktan 
hoşlanırlar. Bu neden
le başkalarının bede
nine dokunmayı 
içeren oyunlar 
oynayabilirler (doktor- 
culuk gibi). Çoğunluk
la anne-babalarının 
bedeniyle de ilgilenir 
ve dokunmak isteye-

bilirler. Dört yaşındaki 
çocuklar ise tuvaletle 
ilgili kelimelere ve 
insanların banyo ve 
tuvalette yaptığı 
şeylere büyük bir ilgi 
duyarlar." 
İlkokul Yıllarının 
Başlarında 
Yaşananlar 
Çocukların bu çağda 
da kendi vücutlarına 
dair meraklarının 
devam ettiğini 
söyleyen Uzm.Dr. 
Erdoğan şöyle devam 
etti: " Bu çağda 
çocuklar cinsel ilişki 
konusunda bir şeyler 
duymaya ve bu konu
da konuşmaya başlar
lar. Çoğunlukla da 
arkadaşlarından duy
dukları cinsel 

kelimeleri kullanır
lar. Özellikle hamile
lik ve doğum 
konusu ilgilerini 
çeker." 
İlkokulun ilerleyen 
yıllarında 
Çocukların ilkokulun 
ilerleyen yıllarında 
çıplaklıktan utan
maya başladığını 
belirten Uzm. Dr. 
Ayten Erdoğan, 
şöyle devam etti: " 
Arkadaşlarla cinsel 
sohbetler ve şakalar 

bu yaşlarda başlar. 
Cinsel oyunlar; 
öpüşme oyunlarını ya 
da evlilikle ilgili taklit 
oyunları içerebilir." 
Çocukların cinsel 
oyunları 
Çocukların cinsel 
içerikli oyunları 
konusunda dikkat 
edilmesi gerekenler: 
Çocukların, cinselliğe 
yönelik ilgisi ve cinsel 
oyunlar, oyun zaman
larının tamamını 
kaplamaz. Bu da 
sadece keşfetmek ve 
öğrenmek istedikleri 
pek çok şeyden 
biridir.
Çocuklar için cinsel 
oyunlar yetişkinlerle 
aynı anlamı taşımaz. 
Çocuklar açısından 

cinsel oyunlar beden
leri ve cinsiyetler 
arasındaki farklılıklar 
hakkında duydukları 
merakı yansıtır. 
Çocuklar birbirlerinin 
bedenlerine bakmak
tan hoşlansalar da, 
cinsel oyunlar çoğun
lukla önceden beri 
arkadaş olan çocuklar 
arasında oynanır. 
Çocukların cinsel 
oyunlarından endişe 
etmek gerekir mi? 
Çocukların bu tarz 
oyunları oynadığı 
zamanlarda ailelerin 
civarda olmasının 
daha iyi olacağını 
belirten Uzm. Dr. 
Ayten Erdoğan şun
ları söyledi: "Oyun 
oynayan çocuklar: 
aynı yaş ve aynı 
büyüklükteyse, yap
mak istemedikleri bir 
şeyi yapmaya zorlan
mıyorlarsa, o yaştaki 
bir çocuğun normal 
olarak bilemeyeceği 
şeyler yapmıyorlarsa 
endişe edilmesi de 
gereksizdir. Ancak 
bazen çocuklar bu 
oyunları oynarken 
civarda olmak ve tüm 
çocuklar açısından 
güvenli bir oyun 
ortamının mevcut 

olmasını sağlamak 
gerekli olabilir." 
Çocuğunuzu cinsel 
oyunlar oynarken 
bulursanız 
"Ebeveynler çocukları 
cinsel bir oyun 
oynarken bulduysa ve 
nasıl bir tepki vere
ceğini bilemiyorsa, 
önce derin bir nefes 
alıp ve düşünmelidir" 
diye konuşan 
Uzm.Dr.Erdoğan 
şöyle devam etti: 
"Böylece onları koku
tacak veya öfkelendi
recek bir tepki ver
memiş olurlar. O sıra
da verilecek mesaj 
çocuğun cinsellik ve 
cinsiyetler konusunda 
gelişmekte olan 
düşünce yapısı 
açısından büyük 
önem taşıyacaktır. 
Büyüklerin mesaj ve 
onu verme biçimi 
çocuğun yaşı ve 
olgunluk düzeyi ile 
uyumlu olmalıdır. 
Başkalarını merak 
etmenin normal 
olduğunu ancak 
çocukların kendi
lerinin ve başkalarının 
cinsel organlarının 
özel olduğunu da 
öğrenmeleri gerektiği 
anlatılmalıdır."

HAÇİN ""
Yazan : Zebercet COŞKUN

Fatma hanımla Seta Cebeciyanın kapısını 
çaldıklarında Haçin Bu karışıklıklar içindeydi. 
Gündüz Birkaç kez aradılar, bulamadılar. Bu 
dördüncü varışları evine. Dövdüler kapıyı ve 
beklediler. Sekiz on yaşlarında bir kız çıktı 
kapıya.

-Yol! Gelmedi! Gelmiyecek bu gece!.
-Ben onun nerde olduğunu bilirim, dedi Seta. 

Yukarı mahallenin Saranuşka'sına gitmiştir. 
Yürüyün! Cebeciyanı bu gece bulmalıyız...

Ortalık kararmağa başladı, Ermeni delikan
lıları söz atıyorlar, ama Seta var yanında Fatma 
hanımın daha öteye gidemiyorlar.

Kar yağacak yine... İyice soğudu hava... 
burnumun ucunu kesmeğe başladı....

Yokuş yukarı çıkıyorlar, köşelerden sapıyor
lar. Ermeniler sürgünden döneli buralara hiç 
gelmemiş Fatma hanım. Kilisenin çanları çal
mağa başladı. Günler var ki Kirkot mahallesinin 
camiinde ezan okunmadı. Erkek kalmadı ki orta
da... Yavaş yavaş karanlık çöküyor, havanın 
soğuğu ayaza dönüşüyor. İki katlı küçük bir 
evin önünde durdular, içerdeki konuşmalar, 
gülüşmeler olduğu gibi kapı önüne taşıyor. 
Basma perdelerin ardında perdeler titreşiyor. 
Yine bir korku geldi Fatma hanıma. Eli ayağı 
zıngırdamağa başladı. İçerde ince bir kadın 
kahkahası Cebeciyan'ın gümbürtülü sesine eşlik 
ediyor.

- Seta! dönek bacım!... Sabahtan gelirikl.
- Yok! dedi Seta. Bu iş bu gece bitmeli. Belki 

de bir bildiği var... Seta vuruyor kapıya bu kez...
Sesler kesildi, yukarda bir pencere aralandı. 
- O kim?

- Ben...Seta... Mihranın...
- Ne var?
- Aç Saranuşka!. Aç içerde görüşelim.
Saranuşka bir süre durdu pencerede sonra 

çekildi, pencere indi. Şimdi içerde Cebeciyan'la 
konuşuyorlar. Ev küçük, sesler olduğu gibi 
taşıyor kapı önüne ama, ne nedir? Anlaşılmıyor. 
İçerde gezinirlerken bile evin tahtaları gıcırdıyor, 
duvarları zangırdıyor. Belki de Haçin'in en 
küçük, en derme çatma evi burası.

Bir saat geçti aradan sanki... Öyle geliyor 
Fatma hanıma. Lamba elinde bir erkek çıktı 
kapıya sonunda. Sarı ışıkta eller sarı, kollar 
kocaman ve kara, bir de sarı surat. Yüzünü 
kaldırmıyor Fatma hanım. Ellere bakıyor, yere 
indiriyor kafasını.

- Ne var? Nedir istediğin?
Eli ayağı titriyor Fatma hanımın. Yine yaşlar 

inmeğe başladı yanakları üstüne.
- Bu Gaytancızadenin haremi olur... Bir dilek

te bulunmağa geldik...
- Senin dileğin başım üstünde Seta, dedi 

Cebeciyan, ama elimden bir şey gelmez sanıyo
rum. Anladım ne istediğinizi...

- Nemiz var, nemiz yoksa senin olsun! dedi 
Fatma hanım. Altın, takı, kilim, hah... Ne varsa... 
Sesi titriyor. İnce, tatlı bir ses bu.

- Yalnız kocan mı içerde?
- Kardaşım da var. Hüsnü...
Cebeciyan şimdi bir şey sormuyor. Lambayı 

öne uzattı. Sarı ışıkta Fatma hanımın kara 
çarşafa sarılı bedeni tombalacık, yumuşacık... 
Yüzüne tuttu lambayı, kadın başını yere indirdi. 
Lamba tutan el titredi o zaman.

- İçeri gelin! Belki bir yolunu buluruz!.
Cebeciyan önde, kadınlar ardında daracık 

merdivenden çıktılar. Aydınlık bir odadalar 
şimdi. Duvarda şifte lamba yanıyor, 
Cebeciyan'ın elindekiyle üç oldu lambalar. Bir 
küçük masa üstü yiyecek dolu. Şişeler var, iki 
tane kadeh var. Hiçbir yanı görmüyor Fatma 
hanım. Şimdi tek istediği buradan hemen çıkıp, 

gitmek. Oysa gün boyu bu dakikayı bekledi. 
Cebeciyan kendisine bakıyor. Fatma hanımın 
gözleri hep yerde, ama biliyor, üstündeki bu 
bakışları hissediyor.

- Oturun!
Pencere önündeki sekiye iliştiler. Yüzük, 

küpe, altın, elmas ne varsa onun olsun, tek 
Mürsel efendiyi, Hüsnü'yü salıversin. Bir üst- 
lerindekilerle çıksınlar Haçin'den. Sandığın 
dibindeki sarı liraların sayısı belirsiz. Bin tane, 
belki daha da çok. Küpeler, elmas yüzükler, 
zümrüt gerdanlık...

Onları kurtarmak elimden gelmez! Diyor 
Cebeciyan. O iş artık bitmiştir. Benden çıktı. Ne 
karar verirlerse o olacak... Ama seni kurtarabilir
im...

- Ben mi? Bana ne olmuş?
- Seni... Yalnız seni... Yalnız seni kurtarabilir

im. O da hemen şimdi, bu gece benimle 
nikahlanırsın. Ondan öte hiçbir şey gelmez elim
den.

Fatma hanım başını kaldırdı, şimdi koca 
gavurun gözlerinin içine bakıyor. Titremesi de 
geçti, ağlaması da kesildi. Hükümet kapılarına 
dayandırtan, hükümet kapılarını yumruklattıran 
o bir kaç gün önceki güç geldi üstüne. Mürsel 
efendinin gözünün rengi nedir bilmez Fatma 
hanım, şimdi çam yarması sarı gavurun göz
lerinin içine korkusuz bakıyor.

Şaşkın bakınıyor Fatma hanım çevresine. 
Eline bir şey geçirse şimdi Cebeciyan'ın kafası
na vurabilir, parçalayabilir. Seta koluna yapıştı.

- Yür Seta! Yür gidek! Durmayak burda daha! 
Kapıya doğru atıldı. Seta ardı sıra gidiyor.

- İyi düşün! dedi Cebeciyan. Yarın sabah artık 
seni hiç kimse kurtaramaz...

- Yür! Fatma hanımın sesi bir erkeğinki gibi 
kalın ve sert şimdi. Yür Seta! Merdivenleri 
koşarak indi. Cebeciyan ayakta bakıyor. 
Karanlıklara karıştılar kadınlar...

Devamı Yarın...



13 Ağustos 2005 Cumartesi Sayfa 11
HHM ciuNLUK mi

Soru ve cevaplarla Klimalara dikkat edin
Memorial Hastanesi 
Dermatoloji Bölümü 
doktorları yaz 
aylarında sık görülen 
ayak mantarları ile 
ilgili sorularımızı 
yanıtladı.
Soru: Ayak mantarı 
nedir?
Mantar denen bir küf 
çeşidinin sebep 
olduğu deri rahatsı
zlığıdır. İnsanların 
çoğu ömürlerinde bir 
kez ayak mantarı 
geçirirler.
Soru: Sebebi nedir? 
Ayak mantarına 
sebep olan mantar
lara herkes maruz 
kalır. Ancak niçin 
bazı insanlarda 
geliştiği bilinmemek
tedir. Yıkama sonrası 
kurutulmayan ayak, 
sıkı çorap ve 
ayakkabılar, ılık iklim 
nemli bir ortam oluş
turarak mantarların 
çoğalmasını sağlar. 
Soru: Bulaşması 
nasıl olur?
Bulaşma genellikle 
terlik, çorap, 
ayakkabı, havlu gibi 
ortak kullanılan 
eşyalardan veya 
banyo, küvet, plaj, 
hamam ve benzeri 
ortak zeminlerden

ayak mantarı

olabilir. Genellikle 
çok bulaşıcı olduğu
na inanılır. Ancak 
aynı evi paylaşan 
insanlarda bile 
görülmeyebilir.
Soru: Görüntüsü 
nasıldır?
Hepsi oldukça kaşın
tılıdır.
Soru: Tedavide neler 
kullanılır?
Krem ve spreyler ile 
tedavi edilir. Ciddi 
rahatsızlıklarda ağız
dan hap tedavisi 
yapılır. Bazı vakalar 
tedaviye direnç 
gösterebilir.
Soru: Tedavi 
edilmezse ne olur? 
Deri bütünlüğü bozul
duğundan diğer 
mikroplar çatlak ve 
yarıklardan girerek 

yılancık denen 
hastalığa yol 
açabilirler.
Soru: Niçin 
tekrarlar?
Tedavi ile dökün
tü geçse bile 
mantarlar deride 
yaşamaya devam 
eder. Ve uygun 
şartlarda tekrar 
hastalığa yol 
açarlar.
Soru:
Tekrarlamaması 

için alabileceğim ted
birler var mı? 
Her gün ayağınızı 
yıkayın, Ayağınızı, 
özellikle ayak parmak 
aralarınızı sürekli 
kuru tutun, Özellikle 
yazın kapalı 
ayakkabılar giymeyin, 
2-3 çift ayakkabıyı 
dönüşümlü olarak 
kullanın, ayakkabı 
kurumadan tekrar 
giymeyin, Pamuklu 
çoraplar giyin ve 
günlük olarak 
değiştirin, 
Başkalarının havlu ve 
ayakkabılarını kullan
mayın, Mümkünse 
evde çıplak ayakla 
gezin, Yazın 
ayakkabılarınıza man
tar önleyici pudralar 
serpin,

Sıcak havalarda en 
iyi kurtarıcı olarak 
bilinen klimaların 
doğru kullanılmadığı 
takdirde tehlikeli ola
cağını kaydeden 
Denizli Devlet 
Hastanesi (DDH) 
Fizik Tedavi Uzmanı 
Dr. Mehmet Beşir 
Türkmen, 
"Klimaların bilinç
sizce kullanımı 
çocuk, yaşlı ve astım 
hastalarına çok zarar 
verebilir" dedi.DDH 
Fizik Tedavi Uzmanı 
Dr. Türkmen, doğru 
kullanılmayan kli
maların, bir takım 
ağrı sendromları, 
boyun ve bel tutul
maları, adale roma
tizmaları, yüz felci, 
burun kanamaları, 
böbrek ve idrar yol
ları enfeksiyonları, 
üst solunum yolları 
enfeksiyonları, 
sinüzit, bronşit, 
astım krizleri, zatür
ree ve en korkulan 
bir hastalık olan lejy- 
oner hastalığına 
sebep olabildiğini 
belirterek, "Lejyoner 
hastalığı, klimaların 
nemlendirme 
bölümünde üreyen 
küf mantarlarının 
sebep olduğu bir

hastalıktır.
Hava solunduktan 

4-6 saat sonra 
başlayan ateş, baş 
ağrısı ve nefes dar
lığı gibi griple karışık 
bir zatürre tablo
sudur. Hastanın 
acilen hastanede 
bakım ve tedavisi 
gerekmektedir" dedi. 
Klimaların bakım, 
onarım ve temi
zliğinin aksatılma
ması gerektiğini 
kaydeden Uz. Dr. 
Türkmen, "Sıcak yaz 
günlerinde ateş bas
ması, halsizlik, uyku 
hali, yorgunluk, baş 
dönmesi, nefes 
almada güçlük gibi 
şikayetler çok sık 
görülmektedir. Bu 
nedenle bulunduğu
muz iş yerlerindeki 
ısı düzeyi rahat 
çalışabileceğimiz bir 
düzeyde olmalıdır. 
Bu amaçla klimalar 
çok mükemmel 
araçlardır. Yalnız 
böyle bir ortamda 
çalışanlar, dikkat 
etmedikleri takdirde 
bir çok hastalığa 
yakalanabilir.
Klimalar, ortamdaki 
havayı da kuruttuk
ları için bol sıvı alın
ması unutulma

malıdır. Klimalar ev 
ve iş yerlerine gelişi 
güzel ve bilinçsizce 
yerleşti rilmemelidir. 
Bir çalışma ortamına 
klima sistemi yer
leştirilirken, masa ve 
oturma düzeninin 
uygun olması, bu 
konuda uzman bir 
hekime danışılması 
daha doğru olur. 
Soğuk hava direkt 
olarak insanların 
tepelerine, baş, 
boyun, sırt ve omu
zlarına gelmemelidir. 
Odanın metrekare 
hesabı yapılarak, en 
az elektrik sarfiyatıy
la, en yüksek ver
imlilikte sağlıklı bir 
soğutma yapacak 
klimalar kullanıl
malıdır" şeklinde 
konuştu.
Kimaların neden 
olduğu hastalıkları 
önlemenin en kolay 
yolu olarak havanın 
birden değil yavaş 
yavaş soğutulması 
gerektiğini 
ifade eden 

Uz. Dr. Türkmen, 
"Klimayı hemen en 
soğuk ayarına değil, 
birkaç dakika 
aralıklarla derece 
derece düşürerek 
ayarlamalıyız.
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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. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 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 Tanm 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 işi. 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)
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Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28
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METRO 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 3571

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 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
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2208 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
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Doğalgaz ışı sistemleri
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in doğalgaz'a 
geçmesiyle başlayan 
iş hacmi gün 
geçtikçe büyüyor. 
Doğalgaz sisteminde 
isim yapan Isısan 
Buderus firmasının 
Gemlik temsilciliği 
dün düzenlenen 
törenle açıldı. 
KSK Mühendislik 
Ltd. Şti. İstiklal 
Caddesi Baytaş 
Körfez sitesinde 
büyük bir katılımla 
açıldı.
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül'ün 
yanı sıra AK Parti

Bursa Milletvekili 
Zafer Hıdıroğlu'nun 
ile İlçe başkanı 
Enver Şahin, İl Genel 
Meclis üyeleri ile 
belediye meclis 
üyelerinin katıldığı 
törende birçok 
vatandaş katıldı. 
Gemlik'te 
Doğalgaz çalış
malarının başla
masıyla çığ gibi 
büyüyen hizmet sek
töründe ön planda 
yerini alan
KSK firması yetkili 

elemanlarıyla hizmet 
vermeye 
hazırlanıyor.

AKP Bursa 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu, İlçe 
Kaymakamı 
Mehmet Baygül 
ve konukların 
birlikte yaptığı 
açılışta Isısan 
Buderus Doğalgaz 
sistemleri firması 
halkın hizmetine 
açıldı.
Doğalgaz sistem
lerinde Kombi, 
Kazan, Kalorifer 
tesisatı, Klima, 
Havalandırma ve 
Sıhhi tesisat taahhüt 
işlerinde hizmet 
verecek olan firma

Alman patentiyle kesen Milletvekili Gemlik halkına
çalışıyor. Zafer Hıdıroğlu, hayırlı olmasını

4^00“ MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

ÇjsısaiT>
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



10, kattan allamak isledi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Hükümet Konağı yanında bulunan Şirin Plaza’nın teras katına 
çıkan Sabiha Akay(41) adlı kadın intihar girişiminde bulundu.

AKP’nin 4. yılı
Çok partili demokrasiye geçtiğimizden bu 

yana kurulduktan sonra seçimlere katılarak, 
iktidara gelen parti sayısı çok azdır.

Demokrat Parti 1946’da kuruldu ama 
1950’de iktidar oldu.

Bunun dışında 1984 yılında seçimlere 
katılan Anavatan Partisi kurulduktan sonra 
ilk kez iktidar olan parti ünvanını kazandı.

Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve 
Kalkınma Partisi ise 4 yıl önce 57. 
hükümetin aralarındaki anlaşmazlık 
nedeniyle erken seçim kararı alması üzerine 
kuruldu.

2002 yılında yapılan genel seçimlerde ise 
tek başına iktidara geldi.

Seçimlere katılma oranı çok düşüktü.
Halk sandığa gitmemişti.
Ama gidenler arasında en çok oyu alarak 

iktidara geldiler.
AKP kurucularının büyük çoğunluğu ka 

patılan Fazilet Partisi’nden gelme, Erbakan 
Hoca’nın milli görüş doktrini ile yetişmiş 
kişilerdir.

Büyük çoğunluğu da imam Hatip köken
lidir.

Yani Hoca’nın “Bizim arka bahçemiz” 
dediği İmam Hatiplidirler...

Radikal bir kökenden yetişen AKP’liler, 
büyük dönüş yaparak birden batılı oldular.

AB’ye karşıydılar, AB’yi savunuyorlar..
ABD’ye karşıydılar, emirlerinden çıkamı 

yorlar.
Yaklaşık üç yıldır AKP iktidarı ile 

yönetiliyoruz.
AKP geçek yüzünü gösteriyor mu?
Pek sanmıyorum ama, iktidarda kalmak 

için akıllı bir strateji uyguluyor.

Gemlikliler önceki gün 
ilginç bir intihar 
olayı ile karşılaştılar.
41 yaşında Sabiha Akay 
adlı ev kadını kimseye 
görünmeden çıktığı 
10 katlı Şirin Plaza’nın 
terasından intihara 
kalkıştı. Kadını terasta 
gören çevre esnafı kurtar
mak için terasa çıkarak, 
kadının atlamaması için 
ikna etmeye çalıştı.
Hiç konuşmayan 
Sabiha Akay atlayacağı 
sırada Uğur Yıldız 
adlı bir genç 
tarafından kurtarıldı. 
Akay’ın ruhsal durumu
nun bozuk olduğu 
öğrenildi. Bu nedenle, 
Gemlik Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’nden 
Bursa Devlet Hastanesi’ne 
sevkedildi.

Haberi sayfa 3’de

274 metrekare alan üzerine yapılacak caminin 4 katlı olacağını açıklandı

Yeniköy’de 
yeni caminin 
temeli atıldı

Sabiha Akay adlı 41 yaşın
daki kadın, Şirin Plaza’nın 
10. katında bulunan terasa 
çıkarak, ayaklarını aşağıya 
sallandırdı. İntihar etmek 
isteyen sakinleştirildikten 
sonra emniyette ifade verdi 

Yeniköy meydanında bir süre 
önce yıkılan ve yeniden 
yapımı için projelendirilen 
cami inşaatının temel atma 
töreni dün yapıldı.
274 metrekare alan üzerine

yapılacak caminin 4 katlı ola
cağını açıklanan cami inşaa 
tının köy halkı ve yöre inşa 
nının yardımlarıyla kısa 
sürede bitirilmesi için destek 
verileceği belirtildi. Sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yine yeni yeniden
Anımsadığım kadarıyla bir Nilüfer 

şarkısının sözleri..
O’nun sözleriyle merhaba..
Ara verdik.
Dinlendik.
Yeniden karşınıza çıktık.
Ama bu arada gördük ki gazetecinin 

tatili yok.
Çevrede olup bitenler düşünceleri bir 

türlü rahat bırakmıyor.
Medya dünyasında yaşananlar..
Israrla sürdürülen dış politika hataları..
Hataların yol açtığı zaafiyetler..
Sosyal yaşam bozuklukları..
Ekonomik sıkıntılar.
Ulusun başından eksilmeyen iç ve dış 

belalar..
Belayı defetmeye çalışan ulusal 

güçler.
Ayak direyen iş bilmez işbirlikçiler.
Elbisesi alengirli,zarfı süslü insanlar 

ortalıkda dolaşıp kantarın topuzuyla 
uğraşıyorlar.

Mesela başbakanın aydınlarla buluş
ması..

İyi mi kötü mü ayırt etmek zor.
Paranoyak olduk hepimiz.
İşin içinde iş arıyoruz.
Kendi kendimize mi akıl ettik?
Birileri mi dürtükledi?
Olumlu bir adım mı?
Yoksa hedef saptırmaca mı?
Vakit kazanma taktiği mi?
Çözüm yöntemi mi..
Düğüm nedeni mi?
Sonuçları zaman içinde gözlenecek bir 

adım.
Temkinli yaklaşıp tedbirli olmayı 

gerektiren bir durum.
Çünkü;
Canlar yanıyor.
İçler acıyor.
Türkiye’nin güneyinde ciddi siyasal 

oyunlar oynanıyor.
Ateşler yakılıyor.
Orta ve uzun erimli tasarımlar yapılıy

or.
Tasarımları uygulayacak yeni insan 

tipleri oluşturuluyor.
Ateş ortalığı kasıp kavururken elinde 

bidonla dolaşanların yangında nasıl bir 
işlev üstleneceklerini kestirmek zor.

Köpük mü dökecekler..
Benzin mi?
Kuşkusuz yangını söndürmeye giden

ler iyi niyetlidir de..
Ben ortamı hazırlayanların düşünce 

yapılarından kuşkuluyum.

Tel : (0.224) 514 62 02 
; GSM: (0.537) 933 2526
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Seyfettin Şekersöz 
Senaryosunu Renan 
Bilek'in yazdığı, 
Mustafa Baykan'ın 
öykülendirdiği ve 
”2005 Afife Jale En 
İyi Yönetmen" 
ödülünü alan Şakir 
Gürzumar tarafından 
yönetilen "Ay 
Almancı, Vay 
Almancı" adlı oyun 
Umurbey'de sahne
lendi.
Koç Holdung'in köklü 
kuruluşlarından ve 
Traktör sektörünün 
lider firması olan 
New Holland Trakmak 
A.Ş.'nin organize 
ettiği etkinliklerde 
Devlet Hiyatrosunun 
genç sanatçılarının 
bir araya gelerek 
oluşturulan New 
Holland Trakmak 
Tiyatrosu çıktığı 
Anadolu turnesinde 
Umurbeyli tiyatro 
severlere eğlenceli 
bir akşam yaşattılar. 
Türkiye genelinde 60 
farklı noktada 
sergilenecek oyun

ADNAN TURAN 
jlHer tüirİü araç devir* 

? Yeni kayıt
Plaka , Ruhsat, Fenni muayene 

Sigorta^ işlemleri yapılır. <

Trakya'dan başlayıp 
Ege, Akdeniz, İç 
Anadolu,Güney Doğu 
Anadolu ve Doğu 
Anadolu bölgelerinde 
devam edecek oyun 
Adapazarı'nda nokta
lanacak.
"Ay Almanca, Vay 
Almancı" 
İstanbul Devlet 
Tiyatrosu'nun genç 
oyuncuları tarafından 
sahnelenen oyunda, 
bir New Holland 
Traktör'de oyuncular 
arasında yer alıyor. 
Oyunda ikinci kuşak 

Almancı Ahmet'in 
Almanya'daki 
yaşam koşulların
dan bıkıp karısı 
İnge ile birlikte çift
lik yapmak için 
köyüne dönüşünün 
hikayesi anlatılıyor. 
Hikaye, kısaca 
şöyle: 
"Sadece köy 
yaşamını değil, 
Türkiye'nin yaşam 
tarzını bile 
bilmeyen Ahmet ve 
karısının çiftçiliği 

oğrenmesrgerekıyor. 
Karı-koca köy 
yaşamına uyum 
göstermek için çok 
gayretli ve iyi niyetli 
olmalarına rağmen 
bilmedikleri ve 
zamanla 
öğrenebildikleri bu 
yalın yaşam tarzına 
alışmaları kolay 
olmayacaktır. Bu 
süreçte köylülere 
oldukça garip gelen 
ve bu kadar basit 
şeyi nasıl anlamıyor- 
lar-beceremiyorlar 
dedirten sakarlıklar

yabancı bir yaşam 
tarzına adapte 
olmaya çalışırken, il 
yaşamın aslında 
büyük bir Avrupa 
kentinde öğrendik
lerinden çok daha 
yalın olduğunu ve 
sevginin çok kolay 
paylaşılabildiğini fark 
ederler. Ahmet, kendi 
topraklarında unut- 
tuğu ya da yaşaya- i 
madiği benliğini 
yeniden bulmaya 
başlar.
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Şirin Plaza’nın üst katına çıkan kadın atlarken kurtarıldı

10. kattan atlamak istedi
Hükümet Konağı yanında bulunan Şirin Plaza’nın teras katına 
çıkan Sabiha Akay(41) adlı kadın intihar girişiminde bulundu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sabiha Akay(41) 
adındaki bir kadın, 
10 katlı Şirin 
Plaza’nın teras 
katına çıkarak, 
kendini boşluğa 
bırakacağı sırada 
Uğur Yıldız 
adlı genç tarafından 
kurtarıldı.
Olay, Cumartesi 
günü saat 18.oo 
sıralarında 
meydana geldi.

Şirin Plaza’nın 10. katından atlamak isteyen 
Sabiha Akay, kurtarıldıktan sonra 
ambulansla hastaneye sevkedildi.

Şirin Plaza ve 
Gazhane 
Caddesi’ndeki 
konutların kapısın
dan giren Sabiha 
Akay, adlı kadın, 
asansör 
ile üst kata çıktı. 
Teras katına çıkan 
kadın, Plazanın 
İbrahim Akıt Caddesi 
yönündeki köşesine 
gelerek ayaklarını 
aşağıya sarkıttı. 
Bu arada çevredeki 

esnaf tarafından 
fark edilen intihar 
girişimi üzerine 
bir anda Plaza 
önü meraklı 
vatandaşlar 
tarafından doldu. 
Durum güvenlik 
güçlerine bildirildi. 
Bu arada 
Bayramoğlu Emlak 
firmasında çalışan 
Uğur Yıldız adlı 
genç de terasa 
çıkanlar 
arasındaydı. 
Kendini aşağıya 
atmak üzere 
olan kadın 
kendini ikna etmek 
isteyenleri 
dinlemedi.
Tam atlayacağı 
sırada Uğur 
Yıldız, kadını 
belinden yakaladı. 
Polis tarafından 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis ile 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan kadın 
psikiyatris 
tarafından 
sakinleştirildikten 
sonra emniyette 
ifade verdi.
RUHSAL 
SORUNLARI 
VARMIŞ

Emniyette ve 
hastanede 
çelişkili ifadeler 
veren Sabiha 
Akay’ın Uğur 
Sitesi’nde evinin 
yıkıldığı, eşiyle 
arasının 
açık olduğu, 
gazetecilere 
kızdığı için bu 
girişimde 
bulunduğunu 
söylediği ve 
söylenenlenin 
çelişkili olduğu 
öğrenildi. 
Psikolojik 
durumunun 
bozuk olduğu 
belirtilen Sabiha 
Akay’ın Bursa 
Devlet Hastanesine 
sevkedildiği
öğrenildi. Sabiha Akay adlı kadın intihar girişiminden kurtarıldıktan 

sonra polis tarafindan hastaneye sevkedildi
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274 metrekare alan üzerine yapılacak caminin 4 katlı olacağını açıklandı

Yeniköy’de yeni caminin temeli atıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Duvarlarında hasar 
meydana geldiği için 
yıkılan Yeniköy 
camisinin yerine 
yapılacak cami 
inşaatının temeli 
düzenlenen 
törenle atıldı.
Yeniköy meydanında 
bir süre önce yıkılan 
ve yeniden yapımı 
için projelendirilen 
cami inşaatının 
temel atma törenine 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ve Müftü

vedigermakemelerilehivnM^leyiz

ENEN SalhrttaeHrt'
alık tutma zevkini 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

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

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

Yusuf Şahin'in 
yanı sıra siyasi 
parti temsilcileri ve 
AK Parti İl Genel 
Meclisi üyeleri ve 
misafirler katıldı. 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği'nin tüm 
üyeleriyle birlikte 
katıldığı temel 
atma töreninde 
konuşan Muhtar 
Cemil Gündüz 
ile Cami Yaptırma 
Derneği Başkanı 
Halil Baransel 
törene katılan 
konuklara 

teşekkür ettiler. 
Orman Köyü 
olduğu için 
köyün neredeyse 
tamamının orman 
sabıkası olan 
Yeniköy’de 7 
sabıkasız kişinin 
bir araya gelerek 
dernek kurmalarının 
sevindirici 
olduğunu söyleyen 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
inşaatın 
köy halkı ve yöre 
insanının yardım
larıyla kısa sürede 
bitirilmesi için 
destek verileceğini 
söyledi.
274 metrekare 
alan üzerine 
yapılacak caminin 
4 katlı olacağını 
açıklayan Dernek 
Başkanı Halil 
Baransel, zemil 
katta gasilhane, 
şadırvan ve tuvalet, 
ikinci katında

sosyal hizmet 
odaları ile üçüncü 
ve dördüncü kat
larında ise 
ibadethane 
bölümü 
olacağını söyledi. 
Dualar arasında

temeline kurban 
kesilen cami 
inşaatının 
kurdelesini 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
misafirlerle birlikte 
keserken temeli ilk 

harcı kürekle 
kendisi koydu.
Misafirlere 
temel atma 
töreninden sonra 
geleneksel pilav ve 
ayran ikram edildi.
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Bir süre önce yıkılan ve yeniden yapımı için projelendirilen cami 
inşaatının ilk harcını Kaymakam Baygül atılırken, kurban kesildi
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AK Parti 4. ncü yaşını kutluyor
14 Ağustos tarihinde 4 
yaşını kutlayan AK Parti 
iktidara geldiği başarılı 
yıllarını değerlendirdi. 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin yaptığı 
yazılı basın açıklamasında 
milletimizin emanetini 
ilk günkü gibi gayretle 
sahiplenmenin haklı 
gururunu yaşadıklarını 
ifade etti.
Türkiye AK Parti iktidarıy
la birlikte sınıf atladığını 
söyleyen Şahin, "Bu 
gerçek sadece büyümede 
kırılan rekorlar, milli, 
gelirde yaşanan artışlar, 
tek haneli enflasyon 
rakamları ile değil, milli 
gelirde yaşanan artışlar 
ile Türkiye'de değişimi 
yakından izleyen yerli 
ve yabancı uzmanlar 
tarafından da dile 
getirilmiştir" dedi.
Türkiye'nin bu günkü 
meselesinin siyasetin 
kısır çekişmelerinin dışın
da gücünü dinamik ve 
küresel güç olma yolunda 
halkının refahı ve zengin- , 
liği yönünde kullanmayı 
hedefleyerek bunu 
başardığını ifade eden 
Enver Şahin, "AK Parti 3

yıla yaklaşan iktidarı 
döneminde sadece 
Türkiye'yi sapladığı 
sapladığı sorunlardan 
çıkardığı kalmamış, 
yapısal değişiklikler ve 
icraatla ona yeni bir rol 
biçmiş, yeni bir kulvara 
sokmuştur. Her şeyden 
önce siyasette 'zihniyet 
dönüşümü' yaşanmış, 
siyasi bir rant aracı 
olmaktan çıkmıştır.
Esnafımız yeniden kepenk 
açmaya başlamış, 
çiftçilerimiz toprağıyla 
barışmıştır. İşçilerimiz, 
üretim süreçlerine dönüş 
yolundadır. İhracatımız 
yeni rakamlara koşmuş, 
yerli/yabancı yatırımlar 

artmış, turizm atağa kalk
mış, yolsuzluk kanalları 
kapatılmıştır. Kurulduğu 
günden bu yana halkın 
teveccühünü kazanan 
ve gücünü halktan alan 
AK Parti iktidarı genel 
ve yerelde başarıiı 
çalışmalarda bulunmuş
tur. Dış politikada 
başarılı bir yol çizen ve 
Türkiye'nin saygınlığını 
tüm ülkelere kabul ettiren 
AK Parti iktidarı 4 yıl 
olduğu gibi her yıl 
yeniden doğmuş ve 
kurulmuşçasına tüm 
gücüyle çalışmakta ve 
halkın teveccühünü 
kazanmaya da devam 
edecektir." dedi.

Piknik günü zehir oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Dün öğlen saatlerinde 
Gemlik çıkışı manastır 
mevkiinde meydana gelen 
kazada can kaybı 
olmazken araçlarda 
bulunanlar şok geçirdi. 
Gemlik'ten Kumla 
istikametine piknik 
gezisine gittikleri 
belirlenen Taçi 
Kâhraman'ın kullandığı 16 
ZR 039 plakalı özel araç 
ile Kumla istikametinden 
gelen Ergun Bekçe'nin 
kullandığı 16 BEC 83 
plakalı özel oto 
kavşakta kafa kafaya 

çarpıştı. Çarpma sonu
cunda iki araçta da maddi 
hasar meydana gelirken 
kazayı ucuz atlatan 
sürücü ve aileleri ise 
yol kenarında kazanın 
şokunu bir süre 
atlatamadılar.
Gemlik çıkışında 
bulunan kavşakta 
çıkış yapmak isteyen 
araçların büyük sorun 
yaşadıkları gözlenirken 
dünkü kazada can kaybı 
olmaması ise 
iki tarafı sevindirirken 
araçlarda büyük ölçüde 
hasar meydana geldi.

GEMLİK’TE BİR İLK

TOMEJKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
✓ ULTRASONOGRAFİ (US)

< RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
Z' 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

J GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.30 17.00

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

UITAASONOGAAFİ
Merkezimizde en son teknoloji Ultrasonografi 

Cihazı bulunmaktadır.
Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar hastalık

larım teşhis edebilmekteyiz.
Gebelikte kullandığımız dünyanın en gelişmiş
4 boyutlu Ultrasonografi cihazıyla bebeği anne 

karnında canlı bir şekilde renkli olarak görmekteyiz.

ACİL 
DURUMLARDA 

24 SAAT 
513 65 29 NOLU 
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.

TEL: 513 65 29 • 30
FAX: 513 65 18

Adres: Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
Dutluk Sok No: 3 -GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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ADSL ücretlerinde
indirim yapıldı Kavakçılığa hışı kameralı önlem

ADSL ücretlerinde 
indirim yapıldı 
Türk Telekom, internet 
servis sağlaycılarına 
yönelik ADSL veri akış 
erişiminde yeni tarife 
uygulanacağını bildir
di. Yeni tarife ile ADSL 
ücretleri ucuzluyor.
13 Ağustos 2005 12:53 
TT’den yapılan açıkla
maya göre, ilan edilen 
yeni ücretlere yüzde 
18 KDV ve yüzde 15 
ÖİV dahil bulunuyor. 
Söz konusu hizmete

ilişkin İSS başvuru
larının Türk Telekom 
Pazarlama Dairesi 
Başkan lığ ı’ na yapıl
ması istendi. İSS’lere 
yönelik yeni tarife 
şöyle olacak.

Hızı(Kbit/s) Bağlantı 
Ücreti (YTL) Aylık 
Ücret (YTL) 
256/64 59 34,61 
512/128 59 70,04 
1024/226 59 116,30 
2048/512 59 176,03

Devlet Bakanı Kürşad 
Tüzmen akaryakıt 
kaçakçılığı ile mücadelede 
elektronik kontrollere 
geçeceklerini belirtirken, 
akaryakıt depolarını kam
era ve elektronik ölçümler
le Ankara'dan izleyecek
lerini söyledi.
Devlet Bakanı Tüzmen, 
yaptığı açıklamada, 
gümrüklerde kaçakçılıkla 
mücadeleyi, aralıksız bir 
şekilde 
sürdürdüklerini ifade 
ederek, son dönemlerde 
artan akaryakıt ve sigara 
kaçakçılığını önlemek için 
yeni tedbirler aldıklarını ve 
almaya devam 
edeceklerini vurguladı. 
Bu kapsamda gümrük 
sahalarındaki akaryakıt 
depolarını tam kontrol 
altına alacaklarını belirten 
Tüzmen, depoların bulun
duğu bölgelere 
kameralar yerleştirerek, 
giriş çıkış trafiğini 
denetleyeceklerini, 
ayrıca akaryakıt depoları
na elektronik ölçüm ciha
zları koyacaklarını

kaydetti.
Bakan Tüzmen, 
"Akaryakıt depolarındaki 
tüm hareketleri 
Ankara'daki Gümrük 
Müsteşarlığındaki merkez
den izleyeceğiz" dedi. 
Bunu gerçekleştirmek için 
hukuki altyapının tamam
landığına işaret 
eden Tüzmen, uygulamaya 
önümüzdeki günlerde 
başlayacaklarını bildirdi. 
Gümrüklerde teknolojiden 
azami ölçüde yararlandık
larına dikkat 
çeken Tüzmen, 
şunları söyledi: 
"Şu anda birçok gümrük 
kapımızı Ankara'daki 
merkezimizden canlı 
olarak izleyebiliyoruz.
Araçların hareketlerini, 
gümrük sahamızdaki 
çalışmaları anında göre
biliyoruz. Yaşanabilecek 
sorun, sıkıntılara, 
anında müdahale etme 
olanağına sahibiz. 
Gümrüklerde otomasyon 
çalışmalarımız da 
devam ediyor. Gümrük 
işlemlerinin elektronik 

ortamda 
yapılması konusunda 
büyük mesafe aldık. 
Kaçakçılıkla 
mücadele de en 
yeni teknolojilerden yarar
lanıyoruz. Akaryakıt 
kaçakçılığını önlemek 
için de teknoloji sonuna 
kadar kullanacağız." 
-"SİGARA
KAÇAKÇILIĞINI 
ÖNLEMEK İÇİN 
ÇALIŞMALAR 
SÜRECEK"- 
Sigara kaçakçılığını önle
mek için geçtiğimiz gün
lerde sigara 
üreticileri ile toplantılar 
yaptıklarını hatırlatan 
Bakan Tüzmen, 
yurtiçi ve yurtdışında 
sigara fiyatlarındaki aşırı 
farklılığın 
kaçakçılığı artırdığına 
dikkat çekti.
Sigara kaçakçılığını önle
mek için sigara üreticileri 
ile ortak 
çalışma yaptıklarını 
belirten Tüzmen, söz 
konusu çalışmaların 
süreceğini bildirdi.

E i 
İI 
I 
i 
I I i

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

£SS ADA PANSİYON
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Mrk.: Hamldlye Mah. Kumru Sok. No:1 , ....... .... .
Tei: (0.224) 514 3o 52 gemlik Dereağzı Mevkii ■ Bııyukkumla / GEMLİK
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. 1

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA Rezervasyon Tel: 539 03 03
Tel: (0.224) 363 98 72 J
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Kampanyada 320 bin 
bilgisayar hedefleniyor

Yüksek
sıcaklık etkili

olacak
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Bilgisayarlı Eğitime 
Destek 
Kampanyası'nın 320 
bin adet bilgisayarı 
kapsadığını, bunun 
120 bininin devlet 
tarafından 
karşılanacağını 
belirterek, 
"Hedefimiz, 200 bini
ni de hayırsever 
vatandaş ve kurumlar 
vasıtasıyla sağlaya
bilmek" dedi. 
Bilgisayarlı Eğitime 
Destek Kampanyası 
kapsamında, Türkiye 
Tekstil Sanayi İşv
erenleri Sendikası 
(TÜTSİS) tarafından 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na 21 bin

Yüksek sıcaklık 
yurdun güney ve iç 
kesimlerinde 
önümüzdeki hafta 
ortasına kadar

adet bilgisayar 
bağışlanması ve bin 
adet bilgi teknolojisi 
sınıfı kurulmasına 
ilişkin protokol, 
Dolmabahçe'deki 
Başbakanlık Çalışma 
Ofisi'nde törenle 
imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik de, 5 
Haziran 2005'te 
başlatılan kampanya
da ilk etapta 320 bin 
bilgisayara ihtiyaç 
duyulduğunu, bunun 
120 bininin ihalesinin 
devlet olarak 

yapıldığını anımsa
tarak, "Bunu satın 
alıyoruz. Bu, 
Cumhuriyet tarihinde 
devletin piyasadan 
aldığı en büyük bil
gisayar ihalesidir. Bu 
çocuklarımıza feda 
olsun" dedi

etkili olacak.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan "Meteorolojik 
Uyarıya" göre, hava 
sıcaklıkları halen yurt 
genelinde ağustos 
ayı normallerinin 4-6 

derece üzerinde 
seyrediyor.
Önümüzdeki hafta 
ortasına kadar hava 
+sıcaklıkları yurdun 
güney ve iç kesim
lerinde 2-3 derece 
daha artacak.
Yüksek sıcaklık 
nedeniyle oluşabile
cek olumsuzluklara 
karşı vatandaşların 
tedbirli Olmaları 
gerekiyor..

Tarım Bakanlığından uyarı 
‘Enerji içeceklerine dikkat’

Internet kullanımı artıyor
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nın 4 Şubat 
2005'te Resmi 
Gazete'de yayımladığı 
son tebliğle, enerji içe
ceklerinin kafein mik
tarına göre "Düşük 
kafeinli enerji içecek
leri (en fazla 150 
miligram/L)", ve 
"Yüksek kafeinli enerji 
içecekleri (150-320 
miligram/L)" şeklinde 
iki grupta değer
lendirilmesi, enerji içe
ceklerinin yeniden 
sorgulanmasına neden 
oldu.
Enerji içecekleri ilaç 
değil, gıda kapsamın
da satışa sunuldukları 
için marketlerde, 
bakkallarda, benzin 
istasyonlarında kon
trolsüz olarak satılıyor. 
"Enerji içeceği" olarak 
ad landırıld ıklan için 
de, sağlık için yararlı 
olduklarına inanılıyor. 
Çekici tanımlamalar bu 

içeceklerin özellikle 
öğrenciler, sporcular 
ve aktivitesi yüksek 
kişiler arasında 
popülaritesini artırıyor. 
Genellikle yoğun 
aktivite öncesinde ya 
da sonrasında kul
lanılıyor, gece kulüp
leri, barlar ve öğrenci
lerin katılımının yük
sek olduğu yerlerde 
çoğunlukla votka ya 
da viskiyle birlikte 
alınıyorlar. Enerji içe
ceğini alkolle 
karıştırarak alan 
öğrenciler, bu şekilde 
kullanmanın 'uçma' 
olarak tanımladıkları 
duruma neden 
olduğunu ifade 
ediyorlar.
Ege Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 
Farmasotik Toksikoloji 
Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ferzan 
Lermioğlu, konuyla 
ilgili olarak şu bilgileri

|(Pİ
M pNeHgy FOR iıVıNg &“ ' 1’

verdi
"Enerji içeceklerinin 
içeriğinde enerji 
sağlayan temel bileşik
ler kafein ve şeker
lerdir. Kafein fiziksel 
ve zihinsel etkinliği 
nedeniyle popüler bir 
keyif maddesidir.
Öğrenciler sınavlar 
sırasında uyanık 
kalmak ve zihinlerini 
açmak amacıyla 
kahve, çay gibi kafeinli 
içeceklerin yanı sıra 
enerji içeceklerini kul
lanmaktadırlar. Enerji 
içeceklerindeki kafein 
miktarı bir büyük fin
can kahvedekine eş 

değerdir. Ancak kahve 
sıcaktır ve yavaş içilir. 
Enerji içecekleri hızla 
içildiği için kanda 
kafein düzeyi hızla 
artmaktadır.
Aslında kafein 
uyanık kalmayı 
sağlar; ancak uykuya 
ihtiyaç olduğunda 
kafein alarak uyanık 
kalmak performansı 
azaltır. Performansı 
artırmak için, yine 
kafein alınır. Bu kısır 
döngü kırılmadıkça, 
fiziksel ve mental 
performans olumsuz 
etkilenecektir."

Dünyada son 
25 yılın en 
önemli buluşu 
olarak göster
ilen internet, 
hızlı gelişimini 
sürdürüyor. 
Son verilere 
göre, yaklaşık 
6,5 milyar insanın 
yaşadığı dünyada 
internet kullanıcısı 
sayısı 1 milyar sınırı
na dayandı.
Türkiye'de ise 2000 
yılı sonunda 2 milyon 
olan internet kul
lanıcısı sayısı, son 
4,5 yılda yüzde 263,5 
ile, yüzde 160 olan 
dünya ortalamasının 
üzerinde arttı. 7 mily
on 270 bin internet 
kullanıcısı olduğu 
hesaplanan Türkiye, 
dünyada 24'üncü 
sırada yer alıyor. 
"internetworldstats"ı 
n araştırma şirketi

ACNielsen'e daya
narak yayımladığı 
verilere göre, halen 
dünyada yaşayan 6 
milyar 420 milyon 
insanın yüzde 13,9'u 
(938 milyon 711 bini) 
internet kullanıyor. 
Son 4,5 yılda dünya
da internet kul
lanıcılarının sayısı 
yüzde 160 arttı. Fakat 
bu oran Türkiye'nin 
de içinde bulunduğu 
Ortadoğu'da yüzde 
312, Karayipler ve 
Latin Amerika'da 
yüzde 277 ve 
Afrika’da yüzde 258 
olarak gerçekleşti.
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Belediyelerin vatandaşa borcu var ŞİİR KÖŞESİ
Belediyelerin vatandaşa 
borcu var!
Hükümet, sokak ve cad
delere park eden oto
mobillerden ücret alın
masını sağlayacak bir 
tasarı hazırlerken, 
belediyelerin vatandaşa 
otopark borcu olduğu 
Ortaya çıktı.
Hükümet, belediyelere 
gelir sağlamak için 
sokak ve caddelere 
park eden otomobiller- ' 
den ücret alınmasını 
sağlayacak bir tasarı 
hazırlığında... Ancak 
belediyeler, 1994'ten 
itibaren yapılan her yeni 
bina için otopark harcı 
ödeyen vatandaşa 
borçlu. 1994'te yürür
lüğe giren Otopark 
Yönetmeliği'ne göre, 
belediyeler ödenen harç 
karşılığında vatandaşa 
ücretsiz otopark tahsis 
etmek zorunda.
Belediyeler harç alıyor 
İmar Kanunu'nun 37. ve 
44. maddelerine 
dayanılarak hazırlanan 
yönetmelik gereği, 
nüfusu 10 binin 
üzerinde olan belediyel
er, bina içinde veya 
parselinde otopark

yapılması mümkün 
olmayan binalardan 
daire başına 1436 ile 7 
bin 180 YTL arasında 
harç alıyor. Ancak bu 
ücret, dairenin büyük
lüğüne ve konumuna 
göre değişiyor. Örneğin, 
daire 80 metrekarenin 
altında ise, 4 daireden 
bir otopark parası tahsil 
ediliyor. 150 metrekare 
ise her daire için bu 
harç alınıyor.
Belediyeler, harçları 
otopark hesabına 
yatırıp vatandaşın kul
lanımı için otopark yap
mak zorunda. 
Büyükşehirlerde ise, 

ilçe belediyeleri 
topladıkları harçları 
büyükşehir ' 
belediyesinin kamu 
bankalarında açılan 
otopark hesabına yatır
makla yükümlü. Fakat 
ilçe belediyeleri otopark 
harcını kendisi, başka 
amaçlar için kullanıyor. 
Bu kaynağın otopark 
inşası dışında kullanıl
maması hükmünü 
getiren yönetmelik, 
"Amacında kullanılıp 
kullanılmadığı da İçiş
leri Bakanlığı tarafından 
denetlenir" diyor. 
500 trilyon nerede? 
İstanbul Makine

Mühendisleri Odası 
Başkanı Faruk Sevim, 
İstanbul'da son 5 yılda 
ruhsatlı olarak 32 bin 
bina yapıldığını, bunun 
yaklaşık 20 bin 
kadarının otopark ücreti 
yatırdığını belirtiyor. 
İstanbul İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Başkanı Cemal Gökçe, 
bu rakamlara göre, son 
5 yılda Büyükşehir'in 
kasasına ortalama 
516 milyon 960 bin 
YTL girmesi gerektiğini 
söylüyor.
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
verdiği bilgiye göre, 
vatandaş ilçe 
belediyelerine otopark 
harcını yatırdı, ancak 
2003'ten bu yana 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin Vakıflar 
Bankası'ndaki otopark 
hesabına yalnızca 13 
belediye harç yatırdı. 
2003 yılından 2005 
Haziran'ına kadar 
yatırılan miktar ise 5 
milyon 744 bin 731 YTL. 
Büyükşehirde, 10 yılda 
toplanan para ise 
sadece 8 milyon 688 
bin 987 YTL oldu.

Demir Ali Baydar

Bilmece
Yer altının madenleri, 
Gani gani olan ülke, 
Halkı bakıp duran ülke, 
Bilin bakayım hangi ülke?

Borç almayı hiçe sayan, 
Tomar tomar faiz veren, 
Ben yemedim sen ye diyen, 
Bilin bakayım hangi ülke?

Bir milyara bakan varken, 
70 milyonluk nüfusuna, 
Doğru dürüst bakamayan, 
Bilin bakayım hangi ülke?

Seçimi vakti meydanlarda, 
Atma yarışı yapan, 
İcraatta geri kalan, 
Bilin bakayım hangi ülke?

Kalkınmayı beceremeyip, 
Kalkınmışın peşinden, 
Rica minnet koşan ülke, 
Bilin bakayım hangi ülke?

Emeklisi emekleyen, 
Dert üstüne dert ekleyen, 
Tez elden ölüm bekleyen, 
Bilin bakayım hangi ülke?

Cik cik ile cekcuk ile, 
Laklak ile şakşak ile, 
Yarım asır yiyip yatan, 
Bilin bakayım hangi ülke?

ÜNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ 1^.

New Holland Trakmâk 
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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Elektronik imzada Barbarosca

hızlı başlangıç
Türkiye'nin birçok 
gelişmiş ülkeyle eş 
zamanlı uygulamaya 
geçirdiği ıslak imza 
ile aynı hukuki 
sonuçları doğuracak 
elektronik imza (e- 
imza) uygulaması, 
hızlı başladı. 
Sektörde yetkili 2 
firma, özellikle ihra
catçılardan yoğun 
talep alıyor. 
Telekomünikasyon 
Kurumu'ndan e-imza 
sertifikası vermek 
için özel sektörde 
yetkilendirilen fir
malardan Türk Silahlı 
Kuvvetleri Elele

Vakfı'nın iştiraki 
Türktrust, kısa 
sürede 200'ün 
üzerinde sertifika 
verdi. Türktrust, 15 
Ağustos Pazartesi 
gününden itibaren 
kullanımın yaygın
laştırılması amacıyla 
internetten üç aylık 
ücretsiz deneme kul
lanımlarını açacak. 
Uygulamaya göre, e- 
imza almak isteyen 
vatandaşlar, firmalara 
şahsi ya da noter 
tespitiyle başvuruda 
bulunuyor. Elektronik 
imza sertifika 
sağlayıcısı firmalar

ise e-imza serti
fikalarını, adeta 
"ince eleyip sık 
dokudukları" bir 
değerlendirmenin 
ardından vermeye 
çalışıyor.
Yasa gereği e-imza

sertifika sağlayıcı 
kuruluşlar, sertifika 
güvenliğini sağlamak 
üzere fiziki şartlar ve 
kullandıkları sistem
lerde yüksek elek
tronik güvenlikle 
çalışıyor.

Yıl sonunda 
ekonomi ne olacak?

Cari işlemler açığı, 
artış oranları ilk 6 
aydaki trendde 
devam ederse, yıl 
sonunda 21.5 milyar 
dolar olacak.
Yıl sonunda dış 
ticaret hacmi 194.4 
milyar dolara 
ulaşırken, dış ticaret 
açığı da 42.3 milyar 
doları bulacak.
Geçen yılı 15.5 milyar 
dolarla tamamlayan 
cari açık, bu yılın ilk 6

ayında 13.7 milyar 
dolara ulaştı. Geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 38.3 artış 
gösteren cari açık, 
artış oranları bu 
doğrultuda devam 
ederse yılı 21.5 
milyar dolarla 
tamamlayacak. 
Artış eğilimi bu şek
ilde devam ederse, 
ihracat 76.1 milyar 
dolara, ithalat 118.3 
milyar dolara çıkacak.

Yıl sonunda dış 
ticaret hacmi de 194.4 
milyar dolar olacak. 
2004 yılında dış 
ticaret hacmi 160.6 
milyar dolarla, ihracat 
63.1 milyar dolarla, 
ithalat da 97.5 milyar 
dolarla kapatılmıştı. 
Cari açığı tetikleyici 
bir unsur olan dış 
ticaret açığı ise 2004 
yılında 34.4 milyar 
dolar olarak gerçek
leşmişti.

Bu yılın ilk 6 ayında 
geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
22.8 artarak 20 milyar 
dolara ulaşan dış 
ticaret açığı da yıl 
sonunda 42.3 
milyar dolara 
ulaşacak.
Yıl sonunda turizm, 
taşımacılık, inşaat ve 
işçi dövizlerden gele
cek toplam gelir ise 
15.6 milyar dolar da 
kalacak.

Konut ihtiyacı bu yıl 679 bin 600 olacak
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin,

Türkiye'de her yıl 
ortalama 500 binden

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

fazla konut yapımına 
ihtiyaç duyulduğunu 
belirterek, bu ihti 
yacın karşılanması ve 
düzenli yapılaşma 
için yeni sistem 
oluşturulmasına 
yönelik çalışmalar 
yapıldığını bildirdi. 
Şahin, DYP 
Hatay Milletvekili 
Mehmet Eraslan'ın, 
emlak fiyatlarındaki 
artış, konut ihtiyacı ve 
ipoteğe dayalı uzun 
vadeli konut kredisi 
sistemine (mortgage) 
ilişkin soru önergesini 
cevaplandırdı.

Şahin, ülkede her yıl 
yaklaşık 500 binin 
üzerinde konut 
üretilmesine ihtiyaç 
olduğunu ifade 
ederek, "DİE ve 
DPT verileri esas 
alındığında; 2003 
yılında 599 bin 700 
olan toplam konut 
ihtiyacına karşılık 
yapı kullanma izni 
alan konut sayısı 
158 bin 392'dir.
2005 yılında toplam 
konut ihtiyacının ise 
679 bin 600 olacağı 
tahmin edilmektedir* 
dedi.

|M Barbaros BALMUMCU

Gemlikspor kulüp başkanına
Sayın Gemlikspor kulüp Başkanı’na lokal 

için yapılması gereken hususları açık ve 
samimiyetimle yazıyorum.

Siz Gemlikspor kulüp Başkanısınız, 
Başkanlığınızdan bugüne kadar size laik bir 
kulüp lokali olmadı.

Gençler ve üyeler nerede toplanacaklar?
Tarafınızdan kayıkhane tesislerini 

Gemlikspor lokali diye açılışını yaptınız, genç
lerin bir kısmı yavaş yavaş burada toplan
maya başlamışlardı.

Futbolcuların yanında bu mekanda bulu
nan pinpon ve bilardo masasından istifade 
eden gençler bir hayli fazlaydı.

Sayın Başkanım kulüp lokali buydu. Ve 
böylede olmalı.

Kayıkhane tesisini siz. Gemlikspor adına 
kirala-dığımız aşikar bunun ana temeli 
Gemlikspordur. Basketbol, futbol, pinpon, 
bugün yelken sporuda Gemlikspor’un 
içindedir. Mekanlar ayrı yerde olabilir. Buna 
diyeceğimiz yok. Fakat bazı branşlar üvey 
evlat olmasın.

Yalnız şunu üzülerek mi? Sevinerek mi? 
yazayım bilmiyorum. Boş duran bu yelken 
lokaline siz mi? Yelken komodoru mu? Yoksa 
Borusan Lojistik mi? karışıyor.

Bu tesisin içi boş, gençlerden hiçbir kimse 
buradan istifade edemiyor. Optimis dersleri 
aşağıda yapılıyor.

Bana göre şahsi görüşümü yazıyorum, 
burası kişilerin oturabileceği bir mekan haline 
geleceğidir. Yani şunu demek istiyorum; Uye 
olacaksınız ve buraya eşinizle oturmaya, çay 
içmeye gelebileceksiniz. Evet ne güzel 
taraftarım, devamı olur mu? Olmaz mı? bile
mem.

Yalnız Gemlik gençliğinin toplanabilecek 
bir spor lokali olması gerekmez mi? Bu bütün 
dünyada böyledir.

Merdivenli yokuşta iyi kötü bir lokal vardı. 
Postacı buraya gelirdi, Bursa bölgesi bildiri- 

< leri burada toplanırdı.
Bugün postacı kayıkhane tesislerine git

tiğinde Gemlikspor’un burayla alaksı yok 
deniyor, yazık değil mi? Benim tanıdığım 
sayın Mehmet Turgut verdiği sözde durur.

Futbol şubesi için lokal olmalı, katlı 
otoparktan mı? verirsiniz. Kirayla mi? 
tutarsınız. Bilemiyorum bu sizin takdiriniz. 
Kulüp lokali üyelerin oturabilir bir mekan 
olmalı.

Bu lokal hem şahsınıza, makamınıza 
hemde Gemliklilere yakışır bir yer olması 
gerekmez mi?

Evet bir lokalin olması gerek, bu mekanada 
bakacak temizliği v.s. gibi işlerle alakadar ola
cak bir lokal amiri, yönetimden veya dışarı
dan maaşlı birini bulmanız gereklidir. Üyelerle 
yönetim arasındaki diyaloğu sağlayacak bir 
yer.

Bu lokal kirayla tutulduğu zaman 
çalıştırılırsa kendi kendini amorti eder, size 
yük olmaz.

İşte burada yetkili biri olduğu takdirde hem 
üye aidatlarını tahsil eder, hemde yapılması 
gerekli olan lisans işlerini bölge temasını 
yapar. Yönetimin illerini kolaylaştırır.

Yazdım, hatırlattım ve yapılması gereken 
husuları kısa olarak belirttim, takdir sizin.

Sayın Başkan siz hem Gemlikspor’un 
hemde Gemlik’in Belediye Başkam’sınız, söz
leriniz var; “gençlik için her şeyi yapmaya 
hazırım” dememişmiydiniz?

Bu yazımı tamamen samimiyetimden 
yazıyorum. Gençlik hiç olmazsa bir kısmını 
kahve köşelerinden kurtarın malumat almak 
isterseniz fikren size açığım.

Nasılsa Körfezspor’un bir lokali yoksa şu 
an Gemliksporda aynı durumda.

Belediye bayrağını asacak Gemlik ve 
Belediyeye yakışır yer olsun.
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Basit tedbirlerle çocuğunuzu kazalardan koruyun
Çevresini merak edip, 
herşeyi bilip, öğren
mek ve dokunmak 
isteyen çocukların 
görünmez kazalar 
yaşadığını belirten 
uzmanlar, evde, 
bahçede, sokakta 
meydana gelen bek
lenmeyen kazaların 
aslında önlebilir 
olduğunu, basit ted
birlerle çocuklara 
güvenli ortam 
sağlanacağını ifade 
ediyorlar.
Bursa Sağlık 
Müdürlüğü Ruh 
Sağlığı ve Sosyal 
Hastalıklar Şubesi 
Müdürü Doktor Ruhi 
Berkem, çocukların 
neyin tehlikeli ve 
zararlı olduğunu 
bilmediğini kayded
erek, "Bu durumda 
anne ve babaya 
düşen görev, tehlikeli 
durum ve nesneleri 
önceden düşünüp 
bunlarh ilgili tedbir 
almak ve tehlikeli ola
bilecek kavramları 
çocuğa öğretmektir" 
dedi.
Çocukların evde yan- 
lız başına bırakılma
ması gerektiğini, kib
rit, çakmak gibi yakıcı 
maddelerle çocuğun 

erişebileceği yerlerde 
elektrik kordonları ve 
cihaz bulunmaması 
gerektiğini kaydeden 
Berkem, "Çocuk 
anne-babanın 
hareketlerini izler ve 
onlar gibi davranmayı 
öğrenir. Anne-baba 
evde, sokakta ve 
trafikte çocuğa iyi 
örnek olmalı ve 
çocuğa kazalardan 
korunmak için nasıl 
davranması gerektiği
ni sık sık anlatmalıdır. 
Kazalar anne-babanın 
veya çocuğun 
yorgun, dikkatsiz 
olduğu veya işleri 
acele halletmeye 
çalıştığı durumlarda 
daha fazla görülmek
tedir. Çocuğun da, aç 
veya huzursuz olduğu 
durumlarda daha çok 
kazaya maruz kaldığı 
bilinmektedir. Bu gibi 
durumlarda kaza 
riskinin fazla 
olduğunu bilmek ve 
daha dikkatli davran
mak gerekir" diye 
konuştu.
Ruh Sağlığı ve Sosyal 
Hastalıklar Şubesi'nin 
kazalardan korunma 
uyarıları şöyle 
sıralanıyor:
"- Anne-baba çocuğu

evde tek başına ya da 
küçük kardeşiyle yal
nız bırakmamalıdır.
- Çocuk tanımadık, 
yabancı biriyle yalnız 
bırakılmamalıdır.
- Kırılacak eşyalar, 
makas, bıçak gibi 
kesici aletler çocuğun 
ulaşamayacağı yer
lerde tutulmalıdır.
- Zehirli olabilecek her 
ürün (temizlik 
malzemeleri, ilaç, 
kozmetik malzemeler 
vb.) yüksekte duran 
ve kilitli dolaplarda 
saklanmalı, tehlikeli 
olabilecek sular 
(çamaşır suyu vb.), su 
şişesi, gazoz şişesi 
gibi karışabilecek 
kaplara konmamalıdır. 
- Çocuğun erişebile
ceği yerlerde elektrik 
kordonları bulunma
masına, tüm prizlerin 
önünün kapalı olması
na dikkat edilmelidir.

- Kibrit ve çakmak 
gibi yakıcı aletler 
çocuğun ulaşamaya
cağı yerlere kon
malıdır.
- Ocakta bulunan 
tava, çaydanlık gibi 
eşyalar ocağın arka 
gözünde ve sapları 
uzak köşeye dönük 
olmalıdır.- Evde soba 
yanıyorsa etrafı mut
laka korkulukla 
çevrilmeli, çocuğun 
takılıp düşebileceği 
eşyalar sobanın 
etrafında bulundurul
mamalıdır.- Çocuk 
banyo yaptırılmadan 
önce suyun ısısı mut
laka dirsekle kontrol 
edilmelidir.
- Tüpler mümkünse 
çocuğun ulaşamaya
cağı bir dolapta tutul
malıdır.
- Çocuğun yanında ve 
onunla ilgilenilirken 
kesinlikle sigara

içilmemelidir.
- Çocuğa ilaç içir- 
ilirken şeker, tatlı v.s. 
diyerek kesinlikle 
kandırılmamalı, 
içtiğinin ilaç olduğu 
ve kendi başına alma
ması gerektiği anlatıl
malıdır. İlaç, çocuğun 
ulaşamayacağı bir 
yüksekliğe ve kapalı 
bir yere konulmalıdır. 
- Çocuğun ulaşabile
ceği uzunlukta masa 
örtüleri kullanmaktan 
kaçınılmalı, masa 
örtüsünü çekerek tat
sız bir olaya neden 
olabileceği unutulma
malıdır.
- Çocuğun yatağının 
çok yumuşak ve cam 
kenarında olmaması
na dikkat edilmelidir.
- Çocuğun karyolasın
daki veya beşiğindeki 
korkuluk aralıklarının 
çocuğun başının 
geçemeyeceği kadar 
dar olmasına özen 
gösterilmelidir.
- İki yaşından küçük 
bebeklerde uyurken 
yastık kullanılma
malıdır.
- Bebek sırt üstü veya 
yan yatırılmalı, 
yüzükoyun yatırılma- 
malıdır.
- Yumuşak tüylü 

oyuncaklar ve bat
taniyeler çocuğun 
yatağına konulma
malıdır.
- Çocuk çok çabuk 
boğulabilir. Bu yüz
den çocuk su dolu 
kova, havuz, su birik
intisi, küvet v.s. gibi 
yerlerin yanında asla 
yalnız bırakılma
malıdır.
- Çocuğun hava yol
ları oldukça dardır. 
Genellikle cisimleri 
ağzına alır ya da bur
nuna sokar. Bu 
nedenle üzüm, fıstık, 
çekirdek, leblebi gibi 
yiyecekler yalnızken 
verilmemelidir.
- Toplu iğne, düğme, 
tespih, bozuk para 
gibi küçük cisimler 
çocuğun ulaşamaya
cağı yerlerde bulun
durulmalıdır.
- Çocuğa oynaması 
için nefes almasını 
önleyerek boğulması
na neden olabilecek 
naylon torba veya 
balon gibi malzemeler 
verilmemelidir.
- Çocuğun oyun 
oynadığı yerin cama 
ve balkona yakın 
olmamasına dikkat 
edilmelidir.

HAÇIN “
Yazan : Zebercet COŞKUN

Aynı akşam aynı saatlerde hükümet kon
ağının dip odalarının birinde iki erkek kafa 
kafaya vermiş fısıldaşıyorlar. Oda loş, duvar
da bir küçük lamba yanıyor, o da kısılı. Bir 
masa, dört sandalye... Adamın biri yaşlı, uzun 
ak sakallı, başında ak sarığı var. Hacı ağazade 
Ali efendi bu. Öteki daha genç, daha dinç. O 
da Ohannes Hamparsun. Telgrafçı 
Hamparsun'un babası olur, mahkeme aza- 
sıdır. Ali efendilerin eski dostu. Mihran 
Katayan'la Mürsel efendininki gibi yakınlıkları 
var, geçmişleri, geçmişleri var birbirlerine.

Anahtarı vereyim! diyor Ali efendi. 
Gece git, topla ne var, ne yoksa!. Yükte hafif 
pahada ağır... Yarısını hayvanlara yükle, 
yarısını al evine götür! Kadınlar hayvanlara 
binsinler gece yarısından sonra Hamurcu 
Gediği'ne insinler.

Gu gece olmaz bu iş. Kumandan beyle 
görüşeceğim bu gece... Onun payını verme
den hiçbir şey olmaz. Anladın mı? Hayvanları, 
eşyaları bu geceden hazır ederiz. Yarın akşam 
çıkarsınız yola. Ortalık karardıktan sonra. 
Zahit'i de karakoldan alırım... Kumandan 
beye, Aram'a, Kirkor'a payın büyüğünü vere
ceğiz. Yoksa olmaz bu iş... Yarın gece...

Ne kadar çabuk olsa o kadar iyi. Ama 
ne edek? Geç olsun, güç olmasın...

Ali efendi cebinden bir deste anahtar 
çıkardı, verdi Ahanyan Hamparsun'a. 
Sandığın, mahzenin, kasanın, dolapların 
anahtarları. Bir süre daha fısıldaştılar 
hükümet konağının dip odalarından birinde 

Ali efendiyle Ohanyan Hamparsun. Yarı 
karanlıkta... çoluk çocuğuyla Ali efendiyi 
Haçin'den çıkaracak Hamparsun efendi. 
Anlaştılar... Sonra Ali efendiyi öteki tutuklu- 
ların yanına, mahkeme salonuna getirdi. Kapı 
önünde dört silahlı jandarma var. Ali efendi 
teğmenden özel izinle çıktı dışarı. Yarın yine 
böyle bir kağıtla gelip, alacak Ohanyan 
Hamparsun onu. Alıp çıkaracak...

Ohanyan sokağa çıktığında gece iler
lemişti. Kısa bir süre hükümet konağının 
kapısı önünde durdu, düşündü. Jandarma 
dairesine gidecek oldu, ondan da vazgeçti. 
Yukarı doğru çıkıyor şimdi. Kirkot mahalle
sine... Ayaz var, yerler yine donmuş, rüzgar 
bıçak gibi kesiyor ama, Hamparsun efendi 
anlamıyor, duymuyor soğuğu... Telaşlı, heye
canlı ve de dalgın... Yanından geçenler oluy
or, selam verenler oluyor, o hiçbir yanı gör
müyor. «Bu gece yalnız başıma varmalıyım 
oraya!.. Önce... En önce... Yarına pek az bir 
pay kalır. Aram, Kirkor, öteki jandarmalar 
üşüşürler... Bir pay da Ohannes'e ayır! 
Cebeciyanı düşünmezsek hiç olmaz... Ber bu 
gece yalnız başıma kadınların hiç olmadık 
boyunlarını, kulaklarını boşaltırım... Bu fırsat 
bir daha ele geçmez... Haçin Haçin olalı böyle 
vurgun görmemiştir!» Elinde bir deste 
anahtar, arada şıkırdatıyor. Karanlıkta 
Bostanlık çayı boyunca yürüyor yukarı doğru. 
Havalar yumuşayalı suyun sesi bir başka 
oldu, canlandı; beş on güne kalmaz güm- 
bürdemeğe başlar. Bostanhk çayı kıyısından 
Kirkot mahallesine saptı. Hacı Ağazadenin ev 
tepede. Epey bir yokuş çıkmak gerek...

Evin alt katlarında Ermeniler oturuyor. En 
üst kat pencerelerinde sarı, ölgün ışıklar 
titreşiyor. Hamparsun efendinin yürüyüşü hız
landı, soluğu bir başka oldu. Hızlı koşan 
yarışı kazanır... Kapıya en önce varan... 
Elinden kaptıracak sanki, öyle bir hırs 
bürümüş gözlerini.

Ali efendinin karısı, zayıf uzun boylu bir 
kadın. Yüzü kemiklidir, kurudur, gözlük takar. 
Bugün böyle... Zamanında çok güzelmiş. 
Baktıkça anlaşılıyor bu. Gözlüğünün 
çerçevesi altından, gözlüğün camında kızıl 
alevler oynaşıyor. Ak bir tülbenti yemeni gibi 
bağlamış başına. Kulakları etli ve iri, kulakları 
ilk bakışta göze geliyor. Hamparsun efendinin 
gözü de bu kulaklarda. Tek taş pırlanta küpel
er lambanın ışığında bir yanıyor bir sönüyor.

Haydola? Şaşırdı Hamparsun efendiyi 
karşısında görünce.

İçeri gireyim hele! 
Aldı kadın onu içeri.

Ali efendinin selamı var.
Cebinden anahtarları çıkarıp gösterdi. 

Biraz önceki konuşmaları anlattı.
Çuvalları bu geceden hazırlayacağız... 

Bazı şeyleri götüreceksiniz,ötekiler bende 
kalacak. Ortalıklar düzelince yine gelirsiniz. 
Yolda boynunuzu, kulağınızı keserler almak 
için... En iyisi burda muhafaza olsun!

Evde üç dört besleme kız var. Hep birden 
doldurdular çuvalları.

Kasayı boşaltırsak jandarmalar anlar
lar... Kaçırdığımızı bilmesinler... Ali efendiyle 
böyle konuştuk. Ben muhafaza etmek için 
alıyorum. Onlar yağma için gelecekler buraya. 
Bendekini bildiler mi alırlar, onları da gitti 
bilin o zaman... Duyurmayın onun için. 
Kasadakilerin bir kısmını siz sarın hayvan
lara, birazını ben eve götüreyim... Sizin için. 
Epeycesi kasada kalsın ama... Eşyanın dipler
ine sıkıştırın. Orda kalsın, yolda pek gerekli 
olursa çıkarırsınız artık.

Çuval çuval taşıdı evine Hamparsun efen
di.

Ben yarın akşam ezandan sonra gelip 
sizi alacağım. Korkmayın ve de ağzınızdan bir 
laf kaçırmayın. Yoksa her şey mahvolur.

Devamı var..
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Aft ile uçuk arasındaki farklar
Aft ile uçuk genellikle 
aynı belirtileri göster
dikleri için birbirleri 
ile karıştırılabilmekte- 
dir. Ancak aralarında 
birçok temel farklılık 
vardır:
AFT
1. Kesinlikle ağız 
içersinde oluşur.
2. Bulaşıcı değildir.
3. Aftın oluşmasına 
virüsler neden olmaz. 
UÇUK
1. İçi su toplamış 
küçük kabarcıklar 
(blisters) şeklinde 
başlar.
2. Nadiren ağız 
içerisinde olsalar da 
genellikle ağız dışın
da meydana gelirler. 
Aft ağız içerisinde 
tüm bölgelerde ola
bilmesine karşın 
uçuk genellikle ağız 
içerisinde damak 
tavanı gibi hareketsiz 
bölgeleri tutar.
3. Bulaşıcıdır.
4. Virüsler tarafından 
meydana getirilir. 
UÇUĞUN 
BELİRTİLERİ 
NELERDİR?
Uçuk çıkmadan önce 
kendini belli eder (0- 
24 saat önceden); 
karıncalanma, kaşın
ma, yanma, sızlama 
hissedilir. Bunu o 
bölgenin kızarması, 
şişmesi ve daha 
sonra da içi sıvı dolu 
kabarcıkların ortaya

çıkışı izler. Bu kabar
cıklar konuşurken, 
gülerken, yiyip 
içerken acı ve ızdırap 
verir. Zamanla 
kuruyup çatlar, sızıntı 
yapar ve açılarak 
görüntüyü bozan 
çirkin bir yara haline 
gelir.
NASIL BULAŞIR? 
Uçuk, ön belirtileri ile 
açık yaranın kapan
ması süresi arasında 
bulaşıcıdır. Uçuğu 
olan bir kişinin kul
landığı, havlu, bar
dak, çatal, kaşık vb. 
eşyalardan ve uçuklu 
kişinin öpmesi sonu
cu bulaşır. Uçuk 
virüsü (Herpes sim- 
pleks) ile insan 
genellikle ilk defa 
küçükken (0-5 yaş) 
tanışır. Uçuğu olan 
aile bireylerinden 
birinin "Sevgi dolu" 
öpücüğü sonucunda 
uçuk virüsü vücuda 
girer. Çoğunlukla fark 

edilmeyen küçük 
kızarıklıklar şeklinde 
ortaya çıkar; ağız içi, 
diş etleri ve dudaklar 
enfekte olur. Ama 
kimi hassas bünyel
erde ciddi enfeksiyon 
şeklinde görülebilir. 
DİKKAT! UÇUK 
BULAŞICIDIR! 
Uçuğa dokunulma- 
malıdır. Dokunulursa 
eller çok iyi yıkan
malıdır.
Bayanlar makyajlarını 
çıkarırken özellikle 
çok dikkat 
etmelidirler.
Kesinlikle gözlere 
dokunulmamalıdır. . 
Özellikle bebekler, 
çocuklar ve diğer 
insanlar öpülmemek 
lidir.
Uçuklu insanın kul
landığı havlu, bardak, 
çatal, kaşık vb. 
eşyalar ayrılmalı ve 
başkalarının kullan
masına izin ver
ilmemelidir.

Yerken, içerken kul
lanılan malzemeler 
özellikle çocuklar ile 
paylaşılmamalıdır. 
Uçuk ve uçuk 
yarasının kabuğu ile 
oynanmamahdır. 
(Parmaklara uçuk 
virüsü bulaştırırken, 
uçuk yarasına da 
diğer mikroplar 
bulaştırılmış olur.) 
NİÇİN NÜKSEDER? 
Uçuk virüsü (Herpes 
simpleks) vücuda 
girip ilk enfeksiyonu 
yaptıktan sonra o 
bölgedeki isnir 
düğümüne girip yer
leşir ve istenmeyen 
bu misafir, vücudun 
zayıf düştüğü durum
larda çoğalır ve uçuk 
çıkar.
-Stres
-Aşırı yorgunluk, 
uykusuzluk 
-Aşırı güneş ışığı ve 
UV ışınları
-Diğer enfeksiyonlar 
-Adet dönemi, 
hamilelik gibi durum
larda virüs aktif hale 
geçebilir.
KONTROL 
EDİLEBİLİR Mİ? 
Öncelikle uçuğun 
nüksetmesine sebep 
olan durumlardan 
sakınmak gerekir. 
Örneğin strese bağlı 
olarak gelişir ise; 
stresimizi azaltacak 
gevşeme tekniklerini 
öğrenmek. Yorgunluk 

ve uykusuzluk sebep 
ise; dinlenmek ve iyi 
uyumak. Güneş 
sebep oluyor ise; 
dudaklar için koruyu
cu krem ya da yüksek 
koruma faktörlü 
güneş yağı kullanmak 
ve şapka ile yüzü 
güneşten korumak 
gerekir. Tüm alınan 
önlemlere rağmen 
uçuk yine de 
nüksedebilir.
Ön belirtiler (karın
calanma, kaşınma, 
yanma, sızlama) 
hissedildiğinde o 
noktaya kısa aralarla 
antiviral bir uçuk 
kremini uygulamak 
gerekir. Uçuk ya hiç 
çıkmayacaktır ya da 
çıksa bile hafif seyre
decektir.
EN ETKİLİ ŞEKİLDE 
NASIL TEDAVİ 
EDİLİR?
Önceden bazı madde 
ve ilaçlar uçuğun 
verdiği rahatsızlığı 
azaltmak için kul
lanılmıştır: 
Alkol ve antiseptik 
ilaçlar, Uçuğun 
üzerindeki bakteri 
enfeksiyonunun 
gelişmesini engeller 
Ağrı kesici ilaçlar; 
Uçuğun sebep 
olduğu ağrıyı azaltır. 
Buz uygulamak; Ağrı 
azaltılabilir 
Oysa günümüzde etk
ili tedavide kullanılan 

antiviral uçuk krem
leri, deriden geçerek 
uçuk virüsüne 
(Herpes simpleks) 
etki eder ve deriye 
zarar vermelerini 
engeller.
KİMLER ÖZELLİKLE 
RİSK ALTINDADIR? . 
Sık sık veya uzun 
süreli olarak uçuk 
çıkıyorsa (Örneğin 
tedaviye rağmen 10 
günden daha uzun 
süre devam ediyorsa) 
Uçuk, bir bebekte ya 

da 6 yaşından küçük 
bir çocukta çıkmışsa 
Dudak, ağız ve burun 
çevrenizin dışındaki 
vücut bölgelerinde, 
özellikle de göz
lerinizde, parmak
larınızda ya da cinsel 
organınızda uçuk çık
mışsa
Uçuk ile birlikte baş 
ağrısı, ateş ve kas 
ağrısı gibi başka 
şikayetleriniz varsa 
Uçuk sarı renkte cer
ahatli ise
Bağışıklık sisteminizi 
baskı altına alan 
ilaçlar, örneğin korti
zonlu ilaç kullanıyor
sanız
Bağışıklık sistemi
nizin zayıflığı (yani 
bulaşıcı hastalıklarla 
mücadele etme 
gücünüzün azalmış 
olması) nedeniyle 
tıbbi kontrol altın
daysanız.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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
Karayollan 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 Tanm 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 31Kaymakamlık 51310 51

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
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 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Mapastır'Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
15 AĞUSTOS 2005 

PAZARTESİ 
SERVET ECZANESİ 

(Yeni Mahalle Yokuşu)

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2209 

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)



15 Ağustos 2005 Pazartesi

Mehtap gezilerinin 
tadı bir başka oluyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaz aylarında deniz 
sevdalılarının en 
büyük zevklerinden 
biri hiç kuşkusu yok 
mehtap gezileridir. 
Gündüz aşırı sıcak
lardan bunalan 
insanlar akşamın 
güzel serinliğini

beklerken Ünsal 
Kaptan gemisiyle 

katkıda bulunuyor. 
İskele'den kalkan 
Ünsal Kaptan gezi 
gemisi mehtabı 
denizden seyretmek 
isteyenlere bu 
kolaylığı sağlıyor. 
Kumla-Karacaali

derken bir bakıyor
sunuz karşı sahile 
yani 
Kurşunlu'dasınız. 
Boyamayacağınız 
bir mehtap 
akşamını yaşamak 
istiyorsanız Ünsal 
Kaptan gezi gemisi 
sizleri bekliyor.

KAYIP Gemlik Trafik Şube Bürosu’ndan aldığım 
Sürücü Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

OSMAN MURAT ERTEN

mm
İMDİ

İŞLETMESİ

s İŞLETMEMİZDE ÇALIŞACAK
s İNGİLİZCE BİLEN I

s KONUŞMASI DÜZGÜN l 
s TECRÜBELİ i

BAYAN GIDA |
MÜHENDİSİ ARANIYOR

TEL : (0.224) 514 41 11
YALOVA YOLU 3. KM.
CİHATLI KÖYÜ GİRİŞİ 

GEMLİK

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus

QSISA|p
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMB/ 
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



“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 ÖĞRETİM YİLI FİYAT LİSTEMİZ
GEMLİK’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

16 Ağustos 2005 Salı 25 YKr. (250.000 TL.)

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖDEMELERDE 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel : 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

5. Küçük Kumla Yaz Şenlikleri Sibel Can konseriyle sona erdi

Kumla’da Sibel Can fırtınası
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Topluma eğlence gerek..
Önceki gece gazeteyi hazırlayıp 

Kumla’daki evime geç saatlerde gittim.
Seyfettin dönüşü zor olur diye makinayı 

bana bıraktı. Kumla’da önceki gece Sibel 
Can konseri vardı.

Sibel Can deyip geçmeyin, daha 15 yaşın
dayken düğün dernek, çıkıp dansözlük 
yapardı.

Fakir ailenin gelişen güzel mi güzel kızı 
dansı da güzel oynuyordu.

15-20 yıl önce Gemlik’te bir düğüne 
geldiğini hatırlıyorum.

Hatta bir zengin gencimiz, kendine yüzük 
hediye edince Gemlik’te günün konusu 
olmuştu.

O Sibel Can büyüdü, dansözlükten ses 
sanatçılığına terfi etti. Medya için güzel bir 
malzemeydi, altlandı, pullandı pompalandı 
ve de sahnelerin yıldızı oldu.

Bir sanatçımızın oğluya evlenip ayrıldı.
O hergün medyadaydı ve ününe ün kat

tıkça kendini de satmasını iyi bildi.
Fakir kızı Sibel, yıldız oldu, parladı..
Fiziği için söylenecek söz yoktu.
Sesi de, eh fena değildi.
İkinci eşiyle hapisteyken evlendi.
Bu evlilikte uzun sürmedi.
Ayrıldıkça, evlendikçe, çocukları oldukça 

hep medyadaydı.
Önceki gün özgür(kocasından ayrılmış) 

bir Sibel Çan’ı Kumla konuk etti.
Yer yerinden oynadı.
Belediyeler iyi işler yapmasa da, böyle- 

sine ünlü ve medyatik sanatçılarla mutlaka 
konserler düzenlemeli.

Yapılacak işler konuşulmaz, konserler ise 
unutulmaz.

Topluma eğlence gerek eğlence...

Küçük Kumla Belediyesinin 
düzenlediği geneleksel Yaz 
Şenlikleri’nin son gününde 
süper star Sibel Çan’ı izle
mek isteyenler binlerce kişi 
izdiham yarattı.
Sahnede 2 saat kalan 
güzsel sanatçı havai fişek
lerle uğurlandı.
Sibel Çan’a Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin 
plaket, Kaymakamımız 
Mehmet Baygül’de bir 
demet çiçek verdi. 
Geceyi ünlü sunucular 
Vatan Şaşmaz ile Filiz 
Karataş sundular.
Kadri GÛLER’in haberi 3’de

Jandarma Kalafat Cinayetini çözdü
Umurbey Değirmenlik yolunda dövüldükten sonra 16 yerinden bıçaklanarak öldürülen 
Abdullah Kalafat cinayetin sırrı çözüldü. Cinayet namus meselesi yüzünden işlenmiş.

Küçük Kumla’da babasıyla inşaatlar
da çalışan Abdulah Kalafat(43) adlı 
şahısın 19 Temmuz 2005 tarihinde 
Umurbey Değirmenyolu mevkiinde 
bir hendekte bulunan cesedinin 
cinayet failleri yakalandı. Gemlik 
Jandarması uzun süren bir araştırma 
sonucu cinayetin namus yüzünden 
işlendiği belirledi.
Öğrenilene göre ilçemizde soğuk

demircilik yapan Mehmet Ali D. nin 
15 yaşındaki pisikolojik sorunları 
bulunan kız ile tanışan Kalafat, ilişk
isini telefon ve mesaj yoluyla 
sürdürdükten sonra, küçük kızı ihfal 
etti. Ardından çeşitli defalar cinsel 
ilişkiye girdikten sonra bu ilişkilerle 
ilgili fotoğraf ve film çekimleri yaptı. 
Bir süre sonra karşılık bulamayınca 
da bu kez ilişkisini tehdit yoluyla

sürdürdü- Durumdan şüphelenen 
baba Mehmet Ali D. durumu 
öğrendikten sonra kızının telefonu ile 
Abdullah Kalafata mesaj çekip, 
buluştu. İş ortağı Seyfı A. ile birlikte 
Kalafat’ı önce feci şekilde dövdükten 
sonra bıçıklayarak öldürüp Umurbey 
yolunda hendeye attılar. Sanıklar fi 
dün çıkarıldıkları mahkemece tutuk
lanıp cezaevine kondular.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İ Haftada İki
* Diş Hekimi Özcan VURAL 

ozcanvural1933@hotmail.com

www.ozcanvural.tk

Ah şu mühendislik
Geçen yıi Üniversite sınavında ilk üç 

dereceyi alan gençler şu
fakültelere girdiler..

Sayısal birincisi : Mühendislik.
Sözel birincisi: Mühendislik
Eşit ağırlık birincisi: Mühendislik.. 

Özel okullar sınavı birincisi öğrenciye 
Liseden sonra hangi Üniversite de oku
mak istiyorsunuz diye sorulunca .cevap 
ayni: Mühendislik..

Demek ki en zeki, başarılı öğrencilerin 
tercihi Mühendislik..

Türkiye müthiş potansiyeline rağmen 
neden bir türlü kalkınamıyor derseniz. ? 
Bunun cevaplarından biride budun..!

Yanlış anlaşılmasın mühendislik 
mesleğini küçümsemiyorum..

Ben Tıp okudum. Diğer mesleklerin 
küçümsemesine itiraz ediyorum.

Yanlışlık burada..
En zeki çocukların mühendisliği ter

cihlerine gören zanneder ki 
Türkiye sanayi ve teknoloji devidir...

Türkiye ‘de en kabadayı fabrika 
gelişmiş ülkelere göre küçük ölçekli 
boyutlar da.. Zaten bu yüzden Türkiye’de 
bu çocuklar mühendis olduktan sonra 
ya yurt dışına gidiyor, ya da bizim mem
leketimiz de kalorifer kazanı yapmak 
zorunda kalıyor..

Çünkü zekalarını kullanacakları 
sanayi tesisi sınırlı...

Peki ne demek istiyorsun diye 
sorarsanız; Cevabım ; En zeki öğren
ciler mühendislikle birlikte Siyasal - 
Edebiyat - Tarih - Psikoloji -
Sinemacılık - Konservatuar okusalar...

Yani etiketin - paranın değil de , ide
alinin peşinde olsalar...

Ülkenin kalkınma hızı patlar, emi
nim...

Kimler öğretmen oluyor diye incelers
eniz .Kızmak -gücenmek yok 
en az puan alanlar.

İlk okulda başlaması gereken kalkın
mayı nasıl sağlayacağız ?

En az puan alabilen kadrolarla mı?
Bir yakınımın oğlu babasının zoruyla 

Bilgisayar Mühendisi oldu.
Şu an da Amerika da.. Onun zekasını 

Amerika ‘lılar kullanıyor.
Bilgisayar mühendisliği yerine Tıp - 

Hukuk okusaydı şu anda belki dünya 
çapında bir kişi olurdu..

Türkiye’ye; Türk insanına faydalı 
olurdu...

Özetle; Her ana-babanın bir dileği 
vardır.

“ Vatana - Millete hayırlı evlat 
yetiştirmek” o halde Lütfen çocuk
larınızın yakasında düşün. Kendi yapa
madığınızı , çocuklarınıza yaptırma 
huyundan vazgeçin.

Bırakın çocuklar sizin istediğiniz 
mesleği değil, kendi istedikleri mesleği 
yapsınlar.

Bırakın mutlu olsunlar..
Başarının ve peşinde olduğunuz 

paranın sırrı buradadır.

Müftülüğün açıklaması 
izdiham yarattı

Bursa Müftülüğü'nün bu yıl kutsal topraklara gidecek olan 
hacı adaylarından pasaport işlemlerini Cuma gününe kadar 

tamamlamalarını istemesi, Emniyet Müdürlüğü'nde 
yoğunluğa neden oldu.

Bu yıl Bursa'dan 4 
bini aşkın vatandaşın 
kutsal toprakları 
ziyaret edeceği öğre
nilirken, pasaport 
işlemlerini tamamla
mak isteyen haçı 
adayları, Emniyet 
Müdürlüğü önünde 
kuyruğa girdi. 
Yoğunluk karşısında 
Pasaport Şube 
Müdürlüğü yetkilileri, 
harç ücretlerinin tah
sil edildiği vezne 
sayısını, Mal 
Müdürlüğü'nden bir 
memur talep ederek 
ikiye, pasaport işlem
lerinin yürütüldüğü 
banko sayısını da 
2’den 3'e çıkardı. 
Sadece Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne 2 bini 
aşkın hacı adayının 
pasaport için başvu
ru yapması bek
lenirken, yetkililer, 
“Vatandaşlarımız 
pasaport için Keleş, 
Büyükorhan ve 
Harmancık ilçeleri 
hariç diğer ilçelerdeki 
emniyet müdürlükler
ine başvurabilirler. 
Keleş, Büyükorhan 
ve Harmancık 
ilçelerinde oturan

vatandaşlarımız da 
pasaport işlemlerini 
Orhaneli İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nden 
yürütebilir” dedi. 
Bu arada, ilk defa 
pasaport almak veya 
pasaportunun süresi
ni uzatmak isteyen 
vatandaşların, müra
caatlarını arka fonu 
beyaz 4 adet 
vesikalık fotoğraf, 
nüfus cüzdanı ve 
nüfus cüzdan 
fotokopisi ile birlikte 
bizzat yapılması 
gerekiyor. Ayrıca 
kurumdan temin 
edilen matbu bir istek 
formunun da doldu
rulması gerekiyor.

Başvurularda, ilk 
defa pasaport almak 
isteyenlerden 66 YTL 
cüzdan ücreti tahsil 
edilirken, ay ve yıl
lara göre harç tutar
ları ise şöyle: 
“Altı aylık 80.80 YTL, 
1 yıllık 115.40 YTL, 2 
yıllık 194.70 YTL, 3 
yıllık 278.30 YTL ve 5 
yıllık 394.40 YTL.” 
Öte yandan, Bursa 
Müftülüğü'nün hacı 
adaylarına pasaport 
işlemlerini tamamla
maları için Cuma 
gününe kadar süre 
tanıması tepkiye 
neden oldu.
Emniyette kuyruğa 
giren hacı adayları,

bu sürenin uzatıl
masını isteyerek, 
“Buradaki insanların 
yaş ortalaması 
neredeyse 60. Bu 
sıcak havada insan-1 
ların iki ayağının bir 
pabuca sokulması 
çok anlamsız. 
Müftülükten bu konu
da anlayış bekliy- J 
oruz” dedi.
Bu site en iyi 
min:800x600 Ekran । 
çözünürlüğünde, 
min:256 Renk, 
Internet Explorer 5 ve 
üstü B

ADNAN TURAN 
Her türlü araç devir

Yeni kayıt 
Plaka , Ruhsat, Fenni muayene 

Sigorta işlemleri yapılır^)

' İş Sû©ı?Cs©8tl3|
Kafts î R)@s @® = @göaiüm|

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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5. Küçük Kumla Yaz Şenlikleri finalle sona erdi

Kumla’da Sibel Can fırtınası
Küçük Kumla Belediyesinin düzenlediği geneleksel Yaz Şenliklerinin 
son gününde süper star Sibel Çan’ı izlemek isteyenler izdiham yarattı.
Kadri GÜLER

5. Küçük Kumla Yaz 
Şenlikleri süper star 
assolist Sibel Can 
konseriyle sona erdi. 
10-14 Ağustos gün- ‘ 
leri arasında Küçük 
Kumla’da yapılan 
şenlikler bu yıl da ilgi 
gördü.
Şenliklerin son günü 
önceki akşam Sibel 
Can konseriyle bi
terken, ünlü santaçıyı 
izlemeye 5 binin 
üzerinde izleyici 
katılınca, izdiham 
yaşandı.
Altay Sitesi önüne 
yapılan dev sahnede 
Kumlahlara konser 
veren Sibel Can, 
eşinden ayrılmanın 
ardından sahnede 
tüm hünerlerini gös
terdi.
Üstün fiziği ve güzel 
sesiyle Kumlatılan 
büyüleyen Sibel Can, 
sahnede iki saat 
kaldı.
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 

Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, belediye 
meclis üyeleri, Küçük 
Kumla ve çevre ilçel- 
çrden^lenlerin- 
oluşturduğu büyük 
kalabalık karşısında 
sahneye çıkan Sibel 
Can, kendini izleme 
ye gelen kalabalığı 
şarkılarıyla coşturdu. 
Sahnede hareketliliği 
ile dikkat çeken 
güzel sanatçı, saat 
23.oo sıralarında 10 
dakika oryantal dans 
yaptı.
Geceyi dans ile ka 
patan Sibel Can için 
büyük bir havayi 
fişek gösterisi düzen
lendi.
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre, program 
sonunda yaptığı 
konuşmada, “Sibel 
Çan’ın kimse 
Kumla’ya getiremez 
diyorlardı. Sibel 
Hanım bizi kırmadı 
ve işte geldi.
Kendilerine teşekkür 
ediyorum.” dedi. 
Güre, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ve 
Kaymakam Mehmet

Baygül’ü sahneye 
davet etti. Hikmet 
Şahin, Sibel Çan’a 
plaket verirken,” Biz 
kendilerini Bursa 
Sanat ve Kültür 
Festivaline davet 
ettik. Ancak, yurt 
dışında olduğu için 
kendini dinleme fır
satımız olmadı.
Burada güzel sesini

dinledik mutlu olduk. 
Başka zaman da 
Bursa ya kendilerini 
bekliyoruz.”dedi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül de güzel 
sanatçıya bir demet 
çiçek verdi.
Gecenin sunucu
luğunu Vatan 
Şaşmaz ve Filiz 
Karataş yaptı.

11 V >

KüçükKumlaYaz~ 
l_jçin binlerce kişi

1/5 gün sı
lkın£

hallerde
faktan izd/z Ünlü Sanatçı Sibel Can Önceki akşam Küçük Kumla 

Yaz Şenlıkleri'nde binlerce kişiyi şarkılarıyla coşturdu.
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Marmarabirlik 72 Nolu Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, depolarının önüne kantar yaptırıyor.

Marmarabirlik 60 tonluk kanlar yaptırıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz yıl çevre 
yolu dışında restore 
ettirdiği binasında 
ortaklarına hizmet 
veren Marmarabirlik 
72 Nolu Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi, depo
larının önüne kantar 
yaptırıyor.
Kooperatif Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
olumlu yaklaşımları 
ile izin verdiği kan
tar yapımının kendi 
yönetim kurulunda 
onaylandıktan sonra 
Marmarabirlik Genel 
Merkezinde kabul 
edilerek önümüzdeki 
hafta içinde

■ başlanacağını 
söyledi. 
Ortaklarına zeytin 
mevsiminde daha 

rahat ve kolay 
hizmet verebilmek 
için çaba gösterdik
lerini ifade eden 
Aksoy, "Bizden 
yakın ilgisini esirge
meyen Belediye 
başkanımız sayın 
Mehmet Turgut'a 
ortaklarımız adına 
teşekkür ediyoruz" 
dedi.
Önümüzdeki zeytin 
kampanyasına 
yetişecek olan kan
tar 12 metre boyun
da, 3 metre eninde 
ve 60 tonluk olacak. 
Dün Kooperatif 
merkezine gelen 
Teknik Müşavir 
İnşaat Mühendisi 
Bülent Decan, 
Kooperatif Başkanı 
İbrahim Aksoy ile 
yönetim kurulu 
üyelerine yapılacak 
kantar hakkında 
bilgi verdi.

Depoların önüne 
yapılacak olan 60 
tonluk elektronik 
kantar yaklaşık 25 
milyar liraya çıka
cak.
Önümüzdeki hafta 
içinde depo önünde 
çalışmalara başlaya
caklarını söyleyen 
Kooperatif başkanı 
İbrahim Aksoy ile 
Marmarabirlik Teknik 
Müşaviri Bülent 
Decan, kantarın bir 
ay sonunda hizmete 
gireceğini söylediler. 
MALİ KONGRE 
17 AĞUSTOS'TA 
Öte yandan 17 
Ağustos 2005 günü 
yapılacak olan 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Kooperatifi Mali 
Genel Kurulu için 
bilgi veren İbrahim 
Aksoy, geçtiğimiz yıl 
yeniden yapılan-

maya gidilen uygula
mada taahhütlerini 
yerine getiremey- 
erek ortaklıktan 
çıkarılan ölü yada 
görevini yerine 
getirmeyen yaklaşık

5800 ortaktan 
1493'ünün Noter 
kanalıyla itiraz ettik
lerini söyledi.
Mali gelen kurulda 
ortakların görüşüne 
sunulacak olan iti

razların büyük ihti
malle kabul edile
ceğini ve itiraz
eden ortakların 

yeniden ortaklığa 
alınacaklarını 
bildirdi.

ENEN BalfkreAvMalzemeferiM
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Sakana Misina Ağları

* ip Ağ
* Fanya
* Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
y" Kürek
* Çapa 

Macun
✓ Galvenizli çivi
v» TMC sintine pompası

veiiğermalıeınderîlehrjnetinijieyi'

Erksin ŞEjxJEj>J 
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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Yarım asır süren tapu davası
Bursa’nın Büyükorhan ilçe- 
si’nde 1954 yılında açılan 
tapu davasının karara 
bağlanması tam 51 yıl sürdü. 
Dava sonucunu göremeden 
birçok kişi hayatını kaybed
erken; davada, tam 15 yargıç 
değişti, 100’den fazla da 
duruşma yapıldı. Geçen onca 
senenin ardından ne davacı 
kazandığını, ne davalı kay
bettiğini görebildi. Evrak 
eksikliği, vefat ve adres 
tespitleri gibi nedenlerle 
uzadıkça uzayan davada tam 
15 yargıç değişti, 100’den 
fazla duruşma yapıldı.İşte 
yarım asır süren davanın 
ilginç hikayesi: 
Büyükorhan Tapulama 
Komisyonu, Hacılar 
Köyü’ndeki 8 dönümlük 
araziyi Ağustos 1954’te 
Ömer Altın adına tescil etti. 
Arazinin kendisine ait 
olduğunun savunan Hüseyin 
Ferik, komisyona itirazda 
bulundu. Tapulama 
Komisyonu, o dönemde 
Büyükorhan’ın ilçe olmaması 
nedeniyle dosyayı 
Orhaneli’deki Gezici Arazi 
Kadasto Mahkemesi’ne gön
derdi. Bu süreç evrak eksik
leri ve tarafların duruşmalara 
katılmaması nedeniyle 1974 
yılına kadar sürdü. 1974 
yılında dava dosyası 
Orhaneli Tapulama

Mahkemesi’ne geçerken, 
davacı Hüseyin Ferik 1979 
yılında öldü.
Davayı 1974 yılında alan 
Orhaneli Tapulama 
Mahkemesi, dosyayı eksik 
evrakların tamamlanması 
için Tapu Tescil 
Müdürlüğü”ne gönderdi. 
Dosyanın yeniden mahkem
eye gelmesi 1983 yılını 
buldu. 1989 yılına 
gelindiğinde Büyükorhan ilçe 
oldu ve 35 yıl boyunca 
Orhaneli’de sonuçlandırıla- 
mayan dava dosyası bu kez 
Büyükorhan Kadastro 
Mahkemesi’ne gönderildi. 
Ancak dava Büyükorhan’da 
da 15 yıl boyunca sonuç- 
landırılamadı.
100’DEN FAZLA DURUŞMA 
YAPILDI, 15 YARGIÇ DEĞİŞTİ 
2004 yılında nüfus yetersi
zliği nedeniyle 
Büyükorhan’da Adliye kap
atıldı ve dosya bir kez daha 
Orhaneli Adliyesi’ne gönder
ildi.
51 yılda 100’den fazla duruş
manın yapıldığı ve 15 
yargıcın baktığı dosya 29 
Temmuz 2005 tarihinde ■ 
karara bağlandı.
TEMYİZ HAKKI BULUNUYOR 
Orhaneli Yargıcı Ali İhsan 
Çamurlu, davacı Hüseyin 
Ferik lehine karar verirken, 8 
dönümlük arazi Ferik’in 28

mirasçısının oldu. Ancak 
davalı Ömer Altın varislerinin 
kararı temyiz hakkı bulunuy
or. Şimdi alınan karar, davalı 
ve davacının mirasçılarına 
iletilecek.
Temyiz sonucunda da karar 
değişmezse, 8 dönümlük 
arazi el değiştirerek Ferik 
ailesine geçecek.
DOKUZ KİŞİ DAVA SONU
CUNU GÖREMEDEN ÖLDÜ 
Hüseyin Ferik’in oğlu Necati 
Ferik, davanın 51 yıl 
sürmesinin tarafların duruş
malara katılmamasından kay
nakladığını belirtirken, 
babası ve 8 kardeşinin dava 
sonucunu göremeden 
öldüğünü söyledi.
“Adalet geç de olsa tecelli 
etti” diyen Ferik, arazinin 
değerinin 5-6 bin YTL 
olduğunu ifade etti.

YÖK’ten sert uyan
Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK), yükseköğretim 
kuramlarını yıpratmaya 
yönelik faaliyetlere bir an 
önce son verilmesini iste
di.
YÖK’ten yapılan yazılı 
açıklamada, "son zaman
larda bazı üniversitelere 
yönelik hukuka uygun 
olmayan uygulamaların 
giderek yoğunluk 
kazanmasının, yük
seköğretim camiasında 
bu tutumlara ilişkin 
kaygı ve endişelerin 
artmasına yol açtığı" 
belirtilerek, şöyle denildi: 
"Van 100. Yıl, 
Ondokuz Mayıs ve son 
olarak İnönü üniversiteler
ine yönelik baskın ve 
dayanaksız suçlamalar, 
hukuk tanımazlığın 
göstergeleri olarak dikkati 
çekmektedir. Üniversiteler 
özerk yapılarının yanında 
bütçe harcamaları 
bakımından şüphesiz 
devletin denetimine 
tabidirler. Ancak son 
zamanlar denetimler 
yürürlükteki mevzuatın 
öngördüğü hukuk usulleri 

bir kenara bırakılarak 
yapılmış, rant peşinde 
koçanların ve çıkarları 
zedelenenlerin de etki
leriyle dolaylı olarak 
üniversiteleri karalama 
kampanyalarına 
dönüştürülmüştür. Bu 
kapsamda bir üniver
sitemizde kuruma hizmet 
götüren bir şirkete yönelik 
suçlamanın muhatabının 
sanki üniversiteymiş gibi 
gösterilmesi, bir başka 
üniversitemizde 
Sayıştay'ın tüm kamu 
kuramlarında olduğu 
gibi denetim sonucunda 
hazırladığı ve gizli 
kalması gereken rapor
larının bir milletvekili 
tarafından basına 
verilmesi, daha da ileri 
gidilerek denetim ve 
yargı süreci tamamlan
madan bazı harcamaların 
usulsüz olarak kamuoyu
na duyurulması, üniver
site ve rektörlerimize 
karşı bilinçli olarak 
sürdürülen karalama kam
panyasının somut işaret
leri olarak dikkat 
çekmektedir.

GEMLİK’TE BİR İLK

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

Z SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
Z ULTRASONOGRAFİ (US)

İZ. RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
Z 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

Z GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji UzmanıTOM0KAY

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

ULTRASONOGRAFİ
Merkezimizde en son teknoloji Ultrasonografi 

Cihazı bulunmaktadır.
Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar hastalık

larını teşhis edebilmekteyiz.
Gebelikte kullandığımız dünyanın en gelişmiş
4 boyutlu Ultrasonografi cihazıyla bebeği anne 

। karnında canlı bir şekilde renkli olarak görmekteyiz.

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.
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Çeçenis’tandaki
savaşlarda 160 bin ölii Abbas: İsrail daha

Çeçenistan'da son 
11 yılda meydana 
gelen 2 savaşta, 
160 bin kişinin 
öldüğü bildirildi. 
Çeçenistan Devlet 
Şurası Başkanı 
Taus Dzhabrailov, 
1994-1996 arasında
ki ilk savaşta ve 
1999'da başlayıp 
hala devam eden 2. 
savaşta toplam 160 
bin kişinin hayatını 
kaybettiğini belirtti. 
Ölenlerin yaklaşık 
100 bininin Rus 

askerleri ve siviller
den, 30-40 bin 
kadarının da Çeçen 
savaşçı ve siviller-: 
den oluştuğunu 
kaydeden 
Dzhabrailov, geriye 
kalan 20 bin kişi 
hakkında ise bir 
açıklama yapmadı. 
İlk savaştan önce 
Çeçenistan'da 1 
milyon 200 bin kişi 
yaşıyordu. Başkent 
Grozni'de yaşayan 
400-450 bin kişinin 
çoğu Rus asıllıydı.

fazlasından çekilmeli
Filistin Devlet 
Başkanı Mahmud 
Abbas, bugün 
Gazze Şeridi'ni 
boşaltmaya 
başlayan İsrail'in 
işgal ettiği diğer 
Filistin toprakların
dan da çekilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Filistin resmi haber 
ajansı VVAFA'ya 
açıklama yapan 
Abbas, Gazze 
Şeridi'nden çekil
menin yeterli bir 
hareket olmadığını 
belirterek, İsrail'e 
diğer Filistin toprak
larındaki işgallerine 
de son vermesi 

çağrısında bulundu. 
Abbas, "İsrail'in 
bugün başlayan 
geri çekilmesi 
önemli ve tarihi bir 
adım, bu sadece 
Gazze ile sınırlı 
kalmamalı, Batı 
Şeria ve 1949 yılın
daki sınırlara kadar 
uzanmalı" dedi.
1967 yılındaki Arap- 
İsrail savaşı sırasın
da işgal edilen 
Gazze, Batı Şeria 
ve Doğu Kudüs'ü 
de kapsayan 
topraklarda devlet
lerini kurmak 
isteyen Filistinliler, 
İsrail'in Gazze'den

çekilmeyi kulla- daha da
narak Batı pekiştirmesinden
Şeria'daki işgalini endişe ediyor.
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Öğretmen atamalarında merak edilenler
2005 yılı 2. öğretmen 
atama işlemleri 
başladı. Başvuruların 
nasıl yapılacağından, 
sınıf öğretmenliğine 
kimlerin başvurabile
ceğine kadar tüm 
sorularınızın cevabı 
bu haberde: 
Başvurular 10-24 
Ağustos 2005 tarih
leri arasında alı
nacak. Dosyaya 
geçmeden önce bir 
not düşmek istiyoruz: 
İş Eğitimi (İş ve 
Teknik Eğitimi) alanı 
için taban puanlar 
72'den 50'ye 
düşürülmüştür. 
Başvurular nasıl 
yapılacak? 
Başvurular internet 
üzerinde, http://per- 
sonel.meb.gov.tr 
adresi üzerinden 
yapılacak. Başvuru 
işlemleri internet 
üzerinden gerçek
leştirildikten sonra, 
internet sayfası 
çıkışları, il ya da ilçe 
milli eğitim müdür
lüklerinde oluşturu
lan masalara onay
latılacak.

Tercihlerde değişiklik 
yapmak mümkün ola
cak mı?
Hayır. Onay işle
minden sonra 
değişiklik yapılması 
mümkün olmadığın
dan başvuruların 
dikkatli yapılması 
gerekmektedir.
Adaylar kaç il, kaç 
eğitim durumu seçe
bilecektir?
Adaylar; en fazla 5 il 
kapsamındaki toplam 
10 eğitim kurumu ter
cihinde bulunabile
ceklerdir.
Tercih ettiği okullar
dan hiçbirine atan
mayanların durumu 
ne olacak?
Adaylar 11. tercih 
olarak, "Her yer ola
bilir'* şıkkını da 
işaretleyebilecekler. 
Böylece açıkta kalan 
yüksek puanlı öğren
cilerin hakları bir 
ölçüde korunmuş 
oiacak.
Ara sınıflarda girilen 
KPSS sonuçları ile 
başvuru yapılabilir 
mi?
Hayır. Mezun veya

mezun olma duru
mundayken girilmiş 
KPSS sonuçları 
geçerlidir.
10 yıl öğretmenlikten 
uzak kalan yeniden 
başvurabilir mi?
10 yıl uzak kalmama 
şartı 02/07/2003 tari
hinde kaldırılmıştır. 
Dolaysıyla başvura
bilirsiniz.
Öğretmen atamaları
na kimler başvura
bilecek?
10-24 Ağustos 2005 
tarihleri arasında 
başvuruları alınan 
öğretmenlik ata
malarına; a- 
Fakültelerden mezun 
olan öğretmen aday

ları, b- Kamu person
eli olarak çalışırken 
ayrılanlar, (detayları 
kılavuzda yazmak
tadır) başvurabilmek
tedir.
Bu atama döneminde 
naklen öğretmen 
alımı yapılmamak
tadır.
Özel üniversitelerde 
çalıştıktan sonra 
ayrılan akademik per
sonel başvuru yapa
bilir mi?
Milli Eğitim Rakanlını 
tarafından yayım
lanan kılavuzda vakıf 
veya özel üniversitel
erde en az iki yıl ■ > 
görev yaptıktan 
sonra ayrılanların

başvuramayacağı 
belirtilmiştir.
2005 KPSS ile memur 
olarak yerleşenler 
öğretmenliğe 
başvurabilir mi?
Bu adayların öğret
menliğe başvura
bilmesi için 2005 
memur yerleştirmesi 
ile gönderildiği 
kurumdaki evrak ve 
işlemlerin tamamlan
masına ilişkin hiçbir 
işlemi katılmamaları 
gerekmektedir.
Evrakların verilip, 
atamanın yapılması 
halinde kişi memur 
sayılır. Memur sayılan 
aday istifa ederek 
başka bir kuruma 
geçemez. Özetle 
öğretmenliğe KPSS 
puanı ile başvuracak 
kişinin memur sayıl
maması gerekmekte
dir. Formasyonu 
olmayanlar başvura
bilir mi?
Orta Öğretim Alan 
Öğretmenliği Tezsiz 
Yüksek Lisans ya da 
Pedagojik 
Formasyon belgesine 
sahip olmayan aday

lar da başvuru yapa
bilir. Ancak bu aday
ların, atanacağı 
alanın taban puanı ve 
üzerinde puan almış 
olması şartıyla Kamu 
Personel Seçme 
Sınavı KPSSP10)'nda 
75 ve daha yukarı 
puan alması gerek
mektedir.
Sağlık durumu nasıl 
belgelendirilecektir? 
Sağlık durumunun, 
tam teşekküllü has
tanelerden başvuru 
tarihi itibarıyla son 
altı ay içerisinde alı
nan ve üzerinde 
"Öğretmen olur" 
kararı bulunan 
sağlık kurulu raporu 
ile belgelendirmesi 
gerekmektedir.
Sağlık kurulu 
raporunda, ortopedik, 
işitme veya görme 
engelli oldukları 
belirtilenlerin atan
maları hâlinde 
göreve başlatılmaları
na Milli Eğitim 
Bakanlığında oluştu
rulacak değer
lendirme komisyonu 
karar verecektir.

Yol çalışmaları neden yazın yapılır?
Karayolları Genel 
Müdürlüğü, yaz döne
minde sürücülerden, 
'daha dikkatli ve ted
birli olmalarını' istedi. 
Kurum, çalışmaların 
neden yazın yapıldığı
na da açıklık getirdi. 
Hem yoğun trafik 
hem de yol çalış
malarının 
sürdürüldüğü yaz 
döneminde sürücü
lerin, normal zaman
lardan "daha dikkatli 
ve tedbirli olmaları 
mecburiyeti" 
bulunduğu, özellikle 
"hız ve öndeki taşıtı 
geçmeye" yönelik 
kurallara uyulmasının 
büyük önem arz ettiği 
bildirildi.
Bu arada sathi kapla
ma asfalt çalışması 
yapılan kesimlerde 
sürücülerin, hızlarını 
30 km/saat'e kadar 
düşürmeleri ve bu 
kesimlerde daha 
dikkatli seyretmeleri 
konusunda işaretlerle 

uyarıldığı belirtildi. 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, ulaşımın 
yoğunlaştığı yaz 
döneminin, 
Karayollarının da en 
yoğun çalışma 
sezonu olduğu, bu 
nedenle bütün bölgel
er ve yollarda çalış
maların hızla 
sürdürüldüğü vurgu
landı.
Açıklamada, 
Karayolları sorumlu
luğundaki yol ağının 
yüzde 80'inin sathi 
kaplama olduğu ifade 
edilirken, sathi kapla
manın tekniğine 
uygun yapılabilmesi 
için hava şartlarının, 
belirli sıcaklıkta ve 
yağışsız olması 
gerektiğine dikkat 
çekildi.
Açıklamada, bakım, 
onarım çalışmalarının 
yanı sıra yol yapım 
çalışmalarının da yaz 

aylarında gerçek
leştirildiği, Türkiye 
genelinde 240 yerde 
bölünmüş yol alış
malarının devam 
ettiği, diğer yollarla 
beraber toplam 1000 
kesimde çalışmaların 
ürdürüldüğü vurgu
landı. 
KARAYOLLARINDA 
İŞARETLEME 
Açıklamaya göre 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nün 
sorumluluğundaki 
yollarda yapım, 
bakım ve asfaltlama 
çalışmaları yapılan 
kesimlerde, çalış
malara başlamadan 
önce, Karayolları 
işaretleme esaslarına 
uygun İşaretleme 
yapılırken, bu 
işaretlemelerin polis 
ve jandarma trafik 
ekiplerince tutanak 
altına alındı.
Karayolu standard
ının daha düşük 
olduğu kesimlerde 

ise sürücülere, ted
bir almaları gereken 
mesafe kadar 
öncesinden standart 
trafik işaretleri ile 
uyarılar yapılıyor. 
YOLLARIN DURU
MUYLA İLGİLİ BİLGİ 
Sürücülerin, yol 
yapım çalışmaları 
devam eden kesim
ler hakkında bil
gilenmek için
Karayolları Genel 
Müdürlüğü internet 
sitesinden bilgi 
almalarının sağ
landığı, ayrıca bunun
la ilgili sözlü ve yazılı 
basın aracılığıyla 
çalışma yapılan yol
ların kamuoyuna 
duyurulduğu belir
tilen açıklamada, şu 
görüşlere yer verildi: 
"Hem yoğun trafik 
hem de yol çalış
malarının

OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN

sürdürüldüğü yaz 
döneminde, kul
lanıcıların normal 
zamanlardan daha 
dikkatli ve tedbirli 
olmaları mecburiyeti 
vardır. Özellikle hız 
ve öndeki taşıtı 
geçmeye yönelik 
kurallara uyulması 
büyük önem 
arzetmektedir.
Sathi kaplama asfalt 
çalışması yapılan 

kesimlerde sürücü- , 
lerin hızlarını 30 
km/saat'e kadar 
düşürmeleri ve bu 
kesimlerde daha 
dikkatli seyretmeleri 
konusunda sürücüler 
işaretlerle uyarılmak
tadır. İşaretleme 
yapılan kesimlerde 
sürücülerin trafik 
işaret ve işaretçiler
ine Özellikle uymaları 
gerekmektedir."

http://per-sonel.meb.gov.tr
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'Talebimiz toplu sözleşme ŞİİR KÖŞESİ

Memur-Sen 
Konfederasyonu Genel 
Başkanı Ahmet Aksu, 
Kamu İşveren Kurulu ile 
masaya toplu görüşme 
için değil, toplu 
sözleşme talebiyle otu
racaklarını kaydetti. 
Aksu, Memur-Sen'in 
Sıhhıye'deki genel 
merkezi önünde açtık
ları toplu görüşme 
standında yaptığı açık
lamada, konfederasyon
larının bu y ilki toplu 
görüşmelere diyanet ve 
vakıf hizmet kolunda 
katılacağını belirtti. 
Memur-Sen'in 2006 yılı 
için Kamu İşveren 
Kurulu ile masaya 
toplu görüşme değil, 
toplu sözleşme 
talebiyle oturacağını 
belirten Aksu, ulus
lararası sözleşmelere 
sadık kalınarak toplu 
sözleşme hakkının ver
ilmesini beklediklerini 
söyledi.
Hükümetin memur 
maaşlarının net 300 
milyon lira artırılması

yönündeki sözünün 
arkasında durmasını 
beklediklerini dile 
getiren Aksu, en alt 
kademede maaş alan 
memurun maaşının 
950 YTL olmasını » 
talep ettiklerini kaydetti. 
Sendika üyeleri, 
daha sonra ellerindeki 
"Sadaka değil, 
hakkımızı istiyoruz", 
"Açlık sınırında maaş 
istemiyoruz", 
"Memurun yüzde 50'si 
aç, yüzde 50'si yoksul" 
dövizler ve "Sadaka 
değil, toplu sözleşme" 
sloganı eşliğinde, yetk
ili sendikaların başkan- 
larıyla birlikte toplu 

görüşmelerin yapılacağı 
Başbakanlık Binası'na 
doğru yürüdüler.
TOPLANTI BUGÜN 
Memur sendikaları 
konfederasyonları ile 
Kamu İşveren Kurulu 
arasında yürütülecek 
toplu görüşmelerin 
birinci turu, 
toplantının yapılacağı 
salondaki oturma düze
nine itirazlar nedeniyle 
bugün saat 10:00'a 
ertelendi.
Hükümet adına 
görüşmeleri yürüten 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin ile 
görüşmelere katılan 
yetkili sendikaların tem

silcilerinin Başbakanlık 
Merkez Sina'daki 
toplantı salonuna 
girmelerinden kısa bir 
süre sonra, Şahin'in 
toplantı salonundan 
çıktığı görüldü. 
Toplantının başında 
Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı Bircan 
Akyıldız, Başbakan 
Yardımcısı Şahin'e otur
ma düzeninin değiştir
ilmesini istedi.
Akyıldız, "U" şeklindeki 
toplantı masasının baş 
kısmında oturmakta 
olan Şahin'e, "Eşit şart
larda oturmak istedik
lerini" söyledi.
Akyıldız, "Bu pozisyon
da oturulması doğru 
değil, sizinle eşit şart
larda olmamız lazım. 
Baştaki kısım boş 
bırakılsın" dedi. Şahin 
de Akyıldız'ın söylediği 
şekilde bir usulün 
bulunmadığını belirtti. 
Akyıldız'ın ısrarı üzerine 
Başbakan Yardımcısı 
Şahin toplantıyı 
terk etti.,

Ahmet Bozkurt

Neden?
Neden selam vermiyorsunuz 
Şeytana mı? Uyuyorsunuz 
O diyar bu diyar geziyorsunuz 
Bana niye gelmiyorsunuz?

Gün gelir yollar kısalır 
Yükseklik alçalır 
İki elim yakanda kalır 
Bana niye gelmiyorsunuz

Dilime gem vuramıyorum 
Yarama melhem süremiyorum 
Acılarımı dindiremiyorum 
Bana niye gelmiyorsunuz?

Yavrusunu yitirmiş gözler ıslak 
olmaz mı?
Tutsaklar zincirini kırmaz mı?
Yollar Irak’ta olsa canım
Bana niye gelmiyorsunuz?

UNVEH TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ

New Holland Trakıak 
Traktörlerinde kampanya! 

New Holland Traktörlerinin
Yeni Çift Çeker Modelleri 

Piyasadaki En Düşük 
Sabit Ziraat Bankası 

Kredisi ile 3 YİL 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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Başhekimlere 
muayenehane yasak

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, 
"Başhekimlerin 
muayenehane 
açmasını yasaklaya
cağız" dedi.
Bakan Akdağ, 
Trabzon Numune 
Hastanesi'ne gelerek, 
hasta ve hasta yakın
larıyla görüştü, yetk
ililerden bilgi aldı.
Bazı hastalarla yalnız 
görüşen Akdağ, has
tane tuvaletlerini 
inceledi.
Başhekimlerin 
muayenehane 
açmasını yasaklaya
caklarını belirten 
Bakan Akdağ, şöyle

Bakkal kıymete binecek
Bankalar Arası Kart 
Merkezi verilerine göre 
Kredi kartıyla yapılan 
alışveriş sayısında 
düşüş yaşanırken, 
Tüketiciler Birliği'ne 
göre ise bu durum 
bakkala yarayacak. 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkan 
Yardımcısı Kemal 
Özer, tüketicinin 36 
aya varan taksitler 
yüzünden gelecek 3 
yıllık harcamasını 
bugünden yapmasının 
borç yazan bakkala 
yaradığını kaydetti. 
Özer, yaptığı yazılı 
açıklamada, kredi 
kartıyla taksitli 
satışların ticareti 
bitirdiğini, esnaf ve 
tüketicinin zor günler 
yaşadığını ileri sürdü. 
Çok sayıda kişinin 
sahip olduğu kredi 
kartlarının limitini, 
taksitli satışlar yüzün

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

konuştu: "Aslında 
(hem muayenehanem 
olsun, hem kamuda 
çalışıyım, ikisi 
beraber gitsin) işinin 
bu ülkede çok iyi 
yürümediği açık. Biz 
özel sektörü, serbest 
çalışmayı aslında 
teşvik ediyoruz, ama 
ikisi birlikte maalesef 
gitmiyor. Başhekimler 
için bu işin en önemli 
tarafı, ama açıkça 
söylemek gerekir ki 
diğer alanlar için de, 
eğitim araştırma has
tanelerimizdeki, diğer 
hastanelerdeki 
uzmanlar açısından 
da bu ilişkinin hala 

den doldurduğunu 
ifade eden Özer, şöyle 
dedi:
"Tüketicinin 36 aya 
varan taksitler yüzün
den gelecek 3 yıllık 
harcamasını bugün
den yapması, borç 
yazan bakkala yaradı. 
Kartların 
limitlerini tüketen 
tüketici vitrin seyred
erken, satıcılar ise 
taksitle yapılan 
satışları bitince adeta 
şoka girdi. Bu durum 
en fazla 
küçük esnafı mutlu 
ediyor. Gün, borç 
yazan bakkalın günü. 
Alışveriş 
gücü kalmayan tüketi
ci yeniden borç 
yazdırmaya başlaya
cak." 
Bankalar kredi kartının 
peşine düştü

Özer, esnaf ve tüketici

sağlıklı olmadığı 
tarafları tespit ediy
oruz. Geçmişteki 
bıçak parası işleri 
ülkemizde çok azaldı. 
Ama bu ilişki devam 
ettiği sürece tam 
sağlıklı bir yapı oluş

bu haldeyken m üş- 
terinin peşinden 
koşarak 
kart dağıtan 
bankaların ise şimdi 
de ödenemeyen kredi 
kartlarının 
peşine düştüğü 
görüşünü savundu. 
Bankalar Arası 
Kart Merkezi'nin veri
lerine göre kredi kart 
kullanımında çök 
ciddi bir azalma 
görüldüğünü belirten 
Özer, bu 
durumun kredi* 
olanaklarını tüketen । 
tüketicilerin çok uzun 
bir süre 
kredi kartı ile harcama 
yapmayacağının 
habercisi olduğunu 
kaydetti.
Taksitler ypzünden 
uzun vade borç altına 
giren ve bunalan 
tüketicinin artık 
taksitli alışverişe rağ
bet etmeyeceğini dile 
getiren Özer, açıkla
masında şu görüşlere 
yer verdi: . 
250 bin kişiye ulaşa
cak "Kredi kartı 

turmak mümkün 
değil. Şimdi bu işi 
masaya yatırmış 
durumdayız. Öğlen 
üzeri muayenehaneye 
gitmeyi imkansız 
bırakan bir genelge 
gönderdik." 

börçlarıntödeye- 
meyenleri sayısı • 
hızla artacak.

Geçen yıl 120 
binden fazla kişi kartı 
ödemelerini yapa
mazken, bu yıl 
daha şimdiden bu 
rakam 150 bin sınırını 
aştı. Kredi kartı 
borçlarını 
ödeyemeyenlerin 
sayısının yıl sonunda 
250 bine ulaşması 
sürpriz 

olmayacak.
Hızla devam eden 
konut kredileri ise yıl 
sonuna doğru bitme 
noktasına gelecek. 
Bu nedenle de azalan 
talebe bağlı 
olarak faiz 
oranları büyük ölçüde 
düşecek. Kredi kartı 
limitleri biten, otomo
bil ve konut kredileri 
ile kredi olanaklarını 
tüketen tüketici 
harcama yapmayı 
azaltınca piyasalarda 
büyük durgunluklar 
daha şimdiden 
yaşanmaya 
başladı.",*

O Gemlik Kız Meslek Lisesi’nden 
aldığım 24.8.1992 tarih ve 284 nolu 

tastiknamemi kaybettim. Geçersizdir.
Hülya ŞAHİN

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Geçersizdir. 

Naz TÜRE

Lütfen bir çivi
Bu yazıyı başka belediyelerin spor ve 

spor kulüp-lerine vermiş olduğu önemi 
belirtmek için kaleme aldım.

Her zaman yazdım, her zaman yöremize 
yakın yerleri örnek olarak gösterdim. En 
yakın yer Orhangaziyi geçen hafta 
yazmıştım. Gidip göl tesislerini görsünler 
demiştim. Zannediyorum ki, burayı görmeye 
hiçbir yetkili gitmedi.

Şimdi Yalovayı sizlere tanıtayım. 
Yalova’nın şehir içindeki amatör futbol kulü
pleri oniki adet. Yalova belediye reisi bu 
kulüplerin hepsine birer kulüp lokali yaptır
mış durumda.

Bu oniki kulüple yapılan protokolle 
belediye olarak amatör kulüpleri destekleme 
kararı aldıklarını amatör kulüplerin ne kadar 
önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Yalova belediye başkanı bu amatör kulü
plere malzeme ve ödül yardımı yapacağını 
bir protokolle bildirdi.

Belediye başkam’nın ifadeleri, 
Yalovamızdaki amatör kulüplere elimizden 
gelen yardım yapılacaktır deniyor.

Evet Yalova amatör küme maçlarının 
oynandığı sahayı Belediye olarak alıp sen
tetik çim saha haline getirecekler.

Bu ara A.S.K.F. İl temsilcileri bu pro- 
tokolide belediye ve kulüpler olarak imzal
adılar. İşte güzel Gemliğimizde Gemlikspor 
hariç bir Körfezspor birde Zeytinspor var.

Bu kulüplerin ayaklarına giyecek kran- 
ponları yok. Biz sentetik çim sahası değilde, 
sporcuya yakışır bir idman sahasının 
olmasını bekliyoruz.

Duyumuma göre etrafı duvarla çevrili 
idman sahası yapılacakmış. Ben 2. seneye 
razıyım. İstemek ayıp değil. Kendim için 
değil, bizi yönetenler için istiyorum.

Evet bütün belediyeler kendi iline 
veyahut ilçesine birşeyler yapıyorlar. Ben 50 
senedir Gemlikteyim şöyle etrafıma bak
tığımda bütün her yerde hareketlenme var. 
Ama malesef Gemliğimize bir çivi çakan 
yok.

Yapılmış varsa bana göstersin. Devlet 
tarafından yapılırsa ona sözüm yok. İdman 
sahamız yok. Kulübümüzün ismi var lokali 
yok.

Kayıkhanedeki tesisde Borusan Lojistik 
tarafından bugün ki şekle sokuldu. Ne varki 
Sayın Başkanımız hemen sahip çıktı. Her 
şey Borusan’dan övünmek başkasından 
buda güzel.

Üzülmemek elde değil.
Ben ve Gemlikliler belediyesinden 

birşeyler bekliyor. Spor Bakanlığına bağlı 
bir tek Hasanağa kampı var. Belki ufak bir 
tadilatla burası spora veya sporculara tesis 
olarak yapılabilir.

Yalovada Ulusal ve Uluslararası düzeyde 
başarı kazanan sporcu ve kulüplere 
Belediye tarafından teşvik ödülü verilecek. 
Ben tesisler hakkındaki yazımı en yakın 
belediyelerle kıyaslıyorum. Çünkü bize o il, 
ilçeler komşu.

Bu gibi teşvikle kulüp ve sporcularda iler
leme olur. Sporcu ve Belediye Reisimize 
yakışır bir kulüp binası ve lokali birde bu üç 
kulübün idman yapacak bir saha.
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Mesele mutsuz olmaksa kolay
Kadınlar ve erkekler 
kimi zaman belki 
farkında olmadan, 
eşlerine karşı yaptık
ları davranışlarla, 
evliliklerini çekilmez 
hale getiriyorlar. İste
diğiniz gerçekten 
mutsuz bir evlilikse 
bu kolay. İşte size 
gereken taktikler: 
Mutsuz olmak 
isteyen kadınlar bun
ları yapabilir 
Eşinizi her fırsatta 
eleştirin. 
Annesinden ve kız 
kardeşinden şikayet 
edin, yaşamıyorlarsa 
geçmişte yaptıklarını 
anlatın.
Sizi anlamadığından 
yakının.
Yorgun olduğu 
zamanlar gezmeler 
ayarlayın. 
Sık sık ilgisinin 
azaldığından şikayet 
edin.
Sizin dışınızda kim
seyle görüşmesine 
izin vermeyin, 
görüşmeye kalkarsa 
kıskançlık krizleri 
geçirin.
Size yaklaştığında 
bahaneler bulun. 
Geçen sene bugün 
ne giydiğinizi sorun, 

bulamazsa hır 
çıkarın.
Maç seyrederken 
başka kanallarda 
eğlence programı 
arayın.
Sizi dinlemediğinden 
şikayet edin, dinlem
eye kalkarsa artık 
geç olduğunu söy
leyin.
Evde saç-baş dağınık 
dolaşın, başkalarının 
yanında kendinize 
özen gösterin.
Yaşlanıp göbek- 
lendiğini söyleyin, iti
raz ederse konuş
manızı kanıtlarla 
destekleyin. 
Sıra erkeklerde! 
Eve gelmemek için 
daha sık bahaneler 
bulun.
Eve geldiğinizde hep 
yorgun ve isteksiz 
olun.
Eşiniz konuşmak 
istediğinde işiniz 
olduğunu söyleyin, 
yoksa da yaratın.
Sık sık arkadaşlarını
zla birlikte olun ve bu 
birlikteliği geç 
saatlere kadar uzatın. 
Eşiniz yardım iste
diğinde sağlam 
bahaneler uydurun, 
hiçbirini yapa

mazsanız, erkek 
olduğunuzu ona 
hatırlatın.
Eşinizi hatırlamak 
için onun hatırlat
masını bekleyin. 
Olmadık konulara 
büyük tepkiler verin, 
öfkeniz geçince piş
man olup özür 
dileyin.
Herşeye bir kusur 
bulun, hiç bir şey 
bulamazsanız, 
beğenmediğinizi söy
leyin.
Eşinizin özenerek 
yaptığı yemekleri, 
hergün yiyor- 
muşçasına tepkisiz 
yiyin.
Eksiklikleri abartın, 
güzel konuları 
görmemezlikten 
gelin.
Mutlu evliliğin sırları 
Bu tür davranışlar 
yerine bazı şeylere 

dikkati ederek, evlil
iğinizi, mutlu bir yuva 
haline dönüştüre
bilirsiniz.
Ortak ilgi alanlarınızı 
bulun.
Canınız sıkkın iken 
tartışmayın.
Tenkitten uzak durun. 
Beğendiğiniz yönleri
ni takdir edin.
Olumlu yönlerini bul
maya çalışın.
Ailesi hakkında olum
suz sözler söyle
meyin.
Onu kimseyle 
kıyaslamayın. 
Arkadaşları ile 
geçirdiği zamanı 
kısıtlamayın. 
Kendinize ait 
uğraşlar bulun. 
İşinizi eve 
getirmeyin.
Evde kendinize özen 
gösterin.

Dudaklarda “uçuk” adı verilen, yaralara 
neden olan “herpes” virüsü gözleri de 
tehdit ediyor...
Herpes virüsü, herpes simplex ve herpes 
zoster gibi alt grupları bulunan bir virüs 
tipidir. Dudak kenarlarında uçuk oluşturan 
herpes virüsü gözde de ciddi seyredebile
cek, tekrarlama riski olan bir hastalığa 
neden olabilir. Dünya nüfusunun %50'sin- 
den fazlasının bu virüsten etkilendiği 
düşünülürse, herpese bağlı göz 
hastalığının da sık görüldüğü tahmin 
edilebilir. Uzmanlarkonuyla ilgili şunları 
söylüyor: “Herpes simplex Tip 1 adlı virüs 
dudak kenarlarında ortaya çıkan uçuktan 
sorumlu olup, bir kez hastalık oluşturduk
tan sonra , sinir uçlarında uyur vaziyette 
kalır ve bağışıklık durumunu kötü etkileyen 
ağır hastalıklar, bağışıklık sistemini 
baskılayan ilaç tedavileri, aşırı yorgunluk, 
uykusuzluk gibi durumlarda tekrarlar. 
Hu ataklar sırasında yerleşebildiği hedef 
organlardan biri de gözlerdir.” Virüsün bu 
özelliği nedeniyle tekrarlama olasılığı çok 
yüksektir.

HAÇIN •
Yazan : Zebercet COŞKUN

İşini bitirdikten sonra tekrar evine gitmedi 
Hamparsun efendi. Kale Kilisesine doğruldu. 
Teğmen Ohannes ortalık karışalı beri çoluk 
çocuğuyla orada kalıyor.

- Geldin mi? Ben de seni bekliyordum..
- O iş tamam! Anahtarları çıkarıp verdi 

Ohannese... Yarın akşam bu iş bitmeli.
- Sabaha kimse evinde olmayacak zaten... 
Yann Hacı ağazade işi kapanmış olacak...
- Jandarma dairesine diye çıkaracağım öteki

lerin yanından.
- Zahit’i de Aram getirecek.
Teğmen anahtar destesini cebine attı.
Ohanyan Hamparsun paltosunun yakalarını 

kaldırmış, yokuş aşağı iniyor şimdi. Soğuk 
ağzını, burnunu bıçak gibi kesiyor.

“Bu iş bitti sayılır. Bitti... Bir daha görmeye
cek Ali efendi yüzümü... Görmeyecek ki sitem 
etsin... Her şey kararlaştığı gibi olacak... Alıp 
götürecekler jandarmalar... Zorla alacaklar elim
den. Haberim yokmuş gibi... Can verirken bile 
bana sitem edemez... İyilik için çıkardım onu... 
iyiliği için... Haçin’den kaçırmak için... Ama jan
darmalar bırakmadılar. Jandarmalar ihanet ettil
er... Bende suç yok.. Benim haberim bile yok...” 
Kendini mahkeme önünde görüyor şimdi... 
Hesap soruyorlar. Çalyan Karabit, Mösyö 
Tvarde, Fransız kumandanları, askerler.. Onlarla 
konuşuyor Ohanyan Hamparsun. Yokuş aşağı 
iniyor, hem de konuşuyor kendi kendine. Kendi 
savunmasını yapıyor. “Bende suç yok... Ben Ali 
efendiyi evine götürüyordum... Jandarmalar 
çekti,aldı elimden... Onu alıp götüren de jandar
ma, öldüren de jandarma...”

O GECE kar yağdı. Sabah olduğunda Haçin 
yine ak örtüsünü çekmişti üstüne. Çamurunu, 
batağını, karanlığını göstermemek için... Bu yıl 
bahar gelmek bilmiyor.

Mihran Katayan üst kata çıktı. Seta ve çocuk
lar uyuyorlar. Mihran Fatma hanımların yattığı 
odanın kapısını usulca tıklattı.

- Jandarmalar dolaşıyorlar ev ev... Kadınları, 
çocukları topluyorlar...

- Ne yapacağık?
- Elimden bir şey gelmez bacım. Ama 

düşündüm ki Faiği görmesinler... Kadını, çocuğu 
toplasalar bile, ilişeceklerini sanmıyorum, ama 
Faik erketen sayılır... Ötekilerin yanına götürür
ler... Bir şey gelebilir başına... Anladın mı 
bacım?

- Neyi?
Aşağıda kapı vurulmaya başladı o sırada.

Açın!
Faik hemen bizim odaya gelsin! Yüke, 

Yatakların arasına saklarım ben onu. Farkına 
varmazlar. Mürsel efendinin delikanlı oğlu bir 
tanedir ve oda Haçin'de değildir... Faik yık 
hesapta... Faik bu kış serpildi... Anladın mı 
bacım?

Neyi?
Sokak kapısı güm güm vuruluyor. Fatma 

hanımların oda kapısını itti Mihran Katayan, 
daldı içeriye. Çocuklar yataklarında uyuyorlar. 
Yalnız Faik oturuyor.

Gel! dedi Mihran, çekti kolundan.
YürüdüFaik. Anlamsız bakıyor Mihran'ın 

yüzüne. Koşarak merdivenleri indiler.
Bir süre sonra sokak kapısını açtı Mihran 

Katayan. Önlerine düştü jandarmaların. Burun 
kanatları açılıp açılıp kapanıyordu.

Yukarı! dedi. Burada biz oturuyoruz. * 
Yedi sekiz jandarma üst kata çıktılar. Mihran 

kendi odalarının kapısında eliyle alnını ovuştu
ruyor. Çığlıklar geliyor yukardan. Bir süre 
kaldılar jandarmalar, tepede gezindiler. Kapılar 
açıldı, kapılar kapandı, döşemenin üstünde bir 

şeyler çekildi. Sora indiler. Kadınlar çarşaflan
mış, çocuklar kucakta, analarının eteğinde. 
Boyunlarını, kulaklarını sıkı sıkı sarmışlar çocuk
ların. Fatma hanım Mihran Katayan'a baktı 
geçerken... bakışları bir şeyler söylüyor, bir 
şeyler soruyor gibi... «Gidiyok... dönüşümüz ya 
var ya da yok... biliyordun... Biliyordunuz... 
Gavurdan dost olur mu ola? Olsa da bu kadarhk 
olur... Ne edek? Yine de sağolun! Yavrum size 
emanet.» Okuyor Mihran kadının bakışlarını. 
Gözlerini yere indirdi. Bir yerden öte elinden bir 
şey gelmez.

Jandarmaların ikisi Mihran Katayan'ın yanına 
geldiler, kapıya el uzattı biri.

Dur! Ne hakla giriyorsun odama? Karım, 
çocuklarım uykudalar... kaymakama şikayet 
ederim...

Kime edersen et! Kumandan beyle 
Cebeciyan'ın emri...

Kaymakamdan çıktı artık idare! 
Yatak odam... Giremezsiniz! 
Gireriz! Jandarma Mihrân'ı itti. 

Fatma hanım ve ötekiler donup kaldılar mer
diven üstünde.

Yürüyün! diye bağırıyor yanlarındaki jan
darmalar...

Ötekiler yürüdü, Fatma hanım yürümedi. 
Gözlerinin önü yemyeşil oldu birden... 
Kucağındaki Zekiye'yi düşürecek, tırabzanlara 
dayanmasa...

Yürüsene be! Seninle mi uğraşacağız?
Mihran Katayan'ı iten jandarma oda kapısını 

ardına dek açtı. Fatma hanımın gözü orada. Yeşil 
görüyor her yeri... Odanın içi yeşil, pencerelerde, 
yastıklarda yeşil ışıklar titreşiyor; sonra kızardı 
her yan, sonra da sarardı... İki kara gölge 
dolaşıyor sarı odada...

Yürüsene sen! Belinin orta yerine bir 
tekme indi Fatma hanımın ve merdivenden aşağı 
yuvarlandı. Dürüye ile Hüsnü'nün karısı 
çığrıştılar. Fatma hanımdan hiç ses çıkmadı. 
Sokak kapısına çarptı, kaldı bedeni. Devamı Var..
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Havucun faydaları
Maydonozgiller 
(Apiaceae) fam
ilyasından, iki yıl
lık otsu bitki ve 
bitkinin sebze 
olarak değer
lendirilen kökleri. 
Ana yurdunun 
Afganistan ve 
komşu ülkeler 
olduğu sanılıyor. 
ABD, Avrupa ve 
öbür ıhman ülkel
erde yaygın olan 
yabani havucun, 
bugün tarımı 
yapılanın atası 
olduğu düşünülüy
or. Akdeniz 
yöresinde 
Hıristiyanlık öncesi 
dönemlerde, Çin ve 
kuzeybatı Avrupa'da 
ise 13. yüzyılda 
havuç tarımı 
yapılmıştır. 20. 
yüzyılda karotenin 
(provitamin A) 
değerinin anlaşıl
ması karotence zen
gin olan bu bitkinin 
besin kaynağı 
olarak önemini artır
mıştır. Bugün ılıman 
kuşakta büyük mik
tarlarda havuç 
tarımı yapılıyor. 
İki yıllık bir bitki 
olması nedeniyle 
havuç, ilk yıl toprak 
üzerinde dik rozetler 
oluşturan ince

1

1

1

VI

i 
K 
R

B

1

Önce relim,

parçalı yapraklar ve 
toprak altında 
etlenerek gelişen bir 
kazık kök ile buna 
bağlı ince yan kök
ler oluşturur. İkinci 
yıl ise yaprak 
özetlerinin içinden 
60-100 cm uzun
luğunda dallanmış 
çiçek sapları çıkar. 
Ana ve yan 
dalların ucunda 
pembemsi beyaz 
renkli çiçeklerin 
oluşturduğu çiçek 
kümeleri (bileşik 
şemsiye) bulunur. 
Sarımsı gri renkli ve 
dikenli tohumları 
vardır. Havuç 
makineli tarıma en 
uygun sebzelerden 
biridir.
Taze havuçlar 

düzgün, lekesiz 
kabuklu, sıkı ve 
gevrek etli olur.

Parlak turuncu 
rengi, yüksek 
karoten içeriğini 
gösterir. A, C, B1 ve 
B2 vitaminlerince 
zengin bir ürün olan 
havuç, çiğ olarak ya 
da pişirilerek 
tüketilir.
Tohumlarından halk 
arasında gaz sök- 
türücü, idrar artırıcı, 
adet getirici ve mide 
ilacı olarak yarar
lanılır. Havuçtaki 
kompleks karbon
hidratlar vücuda 
ererji verir. Sindirimi 
kolay olan havuç 
suyu, karaciğerin 
safra salgılamasına 
ve kolestrolü den
gelemesine 
yardım ettiğinden 
tüm sebze suları 
içinde en 
önemlilerindendir. 
Kaldı ki, havuçtaki

alkalin mineral
leri sinir sistemi
ni korurken, ince 
bağırsak duvar
larını da çalıştırır 
ve düzenler. Bir 
de cildin güneş 
ışınlarına karşı 
korunmasına da 
yardım eder ki, 
bu özelliğiyle 
açık havada 
dolaşmayı seven
ler için koruyucu 
işlev görmesi

açısından son 
derece önemlidir. 
Aşırı havuç suyu 
içildiğinde cilt hafif 
portakal rengi alırsa 
da bunun bir zararı 
söz konusu değildir. 
Havuçlar kirli olsa 
bile kabuğunu 
soymamak gerekir. 
Çünkü yarım kilo
gram havuçta 30 mg 
C vitamini, B1-B-B6 
vitaminleri, 
kalsiyum, demir ve 
potasyum mineral
leri bulunur ve bun
ların büyük bölümü 
kabuğun altındadır. 
Kabuğu soyul
duğunda havuç ' 
besin değerinden 
çok şey kaybeder. 
Havucun kabuğunu 
soymak yerine mus
luğun altında hafifçe 
fırçalamak yeterlidir.

Uzmanlar, tüp bebek yöntemiyle bebek 
sahibi olmayı güçleştiren en önemli ve 
üzerinde önemle durulması gereken fak
törlerden birinin şişmanlık olduğunu 
bildirdi.
Altunizade Eurofertil Üreme Sağlığı 
Merkezi Medikal Direktörü Dr. Hakan 
Özörnek, tüp bebek yönteminin yumurta 
ve sperm hücresi karşı karşıya getirilerek 
sperm hücresinin yumurta hücresini 
döllemesi olduğunu hatırlattı. Dr.
Özörnek, "Ancak tüp bebek yöntemiyle 
bebek sahibi olmayı güçleştiren bazı fak
törler vardır. Bunlardan en önemlisi ve 
üzerinde önemle durulması gereken 
konulardan biri şişmanlıktır. Tüp bebek 
tedavisinde şişman kadınlarda başarının 
daha az olduğu artık bilinmektedir" dedi. 
Yapılan çalışmalar göre şişmanlık duru
munda gebelik şansının yüzde 20 
oranında azaldığı, tedavide kullanılan 
ilaç miktarının daha fazla ve tedavi 

süresinin daha uzun olduğunun 
tespit edildiğini ifade etti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 

Jandarma K. 
Polis Karakolu 

Gar. Kom.

110
155
156 

51310 55 
513 18 79 
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
513 10 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur 
Kamil Koç

513
513
512
514
514
513

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 51310 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 Tanm Müd. 
ilçe Seç. Md. 

Halk Eğitim Müd.

513 20 66 
513 45 03
514 00 95 
513 12 86 
513 11 74 
513 13 53 
513 10 57
513 13 08 
513 11 33 
51310 95 
513 37 42 
513 15 07
513 14 14 
513 13 64 
524 85 86 
513 10 42 
51310 92
51311 86 
513 77 77 
51318 46

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 3240
513 23 24
514 35 50

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet 
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
Yazı Işl. Md. 

Su Arıza
513 45 21 -111

Yalnız 185

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 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 514 17 00

AKCAN PETROL 613 10 79
613 30 33

513 14 26

YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

■
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Ulusal Deprem

Depreme
Konseyi (UDK), 
büyük kentler ve 
diğer yerleşim yer
lerinin 1999 yılı 
öncesinden daha 
güvenli olduğunu 
söylemenin 
olanaksız olduğunu 
belirterek, nüfus 
artışı ve gelişme 
hızına bağlı olarak 
gelecekteki 
afetlerde kayıp ihti
malinin her geçen 
gün daha da artığını 
bildirdi.
Ulusal Deprem 
Konseyi Başkanı 
Prof. Dr. Haluk 
Eyidoğan konsey 
adına yaptığı açıkla
mada, 17 Ağustos 
1999 İzmit Körfezi 
Depremi'nin 
üzerinden geçen altı 
yılda kaydedilen en 
olumlu gelişmenin, 
arama-kurtarma 
kapasitesinin 1999 
öncesine oranla 
önemli ölçüde 
geliştirilmesi

olduğunu kaydetti. 
Gelir dağılımındaki 
bozukluk ve işsizlik 
gibi sosyo
ekonomik sorunlar 
nedeniyle kentlere 
göç, plansız 
şehirleşme ve 
sanayileşme, kaçak 
ve denetimsiz yer
leşme ve yapılaş
maların yoğun 
olarak devam ettiği 
vurgulanan Konsey 
açıklamasında, "Bu 
durum, ülkemizdeki 
deprem ve diğer 
doğal afet risklerini 
sürekli artırmak-

tadır" denildi. 
Bugün,büyük 
kentler ve diğer yer
leşmelerin, 
1999 yılı öncesin
den daha güvenli 
olduğunu söyle
menin olanaksız 
olduğu ifade edilen 
açıklamada, şöyle 
devam edildi: 
"Aksine nüfus artışı 
ve gelişme hızına 
bağlı olarak her 
geçen gün, gelecek
teki afetlerde 
kayıp ihtimalini 
(riski) daha da artır
maktadır.

II II
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un sözlerini Nurettin Avcı cevapladı:

'Altlımızın akıyla hah ine çıkarız”
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Karşılıklı atışma
Bugün manşetimizi yine AKP Gemlik İlçe 

Başkanı ve Encümen üyesi Nurettin Avcı ile 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut arasındaki 
söz düellosuna ayırdık.

Belediye Başkanının geçtiğimiz günlerde 
yerel basın mensuplarına verdiği “Börekli 
Kahvaltılı, Basın ToplantısTnda, konu M.A. 
Devlet Hastanesi’ne geldiğinde, İl Genel 
Meclisi’nce özel idare kanalıyla ek binanın 
tamamlanması için ayrılan 900 bin YTL’nin 
hala gelmediğini belirterek,”Bu işi bize 
bıraksalardı, bina çoktan biterdi.” sözüne, 
dün Nurettin Avcı cevap verdi.

Bu ataşmalar basının ve kamu oyunun 
önünde aynı partiden üst düzey kişiler 
arasında oluyor.

Bizler kamu görevi yaptığımızt için söyle
nenleri halka duyuruyoruz.

AKP’nin kuruluşunun 4. yılında 
Gemlik’teki iç çekişme sürüyor.

Bunu her zaman yazdım.
Çekişmeyi gizileyen de yok.
Belediye Başkanı İle İlçe yönetimi ve İl 

Genel Meclisi üyeleri arasında anlaşmazlık 
insanların gözü önünde yapılıyor.

Başkan, parti kurulurken kurucu üye 
olmanın gelitirği rahatlıkla, ilk ilçe yönetimi
ni kendi belirledi.

Ama seçimlere gidildiğinde, çıkardığı 
aday sandıktan çıkmadı.

İç çekişme böyle başladı. 
Gemlik’teki bu gizli kavgayı Bursa ‘da 
Ankara da biliyor.

Birbirlerinin kuyularını kazacaklarına 
bence Gemlik’e hizmet getirmeliler.

3. yılına giren AKP iktidarı ilçede neyi 
değiştirdi?

Hangi büyük hizmete imza attı?
Birbirinizle çekişin ama, hizmet de yapın.

AKP İlçe Başkanı Enver 
Şahin ve İl Genel Meclisi 
Daimi Encümen üyesi 
Nurettin Avcı, parti ve il 
genel meclisi çalışmaları 
hakkında basına ve 
muhtarlara bilgi verirken, 
Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’ne ayrılan 900 
bin YTL’nin bazı inşaat 
tesisat projelerinin bozuk 
çıkması üzerine paranın 
park ve çevre düzenleme 
işine kaydırıldığını söyle
di. “Lafla hastane işleri . 
yürümez. Kendilerine 
belge ile bilgi verildi. 
Ellerinde yıllardır birik
tirdikleri para ile cam 
çerçeve taktırdılar. Şu 
anda bizim yapacağımız 
işleri onlarca yılda yapa
mazlardı. Çevre düzen
lemesi ile oto park ihalesi 
14 Eylül'de Bayındırlık 
Müdürlüğü’nde yapıla
cak.” diyen Avcı, halkın 
önüne alınlarının akıyla 
çıktıklarını söyledi.

Seyfettin Şekersöz’ün 
Haberi sayfa 3’de

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin ile İl Genel Meclisi Daimi Encümen üyesi 
Nuretin Avcı, basın toplantısında çalışmalar hakkında bilgi verirken, 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un “900 bin YTL” ne oldu. Bize bırak
salardı işi bitirirdik.” şeklindeki açıklamasına sert cevap verdiler.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, ön kayıtların 15 - 23 Ağustos 2005 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Meslek Liselerine öne alındı
Mesleki ve Teknik Orta öğretim 
Kurumlarına kayıt ve ön kayıt takvimiyle 
ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan 
toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Ercüment ile ilçedeki 7 orta öğrenim 
Müdürü katıldı. Ercüment, öğrencilerin 
bütün meslek liseleri ve genel liselerde 1. 
sınıfta ortak dersler göreceklerini söyledi.

Seyfettin Şekersöz’ün Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Kafayı yemek üzereyiz
“Ne insanlar gördüm üzerinde elbisesi 

yok; ne elbiseler gördüm içinde insan 
yok.”

Mevlana ne güzel söylemiş.
Ağzına ve yüreğine sağlık .
Eskilerin bir sözü daha vardı “zarfa 

bakma mazrufa bak” diye ..
Ne kadar da doğru ..
Ülkemizde ve dünyada yaşayan insan

ların görünüşüyle tümüyle çelişkili uygu
lamalarını gördükçe insanın aklı duruyor.

Gerçi,tüketim fırtınasına yakalanan 
globalleşme gemisinin yolcuları da başka 
türlü olacak değildi ya ..

Sırtı hoş içi boş insan tipi oluşturuldu 
ve her geçen gün de geliştiriliyor.

Gazeteler .dergiler,televizyonlar dışı. 
süslü içi kirli insanlardan geçilmiyor.

Önceki gün bir devlet memuru 
arkadaşım ziyaretime geldi.

Gerçekten devletin sonuna kadar 
memuru.

Maaşından başka beklentisi olmayan 
nitelikli memurlardan biri..

Havadan sudan konuşurken konu 
ülkenin ekonomik yapısına ve tüketim 
yarışına geldi.

Olayı örneklerle daha da derinleştirdik.
“Yurttaş bir kurumda memur.
Aylık geliri 750 YTL..
26.000 YTL verip bir araç almış.
Doğal olarak otomobil kredisi kullan

mış.
Ayda da kredi aldığı kuruma ödeye

ceği para 700 YTL.
İlk ay gelmiş.
Borç harç taksit ödenmiş.
İkinci ay gelmiş.
Yine borç harç..
Üçüncü ay iş tıkanmış.
Ödeme gücü kalmamış.
Şimdi yana yakıla müşteri arıyormuş.
Arabayı aldığı değerin altında bir fiyat

la satacak aylık borç ödemelerinden kur
tulacak.”

Kim karlı?
Yurttaş mı ?
Ona krediyi veren kuruluş mu ?
Arabayı satan mı ?
Kuşkusuz bu ticaretin tek kaybedeni 

var.
Örnek çok.
Çoğalt çoğaltabildiğin kadar.
Harcamak kolay ..
Ancak kazanmak zor.. Hem de çok zor.
Önemli olan kazanç-harcama dengesi

ni oturtabilmek.
Yani bütçeyi deldirmemek..
Kuşkusuz olay bir eğitim meselesi..
Ancak iş sadece akademik eğitimle 

bitmiyor.
Çünkü eğitim;
Neredeyse doğuştan başlayan aileyle, 

okulla,çevreyle biçimlenen çok büyük bir 
organizasyon.

Önemli olan bu organizasyonun doğru 
noktalarında doğru eğitmenlerle 
karşılaşabilmek.

Denk gelmediği zaman ayvayı 
yediğinin resmidir.

Ne yazık ki ve de acı ki biz ayvayı 
yedik.

Şimdi de kafayı yemek üzereyiz.

Lise salonu yeni eğitim 
yılına hazırlanıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Zemihinde oluşan 
bozulmalar 
nedeniyle onanma 
alınan Gemlik 
Lisesi 
Kapalı Spor 
Salonu’nda çalış
malar hızlandırıldı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
da konuyu mecliste 
görüşmeye açtığı 
ve para desteğinde 
bulunulacağı salo
nun ilçe gençliğine 
kazandırılması için 
çaba sarf ediliyor. 
Gemlik Lisesi 
Müdürü İsmail 
Çokal ile Müdür 
Yardımcılarının 
inceieaikieıi 
salonda bozuk 
zemine perde 
demir plakajı 
atılmaya 
başlandı.
Salon zemininde 
düşünülen harca
manın ilk anda 
6 bin YTL'ye 
çıkması 
düşünülürken 
salonun zeminde 
görülen aşırı 
bozukluğun onarım 
giderlerini 
fazlalaştırması bek
leniyor.
Salonun zemin 
plakaj çalışmasının 
hafta içinde tamam
lanması beklenirken 
salonun yeni haliyle 
önümüzdeki eğitim 
yılına yetişeceği 
bildirildi.

Gemlik Lisesi Müdürü İsmail Çokal ile Müdür 
Yardımcılarının inceledikleri salonda bozuk zemine perde 

demir plakajı atılmaya başlandı.
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un sözlerini Nurettin Avcı cevapladı: 1^1 Vicdanca

'Alnımızın rtıyli halkın önüne cteıf
AKP İlçe Başkanı Enver Şahin ve İl Genel Meclisi Daimi Encümen üyesi 
Nurettin Avcı, çalışmalar hakkında basına ve muhtarlara bilgi verirken 
M.A.Devlet Hastanesi’ne ayrılan 900 bin YTL’nin inşaat tesisat projesinin 
bozuk çıkması üzerine park ve çevre düzenleme işine kaydırıldığını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Köy muhtarlarıyla bir 
araya gelerek sorun
ların tartışıldığı 
toplantıda Hastane 
konusunda Başkan 
Mehmet Turgut'un 
iddialarına yanıt 
veren AKP İlçe 
Başkanı Enver Şahin 
ile II Genel Meclisi 
Daimi Encümen 
üyesi Nurettin Avcı, 
"Biz halkımızın 
önüne alnımız ak 
olarak çıkarız" 
dediler.
Parti merkezinde 
yapılan toplantıya 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt ile Köy 
Muhtarlarının yanı 
sıra, İl Genel Meclisi 
üyeleri de katıldı. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, muhtar
ların her yerde ve 
toplumda köylerinin 
çıkarları doğrul
tusunda düşündük
lerini söylemeleri 
gerektiğini belirtti. 
Şahin, kendilerinin 
köylerde yaptıkları 
tespitlere köy 
muhtarlarının da 
görüşlerini alarak 
sorunlara çözüm bul
mak istediklerini 
belirterek, 2.5 yıllık 
ilçe yönetimlerinde 
hiçbir köye siyasi 
ayırım yapmadan 
hizmet götürmeye 
çalıştıklarını söyledi. 
II Genel Meclisi 
Daimi Encümen 
üyesi Nurettin Avcı, 
2005 yılı içinde İl 
Daimi Encümeni 
olarak yapılan işler 
hakkında bilgi 
verirken, köy 
muhtarlarına 2006 
yılı programına alı
nacak işler hakkında 
açıklamalarda yaptı. 
Avcı, “Köy yollarının 
açılması ve asfaltlan
masından, içme suyu 
ve sulama suyu pro
jelerine kadar bir çok 
hizmete imza attık. 
Köy muhtarlarının 
istekleri her zamanki 
gibi yine içme suyu 
ve yol oldu.” dedi.
AÇIKLAMA 
TALİHSİZLİKTİR 
"Gıdası dedikodu, 
icraatları dalkavuk
luk olan insanlardan

AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, Belediye Başkanı ilte^ 
polimiğe girmek istemediklerini söyledi. |K
.Şahin,Mehmet Turgut’un açıklamasını talihsizlik flB
Solarak yorumladı. —

değiliz." diyen 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un geçtiğimiz 
hafta düzenlediği 
basın toplantısında, 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi ek 
poliklinik binası 
hakkında yaptığı 
açıklama için 
polemiğe girmek 
istemediklerini 
söylerken, "Verilen 
beyanat bizim için 
talihsizliktir. Kendisi 
Partimizin ve bizlerin 
Gemlik Belediye 
Başkamdir. Biz, parti 
teşkilatı olarak 
başkanımızı her 
yerde nasıl savunu 
yorsak, İl Genel 
Meclisi üyelerimizi 
de savunuruz." şek
linde konuştu. 
Şahin, ilçe halkın 
merak ettiği konulara 
da açıklık getirdi. 
Çevre yolu dışındaki 
okul alanının 14 ay 
sonra imar planına 
işlendiğini bildiren 
Şahin, "Çarşı 
Camiinin yeni yeri 
olan minibüs gara
jının mecliste alı
nacak karar ile İlçe 
Müftülüğüne devir 
edilecektir.
Başkanımızın da 
kendi istediği gibi 
Umurbey altında 
düşünülen köprülü 
kavşak'ın keşif 
bedeli Karayolları 
Genel Müdürlüğü’ne 
sunulmuştur. 
Belediye 
Başkanımızın da 
desteğiyle istimlak 
edilmesinin ardından 
gerekli işlemler

başlatılacaktır. 
Kaplıca konusunda 
ise aldığımız karar, 
Büyükşehir'e girme
den önce alındığı 
için önümüzdeki 
dönemde yeniden 
rehabilitasyon yeri 
olarak mecliste 
görüşülüp 
Büyükşehir'e gön
derilerek imar planı
na işlenecektir.
Terminal konusu ise 
imar planında 
işlendiği gibi olacak
tır. Gemlik halkı 
bunu istiyor ve bek
liyor.
Kütüphane sorunu 
ise hızla büyüyen ve 
gelişen Gemlik'e 
yakışır rahatlıkta bir 
yere taşınmasından 
yanayız" dedi. 
GÖZ BOYAMAK 
İÇİN
YAPMIYORUZ 
Hastane işinde ismi 
geçen İl Genel 
Meclisi Daimi 
Encümen Üyesi 
Nurettin Avcı ise 
Başkan Turgut'un 
iddialarına sert tepki 
gösterdi.
Ek binanın ilk 
ihalesini Özel 
İdare'nin yaptığına 
işaret eden Avcı, 
Hastane Başhekimi* 
nin kendilerine 
verdiği bilgiye daya
narak 900 bin YTL 
para çıkardıklarını 
belirtti ve "Bizden 
500 bin YTL İstendi 
ama biz 900 YTL 
çıkardık. Ne var ki 
binada bazı tesisat 
projeleri hatalı 
yapılmış, bunun için

para harcanamadı ve 
biz de elimizdeki 
parayı hastane 
yanında 100 araçlık 
ötö park yeri ve 
bahçesine kaydırdık. 
Lafla hastane işleri 
yürümez. Kendilerine 
belge ile bilgi verildi. 
Ellerinde yıllardır ■ 
biriktirdikleri para ile 
cam çerçeve tak
tırdılar. Şu anda 
bizim yapacağımız 
işleri çnlarca yılda 
yapamazlardı. Çevre 
düzenlemesi ile oto 
park ihalesi 14 
Eylül'de Bayındırlık 
Müdürlüğü’nde 
yapılacak. İsteyen 
gelip takip edebilir. 
2274 metrekare has
tane ikmal inşaatı 
olarak geçiyor ve 6 
ay içinde bitirilecek." 
dedi.
LAF OLSUN 
DİYE 
İŞ OLMAZ 
Binlerinin gözünü 
boyamak için hizmet 
yapmadıklarını 
söyleyen Avcı, 
"Sayın Başkanın 
kafasındaki görüşle 
bu işi yapmak yıllar 
sürerdi.
Her kes kendi işine 
baksın.
Biz alnımızın akıyla 
insanların önüne 
çıkarız. Biz onun 
işiyle ilgilenmiyoruz, 
gündeme gelmek 
isteyen kendi 
yaptıklarını kamu 
oyuna açıklasın." 
şeklinde 
konuştu.

| A l Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Yeni dünya düzeninde Paraallahll!
Paragöz...Cimri...Parayı seven...Maddiyatçı... Dini imanı para!
Parayı sevenlere dair sözcükler.
Çocukluğumda paylaşmasını bilmeyen, bir kahve dahi ikram 

etmekten kaçınan komşulardan, akrabalarımdan söz edilirdi. 0 kadar 
azlardı ki henüz, belki bir mahallede bu sayı bir elin parmaklarını 
geçmezdi.

Deniz köyümün denize nazır babaevinde oturuyorum; mandalina 
ağacı yeşil küpelerini henüz takmış. Kışın turuncu olacak..Annemin 
zeytin tenekelerine ektiği ortancalar mor, pembe top top... Güllerimiz 
de vardı, bir de ıhlamur ağacımız. Gitti... Zira, Rumlardan kalma bu 
evin bahçesi beton olunca, toprak azaldı. Bir de yan komşu eski 
bahçeli evi yıkıp yerine beton yığını binayı inşaa ettirince de, minik 
bahçemizdeki asma, ıhlamur, güller, ortancalar suçlu oldu çıttı! Bu kez 
de rutubetten şikayetler başladı.

Herkesin Fahriye ablası anneciğim, su borularının tamirinden de 
bıkınca, gülleri yan komşunun bahçesine taşıdı, ortancaları tenekelere 
ditti. Mandalina ile incecik, kırışık, kıvrık gövdesi olan asmaya doku
namadı.

Genç bir kadının derisinden daha diri olan ıhlamurun gövdesi de 
birkaç dakika içinde kesiliverdi... Bir taraf 40 yıllık komşuyu kırmamak 
var ya.... Ancak, sorun bitmiyor!

Geçen gün komşusu, Fahriye ablanın bir tanecik (ki bu köyde bir 
tek bizim bahçemizde var) cılız, ama gür yapraklı bol ürünlü mandali
nasına takmış. Sert bir dille, “ Keseceksin komşu mandalina ağacını! 
Kışın evime rutubet yapıyor. Su altındayız “ demez mi?

Yaaa! Sen denizin dibine beton binayı inşaa ettir, üstelik de 
toprağın içine göm evin alt katanı, suçlu bizim mandalina olsun! 
Yağmur sulan nereden geçecek? Onun hesabını yapan yok.. Doğanın 
dengesini bozmanın bedelini minicik bir mandalina ağacına çıkar....

Yıllarca aynı çeşmeyle bahçeyi tek hortumla suladığımız komşular 
da ‘yeni dünya düzeninde’ değişiyor!.. Oysa nezaket vardı ya hani...

“Müsaitseniz bu akşam size geleceğiz", "Müsaitseniz bahçenizdeki 
çeşmeye hortumu takar mısınız, çiçeklerimi sulayıp su bidonlarını 
dolduracağım"...Müsaitseniz!

Şimdi paldır kültür komşunun bahçesine dalıyorsun, hesap soru 
yorsun... Neden; çünkü işin ucunda masraf var; 'para var*! Beton 
yığınını yaparken yer kazanmak içi toprağın içini kullan, paranı kıs, 
izolasyonunu yaptırma, sular duvara işeyince de, suçlu ara... Aman 
elin cebine girmesin!

40 yıllık komşusunun bu düşüncesi karşısında, hatırlar vardır 
hesabı ile Fahriye abla, “ Bu mandalinayı kestiğimde, evine su gelirse, 
rutubetin devam ederse ne olacak? Yazık değil mi? Sen önce önlemini 
al, izolasyonunu yaptır. Benim mandalina ağacım senin evine rutubet 
yapıyorsa, o zaman bakarız çaresine.” deyivermiş... Komşu kös kös 
evinin yolunu tutmuş.. Kara kara da düşünmüş... Zira komşusu ilk kez 
ona ‘olmaz” demiş...

Evet eskilerde nezaket vardı. Bir kahvenin kırk yıl hatan... İnsanlar 
bahçelerinde, balkonlarında çay ya da kahve içerlerken seslenirlerdi... 
Şimdi bakıyorum da. 40 yıllık komşular bile yeni dünya düzenine 
uyum sağlamış!..

Evlerinin küçük balkonundan küçük bir görüntüye sahne olan 
komşulardan bile rahatsızlar. Balkonlarını örtüyorlar!.. Dünyanın hangi 
ülkesinde balkonlarına elbise giydirenler var?! Hapsetmişler kendileri
ni!

Babam, insanların ne denli maddiyatçı olduğuna şaşalayıp, ağzı 
açık izlemekte olanı biteni. Artık her tarafımız paragöz insanların 
ağlarıyla örülmüş...

Timur Selçuk’un deyişiyle ‘Ekonomini tıkırında" olmayınca, bencil
likler de doğuruyor...

Bakkalından komşusuna, akrabalarına, kardeşlere kadar uzanıyor, 
bencillik...

Bir isim söylüyor babam, “Paragöz o kızım.. Kahvede karşılaşıyo
rum, arkasını dönüveriyor, oturursam çay söyleyecek” diye.. Bir isim 
söylüyor babam, “Kahvede karşılaşıyorum, yanıma oturuyor iki laf edip 
çayını içiyor, geleceğim diyor, toz oluyor. Eline cebine sokmaya 
korkuyor” diye..

Bir isim söylüyor babam; "0 bakkal mı? 0 pa raa İlahtır kızım” 
demesi ile dudağım gerçekten uçukluyor.

Paıaallahlar doldurmuş etrafımızı...
Baksanız ya, türban modasına...Hani o türbanla inancın sancısını 

çektikleri, o günlerde okula gidemediklerinin derdine düşen türbanlı 
kızlara...

Va İla paraallah her biri...
Üstelik tek renkten rengarenge bürünen türbanları ile dikkat çeki 

yortar. Saçlarda türban, yırtmaçlı etek, göğüsleri ortaya çıkaran dar 
bodyler... Son günlerde de tesüttflriü mayolarıyla reklam pastasında 
önemli payı kazandırıyorlar, firmalara...

Bas parayı al, devir...
Paıaallahlar yaşamın içinde mantar gibi çoğalıyorlar...
Komşunun çocuğuna "Bir ekmek alır mısın?” diyorum," Artan 

paradan vercen mi?” diyor.. Sevgiyi maddiyata bağlarsan, çocuk kun
dakta öğrenir rüşveti... Paranın kokusunu...

Paranın kokusu olur mu? Elden ele dolaşan paralar ancak kir 
kokar.. Paranın kokusunu alana ne denir? Babam söyledi, 
“Paraaallah”... Allah bizi korusun!!! Paraallahtan... 
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illi Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen, ön kayıtların 15-23 Ağustos 2005 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Meslek Liselerine kayıtlar öne alındı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mesleki ve Teknik 
Ortaöğretim 
Kurumlarına kayıt ve 
Ön Kayıt Takvimiyle 
ilgili İlçe Milli Eğitim 
müdürlüğünde bir 
toplantı yapıldı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen’in başkan
lığında yapılan 
toplantıya ilçede

ENEN MreAvHata#fareli
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
"S Sakana Misina Ağları 

ip Ağ
* Fanya
* Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
* Kürek
* Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

- ıdğnlitıM

bulunan 7 lisenin 
müdürleri katıldı. 
2005-2006 Öğretim 
Yılı Meslek 
Liselerine ön kayıt
ların bu yıl erken 
alındığını bildiren 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, ön kayıt
ların 15-23 Ağustos 
2005 tarihleri arasın< 
da yapılacağını 
duyurdu.

Irksın
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Ercümen, toplantıda 
yaptığı açıklamada, 
"2005-2006 Öğretim 
yılında liselerde 4 
yıllık eğitime geçile
cektir. Öğrenciler 
bütün meslek liseleri 
ve genel liselerde 1. 
Sınıfta ortak dersler 
göreceklerdir.
Mesleklere (alanlara) 
yönelme ve bölüm 
seçimleri 1. Sınıf 
başarı durumlarına 
göre yapılacaktır. 
Bu da öğrencinin 
1. Sınıf okuduğu 
okulda, 2. Sınıfa 
devam edeceği 
anlamına gelmemek
tedir. (Sınavla öğren
ci alan liseler hariç) 
bu sebeple 
öğrencinin 1. Sınıfı 
hangi okulda 
okuduğu önemli 
değildir. Önemli olan 
1. Sınıf sonucundaki

başarısı ve ona göre 
yapacağı okul ve 
bölüm seçimi ola
caktır." dedi.

Sesimi
O günleri yaşayan

lar hatırlayacaklardır. 
Yalova'da, Gölcük'te, 
Adapazarı veya felaket 
bölgesinin herhangi 
bir yerinde enkaz altın
daki yakınından ümit 
ve korkuyla bir yanıt 
bekleyenler, bilinçsiz 
ve telaş içinde oradan 
oraya koşanlar, 
saniyelerle yarışan 
kurtarma ekipleri; bu 
üç sözcükten oluşan 
cümleyi, hayata 
çağrının sembolü yap
tılar.

17 Ağustos ve 12 
Kasım felaketlerinden 
bu yana 6 yıl geçti. 
Acılar dinmeden 
başka depremler 
yaşandı. En son

1 Mayıs 2003'te 
Bingöl'de yıkıldı. 
Yine olacak diyor bilim 
adamları, Türkiye'nin 
tamamı deprem bölge
si. Oysa, olası bir 
felakette kayıp ve 
zararların en aza 
indirgenebilmesi 
mümkün. Bunun için 
eğitim başta gelmek 
üzere çeşitli önlemler 
var. Ama bunca acıya 
karşın hala bu konuya 
gereken önemi vermiş 
değiliz, örneğin inşaat 
sektöründe son yıllar
da oluşturulan "yapı 
denetimi" uygulaması 
bekleneni veriyor mu?

Kayıt yaptırmak 
isteyen öğrencilerin 
açıklanan tarihler 
arasında gecikmek

duyan var mı?..

"Bireysel olarak, aile 
olarak hangi önlemleri 
almalıyız, ne tür hazır
lık yapmalıyız?" 
sorusunu yeterince 
yanıtlayabiliyor 
muyuz? Yapı 
tekniğinde gerekli 
değişimleri uyguladık 
mı? Ülkemizin tamamı 
deprem tehdidi altında 
olduğu halde; çelik 
konstrüksiyon veya 
hafif elemanlarla 
üretilen konutları niye 
düşünmüyoruz? 
Mimar ve inşaat 
mühendisi yetiştiren 
üniversitelerimizde 
neden hala betonarme 
tekniği ağırlıklı eğitim 
veriliyor? özelleştirme 
kandırmacasıyla elim
izden çıkan çimento 
fabrikalarının yabancı 
ya da yabancılarla 
ortak yeni sahiplerinin 
ve hazır betoncuların 
bu olayda etkileri var

Sayfa 4

sizin seçtikleri 
Meslek Liselerine 
müracaat etmeleri 
gerekiyor.

Tamer Sivri
mı? Geride bırak
tığımız 17 Ağustos ve 
felaketin 6. yılı 
nedeniyle yitirdiğimiz 
canları birkez daha 
rahmetle anıyoruz. 
Birkez daha
UNUTMADIK, 
UMUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ 
diyerek yukarıdaki 
soruların yanıtlarını j 
arıyor "SESİMİ DUYAN 
VAR MI?" diye 
haykırıyoruz.
SİZLERİ VE BU 
BÜYÜK ACILARI 
YARATAN SİZLERİ 
UNUTMADIK 
UMUTMAYACAĞIZ, , 
UNUTTURMAYA
CAĞIZ

17 Ağustos ve 12 J 
Kasım 1999 da yaşa- ı 
ma veda edenlerle, 1 
acıları ve sakatlıklarıy
la yaşama yeniden 1 
sarılardan 
UNUTMAYACAĞIZ...^
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İşsiz olan ya da işini 
kaybetme riski bulunan 
ve kendi işini kurmak 
isteyen kişilerin proje 
üreterek kredi alabile
cekleri bir iş kapısı olan 
"Kendi işini kendin kur" 
toplantısı Esnaf Odası 
lokalinde yapıldı.
Esnaf Odası'nın gir
işimiyle düzenlenen 
toplantıda İKADA 
Danışmanlık adına 
Bahri Aydın proje uygu
laması hakkında 
bilgiler verdi.
KOSGEB koordinatör
lüğünde ve İKADA 
Danışmanlık tarafından 
yürütülen projede 
işsizlerin işletme sahibi 
olabilmeleri için yatkın
lıklarının ve beceri
lerinin proje uzmanları 
tarafından değer
lendirileceği belirtildi. 
Projenin 31 Aralık 
2005'te sona ereceğini 
hatırlatan Bahri Aydın, 
geliştirilecek tüm proje 
giderlerinin KOSGEB 
ile Dünya bankası 
tarafından 
karşılanacağını söyledi.

Projenin şu anda 
Bursa, İzmir, Urfa 
ve Diyarbakır'da 
yapıldığını söyleyen 
Aydın, Türkiye'nin 
1.8 Milyar Eura 
ile en düşük krediyi 
aldığını söyledi. 
Türkiye'de proje 
üretilmediğini de 
ifade eden Proje 
uzmanı bahri Aydın, 
verilen kredilerin 
küçük ölçekli işlet
melerin kazanılması 
-için olduğunu söyledi.
Danışmanlık hizmeti 
verilerek hazırlanacak

tan Aydın, toplantıya 
katılımın az olmasından 
yakındı.

projeler için girişim
cilere ayrı ayrı program 
uygulanacağını hatırla

En çok oy 
Bursa'ya

Mahalli İdarelere Hizmet 
Derneği(MİHDER) tarafından düzenlenen 
ankette en çok oyu Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Başkan Hikmet Şahin aldı. 
Türkiye genelindeki 50 belediye arasın
da yapılan ankette Adana, Ankara ve 
Bursa en başarılı belediyeler seçildi. 
MİHDER'in internet sitesinde yayınlanan 
ankette, 650 bin kişinin oy kullandığı 
belirtilirken, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 111 bin oy ile en çok oy alan 
belediye oldu. Bu arada Başkan Hikmet 
Şahin'in, MİHDER tarafından verilecek 
başarı ödülünü, 24 Ağustos'ta Kıbrıs'ta 
düzenlenecek törenle alacağı öğrenildi.

, __________ _____ GEMLİK ___________________________________

Karfez
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GEMLİK’TE BİR İLK

TOMSKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

z SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
✓ ULTRASONOGRAFİ (US)
V RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 
J GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00
Dr. Ertan OKAY 

Radyoloji Uzmanı
ULTRRSONOGRRFİ

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Merkezimizde en son teknoloji Ultrasonografi 
Cihazı bulunmaktadır.

Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar hastalık
larını teşhis edebilmekteyiz.

Gebelikte kullandığımız dünyanın en gelişmiş
4 boyutlu Ultrasonografi cihazıyla bebeği anne 

karnında canlı bir şekilde renkli olarak görmekteyiz.

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.

TEL: 513 65 29 «30
FAX: 513 65 18

ACİL 
DURUMLARDA 

24 SAAT 
513 65 29 NOLU 
TELEFONDAN 

BİZE 
ULAŞABİLİRSİNİZ

Adres: Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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Gazze’den çekilme 
planı çerçevesinde, 
İsrailli yerleşimci
lerin evlerini bu 
geceyansına kadar 
terketmeleri 
gerekiyor. İsrail bir
likleri, çekilmeye 
direnenleri etkisiz 
hale getirmeye 
çalışıyor.
İsrail ordusu, 
Gazze’deki 21 
Yahudi yerleşim bir
iminde yaşayan 9 
bin kadar İsrailliye, 
evlerini terk 
etmeleri için son 
uyarıyı yapıyor. Bu 
geceyansına kadar 
tahliye emrini yerine 
getirmeyenler, İsrail 
askerleri tarafından 
zorla bölgeden uza
klaştırılacak.
DİĞER HABERLER 
İÇİN TIKLAYINIZ 
İsrail, 58 yıl sonra 
bir ilke imza atarak 
işgal ettiği 
Gazze’deki yer
leşimleri boşaltıyor. 
Gazze Şeridi “kapalı 
askeri bölge” ilan 
edildi. İsrail ile 
Gazze Şeridi arasın-

daki Kissufim geçiş 
noktası İsrail asker
lerince ulaşıma kap
atıldı. Gazze 
Şeridi’nde yaşayan 
8 bin kadar göç
menden birkaç 
yüzünün şimdiden 
İsrail’e döndüğü 
belirtiliyor.
İsrail birlikleri 
bugün ise, 
Gazze’deki en 
büyük yerleşim biri
mi Neye Dekalim’e 
girdi. İsrail güvenlik 
güçleriyle kamyon
ların yerleşim birim
ine girmesini 
engelleyen Yahudi 
yerleşimciler arasın
da çatışma çıktı, 
Gazze Şeridi’nin tar
ihi Gazze’den çek

ilmeye karşı çıkan 
yüzlerce kişi, mülte
cilerin eşyasını taşı
mak için gelen 
kamyonlara yer 
açmaya çalışan 
asker ve polislere 
saldırdı. Bölgedeki 
en büyük yerleşim 
birimi Neve 
Dekalim’deki bu 
olayların, çekilme 
işleminin başla
masından beri 
Yahudi yerleşimcil
erle güvenlik güçleri 
arasındaki en şid
detli çatışma olduğu 
belirtiliyor. İsrail 
güvenlik güçlerinin, 
çıkan olaylarda en 
az 50 Yahudi yer
leşimciyi tutukladığı 
kaydedildiyor.

Venezüella'da yolcu
uçağı ouştu

Venezüella'da 152 
yolcuyu taşıyan 
bir uçağın 
düştüğü bildirildi. 
Havacılık yetk
ilileri, uçağın 
ülkenin batı kesi
minde düştüğünü 
kaydettiler. 
Panama'dan 
kalkan, 
Kolombiya "West 
Caribbean" 
havayolları şirketine 
ait yolcu uçağının 
pilotunun, kontrol 
kulesine "motor 
arızası" bulun
duğunu bildirdiği 
kaydedildi. 
Ulusal Havacılık 
Kurumu Başkanı 
Francisco Paz, yap
tığı açıklamada, 
Panama'dan Atlas 
okyanusundaki 
IVIartinigue adasına

v

giden uçağın pilotu
nun, başkent 
Caracas'taki kontrol 
kulesine motor 
arızası bildirdiğini 
söyledi.
Paz, havaalanı yetk
ililerinin, uçakla 
bağlantının ülkenin 
batısındaki Zulia 
eyaletinin 
Machiques bölgesi 
üzerinde kesildiğini 
bildirdiklerini kay
detti.

Bölge sakinlerinin 
bir patlama duyduk
larını söylediklerini 
belirten Paz, pilotun 
uçağın her iki 
motorunda da arıza 
olduğunu kontrol 
kulesine bildirdiğini 
ve bu bildirimden 
10 dakika sonra 
temasın kesildiğini 
açıkladı.
Uçağı arama çalış
malarına başlandığı 
belirtildi.

1
I 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 ÖNCÜ, 
FİYATTA ÖLÇÜ” ADA PANSİYON

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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Öğrenci katkı paylan MİM
Yükseköğretim 
kuramlarında öğretim 
gören öğrencilerin 
2005-2006 öğretim 
yılında ödemesi 
gereken katkı payları 
belirlendi. Buna göre, 
yükseköğretim 
kuramlarında öğretim 
gören öğrencilerden 
55 YTL ile 458 YTL 
arasında katkı payı 
alınacak.
Öğrenci katkı payları 
tıp fakültelerinde 458, 
devlet konservatu
arında 456, 
mühendislik fakül
tesinde 300, hukuk 
fakültesinde 243, fen 
fakültesinde 220, 
iletişim bilimleri 
fakültesinde ise 220 
YTL olarak belirlendi. 
En düşük katkı payını

1 YTL’ye 
deprem önlemi

Türkiye'deki yaklaşık 
8 milyon binadan 
yarısının yığma bina 
olduğu ve nüfusun 
büyük bölümünün 
oturduğu bu 
binaların deprem 
güvenliği açısından 
risk taşıdığı belirtil
erek, bu yapıların 
metrekaresine 1 YTL 
harcanarak kul
lanılmış oto lastik
leriyle 
güçlendirilebileceği 
bildirildi.
ODTÜ İnşaat 
Mühendisliği 
Bölümü Yapı 
Mekaniği 
Laboratuvarı Öğre
tim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Ahmet Türer, 
DİE'nin 2000 yılı veri
lerine göre, 
Türkiye'de 7 milyon 
800 bin yapı bulun
duğuna işaret 
ederek, bu binaların 
yarısının yığma bina 
olduğunu söyledi. 
TÜBİTAK ve Dünya 
Bankası tarafından 
desteklenen "Yığma

ise 55 YTL ile 
açıköğretim fakültesi 
öğrencileri ödeyecek. 
"2005-2006 Öğretim 
Yılında 
Yükseköğretim 
Kuramlarında Cari 
Hizmet Maliyetlerine 
Öğrenci Katkısı 
Olarak Alınacak Katkı 
Payları ile İkinci 
Öğretim Ücretlerinin 
Tespitine Dair 
Esaslar"a ilişkin

Yapıların Sismik 
Performansının 
Artırılması" adlı pro
jede olumlu sonuçlar 
aldıklarını belirten 
Türer, şöyle konuş
tu: "Yığma yapıların 
deprem güçlendirme 
çalışmaları bugünkü 
haliyle masraflı ve 
oldukça karmaşık. 
Fakat iaboratuvar 
ortamında yaptığımız

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

Bakanlar Kurulu 
Kararı, 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlandı.
Karara göre, öğrenci 
katkı payları 55 YTL 
ile 458 YTL arasında 
değişiyor. Öğrenci 
katkı payını süresi 
içinde ödemeyen 
öğrencilerin kayıtları 
yapılamayacak ve 
yenilenmeyecek.

deneylerde duvar
ların zayıf yönleri 10 
kat, bina ise toplam
da 2 kat güçlendi. 
Metrekaresine de 
sadece 1 YTL 
tutarında harcama 
yapılıyor. Yani, 
200 metrekarelik bir 
yapı, 200 YTL'lik 
masrafla depreme 
dayanıklı hale 
dönüştürülüyor."

Asrın felaketleri 
arasında gösterilen 
ve üzerinden 6 yıl 
geçen 17 Ağustos 
1999 Marmara 
Depremi'nin ardından 
Türkiye, afetlerle ilgili 
temel politikasını 
"yara sarma yanında 
yara almamaya" 
dönük şekilde biçim
lendiriyor.
Afet İşleri Genel 
Müdürü A. Neşet 
Özdemir, afetlerle 
ilgili temel politikanın 
misyon ve vizy
onunu, "kriz yöne
timine minimum 
düzeyde gereksinim 
bırakacak Risk 
Yönetimi çalış
malarını yerine 
getirme" şeklinde 
yeniden tanımladık
larını bildirdi.
Marmara Depremi'nin 
ardından Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen 
çalışmalardan 
bazıları şöyle: 
- Afet Yönetimi 
Stratejik Planı hazır
lanıyor.
- İmar Kanunu, Afet 
Kanunu, Yapı 
Kanunu, Yapı 
Denetim Kanunu, 
Yetkin Eleman 
Kanunu, 
Güçlendirme 
Yönetmeliği yeniden 
düzenleniyor.
- Deprem verilerinin 
daha doğru elde 
edilmesi ve diğer

Cargil’de görev değişikliği
Cargill Türkiye 
Hububat ve 
Yağlı Tohumlar 
İş Ünitesi Genel 
Müdürlüğü 
görevine Süphan 
Akanıl getirildi. 
Cargill Türkiye'den 
yapılan açıklamaya 
göre, Akanıl 5 yıldır 
Cargill Türkiye 
Hububat ve 
Yağlı Tohumlar İş 
Ünitesi Ayçiçek 
Kompleksi Müdürü 
olarak görev 
yapıyordu.
1 Eylül'de resmi 
olarak görevine
başlayacak olan Akanıl aynı zamanda, Cargill Türkiye Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyor.

VI I

kuramlarla paylaşıl
masının sağlanması 
için, Ulusal Sismik 
Ağı'nın 
güçlendirilmesi 
tamamlanıyor.
- Ulusal Deprem 
İzleme ve 
Değerlendirme 
Merkezi'nin kurulma 
çalışmalarına devam 
ediliyor.
- İmar planlarına 
esas olacak yer bil
imleri raporları ile 
temel zemin 
etütleri için, yeni 
bir rapor formatı 
hazırlanıyor.
DEPREMDE HAYATI
NI KAYBEDENLER 
ANILIYOR
Marmara depre

minde Gölcük'te hay
atını kaybedenler, 
ölümlerinin 6'ncı 
yılında mezarları 
başında anılıyor.
Marmara depreminin 
merkez üssü 
Gölcük'teki 17 
Ağustos 
Şehitliği'nde, bayra

mlarda olduğu gibi 
depremin 6. yılı 
nedeniyle yoğun bir 
ziyaretçi trafiği 
yaşanıyor.
Yakınlarının mezarını 
temizleyip, çiçek 
diken ve dua eden 
depremzedelerin bir 
çoğunun, aradan 6 
yıl geçmesine karşın, 
kendilerine hakim 
olamayıp ağladıkları 
gözleniyor.
Depremde kaybettiği 
babası ve yeğeninin 
mezarını ziyarete 
gelen Naile Yılmazer, 
depremin üzerinden 
6 yıl geçtiğini, 
ancak acılarının azal
madığını söyledi. 
Yılmazer, "Hiçbir şey 
değişmedi, üzerinden 
6 yıl geçti ama o acılı 
günler bugün olmuş 
gibi hep aklımızda. 
Geliyoruz kabirleri 
ziyaret ediyor, 
dua ediyoruz, dönüy
oruz. Elimizden 
başka ne gelir ki" 
diye konuştu.
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Toplu görüşmelerde sonuç yok
Hükümet ile memur 
sendikaları arasında 15 
Ağustosta başlayan ve 
ilk günü tartışmalarla 
geçen görüşmelerin bir
inci turu sonuçlandı, 
ikinci tur görüşmeler 
ise 22 Ağustosta. 
Memur sendikaları kon
federasyonları ile Kamu 
işveren Kurulu arasında 
sürdürülen toplu 
görüşmelerin birinci 
turu sona
erdi.Görüşmelere, 22 
Ağustos Pazartesi günü 
saat 15.00te devam 
edileceği bildirildi.
Başbakanlık Merkez 
Bina'da Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahinin 
başkanlığında yaklaşık 
4.5 saat süren toplan
tının 
sonunda görüşmelerin 
ikinci turunun 22 
Ağustosta gerçekleştir
ileceği 
açıklandı.
KESK: Umut ışığı 
göremedik
Kamu Emekçileri 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(KESK) Genel Başkanı 
İsmail Hakkı Tombul,

memur toplu 
görüşmelerinde henüz 
somut bir adım atıl
madığını ve taleplerin 
karşılanacağına dair bir 
umut ışığı görülmediği
ni bildirdi. Tombul, 
Başbakanlık Merkez 
Bina'da yapılan memur 
toplu 
görüşmelerinin birinci 
turunun tamamlan
masının ardından 
gazetecilere 
açıklamalarda bulundu. 
Görüşmede taleplerini 
ortaya koyduklarını, 
ama Kamu İşveren 
Kurulu'nun kendi öneri
lerini masaya 
getirmediğini belirten 
Tombul, 22 
Ağustos Pazartesi günü 
saat 15.00'te tekrar bir 
araya gelineceğini

bildirdi.
Masada bugün kamu 
emekçilerinin günlük 
yaşamlarını ilgilendiren 
birçok konunun 
tartışıldığını belirten 
Tombul, buna rağmen 
henüz somut 
adım atılmadığını ve bu 
taleplerin karşılanacağı
na dair bir umut 
ışığının görülmediğini 
söyledi. Tombul, 
"Umuyoruz ki, bununla 
ilgili 
adım atılır ve buradan 
10 milyondan fazla yurt
taşımızı doğrudan 
ilgilendiren olumlu 
sonuçlar çıkar. Biz 
bunun için çaba harcay
acağız.
Ama burada bizi izleyen 
kamu emekçilerine şu 
çağrıyı yapmak istiy

oruz:
Siz de sorunlarınıza 
sahip çıkın, bu talepleri 
ancak birlikte mücadele 
ederek alabiliriz. Yoksa 
hiç kimse size kendil
iğinden hak vermiyor" 
diye konuştu.
İsmail Hakkı Tombul, 
bugünkü görüşmelerde 
2 ayrı komisyon 
kurulduğunu bildirdi. 
Bir gazetecinin, 

komisyonların görevine 
ilişkin sorusu üzerine 
Tombul, kamu emekçi
lerinin grev ve toplu 
sözleşme hakkı 
olduğunu iddia 
ettiklerini söyledi.
Tombul, şöyle konuştu: 
"Kurulan komisyonlar
dan birisi, geçen yıl 50 
maddelik mutabakat 
metni imzalanmıştı, bu 
mutabakat metninin ne 
kadarı gerçekleştirildi, 
ne kadarı gerçekleştir
ilmedi bununla ilgilidir. 
Çok kısa sürede 
çalışmalarını tamamlay
acak. İkinci komisyon 
ise Kamu İşveren 
Kurulu'nu 
çalışmalarını birkaç gün 
içinde bitirdikten sonra 
çalışmaya 

başlayacak. İkinci 
komisyon, mali ve 
sosyal haklarla ilgili 
komisyondur. Bu 
komisyon çalışmalarını 
değerlendirmek ve gün
dem 
maddelerimizi tartışmak 
üzere pazartesi günü 
toplanacağız."
-ORTAK GÜNDEM 

MADDELERİ- 
Tombul, ortak gündem 
maddelerinin 
özelleştirme ve 
özelleştirme 
sonucu ortaya çıkan 
sorunlar, sosyal haklar, 
iş kollarının sorunları 
ve kamudaki cinsiyet 
ayrımcılığının giderilme
sine yönelik çalışmalar 
olduğunu belirtti.
Kamu Personel 
Reformu Yasa Taslağı 
hakkındaki 
değerlendirmelerinin 
sorulması üzerine 
Tombul, şöyle konuştu: 
"Toplantıda şöyle bir 
sonuca vardık: Biz 
kamu personel 
tartışmalarıyla ilgili 
pozisyonumuzu defalar
ca sîzlerle paylaştık. İş 
güvencemizi tartışan 
esnek istihdama olanak 

veren ve performansa 
dayalı ücretlendirmeyi 
getiren herhangi bir 
tasarı esasında uzlaş
madan 
bizim maddeleri tartış
ma gibi bir anlayışımız 
olamaz. Bu konuda 
esasın 
tartışılması gerekir. 
Kamu personel refor
mu, bu toplantının gün
demi haline getir
ilmemiştir. Başka bir 
tartışmayı gerektirir. 
15-30 Ağustos tarihleri 
arasında bu tartışma 
bitemez. Belki de 
tartışma yeniden gün
deme geldiğinde, tartış
ma kopacak noktaya 
gelebilir. Bu nedenle 
bugünkü toplantının 
gündemi olmaktan 
çıkarılmıştır. Sayın 
bakan taslakları konfed
erasyonlara vermiştir. 
Bu taslağı okuyacağız, 
değerlendirmemizi daha 
sonra belki paylaşabili
riz. Ama bizim Kamu 
Personeli Reformu’na 
yaklaşımımız çok nettir. 
Bu esasta uzlaş
madığımız hiçbir şeyde 
ayrıntıları tartışma 
koşulumuz yoktur."

UNVER 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 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

OUM.UK
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Nema için Barbarosca

başvurular başladı
Eylül ayında yapıl
ması beklenen 
Tasarrufu Teşvik 
Hesabı 7. taksit nema 
ödemeleri için toplu 
başvurular, dün 
itibarıyla Ziraat 
Bankası'na yapılmaya 
başlandı.
Ziraat Bankası'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, ödemeleri 
Hazine 
Müsteşarlığınca 
belirlenecek tarihte 
başlayacak zorunlu 
tasarruf 
7. taksit nema 
ödemeleriyle ilgili 
kurum ve işyeri toplu 
başvuruları, 
dünden itibaren 
Banka tarafından 
kabul ediliyor. 
Tasarrufu Teşvik işy
eri sicil numarası ve 
elektronik posta 
adresi 
uzantıları Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı 
ilköğretim, lise ve 
dengi 
okullar için "k12.tr", 
yüksek öğretim

kurumlan için 
"edu.tr", 
özel işyerleri için 
"com.tr", genel ve 
katma bütçeli kuru
luşlar için 
"gov.tr", askeri birlik
ler için "mil.tr", 
emniyet teşkilatı için 
"pol.tr" ve belediyeler 
için "bel.tr" olan 
özel kuruluşlar ile 
kamu kurum ve 
kuruluşları personeli, 
7. taksit nema 
ödemelerini 
"işyerleri aracılığıyla" 
alabilecek.
Önceki taksit 
ödemelerinde olduğu 
gibi, kurum ve 
işyeri 
aracılığıyla talepte 
bulunan hak sahip
lerinin ödemeleri, 
7. taksit 
ödemelerinin başla
masını takiben "en 
geç 3 gün içinde" 
yapılacak.
Kurumu aracılığıyla 
başvurmayan hak 
sahipleri, eskiden 
olduğu gibi bir

aylık takvim içinde 
sıralarını bekleyecek. 
Kurum ve işyerleri, 
unvanlarını taşıyan 
elektronik posta 
adresi 
ile birlikte en son 
kesinti ve katkı tutar
larını yatırdıkları 
Ziraat 
Bankası şubelerine 
başvuracak.
-KURUM VE İŞYERİ 
YETKİLİLERİNE 
NEMA ÖDEMESİ- 
Kurum ve işyeri 
yetkililerine zorunlu 
tasarrufun
7. taksit nema 
ödemelerinin yapıla
bilmesi için, "son bir

ay içinde verilmiş 
kamu 
kurum ve kuruluşları 
için resmi 
görevlendirme/yetki 
yazısı, diğer 
kuruluşlar için noter 
tasdiktik yetki belgesi 
ve imza sirküleri" 
aranacak. İşyerlerine 
ait Tasarrufu Teşvik 
işyeri sicil numarası, 
kurum veya 
işyeri irtibat 
telefonu ve geçerli 
e-posta adresiyle 
birlikte 
belirtilen tarihten 
itibaren Ziraat 
Bankası'na başvuru 
yapılabilecek.

PTT’de toplu iş sözleşmesi tamam
PTT Genel 
Müdürlüğü işyer- 
lerindeki 1757'si 
daimi toplam 1781 
işçiyi kapsayan toplu 
iş sözleşmesi imza
landı. Yapılan anlaş
ma iki yıl boyunca 
geçerli olacak. 
PTT Genel 
Müdürlüğü’ndeki 
imza törenine; PTT 
Genel Müdürü 
Osman Tural, Türkiye 
Haber-İş Sendikası 
Genel Başkanı 
Cengiz Teke ve

TÜHİS Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Yaşar Özgürşoy ile 
diğer ilgililer katıldı. 
PTT Genel Müdürü 
Tural, törende yaptığı 
konuşmada, müzak
ereleri 6 ay süren ve 
2 yıl geçerli kalacak 
sözleşme kapsamın
da işçilere ilk yıl 
yüzde 10, ikinci yılın 
altışar aylık dönem
lerinde de yüzde 3'er 
zam yapılacağını 
bildirdi.
Bir işçinin kuruma

maliyetinin 2 bin 940 
YTL civarında 
olduğunu 
belirten Tural, işçiler
den alacakları yük
sek performansla bu 
maliyetin 
düşeceğini söyledi.

Sendika temsilcileri 
ise ayrı ayrı, 
toplu iş 
görüşmelerinin son 
derece uyumlu 
geçtiğini belirterek 
Tural'a teşekkür 
ettiler.

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

Barbaros BALMUMCU

Üniversite oyunları
İnsan İzmir’de olmak istiyor. İzmir seyirci

sine içimden gipta etmek geliyor.
Bir tarafta voleybol maçları, bir tarafta fut

bol öteki tarafta ise sporun her dalı, her 
branşı var tabi bu spor dallarının hepsini bir
den izleme imkanı olmaz.

Hangi branşın daha iyi neticeleri alınıyor
sa hangi dallarda altın madalya bekleniyorsa 
o maçı seyretmeyi kim istemez ki?

Bayrağımızın göndere çekilmesi insana 
nasıl gurur veriyorsa, inanın içimden başarı 
için ter döken sporcuyu da alkışlamak geliy
or. İzmir seyircisini alkışlamak istiyorum. 
Her zaman tirübünleri doldurabiliyorlar.

Bir sporcuyu ne kadar desteklerseniz o 
sporcudan istediğiniz randmanı alırsınız.

Belki milli takım ve genç takımla takviyeli 
Filenin Sultanları var.

işte basketbol üniversite milli takımı, işte 
güreşçilerimiz, tekvando da güreşleri izlem
eye devam ediyoruz.

Hepsi birer harika takım. Harika gençler 
bu. Müsakabaları kendi evimizde oynuyoruz 
değil Türk sporunda birçok branşlarda ne
reye geldiğini görüyoruz.

Seyredemiyenler için. Şöyle bir öneri yaz
abilirim; Bu Oyunların açılışını kaçırmış 
olanlar, TRT ye bir mektupla baş vurduk
larında kaçırdıkları bu şaheseri tekrar 
seyretme imkanı bulabilirler.

Bir Mevlananın tasviri var ki. insanın ben
liğinden kolay kolay çıkmaz.

İşte biz millet olarak bu kadar becerikliy
iz. Gönül rahat olsun istesin yeterki.

Bu sene belki bütün takımlar kendilerine 
göre puan durumunda istedikleri yere yer
leşebilmek için var güçleri ile çabalıyorlar.

Gönül verenler bir Fenerbahçe’nin bir 
Trabzonun aldıkları neticelere bakarak kendi 
kendilerine şöyle mırıldandıklarını söyleye
bilirim.

Olur mu yahu?
Büyük ümitlerle girdikleri bu yarışı, 

şampiyon olarak bitirmek arzularında.
Bu bugünlerde belli olmaz, olmazda niye 

iyi netice. Olmasınlar ki.bu bütünde konya 
sporun kolay tutulur bir lokma olmadığını 
yazmıştım, evet belli olmuyor mu? Belki 
başkma takımların başına ne çoraplar öre
cek.

Haftanın en büyük süprizi Manisa Vestel 
Takımından geldi ve haftayı en karlı kapatan 
takım havasında.

Fenerbahçe hocası Daum futbolcularına 
durumun hiç iç açıcı olmadığını söylemiş, 
görünen köy klavuz istemez ki.

Bereket versin bu hafta oyniyacağı 
çaykur rize maçını galibiyetle bitirebilirler, 
eğer olmassa cazalar kapıda bekiiyebilir.

En gülen’ler den bir takımda Galatasaray 
ister 90+2 ister 90+3 gol atsın puanı kapap 
cebine koydu.

ilerideki maçlar ne getirir hep beraber 
göreceğiz.
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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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Yüzerek form tutun
Yüzme, form tutmanın 
ve İncelmenin en etkili 
yollarından. Üstelik 
diğer birçok spora 
göre incinme riski de 
hayli düşük.
Yazın yüzmek gibisi 
yok. Güneş yaktıkça 
ve nemden yapış 
yapış bir halde oflayıp 
pufladıkça serin sular 
insana rüya gibi geliy
or. Oysa tatile git
tiğimizde de çoğunluk
la pinekleyerek 
geçiriyoruz zamanı. 
Çok sıcaklayınca bir 
dalış, iki kulaç ve 
tekrar kumlara geri 
dönüş. Oysa yüzmek, 
incelmek, vücudunuzu 
şekillendirmek ve 
forma girmek için bire
bir. Tek bilmeniz 
gerekense tekniği 
doğru uygulamak. 
Peki sizin için en 
uygun stil hangisi? 
Serbest: 
Vücudunuza olan etk
isi: En hızlı stildir. 
Popo, karın ve omuz 
bölgenizi sıkılaştırır. 
Tüm stiller içerisinde 
sırtı en çok 
güçlendiren gene bu 
stildir.
Yakılan kalori: Yüzme, 

ı vücuttaki ana kas gru
plarının tamamını bir

likte kullandığından, 
kalori yakmak açısın
dan etkilidir. Serbest 
stilde iyi yüzenler her 
10 dakikada 100 kalori 
yakabilirler ki bu, 
koşuda yakacağınız
dan daha fazladır. 
Nasıl yapmalı: Eğer 
hızlı yüzmek istiyor
sunuz, özellikle bacak
larınızı iyi kullanmanız 
gerekiyor. Ayrıca elin
izi asla düz bir hat 
dahilinde çekmeyin, 
bunun yerine suyun 
altında büyük bir S 
yapın.
Hızınızı artırmak için 
yapabileceğiniz bir 
diğer şey de, gövd
enizi sabitlemektir. 
Böylece suyun içinde 
sürünmek yerine, 
süzülür gibi gidersiniz. 
Karnınızı omurganıza 
doğru çekerek gövd
enizi sabitleye- 
bilirsiniz. Ayrıca kol
larınız suyun dışına 
çıkarken dirsekten 
itibaren gevşetin. 
Böylece sırtınızdaki 
kasları kullanmış olur
sunuz.
En sık yapılan hatalar 
ve karşılaşılan 
yaralanmalar: Düzenli 
nefes alıp vermemek 
en sık yapılan hatadır.

Bunu gidermede 
yapılabilecek şeyse, 
suyun altında düzenli 
olarak nefes vermektir. 
Kurbağalama: 
Vücudunuza olan etk
isi: Akciğerlerinizi 
geliştirir. Göğüs 
kaslarınızı, bacak
larınızın iç kısımlarını 
çalıştırır, omuz, kol, 
bacak ve sırt 
kaslarınızı sıkılaştırır. 
Yakılan kalori: 
Kurbağalama diğer 
stillere oranla daha az 
kalori yakar, 10 
dakikada 60 kalori 
kadar. Ancak bu stil 
daha ziyade uzun 
mesafeli yüzme 
sırasında kullanılır ve 

bu nedenle kalp ve 
akciğerler için çok 
yararlıdır.
Nasıl yapmalı: 
Isınmayı asla kur- 
bağalamayla yap
mayın. Yaparsanız, diz 
ve sırtınızda ağrılara 
sebep olabilirsiniz. 
Bunun yerine serbest 
ya da sırtüstünü 
deneyin.
Kurbağalama yüz
erken, hızlı gitmek 
istiyorsanız, geniş kol 
hareketlerini unutun. 
Bunun yerine daha 
kısa kol hareketlerini 
deneyin ve elleriniz 
asla omuzlarınızın 
arkasına geçmesin. 
Kollarınızı mümkün 
olduğunca ileri doğru 
esnetin ve bacak
larınızı kendinize 
doğru çekerken, 
topuklarınızı ola
bildiğince uzun süre 
boyunca ayırmadan 
tutun.En sık yapılan 
hatalar ve yaralan
malar: Yüzerken, 
başınız suyun 
üzerinde gitmek 
sırtınız ve boynunuz 
için iyi değildir. Ayrıca, 
bacaklarınızı açarken, 
diz ya da ayak bileğini 
çevirmeniz de sırt ve 
diz problemlerine

sebep olabilir. 
Sırtüstü: 
Vücudunuza olan etk
isi: Karnınızı, 
poponuzu, kol, bacak 
ve omuzlarınızı 
sıkılaştırır. Günü 
masabaşında geçiren- 
lerdenseniz, bu stilden 
özellikle faydalanacak
sınız demektir çünkü 
kalça fleksör 
kaslarınızın gerilip 
uzatılmasına yardımcı 
olur.
Yakılan kalori: 10 
dakikada 80 kalori 
yakabilirsiniz. Kolay 
nefes alma şekli ve 
kasların farklı kul
lanımı sırtüstü stili 
çekici kılan özellikler 
arasındadır.
Nasıl yapmalı: En yük
sek hızı sağlamak için 
yukarı değil, ayak
larınızın üzerine bakın 
ve başınızı sabit tutun. 
Kollarınızı suya iyice 
baturarak, suyun altın
da S çizin.
Kolunuzdan suyun 
yüzeyine çıkan ilk 
kısım küçük par
mağınız olsun.
Omurganızın uzaması 
ve eklemlerinizin açıl
ması için suda uzunca 
bir süre kalın.
En sık yapılan hatalar 

ve karşılaşılan 
yaralanmalar: Hızlı 
yüzmek istiyorsanız, 
suyun yüzeyinde 
kalmalısınız. Eğer 
başınızı çok kaldırır
sanız, o zaman 
kalçanız suya batar. 
Bu da sırtınızda 
gerginliğe sebep olur. 
Başınızı suya 
bırakarak ona 
gevşeme süresi 
sağlayın. Bu arada da 
çenenizi göğsünüze 
doğru indirerek ayak
larınıza bakın. 
Kelebek:Vücudunuza 
olan etkisi: 
Vücudunuzun üst kıs
mını güçlendirir, 
göğsünüzü, karnınızı, 
kol ve sırt kaslarınızı 
sıkılaştırır. Vücudu 
esnetir ve esnekliği 
artırır.
Yakılan kalori: Yüzme 
stilleri içerisinde en 
zor olanı budur ve en 
çok kaloriyi de gene 
kelebekleme yakar:. 10 
dakikada 150 
kalori.Nasıl yapmalı: 
Kelebeklemeyi öğren
mek için ders almakta 
fayda vardır. Diğer üç 
stilde gerçek anlamda 
uzman olmadan 
denenecek bir stil 
değildir.

HAÇIN “
Yazan : Zebercet COŞKUN

Jandarmalar Mihran Katayan'ların odasın
da bir iki adım attılar. Yere serili bir yatak, 
Mihran'ın iki oğlu yatıyor. Odanın bir köşe
sine yatak, yorgan üst üste yığılmış,bir de 
Mihran'ın karısı var odanın içinde. Dolap 
kapılarını açtılar, kapadılar, sonra dışarı çık
tılar jandarmalar. Öteki odaya girdiler, sağa 
sola bakındılar.

Mihran Katayan derin bir soluk aldı ve 
merdiven başına doğru yürüdü. İki jandarma 
paldır küldür iniyorlar. Aşağı sokak kapısının 
dibine yuvarlanan Fatma hanım doğrulmuş; 
Dürüye ve Hüsnü'nün karısı kollarından 
tutuyorlar. Onun bir şeyi yok ama, Zekiye 
taşın üstünde boylu boyunca yatıyor; yüzü, 
gözü kan içinde. Jandarmalar küfretmeğe 
başladılar. Mihran merdiven başından çekil
di. Elinden bir şey gelmez bundan öte. En 
iyisi görmemek... Küçük Zekiye kanlar 
içinde; sokak kapısının dibinde yatıyor. Ve 
Mihran yumruklarını sıkmaktan başka bir şey 
yapamıyor. Bu davada Zekiye'nin suçu? 
Kendi bukleli küçük kızı geliyor gözleri 
önüne... Kolera yemiş, bitirmiş etini, canını... 
Bir deri, bir kemik... Mihran'ın kollarında. Yüz 
san, gözler kapalı... Bukleli saçlı küçük kızın 
suçu ne? Ellerini yana açıyor Mihrah, sonra 
yutarı kaldırıyor gözlerini. Yukarılara... 
Blrilerini arıyor suçlayacak... Elinden gelecek 
bir şey yok artık... «Ödedim işte borcumu 
Mürsel'e... Fayiği sakladım. Kurtardım işte!»

Aşağıda kapı gürültüyle kapanıyor. Çığlık
lar sokağa indi, derinleşti, azaldı, bir zaman 

sonra da işitilmez oldu.
Gel Mihranl dedi Seta. Gir odaya!

Yataktaki iki oğlan hala uyuyorlar. O kadar 
gürültü, patırtı tatlı uykularını bölmemiş. 
Jandarmalar odada gezinirlerken bir yan
larından bir yanlarına döndüler, sonra yine 
bıraktıkları yerden sürdürdüler düşlerini. 
Yüzleri mutlu... Güi bahçelerinde geziniyorlar 
belli... Korku yok bu yüzlerde.. Çocuklarına 
bakıyor Mihran, ellerini yine açıyor iki yana, 
gözleri yukarda... Kimi suçlasın? «Acısını 
korlar mı bizde? İsmail Zekiye'nin kanını sor
maz mı? Birkaç soyguncu katilin günahını 
benim küçücük oğlum neden çeksin? 
Neden? Olmamalıydı... Olmamalıydı... 
Dönmeseydik keşke... Döndük oturaydık 
oturduğumuz yerde...»

Köşedeki yatak yorgan yığınının altında 
Faik titriyor... Ölümden korkuyor. Kendisi 
için değil; kendini kurtuldu biliyor. Babası, 
dayısı, annesi, kardeşleri, ötekiler... dışardaki 
çığlıklar kulaklarına erişmedi, geçmedi yatak 
yorganın pamukları arasından. Yoksa çıkardı 
belki de, ölümü falan düşünmez çıkardı.

Seta camdan dışarı bakıyor. Jandarma 
alayı ortalarında bir sürü kadın ve çocuk 
olduğu halde mahalleden çıktılar. Kar aralık
sız yağıyor, ayak izleri bir iki dakika içinde 
kapandı. Kimseler yok şimdi sokakta. Seta 
ancak o zaman üst üste yığılı yatakları indir
di yere. Faik büzülmüş, kalmış yatakla 
duvarın arasında.

Ne oldu? Beni mi almağa geldiler?
Bak Faik! dedi Mihran. Artık koca 

delikanlı oldun. Çocuk değilsin... Aklını başı
na alacaksın! Korkma! Telaşlanma! 
Annenleri götürdüler... kadına, çocuğa doku
namazlar, bir kötülük edemezler onlara... 
Ama seni erkekten tutar karakola alırlar. 
Döverler, işkence ederler... Anladın mı?

Onun için sakladım seni. Ortalık düzelince 
her şey düzelecek. Bize dişimizi sıkmak 
düşüyor.

Ben de gideceğim!
Faydası olmaz ki... Onlara hiçbir fay

dan dokunmaz... Anladın değil mi?
Anlamıştı Faik... Gidenin bir daha dön

meyeceğini, hiçbir şeyin faydası olmaya
cağını anlamıştı. Günlerdir susuyor, bekliyor, 
gözü hep karşı tepelerde... Neden gelmiyor
lar? Neden inivermiyorlar manastır üstler
ine? Neden? Hep ölsünler diye mi bekliyor
lar?

Beni de bulur jandarmalar!
Bulamazlar! Bir daha geleceklerini 

sanmıyorum..
Ya gelirlerse?

Sustu Mihran bir süre... Ya gelirlerse? 
Bunu kim garanti edebilir?

Gelmezler! dedi sonunda. Artık bitti!
Haçin islamlarının kadınları çığrışarak iler

liyorlar... Genç, ihtiyar, çoluk çocuk... 
Çevreleri jandarmalarla dolu. Üçer dörder 
sıra yapmışlar onları. Sıkı sıkı giyinmişler 
tümü, çocukların boyunları, kulakları sarih... 
Yürüyorlar, öndeki jandarmaların ardı sıra. 
Nereye gittiklerini bildikleri yok. Çocukları 
kucaklarında, az büyücekleri analarının yanı 
sıra yürüyorlar. Kar lapa lapa iniyor; yerler 
yumuşacık, ayakları gömülüyor. Bostanlık 
çayı kıyısına çıktılar, sonra yukarı saptılar, 
kirli, bulanık akıyor çayın suyu. Dürüye 
Zekiye'yi kucağına almış, Hüsnü'nün karısı 
Fatma hanımı kolundan sürüyor. Öteki 
çocuklar analarının eteklerinde. Zekiye'nin 
yüzü gözü kan içinde. Burun deliklerinden 
durmadan kan akıyor. Kale Kilisesinin çan
ları çalıyor durmadan, kafile Manisaneye 
doğru ilerliyor.

Devamı yarın...
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■■■ GÜNLÜK Bul

Son sıcaklar için öneriler
Artık tam bu yaz da 

geçti sayılır derken, 
meteoroloji raporları 
önümüzdeki gün
lerin mevsimin en 
sıcak günleri ola
cağını bildiriyor. 
Demek ki ağustosun 
yarısı yaz, yarısı 
sonbahar sözü de 
her zaman geçerli 
değilmiş.
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim ÜyesiProf. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, yılın son 
sıcaklarında ne 
yapılması gerektiğini 
Mynet okurları için 
yazdı.
Bu sıcak havalarda 
yapılacak en iyi şey, 
mümkünse hiç 
sokağa, güneşe çık
mamaktır. Evde ve iş 
yerinde serin bir 
köşeyi, bağlık 
bahçelik yerde bir 
ağaç gölgesini veya 
varsa klimalı ortam
ları tercih edin. Hele 
de saat 10 ile 15 
arasında saKin dışaıı 
adım atmayın. 
Özellikle küçük 
çocukların, 
yaşlıların, kalp, tan
siyon, böbrek ve 
şeker hastalarının 
sıcağa daha duyarlı 
olduklarını ve daha 
çok etkilendiklerini

hemen hatırlatalım. 
ÜSTSÜZ, AMA 
ŞEMSİYELİ 
Mümkün olduğunca 
ince, pamuklu, açık 
renk ve bol 
kıyafetler tercih 
edilmelidir. Güneşe 
çıkması gerekenler 
güneş gözlüğü ve 
şemsiye kullan
malıdır. Şemsiye 
şems, yani güneş 
kelimesinden 
türetilmiştir ve 
güneşten koruyan 
anlamı taşır. Fakat 
bizde şemsiyenin 
yağmurda kullanıl
ması adeti vardır, 
yazın sıcaklarda 
sokakta şemsiye ile 
gezen bir Allah'ın 
kulunu göre
mezsiniz. Güzel bir 
manken kızımız, 
şemsiye ile üstsüz 
olarak gezerken 
paparazilere 
yakalansa da, mil

letimiz de şu şem
siyenin kıymetini 
anlasa, ah ne iyi 
olur.
Şemsiye yerine 
gölge yapan ve 
başın serin 
kalmasını sağlayan 
geniş çeperli şap
kalardan da yarar
lanılabilir, hani şu 
MeksikalIların taktık
ları türden şapkalar
dan.
Her şeye rağmen, 
uzun süre güneş 
altında kalmak 
zorunda olanlar 
vücutlarının açık 
yerlerine güneş ışın
larından koruyucu 
kremler sürmelidir. 
SİESTA YAPIN 
Havanın sıcak ve 
nemin fazla olduğu 
günlerde fazla efor
dan kaçınmak 
gerekir. Yaşlılar ve 
kalp hastaları buna 
daha çok dikkat 

etmelidir. Kendinize 
serin bir ortam 
bulun. Fırsat bula
bilirseniz siesta 
yapın, yani öğle 
uykusuna yatın.

Düzenli olarak spor 
ve egzersiz yapan
lar, bu aktivitelerini 
sabahın erken saat
lerinde veya akşam 
serinliğinden sonra 
uygulamalıdırlar. 
Güneş altında 
yapılan plaj voley
bolu, futbolu gençler 
için bile sakıncalıdır. 
Yerinde duramayan
lar için en iyi spor 
yüzmedir.
YİYECEK VE 
İÇECEKLER 
Bu sıcak günlerde 
zeytinyağlı sebze 
yemeklerini tercih 
edin. Yağlı, etli 
yemeklerden ve 
kızartmalar kaçının. 
Az yiyin, porsiyon
larınızı küçültün. 
Baklava ve diğer 
hamur işi tatlıları 
değil, sütlü olanları 
ve d^hp.jvisi don
durmayı tercih edin. 
Alkol sıcak havalar
da başınıza olmaya
cak sorunlar getire
bilir. Çay ve 
kahvenin fazlası da 
öyle. Genç ve sağlık
lı olanlar bol su, 
soda veya en iyisi 

ayran içebilirler, ama 
kalp ve tansiyon 
hastaları, böbrek 
yetersizliği olanlar, 
idrar söktürücü ilaç 
kullananlar ve 
yaşlllar içecekleri 
sıvı miktarları ve 
türü için doktorları
na danışmalıdırlar. 
Meselâ, bazı hasta
lar için tuzlu ayran 
ve çok fazla sıvı 
almak çok tehlikeli 
olabilir.
SERİNLEME YOL
LARI
Evlerinde veya işy
erlerinde klimaları 
olmayanlar büyük 
alışveriş merkez
lerinin bedava serin 
ortamlarından yarar
lanabilirler. Günde 
birkaç kez duş 
almak da iyi bir 
serinleme yoludur. 
TERLEMEKTEN 
KORKMAYIN 
Organizmamızın dış 
ortam ısısının yük
selmesine karşı en 
önemli savunma 
araçları, derideki 
damarların 
genişlemesi ve ter
leme ile sıvı kaybe
dilmesidir. Terleme 
ile vücuttan atılan su 
sayesinde vücut 
ısınsın yükselmesi 
önlenmiş olur ve ter
leme devam ettiği 
sürece, yeterince su 

ve tuz almak şartıyla 
çok yüksek ısılara 
tahammül etmek 
mümkündür. Nem 
oranı yükseldiğinde, 
terleme ile olan sıvı 
kaybı azalmaya 
başlar ve böylece 
sıcak çarpması ihti
mali artar.
NE ZAMAN DOKTO
RA BAŞ VURMALI 
Tüm bu dediklerim
izi tutmanıza rağ
men, bitkinlik, baş 
ağrısı, baş dönmesi, 
baygınlık, karın 
ağrısı, bilinçle ilgili 
değişiklikler 
hissederseniz, hele 
de vücut ısınız da 
yükseliyor ise güneş 
çarpması ile karşı 
karşıya olabilirsiniz. 
Böyle bir durumda, 
kişi hemen gölge bir 
yere alınmalı ve 
elbiseleri tamamen 
çıkarılmalıdır. Vücut 
yüzeyi hortumla, 
soğuk suya 
batırılmış süngerle, 
duş yaptırılarak... 
ıslatılmalı, bir 
taraftan da vanti
latörle hava veril
erek suyun buhar
laşması sağlan
malıdır. Güneş çarp
ması olanlar, air- 
conditionlu ambu
lanslarla en kısa 
zamanda bir hastan
eye ulaştırılmalıdır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
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

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
Karayollan 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 Tanm Müd. 513 11 86
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcıhğı 5131053
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

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

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)

DENİZ OTOBÜSÜ

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
BPGaz 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 613 14 25
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Körfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :33 SAYI: 2211 

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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T€S€KKÜR
Bizi kırmay ıp 

cemiyetimize gelen, 
çiçek gönderen, telgrafla 

sevincimizi paylaşan 
tüm dostlarımıza 

Ayrıca; Manastır Mert Aile 
Gazinosu sahibi, çalışanlarına 
ve organizatör Melek Kınay’a
TEŞEKKÜR EDERİZ 

ZEKİYE & MEHMET ÇATAK

GIDA MÜHENDİSİ 
S ARANIYOR
<z İŞLETMEMİZDE ÇALIŞACAK 

İNGİLİZCE BİLEN
KONUŞMASI DÜZGÜN 
✓ TECRÜBELİ

BAYAN GIDA 
MÜHENDİSİ ARANIYOR

TEL : (0.224) 514 41 11 
YALOVA YOLU 3. KM. 
CİHATLI KÖYÜ GİRİŞİ

GEMLİK



“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 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTEMİZ
GEMİ İK’İN İl K GÜNLÜK GAZETESİ

■■ESM TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
18 Ağustos 2005 Perşembe 25 YKr. (250.000 TL.)

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 
ÖDEMELERDE 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel : 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

Büyükşehir Belediye Zabıtasının Servis plakası olmayan minibüslere ceza kesmesi ana yolda trafik yavaşlatılarak protesto edildi.

Sm mini büsçülerinden Bilire tert
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Servis taşımacılığı ve
minibüsler

Son yıllarda otomotiv sektöründeki atıhm- 
lar ve AB Gümrük Birliği anlaşmaları 
nedeniyle Türkiye’ye her türlü araç giriyor.

Yollarımızda eski ve hurda araç kalmadı 
desek yeridir.

Faizlerin düşmesi, uzan kredi olanakları, 
otomotiv sektörünü canlandırdı.

Bu nedenle araçlar yenileniyor.
Eskiden Bursa’ya gitmek için bindiğimiz 

minibüsler içimizi dışımıza çıkarıyordu.
Şimdi Gemlik Bursa arasında her ne kadar 

Peugeot minibüsler çoğunluktaysa da yeni 
çıkan mercedes, Opel, Renault minibüslere 
imrenerek bakıyorum.

Sanki birer küçük otobüsler, otobüslerde 
bulunan her türlü konfor var onlardı..

Dün, Serbest Bölge’de taşaronluk yapan 
servis minibüsleri, Büyükşehir Belediyesi 
zabıtasına tepki göstererekr, 60 araca para 
cezası kesilmesini protesto etmişler.

Daha sonra topluca Gemlik’e gelerek 
yolda dikkatleri üzerlerine çektek için trafiği 
yavaşlatmışlar.

Minibüsçüler bugün manşetlere çıktı.
Gemlik ve çevresinde sanayinin gelişme

si, okullara giden öğrenci sayısının artması, 
taşımalı sistemi servis minibüsçülüğünü 
cazip hale getirdi. Birçok minibüsçüde birkaç 
minibüs var. Bu işin taşeronluğundan çok 
patronluğunu yapıyorlar...

Ama bir gerçek, Gemlik’in nüfusu 
neredeyse 100 bini bulmasına karşın, tahsis 
edilen servis plaka sayısı yetersiz.

Minibüsçüler bu konuyu zamanında dile 
getirmediler. Ceza yemeğe başladıktan sonra 
seslerini çıkamağa başladı.

İnsana bugüne kadar aklınız neredeydi 
diye sormazlar mı?

Büyükşehir Belediye Zabıtasının kendilerine korsan muamelesi yaparak yaklaşık 
30 araca 120 YTL ceza kestiğini söyleyen servis minibüslerinin sahipleri (S) 
plakaların çoğaltılmasını istediler.Taşıma ihalelerini BursalI firmaların aldığına da 
dikkat çeken servisçiler, kendilerinin sadece taşeronluk yaptıklarını belirttiler. 
Servis taşımacılığı yapan minibüsçüler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin’e sorunlarını götürecekler. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 3’de

Celal Bayar Anadolu Lisesini kazananlar belli oldu
LGS sınavları sonuçları önceki gün internet 
yoluyla açıklandı. 2005-2006 öğrenim döne
minde Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde 
öğrenim görecek öğrencilerden Ticaret ve 
Sanayi Odası İlköğretim Okulu öğrencisi Kaan 
Aygün 436.113 puanla Gemlik birincisi olurken, 
Kurtul İlköğretim Okulu öğrencisi Adem Tosun 
434.369 puanla ikinci, Hamidiye İlköğretim

Okulu öğrencisi İpek Baş ise 429.978 puanla 
üçüncü oldu.
Kazanan öğrenciler Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’ne kesin kayıtlarını yaptırmaya başladılar.
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesine 210 
öğrenci alınacak. Kayıtlar 23 Ağustos 2005 
günü mesai saatli sonunda kapanacak.
KAZANANLARIN TAM LİSTESİ SAYFA 7 DE

mailto:kadri_guler@hotmail.com


BLAgustos 2005 Perşembe
KSrfez

I" Afi

Yüzmı 
ve ine 
yollan 
diğer I 
göre iı 
hayli c 
Yazın■ 
yok. G 
ve ner 
yap»» 
puflad 
insan» 
or. Oy 
tiğimi; 
la pim 
geçirip 
Çok sı 
dalı», 
tekrar 
dönüş 
inçtin 
şekille 
forma 
bir. Te 
gerek' 
doğru 
Peki s 
uygun 
Serbe 
Vücuc 
isi: Er 
Popo, 
bölgeı 
Tüm s 
sırtı eı 
gûçleı 
stildir.
Yakıla 
vücut 
plann

Ja 
da bi 
Mihr» 
sine 
Mihr» 
kapıl: 
tılar j 
sola I

Mi 
merd 
paldıı 
dibim 
Dürü) 
tutuya 
taşın 
gözü 
başla 
dİ. Eli 
iyisi s 
içinde 
M Ih ra 
yapan 
Kendi 
önüne 
Bir de 
san, g 
suçu ı 
y dit arı 
Biriler 
bir şeı 
Mürse

Aş» 
lar sol

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yaman Çelişki...
Yeri ve sırası gelmedikçe siyasal 

yorumlarda bulunmak tarzım değil.
Ancak siyasetçilerin öyle davranış 

biçimleri ve uygulamaları var ki insanın 
beynindeki tüm düşünceleri tetikliyor.

Önceki gün Devlet Bakanı Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali Şahin 
Beyefendi’nin sendikacılara yönelik 
davranışı örneğin.

Neymiş efendim..
Oturma düzeninde bilmem ne var

mış..
Ülke insanı sosyo ekonomik neden

lerle burnundan soluyor.
Başbakan Yardımcısının uğraşısına 

bakın.
Oysa yapılması gereken şekle bakıl

maksızın satın alma gücü gün geçtikçe 
düşen kamu emekçisine el vermek.

Onun yaşam koşullarını iyileştirmek 
için adım atmak.

Yapılan ne?
İşin başında yapay bir krizle yolları 

tıkamak..
İsteklerin hızını ve hacmini 

düşürmek.
Bir bakıma psikolojik taktik.
Başbakan Yardımcısı ve Devlet 

Bakanı memurdan esirgiyor.
Ama öte yanda gazetelerden haber

ler ilginç akıyor.
Türkiye’de sosyo ekonomik kriz 

yaşanmıyormuş,Türkiye’nin güney
doğusunda olay yokmuş,tüm diplo
matik sorunlar çözülmüş gibi.

Başbakan ve Dışişleri Bakanı 5 yıldı
zlı tatil yapıyorlar.

Başbakanın arkadaşının yazlığının 
bulunduğu Ekinlik Adası’nın yolları 
asfaltlanıyor.

Çünkü Başbakan da bazen yoğun 
çalışmaları ve seyahatleri nedeniyle 
yorulunca o adada stres atıyor.

Gözlerden uzak denize giriyor.
Elbetteki başbakanlar da tatil 

yapacak.
Buna kimsenin itirazı olmaz olamaz 

da..
Ancak;
Devletin sunduğu tatil olanakları ne 

güne duruyor.
Denizse deniz.,güneşse güneş..
5 yıldızlı tatil köyünün güneşi daha 

mı fazla ısıtıyor,denizi daha mı çok 
serinletiyor?

Çelişkilerin gözler önünde 
sergilendiği bir başka ülke ya da 
ülkeler de var.

Olmaz mı?
Ancak o ülke ya da ülkeler dünyanın 

en güneyinde yer alıyor.
Adlarına da muz cumhuriyeti diyor

lar.
Oralarda açlık ve sefalet kol kola 

geziyor.
Biz öyle miyiz?
Değiliz.
Öyle de olmak istemiyoruz.
O halde ;
Siyasal otorite halkıyla paralel 

yaşayacak.

Uçak kazalarına 
neden deprem mi?

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ölümcül ’deprem- 
uçak faciası’ zin
cirinde son halka: 
48 saat arayla Rum 
uçağı düştü, 
Japonya 7.2’yle sal
landı, Kolombiya 
uçağı dağa çakıldı. 
Uzmanlar bağlantı 
mümkün diyor. 
Atina ve Venezüella 
yakınlarında 
yaşanan uçak 
facialarından hemen 
önce depremlerin 
meydana gelmesi bu 
soruyu akıllara getir
di. Uzmanlar 
"mümkün" diyor. 
Son dönemde ardar-
da gerçekleşen uçak 
kazalarından hemen 
önce depremlerin 
yaşanması bu iki 
olay arasında 
bağlantı olabileceği 
olasılığını akıllara 
getirdi. Bazı bili-, 
madamlarına göre 
bu teori mümkün. 
Zira depremler 
nedeniyle yer 
kabuğunun yırtıl
ması esnasında aşırı 
boyutta bir elektrik
lenme ve manyetik 
alan oluşuyor. 
Uçuş sırasında bu 
manyetik alana 
temas eden uçak
ların hassas uçuş 
sistemlerinde 
arızalar meydana , 
gelebiliyor. Bu 
arızalar zaman 
zaman uçakların 
düşmesine neden

Şili harita üzerinde 
çok uzak olmasına 
rağmen dünyanın

Peru-Şili hatlındaki
8.2’lik depremden 10 
gün sonra 3

olabiliyor. Son olay
da da uzmanlar, 
Japonya ve
Venezüella arasında
ki uzaklığın deprem
den sonra oluşan 
manyetik etkiyi 
azaltmadığını belir
tiyor. Çünkü, dünya 
yerkabuğu 
nedeniyle birbirine 
bağlı.
"Ciddiye alınmalı" 
Depremlerin en çok 
Kuzey yarım kürede 
görüldüğü ve en çok 
uçak kazasının da 
bu yarım kürede 
meydana gelmesi de 
bu fikrin savunucu
larının en büyük 
kanıtı. Bu teoriyi 
destekleyen uzman
ların verdiği en 
ilginç örnek ise 2001 
yılında Şili’deki 
depremden sonra 
Sibirya'da 145 kişiye 
mezar olan uçak 
kazası. Sibirya ve

küre şekli gözönüne 
alındığında iki yarım 
kürede simetrik nok
talarda bulunuyor. 
Kıbrıs Rum 
Kesimi'ne ait bir 
uçağın 121 yol
cusuyla düşmesin
den yaklaşık iki 
hafta önce Atina 
yakınlarında Ege'de 
4.2 şiddetinde bir 
depremin meydana 
geldiğini belirten 
yetkililer, deprem 
uçak ilişkisinin ciddi 
olarak incelenmesi 
gerektiğini belirtiyor. 
Kazalar tesadüf mü? 
*17 Ağustos 
1999'daki Gölcük 
depreminden 5 gün 
sonra Çin'de bir 
uçak düştü, 
2 kişi hayatını 
kaybetti.
* 23 Haziran 2001'de

Temmuzda, 
Sibirya'nın Irkutsk 
kentinde uçak kaza
sında 145 kişi öldü. 
* 4 Ağustos 2002 
tarihinde Ege'deki 
4,2'lik deprem son
rasında, 6 
Ağustos'ta İtalya'da
ki uçak kazasında 
16, 10 Ağustos'da 
Estonya'daki 
helikopter kazasında 
14 ve 3 gün önce 
Yunanistan'daki 
uçak kazasında 
122 kişi hayatını 
kaybetti, 
* 27 Mayıs 2003'te 
İspanyol askerlerini 
taşıyan uçak 
Trabzon'da düştü. 
Hemen öncesinde 
Japonya'da 
7.0 büyüklüğünde 
deprem meydana 
gelmişti.

Kız Meslek lisesi 
çocuk gelişimi mezunu 

bayan eleman aranıyor.

MM W»
ADNAN TURAN 

Her türlü araç devir
Yeni kayıt

Plaka , Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.JA

Tel; 513 18 02 ■ 03
i sss-1 , ■'.'s/.T.ı.Lr.ı--(it

Kasis î Gtes (â® » ©KMÜMİ
Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26?
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Büyükşehir Belediye Zabıtasının Servis plakası olmayan minibüslere ceza kesmesi ana yolda trafik yavaşlatılarak protesto edildi.

Servis minibüsciilerhdeıı Büişelıif’e Mi
Büyükşehir Belediye Zabıtasının kendilerine korsan muamelesi yaparak yaklaşık 30 araca 120 YTL ceza kestiğini 
söyleyen servis minibüslerinin sahipleri (S) plakaların çoğaltılmasını istediler.Taşıma ihalelerini BursalI firmaların 
aldığına da dikkat çeken servisçiler, kendilerinin sadece taşeronluk yaptıklarını belirttiler. Servis taşımacılığı yapan 
minibüsçüler, Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin’e sorunlarını götürecekler.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Büyükşehir Belediye 
Zabıtasının, 
Gemlik'te bulunan 
Bursa Serbest 
Bölgeden servis taşı
macılığı yapan 
Minibüslere ceza 
kesip çalışamaya
caklarını bildirmeleri 
Gemlik'li servisçileri 
çileden çıkardı. 
Araçlarıyla Serbest 
Bölgeden itibaren 
Gemlik girişine kadar 
yolda eylemi yapan 
araçlar, trafiğin 
aksamasını sağla
yarak sıkıntılarının 
duyulmasını istedi 
ler.
Dün Serbest Bölge 
önünde toplanan 
taşımacılar açıklama 
yaparak başta 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin ile Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
Ticaret Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt'ın sorunlarını 
çözmesi için göreve 
davet ettiler. 
Gemlik Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı Ayhan 
Gündoğdu'yu da 
Serbest Bölge gir
işine çağıran servis 
taşımacıları ken
disiyle bir süre 
görüştüler.
Oda Başkanı Ayhan 
Gündoğdu, konu 
hakkında Büyükşehir 
Belediye 
Başkanından randevu 
alındığını ve 
önümüzdeki günlerde 
görüşme yapacak-

luaye^ 
pılır.

‘^1 
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25 26J

Gemlikli S plakası taşımaya!, 
minibüsçüler 114 adet olan S 
plaka sayısının çoğaltılmasını 
istediler.

Bursa Serbest Bölge yakınlarında toplanan servis taşımacılığı yapan minibüs sahipleri Bursa 
Büyükşehir Zabıta ekiplerinin kendilerine kaçakçı muamelesi yaparak para cezası kesmelerine 
tepki gösterdiler. Gemlik’teki Servis plakalı araç sayısının sazlığına dikkat çeken minibüsçüler, 
bu sayının artırılmasını istediler. (Fotoğraf : Seyfettin ŞEKERSOZ)
iarını söyledi. 
Büyükşehir Belediye 
Zabıtasının kendiler
ine korsan muamele
si yaparak yaklaşık 
30 araca 120 YTL 
ceza kestiğini 
söyleyen servis 
sahipleri (S) 
plakaların çoğaltıl
masını istediler.
Taşıma ihalelerini 
Bursah firmaların 
aldığına da dikkat 
çeken servisçiler, 
kendilerinin sadece 
taşeronluk yaptık
larını ifade ettiler. 
Büyükşehir Belediye 
Meclisinin kararı ile 

kabul edilen yönet
meliği gereği 
Gemlik'in de 
Büyükşehir'e dahil 
edilmesiyle servis 
taşımacılığı yapan 
esnaf bu nedenle 
büyük sıkıntıya 
düştüklerini dile 
getirdiler.
GEMLİK'TE 
114 S PLAKA VAR 
Serbest Bölge 
önünde basın açıkla
ması yapan esnaf 
1998 yılında uygula
maya başlanan S 
(servis) plaka uygula
masının şuanda 
Gemlikli esnafı büyük 

sıkıntıya sok
tuğu belir
tilirken aynı yıl 
verilen 114 
adet S 
Plakanın . 
çoğaltılması 
gerektiğini 
savundular. 
Gemlik'in 
Serbest 
Bölgesiyle, 
büyük sanay
isiyle servis 
taşımacılığı 
için yetersiz 
kaldığını ifade 
eden Esnaf, 
"O günkü şart
larda bu mev
cut plaka

Serbest Bölge önlerinde toplanan minibüsçüler, Büyükşehir 
Belediyesini protesto için Serbest bölgeden Gemlik’e kadar tek sıra 
halinde gelerek gösteri yaptılar ve trafiği yavaşlattılar.

yeterliydi, ancak 
Gemlik 7 yıl içinde 
değişti. Birçok fabri- 
ka ve limanlar ile 
Serbest Bölge açıldı. 
Sadece Serbest 
Bölgede 7 binin 
üzerinde insan 
çalışıyor. Bu insanları 
kimler taşıyacak? 
Gemlik'e bir daha S 
plaka neden verilml 

yor. Şu anda servis 
plakası olmayan 
araçlar Büyükşehir 
Zabıtası tarafından 
para cezasına maruz 
kalıp adeta Korsan 
muamelesi görüyor
lar. Oysa bizim 
araçlarımız ticari ve 
bizlerde devlete vergi 
veriyoruz.'' dediler. 
BİZE SAHİP

ÇIKILSIN
Servis plakaların az 
verilmesiyle mevcut
ların 50 ile 200 bin 
YTL arasında 
satışlarının 
yapıldığını söyleyen 
servis taşımacıları 
fabrikaları kendilerine 
mahkum edenlerin 
yüksek fiyatlarla 
servis taşımacılığı 
yaptıklarını iddia 
ettiler.
Şu anda Gemlik'te 
114 S plakalı aracın 
yanı sıra 170'in 
üzerinde aşka plakalı 
ticari araçlarla taşı
macılık yapıldığını 
söyleyen Gemlik'li 
servis taşımacıları 
"Bizlere yapılan hak
sızlıktır. Gemlik'te 
işsizliğin çözüleceği
ni söyleyenler şimdi 
bize karşı duruyorlar, 
İşçiler Bursa ve 
çevreden geliyor. 
Bizlere servis yap
mamız bile çok 
görülüyor.

Siyasi yöneticilerle 
oda başkanlarını 
kendilerine sahip çık
mak için göreve 
davet eden servis 
taşımacıları Serbest 
Bölgeden konvoy 
halinde çıkarak, 
Gemlik girişine kadar 
trafiği yavaşlatarak 
isteklerinin duyul
masını istediler.
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CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel Muratoba ve Yeniköy'de köylülerle sohbet edip sorunlarını dinledi.
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Demirel, köyleri geziyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

"Köylü milletin efen
disidir" sözüne 
sadık kalarak köy 
gezilerini sürdüren 
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel önceki 
akşam ziyaret ettiği 
Muratoba ve 
Yeniköy'de köylüler
le sohbet edip 
sorunlarını dinledi. 
İlçe Başkanı Erdem 
Akyürek ve yönetim 
kurulu üyelerinin de 
bulunduğu gezilerde 
sorunu olan 
köylülerle birebir 
görüşen Demirel, 
notlar aldı, yardımcı 
olacağını belirterek 
Muratoba köyü 
muhtarı Memduh 
Başaran ile Yeniköy 
muhtarı Cemil 
Gündüz'den köydeki 
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SENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları

* ip Ağ
* Fanya

Mantar, kurşun
'S İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
✓ Kürek
* Çapa
✓ Macun

Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası 

fttyırmılıM

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

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

sorunlar hakkında 
bilgi aldı.
Bursa ve yöresinde 
yaklaşık 300 köye 
ziyarette bulunarak 
hiçbir 
Milletvekilinin 
yapamadığını 
yapan ve mecliste 
en çok soru öner
gesi veren Kemal 
Demirel, köylülerle 
yaptığı sohbette 
hepsinin yüzünün 
asık olduğunu 
görünce "Köylünün 
yüzü gülmeden 
kimsenin yüzü 
gülmez.
Köylümüze, 
çiftçimize sahip çık
malıyız" dedi.
Atatürk'ün kurduğu 
bu Cumhuriyeti biz- 
lerin koruyacağını 
da ifade eden 
Demirel, "Derdiniz 
derdim, sorununuz

benim sorunum ola
caktır" diyerek 
köylünün sıkın
tılarını not ederek 
meclise taşıyacağını 
söyledi.
Köylerde yetiştirilen 
Narenciye başta 
olmak üzere zeytin 

ürününün yağışlı 
havalarda araziye 
girilemediğinden 
toplanmadan 
kaldığını söyleyen 
köylüler arazilerde 
ara yollar açılmasını 
istediler.

KAYIP
Bursa Valiliği 
Trafik Şube 

Müdürlüğü’nden 
aldığım 

sürücü belgemi 
kaybettim. 

Geçersizdir.
Nlüjgan AKYIL

En büyük sorun
larının her zamanki 
gibi Akaryakıt 
pahalılığı olduğunu 
dile getiren köylüler, 
ürettikleri malları • 
pazarlayamamaktan 
yakındılar.

KAYIP
Bandırma Uman 

Başkanlığına bağlı 
olan Soydemirler 
isimli teknemizin 

evraklarını ve 
tapusunu kaybettik.

Hükümsüzdür.
Ahmet SOYDEMİR 
Mehmet SOYDEMİR 
Mustafa SOYDEMİR

KAYIP
Samsun Çarşamba 

Nüfus
Müdürlüğü’nden 

aldığım nüfus 
cüzdanımı 
kaybettim. 

Geçersizdir. 
Musa AYDIN

Köylünün sıkın
tılarını gezerek 
yerinde tespit ettiği
ni ve meclis 
kürsüsünden dile 
getirdiğinde bazı 
milletvekillerinin 
"Yalan söylüyorsun, 
bize böyle konuş
muyorlar" dediğini 
anlatan Demirel, 
hükümet milletvekil
lerinin köylünün 
dertlerine çare ola
madıklarını söyledi. 
Demirel, ayrıca 
zeytin üreticisi Olan 
bölgede zeytinin 
tarladan sofraya 
uzanan üretim 
sürecinde ne gibi 
işlemlerin 
yapıldığına dair 
meclis araştırması 
yapılması için 
önerge verdiğini 
söyledi.
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‘Pazarlık memurun 
lehine işliyor’
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Pazarlık memurun 
aleyhine işliyor” 
Türkiye Kamu Çalışan
ları Sendikalan 
Konfederasyonu 
(Kamu-Sen) Bursa İl 
Temsilcisi Ramazan 
Karakoç, kamu çalışan
larının gerekli sosyal 
ve sendikal haklara 
sahip olamadığını, 
yetersiz ücret aldığını 
öne sürdü
Karakoç, Fevzi Çakmak 
Caddesi'ndeki Maliye 
binası önünde Kamu- 
Sen'e bağlı sendika 
şube başkanlarıyla bir
likte yaptığı açıklama
da 15 Ağustos'ta 
başlayan ve 30 
Ağustos'ta son bula
cak olan bütçe 
görüşmeleri sırasında 
pazarlığın memurların 
aleyhine işlediğini 
iddia etti. Hükümet 
yetkililerinin, pazarlık 
sürecinde kamuoyunu 
yanıltmak için pembe 

tablolar çizdiğini ileri 
süren Karakoç, ortak 
tavır ve talep kararı 
alınmasına karşın, 
KESK ve Memür-Sen 
yetkililerinin hükümet
ten yana tavır aldığını 
ve bu durumu şiddetle 
kınadıklarını belirtti. 
Bu arada Karakoç, 
kamu çalışanlarının 
karşılaştığı zorlukları 
ve mevcut durumlarını 
gözler önüne sermek 
için yaptıkları 10 soru
luk anket çalışmasının 
sonuçlarını da açıkladı. 
Anket çalışmasına yak
laşık 5 bin kamu 
çalışanının katıldığına 
işaret eden Karakoç, 
“Ankete katılanların 
tamamının ortak talebi, 
grev ve toplu sözleşme 
hakkının alınması ve 
hak ettikleri gibi 
sadece zorunlu 
ihtiyaçlarını karşılaya
cak kadar değil, insan
ca yaşamaya olanak

verecek kadar ücret 
almak” dedi.
Bu konuda Başbakan 
Tayyip Erdoğan'ın bir 
yıl önce vermiş olduğu 
sözü ve attığı imzayı 
hatırlatan Karakoç, 
grev ve toplu sözleşme 
hakkının, tartışmaya 
açık olacak Anayasa 
değişikliği paketinden 
çıkarılarak bütçe 
görüşmelerinde yasal 
düzenlemeye kavuş
ması gerektiğini belirt
ti.
Kamu-Sen İl Temsilcisi 
Ramazan Karakoç, son 
olarak "Kamu çalışan
ları rahat olsunlar. 
Amacımız bağcıyı 
dövmek değil, üzüm 
yemektir. Gelişmeler 
2006'da erken seçimi 
işaret ediyor. Türkiye 
Kamu -Sen olarak bu 
ortamı iyi değer
lendirip, lehimize bir 
sonuç almak istiyoruz" 
dedi. BHA

Kısa süreli
sağanak geliyor

Yurdun kuzey kesim
lerinde önümüzdeki 
üç gün yerel ve kısa 
süreli sağanak 
yağışlar görülecek. 
Hava sıcaklığı 
yurdun kuzeyinde 
2-4 derece düşerken, 
güney ve doğu kes
imlerde mevsim 
normallerinin 
üzerinde seyretmeye 
devam edecek.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan "meteorolo
jik değerlendirmeye" 
göre, hava sıcaklık
ları halen yurdun 
güney, iç ve doğu 
kesimlerinde 
mevsim normal
lerinin 4-7 derece 
üzerinde seyrediyor. 
Önümüzdeki 3 gün 
boyunca yurdun 
kuzey kesimlerinde

yerel ve kısa süreli 
sağanak yağış geçiş
lerinin görülmesi 
bekleniyor. Bu 
nedenle hava sıcak
lıkları kuzey bölgel
erde 2-4 derece aza
lacak. Diğer yerlerde 
ise önemli bir 
değişiklik 
olmayacak.
Bu değer
lendirmelere göre; 
yarın yurdun kuzey
batı kesimleri parçalı 
bulutlu, Marmara'nın 

kuzey ve doğusu, 
Batı Karadeniz'in 
batısı ile Eskişehir 
çevreleri kısa süreli 
ve yerel olmak 
üzere sağanak 
yağışlı, diğer 
yerler az 
bulutlu ve açık 
geçecek.
Hava sıcaklığı 
kuzeybatı kesim
lerde 2-4 derece 
azalacak, diğer 
yerlerde 
değişmeyecek.

GEMLİK’TE BİR İLK

TOMHKAY

Çarşaf 
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mnül® 
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RADYOLOJİ MERKEZİ
✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

✓ ULTRASONOGRAFİ (US)
✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 
✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.30 17.00

Rh ■
TOMSKAY___

rad»oloj« merkezi

SPİRRl BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
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.

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

ULTRASONOGRAFİ
Merkezimizde en son teknoloji Ultrasonografi 

Cihazı bulunmaktadır.
Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar hastalık

larını teşhis edebilmekteyiz.
Gebelikte kullandığımız dünyanın en gelişmiş
4 boyutlu Ultrasonografi cihazıyla bebeği anne 

karnında canlı bir şekilde renkli olarak görmekteyiz.

TEL: 513 65 29 • 30
FAK: 513 65 18

ACİL 
DURUMLARDA 

24 SAAT 
5136529 NOLU 
TELEFONDAN 

BİZE 
ULAŞABİLİRSİNİZ

Adres: Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
Dutluk Sok No: 3 -GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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Irak Anayasası takip ediliyor
Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Namık Tan, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
İsrail'in Gazze'nin 
tamamı ve Batı 
Şeria'ın bir kısmın
dan çekilmesinden 
dolayı duyduğu 
memnuniyeti İsrail 
Devlet Başkanı Ariel 
Şanon ve Filistin 
Devlet Başkanı 
Muhamed Abbas'a 
mesaj göndererek 
ilettiği açıkladı. Tan 
ayrıca, 3 Ekim'de 
AB ile müzak
erelerin başlama
masını engelleyecek 
bir hususun mevcut 
olmadığını söyledi. 
Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Tan, 
Dışişleri 
Bakanhğı'nda 
düzenlediği haftalık 
basın toplantısında 
Başbakan 
Erdoğan'ın, İsrail'in 
15 Ağustos 2005 
tarihinde Gazze'nin 
ve Batı Şeria'dan 
çekilmelerinden 
dolayı duyduğu 
memnuniyeti İsrail 
Devlet Bakşkanı ve

Filistin Devlet 
Başkanı Mahmud 
Abbas'a bir mesaj 
göndererk ilettiği 
açıkladı. Sözcü Tan, 
Başbakan Erdoğan'ı 
mesajında Şaron'un 
gösterdiği kararlı 
tutum, Abbasi'm ise 
yapıcı yaklaşımın
dan dolayı duyduğu 
memnuniyetin altını 
çizerek, bölgenin 
bundan sonraki 
süreçte yeniden 
yapılandırılması için 
Türkiye'nin de her 
zaman yardıma 
hazır olduğunun 
altını çizdi.
Toplantıda gazeteci
lerin sorularını 
cevaplandıran Tan, 
bir soru üzerine 
Irak'taki Anayasa

çalışmalarını yakın
dan izlediklerini, bu 
çalışmalara tüm 
grupların aktif katıl
masını talep ettik
lerini belirterek, 
''Tüm gruplar kendi 
çıkarlarını Irak'ın 
genel çıkarları ile 
bağdaştırma gayreti 
içinde olduklarını 
görüyoruz. Bizim 
arzumu, Irak'ın 
siyasi birlik içinde 
toprak bütünlüğünü 
oluşturmasıdır. 
Ayrıca tüm gru
pların kabul edeceği 
Anayasa'nın ortaya 
çıkarılmasını istiy
oruz. Bundan sonra
ki süreci de yakın
dan izlemeye devam 
edeceğiz" diye 
konuştu.

Sayfa 6

Bangladeş’te
aynı anda 350
bomba patladı
Bombaların çok 
güçlü olmadıkları 
ifade edildi.
Bangladeş polisi, 
terörist saldırılar 
sonucu en az 115 
kişinin yara
landığını açıkladı. 
Bangladeş basını 
da en az 1 ölü 
olduğunu bildirdi. 
Bangladeş İçiş
leri Bakanı 
Lutfozzaman 
Babr, patla
maların planlı 
saldırılar olduğunu 
söyledi. Babr 
ellerinde istihbarat 
raporlarının

olduğunu ancak 
raporlardaki istih
barat süresinin bir

r süre önce 
dolduğunu belirtti.

Saldırıları radikal 
İslamcı Jamayetil 
Mujahedin 
isimli terörist grup 
üstlendi.

"KALİTEDE ÖNCÜ,

i

FİYATTA ÖLÇÜ”

Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 „
Tel: (0.224) 514 30 52 GEMLİK Dereagzı Mevkii - Büyükkumla I 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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MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 

Z ÜÇ KAPILI GARDROP
PROFİLLİ GARDROP 
VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 

- BİLGİSAYAR MASASI

AM PANSİYON
Bu yaz sezonuda hizmetinizde
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CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİNİ KAZANAN ÖĞRENCİLER
Kaan AYGÜN 436,113 Eyüp KANBUR 385,333 Yeşim ERBAY 362,543
Adem TOSUN 434,369 Semih ERKIRAN 384,936 Ömer Karay BİLGİÇ 362,463
İpek BAŞ 429,978 Gülsüm AYGÜN 384,721 Gevher CAN 361,848
Mine YAĞCI 429,255 Betül AYDINLI 384,555 Büşra GEZER 361,824
Emine Sena TOPRAK 428,519 Mustafa Alpaslan YILMAZ 384,212 Gamze Gökçe ÇİNİ 361,720
Enes Emin BAHADIR 426,183 Süheyla KORUMAZ 384,146 Derya DURSUN 361,002
Uğur KAYA 422,618 Elif ÖZKURT 384,119 Nükte GÜREL 360,889
Alican PARLAK 420,258 Mine KILIÇ 383,944 Recep ADIGÜZEL 360,565
Ümit TURKUT 420,142 Orhan Seçkin BOZKIR 383,143 Sinem AKSÜNGER 360,476
Ümit YUCA 417,864 Simge IŞIKLI 382,835 Ahmet AÇIKGÖZ 360,304
İslam KUBİLAY 415,828 Betül BUDAK 382,589 Nalan GÜLEÇ 360,239
Ömer Faruk BULUT 415,366 Deniz ÇİL 382,342 Rahmi Onur PARLAR 359,823
Aziz Nihat GÜRSOY 413,931 Ezgi BAŞSOY 382,211 Bekir DAMAR 359,492
Yasemin TUMBA 412,944 Emel DÜZGÜN 381,083 Büşra UZUN 359,380
Gülseren GÜLEÇ 412,489 Kübra ŞEKER 380,043 Hasancan TAŞÇI 358,817
Aysu KORAY 411,129 Murat GÜN 379,898 Merve KOCATAŞ 358,752
Özge ERİ 407,534 Halil İbrahim KARTAL 379,046 Akif GÖKSEL 358,408
Müge ÖZ 406,305 Sahabettin KATTAŞ 379,044 Sedef TOKTAŞ 358,307
Meltem YILDIZ 406,057 Tülin İSTEK 378,856 Türkü ERTÜRK 358,288
Pınar İKİZ 405,041 Sevda ZORLU 378,522 Cezminur TAMER 358,251
Gülsüm DOĞRU 404,031 Nur BEKİ 377,645 Murat KAYA 358,131
Safiye KUZEY 403,438 Gonca KAPTAN 377,566 Fulden SÜRÜCÜ 358,095
Gizem BOZAN 403,031 Ufuk ÇAĞLAR 377,296 Cihan SEVİL 357,826
Zeynep ÖZDEMİR 402,171 Aziz Araş ÜLKER 377,288 Oğuzhan DAĞISTAN 357,808
Aslı KARGI 401,287 - Hüsevin MUTLU 377,287 Tuşa KÖŞKÜN 357,635
Yunus Emre KURMAN 401,097 Ömer YİĞİT 370,605 Rümeysa BAŞARAN 357,618
Burak BIYIK 400,971 jsmail Hakkı YAVUZ______ 370,571 Murat ŞAHİN 357,420
Emine Burcu GULSOY 400,839 | Aysın IŞIK 370,458 Samet BAHTİYAR 357,329
Naz ALYÜZ 397,916 Hüseyin SARIM 370,172 Şeyma YILDIRIM 356,804
Pınar KORKMAZ 397,802 Kübra ERBEK 370,121 Selçuk İsmail DAĞASAL 356,590
Erhan YÜKSEL 397,353 Süleyman Razı AKAY 369,352 Mustafa EĞRİ 356,520
Nil Sahra PAZVANT 396,724 Mert ŞEŞEN 369,268 Sedef ŞEŞEN 356,366
Resul Ekrem AHMETREİSOĞLU 396,632 Zeynep Sueda BAŞAR 368,839 Ogün BORUCU 356,056
Saliha BİÇER 396,402 Yasin KAYA 368,706 Ömer ÇİFTÇİ 355,708
Ahmet YILMAZ 396,368 Gözde İLHAN 368,555 Sezgin TURGUT 355,707
Didem TEMEL 394,986 Gencer KAPLAN 368,398 Dindar ÖRBEYİ 355,454
Emre ÜNLÜ 394,711 Büşra CİRİT 367,659 Bünyamin TÜRKOĞLU 355,431
Nazım Cemal ÜNAL 394,306 Esra KARABULUT 367,534 Alper DEMİRCİ 355,398
Hatice KÜBRA 393,582 Melike Nur DALSAL 367,251 Hüseyin ALKAN 355,108
Murat ŞENGÜL 393,053 Kadir BAKİ 366,885 Mücahit YILMAZ 355,029
Yusuf KARALI 392,098 Ahmet AL 366,598 Murat DOKSANBİR 354,766
Rıfat KAHRAMAN 391,926 Adem ŞENOL 366,354 Burçin DÜZLÜ 354,721
Büşra ARSLAN 390,872 Mehmet Sabri GİRİCİ 366,109 Merve Sultan ALAN 354,581
Cemal Önder KORUKÇU 390,785 Özgür ARSLAN 366,006 Mehmet DOĞUKAN 354,732
Kadir TURAN 390,696 Sibel GÜN 365,796 Mustafa İŞÇİER 354,301
Sevgi BOZKURT 390,321 Necmi KAYACIK 365,487 Fatih CANBAZ 354,131
Miray SEVİŞ 389,326 Sinan ATALAR 365,476 Dilara TURAN 354,067
Nilgün TEKEŞ 389,199 Buket BAKIR 365,385 Arcan AKYILDIRIM 354,044
Vahide ATAŞ 387,992 İsmail AVŞAR 364,876 Ömer Faruk ÖZTÜRK 353,964
Ömer YANIK 387,877 Recep AKOL 364,082 Dilşah ULUDAĞ 353,926
Cenkay KAYAN 387,863 Özge ERME 364,784 Ceren Dilşat SATILMIŞ 353,892
Mahmut MUTLU 387.77 Melik Can ACIKBASLICA 364.046 Seda FİDAN 353.814
İrem TEKKES 387.696 Emre Korav ÖZDEMİR 364.203 Bilkav KAYA 353.689
Muhammet Faruk KARA 387,158 Sezgin TRAMPE 363,911 Cengiz BELİÇ 353,564
Elif ERSÖZ 387,109 Sefa YALÇINKAYA 363,596 Kürşad AKYILDIZ 353,498
Elif AKSUNGUR 386,914 Başak ASLANKILIÇ 363,392 Mustafa İMAMOĞLU 353,228

. Fatih TANRIVFRDİ 3R6,328 Mnvlıit SARGIN 363,177
Merve Firdevs TORBAOĞLU 386,219 Yakup YILMAZ 363,100 İlçemizdeki diğer Anadolu Meslek
Yusuf Can ÖZDEMİR 386,152 Seda AYSU 363.088 I kelerini kazanan öârenciler varınki
Feyza DURAN 385,775 , Merve SAKIN 362,788 covımifdij vsuınlanaralrfır
Özkan SOYASLAN 385,352 Tuğba DEMİROK 362,682 SaylıTlIZUd ydyillldlldudMiı.
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Memurlar yazılı 
yemin imzalayacak Bedelli askerlik veriden gündemde

Kamu Personeli
Kanunu Tasarısı 
Taslağı, memurların ve 
sözleşmeli personelin, 
yazılı yemin imzala
yarak, göreve başla
malarını öngörüyor. 
Taslak, toplu 
görüşmelere katılan 
memur sendikaları 
konfederasyonlarına 
dağıtıldı.
Tasan taslağına göre; 
-Memurlar ve 
sözleşmeli personel, 
siyasi partilere üye 
olamayacak, hiçbir 
şekilde siyasi ve ide
olojik amaçlı beyan ve 
eylemde bulunamaya
cak.

-Kanunlarda yazılı 
haller dışında 
memurluğa son verile
meyecek ve hakları 
elinden alınamayacak. 
-Toplu eylem, 
grev ve ticari faaliyet 
yasak.
-İlk defa memur olarak 
atananlar birinci 
basamaktan göreve 
başlayarak basamak 
ilerlemesine ilişkin 
esaslar çerçevesinde 
onuncu basamağa 
kadar ilerleyebilecek. 
-Her memur ve 
sözleşmeli personele 
ait personel ve başarı 
değerlendirme 
dosyası bulunacak.

AK Parti Trabzon 
Milletvekili Asım 
Aykan, "Askerlik çağı
na gelmiş ve çeşitli 
nedenlerle askere 
gidememiş gençler
imiz tarafından, 
bedelli askerlikle ilgili 
bir çalışmanın yapıl
ması hususunda 
tarafımıza yoğun bir 
talep gelmektedir" 
dedi.
AK Parti Trabzon 
Milletvekili Aykan, 
bedelli askerliği 
yeniden kamuoyunun 
gündemine taşıdı. 
Aykan, parlamentoda 
yaptığı yazılı açıkla
mada, bedelli asker
likle ilgili kendisine 
çok fazla talep gelme
si üzerine kendi web 
sitesinde, 'Bedelli 
Askerlik Hakkında Ne 
Düşünüyorsunuz?' 
konulu bir anket 
çalışması başlattığını 
belirterek, "Anketimiz 
sona ermiştir.
Anketimize katılanlar- 
dan 26 bin 395'i 'Evet, 
bedelli askerlik çık

sın', 79'u 'Hayır çık
masın' şeklinde oy 
kullanmışlardır. Bu 
sonuçlardan da 
anlaşılacağı üzere 
anketimize kaplan
ların yüzde 100'e 
yakını bedelli askerlik 
uygulamasının çık
masından yana 
olduğunu göster
miştir" dedi. Aykan 
açıklamasında, 
konuyu Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül'ü 
ileteceğini de kayded
erek, "Ayrıca anket 
sonucu tarafımızdan 
Milli Savunma 
Bakanhğı'na da bir 
yazıyla bildirilecektir" 
ifadelerine yer verdi. 
Bedelliye talep çok 
AK Parti Trabzon 
Milletvekili Asım 
Aykan, "Askerlik çağı
na gelmiş ve çeşitli 
nedenlerle askere 
gidememiş gençler
imiz tarafından, 
bedelli askerlikle ilgili 
bir çalışmanın yapıl
ması hususunda 
tarafımıza yoğun bir

talep gelmektedir" 
dedi.
ÂK Parti Trabzon 
Milletvekili Aykan, 
bedelli askerliği 
yeniden kamuoyunun 
gündemine taşıdı. 
Aykan, parlamentoda 
yaptığı yazılı açıkla
mada, bedelli asker
likle ilgili kendisine 
çok fazla talep gelme
si üzerine kendi web 
sitesinde, 'Bedelli 
Askerlik Hakkında Ne 
Düşünüyorsunuz?' 
konulu bir anket 
çalışması başlattığını 
belirterek, 
"Anketimiz sona 
ermiştir. Anketimize 
kaplanlardan 26 bin 
395'i 'Evet, bedelli 

askerlik çıksın’, 79'u 
'Hayır çıkmasın' şek
linde oy kullan
mışlardır. Bu 
sonuçlardan da 
anlaşılacağı üzere 
anketimize kaplan
ların yüzde 100'e 
yakını bedelli askerlik 
uygulamasının çık
masından yana 
olduğunu göster
miştir" dedi.
Aykan açıklamasında, 
konuyu Milli Savunma 
Bakanı Vecdi Gönül'ü 
ileteceğini de kayded
erek, "Ayrıca anket 
sonucu tarafımızdan 
Milli Savunma 
Bakanhğı'na da bir 
yazıyla bildirilecektir" 
ifadelerine yer verdi.

WVV£R 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
« 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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Memurun reel kaybı yüzde 16 Barbarosca

Türkiye Kamu-Sen, 
memur maaşlarında 
2003 ve 2004 yılların
da enflasyondan kay
naklanan reel kaybın 
yüzde 16.73 
olduğunu bildirdi. 
Türkiye Kamu- 
Sen'den yapılan açık
lamada, konfederasy
on Ar-Ge merkezi 
tarafından yapılan 
araştırmaya göre 
memur maaşlarının 
son iki yılda eridiği 
ifade edildi.
Açıklamada, 2003 yılı 
ortalama enflasy
onunun yüzde 25.3

olarak gerçekleştiği, 
memur maaşlarındaki 
yıllık artışın ise yüzde 
10.97 oranında 
kaldığı anlatıldı.
2004 yılı ortalama 
enflasyonunun ise 
yüzde 10.6 düzeyinde 
olduğu anımsatılan 
açıklamada, 
memur maaşlarındaki 
artışın yüzde 
9.18 olarak 
gerçekleştiği 
kaydedildi.
Son iki yılda enflasy
onun toplamda 
yüzde 38.58 oranında 
arttığı ifade edilen

açıklamada, memur 
maaşlarında yıllık 
ortalamalara göre bu 
süre içinde gerçek
leşen artışın yüzde 
21.85 düzeyinde 
kaldığı kaydedildi. 
Açıklamada, 
"Araştırma, memurun

hükümetten yüzde 
16.73 alacaklı 
olduğunu gösteriyor. 
Yaşanan ekonomik 
büyümenin, 
halkımızın ahm 
gücünü etkilemediği 
de ortaya çıkmıştır" 
denildi.

IF için geri sayım
İstanbul'u, dünya 
modasının eksenine 
oturtacak IF için geri 
sayım başladı. IF 
Konseyini oluşturan 
dernekler ve 
Türkiye'nin ünlü 
tasarımcıları, fuarın 
tanıtımı için düzenle
nen bgsın toplan
tısında, "güçbirııği" 
ve "dayanışma" 
mesajını verdiler. IF 
Konseyi, 25-27 
Ağustos tarihleri 
arasında TÜYAP’ta 
gerçekleştirilecek 
olan fuarın tüm hazır
lıklarını tamamladı. 
Moda ve hazır giy
imin devlerini aynı 
platformda buluştu
racak olan 6. IF 
Uluslararası İstanbul 
Hazır Giyim Fuarı nın 
tüm etkinlikleri belli 
oldu. Ceylan Inter- 
Continental Hotel'de 
düzenlenen basın 
toplantısında, IF 
Konseyi'ni oluşturan 
dernekler ve 
Türkiye'nin ünlü 
tasarımcıları, 
"güçbirliği" ve

"dayanışma" 
mesajını verdiler. 
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
IF Konseyi Başkanı 
Cengiz Say, fuarın 
uluslararası ziyaretçi 
takvimine girmeyi 
başardığını 
belirterek. "Bu fuar, 
sektörümüzün birlik
telik ve dayanışma 
alanıdır. Tekstil sek
töründe yaşadığımız 
sorunlara rağmen, bu 
fuar için bütünleştik 
ve tüm Türkiye için 
örnek oluşturabile
cek bir dayanışma 
sergiledik. IF*2005 
için hedefimizi büyüt
müştük. Hedefimize 
ulaştığımızın en 
büyük işareti, bu yıl 
katılımcı sayısının 
yüzde 20 oranında 
artmasıdır" dedi. 
IF Konseyi'ne üye 
derneklerden Türkiye 
Giyim Sanayicileri 
Derneği (TGSD) 
Başkanı Aynur 
Bektaş da, 2005 
yılının tüm sektör 
için korkulan bir yıl

olduğunu dile getirdi. 
Ancak Aynur 
Bektaş'a göre bu 
korkuyu aşmak için 
"markalaşma"nın 
sağlanması şart. 
Bektaş, "Bu fuar, 
markalarımızın yurt- 
dışına açılmaları için 
çok iyi bir araçtır" 
dedi. Türkiye'de, 
İstanbul'dan sonra 
ikinci büyük moda 
merkezinin İzmir ola
cağını iddia eden Ege 
Giyim Sanayicileri 
Derneği Başkanı 
Nedim Örün ise ; 
"Artık tasarım ve 
koleksiyona önem 
veriyoruz. Bu önem, 
Türkiye'nin ünlü 
tasarımcılarıyla işbir- 
liğimizden anlaşılıy
or. Pazarlama becer-

icnizi de, bu tür dev 
organizasyonlar 
sayesinde geliştiriy
oruz" diye konuştu. 
Toplantıda söz alan 
Tüm İçgiyim 
Sanayicileri Derneği 
(TİGSAD) Başkanı 
Bahri Özdinç'in gün
deminde ise Çin 
vardı. İç giyim sek
töründe Çin'in yüzde 
17'lik pazar payına 
değinen TİGSAD 
Başkanı Bahri Özd- 
inç; "Türkiye yüzde 
8'lik pazar payı ile 
dünya İkincisi konu
munda. Ama artık 
kendi markalarımızı 
oluşturup dünya 
pazarına satmak 
istiyoruz. Türkiye, bir 
İtalya olabilir" diye 
konuştu.

GRUP AİLE I
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

Umurbey’de 
Kiralık villa
Deniz cepheli, tripleks, 
Güneş enerjili, havuzlu, 

LPG ısıtmalı
GMS : (0 532) 815 86 96

Barbaros BALMUMCU

Minik gençler gidiyor
Her sene yaz okulları adı altında tahminen 

iki yüz genç sporculara futbol dersi veriliyor.
Bunların içinden çalışırsa olur. Göze batan 

gençleri Gemlikspor'un alt yapısına lisanslı 
futbolcu geçiyorlar. Bu lisanslı futbolcular 
A.S.K.F.'nin düzenlediği katagori maçlarına 
iştirak ediyorlar.

Şimdi bir gencin bir sezon hocası, 
malzemesi, kulübüne kaça mal olduğunu 
hesap etmek gerekir. Tabi bu genç futbolcular 
dört, beş sene kulübünde kaldığını düşünürs
eniz, aşağıdaki yazdıklarıma hak vereceğinize 
inanıyorum.

Bakın maçlar başka takım yöneticisi, 
hocaları tarafından gözleniyor. Göze batan 
futbolcuları sezon açılmadan o yönetici ya da 
hocası gelip bu gözlemini yaptığı futbolcunun 
bonservisini yöneticilerden istiyorlar.

Bazı yöneticiler, aman bu çocukların önünü 
kapatmayalım bonservisine izin verelim diyor
lar.

Bu gene kaç yaşında isteniyor?
Amatör olan bu gençler 21 yaşında kadar 

hiçbir kulübe müsaade olmadan gidemez, 
giderse karşı takım tazminat ödemesi gerekir.

Bu futbolcuları genel kaptan zamanı 
gelmeden vermez vermemeside gerekir. Ama 
ne varki verilen bu gençler yüzünden fut
boldan kopuyorlar.

Gemlikspor'dan istenen iki genç var. İki- 
side bu sene Gemlikspor A genç takımında 
oynayabilecek duruma gelmişti.

Okuyan bu talebelerin durumları tartış
maya açık olması gerek, eğitim masraflarını, 
yol giderlerini kim karşılayacak?

Bunlar hep konuşulması gereken meselel
er. Gemlikspor minik takımından beğendiğim 
Ahmet ve Serkan var. Bu gençleri Bursaspor 
kulübüne almak için iki teknik direktör 
zannederim kulüp başkanını ziyaret ettiler.

Bana fikrimi soran olsaydı bu gençleri bu 
sene vermezdim. İki sene sonra inanın bu 
gençler hangi takıma gitseler o takımın (A) 
genç takımında yer alırlardı. Biz top söyler der 
dururuz derler. Gemlikspor'un alt yapısı yok.

Şimdi (A) genç takımdan Muharrem var. 
Onuda Orhangazi istiyor ve iki aydan beri 
idmanlara çıkıyor. İstelerse ne olacak? 
Gemlikspor kimi oynatacak?

Üniversite imtihanlarında başarılı olan 
gençlerde var. Onlarda giderse gerisini siz 
düşünün. Bu iki genci verirken yetiştirme 
karşılığı olarak malzeme yardımının yapılması 
istenirdi.

Geçen şene hatırlıyorum da giyecek eşof
manlarımız yoktu. Sonradan A takım idman
lara başlayınca temin edildi.

Zeytinspor'dan Burak Sansarlıoğlu 
isminde bir gencide Bursaspor alt yapısına 
istiyorlar.

Bursaspor alt yapı koordinatörü 
Zeytinspor'a üç milyar tutarında malzeme 
yardımı yapılacağını, sayın Zeytinspor 
Başkanı İhsan Ünlü ile anlaşmaya vardılar.

Ne yaparsın Gemlik'in alt yapısı yok 
deniyor! Süper lige çıkmak için dışardan 2. Ya 
da 3. futbolcu alamazsınız. Gemlikte ileriye 
nasıl gideceksiniz?

Geçen sene bu gençler için A takımında 
oynayan oniki sporcu kadro dışı kalmıştı. 
Gemlikspor A takıma nasıl sporcu yetiştire
cek. Altı senede ancak 3-4 oyuncu yetiştire
bilirsiniz.

Tabi bunu bu takımı idare edenler daha 
iyi bilirler. Muhakkak bu sene dışarıdan trans
fer yaparlar.
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Dikkat eksikliği sendromu nedir? Zamanın değiştiremediği ilkler
Dikkat Eksikliği 
Sendromu Çocuğun, 
yaşamının her anını 
etkileyen nörobiyolo- 
jik bir bozukluktur. 
Kimlerde görülür? 
Çocukların %5 inde. 
Erkek çocuklarda kız 
çocuklara oranla 3 kez 
daha fazla. Her sınıfta 
ortalama bir ya da iki 
öğrencide görülür. 
Yeni bir buluş mudur? 
Hayır. Değişik isimler
le anılmakla birlikte, 
1900 lü yılların 
başlarından beri tanı
nan bir sendromdur. 
Günümüzde yaygın 
olan adları, Dikkat 
Eksikliği Sendromu ve 
Dikkat Eksikliği 
Sendromu ile 
Hiperaktivite 
Sendromudur.
Sorun nedir? 
Dikkati, tek bir nok
taya odaklayamamak 
ve organize olama
mak. 
Bu sendromun tıbbi 
bir açıklaması var 
mıdır?
Evet. Dikkat Eksikliği 
Sendromu olan ve 
olmayan bireylerin 
beyinlerinin kimyasal 
metabolizmaları

arasında farklılıklar 
saptanmıştır.
Nedeni nedir? 
Tek bir nedeni yoktur. 
Konsantrasyonu 
sağlamak için mily
onlarca beyin hücresi 
birarada çalışırlar. 
Neden olmayan 
nedir?
Şeker ve diğer 
gıdalar Alerjiler Anne 
babaların yetiştirme 
tarzları.
Çocuğumda Dikkat 
Eksikliği Sendromu 
varsa bunu nasıl 
anlarım?
Dikkat Eksikliği 
Sendromu, her çocuk
ta kendisini değişik 
olarak gösterir. Dikkat 
Eksikliği Sendromu 
olan bütün çocuklar, 
dikkatlerini yoğun
laştırmakta ve 
başladıkları işleri 
bitirmekte zorlanırlar. 
Bu zorluğun yoğun
luğu çocuklar arası 
değişiklik gösterir. 
Ders dinlemenin ve 
yazıları tamamlamanın 
gerekli olduğu okul 
hayatında sorunlar 
başgösterir. Okul öde
vleri yapılmaz ya da 
tamamlanmaz.

Dinlemekte ya da 
direktiflere uymakta 
zorluk yaşanır. Çevre
deki en ufak olaylarla 
ya da kendi 
düşünceleri ile kolay
ca dikkati dağılır. 
Nasıl emin olabilirim? 
Bu sendrom için ne 
tıbbi, ne nörolojik, ne 
de psikolojik tek bir 
test vardır. Dikkat 
Eksikliği Senromu 
olan çocukların %30 
unda hiperaktivite 
yoktur. Onların ana 
sorunu dikkatlerini 
toplayamamak ve kon
santre olamamaktır. 
Genellikle "uyurgezer" 
görünümünde, sessiz, 
uyuşuk ve aşırı duy
gusaldırlar. Dikkat 
Eksikliği Sendromu 
olan çocukların çoğu 

ise hiperaktif, 
düşüncesizce 
davranan ve organize 
olamayan bireylerdir. 
Genellikle, sürekli 
kıpırdanırlar ve vücut- 
lerinin bir parçası 
sürekli hareket 
halindedir. Bir yerde 
oturamazlar. 
Eşyalarını unuturlar 
ve kaybederler. 
Başladıkları işi 
bitirmeden bir diğer
ine başlarlar.
Müdaheleci ve rahat
sız edicidirler. Sıra 
bekleyemezler.
Cevapları soruları 
beklemeden ağızların
dan kaçırırlar.
Düşünmeden tehlik
eye atılırlar. Normal 
faaliyetleri "sıkıcı" 
bulurlar.

Kendi zamanlarında 
devrim yaratan, 
bugünse günlük hay
atınızda sıkça kul
landığınız parfümün, 
giydiğiniz bikini ya 
da mini eteğin ilk kez 
ne zaman 
keşfedildiğini biliyor 
musunuz?
Dünün,bugünün ve 
yarının değ‘ştire- 
meyecekleridir, ilk
ler... İlk parfüm, ilk 
mini etek, ilk 
bikini,vs. Doğru bili
nenler ya da yıllardır 
devam eden yanlış 
sanılar. Örneğin; 
birçok kişi ilk par
fümü Coco Chanel'in 
bulduğunu zannetse 
de bu doğru değil. 
Adeta insanlar 
üzerinde bırakılan bir 
imza olan parfüm, ilk 
kez 1911 yılında Paul 
Poiret tarafından 
'Parfums de Rosine* 
adıyla sunulmuş. 
Kızının adıyla sun
duğu ilk parfüm 
koleksiyonu özellikle 
şişe ve paket 
tasarımlarıyla, 
Poiret'nin bu alanda 
çok özel bir isim 
olmasını sağlamış. 
İlk bikini ise 1946 

yılında Louis Reard 
tarafından tasarlan
mış. Ancak Reard, 
tasarımını giyecek 
kadar cesur bir 
manken bulamamış 
ve en sonunda 
'Casino de Paris'te 
çalışan çıplak bir 
dansçı olan 
Micheline 
Bernardini’yi modeli 
olarak kiralamış. 
Her ne kadar 
bugün tahtını 
'mayokin'ye 
kaptırıyor gibi 
görünse de bikininin 
çok özel bir yere 
sahip olduğu kesin.. 
Ancak Amerika'da 
bikinin kabul 
görmesi o kadar 
kolay olmamış. 
Tam 15 yıl sürmüş.. 
Örneğin 1951 yılında 
yapılan 'Miss World' 
güzellik yarışmasın
da bikini yasakmış! 
Bugün adeta 'bikini 
giymemenin* 
yasak olduğu bir 
dönemde bunu duy
mak tabii ki 
biraz ilginç! 
İlk mini etek 
tasarımının ise 
kime ait olduğu 
biraz karışık.

HAÇIN “
Yazan : Zebercet COŞKUN

Hacı Ağazade Ali efendi akşama dek ses
siz oturdu sandalyesinin üstünde. Ağzını 
açıp tek kelime konuşmadı. «Bugün 
tamam!» diyor, ama sevinemiyor bir türlü... 
Bir garip sıkıntı ki,bu soğukta ter döktürüyor. 
Öğlen un çorbası yediler, beşer onar kaşık 
düştü düştü düşmedi adam başına. Artık ilk 
günlerdeki gibi içleri ezilmiyor. Sararıp soluy
orlar ama, açlık hissetmiyorlar. Göz karar
maları, halsizlik geçmedi de mide kazınmaları 
yok oldu. Akşam olmak bilmiyor bugün. Her 
kapı açılışta Ali efendinin yüreği hopluyor. 
«Yarın bu vakit Feke'deyik! Dokuz kurban 
keseceğim... Şimdi mi geldi aklın başına 
Alefendi? Yaaa.. Öyle işte!.. Şimdi geldi, hemi 
de bunca kişinin günahı vebali boynumda 
kaldı... Onu da biliyom... Biliyom ya, can 
benim canım... Önce benimki... Kimseleri 
düşünecek günde değilim... Zahit ve ben.. 
Feke, oradan Kadirli... Kadirli'ye bir varabi- 
leydik? Ötekilerin günahı? Yok, biliyom, ama 
ben gitmesem gene bir faydam dokunmaz 
onlara... Bitti galan... Onların işi bitti... Ne 
olduysa oldu onlara... Önüme yol açılmışken 
geri tepmek, tanrıya bile karşı çıkmak 
olur...»

Bulgur pilavı yediler akşam 
yemeğinde,yağsız, özsüz, ama sıcak vebol. 
Kaşık kaşık doldurdular midelerini. Mürsel 
efendinin aklı hep geceki düşte... Ayak üstü 
de düş görülürmüş... Naime, zekiye, Faik 
yanlarında anneleri var... Çamurların içinde 
yürüyorlar bata çıka... Koca bir gavur çıktı 
önlerine, yüzünü seçemedi Mürsel efendi, 

çekti Fatma hanımı kolundan. Sonra birden 
uçuverdiler gökyüzüne.. Yukarısı pırıl pırıl... 
Adam yerde çamurların içinde kaldı. Yeir 
sarsılmaya başladı o sırada... Taş, toprak bir
birine karıştı... Uyandı Mürsel efendi o sıra
da...

Ali efendi cebinden altın saatini çıkardı. 
Saat bir olmuş, on ikide ezan okunur,okun
duğu zaman... Ezanı bir saat geçmiş, ortalık 
kararmıştır. «Bizimkiler çıktılar yola!» 

Kapı açıldı o sırada; eşikte Aram çavuş 
dikiliyor. Fesini yan devirmiş, kocaman kara 
püskülün saçakları kulağının üstünde sal
lanıyor. Bir garip gülümseme var etli dudak
larında. Göz kapakları iyice kabarmış bu 
akşam, gözünün akı da karası da içine 
gömüşmüş sanki.

Ali efendi! Karakoldan istiyorlar...
Herkes Ali efendiye baktı, sonra birbirler

ine baktılar... Ne ola?
Ali efendi fırladı yerinden. On sekizinde 

delikanlı sanki... Tutuklu kaldıkları onca 
günün sıkıntısını çeken o değil, onca yıl yaş 
yaşayan, saçına, sakalına aklar düşen o değil 
sanki... Allaha ısmarladık bile diyemedi kim
selere... çıktı dışarı. Aram çavuş da ardından 
çıktı. Kapı kapandı. Beş altı jandarma silah 
omuzda nöbet bekliyorlar kapının önünde. 
Hükümet konağından çıktılar. Sokaklarda 
silahlı jandarmalar, askerler dolaşıyor.

Yukarı!
Şaşırdı Ali efendi, sağına soluna bakındı. 

Ohanyan Hamparsun'u göremedi.
Nereye? diye sordu Aram çavuşa. 
Sizin eve...
Hamparsun efendi?
O evde, bekliyor... Payımızı vermeden 

mi çıkacaksın yola?
Öyle ya... Önce paylarını alacaklar... 

Paylarını vermeden olur mu ola? Onun kara 
gözüne vurulup, yapmıyorlar ya bunca iyil
iği... Elbet çıkarları için... Bir tek Hamparsun 

çıkarı olmadan bu işe girişti. Eskiler için... 
Eski dostluk ölmedi ya... Rahatladı Ali efendi.

Zahit nerede ola?
Evde seni bekliyor! Jandarma güldü 

bunu söyledikten sonra.
Yüreğine yine o ağırlık çöktü Ali efendinin. 

Bu herif ne diye böyle pis pis güler? 
Hamparsun efendi neden görünmedi ortada? 
Yoksa planı öğrenip onu da mı yakaladılar? 
Bostanlık çayı boyunca yukarı doğru yürüy
orlar şimdi. Soluksuz kalıyor Ali efendi. Aram 
çavuşun koluna tutundu., ses çıkarmadı 
Aram. Kirkot mahallesine girdiler. Karanlık 
değil mahalle ama, bir gariplik var bu yer
lerde. Başını kaldırıp baktı evlere Ali efendi 
ve bir şeyler olduğunu hemen anladı. Mürsel 
efendinin köşe oda karanlık. Öteki evler, 
onların pencereleri? «Biz gideli karanlıkta 
mı oturdu bunlar?»

Yürü!
Yürüyorlar... Demek ki durmuş Ali efendi, 

hiç bilmiyor durduğunu... Şimdi bilerek 
durdu. Kendi evinin önündeler. Zifiri karanlık 
burası... Bir tek pencerede ışık yok. Aram 
çavuş kapıyı vurdu, bir süre beklediler. 
Elinde lamba Ali efendinin hiç tanımadığı bir 
adam çıktı kapıya; hiç görmemiş, evdekiler- 
den birine benzetemedi. Lamba tuttu adam, 
girdiler. Aram çavuş önde, ardında Ali efendi, 
öteki jandarmalar da onun ardı sıra yürüyor
lar. Lamba tutan adam kapı önünde bekliyor, 
kapadı kapıyı usulca, kol demirini taktı, 
sürgüyü sürdü. Durdu Ali efendi zaman. 
Tüfeğin ucu beline dokundu önce, sonra 
kıyasıya dürtüklediler. İşte aklı o zaman başı
na geldi... Kimseler yok evde. Ses, soluk, ışık 
hiçbir şey yok. Ahır kapısı aralık, ölgün, sarı 
bir ışık sızıyor dışarı. Oraya yürüdü Aram 
çavuş.

Yürü! Dürtüklüyor ardındaki jandarma. 
Devamı Yarın...
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Enfeksiyondan nasıl korunulur?
Hacettepe Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı 
Enfeksiyon 
Hastalıkları Ünitesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Serhat Ünal, has
tanede yatarak 
tedavi gören her 10 
hastadan Tinde 
hastane enfeksiy
onu ortaya çıktığını 
söyledi. Ünal, bu 
enfeksiyon 
nedeniyle hastanede 
kalış süresinin hasta 
başına yaklaşık 20 
gün uzadığını, yine 
maliyetin de bin 582 
dolar arttığını kay
detti.
Prof. Dr. Ünal, son 
dönemlerde artan ve 
20 bebeğin ölümüne 
yol açan hastane 
enfeksiyonlarına 
ilişkin olarak İHA 
muhabirine önemli 
açıklamalar yaptı. 
Hastane enfeksiyon
larının 21. yüzyıl 
başında tıp 
dünyasının çözüm 
bulmaya çalıştığı 
öncelikli sorunlar 
arasında yer almaya 
devam ettiğini ıtade 
eden Ünal, bu enfek
siyonlarının, has
tanede yatış süresini 
uzattığını, iş gücü ve 
üretkenlik kaybına 
yol açtığını ve 
yaşam kalitesinde 
bozulmaya neden

olduğunu kaydetti. 
Hastane enfeksiy
onu gelişen hasta
larda ölüm oranının, 
enfeksiyon 
gelişmeyen hasta
lara oranla daha 
yüksek olduğunu 
vurgulayan Ünal, 
hastane enfeksiyon
larının tedavi 
maliyetinde de 
önemli bir artışa 
neden olduğunu 
bildirdi.
Değişik çalışmalarda 
hastaneye başvuran 
hastaların yaklaşık 
yüzde 3-1 Tünde 
hastane enfeksiyonu 
geliştiğini belirten 
Prof. Dr. Ünal, 
"Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) veri
lerine göre has
tanede yatarak 
tedavi gören her 10 
hastadan Tinde has
tane enfeksiyonu 
ortaya çıkmaktadır. 
1995 yılı verilerine 
göre, ABD'de has
tane enfeksiyon
larının getirdiği ek 

maliyet 4.5 milyar 
dolardır ve her 6 
dakikada 1 kişi has
tane (enfeksiyonu 
nedeniyle hayatını 
kaybetmektedir. 
Hacettepe Üniver
sitesi Erişkin 
Hastanesi'nde 1997 
yılında yapılan far- 
makdekonomik bir 
değerlendirmede 
hastane enfeksiyonu 
nedeniyle hastanede 
kalış süresinin hasta 
başına yaklaşık 20 
gün uzadığı, hasta 
başına maliyetin bin 
582 dolar arttığı gös
terilmiştir. Yine aynı 
çalışmada hastane 
enfeksiyonu 
gelişmeyen hastalar
da ölüm oranı yüzde 
3, enfeksiyon 
gelişen hastalarda 
ise yüzde 20 olarak 
bulunmuştur" diye 
konuştu.
Hastane enfeksiyon
larından korunmanın 
en önemli yolunun 
el yıkama alışkanlığı 
olduğuna dikkati 

çeken Ünal, 
"Ortamda bulunan 
birçok mikroorganiz
manın hastalara 
bulaşması esas 
olarak yıkanmamış 
eller aracılığıyla 
olmaktadır. Yoğun 
ve uygunsuz antibiy
otik kullanımı ise 
hastane ortamında 
bulunan mikroorga
nizmaların giderek 
daha dirençli hale 
gelmesine ve buna 
paralel olarak tedavi 
seçeneklerinin her 
geçen gün biraz 
daha azalmasına 
neden olmaktadır" 
şeklinde konuştu. 
"HASTANELERDE 
HEMŞİRE SAYISI 
YETERSİZ" 
"Hastane enfeksiy
onlarının tamamen 
önlenmesi mümkün 
değildir" diyen Prof. 
Dr. Ünal, risk faktör
lerinin önemli bir 
bölümünü 
değiştirme imkanı 
bulunmadığını bildir
di. Sadece el yıka
maya gereken 
özenin gösterilmesi 
ve antibiyotik kul
lanımının kon
trolüyle hastane 
enfeksiyonlarında en 
az yarı yarıya azal
ma sağlanabileceği
ni ifade eden Prof. 
Dr. Ünal, şunları 
söyledi: 
"Hastanelerde etkin 

enfeksiyon kontrol 
programlarının 
uygulanması büyük 
önem taşır. Bu konu
da Avrupa ve 
Amerika'daki çalış
malar 1950’li yılların 
sonuna doğru 
başlamıştır. 20. 
yüzyıl sonlarında 
hastane enfeksiyon
ları yataklı sağlık 
kuruluşlarındaki en 
önemli kalite göster
gesi haline gelmiştir. 
Bu nedenle kaliteli 
sağlık hizmeti sun
mak isteyen her has
tanede iyi organize 
edilmiş bir enfeksiy
on kontrol pro
gramının yürütülme
si zorunludur. 
Türkiye’de hastane 
enfeksiyonlarıyla 
ilgili ilk çalışmalar 
Hacettepe Üniver
sitesi Erişkin 
Hastanesi'nde 
Enfeksiyon Kontrol 
Komitesi'nin kurul
ması ve bir enfeksiy
on kontrol 
hemşiresinin 
görevlendirilmesiyle 
başlamıştır.
Enfeksiyon Kontrol 
Hemşireleri, hastane 
enfeksiyonlarının 
epdemiyolojisi ve 
kontrolü konusunda 
özel eğitim görmüş 
hemşirelerdir. Her 
hastanede en az 250 
yatağa 1 enfeksiyon 
kontrol hemşiresi

görevlendirilmesi ve 
enfeksiyon kon
trolünden sorumlu 
bir doktorun bulun
ması gereklidir. Hem 
Edirne, hem de 
Kayseri'de yaşanan 
salgınların ortak 
özelliği, ilgili has
tanelerin kendi böl
gelerine hizmet 
veren en önemli 
referans merkez 
olmaları nedeniyle 
yoğun bir hasta 
talebiyle karşı 
karşıya kalmaları ve 
yetersiz personel 
sayısıyla yoğun 
talebe cevap verm
eye çalışmalarıdır. 
Devlet hastaneleri 
ve üniversite has
tanelerinin çoğunda 
önemli hemşire açığı 
bulunmakta, bu 
durum enfeksiyon 
kontrol önlemlerine 
tam olarak uyul
masını imkansız 
hale getirmektedir. 
Yoğun bakım 
ünitelerinde hasta 
başına düşen 
hemşire sayısı ulus
lararası standartlara 
uygun hale getir
ilmeli, sadece 
hemşire sayısının 
artırılmasıyla 
yetinilmemeli, mev
cut ihtiyaç mutlaka 
iyi eğitim almış, ter
cihen yüksekokul 
mezunu hemşirelerle 
karşılanmalıdır.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

I
M

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95

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

1
1

1

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

Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 5131133
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

I

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)

■■
 m uJ 

ı rîı

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 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 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
YERLİ YURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
18 AĞUSTOS 2005 
ERÇEK ECZANESİ 
A. Dural Meydanı

• GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MMI

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2212 

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 
İstiklâl Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Atlantıs ın gizemi çözülüyor
Fransız bilimadamı 
Marc-Andre 
Gutscher Atlantis 
efsanesinin 
kökeninde, 
12 bin yıl önceki bir 
tsunami dalgası 
tarafından yutulan 
ve Cebelitarık 
Boğazı'nda denizin 
60 metre altında 
bulunan Spartel 
Adası'nın olabile
ceğini ortaya 
çıkardı.
Marc-Andre 
Gutscher adlı 
jeolog, deniz 
yüzeyinde rastladığı 
50 ila 120 santim 
yüksekliğindeki 
yüzeyi pütürlü 
çıkıntının 12 bin yıl 
önce gerçekleşen 
büyük bir deprem 
ve tsunami ile 
okyanus deniz

tabanına gömülen 
Spartel adlı 
adadan geriye 
kalanlar olabileceği
ni belirtti.
Spartel'in battığı 
tahmin edilen tarih, 
2000 yıl önce 
Platon'un 
Atlantis kentinin 
bir gecede sulara 
gömüldüğünü 
aktardığı tarihe de 
uyuyor.
Benzer bir yıkımın,

1755 yılında 
Portekiz'in Lizbon 
kentinde yaşandığı
na, büyük bir 
deprem ve 
tsunaminin kenti 
yerle bir ettiğine 
dikkat çekiliyor. 
Bu tür depremlerin, 
Spartel'in de bulun
duğu Cadiz 
Körfezi'nde 
1500-2000 yılda 
bir gerçekleştiği 

belirtiliyor.

GIDA MÜHENDİSİ 
ARANIYOR

İŞLETMESİ

✓ İŞLETMEMİZDE ÇALIŞACAK
İNGİLİZCE BİLEN 1

KONUŞMASI DÜZGÜN ] 
TECRÜBELİ i

BAYAN GIDA 
MÜHENDİSİ ARANIYOR

TEL : (0.224) 514 41 11 
YALOVA YOLU 3. KM. 
CİHATLI KÖYÜ GİRİŞİ

GEMLİK

J^^^TmÜHENDİŞLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

jlSISAN)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
kombi 
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



BUSKI Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı ve Daire Başkanları dün ilçem izdeydiler.

BUSKI Gemlik’i mercek altına aldı
Kadri GÜLER
kadrijguler@hotmail.com

Güne Bakış

BUSKİ Gemlik’te
BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı 

Çetinkaya, dün ilçemezde tam kadro ile 
geldi.

Büyükşehir Belediyesine bağlanan 
Gemlik, Mudanya ve Kestel ile Gürsu 
Belediyelerinin su ve kanalizasyon hizmet
leri BUSKİ’ye bağlandı.

Gemlik Bu ilçeler içinde nüfusu ve kent 
yapısı en büyük ilçe..

Kanalizasyon ve su sorunu da en yoğun 
olan ilçe...

Gemlik’in 1970’li yıllarda yapılan kanal
izasyonu bugün sıkıntı yaratıyor.

Manastır da ise hiç kanalizasyon arıtma 
tesisi yok.

Yaz aylarında zaman zaman su sıkıntısı 
çekiliyor.

Sağlıklı su içiyoruz diyemeyiz.
Elde bir Büyük Kumla projesi var. 

Haydariye Köyü barajı yeni bakıma alındı.
Manastır arıtması için BUSKİ star verdi.
Çarşı Deresi’nin altının temizlenmesi 

gündeme geldi.
Hatta Derenin üstünün açılması...
Yağmurlarda sürekli taşan Kumla 

Caddesi, Orhangazi Caddesi ve bir nolu 
Aralık’taki sorunun çözülmesi için teknik 
heyet yerinde inceleme yaptı dün.

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetin 
Avcı, Gemlik’in sorunlarının tamamının 
çözüleceğini, Manastır’ın kanalizasyon pro
jesinin ihale aşamasına geldiğini bildirdi.

Gemlik’te çözülmeyecek sorun.yok ama 
sorun çok..

BUSKİ bu büyük yük içinde Gemljk’e 
önem vermek zorunda.. .

Yoksa sıkıntı sürekli yaşanır.
Yaz ayları Kurşunlu ile Küçük Kumla’yı 

da unutmamak gerekir.
Biz çalışmaların takipçisi olacağız.

Bursa Su ve Kanalizasyon İşletmesine bağlanan ilçemiz, dün üst düzey yöneti
ciler tarafından incelemeye alındı. BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı 
ve Daire Başkanlarıyla ilçenin su ve kanalizasyon sorunları olan semtlerine 
giderek yerlerinde inceleme yaptılar. Genel Müdür Çetinavcı, “Gemlik’teki tüm 
sorunları çözeceğiz.” dedi. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 3’de

Marmarabirlik l bin kilo zeytin alacak
Marmarabirlik 72 Nolu 
Gemlik Zeytin ve Tarım 
Satış Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim 

Aksoy bu yıl rekolte 
alımında hedeflerinin 7 
bin kilo olduğunu 
söyledi.
72 nolu Gemlik 
Kooperatifi geçtiğimiz yıl

ilk kez uygulanan ayrı 
bütçe ile 2003/2004 sezo
nunda 840 ton zeytin 
alındı. 640 to sofralık 
zeytinin tamamının 
satıldığını bildiren 
İbrahim Aksoy, 202.000 
YTL "Faaliyet Karı" elde 
ettiklerini açıkladı.

Haberi sayfa 4’de

Cezaevi firarisi 
Gemlikle yakalandı 
Bursa Yan Açıkcezaevi’nden kaçan 
Sefer 0. adlı hükümlü, Dörtyol 
kavşağında giriştiği bir kavgadan 
sonra çalıntı oto ile kaçtı.
Firari aracı terk edince, mezarlıkta 
yakalandı. Haberi sayfa 3’de

mailto:kadrijguler@hotmail.com
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Haftada İki OKS'de okulların başarı oranı belli oldu.
( \Sf ' Diş Hekimi Özcan VURAL

* ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.tk

Uyanın yirminci asırdayız
İslamcı çevreleri hele Erbakancıları 

biraz dinleyecek olursanız
Türkiye ‘de din ve inanç özgür

lüğünün bulunmadığına inanmaya 
başlarsınız. Oysa Türkiye'de cami ve 
mescit sayısı okul sayısının çok 
üstünde. Köylerde tek okul olmasına 
karşın birden çok cami vardır.

Gereksiz yere cami yapıldığı için 
hem para israfı olmakta hem de camiler 
de resmi imam kadrosu istenmektedir.. 
Kadro bulunduğu durumda bile diplo
malı din adamı yoktur.

Çünkü İmam -hatip mezunlarının 
çoğu başka işler yapmakta .başka yöne 
yönlendirilmektedir..

Zaten kendileri de bu işi küçük 
görmekte, istememektedirler...!

Türkiye ‘de ki cami sayısının nüfusa 
oranı, Arap ülkelerinin oranının çok 
üstündedir.. Erbakancıları - Milli 
görüşcü leri ve Ak Partilileri dinleye
cek olursanız Türkiye’de İslam dininin 
yasaklanmış olduğuna ister istemez 
inanmanız mümkündür..

Peki .. bunca cami, her caminin 
içinde - etrafın da - mahallelerde açılan 
Kuran kursları neyin nesi.. ?

Peki ne isteniyor ? Yasaların 
öngördüğü din öğretim ve eğitiminin 
biçimi beğenilmiyor..

Devlet pedagoji bilimin koşullarını 
göz önüne alarak bazı önlemler almış.

Bunlar beğenilmiyor.. Doğrusu din 
bağlamında her konuda doğru ve 
gerçekler söylenmediği için zihinler 
bulandırılıyor.

Bazıları da kendilerine rant kapıları 
açıyor.

Kuran kursları için ailelerin ciddi 
istekleri var deniyor. Tamam..

Her şeyi bir tarafa bırakalım. Kuran 
öğrenmek için öncelikle klasik Arapça 
öğrenmek gerekiyor. Oysa Türkiye ‘de 
ne din adamları, ne İmam hatip mezun
ları ve hatta İlahiyat Fakültesini bitiren
ler klasik Arapça’yı bilmiyorlar..

Bilmedikleri nasıl öğretecekler ? 
Şöyle bir düşünün.. Realist olun.

Bilgi sayarların, teyp kasetlerinin, 
CD. lerin DVD zamanında

Kuran ezberlemenin ne gereği var..
Hafız hıfz eden, koruyan demektir. 

Kuran nüshalarının çoğaltılamadığı 
çağlarda, okuma yazmanın olmadığı 
dönemler de

Kutsal kitabımızı ezberleyen insan
lara gereksinim tabiidir ki vardı.

Şimdi yok...
Hafızlıkta çağın gereği olarak yok 

olacak mesleklerden biri...
Hayat şartları geliştikçe - değiştikçe 

bir çok meslek kaybolup gitmedi mi. ?
Her hafızın elinin altında milyonlar

ca nüsha Kuran, her müminin elinin 
altında milyonlarca elektronik kayıt 
var.

Ezanı hoparlörle okutanlar, ya hopar
lörden - camiye giren mikrofondan 
veya teknolojiden ya da hafızlık 
meselesinden vazgeçmek zorundadır.

İkisi bir arada olursa ya o yanlış ,ya 
da öbürü yanlış oluyor.

ikisine de doğru diyemezsiniz.
O zaman halkı aldatmış oluyor

sunuz....

Seyfettin ŞEKERSÖZ

2005 yılı 
Ortaöğretim 
Kurumlan sınavını 
kazanan öğrenci
lerin okullara göre 
yüzdelik başarı 
oranı açıklandı. 
Liselere yerleşen 
öğrenci sayısına 
göre ilk sırayı 
100. Yıl İlköğretim 
okulu alırken son 
sırayı ise Kurşunlu 
Nursel Çağlar 
İlköğretim Okulu 
aldı.
100. Yıl İlköğretim 
Okulunun 20 öğren
cisinden 14'ü 
başarılı olurken 

okul başarı puanı 
da yüzde 70.00 
oldu. Diğer 
okulların sıralaması 
ise şöyle; Kurtul 
İlköğretim okulu 11 
öğrenciden 7'si 
yüzde 63.63. Özel 
Aykent 
İlköğretim Okulu 
10 öğrenciden 6'sı 
yüzde 60.00.
Ş. Cemal İlköğretim 
61 öğrenciden 32'si 
yüzde 52.45.
Umurbey Abdullah 
Fehmi 19 öğrenci
den 9'u yüzde 
47.36. Cumhuriyet 
İlköğretim 140 
öğrenciden 66'sı

ta!ı anma programı M oto
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye'nin Üçüncü 
Cumhurbaşkanı 
Merhum Celal 
Bayar'ın ölümünün 
19. Yıldönümü 
anma programı belli 
oldu.
22 Ağustos 2005 
Pazartesi günü 
Umurbey 
beldesinde düzen
lenecek anma

törenine 
Cumhurbaşkanlığı'n 
ı temsilen Basın 
Temsilcisi Metin 
Yalman, 
Başbakanlığı tem
silen devlet bakanı 
Nimet Çubukçu'nun 
katılacakları belli 
olurken Anavatan 
Partisi Genel 
başkanı Erkan 
Mumcu'nun da 
törene geleceği

Kız Meslek lisesi 
çocuk gelişimi mezunu 

bayan eleman aranıyor.

Tel: 51318 02 ■ 03 

yüzde 47.14. TSO 
Gazi İlköğretim 221 
öğrenciden 104'ü 
yüzde 47.05. Şükrü 
Şenol İlköğretim 75 
öğrenciden 35'i 
yüzde 46.66.
Hamidiye İlöğretim 
51 öğrenciden 20'si 
yüzde 39.21.
Atatürk İlköğretim 
68 öğrenciden 24'ü 
yüzde 35.29.
Kumla Ali Kütahya 
İlköğretim 49 öğren
ciden 16'sı yüzde 
32.65.
Namık Kemal 
İlköğretim 30 öğren
ciden 8'i yüzde 
26.66.

Ş. Etem Yaşar 
İlköğretim 96 öğren
ciden 25'i yüzde 
26.04.
11 Eylül İlköğretim 
129 öğrenciden 24'ü 
yüzde 18.60.
Lale-Kemal İlköğre
tim 97 öğrenciden 
13'ü yüzde 13.40.
Engürücük İlköğre
tim 15 öğrenciden 
2'si yüzde 13.33. 
Borusan İlköğretim 
19 öğrenciden 2'si 
yüzde 10.52.
Kurşunlu Nursel 
Çağlar İlköğretim 
16 öğrenciden 1'i 
başarı oranı ise 
yüzde 00.06

bildirildi.
Pazartesi günü saat 
10.00 da
Celal Bayar Anıt 
Mezarı önünde 
düzenlenecek olan 
resmi törenin ardın
dan saat 10.30 da 
konferans salonun
da Prof. Doktor 
İlber Oktaylı tarafın
dan "Demokrasiye 
Geçiş" konulu kon
ferans verilecek.

.. Ayrıca Bursa 
Büyükşehir 
Belediye 
Konservatuarı 
Türk Sanat Müziği 
korosu Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu bahçesinde 
saat 12.30 da 
konser verecek. 
Törenlerin ardından 
Celal Bayar adına 
Umurbey Camiinde 
Mevlit okunacak.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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BUSKI Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı ve Daire Başkanları dün ilçemizdeydiler.

BUSKI Gemlik’! mercek altına aldı
Bursa Su ve Kanalizasyon İşletmesine bağlanan ilçemiz; dün üst düzey yöneticiler tarafın
dan incelemeye alındı. BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı ve Daire Başkanlarıyla 
ilçenin su ve kanalizasyon sorunları olan semtlerine giderek yerlerinde inceleme yaptılar. 
Genel Müdür Çetinavcı, “Gemlik’teki tüm sorunları çözeceğiz.” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Büyükşehir sınır
larının büyümesiyle 
BUSKİ'ye bağlanan 
Gemlik Sa ve 
Kanalizasyon 
İşletmesi mercek 
altına alınıyor.
Yeni şubeleri gezen 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, Gemlik 
İşletme Müdürü 
Haşan Türe'den 
bilgi aldı.
Beraberinde Genel 
Müdür Yardımcısı 
Turgut Men, 
Personel Daire 
Başkanı Cemil 
Sevinç, 
Kanalizasyon Daire 
Başkanı Nejat 
Yardımcı, Elektrik' 
Makine İkmal Daire 
Başkanı Orhan 
Çağlayan, Taşra 
Teşkilatlar Daire 
Başkanı Güngör 
Uğurel İçme Suyu 
Daire Başkanı 
Güngör Gülenç, 
Abone İşler Daire 
Başkanı İsmail 
Başarır, Bilgi İşlem 
Daire Başkanı Murat 
Karaoğlu ile İşletmel
er Daire Başkanı 
Haydar Karaman'la 
birlikte Gemlik'e 
gelen BUSKİ Genel 
Müdürü Çetinavcı, 
öncelikli olarak çarşı 
deresinin kapalı olan 
bölümlerinde 
incelemelerde bulun
dular.

BUSKI Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı ve daire müdürleri dün ilçemize gelerek su ve 
kanalizasyon sorunlarını yerinde incelediler. Çarşı' Deresiinde de inceleme yapan heyet, 
derenin içinin temizlenmesinin zorunlu olduğunu söyledi (Fotoğraf: Seyfettin Şekersöz)

Derenin Pazar kuru
lan kısmından kapalı 
alana girişi inceleyen 
Genel Müdür ve 
ekibi, daha sonra 
<balık satış yerinin 
arka kısmından 
derenin çıkış böl
gesini incelediler.
ALT YAPI

YENİDEN ELE 
ALINACAK
Başta derelere akan 
kanalizasyon atıkları 
olmak üzere ilçenin 
birçok yerindeki 
sorunlar hakkında 
İşletme Müdürü 
Haşan Türe'den bilgi 
alan BUSKİ Genel

Müdürü Çetinavcı, 
“Sorunların büyük 
ama çözülemeyecek 
durumda değil” dedi. 
BUSKİ tarafından 
Gemlik'in alt yapı 
kanalizasyon 
şebekesi ile içme 
suyu şebekelerinin 
vakit geçirilmeden 

yeniden ele alı
nacağını söyleyen 
Çetinavcı, Adliye 
binası önünde 
yaşanan su yük
selmelerinin de 
önleneceğini bildirdi. 
Gezilerinin amacını 
BUSKİ'ye katılan 
yeni şubeleri tanımak 

olduğunu söyleyen 
Çetinavcı, 
önümüzdeki yıllarda 
Gemlik'in Su ve 
Kanalizasyon soru
nunun tamamen 
çözüleceğini kaydetti 
MANASTIR’A YENİ 
PDROJE
BUSKİ Genel Müdürü 
İsmail Çetinavcı, 
Manastır Bölgesinde 
bulunan atıkların 
eski yöntemle denize 
arıtmadan bırakıldığı
na dikkat 
çekerek,şunları 
söyledi:

Manastır’ın kanal
izasyon sorununu 
kökten çözmek için 
proje yaptırıyorum. 
Bu projenin bitimin
den sonra yapım 
işini ihale edip 
soruna kökten 
çözüm bulacağız. 
Gemlik’te yağışlar
dan sonra yaşanan 
su baskınlarımna da 
çözüm arıyoruz. 
Gemlik’te asıl sorun 
ise Çarşı Deresinin 
üzerinin kapalı 
olması. Ben DSİ’den 
geldim. Derelerin 
üzeri hiçbir zaman 
kapatılmaz. Gemlik’te 
Çarşı Deresi çok 
önceki yıllarda kap
atılmış, Şimdi sorun 
olmağa başladı. 
Teknik elemanlarıma 
buraları gösterdim. 
Gereken 
neyse 
yapılacaktır.”

Cezaevi 
firarisi 
Gemlik’te 
yakalandı

Bursa Yarı Açık Cezaevi'nden 4 ay önce 
firar ettiği iddia edilen bir kişi, Gemlik'te 
gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Dün, Dörtyol mevkiinde 
kavga ihbarı alan polis, 
olay yerinden 34 UL 1176 
plakalı bir otomobilin 
kaçtığı ihbarını aldı. 
Takibe alınan otomobil bir 
süre sonra Balıkpazarı 
Semti'nde terk edilmiş 
olarak buldu.
Çevrede yapılan aramalar
da şüpheli Sefer Oadh 
şahıs, İlçe Mezarlığı'nda 
gizlenmeye çalışırken 
yakalandı. Zanlının 
yapılan sorgusunda 4 ay 
önce Bursa Yarı Açık
Cezaevi'nden firar ettiği 
öğrenildi

Otomobilin 
İstanbul'dan 
çalıntı olduğu ve 
asıl plakasının 
34 BU 551 
olduğu öğre
nilirken, ayrıca 
kavgada silah 
teşhir ettiği iddia 
edilen Sefer 
O.'nun 
üzerinden taban
ca çıkmadı. 
Şüpheli Sefer O. 
ise ifadesinde 
silahı kavga ettiği
kişiler tarafından Olayla ilgili olarak soruş- gaya karıştıkları belir-
gasp edildiğini ileri sürdü, turma başlatan polis, kav- lenen üç kişiyi arıyor.
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Marmarabirlik’te hedef: 7 bin kilo
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Marmarabirlik 72 
Nolu Gemlik Zeytin 
ve Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy yap
tığı açıklamada bu yıl 
rekolte ahırımda 
hedeflerinin 7 bin kilo 
olduğunu söyledi. 
Gemlik Kooperatifi 
olarak geçtiğimiz yıl

ilk kez uygulanan 
ayrı bütçe ile 
2003/2004 sezonunda 
840 ton zeytin 
alındığını bunların 
640 tonunun sofralık 
olarak tamamının 
satıldığını bildiren 
Aksoy, 202.000 YTL 
"Faaliyet Kan" elde 
ettiklerini açıkladı. 
Geçen yıl alınan 
1.475 ton zeytinin 
kap satışlarının da

başladığını bildiren 
Aksoy, bir sonraki 
yılda karlarının iki 
katına çıkabileceğini 
söyledi. 
2005/2006 zeytin 
rekoltesinde ortak
larının getirmeleri 
durumunda 7 bin 
kilo zeytin almak 
istediklerini 
söyleyen İbrahim 
Aksoy, "Her kooper
atif aldığı zeytini 
birliğe satıyor. 
Pazarlama işini 
birlik yapıyor.
Kooperatifler ortak
larından ne kadar 
çok zeytin ahmı 
yaparsa o kadar 
net kar elde 
edecekler. Bunun 
için ortaklarımızın 
kendi kurdukları 
kooperatiflerine 
sahip çıkmalarını 
istiyoruz" dedi. 
Gemlik 
Kooperatifinin 
17 Eylül'de yapacağı

Mali Kongrede seçile
cek delegeler için 
toplantıya gelerek 
oy kullanmalarını 
isteyen. Aksoy, 
"Bu toplantıda 
ayrıca ortaklıktan 
çıkarılan ve Noter 
kanalıyla itiraz eden
lerin yeniden ortak
lığa alınmaları .

oylanacak." dedi. 
Marmarabirlik 
Gemlik Kooperatifi 
olarak ortaklarına 
12 ay müddetle belirli 
limit üzerinden gübre 
ve ilaç dağıtımı 
yaptıklarını bildiren 
Aksoy, "Ortaklarımız 
verilen gübre 
ve ilacın az olduğun-

dan yakınıyorlar. 
Ancak limitlerin 
çoğalması için 
Kooperatife daha çok 
zeytin vermeleri 
gerekiyor. Rekolte 
alımı ne kadar çok »j 
olursa gübre ve ilaç 
limitimizde çoğala-. 
cak" şeklinde 
konuştu.
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Bursa’da indirimli alışveriş şenliği yapılacak
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) 
bir ilki gerçekleştir
erek, 9-18 Eylül 
tarihleri arasında 
düzenlediği 1. 
Alışveriş Şenliği 
ile, Marmara 
Bölgesi'ndeki tüketi
cileri indirimli 
alışverişe davet 
ediyor. BTSO üyesi 
firmalar, bir hafta 
boyunca önceden 
belirttikleri yüzde 
5 ila 50 oranındaki 
indirimli fiyatlarla 
satış yapacak. 
Tüketicilerde 
50 milyon lirayı 
geçen alışverişleri 
karşılığında İbrahim 
Tatlıses, MFÖ, Serdar 
Ortaç konserine bilet 
ve hediye çekilişine 
bilet sahibi olacak. 
Bursa'nın 6 asırlık 
alışveriş mekanı 
Koza Han'da bir 
basın toplantısı 
yapan BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Celal

Sönmez, bir sivil 
toplum kuruluşu 
olarak ortak fayda 
üretme projeleri 
geliştirdiklerini 
belirterek, "Alışveriş 
şenliğinde hede
fimiz, herkesin 
kazanmasıdır.
Okulların açıldığı bir 
dönemde, hem 
vatandaşlarımızın 
sınırlanan bütçeler
ine indirim kampa
nyası ile yardımcı 
olmak. Hem de okul 
dışındaki sektörlerde 
yaşanan durgun
luğun aşılması için 
bir çalışma gerçek
leştirmek.
Türkiye'nin en önem
li sanayi ve ticaret 
şehrimize Türkiye'nin 
değişik illerinden, 
çevremizdeki illerden 
de tüketicilerin 
gelmesini sağlamak 
için çalışma yürütüy
oruz. Bursa'ya 
komşu illerde 
indirimli alışveriş 
imkanını duyura

cağız. Kentimizin 
ekonomisine 
kazandıracağımız 
dinamizmle, tüccarıy
la, halkıyla Bursa 
kazansın istiyoruz. 
Dubai örneğinde 
olduğu gibi 
Bursa'nın Türkiye'nin 
bir alışveriş merkezi 
haline gelmesi için 
projeksiyonlar yapıy
oruz. Projenin 
Bursa'nın tescilli 
markası haline 
gelmesi için şenliğe 
tüccarıyla halkıyla 
tüm Bursa'nın sahip 
çıkması gerekiyor.

Bu ortak fayda pro
jesinden her kesim 
büyük istifadeler 
sağlayacaktır" dedi. 
"KAMPANYA ÇEVRE 
MERKEZLERE DE 
ULAŞACAK" 
BTSO Genel 
Sekreteri Tolga 
Yücel, alışveriş 
şenliğinde bir ekibin 
üyeleri dolaşarak bir 
katılım şartnamesi 
imzalatacağını ve 
indirim oranlarını 
belirleyerek fir
maların vitrinlerine, 
bu miktarları 
gösteren pankart

ların takılacağını 
söyledi. Yücel, 
"1. Alışveriş 
Şenliği'ndeki indirim
leri Balıkesir, 
Sakarya, Bilecik, 
Kütahya, Bandırma 
gibi komşu 
şehirlerde duyurarak 
kampanyayı çevre 
merkezlere ulaştıra
cağız. Vatandaşlar 50 
milyonu geçen 
alışverişlerini 
kaşeleterek, alışver
işin merkezi nokta
larında kuracağımız 
24 standda konser 
ve çekiliş biletlerini 
vatandaşlara teslim 
edeceğiz. Merinos 
Stadyumu'nda 3 
konser gerçekleştire
ceğiz. BursalIlar, 
biletleri ile 16 
Eylül'de İbrahim 
Tatlıses'i, 17 Eylül'de 
Mazhar Fuat Özkan'ı, 
18 Eylül'de Serdar 
Ortaç'ı seyredecek
ler. 1 otomobil ve bil
gisayar teknoloji 
ürünleri olan

hediyelerinde çekil
işini gerçekleştirerek 
hediyeleri dağıta
cağız. Firmalar 243 
15 00 numaralı tele
fondan şenlikle 
alakalı bilgi alabilir
ler. İstenildiğinde, 
saha çalışması 
yapan 
arkadaşlarımızda fir
malarına kadar gel
erek, indirim anlaş
ma sözleşmesini 
imzalatıp, kampanya 
görsellerini teslim 
edecekler.
Esnafımızın son gün
lere kalmadan, şenlik 
kampanyamıza katıl
ması için bizleri ara
masını bekliyoruz" 
diye konuştu. 
Basın toplantısının 
çıkışında, 6 yaşında
ki Erzurumlu şakız 
satıcısı Akın Özyürek 
de, Başkan Celal 
Sönmez ve 
Yardımcısı Ali Hazır'a 
çiklet satarak, kam
panyanın ilk alışver
işini yaptırdı.

GEMLİK’TE BİR İLK

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

< SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
’✓ ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

ULTAASONOGAAFİ

SPİRAL BİLGİSAYAAU TOMOGRAFİ

Merkezimizde en son teknoloji Ultrasonografi 
Cihazı bulunmaktadır.

Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar hastalık
larını teşhis edebilmekteyiz.

Gebelikte kullandığımız dünyanın en gelişmiş
4 boyutlu Ultrasonografi cihazıyla bebeği anne 

karnında canlı bir şekilde renkli olarak görmekteyiz.

ACİL 
DURUMLARDA 

24 SAAT 
513 65 29 NOLU 
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.

TEL: 513 65 29 ■ 30
FAX: 513 65 18

Adres: Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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Kürtler referandum 
için Kerkük’te

Irak'ın kuzeyindeki 
Kerkük kentine akın 
eden Kürt gruplar, 
önümüzdeki gün* 
lerde yapılması 
öngörülen referan
dum için kayıt 
başvurularını hız
landırdı.
Daha önce ülkenin 
kuzeyinde yer alan 
Kerkük kentindeki 
yerlilerin arazilerine 
el koymak için 
gelen Kürt gruplar, 
aynı kente bu kez 
referandum için 
akın ediyor.
Özellikle, Duhok, 
Süleymaniye ve 
Erbil bölgesinden 
gelen grupların, 
önümüzdeki gün
lerde gerçekleştir
ilmesi planlanan 
referandum için 
kayıt başvurularına 
hız verdikleri 
gözlendi. 
Kürtler*in, 
Türkmenler'in 
yoğunlukta olduğu

Musalla bölgesinde
ki okullarda kayıt 
işlemlerini yaptırdığı 
dikkaf çekerken, 
Türkmen ve 
Arapların endişeleri 
giderek artıyor. Yer 
yer uzun kuyruk
ların oluştuğu 
başvurularda, kayıt 
belgelerinin ise yine 
aynı bölgede bulu
nan Azadi Polis 
Karakolu’ndan 
alındığı belirtiliyor. 
Öte yandan 
Kerkük'ün bu şek
ilde nüfus yapısının 

değişeceğini savu
nan Türkmenler, 
benzer ihlalin 
geçtiğimiz Ocak 
ayında yapılan 
genel seçimlerde de 
yaşandığını ve buna 
bilinçli bir şekilde 
göz yumulduğunu 
belirtiyor.
Geçtiğimiz günlerde 
Kürt grupların 
Kerkük'e girerek, 
yerlilerin tapulu ev 
arazilerine el koy
masının ardından 
yer yer silahlı 
çatışmalar çıkmıştı.

Romanya. Irak’ın 
borçlarını sildi

Romanya, Irak'tan 
alacaklarının yüzde 
80'inden feragat etti. 
İki ülke arasında 
bugün imzalanan 
anlaşmayla 
Romanya'nın tahsil 
etmekten vazgeçtiği 
alacaklarının mik
tarının 2 milyar 
doları bulduğu 
belirtiliyor.
Romanya, böylelikle 
Japonya, Rusya 
ve Batılı ülkeleri bir 
araya getiren
"Paris Kulübü" 

üyelerinin dışında 
Irak'ın borçlarını 
silen ilk ülke oldu. 
Paris Kulübü, 
geçen yıl Irak'tan

Bağ-Kur İl Sağlık Müdürlüğü’nden aldığım 
sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Mustafa ÖZER

olan 
alacaklarının yüzde 
80'inden fazlasını 
oluşturan 32 milyar 
dolarlık alacağını 
silmiş, kulüp üyesi 
olmayan alacaklıları 
da aynı yönde

davranmaya 
çağırmıştı.
Irak'ın devrik 
diktatör Saddam 
Hüseyin zamanında 
yaptığı dış 
borçlar 125 milyar 
doları buluyor.

I iW

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

““ EMOljI

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 • Büy ü kkumla / GEMLİK 

Rezervasyon Tel: 539 03 03
s
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CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİNİ 
KAZANAN ÖĞRENCİLER (Dünden Devam)
Mehmet Çağlar GANDAR 377,035
Ceren KARADAĞ 376,783
Elifnur ÖZET 376,775
Recep GÜRBÜZ 376,708
Cem ÖZCAN 375,823
Mürtaha ARİS 375,543
Halil ÜNAY 374,938
Ayşe Cansu ÖZTÜRK 374,420
Burcu YILDIRIM 374,279
Cem UZUNKAYA 374,259
İsmail UĞUR 374,213
Ahmet AKIN 374,066
Fatma KÜÇÜK 373,852
Sevgi KÜMÜŞ 373,793
Büşra ALTAY 373,776
Esra GENÇ 373,496
Sedef HİÇDURMAZ 373,265
Emrah ARTIK 372,884
Şafak KAYA 372,635
Nuh KARATAŞTAN 372,251
Ercan ÖVET 372,250
Zeniye ERYILMAZ 372,166
Taha NİLÜFER 372,154
Nurhayat AKAY 372,117
Ahmet Berkay UYSAL 372,039
Tayfun TURAN 371,830
Reyhan KÖYLÜOĞLU 371,445
Yekta Turgut TURAN 370,925
Tuğçe Buse TOKER 370,873
Savaş Can DEVECİ 370,793
Sıla ÇİFTÇİ 370,627

ANADOLU TEKNİK LİSESİNİ 
KAZANAN ÖĞRENCİLER

Orhan GÜL 308,472
İbrahim KAPTAN 319,271
Yiğit ERGÜN 308,573
Akın AKINCI 307,885
Tolga GENÇER 312,999
Murat ÇİFTÇİ 313,405
Muzaffer TÜRKMEN 308,847
Ramazan TACİR 310,742
Yusuf BARANSEL 308,329
Ömer SÜS 329,572
Mehmet YILMAZ 315,806
Serhat KARAATA 341,750
Ahmet AYDIN 307,758
Kürşat TUMBA 307,756
Mehmet AYNA 324,322
Muhammed YAVUZ 313,879
Sonay PEKİN 315,229
Serkan AKSOY 314,518
Tunahan YILDIRIM 308,712
Melike GÜNEŞ 308,627
Zehra ÇAKIR 326,153
Okan DANA 315,331
Fırat GÜREŞÇİ 325,054
Mehmet ALTAY 323,064
Erdem KOÇYİĞİT 311,932
Cüneyt KOYUNCU 318,634
Aziz AKGÜL 308,505
Volkan SOLAK 318,291
Yunus Emre EKER 313,290
Salih YILDIRIM 307,874

GEMLİK ANADOLU TİCARET 
LİSESİNİ KAZANAN ÖĞRENCİLER

Yusuf ÇAKIR 325,934
Meltem ÖZDAMAR 326,450
Ayça DİNÇER 340,639
Mustafa ARSLAN 330,102
Ersin KARA 326,312
Nurşah HANGÜL 349,4713
Gamze ALTINBAŞ 327,319
Selin KOMİT 342,455
Tuğçe ERYAVUZ 325,991
Neslihen APAK 335,558
Harun AYDOĞDU 340,165
Tuğba AYDIN 329,370
Gamze AYDIN 344,590
Duygu ŞENGÜLER 332,768
Beyza EGE 326,423
Selin ŞIK 338,955
Kadir TOSUN 348,813
Neslihan ÇERMAN 328,623
Gülcan KAYAR 336,035
Zeynep CANDAR 329,705
Merve DİNÇER 324,837
Ali ÖZMEN 329,823
Aydın FİDAN 328,647
Esra ÜNER ‘ 352,734
Kübra BAŞARAN 333,798
Serkan KAYA 337,993
Merve ÇAKAL 338,702
Mehmet Ali MERGEN 333,924
Haşan DÖNMEZ 336,714
Haşan Tolga Avcı 338,754

Burs ve kredi 
başvurulan bitiyor

2005-2006 öğretim yılında burs, öğrenim ve 
katkı kredisi almak isteyen ara sınıf öğren
cilerinin daha önce uzatılan başvuru süresi 
yarın sona eriyor.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğü, 2005-2006 öğretim yılın
da halen bir yüksek öğretim kurumuna 
devam eden ara sınıf (ön lisans ve lisans) 
öğrencilerinin başvuruları için 7 Ağustos 
2005 tarihine kadar tanınan süreyi, öğrenci
lerin tatil döneminde olmaları ve başvuru
larını bu sürede yapamamaları nedeniyle 
daha önce bir kez uzatmıştı.
Başvurularını henüz yapmamış öğrenciler, 
kurumun "www.kyk.gov.tr" internet say
fasından işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bursa'da korsan servislere şafak operasyonu
Korsan servislere 
şafak operasyonu 
Büyükşehir Belediye 
Zabıtası, sabaha karşı 
korsan servis 
operasyonu düzenle
di. 110 aracın 
denetlendiği operasy
on sırasında korsan 
servis taşımacılığı 
yapan araçlar trafik
ten men edildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri, 
korsan servis araçları
na şafak baskını 
düzenledi. Yeni 
çıkarılan yasa ile 
denetim hakkı 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne geçen 
servis araçlarına ruh
satlarının verilmesinin 
ardından trafik zabıta 
ekipleri, korsanlara 
karşı amansız takip 
başlattı. Büyükşehir 
Belediyesi Basın ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Zabıta Müdürü 
Hüseyin Koçak'ın 
başkanlığında 
sabahın ilk ışıklarında 
iki ayrı noktada kor

san servis aracı 
operasyonu düzenlen
di. Ekipler, Mudanya 
ve eski Gemlik 
Yolu'nda servis 
araçlarını durdurarak, 
'S' plakası olup 
olmadığını kontrol 
etti. Yapılan dene
timde 110 servis aracı 
kontrol edildi. 'S' 
plakası ve çalışma 
ruhsatı olmayan 13 
araç 15 gün trafikten 
men edilirken, korsan 
araç sahiplerine 120 
YTL ceza kesildi.
Bu arada kontrollerde 
fabrikaların üzerlerine 
kayıtlı olup, izin bel
gesi olmayan 7 servis 
aracının sahibi de 120 
YTL para cezasına 
çarptı rıldı.Yetki 
belediye zabıtasında 
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürü Hüseyin 
Koçak, IÜÜ5216 sayılı 
kanun gereği 'S' 
plakalı servis 
araçlarının çalışma 
ruhsatlarının verilme 
ve denetim görevinin 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne geçtiği
ni belirterek, "S 

plakalı araçların dene
tim ve çalışma ruhsatı 
yetkisinin de 
belediyemize 
geçmesinin ardından 
bu konuda yaşanan 
sıkıntıları ortadan 
kaldırmaya kararlıyız. 
2 bin 555 'S' plakalı 
araca çalışma ruhsatı 
verdik. Ruhsatları 
verdikten sonra kor
san çalışanlara yöne
lik denetimlerimizi 
artırdık. Bursa'da izin
siz çalışan servis 
araçlarına müsaade 
etmeyeceğiz. Nasıl * 
T' plakası olmayan 
taksicilik, 'D* plakası 
olmayan dolmuşçuluk 
yapamıyorsa, 
'S' plakası olmayanlar 
da servis taşımacılığı 
yapamaz. Can taşıyan 
ve büyük sorumlu
luğu sahip olan servis 
taşımacılığında kor
san çalışmaya izin 
vermeyeceğiz. 
Bursa'da yaşayan 
herkesin kentlilik bil
inci ile bu konuya 
duyarlı olmalarını 
istiyoruz" dedi. 
Koçak, servis aracı 
ihtiyacı olan şirket

lerin S plakalı ruhsatlı 
araçları tercih 
etmelerini istedi.
Koçak, fabrika üzerine 
kayıtlı olan servis oto
büslerinin de çalışma 
ruhsatı almaları 
gerektiğinin altını çiz
erek, araçların önler
ine de şirket abelasını 
asmaları gerektiğini 
vurguladı. İşçiler de 
destekledi.Denetimler 
e, servislerde yolcu
luk eden işçiler de 
destek verdi. Polisin 
güvenlik tedbiri aldığı 
operasyonda korsan 
servis araçları, zabıta
lar tarafından 
yediemin otoparkları
na çekildi. Trafikten 
15 gün süreyle men 
edilen araçlarda bulu
nan işçiler ruhsatlı 
araçlarla fabrikalarına 
götürüldü.Servis 
Araçları İşletmeleri 
Odası Başkanı Hilmi 
Demir de, kaçak 
servis arabalarının 
haksız rekabete yol 
açtığını, zabıtanın 
yaptığı denetimlerle 
kendilerine destek 
olmasından dolayı 
teşekkür etti.

http://www.kyk.gov.tr
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Karnesi zayıf memur işten atılacak!
Memurlar artık per
sonel ve başarı 
değerlendirme amir
lerinden öğrenciler 
gibi karne alacak. 10 
yıl içinde 4 defa kar
nesi olumsuz olan 
memur görevden 
atılacak.
Başbakanlık 
Danışmanı Ömer 
Dinçer başkanlığında
ki heyet tarafından 
üzerinde çalışılan 
Kamu Personeli 
Kanunu Taslağı 
tamamlanarak, ilgili 
tarafların görüşlerine 
sunuldu.
Son şekli verilen 154 
maddelik taslakta, 
memurların bundan 
sonra başarı değer
lendirmelerinin karne 
ile yapılması 
öngörülüyor. Buna 
göre her memur ve 
kamuda çalışan 
sözleşmeli personelin 
başarı değerlendirme 
karnesi olacak. Bu 
karneleri personel ve

başarı değerlendirme 
amirleri dolduracak. 
100 tam not 
üzerinden yapılan 
değerlendirme sonu
cu, not ortalaması 
0 ile 59 olanlar 'yeter
siz', 60-69 olanlar 
'geliştirilmesi gerekir', 
70-79 olanlar 'yeterli' 
80-89 olanlar 'iyi', 90- 
100 olanlar 'çok iyi' . 
olarak sınıflanacak. 
Yetersiz grubundakil
er 'olumsuz', diğerleri 

'olumlu* kabul edile
cek. İki defa olumsuz 
karne alan bir memur, 
başka bir başarı 
değerlendirme amiri 
emrine atanacak. 
Değerlendirmesi 
olumsuz olanlar 
10 yıl içinde 
4 kez olumsuz karne 
getirirse, devlet 
memurluğundan 
atanacak.
Memurun karnesi 
kişiye özel bir yazıyla 

memura gönderile
cek. Memurun bu kar
neye en geç otuz gün 
içinde itiraz etme 
hakkı olacak.
Personel ve başarı 
değerlendirme amir
leri, personelin 
görevdeki başarısını, 
bilgisini, yöneticilik 
ehliyeti ile temsil 
kabiliyetini, kişiliğini, 
yaratıcılığını, girişim
ciliğini, çalışma disi
plinini, genel ehliyet 
ve liyakatini göz 
önünde bulundurarak 
değerlendirme 
yapacak.
"Memurlar yeminle 
göreve başlayacak" 
Yeni göreve başlayan 
memurlar milletvekilli 
yeminine benzer bir 
yemine imza atacak
lar. Memurlar ve 
sözleşmeli personel, 
şu belgeyi imzalaya
cak: "Türkiye 
Cumhuriyeti 
Anayasası'na, Atatürk 
ilke ve inkılaplarına,

Anayasa'da ifadesi 
bulunan Türk mil
liyetçiliğine sadakatle 
bağlı kalacağıma; 
kanunları milletin 
hizmetinde tarafsızlık 
ve eşitlik ilkelerine 
bağlı kalarak uygulay
acağıma; Türk mil
letinin milli, ahlaki, 
insani, manevi ve 
kültürel değerlerini 
benimseyip, koruyup, 
bunları geliştirmek 
için çalışacağıma; 
insan haklarına ve 
Anayasa'nın temel 
ilkelerine dayanan 
milli, demokratik, laik 
bir hukuk devleti olan 
Türkiye 
Cumhuriyeti'ne karşı 
görev ve sorumluluk
larımı bilerek, bunları 
davranış halinde 
göstereceğime, 
namusum ve şerefim 
üzerine yemin 
ederim."
Grev ve ticaret yasağı 
devam edecek 
Memurlar ve 

sözleşmeli personel, 
siyasi partilere üye 
olamayacak, görev
lerini yerine 
getirirken, herhangi 
bir siyasi parti, kişi 
veya zümrenin 
yararını veya zararını 
hedef tutan bir 
davranışta buluna
mayacak.
Tasarıda memurların 
grev ve ticaret yapma 
yasağı devam ediyor. 
Eşi doğum yapanlara, 
yakın akrabası evle
nenlere ya da vefat 
edenlere 5 güne 
kadar izin ve-ilebile- 
cek. Tasarı, hasta 
yakınının yanında 
refakatçi kalacaklara 
ise 15 güne kadar izin 
verilmesini ve 
gerekirse bir katı 
kadar uzatılmasını da 
öngörüyor. Doğum 
yapan kadın 
memurlara ise 
12 aya kadar doğum 
izni verilebilmesini 
öngörüyor.

UNVER 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 

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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' 6 milyon kişi kaçak elektrik kullanıyor
BEDAŞ'ın Türkiye 
genelinde yaptığı 
araştırma kaçak elek
trik kullanımının fat
urasını gözler önüne 
serdi. Araştırmaya 
göre Türkiye'de 
kaçak elektrik kul
lanım oranı yüzde 
22.5. Boğaziçi 
Elektrik Dağıtım 
A.Ş'nin (BEDAŞ) yap
tırdığı araştırma, 
Türkiye'de kaçak 
elektrik kullanım 
oranının yüzde 22.5 
olduğunu ortaya 
koydu. Araştırmaya 
göre, kaçak elektrik 
kullanımı nedeniyle 
bütçede oluşan bir 
yıllık açık 2 milyar 
doların üzerine çıktı. 
Medialand Basın ve 
Halkla İlişkiler fir
masından yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, BEDAŞ'ın 
Türkiye genelinde 
yaptırdığı araştırma 
kaçak elektrik kul
lanımının faturasını 
gözler önüne serdi. 
Araştırmada, 2004 yılı 
itibariyle Türkiye'de

tüketilen elektriğin 
yüzde 22.5'inin kaçak 
kullanıldığı belir
lenirken, kaçak elek
trik 
kullanımı nedeniyle 
bütçede oluşan 1 yıl
lık açığın da yaklaşık 
2 milyar doların 
üzerine çıktığı sap
tandı.
Türkiye genelinde 
kaçak elektriğin en 
yoğun olarak kul
lanıldığı 
yerlerin Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri olduğu 
belirlenen 
araştırmada, buralar
da kullanılan elek
triğin yüzde 
4O'ı aşan bölümünün 
kaçak olduğu 
anlaşıldı.
Araştırmada, Mersin, 
Adana ve Antalya gibi 
göç alan illerde bu 
oranın yüzde 30 
düzeyinde seyrettiği 
belirlenirken, 
İstanbul'da kaçak 

elektrik kullanım 
oranı da yüzde 20.51 
olarak tespit edildi.

Kaçak elektriğin İstanbul'da
yüzde 80'inin her 15 dakikada 1
meskenler tarafından 
kullanıldığı 
saptanan araştırma
da, kaçak elektrik 
kullanımı nedeniyle 
sadece 2004 
yılında 4 bin 133 adet 
trafonun yanarak kul
lanılamaz hale geldiği 
belirlendi.
-ETO BAŞKANINIM 

DEĞERLENDİRMESİ-
Araştırma 

sonuçlarını değer
lendiren İstanbul 
Elektrik 
Teknisyenleri Odası 
(ETO) Başkanı 
Osman Yeşilyurt, 
"Kaçak elektrik 
kullanımı sadece

yangın yaşanmasına 
neden oluyor" dedi. 
Yeşilyurt, elektrik 
tesisatlarındaki 
eksik ve hatalı işlem
lerden doğabilecek 
elektrik kontağı 
yangınları ve elektrik 
çarpması sonucu ola
bilecek can ve mal 
kayıplarını sigorta 
altına aldıklarını 
belirterek, 
vatandaşlarınevler- 
ine çağırdıkları her 
tesisatçıdan mutlaka 
ETO tarafından yap
tırılan sigorta 
poliçesini 
talep etmeleri 
gerektiğini bildirdi.

GIDA MÜHENDİSİ 
aytaç ARANIYOR 

GEMLİK ZEYTİN İŞLETMESİ 

✓ İŞLETMEMİZDE ÇALIŞACAK 
s İNGİLİZCE BİLEN

s KONUŞMASI D ÜZGÜN
s TECRÜBELİ
BAYAN GIDA 

MÜHENDİSİ ARANIYOR
TEL : (0.224) 514 41 11 YALOVA YOLU 3. KM. 

CİHATLI KÖYÜ GİRİŞİ - GEMLİK

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

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

İmtihanı kaybettik
Sahaya 100.ncu defa kaptan olarak 

çıkan Bülent Korkmaz. Yerini İbrahim’e 
bırakarak futbola veda etti.

Yağan yamurun sahayı kaygan, top 
kontrolü yapılmaz şekilde soktu.

Bulgar Takımı oyuna sağ kanattan 
yapacakları ortalarla gol aramak 
düşüncesindeydiler ve öylede yaptılar.

Milli takımımız üst üste pas hataları 
yapıyor. Kaygan sahaya bir türlü alışa
madı.

2 Eylül de Danimarkayla yapacağımız 
maçının bir provası şeklinde olması 
nedeniyle bazı futbolcuların kendilerini 
göstermeleri gerekirdi.

Biraz olsun ayakta durabiliyorduk. 29. 
dakikada Haşan ŞAŞ’ın kullandığı korneri 
çok şık kafa golüyle öne geçtik.

Bulgar ekibi sağdan getirip yaptığı 
artaya defansımızdan kimse dokuna- 
mayınca sahanın en iyisi olan petrovun 
vurduğu kafa golüyle beraberliği 
sağladılar.

Bulgarların üstünlükleri devam ediyor. 
38 inci dakikada yine sağ taraftan gelişen 
akında Petrova gelen topu ceza sahası 
içinden attığı şutla durumu 2-1 e getirdi.

Dakika 43 sağdan yapılan ortaya Rüştü 
dokununca top sola , sol tarafta bekleyen 
Barbatou’a sadece vurmak kaldı.

İlk devre bu şekilde cılız akınlarla bitti. 
bu evre iyi olan Emrenin sekmesiyle yeri
ni Koraya bıraktı.

İkinci yarı iyi başladık. Hucum üstün
lüğümüz devam edereken sağ kanat oyun
cumuz Serhatın attığı şut direğe çarpınca 
bir golden olduk. Fatih Tekke nin yerine 
oyuna giren Hakan Şükür’ün cılız şutu 
dışarı çıktı.

Bulgarlar oyuna genç oyuncularını sok
maya başladılar.Petrov, Berbetov çıktılar.

Milli Takımımız da değişen hiçbirşey 
yok aynı taş aynı tarak.

Hamit Altıntop, Selçuk 2. yarı 
Gökdenizin yerine girenSerkan Balcı Ümit 
Özat Çıkana kadar vasat futbol oynadılar.

Hakan Şükür bana göre olsada 
olmasadaBütün gazetelerç yazıp duruyor
lardı. Buyurun. Hakan Şükür oyuna girdi 
ve 45 dk. oynadı, eğer oynadı denirse...

Mudafamiz eğer danimarka maçında da 
böyle hatalar yaparsa, Netice iyi olmaz.

Evet Fatih terimle işe başladık, iyi 
başladığımız söylenemez.

Fakirin ekmeği ümit, ye mehmet ye.
Ümitle maçlara çıkarsak Almanya’ya 

gidişimiz hayal olur.
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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Bebeklerin hislerini hafife almayın
Bebeklerin sosyal, 
duygusal ve eğitim 
hayatları, onlarla ilk 
göz göze geldiğiniz 
anda başlıyor. 
Bebekler karmaşık 
zekaları ile hem sıkı 
bir gözlemci hem de 
hisli bir izleyiciler. 
Bebekler ne 
hisseder?
Bebek deyip 
geçmeyin! Beyin 
tarama cihazları ve 
testler yardımıyla 
bebeklerin düşünce 
ve hislerini çözmeye 
çalışan bilim 
adamlarına göre 
evdeki ufaklık hem 
sıkı bir gözlemci hem 
de sanıldığından 
daha karmaşık 
duygulara sahip! 
Bebeklerin basit 
düşünce sistemine 
sahip olduklarıyla 
ilgili inanışların artık 
bilimde yeri kalmadı. 
Bilim, günümüzde 
onların beyin ve kalp
lerinin içiyle ilgili çok 
farklı bir tablo çiziy
or. Karmaşık zekâları 
olduğu bilinen 

bebekler, dördüncü 
aylarından sonra 
tümdengelim yapa
biliyor ve karışık 
örnekleri çözebiliyor. 
Ayrıca görsel açıdan 
çok ince farkları bile 
ayırt edebiliyorlar. 
Üç aylıkken ipucu 
veriyor 
Pediatristler, küçük 
hastalarının duygusal 
gelişimine odaklanıl- 
ması gerektiğinin 
artık farkında.
Anahtar nitelikteki 
'duygusal yapı- 
taşları'yla tanışa
mamış bebeklerin 
ileride konuşma, 
okuma, okulda başarı 
gibi konularda sorun
lar yaşadığı ortaya 
çıktı. Üç aylık bir 
bebekten alınan duy
gusal yanıtların 
okunmasıyla, 
bebeğin depresyon, 
öğrenme güçlüğü, 
anksiyete, hatta 
otizm gibi sorun
larının olup olmadığı 
anlaşılıyor.
Araştırmacıları şaşır
tan bir başka sonuç 

ise bebeklerin erk
enden geliştirdikleri 
duygulardan birinin 
'empati' olması. 
Psikoloji profesörü 
Martin Hoffman'ın 
yürüttüğü bir çalış
maya göre, başka bir 
bebeğin ağlamasını 
duyunca bebeğin 
kendisini de ağla
maya iten bu 
davranışın nedeni 
empati.
Bilim adamları, bu 
sevimli yaratıklarla 
yaptıkları çalışmalar
da bebeklerin 
kafalarının içinden 
geçenleri anlamak 
için yüz ve vücut dili 
okuma tekniklerinin 
dışında EEG, lazer 
göz izleme ve MR 
beyin taramaları gibi 
yöntemlere de başvu
ruyor.
Yüzde 20'si doğuştan 
utangaç 
Araştırmacılar, 
çocukların yüzde 15- 
20'sinin doğuştan 
utangaç ya da kaygılı 
olduğunu biliyor; 
ancak bunun nasıl 

geliştiği henüz 
anlaşılamadı. ABD'de 
George VVashington 
Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Kliniği pro
fesörü Stanley 
Greenspan, konuşma 
ve öğrenme güçlüğü, 
otizm gibi sorunlar 
açısından risk 
grubunda olan 
çocukları tespit ede
bilmek için belli yaş 
gruplarına yönelik 
grafikler hazırladı. 
Bebeklerin sosyal ve 
duygusal yapı
taşlarının baz alındığı 
grafiklerle kontrol lis
tesi oluşturuldu. 
Uzmanlar farklı 
araştırmalara yoğun- 
laşsa da bir konuda 
fikir birliği içinde: Bir 
çocuğun sosyal, duy
gusal ve eğitim hay
atı, ebeveyn ve 
çocuk arasındaki 
konuşmanın başla
masıyla başlar; yani 
gözlerini üzerinize 
kilitlediği, siz ona 
gülümse-diğiniz, o da 
size karşılık verdiği 
anda...

Birinci yaşgününde 
akıl okuma derdinde 
Araştırmalara göre 
birinci yaşgününe 
yaklaşan bir bebek, 
komplike bir sosyal 
öğrenci haline geliy
or. Başkalarının ne 
düşündüğünü bilmek 
isteyen bir yaş 
bebeği, çevresindeki
lerin bakışlarını takip 
ederek akıllarından 
geçenleri anlamaya 
çalışıyor.
Psikoloji profesörü 
Andrew Meltzoff, 
bakış takibinde usta 
olmayan bebeklerin 
dil gelişimlerinin 
daha zayıf olduğunu, 
gözleri görmeyen ya 
da annesi depresyon

da olduğu için ken
disiyle iletişime 
geçmeyen çocukların 
konuşma güçlüğü 
yaşamasının 
nedeninin de bu 
olduğunu vurguluyor. 
Bir yaşını bir-iki ay 
geçen bebekler insan 
yüzleri arasındaki 
farkları artık 
kolaylıkla ayırt etme 
yeteneği kazanıyor. 
Yüz ifadelerindeki 
küçük farkları 
anlayan bebeklerin 
verdiği tepkiler, 
fotoğraflara bakan 
bebeklerin beyin dal
galarındaki hareketlil
iğin ölçülmesi 
sayesinde tespit 
edilebilmiş.

HAÇIN "
Yazan : Zebercet COŞKUN

Gitmiyor ayakları. Gidemiyor... Başı, 
beyni bir hoş oluyor... Titreme geldi bede
nine. Gözünün gördüğü kara suratlı, koca 
başlı, koca burunlu çirkin bir dev... 
Çocukluk masallarından kalma... Dün gibi 
yakın masallar... Dil yerine ateşler yanıy
or... Uzuyor alavler kara dudaklar arasın
da üç dört çatala bölünüyor. Ahır kapısın
dan sızan sarı ışığın içinde görüyor Ali 
Efendi bunları... Adına ölüm derler onu 
görüyor, gidemiyor, yürümüyor ayakları, 
ama dürtüştürerek sürüyerek götürüyor
lar... Gerçekte 5 kişi var içinde.Ali efendi 
için ne beş, ne on , ne de onbeş. sayıları 
belirsiz... Sarı suratlar, kara suratlar, yer 
yer kara lekeler var üstlerinde. Mor lekel
er yeşil lekeler kara lekeler... Parça 
parça... Bu adamların hiçbirini tanımıyor 
Ali Efendi. Gözünü döndürdüğü yerde 
kocaman bir lekeyle kaplıyor, ardındaki 
tanınmaz oluyor. Biri daha var ahırda. Ali 
Efendiden başka biri daha... Kara sakallı 
yüzü gözü şiş ahırın bir köşesinde, iki 
kolu iki yana açık, gerili duruyor ayakta. 
Kollarından bacaklarından kalaslarla 
bağlanmış. Gürültüye kaldırdı başanı, 
kapıya baktı. Kara suratta bir titreme 
oldu. Ardından da bir inilti işitildi.

-Zahit! Zahitlzahit! Ne ettiler sana? 
Bir daha kaldırdı başını tek gözö ile 

babasına baktı, sonra yumuldu gözü.

Görmek istemiyor gözü hiçbir, şeyi 
görmek istemiyor... Hiçbir şeyi görmek 
istemiyor Bitmedi mi yetmedi mi? Başı 
önüne düştü.

Ali efendi jandarmaların kollarından' 
kurtulmak için çabalıyor, daha sıkı 
sarıldılar bedenine. Jandarmaların ikisi 
de çam yarması Mehmet Efendi onbeşin 
üzerinde .onbeş yirmi gündür tutuklu,beş 
gecedir sandelye tepesinde sabahlıyor, 
beş gündür oturduğu yerde ne uyuya- 
bilse onla kalıyor. Yine de çam yarması 
jandarmaları sirkeledi, kurtardı kollarını bi 
koşu köşeye vardı.

-Zahitim! kimse birşey etmedi sana... 
Ben ettim. Ne ettimse ben ettim... Şu 
kopasıca kafama benim...

İnildedi! Yine Zahit, ama bir başka 
çeşit bu ses. İnsan sesine benzemiyor... 
Bacaklarına sarıldı Ali Efendi oğlunun. 
İnilti çığırış oldu şimdi.Aram çavuş elinde 
lamba yanaştı yanlarına. Karanlık yerler 
sarardı, açıldı. Samanlar üstünde kan var. 
Kara kara...Zahit’in ayakları çıplak, kara 
kandan görünmüyor tırnak yerleri. Ali 
efendi şimdi canavar görüntüsü aldı, çek
ildi aram çavuş geri, lamba tutan eli titre
di. Dört jandarmanın dördü birden koştu
lar Ali Efendinin yanına. Dört bir yandan 
sardılar kucakladılar, yine de saldırıyor 
kurtulmak için çabalıyor.

Çifte lamba yanıyor ahırda, her yanda 
öbek öbek samanlar, ama hayvanlar yok 
ortada. Zahit şimdi kıpırtısız, başı önde, 
babasının bahırtısına arada gözünü 
aralıyor..

- Yalnız ayaklarını gördün... Ellerine 
bakmadın... Ellerinin tırnakları da

söküldü... Aşağıda... Daha önceden...
-katiller!..
-Hak etti oğlun!
-Yalansınız!
-Sen de öyle olsun istemiyorsan sen 

de gördün gözlerinle... Cevap ver!
Anahtarları olduğu ğibi verdim! Nem 

varse... He istiyorsunuz daha?
-Bu kadar olmaz! Koca 

Hacıağazadenin... Bu kadar olmaz...
-Bu kadar...Kıymayın! işkence 

etmeyin.!
-Söyle!
-Öldürün Zahiti! Galan yaşıyacak yanı 

mi kaldı? Önce onu... Öldüğünü görey
im...Kurtulduğunu göreyim sonra da 
bem...

-Öyle kolay ölüm yok önce gözünü 
çıkaracağız senin!

-Yapmayın! Söyleyeceğim!...İşkence 
etmeyin!

-Söyle!
-Şu bastın yeri kaz.. Koca bi küp 

dolusu sarı lira, beşi bir yerde... Yok 
galan varım, yoğumk orada... Ondan 
ötesi zenginlik mal, mülk... Paradan pul
dan ne varsa orda ... Vallaha da billaha da

Zahit son bir kez daha başını kaldırdı. 
Tek gözünü açtı, korkunç bir bakıştı bu. 
gözünün karası sanki fıldır fildir dönüyor, 
ali Efendi yere eğdi başını gücü yok. 
Bakacak yürüği yok. Jandarmalardan 
yana çevirdi başını. Kazma kürek vuruy
orlar toprağa. Ali efendinin başı yerde, 
Kaldıramıyor. Bir hırıltı geldi kulağına. 
Kan dolu ayaklara gitti gözleri.

Devamı Yarın...
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Benler ve deri kanseri hakkında bilgilenin
Yaz nedeni ile 
güneşlenme, 
güneşte kalma 
süresinin arttığı şu 
günlerde vücudu
muzdaki benler ve 
bunlarda oluşan 
değişikliklikler çok 
önem kazanmak
tadır. Çünkü benler
den kaynaklanan 
veya direkt olarak 
ben şeklinde 
başlayan melanom 
dediğimiz deri 
kanserleri giderek 
daha sık görülmeye 
başlanmıştır. Deri 
kanserleri melanom- 
lar ve nonmelanom- 
lar olarak iki ana 
gruba ayrılırlar. 
Nonmelanom deri 
kanserleri olan bazal 
hücreli karsinoma 
ve skuamoz hücreli 
karsinoma 
melanomalardan 
daha çok görülme
sine karşılık daha az 
tehlikelidir ve 
nadiren hayatı tehtid 
ederler. Genel 
Cerrahi Uzmanı Op. 
Dr. Bülent Koç ben
ler ve deri kanser
leriyle ilgili bilgileri 
Mynet okurları için 
derledi. 
Eskiden az 
görüldüğü 
düşünülen malign 
melanom oranı son 
yıllarda çarpıcı 
biçimde artmıştır. 
ABD'de yapılan ista
tistiklerde,bir kişide

melanom gelişme 
riski 1930'larda 
1500'de bir idi. 
1996'da yapılan ista
tistiklerde ise bu 
oran 87'de 1 olmuş
tur, günümüzde ise 
her 75 kişinin 
birinde melanom 
oluşacağı 
öngörülmektedir. 
Melanomlarda 
metastaz yapma 
potansiyeli ve bu 
hastalığa bağlı ölüm 
riski tümörün yayıl
ma derecesi ile ilgi
lidir. Melanomun 
tanı ve tedavi 
edildiği andaki 
tümörün kalınlığı 
çok önemlidir.
Derinin üst tabakası 
ile sınırlı melanom
larda iyileşme 
olasılığı % 99'un 
üzerindedir. 
Tümörün deri için
deki kalınlığı 
0,75mm'den ince 
olanlarda beş yıl sağ 
kalma olasılığı % 
98'in üzerindedir, 
buna karşılık 4mm'- 
den daha kahn

tümörlerde 5 yıl 
yaşama şansı % 
50'den azdır. Lenf 
düğümüne metastaz 
(yayılma) yapmış 
tümörlerde veya 
diğer organlara 
metastaz durumun
da yaşama süresi 
daha da düşer. İşte 
bu nedenlerle 
melanomlarda erken 
tanı ve tedavi çok 
önemlidir.
Benler ve melanom- 
lar normalde deri 
içinde bulunan ve 
melanosit denilen 
bir hücreden kay
naklanmaktadırlar. 
Melanosit, melanin 
denen pigmenti üre
tir,bu da derinin ren
klenmesini 
sağlar. Melanositler 
normalde tek tek 
dizilmelerine karşılık 
benlerde ve 
melanomlarda hücre 
toplulukları şeklinde 
bulunurlar. Benler 
derinin üst,alt veya 
her iki tabakasında 
toplanmış melanosit 
hücrelerince oluştu

rulurlar. Hücrelerde 
normal yapılan
manın kontrol dışı 
kalması nedeniyle 
melanomların özel
likleri değişir ve 
büyüyerek 
asimetrik, sınırları 
düzensiz ve 
gelişigüzel renklen
me oluşturacak bir 
yapılanma oluştu
rurlar. Bu oluşumlar, 
tipik olarak değişim 
göstermeyen,simetri 
k, sınırları belirgin 
ve tek renkte olma 
eğilimi gösteren iyi 
huylu benlerden 
tamamen farklı 
yapılardır. 
Melanositlerde bu 
değişiklikleri özellik
le ultraviyole ışınları, 
yani aşırı 
güneş,solaryum ve 
X ışınları oluştur
maktadır.
Derinin melanom 
yönünden incelen
mesinde öykü çok 
önemlidir. Yeni 
oluşan benler ya da 
önceden var olan 
benlerde 
büyüklük,biçim, renk 
veya duyu ile ilgili 
değişiklikler çok 
önemlidir.Melanomla 
rın yarısı ilk olarak 
kişinin kendisi 
tarafından farkedilir. 
Kişiler benlerdeki 
boyut ve/veya renk 
değişiklikleri, kana
ma, hassasiyet, ağrı 
ve kaşınma gibi

değişikliklerle dokto
ra başvurabilirler.
Ailede melanom 
veya melanom dışı 
deri kanseri öyküsü 
olup olmadığı da 
önemlidir.
Ben muayenesinde 
bütün deri yüzeyi 
incelenmelidir.Melan 
om güneşten 
korunan bölgeler 
dahil, derinin her- 
hangibir yerinde 
görülebilir. Saçlı 
deri, ağız içi, tırnak 
altları, ayak parmak
larının arası dahil 
tüm deri incelen- 
melidir.
Aslında her insanda 
benler vardır,ancak 
ne bu benlerin hapsi 
melanomdur ya da 
melanoma dönüşe
cektir, ne de bu ben
lerin hepsine biyop
si gerekmektedir. 
Doktorlar riskli 
hastaları ve riskli 
benleri tesbit ederek 
bu benlere biopsi ve 
gerekirse ileri tedavi 
yaparlar.
Melanom gelişme 
riski yüksek oıan 
kişiler şöyle sıralan
abilir:
-Vücudunda 50'den 
fazla ben olanlar 
-Benlerinin çapı 
5mm'den büyük 
olanlar
-Çilli kişiler
-Açık renk ten rengi 
olanlar
-Sarı veya kızıl

saçlılar
-Güneşte kolay 
yananlar
-Mavi gözlüler 
-Birden çok displas- 
tik beni olanlar.
Displastik nevüsler 
yani benler,Smm'den 
büyük çapta,değişik 
pigmentasyon alan
ları olan,düzensiz 
şekilli,asimetrik ve 
sınırları belirsiz ben- 
lerdir.
-Çocukluk veya 
ergenlik çağında en 
az iki kere aşırı 
güneş yanığı 
geçirme öyküleri 
olanlar
-Birinci derece 
yakınlarında 
melanom öyküsü 
olanlar.
Benler ile melanom- 
ların ayrılmasında ve 
biyopsi kararının 
alınmasında bazı 
kriterler 
uygulamr.Bunlar: 
A-Bende asimetri 
olması,yani benin 
ortasından geçen bir 
çizgi ile ayrılan iki 
yarısının birbirine

B-Ben sınırlarının 
düz değil de düzen
siz ya da girintili 
çıkıntılı olması 
C-Bendeki renklerin 
birden fazla tonda 
olması,alacalı pig- 
mentasyon olması 
D-Benin çapının 6 
mm'den fazla olması

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.Savcılığı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

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

HASTANELER

Devlet Hastanesi 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

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

DENİZ OTOBÜSÜ

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
51313 08
513 11 33
51310 95
513 37 42
51315 07
51314 14
51313 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnız 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova (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 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

513 14 25

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
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ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ
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2005 YILI İLKÖĞRETİM GURUR TABLOMUZ
v FEN LİSESİNİ KAZANANLAR

Pelin KAYA YALOVA FEN LİSESİ
Burcu CURA YALOVA FEN LİSESİ

-,.İX

M ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİNİ KAZANANLAR 
...

Yunus Emre Cinel İbrahim Önal Anadolu Öğretmen Lisesi
Yasin DEMİR YALOVA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

BURSA ANADOLU LİSESİNİ KAZANANLAR ?

ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİNİ KAZANANLAR

Uğur Barkın SUBAŞI 
Cevat TANER 
Hatice Gürsoy 
İrem ATAY

ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ
ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 
ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 

. ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ
Sımla Buket ERDENİZ ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 
Uğur AYDIN ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ
Merve Begüm ÇAVUŞOĞLU ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ

Necati ERES BURSA ANADOLU LİSESİ
Cengiz OBUZ ULUBATLI HAŞAN ANADOLU LİSESİ 
Onur YÜKSEL BURSA ANADOLU ERKEK LİSESİ

Ebru DEHMEN TURAN TAYAN ANADOLU LİSESİ

Melih PEHLEVAN BURSA ANADOLU ERKEK LİSESİ 
Tuncay FİDAN BURSA ANADOLU ERKEK LİSESİ 
Ece ÇAKIR BURSA ANADOLU KIZ LİSESİ 
Merve Nur YILDIRIM TURAN TAYAN ANADOLU LİSESİ

Mine YAĞCI 
Uğur KAYA 
Alican PARLAK 
Aziz Nihat GÜRSOY 
Yasemin TUMBA 
Gülseren GÜLEÇ 
Aysu KORAY 
Müge ÖZ 
Pınar İKİZ 
Safiye KUZEY 
Gizem BOZAN 
Burak BIYIK 
NazALYÜZ 
Pınar KORKMAZ 
Erhan YÜKSEL 
Nilsahra PAVZANT 
Saliha BİÇER 
Ahmet YILMAZ 
Didem TEMEL 
Emre ÜNLÜ

Nazım Cemal ÜNAL 
Hatice Kübra YILSERİ 
Rıfat KAHRAMAN 
Cemal Önder KORUKÇU 
Kadir TURAN 
Miray SEVİŞ 
Nilgün TEKEŞ 
Cenkay KAYAN

Nurhayat AKAY 
İsmail Hakkı YAVUZ
Hüseyin SARIM

Cansu HAN 
Serkan GÜL 
Yiğit ÇETİN 
Zeynep GEDİK

ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 
ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 
İZNİK ANADOLU LİSESİ 
EYNESİL ANADOLU LİSESİ

AND. TEK. - AND. MES. - END. MES. LİSE. KAZANANLAR

Fatih TANRIVERDI 
Yusuf Can ÖZDEMİR 
Simge IŞIKLI , 
Betül BUDAK 
Deniz ÇİL < 
Ezgi BAŞSOY 
Murat GÜN 
Cem ÖZCAN 
Halil ÜNAY 
Cem UZUNKAYA 
İsmail UĞUR 
Esra GENÇ

Gözde ILHAN 
Büşra CİRİT 
Melike Nur DALSAL 
Necmi KAYACIK 
Sinan ATALAR 
Buket BAKIR 
Özge EMRE 
Ömer Koray BİLGİÇ 
Gamze Gökçe ÇİNİ 
Recep ADIGÜZEL 
Bekir DAMAR 
Sedef ŞEŞEN 
Alper DEMİRCİ 
Arcan AKYILDIRIM 
Bilkay KAYA 
Cengiz BELİÇ

Eren ÖZKAN 
Sercan UYSAL 
Selin Komit 
Uğurcan YARAN 
Ayça DİNÇER 
Nihan ÖZALP 
Anıl YAŞAR 
Selin ŞIK 
Ertan KAÇAR 
Neslihan APAK 
Ramazan HOŞGÖR 
Ufuk TEMUR 
Nagihan KAYA 
Kübra BAŞARAN 
Alican AMCA 
N.Fatma PALABIYIK 
Özlem ÖZTÜRK 
Cemal ŞENOZAN 
Neslihan ÖZCAN 
Akın ÜNER 
Cemal ŞENOZAN 
Tuğçe ERYAVUZ 
Gizem MALATYA

İsa GÜNER
. Gizem BALIKÇI 

Burak ÇEVİK 
Kemal BAŞARAN 
Çağla ESEN 
Yunus Emre ÇİĞDEM 
Yonca KUMRAL 
İsmail ĞÜLER 
Şükran SÖNMEZ 
Tacettin ERGİNCAN 
Yunus Emre EKER 
Tolga GENCER 
Hüseyin Erman ÇAKAR 
Tunahan YILDIRIM 
Burak YILMAZ 
Mehmet GÜNGÖR 
Melike YURTSEVER 
Atakan AKAN 
Aynur ESER 
Serhan SEVİM 
Nuray CÖMERT 
Mustafa ALP 
Mehmet FIRTINA

EN ÇOK KAZANDIRAN DERSHANE
SADECE GEMLİK ŞUBEMİZDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZDİR

Merkez: İstiklal Cad. 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: 514 68 00

Şube: Camikebir Mahallesi Gemlik Caddesi No: 12 ORHANGAZİ Tel: 573 12 00
körfez@körfezfendershanesi.com - info@korfezfendershanesi.com

k%25c3%25b6rfezfendershanesi.com
mailto:info@korfezfendershanesi.com


1.Ordu Kumandanı Orgeneral Hurşit Tolon, devir teslim törenende ordunun üniter devlet yapısına sahip çıktığını hatırlattı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
EMEKLİYE AYRILAN BİRİNCİ ODRU KUMANDANI DEVİR TESLİM TÖRENİNDE,"AYDINLIK 
LARI, KERAMETİ KENDİNDEN MENKUL, AYDINLATTIKLARI ÇEVRENİN DE KAÇ LÜKS 
OLDUĞU BİLİNMEYEN BİR GRUBUN BAZI YANDAŞLARIYLA BİRLİKTE, KURULURKEN 
ULUS DEVLET FORMU ÜZERİNE İNŞA EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ÜNİTER 
YAPISINI BOZMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERİNİ NEFRETLE KINAYAN BİR ORDU TESLİM

Tolon Paşa
Bizim askerler emekli olduklarında 

içlerinde kalan ve söyleyemediklerini 
yüksek sesle söyleyerek, aslında tüm 
askerlerin de kendileri gibi düşündük
lerini kamuoyuna duyururlar.

Bu da bir bakıma siyasilere uyarıdır.
Bu çıkışların demokratik olup 

olmadığını veya AB normlarını uyup 
uymadığını, ikinci cumuhriyetçiler ile 
entel aydınlar eleştirebilirler...

Birinci Ordu Kumandanı Orgeneral 
Hurşit Tolon, dün emekliye ayrılırken 
yaptığı konuşmasında, bir süre önce 
Kürt meselesi için Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ı ziyaret eden aydın
lara çattı.

Tolon Paşa’ya göre, “aydınlıkları 
kerametlerinden menkul aydınlar”ın 
ortaya koydukları düşüncelerin 
Anayasanın ve Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin kuruluşunun temel ilkeleri 
ne aykırdır.

Güney’de yaratılmak istenen bir 
Kürdistan’ın ülkenin üniter devlet 
yapısını bozacağı gibi, bunca yıl akan 
asker kanına da ihanet anlamına geli 
yor.

Son günlerde kendinden menkul 
kürtçüler, kürtlerin kültürel hakların
dan da öteye giderek içlerinde sak
ladıklarını söylediler.

imrah’da yatan çocuk katili Abdullah 
öcalan’a da özgürlük istemeye 
başladılar.

Bunlara ve siyasi otoriteye Tolon 
Paşa sözleriyle yanıt verdi.

Bu sözler aslında askerlerin sözleri.

EDİYORUM"

Orgenaral Hurşit Tolon’un, 1. Ordu 
Komutanlık görevini meslekdaşı Genel 
Kurmay İkinci Başkanı Orgeneral İlker 
Başbuğ’a teslim ederken yaptığı konuşma 
dinleyenlence dakikalarca aikıışlandı. Bir 
süre önce Başbakanı ziyaret eden Aydınlar’a 
çatan Tolon Paşa, “"Aydınlıkları kerametleri 
kendilerinden menkul, aydınlattıkları 
çevrenin de kaç lüks olduğu bilinmeyen bir 
grup’’ diye niteledi. Tolon Paşa’nın konuş
ması Türkiye de yankı yarattı.

Haberi sayfa 3’de

Öğrenci taşıma ihalesi yapıldı
İlçemizdeki 
okulların taşımalı 
sistemle öğrenci 
taşıma işi ihale 
edildi.
Dün, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Encümen 
Başkanlığında 
kurulan ihale 
korniş yonu,

koşullara uyan S 
plakalı araçın 
katıldığı ihaleyi 
yaptı.
Araç sahipleri 
kendi aralarında 
anlaştılar.
Muratoba Köyü 
ihalesi pazartesi 
gününü kaldı 
Haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bı
Bebekle 
duygusî 
hayatlar 
göz göz 
anda ba 
Bebekle 
zekaları 
bir gözh 
hisli bir 
Bebekle 
hissede 
Bebek c 
geçmey 
tarama 
testler y 
bebekle 
ve hisle 
çalışan 
adamla 
evdeki ı 
sıkı bir 
de sanı 
daha k< 
duygul; 
Bebekh 
düşüne 
sahip o 
ilgili im 
bilimde 
Bilim, ç 
onların 
lerinin 
farklı b 
or. Kan 
olduğu

Buluşma Gemlik Yandımsevenler Derneği Başkanı Nimet Ataoğuz üzüntülü

Git 
beyni 
nine, 
başlı, 
Çocul 
yakın 
or... U 
da üç 
dan s 
Efene! 
görüy 
ama < 
lar... < 
için n 
belirs 
yer k; 
er ye 
parça 
Ali El 
kocaı 
tanını 
Efene 
yüzü 
kolu i 
Kolla 
bağla 
kapıy 
oldu.

-Z< 
Bil 

baba

Gürhan ÇETİNKAYA
26 Ağustos..

"KOCATEPE,Mustafa Kemal Paşa ile Fevzi Paşa ve 
İsmet Paşa'nın yanyana, 26 Ağustos şafak vakti Türk 
Ordusunun taarruzunu gözetledikleri tepedir.

Geceyi Şuhut köyünde geçirerek 25 Ağustos akşamı 
çadırlı ordugaha geldiler. Ertesi sabah taarruz başlaya- 
caktı.Acaba o gece bu ordugahta nasıl geçti? Yeni Türk 
Tarihinin en mühim vakasından on iki saat evvel üç 
büyük kafa Ağustos mehtabının altında ne düşündüler? 
Üç büyük kalp kır kuşlarının sesleri arasında neler duy- 
dular...

Gece karanlıkta Mustafa Kemal Paşa,Fevzi Paşa ve 
İsmet Paşa zabitleri ile beraber atlara binerek 
Kocatepe'ye doğru çıkmaya aşladılar.Şüphesiz o gece 
siperlerimiz uyumamıştır.Ve biraz sonra güney ceph
esinin bütün topları İşgalcileri Anadolu'da uyuduktan son 
rahat uykudan uyandıracaktı. Kimbilir kaç bin rüya yarıda 
kalacaktı?...

26 Ağustos şafağı yüzlerce topun sesleri ile parladı - 
ve yüzlerce kırmızı alev karanlıktaki asude tabiatı bir 
yanar dağa çevirdi. Kumandanlar Kocatepe'nin üstünde 
idiler.Planı hazırlayan üç büyük kafa, Tümenlerinin 
Afyonkarahisar siperlerine doğru nasıl koştuğuna bakıy
ordu.

Ve ertesi gün ordularımız Akdenize doğru yürümeye 
başladılar.Kocatepe'den Türk tarihinin ufuklarındaki ilk 
aydınlıklar göründü... “Falih Rıfkı Atay.

Unutulmamalıdır ki, tarihini bilmeyenlerin 
coğrafyasını başkaları çizer.

Onun için;
Yakın tarihimiz ile kurtuluş ve kuruluş sürecimizi'çok 

iyi bilmek ve anlamak zorundayız.
26 Ağustos ulusal bağımsızlığa giden yolun’: 

başlangıç tarihi.
Afyon ise Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ilk satırlarının 

yazıldığı topraklar..
Onun için 26 Ağustos 1922’yi ve afyon’u anımsay

alım.
Anımsayalım ki,bugün yaşadıklarımızı ve ülkemiz için 

tasarlananları daha iyi anlayalım ve algılayalım.
Eylül 1921'de Sakarya Meydan Savaşı'nda yenilen 

İşgalciler Sakarya Nehri’nin batısına, Afyon'un doğusuna 
çekileceklerdir.

Artık düşmanı topraklarımızdan atma zamanı 
gelmiştir.

Hazırlıklar 11 ay sürer.
26 Ağustos 1922 sabaha karşı saat 03:00'de Baş 

Komutan Gazi Mustafa Kemal Paşa
ve beraberindekiler Afyon Ovasına çok hakim bir 

noktada bulunan KOCATEPE'dedirler
Baş Komutan tarihi emrini verir. Saat- 05:00'de Türk 

Topçusunun cehennem ateşi başlar.Saat 06:30'da Türk 
Piyadesi ilk düşman siperlerini süngü hücumu ile ele 
geçirmiştir bile...

Kocatepe'den yeni Türk tarihinin ilk aydınlıkları 
görünür...

Yanmış, yıkılmış, işgal altında bir anayurt. Son 
Balkan Ve Birinci Dünya Savaşlarında kaybedilmiş on 
binlerce genç evlat.

Yeni bir mücadeleye katılamayacak kadar yorgun ve 
yılgın düşmüş geride kalanlar.

Kara sabana dayalı ekonomi, kağnıya dayalı ulaştır
ma, bir bacası bile tütmeyen beş kuruşsuz, yolsuz, harap 
Anadolu.

Fakat Mustafa Kemal adındaki bir lider, bir avuç asker 
ve sivil aydın, yeniden silahını eline alıp düşmanın önüne 
dikilen, kağnısıyla cephane taşıyan o mübarek Anadolu 
köylüsü.

İşte inanılmazı mucizeye dönüştüren budur.
Bunun adı tek kelimeyle vatan'a olan karşılıksız 

sevgidir.
Vatan sevgisi bir insanın şüphesiz ki en büyük onu

rudur.
Vatanı sevmek ise onu tanımaktan ve tarihini bilmek

ten geçer.
Atatürk’ün şu sözleri de düşüncelerimizi pekiştirir 

nitelikte;
“Başımıza neler örülmek istendiği ve nasıl 

direndiğimiz görülmeli,gelecek kuşaklar için ders teşkil 
etmeli ve uyanıklık sağlanmalıdır.

Zaten her şey unutulur .fakat biz her şeyi gençliğe 
bırakacağız.0 gençlik ki .hiçbir şeyi unutmayacaktır;gele- 
cek umudunun ışıklı çiçekleri onlardır. “

‘Derneğimizin adını kullanıyorlar"
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik 
Yardımsevenler 
Derneği Başkanı Dr. 
Nimet Ataoğuz, 
yaptığı açıklamada, 
derneklerinin adının 
bazı kişiler tarafın
dan kullanılıp çıkar 
sağlandığını söyle
di söyledi.
Ataoğuz, son gün
lerde bazı 
bayanların 
Yardımsevenler 
Derneği adını kulla
narak geziler 
düzenlediğinin 
duyumlarını aldık
larını belirterek, 
"Derneğimizde 
görevli 
arkadaşlarımızın 
dışında adımıza hiç 
kimse her hangi bir 
etkinlik düzenleye
mez." dedi.
Dr. Nimet Ataoğuz 
başkanlığında Işın 
Akbal, Ülker Özbek, 
Sevgi Meral, Nimet 
Karakaş, Yadigar

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
2005-2006 öğretim 
yılı için Ortaöğretim

kurumlarında kayıt
lar sürüyor.
OKS sınavının açık
lanmasının ardından 
15 Ağustos'ta 
başlayan kayıtlar 
23 Ağustos Salı 
günü sona erecek. 
Bazı okullarda 
yapılan ön kayıtların 
dışında okul diplo
ma notuna göre 
kayıt yaptıracak olan 
öğrencilerin 
bu tarihler arasında 
gidecekleri okullara 
kayıt yaptırmaları 

gerekiyor.
İlköğretim 
kurulularından aldık

ları bitirme dosyaları
ile girecekleri 
okullara kayıt yaptır
mak isteyen öğrenci-

ler velileri ile birlikte
işlemlerini yaptır
maya devam 
ediyorlar. » <nı

ADNAN TURAN
Her türlü araç devir 

. Yeni kayıt 
Plaka , Ruhsat, Ferini muayene. | 

Sigorta işlemleri yapılır.9

©ŞfO© G!a©(?te©80--

Tel (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26*3
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Tolon Paşa giderayak patladı!
BİRİNCİ ODRÜ KUMANDANI DEVİR TESLİM TÖRENİNDE,"AYDINLIKLARI, KERAMETİ 
KENDİNDEN MENKUL, AYDINLATTIKLARI ÇEVRENİN DE KAÇ LÜKS OLDUĞU 
BİLİNMEYEN BİR GRUBUN BAZI YANDAŞLARIYLA BİRLİKTE, KURULURKEN ULUS 
DEVLET FORMU ÜZERİNE İNŞA EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ÜNİTER YAPISINI 
BOZMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERİNİ NEFRETLE KINAYAN BİR ORDU TESLİM EDİYORUM"
Yüksek Askeri Şura 
(YAŞ) kararları uyarınca 
30 Ağustos tarihi 
itibariyle emekliye 
ayrılan Orgeneral Hurşit 
Tolon, 1. Ordu 
Komutanlığı görevini, 
Genelkurmay İkinci. 
Başkanı Orgeneral İlker 
Başbuğ'a teslim etti. 
Selimiye'deki Ordu 
Karargaht'nda düzenle
nen komuta devir-teslim 
töreninde, 
Orgeneral Tolon, törende 
yaptığı konuşmada, 1. 
Ordu Komutanlığı gibi 
kutsal bir emaneti, çocuk 
denecek yaşlarda 
başlayan ve bugüne dek 
gelişerek devam eden 
sınıf ve silah arkadaşına 
tesİim etmekten mutlu
luk duyduğunu söyledi. 
Görev süresinde yurdun 
dört bir tarafından gelen 
gençlerin yetiştirilmesine 
büyük önem verildiğini 
anlatan Orgeneral Tolon, 
"Her yöresi değişik 
güzelliklere sahip yurdu
muzun dört bir yanından 
gelen genç vatan evlat
larının birbirleriyle kay
naştırılarak, karşılıklı 
sevgi, saygı ve hoşgörü 
ortamında, yurttaş ve 
insan olma bilinciyle, 
şeyhlerin, şıhların, 
ağaların müridi, kölesi 
olmama onuru pekiştir
ilmiş bireyler olmaları, 
ana hedefimiz olmuştur” 
dedi.
Konuşmasında devrettiği 
ordunun özelliklerini de 
sıralayan Orgeneral 
Hurşit Tolon, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Türk 
Kara Kuvvetleri'nin 3'te 
Tini oluşturan 1.

Ordu'yu, değerli yeni 
komutanına teslim 
aldığım gibi;
Atatürkçü düşünce sis
temini bilgi, inanç ve 
davranışla benimsemiş 
ve ondan asla taviz ver
meyen, yüksek disiplinli, 
üstün moral ve fizik 
gücüne sahip, yurt 
savunmasının gerek
tirdiği çağdaş bilgiyi ve 
beceriyi kazandırmış, 
Ülkesini ve ulusunu 
seven, dürüst, cesur, 
çalışkan ve fedakar,

• Küreselleşme dejene 
rasyonunda benliğini 
yitirmemiş, Zihninde ve 
gönlünde sadece kanla 
ve irfanla kurulan 
Cumhuriyetimizi, ülke 
bütünlüğümüzü, ulusal 
birlik ve beraberliğimizi 
yaşatan, Cehennemler 
de kudursa, başka tür 
cumhuriyet sevdalıları 
da türese, onu sonsuza 
dek yaşatmaya kesin 
kararlı, Çağdaşlaşma ve 
kalkınmasının gelişimi 
için yabancı kaynaklı 
reçetelere ihtiyaç duy
mayan, bunu milli var
lığında ve gücünde 
bulan,'Aydınlıkları', ker
ameti kendinden menkul, 
aydınlattıkları 
çevreninde kaç lüks 
olduğu bilinmeyen bir 
grubun bazı yandaşlan 
yla birlikte, kurulurken 
ulus devlet formu üzer
ine inşa edilen Türkiye 
Cumhuriyeti'nin üniter 
yapısını bozmaya yöne
lik girişimlerini nefretle 
kınayan, Ata yadigarı 
topraklarda yıllarca çek
ilen nice acıdan, kaybe
dilen

yeterince incelememiş 
olanların çabalarıyla 
yeniden 19 Temmuz 
1974'e döndürülmek 
istenmesini içine sindire
meyen, Sadece ufku gör
menin kafi olmadığına, 
ufkun ötesini de görmek 
ve bilmek gerektiğine 
inanan, Ülkemizin üniter 
yapısına, 
cumhuriyetimizin temel 
niteliklerine yönelik her 
türlü tehdit ve tehlikeye 
karşı son derece uyanık 
ve bu evrensel değerler
den asia tâviz’venîîSyG- 
cek, koruduğu kutsal 
emanetleri sonsuza dek 
hiçbir şartta pazarlık 
konusu yapmayacak, 
Ettiği yemine sadık, 
mücadele azim ve 
iradesinde, halkı ile 
bütünleşmiş bir ordu
teslim

ediyorum.”

Özel Kurslar arasındaki rekabet artınca yöntemler de değişti..

Sorunu II Milli Eğilim çözecek
Merkezi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik'te evleri 
dolaşarak İngilizce 
Kursu için öğrenci 
topladığı ileri sürülen 
kişiler hakkında suç 
duyurusunda 
bulunuldu.
İzmit İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
alındığı belirtilen 
"Okullarda Anket 
Yapma" izniyle, belir
lenen öğrencilerin 
evlerine telefon edile 
rek, randevu alındık
tan sonra evlere ele
manlarını göndererek 
ziyaret edip İngilizce 
kursu için kayıt yap
tıkları ve kayıt parası 
topladıkları ileri 
sürülen “Gelişim 
Eğitim” adlı kurumun 
yaptığı işin yasal 
olmadığı iddia sıyla,

İlçemizde faaliyet 
gösteren başka bir 
İngilizce kursu yöne
timi İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne suç 
duyurusunda 
bulunuldu.
İstiklal Caddesi 1 
Nolu A ra lık'ta açılan 
iş yerinde faaliyet 
gösterdiği belirtilen 
Gelişim Eğitim adlı 
kurumun yaptığı 
uygulamanın, yasal 
olup olmadığının 
belirlenmesi için ilçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü il Milli 
Eğitim 
Müdürlüğünden bilgi 
istedi. İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü yetkilileri, 
inceledikleri belge ile 
bir başka kuruma 
öğrenci toplama ve 
bu iş için para 
toplanamayacağını,

Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün İl'den 
gelecek cevap ile ilgili 
kurum hakkında 
işlem yapıp yapma 
yacağı belirlenecek. 
İŞİMİZİ YAPIYORUZ 
Öte yandan gazetem
izi ziyaret eden firma 
yetkilileri yaptıkların 
işin yasal olduğunu, 
ilgili Kurs Merkezine 
öğrenci sağladık
larının doğru 
olduğunu bunun da 
ticari bir faaliyet 
olduğunu söylediler. 
Ticari faaliyetlerinin 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün engel 
olmaya yasal hakları 
bulunmadığını 
söyleyen ilgiler, yap
tıkları işin bir hizmet 
işi olduğuna dikkat 
çektiler.

Vicdanca

..k
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masum canlardan, ver
ilen şehitlerden sonra 
Türk varlığını yok etmek 
için giriştikleri katliam 
planlarına uluslararası 
anlaşmaların verdiği 
çok açık hakla mani 
olarak, soydaşlarımızın 
bekasının, can ve mal 
güvenliğinin, huzur ve 
refahın sağlandığı Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde eşit 
haklara ve siyasal 
eşitliğe sahip iki kesimli, 
Türkiye'nin güvenlik 
garantisiyle a an ve kaiıcı 
bir barış sağlanmadıkça 
Mehmetçiğin çekilmeye
ceğine inanan, 
Günümüzde dış 
dünyanın türlü baskı, 
tehdit, şantaj ve 
entrikaları yanında o 
günleri yaşamamış, 
yaşamış ama unutmuş 
ya da kendi yakın tarihini

ancak durumun bir de 
İl Milli Eğitim müdür
lüğüne bildirilmesini 
uygun gördü. 
TEPKİ VAR 
Bazı velilerinde tepki
sine yol açtığı belir
tilen ve kurs 
için kayıt parası 
talebinde bulunul
duğu öne sürülürken, 
ilgili kurs merkezinin 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü'nde her 
hangi bir yazılı 
talebinin olmadığı da 
öğrenildi.
Suç duyurusunda, 
merkezinin İzmit'te 
olduğu belirtilen 
Gelişim Eğitim'in, 
Gemlik'te faaliyet 
gösteren başka bir 
kurs merkezi için 
öğrenci topladığına 
ileri sürülürken, İlçe

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Balıkların çığlığı
Türkiye de yaşamın durduğu an 

Adı 17 Ağustos Depremi
Soyadı hanesinde soysuzların isimleri kaldı 
Cinsiyet anne baba çocuk kardeş 
Uyruğu TC
İl Yalova Düzce
Altı yıl
Yıldönümü katliamın
Bakıyorum da depremin katliam yıldönümü 
günlüğe çevrilmiş
O güne dair anılar
Toprağın gökyüzüne dokunduğu çığlık anın
daki anılar
Peş peşe dizilmişler
Anılar
Yalova’da Düzce de
Canlarını yitirilenlerin anıları 
17 Ağustos’dan önce vardı 
’17 Ağustos’tan sonra anı yok 
Çığlık var 
Sessizliğin çığlığı 
( )
Caddeye fırladım kaçtım
Işıkların söndüğü anda kaybolan sesler
Ben ise o güne dair Yalova ile burun buruna 
yaşadığım sahil köyümde balıkların 
çığlığını atamam kulak evimden 
Annemin bir yer toprağa girdi sözü ile 
Denizin patiska çarşafa dönüştüğü yıldı
zların elime değecek denli yakın olduğu anı 
anı olarak anlatabilir miyim
Patiska çarşafın içinde balıkların çığlığı 
Bu çığlık kefenin hazırlığıymış
Yalova’da Düzce deki insanımın
Bu çığlık yanan yüreklerin sesiymiş
Balıklar çığlık atıyor
Balıklar
Evleri deniz olan balıklar
Yalova Düzce
Kaldırıhverdi enkazlar
Ama hala barakaevler duruyor
Çığlıklarını duyan yok altı yıldır yanan can
ların
Balıklar altı yıldır susuyor
Künyelerine depremzede olarak yazılan
ların çığlıklar yüreğinde
Balıkların çığlığını duydunuz mu
Duydunuz mu
Yalova da bir acılı baba diyor ki 
Beyazdı
Toz yağıyordu
Her şey beyazdı
Ağustos ayında kar yağar mı
Mavi gökyüzü toprağı öper mi
Balıklar çığlık atar mı 
Balık hafızası
Annem dedi ki
Bir yer toprağa girdi
Deniz çarşaf gibi
Yıldızlar elimin üzerinde
Milyonlarca yıldız
Milyonlarca balık çığlık çığlığa
Ve bir kamera dayanıyor kara mıydı yeşil 
miydi gri miydi gözleri
Bir avuç kadar çukurdan görünen gözlere 
uzanan bir çok kamera
Gözler çığlık atıyor
Kamera gözlerin çığlığına yönelmiş soruyor 
kamera ustası
Canın yanıyor mu abi 
İşte o anlarda yanar yüreğim 
insan olmanın önüne geçti mi çıkar 
Yüreğim yanar
Atamam çığlığımı
Çığlığın fotoğrafını çizebilir misiniz
Çığlığın resmini yapabilir misiniz 
Çığlığın şiirini yazabilir misiniz
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Zeytinspor hazırlık 
maçlarını sürdürüyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Voleybol 
Üçüncü ligine 
hazırlanan 
Zeytinspor Bayan 
Voleybol takımı 
hazırlık maçlarını 
sürdürüyor.
35 kişilik alt yapıdan 
oluşan ekiple 
Eskişehir'e giden 
Zeytinspor takımı 
Köy Hizmetleri
ile hazırlık maçı 

yaparak gençleri 
hazırlıyor.
Yıldız Gençler ve 
Büyükler olarak 
Eskişehir'e giden 
Zeytinspor liglere 
hazırlanırken genç
leri de takıma 
kazandırmaya 
çalışıyor.
Zeytinspor 
Bayan Voleybol

takımı önümüzdeki Değirmendere Belediyespor'la
hafta içinde ile Bursa birer hazırlık maçı
İzmit Yıldırım yapacak.

Mite 
gece fcert
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik 
Giresunlular 
Kültür ve 
Dayanışma 
Derneği üyelerini 
bir araya getirmek 
amacıyla gece 
düzenledi.
"Dayanışma 
Gecesi" adı 
altında düzenle
nen etkinlikte 
mahalli sanatçılar 
sahne alırken

folklor ekipleri 
gösteri 
yapacaklar. 
Bu akşam saat 
20.00 de 
Gazi İlköğretim 
Okulu bahçesinde 
düzenlenecek 
gecede mahalli 
sanatçılardan 
Hüseyin bıçak, 
Güler Aktaş ile 
Ali Alim sahne 
alarak yöre şarkı 
ve türkülerini 
okuyacaklar.

Buderus

jSISftN)
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
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Öğrenci taşıma ihalesi yapıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Aralık 2005 tarihine 
kadar olan öğrenim 
dönemi için taşımalı 
sistem ihalesi yapıldı. 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu salonunda 
yapılan ihale 12 Eylül 
2005 ile 30 Aralık 
2005 tarihleri arasın
da 78 (yetmişsekiz) iş 
gününü kapsıyor. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in başkan
lığındaki komisyon 
üyeleri hazırlanan 
şartname dosyalarını 
inceleyerek evrak
ların yeterli olup

olmadıklarını kontrol 
ettiler.

Taşımalı sistemde S 
plakalı servis 
araçlarının şart olma
ması esnafı rahat
latırken birden fazla 
minibüs çalışan hat
larda taşıyıcılar 
aralarında anlaşarak 
ihaleye girdiler. 
İhale öncesi salonda 
toplanan taşıyıcılara 
konuşan İlçe Milli 
Eğitim müdürü 
Mehmet Ercümen, 
"aldıran yada 
aldatan" olmadan

herkesin centilmenlik 
sınırları içersinde 
ihaleye girerek 
ekmeklerini kazan
maları gerektiğini 
hatırlattı.
Yaklaşık 2.5saat 
süren ihalede evrak
larında noksanlık 
bulunan Muratoba- 
Engürü hattı 
taşıyıcılarının ihalesi 
Pazartesi gününe 
ertelenirken diğer 
hatlarda taşımacılar 
belirlendi.

GEMLİK’TE BİR İLK

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
✓ ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
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.

Anadolu Meslek Lisesl'de

Seyfettin ŞEKERSÖZ için yapılan müra-
Anadolu Meslek 
Lisesi'nin Otelcilik 
Ağırlama ve Gıda 
Hizmetleri 
Bölümü'ne alınacak 
öğrenciler için 
mülakat yapıldı. 
Komisyon huzurun
da yapılan mülakat
ta belirli kıstaslara 
sahip öğrenciler 
belirlendi. 
İlgili bölüme alı
nacak 30 öğrenci

caatları değer
lendiren komisyon 
üyeleri, saat 10.00- 
17.00 arasında 
belirledikleri öğren
cileri İnternete 
aktardılar.
Bu öğrencilerin 
kayıtlarının İnter
nette 22-24 Ağustos 
tarihleri arasında 
kesin kayıtlarının 
yapılarak açık
lanacakları 
öğrenildi.

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

ULTAASONOGAAFİ
Merkezimizde en şpg teKnpJfflL Ultrasonografi 

Cihazı bulunmaktadır.
Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar hastalık

larını teşhis edebilmekteyiz. | A ATT AY |
Gebelikte kullandığımız dünyanın en gelişmiş
4 boyutlu Ultrasonografi cihazıyla bebeği anne 

karnında canlı bir şekilde renkli olarak görmekteyiz.^

TEL:
FAX: 513 6518

ACİL 
DURUMLARDA 

24 SAAT 
513 65 29 NOLU fe 
TELEFONDAN | 

BİZE
ULANABİLİRSİNİZ^

Adres : Dr. Ziya Kaya Mahallesi ?
- tîtıtluk Sok No: 3 - GEMLİK “ | 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasındaki 
e-mail: tomokay@gmail.com . 1
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Rum’ların
Türkiye'den 10 talebi

PKK’dan
Rum basını, 
Yunanistan 
Başbakanı Kostas 
Karamanlis ile Rum 
yönetimi lideri 
Tasos 
Papadopulos'un 
dünkü 
görüşmelerinde 
10 maddeden 
oluşan talepler 
listesi üzerinde 
anlaştığını yazdı. 
Politis gazetesi, 
haberinde, Rum ve 
Yunan hükümet
lerinin, Türkiye'nin, 
Rum gemilerine 
limanların Mart 
2006'da, Rum uçak
larına da hava kori
dorlarını Eylül 
2006'da açması 
gerektiği yönünde 
net bir takvim elde 
etmeye çalışacak
larını belirtti. 
Aynı gazete, 
"gelişmelere göre

diplomatik icraatlara 
olanak tanınabilme
si için bu listenin 
gizli tutulacağını" 
da kaydetti.
Rum basınına 
göre, Karamanlis 
ve Papadopulos, 
Türkiye'nin müza
kere çerçeve belge
sine Türk-Yunan 
ilişkileri, Kıbrıs 
sorunu ve özellikle 
de Türk askerinin 
adadaki mevcud
iyetine ilişkin şartlar 

eklemeye çalışacak. 
Rum gazeteleri, 
"iki liderin, Güney 
Kıbrıs'ın Türkiye'ye 
karşı veto kullan
masını şimdilik 
gündemlerinin 

dışında tuttuğunu 
ve Türkiye’nin 
AB yörüngesinde 
kalmasının 
Kıbrıs sorununda 
kendilerine yardımcı 
olacağı hükmüne 
vardığım" bildirdi.

Belçika'daki basın 
toplantısı düzenley
erek 'eylemsizlik' 
kararı alacağını 
açıklayacak olan 
PKK/Kangra-Gel, 
toplantıya izin ver
ilmeyince yazılı 
açıklama yapmak 
zorunda kaldı. 
Kongra-Gel Başkanı 
Zübeyir Aydar’ın 
basın toplantısıyla 
açıklayacağı terör 
örgütünün bir aylık 
"eylemsizlik" kararı, 
yazılı açıklamayla 
duyuruldu. 
Açıklamada, 
Başbakan Recep 
Erdoğan’ın aydınlar
la yaptığı görüşme
den sonra 
Diyarbakır’da 
verdiği mesajı ve bir 
grup aydının gir
işimleri "Türkiye’de 
Kürt sorununun

barışçıl çözümü 
için olumlu bir 
hava" olarak değer
lendirildi. Yaratılan 
olumlu havanın 
devamı için 
"karşılıklı olarak 
güven arttırıcı adım
lar" atılması gerek
tiğine dikkat çek
ilirken "çözüm 
sürecinin gelişme
sine katkı sunmak 
amacıyla" 20 
Ağustos 2005 -

20 Eylül 2005 tarih
leri arasında silahlı 
güçlerini "aktif 
savunmadan pasif 
savunma pozisy
onuna" çekildiği 
duyuruldu.
Terör örgütü "imha 
amaçlı operasyonlar 
karşısında zorunlu 
olarak kendini 
savunma dışında 
herhangi bir silahlı 
eylemin düzenlen
meyeceği" ni belirtti.

AROL MOBİLYA s
I

MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP

3' ÜÇ KAPILI GARDROP
PROFİLLİ GARDROP
VESTİYER - KOMİDİN

<=»- KARYOLA - ŞİFONYER
KİTAPLIK

«=*- ÇALIŞMA MASASI
BİLGİSAYAR MASASI

ADA PANSİYON“KALİTEDE ÖNCÜ,
FİYATTA ÖLÇÜ”

Bu yaz sezonuda hizmetinizde
Mrk.: Hamidiye Mah. Kumru Sok. No:1 w । 1

Tei: (0.224) 514 30 52 gemlİk Dereagzı Mevkii ■ Büyükkumla / GEMLİK
Şb.: Davutkadı Mh. F.S.M. Cad. o j

Yavuzlar Apt. 13 No:1 43/C BURSA Rezervasyon Tel: 539 03 03
Tel: (0.224) 363 98 72 *
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İşte yeni eğitim
yılındaki 15 yenilik

OSS ve YDS sonuçları açıklanıyor

Eğ iti m-öğreti m yılı 
okulların teknolojik 
alt yapısından fiziki 
durumuna, müfredat
tan liselerin dört yıla 
çıkarılmasına kadar 
uzanan 15 yenilikle 
başlayacak. Peki 
neler değişiyor? 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın gerçek
leştirdiği 15 yenilik, 
okulların açılacağı 12 
Eylül'de uygulamaya 
geçiyor. Bu yenilikler 
arasında, müfredat 
değişikliği, yeni 
donanımlı okulların 
hizmete girmesi, . 
liselerin dört yıla 
çıkarılması da var. 
Bu yeniliklerin başın
da müfredat değişik
liği geliyor. 
Geçtiğimiz yıl pilot 
uygulaması yapılan 
yeni müfredat artık 
uygulamaya giriyor. 
İlkokul 1, 2, 3, 4, 5, 
ve 6'ncı sınıflar 
yepyeni ders kita
pları ve içerikleri ile 
karşılaşacaklar.
Bu yıl ortaöğretime 
yeni girenler de farklı 
bir müfredatla ders- 
başı yapacaklar. Bu 
yıl başlayanlar liseyi 
dört yil okuyacak- 
Hazırlanan yeni ders 
çizelgelerinde der
sler dört yıla yayıldı. 
Sosyal aktivitelere 
de ağırlık verildi. 
Anadolu ve süper 
liselerdeki hazırlık 
sınıfı kaldırıldı. 
Hazırlıkta okutulan 
dil dersi dört yıla 
yayılacak. Yabancı 
dil öğretiminde 
öğrencilere konuşma

ELEMAN ARANIYOR

Elektrik konusunda 
deneyemli eleman aranıyor 

AYDIN MADENCİLİK 514 00 60

ağırlıklı eğitim verile
cek. Bu yıl modern 
mimariye sahip, 
donanımlı yeni 
okullar da açılıyor. 
'Gelenekten gele
ceğe' projesi ile 
Jnşaa edilen okullar
da öğrenciler farklı 
bir mimari ile 
karşılaşacak. Bu 
okulların teknolojik 
altyapıları da yeni 
müfredata uyumlu 
olarak hazırlandı. 
Derslere bilgisayar 
desteği
Yeni sistemle ilk ve 
orta öğretim kurum: 
larına bilgisayar 
takviyesi yapıldı. 
Kademeli olarak tüm 
okullarda bilgisayar 
taboratuva rları h azı r- 
lânacak. 120 bin bil
gisayar alımı için 
ihale yapıldı. 43Jsin 
okulun hızlı internet 
bağlantısına sahip 
olması için çalış
malar sürüyor 
Tüm öğretmenlere 
yeni müfredat 
doğrultusunda 
değişen eğitim 
anlayışına kılavuzluk 
edecek kitaplar 
dağıtılacak. Ayrıca 
öğretmenler bu yıl
dan itibaren aday 
öğretmen, öğretmen, 
uzman öğretmen ve 

başöğretmen olarak 
dört ayrı kademede 
görev yapacak. 
İlk ve ortaöğretimde 
100 roman 
okutulacak 
Akademisyen, yazar, 
gazeteci ve bili- 
madamlarından 
oluşan komisyonun 
belirlediği.100 temel 
eser de öğrencileri 
bekleyen yenilikler
den biri olacak. Hem 
ilköğretim hem de 
ortaöğretimde müfre
data uyumlu 100 
roman okutulacak. 
Daha çok çocuğun 
okul öncesi eğitim
den yararlanması 
için özellikle maddi 
zorluğu olan ailelere 
yönelik girişimler 
sürüyor. 36-72 ay 
çağındaki çocukların 
anaokullara gönder
ilmesi için velilerden 
aidat alınmayacak. 
Ana sınıflarının 
tamamında ikili 
eğitime geçilmesi de 
planlanıyor.
Bu yıl Milli Eğitim 
ailesine 10 bin öğret
men daha katılacak 
ve kitaplar yine 
ücretsiz dağıtılacak. 
Toplam. 105 milyon 
ders kitabı 12 eylül 
sabahı sıraların 
üzerinde olacak.

19 Haziran da yapılan 
ÖSS ve 26 Haziran'da 
yapılan YDS 
sonuçlan bugün 
ÖSYM tarafından 
açıkanıyor. Adaylar 
sonuçları internet 
Üzerinden 
ve cep telefonların
dan öğrenebilecek, 
öğrenci Seçme 
Sınavı (ÖSS) ve 
Yabancı Dil Sınavı 
(YDS) yerleştirme 
sonuçlan, yarın 
saat 10.00'da açık
lanacak.
öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nden 
ÖSYM) yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
19 Haziran 2005 
tarihinde yapılan 
ÖSS ve 26 Haziran 
2005 tarihinde 
yapılan YDS 
sonuçlarına 
göre adayların yük
seköğretim 
programlarına

j Öğrencilere açık kontenjan uyarısı
Okullarda açık kon
tenjan sayısının 
geçen yıllara göre 
daha az olması bek
leniyor. Okul seçi
minde 2^ yer
leştirmeyi bekleyen 
adayları hiçbir okula 
girememe riski bek
liyor.
Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Sınavı 
(OKS) 2. yerleştirme 
başvuruları, 27 
Ağustos-2 Eylül tar
ihleri arasinda 
yapılacak.
Kazandığı okula kayıt 
yaptırmayıp 2. yer
leştirme için başvu
ruda bulanacak 
adayların, hiçbir 
okula yerleşememe 
riskini göz önünde 
bulundurmaları 
gerekiyor.
Fen Bilimleri Merkezi 
Dershanesi LGS 
Rehberlik Birimi 
uzmanları, OKS 2. 
yerleştirmeye başvu
racak adayların 
nelere dikkat 
etmeleri gerektiğini 
şöyle sıraladılar: 
"2. yerleştirme döne
minde başvuru yap
mayı planlayan aday
lar eğer 1. yer
leştirme sonucunda 
okul kazanmışlarsa 
bu okula kayıt yaptır
mamak koşuluyla 2. 
yerleştirme için 
başvuruda bulun
abilirler. Ancak 1.

yerleşme durumları, 
yarın saat 
10.00'dan itibaren 
açıklanacak.
Adaylar sonuçları 
internetten ve SMS 
yoluyla cep telefon
larından 
öğrenebilecek.
Yerleştirme sonuçları 
ve kayıt işlemleri 
aynı saatte ÖSYM'nin 
internet sayfasında 
yer alacak.
Sonuçlar 

yerleştirme sonunda 
okullarda kalacak 
açık kontenjan 
sayısının geçen yıl
lara oranla daha az 
olacağı bekleniyor. 
Çünkü bu yıl sadece 
bir tane ek yer
leştirme olacak. 
Oysa geçen yıl 4 kez 
ek yerleştirme 
yapılmıştı. Bu yüz
den kazandığı okula 
kayıt yaptıran öğren
ci sayısında artış 
olması bekleniyor. 
Bu nedenle 
kazandığı okula kayıt 
yaptırmayıp 2. yer
leştirmeyi bekleyen 
adayların 2. yer
leştirme döneminde 
bir okulu kazanması 
geçen yıllara göre 
daha riskli görün
mektedir. Bununla 
birlikte OKS'de üst 
grup puana sahip 
olan öğrencilerin 
özel fen liseleri ve 
diğer özel okullardan 
burslu okuma teklifi 
alıp bu okullara kaya
bilecekleri ve bunun 
da üst gruptaki 
okullarda kontenjan 
yaratacağı göz

"http://oss.osym. 
gov. tr", 
"http://oss2005.osym. 
gov.tr" internet 
adresleri ile "AVEA 
6777", 
"Telsim 3366" ve 
"Turkcell 3366" kısa 
mesaj servislerinden 
ve wap 
uyumlu cep telefon
larından 
"http://wap.osym. 
gov. tr" adresinden 
öğrenilebilecek.

önünde bulundurul
malıdır."/ 
**1. Yerleştirme 
sonuçlarına göre 
okul kazanamamış 
adaylar da 2. yer
leştirme için başvu
ruda bulunabilecek
ler.
**2. Yerleştirme 
döneminde başvuru
da bulunacak adaylar 
1. yerleştirmedeki 
tercihlerine bağlı 
kalmaksızın en çok 
sekiz tercih yapabile
cekler.
Kontenjanlar internet 
sitelerinden duyuru
lacak * .
2. Yerleştirme için 
başvuruda bulu
nacak adaylar tercih 
edecekleri okulların 
açık kontenjan ve 
taban puanlarını 26 
Ağustos 2005 tari
hinde 
www.sinavlar.meb.go. 
v.tr adresinden 
öğrenebilecekler, 
daylar 2. yerleştirme 
sonuçlarını 7 Eylül 
2005 tarihinde 
www.meb.gov.tr 
adresinden 
öğrenebilecekler.

http://oss.osym
http://oss2005.osym
http://wap.osym
http://www.sinavlar.meb.go
http://www.meb.gov.tr
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Polisten 'temle m ücadele' laleli
Emniyet, yeni terörle 
mücadele yasasın
da, terör propagan
dasına ağır ceza 
verilmesini ve 
gözaltı süresinin 
uzatılmasını talep 
etti. Polis, yakalanan 
şüphelinin durumu
nun yakınlarına 
bildirilmesinin 24 
saat geciktirilmesini 
de istedi.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, yeni 
terörle mücadele 
yasasına yönelik 
taleplerini Adalet 
Bakanlığı’nda ilgili 
komisyona iletti. 
Adalet Bakanlığı’nda 
oluşturulan komisy
onun Terörle 
Mücadele 
Kanunu’nda değişik
lik yapılmasına 
ilişkin kanun tasarısı 
taslağı üzerindeki 
çalışmaları sür

erken, Emniyet 
Genel
Müdürlüğü’nün tale
pleri yazılı olarak 
komisyona iletildi. 
Emniyet’in talepleri 
şöyle:
Terör propagandası 
terör suçu olarak 
terörle mücadele 
yasasına girmeli.
Terör örgütlerine 
sempatizan 
kazandırmaya 
yönelik bölücülük 
propagandası ağır 
cezai müeyyideye 
bağlanmalı.
Yasaya “propagan

da yapmak” ifadesi 
ilave edilmeli.
Her türlü yazılı ve 
görsel propaganda 
aracı, terörü öven 
açıklama yeniden 
suç kapsamına alın
malı..Örgüte ait 
amblem ve işaret
lerin taşınması, üni

formayı andırır 
giysileri giyilmesi bu 
kapsamda değer
lendirilmeli.
Soruşturmanın 
güvenliği açısından 
yakalanan şüphelin
in durumunun 
avukatlarına ve 
yakınlarına 
bildirilmesi 24 saat 
süreyle geciktir
ilmen.
Türkiye genelinde 

yürütülen soruştur
malar için 
4 günlük gözaltı 
süresi uzatılmalı.
Cezaevinde bulu

nan ve soruşturmayı 
aydınlatacağına 
inanılan örgüt men
supları 
sorgulanabilmeli.

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Aâar’dan memurlara destek V
DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, kamu işv
eren temsilcileri ile kamu çalışanları 
sendikaları arasında devam eden toplu 
görüşmelerde, işin ciddiyetinin ortadan kay
bolduğunu ve magazinsel bir havaya 
dönüştüğünü savundu.
Ağar, parti genel merkezinde Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet Aksu ve beraberindeki 
yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Toplu 
görüşme sürecinde, hükümetin kendi 
ekonomik göstergesini kendisinin yalan
ladığını ileri süren Ağar, mevcut tablonun 
hükümetin söylediği gibi parlak bir durumun 
söz konusu olmadığını savundu. Toplu 
görüşmelerin magazinsel bir havaya 
dönüşerek, işin ciddiyetinin ortadan kay
bolduğunu ileri süren Ağar, "Meseleyi iyi 
kavramayan, kamu görevlilerine bir yük 
gözüyle bakan bir hükümet anlayışının 
ortaya çıkaracağı bir olumlu sonucun ola
mayacağı bugünden görülmektedir" dedi. 
"Bizim için mesele üzüm yemektir, bağcı 
dövmek değildir" diyen Ağar, kamu çalışan
larının toplu görüşme sürecinde yanlarında 
olduğunu belirterek, "Meselenin temel bakış 
açısı hükümetin yanlış bakış açısından kay
naklanmaktadır. İşçiyi, memuru, emekliyi bir 
yük olarak gören ve bütün uyguladığı 
ekonomik programlarda onlarla ilişkin bir 
iyileştirme görülmeyen bir bakış açısının bir 
yere meseleyi taşıması mümkün değildir. 
Pazartesinden sonra yapılacak olan 
görüşmeler inşallah bizi yanıltır. Esas olan 
burada topyekün bir programa ihtiyaç 
vardır" diye konuştu.

Tl; 11

UNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ ÎS1

Ne* 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.

Nevy Holland Trakmak 
Orhangazi Bayii

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

UNVER TRAKTÖR

* 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
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Motorine 1 ayda üçüncü zam
Son olarak 9 ve 11 
Ağustos'ta zam gören 
motorin fiyatlarına 
yine zam geldi. 
Rafineri çıkış fiyatına 
zam yapan Tüpraş'ın 
yeni fiyatları pompa 
fiyatlarına anında 
yansıdı.
Motorinin rafineri 
çıkış fiyatına, bugün
den geçerli olmak 
üzere zam yapıldı. 
Zammın pompa fiyat
larına, yüzde 4.5 
civarında yansıması 
bekleniyor.
Motorinin çıplak 
metreküp rafineri 
çıkış fiyatı, yüzde 
10.6 oranında artarak 
629.25 YTL'den 
695.85 YTL'ye 
yükseldi.
Motorinin, dağıtım 
şirketlerini 
ilgilendiren 
"vergili" rafineri 
çıkış fiyatı ise yüzde 
4.5 oranında artarak, 
metreküpte bin 729 
YTL'den bin 807.58 
YTL'ye çıktı. Bu arada

kalorifer yakıtı olarak 
bilinen 4 numaralı 
fuel oilin çıplak 
rafineri çıkış fiyatı 
yüzde 8.1, pompa fiy
atını 
ilgilendiren vergili 
rafineri çıkışı fiyatı 
ise yüzde 4 oranında 
yükseldi. TÜPRAŞ'ın 
yaptığı ayarlamanın 
ardından, dağıtım 
şirketlerinin motorin 
pompa fiyatlarını 
belirleyip açıklamaları 
bekleniyor.
Peş peşe üç defa zam 
TÜPRAŞ, 9 
Ağustos'ta motorin 
ve kalorifer yakıtı fiy
atlarına yüzde 4 zam 
yapmıştı. Tüpraş son 
olarak 11 Ağustos'ta 
motorinin rafineri 
satış fiyatına yüzde 
4.2 oranında zam 
yapmıştı.
MOTORİNİN LİTRE 
FİYATI 8 YKr ARTTI... 
Motorinin rafineri 
çıkış fiyatında bugün
den geçerli yapılan 
ayarlamanın ardın

figfj GIDA MÜHENDİSİ 
aytaç ARANIYOR

GEMLİK ZEYTİN İŞLETMESİ

✓ İŞLETMEMİZDE ÇALIŞACAK 
İNGİLİZCE BİLEN

✓ KONUŞMASI D ÜZGÜN 
s TECRÜBELİ
BAYAN GIDA 

MÜHENDİSİ ARANIYOR
TEL : (0.224) 514 41 11 YALOVA YOLU 3. KM. 

CİHATLI KÖYÜ GİRİŞİ - GEMLİK

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

dan, pompa satış 
fiyatları litrede 8 YKr, 
bir başka deyişle 80 
bin lira arttı. Buna 
göre rafineri çıkışın
daki artış, pompa fiy
atlarına yüzde 
4-4.1 oranında yan
sıdı. Ayarlama son
rası motorinin litre 
fiyatı Ankara'da 
2 YTL'den 2.08 
YTL'ye, İstanbul'da 
1.98 YTL'den
2.06 YTL'ye, İzmir'de

ise 1.97 YTL'den
2.05 YTL'ye yükseldi. 

Bu arada
pompa 
fiyatları, serbesti 
kapsamında 
dağıtım şirketleri 
tarafından belirleniy
or. Fiyatlar dağıtım 
şirketlerinin yanı 
sıra aynı 
grubun akaryakıt 
bayileri arasında 
bile farklılık 
gösterebiliyor.
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| Deniz cepheli, tripleks, s;
| Güneş enerjili, havuzlu, |
i LPG ısıtmalı I

GMS : (0 532) 815 86 96

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Üniversite 2005 oyunları
Üniversiteler arası yapılan olimpiyatların 

sayın belediye ve kulüp başkanımın tele
vizyonda da olsa seyretmesini isterdim.

Gündüz yapılan bu maçları seyretmesi 
imkansız ben işi gücü olmayan, bir gaze
teye de bir şeyler yazmak için seyretmek 
mecburiyetindeyim.

İlk olarak şunu belirtmek isterim ve 
bunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. 
Şöyleki; Tesis olmadan, televizyonda 
maçlarını, seyrettiğim sporcular nasıl 
yetişir.

İstediğiniz kadar sporcu olarak dünyaya 
gelin koşacağınız pist, oynadığınız basket
bol, voleybol, yapacağınız spor salonlarınız 
yoksa neye yarar.

Manisa’da yüz akı olan yüzme ve atlama 
havuzu olmasaydı, bu sporları organi-ze 
edebilirmiydik?

Başbakan Devlet ve Spor Bakanı’nı her 
yerde görmek mümkün. Siz sayın 
Başkanım sadece kayıkhane tesislerini 
açarken heyecanınızı ve neşenizi göz
lerinizden okudum.

İşte birçok yazılar yazdım, faydası oldu 
mu? Olmadı mı? Bilemiyorum. Biz bu gibi 
tesisleri kimden isteyeceğiz?

Şu spor meselesinde Gemlik gazeteci
lerine bir açıklama basın toplantısı yap
sanız ne olacak? Ne olduyu bir 
öğrenebilsek.

İzmir’in spor tesislerine hayran kaldım. 
Ben birşey istemiyorum. Belediye tarafın
dan futbolcuya yakışır bir idman sahasıdır. 
İnşallah olur.

Şimdi yazacağım spor dalını seyretmek
ten başka birşey anlamam. BU spor dalı 
her zaman karşımıza çıkan bir dal değil.

Ritmik, jimnastik bayanlar finalini azda 
olsa seyrettim. Spor’un en güzellerinden 
biri. Rusya, Ukrayna, Japonya, 
Azerbaycan, Catonya, Romanya, Amerika 
sporcuların yarıştığı bir spor dalı. 
Müsabakaları televizyondan zevkle seyret
tim. Bu gösterilerde yapılan hareketlerin 
kaç puan olduğunu burada size yazama
yacağım.

Sporcuların bireysel hareketlerinde rit
mik, jimnastik olduğunu biliyorum.

1) Küçük yaşta alınan jimnastik eğitimi.
2) Bale eğitimi
3) Elindeki top veya iple yapılan 

hareketler.
4) Çabukluk ve düzgünlük, göze hoş 

gelmek.
Bunları birarada hata yapmayacak, 

dokuz kişilik jüriden puan alacaksınız.
Bu sporda finalde, bizden kimse yoktu. 

Saat 18.oo’i gösterdiği sırada TRT kanalın
dan Türkiye - İtalya erkekler voleybol 
maçını seyretmeye daldım.

Bu bir yarı final maçıydı, 23 dakida 
süren birinci seti 25-22, 20 dakika süren 
ikinci seti 25-20 ve sinirlerin çok gergin 
olduğu üçüncü seti ise 25-19 yirmibirinci 
dakikada tamamladık.

Şampiyonluk maçını oynayacağız.
İşte milletin yüzünü güldüren bu güzel 

tesislerin Gemlik’imizde de olması 
dileğimdir.

Spikerin konuşturduğu yabancıların ilk 
sözleri teşekkür etmeleri, bu milletimize 
yeter. Yarı final su sponru maçında seyir
ciyi görmenizi isterdim.

Türkiye - Sırbistan Karadağ yarı final 
maçı 7’şer dakikadan 4 peryot, dünyanın 
en iyi takımlarından biriyle oynadık. 7-5 
kaybettik. Rus takımı ile üçüncü maçımızı 
oynayacağız.

283^23332838312^2^^3338383338383;^^
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Daha uzun şiire tok kalmak için”
Sık sık acıkıyor, mid
enizi türlü gereksiz 
şeyle doldurup sonra 
da kilo almaktan 
şikayet ediyorsanız, 
çözümü basit: 
Glisemik indeksi 
düşük besinler tüketin! 
Karbonhidratların 
sağlıklı beslenme 
planında nasıl kul
lanılacağı yıllar boyu 
tartışma konusu 
olmuştur. Ben 20 yıldır 
yapılan beslenme 
araştırmalarına bak
tığımda; yağdan fakir, 
kompleks karbon
hidrattan zengin 
beslenmenin kalp 
hastalıkları, şeker 
hastalığı ve şişman
lığın oluşumunu 
önlemede önemli bir 
yol olduğun yaygın bir 
şekilde vurgulandığını 
gördüm. Ancak 
toplumlar diyetlerinde 
yağı azaltmalarına rağ
men kalp hastalık
larının artmasında 
sadece beslenme değil 
farklı nedenlerin ola
bileceği 
düşüncesindeyim.

Cinsiyet, yaş, fiziksel 
aktivite durumu, 
genetik faktörlerin 
dışında toplumların 
basit karbonhidrat 
alımlarında aşırı tüke
timlerinin kalp 
hastalıkları, diyabet ve 
şişmanlık için risk 
oluşturduğu da bir 
gerçek. Bu nedenle 
karbonhidratların 
sağlıklı beslenmede 
yeri tartışılmaz önemli. 
Bu araştırmalar ve 
bilim merakı farklı kar
bonhidrat kaynakları 
tüketiminin farklı kan 
şekeri düzeylerinin- 
kavranılması ile 
Glisemik İndeks 
kavramı ön plana çıktı. 
İlk önce sadece şeker 
hastaları için 
düşünülen bu indeks, 
daha sonraları kardiy- 
ovasküler hastalıklar 
ve şişmanlığın önlen
mesinde ve 
tedavisinde de etkin 
olduğu görülünce 
sağlıklı beslenme 
stratejileri ile beraber 
anlatılmaya başlandı. 
2002 yılında ilk defa

Avusturalya besin 
etiketlerinde besinin 
Glisemik İndeks değer
lerini etiketleyerek bir 
ilke imza atmıştır. 
Amacı insanları daha 
bilinçli besin seçimine 
yönlendirmektir. 
Glisemik İndeks (Gİ) 
yenilen herhangi bir 
besinin kan şekerini 
yükseltme yeteneğine 
denir. Tükettiğiniz 
besin kan şekerini ne 
kadar uzun zamanda 
ve az miktarda yük
seltiyorsa besinin Gİ 
düşük denir. Gİ düşük 
besinler bireylerin 
daha uzun süre tok 
kalmalarını sağlarlar. 
Ancak besinin Gİ 
değerini etkileyen 
birçok etken bulun
maktadır. Besinin 
içerisindeki nişasta 
miktarı, posa türü, 
pişirme ve hazırlama 
şekli, protein ve yağ 
miktarı gibi...
Besinlerin pişirilme 
şekli, nişasta içeriği, 
protein ve yağ içeriği, 
lif içeriği, hazırlama 
şekli glisemik indeksi 

etkilemektedir.
Pişirme şekli: Örneğin 
karbonhidrat içeriği 
yüksek olan patatesi 
haşlarken oluşan 
glisemik yanıt fırınlan
mış patatese göre 
daha yüksektir. Bu 
nedenle besinleri fırın
layarak tüketiniz!
Nişasta içeriği: 
Kurubaklagiller, tam 
taneli tahıllar (pirinç, 
buğday, mısır vb...) 
makarna, kuskus, muz, 
ekmek yüksek oranda 
nişasta içerirler ve 
glisemik indeksleri 
düşüktür.
Saflaştırılmış ve basit 
şeker içeren besinler
den kaçının.
Protein-yağ içeriği: 
Besindeki protein ve 
yağ miktarı besinin 
mideden boşalımını 
geciktirir ve glisemik 
yanıta cevabı da 
düşük olur. Örneğin 
yağlı sütler light süte 
oranla daha düşük 
glisemik yanıt verirler. 
Lif içeriği: Besinin 
posa içeriği arttıkça 
sindirimi geçikir ve 

glisemik yanıtı da 
düşük olur. Kepekli 
besinlerin 
saflaştırılmış besinlere 
oranla glisemik indek
sleri düşüktür.
Örneğin, kepekli 
ekmek, çavdar 
ekmeği, kepekli pirinç, 
kepekli spagetti, kuru 
fasülye, mercimek, 
nohut, soya fasülyesi, 
iç bakla, elma, grey
furt, portakal, şeftali. 
Besinin lifinden yarar
lanmak istiyorsanız 
kabuklarını soymadan 
tüketiniz.
Hazırlama şekli: Yine 
besinleri parçacıklar, 
püre, suları 
çıkartılarak tüketmek 
glisemik yanıtı arttırır. 
Meyveleri suyu yerine 
bütün olarak tüketmek, 
patatesi püre yerine 
fırınlayarak bütün 
tüketmek, makarnaları 
küçük parça yerine 
(boru, kelebek, spiral) 
spagetti olarak tüket
mek glisemik indeksi 
düşürür ve daha kolay 
kilo vermenize yardım
cı olur.

Not: Besinleri tüke
tirken bütün halde 
tüketin, parçalara ayır
mayın. Besinleri 
pişirirken mümkün 
olduğunca besinin 
kendi suyu veya çok 
az su ile düdüklü 
tencere veya buharda 
pişirin, 
Gİ etkileyen birçok 
etken olsa dahi, beyaz 
ekmek veya şekerin 
kan şekerini yük
seltme düzeyi temel 
alınarak hangi besin 
ne kadar değerli 
olduğunu bilmek hiç 
de zor değil. Aşağıda 
bulunan tabloda besin
lerin glisemik indeks 
değerlerini göre
ceksiniz.

HAÇİN m
Yazan : Zebercet COŞKUN

Çırpındı ayaklar kısa bir süre,bir hırıltı 
daha oldu, sonra ayaklar kıpırtısız kaldı.

Gitti! Gitti! Galan ne ederseniz edin! 
Zahitim kurtuldu... Cennette!. Yine de başını 
ondan yana döndürecek gücü yok... Bitti 
artık, Kurtuldu.

Kazma kürek çalışan jandarmaların 
başında Aram çavuş dikiliyor. Lamba tutuy
or onlara. Gözleri iyice açık şimdi. 
Akı,karası ortada... Çevreye fıldır fıldır 
bakıyor.

Başka?
Başka yok! Yemin ettim... Gavur 

muyum, yalan yere yemin edeyim? Ölüyo
rum işte, ne diye yalan söyleyim?

Ahırın orta yerinde kocaman bir çukur 
açıldı. Islak, küf kokulu bir toprak yığını var 
çukurun yanında. Dört jandarmanın dördü 
de çalışıyor, bir tek Aram var tepeden 
bakan.

«Canıma kıymazlar mı ola? Zahit gitti... 
Avratlar desen yok ortada. Kızlar yok., ne 
olduysa oldu; elimden bir şey gelmez... 
Canıma kıyarlar mı ola? Götürsünler öteki
lerin yanıya... Soğukla, açlıkla cenkleşmek 
ne kötü de olsa, ölüm bir bakıma selamet 
de olsa istemem... Rahat döşeğinde bile 
korkar kişi ölümden... Bu haydutların 
arasında... Ellerinde kazma kürek... Yerlerde 
kerpetenler, tornavidalar... Can bu... Tatlı... 
götürsünler beni ötekilerin yanıya...»

Jandarmalar çukurun içine girdiler. 
Kazmalar bir yana atıldı. Gücile kocaman, 

kara küp çıktı ortaya. Küf kokuyor ahırın içi.
Kimse ilişmesin! dedi Aram. Ali efen

dinin yanına geldi. Elinde kara bir kırbaç, 
arada toprağa indiriyor, saman yığınlarının 
üstünde şaklatıyor. Ali efendinin gözü 
küpte. Gönlünden neler geçiyor Tanrı bilir... 
Aram'ın yanına geldiğini bile anlamadı. 
«Kısmet gavurunmuş!» diyor. Kırbaç 
suratında şakladı birden. Gözleri kocaman 
açıldı Ali efendinin ama bağırmadı. Çıkmadı 
sesi. Bir daha, bir daha... kımıldamıyor Ali 
efendi.

Başka?
Ellerini iki yana açtı.

Vardır, söyle!
Köpek! diye bağırdı sonunda. 

Köpekler! Aldınız ne varsa... Öldürün galan!
Yook! Ölmek öyle kolay değil... Azar 

azar... bağıra bağıra gebereceksin!.. Zahit 
gibi. Biz yaşayacağız bundan öte... Altının, 
malın, mülkün safasını biz süreceğiz...

Öteki jandarmalar küpün başında.
- Kerpetenleri hazırlayın!
İsteksiz kalktı bir tanesi. İki lambanın 

ikisi de yerde, toprağın üstünde şimdi. 
Kocaman kara gölgeler duvarlarda oynaşıy
or, irileşip ufalıyor.

Bir gümbürtü oldu tam o sırada. Öyle ki 
sanki toprak sarsıldı, sanki duvarlar çatır
dadı.

«Bu ölüm mü ola?» diyor Ali efendi 
içinden. «Ya da beni kurtarmak için yer 
gök yarışa çıktı.»

Aram çavuş çevresine bakındı. 
Jandarmalar oldukları yerde kaldılar. Önce 
çevreye, sonra birbirlerinin yüzüne baktılar.

Bir daha sarsıldı duvarlar. Toprak titredi, 
sokakta çığrışlar oldu.

Geliyorlar! Geliyorlar! Zahitimin 
öcünü almağa!.. Bizimkiler.

Aram çavuş Ali efendinin yanından çekil
di, küpün başına gitti.

Susturun şunu! dedi. Vakit yok uzun 
boylu.. Tezce bitirin işini.

Geliyorlar! Kahkahalar atıyor Ali 
efendi. Sonra acı acı bağırmaya başladı, ve 
sonra da sesi kesildi.

Jandarmalar hiçbir şey olmamış gibi sıra
landılar küpün çevresine.

Kumandanın payını nereye koya
cağız? Cebeciyanın ki?

İki mendil açıp, doldurun! Bu 
kadardı; deriz... Birer mendil dolusu sarı 
lira!.. Yeter... Taş attılar da kolları mı yorul
du?

ON İKİNCİ BÖLÜM
Çeşbek denilen tepenin ardında dört beş 

küçük Türk köyü vardır. Çeteler orada 
barınıyorlar. Köylü, nesi var, nesi yok veriy
or, yağdırıyor. Haçin demek kendi köyleri 
demek. Her birinin en azından bir iki canı 
var içerde. Anası, babası, bacısı, hısım 
akrabası... Haçin Türklerinin çoğu yukarı 
yukarı köylerden inip yerleşmiştir Haçin'e. 
Ya da kızını gelin vermiş, oğluna gelin 
almış... Kış boyu her biri adandı, bir ağıt 
yaktı.

«Yirmi bin askerlik yardım gelmiş 
Haçin'e... Fransız askeri...»

Hamurcu Gediği'nin orada ortaya çıkıv- 
eren düzmece askerleri kaya ardlarına 
gözlenip seyrettiler... Naime, Faik cam 
önünde karşı tepeleri gözlerlerdi, kara göl
geler görünürdü gözlerine arada. Bir görür
ler, bir yitirirlerdi kara gölgeleri. İşte bu 
dağın köylüleriydi onlar. Sonra sonra 
Kuvayi Miliiyenin gözcüleri de katıldı onlara.

Haçin yolu kapandı kapanalı dışardaki 
içerdekinden böyle haber alır oldu.

Devamı var...
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Bilinçsiz kullanılan klor kanser yapıyor
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Sağlık Bakanlığı, 
suyun mikroplardan 
arınması için kul
lanılan klorlama 
işlemiyle ilgili uzun 
yıllardır yaşanan 
tartışmalarına son 
noktayı koydu.
Klorun hastalıkları 
azalttığının kanıt
landığını belirten 
bakanlık, ancak 
klorun bilinçsizce ve 
fazla miktarda kon
trolsüzce kullanıl
ması halinde 
kansere yol açabile
ceği uyarısında 
bulundu.
Sağlık Bakanlığı 
Gıda Güvenliği Daire 
Başkanhğı'nca hazır
lanan, "Gıda, Su ve

nel 
sin

hiç 
'ğıda 
besin, 

deks

Beslenme 
Konusunda Sık 
Sorulan Sorular" 
isimli kitapta yer 
alan bilgilere göre, 
hastalık yapıcı bak
terileri yok etmek 
için suya konulan 
bir dezenfektan olaı 
klorun, bilinçli kul
lanılması gerekiyor.

1 Çekil-

kuzun

Ali
ladı, ve

n

80 yıldır klorun 
hastalıkları azalt
tığının kanıtlandığını 
belirten bakanlık 
uzmanları, "Ancak 
klor bilinçsizce ve 
fazla miktarda kon
trolsüzce kullanılırsa

sudaki diğer kirletici 
maddeler ve organ
ize maddelerle bin
leşerek kloroformu 
(trihalometan) oluş
tururlar.
Dezenfeksiyon yan 
ürünü denen bu 
içeriğin kanser gibi 
başka sağlık prob
lemlerine yol açması 
mümkündür. Suda 
halometarnlar mey
dana gelmiş ise bazı 
yöntemlerle miktar
ları düşürülebilir. 
Bunlar havalandır
ma, aktif karbon 
ilavesi ve arıtımdır" 
uyarısı yaptı. Su ile 
bulaşan hastalıkların 
sayısının fazla 
olduğunu ifade eden 
uzmanlar, su 
üzerinde şu analiz
lerin yapıldığını kay
detti:
"Görünüm, renk, 
bulanıklık, toplam 

sertlik, klorür, 
iletkenlik, nitrit, 
amonyak, nitrat, 
demir, kurşun, man
gan, alkalinite, pH, 
toplam bakteri ve 
koliform bakteri. 
Uzmanlar, su ile 
bulaşan ve suyun 
neden olduğu 
hastalıkları ise şöyle 
sıralıyor: "Özellikle 
ılıman ve sıcak 
iklimlerde insan ve 
hayvan dışkısı ile 
kirlenen suda 
mikroorganizmalar 
rahatlıkla taşınır. 
Aynı su şebekesin
den çok kişinin 
yararlanması ve bak
teriyi alması 
nedeniyle patlama 
tarzında salgınlar 
çıkar. Bu gruptaki 
mikroplar suda pasif 
olarak taşınır. Tifo, 
Kolera, Viral Hepatit 
bu gruba giren 

hastalıklardandır. 
Korunma yöntemi 
suyun niteliğinin 
iyileştirilmesi, yani 
temiz tutulmasıdır." 
"SU 
YOKLUĞUNDAN 
KAYNAKLANAN 
HASTALIKLAR" 
Uzmanlara göre, 
suyu çok kıt olan 
yörelerde kişisel 
hijyenin sürdürülme
si güçleşir. Bedenin, 
yiyecek mad
delerinin, mutfak 
kap-kacağının ve 
giysilerin yıkan- 
mayışı nedeniyle 
hastalığın bulaşma 
ihtimali artar.
Trahom ve bazı 
barsak hastalıkları, 
örneğin basilli 
dizanteri bu grup
tadır, 
Önlenebilmeleri için 
suyun niteliğinden 
çok niceliği önem
lidir. Kullanılan su 
miktarı arttıkça 
hastalığın 
önlenebilirliği artar. 
Türkiye'de çok sık 
görülmeyen bir 
grubu oluşturur.
Bazı parazit yumur
taları suda yaşayan 
omurgasızlarda, 
örneğin salyangozda 
yerleşir ve gelişir. 
Olgunlaşan larvar- 

alar suya dökülür, 
suyun içilmesi ya da 
su ile ilişki sonucu 
enfeksiyona yol 
açar. Şistozomiyazis 
bu grubun tipik 
örneğidir. 
Güneydoğu 
Anadolu'da sulu tarı
ma geçilmesinin bu 
sorunu da birlikte 
getireceği 
düşünülmektedir. 
Şimdiki durumda 
bizde daha çok Viral 
Hepatit ve tifonun 
bulaşmasında rol 
oynayan midye 
örnek olarak göster
ilebilir. Korunmada 
suyun kirlenmesinin 
önlenmesi kadar, 
suda yaşayan 
aracıların ortadan 
kaldırılması da 
önemlidir.
Türkiye'de 
sivrisineklerin yol 
açtığı Sıtma bu 
gruba girer. Durgun 
su birikintilerinin 
ortadan kaldırılması 
ve suyun borularla 
taşınması ile 
önlenebilir.
Tüketiciye sağlıklı 
su ulaştırılması 
insan sağlığı ve 
bulaşıcı hastalıkların 
önlenmesi bakımın
dan önemlidir. Bu 
nedenle içme ve kul

lanma sularının 
sağlık açısından tak
ibi (kimyasal ve 
mikrobiyolojik anali
zlerin) ile ilgili 
mevzuatı Sağlık 
Bakanlığı hazırlıyor. 
Bakanlık, ambalajlı 
suların (kaynak 
suyu, içme suyu, 
doğal mineralli 
sular) istihsali, 
ambalajlanması, 
satışı ve denetlen
mesi ile ilgili mevzu
at hükümlerini yer
ine getiriyor. 
Bakanlık, insan 
sağlığı açısından 
risk teşkil eden 
suların tüketilmesine 
ise izin vermiyor. 
Suların etiketinde 
suyun adı, cinsi, 
dolum yeri adresi, 
Sağlık Bakanhğı'nca 
verilen iznin tarih ve 
sayısı, bakanlığın 
uygun gördüğü 
uyarılar, bakanlığın 
izni ile suya uygu
lanan işlemler, 
suyun sahip olduğu 
parametreler yer ahr. 
İmal ve son kullan
ma tarihi ile parti ve 
seri numarası etiket 
üzerine yazılabildiği 
gibi, kap veya kapak 
üzerine de görünür 
şekilde yazılmış 
olmalıdır.

gibi sıra-

oya-

u san
M yorul-

i dört beş 
■ada 
yok verif 
köyleri 
iki canı 
hısım 
u yukan 
r Haçirie 
gelin

, bir ağıt

telmiş

laya çıkı* 
dlarına 
ıık cam 
di, kara 9* 
la. Bir 
i. İşte bu 
ı sonra ı 
katıldı (< 

lı d işarda*’ 
oldu.

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.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

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

HASTANELER

Devlet Hastanesi 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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
51310 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
51313 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnız 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova (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 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

513 14 25

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ
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ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ
2005 YILI İLKÖĞRETİM GURUR TABLOMUZ

İFEN LİSESİNİ KAZANANLAR ■ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİNİ KAZANANLAR

Pelin KAYA
Burcu CURA

YALOVA FEN LİSESİ
YALOVA FEN LİSESİ

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİNİ KAZANANLAR

Yunus Emre Cinel İbrahim Önal Anadolu Öğretmen Lisesi
Yasin DEMİR YALOVA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Uğur Barkın SUBAŞI 
Cevat TANER 
Hatice Gürsoy 
İrem ATAY 
Sımla Buket ERDENİZ

Uğur AYDIN

ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 
ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 
ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 
ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 
ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 
ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ

BURSA ANADOLU LİSESİNİ KAZANANLAR Merve Beğüm ÇAVUŞOĞLU ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ

Necati ERES 
Cengiz OBUZ 
Onur YÜKSEL 

Melih PEHLEVAN 
Tuncay FİDAN 

Ece ÇAKIR

BURSA ANADOLU LİSESİ
ULUBATLI HAŞAN ANADOLU LİSESİ 
BURSA ANADOLU ERKEK LİSESİ 
BURSA ANADOLU ERKEK LİSESİ 
BURSA ANADOLU ERKEK LİSESİ
BURSA ANADOLU KIZ LİSESİ

Cansu HAN 
Serkan GÜL 
Yiğit ÇETİN 
Zeynep GEDİK

ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 
ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 
İZNİK ANADOLU LİSESİ 
EYNESİL ANADOLU LİSESİ

AND. TEK. - AND. MES. - END. MES. LİSE. KAZANANIMI^

Merve Nur YILDIRIM TURAN TAYAN ANADOLU LİSESİ 
Ebru DEHMEN TURAN TAYAN ANADOLU LİSESİ

CELALBAYAR ANADOLU LİSESİNİ KAZANANLAR/!?

Mine YAĞCI Nazım Cemal ÜNAL Nurhayat AKAY
Uğur KAYA Hatice Kübra YILSERİ İsmail Hakkı YAVUZ
Alican PARLAK Rıfat KAHRAMAN Hüseyin SARIM
Aziz Nihat GÜRSOY Cemal Önder KORUKÇU Gözde İLHAN
Yasemin TUMBA Kadir TURAN Büşra CİRİT
Gülseren GÜLEÇ Miray SEVİŞ Melike Nur DALSAL
AysuKORAY Nilgün TEKEŞ Necmi KAYACIK
Müge ÖZ Cenkay KAYAN Sinan ATALAR
Pınar İKİZ Fatih TANRIVERDİ Buket BAKIR
Safiye KUZEY Yusuf Can ÖZDEMİR Özge EMRE
Gizem BOZAN Simge IŞIKLI Ömer Koray BİLGİÇ
Burak BIYIK Betül BUDAK Gamze Gökçe ÇİNİ
NazALYÜZ Deniz ÇİL Recep ADİGÜZEL
Pınar KORKMAZ Ezgi BAŞSOY Bekir DAMAR
Erhan YÜKSEL Murat GÜN SedefŞEŞEN
Nilsahra PAVZANT Cem ÖZCAN Alper DEMİRCİ
Saliha BİÇER Halil ÜNAY Arcan AKYILDIRIM
Ahmet YILMAZ Cem UZUNKAYA Bilkay KAYA
Didem TEMEL İsmail UĞUR Cengiz BELİÇ
Emre ÜNLÜ Esra GENÇ

Eren ÖZKAN 
Sercan UYSAL 
Selin Komit 
Uğurcan YARAN 
Ayça DİNÇER 
Nihan ÖZALP 
Anıl YAŞAR 
Selin ŞIK 
Ertan KAÇAR 
Neslihan APAK 
Ramazan HOŞGÖR 

Ufuk TEMUR 
Nagihan KAYA 
Kübra BAŞARAN 
Alican AMCA 
N.Fatma PALABIYIK 
Özlem ÖZTÜRK 
Cemal ŞENOZAN 
Neslihan ÖZCAN 
Akın ÜNER 
Cemal ŞENOZAN 
Tuğçe ERYAVUZ 
Gizem MALATYA

İsa GÜNER 
Gizem BALIKÇI 
Burak ÇEVİK 
Kemal BAŞARAN 
Çağla ESEN 
Yunus Emre ÇİĞDEM 
Yonca KUMRAL 
İsmail GÜLER 
Şükran SÖNMEZ 
Tacettin ERGİNCAN 
Yunus Emre EKER 
Tolga GENCER 
Hüseyin Erman ÇAKAR 
Tunahan YILDIRIM 
Burak YILMAZ 
Mehmet GÜNGÖR 
Melike YURTSEVER 
Atakan AKAN 
Aynur ESER 
Serhan SEVİM 
Nuray CÖMERT 
Mustafa ALP 
Mehmet FIRTINA

EN ÇOK KAZANDIRAN DERSHANE 
SADECE GEMLİK ŞUBEMİZDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZDİR

Merkez: İstiklal Cad. 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: 514 68 00 

Şube: Camikebir Mahallesi Gemlik Caddesi No: 12 ORHANGAZİ Tel: 573 12 00 
körfez@körfezfendershanesi.com - info@korfezfendershanesi.com

k%25c3%25b6rfezfendershanesi.com
mailto:info@korfezfendershanesi.com


Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Son demler..
Ağustos ayının ortası yazın sonunun 

geldiğini işaret eder.
Küçük Kumla’da yıllardır kahrım, yazın tadı 

birbuçuk ayı geçmez.
Ağustos ortalarında yağan yağmurlardan 

sonra, uzak yerlerden gelenler evlerine döner
ler..

Dün oturduğum balkondan tertemiz havuza 
girenleri saydığımda bir elin parmakları kadar 
bile yoktu.

Çünkü esintiler suyu soğuttuğu gibi sudan 
çıkanı da üşütüyor.

Bu bize bir yazın daha sonlarına 
geldiğimizi anımsatıyor.

Yazın son demlerini yaşıyoruz.
Biliyorum ki; bu sabah kaldığım sitenin 

sokağındaki araçlar daha da azalacak..
İşte böyle bir günde Kumla’nın biraz uza

ğında Haydariye Köyü’nde bir köygünü daha 
kutlandı.

Haydariye orman içinde plato 
görünümünde, Karadeniz evlerindeki yerleşim 
gibi dağınık bir köydür.

Geçimi ormancılık ve az da olsa çilekçilik
tir.

1969-1973 yıllarında dört yıl bu köyde 
öğretmenlik yaptım.

O günlerde elektriksizdi Haydariye Köyü. 
Ulaşım için devamlı köyde bir araç yoktu. 
Adliye Köyü’nden Hüsnü Ağabey taşırdı 
köylüyü..

Bizim çok kağrımızı çekti.. Bu köyün 
kalkınması için oldukça büyük çabalar har
cadım..

Geriye dönüp baktığımda, bazı yenilikler 
dışında, Haydariye Köyü gelişemedi.

Ama, çalışkan muhtarı sayesinde sesini 
duyurmayı başardı.___________

Haydariye Köyü’nün kuruluşunun 130. ncu yıldönümü kutlamaları ile 
geleneksel Köy Günü dün köy meydanında yapıldı. Kutlamalara, AKP Bursa 
Milletvekili Altan Karapaşaoğlu ile siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri 
de katıldılar. Karapaşaoğlu, kültürel etkinliklere tüm ülkede destek verdikleri
ni belirterek, bu etkinlikleri yurtdışında tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.
Dün yapılan 
Haydariye Köyü’nün 
kuruluşunun 
130. yıldönümünü 
ve Köy Günü 
kutlamalarına AKP 
Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu, 
siyasiler, davetliler 
ile köy halkı katıldı. 
Geleneksel hale 
gelen Köy Günü’nde, 
köy dışında bulunan 
Haydariyeliler de 
biraraya geldiler. 
Köy Günü’nde 
konuklara etli pilav, 
ayran ve hoşmelim 
ikram edildi.

Seyfettin 
ŞEKERŞÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Köy gününe katılan AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu, yaptığı konuş
mada, kültür etkinliklerine tüm ülkede destek verdiklerini söyledi,

Bağ-Kur borçlan
yeniden yapılandırılacak

Celal Bayar anılıyor
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, Bağ- 
Kur borçlarının 
sonbahar döne
minde yeniden 
yapılandırılacağını

bildirdi. Akdağ, 
'Hiç kimse vatan
daşa hastaneden 
başka adres 
gösteremez" dedi.

Haberi sayfa 7’de

Türkiye'hin Ş.hcü .. 
Cumhurbaşkanı 
Merhum Celal Bayar 
ölümünün 19. yılında 
törenle anılacak.
Bugün saat 10.00 
Anıt Mezar önünde 
yapılacak saygı 
duruşuyla başlaya

cak olan törene, 
Cumhurbaş kanlığını 
temsilen Basın 
Danışmanı Metin 
Yalman, Başbakan 
lığı temsilen Devlet 
Bakanı Nimet Çubuk 
çu’da katılacak.

Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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■ S Buluşma

Gürhan ÇETİNKAYA

Aklın yolu....
“Evet, asıl kurtuluşa akıl yolu ile 

varabiliriz.
Bunun için de milli mücadelenin ikin

ci safhasını açmalıyız.
Zor ve çetin bir yol.
Bağnazlıkla dar görüşlülükle, ön 

yargılarla, hurafelerle, iliklere işlemiş 
cahillikle, din tüccarları ile belki uyan
mamızı istemeyen dış güçlerle de 
mücadele edeceğiz.

Bunu göze almak ,hepsi ile mücadele 
etmek ,bu güzel toplumu bir daha hiçbir 
gücün sömüremeyeceği şekilde bilgi 
ve bilinçle donatmak zorundayız.

Dünya hızla gelişirken biz yerimizde 
sayarsak geleceğin akıllı nesilleri bizi 
affetmez.”

Bu sözler Atatürk’e ait.
Sanki bugünleri öngörmüş gibi gele

ceğe ışık tutan Ulu Önderin sapta
masının ne kadar arkasında dura
bilmişiz.

Atatürk’ün çok güvendiği gençlik 
O’nun kanla, canla, inançla kurduğu 
Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet 
Türkiyesi’ne sahip çıkabilmiş mi?

Öz değerlerini, ulusal kazanımlarım 
koruyabilmiş mi?

Er ya da geç akl-ı selimle düşünerek 
bu sorulara açık, dürüst anlaşılır ve net 
yanıtlar vermek zorunluluğu var.

Sorumluluk da gençlerin.
Gidilecek en doğru yol, başvurulacak 

en önemli kaynak bilim.
Bilime erişmenin tek yöntemi var.
O da araştırmak, çalışmak çok çalış

mak.
Çalışarak üretmek..
Üreterek güçlenmek.
Bilimle, kültürle, sanatla donanan 

ulusların ışığı hep parlıyor.
Geleceği de aydınlatıyor.
Türkiye kendisini sorgulamayan 

geleceği planlamayan “insan tipi”yle 
kabul etsek de etmesek de giderek et 
kişini artıran emperyalist kuşatmanın 
pençesinden kendisini kurtaramayacak.

Sevr’i kararlılıkla yırtıp Lozan’ı 
inançla dünyaya kabul ettiren bir 
ulusun başına bugün yaşananlardan ve 
yaşatılanlardan daha da kötüsü gele
mezdi..

Onun için;
İnançlarımızdan ve ilkelerimizden 

ödün vermeden yaşamak zorundayız.
Ne bölücüye ne de dinsel motifleri 

yönetim biçimine yansıtanlara meydanı 
bırakmamak durumundayız.

Tarihsel geçmişimizden çıkara
cağımız dersler bizim önümüzü açacak 
nitelikte.

Yeter ki çalışmasını bilelim.

" BURSA HAKIMİYeTe "

IKENT GAZETELERİNE 
İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM
TEL : (0.224) 513 96 83

Türkiye’nin 3.ncü Cumhurbaşkanı Celal Sayar ölümünün 19. yıldönümü nedeniyle Umurbey'de tören düzenlenecek

Celal Bavar anılıvor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye'nin 
üçüncü 
Cumhurbaşkanı 
Merhum Celal 
Bayar ölümünün 
19. yılında törenle 
anılacak.
Bugün saat 10.00 t 
Anıt Mezar 
önünde yapılacak 
saygı duruşuyla 
başlayacak.
Törene 
Cumhurbaşkan 
lığını temsilen 
Basın Danışmanı 
Metin Yalman, 
Başbakanlığı 
temsilen Devlet 
Bakanı Nimet 
Çubukçu'da 
katılacak.

Saygı duruşu'nun 
ardından törene 
katılacak resmi

erkan Celal 
Bayar'ın ailesine 
taziyelerini

sunacaklar. 
Anıt Mezardaki. 
törenin ardından 
konferans 
salonunda 
Prof. Dr. İlber . 
Ortaylı tarafından 
"Demokrasiye 
Geçiş" konultı 
konferans 
verilecek.
Umurbey'deki 
törenlerin ardından 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim 
Okulu 
bahçesinde Bursa 
Büyükşehir 
Belediye 
Konservatuarı 
tarafından Türk 
Sanat Müziği 
Konseri verilecek.

Mumcu, nabız yoklamaya geliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Erken seçim 
söylentilerinin 
hızla yayıldığı 
şu günlerde 
siyasi partilerin 
üst yöneticileri ve 
başmanlarının il 
gezileri de 
sürüyor.
Anavatan Partisi 
Genel Başkanı 
Erkan Mumcu, 
bir dizi ziyaretlerde 
bulunmak üzere 
bugün Bursa'ya 
geliyor.
Anavatan Partisi 
Genel Başkanı 
Erkan Mumcu, parti 
teşkilatıyla

BUTTİM'de bir araya 
geldikten sonra 
Umurbey'e gelecek. 
Umurbey'de 
Celal Bayar'ın 
anıt mezarında 
düzenlenecek 
anma törenine 
katılacak olan Erkan 
Mumcu, törenin 
ardından Umurbey 
meydanında bulu
nan kahvelerde 
vatandaşlarla bir 
araya gelerek soh
bet edecek. 
Anavatan Partisi 
Genel Başkanı 
Erkan Mumcu, daha 
sonra Belediye'yi 
ziyaret ederek 
Belediye Başkanı

Fatih Mehmet 
Güler'le görüşme 
yapacak.
Mumcu, 
Umurbey'den yine 
Bursa'ya geçerek 
Kapalıçarşı esnafı 
ile bazı sivil toplum 
örgütlerinin temsil-

çilerini ziyaret 
edecek. Erkan 
Mumcu, daha 
sonra bazı oda 
başkanlarına da 
yapacağı ziyaretin 
ardından 
Bursa'dan 
ayrılacak.

Kız Meslek Lisesi 

çocuk gelişimi mezunu 

boyan eleman aranıyor.

Tel: 51318 02 ■ 03
----------------------------- ------------------------

ADNAN TURAN 
Her türlü araç devir 

Yeni kayıiS&y 
Plaka , Ruhsat, Fenni muayene 

Sigorta işlemleri yapılır.

©M® ö@

Tel : (0.224) 514 62 02İ
GSM: (0.53"T) 933 25 26
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| Haydariye Köyü’nün 130. kuruluş yıldönümü ve köy günü kutlandı

Siyasiler Haydariye’de buluştu
Haydariye Köyü’nün kuruluşunun 130. ncu yıldönümü kutlamaları ile geleneksel köy günü dün 
köy meydanında yapıldı. Kutlamalara, AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu ile siyasi par
tilerin ilçe başkan ve yöneticileri de katıldılar. Karapaşaoğlu, kültürel etkinliklere tüm ülkede 
destek verdiklerini belirterek, bu etkinlikleri yurtdışında tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Haydariye Köyü’nün 
kuruluşunun 130. 
yıldönümünü 
kutlandı.
Haydariye Kuruluş ve 
Köy Günü kutla
malarına, AKP 
Bursa Milletvekili 
M. Altan
Karapaşaoğlu, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
Büyükşehir Belediyes 
Sekreteri Hüseyin 
Konçak, İl Genel 
Meclisi ve Belediye 
Meclis üyeleri, 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt ile 
köy muhtarları, siyasi 
partilerin ilçe yöneti
cileri ile çok sayıda 

davetli ve köy 
halkı katıldı. 
Haydariye Köyü 
Muhtarı Halil İbrahim 
Pak, köylerinin kuru
luş yıldönümü kutla
malarında bir araya 
gelmenin mutlu
luğunu yaşadıklarını 
belirterek, misafirleri 
ne günlerine 
katıldıkları için 
teşekkür etti. 
KÜLTÜRE DESTEK 
AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu* 
da yaptığı konuşma
da, kültür etkinlikleri 
ne tüm ülkede destek 
verdiklerini belirterek, 
"Bu faaliyetleri ülke 
dışında da tanıtmak 
için çalışma içinde 
yiz." diye konuştu. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise 
yaptığı konuşmada, 
Gemlik'te köy günü 
düzenleyen köylerin 
başında gelen 
Haydariye'nin bu tür 
etkinliklere öncülük 
yapmasından gurur 
duyulduğunu 
belirterek, Haydariye 
köyünün ayrı bir 
yeri olduğunu 
söyledi.
GÖZDE'DEN 
MUHTEŞEM MENÜ 
Haydariye Köyü 
kutlamalarında 
geleneksel olarak 
konuklara verilen

.Haydariye Kuruluş ve Köy Günü kutlamalarına katılan 
AKP Bursa Milletvekili M. Altan Karapaşaoğlu yaptığı 

»konuşmada, kültürel etkinlikleri üyke dışında tanıtmak 
[için çalışma içinde olduklarını söyledi

pilav ve ayran bu 
yıl değişikliğe 
uğradı.
Bu yıl özel bir yemek 
sanayiine yaptırılan 
menüde, etli pilav, 
dondurmalı 
hoşmelim tatlısı ile 
ayran ikram edildi. 
Haydariye köyü 
Muhtarlığı önündeki 
çınar altında 
düzenlenen köy 
gününde, güne 
katılan lar yaz 
sıcağında, 
Haydariye Köyü’nün 
serinliğinde 
rahatladılar.
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Gemlik Giresunlular Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yöre insanını bir araya getirmek amacıyla dayanışma gecesi düzenlendi

Giresunlular stres attı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Geleneksel olarak 
her yıl düzenlenen 
Gemlik Giresunlular 
Dayanışma 
Gecesi'ne büyük 
ilgi oldu.
Gemlik Giresunlular 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği'nin yöre 
insanını bir araya 
getirmek amacıyla 

düzenledikleri 
gecede mahalli 
sanatçılar eşliğinde 
halay çeken genç 
kız ve erkeklerin 
yanı sıra folklor 
gösterileri de 
yapıldı.
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu bahçesinde 
düzenlenen 
geceye Belediye 
Başkanı Mehmet

Turgut ile AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin'de katılarak 
yan yana oturdular. 
Siyasi Parti 
ilçe yöneticileri 
ile Gemlik ve 
dışarıdan gelen 
çok sayıda misafirin 
katıldığı gece de 
Giresun ve 
yöresinden 
gelerek Gemlik'e 

yerleşenler hem 
eğlendiler hem de 
birbirleriyle 
sohbet ederek 
hasret giderdiler. 
Gecede ilk 
sahneye çıkan 
mahalli sanatçılardan 
Goncagül, 
sesiyle misafirlere 
unutamayacakları 
bir akşam 
yaşatırken 
Hüseyin Bıçak, 
Güler Aktaş ve 
Ali Alim'de 
okudukları 
mahalli türkülerle 
Giresunluları 
coşturdular.
Akşamın ilerleyen 
saatlerine kadar 
süren Giresunlular 
Dayanışma 
gecesine katılanlar 
bir yıl sonra 
yine buluşmak 
üzere birbirlerine 
randevu vermeyi de 
unutmadılar.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

(JSİSAİ)

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ
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Sağlık Bakanlığı yeni doğan 
ünitelerini takibe aldı

Formula 1 esnaf ve 
otelcileri güldürdü

Sağlık Bakanlığı, 
doğum öncesi, 
sırasında ve 
yenidoğan bebek 
ölümlerinin önlen
mesi programı kap
samında, tüm has
tanelerden teknik 
malzeme ve personel 
sayılarını Bakanlığa 
bildirmelerini istedi. 
Sağlık Bakanlığı Ana 
Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Genel 
Müdürlüğü, il valilik
lerine, "Perinatal 
(doğumun hemen 
öncesi ve hemen 
sonrası) ve Neonatal 
(yenidoğan) Ölüm
lerin Önlenmesi 
Programı" kapsamın
da genelge gönderdi. 
Genelgede, illerdeki 
sağlık kuruluşlarının, 
bakanlıkça hazır
lanan iki formu ivedi
likle doldurarak

Genel Müdürlüğe 
göndermesi istendi. 
Formun ilkinde, has
tane ve yenidoğan 
ünitesinde bulunması 
gereken cihazlar 
sıralanıyor ve sağlık 
kuruluşunda bu ciha
zlardan kaç tane 
bulunduğunun 
işaretlenmesi

isteniyor.
Diğer formda da 
sağlık kuruluşlarının 
yatak sayısı, kadın 
hastalıkları ve doğum 
servisi yatak sayısı, 
kadın hastalıkları ve 
doğum uzmanı, 
pratisyen hekim, 
ebe, hemşire 
sayıları soruluyor.

Formda ayrıca 
geçen yılın 
poliklinik ve doğum 
sayısı, çocuk 
sağlığı ve hastalıkları 
ünitesi fiili yatak 
sayısı ve hastanede 
yenidoğan servisi 
olup olmadığı gibi 
sorulara da yer 
veriliyor.

Bandırma ve Erdek 
ilçesindeki turistik 
oteller, son günlerde 
Formula-1 için gelen 
Alman, İngiliz ve 
Fransız turistlerle 
doldu.
İstanbul'da otellerde 
yer bulamayan 
yabancı turistler, tur 
operatörleriyle ve 
hızlı feribotla 2 saat
te İstanbul'dan 
Bandırma'ya ve • 
Erdek'e geçip iki 
gece konakladıktan 
sonra heyecanlı 
yarışları izlemek için 
tekrar sabah hızlı 
feribotlarla İstan
bul'a gitti. Feribota 
gelen 600 yabancı 

yolcu ve 200 oto, 
bandırma İDO iske
lesinden İstanbul'a 
hareket etti.
Formula-1 heyecanı 
sayesinde şehrim
izdeki 4 ve 5 yıldızlı 
oteller, yabancı tur
istler sayesinde 
dolarken, çarşı 
esnafı da hareketli 
bereketli günler 
geçirdiklerini belirtti. 
Turistik otel sahip
leri Formula-1 
yarışları bitene 
kadar otelleriminin 
rezervasyonlarının 
yabancı turistlerle 
dolmasından mem
nunluk duyduklarını 
açıkladı.

GEMLİK’TE BİR İLK

TOMEJKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

•S SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
J ULTRASONOGRAFİ (US)

^RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
< 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

Z GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00

TOM0KAY
RMrfOUMİ MERKEZİ ULTRASONOGRAFİ

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

,^3aaöi.<wa

;^ıurat«M
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SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Merkezimizde en son teknoloji Ultrasonografi 
Cihazı bulunmaktadır.

Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar hastalık
larını teşhis edebilmekteyiz.

Gebelikte kullandığımız dünyanın en gelişmiş
4 boyutlu Ultrasonografi cihazıyla bebeği anne 

karnında canlı bir şekilde renkli olarak görmekteyiz.

ACİL 
DURUMLARDA 

24 SAAT 
513 65 29 NOLU 
TELEFONDAN 

BİZE 
ULAŞABİLİRSİNİZ

Merkezimizde Spiral Bilgisayarlı Tomografi Cihazı *E| * C4 0 OR 9Û Adres : Dr. Ziya Kaya Mahallesi
ile tüm .Bilgisayarlı Tomografi (BT) çekimleri yapıl- | CLı VİV VV £9 * VV Dutluk Sok No'3 - GEMLİK 
maktadır.

En yeni teknolojiyle gerçekleştirdiğimiz çekimler rau fift OC 4 0 (Eski SSK Hastanesi ile Migrosarasında) 
sayesinde tüm organ dokulardaki hastalıkları teşhis VİV 10 e-mail: tomokay@gmail.com
etmekteyiz. _____________________________ _

mailto:tomokay@gmail.com


22Ağustos 2005 Pazartesi raöfîm
■■■ BUNLUK SİYASİ OAZITfH

Sayfa 6

la anayasa görüşmeleri tıkandı
Irak'ta yeni anayasa 
taslağının son 
olarak 22 Ağüstoş'a 
kadar tamamlan
ması gerekirken lid
erlerin fikir ayrılık
ları yüzünden 
görüşmeler yine 
tıkandı. Taslak 
üzerinde gün boyu 
devam eden 
temaslar sonunda 
Kürt ve Şii gruplarla 
büyük ölçüde anlaş
ma sağlandığı 
söylenirken 
Sünnilcr taslağın bu 
şekilde kabul 
edilmesinin ülke 
için kötü sonuçlar 
doğuracağını belirt
ti. Irak Milli Diyalog 
Konseyi adı altında 
bir bildiri hazırlayan 
Sünniler, isim ver
meden bazı gru
pların anayasa 
taslağını kendi 
çıkarları doğrul
tusunda hazır- 
ladığ.nı iddia etti.

Bildiriyi okuyan 
Anayasa Komisyo 
nu Üyesi Salih El 
Mutlak, "Görüşme 
ler halen devam 
ediyor. Ancak 
birkaç konunun 
çözümü referandum 
sonrasına bırakıldı. 
Anayasa taslağının 
en son şekline göre 
gruplar anlaşmaya 
varamadı, taslak bu 
şekliyle kabul 
edilirse sonuçlar iyi 

olmaz. Buradan 
Birleşmiş Milletler 
ve ABD yetkililerine 
bu konuya müda
hale etmeleri 
çağrısında bulunuy
oruz. Anayasa 
taslağı komisyonu 
15 Ağustos'taki 
ertelemeden sonra 
sadece bir kez top
landı, bu anayasayı 
aynı şekliyle çıkar
mak istiyorlar 
anlamına gelir"

diye konuştu.
Kürt ve Şii grup lid
erlerinin basın açık
lamalarında 
Kürtler'in kuzeyde, 
Şiiler'in de güneyde 
federal bir yapıdan 
yana olduğu ifade 
edilmişti. Ancak 
Sünni kesim ülkede 
federalizmin istikrar 
getirmeyeceğini, 
aksine bölünmeye 
neden olacağını 
savunuyordu

Irak’ta
281 yabancı ' 

gözaltına alındı
Irak'ta, terör eylem
lerine karıştıkları 
gerekçesiyle 281 
yabancının 
gözaltında bulun
duğu bildirildi. 
Hükümet sözcüsü 
Ley t Kubba, Irak 
güvenlik yetk
ililerinin 281 
yabancıyı terör 
eylemlerine 
karıştıkları gerekçe 
siyle gözaltına 
aldığını ve bu kişi
lerin büyük 
bölümünün Arap 
olduğunu söyledi. 
Sözcünün verdiği 
bilgiye göre, söz 

ABONE OLDUNUZ MU?
F3öf!?55 OKUYUN - OKUTUNSffoJJİAJ ABONE OLUN

konusu kişiler 
arasında 4 Türk, 80 
Mısırlı, 64 Suriyeli, 
41 Sudanlı, 22 
Suudi ArabistanlI, 
17 Ürdünlü, 12 İran
lI, 10 Filistinli, 7 
LibyalI, 7 Cezayirli, 
6 Tunuslu, 2 Katarh 
ve 1 İngiliz 
bulunuyor. Diğer 8 
kişinin tabiyetleri 
hakkında bilgi 
verilmedi.
Kubba, bu kişilerin 
çoğunun Iraklı 
vatandaşların 
yardımıyla yaka
landığını söyledi

jüEdJBJöJöJöJ&jRiRisjöiöOyONrnJipfnJrafnJraîpr ı
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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
L VESTİYER - KOMİDİN
- KARYOLA - ŞİFONYER 

KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

XDö“ MA PANSİYON
Bu yaz sezonuda hizmetinizde

Dereağzı Mevkii • Büyükkumla / GEMLİK 
Rezervasyon Tel: 539 03 03
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3aq-Kur borçları 
yeniden yapılandırılacak

Bedava kitabın maliyeti 
512 milyon 400 bin YTL

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Bağ-Kur 
borçlarının sonbahar 
döneminde yeniden 
yapılandırılacağını 
bildirdi.
Erzurum'da gezi ve 
İncelemelerini 
sürdüren Bakan 
Akdağ, Erzurum 
Caddesi'ndeki bir 
çay bahçesinde 
vatandaşların sorun
larını dinledi. Akdağ, 
bir vatandaşın Bağ- 
Kur borcundan 
dolayı sağlık hizmet
lerinden yararlan
madığını belirtmesi 
üzerine, Bağ-Kur 
borçlarının "Vergi 
Barışı Kanunu"nda 
olduğu gibi yapı
landırıldığını, ancak 
arzu ettikleri sonucu 
alamadıklarını 
ifade etti.
İlgili bakanlıklarla

emoaatıkiıüapda eridi
Türkiye Kamu-Sen 
Ar-Ge Merkezi'nin 
araştırmasına göre, 
memur maaşları 
kiralar karşısında 
yüzde 28 geriledi. 
Türkiye Kamu- 
Sen'den yapılan 
açıklamada, 
Türkiye Kamu-Sen 
Ar-Ge Merkezi'nin 
DİE verilerini 
dikkate alarak 
yaptığı araştırmaya 
göre, son iki 
yılda kiralarda 
yaşanan değişimin 
yüzde 49.91 
olduğu bildirildi. 
Araştırmaya göre, 
2003 yılı başında 
ortalama aylık kira

ELEMAN ARANIYOR

Elektrik konusunda
deneyemli eleman aranıyor

AYDIN MADENCİLİK 514 00 60

Bağ-Kur borçlarının 
yeniden yapılandırıl
ması için çalıştık
larını belirten Bakan 
Akdağ, şunları 
söyledi: 
"Bağ-Kur borçları, 
sonbahar döneminde 
yeniden yapı
landırılacak. Bağ-Kur 
borcunu ödememe 
konusunda bir 
alışkanlık var.
Vatandaş, ödemediği 
borçların nasıl olsa 
bir gün hallolacağı 
düşüncesine sahip.

tutarı 164 rtıilyon 573 
bin lira iken, 
2004 yılı sonunda bu 
tutar 246 milyon 721 
bin liraya 
yükseldi.
Aynı dönemde 
memur maaşlarında
ki artışın yüzde 
21.85’te kaldığı

Yeni yapılandırmayla 
beraber sosyal 
güvenlikle ilgili 
ödemeler yapma 
konusunda mutlaka 
disiplinli davran
malıyız."* ■’ 
Bakan Akdağ, vatan
daşların, sağlık kuru
luşlarına gittiklerinde 
boyunlarını bük
memeleri gerektiğini 
belirterek, "Hiç 
kimse vatandaşa 
hastaneden başka 
adres gösteremez" •*.' 
dedi.

I

ifade edilen 
araştırmada, 
memur maaşlarının 
kiralar karşısında . 
yüzde 28 
gerilediği ve bu 
durumun kıt kanaat 
geçinen memuru 
sıkıntıya soktuğu 
belirtildi.

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın (MEB) 
ilköğretim okulu 
öğrencilerine verdiği 
bedava kitabın 3 yıl
lık masrafının 512 
milyon 400 bin YTL 
olduğu bildirildi. Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Araştırma Planlama 
ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanı 
Nurettin Konaklı, 
İhlas Haber Ajansı 
muhabirine verdiği 
bilgide, bu yıl ile bir
likte ilköğretim okulu 
öğrencilerine verilen 
bedava kitap uygula
masının 3 yıllık mas
rafının 512 milyon 
400 bin YTL (512 tri
lyon 400 milyar.lira) 
tutarında olduğunu 
söyledi. Konaklı, 
2003-2004 öğretim 
yılında 82 milyon

Burs ve yurt başvuruları
Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar

-Kurumu (Yurt-Kur) 
Genel Müdürlüğü, 
burs almak ve 
yurtlarda barınmak 
isteyen üniversite 
ara sınıf öğrenci
leri için daha önce 
açıkladığı başvuru 
süresini ikinci 
kez uzattı.
Yurt-Kur, kredi, 
burs ve yurt başvu
rularının 26 Ağustos 
2005 tarihi mesai 
bitimine kadar 
yapılabileceğini 
açıkladı. 2005-2006 
öğretim yılında burs, 
öğrenim ve katkı kre
disi almak isteyen 
üniversitelerin ara 
sınıfında öğrenim 
gören öğrencilerinin 
başvuru süreleri 26 
Ağustos 2005 tarihi 
mesai bitimine kadar 
uzatıldı. Halen bir 
yüksek öğretim kuru-

adet kitap dağıtıl 
dığını ve bunun mas
rafının 157 milyon 
400 bin YTL (157 tri
lyon 400 milyar lira), 
2004-2005 öğretim 
yılında 83 milyon 
kitap dağıtıldığım ve 
bunun masrafının ise 
175 milyon YTL, 
' (175 trilyon lira) 
olduğunu kaydetti. 
Konaklı, 2005-2006 
öğretim yılında ise 

için son fırsat

muna devam eden 
ara sınıf (ön lisans 
ve lisans) öğrenci
lerinin başvuruları 
için 7 Ağustos
2005 tarihine kadar 

tanınan süre, 
öğrencilerin tatil 
döneminde olmaları 
ve müracaatlarını 
belirtilen sürede 
yapamamaları 
gerekçe gösterilerek 
19 Ağustos 2005 tari
hine kadar 
uzatılmıştı.
Yurt-Kur'dan yapılan 
yeni açıklamada, 

masrafın daha da 
artacağını belirtera 
"Yeni öğretim yılında 
masraf daha da arta
cak. Çünkü ders kita
plarına ek olarak 
öğretmenlere öğretim 
kılavuzu ve çalışma 
defteri de dağıtılacak. 
Bu yıl yaklaşık 180 
milyon YTL (180 
trilyon lira) masraf 
yapılacağını tahmil 
ediyoruz" dedi.. “ /

"Müracaatların 
yoğunluğunun 
devam etmesi 
sebebiyle burs, 
öğrenim ve katkı kre
disi almak için 
başvuru süresi 26 
Ağustos 2005 tarihi 
mesai bitimine kadar 
uzatılmıştır" denildi. 
Üniversite öğrenci
leri, başvurularını 
daha önce de olduğu 
gibi, kurumun 
www.kyk.gov.tr' 
internet adresinden 
yapabilecek.

ABONE OLDUNUZ MU?
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Türkiye’yi AB’ye almayacaklar Baykal’dan terör eleştirisi
Saadet Partisi (SP) 
Genel Başkan Vekili 
Recai Kutan, 
Türkiye'nin AB’ye 
alınmayacağını ileri 
sürerek, "Bunlar bizi 
ne kapıdan içeri ala
caklar, ne de bırakıp 
gitmemizi sağlaya
caklar" dedi. 
Partisinin Sivas 
Merkez İlçe 
Başkanlığının 2. 
Olağan Genel 
Kurulu'na katılan 
Kutan, yaptığı 
konuşmada, AK 
Parti hükümetinin 
çalışmalarını eleştir
di. Hükümetin dış 
politikada ülke 
etrafında cereyan 
eden olaylara 
duyarsız kaldığını 
savunan Kutan, iç 
politikada da ekono
minin iyi olmadığını 
söyledi. Kutan, 
Türkiye'nin AB’ye 
alınmayacağını ifade 
ederek, "Birçok ülke 
Türkiye'nin AB'ye 
alınmasına sıcak 
bakmıyor.

Türkiye'nin AB'ye 
girmesi konusunda 
özel statü tanınması 
bir çok ülke tarafın
dan söyleniyor. Bu 
adamların niyeti, 
Türkleri AB'ye 
almak değil, kendi 
başlarına da bırak
mak değildir, içeri 
almayalım, gitmeler
ine de izin vermeye
lim. Ola ki, 'Erbakan 
gibi bir adam çıkar 
800 milyon 
Müslüman cemaati 
bir araya getirir ve 
D-8'i kurarlar 'diyor
lar. Onun için ne ala
caklar, ne de sala
caklar" dedi.
SP Genel Başkanı 
Recai Kutan, 
hükümet yetkililerini 
AB konusunda bir 
çok defa uyardık
larını da belirterek, 
şöyle devam etti: 
"AB, 180 sayfadan 
oluşan bir rapor 
hazırladı. Raporu 
açıklayan sayın 
Başbakan, bu 
raporun Türkiye'nin 

lehine olduğunu 
söyleyerek, yerine 
oturdu. Tercüme 
edildiğinde bu 
raporda haince plan
lar olduğu ortaya 
çıktı. Raporda, Türk 
toplumu içinde 
Kürtler ve Aleviler'in 
olduğu belirtilerek, 
Kürt ve Aleviler'e 
azınlık statüsü 
tanınması isteniyor. 
Vaktiyle Avrupa 
ülkeleri Lozan anlaş
masını imza
lamışlardır. Lozan 
diyor ki, Sırp 
toplumu içerisindeki 
azınlıklar Ermeniler, 
Yahudiler ve 
Rumlardır. Onun 
dışında Kürdü, Lazı, 
Çerkezi, Alevisi, 
Arabi, Boşnağı, 
Arnavudu bu 
ülkenin asli vatan
daşlarıdır. Adamlar 
demek ki, Lozan'ı 
bölmek ve bizi 
toplum olarak 
bölmek istiyorlar. 
Bundan daha 
tehlikeli madde ise

Türkiye'nin güney
doğusundaki su 
kaynaklarıdır. 'Fırat 
ve Dicle nehirlerinde 
inşa edilmiş baraj ve 
sulama hizmetleri 
milletlerarası bir 
kuruluşa 
devredilmelidir' diy
orlar ve ekliyorlar ki, 
'eşitlik ilkesi 
içerisinde bu sular
dan İsrail ve yakın 
komşuları da isti
fade etmelidir'. Siz 
Avrupa'dan herhan
gi bir ülkeye buna 
benzer bir teklif yap
sanız adamlar bize 
'siz kafayı mı üşüt
tünüz?' derler. 
Böylesine hain bir 
teklif karşısında bu 
hükümetten herhan
gi bir reaksiyon çık
madı, sesleri de çık
madı." 
Konuşmasının 
sonunda partililere 
de seslenen Kutan, 
SP'nin iktidara 
gelmesi için hemen 
çalışmalara başla
malarını istedi.

CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, teröre 
başvuranların 
siyasal taleplerinin 
karşılanmasıyla 
terörün önlenemeye
ceğini belirterek, 
terörle sonuç aldık
larını görenlerin, 
daha fazla terörle 
daha fazla sonuç 
almaya çalışacak
larını söyledi 
Baykal, "Başbakan 
Erdoğan'ın 'Kürt 
sorunu vardır* ve 
'daha fazla 
demokrasi ile 
çözülecektir" 
söyleminin, terörle 
mücadeleyi zaafa 
uğrattığını ve 
etnisiteyi siyasal
laştırdığını savundu. 
Baykal, şöyle devam 
etti:
"Bu süreç, Erdoğan'ı 
İmralı'yla pazarlığa 
kadar götürecek bir 
süreçtir. Bu nedenle 
Başbakan'ı bir kez 
daha uyarıyorum. 
Başbakan'ın 
sergilediği 'pazarlığa 
hazır' tavırla terör 
durmaz. Terörle 

sonuç aldıklarını 
görenler daha fazla 
terörle, daha fazla 
sonuç almaya 
çalışırlar. Teröre 
başvuranların 
siyasal taleplerini 
karşılayarak terör 
önlenemez." 
"1 Ekim'e kadar 
eylemsizlik karan*'na 
da değinen Baykal, 
"Kararı açıklayan 
kişi diyor ki, 'Bu 
İmralı'nın talimatı ve 
o bizim liderimiz'. 
İmralı, bu 
Başbakan'ın gir
işimiyle kendisini 
yeniden otorite 
olarak kabul ettirdi, 
iç ve dış kamuoyuna 
da tescil ettirdi” 
dedi.
Deniz Baykal, 
"Teröre, 'Kürt 
sorunu', 'Siyasal 
nitelikte bir sorun' 
demek, 'Bu konuda 
adımlar atarak çözer- 
iz* deyip, terörü göz
den kaçırmak, 
meşrulaştırmak, 
doğallaştırmak çok 
tehlikelidir" diye 
konuştu.-

ÜNVER TRAKTÖR AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ S

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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Tütünde 7 YTL umudu Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

AK Parti Samsun 
Milletvekili Mustafa 
Çakır, tütün üreti
cisinin rahatlaması 
için hükümetin açık
layacağı fiyatın 6 ila 7 
YTL arasında ola
cağını tahmin ettiğini 
söyledi.
Tütünün çok zahmetli 
bir iş olduğunu dile 
getiren Mustafa 
Çakır, tütün fiyatının 
geçen yıl 4 ila 5 YTL 
arasında olduğunu 
hatırlattı. Tütünün 
tarlada çalışan 
çiftçinin en çok eziyet 
çektiği ve 24 saatin 
bile yetmediği bir 
ürün olduğuna dikkat 
çeken Milletvekili 
Çakır, "Şu anda 
fındığa verilen 7 
YTL'lik fiyat çok iyi. 
Tütünle ilgili henüz

Bağımsız eğitimciler Sendikası (BE-SEN) Genel Başkanı Gürkan Avcı, "Bankalar hepimizi sömürüyor" dedi.

Eğitimcilerden çağrı
Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası Genel 
Başkanı Gürkan Avcı, 
öğretmenler adına 
şikayetçi olarak 
"Bankalar hepimizi 
sömürüyor" dedi. 
Bağımsız eğitimciler 
Sendikası (BE-SEN) 
Genel Başkanı 
Gürkan Avcı* 
bankaların kredi kart
larına uyguladığı faiz 
oranlarının öğretmen
leri zor durumda 
bıraktığını açıkladı. 
Öğretmenlerin, yok
sulluk sınırı altında 
ücret aldıklarını 
söyleyen Avcı, 
"Arkadaşlarımız, çok 
zor geçim koşulları 
altında bulunuyor. 
Hemen hepsi de 
borçlu durumda.
Bankaların kredi kart

Su topu

oluşmuş bir fiyat yok 
ama tütün üreticisinin 
rahatlaması için 
hükümetimizin açık
layacağı fiyatın 6 
ila 7 YTL arasında 
olacağını tahmin 
ediyorum" dedi. 
Tütüne verilecek 
fiyatın ekonomiye de 
katkı sağlayacağını 

larına uyguladığı fahiş 
faiz oranları nedeniyle 
de büyük sıkıntı 
çekiyorlar" diye 
konuştu. Öğretmen
lerin içinde bulunduk
ları mağduriyetlerini 
sendika yönetimi ile 
paylaştıklarını ve bir 
çözüm yolu aradık
larını belirten Avcı, 
"Yüzde 100'leri aşan 
bileşik faiz ve faiz 
üzerinden faiz alınan 
uygulamalar, insaf 
sınırını aşmıştır. 
Öğretmenlerimiz bu 
yüzden bunalım 
içerisindedirler" şek
linde konuştu.
2005 yılının ilk beş 
ayında 116 bin 875 
vatandaşın kredi kartı 
borçlarından dolayı 
bankaların 'kara liste’- 
sine girdiğini hatırla- 

vurgulayan 
Milletvekili Mustafa 
Çakır, "Tütüne 
verilecek fiyat, 
esnafı da 
hareketlendirecek. 
Tütün köylerinde 
yaptığımız gezilerde 
de üreticinin 
isteği ve beklentisinin 
bû doğrultuda 

tan Avcı, "Son beş 
yılda ise, kredi kartı 
borçlarına uygulanan 
faizler yüzünden 582 
bin 591 kişi adeta 
sefilleri oynuyor. 
Bankaların aylık faiz 
oranı yüzde 6.02 
olarak gerçekleşiyor. 
Yıllık bileşik faiz ise, 
ortalama olarak yüzde 
101.6 gibi olağanüstü 
fahiş bir düzeye çek
iliyor. Bu rakamlara 
bakıldığında, 
bankaların tam bir 
soygun ekonomisi 
uyguladığını 
söylemek zorunda 
kalıyoruz. Otomobile, 
eve, tüketim harca
malarına yüzde 1.5 
faiz oranıyla kredi 
veren bankalar, kredi 
kartlarına yüzde 6-6.5 
faiz uyguluyor. Bunu 

olduğunu gördük. 
Bu beklentileri ilgili 
arkadaşlarımıza 
ve bakanlarımıza 
ilettik. Zannediyorum 
uygun bir fiyat 
açıklanacak.
Çiftçinin memnun 
olacağı bir fiyat 
açıklaması olacak" 
diye konuştu.

ne piyasa 
ekonomisiyle ne de 
hükümetin tüketici
den, güçsüzden yana 
sözde politikalarıyla 
bağdaştırmak 
mümkün değildir" ■ 
açıklamasını yaptı. 
Kredi kartı kullanan
ların fahiş faiz altında 
ezilerek ya icra 
dairelerine ya da 
ağır koşullarla borç 
veren tefecilerin 
kapısına düştüklerini 
belirten Avcı, 
"Hükümet bu işe 
mutlaka ve acil olarak 
el atmalı. Gün 
geçtikçe daha zor 
şartlarla karşılaşan 
kredi kartı kul
lanıcıları, toplumsal 
bir kriz oluşturma 
yoluna giriyorlar" 
şeklinde konuştu.

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

Üniversiteler oyunlarında yüzümüzü 
güldüren ve bu branşta Sırbistan 
Karadağ'a yarı finalde yenilerek 
üçüncülük maçı için oynadığımız 
Rusya'yı yenerek bronz madalya 
kazandık.

Çok uzun zamandan beri bu branşta 
hiçbir faliyet görmemiştik. Bu spor 
üniversite oyunlarındaki popüler yerini 
aldı.

Su topu; Rakip kaleye gol atma 
amacıyla su içinde yapılan takım sporu. 
Oyun numaralı beyaz ve mavi başlık 
(bone) giyen yedişer oyuncudan (biri 
kaleci) oluşan iki takım arasında 
oynanır. Her takımın dört tane yedek 
oyuncusu bulunur.

Bir gol atıldıktan ve oyunun her 
bölümünden (devre arasında) oyuncu 
değişikliği yapılabilir. Su derinliği en az 
180 m. olmalıdır, kalenin eni 3 m. ve su 
seviyesinden yüksekliği 0.90 m'dir.

Topun çevresi 0.68 - 0.11 m. arasın
dadır ve ağırlığı 400 - 500 gram kadar 
olabilir. Bir karşılaşma yedişer dakikalık 
dört devreye bölünmüştür.

Her devrenin bitiminde takımlar saha 
değiştirirler ve 2 dakikalık bir mola ver
ilir. Dünyada su topunda söz sahibi 
ülkeler 1950 yılından sonra çoğalmıştır. 
Çoğunlukla Doğu Avrupa Ülkeleri özel
likle Macaristan ve Rusyadır.

Türk milli takımı ilk olarak Macaristan 
milli takımıyla maç yapmıştır (Sene 
1937). Türk su topu milli takımı Balkan 
şampiyonası (1983'de üçüncü, 1979'da 
akdeniz oyunlarında altıncı oldu. Bunun 
dışında su topu milli takımımızın 
gerekse kulüpler uluslar arası alanda 
önemli bir başarı sağlayamadı.

Üniversite oyunlarında seyrettiğimiz 
üniversite milli takımımız büyük bir 
başarı sağladı. Şu var Manisa'da 
yapılmış olan bu güzel tesisler mil
letimizin yüz akı olmuştur.

Yöremizde Orhangazide'de yüzme 
havuzu yapılmaktadır. Gönül ister ki, bu 
belde de bir su topu takımı oluşsun. 
Türkiye'de 1903 yıllarında İstanbul'da 
oturan İngilizler moda ve kaiamış koy
larında kendi aralarında yaptıkları 
maçlarla gözüktüler.

Fenerbahçe - Galatasaray su topu 
takımları faliyetlerini sürdürüyorlar. 
Cuma akşamı Sırbistan Karadağ - 
Macaristan arasında şampiyonluk maçı 
oynandı. Üniversiteler 2005 oyunları 
ulusumuza gurur kaynağı olmuştur. Her 
branşta birçok milletlerden sporda ileri 
olduğumuzu gösterdik.

Voleybol erkekler, bayanlar, basket
bol erkekler, bayanlar, krater, okçuluk, 
su topu, güreş gibi oyunlarda altın, 
gümüş ve bronz madalyalar aldık.

Bu oyunlarda şu ana kadar 19 
Madalya aldık.

Açılış kadar kapanış'ta muhteşem 
olur.
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Genç, ve diri bir cilde merhaba"
Celal BAY

Bundan 10sene önce 
lafı pek geçmezken, 
cilt bakımı hayatımızın 
bir parçası oldu. Cilt 
bakımı deyip de 
geçmeyin, bu konuda 
bir. sürü farklı uygula
ma var ama oksijen ve 
c vitamini kürünün 
yeri ayrı!
Deri vücudumuzdaki 
en büyük organdır. 
Tüm vücudu kapla
makla görevlidir ve 
dış etkenlere en 
çok maruz kalan 
organdır. Deri iki 
tabakadan oluşur: Üst 
tabaka (epidermis) ve 
alt tabaka (dermiş). 
Cildin de bir metabo
lizması olduğu unutul
mamalıdır.
Metabolizma nedir? 
Cildin metabolizması, 
tabakaların yenilen
mesi, hücrelerin 
bölünmesi ve böylece 
cildin kendin, sürekli 
diri, taze ve genç tut
masıdır.
Neden cilt bakımı yap
tırmalıyız?
Cildin özelliklerini, 
metabolizmayı, 
fonksiyonlarını, dış 
etkenlere karşı korun

masını, kullandığımız 
ürünlerin daha iyi etki 
etmesini cilt bakımı 
sağlamaktadır.
Oksijen + 
C Vitamini kürü 
Nüket Uluç'un uygu
ladığı yoğun kürlerden 
oksijen + C vitamini 
küründe oksijen, 
cildin nefes almasını 
sağlar; metabolizmayı 
harekete geçirip kan 
dolaşımı ile birlikte 
cildi dış etkenlerden 
koruyup yaşlanmayı 
hızla durdurmak 
rolünü üstlenir. 
C vitamini, doku 
oluşumuna katkısı 
olan, hücreleri bir 
arada tutan kolajenin 
oluşması ve korun
ması için en gerekli 
vitamindir.
Oksijen ve C vita
mininin etkileri 
Bu tedavi, cildin 
yenilenmesinde ve 
tekrar yapılanmasında, 
elastikiyeti (lifting) 
artırmada ce kolajen 
(anti-aging) üretiminde 
en etkili işlemdir. 
Cildin elastikiyeti 
azaldıkça, ciltte 
gevşemeler, sark

malar; ciltteki 
kolajen azaldıkça 
da yaşlılık ve 
kırışıklık 
görülmektedir. 
C vitamini hem 
antioksidan 
görevi görür, 
hem de zarar 
görmüş cildi 
tamir eder. Aynı 
zamanda kan 
dolaşımıyla bir
likte, 
mikrosirkülasy- 
onla cilde besin, 
oksijen taşır. 
Yani oksijen + 
C vitamini, 
Hızlı kolajen üre
timi sağlar.
Zarar görmüş 
cildi yeniler. 
Yaşlanan cildi 
gençleştirir. 
Cildi korur.
Cildin nem ve su kap
asitesini arttırır.
Yüzdeki yorgunluk
ların yok olmasını 
sağlar.
Cilde diri, canlı bir 
görünüm, yüzünüze 
renk kazandırır.
Tedavi nasıl yapılır? 
İşlem, kendi özel ürün
leri, serumlar, lipo-

zomlar ve çok 
özel bir aletle 
gerçekleştirilir. 
Bu alet işlemin daha 
derinlemesine 
ve iyon ize 
yapılmasını sağlar.
Böylece kullanılan 
ürünler deri altında 
bloke edilir, kaslar 
çalıştırılır, kırışıklık
ların üzerine ütüleme 
yapılmış olur.
Not: Bu tedavi Botoks 
etkisiyapan kremlerle 
desteklenmektedir.

GEÇMİŞ OLA

Artık, bülbülü taşlamayacak 
Kanadını kırmayacak 
Yuvasını dağıtmayacak-mış...

Hey!
Beyin zarı yırtık' 
Sivri boş kafa 
Biraz bak bu tarafa 
Bıçak, etle kucaklaştı 
Su, bendi yıkıp taştı 
Kuş uçtu dağları aştı 
Yırtıldı gözün perdesi 
Gece, sabaha ulaştı!

Sen, yeni oyuncaklar bul, eğlen gönlünce! 
Ben, al kuşumun arkasından 
Yorgun bedenimi sürükleyerek 
Tozlu tepelerde emekleyerek 
Aşacağım sahrayı...

HAÇİN ”
Yazan : Zebercet COŞKUN

Yüzbaşı Doğan (Kemal) bey karargahını 
Rumlu'da kurdu. 7 M art’ta başladı ileri harekat. 
Önce Mağara çevresi temizlendi. Kirkor 
Şinikyan askerini toplayıp dar attı kendini 
Haçin'e. Hacı Tartatyan ondan önce kaçmıştı. 
Haçın ötekilere benzemez. Çok daha dikkatli, 
hem de çok daha hazırlıklı olmak gerek, körü 
körüne ileri gitmek ölüm getirir... Hem içindeki 
İslamlara, hem de dışardaki askere ve de 
hiçbir işe yaramaz. Ermeniler çok kalabalık, 
dağlar çok dik, yol vermiyor, geçit vermiyor. 
Geçitler tutuldu mu diri olarak kaçmanın 
olanağı yok. Doğan bey bekliyor Rumlu'da. 
Hazırlıklarını tamamlıyor, «kar kalkmalı! Önce 
karın kalkması gerek!» diyor. «Ağır olmalı, 
tedbirli olmalı! Dört bir yandan sarılmalı Haçin. 
Ancak o zaman tam olur hazırlık. En sıkı da 
Kozan yolu tutulmalı! Çok sert bir hareket 
hiçbir işe yaramaz. En iyisi de beklemek! 
Yiyecekleri bitince nasılsa teslim olacaklar... 
İçerde bin iki bin arası Türk var. Onların can
ları gerekli... Önce onları düşüneceğiz, sonra 
Haçin'i almayı... Türkler ellerinde rehin şimdi. 
Onlara zarar gelmemesi için ne gerekiyorsa 
onu yapacağız... Yavaş yavaş, kan akıtıl
madan... Aç kalınca nasılsa teslim olacaklar.»

Haçin'i kuşatıp ta dokuz ay aşağı inememek 
sağdan, soldan küçük hücumlarla yetinmek bu 
düşüncenin sonucu olsa gerek. O günlerde 
hava biraz düzelir gibi oldu. 7'5 luk bir top ve 
cephane gelmişti. Hücuma hazırlanıyorlardı. 
Kar yeniden başlayınca durdular. Birkaç gün 

, daha bekleme emri geldi Rumlu'dan. Emir 
öyle... Ama... Kar olanca hızıyla yağıyor, göz 
gözü görmüyor ama, kadın ve çocuk çığlıkları 

geliyor Haçin'den. Gün boyunca dinlediler ses
leri. Rumlu'dan emir var, bekleyecekler... 
Kirkot mahallesinin oradan geliyor çığlıklar. 
Emir falan dinlemeden indiler o gece aşağı. 
Çeteler pek az kişi, köylüler de katıldı kendiler
ine. 7'5'luk topu çeşbek denilen yere yer
leştirdiler. İndiler Manastır üstlerine dek... Gök 
kara... Kara baka baka yürüyorlar. Çatak deresi 
kıyısına inenler bile oldu. Sabah yine çıktılar 
yukarı. Böyle bir giriş delilik olurdu. Bile bile 
kurdun ağzına atılmak olurdu. Ama Manastır 
ve Çeşbek o gece Türklerin eline geçti ve bir 
daha da çıkmadı. Cephaneleri sayılı, boşa 
atılacak tek kurşunları yok, öyleyken kaleye iki 
top salladılar o gece. Daha ileri gidemediler. 
Emir yok, bekliyorlar. Haçin'de hiç ses yok 
şimdi. Bu daha da korkulu oluyor. En iyisi 
sabahı beklemek, Rumlu'dan gelecek emre 
göre hareket etmek. Köylüler manastıra yor
gandı, döşekti taşıdılar hemen o gece. Çeteler 
artık orada kalacak. Sığınakları, barınakları ola
cak manastır ondan sonra.

Süleymen da var manastıra inenler arasın
da. Askerde topçuydu Süleymen, şimdi de top 
başına verdiler. Babasıyla Rumlu'da bir kez 
görüştü, bir daha gitmedi yanlarına.
Yaşıyorlar... Bunu biliyor ve bu yetiyor ona... 
Şimdi ötekiler var.,. Aşağıdakiler... Onları 
düşünmek gerekiyor. Biricik bacısı... Saçı telli 
Sultan... Anasından, babasından, kardeşi 
Bekir'*en daha çok çok sevdiği biricik bacısı... 
karısının da tüm sülalesi Haçin"e... Onları kur
tarmadan çıkamaz yanlarına. Yüzü olmaz... 
Yerinde duramıyor Süleyman. Şimdi hemen bu 
gece inmeli aşağı. Onca kadını, kızı, çoluk 
çocuğu ne ettilerse, nereye götürdülerse 
bağırta, çağırta bulup çıkarmalı... Hiç olmadık 
kendi elleriyle öldürmeiiler. «Hiç olmadık 
namusları... Varsın gavur da bizi temizlesin 
ondan sonra!»

Haçin'liler hep böyle düşünüyorlar, ama 
yapamıyorlar bir şey. Yapmak başka, düşün
mek başka. Elleri kolları bağlı... Emir almadan 

bir yana kıpırdayamazlar.
Ertesi sabah dövüş başladı. Ermeniler boş 

durmamış, dört bir yana siper kazmışlar gün
lerden beri. Hamurcu Gediği'nin oradan başlıy
or siperler, Çatak deresi boyunca Obruk yolu
na dek uzanıyor. Doğudan Amerikan mekte
binin üstlerinde dövüşüyorlar. Dört bir yandan 
sarılmış Haçin. Kar durmadan yağıyor üstler
ine. Silahını kapan Ermeni koşuyor, katılıyor 
askerlere. Savunmayı Cebeciyan idare ediyor. 
Nerede saldırı olursa oraya yığılıyorlar. 
Ohannes içerdekilerle, iç durumla ilgileniyor. 
Dalyan Karabil yatıyor. Ayağa kalkamıyor, 
yürüyemiyor daha. Hastalık bedeninin gücünü 
kırdı, işleri Arap saçına dönmesi de ruhunu 
çökertiyor. Güçsüz, çok güçsüz hissediyor 
kendisini. İdareyi ele alabilmenin artık olanağı 
yok. İşler çağrından çıkmış. <Başüstüne» diy
orlar. «Kaymakam bey!» diyorlar ama, hiç 
kimsenin onun istediği gibi hareket etmediği 
gün gibi ortada.

Nisan ayı girdi, hala kar yağıyor. 
Ermenilerin çoğu kırıldı. Bu kırılışın çoğu 
dövüşten değil. Nöbette iken birden 
sancılanıyorlar. Kıvrana kıvrana karları tırmala
yarak ölüveriyorlar. Bazılarını hastahaneye 
yetiştirmek olanağı bile bulamıyorlar. Dr. 
Dikran ve hastabakıcılar durmadan çalışıyor 
yine de yetişemiyorlar bazılarına... Yaralılar bir 
yanda, bu garip hastalığa yakalananlar bir 
yanda... Manastır üstündeki top her gün birkaç 
kez dövüyor kaleyi. Halk korku içinde. 
Kozan'dan yardım gelmiyor bir türlü. Bekle 
bekle gelmiyor. Feke düştükten sonra bunun 
olanağı yok, yine de gökyüzünden bir mucize 
bekliyor yürekler.

Cebeciyan o gün Çalyan Karabit'le görüştü. 
O kadar Islamı boşuna besliyoruz...
Tutuklulann kendi evlerindeki yiyecek

leri toplayıp, onlarla idare edin kendilerini!..
öyleyse bana izin verin! Yazılı bir izin. 

Sonradan bir iş gelmesin başıma... Sorumlu 
olmak istemem!.. Devamı Yarın..
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Hipertansiyonda bilinmesi gerekenler

•ılünce.

er boş I 
ir gün- I 

ı başlıy
la yolu- I 
ekte- p 
yandan' 
üstler- | 
tılıyor L 

ediyor, h

eniyor. I 

/or, î 
gücünûlı 
hunu I 
diyor 1 

olanağı 
re» diy- 
na, hiç I 
mediği I

’ Hipertansiyon, kan 
basıncının normal 
kabul edilen değer
lerin üzerine çık
masıdır. Genellikle 
arteriol denen küçük 
kan damarlarının 
daralması sonucu 
kanın damar duvarı
na daha fazla basınç 
yapmasıyla ortaya 
çıkar. Bu daralan 
damarlardan kanı 
geçirebilmek için 
kalp daha çok çalışır 
ve sonuçta kalp yet
mezliğine kadar 
varan problemler 
ortaya çıkar. Ayrıca

| yüksek tansiyon 
böbrek, Leyin ve göz 
damarlarında hasar
lara yol açarak bu 
organlarda kanama 
ve bozukluklara da 
yol açabilir.
Kan basıncı iki terim
le ifade edilir: Sistolik 
(büyük tansiyon) ve 
diastolik (küçük tan
siyon).
Sistolik tansiyon 
kalbin vücuda kanı 
pompaladığı -yani 
kasıldığı- anki damar 
duvarına kanın uygu
ladığı basıncı ifade 
ederken, diastolik 
tansiyon kalbin 
gevşediği anda 
damar duvarına 
uygulanan basıncı 
ifade eder. Sistolik 
basıncın normali 130 
mmHg ve altı, diasto
lik basıncın normali

ise 85 mmHg ve 
altıdır. 140/90 mmHg 
değerinin üstü ise 
Hipertansiyon sayılır 
ve sebat etmesi duru
munda tedaviyi 
gerektirir.
Büyük kan basıncı 
(büyük tansiyon) kaç 
olursa olsun, küçük 
kan basıncı (küçük 
tansiyon) 90 mmHg 
ya da daha yüksekse 
sistemik yüksek tan
siyon söz konusudur 
ve tedavi edilmesi 
gerekir.
Son istatistiklere 
göre normalin üst 
sınırına yakın küçük 
kan basıncının (85-89 
mmHg) bile bir risk 
etkeni olduğu anlaşıl
maktadır.
Küçük (diyastolik) 
tansiyonun yüksek 
olmadığı, yani 90 
mmHg'niri altında 
kaldığı, yalnız büyük 
(sistolik) tansiyonun 
yükseldiği durumlar
da sistolik yüksek 
tansiyon söz 

konusudur. 70 yaşın 
altındaki kişilerde 
küçük tansiyon 90 
mmHg'niri altında 
kalırken büyük tan
siyon 160 mmHg ve 
daha yüksekse tedavi 
edilmesi gerekir. 70 
yaşın üzerinde 
tedaviyi başlatacak 
büyük tansiyon 
değeri 170 mmHg ve 
daha üstüdür.
Yüksek tansiyon 
günümüzde hala 
beyin damarlarındaki 
tıkanıklık ve kana
malar açısından 
başlıca risk fak
törüdür. Ayrıca, 
kolesterol ve sigara 
alışkanlığının yanı 
sıra miyokart enfark
tüsünün başlıca 
nedenleri arasında 
yer alır; kalp ve 
dolaşım yetmezliği 
olan kişilerin yüzde 
75'inde bu hastalık
lara neden olduğu 
bildirilmiştir. Ayrıca 
tansiyon yük
selmesinin damar 

duvarında kalınlaşma 
gibi belirgin değişik
liklere yol açarak 
tıkayıcı damar 
hastalıkları, anevriz
malar ve böbrek yet
mezliği gibi bir dizi 
doku bozukluklarına 
neden olduğu kanıt
lanmıştır.
Son 35 yıl içinde yük
sek tansiyonun ilaçla 
tedavisinde dev 
adımlar atılmış 
olmasına karşın, 
yukarıda belirtilen 
olgular güncelliklerini 
korumaktadır.
Günümüzde fazla yan 
etkisi cimayan, buna 
karşılık son derece 
etkili ilaçlar vardır. 
Son yıllarda bu 
tedaviler sonucunda 
kan basıncının 
düşürülmesiyle kalp 
ve damar hastalıkları
na yakalanma ve bu 
hastalıklardan ölme 
oranının belirgin 
ölçüde azaldığı kanıt
lanmıştır. Bu tedavi
lerin yüksek tansiy
onlu hastaların 
tedaviden sonraki 
yaşamları üzerindeki 
etkileri incelenmiş ve 
özellikle felç, kalp ve 
dolaşım yetmezliği ile 
böbrek yetmezliğinin 
ortaya çıkma sık
lığının azaldığı, buna 
karşılık, söz konusu 
ilaçların yüksek tan
siyonlu hastada 
miyokart enfarktüsü 

yada anjina pektoris 
gibi kalp kasının 
yeterince kazanama
masına bağlı 
hastalıkların önüne 
geçilmesinde 
daha az yararlı 
oldukları belirlen
miştir.
Hipertansiyon 
Nedenleri 
Hipertansiyonun 
nedeni, % 90-95 has
tada bilinmemektedir 
Hipertansiyona yol 
açan hastalıkların 
önemli kısmı böbrek 
kaynaklıdır. Endokrin 
(hormonal) sebepler 
ise önemli diğer bir 
grubu oluşturmak
tadır. Bu hastalıkların 
önemli bir kısmının 
tedavi edilebilir nite
likte olması, hastalık
ların tedavisi ile de 
hipertansiyonun 
kalıcı tedavisinin 
mümkün olması her 
hastanın ikincil hiper
tansiyon açısından 
değerlendirilmesini 
zorunlu kılmaktadır. 
Hipertansiyonun 
BelirtileriBaş ağrısı, 
Çarpıntı, 
Nefes darlığı, 
Yorgunluk,Burun 
kanaması,Yol yürüme 
ve merdiven çıkmada 
zorlanma, 
Bazen çok sık idrara 
çıkma, 
Gece uyurken uyku
dan kalkıp idrar 
yapma ve bacaklarda
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şişliktir.
Kan basıncının çok 
yükseldiği 
durumlarda, 
çift görme, 
dilde peltekleşme, 
yüzde veya vücutta 
karıncalanma olabilir. 
Bu belirtilerin 
hiçbirisi hipertansiy
ona özgü değildir, 
başka hastalıklarda 
da izlenebilir. Ancak 
hastaların önemli bir 
kısmında hiçbir belirti 
yoktur. Bu hastalarda 
hipertansiyon tanısı, 
sadece kan basıncı 
ölçümü ile 
mümkündür.
Bu nedenle hipertan- 
sif olmasa bile tüm 
hastalar, yılda en az 
1-2 kez kan basıncını; 
ölçtürmelidir. 
Hipertansiyon tanısı 
nasıl konur?
Tanı konması için 
kan basıncı; hasta 
yaklaşık 20 dakika 
direndikten sonra 
tekniğine uygun 
ölçülmeli ve bir
birinden farklı zaman
larda yapılan üç arı 
ölçümde de kan 
basıncı yüksek 
çıkmalıdır.
Kan basıncı ölçüm
lerinde pek çok kısıt
lama ve hata olasılığı 
vardır. Bunların 
başında hastanın 
muayeneye ve 
hekime olan 
tepkisi gelir.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye ,110
Polis İmdat 155

Jandarma İmdat * 15S

Jandarma K. 513 10 55

Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 $3
Statyurri'*’■ . < '514 0O9S* 

Orm.BökŞe/. 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 51313 64

Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84 1
Mudanya .544 30.60 1
Yenikapı (212) 513 1? 12 1
Yaloya (225) 8.11 13 x3 .
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94 'VI

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
K

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

B

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

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

R.
TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
22 Ağustos 2005 

PAZARTESİ 
SEDA ECZANESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2215 

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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ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ 
2005 YILI İLKÖĞRETİM GURUR TABLOMUZ

FEN LİSESİNİ KAZANANLAR^ ^RffÂSBAZİ ANİDOLU LİSEŞİNİ KAZANANLARI

Pelin KAYA YALOVA FEN LİSESİ
Burcu CURA YALOVA FEN LİSESİ

4 ANADOLÜjÖĞRETIVlEN LİSESİ^fCAZAffiNİlggM

Yunus Emre Cinel İbrahim Önal Anadolu Öğretmen Lisesi 
Yasin DEMİR YALOVA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

BURSA ANADOLU LİŞESİMK^M^^g

Necati ERES BURSA ANADOLU LİSESİ
Cengiz OBUZ ULUBATLI HAŞAN ANADOLU LİSESİ 
Onur YÜKSEL BURSA ANADOLU ERKEK LİSESİ
Melih PEHLEVAN BURSA ANADOLU ERKEK LİSESİ 
Tuncay FİDAN BURSA ANADOLU ERKEK LİSESİ 
Ece ÇAKIR BURSA ANADOLU KIZ LİSESİ 
Merve Nur YILDIRIM TURAN TAYAN ANADOLU LİSESİ

CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİNİ KAZANANLAR^

Ebru DEHMEN TURAN TAYAN ANADOLU LİSESİ

Mine YAĞCI Nazım Cemal ÜNAL Nurhayat AKAY
Uğur KAYA Hatice Kübra YILSERİ İsmail Hakkı YAVUZ
Alican PARLAK Rıfat KAHRAMAN Hüseyin SARIM
Aziz Nihat GÜRSOY Cemal Önder KORUKÇU Gözde İLHAN
Yasemin TUMBA Kadir TURAN Büşra CİRİT
Gülseren GÜLEÇ Miray SEVİŞ Melike Nur DALSAL
AysuKORAY Nilgün TEKEŞ Necmi KAYACIK
Müge ÖZ Cenkay KAYAN Sinan ATALAR
Pınar İKİZ Fatih TANRIVERDİ Buket BAKIR
Safiye KUZEY Yusuf Can ÖZDEMİR Özge EMRE
Gizem BOZAN Simge IŞIKLI Ömer Koray BİLGİÇ
Burak BIYIK Betül BUDAK Gamze Gökçe ÇİNİ
NazALYÜZ Deniz ÇİL Recep ADIGÜZEL
Pınar KORKMAZ Ezgi BAŞSOY Bekir DAMAR
Erhan YÜKSEL Murat GÜN SedefŞEŞEN
Nilsahra PAVZANT Cem ÖZCAN Alper DEMİRCİ
Saliha BİÇER Halil ÜNAY Arcan AKYILDIRIM
Ahmet YILMAZ Cem UZUNKAYA Bilkay KAYA
Didem TEMEL İsmail UĞUR Cengiz BELİÇ
Emre ÜNLÜ Esra GENÇ

Uğur Barkın SUBAŞI 
Cevat TANER 
Hatice Gürsoy 
İrem ATAY

ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 
ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 
ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 
ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ

Sımla Buket ERDENİZ ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 
Uğur AYDIN ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ
Merve Begüm ÇAVUŞOĞLU ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 
Cansu HAN ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ

ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ 
İZNİK ANADOLU LİSESİ 
EYNESİL ANADOLU LİSESİ

Serkan GÜL 
Yiğit ÇETİN 
Zeynep GEDİK

Eren ÖZKAN İsa GÜNER
Sercan UYSAL Gizem BALIKÇI
Selin Komit Burak ÇEVİK
Uğurcan YARAN Kemal BAŞARAN
Ayça DİNÇER Çağla ESEN
Nihan ÖZALP Yunus Emre ÇİĞDEM
Anıl YAŞAR Yonca KUMRAL
Selin ŞIK İsmail GÜLER
Ertan KAÇAR Şükran SÖNMEZ
Neslihan APAK Tacettin ERGİNCAN
Ramazan HOŞGÖR Yunus Emre EKER
Ufuk TEMUR Tolga GENCER
Nagihan KAYA Hüseyin Erman ÇAKAR
Kübra BAŞARAN Tunahan YILDIRIM
Alican AMCA Burak YILMAZ
N.Fatma PALABIYIK Mehmet GÜNGÖR
Özlem ÖZTÜRK Melike YURTSEVER
Cemal ŞENOZAN Atakan AKAN
Neslihan ÖZCAN Aynur ESER
Akın ÜNER Serhan SEVİM
Cemal ŞENOZAN Nuray CÖMERT
Tuğçe ERYAVUZ Mustafa ALP
Gizem MALATYA Mehmet FIRTINA

EN ÇOK KAZANDIRAN DERSHANE
SADECE GEMLİK ŞUBEMİZDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZDİR

Merkez: İstiklal Cad. 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: 514 68 00

Şube: Camikebir Mahallesi Gemlik Caddesi No: 12 ORHANGAZİ Tel: 573 12 00
körfez@körfezfendershanesi.com - info@korfezfendershanesi.com

k%25c3%25b6rfezfendershanesi.com
mailto:info@korfezfendershanesi.com


GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
2005- 200i ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTEMİZ

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

23Ağustos 2005 Salı 25 YKr. (250.000 TL.)

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖDEMELERDE 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel : 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

Türkiye’nin 3.Cumhurbaşkanı Merhum Celâl Bayar için ölümünün 19. yılında Umurbey’de devlet töreni düzenlendi.

Celal Bayar anıldı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bayar anılırken..
Dün, merhum 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar bir 

kez daha doğduğu ve mezarının bulunduğu 
köyünde, Umurbey’de, devlet töreni ile anıldı.

Rahmetli Bayar’ı 19. ölüm yıldönümünde 
görülen o ki, törene katılan şahsiyetler ve siyasiler 
değişmiyor.

Klasik bir anma töreni düzenleniyor.
Bu törene bilhassa yaşayan eski Demokrat 

Partiller de katılıyor. Ama sayıları hergün azalıyor.
Siyasilerden Turhan Tayan her anma töreninde 

mutlaka vardır.
Umurbey’i kendilerine kıble yapan sahte 

siyasiler, çoğu zaman anma törenlerini bile siyasi 
malzeme yaptılar. Şimdi o isimleri bu törenlerde hiç 
görmüyorum.

Yerlerini yeni aktörler alıyor.
Bu törenin yeni aktörü de ANAP’ın yeni Genel 

Başkanı Erkan Mumcu oldu..
Genç ve karizmatik lider, ilk kez Bayar’ın anma 

törenlerine bir partinin! Genel Başkanı olarak 
katıldı.

Bundan önceki merkez sağ partilerin genel 
başkanlar) da törenlere katılmışlardı.

Daha dün gibi anımsıyorum, Süleyman 
Demirel’in, rahmetli Turgut Özal’ın, Mesut Yılmaz’ın, 
Tansu Çiller’in, Mehmet Ağar’ın Umurbey ziyaret
lerini..

Birbirleriyle yarış ederlerdi törenlere katılmak 
için..

Hani neredeler şimdi?
Törenlerin toplantı salonudaki bölümünde 

konuşan Bayar’ın kızı Nilüfer Hanım, 27 Mayıs ihti
laline değinirken, ihtilalin arkasında CHP’yi göster
mişi

Ne kadar yanlış bir davranış..
Tarih, yanlışlar üzerine kurulmaz.
Tarih belgelerle bllmidir.
Bayar ile İnönü’nün arasında siyasi bir rekabet 

vardı ama,İnönü 27 Mayıs’ın içinde yoktu.

3. ncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın 13. ölüm yıldönümü nedeniyle Umurbey’de 
düzenlenen devlet törenine devlet erkanı, bakanlar ve Celal Bayar’ın yakınları katıldı. 
Törenlerin ardından ‘Demokrasiye Geçiş” konulu konferans düzenlendi. Konferansta 
konuşan Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy, Demokrat Parti’nin ülke için büyük atılımlar 
başlattığını, ancak önüne çıkartılan engellerin buna mani olduğunu belirtti. Sayfa 3’de

Celal Bayar’ın 19. ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen devlet törenine saygı duruşu ile başlandı. Daha 
sonra, anıt mezara çelenk konularak, taziyeler kabul edildi. Törenlere devlet erkanı ve halk ilgi gösterdi.

Kara hastalHreticM isvan etÜRİİ
Zeytin ağaçlarında 
baş gösteren Kara 
Hastalık (Karakoşnil) 
çiftçiyi perişan etti. 
Gençali'den gelen 
şikayetleri yerinde 
inceleyen İlçe Tarım 
Müdürü Dr. İbrahim

Çetin, zeytin Üretici 
leriyle yaptığı görüş 
mede sorunun 
büyük olduğunu 
söyledi. Kara 
hastalık için Üniver
siteden yardım 
istenecek. SyfS’de

Eğitim bütçesi velileri zorluyor
Eğitim yılının başla- zorlanıyor.Yüksek 
masına yaklaşık öç.. maliyetler nedeniyle 
hafta kala özel kontenjanlarının l
okulların 20 milyar yarısını bile doldura- 
liraya ulaşan fiyat- mayan özel okulların
larıyla devlet ' • ■ • yıllık ücretlerine yap-
okullarının koşulları tığı zam miktarı İse 
arasında kalan yüzde yüzde 20’ye
veliler, seçimde ulaşıyor. Syf 7’de '

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.ozcanvural.tk

Haftada İki

Başbakanın uçağı...
Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu’da ki petrol zengini 

ülkeleri de araştırdım..
İki özel uçağı, bir helikopteri olan Başbakana 

rastlayamadım.
Ayrıca Ankara'da ki başbakanlık binası dışında Yalı 
manzaralı boğaz kıyısında

Dolma bahçe sarayı içinde çalışma ofisi olan biz
den başka bir devlet var mı. ?

Biz zengin ülke sayılır mıyız..?
Ancak zengin ülke böyle yapabilir. 40 -50 mil 

yon dolarlar verilip bir Vip (özel) uçak alınır.. Bu 
uçak beğenilmez, ikinci daha da büyüğü -pahalısı 
alınır...

Bu da yetmez ; Birde Vip helikopter alınır.
Bizim İ.M.F el açmamıza,batıyoruz, yardım ette 

kurtulalım dediğimize bakmayın.
El oğlunu kandırıyoruz..
Bizim uçağımız Amerika Başkanının uçağından 

daha modern ve yenisi .pahalısı.
Biz cami avlusunda dileniriz ama Beyoğlu’nda en 

cafcaflı hovardalığı yaparız...
Biz çiftlik ahırlarını açmaya bile helikopterimizle 

gideriz.
Biz anlı şanlı OsmanlIların torunlarıyız..
Gazeteciler Amerika seyahatine seçilerek 

götürülüyor.. Bu gazetecilerin hiç biri uçakta yaptık
ları söyleşilerde; Bu uçağın kaça alındığını ; Meclis 
KÎ’i. komisyonuna bile söylenmeyen bu uçağın 
niçin aldırdığını, milyonlarca işsiz varken, borçlu bir 
ülkenin Başbakanı olarak bu harcamaya izin 
verirken vicdanının sızlayıp, sızlamadığını, 
Türkiye’nin böyle şatafatlı israfları yapacak durum
da mı diye sormamışlar.

Sen emekli Bağ -Kur luna - S.S.K.İma 300 lira 
emekli maaşı ver.

Sonrada en lüks uçağı al ve keyifle bin.
Dışardan Türkiye'ye bakanların aklına şöyle bir 

atasözü (biraz kaba ) gelebilir.
“Ayranı yok içmeye, tahtaravalli ile gider s....ç. 

maya .”
Başbakan CNN International Televizyonunda ki 

konuşmasında türban yakınması yaptı. Erdoğan 
kızlarının Türkiye ‘de türban sorunu yaşadıkları için 
Amerika ‘da okuduklarını söyledi. Bütün dünyanın 
izlediği bir Tv. kanalında kendi ülkesini şikayet eden 
bir Başbakan durumuna düştü....!

Peki... oğlu da Amerika’da okudu. Erkek 
olduğuna göre türban sorunu yoktu.

Niye Amerika ‘da okudu..? Halk doğrusunu 
bilmeli. Daha iyi eğitim almak için..

Onun için doğruyu söylemeli, halkı uyutmay
alım..

Başbakan ayni gerekçeyi kızları içinde kullana 
bilir, Dünya karşısında daha sorumlu, onurlu bir 
duruş sergilemiş olurdu...

Amerika'ya türban sorununu götürmek 
,Amerika’hlara şikayet etmek, onlardan Laik 
Cumhuriyeti koruyucularına karşı lobi yapmak çok 
yanlış.

“Ben insan olarak laik değilim , Devlet laiktir “ 
demiş.

Anayasasında Laik Cumhuriyet sözü geçen bir 
ülkenin Başbakanı böyle konuşmamalıdır.

Sayın Okurlar...
Biz kendi meselelerimizi kendi aramızda 

kendimiz çözmeliyiz...
Aile içi derdleri dışarıya anlatmamak Türk 

halkının ananevi geleneğidir.
“ Kol kırılır ,yen içinde kalır. “
Çok konuşmak , boş konuşmak konuşana her 

zaman hatalar yaptırır...
“Söz gümüşse ,sükut altındır. “

ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu, Celal Bayar’ı anma törenlerine katıldı

nabız yokladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Anavatan Partisi 
Genel Başkanı 
Erkan Mumcu, 
Celal Bayar'ın 
19. ncu ölüm 
yıldönümü töreni 
için geldiği 
Umurbey'de halkın 
arasında sohbet 
ederek, nabız 
yokladı.
Daha önce AK 
Parti'den Kültür 
Bakanı olarak 
geldiği Umurbey'e 
bu kez Anavatan 
Partisi Genel 
Başkanı olarak 
gelen Erkan 
Mumcu, basına 
yaptığı 
açıklamalarda 
hükümetin 
yürüttüğü poli
tikaları eleştirdi. 
Türkiye'nin 
birikmiş sorun
larının günlük 
çözümlerle ülkeyi 
düzlüğe çıkara
mayacağını 
belirten
Mumcu, "Terör 
görüşmelerinde 
içine girilen 
süreç bizi batağa 
sürüklemektedir. 
Süratle bu batağın 
içinden çıkmamız 
lazım. Yanlışın 
üstüne yanlışla 
gitmenin hiçbir 
anlamı yoktur. 
Anılan kararlar 
Türkiye'yi 
bağlayan 
kararlardır.
Bizim bu konuda 
hükümete hem 
yaklaşımımız hem

Celal Bayar'ın ölüm yıldönümü töreni için Umurbey’e gelen 
ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu, halkla sohbet ederek, 
hükümetin yürüttüğü politikaları da eleştirdi

de çeşitli 
çözümlerimiz 
olabilir. Türkiye'de 
tüm insan hakları 
ihlallerini ortadan 
kaldırmak için

çözüm ve katkıda 
bulunmaya
her zaman açığız" 
dedi.
Anavatan Partisi
Genel Başkanı

Erkan Mumcu, 
uzun süre kaldığı 
Umurbey'deki 
izlenimlerinden 
memnun kaldığını 
belirterek ayrıldı.

Kız Meslek lisesi 
çocuk gelişimi mezunu 

bayan eleman aranıyor. 

Tel: 513 18 02 ■ 03

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Türkiye’nin 3.Cumhurbaşkanı Merhum Celal Bayar için ölümünün 19. yılında Umurbey’de devlet töreni düzenlendi.

Celal Bayar anıldı
3. ncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın 19. ölüm yıldönümü nedeniyle Umurbey’de düzen
lenen devlet törenine devlet erkanı, bakanlar ve Celal Bayar’ın yakınları katıldı. Törenlerin 
ardından ‘Demokrasiye Geçiş” konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Celal 
Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy, Demokrat Parti’nin ülke için büyük atıhmlar başlattığını, 
ancak önüne çıkartılan engellerin buna mani olduğunu belirtti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

3.Cumhurbaşkanı 
merhum Celal Bayar, 
ölümünün 19. yılında 
doğduğu yer olan 
Umurbey’de 
düzenlenen devlet 
töreniyle anıldı. 
Törenlere, Celal 
Bayar'ın kızı Nilüfer 
Gürsoy ve eşi Ahmet 
Gürsoy’un yanı sıra 
Cumhurbaşkanlığı 
Basın Temsilcisi 
Metin Yalman, 
Hükümeti temsilen 
Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu, Bursa 
Valisi Nihat 
Canpolat, AK Parti 
Bursa Milletvekili 
Faruk Anbarcıoğlu, 
eski bakanlardan 
İsmet Sezgin ile 
Turhan Tayan, 
Gemlik Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Anavatan 
Partisi Genel 
Başkanı Erkan 
Mumcu ile DYP 
İl Başkanı Harun

Konferanstan sonra 
Umurbey Merkez 
camiinde Bayar ve 
arkadaşları için 
mevlit okutuldu.

Törenlerin ardından konferans salonuhda düzanlenen 
Demokrasiye Geçiş" konulu konferans ilgiyi^ izlendi.

Akın, Anavatan 
Partisi İl Başkanı 
Orhan Efe ile çok 
sayıda siyasi ile 
vatandaşlar katıldı. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in ev 
sahipliği yaptığı 
anma töreni, saat 
lO.oo’da Bayar’ın 
mezarının bulun
duğu Anıt Mezar 
önünde yapıldı. 
Törenlere saygı 
duruşu ile başlandı. 
Ardından Celal 
Bayar’ın mezarına 
çelenkler kondu. 
Cumhurbaşkanlığı, 
Başbakanlık, 
Valilik, Garnizon 
Komutanlığı, 
Umurbey Belediye 
Başkanlığı ve 
Celâl Bayar ailesi' 
tarafından sunulan 
çelenklerin 
ardından, Celal 
Bayar’ın kızı 
Nilüfer Güsoy ile 
damadı Ahmet 
Gürsoy taziyeleri 
kabul etti. 
BAKAN'A 
UMURBEY 
HEDİYESİ
Anıt Mezardaki 
törenin ardından 
yeni taşınan 
Umurbey Belediye 
Başkanlığı binasına 
gelen Devlet Bakanı 
Nimet Çubukçu, 
binanın alt katında 
bulunan Hah 
Dokuma sergisini

gezerek bilgi aldı. 
Zaman kısalığı 
nedeniyle 
kalamayacağını 
belirten Bakan 
Çubukçu'ya Belediye 
Başkanı Güler 
armağan sundu. 
CHP’YE SUÇLAMA 
Törenin ardından 
konferans salonunda 
düzenlenen ve Prof. 
Dr. İlber Ortaylı'nın 
konuşmacı olarak 
katıldığı "Demokra 
siye Geçiş" konulu 
konferans ilgiyle 
izlendi.
Konferansın açış 
konuşmasını yapan 
Nilüfer Gürsoy, 

babası Celal Bayar ın 
görevde kaldığı süre 
içinde yaşadığı 
olaylardan örnekler 
verirken, "Mecliste 
yapılan bazı konuş
maların kasetleri 
ise halen ortaya 
çıkartılmış değil" 
dedi.
Gürsoy, 27 
Mayıs ihtilalini de 
eleştirerek, 
"İktidar, eşittir 
CHP, eksi 
İhtilal" diyerek, 
bu yapılanın askeri / 
darbe değil, 
CHP'riin içinde 
bulunduğu ihtilal 
olduğunu savundu.

Gürsoy, ayrıca 
Demokrat Parti'nin 
ülke için büyük 
atıhmlar başlattığını, 
ancak önüne 
çıkartılan engellerin 
buna mani 
olduğunu söyledi. 
Konferansa 
konuşmacı 
olarak katılan 
Prof. Dr. İlber 
Ortaylı, 
demokrasinin 
gelişimi^ yerleşimi 
ve kişilerin 
parlamentolara 
yaptıkları baskı ile 
demokrasinin nasıl 
değişikliklere 
uğradığını anlattı.



23Ağustos 2005 Sah Sayfa 4

İstiklal Caddesi yamanıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Doğalgaz çalışması 
nedeniyle bir süre 
önce kazılan
İstiklal Caddesi’nde 
asfalt yamama 
işlemi başladı.

Kazılan yerlerin 
uzun süre bek
letildiği için 
araç sürücülerinin 
tepkisi çeken 
kazı firması 

Doruların döşendiği 
yerlere asfalt

dökerek kapatıyor. 
Özellikle yağışlı 
havalarda 
kazılan yerlerin 
suyla dolduğu , 
zamanlarda 

araçların çukurlara 
girerek zarar

gördükleri için 
devamlı şikayet 
ve tepki alan 
caddede 
çalışmaların kısa 
süre içinde bitirilme

si bekleniyor.

ENEN UvMUM
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
"S Sakana Misina Ağları 
* ip Ağ 
* Fanya 
"S Mantar, kurşun

İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
* Kürek
✓ Çapa 

Macun
✓ Galvenizli çivi

TMC sintine pompası

' vtdiğnlvltrilıhiynıtiııi^iı

Askerler
uğurlandı

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

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

600 milyon 
çocuk insani 
ihtiyaçtan yoksun
Yoksullukla mücadele 
için çalışan ulus
lararası bir kuruluşun 
raporu, Asya'da yak
laşık 600 milyon 
çocuğun, temel insani 
ihtiyaçlardan yoksun 
olduğunu ortaya 
koydu.
Çocuklara yardım 
kuruluşu "Plan"ın 
yayınladığı, "Asya'da 
büyümek" raporunda, 
Asya'da yaşayan 18 
yaşın altındaki 600 
milyon çocuğun, yiye
cek, temiz su, sağlık 
ve barınma gibi temel 
gereksinimlerinin en 
az birini karşılaya
madığı belirtildi. 
Kuruluşun Asya 
direktörü Michael 
Diamond, çocuk yok
sulluğunun önlen
mesi için hemen adım 
atılmazsa, bu duru
mun Asya'nın gele
ceğine ciddi olumsuz 
etkileri olacağını 
belirtti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Eğlenerek, göbek 
atarak çocuklarını 
askere yollayan 
dünyada tek 
ülke Türkiye'de 
asker prilen&f»İ£ri 
sürüyor.
Ailelerin kimisi 
evlerinden 
kimileri de 
sokaklarda 
düzenledikleri 
eğlencelerle 
çocuklarını 
vatan bekçiliğine 
göndermenin 
mutluluğunu

yaşıyorlar.
Önceki akşam 
sokak ortasında 
düzenlenen 
asker 
eğlencesinde 
genç kızlar ile 
erkekler birlikte 
göbek atarak 
arkadaşlarını 
askere uğurladılar. 
Anne ve babasının 
eline Vına 
yaktığı asker 
adayı gencin 
mutluluğu ise 
gözlerinden 
okunuyordu.
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Kara hastalık üreticiyi isyan ettirdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Zeytin ağaçlarında 
baş gösteren Kara 
Hastalık (Karakoşnil) 
çiftçiyi perişan etti. 
Hastalıkla 
mücadelede başarılı 
olamayan çiftçiler 
çareyi Üniversitenin 
Bitki Hastalıkları 
Koruma bölümünde 
arıyor.
Gençali'den gelen 
şikayetleri yerinde 
inceleyen İlçe Tarım 
Müdürü Dr. İbrahim 

ması gerektiğine
leriyle yaptığı değinen Çetin, en
Çetin, zeytin üretici-

tehlikeli yerlerin isegörüşmede sorunun

büyük olduğunu 
söyledi.
Kara hastalık için kış 
aylarının başlamasıy
la birlikte naâıl bir 
bakım yapıldığını 
öğrenen Çetin, 
ağaçların mahsul ver
memesi durumunda 
bile kış aylarında 
ilaçlama yapılması 
gerektiğini söyledi. 
Karakoşnil 
hastalığının 
önlenebilmesi için 
her yıl kış aylarında 
mücadelenin başlatıl- 

miraslı ve bakımsız 
yerler olduğunu 
söyledi.
Zeytinliklerde yapılan 
incelemede özellikle 
Turbo sistem ile 
yapılan ilaçlamada 
arazinin yapısı ile 
hava şartlarına çok 
dikkat edilmesi gerek
tiği üreticilere 
anlatılırken bazı çiftçi
lerin ise çaresizlikten 
her tür ilacı kullandık
ları ortaya çıktı. 
ÜNİVERSİTEDEN 
YARDIM 
İSTENSİN
Bölgede baş gösteren 
ve zeytin ağaçlarının 
en az iki yıl ürün
lerinde zarar vermesi 
beklenen kara 
hastalık için Üniver
siteden yardım isten
mesi ortaya atılırken 
İlçe Tarım müdürü 
İbrahim Çetin, gerekli 
yazışmanın yapıla
cağını söyledi. 
Kara hastalığın 
başlangıcının kış 
aylarında gerekli 
ilaçlamanın yapıl
madığından ve

kaynaklandığını ileri 
süren Engürücük 
köylüleri ise Turbo

ağaçları mahsul 
verirken bazı yerlerde 
görülen kapkara

zeytin ağaçları 
üreticiyi kara kara 
düşündürüyor.

sisteminde değişen 
hava şartlarında fay
dalı olamadığını 
söylediler. .
Önlem alınmadığı tak
tirde gelecek yıl daha 
çok görülmesi bekle
nen Kara hastalık 
zeytin ağacının adeta 
suyunu çekerek 
kurutuyor ve 
hastalık yerleşiyor. 
Bazı arazilerde 
yemyeşil zeytin

GEMLİK’TE BİR İLK

TOMGJKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
✓ ULTRASONOGRAFİ (US)

J RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

ULTAASONOGAAFİ
Merkezimizde en son teknoloji Ultrasonografi 

Cihazı bulunmaktadır.
Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar hastalık

larını teşhis edebilmekteyiz.
Gebelikte kullandığımız dünyanın en gelişmiş
4 boyutlu Ultrasonografi cihazıyla bebeği anne 

karnında canlı bir şekilde renkli olarak görmekteyiz.

ACİL 
DURUMLARDA 

24 SAAT 
513 65 29 NOLU 
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.

TEL: 513 65 29 • 30
FAK: 513 65 18

Adres: Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
Dutluk Sok No: 3 -GEMLİK .

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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‘Irak giderek 
Vietnam’a benziyor’ Sıra Batı Seria’da
George Bush’un 
partisine mensup 
Senatör Chuck 
Hagel, Irak’taki 
durumun giderek 
Vietnam’a ben
zediğini belirterek, 
“Bu savaşı 
kazanamıyoruz” 
dedi. Bir başka 
Cumhuriyetçi 
Senatör Lindsey 
Graham de, 
“Türkiye için prob
lem yaratacak şek
ilde Iraklı Kürtler 
ülkeden ayrılırsa, 
başımıza büyük bir 
iş açmış 
oluruz”diye konuş
tu. ABC televizy
onuna konuşan ikti
dardaki 
Cumhuriyetçi 
Parti’nin önemli 
senatörlerinden 
Chuck Hagel, Irak 
savaşını 
Vietnam’daki duru
ma benzetti. Başkan 
Bush yönetiminin

Irak politikasını 
eleştiren Hagel, 
“Mevcut politika 
artık çözüm değil. 
Irak’taki son 2,5 yıla 
hangi standarttan 
bakarsanız bakın, 
kazanamadığımızı 
göreceksiniz” dedi. 
‘PROBLEMLER 
YUMAĞINA 
SAPLANIYORUZ’ 
Hagel, Irak’a daha 
fazla ABD askeri 
göndermenin de 
artık çözüm 
olmadığını savundu 
ve “O aşamayı çok
tan geçtik. Şimdi 
giderek 
Vietnam’dakinden 
farklı olmayan bir 
problemler yumağı
na saplanıyoruz. 
Irak’ta ne kadar 
uzun kalırsak, 
durum Vietnam’a o 
kadar benzeyecek” 
diye konuştu. 
‘ARTIK BU BARAJ 
YIKILDI’

Irak’tan çekilmek 
için strateji geliştir
ilmesini isteyen 
Hagel, “Beyaz 
Saray’ın ve bazı 
meslektaşlarımın 
hala anlayamadığı 
şu: Artık bu baraj 
yıkıldı” dedi.
Vietnam savaşı 
kahramanı ve 
Senato Dış İlişkiler 
Komitesi üyesi 
Hagel, 2008 yılı 
seçiminde 
Cumhuriyetçi 
Parti’nin olası 
başkan adayları 
arasında sayılıyor. 
Fox News’a 
konuşan bir başka 
Cumhuriyetçi 
Senatör
Lindsay Graham de, 
“Türkiye için 
problem yaratacak 
şekilde İraklı 
Kürtler ülkeden 
ayrılırsa, başımıza 
büyük bir iş açmış 
oluruz” dedi.

İsrail’in Gazze 
Şeridi’ni tahliye 
operasyonu son 
aşamasına girerken, 
bölgedeki 21 yer
leşim biriminden 
20’sinin tamamen 
boşaltıldığı 
bildiriliyor.
İsrail askerleri 
bugün de 
Gazze’deki son yer
leşim birimi 
Netzarim’de 
yaşayanları tahliye 
ediyor. Yarından 
itibaren ise Batı 
Şeria’daki Sanu ve 
Hameş yerleşimleri 
boşaltılacak.
2 bin kadar çekilme 
karşıtının bu iki yer
leşime akın ettiğini, 
güvenlik güçlerinin 
buralarda karşılaşı- 
cakları olası 
direnişe nasıl müda
hale edeceklerine 
dair planlar üzerinde 
çalıştığı bildiriliyor. 
Operasyon 

öncesinde böl
geye havadan 
takviye asker 
sevkediliyor. 
Boşaltılan 
Gazze ve dire
nen yerleşim
ciler 
İsrail 
Başbakanı 
Ariel Şaron, 
geri çekilme 
planının kendi 
öngördüğü gibi 
sadece Gazze 
Şeridi ile Batı 
Şeria’daki 4 
yerleşim birimi
ni kapsaya
cağını, buna 
karşılık Batı
Şeria’da yeni yer
leşim birimleri 
inşasına devam ede
ceklerini söyledi. 
Öte yandan 
İsrail ordusu, 
Gazze’de bir İsrail 
askerinin 
Filistin ateşiyle 
hafif yaralandığını

bildirdi.
Gazze’den 
çekilme kaldığı yer
den devam
Ordu açıklamasında, 
olayın, boşaltılan 
yerlerden 
Neve Dekalim ile 
Gane-i Tal arasında 
gerçekleştiği 
kaydedildi.
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I I !
i I I ! ı ı I i i I

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,
1 FİYATTA ÖLÇÜ”

İS®**

âdâ nmı
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 • Büyükkumla / GEMLİK 

Rezervasyon Tel: 539 03 03



23Ağustos 2005 Sah Sayfa 7

Öğretmen atamaları 
yargıya gidiyor

Bir sene önce 
çıkarılan atama 
yönetmeliği, Türkçe 
öğretmenliğine önce
likle eğitim fakültesi 
mezunlarının atan
masını öngörürken, 
atama kılavuzunda 
fen edebiyat fakültesi 
mezunları da kap
sama alındı. Öğret
menliğe atanabile
ceklerin sayısını 4 
kat arttıran düzenle
menin iptali için 
Eğitim-Sen, yargıya 
başvuracak.
Türkçe öğretmenliği 
bölümü mezunlarının 
karşı karşıya kaldığı 
sorun, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın ata
malara ilişkin 
çıkardığı iki düzen
leme arasındaki 
çelişkiden kay
naklanıyor.
Talim Terbiye Kurulu 
tarafından 2004

Memurla pazarlık zamma odaklandı
Hükümetin memur 
sendikalarıyla yaptığı 
toplu görüşmelerde 
ikinci tur başladı. 
Memurların talep 
paketi bütçeye 7.9 
milyar YTL yük 
getiriyor.
Memur sendikaları 
konfederasyonları ile 
Kamu İşveren Kurulu 
arasındaki toplu 
görüşmelerde ikinci 
tur başlarken, 
görüşmeler maaş 
zamlarına odaklandı. 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin’in 
başkanlığındaki 
görüşmeye, Kamu 
İşveren Kurulu ile 
Türkiye Kamu-Sen 

ELEMAN ARANIYOR

Elektrik konusunda 
deneyendi eleman aranıyor 

AVDIN MfiDCNCİLİK 514 00 60

Ağustos ayında 
yayımlanan tebliğde, 
Türkçe öğretmen
liğine Öncelikle 
Türkçe öğretmenliği 
bölümü mezunlarının 
atanacağı; halen 
kadro kalması duru
munda ise fen-ede- 
biyat fakültelerine 
bağlı Türk dili ve 
edebiyatı bölümünün 
formasyon eğitimi 
alan mezunlarının da 
başvurabileceği 
belirtiliyor. 2005 
Ağustos ayında 
yayımlanan atama 
kılavuzunda ise 
Türkçe öğretmenliği 
kadrosuna atanabile
cekler arasında önce
lik sırasına yer ver
meksizin fen edebiy
at fakültesi 
mezunları da 
sayılıyor. Kılavuzdaki 
düzenleme her iki 
fakülte mezunlarının

Genel Başkanı 
Bircan Akyıldız, 
KESK Genel Başkanı 
İsmail Hakkı Tombul, 
Memur-Sen Genel 
Başkanı Ahmet Aksu 
ve yetkili 
sendikaların genel 
başkanları katılıyor. 
DİĞER HABERLER 

İÇİN TIKLAYINIZ 
Toplu görüşmeler 
haftaya sürecek 
İYİLEŞTİRMENİN 
MALİYETİ 7.9 
MİLYAR YTL 
Memurların, ücret 
artışı ve sosyal hak
larda yapılacak 
iyileştirmeler için 
hazırladığı talepler 
paketi bütçeye 7.9 
milyar YTL’lik ek yük 

KPSS puanlarına 
göre sıralanmasını ve 
atamanın da buna 
göre yapılmasını 
öngörüyor.
Buna göre 1300 kişi
lik Türkçe öğretmen
liği kadrosuna ilk 
düzenlemeye göre 
sadece 1500-2000 
arası eğitim fakültesi 
mezunu başvurabiliy- 
orken; ikinci düzen
lemede fen edebiyat 
fakültesi mezun
larının da dahil 
edilmesiyle ile bu 
sayı 6 bini geçiyor. 
KPSS göre 850. sıra
da yer alan bir eğitim 
fakültesi mezununun, 
kılavuza göre 4 binin
ci sıraya gerilediğine 
dikkat çeken Eğitim- 
Sen Genel Başkanı 
Alaaddin Dinçer, 
düzenlemenin iptali 
için yargıya başvur
ma hazırlığında.

getiriyor. Görüşmeler 
öncesindebir açıkla
ma yapan Türkiye 
Kamu-Sen Genel 
Başkanı Bircan 
Akyıldız, toplu 
görüşmelerin 
yürütülmesi ile ilgili 
yönetmeliği yargıya 
götüreceklerini 
söyledi. Mali ve 
sosyal haklarla ilgili 
taleplerinin 12.7 mil
yar YTL’lik, ek yük 
oluşturduğunu ancak 
bunların bazılarını 
durdurduklarını 
belirten Akyıldız, şu 
andaki taleplerinin 
7.9 milyar YTL’lik ek 
yük oluşturacak 
büyüklüğe denk 
geldiğini söyledi.

Eğitim bütçesi 
velileri zorluyor

Eğitim yılının başla
masına yaklaşık üç 
hafta kala özel 
okulların 20 milyar 
liraya ulaşan fiyat
larıyla devlet 
okullarının koşulları 
arasında kalan velil
er, seçimde zorlanıy
or. Özel okulların bu 
yılkı zam oranları ise 
yüzde 20’ye ulaşıyor. 
Özel okulların yıllık 
20 milyar liraya 
ulaşan fiyatlarıyla 
devlet okullarının 
eğitim koşulları 
arasında seçim yap
makta zorlanan velil
er, yüzde 20’ye 
ulaşan zam oranları 
nedeniyle zor günler 
yaşıyor. Yüksek 
maliyetler nedenivle 
kontenjanlarının 
yarısını bile doldura- 
mayan özel okulların 
yıllık ücretlerine yap
tığı zam miktarı ise 
yüzde yüzde 20’ye 
ulaşıyor. İstanbul 
Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Balıbey, okul 
ücretlerine aşırı artış 
yapıldığını düşünen 
velilerin il milli 
eğitim müdürlükler
ine şikayette bulun
maları gerektiğini 
söyledi.
EN BÜYÜK HARCA
MA EĞİTİME 
Eğitim harcamaları, 
Türkiye’de fiyatı en 
hızlı artan harcama 
kalemi. DİE verilerine 
göre, TÜFE son 12 
ayda yüzde 7.98 arttı, 
buna karşılık eğitim 
masrafları ise yak
laşık üç katı bir 
başka deyişle, yüzde 
21.1 artış gösterdi. 
Eğitim harcamaları 
arasında en önemli 
kalemlerden biri olan 
özel okul fiyatları, bu 
yıl 20 milyar liraya 
kadar yükseldi. 
Kişi başı milli 
geliri 20 bin doları 

geçen AB vatan
daşları, ilk öğretimde 
kişi başı geliri 
5 bin dolar civarında

olan Türk vatan
daşlarından çok 
daha az maliyete kat
lanıyorlar. İngilizler 
özel okul için ortala
ma 5 bin Sterlin, 
Fransızlar ise 5 bin 
turo öderken, İstan
bul’da bu rakam 10 
bin Euro’yu aşıyor. 
YURTDIŞINDA 
DEVLET OKULLARI 
SEÇİLİYOR 
Yurtdışında devlet 
okulları tercih 
edilirken, özel okul 
sadece bir alternatif 
olarak vatandaşlara 
sunuluyor. Hatta özel 
okullar çeşitli yollar
la maddi destek 
görüyor. Örneğin 
özel okula çocuğunu 
yollayan veliler, bu 
ücretin bir kısmını 
vergiden düşebiliyor 
ya da devlet velilere 
maddi destek sağlıy
or. Türkiye’de özel 
okulların maliyet 
kalemleri ince
lendiğinde, toplam 
tutarın yüzde 65’ini 
öğretmen maaşlarına 
ait. Eğer yurtdışında 
olduğu gibi destekler 
sağlanırsa, 
uzmanlar özel 
okul fiyatlarının 
düşeceği kanaatinde. 
VELİLERİN 
ŞİKAKETİ BÜYÜK 
Velilerin en çok 
şikayet ettiği konu 
ise artan okul ücret
leri. Zira veli en az 
sekiz yıl boyunca 
ödeyeceği okul ücre

tinin ne kadar arta
cağına dair bir fikir 
sahibi değil. Bu 
durum, özel okulların 
tercih edilmesini 
güçleştiriyor 
İstanbul Milli Eğitim 
Müdürü Ömer 
Balıbey, bu konuda 
velileri uyararak, 
“Yılda bir kez belir
lenen okul ücretleri 
enflasyona endeksli 
olarak değişiyor. 
Aşırı zam yapan 
okulların şikayet 
edilmesi halinde, 
müdahale etme 
yetkimiz var” diyor. 
ÜCRETLER 3-18 
MİLYAR ARASINDA 
DEĞİŞİYOR 
Bu yıl en düşük özel 
okul ücretleri 3-18 
milyar arasında 
değişiyor. Zam 
oranları ise yüzde 
20’yi buluyor.
Yıllık enflasyon 
artışının yüzde 
9 olduğu ortamda, 
özel okullar enflasy
onun üzerinde artış 
yapıyor.
Her ne kadar kontrol 

altına alınmaya 
çalışılsa da, ücret
lerin yüksekliği 
nedeniyle öğrenci
lerin sadece yüzde 
2’si özel okula 
gidebiliyor.
Bu oranın en az 
yüzde 10’lara yar
ması gerektiğini 
savunan yetkiler, 
çözümü devlet 
desteğinde görüyor.
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$ii ve Küıller anayasa taslağında anlaşt
Irak'ta anayasa 
taslağı çalış
malarının tamamlan
ması için tanınan bir 
haftalık ek sürenin 
dolmasına saatler 
kala, Şii ve Kürtler 
taslak üzerinde 
anlaşmaya vardı. 
Hükümet sözcüsü 
Leyt Kubba, CNN 
televizyonuna yap
tığı açıklamada, Şii 
ve Kürt milletvekil
lerinin taslak 
üzerinde anlaştığını, 
ancak henüz 
Sünnilerin bu konu
da ikna edilemediği
ni belirtti.
Meclisin Kürt üyesi 
Mahmud Osman ise 
"iki taraf arasında 
ilerleme 
kaydedildiğini"

Enflasyon beklentisinde artı;

söyledi, ancak kesin 
bir anlaşmadan bah
setmedi.
Anayasa konusun
daki en önemli 
engel, Sünnilerin 
federalizm iste
memesi. Sünniler, 
federalizmin ülkenin 
parçalanmasına yol 
açacağını düşünüy
or. Şiilerin bir kısmı 
da federal Irak 

istemiyor ve 
Sünnilerle aynı 
görüşü paylaşıyor. 
Yeni anayasa met
ninin TSİ 19.00’a 
kadar meclise 
sunulması gerekiy
or. Uzlaşma 
sağlanamazsa 
sürenin bir hafta 
daha uzatılabileceği 
belirtiliyor.

‘En mükemmel 
şehirlerden biri İstanbul’

ABD'de haftalık 
olarak yayınlanan 
The Newsweek 
International Dergisi, 
Türkiye'nin on yıl
lardır Batılılaşmaya 
çalışmasına rağmen 
AvrupalI olsun veya 
olmasın İstanbul'un 
dünyanın en mükem
mel şehirlerinden biri 
olduğunu yazdı. 
Beyoğlu İstiklal 
Caddesi'nde Özbek 
görünümlü bir kız 
sazla Orta Asya 
şarkısı 
seslendirirken, 
Tarlabaşı'nda modern 
bir çatı katı lokan
tasında Balkanların 
Çingene müziğini 
dinlemenin mümkün 
olduğunu kaydeden 
Newsweek, İstan
bul'un şu anda bili
nen dünyanın yarısı
na tarihte başkentlik 
yaptığını hatırlattı. 
İstanbul'da bugün 
kültürel bir canlan
manın yaşandığına 
işaret eden dergi, 
"On yıllardır devam 

eden taşralılık, bozul
ma ve ekonomik 
çöküntünün ardından 
İstanbul Avrupa'nın 
en büyük metropol
lerinden biri olma 
yolunda hızla ilerliy
or" değerlendirmesi
ni yaptı. Bu yaz ödül 
kazanan "The Sound 
of İstanbul" (İstan
bul'un Sesi) adlı 
filmin yönetmeni 
Almanya'da yetişen 
Fatih Akın'ın son 10 
yıl içinde Türk 
kökenini hatırladığını 
ifade eden 
Newsweek, Akın'ın 
"İstanbul kimliğinin 
yeniden doğuşunu 
müşahede ediyor. 
Böyle bir zenginlik 
yar. Bir çok insan 
İstanbul'dan geçti ve 
burada kültürünü 
bıraktı" sözlerine yer 
verdi. Amerikan der
gisi, yeniden ortaya 
çıkan kendine 
güvenin İstanbul'un 
her yerinde 
hissedildiğini kaydet
ti. Dergiye göre, 

çarşıları, Bizans 
kiliseleri ve hemen 
her yerde bulunan 
Osmanlı eserleri ile 
şehir hala hayli 
atmosferik. Fakat 
bunlar yavaş yavaş 
soluyor ve yeni enerji 
ortaya çıkıyor. Borsa 
gelişiyor. Genç, Batı 
eğitimi almış Türkler 
evlerine dönüyor ve 
iş kuruyor.
Yabancıların gayri 
menkule ilgisi artıyor. 
Türk ressamlar, 
yazarlar, müzisyenler, 
modacılar ve film 
yapımcıları ulus
lararası spotlarda 
daha fazla yer alıyor. 
Kentteki müze sayısı 
ve galerilerdeki artışa 
da değinen dergi, 
"Sadece geçen yıl 
Türk sanatıyla ilgili 2 
büyük özel müze, 
İstanbul Modern ve 
Pera müzeleri açıldı. 
Yeni özel galeriler 
açılıyor. Türkiye ve 
bölgedeki ressamlar 
eserlerini bu galeril
erde sergiliyor" dedi.

Merkez Bankası, 
ağustos ayının ikinci 
dönemine ilişkin 
beklenti anketi 
sonuçlarını açıkladı. 
Beklenti anketine 
göre, yıl sonu 
enflasyon beklentisi 
yüzde 6.99'a çıktı. 
Merkez Bankası, 
Ağustos ayının ikin
ci dönemine ilişkin 
beklenti 
anketi sonuçlarını 
açıkladı. Yıl sonu 
enflasyon beklentisi, 
tüketici fiyatları 
endeksi (TÜFE) 
bazında, Ağustos 

। ayının birinci anke
tine göre 0.04 puan 
artarak yüzde 
6.95'den yüzde 
6.99'a çıktı.
Merkez Bankası'nın 
Beklenti Anketi'ne 
göre cari açık bek
lentisi, yıl sonu 
itibarıyla 19 milyar 
992.1 milyon dolara 
yükseldi. Merkez 
Bankası tarafından 
her ay iki kez düzen
lenen Beklenti 
Anketi'nin, Ağustos 
ayına ilişkin ikinci 
dönem sonuçları 
açıklandı. Ağustos 
ayının birinci 
anketinde, yıl sonu 
cari açık beklentisi 
18 milyar 840.4 mily
on dolar olmuştu.

W I I
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Ağustos'un birinci 
anketinde yıl sonu 
TÜFE'de yüzde 6.95, 
cari ay 
TÜFE'de yüzde 0.22, 
iki ay sonrası 
TÜFE'de yüzde 0.97, 
gelecek 
12 aylık döne 
TÜFE'de yüzde 6.42 
olan beklentiler, 
Ağustos ayının ikin
ci anketinde, TÜFE 
bazında yıl sonunda 
yüzde 6.99'a, gele
cek 12 ayda 
yüzde 6.48'e, cari 
ayda yüzde 0.29'a, 
iki ay sonrasının 
TÜFE 
beklentisi yüzde 
0.98'e çıktı.
Cari ay sonu bileşik 
faiz oranı beklentisi 
yüzde 14.62'den 
yüzde

14.58'e, yıl sonu 
bileşik faiz oranı 
beklentisi uygun 
ortalamada yüzde 
13.69'dan yüzde 
13.67'ye geriledi. 
Ağustos ayının ikin
ci anketinde, cari ay 
sonu uygun 
ortalama dolar 
kuru beklentisi 
1.3298 YTL'den 
1.3653 YTL'ye yük
seldi.
Aynı dönemde, yıl 
sonu dolar kuru 
beklentisi 1.4139 
YTL'den 1.4234 
YTL'ye çıktı.
Ağustos ayının bir
inci anketinde yüzde 
5.3 olan cari yıl 
sonu GSMH büyüme 
beklentisi ise 
Ağustos ayının 
ikinci anketinde

Marshall, Akçalı İnşaat 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
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Maliye adına satışlarda son taktik Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Esnafın Maliye 
korkusunu kullanarak 
yıllardır ortalıkta cirit 
atan dolandırıcılar 
şimdi de Maliye 
Müfettişi Ali Tezel'in 
adıyla dolandırıyorlar. 
İşte yüzde 2000 karlı 
dolandırıcılığın 
içyüzü.
Eskiden işyerlerini 
arayarak davetiye, 
gazete, vs. satan ve 
kendilerini vergi 
müfettişi, çalışma 
müfettişi olarak tanı
tan dolandırıcılar, işv
erenlerin bilinçlen
mesi karşısında taktik 
değiştirdiler. 
Bu hafta sonundan 
itibaren Cumartesi 
günleri olarak yayın
lanan “Ali Tezel ile 
Çalışma Hayatı” isim

Tüketici güveni arttı
kiyeve 
îssamla" 
j galeni- 
{of ded

2005 yılı Haziran ayın
da 99.1 olan Tüketici 
Güven Endeksi, 2005 
yılının Temmuz ayında 
Haziran ayına göre 
yüzde 0.18 oranında 
artarak 99.2 değerine 
yükseldi. Devlet İsta
tistik Enstitüsü ve 
Merkez Bankası işbir- 
ligi ile yürütülen Aylık 
Tüketici Eğilim 
Anketi, tüketicilerin 
harcama davranış ve 
beklentilerini değer
lendiriyor. Güven 
endeksindeki artış, 
tüketicilerin mevcut 
dönem satın alma 
güçlerine, gelecek 
dönem genel 
ekonomik duruma ve 
mevcut dönemin 
dayanıklı tüketim malı 
satın almak için 
uygunluğuna dair 
değerlendirmelerinin 

li program ile tele- 
vizyonuculuğa 
yeniden merhaba 
diyen İş Hukuku ve 
Sosyal Güvenlik 
mevzuatının duayen
lerinden Sigorta 
Başmüfettişi Ali 
Tezel'in adını kul
lanan dolandırıcılar 
27 YTL'lik kitabı 
esnafa 400-700 
YTL'den pazarlamayı 
başarıyorlar.
Yazarlarımızdan olan 
ünlü Maliye Müfettişi 
Resul Kurt'un son 
yazısında dile 
getirdiği ssahtekarlık 
tezgahı şu şekilde 
işliyor: İşyeri, hatta 
belediye gibi kamu 
kurumlarını dolaşıp 
Şevket Tezel ile Ali 
Tezel’in birlikte 

iyileşmesinden kay
naklandı.
SATIN ALMA GÜCÜ 
"BİRAZ DAHA İYİ" 
OLANLARIN ORANI
ARTTI
Temmuz ayında satın 
alma gücü "Biraz 
Daha İyi" olan tüketi
cilerin oranı Haziran 
ayındaki yüzde 
15.2'den yüzde 
15.7'ye yükseldi. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü ve Merkez 
Bankası tarafından 
hazırlanan, "Tüketici 
Eğilim Anketi" 
Temmuz ayı 
sonuçlarına göre, 
geçen ay satın alma 
gücü "Çok Daha İyi" 
olanların oranı yüzde 
0.5'te yüzde 0.8'e 
çıkarken, "Aynı" 
kalanların oranı yü^de 
51.6'dan yüzde

kaleme aldıkları kita
pları 27,00 YTL 
civarındaki kitapların 
tanesini 400 ile 700 
YTL arasında 
“Yazarları da size bir 
yıl süreyle telefonla 
danışmanlık 
yapacak.” diyerek

50.6'ya indi. Satın 
alma gücü Temmuz . 
ayında "biraz daha 
kötü" olanların oranı 
Haziran ayındaki 
yüzde 28.5'den yüzde 
28.7'e çıkarken, satın 
alma gücü "Çok Daha 
Kötü" olanların oranı 
ise yüzde 3.7'den 
yüzde 4.0'ye çıktı. 
Ankete "Fikrim Yok" 
diyenler ise yüzde 
0.5'den yüzde 0.3'e 
indi.
GELECEK 6 AYDA 
SATIN ALMA 
GÜCÜNÜN "BİRAZ 
DAHA İYİ" 
OLACAĞINI 
DÜŞÜNENLER 
AZALDI
Gelecek 6 ay içinde 
satın alma gücünün 
"Biraz Daha İyi" ola
cağını düşünenlerin 
oranı Temmuz ayında 

satıyorlar 
Dolandırıcıların en 
çok İstanbul, 
Tekirdağ, Edirne, 
İzmir, Adana, 
Bolu gibi illerde 
faaliyet gösterdiği 
tespit edildi.

Haziran ayındaki 
yüzde 16.8'den yüzde 
16.0'ya geriledi. 
Deviet İstatistik 
Enstitüsü ve Merkez 
Bankası tarafından 
ortak düzenlenen 
"Tüketici Eğilim 
Anketi" Temmuz ayı 
sonuçlarına göre, 
gelecek 6 ayda satın 
alma gücünün "Çok 
Daha İyi" olacağını 
düşünenler bir önceki 
aydaki yüzde 0.5’ten 
yüzde 0.9'a çıktı. 
Ankette gelecek 6 
ayda satın alma 
gücünün "Biraz Daha 
Kötü" olacağını 
söyleyenlerin oranı 
yüzde 24.5'den yüzde 
25.1'e çıkarken, 
"Çok Daha Kötü" ola
cağını söyleyenler 
yüzde 2.8'den yüzde 
3.4'e yükseldi.

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

Altın madalya
Karşıyaka kapalı spor salonunda bin

lerce seyirci karşısında üniversite milli 
takımımız Japonya’yı yendi ve altın 
madalya kazandı.

Her maçta final oynamak kolay değil. 
Bu işi oynayanlar çok iyi bilirler. Maça 
iyi başlamamıza rağmen birinci sette 
yaptığımız ufak hatalarla, seti 25-23 
Japonya’ya verdik. İkinci sete gene, 
tutuk ama 5 sayı önde başlamamıza rağ
men maalesef bu sette 25-22 kaybettik.

İnsan istemeden bu seti kaybettik 
diyor. Ne varki üçüncü seti inanılmaz bir 
istek, coşkuyla başladı beraberlik, 
inanç, azmetmek, kazanmak demektir.

Bu seti takımımız 25-14 gibi büyük bir 
sayı farkıyla kazandı. Dördüncü sette 
kaybettiğimiz ve yaptığımız hatalarda 
vücudumun kaşınmadık yeri 
kalmadı.Modifasyon en üst düzeyde, 
moralimiz soh derece yüksek. Bu setide 
25-14 gibi iyi bir sayı farkıyla aldık.

Durum 2-2’lik şekle girmişti, son sette 
15 sayıyı hangi takım alırsa şampiyon o 
takım olacaktı. Beşinci setin yarısı 8-5 
üstünlüğümüzde geçtik durum 14-13 
duruma geldiğinde heyecan en üst 
düzeydeydi.

Bu setide alınca takımımız hak ettiği 
üniversiteler arası dünya şampiyonu 
oldu. Yendiğimiz Japonya takımı 
olimpiyat şampiyonu bir takım.

Kolay bir takım değil. Şu ana kadar 
biz hariç oynadığı bütün takımlara yalnız 
bir set vererek bu duruma gelmiş bir 
takım.

Birinci Türkiye, ikinci Japonya, 
üçüncü İtalyan takımı oldu. Bu güzelliği 
altın madalya seremonisini gururla 
seyrettik. Tebrikler milli takımımıza, 
tebrikler İzmir’in cefakar seyircisine.

Altın madalya yanında verilen İzmir 
efesi kuşda espiri ile çok güzeldi. Ufak 
bir anma, sayın Belediye ve Gemlikspor 
Başkanıma; Dünya üzerinde hiçbir mü
sabaka yoktur ki, yensende yenilsende 
ne olur denmez.

İşte Mehmet Ali Şahin bütün sporcu
ları öpüp madalyalarını boyunlarına 
kendi elleriyle taktı.

Bütün takımlar sayın Devlet Bakanı 
M.Ali Şahin’in Gemlik’teki takımlarda 
sizin takımınız, sizide gururlandırmak 
Gemlik gençliğinin vazifesi. Bu size 
yakışır biraz isteyin.

Takım resim çektirirken Bakan M.Ali 
Şahin’in yere oturarak resmini görün, 
gençliğe ne kadar yakın olursanız 
o kadar saygı kazanırsınız.
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Modaya esir olmayın, terziye gidin
Moda her mevsim 
değişir. Ve size beğen
me şansı bırakmaz 
çünkü moda olanın 
dışında renk ve tarzda 
kıyafetleri mağazalar
da bulmanız mümkün 
değil. Ama terziler 
öyle mi? Kendinize 
has imajın doğru 
adresi orasıdır aslın
da. Her kadının kendi 
tarzını oluşturabile
ceğini belirten 
tasarımcı Reyhan 
Yazıcı, kumaş alıp dik
tirmeyi öneriyor. 
Dünya giyim modası 
her mevsim değişiyor. 
Geçen yıl çok 
beğenerek aldığınız 
kıyafet hiç yıpran
madığı halde bu sene 
eski sayılıyor. Tekstil 
sektörünün en büyük 
tüketici kitlesi olan 
kadınlar, süslenme ve 
güzel görünme 
güdüsüyle yenilikleri 
takip etmeye 
çalışırken aslında 
modanın esiri olup bir- 
birleriyle aynı şeyleri 
giymekten kurtulamıy
or. Büyük bir şehrin 
ana caddesinde 
yürürken aynı eteği ve 
ceketi giyen onlarca 
kadınla karşılaşmak

mümkün. “Moda öyle 
bir şey ki, asla giye- 
mem dediğiniz şeyler 
normal gelmeye 
başlar ve satın alıp 
giyersiniz.” diyen 
tasarımcı Reyhan 
Yazıcı, modanın esiri 
olmak istemeyenlere 
adres olarak mahalle 
terzilerini gösteriyor. 
Her kadının kendi 
bedenine ve hayat 
anlayışına uygun bir 
tarz oluşturabileceğini 
ifade eden Yazıcı, 
kişinin moda olanı 
değil, kendine 
yakışanı tercih etmesi 
gerektiğini söylüyor. 
Modaya alet olmadan 
istediğini giyen kişi 
sayısının çok az 
olduğunu belirten 
Yazıcı şöyle konuşuy
or: “Çünkü insanlar 
istediklerini bulamıyor. 
Mağazalarda sadece o 
senenin modası var. 
En başta abes gelen 
bir kıyafeti birçok 
insanda gördükçe nor
mal geliyor ve alıyor
sun. Ertesi sene ‘bunu 
nasd giymişim’ diye
bilirsin. Çünkü üretici
lerin amacı insanları 
tüketime yönlendirip 
mallarını satmak.

Vitrinlerden bıkan 
insanlara mahalle 
terzilerine kıyafet dik
tirmeyi öneriyorum. 
Artık seri üretimden 
kurtulmamız lazım 
çünkü biz tek tip fab
rikasyon insanlar 
değiliz. Her birimiz 
farklıyız ve her insana 
yakışan kıyafet fark
lıdır. O kadar güzel 
kumaşlar satılıyor ki, 
uygun bir fiyata alıp, 
vitrindeki 100 liralık 
ceketi terzide 50 liraya 
mal edebilirsiniz. Hem 
de bedeninize uygun 
ve özel olur. İnsan 
kendini tanırsa 
kıyafetlerini de tasar
layabilir. Fatih’te 
Çarşamba Pazarı’nda, 
Kadıköy’de Cuma 
Pazarı’nda,

HAÇİN ->
Yazan : Zebercet COŞKUN

Kaymakam cebeciyan’ın dediğini yaptı. 
«Hiç mi bir şey sezmedim? Hiç mi kuşkulan
madım? Ama elimden gelecek başka bir şey 
yok. Anlamamış göründüm. Yapılacak yağ
madan artık ben sorumluyum. Öyleyken 
verdim yazılı izni... Karşımdakinin ne kalpsiz. 
Ne dalavereci bir insan olduğunu bile bile...» 

kadınlar ve çocuklar Manisanede 
hastalandılar. Uygun görürseniz onları kaleye 
nekledelim!..

Ne yemek veriliyor?
Un çorbası, bulgur pilavı... Başka bir 

şey kalmadı. Bizim de yediğimiz o...
Elinde kocaman bir izin kağıdı ile 

Cebeciyan hükümetten çıktı.
Kar o gün durmuştu. Geceden beri yağmıy

or, sokaklarda çamurla karışık kar var. 
Cebeciyan manisaneye doğru yürüyor. 
Kimseler yok ortada. Karşı tepeye o koca top 
yerleşeli beri hiçbir kadın, hiçbir çocuk sokağa 
çıkmıyor. Cebeciyan’ın yüz metre ötesinde 
Islamlardan elli kişilik bir gurup sıra olmuş 
gidiyorlar. Önce Aram çavuş, yanlarında on on 
beş jandarma, elde kazma, kürek üstleri 
çamurlu, ıslak... Ellişer ellişer ayırıp jandar
manın emrinde oraya buraya götürüp siper 
kazdırıyorlar. Sabah un çorbası, akşam bulgur 
pilavı, yedikleri bu...

Cebeciyan yürüyenler arasında Mürsel 
efendiyi gördü. Ötekilere bakmadı. O geceden 

। beri sık sık düşündüğü bir şey var. Mürsel 
efendinin karısının Saranuşka'nın evine geldiği 
geceden beri. Neden olmasın? Sesi tatlı, elleri 
pamuk gibi... ■« bu iş bugün olup bitmeli!

Sultanhamam’da, 
Unkapanı’nda sezo
nun en iyi kumaşları 
çok ucuza bulun
abilir.” Dünya tekstil 
sektörüne büyük 
sanayiciler ve 
modacılar yön veriyor. 
Ünlü modacılar, büyük 
kumaş ve iplik üretici
leri, petro kimya üreti
cileri gibi her kesim
den üç-beş kişinin 
katıldığı gruplar her yıl 
bir araya gelip gelecek 
sezonların modasını 
belirliyor.
Sanayicilerin elindeki 
stoklar, en çok beğe
nilen renkler, insan
ların ihtiyaç ve beğeni
lerinin hangi yöne 
kaydığı rapor ediliyor. 
Bunlara göre koleksiy
on çıkarılıyor.

Yoksa gelmezse kendi bilir! Önce tatlılıkla yok
layayım!»

Karlar erimeye başlayalı derenin suyu 
bulandı, gün günden köpürüyor. Fatma hanımı 
düşünüyor Cebeciyan ama, bir aklı da yağma
da. Kirkot mahallesinin evlerini bir bir sayıyor. 
Şu çıkması olan Mehmet efendinin. Saçakları 
oymalı, duvarları çini nakışlı Hacı Ağazadenin. 
Onun işi tamam, yine de kıyıda köşede bir 
şeyler kalmıştır. Mutfağında yağı, kavurması, 
sandığında öte betesi... Tümünü taşımadı ya 
jandarma bunların. Gidip bakmak, tek tek 
boşaltmak gerek... Şu alt pencereleri demirli 
Mürsel Gaytancızade'nin. Kafesleri inik, 
perdeleri sıkı sıkı kapalı olan.

Çığlıklar geliyor yukarlardan, Manisanenin 
oradan. Cebeciyan adımlarını sıklaştırdı. 
Kirkor şinikyan'la karşılaştı o sırada. Yanında 
iki jandarma daha var, iki de kadın... Kara 
çarşaflarına sıkı sıkı sarınmış kadınlar, gözleri
ni bile kapamışlar. Bir tanesi hiç durma 
hıçkırıyor, öteki burnunun kökünde bir
leştirdiği çarşafın altındaki yumruğunu göz
lerinde gezdiriyor. Önce bakmadı Cebeciyan 
kadınlara... Kim ne isterse yapsın... Artık 
arayan yok, soran yok... «O olmasın?» 
Hemen döndü Cebeciyan. Kadınların bir 
gözbebekleri ortada yine de belli, o değil... 
Omuzları çarşafın üstünden belli olur onun. 
Yumuşacıktır, yuvarlacıktır. Çarşafının başı 
üstünde duruşu, saçlarını sarışı bile ötekilere 
benzemiyordu. O değil. Bunlar ince, zayıf... 
Omuzlarını çırptı Cebeciyan, başını öteye 
çevirdi. Tümünü isteyemez ya kadınların?

Manisanenin önünde silahlı beş altı jandar
ma var. Pencereler demir parmaklıklarla kapalı. 
Duvarlar ıslak, mavi, mor lekeler var yılların 
küflendirdiği, rengini aldığı taşların üstünde. 
Mavi, küf yeşili, kara ve mor renkler birbirine 
yapışmış duvarlarda. Dam üstünde parça 
parça karlar var. Kara demir kapının üstünde 
kocaman bir kilit asılı. Ses, soluk yok şimdi, az 
önceki çığlıklar sanki buradan gelmiyordu.

Demir Ali BAYDAR

Ağladım
Dün gece sensizken boş sokaklarda 

Elimde sigara içtim ağladım

Kış kıyamet günü kalmışyım karda 

Albümden resmini seçtim ağladım.

Yalnızken dünya bana dar geldi 

Gururmu kırmak inan zor geldi 

Sana şiir yazmak bile ar geldi 

Şiir defterimi açtım ağladım.

Kahvede miskinim, zaten işsizim 

Sensiz katıksızım, sensiz işsizim 

Üstene üstelik bir de şanssızım 

Gençliğimden bile geçtim ağladım

Sana çıkan bütün yolları yıktım 

Mektuplarını okumadan yaktım 

Aynalara küstüm kendimden 

korktum

Kendi suretimden kaçtım ağladım.
_______________________________________ I

Jandarmalar toparlandılar Cebeciyan') 
görünce.

Açın kapıyı!
Bir tanesi elini göğsüne soktu, ceket, yelek, 

gömlek, kat kat, en içinden kara bir anahtar 
çıkardı, soktu kilide anahtarı. Anahtar kilitte 
dönerken Manisane'nin içindekiler çığrışmağa 
başladılar. «Yine kimdir gelen? Gelmez 
olası!.. Olmaz olası!.. Ya da anam doğurmaz 
olaydı beni... Kız doğdu! Doğdu! Hemen şu 
azgın çayın sularına salıvereydi!» 
Görmeyeydi bugünleri... Çarşaflarına sıkı sıkı 
sarınıyorlar, durdukları yerde büzülüyorlar. 
Gireni öğürtecek kadar pis bir koku var içerde. 
Rutubet. Pislik, ter, kan ve göz yaşı birbirine 
karışmış. Cebeciyan bakındı çevresine, tanı
manın olanağı yok. Sıkı sarınmışlar, kapan
mışlar. Yüzlerini açtırıp bir bir bakabilir ya, bu 
kokunun içinde uzun boylu kalamıyacak. Bir 
an önce çıkıp, gitmek istiyor. Temiz havaya, 
gün ışığına...

Hazırlanın! Kaleye götürüyoruz sizi... 
Orada kalacaksınız...

Yine çığrıştılar. İstemiyorlar. Burası kötü de 
olsa dokumahane. Kilisede olmaktan iyidir. 
Kilisede ölmektense burda ölmeli... Topun 
güm güm kaleyi dövdüğünü de biliyorlar. Bizi, 
bizimkilere öldürtecek gidinin gavuru... Gidinin 
domuzu... Adaaam... Ölem de bizimkiler 
öldürsün... Tek ölem!.. Bir gün önce.

Gaytancızade'nin haremi bu yana!..
Yüreği hopladı Fatma hanımın. Cebeciyan 

ne diye çağırıyor? Kalktı yerinden. Dürüye ile 
Hüsnü'nün karısı da doğruldular, çocukları 
kucakladılar.

Benimle geleceksin!
Nereye götüreceksin?
Soru yok! Gel dedik, geleceksin!
Gelmem! Ben seniyile hiçbir yana gide

mem! Şuradaki avratların arasından bir adım 
öteye çıkamam!

Yürü! Kötülüğe zorlama beni.
Devamı Yarın...
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El titremelerinin nedenleri
Titreme tüm vücutta 
olabilir.Bu yazımda 
özellikle el 
titremelerinden 
bahsedeceğim.EI 
titremesi kişilerin 
günlük aktivitesini 
aşırı derecede etkil- 
er.İŞ yapma 
kabiliyetini bozar. 
El titremesinin 
birçok nedeni ve tipi 
vardır.Halk arasında 
en çok Parkinson 
hastalarında olduğu 
sanılır.Fakat ailesel 
özelliğe bağlı,kalıtsal 
olan ve de esansiyel 
tremor (ailesel el 
titremesi) dediğimiz 
el titremeleri de 
sıkça görülür. 
Nörolog Doç. Dr. 
Serdar dağ, el 
titremelerinin neden
lerini Mynet okurları 
için yazdı.
Ben çok basit olarak 
birkaç çeşit sıkça 
görülen el titremesi 
çeşitlerinden 
bahsedeceğim.
1) İstirahat tremoru: 
Çok basit olarak 
özetlersem bu 
titreme kişi elleri 
hareketsiz haldeyken 
yani dürürken 
olur.Hareket esnasın
da kayıp 
olur.Parkinson 
hastalığında görülen 
titreme bu tip 
titremedir.Zaman

geçtikçe hastalık 
ilerledikçe hareket 
halindeyken de 
titreme olabilir.

2) Esansiyel tremor 
(ailesel el titremesi): 
Sık rastlanır.Genelde 
bir elde başlar ve 
zamanla diğer ele de 
geçer.Küral olarak 
hareket halindeyken 
başlayıp, isti rahat- 
teyken geçse de .isti
rahat halindeyken de 
görülebilinir.Yeme.iç 
me ve yazı yazma 
bozulabilir.
Hastalığın tanısı 
bazen tesadüfen 
konur veya hasta 
titremenin yarattığı 
sosyal sorunlarla 
doktora 
başvuru r.Titreme 
dışında her şey 
normaldir.Hastalann 
yarısından çoğunda 
aile öyküsü vardır. 
Hastalık her yaşta 
olabilir.Fakat sıklığı 

yaşta beraber 
artar.Ailevi vakalar 
genelde erken yaşta 
başlar çoğu zaman 
yavaş ilerler.Fakat 
hastalığın ileri 
evresinde aşırı 
titremeden dolayı 
dolayı hareketler çok 
kısıtlahır.Heyecan 
,sinir,yorgunluk ,ısı 
değişikliği ..v.s. 
titremeyi
arttı rır.Uykuda 
titreme kesilir.
3) Intansiyon 
tremoru: Bu titreme 
istemli hareket 
esnasında ortaya . 
çıkar ve hedefe yak- , 
taşırken titreme 
artar.Beynin bir 
bölümü olan cerebel- 
lum denen kısmın 
rahatsızlıklarında 
sıkça görülür.
4) Psikojenik tremor:. 
Ani başlar .Bir 
psikolojik sorundan 
sonra 
başlayabilir.Tipik bir 

özelliği 
yoktur.Kadınlarda 
daha sık görülür.En 
çok ailesel tremor 
ile karışır.
Bunlardan başka 
vücudu ilgilendiren 
birçok titreme tipi 
vardır.Ben ayrıntıya 
girmeden çok basit 
olarak en sık 
karşılaşılan el 
titremelerinden 
ahsettim.Titremenin 

teşhisi ve tedavisi 
uzmanlık 
gerektirir.Titreme iyi 
tedavi edilirse yüz 
güldürür sonuçlar 
elde edilir.Tabİ ki 
tedaviye dirençli 
vakalar vardır.Fakat 
bunları tedaviyle 
minimale indirmek 
mümkündür. ,

Doğumdan sonra bazı bebeklerin göz
lerinde Glokom (göz tansiyonu) olabile
ceğini belirten göz hastalıkları uzmanı Op. 
Dr. Haşan Hüseyin Uysal, bu nedenle 
bebeklerin doğumdan sonra 12 yaşına 
kadar her yıl göz kontrolünden geçmesi 
gerektiğini söyledi.
Doğumsal glokomun çok sık olmasa da 
yaşandığını vurgulayan Özel Selçuklu 
Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. 
Haşan Hüseyin Uysal, "Doğumsal göz tan- 
siyönu çok sık olmasa da karşılaşılan bir 
durumdur. Bebeğin ilk muayenesini yapan 
çocuk hekimi, bebeği bir göz hekimine 
yönlendirmelidir. Göz hekimi de gerekli 
kontrollü yaptıktan sonra teşhisini koyar. 
Bebekteki glokom dediğimiz göz tansiy
onu, erken müdahale edilmediği takdirde 
'öküz gözü' tabir edilen aşamaya kadar 
büyür ve belli bir süre sonra da görme 
sinirini öldürür. Bu da bebeğin ileriki yıllar
da kör olmasına yol açar" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 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
ilçe Tanm Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 64
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)51612 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.Savcı Yrd. ( 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

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

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

TAKŞİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 5132324
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
23 Ağustos 2005 

SALI 
ÇAMLICA ECZANESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MHM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2216 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ ÖSYS SONUÇLARI
ÖĞRENCİNİN ADI YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİNİN ADI YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE

Mehmet Sami ALPAK 
Asena GÜLER
Hanife Gülnihal ALPAK 
Aytaç TÜFEKÇİBAŞI 
Başak FİDAN 
Carsu DAĞ 
Kübra ÖZAYDIN 
Yeşim TUMBA 
Mehmet Uğur ŞENER 
Çağlar DERE 
Onur ÖZEN 
Çiğdem TEMEL 
Sercan YOLDAŞ 
Mehmet BARIŞ 
Caner GÜVEN 
Arda GÜLEŞ 
Yusuf TOSUNOĞLU 
Zeynep ÇAĞIL 
Ali ÇEVİK 
Suzan YILDIZ 
Ece Selin ERSOY 
İrem ÇETİN 
Seda AKDOĞANLAR 
Nur ÇETİNAVCI 
Kevser SEVİM 
H.Hüseyin BAYKOZ 
Ebru USLU 
Yelda AKYÜREK

İTÜ Elek. Elektro. Fak? Bilgisayar Müh. 
ODTÜ Müh. Fak. Endubtri Müh.
Marmara Ün. Tıp Fai^. (İngilizce) 
İTÜ İşletme Fak. İşletme Müh. 
Galatasaray Ün. Endüstri Müh. 
Haccettepe Ünb Eczacılık Fakültesi 
Marmara Ün. Müh. Fak. Endüstri Müh. 
Ege Ün. Müh. Fak. Elek.-Elekro. Müh. 
İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliği 
İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliği
Yıldız Tek. Ün. Mak. Fak. Endüstri Müh. 
Haccettepe Ün. Müh. Fak. Kimya Müh. 
Marmara Ün. Fen Edesbiyet Fak. Mat. 
Osmangazi Ün. Elek.-Eletro. Müh. 
İstanbul Ün. Müh. Fak. Makine Müh.
Yerleşmedi - (343.216)
İTÜ Den. Fak. Deniz Ulaştırma İşit. Müh. 
Yıldız Teknik Ün. Kimya Mühendisliği 
Yıldız Tek. Ün. Gemi İnşaatı Mühendisliği 
Erciyes Ün. Beslenme ve Diyetetik 
Ege Ün. Müh. Fak. Kimya Müh. (İngilizce 
Yeditepe Ün. Matematik (Burslu) 
Uludağ Ün. Mimarlık Fak. Tekstil Müh. 
Doğuş Ün. Bilgisayar Müh. (Burslu) 
Gazi Ün. Mimarlık Fak. Kimya Müh.
Sakarya Ün. Makine Müh.
Kocaeli Ün. Kimya Mühendisliği 
Balıkesir Ün. Kimya Öğretmenliği

Ögeday ÖZDEMİR 
Başak GENÇOĞLU 
M.Zaid SAZLIK 
Abdülkadir ÇAYIR 
Müge GÜRSOY 
Hakan DİNÇER 
Tanju YAZICI 
Sunay SÖNMEZ 
Gülüzar KAYA 
İbrahim ATEŞLİ 
Ahmet AŞÇI 
H.Tahsin AYDIN 
Uğur SÖZLÜ 
Çağlar ÖZULU 
Kerem ATAMAY 
Merve GÜNAYDIN 
Esra SÖNMEZ 
Beyza KARADUMAN 
Ramazan BİLGE 
Y.Murat KARACA

Gökhan İLCİ 
Süleyman KAYA 
Çağatay ZADEOĞLU 
Melih AŞKIN 
A.Cansu ŞAZMAZ

Ayşen PALABIYIK 
Hande BİLEN

Dokuz Eylül Ün. Fen. Ede. Fak. Kimya 
Trakya Ün. Mimarlık Fak. Mimarlık 
Kocatepe Ün. Fen Ede. Fak. Matematik 
Selçuk Ün. Eğt. Fak. Fen Bilgisi Öğret 
Dokuz Eylül Ün. Şehir ve Bölge Plan. 
Niğde Ün. Mimanlık Fak. Makine Müh. 
Tercih Yapmadı (323.22) 
Kocaeli Ün. Matalürji ve Malz. Müh. 
Balıkesir Ün. Fen Bilgisi Öğretmenliği 
Celal Bayan Ün. Makine Müh. 
Balıkesir Ün. İnşaat Müh.
Niğde Ün. İnşaat Müh.
Tercih Yapmadı (316.159) 
Tercih Yapmadı (313.849) 
Uludağ Ün. Veterinerlik Fak. Veteriner 
Yerleşmedi
Anadolu Ün. İk. ve İdari Bil Fak. İşletme 
Yerleşmedi
Fatih Ün. Fen. Ede. Fak. Kimya 
İstanbul Ün. İşletme Fak. İşletme
Yerleşmedi
Adnan Menderes Ün. İşletme

B.Sevcan HAMALOĞLU İstanbul Ün. Hukuk Fak.
Yerleşmedi
Ege Ün. Ziraat Fak. Ziraat Müh.
Tercih Yapmadı (297.275)
Bilkent Ün. Turuz. Otel İşit.
Hacettepe Ün. Uluslararası ilişkiler (İng)

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus
DOGALGAZ
KOIBİ 
KAZAN

ISISAN
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ BATİİ

KALORİFER TESİSATI
klima W
HAVALANDIRMA SRİ

«
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT I

♦KOMBİ ♦ KLİMABHAVAUN
«KAZAN ♦ BUHARlKIZCj 
♦KALORİFER TESİSAT 

mühendislik ltd.ştI ♦DOGALGAZ Tel.SlUSSiM

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



“İyi Bir 
Gelecek 

Aykerıt’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 GEMLİK 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

24 Ağustos 2005 Çarşamba 25 YKr. (250.000 TL.)

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖDEMELERDE 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel : 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

Celal Bayar’ın 19. ölüm yıldönümü nedeniyle konser düzenlendi

umuıbev liler konserde coştu
Asker uğurlaması

Her Türk vatandaşı 20 yaşına geldiğinde 
askere alınır.

Biz Türklerde askerliğini yapmamış erkeğe 
adam denmez.

Demek, adam sayılmak için askerlik görevini 
yapmak gerekiyor.

Eğitim oranı düşük olan ülkemizde, askerlik 
görevini yapan erkek, olgunlaşmış olarak baba 
evine dönüyor.

Gençler askerlik görevini iple çekerler.
Askere gitmek gelmek demek, yeni ev kurmak, 

iş güç sahibi olmak demektir.
Kısacası yeni bir yaşamın başlangıcıdır erkek

lerde askerliğini bitirmek.
Bugünlerde gençler askere uğurlanıyor.
Askere uğurlanmak geleneklere göre 

yapıldığında hoş olur.
Er kişi er altına alınmadan moralli olarak 

uğurlanır kişlasına..
Ana baba kardeş, akraba, arkadaş, kaynaşır 

uğurlama törenlerinde..
Kimi yerlerde, toplanılarak halaylar çekilir, 

davullar vurulur..
Son yıllarda asker uğurlamalarında “En büyük 

asker bizim asker” diye sloğanlarla uğurlanır 
gençler..

Bunlar hoş ve güzel geleneklerdir.
Ancak, dün gece askere giden bir gurup 

gencin konvoy halinde arabalarla Kumla da ve 
sokaklarda korna çalarak şamata yapmalarına 
anlam veremedim.

Böyle asker uğurlaması olmaz.
Sünnet düğünlerindeki veya evlenme düğün

lerindeki konvoyların görmemezliği gibi korna ile 
gürültü çıkarmaları gibi...

Askere gitmenin da bir adabı olmalı.
Gecenin saat 01.00 de koma sesleriyle insan

lar rahatsız edilmemeli.

3. ncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın ölümünün 19. yıldönümü nedeniyle, 
Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafın
dan Umurbey’de konser verildi. Şef Erdinç Çelikkol yönetiminde verilen kon
serde, Kutlu Payaslı tarafından da birbirinden güzel eserler seslendirildi. 
Konsere katı lanlar Türk Sanat Müziği’ne doydu. Haberi sayfa 3’de

Şef Erdinç Çelikkol yönetiminde verilen Türk Sanat Müziği konserinde, Umurbey Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ve Kutlu Payash’da koroya katarak, şarkılara eşlik ettiler. Umurbeyliler, konserde çoştu.

TL için son 4 ay
Yerini yüzde 90 
oranında YTL'ye 
bırakan TL, 4 ay 
sonra sadece 
Merkez ve Ziraat 
Bankalarında 
kabul edilecek. 
Yapılan açıklamada,

TL'nin 31 Aralık 
tarihine kadar 
kullanılabileceğini, 
bu tarihten sonra 
kullanım değerini 
yitireceğini 
belirtildi.

Haberi sayfa 7’de

fotmnlik basmlan için son cin

AKP'jeh ttiyelere
TBMM KIT 
Komisyonu Üyesi 
ve AK Parti 
Samsun Milletvekili 
Ahmet Yeni, 
belediyeleri 
kimseye muhtaç

etmeyeceklerini 
belirterek, 2006'da 
yeni kanunlar 
çıkararak parasal 
kaynak sağlayacak
larını söyledi.

Haberi sayfa 8’de

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 10 bin 509 öğretmen 
kadrosu için 10 Ağustos'ta başlayan başvuru süresi, 
bugün mesai saati bitiminde sona eriyor. Sayfa 7’de
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tgjBu/uşma
Müracaatını yapmış olan öğrenciler 26 Ağustos 2005 Cuma günü mülakata girebilecekleri

Gürhan ÇETİNKAYA

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın bir hafta süre 
ile yazılarına ara vermesi nedeniyle yazılarını 
yayınlayamıyoruz. Okuyucularımızdan özür 
dileriz. Gemlik KÖRFEZ.

Dilencilere
polis engeli

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Pazar yerinin bazı 
bölgelerinde vatan
daşlardan para 
isteyen dilenciler 
polis tarafından 
toplandı.
Özellikle ilçenin Pazar 
olan Salı günleri sokak
lara dağılan ve vatan
daşlardan para isteyen 
dilencilerin son 
zamanlarda çoğalması 
üzerine polis 
ekipleri operasyon 
düzenledi.

Pazar yerinin içlerinde 
ve cadde kenarlarında 
dilenmek için ilçe 
dışından gelen 
dilencilerden 5 
tanesi polis ekipleri 
tarafından alınarak 
polis karakoluna 
götürüldü.
Haklarında 
"Kabahatlar 
Kanunu"nun getirdiği 
yasa maddelerinin 
uygulandığı dilenciler 
daha sonra 
serbest bırakıldılar.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden 
aldığım pasaportumu kaybettim. 

Hükümsüzdür.
HACI AHMET TURAN

Anadolu Kız Meslek
Lisesi’nde başvurular 
26 Ağustosla uzatıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

18-20 Ağustos 
2005 tarihlerinde 
Anadolu Kız 
Meslek Liselerinin 
Ağırlama ve Gıda 
Teknolojisi 
bölümü için 
mülakat 26 
Ağustos 2005 
Cuma günü 
yapılacak. 
Kız Meslek ve 
Anadolu Kız 
Meslek Lisesi 
Müdürü Dursun 
Özbey yaptığı açık
lamada, kılavuzda 
yer alan Anadolu 
kız Meslek 
Liselerinin ağırla
ma ve Gıda 
Teknolojisi 
bölümünde yapılan 
mülakatın öğrenci 
ve velilerin

mağdur 
edilmemeleri için 
25 Ağustos 2005 
tarihine kadar uza
tıldığını belirterek 
"Bu tarihe kadar 
okulumuza 
başvuruda 
bulunacak 
öğren çilerimiz 
26 Ağustos 2005

Cuma günü 
mülakata 
girebilecekler" 
dedi.
Özbey, Bakanlığın 
Eğitim teknolojileri
Genel 
Müdürlüğünce 
öğrencilere verilen 
sınav sonuç 
belgelerinin açıkla

Kız Meslek lisesi 
çocuk gelişimi mezunu 

boyan eleman aranıyor.

Te/; 513 18 02 - 03

malar 
bölümünde 
"16-25 Ağustos 
2005 tarihleri 
arasında 
mülakat işlem
leriniz için 
kazandığınız 
okula 
başvurunuz" 
dendiğini ifade 
ederek öğrenci
lerin 25 
Ağustos 
tarihine kadar 
başvuruda

bulunabileceklerini 
söyledi. 
Bu tarihe kadar 
müracaatını 
yapmış olan 
öğrenciler 26 
Ağustos 2005 
Cuma günü 
mülakata 
girebilecekler.

GSM: (0.537) 933 25 26

r — — — — — — — —1
BURSA HAKİMİYET VE ı 

1 KENT GAZETELERİNE K 
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
i KÖRFEZ REKLAM |

TEL : (0.224) 513 96 83 1
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Celal Bayar’ın 19. ölüm yıldönümü nedeniyle konser düzenlendi

Umurbey'liler konserde çoştıı
3. ncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın ölümünün 19. yıldönümü nedeniyle, 
Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu 
tarafından Umurbey’de konser verildi. Şef Erdinç Çelikkol yönetiminde 
verilen konserde, Kutlu Payaslı tarafından da birbirinden güzel eserler 
seslendirildi. Konsere katılanlar Türk Sanat Müziği’ne doydu.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Büyükşehir 
Belediye 
Konservatuarı 
Türk Sanat Müziği 
Korosu'nun 
Umurbey'de 
verdiği konser 
izleyenlere 
unutamayacakları 
bir akşam yaşattı. 
Şef Erdinç Çelikkol 
yönetimindeki 
Büyükşehir Türk 
Sanat Müziği 
Korosu Celal 
Bayar Anıt Mezar 
alanındaki 
konserde 
birbirinden 
güzel eserleri 
izleyenlere dinletti. 
Celal Bayar’ın 
ölümünün is. 
yıldönümü anma 
töreni nedeniyle

Büyükşehir Türk Sanat Müziği Korosu, Umurbey’de düzenlediği 
koserde birbirinden güzel eserler seslendirdi.

düzenlenen 
konsere, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet

Güler ile 
bir başka ünlü 
sanatçımız 
Kutlu Payaslı'da

Şef Erdinç 
Çelikkol'un 
hatırını taramayınca 
iki güzel eser

Güler, Kutlu Payaslı 
ile şef Erdinç 
Çelikkol'a çiçek 
vererek teşekkür etti.

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

güzel sesiyle 
eşlik etti.
Anıt Mezar 
alanını dolduran 
kalabalığa Türk 
Sanat 
Müziği’nden 
güzel örnekler 
sergileyen Koro, 
solo bölümünde 
ise değerli 
sanatçıların 
eserleri 
seslendirildi. 
Konsere misafir 
olarak katılan 
ünlü sanatçımız 
Kutlu Payaslı,

seslendirdi. 
Konserin 
kapanış 
bölümünü ise 
Şef Erdinç 
Çelikkol yaptı. 
Kutlu Payaslı ile 
Erdinç Çelikkol 
okudukları 
eserlerden sonra 
izleyenlerden 
büyük alkış 
aldılar.
Konserin 
sonunda 
Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet

Mostar Köprüsü taştandır
Kaderleri bir köprüde birleşen insan

ların gelenek ve göreneklerinin, düş ve 
anılarının, kin ve tutkularının insanlık 
sevgisiyle örülü öyküsü Mostar..

Kültürlerin buluştuğu adres...
Ortaçağ kafalarının, etnik savaşının 

yüzü çağlar boyu yaşayacak; örülü 
duvarlarda...

Yeni dünya denilen düzende hortlayan 
kravatlı ortaçağ kafasında yok edilen 
Mostar Köprüsü...

Yobazlığın yüz-süzlüğünde ..
Yaralı kentlerin yaralı insanlarının 

yaralı türküsüdür,
Mostar..
Artık...
Mostar Köprüsü’nden Neretva’ya 

atlayacak bıyıklan yeni bitmiş sevdalı 
delikanlılar..

Sevdalarına gösteri zamanı..
Mostar...
Sevdalısına kavuşurcasına...
Heybetli...
Dimdik...
Dört asır boyunca kentin iki yakasında

ki insanların buluştuğu Mostar, etnik 
kavganın kültür cellâtlığına dönüştüğü 
dönemin heybetini sırtında taşırcasına...

İnsanlığın ...
Sevginin abidesi...
Rumelili İlyas ile Sırp güzeli

Yelena’nın sevdası çağları deler...
Yıkık görüntüsünde, kavuşamayan 

sevdalılar...
Bu kez buluştular, yeni yüzünde...
İlyas’ın torunu Mostar Köprüsü’nde el 

sallıyor..

AKP’li gençler 
eğitime katkı 

çayı düzenledi

umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler tarafından Şef Erdinç Çelikkol (sağda) ve 
Kutlu Payash’ya (solda) konserin bitiminde çiçek vererek, teşekkür etti.

AK Parti Gemlik 
İlçe Gençlik 
Kolu yönetimi 
"Eğitime katkı 
çayı" düzenledi. 
Yarın saat
13.00 te Grup Aile 
Çay Bahçesi’nde 
başlayacak olan 
Eğitime Katkı 
Çayı 17.00ye

kadar sürecek. 
Her yıl düzenlenen 
ve gelirinin yardı
ma muhtaç öğren
cilere harcandığı 
çay partisine 
AK Parti Bursa 
Milletvekillerinden 
bazılarının da 
katılmaları bek
leniyor.
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Kayıkhane mendireği uzatılıyor
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kış aylarında sert 
esen rüzgar ve dal
galardan korun- 
abilmek için küçük 
tekneler için yapılan 
Kayıkhane mendireği 
uzatılıyor.
Sunğipek fabrikası 

ENEN MheHîtaeleıı'M
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağlan 
Sakana Misina Ağlan 
İP Ağ 
Fanya

* Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
•s Sanda! Malzemeleri 

Kürek
✓ Çapa
✓ Macun

Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

' TtijffMbtkriltfaiğltj'r.

Irksın
Ömerbey M ah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

önünde yapılan 
ancak hem kısa hem 
de büyük teknelerin 
bağlanması 
nedeniyle kendiler
ine yer bulamayan 
küçük balıkçı 
tekneleri
Kayıkhanede yapılan 

mendireğe sığınıyor. 
Boyunun yeterince 
uzatılmaması 
nedeniyle uzun yıllar 
çok az sayıda tek
nenin sığınmasına 
olanak sağlayan 
Mendirek Gemlik 
belediye araçları

tarafından dolduru
larak boyu uzatılıyor. 
Mendireğin uzatıl
masından sonra 
küçük balıkçı 

teknelerinin daha 
rahat sığınarak 
çalışabilmeleri 
sağlanacak.

1 günlük bebeği 
bırakıl kaçlılet

Bir günlük bebeği 
bırakıp kaçtılar 
Manisa Devlet 
Hastanesinin polik
linik binasında bank 
üzerine bırakılmış 
henüz bir günlük olan 
bebek bulundu. Erkek 
olduğu anlaşılan 
bebek, sevimliliğiyle 
doktor ve hemşirelerin 
ilgi odağı haline geldi. 
Sahipsiz bırakılan 
bebek, dün öğle saat
lerinde polikilinikte 
tedavi için bekleyen 
hastalar tarafından 
farkedildi. Devlet 
Hastanesinin polik
linik binasının 2. katın
da bank üzerinde 
farkedilen bebek, 
hastalar tarafından 
görevlilere bildirildi. 
Kat görevlileri, bebeği 
hastane başhekim
liğine götürdü.
Burada doktorların 
yaptığı incelemede, 
bebeğin hastane 
ortamında dünyaya 
geldiği, oldukça 
sağlıklı olduğu ve 
henüz bir günlük 
olduğu belirlendi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Zabıta ekipleri dün 
çarşı camii önünde 
satış yapan 
seyyarlara 
müsaade etmedi./' 
Ucuz olduğu 
için pazarlarımızı 
istila eden Çin 
mallarının 
satışının 
çoğunlukta 
olduğu kaldırımlarda 
insanların 
yürümeleri de 
engellenince 
zabıta ekipleri 
harekete geçti. 
Uzun zamandır 
kaldırımlarda 

rfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?J
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
K

her tür malın 
satıldığı 
Gemlik'te 
kaldırımların 
temiz lenebilmesi 
için 
hiç mücadele 
yapılmıyor.
İlçenin pazarı 
olduğu için her 
yerden gelen ve 
mallarını 
rahatlıkla istedikleri 
yerde satabilen 
seyyarlar dün işgal 
ettikleri cami 
önünden 
polis ve zabıta 
ekiplerinin 
uyarısıyla 
kaldırıldılar.
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Zeytinspor kendini göstermeye başladı 
Zeytinspor Bayan Futbol Takımı, Türkiye Bayanlar futbol ligi hazırlık maçlarına devam ediyor. Yalovaspor’un daveti 
üzerine katıldıkları sezon açılışında Sakarya Güneşspor’u 2-1 yenmeyi başaran Zeytinsporlu bayanlar, moral buldular
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Bayanlar 
Futbol Ligine katıla
cak olan Zeytinspor 
Bayan Futbol takımı 
hazırlık maçlarına 
devam ediyor.
Zeytinli bayanlar 
Yalovaspor’un 
daveti üzerine 
katıldıkları 
sezon açılışında 
Sakarya Güneşspor’u

2-1 yenmeyi 
başardılar.
Yalova ilk kez bir 
bayan futbol 
maçına ev 
sahipliği yaparken 
sezon açılışı içen 
gelen genç 
sanatçı Çılgın 
Sedat Zeytinspor'lu 
bayanlara moral 
vermeyi unutmadı. 
Takımda bazı 
mevkilere yeni

transferler 
yaptıklarını bildiren 
Zeytinspor 
çalıştırıcısı Asiye 
Erman, yaptıkları.

özel maçlarla 
tecrübe kazanarak 
güçlendiklerini 
söyledi.
Davetli olarak

gittikleri 
Yalovaspor’un 
sezon açılışına 
katılan Zeytinspor’lu 
futbolculara

teşekkür eden 
Yalovaspor 
yöneticileri takım 
kaptanı Pınar'a 
çiçek verdiler.

GEMLİK’TE BİR İLK

TOMGJKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00
Dr. Ertan OKAY 

Radyoloji Uzmanı
ULTRASONOGRAFİ

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

J SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
Z ULTRASONOGRAFİ (US)

Z RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
Z 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

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.

Merkezimizde en son teknoloji Ultrasonografi 
Cihazı bulunmaktadır.

Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar hastalık
larını teşhis edebilmekteyiz.

Gebelikte kullandığımız dünyanın en gelişmiş
4 boyutlu Ultrasonografi cihazıyla bebeği anne 

karnında canlı bir şekilde renkli olarak görmekteyiz.

ACİL 
DURUMLARDA 

24 SAAT 
513 65 29 NOLU 
TELEFONDAN 

BİZE 
ULAŞABİLİRSİNİZ

TEL: 513 65 29 ■ 30
FAX: 513 65 18

Adres: Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
Dutluk Sok No: 3 -GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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Merkel Türkiye’nin 
üyeliğine niye karsı?
Alman Hıristiyan 
Demokrat Birlik - 
Partisi (CDU) Genel 
Başkanı Angela 
Merkel, "AB'yi zor
layacağı" düşünce
siyle Türkiye'nin tam 
üyeliğine karşı çıktık
larını söyledi.
Merkel, genelde tatil 
yapmak amacıyla 
Almanya'nın farklı 
yerlerinden insan
ların geldiği Baltık 
Denizi sahilindeki 
VVarnemünde 
kentinde yaptığı 
seçim konuşmasın
da, tek dış politik 
konusu olarak 
Türkiye’nin AB 
üyeliğine değindi. 
İktidardaki Sosyal 
Demokrat Parti'nin 
(SPD) aksine Türkiye 
ile tam üyelik yerine 
"imtiyazlı ortaklık" 
istediklerini hatırla
tan Merkel, "Türkiye 
ile sıkı ve dostane 
ilişkiler istiyoruz. Biz, 
AB'yi zorlayacağı 
düşüncesiyle 
Türkiye'nin tam 

üyeliğine karşı çıkıy
oruz" dedi.
Almanya'da nelerin 
değiştirilmesi gerek
tiğinin düşünülmesi 
ve bu bağlamda 
Avrupa'nın gele
ceğinin de 
düşünülmesi gerek
tiğini belirten Merkel, 
"AB'nin 10 Orta ve 
Doğu Avrupa ülke
siyle genişletilmesini 
doğru buluyorum. 
Ancak vatandaşların 
Avrupa'nın sınır
larının nerede bittiği
ni de bilmeye hakları 
var. Avrupa'nın aşırı 
derecede 
büyümemesine 
dikkat etmeliyiz” 
şeklinde konuştu. 
Merkel, açık bir ülke 
olmak istediklerini, 
ancak insanlar 
arasında nefreti yay
maya çalışan 
yabancıların sınır 
dışı edilmeleri gerek
tiğini söyledi. 
Gerhard Schröder 
hükümetini, ülkede 
işsizliği azaltamadığı

ve ekonomik 
büyümeyi can- 
landıramadığı 
gerekçesiyle 
eleştiren Merkel, 
ailelere daha fazla 
çocuk yapmaları 
çağrısında 
bulunurken, 
çocuklu ailelerden 
daha az vergi alacak
larını kaydetti. 
Bu arada, Merkel, 
Hıristiyan 
Sosyal Birlik 
Partisi'nden (CSU) 
Bavyera Eyaleti İçiş
leri Bakan Günther 
Beckstein'ı iç güven
lik konularındaki 
tecrübelerinden 
dolayı "yetki 
takımı"na dahil ettiği
ni açıkladı.

Almanya ve Hollanda’da 
kuş gribi alarmı

Asya ülkelerinde 57 
kişinin ölümüne 
neden olan kuş grib
inin Rusya'da da 
görülmesi üzerine 
Avrupa alarma geçti. 
Almanya ve 
Hollanda kümes 
hayvanlarını koru
maya aldı. 
Bu ülkelerde kümes 
hayvanları artık açık 
havaya çıkarılmaya
cak, gözetim altında 
tutulacak.
Rusya'da kuş gribi 
salgını geçtiğimiz 
temmuz ayında 
başladı. Sibirya ve 
Ural dağlarındaki 
bazı çiftlikler 
karantina altına 
alındı.
Şu ana kadar 11 bin

q_ Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Geçersizdir.

Gürol ÇELİK

kümes hayvanı 
hastalıktan telef 
oldu. Risk altındaki 
130 bine yakın hay
van da kesildi.
Hayvanlardan insan
lara bulaşan bu 
virüs, Asya'da 
57 kişinin ölümüne 
neden oldu.
En büyük korku 

bu virüsün değişim 
geçirip insandan 
insana bulaşır 
hale gelmesi.
Rus yetkililer, 
virüsün göçmen 
kuşlarla birlikte 
en geç ilkbaharda 
Avrupa ve Kuzey 
Amerika'ya ulaşa
bileceğini duyurdu.

AMMNSIYOH
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

MUTFAK DOLAPLARI
YATAK ODASI
GENÇ ODASI
DÖRT KAPILI GARDROP 

~ ' ÜÇ KAPILI GARDROP 
X. PROFİLLİ GARDROP

. VESTİYER - KOMİDİN 
KARYOLA - ŞİFONYER 
KİTAPLIK
ÇALIŞMA MASASI 
BİLGİSAYAR MASASI

KALİTEDE ÖNCÜ, 
J FİYATTA ÖLÇÜ”

Dereağzı Mevkii ■ Büyükkumla / GEMLİK 
Rezervasyon Tel: 539 03 03
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TL için son 4 ay
Yerini yüzde 90 
oranında YTL'ye 
bırakan TL, 4 ay 
sonra sadece Merkez 
ve Ziraat 
Bankalarında kabul 
edilecek.
Merkez Bankası 
Konya Şube Müdürü 
Haydar Tırman, 
TL'nin 31 Aralık tari
hine kadar kullanıla
bileceğini, bu tariht
en sonra kullanım 
değerini yitireceğini 
belirtti.
Tırman, "Elde kalan 
son TL'ler yılbaşın
dan sonra sadece 
Ziraat ve Merkez 
Bankalarında YTL ile

Öğretmenlik için 
son gün

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın (MEB) 
10 bin 509 öğretmen 
kadrosu için 10 
Ağustos'ta başlayan 
başvuru süresi, 
bugün mesai saati 
bitiminde sona 
eriyor.
MEB, 49 branşta, ilk 
atama yoluyla 10 bin 
299, açıktan ve açık
tan ilk atama yoluyla 
-210 öğretmen ala
cak.
Adaylar, Bakanlığın 
"http://personel.meb. 
gov.tr" internet 
adresinden gerekli 
bilgilere ulaşabile
cekler ve başvuru
larını yine aynı sit
edeki formu doldu
rarak yapabilecekler. 
İnternet üzerinden

değiştirilebilecek. 
Vatandaşlar şu anda 
harcama imkanları 
varken ellerindeki 
son TL'leri çıkarsın
lar. Elde kalan eski 
demir paralar ve ban
knotları değiştirmek 
zaman açısından 
vatandaşlara yük 

elektronik başvuru 
formunu dolduran 
adaylar, il ve ilçe 
milli eğitim müdür
lüklerinde formu 
onaylatacaklar. 
Atamalar, bu yıl ilk 
kez iller yerine 
okullara yapılacak. 
"Nokta tayin" olarak 
isimlendirilen bu 
yöntemde, adaylar 
başvuru sırasında 
hangi okullarda boş 

getirebilir" dedi. 
10 yıl boyunca elde 
kalan TL'lerin bu 
bankalarda geçerlil
iğini koruyacağını 
vurgulayan Tırman, 
piyasada YTL'nin 
yüzde 90 oranında 
TL'nin yerini aldığını 
dile getirdi.

kadro bulunduğunu 
görebilecekler ve ter
cihlerini bu doğrultu
da yapabilecekler. 
Atama sonuçları, 29 
Ağustos 2005 
Pazartesi günü basın 
ve internet yoluyla 
duyurulacak.
Ataması yapılan 
öğretmenler, 5 Eylül 
2005 tarihinden 
itibaren görevlerine 
başlayacak.

Baımlıııt eline ı;ıı ıı gelirdi
Gazetelerde çıkan 
"At, domuz ve 
devekuşu eti de kas
aplarda satılacak" 
haberleri üzerine 
Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığryazılı bir 
açıklama yaparak 
konuya açıklık 
getirdi. Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, 
bugün için hiç bir 
mezbahaya at kesimi 
için izin verilmediği
ni, bu nedenle at kes
imi ve at eti satışı 
yapılmadığını açık
ladı.Bakanlık, bun
dan sonra yapılsa 
bile ihracata yönelik 
at kesimi yapılabile
ceğini, Türkiye'de ise 
ancak özel yerlerde 
işlem gören at etinin, 
özel yerlerde satıla
bileceğini kaydetti. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, Türk Gıda 
Kodeksi Et 
Tebliği'nde 
yapııacak düzen
lemelere ilişkin 
basında çıkan haber
lerde, özellikle at 
ve devekuşu ile ilgili 
kamuoyunu yanlış 
bilgilendirici şekilde 
yorumlar yer alması 
nedeniyle yazılı bir 
açıklama yaptı. 
Açıklamada, Resmi 
Gazete'nin 5 Ocak 
2005 tarihli sayısında 
yayımlanan Kırmızı 
Et ve Et Ürünleri Üre
tim Tesislerinin 
Çalışma ve 
Denetleme Usul ve 
Esaslarına Dair 
Yönetmelik'in 
"Tanımlar" 
bölümünde, kasaplık 
büyük baş hayvan
ların "sığır, manda, 
at, devekuşu 
ve domuz", küçük
baş hayvanların da 
"koyun, keçi ve 
tavşan" olarak 
tanımlandığı hatır
latıldı. Bakanlık 
tarafından 2000 yılın

da yayımlanan Türk 
Gıda Kodeksi Taze 
Et, Hazırlanmış Et ve 
Hazırlanmış Et 
Karışımları 
Tebliği'nde ise etin 
"sığır, manda, koyun, 
keçi gibi büyük ve 
küçük baş hayvanlar, 
tavuk, hindi, kaz, 
ördek, beç tavuğu 
gibi evcil kanatlı hay
vanlar ile tavşan 
ve domuzdan elde 
edilen ve insan tüke
timine uygun olan 
bütün parçalar" 
olarak tanımlandığı 
kaydedildi.
Aynı tebliğde, hazır
lanmış taze et ve 
hazırlanmış et 
karışımlarında, etin 
hangi türlerden elde 
edildiği ve her türün 
etinin karışımdaki 
yüzdesinin etiket 
üzerinde belirtilmesi 
zorunluluğu 
bulunduğu hatır
latılan açıklamaya 
göre, bu hüküm ile 
tüketicinin hangi 
türün etini aldığı 
yönünde bilgilenmesi 
sağlanırken, üretici 
deklarasyonu doğrul
tusunda kontroller 
yapılıyor. - 
ETİKETLERDE, ETİN 
HANGİ HAYVANDAN 
ELDE EDİLDİĞİ 
BELİRTİLECEK- 
Etiketlerde, tavşan, 
domuz veya at eti 
üzerinde, ürünün 
tavşan, domuz veya 
attan elde edildiğinin 
ifade edilmesinin 
zorunlu olduğu 

vurgulanan açıklama
da, bu deklarasy
onun yanlış yapıl
ması durumunda, 
ilgililer hakkında 
Türk Gıda 
Kodeksi'ne aykırılık 
nedeniyle işleme 
gidildiği kaydedildi. 
Açıklamada, et ve et 
üretim tesislerine 
ilişkin yönetmelikte, 
ihracat onayı alacak 
işletmeler ile at, 
deve, devekuşu ve 
bugün için 
Türkiye'de etleri 
tüketilmeyen ancak 
daha sonra 
tüketilebilecek diğer 
kasaplık hayvanların 
kesileceği mezbaha 
ve kombinalarda 
gerekli ilave 
teknik, hijyenik ve 
sağlık şartlarının 
bakanlık tarafından 
düzenleneceği hük
münün yer aldığı da 
hatırlatıldı.
Açıklamada, aynı 
yönetmelikte, "domu
zlar ve atların diğer 
türlerin kesildiği 
mezbaha ve kombi
nalarda kesilemeye- 
ceği, bu hayvanlar
dan elde edilen 
etlerin diğer türlerin 
etleri ile birlikte 
soğutulamayacağı, 
parçalahamayacağı, 
mamul madde haline 
getirilemeyeceği, 
ambalajlanamaya- 
cağı, paketlenemeye- 
ceği ve 
nakledilemeyeceği" 
hükmü bulunduğu 
kaydedildi.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM
TEL : 513 96 83 Fax : 513 35 95

İ III 
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i

ELEMAN ARANIYOR

Elektrik konusunda 
deneyemli eleman aranıyor 

AYDIN MADENCİLİK 514 00 60

http://personel.meb


24 Ağustos 2005 Çarşamba Sayfa 8

Wı belediyelere w milite
TBMM KİT 
Komisyonu Üyesi ve 
AK Parti Samsun 
Milletvekili Ahmet 
Yeni, belediyeleri 
kimseye muhtaç 
etmeyeceklerini 
belirterek, 2006'da 
yeni kanunlar 
çıkararak parasal 
kaynak sağlayacak
larını söyledi. 
Samsun'un 
Kurupelit ve Atakent 
beldelerinde 
incelemelerde bulu
nan AK Parti 
Samsun Milletvekili 
Ahmet Yeni, 
belediyelerin maddi 
açıdan güçlenmesi 
için çalışma başlat
tıklarını belirterek, 
"Belediyelerin duru
munun düzeltilmesi 
için 2006'da çıkara
cağımız kanunların 
altyapısını oluştu
ruyoruz" dedi. 
AK Parti’den önceki 
iktidarlar döneminde 
belediye başkan- 
larının çalışanlarına 
maaş ödeyemez 
durumda olduğunu 
söyleyen Yeni, "Biz 
iktidara geldikten

sonra belediyeler 
maddi açıdan rahat
layarak, nefes 
almaya başladı. 
Belediyeleri hiçbir 
zaman kimseye 
muhtaç etmedik. 
Bundan sonra da 
alacağımız radikal 
kararlarla, 
belediyelerin kendi 
ayaklarının üzerinde 
durması sağlaya
cağız" diye konuştu. 
Küçük esnafın zor 
durumda olduğunu 
bildiklerini ve eski 
parlak günlerine 
dönmeleri için 
ellerinden geleni 
yaptıklarını, alınan 
ekonomik kararlarla 
bu kesimin de 

yüzünü güldürecek
lerini dile getiren 
Yeni, "Elele vererek 
zorlu virajı alnımızın 

akıyla alacağız. 
Bunun için özveri 
şart" şeklinde 
konuştu.
Yeni, halkın sıkın
tılarının uykularını 
kaçırdığını, çözüm 
için gece-gündüz 
çalıştıklarını sözler
ine ekledi. Yeni, her 
iki beldede bulunan 
Yaşar Doğu Kız 
Yurdu, Meteoroloji 
Bölge Müdürlüğü, 
Atakenti Sevenler 
Derneği, Yardım 
Sevenler Derneği 
Sağlık Ocağı ve Özel 
Güzelyalı Kız Öğren
ci Yurdu, Pelitköy 
Sağlık Ocağı, 
Pelitköy Jandarma 
Karakolu, Özel 19

Mayıs Diyaliz 
Merkezi ve Onkoloji 
Hastanesi'ni ziyaret 
ederek bilgi aldı.

Devlet tiyatroları
TBMM gündeminde
CHP Antalya 
Milletvekili Feridun 
Baloğlu, Kültür ve 
Turizm Bakanı Atilla 
Koç'un cevaplaması 
istemiyle TBMM 
Başkanhğı'na verdiği 
soru önergesinde, 
Devlet Tiyatrosu 
Genel Müdürü Lemi 
Bilgin'in görevden 
alınma nedeninin, 
kurumdaki birtakım 
atamaların yapılması 
için genel müdüre 
yapılan baskıların 
sonuçsuz kalması 
ile ilgili olup 
olmadığını sordu. 
Baloğlu, Bilgin'in 
görevden alınma 
nedeninin, 
başrejisör atanması 
ya da kurumdaki bazı 
atamaların yaptırıl
ması amacıyla 
yapılan baskıların 
sonuçsuz kalmasına

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ Hulusi 
ATEŞ

bağlı olup olmadığını 
sorduğu öner
gesinde, şu soruları 
da sordu: 
"Görevden alma, 
basına yansıdığı 
gibi Kayseri'nin 
Develi llçesi'nde sah
nelenen bir oyunun 
kavga sahnesinde 
kullanılan ifadelerin 
AK Parti'lileri rahat
sız etmesi üzerine 
iktidar partisinden 
gelen şikayetlerle mi 
ilgilidir? Orijinal 

eserlerde yer alan 
kimi cümlelerin 
bakan müdahalesi 
ile çıkarılması, 
sanata müdahale 
olarak değer
lendirilebilir mi? 
Soruşturma 
sonuçlanmadan ani 
bir kararla DT Genel 
Müdürü'nün 
görevden alınmasın
daki aceleciliğin 
gerekçesini 
kamuoyuna 
açıklar mısınız?"

Jet hızıyla skandal
Rantçılarımız 
Raikkonen'i solladı 
Formula 1'in varilleri 
pişten çıktı, jet hızıy
la İzmit’teki hur
dacılara gitti. Oysa 
variller tehlikeli atık 
ve yok edilmek 
üzere teslim alın
mıştı. İstanbul'da 
yapılan Formula 1 
yarışlarının ardından 
yarışlarda kullanılan 
akaryakıt ve yağ

। varilleri İzmit’te bir 
hurdacıya satılınca 
hareketli anlar 
yaşandı. Üzerlerinde 
tehlikeli atık işareti 
bulunan 11 adet 
varil Enver 
Ayyıldız’a ait nakliye 
firması tarafından 
İzmit’e getirildi. 
Varillerde bulunan 
petrol ürünleri firma 
yetkililerinin verdiği 
bilgiye göre İzay- 
daş’a teslim edildi. 
Ancak Çevre yönet
meliğine göre 

tehlikeli atık sınıfına 
giren varillerin 
lisanslı firmalarca 
alınıp bertaraf 
edilmesi gerekirken 
11 adet varil İzmit’in 
am yazan variller 
haftasonu İstanbul’
da yapılan Formula 
yarışlarında kul
lanılmıştı.
Bekirpaşa Belediye 
Başkanı İsmet KUN- 
TAŞ belediyeye 
gelen bir ihbarı 
değerlendirdiklerini, 
olay yerine gelip 
güvenlik çemberine 
aldıklarını belirterek 
“Formula yarışların
da kullanılan varil
leri beldemiz 
içersindeki bir hur
dacıda akaladık.İza- 
ydaş ve Çevre il 
müdürlüğü ekipleri
ni haberdar 
ettik.Gelip inceleme 
yaptılar.Hurdacıyada 
gerekli müeyyideyi 
uyguladık.”dedi.

Kocaeli Çevre İl 
Müdürlüğü yetkilileri 
varillerin yönet
meliğe uygun 
lisanslı firmalarca 
bertaraf edilmesinin 
gerektiğini dile getir
erek, alıcı ve varilleri 
alıcıya getiren 
lisanslı nakliyat fir
masına tutanak 
düzenledi.
Ayyıldız Nakliyatın 
sahibi Enver 
Ayyıldız ise biz atık 
maddelerin lisanslı 
taşıyıcısıyız.
Varillerin içindeki 
ürünleri İzaydaş’a 
teslim ettik”dedi. 
Ancak yapılan tüm 
açıklamalara rağ
men F1 yarışlarında 
Ferrari Takımı 
tarafından kullanılan 
petrol ürünlerine ait 
varillerin 
2 gün içersinde 
İzmit’e nereden 
geldiğide merak 
konusu.

* 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
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Enflasyonda düşüş durdu Barbarosca

Merkez Bankası, bu 
yılın ikinci üç aylık 
döneminde 
enflasyondaki düşüş 
sürecinde duraklama 
gözlendiğini bildirdi. 
Banka'nın 2005 yılı 
ikinci çeyrek "Para 
Politikası Raporu" 
yayınlandı. Rapora 
göre, bu dönemde de 
hizmet sektörü fiyat
larındaki katılık 
devam etti. Petrol ve 
petrol ürünleri fiyat
larındaki yükseliş

genel fiyat endeksini 
artırıcı etki yarattı. Bu 
arada mevsimsel fiyat 
gelişmeleri ve Türk 
lirasındaki istikrar, 
fiyatlardaki artışı 
kısıtlayan başlıca fak
törler oldu.

Yılın ilk yarısında 
bankaların kredi hac
mindeki ve hane 
halkının nakit 
talebindeki artış eğili
minin ekonomik can
lanmayı desteklediği

belirtilen raporda, 
"Borç stokunun mev
cut vade yapısı ve 
seviyesi, yüksek faiz

dışı fazla verme 
gereğini devam 
ettirmekte" denildi.

Toplu sözleşmelerde zam tartışması
Türkiye Kamu-Sen'in 
heyet başkanlığındaki 
memur sendikaları ile 
Kamu İşveren Kurulu 
arasında 2006 yılına 
ilişkin olarak devam 
eden toplu 
görüşmelerin üçüncü 
toplantısında, 
memurlara verilecek 
zam oranı tartışılırken, 
taraflar arasında 
ilginç diyaloglar 
yaşandı.
Kamu-Sen’in, 
görüşme tutanakları
na göre, Kamu İşv
eren Kurulu'nun 200 
yılı için kamu çahşan- 
lanna yıllık 5.3 zam 
teklif etmesi üzerine, 
sendikalar daha önce 
hükümetin açıkladığı 
7.4'lük zam oranını 
hatırlattı. Hazine 
Müsteşarı İbrahim 
Çanakçı, sendika 
yöneticilerine "7.4 
ne?” diye sordu. 
Kamu-Sen Genel 
Başkanı Bircan 
Akyıldız'ın, "Siz açık
lamışsınız IMF'ye" 
cevabı üzerine Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin araya girdi. "Bir

saniye. Şimdi mali 
haklarla ilgili 
görüşmemizin en 
önemli noktasındayız. 
Burayı karşılıklı 
konuşarak geçemeyiz, 
anlayarak geçelim. 
7.4'ten bahsediliyor. 
Bu noktada haberler 
dolaşıyor" ifadesini 
kullanan Şahin, 
Müsteşar Çanakçı'ya, 
"Bizim böyle bir açık
lamamız oldu mu?" 
diye sordu. Çanakçı 
ise 7.4 zam yapıla
cağına ilişkin bir açık
lamalarının olmadığını 
söyledi.
Konuşmalardan kafası 
karışan Şahin, 
Çanakçı'ya, "Peki 
nereden çıktı?" 
sorusunu yöneltti. Bu 
arada konuşmaya 
katılan Memur-Sen 
Genel Başkanı Ahmet 
Aksu, "Bu yaklaşık bir 
buçuk aydır basında 
ve yalanlanmadı. 
Bununla ilgili açıkla
malar yaptık. Hatta 
manşetlerden verildi 
ve herhangi bir itiraz 
da gelmedi.
Yalanlanmıyorsa, 
bunun ötesini bile

meyiz. Bu konular 
ciddi konular, milyon
larca insanı 
ilgilendiriliyor. Böyle 
bir şey doğru değilse, 
tekzip edilmesi 
gerekir" diye konuştu. 
Bakan Şahin bu kez, 
Maliye Bakanlığı 
Genel Müdür 
Yardımcısı Cebrail 
Yılmazer'e dönerek, 
"Yılmazer, bu konuda 
sen açıklamalarını 
yap" dedi. Cebrail 
Yılmazer'in konuşma 
yapmasına fırsat ver
meyen Eğitim-Sen 
Genel Başkanı 
Alaattin Dinçer, "Bu 
Cebrail canımızı ala
cak" diye espri yaptı. 
Karşılıklı gülüşmeler
den sonra 
Bakan Şahin’in, 
"Cebrail haberci

demek" sözü salonda
ki havayı iyice 
yumuşattı.
Maliye Bakanlığı 
Genel Müdür 
Yardımcısı Cebrail 
Yılmazer ise 7.4 zam 
tartışmalarına şu açık
lamayı yaptı:
"18 Ağustos tarihinde 
yapılan toplantıda, bu 
7.4'ün nereden 
geldiğini bulamadık. 
2005'in konsolide 
bütçesi ile 2006 yılı 
rakamları arasında bir 
ilişki var mı diye 
merak ettik." 
Bakan Şahin’in, "7.4 
depremin rakamı değil 
mi?" sorusu üzerine 
toplantıya katılanlar, 
17 Ağustos depremi
nin şiddetinin ne 
olduğunu tartışmaya 
başladı.

Bankok’ta buluşma
11 gün devam eden Üniversite 2005 

dünya şampiyonasında kazanılan 27 
madalya ile kapandı.

Bütün milletlerin karışık şekilde stada 
girişinden ve konuşmalarından sonra 
İzmir Belediye ve Üniversite 
Federasyonu Başkanı’na ve Ahmet 
Piriştina adına ailesine verilen liyaket 
ödülünden sonra Devlet Bakanı M.Ali 
Şahin kapanış konuşmasını yaptı.

İzmir’de yapılan 23. gençlik şölenini 
kapatıyor ve 24. Üniversite Oyunlarının 
Bankok’ta yapılacağını müjdeliyorum 
diyordu.

Üniversite Oyunları bayrağı Bankok 
Üniversiteler Federasyonu Başkanı’na 
teslim edildi.

11 gün süreyle yanan meşale söndü, 
Etrafı havayi fişekleri şenlendirmeye 
başladı. Gece karanlıkta İzmir Atatürk 
Stadı görülmeye değerdi.

Kapanışta açılış kadar güzeldi. 
Kapanıştan sonra gecenin sürprizi küple 
geldi.

Bankok’ta hazırlanan klip, İzmir 
Atatürk Stadında gösterilmeye başlandı.

Bu gösteriden sonra Anadolu Ateşi ve 
Atena grubunun şovlarıyla kapanışa bir 
güzellik katıyordu. Stad içindeki gençler 
Atena’nın müziği eşliğinde dans edip, 
kapanışı süslediler.

Üniversite oyunlarının ardından 
eleştirelecek bir konumun olmadığı ve 
her zaman taktirle anılacak bir organi
zasyon oldu.

40 bin kişinin vazife aldığı bu organiza
syonda Türkiye’nin bu tür oyunlarda çok 
iyi bir not aldığıdır.

Evet, gençler 2007’de Bankok’ta 
buluşacaklar.

BAYAN FUTBOL TAKIMI
Zeytinspor Bayan Futbol Takımı 20 

Ağustos Pazar günü Yalova’da 
Yalovaspor’un sezon açılışında Sakarya 
Güneşspor ile oynadığı özel maçta rakib
ini 2-1 yendi. Çekişmeli geçen 
mücadelede Zeytinspor’un gollerini 
Pınar ve Esra attı.

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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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 3595
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Hem kaytarıp, hem iyi eleman olmanın yolları
İş yerleri sıkıcılığın 
ötesinde eğlenceli bir 
ortama da dönüşebilir. 
Ofis içi ilişkileri esprili 
bir dille anlatan çeşitli 
öneriler, bunun 
ipuçlarını veriyor. 
Hoşlansak da hoşlan- 
masak da milyarlarca 
insan gibi yaşamamızı 
devam ettirmek için 
çalışmak zorundayız. 
Kimimiz kendi iş 
yerinde, kimimiz fab
rikada kimimiz de şık 
ofislerde... Doğal 
olarak her iş yerinin 
kuralları ve kültürü 
var. O şirketlerde 
çalışan binlerce insan 
da ortak bir yaşam 
sürüyor. Bu ortamlar
da güzel dostluklar da 
kuruluyor, zorunlu bir
liktelikler de yaşanıy
or. Bazen sıkıcı ve 
stresli olan iş yerlerini 
biraz daha eğlenceli 
hale getirmek de 
yaratıcı çalışanlara 
düşüyor. İşte bu tür 
çalışanların imza attığı 
ve dilden dile dolaşan 
iş yeri esprilerinden 
hemen hemen herkes 
haberdar. Eğer 
anlayışlı bir 
yöneticiniz varsa bu 
özlü sözlerin panonuz

da ya da masanızda 
görünür şekilde yer 
alması bile mümkün. 
Biz de bu hafta iş yeri, 
yönetici-çahşan ilişkisi 
ve iş yaşamını konu 
eden yaratıcı öneri, 
özlü söz ve duvar 
yazılarını bir araya 
getirdik.
Çalışıyor gibi görün
mek İlgiyle izlediğimiz 
ve şu sıralar tekrar 
bölümleri yayınlanan 
Seinfeld dizisinde 
George Costanza'yı 
canlandıran Jason 
Alexander, iş yerinde 
'çok çalışıyor' görün
mek isteyenlerin yap
ması gerekenleri 
sıralamış. İnternette de 
uzun zamandır 
dolaşan bu öneri liste
si şöyle:
Çalışıyor gibi görün
mek
İlgiyle izlediğimiz ve 
şu sıralar tekrar 
bölümleri yayınlanan 
Seinfeld dizisinde 
George Costanza'yı 
canlandıran Jason 
Alexander, iş yerinde 
'çok çalışıyor' görün
mek isteyenlerin yap
ması gerekenleri 
sıralamış. İnternette de 
uzun zamandır

dolaşan bu öneri liste
si şöyle: Her zaman 
ellerinde dokümanla 
yürü Elinde çeşitli 
doküman bulunan 
insanlar, özellikle işv
erenlerin gözünde 
kolayca çok çalışıyor 
imajı çizebiliyorlar.
Bilgisayarı meşgulmüş 
gibi kullan!
Tabii iş yapıyorum 
diye e-postalarını kon
trol edebilir, sohbet 
edebilir, hatta sevdiğin 
bir arabanın özellikleri
ni takip edebilirsin.
Eğer patron yakalarsa, 
"Yeni bir yazılım 
deniyorum" mazereti 
genellikle işe yarar. 
Masanı kalabalık tut 
Çalışma masası 
üzerinde ne kadar çok 
malzeme varsa o 
masanın sahibi, işv

erenlere o kadar çok 
çalışkan görünür. Bu 
nedenle masanızda 
ilgili ilgisiz her zaman 
bir sürü şey bulun
durun.
Sesli mesaj sistemi 
kullan Gün boyu seni 
sürekli birileri ara
yarak onlar için bir 
şeyler yapmanı isteye
cektir. En önemlisi de 
internette sörf ile 
geçebilecek zamanını 
çalacaklar. Bu nedenle 
eğer mümkünse sesli 
mesaj sistemi kullan
mak akıllıca bir çözüm 
olun Hatta cihaza 
"Yoğun işlerim sebe
biyle şu an yanıt- 
layamıyorum, lütfen 
adınızı ve telefo
nunuzu bırakın, daha 
sonra size döneyim" ; 
mesajı yerleştirmek 

akıllıca bir davranış 
olur.
Sabırsız ve huzursuz 
davran
Eğer işverenlerin gözü 
önündeyken aceleci ve 
huzursuz davranırsan, 
patron sizin çok çalış
maktan gerilmiş ola
bileceğini düşünecek
tir. Ofisi geç terket 
Her zaman çalıştığın 
yeri geç terk et. Özel
likle patron oradaysa 
ondan önce asla 
çıkma. Masanda bazı 
magazin dergilerini ya 
da gazeteleri oku ama 
sakın erken çıkma. 
Etkileyici bir iç geçir 
Aynı ortamda birileri 
varken yüksek sesle iç 
geçirmek, evrendek- 
ilere son derece yoğun 
ve baskı altında 
olduğun mesajını verir. 
Patronlar buna bayılır. 
Yığın stratejisini kullan 
Odanın kalabalık ve 
sürekli çalışılır bir yer 
olduğu mesajını ver
mek için sadece 
masanrdeğil, yerleri 
de bir şeylerle doldur. 
Kalın bilgisayar kita
pları olabilir. Özellikle 
patron odaya 
geldiğinde üzerinde 
kitapların bulunduğu 

bir koltukta kendisine 
yer aç.
Kendi sözlüğünü 
kendin oluştur 
Bazı teknik terimleri 
öğren ve bunları özel
likle toplantı zaman
larında bol bol kullan. 
Kimse ne söylediğini 
anlamayabilir ama 
öğreneceğin bu 
kelimeler patronunun 
gözünde minnettarlık 
olarak sana geri 
dönecektir.
Patron-çahşan ilişkisi 
Bu iş yerinde patron 
her zaman haklıdır. 
Çünkü maaşlarınız 
onun kasasında sak
lıdır.* Bu iş yerinde her 
türlü hastalık mazeret 
olarak kabul edilmez. 
Çünkü, doktora kadar 
gidebilen, işe de 
gelebilir.
* Patron, her türlü 
ameliyata çok kızar. O 
sizi tüm organlarınızla 
işe almıştır. Ameliyatla 
alınan her organ için 
maaşınızdan yüzde 10 
kesilir. Buna diş ve tır
nak da dahildir!
* Birinci derece de 
dahil hiçbir akraba 
ölümü, işten kaytar
mak için bahane oluş
turmaz.

HAÇİN m
Yazan : Zebercet COŞKUN

«İsterse öldürsün! Benim istediğim de bu... 
Çeksin kılıcını daldırsın karnıma... Barsağımı 
deşsin... Ölümden öte galan hiçbir kötülükte 
bulunamaz bana. Faik selamette. Naime da 
öyle... Onlar kurtuldu.. İsmâil desen onların 
elinde ne değil... O da selamette... Mürsel 
efendiyle Hüsnünün nasıl sabitik işleri.. Onları 
galan hiç kimse kurtaramaz... Kendi söyledi 
koca gavur... Ben gitmişim gitmemişim 
değişmez hiçbir şey... Namusumu versem yol
larına faydası yok. Onları düşünmüyorum galan. 
İşi bitik onların, belki yaşamıyorlar bile. Tem 
namusum kaldı şimdi. Onu vermeyeceğim. 
Sonuna dek... Direneceğim ölene dek.. 
Zekiye'de yok artık... Olsaydı başka olurdu her 
şey... Zekiyem Manisaneye geldiğimizin sabahı
na gitti elimden. Ağzı, burnu kanaya kanaya 
uçtu gitti.. Yandım dövündüm ya önce,şimdi 
seviniyorum... Sevincimden ağlıyom şimdi. 
Gitmem Cebeciyanın ardı sıra... Zekiye yaşasay
dı ister istemez gidecektim. Kirkor iki bebeyi 
birden nasıl serdi yere dün değil evelisi gün... 
Anasıyın öcünü onlardan aldı. Benim Zekiyem 
öldü. Eceliyilen... Tanrının sevgili kuluymuşum. 
Parmaklarımızı kulaklarımıza bastırdık,gözlerim
izi dizlerimize kapadık Kirkor iki bebenin ikisini 
birden sererken yere. Dün değil, önceki gün. 
«Öldürme geleceğim!» diye bağırıyor bar bar 
avrat. «Geçti! Gelmesine gene geleceksin ya... 
Geçti... Artık bebelerini kurtaramazsın!» 

Ne dersen et gelmem seninle! 
Kapı önüne gel! Mürsel efendiden bir 

haberim var!
Dürüye itti yengesini ardından.

Git! Ağbeyim seni çığırıyormuş... Kuzum 

bacım git!
Cebeciyan önde Fatma hanım ardında 

Manisaneden çıktılar.
Ellyerini bağlayıp üçer üçer sıra yapın! . 

dedi Cebeciyan jandarmalara...
Fatma hanım ağlamıyor. Az önce Kirkor'un 

ardı sıra yürüyen kadınlar ağlıyorlardı. Ne 
gözünde yaş var Fatma hanımın, ne de hıçkırıy
or. Korkmuyor... Namusundaysa gözü, vermeye
cek... «Tanrıya bir can borcum var. Kula vere
cek hiçbir şeyim yok benim!» Kocasına, 
kardeşine zaten oldu olanlar. Hiçbir şey kurtara
maz onları. Hiçbir şey onların kaderini değiştire
mez...

Yol boyunca hiçbir söz çıkmadı Cebeciyan'ın 
ağzından. Kaleye geldiler.

İstersen, dedi o zaman, hemen nikahımız 
kıyılır. Hemen şimdi... Acıyorum sana, başka bir 
şey değil. Hem de beğeniyorum. Sen istemeden 
el atmayacağım. Ne (stersen o olacak. Ver cev
abım!

Hayır!
İyi düşün! Bunu hayatınla ödersin!
Ne edersen et! Ben hiçbir zaman gavura 

avrat olmam! Erkek gibi sert ve gür Fatma 
hanımın sesi.

Yarın sabaha... Bu gece düşün, taşın. 
Yarın sabah ver cevabını! Çetelerin inip, sizi 
kurtaracağını sanma! Onlar gelmeden bir tekiniz 
kalmayacak... Öcümüzü sizden alacağız. Onun 
için teker teker gidiyorsunuz... Siz buradayken 
onlar tepeden aşağı inemezler. Onlara göstere 
göstere yapacağız her şeyi... sana acıdım... Gel 
dinle! Gel canını kurtar.

Hayır!
O zaman Yarın sabahtan öleceksin! Hem 

de öyle bir ölüm... Görenlere ibret olacak. 
Hısımın, soyun, sülalen görsün, karşı tepedekil- 
er seyretsin! Can çekişmeni...

Susuyor Fatma hanım. Bakmadı bile 
Cebeciyanın suratına.

Sabah gün ışırken geleceğim... İşte son 
bir fırsat verdim sana... Koca bir gece. Benden 
bu kadar iyilik... Düşün, taşın... Ölmek ya da 

ölmemek kendi elinde...
Çekti gitti Cebeciyan. Bugün yapılacak pek 

çok iş var. İslamların evlerindeki erzak toplanıp 
Hükümet konağının üst katındaki odalara yığıla
cak. Ötede sürüp gidiyor dövüş. Karşı tepedeki 
top aralıklı olarak kaleyi dövüyor. Bir kadın için 
harcayacak uzun boylu zaman yok... Gelmemiş 
ne çıkar? Saranuşka yetmedi mi? Bu can 
pazarında değişiklik olsa da olur, olmasa da...

O gün Manisane'deki kadınların tümü kaleye 
getirildi, İslamların evlerini girilip ne var ne yok 
toplandı. Boğaz durmuyor, hep istiyor, hep istiy
or.. Ne kadar tedbirli davransan ardı gelmeyince 
tükeniyor eldeki, avuçtaki. Evlerde koyun, keçi 
ne varsa toplandı. Onlar bitti sıra Öküz, dana, at, 
camıza geldi. Onlar da tükeniyor gün günden. 
Hükümet konağındaki tutukluların yedikleri ise 
un çorbası bir de çeşme suyu.

Sabah çorbalarını içtiler o sabah. 
Jandarmalar kapı önünde bekliyor. Beşer beşer 
sıra yaptılar, düzüldüler yola yine. Kazma, kürek 
omuzlarda, eller bir deri bir kemik, kollarında 
güç yok, ayaklarında derman yok, ama yürüyor
lar, kazma küreği taşıyorlar. Güç ile... ■

Mürsel efendi Amerikan Mektebinin altına 
gidenler arasında. Bitmiş,tükenmiş, her adımda 
gözleri kararıyor. Yaşlı sayılır, dayanamıyor. 
Aralarında ölenler çok oldu. Karlar üstünde 
siper kazarken sancılandılar. Birden geliyon 
sancı, karından başlayıp tüm bedeni sarıyor. 
Karın üstüne devriliveriyorlar. Yüzler morarıyor, 
sararıyor, sonunda kapkara oluyor. Gözler açık, 
ağızlar aralık, ölüp, gidiyorlar. Açlık bir yandan 
soğuk bir yandan durmadan kırılıyorlar. 
Ermenisi, Türk'ü. Gençler daha ayakta, onlar 
hala dayanıyorlar. Bu giden elli kişinin en yaşlısı 
Mürsel efendi... Yaşlıyı hastahk.alıp götürüyor, 
gençleri jandarmalar çekiyor aralarından. 
Gidenin dönüşü olmuyor çokluk... İşte Hacı 
Ağazade? Gitti de gelmeyiverdi... Ne olduğunu 
bilen yok... Haçin zenginlerinden pek çoğu 
böyle oldu. Hüsnü'yü hiç bilmiyor Mürsel efen
di...

Devamı Yarın.:.
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Kurutulmuş meyvede hijyen uyarısı
Erzincan Tarım İl 
Müdürlüğü, ilde 
üretilen ve kışın 
tüketilmesi amacıy
la kurutularak sak
lanan meyvelerde 
hijyene dikkat 
edilmesi konusun
da vatandaşları 
uyardı.
Halk arasında 
"Kak" olarak tabir 
edilen meyve kuru
larının, kurutulma ve 
saklama işlemleri 
sırasında dikkat 
edilmesi gereken 
önemli hususlar 
olduğunu ifade eden 
Tarım İl Müdür Vekili 
Osman Çakır, kuru
tulmuş meyvelerdeki 
zirai ilaç kalın
tılarının insan 
sağlığı açısından 
tehlike oluşturabile
ceğini söyledi. 
Erzincan'da özellikle 
kayısının bol miktar
da kurutulup sak
landığını kaydeden 
Tarım İl Müdür Vekili 
Osman Çakır, kuru
tularak saklanacak 
meyvelerin öncelikle 
temiz ambarlara 
konulmasının şart 
olduğunu vurgula
yarak, bu amaca 
ulaşmak için kültürel 
ve kimyasal 
mücadele tedbir
lerinin birlikte uygu

lanması gerektiğini 
söyledi.
Ürünlerin sak
lanacağı ambarda 
zararlılara barınak 
olabilecek yarık, çat
lak ve benzeri girin
tiler sıva ile kapatıl
ması gerektiğini 
anlatan Osman 
Çakır, "Ambar, önce
ki yılın ürün kalın
tılarından temizlen
meli ve saklama 
süresince zararlı gir
işini önlemek üzere, 
kapı ve pencerelere 
uygun sıklıkta tel 
geçirilmelidir. Ayrıca 
ambarın iç ve dış 
yüzeyleri kireçle 
badana edilmelidir. 
Ürün çuvallı ise 
ızgara üstüne isti
flenmen, dökme ise 
tek yığın olarak 
değil, fazla yüksek 
olmayan yığınlar 
halinde muhafaza 
edilmelidir" diye 
konuştu.
Kurutulmuş 
meyvelerin kimyasal

mücadele tedbir
leriyle ilgili de bilgi 
veren Osman Çakır 
sözlerini şöyle 
tamamladı: 
"Kültürel önlemler 
alındıktan ve ambar 
kireçle badana 
edildikten bir hafta 
sonra, ürün ambara 
alınmadan 15 gün 
önce ürünün konula
cağı ambarın ilaçlan
ması yapılmalıdır. 
İlaçlama yapıldıktan 
sonra ambar en az 
12 saat kapalı tutul
malıdır. Bu uygula
mada, tarım il ve ilçe 
müdürlüklerimizde 
görevli teknik per- 
sonelimizce tavsiye 
edilen zirai ilaçlar, 
boş ambarın tüm 
v |a r i npy/ • ka ma
şeklinde tatbik 
edilmelidir. Yapılan 
bu işlem sonucu 
depo yüzeylerinde 
belli bir süre koruma 
sağlandığı gibi mev
cut zararlılar da yok 
edilmiş olunur."

Ergenlik çağında 
beslenme nasıl olmalı?
Erciyes Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve 
Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Kendirci, 
ergenlik çağında 
alınması gereken 
günlük kalorinin 
yüzde 50'sinin kar
bonhidratlardan, 
yüzde 30'unun 
yağlardan, yüzde 
20'sinin proteinler
den oluşması gerek
tiğini söyledi. 
Çocukların 12-17 
yaşları arasında tam 
olarak ergenliğe 
eriştiklerine ve bu 
dönemde beslenme 
ihtiyacının arttığına 
dikkati çeken 
Kendirci, özellikle bu 
çağda protein ihtiv- 

! acının hayvansal

Erzurum Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Geçersizdir. 

Sevim YILMAZ

gıdalardan karşılan
ması gerektiğini 
ifade etti.
Ergenlik çağında 

çinkonun cinsel 
gelişim için önemli 
olduğuna işaret eden 
Kendirci, "(Çinko 
eksikliği olan çocuk
ların) karaciğer ve 
dalakları büyür. 
Enfeksiyonlara 
dayanıksızlık, iştah
sızlık ve kilo alama

ma, öğrenme ve 
dikkat eksikliği, 
akne, dermatit, 
saçlarda incelme ve 
dökülme gibi cilt 
sorunları yaşanabilir. 
Çinko ihtiyacı, kır
mızı et, karaciğer, 
pekmez, peynir, 
yumurta, kuru fasu
lye, mantar, buğday, 
bulgur ve kuruyemiş 
ile karşılanabilir" 
dedi.

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 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 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 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
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 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 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 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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Celal Bayar Anadolu Lisesi OSYM’de başarılı
Celal Bayar Anadolu Lisesi’nden üniversiteyi kazanan öğrenciler ve yer- 
leştiği okulların isimleri ise şöyle :_________________________________

ÖĞRENCİNİN ADI YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE ~
M.Naci ŞAFAK 
Nihan BÜLBÜL 
Erdi ÜNAL
Kaan ÇOKYAVUZ 
Alper MAYA
Gökhan KILIÇ 
Sarper DEMİR 
S.Nur ERTUĞRUL 
Kadir TURGUT 
Mehmet PARS 
Neriman KAYA 
Özra SEZGİÇ 
Özhan BOSTANCI 
Gürol YENER 
Pelin KAYA
Yakup AKARSU 
Emrah HARDAL 
Bayram AYDEMİR 
S.Gökberk ÖZGÜVEN 
Sinem PALABIYIK 
M.Orkun ÖZKAN 
Burak AKYOL 
Gökhan FARUKOĞLU 
S.Yasir KAPLAN 
M.Kemal CANSEVDİ 
Pelin ERES 
Kübra KIR 
Ö.Erdem TÜRE 
Kartal GÜLMEZ 
Duygu AKAYDIN .
Diler TOKMAK 
Çiğdem BALTA 
Şeray USLUHAN 
Öznur TAŞ 
Selin ALICI

Yerleşmedi
Hacettepe Ün. Kamu Yönetimi
Yerleşmedi
Süleyman Demirel Ün. Maden Müh.
Tercin Yapmadı (280.362)
Anadolu Ün. İşletme
Tercih Yapmadı (277.825)
Pamukkaİe Ün. Sınıf Öğretmenliği
Gazi Ün. Maliye
Tercih Yapmadı (276.496)
İstanbul Ün. Kamu Yönetimi
Tercih Yapmadı (307.467)
Tercih Yapmadı ( 262.830)
Muğla Ün. Eko. ve Endüstri İlişkileri
Kırıkkale Ün. Kamu Yönetimi
Tercih Yapmadı (287.538)
Yerleşmedi
Yerleşmedi
Anadolu Ün. Kamu Yönetimi ( Açık Öğretim)
Tercih Yapmadı ( 277.677)
Yerleşmedi
Yerleşmedi
Anadolu Ün. Kamu Yönetimi (Açık Öğretim)
Yerleşmedi
Tercih Yapmadı
Yerleşmedi
Tercih Yapmadı
Tercih Yapmadı
Anadolu Ün. Kamu Yönetimi ( Açık Öğretim)
Yerleşmedi
Tercih Yapmadı
Yerleşmedi
KTÜ Ingiliz Dili ve Edebiyatı 
Okan Ün. Tercümanlık (Burslu)
18 Mart Ün. İngilizce Öğretmenliği

Velilere psikolog uyarısı
Ders yılının başla
masına sayılı günler 
kala Klinik Psikolog 
Yalçın Kireççi, oyun 
çağındaki çocuğun 
okul serüvenine 
adapte olmakta zor
lanacağına dikkati 
çekti. Kireççi, "Okula 
gitmemek için 
ağlayanlar, ailesin
den ayrılmak iste
meyenler, okul ve 
öğretmen korkusuyla 
yetiştirilmiş çocuklar, 
bu dönemi daha zor 
atlatacaktır" dedi. 
Psikolog Yalçın 
Kireççi, yaptığı 
açıklamada, eğitim- 
öğretim hayatının 
temel taşının ilköğre
tim olduğunu vurgu
ladı. "8 yaşında 
başlayıp, uzun yıllar 
süren eğitim-öğretim 
hayatının en önemli 
aşaması ilkokuldur" 
diyen Kireççi, 
çocuğu ilkokula 
başlayacak olan 
velilerin dikkatli 
olması gerektiğini,

okuldaki ilk izlenimin 
psikolojik açıdan 
önemli bir iz bırak
tığını söyledi.
Kireççi, oyun çağın
daki çocuğun okul 
serüvenine adapte 
olmakta zorlanacağı
na dikkati çekerek, 
"Eğitim döneminin 
ilk günlerinde çocuk
larda hiç beklen
medik tepkiler mey
dana gelebilir. Okula 
gitmemek için 
ağlayanlar, ailesin
den ayrılmak iste
meyenler, okul ve 
öğretmen korkusuyla 
yetiştirilmiş çocuklar, 
bu dönemi daha zor 
atlatacaktır. Bu aşa
mada velilere ve 
öğretmenlere büyük 
görevler düşüyor. 
Çocuğun psikolojik 
yapısına göre okul 
sevgisi anlatıl
malıdır" dedi.
Destek alın
Kireççi, okula gitmek 
istemeyen veya 10 
gün içinde okul

korkusunu yene
meyen çocuklar için 
velilerin mutlaka 
rehberlik öğretme
nine veya psikoloğa 
başvurmaları gerek
tiğini söyledi.
Kireççi, "Okul fobisi
ni bir türlü yene
meyen çocukların ilk 
10 günü geçirmeden 
bir uzmanla iletişime 
geçilmesi şarttır. 
Aksi halde çocuk bu 
psikolojiyi eğitim- 
öğretim hayatı 
boyunca yaşayacak
tır. İlk iki ay çocuk 
için çok önemlidir. 
Okul başlangıcındaki 
alışkanlıklar, 
çocuğun ileriki 
hayatına damgasını 
vuracaktır" diye 
konuştu.
Kireççi ayrıca, okul 
öncesi hazırlık 
sınıflarına veya 
anaokullarına giden 
çocukların ilkokula 
daha kolay adapte 
olabileceğini 
sözlerine ekledi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

(JSIŞANJ)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
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Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58



Geçtiğimiz günlerde Gazhane Cadesinde bir kadının Şirin Plaza’nın 
terasına çıkarak intihar girişiminde bulunmasından sonra, bu kez de Dr. 
Ziya Kaya Mahallesi Fatih Sokakta, Sabahattin K. adlı genç, boşandığı 
eşinin çocuklarını kendine göstermemesi ve kayınbiladerinden dayak 
yemesi üzerine çatıya çıktı. Genç, boşandığı eşi ve çocukları getirilince 
ikna edile rek ihtihardan vazgeçti.Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 3’de

Tepeden bakmak
s Son günlerde sıcaktan mıdır nedir, tepelere 

çıkanlar çoğalıyor..
Toplumun dengemi bozuldu herhalde..
İnsanlar yaşam denen koşuşturmada dengeleni 

bozuyorlar..
Nasıl bozmasınlar..
İşi tıkırda olanların toplumdaki oranı yüzde 10’u 

bulmuyor.
İşte geçtiğimiz günlerde gençler Üniversite 

sınavlarına girdi.
Kaç öğrenci gelecek için sınava girdi dersiniz.
3 milyordan fazla.
Ama bunlardan kaçta kaçı bir üniversiteye yer

leşecek? 315 bini..
Gelde dengeler bozulmasın..
Geriye kalan 2 milyon bilmem kaçkı ne 

yapacak?
Bunlardan bir bölümü yine dershanelere gön

derilerek söğüşlenecekler.
Kalanlar da bir daha sınava girecek...
Sonuç değişmeyecek..
Milyonlarca işsiz güçsüz kişi hayatın içine atıla

cak.
Peki bu okullardan mezun olanların kaçta kaçı 

iş bulacak?
Yüzde 30 ile 40’ı
Okumuşların bile metabolizması bozulur bu 

I ortamda.
İşsiz güçsüzlerin, hatalı imar planı ile bozuk 

zemindeki arsaya inşaat izni veren belediyeler 
nedeniyle evleri yıkılanların, 350 bin lira asgari 
ücretle çalışanları tepelere çıkmasında ne yapsın?

Aile düzenleri çatırdıyor..
Evet İnsanlar çatılara çıkıp aşağıya bakıyorlar..
Aşağıdakiler de kendi acınacak hallerine baka- 

caklanna, çatıdakilere bakıyorlar.
Yukarıdaki kendi haline, aşağıdaki ise yukarı

dakinin durumuna acıyorl

Festival alanı düzenleniyor
Geçtiğimiz 
yıl doldurularak 
geniş bir alan 
yaratılan 
Festival 
meydanında 
renkli taş döşeme 
işlemleri başladı. 
Alanın düzenlenmesi 
11 Eylül Kurtuluş 
Şenliklerine 
yetişecek.
Haberi sayfa 2’de

Kumla sahası puanlıyor
Küçük Kumla futbol 
sahası onarılıyor. 
Dün, Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre ve İlçe 
Spor Müdürü Burhan 
Arı kan. Kumla’ya 
giderek sahada 
inceleme yaptılar. 
Kaymakam Baygül,

sahanın çevresinin 
çitle çevrilerek 
gerekenin yapıla
cağını söyledi. 4’de
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Gürhan ÇETİNKAYA

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın bir hafta süre 
ile yazılarına ara vermesi nedeniyle yazılarını 
yayınlayamıyoruz. Okuyucularımızdan özür 
dileriz. Gemlik KÖRFEZ.

Tarım Kredi Kooperatifi müdürlüğüne 
atanan Okan Karadağlı:

‘Çiftçimizi

Bursa'lı bir firmanın üstlendiği çalışmalarda yaklaşık 2 bin metrekare Pelit Karo taş döşenecek.

Festival alanına
düzenleme yapılıyor
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik İlçe Tarım Kredi 
Kooperatifi Müdürü 
Okan Karadağlı, 
kooperatife üye 
çiftçilere kredi 
çağrısında bulundu. 
Tarım Kredi Kooperatifi 
Müdürlüğündeki 
görevine başlayan 
Okan Karadağlı, Bursa 
Kemalpaşa Ayaz 
Köyden 
Gemlik'e atandı.

Kooperatife kredi için 
müracaat edecek 
çiftçilerden öncelikli 
olarak borcuna sadık 
ve geri ödeyebilecek 
kişilere destek verdik
lerini belirten 
Karadağlı, 
yem fiyatlarında 
yaşanan düşüş 
nedeniyle çiftçilerim
izin Kooperatife müra
caat ederek 
ihtiyaçlarını giderebile
ceklerini söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Geçtiğimiz 
yıl doldurularak 
geniş bir alan 
yaratılan 
Festival 
meydanında 
renkli taş 
döşeme işlemleri 
başladı.
Bursa'lı bir 
firmanın 
üstlendiği çalış
malarda yaklaşık 
2 bin metrekare 
Pelit Karo 
taş döşenecek. 
Festival alanının 
geçen yıl yapılan 
beton zeminine 
İzmir'den getir
ilen özel 
yapım taşlar 
döşenirken, 
alanın orta kıs
mını ise çeşitli 
motifler 
süsleyecek. 
Önümüzdeki 
günlerde çalışan 
ekip sayısının 
arttırılacağı ve 
alanın Gemlik'in 
11 Eylül kurtuluş 
şenliklerine 
yetiştirileceği 
bildirildi.

GEMUK

■M GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

a M w
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir j 
Yeni kayıt 

plaka „Ruhsat, Fenrîi muayene 

Sigorta işlemleri yapılır.

, ®ıM© İş EtertHH

Tel : (0.224) 514 62 021

GSM: (0.537) 933 25 26
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Boşanan eşinin çocuklarını göstermemesine kızan adam inşaatın çatısına çıkarak intihara yeltendi

Kafası bozulan çatıya çıkıyor
Geçtiğimiz günlerde Gazhane Cadreesinde bir kadının Şirin Plazanın terasına çıkarak intihar girişiminde 
bulunmasından sonra, bu kez de Dr. Ziya Kaya Mahallesi Fatih Sokakta, Sabehattin K. adlı genç, 
boşandığı eşinin çocuklarını kendine göstermemesi ve kayınbiladerinden dayak yemesi üzerine çatıya 
çıktı. Genç, boşandığı eşi ve çocukları getirilince ikna edilerek ihtihardan vazgeçti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Son zamanlarda 
moda haline gelen 
çatıda intihar 
eylemlerine bir 
yenisi daha eklen
di.
Boşandığı eşinin 
iki çocuğunu ken
disine göster
mediği gerekçe
siyle çatıya çıkarak 
intihar edeceğini 
söyleyen 
Sabahattin K. (29) 
polislerin iknası 
sonucu eyle
minden vaz geçti. 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Fatih 
Sokakta bulunan 
inşaat halindeki bir 
binanın çatısına

Çatıya çıkan 
Sabahattin K.nın 
"Çocuklarımı istiy-

Dr. Ziya Kaya Mahallesi Fatih Sokakta binr inşaatın çatısına çıkan Sabahattin K. adlı şahıs 
boşanan eşinin çocuklarını göstermemesi üzerine intihara girişti. Polis ve itfaiye sokata önlem 
aldı. (Fotoğraf: Seyfettin Şekersöz)

çıkan Sabahattin 
K.'ye mani ola
bilmek için polis 
ve itfaiye ekipleri 
olay yerine gelerek 
önlem aldılar.
İtfaiyenin yere 
şişme yatak ser
erek önlem aldığı 
olay yerinde vatan
daşlar uzun süre 
merak içinde bek
lediler.

orum. Eşim bana 
göstermiyor" 
demesi üzerine 
polis eşi Sabahat 
K. İle çocuklarını 
olay yerine getirdi. 
Kendisine eşinin 
çocuklarını göre
ceğini -söylemesi 
üzerine intihar 
eyleminden 
vazgeçerek çatı
dan indirilen 
Sabahattin K.
Emniyet 
Müdürlüğü'ne

götürüldü.
Edinilen bilgiye 
göre, Zonguldak 
Merkez Tasmacı 
Köyü nüfusuna 
kayıtlı olan 
Sabahattin K. 11 
yıllık evlilik sonun
da eşi Sabahat ile 
boşandı.
Eşinin Köyünü 
terk ederek 
Gemlik'e yerleşme
si üzerine çocuk
larını görmek 
amacıyla Gemlik'e 
gelen baba 
eşinin çocuklarını 
göstermemesi ve 
kayın biraderinin 
kendini dövmesi 
üzerine bunalıma 
girerek intihar 
etmeye karar 
verdi.
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Yapılmakta olan inşaatın çatı katı 
ihtimale karnşılıkönlı
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Kumla sahası sezona hazırlanıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Yıllardır 
sürüncemede kalan 
Kumla futbol sahası 
için bitirilme çalış
malarına hız verildi. 
Yıllar önce yer sahip
leriyle takas yoluyla 
Kumla gençliğine 
kazandırılan saha, 
futbol oynamaya 
elverişli olmaması 
nedeniyle atıl durum
da kalmıştı.
İl Özel İdaresinden 
ödenek çıktığı yolun
da bir çok kez 
açıklamalar yapıl
masına karşın, 
soyunma binasının 
yapımından sonra 
çalışmalar durdurul
muştu.
Dün, sahada 
incelemelerde bulu
nan Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı 
Eşref Güre ile İlçe 
Spor Müdürü Burhan

Arıkan yapılacak 
işleri görüştüler. 
Sahanın etrafına 
çevrilecek teller ile 
demir direklerin İl 
Spor Müdürlüğü 
tarafından gönder
ilmesinin ardından 
çalışmaları Kumla 
Belediyesi ekipleri 
tamamlayacak. 
Kale direkleri ile 
yedek futbolcu 
kulübelerinin de 
yapılacağını 
bildiren 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, 
sahanın yeni 
sezonda amatör 
küme maçlarına 
yetiştirileceğini 
söyledi.
2 soyunma odası, 
hakem odası ve 
kalorifer dairesinden 
oluşan binada 
incelemede 
bulunan Kaymakam 
Baygül, sahanın 
güzel olduğunu

Kaymakam Mehmet Baygül, Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre ile İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan sahada incelemelerde bulundular.

belirterek, gençlerin 
spor yapabilmeleri 
için her türlü desteği

vereceklerini söyledi. 
Sahanın yeni sezona 
yetiştirilmesi için

hemen başlanacağını 
bildiren İlçe Spor 
Müdürü Burhan

yapacakları çalış
maların 15-20 gün 
içinde tamam-,

Arıkan, sahada ■anacağını belirtti.çalışmalara
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Okullar yeni öğretim yılına hazırlanıyor
2005-2006 öğretim yılının eylül ayında açılması nedeni ile, okullardaki onarım işlemine hız verildi. 

Okullarda çerçeve, badana, tuvalet ve kantin gibi bölümler elden geçiriliyor.
Seyfettin SEKERSÖZ 
Yeni öğrenim yılının 
başlamasına sayılı 
günler kala okullarda 
onarım çalışmaları 
hızla sürüyor.
Okullara ödeneklerin 
geç gelmesi ile 
onarımların ancak 
başlatıldığı öğrenim

kurumlarında öncelik
li olarak öğrencilerin 
soğuktan etkilen
memeleri için 
pencereler 
değiştiriliyor. 
İlçe içinde birçok 
okulda devam eden 
onarımlarda 
tuvaletler, boya,

badana işlemleri, 
kantinlerin yenilen
mesi, öğrencilerin 
okuduğu sıraların 
yenileriyle değiştir
ilmesi, iç ve dış 
cephede boya işlem
lerinin yanı sıra 
çevre düzenlemeleri 
de yapılıyor.

GEMLİK’TE BİR İLK

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
- ✓ ULTRASONOGRAFİ (US)

: Z RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
, Z 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

y GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
Mesai Saatten: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00

SPİRAL BİLGİSAVARLI TOMOGRAFİ

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.

ULTRASONOGRAF

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

Merkezimizde en son teknoloji Ultrasonografi 
Cihazı bulunmaktadır.

Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar hastalık
larını teşhis edebilmekteyiz.

Gebelikte kullandığımız dünyanın en gelişmiş
4 boyutlu Ultrasonografi cihazıyla bebeği anne 

karnında canlı bir şekilde renkli olarak görmekteyiz.

TEL: 513 65 29 ■ 30
FAK: 513 65 18

ACİL 
DURUMLARDA 

24 SAAT 
5136529 NOLU 
TELEFONDAN 

BİZE 
ULAŞABİLİRSİNİZ

Adres: Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
Dutluk Sok No: 3 -GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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Kerkük’te Araplar 
yine sokağa döküldü

Hac kayıtları 
sona eriyor

Irak'ta bir taraftan 
anayasa taslağıyla 
ilgili belirsizlik sür
erken, diğer taraftan 
ülkenin kuzeyindeki 
Kerkük kentinde 
sokaklara dökülen 
Araplar, anayasa ve 
federalizm karşıtı 
eylemlerine devam 
ediyor.
Kerkük'ün 60 kilome
tre kuzeyindeki 
Havice İlçesi'nde 
biraraya gelen 
yüzlerce Arap, saat 
10.00'da ilçe mey
danında toplanarak 
anayasa ve federal
izm karşıtı gösteri 
yaptı. Irak ve 
Kerkük'ün bölünme
sine yönelik 
endişelerin dile getir
ildiği eylemde, 
anayasa ve federal

izm karşıtı pankartlar 
açılarak, Iraklı 
siyasilere tepki gös
terildi. Az sayıdaki 
siyah çarşaflı bayan
ların da yer aldığı 
eylemde, ABD aley
htarı sloganlar da 
atan grup, "Irak 
parçalanmaz, Kerkük 
bölünmez. Bu 
anayasa, bu federal 
yapı bizi karanlığa 
iter" şeklinde tepki 
gösterdi.
Arap Milletvekili ve 
Meclis üyesi 
Muhammet Halil'in 
de yer aldığı 
eylemde, bölgedeki 
Arap unsurların 
kontrolünü elinde 
bulunduran aşiret 
lideri Hüseyin el 
Halim, ABD asker
lerinin ülkeyi terk 

etmesini isterken, 
federalizmin ve ele 
alman anayasanın 
kendi çıkarlarına 
aykırı olduğunu 
savundu. Ülke bütün
lüğünün bozulacağı 
endişesini taşıdık
larını 
kaydeden Halim, 
"Bu anayasa kim
seye fayda sağlamaz. 
Tek çare bu 
anayasayı kabul 
etmemektir. Biz 
kendi değerlerimize 
sahip çıkarız, 
başkası karışmasın" 
şeklinde konuştu.
Yoğun güvenlik önle
mi altında gerçek
leştirilen protesto 
gösterisi yaklaşık 
2 saat sürdü.
Grup, eylemin ardın
dan olaysız dağıldı.

Diyanet İşleri 
Başkanı Ali 
Bardakoğlu, hac için 
belirlenen ücret ve 
hizmet standartına 
tüm acentaların 
uyması gerektiğini 
vurgulayarak, 
uymayan acenta- 
ların hac organiza
syon belgelerini 
iptal edeceklerini 
bildirdi.
Diyanet ve 
TÜRSAB'ın haccın 
düzenli, kaliteli 
olması ve istismarın 
önlenmesi için ortak 
çalışma yürüttüğünü 
belirten Bardakoğlu, 
şöyle konuştu: 
"Düşük hizmet yük
sek ücret olmaması
na, kim hangi 
seviyede hizmet 
sunacaksa onun 
karşılığı ücret 
almasına önem

veriyoruz. Onun için 
de hacda hizmet 
standartlarını ve 
ücretlendirmeleri 
ayrı ayrı belirledik. 
Kimse, bu ücretlerin 
üzerine çıkamaz ve 
konulmuş standard
ın daha altında 
hizmet sunamaz. 
Bunu yaptığı vakit 
hac organizasyon 
belgelerini iptal 
ederiz. Diyanet ve 
TÜRSAB olarak 
bunda kararlıyız." 
Bazı acentaların da 

"standart haccımız 
doldu" diyerek daha 
pahalı hac tiplerine 
hacıları yön
lendirdikleri şek
linde şikayetler 
aldıklarını belirten 
Bardakoğlu, hiçbir 
acentanın kendi pro
gramına göre insan
ları zorlama hakkına 
sahip olmadığını 
söyledi. Bardakoğlu, 
bu şekilde çalışan 
acentaların da hac 
belgelerinin iptal 
edileceğini bildirdi.
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Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker, ilköğre
tim okullarındaki 
çocuklara günde bir 
bardak süt ve bir 
yumurta verilmesine 
yönelik programın 
hazırlıklarını yaptık
larını söyledi. 
Gıda Dernekleri 
Federasyonu yöneti
cileriyle bir araya 
gelen Eker, görüş
menin ardından 
gazetecilerin soru
larını yanıtladı.
Eker, süt ve yumurta 
gibi gıdaların çocuk 
gelişimindeki önem
ine dikkati çekerek, 
bakanlık olarak önce
likle ilköğretim 
okullarındaki çocuk-

İlkokul
Çeşitli illerdeki 1136 
ilköğretim öğren
cisiyle yapılan anket
ten çarpıcı sonuçlar 
çıktı: 'Öğrenciler 
arasında taciz oranı 
yüzde 92, öğrenci
lerin yüzde 27’si cin
sel tacize uğramış' 
Türk Eğitim Sen’den 
yapılacan açıkla
maya göre Türk 
Eğitim- Sen ve 
Hacettepe Üniver
sitesi Sosoyoloji 
Bölümü’nün birlikte 
gerçekleştirdiği 
ankete katılanların 
yüzde 50.3’ünü kız, 
yüzde 49.7’sini ise 
erkek öğrenciler 
oluşturuyor.
Ankette yöneltilen 
"Okulda 
arkadaşlarınızla 
oyun oynarken ya da 
teneffüslerde 
'istemediğiniz halde’ 
size yaptığı ve ’ayıp’ 
olduğunu 
düşündüğünüz 
davranışlarda bulu
nan çocuklar var 
mı?” sorusuna 
öğrenciler "evet" 
karşılığını verdiler. 
ÖĞRENCİLERİN 
YÜZDE 27’Sİ CİNSEL 
TACİZE UĞRAMIŞ 
Anket öğrenciler 
arasındaki karşılıklı 
sözlü, fiziksel, cinsel

lara günde bir bardak 
süt ve bir yumurta 
verilmesine yönelik 
programın hazırlık
larını yaptıklarını 
bildirdi.
Mehmet Mehdi Eker, 
Tarım Bakanlığı'nın 
AB ile müzakerelerde 
hangi konumda bulu
nacağının sorulması 
üzerine müzakere 
başlıklarından birinin 
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taciz oranının yüzde 
92 olduğu sonucunu 
verdi.
Anketten, "öğrencil
erle eğitim kurumu 
arasındaki (kurumsal 
olana yönelik, 
kurumsal olanı tem
sil edenlerce 
yapılan) taciz" 
oranının ise yüzde 8 
olduğu sonucu çıktı. 
Ankete katılan 
öğrencilerin yüzde 
47’si sözlü, yüzde 
26’sı fiziksel, yüzde 
27’si ise cinsel tacize 
uğradığını belirtti. 
Anket, öğrencilerin 
kendi aralarında 
maruz kaldıkları taciz 
türlerinin yüzde 79’la 
"şakaya yönelik 
taciz", yüzde 21’le 
"şiddete yönelik 
fiziksel taciz" olduğu 
sonucunu verdi. 
Öğrencilerin en çok 
maruz kaldığı 
"şakaya yönelik fizik-

tarım olduğunu anım
satarak, "Nitelik ve 
ağırlık itibarıyla 
önemli bir konu ola
cağı muhakkak. AB 
ile müzakerelerde, 
Başmüzakereci ile 
birlikte işin hangi 
safhasında nerede 
olmamız gerekirse 
kurum olarak orada 
yerimizi alacağız" 
dedi.

sel taciz" türleri 
arasında en başta 
yüzde 68 ile el-kol 
işaretleri, vurma ve 
dokunma gelirken, 
"şiddete yönelik 
fiziksel taciz" 
türünde işe en sık 
uygulanan taciz yön
teminin yüzde ö^yla 
fiziksel darp ve 
dayak olduğu 
belirlendi.
Arikete katılan kız 
öğrencilerin yüzde 
61.9’u, erkek öğren
cilerin yüzde 38.1 ’i 
"Ayıp davranışları 
en çok erkeklerin 

yaptığım" 
söylemeleri dikkat 
çekerken, "Ayıp 
davranışları kızların 
daha çok yaptığını" 
söyleyen öğrenci
lerin yüzde 23.1’inln 
kız, yüzde 76.9’unun 
ise erkek öğrenci
lerin oluşturduğunun 
altı çizildi.

20 bin öğretmen almıyor
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, Maliye 
Bakanlığı'ndan 20 
bin sözleşmeli öğret
men kadrosu için izin 
çıktığını belirterek, 
başvuruların alın
ması için Bakanlar 
Kurulu kararının bek
lendiğini bildirdi. 
Çelik, "Öğretmenev- 
leri Tanıtım 
Sergisi"nin açılışının 
ardından gazeteci
lerin sorularını yanıt
ladı. Hüseyin Çelik, 
bir soru üzerine, 
öğretmen açığını 
kapatmak amacıyla 
Maliye 
Bakanlığı'ndan 30 
bin sözleşmeli öğret
men kadrosu istedik
lerini, ancak 20 bin 
kadro için izin çık
tığını bildirdi.
Çelik, "Sözleşmeli 
öğretmenlik için 
Bakanlar 
Kurulu'ndan karar 
çıkması için gerekli 
yazılar yazıldı.
Bakanlar Kurulu

Marmara sağnak yağışlı
Marmara sağanak 
yağışlı 
Trakya ve İstanbul'un 
kuzey kesimleri ile 
Orta Karadeniz'de 
sağanak yağış 
görülecek. Diğer böl
geler az bulutlu ve 
açık., yurt genelinde 
sıcaklık 30-35 derece 
arasında...
Çarşamba günü 
Trakya ve İstanbul'un 
kuzey kesimleri öğle
den sonra akşam 
saatlerinde sağanak 
yağışlı geçecek. 
Rüzgar kuzey ve 
kuzeydoğu yönler
den kuvvetli esecek. 
Sıcaklık 30 derecel
erde.
Ege'de parçalı az

ELEMAN ARANIYOR

Elektrik konusunda 
deneyemli eleman aranıyor 

AYDIN MADENCİLİK 514 00 60

kararı çıkacak, bu da 
bu hafta içinde bite
cek. Sözleşmeli 
öğretmenlik mese
lesini de öğretmen 
atamalarının yapıla
cağı 29 Ağustos'a 
yetiştirmeye çalışa- 
cağız" dedi.
Çelik, bir gazetecinin, 
okullara kayıt sırasın
da velilerden bağış 
alındığı yönünde 
duyümlar ulaştığını 
belirtmesi üzerine, 
bu tür haberlerin 
kendisine de 
geldiğini, ancak 
bugüne kadar 
dilekçeyle başvuran 
olmadığını söyledi? 
Geçmiş yıllarda 
vatandaşların bu 

bulutlu bir gökyüzü 
olacak. İç kesimlerde 
yer yer bulutların 
yoğunlaşması ve 
önümüzdeki gün
lerde sıcaklığın 
2-3 derece azalması 
bekleniyor.
Akdeniz'de de 
hava parçalı az 
bulutlu, sıcaklık 
33-34 derecelerde. 
İç Anadolu güneşi 
bolca görecek. 
Bölgenin kuzeyinde 
bulutlar yer yer 
yoğunlaşsa da 
yağış oluşmayacak. 
Perşembe günü 
sıcaklık 3-4 derece 
azalacak.
Karadeniz'de yalnız
ca Sinop dolayların- 

konudaki imzalı 
dilekçelerinin 
gereğinin yapıldığını 
ifade eden Çelik, 
"Hali vakti yerinde 
olmayan, geçim 
sıkıntısı çeken insan
lara 'çocuğunuzu 
okula kayıt ettirmek 
istiyorsanız şu kadar 
para ödeyeceksiniz' 
diye dayatmada 
bulunmak kesinlikle 
insani değil. Bize bu 
manada şikayet 
gelirse o insanlara 
çok ağır cezalar 
uygulayacağız" 
diye konuştu.
Çelik, eğ iti m-öğreti m 
yılının, açılışının 
bu yıl Kütahya'da 
yapılacağını belirtti.

da yağış görülecek. 
Perşembe günü 
yağışın etki alanını 
genişletmesi 
bekleniyor.
Sıcaklıkta hissedilir 
değerde azalma 
yaşanacak.
Doğu Anadolu'da 
parçalı bulutlu bir 
hava olacak.
Sıcaklık yer yer 35 
derece ve üzerinde 
ölçülecek. Bir süre 
gökyüzünün duru
munda değişim 
olmayacak.
Güneydoğu'da da 
hava parçalı az 
bulutlu. Perşembe 
günü sıcaklık birer 
ikişer derece 
azalabilir.
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m silisi »irti liderini açıklat ünite dergisi okutulmayacak
Bülent Ersoy, yıllar 
önce 'sahne yasağını 
kaldırmaya karşılık 
kendisinden servet 
sayılabilecek miktar
da bir para istediği
ni' iddia ettiği kişiyi 
açıkladı. Ersoy o 
günü şöyle anlattı: 
Türk sanat müziği 
yorumcusu Bülent 
Ersoy, katıldığı bir 
magazin programın
da, yasaklı olduğu 
dönemde sahne 
yasağının kalkması 
için şu anda bir 
siyasal partinin lideri 
olan bir kişinin ken
disinden dönemin 
parasıyla 100 milyon 
İira istediğini 
söylemesiyle 
başlayan tartış
malara son noktayı 
koydu.
Ersoy, bugün düzen
lediği basın toplan
tısında "Bu kişi 
Deniz Baykal'dır" 
dedi. Ersoy, CHP lid
eri Baykal ile telefon
da değil yüz yüze 
konuştuklarını söyle
di. Ersoy 
"Ankara'daki 
Dedeman Oteli’nin 
arkasındaki bir 
yazıhanede 
görüştük. Hatta 
Deniz Bey gri bir 
takım elbise 
giymişti" dedi. 
Ersoy, " Kendisi ile 
avukat olarak 
görüşüyorduk.
Arada aracılar vardı. 
Aracı mafya babası 
olan İnci Baba idi. 

ı Aracılar bana 'bizim 
oğlan bu işi halleder' 
dediler. Deniz Baykal 
'ben bu işi halleder
im' demiş. Biz de 
bunun üzerine ran
devu verdiler gittik. 
Nasıl halleder ben 
onu bilemem.
Yanımda çek defter

im vardı. Benden 100 
milyon lira istedi. 
Ancak istediği para 
çok yüksekti..
Bugünün parası ile 
900 bin dolar. Ben 
de garanti istedim 
ama bana garanti 
veremedi. Garanti 
verse 200 milyon 
vermeye hazırdım" 
dedi.
Ersoy, "Para yüksek 
ama ben bunu 
rüşvet dağıtmak için 
istedi diyemem 
çünkü bilmiyorum. 
Nereye verecek nasıl 

verecek ben bile
mem. Bunu kendi
sine sorun. Ama bir 
para istemesi normal 
çünkü avukattı.
Bunları art niyetle 
söylemediğime 
yemin ederim. Bu 
para için asla ve asla 
rüşvet demedim" 
diye konuştu. Ersoy, 
Deniz Baykal'ın para 
istemesinin doğal 
olduğunu söyley
erek: 
"E çok doğal çünkü 
o zaman avukattı. 
Normal bir avukata 
gittiğiniz zaman 
avukatlık ücreti 
istemiyor mu? Ben 
sahneye çıktığım 
vakit karşılığında 
bana öpücük mü 

veriyorlar. Bana da 
belirli bir bedel 
ödüyorlar. Bundan 
daha doğal ne ola
bilir ki?" 
Görüşmeye kimlerin 
aracı olduğunu açık
lamayacağını 
söyleyen Ersoy, 
"Ben gazeteci 
demedim. Mafya 
babas^doğru ama 
gazeteci yok. Avukat 
Muhittin Yüzüak'ın 
kardeşi söz yazarı 
Mehmet Yüzüak 
yanımdaydı. O da 
şahidimdir. Bir de 
İnci Baba vardı 
görüşmede" dedi. 
Ersoy daha sonra 
İnci Baba ile ilgili bir 
yanlış anlama 
olduğunu, Baykal ile 
yaptığı görüşmede 
İnci Baha'nın bulun
madığını sadece 
aracılardan biri 
olduğunu söyledi. 
"Deniz Baykal, 100 
milyon istediğini 
neden inkar ediyor" 
şeklindeki soruya da 
Ersoy şöyle cevap 
verdi: "100 milyonun 
avukatlık ücreti için 
yüksek olduğunu 
bildiği için inkar 
ettiğini düşünüyo
rum" diye cevap • 
verdi.
Bütün bunları 
bunca zaman sonra 
neden anlattığının 
sorulması üzerine 
Ersoy, 
Reyting kaygısı ile 
bir şey yapmadığını 
ve şöhrete de ihtiy
acı olmadığını 
belirterek, 
"Soruyorum benden 
daha şöhretli 
biri mi var? İçimde 
bir uhde kalmıştı. 
Bu benim hayatimdi 
bu programda da 
bu açıklamayı yap
tım" dedi.

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 2005 - 
2006 eğitim öğretim 
yılından itibaren 
resmi okullarda ünite 
dergisinin okutul
mayacağım 
belirterek, dersleri 
Ünite dergisinden 
işleyen öğretmenler 
ve idareciler hakkın
da çok ağır cezalar 
verileceğini açıkladı. 
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik, Başkent 
Oğretmenevi'nde 
düzenlenen 
’Öğretmenevlerinin 
Kuruluş Yıldönümü' 
etkinliklerine katıldı. 
1980 yılından itibaren 
kurulmaya başlayan 
öğretmenevlerinin 
25. yıldönümünde 
konuşan Bakan 
Çelik, öğretmenev- 
lerinde yaşanan 
öğretmen idareci 
sorununu çözdükleri
ni söyledi. Çelik, 
Maliye 
Bakanhğı'ndan 500'ü 
müdür kadrosu, 615'i 
de müdür yardımcısı 
olmak üzere toplam 
bin 115 kadro 

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ
Marshall, Akçalı inşaat boyaları 

e Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi
* Doğalgaz Sobası
*> Kalorifer Petek ve Malzemeleri
* Baymak Kombi ve E.C.A 

Banyo Dolabı
DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
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Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 
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alındığını ifade 
ederek, bundan 
sonra öğretmenlerin 
idareci olarak 
öğretmenevlerinde 
çalıştırılmayacağını 
kaydetti. Öğretmen
lerin ve eğitim 
çalışanlarının eğitim 
dışında da bir hayat
larının olduğunu 
belirten Çelik, 
öğretmenevlerindeki 
hayat standartlarının 
daha da iyileştirile
ceğimi müjdeledi. 
Çelik, törende yaptığı 
konuşmanın ardın
dan gazetecilerin 
eğitim gündemine 
ilişkin sorularını 
cevaplandırdı.
2005 - 2006 eğitim 
öğretim yılına günler 
kala öğrenci kayıt- • 
larının devam ettiğini 
ancak kayıt esnasın
da velilerden kayıt 
ücreti alındığına 
ilişkin bir soru üzer
ine Çelik, "Evet bu 
konuda bana da 
şikayetler gelmekte. 
Zorla bağış alan tüm 
idarecilerimizi daha 
önce uyarmıştık.

Gelen şikayetler 
doğrultusunda ve 
tespit ettiğimiz idare
ciler hakkında soruş
turma açacağız. 
Ancak şunun da bil
inmesi gerekir ki 
bağış yapmak 
isteyen velilerimiz> 
okullardaki okul aile 
birliği derneklerine 
bağışlarını yapabilir
ler" şeklinde konuş
tu.
Çelik ayrıca, 
okullarda Ünite der
gisinin okutulmasına 
ilişkin dergi birlik
leriyle yaptıkları 
toplantıda kendiler
ine zorla okul idareci
lerine baskı yapma
malarını ilettiklerini 
söyledi.
Hükümetin trilyonlar
ca liraya yaptırdığı 
ücretsiz ders kita
plarını hatırlatan 
Çelik, Ünite dergi
lerinin derslerde oku
tulmayacağım, 
isteyen öğrenci veya 
velilerin özel kitapev- 
lerinden bu dergileri 
alabileceklerinin 
altını çizdi.
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Telekom’da devir sözleşmesi imzalandı
Türk Telekom'un 
yüzde 55'lik 
bölümünün satışında 
6 milyar 550 bin dolar 
ile en yüksek teklifi 
veren Oger Telecom 
Ortak Girişim Grubu 
ile hisse satış 
sözleşmesi imzalandı. 
Özelleştirme İdare- 
si'ndeki sözleşme 
imza törenine, Maliye 
Bakanı Kemal

‘Kimse mâliyeye yamuk yapmasın’
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, spor klüp
lerinin milyon dolar
larla transfer ettiği fut
bolcuların ücretlerini 
daha düşük göster
mesi iddiaları üzerine 
"Herkes ayağını denk 
alsın. Milyon dolarları 
100 bir dolar olarak 
gösterenlerin peşini 
bırakmayacağız. 
Kimse Maliye'ye 
yamuk yapmasın" 
dedi.
Vergi Dairesi başkan
lar), Maliye 
Bakanhğı'nda biraraya 
geldi. Toplantının 
açılışında bir konuş
ma yapan Maliye 
Bakanı Unakıtan, yıl 
sonu için yüzde 6.5 
olarak belirlenen faiz 
dışı fazla hedefini tut
turmanın, en büyük 
arzuları olduğunu 
bildirdi. IMF ve Dünya 
Bankası'na da gön
derme yapan 
Unakıtan, kayıt dışı 
ekonominin Batı'daki 
seviye getirilmesi 
durumunda 
Türkiye'nin hiçbir 
beynelmilel kuruluşa 
ve paraya ihtiyacı 
kalmayacağını söyle
di.

Unakıtan, Ulaştırma 
Bakanı Binali 
Yıldırım, Özelleştirme 
İdaresi Başkanı Metin 
Kilci ve alıcı firma 
yetkilileri katıldı.
Hisse satış sözleşme
si, imtiyaz 
sözleşmesinin 
onayından sonra 
yürürlüğe girecek. 
İmtiyaz sözleşmesine 
Danıştay'dan olumlu

Unakıtan, sözlerine, 
"Bugün tarihi bir gün 
yaşıyoruz" Türk gelir 
idaresi tarihinde bir 
ilke tanıklık edildiğini 
söyleyen bakan, artık 
merkez-taşra bütün
lüğü içerisinde çalışa
cak mükellefleri temel 
olarak almak suretiyle 
organize olan bir gelir 
idaresine sahip olun
duğunu ifade etti. 
Gelir İdaresi

Başkanlığı'nın kurul
masını 'radikal bir 
değişiklik, önemli bir 
yapısal reform' olarak 
niteleyen Unakıtan, 
vergi dairesi başkan- 
larını ise gelir 
idaresinin 'taşradaki 
uç beyleri’ olduğunu 
söyledi. Türkiye vergi 
gelirlerinin yüzde 
96'sının tahsil edildiği 
ve faal mükelleflerinin 
yüzde 81'inin bulun
duğu 29 ilde, artık 
Gelir İdaresi Vergi 
Dairesi başkanlıkları 
bulunduğunu kayde
den Unakıtan,''Artık 
taşradaki vergi darire- 
si başkanlığı, arada 
hiçbir birim olmak
sızın Gelir İdaresi 
Başkanlığı ile iletişim 
içinde olacak. Vergi

hissedarlar sözleşme
si imzalanacak.

görüş gelmesinin 
ardından ise 

denetimi ve vergi 
daireleri aynı 
başkanlık 
bünyesinde çalışa
cak. Dolayısıyla 
verginin tahakkuk ve 
tahsili ve vergi 
incelemesi aynı 
başkanın direktifleri 
doğrultusunda 
yapılacak. Başkanın 
yegane işi bu ola
cak. Mükellefe müş
teri gözüyle yaklaşan, 
yani mükellefe 
velinimet olarak 
bakan, fakat devletin 
hakkı olan vergi ala
cağının da 
sürüncemede bırakıl
masına izin vermek
sizin tahsiline imkan 
sağlayacak" dedi. 
Vergi Dairesi başkan- 
larına "Kurucu 
başkan' olmak gibi 
tarihi bir misyonuz 
var" diye seslenen 
Unakıtan, şüphesiz bir 
takım zorluklar ola
cağını belirterek, "Bu 
geçiş sürecini, en 
kısa sürede ve en 
sancısız şekilde 
gerçekleştirmek, sîz
lerin maharetine kalıy
or. Bu konuda sizlere 
güveniyorum ve 
desteğim sizlerle

Barbarosca

beraber" diye konuş
tu. Vergi dairesi 
başkanlarından sürek
li dolaşmalarını 
isteyen, nerede yeni 
bir bakkal, yeni bir 
fabrika kurulmuşssa 
bunu takip etmelerini 
isteyen Unakıtan, ken
disin de zaman vergi 
dairelerini gezeceğini 
söyledi. Türkiye'nin 
en önemli problem
lerinden birisinin, har
camalarını sağlıklı 
vergi gelirleri ile 
karşılanmaması 
olduğuna dikkat 
çeken Unakıtan, 
şimdiye kadar harca
maların olabildiğince 
artırılmasına karşın, 
gelirler üzerinde her
hangi bir çalışma, 
yapısal değişikliğe 
gitmeksizin aradaki 
farkın borçlarla kap
atıldığını anlattı.

| Barbaros BALMUMCU

12-14 yaş minikleri star alıyor
Bursa A.S.K.F.nın bu hafta genç takımlar 

düzeyinde star alıyor.
12-14 yaş gurubunun maçları başlaya

cak. Zeytinspor, Gemlikspor, Asil Çelik, 
Döktaş Spor, Orhangazi, Hürspor, 
Yeniköy...

Eşleşen Gemlikspor bu hafta ilk maç 
olarak ilçemiz takımlarından Zeytinsporla 
karşılaşacak.

Gemlikspor’u antranör olarak Sönmez 
Hoca ilgileniyor.

Çarşamba günü saat 18.oo de ciddi 
idman maçını Döstaşsporla oynayacaklar.

Bu yıl 12-14 yaş grubundan kim bir 14-16 
yaş gurubuna terfi edecek.

OPTİMİSTE SONA DOĞRU
Büyük gövde gösterisiyle açılan Gemlik 

Yelken Kulübü optimistçileri ciddi bir şe 
kilde çalışıyorlar.

Bu köşede ilk kursiyerlerini veren 
Optimist Hocalarına biraz sitem etmiştim. 
Zira, ilk kursta kurs görenlerden sonra ikin
ci grup gelmişti.

O yazımda şöyle demiştim:
“ Madem ilk kurs bitti niye bu öğrenci

lerin aileleri çağrılıp bir gösteri düzenleme
diniz.”

İkinci ve üçüncü kursiyerlerden sonra 
benim yazımı sayın Komodor ve hocaları 
bu gösterilerin yapılacağını açıkladılar.

Demek ki isteyince olabiliyor.
Evet, hem gösteri hem de bir müsabaka 

tertip edileceğini ifade ettiler.
Kurslarını bitirenlere bu karşılaşmalar

dan sonra genç optimistçilere sertifikaları 
verilecektir.

İşte istenince (kim olursa olsun) oluyor
muş. İstemek lazım, yapılan her iş güzeldir.

Samimiyet, sevgi ve saygı ister.
Bazı işlerde hata da yapılabilir, bu hatar 

eleştirilir, işte bu samimiyettir.
Eleştiri yapan kişi veya kişiler o işin en 

iyisin olmasını ister.
Optimisten mezun olan gençler’e yelken 

sporunun bırakmamalarını öneririm.
Bu gösterilerin yapılacağı günü 

bilmediğimden tarihini de yazamıyorum.

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 Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Geçersizdir.
İbrahim ŞEN

1993 yılında İmam Hatip Lisesi 
Ortaokul kısmından aldığım diplo- 

mamı kaybettim. Geçersizdir. 
Mehmet Fatih AYDIN

Ergani Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Geçersizdir.
Ebru POLAT
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■■■aÜNLUK SİYASİ OAZBTBİ^H

'Yeni nesil stil ikonları
Eskiden bir marka 
kendine ünlü bir yüz 
seçer, reklam kampa
nyalarında uzun süre 
bu yüzü kullanırdı. 
Şimdiyse markaların 
yüzleri zaten stil ikon
ları olan ünlü kadınlar 
ve damgalarını o 
markaya vuruyorlar. 
Moda, sürekli hareket 
halinde olan bir sek
tör. Sezon açılışları, 
defileler, moda hafta
ları ve reklam kampa
nyaları... Modayı takip 
edenlerin büyük 
çoğunlukla başvur
duğu kaynaklardan

olan moda basını ise 
bu işi gittikçe daha 
büyük ölçeklerde ele 
alıp, okuyucu için 
görsel açıdan daha 
zengin ve cazip hale 
getiriyor.
Bazı Haute Couture ve 
büyük hazır giyim fir
malarının yeni yüzleri, 
aynı zamanda birer stil 
ikonu haline gelmiş 
olan ünlüler. Moda 
dünyasına özellikle 
Hollyvvood’un, müzik 
ve televizyon şov 
dünyasının etkileri 
tartışılmaz. 9O’lı yıl
ların başında moda 
ikonları o dönemin 
popüler top modelleri 
iken, günümüz 
top modelleri bu 
konuda çoğunlukla 
daha geri planda 
duruyor. Şimdi herkes 
moda dünyasının 
yakından takip edip 
hatta destek verdiği, 
sadece kıyafetleri 
değil bütün yaşam 
tarzlarıyla bir ikon 
olan ünlü isimlerin 
peşinde. Bu ünlüler 
çoğu oynadıkları 
karakterler ve gerçek 
hayattaki tarzlarını

modelliğini yaptığı 
markaya da uyarlıyor. 
Buna en iyi örnekler
den birisi ise Sex and 
City dizisinin yıldızı, 
televizyon dünyasının 
son yılların tartışılmaz 
en popüler isim
lerinden biri Sarah 
Jessica Parker.
Diziyle beraber 
pekişen ününe aynı 
zamanda stil ikonu 
payesini de kattı. 
Katıldığı her aktivitede 
ne giyerse olay olan, 
aynı zamanda dizideki 
kıyafetleriyle de büyük 
ilgi çeken Parker, 
geçen sezon hazır 
giyim devi Gap’in baş 
modeli olarak bu pay
eye yakışır bir perfor
mans gösterdi.
Son dönemde ünlü 

modeller kullanmayı 
seven bir diğer marka 
ise Louis Vuitton.
Lüks ürün grubu den
ince akla gelen ilk 
markalardan olan 
Louis Vuitton ünlü 
model akımına, kendi 
marka konseptine 
uygun bir yaşam 
tarzını tercih eden 
Jennifer Lopez’le 
başladı. Daha sonra 
Scarlett Johansson 
ve bu sezon Uma 
Thurman’la devam 
eden ünlülerle 
kampanyalar 
serisinde Vuiton'un 
bir sonraki 
ünlüsünün kim ola
cağı büyük merak 
konusu. Bu arada LV 
ile anlaşması biten 
Johansson şu anda 

Ralph Lauren'in en 
son versiyonunu 
çıkadığı Eternity 
Moment parfüm 
reklamının yeni yüzü. 
Bu isimler ilk akla 
gelen ve en çok gün
demde olan kampa
nyaların yıldızları. Bu 
reklam kampanyalarıy
la basında boy 
gösteren daha çok 
ünlü var. Eskiden ünlü 
bir yüz, bir markayla 
bu tip bir çalışmayı 
çok uzun bir zaman 
dilimi için yapar, daha 
sonra başka bir çalış
ma yaptığı zaman 
yüzü o yeni markada 
yadırganırdı.
Şimdi ise ünlüler 
için bu tip 
kaygılara yer yok, 
çünkü zaten söz 
konusu reklam kam
panyaları genelde 
1 yıldan fazla 

sürmüyor.
Acaba günümüzün 
her şeyi çabucak 

Ü Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
>- aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Geçersizdir.
Nesime BULUT

tüketen dünyasında 
yüzler bu kadar çabuk 
mu 
eskiyor, yoksa aynı 
markaya uzun süre 
bağlı kalmak artık 
fayda yerine zarar mı 
getiriyor? Tabii bu 
sorunun cevabını 
vermek o kadar 
kolay değil ama 
akla yine de şöyle bir 
düşünce geliyor: 
Belki de artık devir 
belli bir markanın 
ikonlaştırdığı 
yüzlerin devri değil. 
O yüzlerin kendisi 
zaten birer ikon; hatta 
aynı zamanda marka 
haline gelmiş 
durumda.
O yüzden kendi 
markalarını o dönem 
için en iyi sunacak 
markalarla çalışmayı 
tercih ediyor, 
yüzlerine yeni bir 
makyaj gerektiğinde 
ise yeni bir markaya 
doğru yöneliyorlar.

HAÇIN (101)

Yazan : Zebercet COŞKUN
Kirkot mahallesinden geçiyor yolları. Haçin'de 

dövüş başladığı günden beri onları böyle çalış
mağa, götürüp getiriyorlar. Ama buyana ilk kez 
çıkıyor Mürsel efendi. Hamurcu gediğinin orada 
çalışmıştı bugüne dek. Bir kez de Obruk yoluna 
götürdüler. Göğsü sıkıştı birden, soluğu daraldı, 
adım atacak gücü yok. İşte kendi evinin önündel
er. Güç ile başını kaldırıp baktı. Perdeler inik, yal
nız köşe pencerenin perdesi açık. Bir ömür boyu 
oturduğu köşe... Ses yok, bir kıpırtı yok...

Yürü! Dürtüklediler jandarmalar.
Perdeler yine ak... Merdivenlerin, tırabzanların 

sarı rengini görüyor Mürsel efendi perdelere 
bakarken. Çarşafların sabun kokusunu duyuyor. 
Üstü başı yağ içinde, leke içinde şimdi.
Ceketinin kolları bir ayın içinde aşınıverdi. 
Göğsü gittikçe çok sıkışıyor.

Yürüsene!
Bakıyor Mürsel efendi köşe pencereye. Fatma 

gelin geldiği gün oraya oturmuştu. İsmail'in 
doğum haberini orada bekledi... Dün gibi bir 
şey... Aldırmaz görünüyor, öyle olmak istiyor 
ama, hiç durmadan şıkırdatıyor elindeki teşbihi... 
Onlar sevinçli günlerdi. Acılı anıları da var o 
köşenin. Fransız bayrağının kaleye çekildiği ilk o 
pencereden görmüştü. Fransız bayrağı yine aynı 
yerde. Bir şey daha var bayrağın dibinde. Bir 
karaltı sallanıyor... Önündekiler, ardındakiler ve 
jandarmalar hep bir ağızdan konuşuyorlar şimdi, 
ama Mürsel efendi anlamıyor. Hiç birini anlamıy
or. Kulaklarına uğultular geldi. Gördüğü, bir 
sehpa... Birini asmışlar... Durdular, hep oraya 
bakıyorlar. Jandarmalar da durdu, dürtüklemiyor- 
lar ardlarından. Kadın, bir kadın bu. Ayağında al 
renkli şalvarı, saçı açık, başı öne düşmüş, örgü

leri göğsünün üstünde sallanıyor. Ayakları 
çıplak... Ayakları tombul ve de ak.,. Gözlerinin 
önü karardı Mürsel efendinin, hiçbir şey göremez 
oldu. Yüzünü görmedi kadının, yüzünden bil
menin olanağı yok... Ama, bu şalvar, bu saçlar ve 
de bu ayaklar... Nasıl bilmez? Nasıl tanımaz? 
Çamurun göbeğinde yıkıldı Mürsel efendi. 
Kendinden geçti... Hiçbir şey duymuyor artık. Ne 
böğrüne inen tüfeğin ucu, ne ağız dolusu küfür
ler, ne de tekmelenerek yokuş aşağı itildiği... 
Hiçbir şey yok artık. Kafası taşlara çarpa çarpa 
Bostanlık çayı kıyısına kadar yuvarlandı. Bir 
ağaca çarptı, kaldı. Tepeden tırnağa kara 
çamurlara belenmişti bedeni. Çamurun rengi 
kızıla döndü, öylece kaldı orada Mürsel efendi. 
Jandarmalar yokuşun yukarısında gülüşüyorlar... 
Kafile başı yerde yürüyor Amerikan mektebinin 
oraya doğru...

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Zil sesine uyandı Naime. Gün çoktan ışımış, 

yatakhanede kıpırtılar var. Naime gözleri yan ♦ 
açık yatıyor yatağında. Ortalıkta kimseler 
kalmasa diye bekliyor. Havlusunu eline alan 
çıkıyor yatakhaneden dışarı. Naime çıkamıyor 
yatağından bir türlü. Yine ıslatmış. Yatak, yorgan, 
gecelik yarı beline dek ıslak.

«Hatice abla yüzüme bakıyor, yastığa 
kapandım. Pencereleri açtı Hatice abla,konuş
madan anlaşıyoruz birbirimizle. Yatakhanede 
ikimizden başka kimse kalmayınca yataktan çık
tım, dolabıma koştum. Bohçamdan temiz 
çamaşır çıkardım. Hatice abla da yatağımı, yor
ganımı pencereden sarkıttı. Günler var ki, bu 
böyle sürüp gidiyor. O cumartesinin gecesine 
rastlar ikili. Korkmuş, ağlamıştım sabahleyin; 
ondan sonra her gece olmağa başladı. Sabah 
uyandığımda yatağımı, çamaşırlarımı ıslak buluy
orum. Alıştım, ağlamıyorum artık, ama utanıyo
rum yine de. Yastığa kapatıyorum yüzümü her 
sabah. Hatice abla anlıyor, ben kalkar kalkmaz 
yatağımı, yorganımı pencereden sarkıtıyor.

O Cumartesi... Pencerede annemi beklemiş
tim gün boyu. Beni görmeğe gelecek, yıkayacak, 
saçımı tarayacak. Faik'ten haber getirecek. Öyle 

oldu, gelen giden yok. Yemeğe indiler, beni, 
arayıp soran olmadı. Öğleden sonra kar dindi, 
karanlık dağılır gibi oldu. Gözlerimi Haçin'e inen 
yoldan ayıramıyorum. Bir karaltı... Gözümü ovuş
turuyorum. Yanlış görmemişim, gelen var. Yavaş 
yavaş çıkıyor yokuşu. Yatakhaneden koşarak 
çıktım, Bir solukta merdiveni indim, bahçeye çık
tım. Bahçe kapısındayım şimdi... Gelen bir kadın, 
ama annem değil. Benim de annem gelir elbet... 
Kar dineli çok oldu? Yola yeni çıkmıştır.
Yakınlaşıyor gelen kadın, başı yerde, tanıyamıyo
rum. Beş on adım kaldı aramızda.

Seta teyze!
Boş gözlerle bakıyor, hem de hiç konuşmuy

or.
Annem nerde? Boynuna sarıldım itti 

beni...
Yüzüme bakmadı, yürüdü gitti içeri. Koştum 

ardı sıra. Miss Cold'un odasına girdi Seta teyze. 
Kapı kapandı, ben dışarda kaldım.

Annen hastalandı, dediler akşam üstü. 
Sana haber salmış. Kendine iyi baksın, Miss 
Cold'un sözünden çıkmasın! Bizi hiç merak 
etmesin, demiş.

İkinci zil çaldı. Kahvaltı zilidir bu. Hatice abla 
ile beraber aşağı indik. Yemekhanenin bir 
köşesinde ekmeklerimizi yedik. Ekmek var yal
nız, ötekiler tükenmiş. Un, bulgur varmış, biraz 
da buğdayımız kalmış. Haçin'de yokmuş bir şey. 
Ermeniler atları, eşekleri kesiyorlarmış. Öyle 
söylüyor kızlar. Biz Hatice ablayla söze kanşmıy- 
oruz, dinliyoruz yalnız. Hep beraber dolaşıyoruz, 
Hetice abla benim elimi tutar. Türk olarak bir o 
var bir de ben varım mektepte. Hatice abla olup 
da kocaman bir kadın işte... Benden birkaç gün 
sonra geldi buraya. Daha önce de mektepte hiç 
görmemiştim kendisini. Yirmi iki yaşındaymış, 
evliymiş, kocasını alıp götürmüşler karakola. 
Onu mektebe iki Ermeni kadın getirdiler. Miss 
Cold'a yalvardılar. Beş yıl önce birkaç ay oku- J 
muş mektepte. O zamanki kaydı duruyormuş. 
İlerde sorumlu duruma düşecek bile olsa almış 
Miss Cold, kaydını tazelemiş.

Devamı Yarın..
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Meyve-sebzelerin yaz 
zenginliğini kışa taşıyın
Meyve-sebzelerin 
kurallara uygun 
kurutulması duru
munda besin 
değerini aynen 
koruduğu, bugün
lerde yapılacak 
kurutma işlemi ile 
sağlıklı beslenme 
ve aile bütçesine 
katkı sağlanabile
ceği bildirildi. 
Çukurova Üniver
sitesi Gıda 
Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Haşan Fenercioğlu, 
AA muhabirine yap
tığı açıklamada, kış 
aylarında üretilen 
domates, salatalık, 
biber, patlıcan gibi 
sebzelerin, yaz 
aylarında doğal 
ortamda yetişenlere 
göre kalitesinin 
düşük olduğunu 
kaydetti.
Aynı zamanda 
kayısı, üzüm gibi 
kış aylarında ithal 
edilen bazı 
meyvelerin de 
astronomik fiyatlar
la manav reyon
larını süslediğini 
anımsatan 
Fenercioğlu, sağlıklı 
ve ucuz beslenmek 
için Anadolu'da her

M

Sayfa 11

Çok mesaj yazmak

geçen yıl azalan 
ürün kurutma 
geleneğinin yeniden 
canlandırılması 
gerektiğini söyledi. 
Fenercioğlu, bu 
dönemde kaliteli 
ürünlerin toz, nem 
ve yağmurdan 1 
korunarak kurutul
ması durumunda, 
üründeki mineral, 
bazı vitaminler, kar
bonhidratlar ve pro
teinlerin korunabile
ceğini belirtti.
Fenercioğlu, şunları 
söyledi: "Kış 
aylarında üretilen 
ürünlere göre çok 
daha sağlıklı olan 
yaz ürünleri, kural
lara uygun kurutma 
durumunda besin 
değerini aynen 
koruyor. Kurutulan 
üründe mikroorga
nizmaların üreme
sine neden olan su 
kaybolduğu için

ürün uzun süre sak
lanabilir. Ağustos 
sonları da ürün 
kurutmada son fır
sattır. Çünkü Eylül 
ile yağmurlu günler 
başlar. Kurutulan 
ürünün yağmur 
yemesi ise küfe yol 
açar, bu da 
kanserojen etki 
yaratır.
Vatandaşlara öner
im, pazarların 
sağlıklı ürünlerle 
dolup taştığı ve 
minimum fiyatlarla 
satıldığı bugünlerde 
her üründen bol 
miktarda alarak 
kurutup kış 
sofralarına taşısın
lar. Ürünü kuru
turken de güneşin 
dışında fırınlar da 
kullanılabilir. Hatta 
nane gibi bitkisel 
bazı ürünler fön 
makinesi ile bile 
kurutulabilir."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye

Polis İmdat 

Jandarma İmdat 

Jandarma K. 

Polis Karakolu 

Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 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

513
513
512

Kanberoğlu-Esadaş 514
Anıtur 
Kamil Koç

514
513

12
20
10
45

35

HASTANELER

12

72
49
71
71

Devlet Hastanesi 513 92 00

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 3240
513 23 24
514 35 50

sağlığa zararlıV

Her geçen gün daha 
çok kişinin kullan
maya başladığı cep 
telefonunun yazılı 
mesaj sistemi, kul
lananlarda kronik 
rahatsızlıklara yol 
açıyor.
Ortalama 72 milyon 
mesajın gönderildiği 
İngiltere'de, fizyoter
apistler sürekli mesaj 
yazan çocukların, 
tekrarlayan kas ger
ilmesi ve incinmesi 
sorunu ile karşı 
karşıya olduklarını 
açıkladı.
Uzmanlar, sık sık 
cep telefonundan 
mesaj yazan ve 
yazarken baş 
parmaklarını 
kullananların parmak 
tendonlarında ve 
bileklerinde, şişme 
ve ağrılar oluşacağı, 
bunun sonrasında da 
kalıcı rahatsızlıkların 
başlayacağı riskine 
karşı uyardı. Gelişen 
teknoloji ile her 
geçen gün daha da 
küçülen cep telefon
larında, tuşlar git
tikçe küçüldüğü için,

mesaj yazarken par
makların daha küçük 
hareketler yaptığı 
bunun da sorunlara 
yol açtığı belirtildi. 
Chartered Society of 
Physiotherapists 
tarafından yapılan 
açıklamaya göre, 
söz konusu rahatsı
zlığa yakalanmada 
ne kadar sıklıkla ve 
ne kadar uzun süre 
mesaj yazıldığı en 
önemli faktör. 10-15 
dakika ara vermeden 
mesaj çeken birinin, 
mutlaka uzun süreler 
ara vermesi gerek-

tiği, eğer yine de 
yazması gerekiyorsa 
iki elini de daha 
dikkatli kullanarak 
mesaj yazması 
uzmanlar tarafından 
öneriliyor.
İngiltere'de, ortaokul 
sonu sınav 
sonuçlarının açık
landığı gün atılan 
mesajların normale 
göre 7 milyon artış 
gösterdiği bunda da 
özellikle 15 yaş altı 
çocukların daha sık 
mesaj yazmalarının 
etkili olduğu tahmin 
ediliyor.

DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Arıza 
TEK İşletme 

Statyum 

Orm.Böl.Şef. 

Milli Eğt. Md. 

Halk Kütüphane 

Askerlik Şb. 

Karayolları 

Liman Baş.

Mal Müd. 

Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 

Tapu Sicl. Müd. 

Müftülük 

Gümrük Md. 

Tekel Md.

Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 

İlçe Seç. Md. 

Halk Eğitim Müd.

Santral 

Başkanlık 

Zabıta 
Otobüs İşlet. 

Su İşlet. 

İtfaiye

513 20 66

513 45 03

514 00 95

513 12 86

513 11 74

513 13 53'
513 10 57

513 13 08

513 11 33

513 10 95
513 37 42

513 15 07

513 14 14

513 13 64

524 85 86

513 10 42

513 10 92
513 11 86

513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20

513 24 32

513 45 21-122

513 45 21 -115

513 23 25

Muhasebe Md, 513 45 21 -182

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam

256 77 84
544 30 60

(212) 516 1212
(226) 811 13 23

Aslan
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 51312 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 514 17 00

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

Yazı İşi. Md. 

Su Arıza

513 45 21 -111 

Yalnız 185
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ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ DERSHANESİ ÖSS GURUR TABLOSU
Asena GÜLER ODTÜ ENDÜSTRİ MÜH.
Aytaç TÜFEKÇİBAŞI İTÜ İŞLETME MÜH.
Başak FİDAN GALATASARAY ÜNV. ENDİSTRI MUH.
Çiğdem TEMEL HACCETTEPE ÜNV. KİMYA MÜH.(İNG)
Haşan POLAT İTÜ UÇAK MÜH.
Eren YILMAZ İTÜ İMALAT MÜH.
Ayşe Cansu ŞAŞMAZ HACETTEPE ÜNV. ULUS. AR.İLİŞ. (ing)
A.Aykut ŞENCAN İSTANBUL ÜNV. KAMU YÖNETİMİ
Ahmet AKIN SELÇUK ÜNV. MAKİNE MÜH.
Ahmet AŞÇI BALIKESİR ÜNV. İNŞAAT MÜH.
Ahmet EVİRGEN KOCATEPE ÜNV. İŞLETME
Alev ALP BALIKESİR ÜNV. Bilg. Tek. ve Prog.
Alican TURAN ÇUKUROVA ÜNV. MAKİNE MÜH.
Aslı Sümeyye BAŞ İSTANBUL ÜNV. ORMAN END. MÜH.
Aydan MAVİŞ ULUDAĞ ÜNV. TEKSTİL
Ayşegül GÜNERİ A.İzzet Baysal ÜNV. DERİCİLİK
Ayşin KORAN BİLGİ ÜNİ. BİLGİSAYAR BİL.
Barbaros ALKAN MUĞLA ÜNİ. TURİZM ve OTEL iş.
Barış VURGUNLU KOCAELİ ÜNİ. Metal, ve Mal. müh.
Beyda Hayret KOKSAL ONSEKİZMART ÜNİ. SINIF ÖĞRT.
Burak YANAR YAKIN DOĞU ÜNİ. İŞLETME
Caner KILIÇ KARAELMAS ÜNİ. TURİZM ve OTEL iş.
Cengiz HAN AKDENİZ ÜNİ. HALKLA İLİŞKİLER
Cenk ZEREN İSTANBUL ÜNİ. Metal, ve Mal. müh.
Ceren Filiz DAL ÇAĞ ÜNİ. Uls. Finans(burslu)
Ceren İRHAN S.DEMİREL ÜNİ. PAZARLAMA
Ceren ÖZDEMİR KTÜ. İŞLETME
Çevriye EMİL DUMLUPINAR ÜNİ. İTHALAT-İHRACAT
Cihan TAMER SELÇUK ÜNİ. OTOMOTİV ÖĞRT.
Cüneyt BAYRAKDAR ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE
Çağdaş AKSAKAL KTÜ. SINIF ÖĞRET.
Dilek ACAR TRAKYA ÜNİ. TURİZM ve OTEL iş.
Doğan GÜRKAN ANADOLU ÜNİ. İKTİSAT
Doğukan DOĞAN MUĞLA ÜNİ. İKTİSAT
Ebru ALTINMAKAS ULUDAĞ ÜNİ. ÇOCUK GELİŞİMİ
Ebru USLU KOCAELİ ÜNİ’. KİMYA MUH.
Emel DEMİR ONSEKİZMART ÜNİ. HEMŞİRELİK
Emine ÖZMEN HACETTEPE ÜNİ. HEMŞİRELİK
Emrullah AKBIYIK İTÜ. MİMARLIK
Enes ÖZMEN S.DEMİREL ÜNİ. MADEN MÜH.
Engin ALPARSLAN ULUDAĞ ÜNİ. END. ELEKTRONK
Erdal DEMİREL M.KEMAL ÜNİ. İKTİSAT
Erdi ÖZER DOKUZ EYLÜL ÜNİ. KAMU YÖNETİMİ
Ersin AYVAZ İSTANBUL ÜNİ. HUKUK FAK.
Esra KARALI KIRIKKALE ÜNİ. BÜRO YÖN. SEKR.
Eşref ACIR ULUDAĞ ÜNİ. ELEKTRİK
Ezgi ÖZCAN BALIKESİR ÜNİ. TURİZM ve Otel iş.
Fatih KAN ULUDAĞ ÜNİ. Bilg. Tek. ve Prog.
Fatma Asla ŞAHİN SELÇUK ÜNİ. OTOMOTİV ÖĞRT.
Fikri KOMİT ANADOLU ÜNİ. ELEKTRİK
Gizem ÇAVUŞOĞLU ANADOLU ÜNİ. TURİZM ve OTEL iş.
Gizem GÖRAL DUMLUPINAR ÜNİ. İŞLETME
Gökhan Caner KÖKER MERSİN ÜNİ. OTOMOTİV ÖĞRT.
Gökhan DOĞAN ULUDAĞ ÜNİ. TARİH
Gönül Taşkesen TRAKYA ÜNİ. PAZARLAMA
Görkem KARCI A.MENDERES ÜNİ. Turizm iş. Otel kon.
Gülsüm DÖNMEZ SAKARYA ÜNİ. Bilg. Tek. ve Prog.
Gülşah DURAN CELAL BAYAR ÜNİ. Türk DİLİ ve ede.
Gülzar KAYA BALIKESİR ÜNİ. Fen Bilgsi ÖĞRT.
Gürol YENEL MUĞLA ÜNİ. ÇAL. Eko. İlişkiler
Hafize ASA KOCAELİ ÜNİ. SİGORTACILIK
Hande BİLEN A.MENDERES ÜNL İŞLETME
Haşan YAHŞİ MERSİN ÜNİ. RADYO SİN. TEL
Hidayet ALTINEL GAZİ ÜNİ. METAL ÖĞRT.
Hüseyin MUTLU EGE ÜNİ. Turizm iş. Otel kon.
İbrahim ATEŞLİ CELAL BAYAR ÜNİ. Makine MÜH.

İlke ÖLMEZ
İlke YAZICI
İlknur ÖLMEZTÜRK
İlyas TERZİOĞLU 
İpek Rabia YİĞİT 
İsmail ÖZEN
Kaan ÇOKYAVUZ
Kadir DURGUT

DUMLUPINAR ÜNİ.
BİLKENT ÜNİ.
ULUDAĞ ÜNİ.
ULUDAĞ ÜNİ.
S.DEMİREL ÜNİ.
CELAL BAYAR ÜNİ.
S.DEMİREL ÜNİ.
GAZİ ÜNİ.

DERİ KONF.
TURİZM ve OTEL iş.
TURİZM ve OTEL iş. 
ELEKTRİK
BÜRO Yön. ve SEK. 
SOSYAL BİL. ÖĞRT 
MADEN MÜH.
MALİYE

Kağan ERGÜN S.DEMİREL ÜNİ. PAZARLAMA
Kamil TURHAN ULUDAĞ ÜNİ. ELEKTRİK
Kerem ATAMAY ULUDAĞ. ÜNİ. VETERİNERLİK
Koray AVAR ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE
M. Ulaş BAYKİZ ATATÜRK ÜNİ. TARİH
Mehmet BARIŞ OSMANGAZİ ÜNİ. ELEK-ELEKT. MÜH.
Mehmet GERÇİK ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE
Mehmet UĞUR ŞENER İTÜ. GEMİ İNŞAAT MÜH.
Meldanur VURMAZ DUMLUPINAR ÜNİ. PAZARLAMA
Melek ACAR PAMUKKALE ÜNİ. BÜRO Yön. ve SEK.
Merih METİN KTÜ. Jeddezi-Fotog. Müh
Merve AYDIN EGE ÜNİ. DERİ MÜH.
Metin KÜÇÜK ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE'MÜH
Muammar POLAT MARMARA ÜNİ. METAL ÖĞRET.
Murat ÖZDEMİR BALIKESİR ÜNİ. BÜRO Yön. ve SEK.
Mustafa ÖZYILDIZ MUĞLA ÜNİ. TURİZM ve SEY.iş.
Müge GÜRSOY DOKUZ EYLÜL ÜNİ. ŞEHİR B. PLANL.
Mürsel GÜLER DOKUZ EYLÜL ÜNİ. İŞLETME
Mürvet Merve KUŞÇU ANKARA ÜNİ. SOSYAL BİLG. öğrt.
Neslihan BAYINDIR KOCATEPE ÜNİ. İŞLETME
Neslihan ÖZDEMİR EGE ÜNİ. TAR. İŞLETMİ
Neziha BAYZAN S.DEMİREL ÜNİ. PAZARLAMA
Nilay UYGUN OSMANGAZİ ÜNİ. BİYOLOJİ
Nur ÇETİNAVCI DOĞUŞ ÜNİ. BİL.MÜH. (%50burs)
Nur TAŞAN ONSEKİZMART ÜNİ. SERACILIK
Nurten YILDIRIM ONSEKİZMART ÜNİ. TARİH
Nurullah AKBIYIK KOCAELİ ÜNİ. MİMARLIK
Oğuz YILDIRIM S.DEMİREL ÜNİ. OTOMATİV
Olcay BAYRAK S.DEMİREL ÜNİ. Bit.Tek. VE Prog.
Onur ÖZKAN OSMANGAZİ ÜNİ. İSTATİSTİK
Orhan DEMİR ULUDAĞ ÜNİ. MUHASEBE
Osman ÇATALKAŞ DUMLUPINAR ÜNİ. İŞLETME
Ömer AŞÇI AND. ÜNİ. İŞLETMİ
Ömer AYDIN İSTANBUL ÜNİ. DENİZ UL. İŞ MÜH.
Özge YUVANÇ ANADOLU ÜNİ. SOSYOLOJİ
Öznur ÇINAR BİLKENT ÜNİ. ARK. ve sanat TAR.
Rasim EFE CELAL BAYAR ÜNİ. SINIF ÖĞRT.
Seçkin KESKİN KOCATEPE ÜNİ. İŞLETME
Seda BAKIR PAMUKKALE ÜNİ. BÜRO YÖN SEK.
Seda GÜN DOKUZ EYLÜL ÜNİ. SOSYAL BİL. ÖRĞ.
Seher KILIÇ S. DEMİREL ÜNİ. DERİCİLİK
Selin YAŞAROĞLU SAKARYA ÜNİ. Bil.Tek. VE Prog.
Sercan DEMİR KOCAELİ ÜNİ. TÜRK DİLİ EDE.
Seval KAPLAN PAMUKKALE ÜNİ. SINIF ÖĞRET.
Sevcan ÇİL ONSEKİZ MART ÜNİ. SINIF ÖĞRET.
Sevim BAYKUŞ DUMLUPINAR ÜNİ. İKTİSAT
Sinem ARIKAN ONSEKİZMART ÜNİ. PAZARLAMA
Soner OMAÇ BALIKESİR ÜNİ. KAMU YÖN.
Suzan YILDIZ ERCİYES ÜNİ. Beslenme. Diyetetik
Taner GÖÇEN ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE MÜH.
Tuba ÇELİKEL S.DEMİREL ÜNİ. MUHASEBE
Tuğçe ÇAMDEVİREN KOCATEPE ÜNİ. KİMYA
Vedat ALTUNKAYNAK TRAKYA ÜNİ. MAKİNE MÜH.
Yasemin TUNA S.DEMİREL ÜNİ. MUHASEBE
Yelda AKYÜREK BALIKESİR ÜNİ. KİMYA ÖĞR.
Yunus AYDIN DİCLE ÜNİ. MAKİNE MÜH.
Yüksel KARACA İZMİR EKO. ÜNİ. TİCARET
Zeynep ÇAĞIL YILDIZ TEKNİK ÜNİ. KİMYA MÜH.

___ -J

EN ÇOK KAZANDIRAN DERSHANE
SADECE GEMLİK ŞUBEMİZDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZDİR •

Merkez: İstiklal Cad. 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: 514 68 00

Şube: Camikebir Mahallesi Gemlik Caddesi No: 12 ORHANGAZİ Tel: 573 12 00
körfez@körfezfendershanesi.com - info@korfezfendershanesi.com
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mailto:info@korfezfendershanesi.com


Gemlik Körfez’inde 8 noktadan alınan deniz suyu örneklerinden 2’si temiz, 6’sı ise kirli çıktı

Denizlerimiz kirli çıktı
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kirlilik
İl Sağlık Müdürlüğü Gıda ve Çevre 

Sağlığı Şubesi tarafından deniz suyundan 
alınan son örneklerinin analizlerinde kirlili 
ğin yüksek olduğu saptanmış.

Kirlilik bu her yerde vardır ve tehlike
lidir.

Kirlilik, deniz suyunda da , içme suyun
da da, toplumlarda da, kamu kurumlarında 
da, insanlar da, ülkelerde de görülebilir.

Eğer kirlilik ortadan kaldırılmazsa kötü 
sonuçlar beklenir.

Kimi yerde salgın hastalık, kimi yerde 
toplumsal bozulma başlar.

Bozulma kokuşma ve yok olma ile son 
bulur.

Denizlerimizdeki kirlilik yıllarca yazılır 
çizilir, ama aldıran olmaz.

Gazetecilikte uzun tecrübelerimden 
bilirim.

“Burada denize girmek tehlikelidir” 
lehvaları asıldığı halde vatandaş aldır
madan tabelanın dibinde denize girer.

Eski AP’li bakanlardan biri bir gün 
Küçük Kumla’daki yazlığında hasta yatan 
rahmetli Sadettin Karacabey’i ziyarete 
gelir.

Daireye çıkılacağı sırada vatandaşlarla 
Bbakan arasında sohbet başlar.

Bakan sorar:
- Denizler kirli diyorlar. Ne dersiniz?
Vatandaş:
-Sayın Bakanım, acı patlıcanı kırağı çal

maz!
Biz, işte böyle bir toplumuz.
Deniz kirliymiş.
Olsun, bize bir şey olmaz!

İl Sağlık Müdürlüğü Gıda ve Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından 4 
Ağustos 2005 günü yaptırılan deniz suyu analizlerinde korkunç gerçek 
bir kez daha ortaya çıktı. Kıyılarımızda denize girmek tehlikeli.
Sürekli olarak yapılan 
deniz kirliliği 
izlemelerinde en 
son alınan su örnek
lerinde Karacaali İzci
lik Kampı ile Kumsaz 
ve Kurşunlu Köyü 
Halk Plajı’nda kirlilik 
görülmedi. Narh 
Köyü, Büyük Kumla 
Köyü, Gemsaz Halk 
Plajları ile Küçük 
Kumla Orman Kampı, 
Hasanağa İzcilik 
Kampı’ndan alınan 
deniz suyu örnek
lerinde ise koliform 
oranı 2400 çıktı. İlgiler 
bu sularda denize 
girmenin uygun 
olmadığını söyledi.

Kadri Güler’in 
haberi sayfa 3’de 

------ n---------------------

Özel şahısların arsalarını 
futbol sahası ve yol yapmışlar
Atatürk Stadı’nın 
yanında bulunan 
Beken Ailesi’nin 
varislerine ait 
arasaya izinsiz 
olarak futbol sahası 
ve bir bölümüne de 
belediyece yol 
yapılınca, varisler 
yargıya gidiyorlar. 
Haberi sayfa 5'de

Sonımluluk sınavları devam ediyor
23 Ağustos 
ile 4 Eylül 
tarihleri 
arasında 
devam eden 
Ortaöğrenim 
kurumlan 
not ortalama, 
yükseltme 
ve sorumluluk 
sınavları 
sürüyor.
Haberi syf 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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l Haftada İki
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com

www.ozcanvural.tk

Kayseri’li ...
Dış İleri Bakanı Abdullah Gül 

Kayseri’lidir.. Bende Kayseriliyim..
Kayseri’li zeki -kurnaz çok iyi tüccar 

olduğu söylenir.
Onları hiç kimsenin hatta Yahudilerin 

bile tongaya bastırmadığını masal gibi 
anlatırlar. Gerçi Kayserilinin okumuş -tahsil 
görmüşünde bu vasıflar azalır. Ben buna 
bir örneğim...

Yine de ben Abdullah Gül’ün Avrupa 
Birliği ile olan iyimserliğine hiç ama hiç 
katılmıyorum..

AvrupalInın atalarından gelen kalıtsal 
döneklikleri ustalıkla kullandıklarını Gül’ün 
çok iyi bildiğini zannederdim..

Abdullah Gül ek protokol imzalandıktan 
sonra görüşmeler önünde artık bir engel 
kalmadığını söylüyor. Ben aklımla- man
tığımla baktığımda, bu protokole onun 
kadar iyimser bakamıyorum..

AvrupalIların görüşmelere başlayana 
kadar da, başladıktan sonrada

Türkiye’yi üye yapmamak için, akla 
gelmeyecek engelleri ortaya atacağını iyi 
biliyorum Hemşerim..

Hele tam üyelik konusunda Fransa - 
Almanya’da gerçekleşmesi yüzde yüz olan 
Türkiye karşıtı siyası değişiklikleri de şim
diden görerek kötümserlik içindeyim.. O 
denenle de bir Türk olarak, hem de 
Kayseri ‘li olarak AvrupalIlar tarafından 
aldatıldığımın öfkesini daha şimdiden 
duyuyorum. Sen de duy hemşerim Gül. ..

Aslında Abdullah Gül’de bunu biliyor
dur. Eminim.. Ama renk vermeden oyunu 
sürdürmeyi iç politikaları gereği yararlı 
görüyor.

Yoksa bir Kayseri ‘li tahsilli olsa da bu 
kadar saf olmaz.

Neyse .. Şimdi gelelim “Tanıdık - hayır 
tanımadık “ tartışmasına.

Bu konuda biliyorum bir çoğunuzun 
kafası karman -çorman...!

Sayın okurlar...basitçe şöyle bir 
düşünün.

Siz birine kefil oluyorsunuz veya bir 
şey alıyorsunuz - yapıyorsunuz resmi bir 
kağıda imza atıyorsunuz. Sonra da başka 
bir yerde ben bunu yapmam - ödemem 
diyorsunuz...

Hukukçu olmaya gerek yok.. Bal gibi 
yaparsınız ,bal gibi ödersiniz.

Çıkıp “canım olur mu, o öylesine atılmış 
bir imzaydı.” deseniz de size bunu çatır 
çatır ödetirler...

Protokole atılan imza Türkiye ‘yi bağlar..
Kıbrıs Rum kesimini tanımadığımızı ilan 

eden deklarasyonun her hangi bir geçerli 
liği yoktur.

Bunu aslında Erdoğan’da bilir, Kayseri’li 
Gül ‘de. .

Türkiye ‘yi bağlayan imza protokolde ki 
imzadır.. Deklarasyonu kimse takmaz. 
Hükümet hesabını buna göre yapsın .adım
larını buna göre atsın. Yoksa ağır fatu
ralar öderiz.

“ Ben Rumları tanımadığımı deklarasyon
la dünyaya açıkladım” sözlerini AvrupalI 
dinlemez.

Abdullah Gül’ünde Kayseri‘liği ancak 
kimliğinde ki satırlarda kalır.

Yazık olur.
Sonra hemşerileri “Abu, sen ne yaptın 

hemşerim, gadanı aldığım “ derler.
Bu da Kayseriliğe yakışmaz..

Sınıfta kalan ve notunu yükseltmek isteyen öğrencilerin katıldığı sınavlar sürüyor

Sorumluluk sınavları devam ediyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

23 Ağustos ile 4 
Eylül tarihleri 
arasında devam 
eden Ortaöğrenim 
kurumlan not ortala
ma, yükseltme ve 
sorumluluk sınavları 
sürüyor. Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
yayınlanan 
genelge ile sınıfta 
kalan ve notunu 
yükseltmek 
isteyen öğrencilerin 
katıldığı sınavlar 
tüm ortaöğrenim 
(Lise) kurumlarında 
devam ediyor. 
Önceki yıllarda en

öğrencilerin bu yıl ma ile sorumluluk sınava girme hakları
yapılan yeni uygula- aldığı tüm derslerden bulunuyor.

fazla 3 dersten
sınava girebilen

Özürlü çocuklar plajın keyfini çıkardı
Bursa Zihinsel Özür
lü Çocukları Koruma 
Derneği’nin Ata 
Mahallesi’nde 
açmış olduğu Kurs 
Merkezi’nde eğitim 
gören Zihinsel 
Engelli çocuklar ile 
aileleri Kurşunlu 
Halk Plajı’na giderek 
doyasıya eğlendiler. 
Denize girerek, 
eğlenen çocuklar 
kumlarda hem şarkı 
söylediler hem de 
oynayarak eğlendiler. 
Düzenlenen bir 
günlük plaj 
gezisinde özürlü 
çocuklar ile 
ailelerinin mutluluğu 
ise gün boyu göz
lerinden okundu. 
70 kişilik bir grupla 
Kurşunlu Halk 
Plajına giden 
özürlü çocuklar ve 
ailelerinin ulaşım 
sorununu Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut otobüs tahsis

ederek çözdü. 
Gün boyu eğlenen 
kafilenin yiyecek 
ihtiyaçlarını User 
Gümrükleme 
sahibi Ceyhan 
Yücelen, Gümrük 
Kimyageri Arzu 
Orhan, Gümrük 
memurları Ali Çakır, 
Mehmet Ali Kozaka, 
Bekir Göksel ve 
İsmail Yakut 
karşıladılar.
Dernek Başkanı 
Tamer Sivri, özürlü 
çocuklar ile 
ailelerinin yiyecek 
ihtiyacını karşılayan 
kişiler ile otobüs 
tahsis eden Başkan 
Mehmet Turgut'a 
teşekkür etti. 
Bu tür rahatlatıcı 
gezilerin özürlü 
çocukların rehabili 
tasyon çalışmaların
da psikolojik olarak 
rahatlama getirdiğini 
söyleyerek, bu tür 
gezilerin önümüzdeki

Kız Meslek lisesi 
çocuk gelişimi mezunu 

baççın eleman aranıyor.

Tel: 51318 02 ■ 03

Itgsail 
Bojbâ

günlerde de 
süreceğini söyledi. 
Kurs Müdürü 
Tamer Sivri ayrıca, 
Orhangazi esnafların

dan Cihan Çokluk'a 
özürlü çocuklara 
yönelik yaptığı 
yardımlardan dolayı 
teşekkür etti.

iSiB 

ADNAN TURAN 
Her türlü araç devir 

Yeni kayıt 
Plaka , Ruhsat, Fenni muayene 

Sigorta işlemleri yapılır.

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

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Gemlik Körfez’inde 8 noktadan alınan deniz suyu örneklerinden 2*si temiz, 6’sı ise kirli çıktı

Denizlerimiz kirli çıktı
İl Sağlık Müdürlüğü Gıda ve Çevre Kontrol 
Şube Müdürlüğü tarafından 4 Ağustos 2005 
günü yaptırılan deniz suyu analizlerinde 
korkunç gerçek bir kez daha ortaya çıktı. 
Kıyılarımızda denize girmek tehlikeli.
İl Sağlık 
Müdürlüğü’nün 
Ağustos ayı birinci 
turunda yaptırdığı 
deniz kirliliği izleme 
analizlerinde, Gemlik 
Körfezi’nde 3 yer 
dışındaki birimlerde 
deniz kirliliği çıktı. 
İl Sağlık Müdürlüğü 
Çevre Sağlığı 
Teknisyenleri’nce, 
sürekli olarak dene
tim altında tutulan 
deniz kirliliği 
ölçümlemelerinde 
4 Ağustos 2005 günü 
denizlerden alınan 
su örneklerinin 
Bursa Halk Sağlığı 
Laboratuvarlarında 
analizi yapıldı. 
Bu analizlere göre; 
Narh Halk Plajı,

Büyük Kumla Halk 
Plajı, Küçük Kumla 
Orman Kampı, 
Hasanağa İzcilik 
Kampı, Gemsaz Halk 
Plajı’nda koliform 
oranı 2400 çıktı.
Yetkililer, bu koşullar
da denize girmenin 
uygun olmadığını 
belirtirlerken, aynı 
gün alınan deniz 
suyu örneklerinde 
Karacaalli İzcilik 
Kampı’nda koliform 
20, fekal koliform 
11, fekal streptekok 
oranı 10 çıktı. 
Kumsaz Halk 
Plajı’nda koliform 
oranı 450 olarak 
belirlenirken, 
Kurşunlu Köyü Halk 
Plajı’nda ise 32 olarak 

belirlendi. Bu üç 
yerleşim biriminde 
halkın denize girebile
ceği, diğer yerlerde 
ise denize girmenin 
uygun olmayacağı 
belirtildi.
Gemlik Merkez 
Sağlık Ocağı Sağlık 
Grup Başkanı
Dr. Besim Çavuşoğlu, 
su örneklerinin yalnız 
denizde değil, Gemlik 
Çevre Sağlığı ekipleri 
tarafından içme 
suyu örneklerinin de 
devamlı olarak kont 
rol edildiğini söyledi. 
Deniz suyundan alı
nan örneklerin zaman 
zaman kirli, zaman 
zaman ise temiz çık
tığının görüldüğünü 
söyleyen Çavuşoğlu,

kirliliğin daha çok 
yazlıkçıların sahillere 
akın etmesinden 
sonra arttığını, 
bu durumun İl 
Sağlık Çevre 
Müdürlüğü tarafından 
izlendiğini söyledi. 
Öte yandan, 
Mudanya’da 6 nok
tadan alınan efeniz 

suyu örneklerinden 
de kirlilik çıktı. 
Kumkaya Özel İdare 
Kampı’nda koliform 
oranı 448, Eğerce 
Halk Plajı’nda 
koliform oranı 120 
olarak belirlendi. 
Bu iki birimde denize 
girmenin uygun 
olacağı açıklandı.

Karacabey’de üç nok
tadan alınan deniz 
suyu örnekleri temiz 
çıkarken, İznik 
Gölü’nden 4 nok
tadan alınan deniz 
suyu örnekleri ise, 
koliform oranı yüksek 
çıktığı için denize 
girmenin sakıncalı 
olacağı açıklandı.

Saadet Partisi’nin Ata Mahallesi’nde yapılan İlçe Divan toplantısında, Belediye Başkanı Mehmet Turgut eleştiri yağmuruna tutuldu

“Oturduğunuz makam ihtiras kaldırmaz”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi’nin 
Ata Mahallesi’nde 
yaptığı İlçe Divan 
toplantısında yapılan 
açıklamada, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
yine eleştiri yağmu
runa tutuldu.
Toplantıya İl Başkanı 
Hilmi Tanış'da 
katılırken, yaklaşık 
400 kişiye sinevizyon 
gösterisi yapıldı. 
SP İlçe Başkanı 
Recep Aygün, yaptığı 
açıklamada, Başkan 
Turgut'u son kez 
uyardıklarını 
belirterek, "Kafanızı 
kuma gömerek, 
gerçekleri görmekten 
kaçamazsınız. 
Oturduğunuz 
makam ihtiras 
kaldırmaz" dedi.

। Saadet Partisi olarak, 
Sayın Turgut'un 
Belediye

Başkanlığını 
devraldığı günden 
bu yana gördükleri 
eksiklikleri kendisine 
tüm vesilelerle 
söylemeye ve 
düzeltmesi için yol 
göstermeye çalıştık
larını belirten Aygün, 
"Ancak son 
zamanlarda 
edindiğimiz intiba, 
Sayın Başkanın 
eleştirilerden 
ders alıp eksiklerini 
gidermek yerine 
eleştirileri yapan ve 
yol göstermeye 
çalışanlara karşı çok 
yakışıksız bir tavırla 
cephe aldığıdır. 
Kendisini demokrasi 
kılıcı gibi bir 
oyana bir bu yana 
sallayarak devamlı 
etrafındakilere zarar 
veren başkanı son 
kez uyarmak isteriz. 
Kafanızı kuma 
gömerek gerçekleri 
görmekten kaça

mazsınız. Göreve 
gelirken şahsiyetli 
politikadan bahseden 
AKP'li Sayın Başkan, 
temel hak ve 
özgürlüklere ambar
go koyarak, bir 
derebeyi gibi 
davranarak, 
Gemliğimize bir 
arpa boyu yol aldıra- 
maz" şeklinde 
konuştu.

TÜM PARTİLER 
ADINA ŞİDDETLE 
KINIYORUZ 
Son olarak, 
geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi 'ben 
varsam yeter' yak
laşımıyla önemli gün 
ve geceler için 
Belediye anonsunu 
dahi kullandırtmayan 
Mehmet Turgut'u 
eleştiren Saadet Parti

İlçe Başkanı Recep 
Aygün, "Siyasi 
partileri hiçe sayan 
Mehmet Turgut'u 
mağdur olan tüm 
partiler adına 
kınıyoruz. 
Oturduğunuz makam 
ihtiras kaldırmaz 
Sayın Başkan! 
Oturduğunuz maka
ma haset yakışmaz 
Sayın başkan! Lütfen 

bu ben-merkezci 
uygulamalara ve 
yaklaşımlara bir 
son verin. Siz 
tüm Gemlik’in 
başkanıysanız, öyle 
davranın. Bunu 
halkımıza gösterin. 
Gemlik’i çok seviyo
rum demek yetmiyor, 
maalesef Gemlik'te 
yaşayanları da 
sevmeniz gerekmiyor 
mu?" dedi. Saadet 
Partisinin 'halkla 
kucaklaşma' faaliyet
lerinin sürdüğünü de 
hatırlatan Aygün, 
çiftçi şura larının 
Gemlik aya ğında 28 
Ağustos gü nü 
Muratoba Köyü’n de 
köylülerle bir araya 
geleceklerini duyur
du. Aygün, 28 
Ağustos Pazar günü 
saat 21.oo deki top 
lantıya Tarım Eski 
Bakanı Musa Demir 
cl'nin katılacağını 
söyledi.
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AKP'Iİ gençlerden 'Eğitime İtti Çayı’
Elde edilecek gelirler ile öğrencilerin ihtiyaçları karşılanacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

AK Parti İlçe Gençlik 
Kolları'nın her yıl 
düzenlediği "Eğitime 
Katkı Çayı" yapıldı. 
Üç yıldan bu yana 
geleneksel hale 
getirilen Eğitime 
Katkı Çayı'ndan elde 
edilen gelir öğrenim 
yılı içinde ihtiyacı 
olan öğrenciler 
için harcanıyor. 
Grup Çay Bahçe 
si’nde düzenlenen 

çaya, AK Parti Bursa 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İlçe Başkanı 
Enver Şahin, İl Genel 
Meclis ve Belediye 
Meclis üyeleri ile 
Kadın Kolları ve 
Gençlik Kolları'nın 
yanı sıra İl Gençlik 
Kolları Başkanı 
Gökay Bilen, Gemlik 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris Kurt ve 
köy muhtarları ile 

partili üyeler katıldı. 
Açılış konuşmasını 
yapan Gençlik Kolları 
Başkanı Gencay 
Yılmaz, önceki yıllar
da düzenlenen katkı 
çaylarından elde 
edilen gelirle nelerin 
yapıldığını anlatarak, 
bu gün yine aynı 
amaçla toplandık
larını söyledi. 
EĞİTİME KATKIYI 
OKUL YERİ ALARAK 
YAPIYORUZ 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgutise 
GençlikTCoHan’mn 
eğitime yaptığı 
katkıyı överek, 
teşekkür etti. Turgut, 
"Çevre yolu arkasın
da bulunan 5128 
metrekarelik alanı 
yeni okul yeri olarak 
kamulaştırdık.
Buraya ödeyeceğimiz 
109 bin YTL ile 
eğitime katkı 
sağlıyoruz. Yeni 

çıkarılan Belediyeler 
Yasası ile belediyeler 
bundan sonra 
eğitime daha çok 
katkıda bulunacaklar. 
Gemlik Lisesi ile 
Endüstri Meslek 
Lisesi salonlarına 
Gemlik Belediyesi 
olarak vereceğimiz 
maddi destekle 
gençlere hizmete 
devam edeceğiz" 
dedi.
İlçe Başkanı 
Enver Şahin'de yap
tığı konuşmada, 
Gemlik'in kaderinin

artık değişeceğini 
belirterek, "Belediye 
Başkanımız ile 
Teşkilatımızın 
önderliğinde sivil 
toplum örgütlerinin 
bize verecekleri 
destekle en iyi 
hizmeti yapmaya 
devam edeceğiz" 
dedi.
Eğitime Destek

ENEN Mıhe^Uataefefitati

Çayında İl Genel 
Meclisi üyesi İlhan 
Başaran okuduğu 
Sakarya marşıyla 
davetlilerden 
büyük alkış aldı. 
Çaya katılan 
misafirler çekilişe 
katılarak, eğitime 
destek sağlarken, 
folklor gösterileri 
ilgiyle izlendi.

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 

* Sakana Misina Ağları 
* İpAS 
* Fanya

Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri

v Sandal Malzemeleri 
✓ Kürek 
* Çapa 
s Macun 
✓ Galvenizli çivi

TMC sintine pompası

reiijtıııııılîtıııdtriltkijıntiıöıjii

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

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

ADD Bursa Şube Başkanı Lütfü Kırayoğlu, Merinos Kavşağı'nın inşaatının kaçak yapıldığını iddia etti

Hikmet Şahin’e suçduyurusu
ADD Bursa Şube 
Başkanı Lütfü 
Kırayoğlu, Merinos 
Kavşağı'nın inşaatının 
kaçak yapıldığı iddi
asıyla Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin hakkın
da Cumhuriyet Baş 
savcılığı'na suçduyuru 
sunda bulundu. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği (ADD) Bursa 
Şube Başkanı Lütfü 
Kırayoğlu, Başkan 
Yardımcısı Erdal Altun 
ve Gençlik Kolları 
Başkanı Ali Yeniay'la 
birlikte Adalet 
Sarayı'na gelerek, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin 
hakkındaki suçduyu
rusu dilekçesini 
Cumhuriyet Başsavcı 
Vekili Hacı Osman 
Kaya’ya verdi. Daha 
sonra, Adalet Sarayı 
önünde bir basın açık
laması yapan Lütfü 
Kırayoğlu, Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Hikmet Şahin'in Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma 
Kurulu(BKTVKBK) 
kararını beklemeden 
ihale düzenleyip, 
inşaatın yapımına 
başlama talimatı 
verdiğini öne sürdü. 
Başkan Şahin'in 
TCK'nın 184. 
maddesini içeren 
'İmar Kirliliğine Neden 
Olma' suçunu işlediği
ni belirten Kırayoğlu, 
Bursa'nın yasalara 
uygun olarak 
yönetilmediğini ifade 
etti. Merinos Kavşak 
Planı'nın 5.04.2005 
tarihinde Büyükşehir 
Belediye Meclisi'nde 
gündeme getirilerek 
konunun imar ve 
bayındırlık komisy
onuna havale edildiği
ni ifade eden 
Kırayoğlu, suçduyu- 
rusunda, 09.5.2005 
tarihinde planın 
Büyükşehir 
meclisinde

BKTVKBK'nın 'Aynen 
uygun bulunması 
halinde uygulamaya 
geçirilir' notu ile oy 
çokluğuyla kabul 
edildiğini açıkladı. 
Başkan Şahin'in kurul 
kararını beklemeden 
31.5.2005 tarihinde 
inşaatı ihale ettiğini 
belirten Lütfü 
Kırayoğlu, “Koruma 
kurulu ise 23 
Haziran'da projeyi 
inceliyor ve imar 
planında değişiklik 
yapılması gerektiği 
yönünde karar alıyor” 
dedi.
Koruma Kurulu 
tarafından değiştiril
erek onaylanan 
Merinos planlarının 
yeniden Büyükşehir 
Belediye Meclisi'ne 
getirilmediğini öne 
süren Kırayoğlu, 
Şahin'in yasayı açıkça 
ihlal ettiğini ve bu 
nedenle cezalandırıl
ması gerektiğini öne 
sürdü. BHA
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Özel şahısların arazisine lutbol sahası yapın ıslar
Beken Ailesi varisleri, Gemlik Belediyesi ve Beden Terbiyesi Müdürlüğü’ne dava açmaya hazırlanıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Özel şahıslara ait olan 
arsaya yapılan futbol 
sahasının kale direkleri 
ile demir direkler 
mal sahipleri 
tarafından söküldü. 
İlçe stadının arkasında 
bulunan arsanın Beken 
ailesi varislerinin 
olması nedeniyle, 
buraya yapılan toprak 

’kilişe 
itime 
»ricen, 
irileri 
li.

sahanın izinsiz 
yapıldığı ve uzun süre
den beri kullanıldığı 
ileri sürüldüğü belirti 
lerek, arsa üzerinde 
bulunan saha ile ilgili 
tüm eklentiler kaldırıldı. 
Belediye İmar 
Planı’nda spor alanı ve 
şehiriçi yol olarak 
işlenen Beken Ailesi 
varislerine ait arsadan 

Gemlik Belediyesi 
yol geçirip, asfalt yap
tığı halde yolu kamu
laştırmamış, İlçe Spor 
Müdürlüğü de arsanın 
bir bölümünü toprak 
saha olarak gençlerin 
kullanımına sunmuştu. 
Öte yandan, Şehit 
Etem Yaşar İlköğretim 
Okulu’nun yapılması 
için arsanın bir bölümü 
de istimlak edilmişti. 
Belediye tarafından yol 
olarak kullanıldığından 
kamulaştırılmadığı için 
Beken Ailesi 
varisleri, Gemlik 
Belediyesi’nden geriye 
dönük kullanım bedeli 
olarak hak talebi için 
dava açmaya hazır
landıkları öğrenildi. 
Arsanın bir bölümünün 
Beden. Terbiyesi 
Müdürlüğü’ne ait

olduğu belirtildi. 
TEK SAHA KALDI 
İlçede bulunan halka 
açık tek saha olan 
alanda kale direklerinin 
de sökülmesiyle birlik
te gençlerin futbol 

oynama olanakları 
kalmadı.
Okul ile toprak sahanın 
bir bölümünde kanuni 
hakları bulunan 
Beken Ailesinin, 
Beden Terbiyesi

Müdürlüğü’ne de dava 
açma çalışması içinde 
oldukları öğrenilirken, 
belediye tarafından 
asfaltlanan yolun da 
kullanıma kapatılabile
ceği öğrenildi.

Yılmaz Akkıhç’tan anlamlı bağış
Gazetemizin Eski yazarı, Aaraştırmacı-Gazeteci Yılmaz Akkılıç, 55 yılda topladığı kitapları ile belgelerini 
Nilüfer İlçesinde kurulacak olan Basın Kültür Sarayı’nda yapılacak Akkılıç Kütüphanesine bağışladı.
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Gazetemizin eski 
yazarlarından 
Gazeteci-Araştırmacı 
Yazar Yılmaz Akkılıç, 
55 yıllık birikimi olan 
kütüphanesi ile 
belgelerini Basın 
Sarayı’nda kurulacak 
olan Akkılıç 
Kütüphanesi’nin 
işletilmesi için Nilüfer 
Belediyesi, Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti, 
Gazeteciler Sosyal 
Hizmetleri ve 
Yardımlaşma Vakfı ile 
Akkılıç Ailesi 
arasında protokol 
imzalandı.
Akkılıç, imza 
töreninde yaptığı 
konuşmada, 55 yıl 
emek vererek, 
kütüphanedeki 
kitapları ve belgeleri 
topladığını söyledi. 
ARAŞTIRMALARI 
İLE TANINIYOR 
“Askerin Romanı” 
adlı Albay Emeklisi 
Babası Abdürrahim 
Akkılıç’ın anıları 
içeren İlk kitabını 
matbamızda bastıran 
Akkılıç, kitap ve 
belgelerini kısıtlı 
maaşıyla aldığını 
belirterek,

Gazetemizin eski yazarlarından Yılmaz Akkılıç, 55 yıldır biriktirdiği kitapları ile 
belgelerini Bursa Gazeteciler Cemiyeti ile Nilüfer Belediyesi’nin kuracağı Akkılıç 

Kütüphanesi’ne verdi. Bunun için Bursa’da Akkılıç’ın kitaplarını topladığı 
Örnek Apartmam’mn alt katında bir imza töreni düzenlendi.

şunları söyledi: 
“-Benim babam 
askerdi. 1912’den 
itibaren bütün 
savaşlara katılmış 
bir insandı. Kültüre 
büyük değer verirdi. 
Benim kütüphanemi 
oluşturmamdaki 
çabamda babamın 

etkisi büyüktür. 
İsteğim kütüphane 
ile Ailemizin adı 
geleceğe ulaşşın. 
Basın Kültür 
Sarayı’nda oluşacak 
Akkılıç Kütüphanesi, 
bu protokol ile S kişi 
tarafından oluşan bir 
heyet tarafından 

yönetilecektir." 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey ise 
Akkılıç’ın bağışladığı 
kütüphane ile 
Türkiye’nin en 
büyük ve en iyi 
kütüphanelerinden 
birinin Nilüfer de 

oluşacağını 
belirterek, “- Bu 
heyecan verici bir 
durumdur. 1950 den 
beri toplanan 
belgeler ve kitaplar 
bu kütüphanede 
yer alacaktır." dedi. 
Bozbey, daha sonra 
Yılmaz Akkılıç’ın 

elini öptü. 
EN ÇAĞDAŞ 
KÜTÜPHANE 
Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı 
Nuri Kolaylı ise, 
Akkılıç’ın elini 
öperek duyduğu 
saygıyı dile getirdi. 
Kolaylı, 500 
metrekarelik alanda 
Türkiye’nin en çağ
daş kütüphanesini 
kuracaklarını söyledi. 
Kurulacak olan 
kütüphanenin 
yüzde 50’si Nilüfer 
Belediyesi’nin, 
yüzde 50’si ise 
Bursa Gazeteciler 
Cemiiyeti’nin ola
cağını söyledi.
Nuri Kolaylı, 
konuşmasında 
Yılmaz Akkılıç’ın 
doğal başkan 
olacağını belirtirken, 
“Gurur verici bir 
tören. Meslek 
örgütü başkanı olarak 
bu projeye imza 
atarken hayatımın en 
gururlu günlerinden 
birini yaşadım.
Akkılıç’a gelecek 
nesiller adına 
teşekkür ediyoruz" 
dedi.
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Iraklı güler arasında gerginlik
Iraklı Şii Lider 
Mukteda Es Sadr, 
önceki gün yaşanan 
olaylara tepkisini dile 
getirirken, yeni 
anayasa taslağıyla 
ilgili de açıklamalar
da bulundu.
Irak halkına seslenen 
Mukteda Es Sadr, 
"Zulüm altında 
yaşayan sabırlı müc
ahit Irak halkına 
sesleniyorum; ben 
şehit olmaya kendimi 
hazırladım. Ama 
Müslümanlara diyo
rum ki, Müslüman 
kanını akıtmasınlar 
ve sessizce evlerine 
dönsünler.
Sadr, Irak'ın çok kri
tik bir süreçten 
geçtiğini ifade 
ederek, "Şehit Sadr 
bürosuna yapılan 
tecavüzü unutmaya
cağız. Bu olay Hz. 
Fatıma'nın 
öldürülmesini hatır
lattı. Irak çok kritik 
bir süreç yaşıyor. Bu 
zor süreç dayanışma, 
yardımlaşma ve bazı

hainlerin yaptığı 
kötülükleri müsama
hakarca unutmayı 
gerektiriyor. Kafir 
Baas Partisi'nin ve 
işgalci ABD'nin uşak
ları olan bu hainler, 
Irak'ta asayişin 
sağlanmasını 
istemiyor" diye 
konuştu.
"Irak'ı ve bu kutsal 
şehrimizi yeniden 
kurmak için elimi 
herkese uzatıyorum" 
diyen Sadr, "Ayrıca 
aziz kardeşimiz 
İbrahim Caferi'ye, 
yaptığı kardeşlik ve 
barış açıklaması için 
teşekkür ediyorum. 
Büromuzu onarmak 
ve onu korumak 
konusunda bize söz 
verdi. Allah razı 

olsun. Ayrıca 
Abdülaziz El 
Hekim'den 
adamlarının yaptık
ları için bir kınamada 
bulunmasını ve olayı 
araştırmasını istiy
oruz. El Hekim'den 
ve Bedir Örgütü'nde- 
ki kardeşlerden 
talebimiz Şehit 
Sadr'ın bürosuna 
karşı El Hekim'in 
adamlarının yaptık
larının kınanmasıdır. 
Bütün müminler 
kardeştir. Onların 
silahsız sivil 
İraklılara tecavüzleri 
durdurmasını istiyo
rum. Sünni ve Şii 
Irak halkının arasını 
bozmaya çalışan batı 
planlarının peşine 
takılmayalım" dedi.

Mars gezeni 
yakınlaşıyor

Mars gezegeninin 29 
Ekim Cumhuriyet 
Bayramı gecesi 
dünyaya en yakın 
noktadan geçeceği 
açıklandı.
Konu ile ilgili açıkla
malarda bulunan 
Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Astrofizik 
Araştırma Merkezi ve 
Gözlemevi Müdürü 
Prof. Dr. Osman 
Demircan, Mars geze
geninin, NASA 
tarafından yakından 
takip edildiğini 
belirterek, "Mars 
gezegeni 27 Ağustos 
2003 tarihinde 
dünyaya en yakın 
noktadan geçmişti. 
Dünyaya 55 milyon 
760 bin kilometre 
uzaklıkta geçen Mars 
gezegeni vatan
daşların yakın ilgisini

çekmişti.
Bu gezegen 
29 Ekim 2005 tari
hinde, Cumhuriyet 
Bayramı gecesinde 
dünyaya yine en 
yakın noktadan geçe
cek. Bu kez 69 mily
on 400 bin kilometre 
uzaklıkta olacak Mars 
gezegeni daha 
öncekine göre çok 
dahi iyi gözlem
lenebilecek. Bu 
yakınlaşma sırasında 
Mars gezegeni akşam 

erken saatlerde 
doğacak ve Koç 
burcu istikametinde 
bulunacak. Mars 
gezegeni ile yakından 
ilgilenenler küçük bir 
dürbünle dahi 
gezegenin kırmızımsı 
yüzeyini ve belirgin 
yüzey şekillerini 
rahatlıkla görebile
cekler. Bundan sonra 
Mars'ın dünyaya en 
yakın geçeceği tarih 
ise 2018 yılı 
olacak" dedi.
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İHALE İLANI
Hemodiyaliz Cihazları ile Merkezi Su Sistemi (10 Cihaz İçin On-Line) SATIN ALINACAKTIR.
MUAMMER AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ
HEMODİYALİZ CİHAZLARI (5 ADET) MERKEZİ SU SİSTEMİ (10 CİHAZ İÇİN ON-LİNE) 1 ADET alımı işi 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2005 /122759
1. idarenin 
a) Adresi : CUMHURİYET MAH. MANASTIR MEVKİİ GEMLİK / BURSA
B) Telefon - Faks No : 224 513 92 00 - 224 513 92 07
c) Elektronik Posta adresi (varsa) : gemlikdevlethastanes@hotmail.com
2. İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri(leri)

c) Teslim Tarihi

3. İhalenin
a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi - Saati

: HEMODİYALİZ CİHAZLARI 5 ADET
MERKEZİ SU SİSTEMİ (10 CİHAZ İÇİN ON-LİNE) 1 ADET 

: MUAMMER AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ 
HEMODİYALİZ ÜNİTESİ

: SÖZLEŞMENİN ONAYINI TAKİBEN 60 GÜN İÇİNDE 
TESLİM EDİLECEK VE MONTAJI TAMAMLANACAKTIR.

: M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU 
: 21.09.2005 -11. o o

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriter- 
lîr

4.1 İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler;
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve aynca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik 

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

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

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

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

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

4.1.4. 4734 Sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlar
da olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından 

fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak ış deneyil belgesinin başka bir tüzel kişiye kul- 
landırılmayacağına ilişkin taahhütname

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri. İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel 

sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokü
manında belirlenecek benzer nitelikteki ahmlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özel
liğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %30 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokü
manında belirlenecek benzer nitelikteki alımlaraa ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edile
cektir.

4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgğeler ve sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu
b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçının sanayi sicil belgesi 

ve imalatçı olduğunu gösteren belgeler
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukandaki belgelerin 

yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi
4.3.3. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
1. Kalem cihazlar için üretici ve/veya satıcı firma teknik servis imkanlarını ve alt yapı imkanlarını 

TSE’den alacağı hizmet yeterlilik belgesi ile belgeleyecektir.
2. Kalem su sistemi için üretici ve/veya satıcı firma teknik servis sağlayacak alt yapıya (Teknik person

el ve cihaz) sahip olduklarını kanıtlamak zorundadır. Bunun için Ticaret Odası kayıtları ve/veya aylık sig
orta bilgileri kullanılabilir. Ayrıca personelin eğitim sertifikaları teklif dosyası ile birlikte verilecektir.

4.3.4. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen 
sertifikalar

1. kalem Hemodiyaliz cihazları
a) CE belgesi uygunluğu belirlenmiş makinalar olacak ve bu husus teklifte ayrıntılı olarak belirtilecek

tir.
2. kalem Merkezi su sistemi içinde bulunan her ünite CE belgeleri olan üniteler olmalıdır.
Aynca Su Sistemi içinde bulunan Terb Osmoz Cihazı, CE belgesi ve Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihnaz 

Yönetmeliği ilgili CE belgesi şartlarından 93/42/EEC Aktif Tıbbi Cihaz 2B kural 11’e göre belgeli olmalıdır.
Bu belge ve sertifikalann, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuru

luştan veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akredita
syon kuramlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları
Teklif edilen Hemodiyaliz Makinelerinin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıylma teknik bilgilerin yer aldığı katalogları, fotoğrafları vb. tanıtım materyellerini vereceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, resmi ya da özel kuramlarda gerçekleştirilen diyaliz cihazı ve su sis

temi kurulum işi kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satınalma birimi Cumhuriyet Mah. Gemlik / 

BURSA adresinde görülebilir ve 50 YTL / Milyon TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 21.09.2005 tarihi, saat 11.oo’a kadar M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ TOPLANTI 
SALONU adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonu
cu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.

11. Verilen teklyitlerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 3876

Kayıt yaptıracaklara

Yükseköğrenim ara 
sınıf öğrencilerinin 
yurt başvuru 
sonuçları belli 
olurken, bu sene 
ÖSS'de bir yük
seköğrenime yer
leşen üniversite 
öğrencileri, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu'na 
katkı kredisi için 
başvurmuşlarsa, 
kazandıkları bölüme 
kayıt yaptırırken 
'katkı payı' öde
meyecekler.
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürü Haşan 
Albayrak, 2005 - 
2006 öğretim yılında 
yükseköğretim 
kuramlarına ilk kez 
kayıt yaptıran öğren
cilerden, bu sene 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla kayıt 
sırasında birinci tak
sit katkı payı öde
meyeceklerini söyle
di. Albayrak, söz 
konusu uygulamada 
öğrencilerin Katkı 
Kredisi almak için 
Yurt-Kur'a başvuru
da bulunmuş 
olmaları gerektiğini 
belirtirken, Katkı 
Kredisi çıkmayan 
öğrencinin ise ikinci 
dönem üniver
sitelere katkı taksit
lerini birinci dönem
le birlikte ödeyecek
lerini bildirdi, ikinci 
öğretim öğrenci
lerinin dışında Katkı 
Kredisine ilişkin bil
gilerin yükseköğre
tim kuramlarınca 
kullanılmak üzere 
Yurt-Kur'un 
www.kyk.gov.tr 
internet adresinde 
yer aldığını kaydetti. 
YURT SONUÇLARI 
AÇIKLANDI 
Kredi ve Yurtlar

Kurumu Genel 
Müdürlüğü, yük
seköğretimde oku
makta olan ara sınıf 
öğrencilerinin yurt 
başvuru sonuçlarını 
açıkladı. Yurt-Kur'a 
bağlı yurtlarda 
kalmak için 11 bin 
164 ara sınıf öğren
cisi başvuruda 
bulundu. Yurt-Kur, 2 
bin 450'si kız ve 2 
bin 548'i erkek 
öğrenci olmak üzere 
toplam 4 bin 998 
öğrenciyi yurtlarda 
kalabilmelerini 
sağladı. Asil listeden 
Kredi Yurtlarında 
kalmayı hakeden 
öğrenciler kayıtlarını 
5-16 Eylül 2005 tar
ihleri arasında yap
tırabilecek. Adaylar, 
kurumun 
www.kyk.gov.tr 
adresinden durum
larını öğrenebilecek. 
Ayrıca yedek listeye 
girmeye hak 
kazanan öğrenciler 
için başvurular 19 
Eylül 2005 tarihinde 
başlayacak. Yedek 
listeler bu tarihten 
itibaren birer hafta 
ile tüm yurtlara ve il 
bölge müdürlük
lerinde adayların 
görebilecekleri yer
lere asılarak ilan 
edilecek.
Öte yandan, Kredi 
ve Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğü, 
bu sene ilk kez yurt
larda kalmak isteyen 
bir üniversiteye 
girmeye hak 
kazanan öğrenci
lerinin kesin lis
telerinin ise 
ÖSYM tarafından 
belirlenip Yurt-Kur'a 
ileriki günlerde 
bildirileceği 
kaydedildi.

mailto:gemlikdevlethastanes@hotmail.com
http://www.kyk.gov.tr
http://www.kyk.gov.tr
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îifiııci sınıf çocııMan
harflerle okuma öğrenecek

Burs ve kredi başvuruları 
bugün sona eriyor

Yeni İlköğretim 
Müfredatı'nın yurt 
genelinde uygu
lanacağı bu eğitim- 
öğretim döneminde 
ilköğretim okuluna 
yeni başlayanlara 
okuma-yazma tüm
dengelim yerine 
tümevarım yön
temiyle öğretilecek. 
"Ali okula gel" yer
ine önce harfleri 
öğrenecek birinci 
sınıf öğrencileri, 
yazıda da "el yazısı" 
olarak bilinen bitişik 
eğik yazıyı kul
lanacak.
Milli Eğitim'de 
1968 yılından beri 
uygulanan tümden
gelim yöntemini 
sona erdirmek için 
geçen eğitim-öğre- 
tim döneminde 6 
ildeki 100 pilot okul

da uygulanan 
tümevarım yön
temiyle eğitime yeni 
eğ iti m-öğreti m döne
minde tüm okullar 
geçecek.
Yeni sistemle 
ilköğretim birinci 
sınıflar okuma-yaz- 
mayı klasikleşen "Ali 
okula gel",' 
'Ali topu at" gibi 
yazı tahtasına asılan 
cümlelerden öğren
meyecek, önce ses
leri kullanarak 

harfleri kavrayacak. 
Ezberci sistem yer
ine yoruma dayalı 
eğitimi öngören yeni 
müfredatta, okula ilk 
adımı atarken 
başlanmış olacak. 
Yazı yeteneğini de 
geliştirmeyi 
amaçlayan yeni 
müfredatta minik 
öğrenciler, 
ayrık yazı grupları 
yerine el yazısı 
olarak bilinen bitişik 
eğik yazı yazacak.

Yüksek öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu'ndan 
(YURTKUR), 
2005-2006 öğretim 
yılında burs, öğrenim 
ve katkı kredisi 
almak isteyen ara 
sınıf öğrencilerinin 
başvuru süresi, 
bugün sona eriyor. 
YURTKUR, başvuru
ların yoğunluğu 
nedeniyle 
7 Ağustos'ta 
sona 
erecek olan başvuru 
süresini önce 
19 Ağustos'a kadar

Elektrik konusunda
deneyemli eleman aranıyor

AVDIN MADENCİLİK 514 00 60

ELEMAN ARANIYOR

uzatmış, yoğunluğun 
sürmesi üzerine 
son başvuru gününü 
26 Ağustos olarak 
belirlemişti.
Kredilerden yararlan
mak isteyen öğrencil 
er, yarın mesai saati 

bitimine kadar 
başvurularını 
yapabilecekler. 
Başvurular, 
YURTKUR'un 
"www.kyk.gov.tr" 
internet adresinden 
yapılacak.

EFE MOTOR
SİSSİL - RRM€X

VÇTKİlL BŞVİİ

mmîiiAiMinııısınE
50-100-125-150CC Pacific ■ RamexCup 

Ramex Scooter - Bane Coper Modelleri ile Hizmetinizde
Anadolu Çetelem ile 24 ay vadeli satışlar 

Yalova Yolu 1. Km Umurbey Altı 
Tel: 0.224 514 22 87,____ __  _ J!

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

http://www.kyk.gov.tr
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Türk ha
Ocak 2005'te çıkan 
Yeni Türk lirası halka 
soruldu. Araştırma 
sonucuna göre Türk 
halkının YTL'ye kolay 
alışamayacağı yönün
deki düşünce doğru 
çıkmadı.
Yeni Türk Lirası (YTL) 
araştırmasında, 
bozuk para taşımanın 
ve kullanmanın en 
büyük sorun olarak 
görüldüğü belirlendi. 
Yapılan açıklamaya 
göre, şirketin YTL'ye 
geçiş 
sonrası yaptığı ilk 
YTL araştırması 
sonuçlandı. Haziran 
2004 ve Ekim 
2004'te de iki araştır
ma gerçekleştiren şir
ket, Haziran 2005'te 
yaptığı araştırmayla 
Türk halkının YTL 
öncesi ve sonrası 
görüşlerini 
karşılaştırdı.
Araştırma sonuçları
na göre, Türk halkının

kı YTL’ye nasıl bakıyor?
YTL ye kolay 
alışamayacağı yönün
deki düşünce doğru 
çıkmadı, ancak en 
büyük 
kaygılarından biri 
olan bozuk para taşı
ma ve kullanma zor
luğu beklentisi ise 
gerçekleşti. 
Türkiye'nin çeşitli 
bölgelerinden bin 
kişilik grupla yapılan 
araştırmaya göre, 
YTL öncesinde var 
olan bozuk para taşı
maya yönelik 
kaygı, Haziran 2004'te 
yüzde 58.6 iken, 
YTL'ye geçiş dönemi
nin yaklaştığı Ekim 
2004'te yüzde 66.6'ya 
yükseldi. Bu kaygı 
YTL'ye 
geçişten sonra yüzde 
61 ile bir miktar 
düşmesine rağmen 
halen devam 
ediyor. 
Alışamadım • 
"Alışamadım" cev

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU
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abında ise ciddi bir 
gerileme söz konusu 
oldu.
YTL'ye geçiş sonrası 
bu oran yüzde 38'e 
geriledi.
Katılımcıların yüzde 
35'i Türk Lirası'nın 
değer kazandığını 
düşünürken, yüzde 
20'si değer kaybettiği 
görüşünde.
Görüşülen 
kişilerin yüzde 25'i 
alım gücünün 
azaldığı ifadesine 
katıldıklarını 
belirtirken, yüzde 
16'sı ise a hm 
gücünün arttığını

kaydetti.
Görüşülen kişilere 
Türk Lirası'ndan altı 
sıfır atılmasının 
Türkiye ekonomisini 
ne yönde etkilediği 
sorulduğunda yüzde 
63'ün 
"ekonomiye ne yarar 
ne de zarar verdiğini" 
belirtti. Ekonomiye 
yarar sağladığını 
söyleyenlerin çoğun
luğu (yüzde 32) 20-24 
yaş arası gençlerden, 
"ekonomiye zarar 
veriyor" diyenlerin 
(yüzde 19) çoğunluğu 
55 yaş üzerindekiler- 
den oluştu.

‘İnşaat sektörü SOS veriyor'
17 Ağustos depre
minden beri belini 
doğrultamayan 
inşaat sektörü eski 
günlerini arıyor. 
Bursa'nın İznik İlçe- 
si'nde faaliyet 
gösteren Mançolar 
Hazır Beton'un 
sahibi Serkan 
Mançolar, şu sıralar 
hükümetin hazır
lamış olduğu TOKİ 
projesinin inşaat 
sektöründe çalışan- 
ları etkilediğini 
söyledi. Mançolar, 
"Vatandaş ev sahibi 
olmak istiyor, ancak 
bankalar hazır bitmiş

eve kredi veriyor. 
Bankalar, kendi 
arsasına ev 
yapacak bir vatan
daşa kredi vermek 
istemiyor. Bankalar 
hazır dairelerin 
haricinde konut 
kredisi vermeye 
çekiniyor. Böyle 
olunca da kimse 
inşaat yapamıyor" 
dedi. İnşaat sek
törünün durgun
luğunun ev 
kiralarını tır
mandırdığını 
söyleyen Mançolar, 
"İznik'te 80 YTL olan 
ev kiralannın

160 YTL'ye fırladı. 
Dün çimentoya yine 
zam yapıldığı ve tor
bası 5.5 YTL'ye yük
seldi. Demirin kilosu 
75 YTL, kumun

tonunun
20 YTL oldu.
Bir kaba inşaatın 
maliyeti 15 bin YTL 
civarında" diye 
konuştu.

İşte bu..
Tam olarak bir seneyi geçen bir zaman içinde 

muhtelif tarihlerde, bu gazetenin bana ait olan 
sütunlarından defalarca Kumsas sahası için, 
yazım durdum. Zaman geçsede genede yazacak 
idim. Ne varki son olarak Sayın Kaymakam 
Mehrrtet Baygül’e atfen biraz sitemli de olsa bir 
yazı yazmıştım.

Sayın Kaymakam Bey lütfedip telefonla beni 
arayarak, bu sahanın ve geçmişi ve geleceği 
hakkında kısada olsa bahsetti. Kendilerine tam 
bir sene evvel bir dilekçe verdiğimi hatırlattım. 
Bu dilekçemin karşılığında İlçe Spor 
Müdürlüğü’nden bu sahanın bize ait olmadığını 
belirten bir yazı almıştım.

Şimdi yeni Belediye kanununa göre, Kumsas 
yöresi Gemlik Belediyesi sınırları içerisinde 
olduğundan buraya belediyenin karışacağı 
aşikardır.

Evet. Ben şahsen bu sahanın onarılması için 
gittim, geldim, yazdım durdum.

Sayın Belediye Başkanı ilk zamanlar burası 
ile alakadar olmuştu. Nedense benim 
bilmediğim bir sebepten dolayı bu alakadarlık 
sona erdi.

Öğrendiğime göre futbol sahası tekrar ele 
alınmış ve gereği yapılmaya başlanmış.

Bu düzeydeki kişiler için halk dilinde şöyle 
konuşulur; Kişi isterse tekkeden su çıtkartır” 
denir.

Eğer mühür sizde ise, istiyorsanız Gemlik 
için, gençlik için yapamayacağınız hiçbir şey 
yoktur.

Sayın Kulüp Başkanı ve Belediye Başkanı bu 
işten sonra Gemlikspor Kulüp Lokali’ni açmayı 
düşünüyor.

Kayıkhane tesisim îoKaı oıaraK açmışımız, 
ama nedense bu mekanı gençlere kapadınız.

Mühür, emir sizde yaptığınız ve yapacağınız 
her iyi iş için teşekkürler.

LOJMAN MAÇI
12-14 yaş grubu gençler çarşamba günü 

saat:18.oo’de Döktaş ile bir hazırlık maçı yap
tılar. Bu maçı sonuna kadar seyretmedim. 
Seyredilmezdi de . Nedenlerini bu yazımda 
sıralamayı uygun görmüyorum.

İlk on dakikada durum 3-0 gibiydi ondan 
şunu yazmak istiyorum; Hiç düşünmeden 
Bursaspor’a verilen iki genç olsaydı Döktaş 
bizi zorlardı.

Bir gencin önü bu şekilde açılmaz.
Bursaspor her kazadan ve kendi içinden 

gençleri toplasa bu gençler Genç Milli’de ve 
Ümit Milli Takımda, nede A-Milli’de Bursa 
sporcusu yok.

Nerede biz ve başka külüplerin verdiği 
gençler? Bugün Bursaspor’un altından yetişip, 
profesyonel takımda oynayan kaç kişi var, 
herşeyin bir zamanı var.

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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BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

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

(Akbank aralığı)
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Bu testi yapın ve kendinizi tanıyın
Davranışlarınıza bakın 
kendinizi tanımak 
istermisiniz. İnsanlar 
sizin hakkınızda 
sandığınızdan farklı 
izlenimlere sahip ola
bilir. Gerçekten nasıl 
algılandığınızı siz de 
bilmek istemez 
misiniz? Bu teste 10 
dakikanızı ayırın... 
1) Çok kalabalık bir 
lokantada, sipariş ver
mek için bekliyor
sunuz. Fakat garson 
sizi 15 dakikadır gör
müyor, 
a) Garsona 
seslenerek el sallar, 
dikkatini çekmeye 
çalışırsınız, 
b) Bir daha yanınız
dan geçtiğinde 
nazikçe gülümser ve 
kibarca artık sipariş 
vermek istediğinizi 
söylersiniz, 
c) Beklemeye devam 
edersiniz. Nasıl olsa 
bir ara sizi görüp 
gelecektir.
2) Haksızlık... 
a)... sert bir biçimde 
cezalandırılmalıdır, 
b)... değiştirilemez, 
en mantıklısı göz 
yummaktır.
c)... karşısında eliniz
den hiçbir şey

gelmez.
3) Çok keyifsiz bir 
gününüzdesiniz...
a) Sinirinizi gizlemeye 
çalışmaz, neye sinir- 
lendiyseniz belli eder
siniz. Böylece keyfiniz 
tekrar yerine gelir.
b) Sıkıntınızı sadece 
yakın arkadaşlarınızla 
paylaşırsınız. Neşeli 
halinize geri dönm
eniz biraz uzun süre
bilir.
c) Kendi kendinizi 
dinler, keyfinizi 
kaçıranın ne 
olduğunu çözersiniz. 
Keyfiniz zaten çok 
çabuk yerine gelir.
4) En samimi kız 
arkadaşınız kuaförde 
saçlarını yaptırmış, 
fakat çok kötü 
görünüyor. Ona ne 
dersiniz?
a) ‘Kuaföre mi gittin? 
Çok hoş olmuş’ diy
erek arkadaşınızın 
moralini bozmamaya 
çalışırsınız nasılsa 
olan olmuştur.
b) ‘Hala en yakın 
arkadaşımsın’ diy
erek, hoş bir şekilde 
beğenmediğinizi 
anlatırsınız.

c) ‘Eski saçların daha 

güzeldi’ diyip net bir 
şekilde beğen
mediğinizi ona 
söylersiniz.
5) Dostane ama sizi 
sürekli lafa tutan 
komşunuz, çok acel
eniz varken size mer
divenlerde rastlarsa... 
a) Onu sabırla dinler, 
lafını kesmezsiniz.
Elbet bir ara diyecek
leri bitecektir.
b) Kibarca çok acel
eniz olduğunu söyler, 
hızlı adımlarla uzak
laşırsınız.
c) Konuşmayı çabu
cak bitirmesi için 
kestirme laflarla 
cevap verir, sizi lafa 
tutup engellediğini 
tavırlarınızla belli 
edersiniz.
6) Kayınvalideniz yaş 
gününüzde size çok 
zevksiz bir kazak 
hediye etti...
a) Mutlaka teşekkür 
edersiniz, ama kaza
ğınız dolabınızın en 
alt çekmecesinde 
yerini alır.
b) Hemen içine bakıp, 
değiştirme kartı olup 
olmadığını kontrol 
edersiniz.
c) Kayınvalidenizin 
sizin zevkinizi hala 

anlamamış olması 
canınızı sıkar ve 
gecenin ilerleyen 
saatlerinde bunu ken
dinize dert edersiniz. 
7) Mutfakta başarılı 
olmamanıza karşın 
kek yaptınız...
a) Kimse yaptığım kek 
hakkında yorum yap
maz.
b) Gülümseyerek inat
la insanların kekimi 
nasıl bulduklarını 
sorarım.
c) İkram etmeden 
önce keki denemek 
için yaptığımı mutlaka 
söylerim ve yanında 
pastaneden aldığım 
kurabiyeleri de 
koyarım.
8) Bir lokantaya giriy
orsunuz ve yanınızda
ki çiftin insanlara 
bakarak fısır fısır 
konuştuklarını fark 
ediyorsunuz...
a) Sinir olurum, 
başkaları hakkında 
böyle alenen konuşan 
insanlardan hiç 
hoşlanmam.
b) Bir şey düşünmem! 
c) Çok şeker bir çift 
olduklarını ve birbir
lerini yeni tanıyan 
heyecanlı aşıklar 
olduklarını

düşünürüm.
9) Sabah koşu 
yaparken, sizden çok 
daha genç olan iş 
arkadaşınızla 
karşılaşıyorsunuz ve 
o gülümseyerek sizi 
hızlıca geçiyor.
a) Kalan tüm 
gücünüzü toplar siz 
de onu geçersiniz.
b) Siz de ona nazikçe 
gülümsersiniz, sporda 
hızlı olması sizden 
daha formda ve daha 
ince olduğunu göster
mez.
c) Temponuzu hiç 
bozmazsınız, yavaş 
olmak hiç sorun 
değilmiş gibi 
davranırsınız.
10) Girdiğiniz mağaza
da tatlı dilli bir tez
gahtar size çok yük
sek fiyatlı bir pan
tolonu satmaya 
uğraşıyor.
a) ‘Bir daha bu 
dünyaya ne zaman 
geleceğim’ diye 
düşünür, pantolonu 
tereddüt etmeden 
alırsınız.
b) Paranıza kıyamaz 
ve mağazadan 
çıkarsınız.
c) Tezgahtara tekrar 
düşüneceğinizi 

söyler, evinizin yol
unu tutarsınız
11) Patavatsızlık 
yapıp, binlerini 
kırdığınız oluyor mu? 
a) Elbette çok sık 
oluyor.
b) Hayır asla kırmam 
çok dikkatli 
davranırım.
c) Nadiren olur ama 
bunu asla kasten yap
mam.
12) İnsanlara iltifat 
etmeyi sever misiniz? 
a) İltifat etmesini de 
almasını da çok sev
erim.
b) Eğer gerçekten 
öyle düşünüyorsam 
söylerim, iltifat olsun 
diye değil.
c) Evet ara sıra iltifat 
ederim, herkes biraz 
övgü duymak ister. 
Soru-yanıt puanlan 

- a b c 
1-52 1 
2-6 21 
3-631 
4-124 
5-163 
6-2 5 0 
7-152 
8-7 0 3 
9-7 3 1
10-3 6 0 
11-6 2 1 
12-53 1

HAÇİN *
Yazan : Zebercet COŞKUN
Geldiğinin ertesi günü anlattı bana bunları, 

ondan sonra pek konuşmadık. Abladan öte 
annem gibi görüyorum onu. Eli elimde... Öteki 
kızlarla arkadaşlık etmiyoruz, hiç bakmıyoruz 
onlarla birbirimizin yüzüne. Kinleniyorum 
onlara... Gelmeselerdi... Yapmasalardı... Babamı, 
dayımı onların jandarmaları aldı, götürdü. 
Gruplar halinde dolaşıyorlar onlar, biz Hatice 
ablayla yatakhanenin penceresi önünde sessiz 
ve dalgın otururuz. Kimi düşünür Hatice abla 
bilmem... Onun sevdikleri başka kişiler. Ben 
annemi düşünürüm çokluk... sonra Faik, Zekiye 
ve babam... Hüsnü dayım nerde ola? Salıverdiler 
mi? İsmail ağabeyim? Gelmiyor, gelivermiyor bir 
türlü... Hatice abla benden sonra geldi buraya 
ama, annemi soramadım. Bir korku var içimde, 
sözünü bile edemiyorum onların Seta teyzenin 
geldiği günden beri... O cumartesiden beri böyle 

I korkular içindeyim. Yatakhanenin penceresinden 
karşı tepelere bakarım, yalnız damları görünen 
Haçin"n yukarı mahallelerini seyrederim. Artık 
kar yok, ak damlar önce kara renge büründüler, 
gün günden kızarıyor kiremitler. Hatice abla da 
bakar pencereden, düşünür düşünür... Onun 
sevdikleri başka kişiler... Sessiz ağlar Hatice 
abla... Benim yatağım pencerenin hemen

I dibindedir, Hatice abla yüzünü hep benden yana 
döner yatarken. Ötelere bakmaz. «Onların suçu 
ne» demişti bir gün. «Yok ama, dayanamıyo
rum. Yüzlerini görmeğe dayanamıyorum. Kocamı 
yumruklaya yumruklaya götürenlerin milletinden

I değil mi tümü?» Hatice abla doğma büyüme 
Haçin'li ama, ben pek bilmezdim önceleri. 
Görmüşlüğüm vardı da evlerimize gidip 
gelmezdik. Anası, babası, kardeşleri, bacısı, 

I kocası hep aşağıdaymış... «Ben hurdayım kaç 

para? Bir ben neye yarar. Dayanamıyorum şu 
kızların suratına bakmağa... Beni buraya kaçıran
lar da onların milletinden, yine de kızıyorum 
tümüne...» Sessiz gözyaşı döker hep.

Saat on bire doğru derse gireriz. Ders ne yap
tığımız yok. Bir araya toplanıyoruz hocalarımız 
geliyor başımıza. Çok zaman masal anlatıyorlar, 
şarkı söyletiyorlar. En çok Miss Cold'un dersini 
seviyorum. Onun masalları başka çeşit oluyor. 
Rahatlıyorum onu dinlerken, içimdeki korku aza
lıyor. Eski insanlardan, eski peygamberlerden, 
cennetten, iyiliklerden oluşur onun hikayeleri...

Miss Cold konuşuyordu, kapı tıkırdadı. 
Başımızı çevirdik, Miss Cold kalkıp kapıya 
yürüdü. Dışarda palabıyık bir adam var. 
Tanıyorum ama, adını bilmiyorum. Bizim evin 
biraz yukarısında oturur, bekar bir Ermenidir. 
Dışarı çıktı Miss Cold,kapıyı kapadı. Bir şey 
söylemediği için bekliyoruz. Önce sessizdi sınıf, 
sonra mırıltılar başladı, mırıltılar konuşmaya, 
konuşmalar gürültüye döndü.

Susun!
Miss Cold'un yanakları al al olmuş. Yanı sıra 

bir kız yürüyor. Önüne bakıyor kız. Uzun boylu, 
iri göğüslü, Ermeni kadınları gibi giyinmiş ama, 
tanıdım onu hemen. Sadık beyin kızıdır. 
Ermeniler gelmeden önce babası Haçin'de 
Hakim'di. Karalı bir pazen entari var üstünde, bir 
de yün hırka giymiş. Gözlerini yerden kaldırmıy
or.

Naime'nin yanına otur!
Hayriye abladan yana baktım, açılan yere 

Sadık beyin kızı oturdu. Böylece üç kişi olduk 
mektepte. Üç Türk kızı. Hayriye abla, Neriman ve 
ben.

Hiç konuşmuyor Neriman. Ermeni kızlarından 
yana hiç döndürmüyor başını. Benimle de pek 
ilgilenmedi. Sorduklarıma kısa cevaplar veriyor. 
Ama Hayriye abla ile hemen sıkı fıkı oldular. 
Zaten iki gün sonra da onlardan ayrıldım.

Havalar güzelleşmişti artık, zamanımızı 
bahçede geçiriyoruz. Şimdi yalnız sayılırım. Daha 
önce hiç konuşmasak da beraber geziyorduk

Hayriye ablayla. Elimden tutardı. Sıcacıktı 
avuçları... Bu bana bir çeşit güven verirdi. Şimdi 
daha çok Nerimanla oluyor. Bir köşeye çekiliyor
lar, fısıldaşıyorlar ve ağlıyorlar. Büyük onlar, 
konuşmalarını pek anlayamıyorum. Ben yanları
na gelince sustukları zamanlar da oluyor.
Mektepte tek başıma gibiyim şimdi. Bahçeye çık
tım o sabah, Hayriye abla ile Neriman 
yatakhanede kaldılar. Ermeni kızlar gruplar 
olmuşlar dolaşıyorlar. Bahçe kapısının önüne 
geldim, parmaklıklara dayadım başımı. Ağaçlar 
çokluk çıplak yine ama, ara ara baharlar açmış. 
Erik çiçekleri... Yaz mı geliyor? İçimi bir sevinç 
kapladı. Bir aya kalmaz gül kokulan sokaktan 
sarar. Faik'le ağaçlar arasında kovalamaca 
oynarız... Yine o ağırlık yüreğime çöktü. Böyle 
oluyor, ne zaman onları düşünsem, göğsümün 
ortasına taş gibi bir şey oturuyor. Neden gelmiy
orlar? Annem neden gelmiyor?

Biri güldü yambaşımda... Dönüp baktım. Bir 
Ermeni kızı... Bu kız bana musallat oldu, ikide bir 
çıkıyor önüme. Birkaç kez saçımı çekti. Demir 
kapının parmaklıklarına dayanmış düşünüyorum. 
Düşündüklerimi söylermişim meğerse... O da 
beni dinlermiş..

Ne güldün?
Hiiiç! Senin söylediklerine gülüyorum... 
Ne varmış gülecek?
Annen gelemez de! Annen ipe çekildi!.. 

Kalenin direğine!..
Anlayamadım birden. Kız kıkır kıkır gülüyor. 

Söylediği kelimeler tek tek aklımda, ama ne anla
ma geldiklerini çıkaramıyorum. Koşuyorum 
şimdi, Merdivenlere, oradan yatakhaneye... 
Sesim duvarlara çarpıyor. Kimseler yok mu mek
tepte? Miss Cold'un odasına daldım. Masa başın
da yazı yazıyor. Başını kaldırdı, kaşları çatılmıştı.

Ne oldu?
Ağlıyorum, daha çok ağlıyorum ama, cevap 

veremiyorum.
Düştün mü? Birisi bir şey mi yaptı? 

Cevap olarak avazım çıktığınca bağırıyorum.
Gel, otur şuraya: Devamı Yarın ...
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Bir hafta, on gün 
içinde geçmeyen ve 
daha uzun süren 
ses kısıklıklarına 
dikkat. Uzun süreli 
ses kısıklığı gırtlak 
kanserinin de en 
önemli habercisi. 
Akciğerlerden dışarı 
çıkan hava, gırtlak
tan geçerken ses 
telleri değişik 
frekanslarda 
titreşerek sesi oluş
tururlar. Nefes 
alırken ses telleri 
ayrık durur. Ancak 
istemli olarak ses 
çıkaracağımız 
zaman yani bağır
ma, konuşma ve 
şarkı söyleme 
sırasında olduğu 
gibi durumlarda ses 
telleri birbirlerine 
yaklaşır ve 
karaciğerden hava 
çıkarken titreşerek 
ses üretirler. Ancak 
ses tellerinin 
gevşemesi ya da 
düzensizleşmesi 
halinde kusursuz 
olarak yaklaşma ve 
senkron olarak 
titreşme fonksiyonu 
bozuluyor ve seste 
değişiklikler oluyor. 
Sesimizde değişiklik 
meydana getiren 
pek çok etken var 
ve bu etkenler ses 
kısıklığına neden 
olabiliyor. Acıbadem 
Hastanesi Kozyatağı 
Kulak Burun Boğaz

Hastalıkları ve Baş- 
Boyun Cerrahisi 
Uzmanı Prof. Dr. 
Cüneyd Üneri'ye 
göre ses kısıklığı ani 
oluşan ve uzun 
süreli ses kısıklığı 
olmak üzere ikiye 
ayrılıyor. Ses kısık
lığının pek çok 
nedeni olabilir. 
Klinikte en sık 
görülen ses kısıklığı 
nedeni gırtlak ilti
habından kay- 
naklanıdır. Prof. Dr. 
Üneri, gırtlak ilti
habının soğuk algın
lığına, viral üst sol
unum enfeksiyon
larına ya da aşırı ve 
uzun süreli bağır
maya bağlı olarak 
geliştiğini belirtiyor. 

Ses kısıklığı bir 
hafta, on günü 
geçtiğinde daha da 
dikkatli olmak 
gerekiyor.
Birkaç gün içinde 
hafifleyerek 
düzelmeyen ses 
kısıklığının arkasın
da başka sebepler 
aranmalı. Bunların 

arasında sesi kötü 
kullanma (özellikle 
sesleri ile çalışan; 
öğretmen, avukat 
gibi meslek gru
plarında sık 
görülür), mide rahat
sızlığı, sinüzitler, 
olumsuz çevre fak
törlerine bağlı 
tahrişler sayılabilir. 
Uzun süreli ses 
kısıklığı gırtlak 
kanserinin de en 
önemli belirtisidir. 
Ancak her ses kısık
lığını gırtlak kanser
ine bağlamak da 
doğru değil.
Prof. Dr. Uneri 
polikliniklerine 
başvuran her 
hastanın muayen
esinde 

endoskopinin kul
lanıldığını belirterek 
şöyle diyor: 
"Ses tellerinde 
tümör saptandığın
da bile hemen 
endişeye kapılma
mak gerekiyor. 
Gırtlak kanseri, 
tedavide başarının 
yüksek olması 

nedeniyle kanser 
türlerinin en iyi
lerinden kabul 
ediliyor. Özellikle 
sigara içenlerin ses 
kısıklığının uzun 
sürmesi halinde 
vakit kaybetmeden 
bir uzmana başvur
maları gerekiyor. 
Gırtlak kanserinin 
ilk belirtisi ses kısık
lığı. Daha sonra 
kulağa vuran ağrı, 
öksürük ve balgam
da kan gelmesi 
görülebiliyor. Ses 
tellerinde kitle ile 
karşılaşıldığında ilk 
yapılması gereken 
cerrahi yaklaşımla 
biyopsi yapmak ve 
bunun sonucuna 
göre tedaviyi planla
maktır. Larenjit 
kökenli ses kısık
lığında iise öncelikle 
ses tellerinin din- 
lendirilmesi 
gerekiyor." 
SES KISIKLIĞININ 
NEDENLERİ 
Soğuk algınlığı 
(viral enfeksiyonlar) 
Sigara içmek 

Ses tellerindeki iyi 
ya da kötü huylu 
kütleler (nodül, 
polip, kist ya da 
kanserler) 
Alerjik reaksiyonlar 
GERD (reflü 
hastalığı) 
Fonksiyonel 
bozukluklar, bazı 
hormon ilaçları.

Bağırsak kanserine 
karşı aspirin

Aspirinin yararlarına 
bir yenisi daha 
eklendi. Düzenli 
Aspirin kullanımının 
bağırsak kanseri 
riskini azalttığı öne 
sürülüyor.
ABD’de yapılan bir 
araştırma, düzenli 
Aspirin kullanımının 
bağırsak kanseri 
riskini azalttığını 
ortaya koydu.
20 yıl süresince yak
laşık 83 bin kadın 
üzerinde yapılan 
çalışmada 10 yıl 
düzenli Aspirin kul
lananlarda bağırsak 
kanseri riskinin 
önemli oranda 
azaldığı gözlendi. 
Çalışma, düzenli 
Aspirin kullananların 
kullanmayanlara 
oranla bağırsak 
kanserine yakalan
ma riskinin yüzde 23 

daha az olduğunu 
ortaya koydu.
DOZU YÜKSEK TUT
MAK GEREKİYOR 
Araştırmanın 
sonuçları Aspirinin 
kullanım dozunun 
da riskin azaltıl
masında büyük 
önem taşıdığına 
işaret ediyor. Kanser 
riskini azaltmak için, 
kalp ve damar 
sağlığı için alınan 
Aspirin miktarından 
daha fazlasına 
ihtiyaç var.
Haftada 1,5 tablete 
kadar Aspirin içen 
kadınlarda kanser 
riski yüzde 
10 oranında aza
lırken, haftada 
14’ten fazla Aspirin 
içenlerde kansere 
yakalanma riski 
yüzde 32 oranında 
azalıyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 1*10
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

HASTANELER

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

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

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111 
Yalnız 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226)811 13 23 
İDO İmam Aslan

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 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

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
26 Ağustos 2005 

CUMA 
SERİM ECZANESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2219 

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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ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ DERSHANESİ ÖSS GURUR TABLOSU ~
Asena GÜLER_______ ODTÜ ENDÜSTRİ MÜH. İlke ÖLMEZ DUMLUPINAR ÜNİ. DERİ KONF.
Aytaç TÜFEKÇİBAŞI İTÜ İŞLETME MÜH. İlke YAZICI BİLKENT ÜNİ. TURİZM ve OTEL iş.
Başak FİDAN_________ GALATASARAY ÜNV. ENDİSTRI MUH. İlknur ÖLMEZTÜRK ULUDAĞ ÜNİ. TURİZM ve OTEL iş.
Çiğdem TEMEL HACCETTEPE ÜNV. KİMYA MÜH.(İNG) İlyas TERZİOĞLU ULUDAĞ ÜNİ. ELEKTRİK
Haşan POLAT İTÜ UÇAK MÜH. İpek Rabia YİĞİT S.DEMİREL ÜNİ. BÜRO Yön. ve SEK.
Eren YILMAZ İTÜ İMALAT MÜH. İsmail ÖZEN CELAL BAYAR ÜNİ. SOSYAL BİL. ÖĞRT
Ayşe Cansu ŞAŞMAZ HACETTEPE ÜNV. ULUS. AR.İLİS. (ing) Kaan COKYAVUZ S.DEMİREL ÜNİ. MADEN MÜH.
A.Aykut ŞENCAN İSTANBUL ÜNV. KAMU YÖNETİMİ Kadir DURGUT GAZİ ÜNİ. MALİYE
Ahmet AKIN SELÇUK ÜNV. MAKİNE MÜH. Kağan ERGÜN S.DEMİREL ÜNİ. PAZARLAMA
Ahmet AŞÇI BALIKESİR ÜNV. İNŞAAT MÜH. Kamil TURHAN ULUDAĞ ÜNİ. ELEKTRİK
Ahmet EVİRGEN KOCATEPE ÜNV. İŞLETME Kerem ATAMAY ULUDAĞ. ÜNİ. VETERİNERLİK
Alev ALP BALIKESİR ÜNV. Bilg. Tek. ve Prog. Koray AVAR ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE
Alican TURAN ÇUKUROVA ÜNV. MAKİNE MÜH. M. Ulaş BAYKİZ ATATÜRK ÜNİ. TARİH
Aslı Sümeyye BAŞ İSTANBUL ÜNV. ORMAN END. MÜH. Mehmet BARIŞ OSMANGAZİ ÜNİ. ELEK-ELEKT. MÜH.
Aydan MAVİŞ ULUDAĞ ÜNV. TEKSTİL Mehmet GERÇİK ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE
Ayşegül GÜNERİ A.İzzet Baysal ÜNV. DERİCİLİK Mehmet UĞUR ŞENER İTÜ. GEMİ İNŞAAT MÜH.
Ayşin KORAN BİLGİ ÜNİ. BİLGİSAYAR BİL. Meldanur VURMAZ DUMLUPINAR ÜNİ. PAZARLAMA
Barbaros ALKAN MUĞLA ÜNİ. TURİZM ve OTEL is. Melek ACAR PAMUKKALE ÜNİ. BÜRO Yön. ve SEK.
Barış VURGUNLU KOCAELİ ÜNİ. Metal, ve Mal. müh. Merih METİN KTÜ. Jeddezi-Fotog. Müh
Beyda Hayret KOKSAL ONSEKİZMART ÜNİ. SINIF ÖĞRT. Merve AYDIN EGE ÜNİ. DERİ MÜH.
Burak YANAR YAKIN DOĞU ÜNİ. İŞLETME Metin KUÇUK ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE MÜH
Caner KILIÇ KARAELMAS ÜNİ. TURİZM ve OTEL iş. Muammar POLAT MARMARA ÜNİ. METAL ÖĞRET.
Cengiz HAN AKDENİZ ÜNİ. HALKLA İLİŞKİLER Murat ÖZDEMİR BALIKESİR ÜNİ. BÜRO Yön. ve SEK.
CenkZEREN İSTANBUL ÜNİ. Metal, ve Mal. müh. Mustafa ÖZYILDIZ MUĞLA ÜNİ. TURİZM ve SEY.is.
Ceren Filiz DAL CAĞ ÜNİ. Uls. Finans(burslu) Müge GÜRSOY DOKUZ EYLÜL ÜNİ. ŞEHİR B. PLANL.
Ceren İRHAN S.DEMİRELÜNİ. PAZARLAMA Mürsel GÜLER DOKUZ EYLÜL ÜNİ. İSLETME
Ceren ÖZDEMİR KTÜ. İŞLETME Mürvet Merve KUŞÇU ANKARA ÜNİ. SOSYAL BİLG. öârt.
Çevriye EMİL DUMLUPINAR ÜNİ. İTHALAT-İHRACAT Neslihan BAYINDIR KOCATEPE ÜNİ. İŞLETME
Cihan TAMER SELÇUK ÜNİ. OTOMOTİV ÖĞRT. Neslihan ÖZDEMİR EGE ÜNİ. TAR. İSLETMİ
Cüneyt BAYRAKDAR ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE Neziha BAYZAN S.DEMİREL ÜNİ. PAZARLAMA
Çağdaş AKSAKAL KTÜ. SINIF ÖĞRET. Nilay UYGUN OSMANGAZİ ÜNİ. BİYOLOJİ
Dilek ACAR TRAKYA ÜNİ. TURİZM ve OTEL iş. Nur ÇETİNAVCI DOĞUŞ ÜNİ. BİL.MÜH. (%50bûrs)
Doğan GÜRKAN ANADOLU ÜNİ. İKTİSAT Nur TAŞAN ONSEKİZMART ÜNİ. SERACILIK
Doğukan DOĞAN MUĞLA ÜNİ. İKTİSAT Nurten YILDIRIM ONSEKİZMART ÜNİ. TARİH
Ebru ALTINMAKAS ULUDAĞ ÜNİ. ÇOCUK GELİŞİMİ Nurullah AKBIYIK KOCAELİ ÜNİ. MİMARLIK
Ebru USLU KOCAELİ ÜNİ. KİMYA MÜH. Oğuz YILDIRIM S.DEMİREL ÜNİ. OTOMATİV
Emel DEMİR ONSEKİZMART UNL HEMŞİRELİK Olcay BAYRAK S.DEMİREL UNI. Bil.Tek. VE Proa. |
Emine ÖZMEN HACETTEPE ÜNİ. HEMŞİRELİK Onur ÖZKAN OSMANGAZİ ÜNİ. İSTATİSTİK
Emrullah AKBIYIK İTÜ. MİMARLIK Orhan DEMİR ULUDAĞ ÜNİ. MUHASEBE
Enes ÖZMEN S.DEMİREL ÜNİ. MADEN MÜH. Osman ÇATALKAŞ DUMLUPINAR ÜNİ. İŞLETME
Engin ALPARSLAN ULUDAĞ ÜNİ. END. ELEKTRONK Ömer AŞÇI AND. ÜNİ. İSLETMİ
Erdal DEMİREL M KFMAL ÜNİ İKTİSAT Ömer AYDIN İSTANBUL ÜNİ. DENİZ Ul İŞ MÜH.
Erdi ÖZER DOKUZ EYLÜL ÜNİ. KAMU YÖNETİMİ Özge YUVANÇ ANADOLU ÜNİ. SOSYOLOJİ
Ersin AYVAZ İSTANBUL ÜNİ. HUKUK FAK. Öznur ÇINAR BİLKENT ÜNİ. ARK. ve sanat TAR.
Esra KARALI KIRIKKALE ÜNİ. BÜRO YÖN. SEKR. Rasim EFE CELAL BAYAR ÜNİ. SINIF ÖĞRT.
Eşref ACIR ULUDAĞ ÜNİ. ELEKTRİK Seçkin KESKİN KOCATEPE ÜNİ. İŞLETME
Ezgi ÖZCAN BALIKESİR ÜNİ. TURİZM ve Otel iş. Seda BAKIR PAMUKKALE ÜNİ. BÜRO YÖN SEK.
Fatih KAN ULUDAĞ ÜNİ. Bilg. Tek. ve Prog. SedâGUN DOKUZ EYLÜL ÜNİ. SOSYAL BİL. ÖRĞ.
Fatma Asla ŞAHIN SELÇUK ÜNİ. OTOMOTİV OGRT. Seher KILIÇ S. DEMİREL ÜNİ. DERİCİLİK
Fikri KOMİT ANADOLU ÜNİ. ELEKTRİK Selin YAŞAROĞLU SAKARYA ÜNİ. Bil.Tek. VE Proa.
Gizem ÇAVUŞOĞLU ANADOLU ÜNİ. TURİZM ve OTEL iş. Sercan DEMİR KOCAELİ ÜNİ. TÜRK DİLİ EDE. __
Gizem GÖRAL DUMLUPINAR ÜNİ. İŞLETME Seval KAPLAN PAMUKKALE ÜNİ. SINIF ÖĞRET.
Gökhan Caner KÖKER MERSİN ÜNİ. OTOMOTİV ÖĞRT. Sevcan ÇİL ONSEKİZ MART ÜNİ. SINIF ÖĞRET.
Gökhan DOĞAN ULUDAĞ ÜNİ. TARİH Sevim BAYKUŞ DUMLUPINAR ÜNİ. İKTİSAT______ __
Gönül Taşkesen TRAKYA ÜNİ. PAZARLAMA Sinem ARIKAN ONSEKİZMART ÜNİ. PAZARLAMA _
Görkem KARCI A.MENDERES ÜNİ. Turizm iş. Otel kon. Soner OMAÇ BALIKESİR ÜNİ. KAMU YÖN, _
Gülsüm DÖNMEZ SAKARYA ÜNİ. Bilg. Tek. ve Prog. Suzan YILDIZ ERCİYES ÜNİ. Beslenme. Diyetetik,
Gülşah DURAN CELAL BAYAR ÜNİ. Türk DİLİ ve ede. Taner GÖÇEN ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE MÜH. İ
Gülzar KAYA BALIKESİR ÜNİ. Fen Bilgsi ÖĞRT. Tuba ÇELİKEL S.DEMİREL ÜNİ. MUHASEBE _
Gürol YENEL MUĞLA ÜNİ. ÇAL. Eko. İlişkiler Tuğçe ÇAMDEVİREN KOCATEPE ÜNİ. KİMYA
Hafize ASA KOCAFI İ ÜNİ SİGORTACILIK Vedat ALTUNKAYNAK TRAKYA ÜNİ. MAKİNE MÜH, _—|
Hande BİLEN A .MENDERES ÜNİ. İŞLETME Yasemin TUNA S.DEMİREL ÜNİ. MUHASEBE------ 1
Haşan YAHŞİ MERSİN ÜNİ. RADYO SİN. TEL Yelda AKYÜREK BALIKESİR ÜNİ. KİMYA ÖĞR, ------I
Hidayet ALTINEL GAZİ ÜNİ. METAL ÖĞRT. Yunus AYDIN DİCLE ÜNİ. MAKİNE MÜH, __-|
Hüseyin MUTLU EGE ÜNİ. Turizm iş. Otel kon. Yüksel KARACA İZMİR EKO. ÜNİ. TİCARET_______ J
İbrahim ATEŞLİ CELAL BAYAR ÜNİ. Makine MÜH. Zeynep ÇAĞIL YILDIZ TEKNİK ÜNİ. KİMYA MÜH.

EN ÇOK KAZANDIRAN DERSHANE
SADECE GEMLİK ŞUBEMİZDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZDİR

Merkez: İstiklal Cad. 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: 514 68 00 I

Şube: Camikebir Mahallesi Gemlik Caddesi No: 12 ORHANGAZİ Tel: 573 12 00
körfez@körfezferıdershanesi.com - info@korfezfendershanesi.com

k%25c3%25b6rfezfer%25c4%25b1dershanesi.com
mailto:info@korfezfendershanesi.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 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTEMİZ
SINIFLAR 
ANASINIFI 
1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
7. SINIF 
8. SINIF

gemlik GEML'K’'N 'LK günlük gazetesî 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

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
27 Ağustos 2005 Cumartesi 25YKr. (250.000 TL.)

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖDEMELERDE 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel : 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

Belediye Parke Taşı Imalathanesi’ne getirilen kömürler, Vakıf tarafından belirlenen ailelere verilecek

lOPOtonkömürdaBitılacak
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 
getirilen kışlık kömürler, ihtiyacı olan ailelere dağıtıl
maya başlandı. Mahalle muhtarlıklarına gönderilen lis
telere göre dağıtılan kömürler, 500 kilo olarak veriliyor

Fakirin yakacağı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı, büyük hizmetler yapıyor.
Anayasamıza göre, Türkiye 

Cumhuriyeti bir sosyal devlettir.
Her ne kadar sosyal devletin ilkelerine 

yeterince uyulmasa da, bazı kurumlar bu 
ilkelere destek veriyorlar.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı, yoksul ailelerin ilaç parasını, kışlık 
kömürünü, kimi muhtaçlara mesleki 
avadanlığı, okul ihtiyaçlarını, giyim 
yardımı gibi sayılarını uzatabileceğimiz 
birçok konuda destek oluyor.

Kış aylarına girerken, bu yıl da Vakıfça 
muhtaç ailelere dağıtılacak kömürler geldi.

Dağıtılacak kömürler belki kışı çıkar
maya yetmez ama, bir iki ay muhtacı idare 
ettirir.

Bu yıl Gemlik’in yüzde 80’i doğalgaza 
kavuşacağı duyurulmuştu.

Doğalgaz çalışmaları neredeyse 
tamamlanacak ama GEMDAŞ beklenen 
abone sayısına kavuşamadı.

Anlaşılan bu kış kapımıza kadar gelen 
doğalgazı kullanmada çekingen kalacağız.

Yine kömür ve odun baş yakacak ola
cak..

Doğalgazın evlere bağlanması demek 
bu kış daha temiz hava soluyacağımız 
anlamına gelir.

GEMDAŞ bu konuda yeterli bil
gilendirmeyi yapamıyor.

Reklam ve tanıtıma daha fazla bütçe 
ayırmalı, kapı kapı doğalgazı anlatmalı. 
Yoksa bekledikleri hedefe ulaşamayacak
lar.

Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
tarafından her yıl 
muhtaç ailelelere 
dağıtılan 
kömürler geldi. 
Bu yıl da muhtarların 
belirleyerek Vakıf 
Başkanlığına 
verecekleri muhtaç 
aile listelerine göre 
dağıtım yapılacak. 
Geçen yıl ilçemizde 
800 ton kömür 
dağıtımı yapılırken, 
bu miktar bu yıl 1000 
ton olarak 
gerçekleştirilecek. 
Seyfettin Şekersöz’ün 

haberi sayfa 3’de

Hırsızlar, Teknolojix Bilgisayar Satış Merkezi’ne ait dijital kameralar, fotoğraf makineleri, bilgisayarları çaldılar 
oikJil I 

[’............. J

İstiklal Caddesi’nde faaliyet gösteren
Teknolojix Bilgisayar mağazası önceki gece 
kimliği belirsiz hırsızlar tarafından soyuldu. 
Hırsızlar, mağazanın giriş kapısını açarak 
içeriye girdikten sonra, küçük dijital aletleri 
çalarak kayıplara karıştılar. 
İşyeri Sahibi Bahri Akcan’ın sabah işyerini 
açmasıyla hırsızlık olayı anlaşıldı. 
Polis işyerinde parmak izi araması yaptı. 

Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 2 de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özürlüler 
Okulu 

kadrosu 
tamamlandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ata Mahalleşi’nde 
bulunan Özürlüler 
Rehabilitasyon 
Kurs Merkezi'nde 
kadro tamamlandı. 
54 özürlü 
çocuğun rehabilite 
gördüğü Kurs 
Merkezi’nde 
Müdür Tamer 
Sivri, kadronun 
tamamlanarak 
hizmetin tam 
olarak verilmeye 
başlandığını 
söyledi.
Kurs Merkezi'nde, 
Psikolog 
Özgür Soyubol, 
Çocuk Gelişimi 
Eğitimi 
Öğretmen 
Serap Özdemir, 
Psikoterapist

Teoman Çete, 
Fizyoterapist 
Okan Kantarcıoğlu 
Sosyal Hizmet 
Uzmanı Eyüp 
Usta, Usta 
Öğreticiler 
Hayriye Erdanbay, 
Hilal Tonyalı 
ve Emine Subaşı 
ile Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
Bülent Aktaş'ın 
yanı sıra Fatma 
Akgün'ün 
Hizmetli olarak 
görev aldığını 
bildiren Tamer 
Sivri, ekip 
olarak özürlü 
çocuklara hizmeti 
en iyi 
şekilde vermeye 
çalışacaklarını 
söyledi.

ELEMAN ARANIYOR

Elektrik konusunda 
| deneyemli eleman aranıyor 
| AVDIN MADENCİLİK 51400 60

Hırsızlar, Teknolojix Bilgisayar Satış Merkezi’ne ait dijital kameralar, fotoğraf makineleri, bilgisayarları caiTiT

Itoloh Bil çisw!ı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Caddesi 
üzerinde 
faaliyet gösteren 
Teknolojix 
Bilgisayar satış 
yeri soyuldu.
Edinilen bilgiye 
göre, Bahri 
Akcan'a ait 
işyerinin cadde 
üzerindeki 
kapısının kilidini 
açarak, içeri 
girdikleri belirlenen 
hırsızlar, küçük 
dijital malzemeleri 
çaldılar.
Sabah iş yerine 
gelen firma 
çalışanlarının 
fark ettikler 
hırsızlık olayının 
polise haber 
verilmesinden 
sonra olay yeri 
inceleme 
ekipleri kapıdan 
itibaren parmak 
izi araştırması 
yaptılar.
Gece yarısı 
girdikleri tahmin 
edilen Bilgisayar 
Satış Merkezi’nden 
camekan içinde 
bulunan dijital 
kamera ve 
fotoğraf makineleri 
ile diz üstü 
bilgisayarların 
çalındığı anlaşıldı.

ADNAN TURAN 
Her türlü araç devirj

Yeni kayıt j
Plaka , Ruhsat, Fenni muayen^ 

Sigorta işlemleri yapılır.

CSate ‘O
Tel : (0.224) 514 62 02||

GSM: (0.537) 933 25 26j|

ABONE OLDUNUZ MU? 
OKUYUM - OKUTUN 

ABONE OLUN
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Belediye Parke Taşı Imalathanesi’ne getirilen kömürler, 
Vakıf tarafından belirlenen ailelere verilecek

1000 ton kömür
dağıtılacak

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
tarafından getirilen kışlık kömürler, ihtiyacı 
olan ailelere dağıtılmaya başlandı. Mahalle 
muhtarlıklarına gönderilen listelere göre 
dağıtılan kömürler, 500 kilo olarak veriliyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı tarafından 
getirtilen kışlık 
yakacak kömürlerin 
dağıtımları başladı. 
Belediye Parke 
Taşı İmalathanesi’ne 
getirilen kömürler, 
Vakıf tarafından 
belirlenen ailelere 
500 kilo olarak 
dağıtılıyor. 
Başbakanlık 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Genel Müdürlüğü 
için özel olarak 
Manisa’da bulunan 
TKİ Ege linyitleri 
İşletmesi’nde 
hazırlanan 
kömürlerin üzerinde 
ayrıca 'para ile 
satılmaz' yazısı 
bulunuyor.
Geçtiğimiz yıl 
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından 800

ton kömür 
dağıtımı yapılırken, 
bu yıl 1000 ton 
kömür dağıtımının 
yapılacağı 
bildirildi.
İhtiyaç sahiplerinin 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı tarafından 
belirlenmesinin 
ardından 
Mahalle 
Muhtarlıklarına 
gönderilen 
listelere göre 
verilen fişlerle 
dağıtım yerine 
gelen vatandaşlar 
burada İlgili

polis memuruna 
fişlerini verdikten 
sonra kömür 
alabiliyorlar.
Hava kirliliğinin 
birinci derece 
olduğu illerde 
kullanılan 
Manisa Soma 
Kömürünün 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakıflarına 
gönderilen 
torbalarında 
"Başka kişi ve 
kuruluşlarca 
kullanılması 
yasaktır" 
yazısı bulunuyor.

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Vicdanca
Doktor bana bir çare!...

Ülkemde sağlığa neşter gerekiyor!..
Eğer bir ülkede insanlar sağlık için kuyruklarda bekliyorsa,
Acil kapıları insan kuyruğuna dönüşmüşse, sağlığa neşter gereki 

yor... Sağlıksız beyinlerin sağlıksız insanları...
Sağlığa yatırım haaaa... Memleket hastanelerinin işlerini kolaylaştır

mak adına, özel hastanelere sevk.
Memleket hastanelerinin işlerini kolaylaştırmak adına, döviz büro

ları gibi türeyen anlaşmalı tomografi merkezlerine sevk .
Adına bak, sağlık sektörü...
Ne özelleştirilmiş ne de devletleştirilmiş...
Hükümet, sağlık kurumlarını bir çatı altında topladı ya...
Gidin de görün memleket (devlet) hastanelerinin durumunu...
SSK’h hastalar da yığılınca, SSK Memleket Hastanesi doğurmuş!.. 

Üstelik iki grubun vatandaşı(!) düşman birbirine!
Sen SSK’hsm, sen Devlet memurusun... İşçi, memur ırkçılığı olur 

mu? Oluyor!..‘Bu SSK’lılar beyinsiz ve yüzsüz"...
“Memurlar, anlasın SSK’hnın halini”...
Sözler böyle.
Devletin şemsiyesi altına sığıştırılan hastaneler de ‘bürokratik 

işlemler” olmayacaktı.
Tayyip Başbakan öyle dedi.
Sağlıksızlıktan sorumlu Sağlık Bakanı da!..
Benim de yolum SSK’lı olarak düştü memleket hastanesine... 
Vatandaş Vicdan, Devlet (Memleket) Hastanesi’ne gidiverdi.. 
Bir tek meme filmi çekilecek.
Bu kadar. OsmanlI’nın bl sadrazamlarının, eşlerinin, ebelerinin 

(Fatih’in ebesinin mezarı en güzel yerde) mezarlarının olduğu 
mekanın tarihi binasındaki Muradiye Sağlık Ocağı’nı Kanser 
Araştırma Merkezi’ne dönüştürülmüş.

Poliklinikten içeriye adımımı atar atmaz, şok oluyorum! İnanılır gibi 
değil, sanki özel hastanenin hastası gibi alaka görüyorum!..
Hizmetlisinden, bakıcısına, doktoruna, hemşiresine... .Bir de kolonya 
ikram etmezler mi? Ölüyorum sandım. Aaa bir de çikolata...Susuz 
kalanlara su da var. Hükümetim sağolsun... Uzatmayayım... Sonuç 
olarak bir de akciğer filmi çektiler. Bir kitlecik göründü. İşte ondan 
sonra olan oldu. Düştü yolum memleket hastanesine...

Doktor hemencecik şevki yazdı. Özel anlaşmalı tomografi 
merkezinde tomografi çekilecek. Memleketimin doktoru dedi ki, 
‘Hemen baş muavine imzalat, bir de kayıda uğrayacaksın. Bu kadar.

Tomografin çekilecek... “Düş mü görüyorum?Uçtum poliklinikler 
bölümüne... O da ne? Benim bıraktığımdan daha da beter durumda 
poliklinikler...Sanki deprem olmuş... İnsanlar yığıh-içice... Sedyeler, 
kırık kollular, bacaklılar, merdivenlerde bayılanlar, kuyruklarda ekmek 
alacakmış gibi itiş kakışlar, kavgalar...

İlk durak; Hasta kayıt bölümü; birbuçuk saat sonra memleket has
tanesinin kayıtlı hastası oluverdim.Bu arada iki kadın kuyruk yüzün
den yumruk yumruğa girdiler, görevli zor yetişti!

İkinci durak; Hasta Kartı çıkartma bölümü ...
Uzun sürmedi kuyrukçuk, yarım saat..
Üçüncü durak;
Onay bölümü... Bir saatte sağlık karnem ve şevkim onaylandı.

Mühür basıldı yani.;.
Dördüncü durak; Ultrason bölümü...
35 dakika, ‘bir imza ver, teyze- amca’...
Şansıma kuyruk azmışiüBürokrasi kalkmış yaaa...
Beşinci durak; Müdür yardımcısının odasının kapısındaki kuyruk ... 
Bir saatte imzalattık şevki...
Ekmek karnesi dağıtırcasına memleketin resmi kağıtlarını dağıtan 

personele sordum,
“Bitti mi?” Yooooo...dedi..
Altıncı durak; Başmuavinin on kişiden oluşan kuyruğunda...
Eğer üşünmezseniz, hesaplayın 09.00’da başlayan ‘sevk ‘için ‘bir 

imza ver, amca’ diyerek harcadığım zamanı...
Bürokrasi kalkmış ya... Elimde tek yapraklı bol imzah-kaşeli sevk 

kağıdı ve sağlık karnem.. Özel tomografi çekilen merkeze geliyorum .
Yüzümde renk falan kalmamış, başım ise ense kökünden ağrıyor... 
Sızlıyor... Özel merkezin elemanına evrakları veriyorum.
Suratlar bir karış...
‘Bir bu SSK’hlar eksikti’ dercesine bakıyor kızgın gözler!..
Eleman , ‘bir vizite ile birlikte tomografi için kullanılan ilaçla gele

ceksin” demez mi?
Yani, memleket hastanesine gideceğim, doktorumu polikliniğe çık

madan bulup, ilacımı yazdıracağım, ilacımı eczaneden alacağım, 
sonra akciğerimin fotoğrafını çektirmeye hak kazanacağım...

Bu kadar.
AK Partinin Hükümeti, bürokrasiye kafa değil de çanak tutuyor!.. 
Eller cebeeeee...
Final yok... Zira hala tomografi merkezine gidemedim.
Yıllardır ağrımayan migrenim tuttu...
Vücudumda ağrımayan yer yok.
Hastayım, hasta...
Memleketimin hastanesinde hastalandım...
Doktor bana bir çare...
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I; Bankası 81, yılını kutluyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Türkiye İş Bankası, 
kuruluşunun 81. 
yıldönümünde 
Celal Bayar'ı anıt 
mezarına çelenk

sunarak andı.
Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
talimatlarıyla 
26 Ağustos 1924 
tarihinde kurulan 
Türkiye İş

Bankası'nın 
81. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle 
Umurbey’e gelen 
İş Bankası 
Marmara 
Bölge Müdür

Türkiye İş Bankası'nın 81. kuruluş yıldönümü nedeniyle Umurbey’e gelen 
Marmara Bölge Müdür Yardımcıları Semra Devletkuşu ile Murat Baydar, İş. 
Bankası Gemlik Şubesi Müdürü Yılmaz Hatunoğlu ve Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler, Celal Bayar’a çelenk sunarak, andılar.

SENEN MMvIsUmU 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

' İP Ağ
* Fanya
* Mantar, kurşun
V İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri 

Kürek

✓ 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

Yardımcıları Semra 
Devletkuşu ile Murat 
Baydar, İş Bankası 
Gemlik Şubesi 
Müdürü Yılmaz 
Hatunoğlu ve 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler 
Merhum Celal 
Bayar'ın anıtını 
ziyaret ederek, 
çelenk sundular. 
İş Bankası 
Bölge Müdür 
Yardımcısı Semra 
Devletkuşu, yaptığı 
konuşmada, 
bankanın 
kurucularından 
Celal Bayar'ın 
huzurunda 81. 
kuruluş yıldönümü 
nedeniyle minnet 
ve şükran 
duygularını ifade 
etmek amacıyla 
bulunduklarını 
belirterek, 
"Bankamızın 81.
Yıldır gelişmesine 
katkıda bulunan 
İş Bankası 
ailesinin tüm 
bireylerini kutluyor, 
artık aramızda 
olmayanları 
rahmetle anıyor, 
daha nice

Açlık sınırı 520 YTL oldu
Türk-İş Araştırma 
Merkezi'nin yaptığı 
çalışmaya göre, 
Ağustos 2005 itibariyle 
açlık sınırı geçtiğimiz 
aya göre 10 YTL 
azalarak, 520 YTL 3 
YKr oldu. Yoksulluk 
sınırı ise gıda harca
masındaki gerilemeye 
bağlı olarak yaklaşık 
30 YTL azalarak bin 
580 YTL 64 YKr 
olarak hesaplandı. 
Türk-İş Ağustos ayı 
açlık ve yoksulluk 
sınırı ile ilgili araştır
masının sonuçlarını 
açıkladı. Türk-lş'ten 
yapılan yazılı açıkla
mada, gıda fiyatlarında 
son dönemde görülen 
gerilemenin sürdüğü, 
buna bağlı olarak aile 
bütçesindeki zorunlu 
harcama tutannda 
nispi bir rahatlama 
olduğu belirtildi.
Ancak, uygulanan 
ekonomik politikanın 
başarısı olarak göster
ilen fiyat artışındaki 
gerilemenin, başta 
çalışanlar ve emekliler

26 Ağustoslarda 
ortak başarılarımızın 
haklı gururunu 
yaşayacağımız 
inancı ile 
Merhum Celal 
Bayar'ı rahmetle 
anıyoruz" dedi.
İş Bankası 
heyeti daha 
sonra Başkan 
Fatih Mehmet 
GülerMe birlikte 
Celal Bayar 
müzesini ziyaret etti. 
İş Bankası Bölge 
Başkan Yardımcısı

olmak üzere dar ve 
sabit gelirli kesimlerin 
yaşama şartlarına yan
sımadığı öne sürüldü. 
Bu kesimin talep yeter
sizliğine bağlı olarak 
ortaya çıkan durgun
luğun, yeterli satış 
olmaması nedeniyle 
esnafı 'kırmızı çizgi' 
noktasına getirdiği 
kaydedildi.
Türk-İş Araştırma 
Merkezi'nin yaptığı 
çalışmaya göre, 
Ağustos 2005 itibariyle 
açlık sınırı önceki aya 
göre 10 YTL azalarak, 
520 YTL 3 YKr olduğu, 
yoksulluk sının ise 
gıda harcamasındaki 
gerilemeye bağlı 
olarak yaklaşık 30 YTL 
azalarak bin 580 YTL 
64 YKr oldu. 2004'ün 
aynı ayına göre açlık 
sınınndaki artışın 43 
milyon 47 YKr ve yok
sulluk sınırının da 132 
YTL 12 YKr arttığı 
belirtildi. Açlık ve yok
sulluk tutarındaki 
değişimin yılbaşına 
göre daha düşük

Semra Devletkuşu, 
Müze anı defterine 
"Türkiye İş 
Bankası'nın 81. 
kuruluş 
yıldönümünde tüm 
İş Ban kal ilan 
temsilen şükran
larımızı sunmak 
için huzurunuzda 
bulunmanın heye
canını yaşıyoruz. 
Bu mutlu günümüz 
de en derin saygılan 
mızı sunuyor, sizi 
rahmetle anıyoruz" 
diye yazdı.

İş Bankası.Bölge 
Başkan Yardımcısı 
Semra Devletkuşu, 
taieaRfcdefferine 

yazarkemgcrulüyor

düzeyde gerçekleştiği 
ve yılın ilk sekiz ayı 
itibariyle açlık sınınnın 
6 YTL ve yoksulluk 
sınınnın da 18 YTL 
arttığı kaydedildi. 
Açıklamada, asgari 
ücretin 350 YTL ve 
çoğu emekli ve 
çalışanın aylık gelirinin 
500 - 600 YTL 
düzeyine olduğu 
dikkate alındığında, 
fiyat artışlarındaki 
yavaşlamanın yaşama 
şartlarında bir 
iyileştirme sağlamadığı 
ifade edildi.
Meyve ve sebze fiyat
larının bu ay aile 
bütçesini rahatlattığı 
belirtilen açıklamada, 
Ankara'da yaşayan 4 
kişilik bir ailenin 'gıda 
için' yapması gereken 
asgari harcama tutan 
bir önceki aya göre 
yüzde 1.89 oranında 
gerilediği bildirildi. 
Gıda harcaması 
tutarındaki son 12 ay 
itibariyle artış ise 
yüzde 9.12 olarak 
gerçekleşti.
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Çanakkale Seramik A.Ş. tarafından Endüstri Meslek Lisesi’ne bağışlanan 1000 metrekare kalebodur malzemesi ile yemekhane ve mutfak yenilenecek

Endüstri Meslek Lisesi yemekhanesi onarılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaklaşan yeni 
öğrenim yılına 
hazırlanan 
Endüstri 
Meslek 
Lisesi'nde 
yenileme 
çalışmaları

yemekhaneden 
başladı.
Öğrencilerin 
hizmet aldığı 
yemekhane 
ile mutfak 
önümüzdeki 
günlerde 
tamamen

onarılarak, 
öğrençilere 
yeni yılda 
hizmet 
verecek. 
Çanakkale 
Seramik 
A.Ş. tarafından 
okula

Okula gelen kalebodurları, öğrenciler neşe içinde taşıdı

'ünde tün | 
'ilan 
şükran- I 
unmak I 
ınınıoh I 
n/nbeye- I 
ş/yoruz. I 
ı günümü | 
rin saygılar 
uyor,sa | 

anıyoruz'
di.

bağışlanan 
1000 
metrekare 
kalebodur 
malzemesini 
öğrenciler 
neşe içinde 
boşalttılar. 
Okul Müdürü 
Ercan Baş, 
okulda 
yapılacak 
onarımların 
önce 
yemekhane 
salonundan 
başlatıla
cağını ve 
sıra ile 
mutfak ve 
öğrenci 
tuvaletlerinin 
bağış 
malzeme 
ile tamamen 
yenileneceğini 
söyledi

Endüstri Meslek Lisesi’ne Çanakkale Seramik A.Ş. tarafından bağışlanan 1OOO 
metrekare kalabodur ile okulun yemekhanesi yenileme çalışmaları başladı. 
Mutfak ise önümüzdeki günlerde, tamamen onarılacak.

GEMLİK’TE BİR İLK

TOMSKAYBankası Böl? 
can Yantancs 
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nilksekizayı I 
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n 350YTLw 
emekli ve 
inin aylık gekfl 
600 YTL 
yine olduğu 
ite alındığındı, 
artışlanndakı 
şlamanınyaş* 
annda bir 
Itirme sağlam* 
ı edildi.
ve ve sebze M 
ın bu ay aile 
esini rahatla®? 
tilen açıklama* 
ara'da yaşayar1 
lik bir ailenin? 
' yapması ger?
•ri harcama tP 
önceki aya gö^ 
de 1.89 oran»* 
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arındaki son 1Î* 
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RADYOLOJİ MERKEZİ
/ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

✓ ULTRASONOGRAFİ (US)
✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 
✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

-’i
i TOMHKAY_1 

«UnOLOJİ MERKEZİ

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.

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

ULTRASONOGRAFİ
Merkezimizde en son teknoloji Ultrasonografi 

Cihazı bulunmaktadır.
Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar hastalık

larını teşhis edebilmekteyiz.
Gebelikte kullandığımız dünyanın en gelişmiş
4 boyutlu Ultrasonografi cihazıyla bebeği anne 

karnında canlı bir şekilde renkli olarak görmekteyiz.

TEL: 513 65 29 -30
FAX: 513 65 16

ACİL 
DURUMLARDA 

24 SAAT 
5136529 NOLU 
TELEFONDAN 

BİZE 
ULAŞABİLİRSİNİZ

Adres: Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
Dutluk Sok No: 3 -GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com


27 Ağustos 2005 Cumartesi Sayfam

■■■oUNLUK SİYASİ OAZETe|^|

Fakirleşme W tehdit Irak’ta yeniden 
‘Saddam’

sesleri yükseliyor
Birleşmiş Milletler 
Ekonomik ve 
Sosyal İşler 
Departmanı 
(DESA) tarafından 
hazırlanan 
"2005 Yılında 
Dünyada Sosyal 
Durum: Eşitsizlik 
Hali" başlıklı 
raporda, kaydedilen 
ekonomik büyü
meye rağmen 
dünya nüfusunun 
önemli bir kısmının 
son on yılda daha 
da fakirleşmesinin, 
gelişmekte olan 
demokrasiler için 
büyük bir tehdit 
oluşturduğu 
bildirildi.
Raporda, ulusal ve 
uluslararası düzey
deki terör eylemleri 
ve şiddetin, 
ekonomik ve sosyal 
eşitsizlikler ile kıt

kaynaklar üzerinde
ki rekabetten kay
naklandığı ifade 
edildi.
Raporda, üretimin 
yüzde 80'inin 
gelişmiş ülkelerde 
yaşayan 
1 milyar insana 
ait olduğuna, 
geriye kalan yüzde 
20'sinin ise 
gelişmekte olan 
ülkelerde yaşayan 
5 milyar insan 
tarafından pay

laşıldığına dikkat 
çekildi.
Daha fazla kadının 
eğitilmesine 
rağmen, 

kadınlara ait resmi 
istihdam 
göstergelerinin, 
dünyanın bazı kes
imlerinde ger
ilediğinin 
kaydedildiği 
raporda, zengin ve 
fakirler arasında 
artan uçuruma da 
dikkat çekildi.

Irak’ta bir türlü 
tamamlanamayan 
anayasa taslağı 
İraklıları sonunda 
isyan ettirdi. 
Bakuba kent 
merkezinde 
toplanan 150 kişilik 
grup ellerindeki 
devrik lider Saddam 
Hüseyin'e ait resim
lerle Baas Partisi ve 
Saddam lehine slo
ganlar atarak eylem 
yaptı. Yeni hazır
lanacak olan 
anayasanın ülkeyi 
parçalayacağını 
iddia eden 
Bakubalılar, 
"Parçalanmaya 
hayır" sloganları 
atarak ellerindeki 
Saddam Hüseyin 
resimleriyle yürüyüş 
yaptı. Kalabalığın

başındaki Şeyh 
Abbas El Meşedani, 
"Biz federalizmi 
istemiyoruz, yeni 
anayasayla ülkeyi 
parçalamak istiyor
lar biz buna karşı 
çıkıyoruz" diye 
konuştu.
Öte yandan yine 
Bakuba'da bir Irak 
askerinin evine 
silahlı saldırı düzen
lendi. İsmi açıklan
mayan Iraklı askerin 

evde olmadığı sıra
da düzenlenen 
saldırıda Iraklı 
askerin eşi ve 2 
çocuğu öldürüldü. 
Olayı gören bir 
Iraklı, gece geç 
saatlerde içerdeki- 
lerin öldürüldüğünü 
belirterek, "Bunu 
yapanlar direnişçiler 
değil, büyük ihti
malle eve hırsızlık 
için gelen kişiler" 
diye konuştu.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

QSIŞAp
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOÖALGAZ 
mİ 
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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Emeklilere beyan zorunluluğu
II

Emekli ve Malullük 
Aylığı Bağlanmış 
Olanlarla, Bunların 
Kanunen Bakmakla 
Yükümlü 
Bulundukları Aile 
Fertleri, Dul ve Yetim 
Aylığı Alanların 
Muayene ile 
Tedavileri Hakkında 
Yönetmelik'te 
yapılan değişiklik, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi.
Yönetmeliğe göre, 
muayene ve tedavi 
hakkından yararlan-

bulundukları aile 
fertleri ile dul ve 
yetim aylığı alanlara 
muhtaçlığı beyan 
zorunluluğu getirildi.

mak isteyen emekli, 
malullük aylığı 
bağlanmış olanlar, 
bunların kanunen 
bakmakla yükümlü

Öğretmen te polis
maaşlanna 100 YTL zam

OKS’de ek yerleştirme
başvuruları başlıyor

Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme Sınavı (OKS) 
2. yerleştirme için 
başvuru süresi 
bugün başlıyor.
İlk yerleştirme sonu
cunda açık kalan 
kontenjanlara, sınav
da Türkçe-Matematik 
ve Matematik-Fen 
puan türlerinin en az 
birinden 160 ve 
üstünde puan 
almasına rağmen ter
cih ettiği okullardan 
herhangi birini 
kazanamayan aday
lar ile kesin kayıt 
hakkı kazandığı 
halde kaydını yaptır
mamış olanlar 
başvurabilecekler. 
Herhangi bir 
ortaöğretim kuru- 
munu kazanıp, kayıt 
yaptıran öğrenciler

ile kayıt yaptırıp, 
kaydını geri alan 
öğrenciler 2. yer
leştirmeye başvura- 
mayacaklar.
Açık kontenjanlar 
için başvurular yarın 
başlayıp 2 Eylül 
Cuma gününe kadar 
sürecek. Adaylar, 2. 
yerleştirme için 
başvurularını inter
net ortamında, kayıt
larının bulunduğu 
ilköğretim okulların
dan yapacaklar. 
Adaylar önceki ter-

cihlerine bağlı 
kalmaksızın yeniden 
en fazla 8 tercih 
yapabilecekler.
2. yerleştirme 
sonuçları, 7 Eylül'de 
MEB'in 
www.meb.gov.tr 
internet adresinde 
ilan edilecek. 2. yer
leştirme sonucunda 
herhangi bir 
ortaöğretim kurumu- 
na yerleşen aday
ların kayıtları 8-11 
Eylül 2005 tarihleri 
arasında yapılacak.

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
toplu görüşmelerde 
önerilen 40'ar milyon 
liralık seyyanen ve 
yüzde 3'lük zammın 
ek ödeme almayan 
öğretmen ve polislerin 
maaşlarına yaklaşık
100 YTL olarak yansıyacağını 
açıkladı.
Şahin, CNN-Türk'te katıldığı canlı 
yayında, şu anda 787 milyon lira 
maaş alan 9'uncu derecenin bir
inci kademesindeki bir öğret
menin maaşının yapılacak söz 
konusu artışla ocak ayında 839 
milyon, temmuz ayında da 892 
milyon lira olacağını söyledi. 
Şahin, "Yani biz bir memuru
muza aşağı yukarı yüz milyon
dan fazla bir artış sağlamış oluy
oruz.
Polis memuruna da 100 milyon
dan fazla net eline geçecek şek
ilde bir artış sağlıyoruz. Bu aşağı 
yukarı yüzde 15 küsur eder. 
Enflasyonun yüzde 5 
öngörüldüğü bir noktada böyle 
bir artışı sendika ve konfed
erasyonlarımız yeterli görmüyor
lar. Verebileceğimiz bütçe imkan
ları içinde bu kadar, daha da 
fazla vermeyi arzu ederiz." 
"KONUYU BAŞBAKAN'A 
İLETECEĞİM" 
Bürokratların memurlara ayrılan 
bütçe ödeneğinin ancak bu 
kadar artırılabileceğini ifade 
ettiklerini söyleyen Şahin, 
"Henüz sayın Başbakanımızla bu 
konuyu görüşemedim. Biraz 
sonra sayın başbakanımızla 
biraraya geleceğim ve gelmiş 
olduğumuz noktayla ilgili kendi-

sine bildireceğim" dedi. Şahin 
sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın 
Başbakanımız kendileriyle 
görüşme ihtiyacını duyabilir, 
kendileri bu konuya eğilme ihtiy
acı duyabilir. O tamamen kendi 
takdiridir. Benim verebileceğim 
sınır bu kadar, ama sayın 
başbakan ekonomiden sorumlu 
bakan arkadaşlarla görüşerek, 
'bunun üstüne çıkıcı bir formül 
üstünde çalışın' diyebilir mi, 
diyemez mi bunu bilemiyorum." 
"MEMURA İŞÇİLERDEN FAZLA 
ZAM VERİLDİ"
2005 yılında kamu çalışanlarına 
yüzde 10 artış sağlanırken, 
memurlara yüzde 12.4'lük zam 
yapıldığını ifade eden Şahin, 
"İşçilere her zaman memurlara 
verdiğimizin üzerinde artış 
sağladık" dedi.
Şahin işçilere yapılan 120 milyon 
liralık seyyanen artışın ise yüzde 
0.5'i bile bulmadığını açıkladı.
2006 için kamu işçisine yüzde 3 
artı 3 olmak üzere yüzde 6'hk 
artış yaptıklarını belirten Şahin, 
"Memura ne veriyoruz ortalama 
yüzde 10.2, en düşüğe ne veriy
oruz yüzde 15.7 veriyoruz. İşçil
erden memurlara mutlaka daha 
fazla veriyoruz. Düşük maaş 
alanlara daha yüksek, yüksek 
alanlara da daha düşük zam 
veriyoruz" dedi.

Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) İç 
Hizmet 
Yönetmeliği'nde 2002 
yılında yapılan 
değişiklikle hamile 
olan bayan subaylara 
getirilen 1 yıl süreyle 
nöbet tutmama hakkı, 
TSK bünyesinde 
görev yapan bayan 
devlet memurlarına 
da tanındı. 
Yönetmelikte yapılan 
değişiklik, bugünkü

Resmi Gazete'de 
yayımlanarak, yürür
lüğe girdi.
Değişikliğe göre, 
bayan subaylar ile 
TSK'da 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu'na göre istih
dam edilen bayan 
devlet memurları, 
uzman tabip raporuy
la belgelenmek koşu
lu ile hamileliğin 
tespit edilmesinden 
itibaren doğumun

gerçekleşmesini 
müteakip, çocuk 1 
yaşını dolduruncaya 
kadar nöbet tutmaya
caklar.

Ergani Nüfus Müdürlüğü’den aldığım nufüs 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Ebru PULAT

Gemlik Lisesi’nden aldığım diplamamı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Polat BAYRAK

Gemlik Kaymakamlığımdan aldığım yeşil 
kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Bertin AVDAN

http://www.meb.gov.tr
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“Tehlike, toplumu mşlırilıı ‘MGK bildirisi 
uyarı değil tavsiye’

Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Hilmi Özkök, toplum
sal güveni artıracak 
ve istikran kalıcı 
hale getirecek 
çözümün, 
anayasanın 
"değiştirilemeyecek 
hükümleri" olarak 
sayılan maddelerine 
sıkı sıkıya bağlılıktan 
geçtiğini bildirdi. 
Ozkök, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı 
dolayısıyla Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) mensuplarına 
yayımladığı kutlama 
mesajında, Büyük 
Zafer'in kazanıl
masından bu yana 
geçen 83 yıllık 
sürede, ulus olarak 
çok zor ve çalkan
tılarla dolu bir 
süreçten 
geçildiğinin 
görüldüğünü belirtti. 
Ozkök, bugün 
Türkiye'yi 
bekleyen en büyük 

tehlikelerden 
birinin içeriden ve 
dışarıdan maksatlı 
olarak yapılan 
menfi psikolojik 
harekat uygula
malarının toplumu 
yozlaştırıcı, 
ayrıştırıcı ve 
ümitsizleştirici 
sonuçları olduğunu 
belirterek, şöyle 
devam etti: " 
Unutmayalımki 
benzer uygulamalar 
83 yıl önce de vardı 
ve hedef yine ulusa 
güç veren temel 
değerlerdi. Ancak, 
83 yıl önceki kadro, 
ülkü birliğini 
sağlayıp, farklılıkları 
bir yana koyarak 
mükemmel bir ekip 
çalışması sergiley
erek ve doğru 
hedefe kilitlenerek 
bu psikolojik 
saldırıları tümüyle 
etkisiz kılmıştı.
O kadro, o günlerde 
karşılaşılan sorunlar

için soğukkanlı, akıl
cı ve her ihtimali 
inceden inceye 
düşünerek çözümler 
üretmişti ve özellikle 
halkı o günkü kısıtlı 
haberleşme ortamı
na rağmen, sürekli 
bilgilendirerek, 
çözümleri halkla bir
likte uygulamıştı." 
Özkök, "Türk Silahlı 
Kuvvetleri gelecekte 
de; çağın şartların
dan ve yaşamakta 
olduğumuz değişim
den kaynaklanacak 
reformları zamanın
da yaparak, 
Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 

temel niteliklerine 
yürekten bağlılığı, 
özgün disiplini, 
köklü gelenekleri, 
pragmatik, itidalli, 
kararlı yaklaşımı, 
güçlü temsili ve 
modern yapısı ile bir 
taraftan ülkemizdeki 
huzur ve istikrarın 
sürdürülmesine, 
diğer taraftan da 
bölgesel üstün
lüğümüzün idame
sine ve dünyanın 
çeşitli bölgelerindeki 
ulusal menfaatlerim
izin korunmasına 
katkılarda bulun
maya devam ede
cektir" dedi.

Çeşitli kesimler 
tarafından ’posmod- 
ern uyarı ya da 
muhtıra' olarak nite
lenen Milli Güvenlik 
Kurulu (MGK) 
bildirisi, AK Parti 
tarafından "Uyarı 
değil; tavsiye 
kararıdır" şeklinde 
değerlendirildi. AK 
Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Dengir Mir 
Mehmet Fırat, MGK 
bildirisini ’postmod- 
ern uyarı* olarak 
niteleyen CHP'yi de 
kınadı.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
'Kürt sorunu var' 
dediği Diyarbakır 
ziyaretinin sonrasına 
denk gelmesi açısın
dan ayrı bir önem 
taşıyan MGK toplan
tısının yankıları 
devam ediyor.
Toplantı sonrası 
yayınlanan bildiride, 
'devletin niteliklerine' 
vurgu yapılmasının 
CHP Grup

Başkanvekili Ali 
Topuz tarafından 
'posmodern uyarı' 
şeklinde değer
lendirmesi, AK 
Parti'yi kızdırdı. AK 
Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Dengir Mir 
Mehmet Fırat, düzen
lediği basın toplantısı 
ile partisinin bu 
konudaki tepkisini 
dile getirdi.
Fırat, AK Parti Genel 
Merkezi'ndeki basın 
toplantısına, her 
siyasi partinin ikti
dara gelirse ne 
yapacaklarını anlat
tığı bir parti programı 
olduğunu hatırlat
makla başladı. Bir 
siyasi partinin 
günübirlik olaylar 
üzerine söz söyleme
si durumunda 
modern bir parti ola
mayacağını ifade 
eden Fırat, aksi 
halde bu partinin 
isyasi unutkanlık ve 
inkar durumuna 
düşeceğini belirtti.

EFE MOTOR
BİSBN - BBM€X
veiifid Bayii

KREDİ milli 12'1111TAKSİTLE 
50-100-125-150 CC Pacific ■ Ramex Cup 

Ramex Scooter • Bane Coper Modelleri ile Hizmetinizde 
Anadolu Çetelem ile 24 ay vadeli satışlar 

Yalova Yolu 1. Km Umurbey Altı
Tel: 0.224 514 22 87

j , ===== ıı I ======

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ S®
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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‘Devalüsyon oldu haberiniz var mı?’
Yazar Yaşar Erdinç, 
dövizin son iki hafta
da yaşadığı yükselişi 
inceleyerek 
Türkiye'de döviz fiy
atlarında ani bir yük
seliş olur mu 
sorusunu cevapladı. 
Devalüasyon kararı 
Çeşitli kesimlerle 
yaptığım görüşmeler
den anladığım 
kadarıyla insan- 
lanmızda fazla 
seslendirilmeyen bir 
tedirginlik var. En çok 
karşılaştığımız soru
lardan biri: ‘Yeni bir 
kriz olur mu?’ 
Dövizde geçen hafta
larda başlayan yukarı 
yönlü trend önemli 
bir sonuç yaratmasa 
da vatandaşın bilinç 
altındaki güçleri 
harekete geçiriyor. 
199O’lı yıllardan 
başlayarak dört defa 
krize maruz kalmış ve 
bunların üçünde de 
dövizde çok yüksek 
oranlarda devalüasy
onların olduğu bir 
ülkedeki insanlar 
ister istemez aynı 
şeylerin yeniden ola
cağı konusunda 
endişe taşıyor. 
Dolayısıyla içten içe 
bir devalüasyon bek
lentisi oluşuyor. 
Halbuki artık bu sis
temde bir devalüasy
on olayı olamaz. 
Geçmiş bir iki haftaya 
bakarsak YTL’nin 
değer kaybetmesi 
şeklinde algılanan 
devalüasyon zaten 
olmuş durumda. 
Daha önceki birkaç 
yazımda daha vurgu
ladığım bir noktayı 
tekrar önemle vurgu
lamak istiyorum.
Sabit kur sistemleri 
ve serbest dalgalı 
kur sistemleri arasın
daki en önemli fark, 
Merkez Bankası’nın 
belirli bir tarihte

dövizi kaçtan sata
cağını bilmek ve 
bilmemektir. Merkez 
Bankası’nın ne 
zaman dövizi kaç 
Haradan alacağını 
kimse bilmiyor. MB 
kurları hergün piyasa 
şartlarına göre belir
leniyor. Bu nedenle 
ülkeye para getiren 
yabancılar kur riskini 
üzerlerine almış 
dürümdalar.
Sistemin farklılığı 
gereği bir gecede 
veya üç beş gün 
içinde çok büyük 
oranlarda (yüzde 10 
veya üzerinde) bir kur 
artışı olabilmesi için 
çok olağanüstü 
gelişmelerin olması 
gerekir. 3 Ekim’de 
müzakereler başla
masa bile veya 
başlasa da bir hafta
da kesilse bile yine 
bu tür bir hareketi 
göremeyiz.
Şimdi doların 1.750 
seviyelerinden 1.300 
seviyelerine kadar 
nasıl düştüğüne bir 
bakınız. Bu bir günde 
olmadı. Bir yıldan 
fazla bir süreye 
yayıldı. Yabancılar 
döviz getirdikçe boz
durdular ve kurlar 
geriledi. Dolayısıyla 
yabancılar bir tane 
ekonomik verinin 
(örneğin cari açık 
verisinin) açıklan
masıyla paniğe 
kapılıp ertesi gün 
dolarlarını alıp gide
meyeceklerini 
zaten biliyorlar. 
Bu nedenle dövizde 
bir artış olacaksa bu 
yine zamana yayıla
cak ve yukarı yönlü 
bir trend üzerinde 
olacaktır. Ani 
çıkışların da satışlarla 
karşılaştığını 
gördüğümüz döviz»; 
hareketleri izleye
ceğimizi düşünüye)-

rum.
Diğer taraftan ilginç 
bir durum daha var. 
Türkiye’nin içinden 
bakan gözler olarak, 
adeta ormanın 
içindeyiz ve çok iyi 
bir değerlendirme 
yapamıyoruz. Ama 
yabancılar uzaktan 
bakıyorlar ve farklı bir 
bakış açıları var. 
Dolayısıyla Akbank 1 
milyar 250 milyon 
dolarlık en yüksek 
sendikasyon kredisini 
alıyorsa, yabancılar 
şu an için 
özelleştirmelere, 
büyük iştahla katlıy
orlarsa demekki daha 
farklı bir TürkTye 
resmi görüyorlar. 
En önemli soru 
işaretlerinden biri, 
cari açık sorunu 
olarak karşımıza 
çıkıyor ve 
bu açığın yıl sonuna 
kadar çok ciddi 
problem yaratacağı 

endişesini taşıyan 
kesimler var.
Dolayısıyla kötümser 
senaryo, cari açığın 
sürdürülemez hale 
gelmesiyle 
yabancıların çıkmaya 
başlamaları üzerine 
kuruluyor. Yalnız 
önemli bir faktörü 
unutmayalım.
Önemli iktisatçılar 
büyüme tahminlerini 
oldukça aşağı çektiler 
ve, yüzde 5’in altında 
oranlar tahmin olarak 
verilmeye başlandı.

Büyüme yüzde 5’in 
altına gerileyecek m, 
olursa, cari açıkta dad^ 
zorunlu bir daralm«çj| 
göreceğiz. Fakat ver
iler gecikmelKgeldiği 
ve büyüme ne cari 
açık arasında gecik
meli bir ilişki olduğu 
için, şu an 22 milyar/fr 
dolar civarında belirir 
tilen cari açık tahmin
leri tutmayabilir ve yıl 
sonu itibariyle 20 mil
yar doların altında 
kalabilir. .
Sonuç olarak serbest 
dalgalı Jçur sistemi 
yabancı yatırımcının 
önürideki en önemli 
vergidir.
Çıkmak isteyen 
yabancı bir gecede 6- 
7 milyar doları alıp 
gidemeyeceğini 
bildiği için çıkmak 
istese bile bunu 
zamana yayacaktır. 
Bu nedenle bir gece
lik devalüasyon türü 
korkuların gerçekçi 
olduğunu düşünmüy
orum.
Önceki gün 
Borsa’da yabancı 
alımları vardı.
Tahminimce 
özelleştirme sürecine 
ilişkin önemli beklen
tileri var. Önemli kişil
erden TÜPRAŞ ile 
Ereğli’nin beklenenin 
üzerinde fiyatlarla 
satılabileceğine 
ilişkin izlenim 
edindim. Tahminen 
dün Borsa bunu satın 
almaya başladı.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

GRUP AILRrt 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 

meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

LPG ısıtmalı

Umurbey’de 
Kiralık villa
Deniz cepheli, tripleks, 
Güneş enerjili, havuzlu,

GMS : (0 532) 315 86 96

Beşiktaş - Vaduz maçı
Beşiktaş ilk maçını 1-0 kazanmış olmasının 

vermiş olduğu rahatlıkla oyuna başladı. Ne 
varki Vaduz’un kaybedeceği hiçbir şeyi 
olmadığı için için hücüm oynamayı düşünmüş 
ve öylede oynuyordu.

İlk 20. dakikaya kadar Beşiktaş, Vaduz kale
sine gelemedi. Vaduz ise 14 hücum ve 
Corba’nın uzaklaştırdığı toplar vardı.

Dakika 28. gösterirken Vaduz takımının sağ
dan alıp götürdüğü topu, güzel bir orta yapınca 
sahanın Vaduz takımının en iyisi olan Gabber’in 
kafa topuyla misafir takım 1-0 öne geçti.

Beşiktaş’ta susmayan bir seyircisi vardı ama 
Beşiktaş’ta bir gelişme yok gibiydi.

Orta sahada Okan’ın çabaları ile Beşiktaş 
canlanır gibi oldu. Bu atanlardan birinde 
Ailton’un çapraz önüne atılan topla bu futbolcu
nun ceza sahası üstünden attığı şut Beşiktaş’ı 
beraberliğe getirdi.

Beşiktaş canlanmış gibiydi. Beşiktaş bu yarı, 
soyunma odasına galibiyetle girmek istemesine 
rağmen olmadı.

Bu devre Beşiktaş kalecisi olumlu hareket
leriyle seyirciden alkış aldı.

Vaduz takımı hocası; “Biz 200 bin km’den 
mağlup olmak için gelmedik” demiş. Evet ilk 
devre Vaduz takımı futbol olarak elinden geleni 
yaptı.

Hocamın bir sözü vardır; ‘Bir futbolcu çok 
yere düşüyorsa, o futbolcu formunda değildir’ 
derdi.

58. dakikada Beşiktaş’ın kazandığı serbest 
vuruşta barajın yanında hiç bir Beşiktaş’lı yoktu 
atılan serbest vuruşta top kaleciden dönebilirdi 
ama maalesef 5 futbolcu topun yanındaydı.-

Beşiktaş baskısını devam ettirirken Ahmet’in 
şahsi garetiyle Beşiktaş ikinci golünü buldu.

Vaduz takımı zaman zaman Beşiktaş kale
sine tehlikeli gelmeye başlıyordu.

Beşiktaş rahatlamış gözükmesine rağmen 
defansda da boşlukları vardı.

75. dakikada Ailton kaleciyle karşı karşıya 
kaldı. Attığı top kaleciye çarparak kornere gitti. 
Bu ara Ailton çıktı yerine Ahmet Dursun girdi.

Oyunda kaldığı müddetle Ailton en randı
manlı oyuncu olarak gözüktü.

80. dakikada Yula çıktı, yerine A.Dursun 
girdi. 83 dakikada A.Dursun şahsi gayreti ile 
alıp götürdüğü topla yerde kalınca hakem tered
dütsüz penaltı verdi. A.Dursun attığı penaltı 
golü ile Beşiktaş 3-1 öne geçti.

88. dakikada Koray’ın yaptığı ortaya, Adem 
Dursun yandan şık bir gol attı ve durum 4-1 
oldu.

90+1’de Okan’ın kısa korneri Pancu’ya geldi, 
çok akıllı bir aşırma topla Beşiktaş 5-1 galip 
duruma geldi.

Böylece Beşiktaş bu galibiyetle ikinci tura 
geçti.

glrBfaaBoajajgjajaaaagfBfgjaaaaaaaaaaaaaap1 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)
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Çocuğunuzla alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Özellikle bayanlar 
başta olmak üzere 
herkes için çok keyi
fli bir aktivitedir 
alışveriş yapmak. 
Ancak küçük çocuğu 
olanlar bilirler ki 
çocuklarla beraber 
alışveriş yapmak 
sanıldığı kadar keyi
fli ve kolay değildir. 
Çünkü çocuklar 
kendi istekleri ve 
ihtiyaçları doğrul
tusunda bu alışveriş 
keyfini sık sık 
bozarlar ve kendi 
arzuları doğrultusun
da alışverişi yön
lendirmek isterler. 
Bu durum elbetteki 
anne babaların pek 
hoşuna gitmez, 
ancak çocuklarının 
huysuzluk yapması
na engel olamayıp 
çevredeki insanların 
da bu durumdan 
rahatsız olacağını 
düşününce onların 
da yapabileceği pek 
fazla şey kalmaz ve 
alışveriş esnasında 
çocuklarının istekler
ine boyun eğerler.

Sizin çocuğunuz da 

alışveriş esnasında 
sizi rahatsız edecek 
şeyler yapıyorsa 
anne ve babası 
olarak bu konuda 
yapabileceğiniz 
birçok şeyin 
olduğunu 
söylemeliyiz. 
Alışveriş yapmak 
aynı zamanda sosyal 
bir aktivite olduğu 
için öncelikli olarak 
çocuğunuzun sosyal 
iletişiminde de 
önemli bir role 
sahiptir. 
Bu aktivitenin 
doğru şekilde 
çocuğunuzun hayatı
na yansıyabilmesi 
için ona küçük 
yaşlarından itibaren 
bazı şeyleri öğretm
eniz gerekli! Bu 
konuda neler yapa
bileceğinizi merak 
ediyarsanız işte size 
birkaç öneri...
Neler Yapabilirsiniz? 
• Alışverişe gitmeden 
önce çocuğunuzla 
beraber alışveriş lis
tesi hazırlamaya 
çalışın. Alışveriş 
esnasında bu lis
tenin dışına çıkma

mak için birbirinize 
söz verin. (Ve asla 
listenin dışına çık
mayın, çünkü lis
tenin dışına çık
tığınızda çocuğunuz 
da aynı hakkı 
kendinde bulacak ve 
alışveriş esnasında 
listede yazmayan 
şeyleri de almak 
isteyecektir.) 
• Çocuğunuza 
alışverişte uyması 
gereken kurallar 
olduğunu söyleyin. 
Bu kuralları açıkça 
ona belirtin ve kural
lara uymadığı 
durumlarda bunun 
sonuçlarının neler 
olacağını ona net bir 
şekilde anlatın. 
Örneğin, market 
içinde koşmaması 
gerektiğini söyleyin, 
eğer koşarsa alışver
işi bırakıp hemen 
eve döneceğinizi ona 
açıklayın. 
Koyduğunuz bu 
kurallara sadık 
kalmaya çalışın aksi 
takdirde koyduğunuz 
kurallar 
çocuğunuzun 
gözünde bir süre 

sonra inanılırlığını 
kaybedecektir.
• Özellikle büyük 
marketlerde uzak 
noktalardan 
çocuğunuzla anlaşa- 
bilmenize yardımcı 
olacak bir işaret dili 
oluşturmaya çalışın. 
Bu dil yardımıyla 
çocuğunuzla hem 
daha kolay iletişim 
kuracaksınız hem de 
alışverişinizi daha 
eğlenceli hala getire
ceksiniz.
• Çocuğunuza 
alışveriş esnasında 
çeşitli görevler verin. 
Örneğin, meyveleri 
seçmek, alınan şey
lerin son kullanma 
tarihlerine bakmak 
gibi... Böyle bir 
görev çocuğunuza 
hem sorumluluk 
duygusu kazandıra
cak hem de 
özgüvenini geliştire
cektir.
• Çocuğunuza 
alışveriş esnasında 
yaptığınız seçimler 
konusunda fikirlerini 
sorun. Örneğin ken
dinize bir ayakkabı 
alırtken 

çocuğunuzun da 
fikrini öğrenmeye 
çalışın, 
çocuğunuza fikir
lerini sorduğunuz
da onu 
önemsediğinizi de 
ona göstermiş ola
caksınız.
• Çocuğunuz 
alışveriş esnasın
da sizin almayı 
istemediğiniz bir 
şeyi almanız için 
ısrar ederse 
çocuğunuza neden o 
ürünü almak 
istemediğinizi açık
layın. Sadece 
“HAYIR” demek 
çocuğunuz için 
yeterli olmayacaktır, 
sizden mantıklı bir 
açıklama bekleye
cektir.
• Çocuğunuz isten
meyen bir davranış 
gösterirse onu tehdit 
edici sözlerle yanıtla
maya kalkışmayın 
(seni şimdi burada 
bırakıp gidiyorum!), 
çünkü bu durum 
onun sakinleşmesini 
sağlamayacağı gibi 
ileriki yaşlarında da 
psikolojik olarak

olumsuz sonuçlara 
neden olabilir.
• Çocuğunuzu 
aldığınız eşyalardan 
hafif olanlarını taşı
ması için 
cesaretlendire- 
bilirsiniz.
Çocuğunuza vere
ceğiniz bu tip 
görevler onun kendi
ni bir yetişkin gibi 
hissetmesine 
yardımcı olacak ve 
özgüvenini tazeleye- 
cektir.
• Alışveriş sonrasın
da çocuğunuzla yap
tığınız alışveriş 
hakkında konuşun. 
Çocuğunuza sizinle 
beraber alışverişe 
geldiği için ona 
teşekkür edin.

HAÇİN |
Yazan : Zebercet COŞKUN
Ağladım, ağladım ağladım... Miss Cold elimi 

tuttu önce, sonra sarıldı bana. Başım göğsünün 
üstünde. Saçlarımı okşuyor. Şimdi tatlı tatlı ağlıy
orum.

Annem ölmüş!.. 
Kim dedi?
Alin!
Ben sorarım ona... yok öyle bir şey... 

bilmiyor musun? Seni kızdırmak için yapıyorlar. 
Ağlama!.. Bir şey yok ağlayacak... korkacak 
hiçbir şey yok... Türk kızısın sen... Yanında 
annen yoksa ben varım... Muharebe bitince de 
ona kavuşacaksın... Kalk! Gel yüzünü yıkay
alım!.. Elimden tuttu, beraber dışarı çıktık. 
Avuçları sıcak, yumuşacık... Gözlerinde yaş var 
Miss Cold'un.

Hemen o gün yatağım, yorganım toplandı, 
Miss Cold'un odasına taşındı. Neyim var neyim 
yoksa... sandığım oda kapısının dibinde. 
Pencerenin önünü bana verdi Miss Cold, kendi 
dip köşeye çekildi. O gece yatağımı ıslatmadım. 
Uyanır, uyanmaz yokladım kendimi. Yok bir şey... 
Kupkuru... Öyle sevindim ki... çok utanacaktım... 
belki de biliyordu Miss Cold, belki de onun için 
odasına aldı beni... «Burada hiç korkma
malısın!» dedi. «Mektebe kimse ilişemez... 
Telsizim var benim. Haber veririm...
Amerikalılara...» Her fırsatta, her yerde tekrarlıy
or bunları Miss Cold.

Artık Miss Cold'un yanından ayrılmıyorum. 
Sınıfa beraber giriyoruz, beraber çıkıyoruz. Elele 
dolaşıyoruz, ordan burdan konuşuyoruz.

Benimle Amerika'ya gelmek ister misin? 
I dedi bir gün. Seni götürsem... Orda mektebe 

gidersin.
Korktum birden. Beni hemen alıp götürecek 

sandım. Ben Haçin'de doğdum, bir yana gide
mem buradan Annem, babam var, kardeşlerim 
var... Dayım, halam, ağabeyim... pencere önünde 
saatlerce oturup onları düşünürüm. Aşağılara 
bakar her birini ayrı ayrı görür gibi olurum. 
Görürüm gerçekten de... Ben bu pencerenin 
önünden ayrılamam Miss Cold... Gidemem bir 
yana... Miss Cold cevap bekliyor. Gelmem desem 
kırılacak. Seviyorum onu, üzülmesini istemem. 
Annem kadar değilse bile, ona yakın benim 
gözümdü... Diyemem...

Annem salmaz ki Miss Cold.
Neden salmasın? Temelli götürmüyorum 

ya. Okutacağım... Sonra yine dönersin Haçin'e. 
Bu mektebe hoca olursun... Kötü mü?

Kötü değil, ama... 
Aması?
Amerikaya neye gidemem ben... 
Neden?
Nasıl yaşarım orada? Görmediğim, 

bilmediğim adamlar arasında?
Görürsün... bilirsin... 
Dilini anlamam... 
Öğrenirsin...
Dinleri başka... Bana benzemezler...
Ben benzemiyor muyum sana? Yani, 

annene, halana?
Siz benziyorsunuz, ama ötekiler benze

mez...
Onlarda benim gibi...

Açıkça söyleyemiyorum, bahaneler arıyorum 
gitmemek için...

Hiç olur mu öyle şey? Bizim gibi olur mu 
onlar? Biz Türküz, onlar Amerikalı... Biz 
Müslümanız...

Sen neden Türksün?
Türk olduğum için... Nerden bileyim? 

Türküm işte! Anam, babam Türk...
Amerika'da doğsaydın? Amerikalı ana 

babadan?
Doğmam ki!.. Olmaz ki!..
Neden olmasın? Sen bile bile mi doğ

dun? İstediğin yerde doğmak elinde mi? Orada 
da doğabilirdin...

O zaman Amerikalı mı olurdum?
Öyle sanırdın kendini...
Nasıl sanırdım? Ben şimdi kendimi Türk 

sandığım için mi Türküm?
Neden öyle olmasın? Türkün, 

Amerikalının, Fransızın ya da Ermeninin hiçbir 
yanları birbirinden başka değil ki... Olamaz ki... 
İnsanlar hep birdir... İnsan diye yaratmış onları 
Tanrı... Bir soydan...

Neden herkesin milleti başka oluyor 
öyleyse?

Biz uyduruyoruz onları... Uydurmuşuz...
Neden?
Bilmiyorum... Belki de hep bir olmak 

hoşumuza gitmedi, üstün olmak istedik ötekiler
den... Belki de kolaylık olsun diye gruplaştık 
önceleri...

Olur mu? Hiç öyle şey olur mu? Alin'le 
ben aynı olur muyum hiç?

Aynı değilsiniz elbet... Çünkü o kötüdür, 
çünkü o can yakmaktan hoşlanır. Sen iyi bir 
kızsın... Aynı değilsiniz, farkınız bu... yoksa bir 
iğne soksam, ikinizin canı aynı yanar. Senin 
kanın alsa onun ki de öyle... ser korkarsan o da 
korkar... O senden, sen ondan...

Ermeni Türk bir mi diyorsunuz?
Öyle olması gerek... Ermeni bir anneden 

doğsaydın, öyle bilecektin kendini... Sen 
sensin... Nerde olursan ol, ne olursan ol...

Neden dövüşüyoruz öyleyse?
Bazen dövüş gereklidir, dedi Miss Cold. 

Kardeşler de dövüşür... Hakkını almak için 
dövüş, gereklidir bazen... Ama kardeşlerin gibi 
olmalı bu...

Alinle biz kardeş miyiz?
Elbette!

- Sevmiyorum onu... Gavur kızı...
Beni seviyor musun?
Seviyorum, hem de çok...
Ben de gavur kızıyım... Senin için ben de 

gavurum... neden seviyorsun? Alin'i sevmiyor
sun da beni seviyorsun-... Alin canını yakıyor, ben 
hoş tutuyorum... senin sevmediğin kötülük...

Devamı var...
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Yazın besin zehirlenmelerine dikkat
Osmaniye İl Sağlık 
Müdürü Dr. Mehmet 
Bahar, vatandaşları 
yaz aylarında daha 
sık görülen besin 
zehirlenmelerine 
karşı uyardı.
İçinde bulunulan yaz 
mevsimi nedeniyle 
vatandaşları besin 
zehirlenmelerine 
karşı uyaran Bahar, 
"Besin zehirlen
meleri, halk sağlığını 
yakından ilgilendiren 
ve özellikle yaz 
aylarında artan 
yaygın rahatsızlıklar
dan biridir. Çoğun
lukla hafif seyirli ve 
kısa süreli hastalıklar 
olmalarına karşın, 
zehirlenmeye yol 
açan besinler ve 
kişiyle ilişkili bazı 
faktörler, hastalığın 
zaman zaman daha 
ağır geçirilmesine ve 
hatta ölümcül 
seyretmesine yol 
açabiliyor. Besin 
zehirlenmelerine 
çoğunlukla bakteri 
türü mikroorganiz
malar yol açıyor. Bu 
bakteriler, 5 ile 70 
derece arasında ve 
daha çok oda sıcak
lığı ve üzerindeki 
sıcaklıklarda çoğal
ma eğilimi gösteriy
orlar. Bu nedenle bu 
tür rahatsızlıkların 
yaz aylarında 
görülme sıklığı art
maktadır. 70 derece 
ve üzerindeki sıcak
lıklarda uygun süre 
ısıtma ve pastöriza-

syonla ölen bu tür 
organizmalar, asidik 
ortamlarda yani 
düşük nem, yüksek 
tuz ve şeker içeren 
gıdalarda ise 
çoğalamıyorlar" dedi. 
Besin zehirlenmeler
ine neden olan etken
ler hakkında da bilgi 
veren Bahar, "Bir 
gıdada, besin 
zehirlenmesine yol 
açan etkenler 3 
yoldan oluşur.
Birincisi gıdanın ken
disi bu etkeni içerir. 
Özellikle hayvan kay
naklı gıdalar. Bunlar 
arasında da özellikle 
kümes hayvanları bu 
tür bulaşmada rol 
oynar. İkincisi de 
işlenmemiş gıdaya 
katılan maddeler 
nedeniyle bulaşma 
ötaomf.
Üçüncüsünde ise, 
gıdayı hazırlayan kişi 
veya gıdanın hazır
landığı çevreden 
bulaşma olabilir" 
şeklinde konuştu. 
Gıda zehirlenmeler
ine karşı hangi besin
lerde dikkatli olun
ması gerektiğine de 
değinen Bahar,

"Besin zehirlen
melerinde özellikle 
yüksek proteinli 
gıdalar (Hamburger, 
kümes hayvanları, 
yumurta, kremalı 
gıdalar), kirli kullan
ma suyu veya insan 
dışkısının gübre 
olarak kullanıldığı 
koşullarda yeterince 
tüketilen meyve ve 
sebzeler, fast food 
restoranlarda 
sunulan ızgara türü 
yiyecekler, hazırlan
ması sırasında çok 
işlem gerektiren yiye
cekler (köfte vb.), 
pastörize edilmemiş 
süt ve bu sütte hazır
lanan süt ürünleri, 2 
saatten fazla oda 
ısısında bekletilmiş 
ve tüketilmeden önce 
tekrar ısıtılmayan 
gıa'aı'ar (Zeytin yağlı 
yiyecekler, soğuk 
sandviçler, salatalar 
vb.), midye gibi 
kabuklular olmak 
üzere kirli denizler
den çıkarılan deniz 
hayvanları sorumlu 
tutulmaktadır" diye 
konuştu.
Besin zehirlen
melerinde uygulanan 

tedavi hakkında da 
bilgi veren İl Sağlık 
Müdürü Dr. Mehmet 
Bahar, şunları söyle
di: "Besin zehirlen
meleri genellikle 
kendiliğinden sınır
lanan tablolar olduğu 
için, çoğunlukla 
kaybedilen sıvının 
ağzından alınan 
sıvılarla telafisi yeter
li olmaktadır. Ancak 
bazı durumlarda mut
lak hekime başvur
mak gerekir. Hangi 
durumlarda doktora 
başvurulmalı ders
eniz; bunlar dışkının 
kanlı olması, hastada 
38.5 derece üzerinde 
ateş olması, 24 saat
te 6 kezden fazla şek
ilsiz dışkılama, 
ishalin 48 saatten 
uzun sürmesi, has
tanın bebek veya 
yaşlı olması, 50 yaşın 
üzerinde bir kişide 
şiddetli karın ağrısı 
ile birlikte ishal 
olması olarak tanım
lanabilir. İshal dışın
da uzun süre giden 
kusmalar nedeniyle 
hasta ağızdan sıvı 
almıyorsa bu durum
da bir sağlık kuru
luşuna başvurul
malıdır. Zehirlenen 
kişilere, ishal 
süresince süt ve 
sütte bulunan lak
tozu içeren diğer 
gıdaların ve kafeinli 
içeceklerin 
tüketilmemesi öner
ilmektedir.

Sağlık Bakanlıgı’ndan

Fast-food (ayak üstü 
beslenme) ürün
lerinin özellikle 
çocuk ve gençler 
tarafından sık tercih 
edilmesinin, yetersiz 
ve dengesiz beslen
me ile birlikte çeşitli 
sağlık sorunlarına 
yol açtığı bildirildi. 
Sağlık Bakanlığı, 
vatandaşları fast- 
food, 'ayak üstü 
beslenme' konusun
da uyardı. Temel 
Sağlık Hizmetleri 
Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
simit, tost, döner, 
lahmacun, pide, 
hamburger çeşitleri, 
soğuk sandviçler, 
pizza, kızarmış 
patates ve parça 
tavuk, balık-ekmek 
gibi fast-food ürün
leri ile beraber 
tüketilen kola, çay ve 
kahve gibi içecekler, 

özellikle çocuk ve 
gençler tarafından 
sık tercih 
edilmesinin, 
yetersiz ve dengesiz 
beslenme ile birlikte 
çeşitli sağlık sorun
larına yol açtığı 
bildirildi.
Açıklamada, fast- 
food sistemi ile 
tüketilen besinlerin 
enerji ve bazı besin 
öğeleri yönünden 
dengeli olmadığına 
dikkat çekilerek, 
fast-food ürün
lerindeki en önemli 
sorunun yüksek 
enerji içermeleri 
olduğu kaydedildi. 
Türk toplumunun 
geleneksel beslenme 
alışkanlıklarında 
yaşanan değişim
lerin ve beslenmeye 
ayrılan zamandaki 
azalmanın, sağlık 
sorunlarına yol 
açtığı vurgulandı.

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.Savcılığı 51310 53

C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 51310 28

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 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 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
MalMüd., 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 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

513 14 25

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
27 Ağustos 2005 CUMARTESİ 

ÖZER ECZANESİ
28 Ağustos 2005 PAZAR 

ERÇEK ECZANESİ

IHol a '?3^l
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2220 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ DERSHANESİ OSS GURUR TABLOSU
Asena GÜLER ODTÜ ENDÜSTRİ MÜH.
Aytaç TÜFEKÇİBAŞI İTÜ İŞLETME MÜH.
Başak FİDAN GALATASARAY ÜNV. ENDİSTRI MUH.
Çiğdem TEMEL HACCETTEPE ÜNV. KİMYA MÜH.(İNG)
Haşan POLAT İTÜ UÇAK MÜH.
Eren YILMAZ İTÜ İMALAT MÜH.
Ayşe Cansu ŞAŞMAZ HACETTEPE ÜNV. ULUS. AR.İLİS. (inq)
A.Aykut ŞENCAN İSTANBUL ÜNV. KAMU YÖNETİMİ
Ahmet AKIN SELÇUK ÜNV. MAKİNE MÜH.
Ahmet AŞÇI BALIKESİR ÜNV. İNŞAAT MÜH.
Ahmet EVİRGEN KOCATEPE ÜNV. İŞLETME
Alev ALP BALIKESİR ÜNV. Bilg. Tek. ve Prog.
Alican TURAN ÇUKUROVA ÜNV. MAKİNE MÜH.
Aslı Sümeyye BAŞ İSTANBUL ÜNV. ORMAN END. MÜH.
Aydan MAVİŞ ULUDAĞ ÜNV. TEKSTİL
Ayşegül GÜNERİ A.İzzet Bavsal ÜNV. DERİCİLİK
Ayşin KORAN BİLGİ ÜNİ. BİLGİSAYAR BİL.
Barbaros ALKAN MUĞLA ÜNİ. TURİZM ve OTEL iş:
Barış VURGUNLU KOCAELİ ÜNİ. Metal, ve Mal. müh.
Beyda Hayret KOKSAL ONSEKİZMART ÜNİ. SINIF ÖĞRT.
Burak YANAR YAKIN DOĞU ÜNİ. İŞLETME
Caner KILIÇ KARAELMAS ÜNİ. TURİZM ve OTEL iş.
Cenaiz HAN AKDENİZ ÜNİ. HALKLA İLİŞKİLER
Cenk ZEREN İSTANBUL ÜNİ. Metal, ve Mal. müh.
Ceren Filiz DAL CAĞ ÜNİ. Uls. Finans(burslu)
Ceren İRHAN S.DEMİRELÜNİ. PAZARLAMA
Ceren ÖZDEMİR KTÜ. İSLETME
Çevriye EMİL DUMLUPINAR ÜNİ. İTHALAT-İHRAÇ AT
Cihan TAMER SELÇUK ÜNİ. OTOMOTİV ÖĞRT.
Cüneyt PA« RAKDAR ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE
Çağdaş AKSAKAL KTÜ. SINIF ÖĞRET.
Dilek ACAR TRAKYA ÜNİ. TURİZM ve OTEL iş.
Doğan GÜRKAN ANADOLU ÜNİ. İKTİSAT
Doğukan DOĞAN MUĞLA ÜNİ. İKTİSAT
Ebru ALTINMAKAS ULUDAĞ ÜNİ. ÇOCUK GELİŞİMİ

Ebru USLU KOCAELİ ÜNİ. KİMYA MÜH.
Emel DEMİR ONSEKİZMART UNI. hemşirelik
Emine ÖZMEN HACETTEPE ÜNİ. HEMŞİRELİK
Emrullah AKBIYIK İTÜ. MİMARLIK
Enes ÖZMEN S.DEMİREL ÜNİ. MADEN MÜH.
Engin ALPARSLAN ULUDAĞ ÜNİ. END. ELEKTRONK
Erdal DEMİREL M KFMAI ÜNİ İKTİSAT
Erdi ÖZER DOKUZ EYLÜL ÜNİ. KAMU YÖNETİMİ
Ersin AYVAZ İSTANBUL ÜNİ. HUKUK FAK.
Esra KARALI KIRIKKALE ÜNİ. BÜRO YÖN. SEKR.
Eşref ACIR ULUDAĞ ÜNİ. ELEKTRİK
Ezgi ÖZCAN BALIKESİR ÜNİ. TURİZM ve Otel iş.
Fatih KAN ULUDAĞ ÜNİ. Bilg. Tek. ve Prog.
Fatma Asla ŞAHIN SELÇUK ÜNİ. OTOMOTİV OGRT.
Fikri KOMİT ANADOLU ÜNİ. ELEKTRİK
Gizem ÇAVUŞOĞLU ANADOLU ÜNİ. TURİZM ve OTEL iş.
Gizem GÖRAL DUMLUPINAR ÜNİ. İŞLETME
Gökhan Caner KOKER MERSİN ÜNİ. OTOMOTİV ÖĞRT
Gökhan DOĞAN ULUDAĞ ÜNİ. TARİH
Gönül Taşkesen TRAKYA ÜNİ. PAZARLAMA
Görkem KARCI A.MENDERES ÜNİ. Turizm iş. Otel kon.
Gülsüm DÖNMEZ SAKARYA ÜNİ. Bilg. Tek. ve Prog.
Gülşah DURAN CELAL BAYAR ÜNİ. Türk DİLİ ve ede.
Gülzar KAYA BALIKESİR ÜNİ. Fen Bilgsi ÖĞRT.
Gürol YENEL MUĞLA ÜNİ. ÇAL. Eko. İlişkiler
Hafize ASA KOCAFI İ ÜNİ SİGORTACILIK
Hande BİLEN A.MENDERES ÜNİ. İŞLETME
Haşan YAHŞİ MERSİN ÜNİ. RADYO SİN. TEL
Hidayet ALTINEL GAZİ ÜNİ. METAL ÖĞRT.
Hüseyin MUTLU EGE ÜNİ. Turizm iş. Otel kon.
İbrahim ATEŞLİ CELAL BAYAR ÜNİ. Makine MÜH.

İlke ÖLMEZ DUMLUPINAR ÜNİ. DERİ KONF.
İlke YAZICI BİLKENT ÜNİ. TURİZM ve OTELİ?
İlknur ÖLMEZTÜRK ULUDAĞ ÜNİ. TURİZM ve OTEL is
İlyas TERZİOĞLU ULUDAĞ ÜNİ. ELEKTRİK
İpek Rabia YİĞİT S.DEMİREL ÜNİ. BÜRO Yön. ve SEK.
İsmail ÖZEN CELAL BAYAR ÜNİ. SOSYAL BİL ÖĞRT
Kaan ÇOKYAVUZ S.DEMİREL ÜNİ. MADEN MÜH.
Kadir DURGUT GAZİ ÜNİ. MALİYE
KağanERGÜN S.DEMİREL ÜNİ. PAZARLAMA
Kamil TURHAN ULUDAĞ ÜNİ. ELEKTRİK
Kerem ATAMAY ULUDAĞ. ÜNİ. VETERİNERLİK
Koray AVAR ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE
M. Ulaş BAYKİZ ATATÜRK ÜNİ. TARİH
Mehmet BARIŞ OSMANGAZİ ÜNİ. ELEK-ELEKT. MÜH.
Mehmet GERÇİK ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE
Mehmet UĞUR ŞENER İTÜ. GEMİ İNŞAAT MÜH:
Meldanur VURMAZ DUMLUPINAR ÜNİ. PAZARLAMA
Melek ACAR PAMUKKALE ÜNİ. BÜRO Yön. ve SEK.
Merih METİN KTÜ. Jeddezi-Fotog. Müh
Merve AYDIN EGE ÜNİ. DERİ MÜH.
Metin KÜÇÜK ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE MÜH
Muammar POLAT MARMARA ÜNİ. METAL ÖĞRET.
Murat ÖZDEMİR BALIKESİR ÜNİ. BÜRO Yön. ve SEK.
Mustafa ÖZYILDIZ MUĞLA ÜNİ. TURİZM ve SEY.is.
Müge GÜRSOY DOKUZ EYLÜL ÜNİ. ŞEHİR B. PLANL.
Mürsel GÜLER DOKUZ EYLÜL ÜNİ. İSLETME
Mürvet Merve KUŞÇU ANKARA ÜNİ. SOSYAL BİLG. öört
Neslihan BAYINDIR KOCATEPE ÜNİ. İŞLETME
Neslihan ÖZDEMİR EGE ÜNİ. TAR. İŞLETMİ
Neziha BAYZAN S.DEMİREL ÜNİ. PAZARLAMA
Nilay UYGUN OSMANGAZİ ÜNİ. BİYOLOJİ
Nur ÇETINAVCI DOĞUŞ ÜNİ. BİL.MÜH. (%50burs)
Nur TAŞAN ONSEKİZMART ÜNİ. SERACILIK
Nurten YILDIRIM ONSEKİZMART ÜNİ. TARİH
Nurullah AKBIYIK KOCAELİ ÜNİ. MİMARLIK
Oğuz YILDIRIM S.DEMİREL ÜNE OTO M ATİ V
Olcay BAYRAK S.DEMİREL UNI. Bil.Tek. VE Proa.
Onur ÖZKAN OSMANGAZİ ÜNİ. İSTATİSTİK
Orhan DEMİR ULUDAĞ ÜNİ. MUHASEBE
Osman ÇATALKAŞ DUMLUPINAR ÜNİ. İŞLETME
Ömer AŞÇI AND. ÜNİ. İSLETMİ
Ömer AYDIN İSTANBUL ÜNİ. DENİZ UL. İŞ MÜH
ÖzgeYUVANÇ ANADOLU ÜNİ. SOSYOLOJİ — *
Öznur ÇINAR BİLKENT ÜNİ. ARK. ve sanat TAR. t
Rasim EFE CELAL BAYAR ÜNİ. SINIF ÖĞRT.
Seçkin KESKİN KOCATEPE ÜNİ. İŞLETME
Seda BAKIR PAMUKKALE ÜNİ. BÜRO YÖN SEK. _.
Seda GUN DOKUZ EYLÜL ÜNİ. SOSYAL BİL. ÖRĞ.
Seher KILIÇ S. DEMİREL ÜNİ. DERİCİLİK —
Selin YAŞAROĞLU SAKARYA ÜNİ. Bil.Tek. VE Proa.
Sercan DEMİR KOCAELİ ÜNİ. TÜRK DİLİ EDE. __
Seval KAPLAN PAMUKKALE ÜNİ. SINIF ÖĞRET. __
Sevcan ÇİL ONSEKİZ MART ÜNİ. SINIF ÖĞRET. _
Sevim BAYKUŞ DUMLUPINAR ÜNİ. İKTİSAT
Sinem ARIKAN ONSEKİZMART ÜNİ. PAZARLAMA
Soner OMAÇ BALIKESİR ÜNİ. KAMU YÖN. __
Suzan YILDIZ ERCİYES ÜNİ. Beslenme. DiyetetikJ
Taner GÖÇEN ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE MÜH.__
Tuba ÇELİKEL S.DEMİREL ÜNİ. MUHASEBE . J
Tuğçe ÇAMDEVIREN KOCATEPE ÜNİ. KİMYA__________ -
Vedat ALTUNKAYNAK TRAKYA ÜNİ. MAKİNE MÜH____
Yasemin TUNA S.DEMİREL ÜNİ. MUHASEBE -—
Yelda AKYÜREK BALIKESİR ÜNİ. KİMYA ÖGR,___ •
Yunus AYDIN DİCLE ÜNİ. MAKİNE MÜH------- -
Yüksel KARACA İZMİR EKO. ÜNİ. TİCARET________ _
Zeynep ÇAĞIL YILDIZ TEKNİK ÜNİ. KİMYA MÜH.____

EN ÇOK KAZANDIRAN DERSHANE
SADECE GEMLİK ŞUBEMİZDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZDİR

Merkez: İstiklal Cad. 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: 514 68 00

Şube: Camikebir Mahallesi Gemlik Caddesi No: 12 ORHANGAZİ Tel: 573 12 00
körfez@körfezfendershanesi.com - info@korfezfendershanesi.com

k%25c3%25b6rfezfendershanesi.com
mailto:info@korfezfendershanesi.com


Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ovada yapılaşma
Gemlik yapılaşma açısından geniş bir 

alana sahip değil.
Bu nedenle, son yirmi yılda Gemlik Ovası 

dediğimiz alanda yanlış bir yapılaşma 
yaşandı. *

Sonunda 1999 depremi herkesin aklını 
başına aldığını sandığımız bir sırada, bu 
dönem, Belediye Meclisi’nde alınan kararla 
gördük ki değişen birşey yokmuş!

Gemlik ovasında yapılaşma bilim 
adamlarının raporlarına göre ele alındı. Önce 
iki kata izin verildi, sonra katlar yükseltildi.

İşin içinde rant olunca, hiçbirşey 
değişmiyor. Giden meclislerle, gelenlerin 
arasında bir farkın olmadığını görüyoruz.

Bu nedenle yeşili olmayan, yolları çarpık, 
modernleşemeyen bir Gemlik’te yaşıyoruz.

Gemlik’in belediye sınırları Rıfat Minare 
Çiftliği’nin ortasında bitiyor. Buradan son
rası Umurbey Belediyesi’ne ait.

Son yıllarda, bu alanda çok güzel işyerleri 
açılıyor. Plan dahilinde yapılan bu yapılar 
Gemlik’in yüz akı olarak görülüyor.

Gemlik’in önünden geçenler, ilçeye giriş 
veya çıkışta temiz, modern işyerlerinin 
önünden geçiyorlar. Bunların biri kısmı 
Gemlik zeytini ve zeytini yağını imal edip 
buralarda satıyorlar.

Ama, arada tek tük de olsa izinsiz 
yapıların olduğunu öğrendik.

Umurbey Belediye Başkanı bu konuda 
ödün vermiyor.

Doğru olan da bu.
İmar planları dışında yapılan her iş kaçak 

yapılaşmaya giriyor.
Güzellikleri bozmamak gerek.

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, belediye sınırları 
içinde mücavir alanlarda bazı kişilerin kendi mülklerine izinsiz 
olarak inşaat başlattıklannı, bunlara izin verilmeyeceğini söyledi.
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, Yalova yolu 
üzerindeki sanayi 
bölgesinde bazı 
mal sahiplerinin 
kaçak olarak 
inşaat yapmalarına 
müsade etmeyecek
lerini söyledi.
Umurbey Sanayi 
Bölgesi’nde imar 
planına uygun olarak 
herkesin inşaat 
yapabileceğini 
söyleyen Güler, 
zabıtanın kaçak 
yapıları araştırmaya 
başladığını söyledi. 
Haberi sayfa 3’de

Zafer Bayramı 
yarın kutlanacak
30 Ağustos Zafer 
Bayramı ve Türk 
Silahlı Kuvvetler 
Günü*nün 83. ncü 
yıldönümü yarın bütün 
yurtta ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde 
törenlerle kutlanacak. 
Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
bugünkü

sınırlarının çizilmesini 
sağlayan büyük 
taarruzun
83. ncü yıldönümü 
nedeniyle, Afyon’da 
bir haftadır Zafer 
Haftası kutlamaları 
coşku ile sürerken, 
yann ilçemizde 
Zafer Bayramı 
törenlerle kutlanacak.

Devlet Hastanesinin 
kolonları inceleniyor 
SSK Hastanesi iken 
Devlet Hastanesi'ne 
dönüştürülen İstiklal 
Caddesi'ndeki 
hastanenin yapısal 
durumunun belirlen
mesi için temel ve 
kolonlarında incele 
meler başlatıldı. 4'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özellik! 
başta c 
herkes 
fli bir a 
alışver 
Ancak 
olanlar 
çocukl 
alışver 
sanıldı 
fli ve k 
Çünkü 
kendi 
ihtiyaç 
tuşum 
keyfin 
bozarl 
arzula 
da alış 
lendir 
Bu du 
anne ! 
hoşur 
ancak 
huysı 
na en 
çevre 
da bu 
rahat 
düşül 
da ya 
fazla 
alışvc 
çocu 
ine b

Sizin

Kupl 
belk 
odas 
malı 
Telsi 
Ame 
or b

A 
Sınıl 
dola

i ded 
gide

4,ncü
Uçurtma 
Şenliği 
yapıldı

Dün 4. ncüsü 
düzenlenen Uçurtma 
Şenliği, Haydariye 
Köyü Dedelik 
Mevkii’nde yapıldı. 
Geçtiğimiz 
yıllarda, Karacaalli 
Köyü Ayvalık 
Yaylası’nda 
yapılmakta olan 
şenliğin, alt yapı 
eksikliği nedeniyle, 
Haydariye 
Köyü’nde piknik 
alanı olarak 
seçilen Dedelik 
Mevkii’nde 
yapılması 
kararının 
alınmasından

sonra, dün şenlik 
gerçekleştirildi.
Dedelik Mevkii’ndeki 
ağaçlar, Türk 
Bayrakları ile 
süslendi.
Şenliğe, 
Kaymakam 
Mehmet 
Baygül de katıldı. 
Vatandaşların da 
piknik yerin9e 
çevirdiği 4. ncü 
Uçurtma Şenliği’ne 
katılanlar havanın 
da güzel olması 
nedeniyle 
neşeli bir gün 
geçirdiler.

ELEMANLAR ARANIYOR
Deneyimli 

✓ AŞÇI ✓GARSON ✓YIKAMACI 
ve ✓ BAYAN KASİYER aranıyor. 

YEMEK + SSK + YOL DAHİL 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur 

ARHAN PETROL 2 KfflS
ELEMAN ARANIYOR

Elektrik konusunda ( 
deneyimli eleman aranıyor 

AYDIN MADENCİLİK 514 01) 60

ÇIRAK ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ilköğretim okulu mezunu
ÇIRAK aranıyor.

UAPCC7 ÖCCCT İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı riUmCfa VlvLİ Stüdyo Prestij yanı No: 3/B GEMLİK

Balık yasakları 31 Ağustos 2005 akşamı sona eriyor

Balıkçılar faize açılmaya ha

1 Mayıs tarihinde 
başlayan av 
yasakları, 3l 
Ağustos günü 
saat 24.oo’de 
sona eriyor.
4 aydır denize 
açılmayan 
balıkçılar, bu arayı 
teknelerini ve 
ağlarını onararak, 
geçirdiler.
Tarım ve Orman

Bakanlığı Su Ürün
leri Yönetmelikleri 
uyarınca, balıkların 
yavrulama 
dönemine gelen 
yasak süresince, 
küçük kıyı 
balıkçıları ile 
oltacıların dışında 
büyük tekneler 
denize açılamadı. 
Balıkçılar, her yıl 
olduğu gibi bu yıl

da 4 ay süre ile 
denizlerde av 
yapmamaları 
nedeniyle 
mağdur duruma 
düştüklerini, 
küçük olarak 
av yapan teknelerle 
yeterince 
mücadelenin
bu yıl yapılmadığını 
söylediler.
2 gün sonra

denize açılacak 
olan balıkçılar, 
son bakımlarını 
yaparak, onarılan 
ağlarını teknelerine 
almaya başladılar. 
Balıkçılar, yeni 
sezonun bereketli 
geçmesini umarken, 
petrol fiyatlarının 
yüksekliğinden 
yakınıyorlar.

Giresunlular 
şehitler '> ' 'W

için mevlitJ .

okuttu

Giresunlular Kültür ve 
Dayanışma Derneği, 
dün akşam yatsı 
namazından sonra, 
dernek lokalinde 
Afyon savaşlarında 
47. Alay’da şehit 
düşen hemşehrileri 
için mevlit okuttu. 
Dernek Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
Afyon’un düşman 
işgalinden kurtulması 
sırasında,

Başkumandanlık Meydan 
Muharebesi’ne katılan ve 
bu savaşta 47. nci Alay’da 
düşmana karşı savaşan 
3 bin Giresunlu’nun 
şehit düştüğünü 
belirtilerek, onları bir 
kez daha saygıyla 
andıkları açıklandı.
30 Ağustos günü yapıla* 
cak törenlere katılmak 
için dün Gemlik’ten bir 
otobüs Giresunlu, 
Afyon’a hareket etti.

ADNAN TURAN 
Her türlü araç devir

Yeni kayıt
Plaka , Ruhsat, Fenni muayene

Sigorta işlemleri yapılır. .

ıl KJ'öaS ■=»
Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26
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Büyükşehir 
Belediyesi 

korsan ‘S’ lere 
geçit vermiyor

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
belediye sınırları içinde mücavir alanlarda bazı 
kişilerin kendi mülklerine izinsiz olarak inşaat 

başlattıklarını, bunlara izin verilmeyeceğini söyledi.

Yeni çıkartılan 5216 
sayılı kanun gereği 
denetim hakkı 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
geçen servis 
araçlarına ruhsat
larının verilmesin
den sonra trafik 
zabıta ekipleri,

I "S" plakasız servis 
çeken araçlara karşı 
uygulamasını 
sürdürüyor.
Trafik zabıtası 
tarafından yapılan 
uygulamalarda 
560 araç kontrol 
edilirken, bunlardan 
"korsan çalıştıkları" 
iddiasıyla 49'u 
trafikten men edildi. 
144 araç sahibine 
ise 120'şer YTL 
para cezası kesildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Müdürü Hüseyin 
Koçak, kanun 
gereği 'S' plakalı 
servis araçlarının 
çalışma 
ruhsatlarının 
verilme ve denetim 
görevinin 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
geçtiğini belirterek, 
şunları kaydetti: 
"Bu konuda 
yaşanılan sıkıntıları 
ortadan kaldırmaya 

kararlıyız.
2 bin 643 'S' 
plakalı araca 
çalışma ruhsatı 
verdik. Ruhsatları 
verdikten sonra 
korsan çalışanlara 
yönelik denetimler
imizi artırdık. 
Bursa'da izinsiz 
çalışan 'S' plakalı 
servis araçlarına 
müsaade etmeye
ceğiz. Nasıl ‘T’ 
plakası olmayan 
taksicilik, 'D' 
plakası olmayan 
dolmuşçuluk 
yapamıyorsa, 
’S' plakası olmayan
larda servis taşı
macılığı yapamaz. 
Can taşıyan ve 
büyük sorumluluğu 
sahip olan servis 
taşımacılığında 
korsan çalışmaya 
izin vermeyeceğiz. 
Bursa'da yaşayan 
herkesin kentlilik 
bilinci ile bu 
konuya duyarlı 
olmalarını 
istiyoruz." 
Koçak, son 
olarak servis 
aracıyla iş yapan 
vatandaşların ve 
şirketlerin kaçak 
değil ruhsatlı 
araçları tercih 
etmelerini istedi.
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SSK Hastanesi iken Devlet Hastanesine dönüştürülen hastanenin kolonlarından çimento örnekleri alınıyor

Devlet Hastanesi'nin kolonları inceleniyor
Gemlik’te Devlet 
Hastanelerinin 
tek elden 
yönetilmesinin 
kararının 
alınmasından 
sonra, tabelası 
indirilen Gemlik 
Sahil Kadın 
Doğum ve Çocuk

Hastanesi'nin yerine 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi tabelası 
asılırken, hastanede 
bina kolonlarında 
testler yapılmaya 
başlandı.
SSK Hastanesi’nden 
Devlet Hastanesi'ne 

dönüşmesinden 
sonra üç kez ismi 
değişen İstiklal 
Caddesi'ndeki 
üç katlı hastanenin 
zemin katındaki 
kolonlardan 
çimento örnekleri 
alınarak, 
laboratuvarlarda 

incelenecek. 
Bunun için özel 
sektöre verilen 
iş çalışmalarına 
geçtiğimiz 
günlerde başlandı,. 
Muammer 
Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi 
Opr. Dr. Mehmet 
Küçükkeçe, 
İl Sağlık Müdürünün 
geçtiğimiz günlerde 
ilçeye gelerek, 
hastanede 
incelemeler yaptığını, 
hastanenin 
kendilerine 
bağlanmasından 
sonra, yeni bir 
organizasyona 
geçtiklerini 
belirterek., 
şunları söyledi: 
“Öncelikle 
hastane binasının 
durumu 
konusunda 
sağlıklı bir bilgi 
edinmek için 
kolonlarda araştırma

yapmak için bir 
kuruluş ile 
anlaşıldı.
Kuruluşun teknik 
elemanları 
hastanemize 
gelerek, örnekler 
almaya başladı. 
Bu örneklerin 
sonuçlarının 
alınmasından 
sonra hastane 
konusunda 
sağlıklı bilgiler 
elde edip, ona 
göre yeniden 
narım çalışmaları 
başlatılacak.

Hastanede çalış
malar eskisi gibi 
devam etmekte. 
Poliklinik ve 
yataklı tedavi 
hizmetleri 
verilmektedir. ” 
Öte yandan, 
hastanenin eski 
Başhekimi Çocuk 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Nejet Ciğerli’nin 
yeni düzenlemede 
Hastane Başhekim 
Yardımcılığı 
ünvanı ile görevini 
sürdürdüğü 
öğrenildi.

Marmara Bölgesinde 
palamut bereketi

Balıkesir'in 
Bandırma 
Körfezi’nde palamut 
bolluğu yaşanıyor. 
Marmara Denizi'nde 
süren av yasağından 
etkilenmeyen küçük 
balıkçı sandal ve 
teknelerinin avladık
ları palamutlar, sey
yar balıkçılarda tane
si 4 milyon liraya 
satılıyor.
Öte yandan büyük 
tekneler de, 1 
Eylül'de balık av 
yasağının sona 
ermesini bekliyor. 
Büyük tekneler, 
denize açılmak için 
limanda son hazırlık
larını yapıp bek
lerken, bu yıl pala

mut balığı 
bolluğu 
yaşanacağını 
belirten balıkçı 
Ahmet Geçici, 
"Bizim 1 trilyonluk 
büyük gırgırlarımız, 
1 Eylül sabahı 'vira 
bismillah' diyerek 
Marmara Denizi'ne 
palamut avına çıka
cak. Balık av yasağı 
boyunca Marmara'da 

bol balık üredi. 
Eylül, Ekim; Kasım 
aylarında vatan
daşlar bol bol ucuz 
palamut yiyebilecek. 
Anadolu'nun 
yanısıra
İstanbul'un bile balık 
ihtiyacını Bandırma 
ve Kapıdağ 
Yarımadası'ndaki 
balıkçılar 
karşılıyor" dedi.

5 r'/.zi n JEj J
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18
KSrfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN



29 Ağustos 2005 Pazartesi HABER Sayfa 5

‘Mortage’ sisteminde geri sayım başladı
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
Ekonomi 
Koordinasyon 
Kurulu'nun dünkü 
toplantısında ele alı
nan "Mortgage" sis
temiyle ilgili yasal 
düzenlemenin Meclis 
açılır açılmaz 
sevkedileceğini açık
ladı. Şener, Mortgage 
sisteminin uygu
landığı ülkelerdeki 
gibi faizlerin 1 
puanın altına düşe
ceğini söyledi. 
Başbakan Yardımcısı 
Şener, Başbakanlık 
Merkez Bina'da 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
Ekonomi 
Koordinasyon 
Kurulu'nun 
gündemine ilişkin 
bilgi verdi.
Kurulun ana gündem 
maddesini konut 
edindirme sistemiyle 
ilgili çalışmaların 
oluşturduğunu 

belirten Şener, 
Mortgage sistemiyle 
ilgili yasal ve idari 
düzenlemelerin 
yapılacağını kaydetti. 
Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun (SPK) 
daha önce bu konuda 
kanun taslağı 
hazırlaması için 
görevlendirildiğini, 
bir senelik çalışmanın 
ardından çalışmanın 
kurula sunulduğunu 
ifade eden Şener, 44 
maddelik yasa 
taslağının kurul 
üyeleri tarafından 
değerlendirildiğini 
vurguladı. Taslağın 
1. ve 6. maddelerinin 
İcra ve İflas 
Yasası'nda değişiklik 
öngördüğünü, söz 
konusu değişiklik
lerin sistemin sağlıklı 
işlemesi için gerekli 
olduğunu dile getiren 
Şener, 7. ve 22. mad
deleriyle SPK 
Kanunu'nda değişik
lik ve ilaveler yapıl
masının planlandığını 

açıkladı. Sistemin 
çatısını bu madr 
delerin oluşturduğu
na işaret eden Şener, 
"Bitmemiş konutların 
da sistemden yarar
lanmasına yönelik 
öneri ve talepler 
olmuştur. Bu da 
değerlendirilmeye 
alınmıştır. Bankacılık 
sektörünü temsilen 
arkadaşlar bitmemiş 
konutların da sistem
den yararlanmasına 
bir engel olmadığını 
söyledi. SPK'nın 
görüşü biraz farklı. 
Birlikte tekrar gözden 
geçirilecek. Ancak 
bitmemiş konutların 
da sistemden yarar
lanması faydalı ola
cak" dedi. Taslak 
çalışmanın 23. ve 
27. maddelerinin 
Tüketicinin 
Korunması 
Kanunu'nda değişik
lik öngördüğünü, bu 
konuda herhangi bir 
ihtilaf olmadığını vur
gulayan Başbakan

Yardımcısı Şener, 
taslağın 28. ve 39. 
maddelerinin de 
vergiyle ilgili işleyişi 
düzenlediğini söyledi. 
Söz konusu 
maddelerin vergi 
ayrıcalıkları 
öngördüğünü ancak 
üç maddeye itiraz 
eden Maliye 
Bakanlığı'nın konuyu 
yeniden değerlendire
ceğini belirten Şener, 
"Büyük ölçüde taslak 
üzerinde mutabakat 
oluştu. Bazı mad
delerin tekrar redakt- 
eye ve küçük düzen

lemeye ihtiyacı var" 
diye konuştu. Meclis 
açılır açılmaz 
tasarının TBMM'ye 
sevkedileceğini de 
duyuran Şener, 
Meclis'in ilk gün; 
lerinde sözkonusu 
düzenlemenin gün
deme geleceğini 
söyledi.
"TÜRKİYE, BU 
SİSTEME MUTLAKA 
GEÇMELİDİR" 
Gazetecilerin 
"Mortgage sisteminin 
uygulandığı ülkelerde 
faizler yüzde Tin altı
na düştü. Türkiye'de 

de bu olacak mı?" 
yönündeki sorusu 
üzerine Şener, 
hükümetin uzun 
vadeli konut finans
manı olan Mortgage 
sisteminden bahset
meye başlamasının 
ardından piyasalarda 
birtakım düzenlemel
er ortaya çıktığını 
hatırlattı.
Düzenlemenin henüz 
uygulamada olma
masına karşın bazı 
bankaların Mortgage 
sistemindeki gibi 
uzun vadeli konut 
kredisi vermeye 
başladığını, bunun 
olumlu bir gelişme 
olduğunu ifade 
eden Şener, 
"Ancak bu krediler 
Mortgage sistemin 
kapsamında verilen 
krediler değil. 
Tüketici kredisi kap
samında verilmiştir. 
Mortgage sisteminde 
faizlerin daha düşme
si gerekiyor" değer
lendirmesini yaptı.

GEMLİK’TE BİR İLK

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

S SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
✓ ULTRASONOGRAFİ (US)
V RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ
✓. GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.30 17.00
Dr. Ertan OKAY 

Radyoloji Uzmanı

SPİRAL BİLGİSRVRRU TOMOGRAFİ

UITRRSONOGRRFİ
Merkezimizde en son teknoloji Ultrasonografi 

Cihazı bulunmaktadır.
Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar hastalık

larını teşhis edebilmekteyiz.
Gebelikte kullandığımız dünyanın en gelişmiş
4 boyutlu Ultrasonografi cihazıyla bebeği anne 

karnında canlı bir şekilde renkli olarak görmekteyiz.

ACİL 
DURUMLARDA 

24 SAAT 
5136529 NOLU 
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.

TEL: 513 65 29 • 30
FAK: 513 65 18

Adres: Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
Dutluk Sok No: 3 -GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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El Kaidemden 
eylem hazırlığı

:ilipinlerde patlama: 24 yaralı

- El Kaide 
Örgütü'nün Irak'taki 
lideri Ürdünlü Ebu 
Musab el 
Zarkavi'nin 
Avrupa'da büyük bir 
saldırı hazırlığı 
içinde olduğu ileri 
sürüldü. ABD'de 
yayınlanan Time 
dergisi, AvrupalI 
istihbarat kay
naklarına 
dayandırdığı 
haberinde, 
Zarkavi'nin 
Avrupa'da büyük bir 
saldırı gerçek
leştirmek üzere çok 
iyi eğitilmiş militan
larla hazırlıkları göz
den geçirmekte 
olduğunu bildirdi. 
Dergi istihbarat 
raporlarının kay

nağını belirtmezken 
Zarkavi'nin Türkiye 
ve İran'da uykuda 
bulunan hücrelerle 
konuştuğunu ve 
diğer bir El Kaide 
lideri ile irtibat kur
duğunu belirtti.
Türkiye ve İran'daki 
hücrelerin 
Avrupa'da daha 
önce El Kaide ile 
bağlantısı olmayan 
cihad grupları ile 
irtibata geçmiş ola
bileceğini belirten 
Time, Fransız terör 
uzmanı Roland 
Jacquard'ın 
"Avrupa'daki umut
suz ve daha az 
tecrübeli grupların 
Zarkavi'nin etkisi 
altında olmasından 
korkuyoruz" şek

linde konuştuğunu 
kaydetti.
İstihbarat bilgi
lerinin geçen 
Mayıs'ta 
Pakistan'da 
yakalanan El 
Kaide liderlerinden 
Ebu Faraj el 
Libbi'nin 
sorgulamasında 
elde edilmiş 
olabileceği ifade 
edildi. Avrupai) 
yetkililer, 
Zarkavi’nin el 
Libbi'ye yazdığı 
bir mektupta 
Ürdün, Türkiye, 
Suriye ve 
Lübnan'da 
eğitim kampları 
kurulmasından 
bahsettiğine 
dikkat çekti.

- Filipinler'de bir 
feribotta meydana 
gelen patlamada ilk 
belirlemelere göre 
24 kişi yaralandı. 
Filipin Donanma 
Komutanlığı, 
Basilan adasındaki 
Lamitan kentinde 
yolcuların feribota 
bindiği sırada 
patlama meydana 
geldiğini ve olayda 
24 kişinin yara
landığını bildirdi 
Patlamaya el yapımı 
bir bombanın neden 
olduğu tahmin

Sünniler taslağı reddetti
Irak'taki yeni 

anayasa tartışmaları 
çerçevesinde Sünni 
müzakereciler, 
anayasa taslağını 
reddettiklerini ve 
BM ile Arap 
Birliği'nin 
müdahale etmesini 
istediklerini 
açıkladılar.

edilirken olayla 
ilgili soruşturmanın 
devam ettiği 
bildirildi.
Yaralananlar arsın
da çocukların da 
olduğu belirtildi.

Anayasa hazırlama 
sürecinde yer alan 15 
Sünni müzakereci 
tarafından yapılan 
ortak açıklamada, 
"Taslakta yer alan 
maddeleri kabul 
etmediğimizi, 
reddettiğimizi 
ilan ediyoruz" denildi. 
Abdül Nasır El

10 Ağustos'ta 
Zamboanga'da 
Ebu Sayyaf örgütü 
nün üstlendiği 
bombalama olayın
da da 26 kişi 
yaralanmıştı.

Canabi tarafından 
okunan Sünni 
müzakerecilerin bu ilk 
ortak açıklamasında, 
taslağın geçmemesi 
için Arap Birliği, 
Birleşmiş Milletler ile 
diğer uluslararası . 
örgütlere müdahale 
etmeleri çağrısında 
bulundukları belirtildi.
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Türkiye’de 702 kişiye 
1 doktor düşüyor

Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, "Ülkemizde 
nüfusa göre hekim 
açığı bulunmaktadır 
ve ülkemiz Dünya 
Sağlık Örgütü 
Avrupa Bölgesi'nde 
52 ülke arasında 
hekim sayısı 
bakımından 52. 
sırada olup, sonun
cudur" dedi 
Akdağ, Denizli 
Milletvekili Ümmet 
Kandoğan'ın soru 
önergesine verdiği 
yazılı cevabında, 
Türkiye'nin sağlık 
sistemi konusunda 
önemli açıklamalar
da bulundu. "Ülkem
izde 702 kişiye bir 
hekim, 10 bin kişiye 
26.1 yatak düşmek
tedir" diyen Bakan 
Akdağ, "Hekimlerin 
muayene süreleri 
sağlık kuruluşunun 
hizmet alanına, 
hastalığın türüne, 
hasta sayısına 
bağlıdır. Aynı zaman
da hastanenin fiziki 
mekan ve uzman 
sayısına göre de 
değişiklik arz etmek
tedir. Önceleri bu 
süre ortalama 3-5 
dakika oranındayken 
hükümetimiz döne
minde yapılan çalış
malar sonucu 5-10 
dakikaya kadar yük
selmiştir. Ancak bu 
süreleri dahi yeterli 
görmek mümkün 
değildir. Sağlıkta 
dönüşüm programı 
çerçevesinde 
altyapısı uygun olan 
hastanelerimizde 
klinik isteyen her 
hekime bir oda 
aynlarak poliklinik 
hizmet verilen oda 
ve hekim sayısı 
artırılmaktadır.
Böylece her hastaya

SATILIK DAİRt
Gemlik Girişi 

Emircan Yapı Kooperatifi
B/Blok Kat: 3 

Deniz Manzaralı, 
Çift Banyo, 

Doğalgaz tesisattı 
Müroccot: 0.532 346 33 44

daha uzun muayene 
süresi ayrılabilecek
tir. Hedefimiz 
muayene süresini 
ortalama 10 dakika 
üzerine çıkarmaktır" 
ifadelerine yer verdi. 
Bakan Akdağ açıkla
malarında, 
Türkiye'de nüfusa 
göre önemli ölçüde 
hekim açığı bulun
duğunu belirterek, 
"Ülkemizde nüfusa 
göre hekim açığı 
bulunmaktadır ve 
ülkemiz Dünya 
Sağlık Örgütü 
Avrupa Bölgesi'nde 
52 ülke arasında 
hekim sayısı 
bakımından 52. sıra
da olup, sonuncud
ur. Örnek verilecek 
olursa bu sıralama
da Litvanya 7., 
Estonya 27., 
Makedonya 44., 
Azerbaycan 13. ve 
Ermenistan 14. sıra
da yer almaktadır.
Hastane yatak sayışı 
açısından 190 bin 
kişiye düşen 26.1 
yatak sayısı 
gelişmekte olan 
ülkeler için 
öngörülen 10 bin 
kişiye 30 yatak 
ölçüsüne yakın bir 
sayıdır. Bu sayı 
Hollanda'da 108, 
Fransa'da 82, 
Belçika'da 73, 
Makedonya'da 49,

İngiltere'de 41 ye 
İsveç'de 36'dır.
Ancak yeni tedavi 
yaklaşımları açısın
dan bu ülkelerde de 
yatak fazlalıkları 
gündeme gelmekte
dir. Hekim açığının 
giderilmesi ve ihtiy
acımız olan hekim
lerimizin yetiştirilme
si için gerekli gir
işimler başlatılmıştır. 
Ancak YÖK, Üniver
siteler ve Meslek 
Örgütlerinin de bu 
çaiışmaiara aktir 
katılımı ve katkısı 
önemlidir" ifadelerini 
kullandı.
Bakan Akdağ'ın 
açıklamalarına göre, 
Türkiye ve AB 
ülkelerinde hekim 
başına düşen nüfus 
ve AB ülkelerine 
göre Türkiye'deki 
hekim ihtiyacı şöyle: 
İç Hastalıkları: AB 
ülkeleri ortalaması 4 
bin 484 Türkiye 22 
bin 257, AB ortala
masına göre hekim 
ihtiyacı 12 bin 644 
Kardioloji: AB 
ülkeleri ortalaması 
13 bin 891, Türkiye 
70 bin 929 , AB orta
lamasına göre hekim 
ihtiyacı 4 bin 110 
Ruh sağlığı: AB 
ülkeleri ortalaması 7 
bin 518, Türkiye 75 
bili 052, AB ortala
masına göre hekim 
ihtiyacı 8 bin 489 
Göz: AB ülkeleri 
ortalaması 11 bin 
903, Türkiye 40 bin 
272, AB ortalaması
na göre hekim 
ihtiyacı 4 bin 202 
KBB: AB ülkeleri 
ortalaması 11 bin 
903, Türkiye 40 bin 
272, AB ortalaması
na göre hekim ihtiy
acı 2 bin 610 
Plastik Cerrahi: AB 
ülkeleri ortalaması 
90 bin 777, Türkiye 
257 bin 246, AB orta
lamasına göre hekim 
ihtiyacı 506________

Diplomalı kasiyer ve 
tezgahtarlar geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı 
Ticaret Liseleri'ne 
"Perakendecilik ve 
Mağaza Yönetimi" 
ismi altında yeni bir 
alan koymaya hazır
lanıyor. Bakanlık, 
Türkiye'de kayıtlı isti
hdamın yüzde 12 ile 
yüzde 15'ini 
sağlayan ve 60 mil
yar doları aşan 
ciroyu bulan perak
endecilik sektörünün 
bu hızlı ilerleyişine 
paralel olarak bu 
alanın ders olarak 
okutulmasını karar
laştırdı. Böylece Milli 
Eğitim sektöre 
yetişmiş diplomalı 
insan gücü yetiştire
cek. MEB'in bu kararı 
Alışveriş Merkezleri 
ve Perakendeciler 
Derneği ile Birleşmiş 
Markalar Derneği 
tarafından da kabul 
gördü 
20Ö5-2006 eğitim- 
öğretim yılında tüm 
liselerde olduğu gibi 
Anadolu Ticaret 
Liseleri'nde de genel 
liselerle birlikte ortak 
derslerin verilmesi 
sebebiyle 
"Perakendecilik ve 
Mağaza Yönetemi" 
alanı, lise 2. sınıftan 
itibaren seneye 
başlayacak. 9. sınıfta 
yani bu sene ise 
öğrencilere yeni 
alana ilişkin tanıtım 
programları uygu
lanacak. Türkiye'nin 
çeşitli illerinde açılan 
ve açılması plan
lanan mağazalar ve 
alışveriş merkez
leriyle birlikte 200 
bini aşan perak
endecilik sektörünün 
incelikleriyle öğren
ciler asıl 10. sınıfta 
tanışmaya başlaya
caklar.
"Perakendecilik ve 
Mağaza Yönetemi" 
Alanını seçen öğren
ciler, yeni alanın 
altında verilecek, 
"Satış Yönetimi, 
Mağaza Yönetimi, 
Ürün ve Stok 
Yönetimi, Pazarlama 
Satış Dalı, Reyon ve 
Mağaza iç Dizaynı" 
dallarında eğitilecek
ler. Ticaret ve Turizm 
Genel Müdürlüğü, 
yeni alanla ilgili tüm 
çalışmalarını 
sürdürürken, yeni 
alanın okutulmaya 
başlamasıyla birlikte 
bu sene perak

endecilik ve mağaza
cılık alanıyla çeşitli 
sertifika programları 
başlatılacak. Genel 
Müdürlük, uyguladığı 
modüler sistemle 
kendisine ait tüm 
okullardaki program
larını Türkiye'deki 
gelişen ve değişen 
sektöre! ve piyasa 
şartlarına göre 
değiştirmeyi 
sürdüreceği bildirildi. 
Yeni alanın okullarda 
okutulmasıyla birlik
te bu alandan mezun 
olan öğrenciler, 
mağazacılık sek
töründe aranan isim
ler olacak. Bakanlık, 
Alışveriş Merkezleri 
ve Perakendeciler 
Derneği ile Birleşmiş 
Markalar Derneği'yle 
yaptığı çalışma 
çerçevesinde öğren
ciler daha mezun 
olmadan Migros, 
Tansaş gibi 200 bini 
aşmış durumdaki 
büyük mağazalarda 
staj görecekler. 
Eğitimleri süresince 
bu mağazalarca 
öğrenciler destek
lenip burs verilecek. 
Ticaret Liselerinden 
mezun olan öğrencil
er, staj görüp burs 
aldıkları mağazalarca 
istihdam edilecek. 
PERAKENDE 
SEKTÖRÜNÜN 
BUGÜNKÜ DURUMU 
Bugün Türkiye'de 
200 binin üzerinde 
perakende satış nok
tası bulunuyor.
Toplam perakende 
tüketiminin yüzde 
65'ni gıda, yüzde 
35'ni gıda dışı tüke
tim oluşturuyor. 
Türkiye'deki perak
endecilik pazarı ciro
su 60 milyar dolar. 
Ayrıca Organize per
akendecilik pazarı 20 
milyar dolar 
düzeylerinde 
Sektör yetkilileri, 
organize perak
endenin zincir mar
ketler, hipermarketler 
ve süpermarketleri 
içine organize 

olmuş, her şeyi kayıt 
altında olan kurum
sal bir sektör 
olduğunu belirtiyor
lar. Türkiye'ye göz 
kırpan yabancı per
akendecilerin 
Türkiye'yi yakın tak
ibe aldıklarını 
belirten sektör yetk
ilileri, özellikle 
Almanların Hard 
DisĞount'ların Obi 
mağazaları olduğunu 
belirtiyorlar.
Anadolu Ticaret ve 
Turizm Liseleri, ken
dini çağın gerekler
ine yönelik insan 
gücü yetiştıre- 
bilmeleri için ve pro
gramlarının günün 
şartlarına göre 
uyarlayabilmek için 
'modüler' eğitim sis
temini kullanıyor. 
Genel Müdürlük, 
geçtiğimiz yıl, eğitim 
sistemini modülere 
geçirerek, anlamını 
ve önemini yitirmiş 
programlarını devre 
dışı bırakmıştı. Bu 
çerçevedeki çalış
malar doğrultusunda 
güncelliğini kaybet
miş alan ve dersleri 
okullarından kaldıran 
Anadolu Ticaret ve 
Turizm Liseleri mod
üler sistemle birlikte 
şuan Ticaret Meslek 
Liseleri'nde; 
Muhasebe ve 
Finsman, Büro 
Yönetimi ve 
Sekreterlik, 
Pazarlama, 
Bilgisayar alanları 
bulunuyor ve her 
alanda uzman 
yetişmiş kalifiye 
insan gücü 
yetiştiriyor.
Anadolu Otelcilik ve 
Turizm Meslek 
Liselerinde Yiyecek- 
İçecek Hizmetleri, 
konaklama, Seyahat 
işletmeciliği alanları 
bulunuyor. Anadolu 
İletişim Meslek 
Liselerinde ise 
Gazetecilik, Radyo- 
Televizyon ve Halkla 
İlişkiler Tanıtım 
alanları yer alıyor.
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Baykal; “Hükümet rehavetten sıyrılmalı” Ağar’dan hükümete sert tepki
CHP Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal, terör 
örgütünün 
silahını elinde 
tutarak devlete 
şart koştuğunu, 
hükümetin ise 
bu konudaki 
aczini sessi
zliğiyle ört
tüğünü bildirdi 
Baykal, yaptığı 
yazılı açıklama
da, terör ve 
ekonomi konu
larındaki son 
gelişmelere 
dikkat çekti. 
Türkiye'nin 
2002 yılında 
verdiği 15.5 mil
yar dolarlık dış 
ticaret açığının

I 2004 yılında 
34.4 milyar 
dolara yük
seldiğini, 2005 
yılında da 40 
milyar doların 
üzerinde bir 
rakama doğru 
gittiğini belirten 
CHP Genel 
Başkanı Baykal, 
dış ticaret 
açığının yanı 
sıra cari açık ve 
borçların da

giderek arttığını 
vurguladı.
Türkiye'nin, 
kendi ekonomik 
politikasını 
yönetebilir bir 
ülke olmaktan 
uzaklaşmaya 
başladığını 
kaydeden 
Baykal, bunun 
Türkiye'nin 
kendi kazan
madığı kay
nakları önemli 
ölçüde tüketme 
alışkanlığı içine 
girdiğini göster
diğini dile getir
di. Baykal, 
Hükümetin, 
rehavetten, yaz 
uykusundan 
sıyrılması 
gerektiğini, bu 
sorunları 
çözmek için ikti
dara geldiğini 
hatırlaması 

gerektiğini 
kaydetti 
Hükümetin 
hatırlaması 
gereken bir 
diğer önemli 
konunun da 
terörle 
mücadele 
sorumluluğu 
olduğuna dikkat 
çeken Baykal, 
"Bunun için 
kafaların çok 
net olması 
lazımdır. Zafer 
haftasındayız. 
Bu hafta bir kez 
daha kararlılıkla 
ifade etmeliyiz 
ki, Türkiye'nin 
kuruluşunun 
altında yatan 
çok temel bir 
anlayış vardır. 
Bu anlayış, 
Türkiye'yi 
kuranların 
anlayışıdır". 

dedi. 
Baykal 
şöyle 
devam etti: 
"Ayrıca 
kabul 
edilmelidir 
ki, etnik, 
kimlik
sosyal 

yaşamın insani 
hakların doğal 
bir parçasıdır. 
Herkes soyunu 
sopunu, 
babasını, 
atasını, dedesini 
bilecek. Kendi 
kimliği ile iftihar 
edecek. Kimse 
kimseden daha 
üstün değil. 
Birbirimize 
saygı göstere
ceğiz ama bu 
farklılıklara 
siyasi ve hukuki 
bir anlam ifade 
etmeyeceğiz. 
Bu farklılıklara 
siyaset ve 
hukuk hak fark
lılaşması 
getirmeyeceğiz. 
Bireyin her türlü 
kimliği, inancı, 
mezhebi, dini 
hepsi saygı 
değer olacak." ,

DYP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar, 
hükümetin, 
memurlarla geldiği 
toplu görüşmelerle 
ilgili olarak, "Önerdik
leri zammın enflasy
on oranının altında 
olması, memuru 
açlığa mahkum edip 
faizcilerin servetler
ine servet katması 
demektir" dedi 
DYP Genel Başkanı 
Mehmet Ağar, bugün 
yaptığı yazılı açıkla
mada memurların 
hükümetle yaptığı 
toplu görüşme 
sürecini değerlendir
di. Memur 
sendikalarıyla toplu 
görüşme masasına 
oturan hükümetin 
sınıfta kaldığını ileri 
süren Ağar, AK Parti 
iktidarının, ciddiyetle 
üzerinde tartışılabile
cek hiçbir teklifi 
masaya koyamadığını 
ifade ederek, "AK 
Parti iktidarı, yalnızca 
tuzu kuruların 
hükümeti olduğunu 
toplu görüşme 
masasında bir kez 
daha kanıtlamıştır. 
Hani AK Parti diğer
lerinden farklıydı? 
Yazık ki bunlar da

geçmişte olduğu gibi 
memurun grevli topla 
sözleşme hakkını 
tanımamakta yeminli 
olduklarını göster
mişlerdir. Hükümet 
sanki Anayasa 
değişikliğiyle ilgili 
muhalefetten destek 
istemiş ve bulamamış 
gibi memura 'Gidin 
muhalefeti ikna edin' 
diyerek topu taca 
atmaya çalışmaktadır. 
Bu çirkinlik yet
mezmiş gibi bir de 
'Grev hakkının ver
ilmemesinin suçlusu 
sendikalardır' diye
bilecek kadar akıldan 
uzaklaşmaktadır" 
ifadelerine yer verdi 
Hükümetin, "Memur 
maaşlarriçin önerdiği 
komik artışlarla 
'Hükümet uzlaşma 
arıyor' görüntüsü 
yaratmaya 
çalıştığını", bunu 
anlamanın mümkün 
olmadığını savunan 
Ağar şöyle dedi: 
"Önerdikleri zammın 
enflasyon oranının 
altında olması, 
memuru açlığa 
mahkum edip faizci
lerin servetlerine 
servet katması 
demektir. Ülkeyi iç ve

dış borç batağına 
sürükleyerek halkı 
isyan noktasına 
getiren bu iktidarın, 
ülkenin belkemiği 
üreticilerimize 
desteği, dışarı 
ödediği 2 haftalık 
faiz, memura teklif 
ettiği zam ise 1 haf
talık faiz kadardır. 50 
milyon insanımıza, 
dışarı ödedikleri 3 
haftalık faizi reva 
gören bir iktidardan 
kim hayır görebilir?' 
Hiçbir hükümetin mil
lete ait kaynakları 
başkalarına vere
meyeceğini 
kaydeden Mehmet 
Ağar, "Millete ait 
kaynaklar yine 
millete adilce 
dağıtılır. Siz kurallar 
çerçevesinde 
davranması 
gereken 

görevlilersiniz, 
milletin kaynaklarını 
keyfine göre 
dağıtma lüksü bulu
nan hanedan sülalesi 
değilsiniz. Demokrasi 
havarisi kesilip, IMF 
memurluğuna soyun
muş bu iktidardan 
hesap sorulacak gün 
uzak değildir" açıkla
masında bulundu.
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Vergi borçlularına yurtdışı yasağı Barbarosca
Barbaros BALMVMCU

Üniversite 2005 oyunları

Vadesinde öden
meyen gümrük vergi
leri tahsilinin 
güvence altına alın
ması ve tahsilatının 
hızlandırılmasına 
yönelik olarak, 
yükümlülerin 
yurtdışına 
çıkışlarının 
engellemesinin

usul ve esasları 
belirlendi.
Gümrük 
Müsteşarlığı'nın 
yurtdışına 
çıkış tahdidine 
ilişkin Gümrük Genel 
Tebliği Resmi 
Gâzete'nin dünkü 
sayısında yayımla
narak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, yürürlükteki * 
mevzuat uyarınca 
ithalat ve ihracatta 
öngörülen gümrük 
vergileri, eş etkili 
vergiler ve eş 
etkili mali yükler 
ile tarım politikası / 
veya işlenmiş 
tarım ürünleriyle 
ilgili özel

düzenlemeler 
çerçevesinde 
alınan ithalat 
ve ihracat 
vergilerini kapsıyor. 
Tebliğe göre, 
yurtdışı tahdidi 15 bin 
YTL'nin altındaki 
vergi alacakları için 
uygulanamayacak.

KESK'den zam için tonaj önerisi
KESK, Devlet Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin'in, 
ekonomik imkanlar 
çerçevesinde memur 
maaş zammı için en 
son limiti sunduk
larını ifade etmesine 
karşılık olarak, 
hükümete kaynak 
önerisinde bulundu. 
KESK tarafından 
hazırlanan çalışma
da, Türkiye 
ekonomisinin çok 
yüksek bir oranının 
kayıtdışı olduğu 
belirtilerek, DİE Hane 
Halkı İşgücü 
Araştırması 
sonuçlarına göre, 
2004 yılında toplam 
21 milyon 791 olan 
istihdamın yüzde

53'ünün kayıtdışı 
olduğu ifade edildi. 
Çalışmada, kayıt altı
na alınması hedefle
nen 7 milyon 397 bin 
kişinin çoğunun 
asgari ücretten kayıt 
altına alınması 
halinde, prim ve 
vergi gelirinin 21 mil
yar 608 milyon YTL 
kaynak yaratacağı 
dile getirildi.
Yüksek faiz gelirleri 
ve finansal

hareketlerden vergi 
alınmasının da öner 
ildiği çalışmada, yal 
nızca iç borç faiz
lerinin yüzde 15 
oranında
vergilendirilmesinin 
7,2 milyar YTL ek 
gelir anlamına gele
ceği ifade edildi. 
Yıllardır hazırlanan 
bütçelerin faiz dışı 
fazla vermeye odak
landığı belirtilen 
çalışmada, 6 aylık

bütçe gerçek
leşmelerine göre faiz 
dışı fazlanın Ocak- 
Haziran döneminde 
19,5 milyar YTL 
olarak gerçek
leştiğine işaret edil
erek, faiz dışı 
fazlanın yarıya 
indirilmesinin kay
naklarda büyük bir 
rahatlama yaratacağı 
savunuldu.
Çalışmada, bütçenin 
büyük bir kısmının 
yıllardır iç ve dış 
borç faiz giderlerine 
gittiği vurgulanarak, 
faiz ödemelerinin 
zamana yayılmasıyla 
bu payın yüzde 30- 
40'lık diliminin kamu 
hizmetleri ve yatırım
lar için kullanılabile
ceği belirtildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

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
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Üniversiteler arası yapılan olimpiyatların 
Sayın Belediye ve Kulüp Başkanının tele
vizyondan da olsa seyretmesini isterdim.

Gündüz yapılan bu maçları seyretmesi 
imkansız ben işi gücü olmayan, bir gazeteyede 
birşeyler yazmak için seyretmek 
mecburiyetindeyim.

İlk olarak, şunu belirtmek isterim ve bunu 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. Şöyle ki TESİS 
olmadan, televizyondan maçlarını seyrettiğim 
sporcuları nasıl yetişir.

İstediğiniz kadar sporcu olan dünyaya 
gelin. Koşacağınız pist oynadığınız basket 
voleybol yapacağınız spor salonlarınız yoksa 
neye yarar.

Manisa’da yüz akı olan yüzme ve atlama 
havuzu olmasaydı bu sporları organize ede- 
bilirmiydik.

Başbakan Devlet ve Spor Bakanının her 
yerde görmek mümkün.

Sizi Sayın Başkanım sadece Kayıkhane 
Tesisleri’ni açarken heyecanınızı ve neşenizi 
gözlerinizden okudum.

İşte bir çok yazılar yazdım faydası oldu mu? 
olmadı mı bilemiyorum?

Biz bu gibi tesisleri kimden isteyeceğiz?
Şu spor meselesinde Gemlik gazetecilerine 

bir açıklama basın toplantısı yapsanız ne ola
cak ne olduyu bir öğrenebilsek.

| İzmir'in spnr tesislerine hayran kaldım, ben j 
| bir şey istemiyorum belediye tarafından, fut

bolcuya yakışır bir idman sahasıdır. İnşallah 
olur.

Şimdi yazacağım spor dalını seyretmekten 
başka hiçbir şey anlamam. Kınamayın, bu spor 
bir temas sporu her zaman karşımıza çıkan bir 
dal değil.

Ritmik jimnastik: Bayanlar finalini azda olsa 
seyrettim. Sporun en güzellerinden biri.

Rusya- Ukranya- Japonya- Azerbaycan- 
Letonya- Romanya- Amerika sporcuların 
yarıştığı bir spor dalı.

Müsabakaları televizyondan zevkle seyret
tim; bu gösterilerde yapılan hareketlerin kaç 
puan olduğunu burada sözle yazamayacağım.

Sporcuların bireysel hareketlerinde ritmik 
. jimnastik olduğu biliyorum.

1- Küçük yaşta alınan jimnastik eğitimi
2- Bale eğitimi
3- Elinde top veya iple yapılan hareketler
4- Çabukluk ve düzgünlük göze hoş 

gelmek.
Bunları bir arada hata yapmayacak dokuz 

kişilik jüriden puan alacaksınız.
Bü sporda finalde bizden kimse yoktu.
Saat 18.oo i gösterdiği sırada TRT kanalın

da Türkiye-İtalya Erkekler voleybol maçını 
seyretmeye daldım.

Bu bir yarı final maçıydı. 23 dakika süren 
birinci set 25-22. 20 dakika süren ikinci set 25- 
20 ve sinirlerin çok gergin olduğu üçüncü set 
ise 25-19. 21 dakikada tamamladık.

Şampiyonluk maçını oynayacağız.
İşte milletin yüzünü güldüren bu güzel 

tesislerin Gemlikimiz de de olması dileğimdir.
Spikerin konuşturduğu yabancıların ilk söz

leri teşekkür etmeleri, bu milletimize yeter.
Yarı final su topu maçında seyirciyi gör 

menizi isterdim.
Türkiye-Sırbistak Karadağ yarı final maçı 7 

şer dakikadan 4 peryot dünyanın en iyi takım
larından biriyle oynadık 7- 5 kaybettik.

Yarın Rus takımıyla üçüncüülük maçı 
oynayacağız.
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Daha uzun süre tok kalmak için
Sık sık acıkıyor, mid
enizi türlü gereksiz 
şeyle doldurup 
sonra da kilo almak
tan şikayet ediyor
sanız, çözümü basit: 
Glisemik indeksi 
düşük besinler 
tüketin!
Karbonhidratların 
sağlıklı beslenme 
planında nasıl kul
lanılacağı yıllar boyu 
tartışma konusu 
olmuştur. Ben 20 
yıldır yapılan beslen
me araştırmalarına 
baktığımda; yağdan 
fakir, kompleks kar
bonhidrattan zengin 
beslenmenin kalp 
hastalıkları, şeker 
hastalığı ve şişman
lığın oluşumunu 
önlemede önemli bir 
yol olduğun yaygın 
bir şekilde vurgu
landığını gördüm. 
Ancak toplumlar 
diyetlerinde yağı 
azaltmalarına rağ
men kalp hastalık
larının artmasında 
sadece beslenme 
değil farklı neden
lerin olabileceği 
düşüncesindeyim.

Cinsiyet, yaş, fiziksel 
aktivite durumu, 
genetik faktörlerin 
dışında toplumların 
basit karbonhidrat 
ahmlarında aşırı 
tüketimlerinin kalp 
hastalıkları, diyabet 
ve şişmanlık için risk 
oluşturduğu da bir 
gerçek. Bu nedenle 
karbonhidratların 
sağlıklı beslenmede 
yeri tartışılmaz 
önemli. Bu araştır
malar ve bilim mer
akı farklı karbon
hidrat kaynakları 
tüketiminin farklı kan 
şekeri düzeylerinin 
kavranılması ile 
Glisemik İndeks 
kavramı ön plana 
çıktı. İlk önce sadece 
şeker hastaları için 
düşünülen bu 
indeks, daha son
raları kardiy- 
ovasküler hastalıklar 
ve şişmanlığın 
önlenmesinde ve 
tedavisinde de etkin 
olduğu görülünce 
sağlıklı beslenme 
stratejileri ile 
beraber anlatılmaya 
başlandı.

2002 yılında ilk defa 
Avusturalya besin 
etiketlerinde besinin 
Glisemik İndeks 
değerlerini etiketley
erek bir ilke imza 
atmıştır. Amacı 
insanları daha bil
inçli besin seçimine 
yönlendirmektir. 
Glisemik İndeks (Gİ) 
yenilen herhangi bir 
besinin kan şekerini 
yükseltme 
yeteneğine denir. 
Tükettiğiniz besin 
kan şekerini ne 
kadar uzun zamanda 
ve az miktarda yük
seltiyorsa besinin Gİ 
düşük denir. Gİ 
düşük besinler birey
lerin daha uzun süre 
tok kalmalarını 
sağlarlar. Ancak 
besinin Gİ değerini 
etkileyen birçok 
etken bulunmaktadır. 
Besinin içerisindeki 
nişasta miktarı, posa 
türü, pişirme ve 
hazırlama şekli, pro
tein ve yağ miktarı 
gibi... Besinlerin 
pişirilme şekli, nişas
ta içeriği, protein ve 
yağ içeriği, lif içeriği, 

hazırlama şekli 
glisemik indeksi etk
ilemektedir.
Pişirme şekli: 
Örneğin karbon
hidrat içeriği yüksek 
olan patatesi 
haşlarken oluşan 
glisemik yanıt fırın
lanmış patatese göre 
daha yüksektir. Bu 
nedenle besinleri 
fırınlayarak tüketiniz! 
Nişasta içeriği: 
Kurubaklagiller, tam 
taneli tahıllar (pirinç, 
buğday, mısır vb...) 
makarna, kuskus, 
muz, ekmek yüksek 
oranda nişasta 
içerirler ve glisemik 
indeksleri düşüktür. 
Saflaştırılmış ve 
basit şeker içeren 
besinlerden kaçının. 
Protein-yağ içeriği: 
Besindeki protein ve 
yağ miktarı besinin 
mideden boşalımını 
geciktirir ve glisemik 
yanıta cevabı da 
düşük olur. Örneğin 
yağlı sütler light süte 
oranla daha düşük 
glisemik yanıt verir
ler.
Lif içeriği: Besinin 

posa içeriği arttıkça 
sindirimi geçikir ve 
glisemik yanıtı da 
düşük olur. Kepekli 
besinlerin 
saflaştırılmış 
besinlere oranla 
glisemik indeksleri 
düşüktür.
Örneğin, kepekli 
ekmek, çavdar 
ekmeği, kepekli pir
inç, kepekli spagetti, 
kuru fasülye, mer
cimek, nohut, soya 
fasülyesi, iç bakla, 
elma, greyfurt, por
takal, şeftali. Besinin 
lifinden yararlanmak 
istiyorsanız kabuk
larını soymadan 
tüketiniz.
Hazırlama şekli: Yine 
besinleri parçacıklar, 
püre, suları 
çıkartılarak tüketmek 
glisemik yanıtı art
tırır. Meyveleri suyu 
yerine bütün olarak 
tüketmek, patatesi 
püre yerine fırınla
yarak bütün tüket
mek, makarnaları 
küçük parça yerine 
(boru, kelebek, spi
ral) spagetti olarak 
tüketmek glisemik 

indeksi düşürür ve 
daha kolay kilo ver
menize yardımcı 
olur.
Not: Besinleri tüke
tirken bütün halde 
tüketin, parçalara 
ayırmayın.
Besinleri pişirirken 
mümkün olduğunca 
besinin kendi suyu 
veya çok az su ile 
düdüklü 
tencere veya 
buharda pişirin. 
Gİ etkileyen 
birçok etken olsa 
dahi, beyaz ekmek 
veya şekerin kan 
şekerini yükseltme 
düzeyi temel alınarak 
hangi besin ne kadar 
değerli olduğunu 
bilmek hiç de zor 
değil. Aşağıda bulu
nan tabloda besin
lerin glisemik indeks 
değerlerini göre
ceksiniz. Gİ 60 ve 
altındaki besinleri 
tercih ederseniz kan 
şekerinizi daha nor
mal sınırlarda ve 
daha uzun süre 
tutarak acıkmanızı 
engellemiş olur
sunuz.

...

HAÇİN »
Yazan: Zebercet COŞKUN

Miss Cold'la konuşurken rahatlarım. Dünyayı 
başka görürüm o zaman. İnsanlara başka gözle 
bakarım. Belki de gerçektir söyledikleri. Belki de 
ben Amerikalıyım, ya da hiçbir şey değilim. Pek 
anlayamıyorum, karıştırıyorum her şeyi birbirine. 
Bildiğim, Miss Cold’u çok seviyorum, o ne derse 
inanmak istiyorum. Annem, babam, kardeşlerim 
aşağıda Haçin'de olmasalar, belki de giderdim 
onunla. Nereye götürürse giderdim, ama ben 
Haçin'de doğmuşum... Ne olursa olsun, ne 
sanarsam kendimi sanayım, olmuş bir kez kopa- 
mam, sevdiklerimden ayrılamam...

-Bak sana ne söyleyeceğim. Biz ikimiz 
Amerika'ya gideriz, oradan mektup yazarız 
buraya, anneni babanı çağırırız... Aldırırız onları 
da oraya... Görüyorsun Haçin'in tadı kalmadı...

-Bu olur işte. O zaman başka... Hem Miss 
Cold’dan ayrılmayacağım, hem de soyum, 
sülalem gelecek benimle... İşte bu olur...

Sabahları zille uyanırız, yıkanıp giyindikten 
sonra aşağı, yemekhaneye ineriz. Ben artık 
hocaların yemekhanesinde yiyorum. Miss 
Cold'tan başka altı hoca var. Dört tanesi İngiliz 
ve Amerikalı, öteki ikisi Ermeni. Miss Agopyan, 
Mr. Agopyan kardeştir ve Haçin 
Ermenilerindendir. Ana babalan sürgünde 
ölmüş, dönememişler. Evleri mektep. Aşağıda 
hısım akrabaları var. Yemekhanede hep İngilizce 
konuşuluyor, pek anlayamıyorum. Onlar 
konuşurken dalgın pencereden dışarı bakarım, 
ama Mr. Agopyan'ın aşağı, Haçin'e istediğini 
anlıyorum. Her gün bu konuda iki kardeş 
tartışıyorlar. Miss Agopyan otuz yaşlarında 

kadar var. Mr. Agopyan ondan çok daha genç. 
Dövüşe katılmak istiyor, anladığım o.

-Olmaz, diyor ablası. Aşağı inmek düpedüz 
ölmek demek...

-Burada kalırsan Türkler seni sağ bırakacak, 
öyle mi sanıyorsun?

-Kimseye etmedikten sonra ilişen olmaz 
bana... Hem burası Amerikan mektebidir. İstese 
ler bile bir şey yapamazlar biz bu mektepte 
oldukça.

Her gün tartışıyorlar. Abladır, istediğini yap
tıracak küçüğüne ama, olmuyor, dinlemiyor Mr. 
Agopyan. Sonunda göz yaşlarına baş vuruyor 
ablası. Belki de yalnız bu göz yaşları yüzünden 
okuldan uzun bir süre ayrılamadı Mr. Agopyan. 
Öteki hocalar da katılıyorlar Miss Agopyan'a. 
Aşağı göndermemek için çabalıyorlar.

Aşağıda neler oluyor bilmiyorum. Geldiğim 
gün neyse Haçin benim gönlümde yine öyle. 
Annem, kardeşlerim ve ötekiler evdeler. Babamı 
götürdüler, Hüsnü dayımı götürdüler. Annem 
Kaymakama çıktı. Babama yemek götürüyor her 
gün. Mihran amca... Seta teyzeyi düşünüyorum. 
Neden yaptı? Neden itti beni göğsümden? 
Neden? Karşı tepeleri gözlüyorum saatlerce. 
Faik de gözlüyordun.. Benim gibi pencereden 
karşı tepelere bakıyordun..

Gerçekten de karşı tepeleri görüyordu Faik, 
ama pencere önünde oturamıyor, cam diplerine 
gizli gizli yanaşıyor şimdi. Kaçamak aralıyor 
perdeyi. Ancak akşam karanlık basınca sekiye 
çıkıyor. Karşı tepeler... Gözü hep karşı tepelerde. 
Her şey orada... Tüm umutları... Bekliyor, bekli 
yor ama beklenen gelmiyor. Karlar eridi, aklar 
karaya döndü, şimdi de ucun ucun çiçeklere 
bürünüyor ağaçlar. Manastır üstüne koca bir top 
geldi, yerleşti. Günde birkaç kez kaleyi dövüyor. 
"Her şey tamam!” demişti. "Bitti! Geldiler! 
Manastırın oraya inen asker buraya neden 

gelmesin? Ne kadarcık yol?” Gelmiyorlar işte... 
Gelemiyorlar... Evlerinin duvarları sarsılıyor, 
silah sesleri başlıyor, akşam hava kararana 
dek... Dövüş var her yanda... Ne bitmez 
dövüşmüş bu!.. Ne gelmez askermiş bunlar! 
Neden? Ne duruyorlar? Neyi bekliyorlar? Haçin'i 
neden kurtarmıyorlar Ermeni gavurundan? 
Kaleye kendi bayraklarını neden çekmiyorlar? 
Anası, babası, dayısı, halası, tüm sülalesi mapu- 
sane köşelerinde... Çığırışları gökleri tutuyor, 
işitmiyorlar mı?

-İki Türk kadını jandarmayı öldürmüş. Dayak 
yiyorlar onun için... Böyle söylüyor Mihran 
amca... Suçlular dayak yiyor... Korkma! Bir şey 
yok sizinkilerde, haberlerini aldık. Her şey dü 
zelecek... sık dişini! Beklemek gerek...

Biliyor, hissediyor Faik, ama istemiyor... sor
mağa hiç dili varmıyor. Ne söylerlerse inanmak, 
inanmış görünmek en iyisi...

O akşam telaşlı geldi Mihran Katayan eve. 
Faik her gün yolunu gözler onun, karşı tepeleri 
gözlediği gibi Mihran'ın da yolunu gözler... 
Durumlar nasıldır? Neler oluyor dışarda? 
Mihran'ın yüzünden okur oldu. Bu akşam bir şey 
var... Bir gariplik... Gülerek girer içeri Mihran... 
Gülmüyor, hiç bakmadı Faik'in yüzüne. Gözleri 
yerde, suçlu gibi... Anladı Faik, göz göze gelmek 
istemiyor Mihran amca onunla. Bir garip duygu 
sardı yüreğini. Sıkılıyor, korkuyor, en kötüsü 
düşünemiyor. Bir şeyler var Mihran'ı yere bak
tıran, suçlu suçlu oturtan seki üstlerinde Seta 
sofrayı kurdu, sessiz yediler yemeklerini, sonra 
dışarı çıktı Mihran Katayan. Seta da gitti ardı 
sıra. Çocuklar odanın bir köşesinde oynuyorlar. 
Kurşun atıyorlar birbirlerine görünmez 
silahlarıyla. Faik seki üstünde, sessiz konuş
mayı unuttu artık, babasını alıp götürdükleri 
günden beri hep düşünüyor.

DEVAMI YARIN
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100 kişiden biri şizofren
Eskişehir Sağlık 
Müdürü Seraceddin 
Çom, toplumda 100 
kişiden birinin 
şizofren olduğunu 
söyledi.
Eskişehir Sağlık 
Müdürü Seraceddih 
Çom, yaptığı açıkla
mada, şizofreni 
hastalığının korkula
cak bir hastalık 
olmadığını ve 
tedavisinin mümkün 
olduğunu belirterek, 
"Şizofreni, sebebi 
tam olarak bilin
memekle birlikte 
kişinin duygu, 
düşünce ve 
davranışlarında 
değişiklere sebep 
olan bir rahatsızlıktır. 
Kişinin kendisinin ve 
çevresinin hayat 
standartlarında 
bozucu etkilere yol 
açabilir. Şizofreni 
genel olarak, 15-35 
yaşları arasında 
ortaya çıkar. Ancak, 
diğer yaş grupları 
içinde de teşhis kon
muş hastalar mev
cuttur. Şizofreninin 
toplumda görülme 
sıklığı 100 kişide 
birdir. Şizofrenlerde 
atak dönemleri yak
laştığında, donuk 
yüz ifadesi, mimik ve 
jestlerde azalma, 
özensiz giyimr şahsi 
bakımda azalma, dini 
konularla aşırı 
ilgilenme, cinsellikle 
ilgili düşüncelerde 
artış, ilgisizlik, alın
ganlık, çökkünlük, 
yeme alışkanlıkların

da, uyku düzeninde 
değişiklikler 
görülebilir. Ancak bu 
belirtiler, tüm hasta
larda aynı şekilde 
görülmez. Bazı 
hastalarda bu belirti
lerin hiçbiri de 
olmayabilir" dedi. 
Şizofreni hastalığının 
tedavi yollarının 
olduğunu kaydeden 
İl Sağlık Müdürü 
Seraceddin Çom, 
"Hastalar düzenli ilaç 
kullanırlar, kontrol
lerini düzenli yaptırır
lar ve düzenli bir 
yaşarlarla ataklar 
seyrelir. Şizofreni 
hastasını hipertan
siyon ya da diyabet 
hastasına benzetebil
iriz. Hasta düzenli 
ilaç kullanma, bakım 
ve kontrolle rutin 
yaşantısını sürdüre
bilir. Şizofrenlerin 
ilaçlarını uzun zaman 
kullanmaları gerek
mektedir. İlaçlar, kul
lanmaya başladıktan 
2-3 hafta sonra etki 
etmeye başlar. İlaçla 
tedavi hastalığın 
belirtilerini yatıştır
makta, kontrol altına 
almaktadır. Eğer 
hasta ağızdan ilaç 

alıyorsa, her gün 
aynı saatlerde 
almaya özen göster
melidir. Ayrıca, 2-4 
hafta aralığında 
uygulanan kalçadan 
yapılan iğneler de 
tedavide kullanılmak
tadır. Şizofreni de 
kullanılan ilaçlar 
bağımlılık yapmazlar, 
sadece yan etki 
olarak hastada 
uyuşukluğa sebep 
olabilirler" diye 
konuştu.
Doktor Çom, 
şizofreni hastalarının 
aslında çevreye zarar 
veren kişiler 
olmadığına dikkat 
çekerek, "Eğer 
düzenli ilaç kullan
mıyor ve kontroller
ine gitmiyorlarsa, o 
zaman ataklar gelişe
bilir ve bu dönemde 
saldırgan davranışlar 
gösterebilirler.
Ancak, hasta yakın
ları ya da yaşadığı 
mahallenin muhtarı, 
hastaların düzenli 
olarak kontrole git
melerini sağlarlarsa, 
bu hastalarTn tehlike
li olması önlenir. 
Hasta tedaviyi red
dediyorsa ve çevreye 
zarar verici 
davranışlarda 
bulunuyorsa ya da 
hasta yakınları kendi 
imkanları ile hastayı 
hastaneye 
götüremiyorlarsa, 
zabıta ekiplerine 
dilekçe ile başvu
rarak, hastalarının 
hastaneye 

götürülmesini 
sağlayabilirler. 
Sosyal güvenceleri 
olmayan hastalar 
müdürlüğümüze 
başvurarak, konu 
hakkında bilgi ala
bilirler" şeklinde 
konuştu.
Şizofreni tedavisinde 
sosyal desteğin 
önemli bir yer tut
tuğunu hatırlatan 
Seraceddin Çom, 
"Genelde bu kişiler, 
toplumdan tecrit 
edilmeye çalışılır. 
Etraflarında pek fazla 
kişi bujunmaz. 
Hasta, atak döne
minde değilse, 
saldırgan 
davranışlarda da 
bulunmaz. Hasta ile 
çok bağırmadan, 
dostane bir ses tonu 
ile konuşulursa, bir 
süre sonra konuş
maya başladığı 
görülür. Hastaların 
bazen olayları idrak 
etme kapasiteleri 
düşük olabilir. Hasta 
ile kısa, öz ve yalın 
cümleler kurarak 
konuşmak yararlıdır. 
Bu hastaları dinle
mek. onlar açısından 
çok önemlidir. 
Şizofrenlerle en iyi 
geçinenlerin onlara 
normal davrananlar 
olduğu bilinmektedir. 
Hastanın ihtiyaçları
na uygun davranan 
kişiler, hastalığın 
seyri açısından da 
olumlu gelişmeler 
olmasına yardımcı 
olmaktadır" dedi.

Mil 
şurubu yaralara 

şifa oluyor
Bursa'da Ulucami 
yanında 77 yıldır 
faaliyet gösteren 
Ulus Pastanesi'nin, 
her yaz imal ettiği 
karadut şurubu, tabii 
antibiyotik özelliği 
ile birçok rahatsızlık
lara şifa oluyor. 
Bursa'da incir 
tatlısından gül reçe
line, badem 
ezmesinden hane 
şekerine kadar 
değişik tatların 
imalatçısı Ulus 
Pastanesi, 77 yıldır 
aralıksız olarak 
hazırladığı karadut 
şerbeti ile tabii şifa 
kaynağı oluyor. 
Pastane sahibi Celal 
Öztat, dedelerinin 
ortaya çıkarttığı 
geleneksel tatları 
hiçbir aksaklık 
olmadan 3. nesil 
olarak yaşatmayı 
sürdürdüklerim 
belirterek, "Karadut 
şerbetini eski 
BursalIlar dil üstün

deki yaraların, cilt 
hastalıklarının ilacı 
ve hücre yenileyici 
olarak kullanıyor. Biz 
Ağustos ayında oriji
nal karadut ile yap
tığımız şerbetleri 1 
yıl boyunca müşteri
lerimizin istifadesine 
sunuyoruz. Ayrıca 
Ağustos ve Eylül 
aylarında da şerbet 
olarak satışını yap
tığımız karadut müş
terilerimizi hem 
serinletiyor hem de 
vücutları rahatlatıy
or. Şifalı şerbetlerin 
ve şurupların 
günümüzde 
yaşatılması için 
geleneksel 
üretimimizi 
sürdürüyoruz" dedi. 
Atatürk 
Caddesi'ndeki Ulus 
Pastanesi'nin 
müdavimleri ise, 
karadut şerbetinin 
lezzetini yaşamak 
için yaz aylarını 
sabırsızlıkla bekliyor.
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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
Ğar.Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qo 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 1.133
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. 5131186 
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 1212
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 31i Kaymakamlık 51310 51

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

1

R

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

E 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

B
E

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
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
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ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ DERSHANESİ OSS GURUR TABLOSU
Asena GÜLER ODTÜ ENDÜSTRİ MÜH.
Aytaç TÜFEKÇİBASI İTÜ İSLETME MÜH.
Başak FİDAN GALATASARAY ÜNV ENDİSTRI MUH.
Çiğdem TEMEL HACCETTEPE ÜNV. KİMYA MÜH.(İNG)
Haşan POLAT İTÜ UÇAK MÜH.
Eren YILMAZ İTÜ İMALAT MÜH.
Ayşe Cansu ŞAŞMAZ HACETTEPE ÜNV. ULUS. AR.İLİS. (ina)
A.Avkut SENCAN İSTANBUL ÜNV. KAMU YÖNETİMİ
Ahmet AKIN SELÇUK ÜNV. MAKİNE MÜH.
Ahmet ASCI BALIKESİR ÜNV. İNŞAAT MÜH.
Ahmet EVİRGEN KOCATEPE ÜNV. İŞLETME
Alev ALP BALIKESİR ÜNV. Bilg. Tek. ve Prog.
Alican TURAN ÇUKUROVA ÜNV. MAKİNE MÜH.
Aslı Sümeyye BAS İSTANBUL ÜNV. ORMAN END. MÜH.
Avdan MAVİŞ ULUDAĞ ÜNV. TEKSTİL
Ayşegül GÜNERİ A.İzzet Bavsal ÜNV. DERİCİLİK
Avsin KORAN BİLGİ ÜNİ. BİLGİSAYAR BİL.
Barbaros ALKAN MUĞLA ÜNİ. TURİZM ve OTEL iş.
Barış VURGUNLU KOCAELİ ÜNİ. Metal, ye Mal, müh.
Beyda Hayret KOKSAL ONSEKİZMART ÜNİ. SINIF ÖĞRT.
Burak YANAR YAKIN DOĞU ÜNİ. İŞLETME___________
Caner KILIÇ KARAELMAS ÜNİ. TURİZM ve OTEL iş.
Cenaiz HAN AKDENİZ ÜNİ. HALKLA İLİŞKİLER
Cenk ZEREN İSTANBUL ÜNİ. Metal, ve Mal, müh.
Ceren Filiz DAL CAĞ ÜNİ.____________ Uls. Finans(burslu)
Ceren İRHAN Ş.DEMİREL ÜNİ, PAZARLAMA
Ceren ÖZDEMİR KTÜ. İŞLETME___________
Çevriye EMİL DUMLUPINAR ÜNİ. İTHALAT-İHRACAT
Cihan TAMER SELÇUK ÜNİ. OTOMOTİV ÖĞRT.
Cünevt BAYRAKDAR ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE_________'
Çağdaş AKSAKAL KTÜ. SINIF ÖĞRET.
Dilek ACAR TRAKYA ÜNİ. TURİZM ve OTEL iş.
Doğan GÜRKAN ANADOLU ÜNİ. İKTİSAT____________
Doğukan DOĞAN MUĞLA ÜNİ. İKTİSAT____________
Ebru ALTINMAKAS ULUDAĞ UNÎ. ÇOCUK GELİŞİMİ
Ebru USLU KOCAELİ ÜNİ. KİMYA MÜH.
Emel DEMİR ONSEKİZMART ÜNİ. HEMŞİRELİK
Emine ÖZMEN HACETTEPE ÜNİ. HEMŞİRELİK
Emrullah AKBIYIK İTÜ. MİMARLIK
Enes ÖZMEN Ş.DEMİREL ÜNİ. MADEN MÜH.
Engin ALPARSLAN ULUDAĞ ÜNİ. END. ELEKTRONK
Erdal DEMİREL MKFMAI ÜNİ İKTİSAT
Erdi ÖZER DOKUZ EYLÜL ÜNİ. KAMU YÖNETİMİ
Ersin AYVAZ İSTANBUL ÜNİ. HUKUK FAK.
Esra KARALI KIRIKKALE ÜNİ. BÜRO YÖN. SEKR.
Eşref ACIR ULUDAĞ ÜNİ. ELEKTRİK
Ezgi ÖZCAN BALIKESİR ÜNİ. TURİZM ve Otel iş.
Fatih KAN ULUDAĞ ÜNİ. Bilg. Tek. ve Prog.
Fatma Asla ŞAHIN SELÇUK ÜNİ. OTOMOTİV OGRT.
Fikri KOMİT ANADOLU ÜNİ. ELEKTRİK
Gizem ÇAVUŞOĞLU ANADOLU ÜNİ. TURİZM ve OTEL iş.
Gizem GÖRAL DUMLUPINAR ÜNİ. İŞLETME
Gökhan Caner KOKER MERSİN ÜNİ. OTOMOTİV OGRT.
Gökhan DOĞAN ULUDAĞ ÜNİ. TARİH
Gönül Taşkesen TRAKYA ÜNİ. PAZARLAMA
Ğörkem KARCI A.MENDERES ÜNİ. Turizm iş. Otel kon.
Gülsüm DÖNMEZ SAKARYA ÜNİ. Bilg. Tek. ve Prog.
Gülşah DURAN CELAL BAYAR ÜNİ. Türk DİLİ ve ede.
Gülzar KAYA BALIKESİR ÜNİ. Fen Bilgsi ÖĞRT.
Gürol YENEL MUĞLA ÜNİ. ÇAL. Eko. İlişkiler
Hafize ASA KOCAFI İ ÜNİ SİGORTACILIK
Hande BİLEN A.MENDERES ÜNİ. İŞLETME
Haşan YAHŞİ MERSİN ÜNİ. RADYO SİN. TEL
Hidayet ALTINEL GAZİ ÜNİ. METAL ÖĞRT.
Hüseyin MUTLU EGE ÜNİ. Turizm iş. Otel kon.
İbrahim ATEŞLİ CELAL BAYAR ÜNİ. Makine MUH.

İlke ÖLMEZ DUMLUPINAR ÜNİ. DERİ KONF.
İlke YAZICI BİLKENT ÜNİ. TURİZM ve OTEL Is.
İlknur ÖLMEZTÜRK ULUDAĞ ÜNİ. TURİZM ve OTEL İş.
İlyas TERZİOĞLU ULUDAĞ ÜNİ. ELEKTRİK
İpek Rabia YİĞİT Ş.DEMİREL ÜNİ. BÜRO Yön. ve SEK.
İsmail ÖZEN CELAL BAYAR ÜNİ. SOSYAL BİL. ÖĞRT
Kaan ÇOKYAVUZ Ş.DEMİREL ÜNİ. MADEN MÜH.
Kadir DURGUT GAZİ ÜNİ. MALİYE
Kağan ERGÜN Ş.DEMİREL ÜNİ. PAZARLAMA
Kamil TURHAN ULUDAĞ ÜNİ. ELEKTRİK
Kerem ATAMAY ULUDAĞ. ÜNİ. VETERİNERLİK
Koray AVAR ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE
M. Ulaş BAYKİZ ATATÜRK ÜNİ. TARİH
Mehmet BARIŞ OSMANGAZİ ÜNİ. ELEK-ELEKT. MÜH.
Mehmet GERÇİK ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE
Mehmet UĞUR ŞENER İTÜ. GEMİ İNŞAAT MÜH.
Meldanur VURMAZ DUMLUPINAR ÜNİ. PAZARLAMA
Melek ACAR PAMUKKALE ÜNİ. BÜRO Yön. ve SEK.
Merih METİN KTÜ. Jeddezi-Fotog. Müh
Merve AYDIN EGE ÜNİ. DERİ MÜH.
Metin KUÇUK ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE MÜH
Muammar POLAT MARMARA ÜNİ. METAL ÖĞRET.
Murat ÖZDEMİR BALIKESİR ÜNİ. BÜRO Yön. ve SEK.
Mustafa ÖZYILDIZ MUĞLA ÜNİ. TURİZM ve SEY.is.
Müge GÜRSOY DOKUZ EYLÜL ÜNİ. ŞEHİR B. PLANL.
Mürsel GÜLER DOKUZ EYLÜL ÜNİ. İSLETME
Mürvet Merve KUŞÇU ANKARA ÜNİ. SOSYAL BİLG. öçrt
Neslihan BAYINDIR KOCATEPE ÜNİ. İSLETME
Neslihan ÖZDEMİR EGE ÜNİ. TAR. İSLETMİ
Neziha BAYZAN Ş.DEMİREL ÜNİ. PAZARLAMA
Nilay UYGUN OSMANGAZİ ÜNİ. BİYOLOJİ
Nur ÇETİNAVCI DOĞUŞ ÜNİ. BİL.MÜH. (%50burs)
Nur TAŞAN ONSEKİZMART ÜNİ. SERACILIK
Nurten YILDIRIM ONSEKİZMART ÜNİ. TARİH
Nurullah AKBIYIK KOCAELİ ÜNİ. MİMARLIK
Oğuz YILDIRIM Ş.DEMİREL ÜNİ. OTOMATİV
Olcay BAYRAK Ş.DEMİREL ÜNİ. Bil.Tek. VE Proa.
Onur ÖZKAN OSMANGAZİ ÜNİ. İSTATİSTİK
Orhan DEMİR ULUDAĞ ÜNİ. MUHASEBE
Osman ÇATALKAŞ DUMLUPINAR ÜNİ. İŞLETME
Ömer AŞÇI AND. ÜNİ. İSLETMİ
Ömer AYDIN İSTANBUL ÜNİ. DENİZ Ul. İŞ MÜH.
Özge YUVANÇ ANADOLU ÜNİ. SOSYOLOJİ
Öznur ÇINAR BİLKENT ÜNİ. ARK. ve sanat TAR. *
Rasim EFE CELAL BAYAR ÜNİ. SINIF ÖĞRT.
Seçkin KESKİN KOCATEPE ÜNİ. İSLETME
Seda BAKIR PAMUKKALE ÜNİ. BÜRO YÖN SEK.
Seda GUN DOKUZ EYLÜL ÜNİ. SOSYAL BİL. ÖRĞ.
Seher KILIÇ S. DEMİREL ÜNİ. DERİCİLİK
Selin YAŞAROĞLU SAKARYA ÜNİ. Bil.Tek. VEProa. .
Sercan DEMİR KOCAELİ ÜNİ. TÜRK DİLİ EDE.
Seval KAPLAN PAMUKKALE ÜNİ. SINIF ÖĞRET.
Sevcan ÇİL ONSEKİZ MART ÜNİ. SINIF ÖĞRET.
Sevim BAYKUŞ DUMLUPINAR ÜNİ. İKTİSAT
Sinem ARIKAN ONSEKİZMART ÜNİ. PAZARLAMA
Soner OMAÇ BALIKESİR ÜNİ. KAMU YÖN.
Suzan YILDIZ ERCİYES ÜNİ. Beslenme. Diyetetik.
Taner GÖÇEN ULUDAĞ ÜNİ. MAKİNE MÜH. —
Tuba ÇELIKEL Ş.DEMİREL ÜNİ. MUHASEBE _
Tuğçe ÇAMDEVIREN KOCATEPE ÜNİ. KİMYA
Vedat ALTUNKAYNAK TRAKYA ÜNİ. MAKİNE MÜH.
Yasemin TUNA Ş.DEMİREL ÜNİ. MUHASEBE —
Yelda AKYÜREK BALIKESİR ÜNİ. KİMYA ÖĞR. —
Yunus AYDIN DİCLE ÜNİ. MAKİNE MÜH.
Yüksel KARACA İZMİR EKO. ÜNİ. TİCARET —
Zeynep ÇAĞIL YILDIZ TEKNİK ÜNİ. KİMYA MÜH.

EN ÇOK KAZANDIRAN DERSHANE
SADECE GEMLİK ŞUBEMİZDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZDİR

Merkez: İstiklal Cad. 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: 514 68 00

Şube: Camikebir Mahallesi Gemlik Caddesi No: 12 ORHANGAZİ Tel: 573 12 00
körfez@körfezfendershanesi.com - info@korfezfendershanesi.com
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Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun başlangıcı sayılan 30 Ağustos Zaferinin 83. yıldönümünün coşkusunu yaşıyoruz

Zafer Bavramım kutluyoruz
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Büyük zafer
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramının 83. 

yıldönümü.
Birinci Dünya Savaşı’nın ardından OsmanlI 

mparatorluğu, müttefiki Almanya İmparator- 
luğu'nun yenilmesi üzerine yenilmişi sayıldı.

Ve bu yenilginin bedeli olarak Seyr 
Anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.

Sevr, OsmanlI’nın yıkılması, topraklarının 
ise paylaşılması, Türk ulusunun esir edilmesi 
demekti.

İstanbul Hükümeti ve padişah Vahdettin, 
tüm dayatmalar karşısında esareti kabul edip, 
saltanatını korumanın sevdasında ittilaf 
kuvvetlerinin emrine girdi.

19 Mayıs 1919 da İstanbul’dan Samsun’a 
ayak basan Mustafa Kemal ve arkadaşları, 
Anadolu da bağımsızlık kıvılcımını yaktı.

Padişah ve İstanbul hükümeti Mustaf 
Kemal’i hain ilan edip yakalanması emrini 
verdi.

Samsun’dan Sivas’a oradan da Erzurum’a 
geçerek yurdu işgal eden düşmana karşı 
silahlı ayakalanma başlattı.

23 Nisan 1920 de Ankara da Türkiye Büyük 
Millet Meclisin toplandı.

Zafere kadar savaşma kararı aldı.
Anadolu’ya çıkarılan Yunan ordularına 

karşı başlayan büyük mücadele, İnönülerde, 
Dumlupınar’da ve Afyon’da şahlandı. Büyük 
Taarruz ile düşman İzmir’den denize döküldü.

30 Ağustos Zaferi, Türk ordusunun yeni 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasına 
öncü oldu. Türk halkının köle yapılamaya
cağının tesçil etti.

Bu nedenle bize bugünleri sağlayanları 
minnetle anıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramı bugün tüm yurtta ye dış temsilcilik
lerimizde düzenlenen törenlerle kutlanacak. İlçemizdeki tören

ler saat 9.oo da Atatürk Anıtı önünde başlayacak.
30 Ağustos Zafer 
Bayramının 83. 
yıldönümü nedeniyle 
bugün Atatürk Anıtı 
önünde ve Atatürk 
Kordonu’nda törenler 
düzenlenecek.
Türkiye 
Cumhuriyetinin kuru
luşunun başlangıcı 
olan Büyük taarruz ve 
30 Ağustos zaferi 
bütün yurtta görkemli 
törenlerle kutlanacak. 
İlçemize atanan yeni 
garnizon Komutanı da 
görevini devralacak. 
Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

Emniyetin araç 
filosu güçlendi

Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü’ne alınan 3 
adet yeni araç için 
düzenlenen törende 
konuşan İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal Kurt, 
"Bundan böyle 
halkımıza daha iyi 
hizmet verebileceğiz" 
dedi. Haberi sayfa 4'de

Erdem;B30 Ağustos 
zaferi örnek olacak”
Cumuhriyet Halk Partisi 
İlçe Başkanı Erdem 
Akyürek, 30 Ağustos 
zaferinin Türkiye için 
yazgının, değiştiği tarih 
olduğunu söyledi. 
Akyürek, 30 Ağustos 
zaferinin sömürge duru
mundaki ülkelere de örnek 
olduğunu bildirdi. 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Haftada İki
Diş Hekimi özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 

www.ozcanvural.tk

Para, para, para..!
Türk halkı sabırlı ve kanaatkârdır. 

Sorarsanız ev ister, 
nohut oda bakla sofa onun içim yeter- 
lidir. Sonra otomobil de düşler;

“Ayağımı yerden kessin ,yeter “ der.. 
İlle de Mersedes olsun demez.

Şükür demesini bilir.. Lüks otomobile 
binemediği, Villa ‘da oturamadığı için 
devletine kahretmez..
Ondan okul -hastane -iş -güvenlik bek
ler.

İşte bu saydıklarıma para - iltimas 
karışıyorsa o zaman öfkelenir..

Hatta hayata isyan eder.
Anadolu liseleri sınav sonuçları açık

landı. En yüksek puanları alan çocuklar 
özel okullardan.Yani para ile daha iyi oku
tulanlar...

Eskiden sadece zeki - çalışkan çocuk
lar sınavları kazanıyordu..

Şimdi zeki olmak yetmiyor, babanın da 
zengin olması gerekiyor...!

İşte benim gariban halkım burada 
isyanı başlatıyor...

“Böyle devlet olur mu. ? “ diyor.
Biz her işimizi babamızın parasıyla 

yapacaksak eğer ,sen kendine ne hakla “ 
Devlet baba “ dedirtiyorsun ki diyor...

Eğer Devlet babaysan... Bu çocukları 
yarıştırıyorsun, ama yarışma şartları eşit 
değil ki.. Parası olmadığı için özel 
okullara

gidemeyen ,özel dersler alamayan 
çocukları daha yarışın başında

ekarte ediyor, geriden başlatıyor 
,hatta onlara çelme takıyorsun..

Böyle baba olur mu. ?
Fırsat eşitliğini “ Para “ ile bozarsan , 

biz nasıl yer alacağız dilinden 
düşürmediğin AB ülkeleri arasın da. ?

Eğitim böyle de, sağlık farklı mı. ?
Dünya da başka hangi millet de bu ata 

sözü var. Söyle Devlet baba.. “Paran 
yoksa öl daha iyi “ Peki ya askerlik - 
güvenlik..

Her Türk erkeği askerlik yapar diye
ceksin ; Bu Yasal zorunluktur.

Kutsal ve onur veren bir görev..
Ama sen “Dolarları -Euroları 

bastıranlara 21 günde tezkere veriyorsun

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeni öğrenim yılına 
az bir zaman kala 
öğrencilerin 
okullarında giyecek-, 
leri kıyafetler vitrin
leri süslemeye 
başladı.
Bol çeşit ve ren
garenk kıyafetlerin 
bulunduğu dükkan
lar vitrinlerini uzun 
süre öğrenci 
kıyafetleriyle doldu
racaklar.
Her bütçeye uygun 
öğrenci kıyafet
lerinin satıldığı 
dükkanlarda yeni 
okula başlayacak 
öğrenciler ile Liseye 
devam eden tüm 
öğrenciler aradık
larını bulacaklar.
Her okulun ayrı ayrı 
kıyafetle başlaya
cağı 2005-2006 yılı 
öğrenim döneminde 
kıyafet ücretleri ise 
şöyle: Ceketler 25- 
35 YTL. Gömlekler 
7.5-15 YTL.
Pantolonlar 17.5-25 
YTL. Kız önlükleri 
30-40 YTL.
Erkek önlükleri 20- 
30 YTL.
Sırt çantalarında ise 
bol çeşit 
gözlenirken fiyatlar 
15 ile 95 YTL arasın
da değişiyor.
Barbi çantaların ori
jinal ithal olanları 
45-55 YTL'den 
satılırken yerli malı 
taklitlerinin fiyatları

Tamam anladık “Devlet baba “ sen 
paraları olanı seviyorsun.

Bari askerliğini yaparken Şehit olan
ların başında göz yaşı döküyormuş gibi 
yapma Timsah göz yaşı oluyor. Ayıptır.

Kaç paraysa verelim ; Cenazeye 
gelme..

Kısaca ; Bunlar paranın tadını aldılar 
bir kere.

Ereğli ‘yi - Seydişehir’i - Telecom ‘u 
özelleştir,

Özel dershaneleri - Kuran kurslarını 
çoğalt,

Sağlığı özelleştir,
Askerliği bedelleştir.
E . .sonra babam da yönetir böyle 

“Devlet baba “
İşin kolayına kaçıyorsun , ben bunu 

görüyorum , gariban halkınla sen dalga 
mı geçiyorsun söyle “ Devlet baba’’..

ADNAN TURAN 
Her türlü araç devir

Yeni kayrt -1 

Plaka, Ruhsat,’Fennfrnuagj 
Sigorta işlemleri yapılıp J

MIH

«■'1) OŞ©?
Tel : (0.224) 514 62 02 1
GSM: (0.537) 933 25 2wj

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk


Sayfa 3 haber

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun başlangıcı sayılan' 30 Ağustos Zaferinin 8^$^

Zafer Bayramını Muw
30 Ağustos Zafer Bayramı bugün tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde düzenlenen törenlerle 

kutlanacak. İlçemizdeki törenler saat 9.oo da Atatürk Anıtı önünde başlayacak.

3t Ağustos Zafer 
Bayramının 83. 
yıldönümü tüm yurt
ta ve dış temsilcilik
lerde olduğu gibi 
ilçemizde de düzen
lenecek törenlerle 
kutlanacak.
Kutlamalar, bugün 
saat 09.00 da 
Atatürk anıtına 
sunulacak çelenk 
töreniyle başlaya
cak.
Garnizon Komutanı 
Askerlik Şübesi'nde 
tebriklerin kabul 
edecek.
Saat 11.00 de İskele 
Meydanı'nda başla 
yâcak törenlerde 
Kaymakam, 
Garnizon Komutanı 
ve Belediye Başkanı

ve Belediye Başkanı 
tarafından Askeri 
Birliklerin, törene 
katılan okul temsilci
lerinin, resmi ve özel 
kuruluşlar ile halkın 
bayramı kutlanacak. 
Saygı duruşu ve 
Türk Bayrağının 
göndere çekilerek 
İstiklal Marşı'nın 
okunmasından

sonra günün anlam 
ve önemini belirten 
konuşmalar yapıla
cak.
Geçit töreni ise 
Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkez 
Komutanhğı'na bağlı 
köpekti timlerin gös
terileriyle sona 
erecek.

Bugün, Atatürk Kordonunda yapılacak geçit töreninde Askeri 
Hara’daki eğetimli köpekler ile atlar gösteri yapacaklar

Erdem “30 Ağustos zaferi örnek olmuştur”
Cumhuriyet halk Partisi İlçe Başkanı Erdem Akyürek, yayınladığı yazılı açıklamasında 30 Ağustos Zafer 
Bayramını kutlarken, bu tarihin Türkiye için yazgının değiştiği bir gün olduğunu söyledi. Erdem, Zafer 
Bayramı ardından yükselen Türkiye Cumhuriyetini hedef alanların emellerine ulaşamayacağını da biildirdi.
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, yayınladığı 
yazılı açıklamada 30 
Ağustos’un Türkiye 
için yazgının 
değiştiği tarih 
olduğunu söyledi. 
Ulusların 
geçmişinde, onların 
yazgısını değiştiren, 
yarınlarını aydınlatan 
yeni bir oluşuma iten 
tarihlerin olduğunu 
söyleyen Akyürek, 
"Bu tarihler, bir 
büyük devrimin 
başlangıcı olabilmek 
mutluluğuna ererse 
ölümsüzleşir" dedi. 
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek açık
lamasını şöyle 
sürdürdü:

30 Ağustos 1922 
böyle bir tarihtir ki; 
sömürge duru
mundaki ülkelere 

örnek olması ve 
onların da bağımsız 
lık mücadelesine gir
işmesine yol 
açmıştır.
Emperyalizme karşı 
girişilen bağımsızlık 
ve özgürlük 
savaşlarında, 30 
Ağustos zaferi örnek 
oluşturan, cesaret 
veren bir emsal 
olarak kabul 
edilmiştir.
Ulusların geçmişinde 
komutanlar, devlet 
adamları vardır.
Gelirler çalışırlar 
ordulara komuta 
ederler. Yöneticileri, 
Komutanları ölümsüz 
leştiren aydınlatıcı, 
ulusçu, devrimci 
kafaları ve 
yapılarıdır. Mustafa 
Kemal Atatürk böyle 
bir önderdir.
Ulusların geçmişinde 

bulanık, tipili, karan
lık dönemler vardır, 
yol bulmak aydınlığa 
çıkmak olanaksız 
görülür.
Bu gün içinde 
yaşadığımız durum 
da Türkiye'de yine 
bazı güçler bir takım 
hayaller peşinde 
olsalar dahi hiçbir 
güç Türkiye 
Cumhuriyetinin ilele
bet var olmasını 
engelliyemeyecektir. 
Çünkü, Türkiye 
Cumhuriyeti, üniter 
devlet olma şeklinde
ki tarihi tercihi ve 
ulusal anlaşmamız 
Türkiye'nin her 
köşesinden her 
yaşta her cins her 
kökenden insanlarla 
kazanılan İstiklal 
Savaşı sırasında 
olmuştur.
Etkin köken ve

mezhep ayrılıklarını 
ön plana çıkaranlar 
din duygularını 
sömürenler ülke 
içinde karışıklıkları 
hedefleyenler bu 
emellerine ulaşamı 
yacaklardır.

Kim ki Atatürk İlke 
ve devrimlerini yok 
etmeye, laik düzeni 
yıkmaya çalışırsa 
karşısında 
CHP ve Türk Milletini 
bulacaklardır.
Atatürk ilke ve 

devrimleri üzerine 
yükselen Türkiye 
Cumhuriyeti'ni 
hedef alanlar kim 
olursa olsun, bu 
emellerine ulaşama 
yacaklar ve sonları 
hazin olacaktır.
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Sayfa 4

Emniyetin araç filosu güçlendi
İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen ruhsat devir töreninde Kaymakam Mehmet Baygül, Belediye Başkanı 

Mehmet Turgut, Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Akyürek, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İlçe 
Müftüsü Yusuf Şahin ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli hazır bulundu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne alınan 
3 adet Renault marka 
binek otosu için 
tören düzenlendi.
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü önünde 
düzenlenen ruhsat 
devir töreninde 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Bursa 
Emniyet Müdür

Yardımcısı Ahmet 
Akyürek, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, İlçe 
Müftüsü-Yusuf Şahin 
ile İlçe Emniyet 
Müdürlüğü personeli 
hazır bulundu. 
Personelin Bordro 
sözleşmesi karşılığı 
bir bankanın bağışta 
bulunduğu üç adet 
binek otosu için 
düzenlenen törende 
konuşan İlçe

Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, bu 
araçlarla halkımıza 
daha iye ve daha 
çabuk hizmet vere
bileceklerini söyledi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı

konuşmada, 
polisin güçlenmesin
den en büyük faydayı 
halkımızın göreceğini 
belirterek araçları 
Emniyet teşkilatına 
kazandırmada katkısı 
bulunanlara teşekkür

etti.
İlçe Müftüsü
Yusuf Şahin'in 
okuduğu duanın 
ardından kesilen kur
banın kanı kasap 
tarafından araçların 
tekerleklerine

sürüldü.
Törende üç adet 
binek otosunun ruh
satları Bursa 
Emniyet Müdür 
Yardımcı Ahmet 
Akyürek'e teslim 
edildi.

I

SENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları

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

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

Sakana Misina Ağları
* ip Ağ

Fanya
"S Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
✓ Kürek

Çapa
s Macun
s Galvenizli çivi 

TMC sintine pompası

' vdğtrMİ;ııııârildiııııâiiilıji;

İLAN
Biz aşağıda isimleri ve imzaları bulunanlar tarafından temsil edilen, 

Şirket merkezi Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 Fındıklı /İSTANBUL’da 
bulunan AKSİGORTA A.Ş. olarak, Kayhan Mah. Vefa Sok. No: 36 
GEMLİK/BURSA adresinde mukim Nükhet BIYIKU’nın Yangın, Nakliyat, « 
Kaza, Mühendislik, Ziraat ve Hastalık branşlarında, BURSA sınırları içinde f 
veya Şirket’in özel iznini almak koşuluyla adı geçen bölge sınırlan dışın- r 
da da faaliyette bunmak üzere sözleşme yapmaya ve prim tahsiline yet- , ı 
kili acente olarak tayin eder ve Şirket’in ana sözleşmesi ve diğer düzen- 1 
lemeleri ile kendisine verilen ve daha sonra verilecek olan talimatlara isti- I
naden ve vekalet kapsamı içinde münhasır olmak üzere Acente’ye aşağı
daki konular için vekalet ve yetki veririz.

Şöyle ki;
Bu vekaletnamede belirtilmeyen ve Şirket’i bağlayacak her türlü poliçe 

veya sözleşmeleri veya aynı içerikteki herhangi bir taahhüdü gerektiren 
senetleri doğrudan doğruya veya şirket nam ve hesabına imzaya yetkili 
olmamak kayıt ve şartı ile ve teklif edilecek Yangın, Nakliyat, Kaza, 
Mühendislik, Ziraat ve Hastalık sigortaların şirket tarafından tayin olunan 
şartlar ve limitler kapsamında ve geçerli tarifede belirlenen ücretlerle kab
ule, bu anlamda Şirket adına Yangın, Nakliyat, Kaza , Mühendislik, Ziraat 
ve Hastalık branşlarında poliçe düzenlemeye, imzaya ve müşteriye teslim 
etmeye; kendi düzenlediği ve düzenlenmesine aracı olduğu bütün 
poliçelere ait sigorta prim ve ayrıntısını tahsile; talep edildiğinde Yangın, 
Nakliyat, Kaza, Mühendislik, Ziraat ve Hastalık branşındaki sigortaların 
kısmen veya tamemen feshine; Şirketten talimat gelinceye kadar zararın 
artmasına engel olacak ve bilakis azalmasını sağlayacak önlemleri 
almaya, hasar konularının çözülmesi için Şirket tarafından gönderilecek 
memur ve eksperlere yardımda bulunmaya, Nükhet BIYIKLI'yı 
tayin ederiz. AKSİGORTA A.Ş.

B-3947

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim’den aldığım öğrenci 
kimlik kartımı kaybettim. Geçersizdir.

Hülya SEVİNÇ

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı ve Gemlik Trafik Şube Müdürlüğü’nden 

aldığım ehliyetimi kaybettim. Geçersizdir.
Feridun UĞUR
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Bursa’ya “butik
üniversite sistemi
Bursa'ya ikinci bir 
üniversite kurulması 
için yer arayışlarını 
sürdürdüklerin ifade 
eden UÜ Rektörü 
Prof.Dr Mustafa 
Yurtkuran, “Ancak 
kurulacak üniver
sitenin bir kampus 
değil, butik üniver
site olması gerekir” 
dedi
Bursa'ya kurulacak 
ikinci üniversite için 
yer arayışları 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof.Dr.
Mustafa Yurtkuran'ın 
önderliğinde sürüyor. 
Konuyla ilgili BHA 
muhabirine bir açık
lama yapan Prof. Dr. 
Yurtkuran, Bursa'nın 
kesinlikle ikinci bir 
üniversiteye ihtiyacı 
olduğunu, ancak 
bunun bir kampus 
değil, butik üniver

site olması gerektiği
ni savundu.
Türkiye'nin en iyi vet
erinerlik ve ziraat 
fakültesinin Uludağ 
Üniversitesi'nde 
olduğunu ileri süren 
Prof.Dr. Yurtkuran, 
buna rağmen öğren
cilerin kent faktörüne 
önem verip İstanbul 
ve Ankara'yı tercih 
etmesinden yakındı. 
Bursa'nın yeni bir 
butik üniversite ile 
ikinci üniversite 
eksiğini gidermesinin 
şart olduğunu 
yineleyen Yurtkuran, 
"Fakat bir türlü yer 
bulamıyoruz. 
Görükle'deki yeri hal 
inşaatı için 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne devret
tik. İkinci üniversite 
için yer arayışlarımız 
sürüyor. 152 Evler

Mahallesi'nde kul
lanılan alan aslında 
butik üniversite için 
oldukça ideal. Ama 
kentin tüm dinamik
lerinin de desteğiyle 
yerin Milli Eğitim'den 
üniversiteye 
devredilmesi gerekiy
or. Butik üniversitesi 
için yeterli paramız 
ve kadromuz var. Ne 
olursa olsun 
Bursa'da en kısa 
zamanda kalifiye 
eğitim veren ikinci 
bir üniversitenin 
kurulması şart" dedi. 
Üniversite 
bünyesinde 
2 bin 71 uzman 
öğretim kadrosu 
bulunduğunu hatırla
tan Yurtkuran, "İkinci 
üniversite Bursa için 
bir ihtiyaç. Bu ihtiy
acı karşılamak 
gerekiyor. Yer

konusunda şimdilik 
bir sıkıntı var. Ancak 
bu sıkıntıyı da kısa 
sürede çözeceğiz" 
diye konuştu. 
Öte yandan ikinci 
üniversite için 
Ürünlü'de bulunan 
650 dönümlük hazine 
arazinin de gündeme 
geldiği öğrenildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
Ürünlü Gençlik 
Kampı'nın 
arkasında yer alan 
arazinin genişliği 
bakımından üniver
site alanına çok 
uygun olduğu 
,belirtildi. Yapılacak 
ön çalışmaların 
ardından yerin 
üniversiteye tahsis 
edilmesi konusunda 
girişimlerde bulunul
ması bekleniyor.
BHA

GEMLİK’TE BİR İLK

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
/ ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
| 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
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.

Facia teğet geçti
Habaş'ın LPG nakliyesi yapan tankeri, 
İznik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyeti
ni kaybetmesi üzerine devrildi. Bir benzin 
istasyonunun yakınlarında meydana gelen 
kaza, çevre sakinlerine korku dolu anlar 
yaşattı.
İznik İlçe Jandarma Bölük 
Komutanhğı'ndan alınan bilgiye göre 
Orhangazi istikametine seyreden Ümit 
Tekin(42) yönetimindeki 26 EF 481 plakalı 
LPG yüklü tanker, Boyalıca Beldesi'nde 
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kay
betmesi üzerine devrildi. Yan yatan ve bu 
halde yaklaşık 25 metre sürüklenen 
tankerin alev alabileceğinden korkan vatan
daşlar, paniğe kapıldı. Sürücü Tekin'in hafif 
sıyrıklarla atlattığı kazanın bir benzin ista
syonuna çok yakın mesafede yaşanmasın
dan da tedirginlik duyan vatandaşlar duru
mu hemen jandarmaya bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, kaza 
mahallinde bir güvenlik şeridi oluştururken, 
tankerden sızıntı olup olmadığını kontrol 
etti. Yapılan incelemelerin ardından tanker
den sızıntı olmadığı anlaşılınca vatandaşlar 
ve araç sürücüsü rahat bir nefes aldı.
Bu arada sürücü Ümit Tekin, tedavisi yapıl
mak üzere İznik Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken, milyarlarca liralık maddi 
hasarın oluştuğu tanker ise kurtarıcı 
yardımıyla otoparka çekildi.

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

ULTRRSONOGRRFİ
Merkezimizde en son teknoloji Ultrasonografi 

Cihazı bulunmaktadır.
Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar hastalık

larını teşhis edebilmekteyiz.
Gebelikte kullandığımız dünyanın en gelişmiş
4 boyutlu Ultrasonografi cihazıyla bebeği anne 

karnında canlı bir şekilde renkli olarak görmekteyiz.

TEL: 513 65 29-30
FAK: 513 65 18

ACİL 
DURUMLARDA 

24 SAAT 
5136529 NOLU 
TELEFONDAN 

BİZE 
ULAŞABİLİRSİNİZ

Adres: Dr. Ziya Kaya Mahallesi 
Dutluk Sok No: 3 -GEMLİK 

(Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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“El Kaide eylem 
hazırlığında”

El Kaide Örgütü'nün 
Irak'ta ki lideri 
Ürdünlü Ebu Musab 
el Zarkavi'nin 
Avrupa'da büyük bir 
saldırı hazırlığı 
içinde olduğu ileri 
sürüldü.
ABD'de yayınlanan 
Time dergisi, 
AvrupalI istihbarat 
kaynaklarına 
dayandırdığı 
haberinde, 
Zarkavi'nin 
Avrupa'da büyük bir 
saldırı gerçek
leştirmek üzere çok 
iyi eğitilmiş militan
larla hazırlıkları göz
den geçirmekte 
olduğunu bildirdi. 
Dergi istihbarat 
raporlarının kay
nağını belirtmezken 
Zarkavi'nin Türkiye 
ve İran'da uykuda 
bulunan hücrelerle 
konuştuğunu ve 
diğer bir El Kaide 
lideri ile irtibat kur-

duğunu belirtti. 
Türkiye ve İran'daki 
hücrelerin 
Avrupa'da daha 
önce El Kaide ile 
bağlantısı olmayan 
cihad grupları ile 
irtibata geçmiş ola
bileceğini belirten 
Time, Fransız terör 
uzmanı Roland 
Jacquard'ın 
"Avrupa'daki umut
suz ve daha az 
tecrübeli grupların 
Zarkavi'nin etkisi 
altında olmasından 
korkuyoruz" şek
linde konuştuğunu 
kaydetti.

İstihbarat bilgi
lerinin geçen 
Mayıs'ta 
Pakistan'da 
yakalanan El Kaide 
liderlerinden Ebu 
Faraj el Libbi'nin 
sorgulamasında 
elde edilmiş olabile
ceği ifade edildi. 
AvrupalI yetkililer, 
Zarkavi'nin el 
Libbi'ye yazdığı bir 
mektupta Ürdün, 
Türkiye, Suriye ve 
Lübnan'da eğitim 
kampları kurul
masından bahset
tiğine dikkat çekti.

Chirac’tan yeni çıkış
Fransa 
Cumhurbaşkanı 
Jacques Chirac, 
Türkiye'nin Kıbrıs 
konusundaki tutu
muna açıklık 
getirmesi ve 
Avrupa Birliği'ne 
(AB) bütün taahhüt
lerini yerine getire
ceği konusunda 
teminatlar vermesi 
gerektiğini söyledi. 
Paris'te Fransız 
büyükelçilerle yap
tığı dış politika 
konulu bir toplantı
da konuşan Chirac, 
"Türkiye, Kıbrıs 
konusundaki tek 
taraflı deklarasy-

onunun ardından 
konuya açıklık 
getirmeli ve 25 AB 
ülkesini, birliğe 
verdiği taahhütlere 
tamamen riayet 
etmeye istekli 
olduğu yönünde 
temin etmeli" diye 
konuştu. 
Fransa 
Cumhurbaşkanı, 
"'Türkiye ile 
müzakerelerin 
başlatılmasının, 
sonucu kesin 
olmayan uzun ve 
zorlu bir yolun 
sadece başlangıcı 
olduğunu" da 
belirtti.

Chirac geçen hafta 
da, Türkiye'nin 
'Kıbrıs Cumhuriyeti' 
hükümetini tanıma
ma ısrarının siyasi 
ve hukuki 
sorunlar meydana 
getirdiğini, bu yak
laşımın bir aday 
ülkenin sergilemesi 
beklenen ruha 
aykırı olduğunu 
savunmuştu.Chirac' 
ın Türkiye'nin 
tartışılmasını iste
diği AB dışişleri 
bakanları toplantısı 
1-2 Eylül’de, 
Galler'in Nevvport 
kentinde düzen
lenecek.

Erdal, Eylül’de hakim karşında
Sabancı suikastı 
sanıklarından Fehriye 
Erdal, Belçika'nın Gent 
sorgulama 
mahkemesinde
13 Eylül 2005 tarihinde 
hakim karşısına 
çıkacak.
Sabancı'nın

Belçika'daki avukatı 
Fernand Scmidt, Gent 
sorgulama 
mahkemesinde sadece 
Fehriye Erdal'ın 
Türkiye'de işlediği 
suçlarla ilgili olarak 
hakim karşısına çıka
cağını, kasım ayında

olması planlanan 
mahkemenin 
Belçika adli makam
larınca niye öne çek
ildiğini anlamadığını 
söyledi.
Scmidt, sürpriz olumlu 
bir karar beklemedik
lerini de belirtti.

Sebahattin DOKSANBIR
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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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TEKEL organik sigara 
üretmeye hazırlanıyor

TEKEL, tütünde ya 
da üretildiği alanda 
ilaç, gübre veya 
katkı maddesi kul
lanılmamış tütünden 
imal edilecek 
organik sigara üret
meye hazırlanıyor. 
Sigarada yapılan 
son vergi düzen
lemesinin ardından 
özellikle alt fiyat 
grubunda yer alan 
sigaralarda, kalite 
artırma ve imaj yük
seltme çalışmalarına 
hız veren TEKEL, bu 
kapsamda organik 
sigara çıkaracak. 
Organik sigaranın 
doğal yöntemlerle 
üretileceği ve üre
timin hiç bir aşa
masında katkı mad-

Kına gecesinde .kalt aktı
Galatasaray Üniver
sitesi son sınıf 
öğrencisi 22 yaşın
daki Begüm Kartal, 
gittiği kına 
gecesinde nereden 
ve kim tarafından 
atıldığı belli olmayan 
kurşunun isabet 
etmesi sonucu hay- 

’ atını kaybetti. Genç 
kızın cenazesi, 

; gözyaşları arasında 
। toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre 
olay, önceki gece 
eczacı Fezan ve Zeki 
Özyavuz çiftinin 
kızlarının Battalgazi 
İlçesi Adagören 
Köyü sınırlarındaki 
bahçelerinde yapılan 
kına gecesinde mey
dana geldi. Kına 
gecesine katılan 
Malatyaspor'un eski 
futbolcularından, 
işadamı Haşan 
Kartal'ın Galatasaray 
Üniversitesi öğren
cisi olan 22 yaşında-

ARTILIK DnİR€
GemLİ l< GİRİŞİ

EmİRCAN Yapı KoopERATİfİ 
B/Blok Kat:?

Denİz Manzaraİi, Çifr BANyo, 
DoqAİqAZ tesİsatIi

Miiraccat: 0.533 346 33 44

desi veya ilaç içer
meyeceği ifade 
ediliyor.
Bunun için TEKEL 
yetkililerin organik 
tütünlerin tespiti 
çalışmalarını 
sürdürdüğü 
kaydedildi. Daha 
sonra bunun ilgili 
kuruluşlara tescilinin 
yaptırılacağı ve gele-

ki kızı Begüm Kartal, 
nereden ve kim 
tarafından atıldığı 
bilinmeyen bir 
kurşunla başından 
vurularak can verdi. 
Olaydan sonra jan
darma ekiplerince 
yapılan araştırmalar
da, silahın kim 
tarafından ve niçin 
ateşlendiği saptana- 
mazken, silahın kına 
gecesinin yapıldığı 
bahçenin dışından 
ateşlenmiş olabile
ceği ihtimali de 
değerlendiriliyor. 
Genç kızın başına 
isabet eden kurşu
nun yanı sıra 
bahçedeki evin 
duvarında da bir

cek yıl piyasaya 
sürülmesinin plan
landığı belirtiliyor. 
Tütünün, dolayısıyla 
sigaranın organik 
koşullarda 
üretilmesinin, tütün 
zararlarını ortadan 
kaldırmadığı da vur
gulanıyor.

mermi çekirdeğinin 
bulunması, kınanın 
yapıldığı bahçeye 
dışarıdan ateş 
açılmış olma ihtima
lini güçlendiriyor. 
Yetkililer, kına gece
sine katılanların 
ifadelerinde, davetlil
er arasında silah kul
lanan olmadığını . 
belirlediklerini, elde f 
edilen 2 adet mermi 
çekirdeğinin balistik 
incelemeye gönder
ileceğini kaydetti.
Yetkililer, kına 
gecesinin yapıldığı 
bahçenin içinde boş 
kovan buluna
madığını ve çevrede 
araştırmaların 
sürdüğünü belirtti.

। Bir gün önce doğum 
gününü ailesi ve 
arkadaşlarıyla birlik
te kutladığı öğrenilen 
Galatasaray Üniver
sitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
son sınıf öğrencisi 
Begüm Kartal'ın 
cenazesi, dün Şehir 
Mezarlığı Camii'nde 
öğle namazına 
müteakip kılınan 
cenaze namazının 
ardından toprağa 
verildi

Sözleşmeli 
öğretmene 852 YTL

MEB'in sözleşmeli 
olarak çalıştıracağı 
öğretmenlere brüt 
bin 166 YTL, net 852 
YTL ücret ödeyeceği 
yönündeki açıkla
ması yazın garson ve 
seyyar satıcı olarak 
çalışmak zorunda 
kalan sözleşmeli 
öğretmenleri sevin
dirdi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın eylül 
ayı içinde 20 bin 
sözleşmeli öğretmen 
kadrosuna atanacak
ların şartlarını 
Bakanlar Kurulu 
tarafından önceki 
gün belirlendi. 
Karara göre, 
sözleşmeli öğret
menler Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik'in daha önce 
açıkladığı 619 YTL'lik 
maaştan daha fazla 
alacak Bakanlar 
Kurulunun 
sözleşmeli öğret
menlere 852 YTL net 
maaş verilmesi 
kararı yaz aylarında 
maaş almadığı için 
maddi sıkıntı çeken 
ve başta inşaatlarda 
amelelilik olmak 
üzere seyyar satıcılık 
ve garsonluk yapan 
öğretmenleri sevin
dirdi.
Bakanlar Kurulu 
kararını öğrenen ve 
halen kahvede gar
son olarak çalışan 27

MEB öğretmen atamalarını yaptı
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) 10 bin 509 
kadroya 10 bin 338 
öğretmen atadı. Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
okulların 12 Eylül 
Pazartesi 
günü açılacağını 
bildirdi.
Öğretmen atamaları 
dolayısıyla 
Başkent 
Öğretmenevi'nde 
tören 
düzenlendi.
Bilgisayar kurasıyla 
gerçekleştirilen ata
malarda 10 bin 
184 kişinin İlk ata
ması, 154 kişinin de 
açıktan ataması

yaşındaki Erdoğan 
Akbaş'ın sevinci 
görülmeye değerdi. 
Akbaş, belirlenen 
maaşı alan hiçbir 
öğretmenin yaz 
aylarında bu sıkın
tıya katlanmaya
cağını söyledi.
"Öğretmenlik 
süresince az maaş 
aldığımız için çok 
sıkıntı çektik. 
Kahveye gelen 
öğrencilerimize bile 
çay servisi yaptık. 
Bakanlık keşke bu 
iyileştirmeyi başta 
yapsaydı" diye 
konuşan Akbaş, 
öğrencilere ilk çay 
servisi yaptığı sırada 
da utandığını, sonra 
alıştığını dile getirdi. 
Aylık 180 milyon 
ücret alan sözleşmeli 
öğretmenler var 
Akbaş, geçen yıl 10 
ay yaptığı sözleşmeli 
öğretmenlik 
süresince aylık 180 
YTL'ye çalışmış. 
Akbaş, 2 ay önce 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
sözleşmeli öğret

yapıldı.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
törende yaptığı 
konuşmada, 
bugün yapılan ata
maların iller yerine 
okul ve kurumlara 
yapıldığını 
belirterek, bunun 
MEB tarihinde ilk kez 
gerçekleştirildiğini 
söyledi.
Çelik, sözleşmeli 
öğretmen atamasıyla 
ilgili işlemlerin de 
tamamlandığını 
belirterek, sözleşmeli 
öğretmenlik için 
atama 
başvurularının 1 
Eylül'den itibaren alı

menlerin şartlarının 
iyileştirileceği 
yönündeki açıkla
ması üzerine öğret
menliği tekrar 
başvurmayı düşün
müş. Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı'nda (KPSS) 92 
puan alan Akbaş, 
geçtiğimiz yıl 
teftişlerde bulunan 
müfettişlerden de 
tam not almış. Öğret
menlik bölümü 
mezunu olan Akbaş, 
sözleşmeli öğretmen 
olacağını inanıyor. 
Geçen yıl 2 ay 
sözleşmeli öğretmen 
olarak çalıştıktan 
sonra maaşı az 
bularak istifa eden 
ve caddelerde meyan 
şerbeti sata 
MEHMET KOÇAK ise 
yeni maaş kararını 
duyunca yeniden 
öğretmenliğe başvur
mayı düşünmüş. 
Ancak aranan şart
lardan biri olan 
KPSS'ye girmeyen 
Koçak, üzüntüsünü 
dile getiriyor.

nacağını söyledi. 
Sözleşmeli öğret
menlerin, okulların 
açılacağı 12 Eylül'de 
göreve 
başlayacaklarını 
kaydeden Çelik, 
öğretmenlik kariyer 
sınavının da ÖSYM 
tarafından 27 Kasım 
2005 tarihinde yapıla
cağını bildirdi.
Çelik, "Okullar 

12 Eylül'de açılacak" 
dedi. Atama 
sonuçları öğleden 
sonra Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
"http://personel.netg 
ov.tr” internet 
adresinden öğre
nilebilecek.

http://personel.netg
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Hükümet ile memurlar 
arasındaki 4. tur toplu 
görüşmeleri başladı. 
Toplantıya girmeden 
açıklama yapan sendi
ka başkanlanı 
hükümete mesaj 
verdiler.
Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı Bircan 
Akyıldız, kamu 
çalışanlarının beklenti
lerine cevap verebile
ceğini hissettikleri 
minimum ölçüde bir 
değerlendirmeyi 
yakaladıklarını sandık
larını belirterek, "Eğer 
siyasi irade bunu da 
anlamazsa, anlamak 
istemezse, söyleye
ceğimiz bir şey yok
tur" dedi.
Akyıldız, Kamu İşveren 
Kurulu ile sürdürülen 
toplu görüşmelerin 4. 
turuna katılmak üzere 
Başbakanlık Merkez 
Binası'na gelişinde 
yaptığı 
açıklamada, "makul ve 
mantıklı olan talepleri
ni yeniden gözden 
geçirerek siyasi 
iradenin red
detmesinin mümkün 
olamayacağını 
düşündükleri bir nok

taya çektiklerini ve 
bunu masada pazarlık 
konusu 
yapacaklarını" söyledi. 
Bircan Akyıldız, Devlet 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Ali 
Şahin'in yaptığı açıkla
madan cesaret alarak 
nihai noktanın £ 
Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
konulmasını talep ede
ceklerini 
bildirdi.
Konfederasyon olarak 
yaptıkları bir araştır
mada, 3 bine 
yakın kamu 
çalışanına, 
"Hükümetin size 
bakışını nasıl buluyor
sunuz" diye 
sorduklarını aktaran 
Akyıldız, soruyu yanıt
layanların yüzde

1.3'ünün olumlu ya da 
olumsuz bir görüş 
bildirmediğini, yüzde 
8.3'ünün
"olumlu", yüzde 90'ın 
üzerindeki kamu 
çalışanının ise "olum
suz" yanıt verdiğini 
anlattı. Akyıldız, bu 
görüşlerin, hükümetin 
3 yıllık görev süresi 
boyunca izlediği poli
tikalarda kamu 
çalışanları lehine 
net, somut bir gelişme 
sağlanamamasından 
kaynaklandığını 
savundu.
Bu tespitlerini siyasi 
iradeye iletmek iste
diklerini söyleyen 
Akyıldız, kamu 
çalışanlarının beklenti
lerinin yoğunlaş
masının nedeninin, 
bizzat Bakan Şahin'in 
ağzından kamuoyuna 

yansıyan "kamu 
çalışanlarının ücret
lerinde adaletsizliği 
giderecek dengeyi 
sağlayacak 
bir çalışmanın 
yapıldığı yönündeki 
açıklamalar" olduğunu 
söyledi.
Akyıldız, bu açıkla
malarda 50-250 milyon 
TL arasında denge 
tazminatı 
uygulamasının yapıla
bileceğinin belirtildiği
ni dile getirdi. .
-"KALKARSAK BİR 
DAHA OTURMAYIZ"- 
Akyıldız, şöyle konuş
tu: "Kamu çalışan
larının beklentilerine 
cevap verebileceğini 
hissettiğimiz minimum 
ölçüdeki bir değer
lendirmeyi 
yakaladığımızı sanıy
oruz. Bunu siyasi 
irade ile biraz sonra 
pazarlık masasında 
görüşeceğiz. Dileğimiz 
beklentilerin anlayışla 
karşılanması ve 
cevaplandırılmasıdır. 
Eğer siyasi irade bunu 
da anlamazsa, anla
mak istemezse, 
söyleyeceğimiz bir şey 
yoktur. 'Her şeyi göze 

aldık' diyoruz, 
masadan kalkmamak, 
mutabakat zaptı imza
lamak için mücadele 
veriyoruz. Masadan 
kalkarsak o masaya 
bir daha oturmaya
cağız."
Bir soru üzerine 
Akyıldız, tekliflerinde 
gelebilecekleri en son 
noktayı tespit ettikleri
ni, bunu masada 
siyasi iradeyle 
paylaşacaklarını bildir
di.
-KESK- KESK Genel 
Başkanı İsmail Hakkı 
Tombul ise 
görüşmelerin şu ana 
kadarki seyrinde kamu 
çalışanları ve 
emeklilere olumlu her
hangi bir sonuç 
veremediklerini söyle
di. İsmail Hakkı 
Tombul, Devlet Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Ali Şahin'in, bir önceki 
görüşmeden sonra 
kamu emekçilerinin 
sorunlarını çözmek 
yerine başta 
konfederasyonlar 
olmak üzere 
haklı talepleri için 
mücadele eden

sendikaları "tehdit 
etmeye kalktığını, 
aba atından sopa gös
terdiğini" savundu. 
Tombul, "Biz bu 
masayla anlam 
kazandırmak istiyoruz. 
Bu masadan 
kamu emekçilerinin ve 
emeklilerin sorunlarını 
çözecek sonuç almak 
istiyoruz" diye konuş
tu. KESK üyelerinin 
bugün Türkiye'nin dört 
bir yanında alanlara 
çıktığını söyleyen 
Tombul, Başbakanlık 
önünde bir dizi olay 
yaşandığını, yönetici
leriyle Başbakanlık'a 
gelmek istediklerinde 
güvenlik güçlerinin 
hoş olmayan 
davranışlarıyla 
karşılaştıklarını 
ifade etti. Bir 
arkadaşlarının güven
lik güçlerinin 
müdahalesi yüzünden 
hastaneye 
kaldırıldığını söyleyen 
Tombul, bu olayın 
kabul edilemez 
olduğunu, demokratik
leşme tartışmalarında 
ciddi bir yara 
oluşturduğunu ileri 
sürdü.

EFE MOTOR 
ŞİS&ÎL - OMtSL 

VCTKİLİ BBfİİ

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ İS
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

Kredi kartına 12-18 ay taksitle 
z— 50-100-125-150 CC Pacific ■ Ramex Cup 

Ramex Scooter • Bane Coper Modelleri ile Hizmetinizde 
Anadolu Çetelem ile 24 ay vadeli satışlar 

Yalova Yolu 1. Km Umurbey Altı
Tel: 0.224 514 22 87
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8 a# toplam ihracat 48.4 milyar dolar Barbaros BALMUMCU

V Türkiye'nin toplam
L ihracatı, 1 Ocak-26
f Ağustos 2005 tarih-
I leri arasında 46 mil-
I yar 39 milyon 947 bin

dolar olarak gerçek
leşti. Dış Ticaret 
Müsteşarlığı veriler
ine göre, son 12 aylık 
ihracat ise 70 milyar 
941 milyon 428 bin 
dolar oldu.
Ana sektörler ince
lendiğinde söz 
konusu dönemde 
toplam ihracatta 
yüzde 11.8'iik paya 
sahip olan tarım sek
töründe 5 milyar 432 
milyon 345 milyon 
dolarlık ihracat 
yapıldı.
Söz konusu dönemde 
ihracatın yüzde 
86.1'ini oluşturan 
sanayi sektöründe 39

Özürlüler sakatlık maaşı değil ‘İş’ İstiyor
Bakanlar Kurulu'nca 
düzenlenen 4587 
Sayılı İş Kanunu'nun 
30. maddesinin, "İş 
yerlerinde 50 ve daha 
fazla işçi çalıştıranlar, 
belirlenen oranlarda 
özürlü, eski hükümlü 
ve terör mağduru 
çalıştırmak zorun
dadır" şeklinde 
olması nedeniyle son 
zamanlarda özürlü
lerin iş bulma umudu 
arttı.
Yasanın 2006 yılının 
ilk ayından itibaren 
tamamen uygulan
masını beklediklerini 
belirten Türkiye 
Sakatlar Derneği 
Konya Şube Başkanı 
Ahmet Mıhçı, 
'Türkiye genelinde 
nüfusun yüzde 12'si 
özürlüdür. Şu anda 
çıkan kanun ile 
yüzde 12 özürlünün 
yüzde 4'ü iş sahibi 
olacak. Çok nadir de 
olsa bugünlerde iş 

milyar 631 milyon 
987 bin dolarlık ihra
cat yapıldı. İhracatın 
sadece yüzde 2.1 'ini 
oluşturan madencilik 
sektöründe ise 975 
milyon 616 bin dolar
lık ihracat gerçek
leştirildi.
1 Ocak-26 Ağustos 
tarihleri arasında 
ihracatın alt sektör
lere dağılımına 
bakıldığında, hazır 
giyim ve konfeksiyon 
sektörü 9 milyar 121 
milyon 66 bin dolarlık 
ihracatla ilk sırayı 
aldı. Öte yandan 
Temmuz ayında 
yüzde 1.88 oranında 
azalma yaşanan 
hazırgiyim ve konfek
siyon sektörü ihra
catı, 1-26 Ağustos 
2005 döneminde 

sahibi olan özürlü 
kardeşlerimiz var 
ama şimdilik bu 
abartılacak bir rakam 
değil. Bizim umudu
muz 2006'nın Ocak 
ayından itibaren iş 
yerlerinde engelli 
çalışan sayısının art
masıdır" dedi. 
Konya'da derneğe 
kayıtlı 2 binden fazla 
özürlü olduğunu 
ifade eden Mıhçı, 
"Kentteki 6 binden 
fazla özürlü ise 
derneğimize kayıtlı 
değildir. İş Yasaşı'na 
eklenen özürlü 
çalıştırma maddesi 
çok olumlu bir 
gelişme ama yetersiz. 
Şu anda bu yasa ile 
birlikte asıl özürlüler
imiz bu iş imkanın
dan yararlanamaya
cak. Çünkü bu yasa 
çıkartılırken özürlü 
nüfusuyla ilgili Devlet 
İstatistik Enstitüsü 
tarafından özürlünün

Barbarosca

yüzde 19.2 ihracat 
yaşadı. Bu dönemde 
söz konusu sektörde 
T milyar 50 milyon 
103 bin dolarlık ihra
cat yapıldı.
1-26 Ağustos 2005 
tarihi verilerine göre, 
toplam ihracat 
içerisinde yüzde 
11.9'lik paya sahip 

durumu hakkında bir 
çalışma yapılmadı. 
Türkiye nüfusunun 
küçümsenemeyecek 
bir bölümü engelli, 
ama bu kesimin ne 
gibi özürleri olduğu 
ve ne gibi bir çalışma 
yapılması gerektiği 
bizim için daha 
önemlidir. Yetkililerin 
bu konu üzerinde de 
durmasını istiyoruz" 
dedi. İş bulamadıkları 
için aldıkları 190 
YTL'lik 3 aylık 
maaşları ile geçin
mek zorunda kalan $ 
özürlüler, bu maaşı 
istemediklerini ve 

olan tarım sektörü 
ihracatında artış 
yüzde 30.5 oranında 
gerçekleşirken, tarım 
sektörü içerisinde en 
fazla ihracat artışları 
yüzde 81.1 ile zeytin 
ve zeytinyağı, yüzde 
58.3 ile de tütün sek
törlerinde yaşandı.

kendilerine iş imkan
larının tanınmasını 
istedi. Doğuştan 
özürlü aracına 
mahkum olan Emrah 
Savsar (17) ve Ömer 
Kaya (21), 
"Engellilerin işe alın
ması ile ilgili çıkan 
maddeden biz umutlu 
değiliz. 'Neden' ders
eniz biz özürlü 
aracında hayatımızı 
geçiriyoruz. Bu şek
ilde bizi kimsenin işe 
alacağı konusunda 
da umutlu değiliz. 
Her insan gibi biz de 
iyi bir işte çalışsak 
mutlu olurduk" dedi.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 

meşrubat, 
r çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

Haftanın Ardından
26 Ağustos cuma günü Gaziantepspor 

Galatasaray’ı konuk etti.
İlk yarıda Galatasaray’ın üstün oyunuyla 

takdir aldı. Ümit Karan’la öne geçen 
Galatasaray Lazarov’un golüne engel ola
madı.

İkinci yarı İlhan’ın golüne golüne mani ola
mayan Galatasaray dason dakikalardaoyuna 
giren Haşan Kabzey’le beraberliği yaktaladı.

Gaziantep maçı 10 kişiyle tamamladı. 
Galatasaray da böylece deplasmanda 2 puan 
bıraktı.

Fenerbahçe Samsun maçını rahat bir şek
ilde aldı. Mağlup duruma düşen Fenerebahçe 
Alex’in estetik olarak yaptığı hareketle 
beraberliği sağlamasına karaşın şov yaparak 
Anelko, Nobre Alex ve Semiihle skoru beş 
yapınca rahatladı.

Teknik direktör Daum ilk yarı zorlandık” 
dedi.

Çaykur Rizespor, Ankarasporla oynadığı 
maçı belarer bitirdi.

Sivas, Vestel Manisaspor’u 
Anderson’ungolüyle devirdi.

Kırmızı beyazlı ekip Atatürk olimpiyat 
Stadında Ege temsilçisine şans tanımadı.

Konyaspor, Denizlispor’u 1-0 yendi.
Yeşil beyazalı ekipligde ilk galibiyetini 

Denizlispor’dan aldı. Karşılaşmanın tek 
golünü 38. dakikada El Saka kaydetti.

Trabzonspor Malataya maçı, 
Trabzonspor’un üstün oyunuyla taraftarına 
Fatih ve Gökdeniz’in kaçırdığı fırsatları bu ara 
Malatya kalesine kalecinin devleştiğini görüy
oruz.

Bu maçta Trabzpnspor’u, Malatya ile 
berabere kaladılar.

Beşiktaş kendi seyircisi önünde öldü öldü 
dirildi. İlk yarı futbol olarak hiçbir şey yoktu. 
İkinci yarı belki birşeylerümidiyle oyuna 
başlayan Beşiktaş’a teselli oldu.

Şehrimizin takımı Bursaspor kendi 
sahasındatimsah yürüyüşü yüptı.

Taraftarın büyük desteği ile maça başlayan 
yeşil beyazlılar ilk yarıda fırtına gibi esti. 
Orhan’ın 2. güzel golüyle ilk haftayı 3 puanla 
kapattı.

GEMLİK’TE İLK MAÇ 
12-14 Yaş Grubu 

Bursa da futbol faaliyetleri dün başladı. 
Profofosyonel maçlar hariç amatör kümel

erde en uifaklarla başladı.
Grubumuzdra ilk maçımızı gene ilçemiz 

takımlarından Zeytinspor’lş Gemlikspor 
oynadılar.

İlk devrede Zeytinspor daha canlı daha 
atak bir oyun ortaya koydular.

20. dakikada sahalarda ender rastlanan bir 
firikik golüyle öne geçtiler.

ELEMANLAR ARANIYOR
Deneyimli

✓AŞÇI ✓GARSON ✓YIKAMACI 
ve ✓BAYAN KASİYER aranıyor.

YEMEK + SSK + YOL DAHİL
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

ARHAN PETROL
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Masa başı çalışan kadına kötü haber SÜR KÖŞESİ
Masa başında 
çalışan kadın 
okurlarımız için kötü 
bir haberimiz var. 
Uzm. Dr. Aydın Sarı, 
masa başında 
çalışan kadınların 
normal doğum özel
liklerin kaybettiğini 
ve sezeryanla doğu
ma mecbur hale 
geldiklerini söyledi. 
Sakarya Doğumevi 
ve Ana Çocuk 
Sağlığı Hastanesi 
Başhekimi Uzm. Dr. 
Aydın Sarı, "Masa 
başında çalışan 
kadınlar, normal 
doğumu kaldırabile
cek fiziksel özellik
lerini kaybedebiliy
or" dedi.
Uzm. Dr. Sarı, AA 
muhabirine, anne 
adayının fiziksel 
durumu uygun 
olduğu sürece, nor
mal doğumun hem 
bebek hem de anne 
için daha sağlıklı bir 
yöntem olduğunu 
söyledi. Sezaryenle 
doğumun giderek 
arttığına işaret eden 
Sarı, "Son 3 
günde 68 doğum 
gerçekleştirdik.

Bunların yalnızca 
40*ı normal doğum
du.
28'i ise sezaryenle 
sonuçlandı. 
Hastanemizde yılda 
7 bin 500 doğum 
gerçekleşiyor. 
Bunların üçte biri 
sezaryenle yapılıyor. 
Bu sayı her 
geçen gün artıyor" 
diye konuştu. 
Masa başında 
çalışan kadınların 
karın kaslarının 
oldukça zayıf 
olduğunu belirten 
Sarı, "Bu nedenle, 
bu anne adayları 
artık normal 
doğumu kaldırabile
cek fiziksel özellik
lerini kaybedebiliy
or" ifadesini kul
landı. Kırsal kesimde 
bir annenin 3-4 tane 
normal doğum yapa
bildiğine 
işaret eden Uzm. Dr. 
Sarı, şunları söyledi: 
"Onlar, şehirlerde 
çalışan kadınlardan 
daha çok fiziksel 
güçlerini kullandık
ları bir çalışma hay
atına sahipler.
Vücutları buna 

bağlı olarak daha 
dayanıklı ve dirençli. 
Ayrıca sezaryenle 
doğum yapan 
annenin 1 ya da en 
fazla 2 kez doğum 
yapma şansı kalıyor. 
Bu aile için 
oldukça kötü bir 
kısıtlama." 
-HAMİLELİKTE 
ANNE VE BEBEK 
SAĞLIĞI- 
Uzm. Dr. Sarı, 
doğumdan sonra 
bebeklerde meydana 
gelen 
rahatsızlıkların 
birçoğunun hamile
likte annenin 
geçirdiği hastalıklara 
bağlı olduğunu 
söyledi.
Kadınların, hamilelik 
döneminde özellikle 
yüksek ateş 
şikayetlerinin eşlik 
ettiği grip ve idrar 
yolu enfeksiyonları
na karşı dikkatli 
olmaları gerektiğini 
bildiren Sarı, enfek
siyonların tedavisi 
zorunlu hastalıklar 
olduğunu belirtti. 
Hamileliğin son 3 
haftasında anne 
adayının geçirdiği

her türlü 
enfeksiyonun çocuk 
için risk taşıdığını 
dile getiren Uzm. Dr. 
Sarı, şöyle konuştu: 
"Bu rahatsızlıklar 
enfeksiyonun türüne 
göre bebekte rahat 
nefes alıp vere
meme, göz ve 
çevresinde yanma 
veya yüksek ateşe 
neden 
olabilir. Bebekte 
doğum sonrasında 
da görülebilecek bu 
hastalıklar 
erken müdahale 
edilmezse bebeğin 
ölümüne neden ola
bileceği gibi, 
kalıtsal bir takım 
rahatsızlıklarla da 
sonuçlanabilir." 
-İLAÇ KULLANIMI- 
Anne adaylarında 
idrar yaparken 
yanma, kasık ve bel 
ağrıları, idrar yolu 
enfeksiyonu gibi 
rahatsızlıkların 
ortaya çıkabileceğini 
ifade eden Uzm. Dr. 
Sarı, sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Bu 
hastalıklar genelde 
2-3 gün içinde belir
tilerini gösterir.

Demir Ali BAYDAR

Sen Bilmezsin
Bendeki derdi yarayı
Sen bilmedin, bilemezsin 
içimdeki derin yarayı 
Sen görmedin göremezsin

Herkes gibi yaşıyorum 
Ateş yoktur pişiyorum 
Çok dertleri taşıyorum 
Çektiğimi bilemezsin

Volkan gibi içim yanar 
Herkes beni mutlu sanar 
Çarkım hep tersine döner 
Zaman nedir bilemezsin

Dert içimde yumak yumak 
Kader değil, yollar tuzak 
Sevinç, neşe bise uzak 
Demirali kimdir bilemezsin.

HAÇIN rıos)

Yazan : Zebercet COŞKUN
Çıktı Faik. Odasına girdi. Seta teyze gelmek 

bilmiyor. Neden? Bekle, dedi, bekliyor, soyun
madı. Mihran amca gece sokağa çıktı. Neden? 
Bir şeyler var ortada... Belli... karanlıkta oturuy
or. Bu odada hiç ışık yanmak zaten. Hem gaz 
yok, hem de daha güven verici oluyor böylesi. 
Öteden çocukların konuşmaları geliyor. 
Gülüyorlar, hem de kahkahalarla... bir süre 
sonra sesler kesildi. Faik karanlıkta gökyüzünü 
özlüyor. Dağlar kara ve de ıssız, Haçin içinde tek 
tük ışıklar var... Neden sonra kapı açıldı, Seta 
girdi.

Faik! Sana söylemeliyim. Söylemem 
gerek! Mihran amcan söyleyemedi, aldı başını, 
gitti. Kaçtı sokağa...

Ne oldu? Bir şey mi var? Anamın, 
babamın başına bir hal mi geldi?

Yok... İyi onlar... Onlarda hiçbir şey yok... 
Söylemek istediğim...

Ney?
Senin burda olduğunu haber almışlar... 

Bizim sakladığımızı... Böyle yapanlar varmış... 
yarın sabah arama yapılacakmış... Evleri basıp... 
El altından öğrenmiş Mihran amcan. Onun için 
bu gece ne edip edip kaçıracağım seni...

Buraya gelir bulurlarsa ne yaparlar?
Bilmem... Onu bilemem... Ama iyi 

olmaz... Sana kötülük edebilirler...
Nasıl kaçacağım?
Sen hazırlan! Sıkı sıkı giyin! Ben torbaya 

ekmek koyacağım... Yukarı çık, sandıktan neyin 
varsa kalın al, giyin! Başka bir şey söylemedi 
Seta.

«Beni nereye götürecekler?» Meraklanıyor 
Faik, ama korku değil bu... Garip bir oyun gibi 
geliyor şimdi onların tümü. Ölümü hiç aklına 
getirmiyor. Merdivenleri çıkarken heyecanlıydı 
ama, korkulu değildi. Bir çeşit sevinç bile 
denebilir buna... Günlerdir kapalı beklediği şu 
dört duvarın arasından kurtuluyor. Mektep çan
tasını babasının konsolu üstüne koydu. «Çan
tayı alamam yanıma... Nereye gideceğimi bilmiy
orum. Haçin'den çıkacak değilim herhal!.. Belki 
de bir başka eve...» Çamaşırını değiştirdi, temiz 
çorap giydi. Ceketinin ceplerini bir süre öte 
beteyle doldurdu.

Sokak kapısının önüne indiklerinde gece iler
lemişti. Faik'in elinde içi ekmek dolu bir küçük 
torba. Ne varsa koymuş Seta; ekmekten soğan
dan başka bir şey yok ki evde... Yavaşça 
kapadılar sokak kapısını. Duvar diplerinden usul 
usul yürüyorlar.

Yavaş ol! Saçak altından altından... Bir 
devriyenin gözüne ilişmeyelim...

Sokaklarda çıt yok, Bostanhk çayının güm
bürtüsü işitiliyor yalnız. Coşmuş çağıl çağıl akıy
or su. Yaz başına dek böyle olur, azgın olur, ne 
varsa önünde toplar götürür. Hava serin... Seta 
bir atkı sardı Faik'in boynuna. Yolun sonunda, 
çayın kıyısında bir küçük değirmen vardır. Durdu 
Seta değirmenin önünde.

- Gel!
Değirmenin bahçesine girdiler. Toprak 

yumuşacık orada, ayak seslerini yutuyor. 
Değinmenin alt başındalar şimdi. Seta azık tor
basını Faik'in sırtına bağladı, iplerini omuz 
başlarından geçirdi, sıkıştırdı.

Yolun açık olsun! Ağaç köklerine tutuna 
tutuna git dere boyunce! Çıtırtı etme! Sabah 
olmadan Hamurcu Gediği'ni geçersen selamet! 
Sizinkilerin yanına varırsın... Ağabeyinin yanı
na... yolun açık olsun! Ağbeyine kavuşursan

i

selamımızı söyle! Bizi unutmasın! Anladın mı? 
Geçemezsen kayanın dibinde kovuklar vardır, 
saklanırsın! Karanlık basmadan ortaya çıkma! 
Ekmeğin yarın akşama dek idare eder... * 1 

Gidiyom, ama geleceğim... Anartıı, 
babamı almaya geleceğim... kurtarmağa onlan... . 
Sizi de kurtaracağım. Mihran amcamı ve seni... 
Üç gün sonra karşı tepedeyim...

Bostanhk çayının yatağı, yolun ve değirmenin 
hizasından birkaç metre derindedir. Seta bir süre 
bekledi değirmenin önünde, Faik ayaklannı 
aşağı sarkıttı, elleriyle yumuşak toprağa tutundu 
ve kaydı aşağı. Karanlıklara karıştı. Şimdi çayın 
gümbürtüsünden başka ses yok. Seta değir
menin bahçesinden çıktı. Yolun ağzında Mihran 
bekliyor. Konuşmadan yürüdüler.

Faik bir ağacın gövdesine sanldı ve sarktı 
biraz aşağı... şimdi ağaçların kökleriyle kucak
laşıyor. Yan yan ilerliyor, yavaştan yavaştan, 
tutuna tutuna. Kimseler yok çevrede, ya da 
karanlıkta hiçbir şey görünmüyor, ya da derenin 
çığrıltısından hiçbir ses işitilmiyor.^uyun 
yüzüyle ayakları arasında bir metre var, yok. 
Buraları çok iyi bilir Faik. Az mo cambazlık 
yaparlardı dere üstlerinde arkadaşlanyla... çay 
boyunca ağaçlar sıktır. Bir ağacın kökünden 
çıkıyor, ötekine tutunuyor. Ağır ağır, ağaçtan 
ağaca tutunarak, sürünerek... sırtındaki ekmek 
torbası oyana, buyana sallanıyor. Ayakları ile
buluyor toprağın çıkıntılı yerini, oyuğunu, ağacın 
budağını. Önceden bilmemiş olsa belki de 
başaramazdı. Her bir çıkıntı ezberine, yine de 
çok yavaş ilerleyebiliyor. O zamanlar 
gündüzdü... Gündüz başka, gece başka... Oyun 
içindi o zamanki cambazlıklar, beş on metre 
ancak giderler, sonra tırmanırlar yukarı, dinlenir
ler...Şimdi her şey başka, şimdi dönmenin 
olanağı yok. Gidecek... Gitmek zorunda...

Devamı Yarın..
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tırnak batması nasıl önlenir?
Tırnak batması pek 
çok insanda 
görülen,kişinin 
yürümesini,iş 
görmesini engelleye
cek derecede rahat
sızlık ve ağrı vere
bilen bir patolojidir. 
Tırnak batması tüm 
ayak parmaklarında 
olabilmekle beraber 
genellikle baş par
makta oluşur. Tırnak 
büyürken bir veya iki 
taraftan derinin içine 
doğru batma eğilimi 
gösterir,bu esnada 
oluşan enflamasyon 
sonucu tırnak 
kenarındaki doku da 
tırnağın üzerine 
doğru ilerler.
Tırnaklar normalde 
tırnak kökünde,deri 
altında bulunan ger
minal matriks denen 
kısımda 
oluşturulur,tırnak 
yatağı dediğimiz par
mağın üst kısmında 
ileriye doğru büyür
ler. Uzamış tırnaklar 
mümkün olduğunca 
düz olarak kesilme
lidirler.
Bazen tırnak uç 
kısımları yan taraflar
dan deriye batar ve 
birydbancı cisim 
gibi reaksiyon 
başlatırlar, bazen ise 
tırnak yalnızca köşel
erde' değil, tümüyle 
tırnak yatağına batık 
hale gelebilir. Her iki 
dürümda da ilk bul
gular ağrı ve 
şişmedir. Batma böl

gesinde kanama ola
bilir veya enfeksiyon 
gelişip iltahap 
gelebilir. Tedavi 
edilmediğinde ise 
iltahabın kemiğe iler
lemesi (osteomyelit) 
ve sistemik enfeksiy
onlar oluşabilir.
Ayakkabı giymek ve 
yürümek çok zor ola
bilir.
Tırnak Batmasının 
Sebepleri
Tırnak batması 
birçok sebepten 
oluşabilir, en sık 
neden yanlış tırnak 
kesimidir, tırnağı çok 
derin kesmek, tırnak 
uçlarını içeriye doğru 
çok kıvrık kesmek en 
sık yapılan yan
lışlardır; bu durumda 
yeniden büyüyen tır
nak batarak büyüye
cektir. Diğer tırnak 
batma sebepleri ise : 
-tırnağın dış kısım 
yerine direkt içeriye 
büyümesi 
-çok dar veya sivri 
burunlu ayakkabı 
giymek 
-tırnağın kalınlaş
ması 
-parmağa veya direkt 
olarak tırnağa oluşan 
travmalar 
(çarpma,üzerine ağır
lık düşmesi gibi) 
-mantar enfeksiyon
ları 
-şişmanlık 
-aşırı ayak terlemesi 
-bazı doğumsal 
anomaliler 
-hipertiroidizm,şeker

hastalığı,akrome- 
gali.romatoid 
artrit.gut gibi bazı 
başka hastalıklar 
-yatalak hastalarda 
yorgan,battaniye gibi 
örtülerin çok sıkı 
sarılması gibi sebe
plerdir.
Sayılan bu sebepler
den pek çoğundan 
sakınılarak tırnak 
batmasının önüne 
geçilebilir.
Tırnak Batmasının 
Semptomları 
En sık görülen semp
tomlar aşırı 
ağrı,enfeks iyon,şişm 
e,kızarıklık,bazen 
iltahap gelmesidir.
Tanı normalde 
sadece muayene ile 
konur.Bazı özel 
durumlarda iltahabın 
kemiğe kadar 
ilerlediğinden şüphe 
ediliyorsa röntgen 
filmi gerekebilir. Aşırı 
iltahap varlığında 
uygun antibiotik 
seçimi için yara 
kültürü almak 
gerekebilir.
Tırnak 
Batmasını 
Tedavisi

Kanama, iltahap 
olan, şişme yapmış 
bir tırnak batmasının 
mutlaka bir doktora 
gösterilmesi gerekir. 
Tırnak batması olan 
kişiler çoğunlukla 
doktora gitmekte 
gecikir ve daha iler
lemiş, ağrılı bir halde 
doktora başvururlar. 
Tırnak batması ilk 
oluştuğunda bunu 
kendi kendine tedavi 
etmeye çalışma 
sonucu giderek artan 
ağrı yanında, tırnak 
çekimini gerektirecek 
düzeyde batmanın 
ilerlemesi ve enfek
siyon oluşması, 
özellikle dolaşım 
bozukluğu, damar 
sertliği ve şeker 
hastalığı olanlarda 
enfeksiyon ilerley
erek kemik iltahabı, 
gangren, parmağın 
ve hatta ayağın 
kesilmesine yol 
açabilecek komp
likasyonlar oluşabilir. 
Cerrahi müdahale 
gerektirmeyen tırnak 
batması tedavisinde: 
-Tırnağın sıcak 
tuzlu su banyosutyla 

yumuşatılması 
-Ufak bir gazlı bez 
parçasının antibiy- 
otikli kremle birlikte 
batık kısmın altına 
yerleştirilmesi 
-Ayakkabı giymekten 
kaçınılarak, sandalet 
veya açık terlikle tır
nak üzerine olan 
baskının azaltılması 
-Fazla enfeksiyon 
varsa antibiyotik kul
lanılması 
-Ayak temizlik ve 
bakımı gibi yöntem
ler uygulanır. 
Doktor hastaya steril 
bir gazlı bez parçası
na antibiyotik kremle 
birlikte yerleştirmeyi 
ve bunun ne sıklıkla 
değiştirilmesi gerek
tiğini hastaya 
öğretecektir.
Erken başvuran 
vakalarda cerrahi 
dışı tedavi yeterli 
olmaktadır.
Tırnakların 
düz olarak kesilmesi, 
köşelerinin içe kıvrık 
olmaması önemlidir. 
Tırnak batması 
tedavisindeki ana 
ilke tırnağın bir kez 
batmadan parmak 
boyunu geçecek şek
ilde uzamasının 
sağlanmasıdır,bunun 
için tırnak kenarıyla 
parmak arasındaki 
doğal oluğun oluştu
rulması ve tırnağın 
düzgün büyümesi 
için "yol verilmesi" 
önemlidir.
Tırnak Batmasının

Cerrahi Tedavisi 
Aşırı tırnak batması, 
doku ilerlemesi ve 
enfeksyion varlığın
da tedavi için cerrahi 
müdahale gerekecek
tir. Cerrahi tedavi 
yöntemi tırnak bat
ması derece ve şek
line göre kişiden 
kişiye değişiklik gös
terir. Tırnak bat
masında batan 
tarafta parsiyel 
çekim, yani tırnağın 
bir kısmının çekilme
si veya tüm tırnağın 
çekilmesi gerekebilir. 
Tırnağın çekilmesi 
yanında ilerlemiş 
dokunun da alın
ması, tırnak 
yatağının revizyonu 
çok önemlidir. Çok 
dönük tırnaklarda tır
nağın yapıldığı ger- 
minal matriksin 
kenar kısımları bazı 
ilaçlarla, koterle veya 
lazerle tahrip edil
erek o kısımlardan 
tırnağın yeniden 
büyümesi engel
lenebilir. Çok ileri 
vakalarda tüm 
germinal matriks 
tahrip edilerek tırnpk 
tümüyle iptal 
edilebilir.
(Tırnak ablasyonu) 
Tırnak çekilmesi 
lokal anesteziyle 
acısız ve ağrısız 
olarak yapılan bir 
işlemdir. Hastalar 
işlem sonucu 
yürüyerek evlerine 
gidebilirler.

GEREKLİ TELEFONLAR

M

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 
C.Savcılığı 
Ç.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm

513 
513 
512

Kanberoğlu-Esadaş 514
Anıttır
Kainli Koç 513

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi
Mer.Sağ.Ocağı

513 23 29
513 10 68

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
Su işlet 
İtfaiye

RESMİ DAİRELER

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 51313 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
İlçe Tanm Müd. 513 11 86
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 2325

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO imam

256 77 84 
544 30 60 

(212) 516 12 12 
(226) 811 13 23 

Aslan
ümlenme Tes. 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

TAKSİLER

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
ipragaz . 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

51312 95
51316 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81

NÖBETÇİ ECZANE
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI: 2222 

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 Gönleri ve Pazar gönleri yayınlanmaz)

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 3240
513 23 24
5143550

Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza

Bütünler Likitgaz 513 80 00

Yalnız 18S^

Akçagaz 
Totalgaz 
AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

514 88 70
51417 00
613 10 79
513 30 33

513 14 25
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Devlet Tiyatroları’nda sanatçılar ayaklandı
Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürü Lemi 
Bilgin'in görevden 
alınması ve ardından 
yaşanan istifalar son
rasında biraraya 
gelen sanatçılar 
uygulamaya sert 
tepki gösterdi.
Devlet Tiyatroları (DT) 
Genel Müdürü 
Lemi Bilgin'in 
görevden alınması ve 
ardından yaşanan 
istifalar 
sonrasında bugün 
Devlet Tiyatroları 
Sanatçıları 
Derneği'nin çağrısıyla 
İstanbul'da Atatürk 
Kültür Merkezi (AKM) 
önünde bir araya 
gelen 
sanatçılar, DT 
çalışanlarına destek 
verdi.
AKM önünde 
toplanan sanatçılar, 
yakalarına, tiyatronun 
simgesi 
olan "gülen ve 
ağlayan yüz"e atıfta 
bulunan "beyaz 
zemin üzerine

siyah ağlayan ve 
ağlayan yüz" yer alan 
kartlar taktılar.
Alkışlarla toplanan 
sanatçılar, daha 
sonra DT çalışan
larını 
destekleyen bildiriler 
okudular.
"Devlet Tiyatrosu 
Çalışanları" imzalı 
bildiriyi okuyan Can 
Gürzap, şöyle dedi: 
"Devlet
Tiyatroları’nda - 
yaşanan deprem, 
Cumhuriyetimizin en 
büyük 
sanat kuramlarından 
birini daha bitirme 
operasyonudur.
Hedefi, 
ülkemizdeki kültür- 
sanat ortamını 
çölleştirmek ve 
ortaçağ anlayışına 
sürüklemektir. Bu gir
işim kendine Devlet 
Tiyatroları'nın fikri ve 
vicdanı hür çalışan
ları arasından işbir
likçiler bulamayacak
tır. Biz
Devlet Tiyatrosu 

çalışanları, halkın tiy
atrosunun tüzel kişil
iğinin 
keyfi atamalarla çiğ
nenmesine izin ver
meyecek, kuruntu
muz özerk bir 
yapıya kavuşturulana 
kadar direneceğiz." 
-SANATÇILARDAN 
MESAJLAR- 
Yıldız Kenter, Lemi 
Bilgin'in görevden 
alınmasını, "Böyle bir 
icraatın tam tiyatrolar 
perdelerini açacağı 
zaman yapılması tiya
tronun 
tepesine inmiş koca
man bir yumruktur" 
diye değerlendirdi. 
Türk tiyatrolarının 
yenilenmeye ihtiyacı 
olduğunu ifade eden 
Kenter, Bilgin'in 
hangi icraatının 
izlenerek görevden 
alındığının 
sorulması gerektiğini 
söyledi.
Kenter, bugün tiya
trodaki birliği gör
menin kendisini 
mutlu 

ettiğini de ifade etti. 
Ayten Gökçer de 
Lemi Bilgin'in 
görevden alınmasının 
ardından her 
yerden reaksiyon 
alındığını dile getir
erek, "Demek ki bir 
yanlış var.
Tiyatroya sahip çık
mak gerekli" dedi. 
Haldun Dormen de 
dayanışma ve destek 
için burada bulun
duğunu ifade 
ederek, "Türk tiyatro 
tarihinde ilk defa 
böyle bir dayanışma 
oluyor.
Bu iş Lemi Bilgin'in 
gidişini aştı. Demek 
ki bir haksızlık var 
ortada" diye konuştu. 
Göksel Kortay da 
sanatın özgür ve 
özerk olmasının öne
mine vurgu 
yaptı.
Genco Erkal, tiyatro
da olmaması gereken 
işlerin olduğunu 
söyledi.
Rutkay Aziz de 
"Bırakın tiyatroyu tiy

atrocular 
yönetsin" 
şeklinde konuştu. 
İzmit Belediyesi 
Şehir Tiyatroları 
sanatçılarının yol
ladığı 
bildiri de okundu. 
Bildiride, siyasi 
erkin Devlet 
Tiyatroları’ndan 
elini çekmesi
gerektiği savunuldu. 
İstanbul Şehir 
Tiyatroları Sanatçıları 
Derneği bildirisinde 
de
Devlet Tiyatroları'nın 
onurlu karşı koyuşu- 
nun desteklendiği 
ifade 
edildi.
Özerk Sanat Konseyi 
bildirisini okuyan 
Vecdi Sayar da 
demokratik, 
özerk kamu tiyatro
larını savunduklarını 
söyledi.
Devlet Opera ve 
Balesi Çalışanları 
Vakfı bildirisinde de 
çözümün 
özerk sanat kurumlan

olduğu kaydedildi. 
Devlet Tiyatroları 
Opera ve Balesi 
Çalışanları 
Yardımlaşma Vakfı 
(TOBAV) İstanbul 
Şube Başkanı Murat 
Karasu da "Biz 
perdelerimizi hep 
alkışlarla kapattık. 
Şimdi alkışlarla yeni 
bir başlangıç yapmak 
istiyoruz" diye 
konuştu.
AKM'nin önündeki 
etkinliğe, aralarında 
Tarık Akan, Tamer 
Karadağlı, Cihat 
Tamer, Aliye 
Uzunatağan'ın dayar 
aldığı çok sayıda 
sanatçı katıldı.
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Büyük Zaferin 83. yıldönümü törenlerinde Gemliklilerden askerlere büyük ilgi gösterdi.

Sitem
Dûn, 30 Ağustos Zafer Bayramıydı.
Zafer Bayramının çoşkusunu kamuoyuna 

duyurma görevi basınındır.
Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal’in 

başarılı olmasında, Anadolu Basınının yeri 
büyüktü.

İstanbul’da besleme basın İngiliz 
şakşakçılığı yaparken, Cumhuriyet Gazetesi 
sahibi Yunus Nadi, matbaasını Ankara’ya taşı
yarak, kurtuluşta kuvvay-i millicilere destek 
oluyordu.

Uzun yıllardan beri dikkatimi çeken bir 
konuya değinmeden edinemeyeceğim.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları 
askerler tarafından programlanır.

Kutlama programları da yine askerler 
tarafından dağıtılır.

Ne hikmetse, 30 Ağustos gecesi düzenle
nen kokteyl veya balolara yerel basın çağrıl
mamaktadır.

Bizler, bir mesleği yerine getiren, protokol- 
da yeri olan kuramlarız.

Nedense Zafer Bayramlarında gazeteciler 
ve gazete sahipleri bu törenlere davet edilmiy
orlar.

Burada askeri Garnizonun protokol yetki 
lileri mi bir şeyi atlıyorlar, yoksa basına karşı 
özel bir tavır mı var bilemiyorum!

Büyük Zaferin kazanılmasında her zaman 
Mustafa Kemal’in yanında olan Anadolu Basını 
yoksa küçük mü görülüyor?

Bu sitemimi göreve yeni başlayan Garnizon 
Komutanımız Sayın Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit’in dikkate almasını ve Gemlik yerel 
basınının neden Zafer Bayramı kokteyline 
davet edilmediğini araştırmasını bekliyoruz.

Atatürk Komutasındaki Türk Ordusunun 30 Ağustos 1922 tarihinde 
gerçekleştirdiği büyük taarruzun zaferle sonuçlanmasının 83. yıldönümü 
dün tüm ülkede ve ilçemizde düzenlenen törenlerle kutlandı.Törenlere 
yeni Garnizon Komutanı Kur. Alb. Özen Şenyiğit ilk kez katıldı.
30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 83. 
yıldönümü dün tören
lerle kutlandı. 
Atatürk kordonunda 
düzenlenen kutla
malara Kaymakam, 
Garnizon Komutanı, 
Belediye Başkanı ve 
protokol katıldı.
Geçit töreni sırasında 
protokol önünden 
geçen askerler vatan
daşlar tarafından 
alkışlandı.
Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

Gemlik Gübrede 
mutlu son

Gemlik Gübre sanayi 
A.Ş. de çalışan 230 
sendikalı işçi ile taşeron
larda çalışan 100 İşçi 
adına Petrol İş Sendikası 
Bursa Şube yetkilileriyle 
işveren arasındaki toplu 
sözleşme görüşmeleri 
anlaşmayla son buldu. 
Haberi sayfa 4'de
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Bugün Miraç Kandili
I Diyanetişleri 
1 Başkanı Ali 

Bardakoğlu, bugün 
kutlanacak olan 
Miraç kandili 
dolayısıyla yayın
ladığı mesajında, 
"Böylesi ilahi hikmet 
ve manalarla dolu bir 
geceyi idrak etmenin 
mutluluğunu hep bir
likte yaşamaktayız" 
dedi.
Bardakoğlu, kelime 
anlamıyla "gece yol
culuğu" manasına 
gelen İsra ve "yük
selmek, yükseğe çık
mak, yükselmeyi 
sağlayan vasıta" 
anlamına gelen 
Miraç'ın Hz.
Muhammed'in Mekke 
döneminde bir gece 
Yüce yaratanın son
suz kudretinin eser
lerini temaşa etmesi 
için önce Mescid-i 
Aksa'ya oradan da 
semaya yaptırılan 
yüklü yolculuğa işaret 
ettiğini hatırlattı. 
Miraç hadisesinin 
ilahi kudret ve lütfün 
bir tezahürü olması 
yönüyle müminler için 
madde ve ötesini bir
likte düşünme ve 
algılama imkanı, 
Allah'a olan iman ve 
Hz. Peygambere 
bağlılıklarını 
pekiştiren bin sınav 
olduğunu kaydeden 
Bardakoğlu, "Hazreti 
Peygamberin 
Rabbi’nin huzuruna 
kabil edilişini temsil 
eden İsra ve Miraç 
mucizesi, bizlere 
insanın ilahi rızaya ve 
desteğe ulaştığında 
akıl ve idraki zorlayan 
derecede nice üst 
derecelere ulaşabile
ceğini gösterdiği gibi, 
mana aleminde yük
selip ilahi rahmet ve 
huzura erişmenin 
öncelikle gönül ve ruh 
temizliğinden, ahlaki 
erdeme yükselişten 
her şeyin sahibi olan 
Yüce Allah'a bağlılık 
ve boyun eğmeden 
geçtiğini hatırlatmak
tadır” dedi.
Miraç gecesi farz kılı
nan 5 vakit namazın 
Müminlerin miracı" 
olarak nite
lendirilmesinin de 
namazın böyle bir 
yükselişte ne derece 
etkin ve önemli bir 
ibadet olduğunu gös
terdiğini ifade eden 
Bardakoğlu, 
"Gerçekten sadece 
bedeniyle değil 
özüyle gönlüyle 
duygu ve düşünce
siyle Allah’a yönelen 
ve namazda Rabbi ile 

baş başa kalmanın 
mutluluğunu 
yakalayan mümin, 
daima O'nun gözetimi 
ve desteği altında 
olduğunu hatırından 
hiç çıkarmayacak, bu 
bilinçle hayatının 
bütününe farklı bir 
anlam yükleyecektir" 
şeklinde konuştu. 
Maddi anlamda yük
selişi hedefleyen ve 
bu yönde önemli 
mesafeler kat eden 
çağımız insanlarının 
manevi alanda aynı 
derecede başarılı ola
madığını belirten 
Bardakoğlu, şunları 
söyledi: 
"Peygamberlerin 
Yüce Allah’tan 
getirdiği ilahi davetin 
özüne uygun davran
maması ve onun feyz 
dolu ışığından uzak
laşması, insanlığın 
manevi alandaki yük
selişinin en büyük 
engellerinden biridir. 
Ümit ediyorum ki 
içinde yaşadığımız 3 
ayların manevi iklimi, 
kutsal gün ve geceler, 
bireysel ve toplumsal 
hayatımızda birbirimi
zle kaynaşma daha da | 
önemlisi kendimizle 
buluşma, Yüce 
Yaratanımızın bize ne 
kadar yakın olduğunu 
kavrama fırsatları 
olsun.”
Bu gecede bol bol 
dua ve tövbe edilmesi 
gerektiğini kaydeden 
Bardakoğlu, "Çünkü 
dua ve tövbe, gönlü 
arındırmanın kendini 
bulma ve bilmenin, 
ilahi huzura kabulün 
en güzel yollarından 
biridir. İlahi rahmete 
kavuşmanın bir diğer 
yolunun da O’nun I 
yarattığı kullarına 
karşı merhametli, 
sevgi ve saygı dolu 
olmaktan geçer.
Bunun içinde dost ve 
yakınlarımızı bu vesi
leyle arayıp gönülleri
ni alalım, dargınlık ve 
kırgınlıklara son ver
erek gönüllerini tamir 
edelim, toplumsal 
hayatımızda barış ve 
dostluğu esas alalım, 
fakir ve muhtaçlara 
imkanlarımız nis
petinde yardım elimizi 
uzatarak sevinci 
ve kederi aynı 
duyarlılıkla paylaşa- 
bilme erdemini 
yakalayalım” açıkla
masında bulundu.

Balıkçılar av sezonuna
mevlit okutarak gird

Seyfettin ŞEKERSÖZ

1 Eylül’de başlaya 
ak yeni av sezo
nunun bereketli 
geçmesi için 
Balıkçılar Derneği 
tarafından mevlit 
okutuldu.
Kayıkhane camiinde 
okunan mevlit ile 
yeni sezona girecek 
olan Gemlikli 
balıkçılar bu sezo
nun bereketli 
olmasını bekliyorlar. 
Kayıkhane’de bulu
nan Gemlik 
balıkçılar Derneği 
bahçesinde toplanan 
balıkçıların bereket 
mevlidine Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt’ta katıldı. 
Bu yıl ki av mevsi
minden balıkçılar 
olarak umutlu olduk
larını dile getiren 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Dalarel, 
ayrıca 30 Ağustos 
Deniz şehitlerini 
anma ve yasağın 
sona ermesi 
nedeniyle mevlit

ELEMAN Mimi
Kız Meslek Lisesi 

çocuk gelişimi mezunu 
boyon elemem aranıyor. 
«SflOT-U 1 Tel : (0.224) 514 62 ^ 

GSM: (0.537) 933 2^

S
ADNAN TURANI

.«h

okutulduğunu 
söyledi.
Bu geceden 
itibaren denize 
açılarak 
"Rastgele" diye
ceklerini söyleyen 
dernek Başkanı 
Dalarel, bu sezon 
Lüfer, Çinekop, 
Palamut gibi 
balıkların bol 
olmasını bekledik
lerini söyledi. 
Okunan mevlidin 
ardından balıkçılar 
ile misafirlere etli 
pilav ile ayran 
ikram edildi.

Yeni kayıt 
ika , Ruhsat, Fenni mua 
Sigorta işlegy^y^

Ele iş Merkez1
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30 Ağustos B üyiik zaferin 83. yıldönümü törenlerinde Gemliklilerden askerlere büyük ilgi

Zafer feffi costfa kutlandı

31 Ağustos 2005 Çarşamba

k*zl 
İLİK

Atatürk Komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 
1922 tarihinde gerçekleştirdiği büyük taarruzun 
zaferle sonuçlanmasının 83. törenleri dün tüm 

ülkede: ve ilçemizde düzenlenen törenlerle kutlandı. 
Törenlere yeni Garnizon Komutanı 

Kur. Alb. Özen Şenyiğit ilk kez katıldı.

' Seyfettin ŞEKERSÖ 
30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nın 82. 
yıldönümü tüm yurt
ta ve dış temsilcilik
lerde olduğu gibi 
ilçemizde de düzen
lenen törenlerle kut
landı.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, siyasi parti 
temsilcileri, protokol 
ve vatandaşların 
katılımıyla ilk tören 
Atatürk Anıtı'na 
çelenklerin sunul
masıyla başladı. 
Saygı duruşu ve 
okunan İstiklal 
Marşı'yla sona eren 
ilk törenlerin ardın
dan Askerlik 
Şubesi'nde tebrikler 
kabul edildi.
Zafer Bayramı kutla

malarının ikinci 
töreni İskele 
Meydanında gerçek
leşti. Burada kay
makam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit ile belediye 
Başkanı Mehmet

Turgut, törene 
katılan askeri birlik
lerin, okul temsilci
leri ile halkın bayra
mını kutladılar.
Birlikte okunan İstik
lal Marşı'nın ardın
dan günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşma yapıldı.

Askeri birlikler ile 
tören flamalarının 
yaptığı geçit 
töreninin ardından 
saldırı timine bağlı 
köpeklerin yaptığı 
gösteriler (örenleri 
izleyen vatandaşlar 
tarafından ilgiyle 
izlendi.

—Yeni Mudanyalı Yorgo...--------
Göçler, sürgünler, savaşlar, kıyımlar...
Yüzyıl geçse de, torunlarının torunları büyüse de 

geçmişin izleri kalıyor; kuşaktan kuşağa bir türkü gibi...
Yazısız öyküler ...
Memleketim diyor, yüzyıllar sonrasının kuşağı ...
Torunlarının torunlarının büyüdüğü toprakların öyküsü 

bu...
Dedelerinin, annelerinin yaşadığı topraklan terk edeli 

seksen küsur yıl olsa da ‘memleketim’ diyor yaşamadığı 
topraklar için YorgQ..>

Hüzünlü ama güzel bir hafta sonuydu. Kurşunlu 
Beldesi’nde yaşayan ailemin, Yunanistan’dan gelen misafir
leri ile geçirdiğim anlar... „

Yorgo, eşi Elefteria.
Yorgo’nun dedesi, anneannesi, annesi, halalan 1923 

yılında mübadele göçmeni olarak Yunanistan'a gönderileri 
Rum ailelerden.

Anneannesi ve annesinden topraklarının öyküsünü din
lemiş Anadolulu Rum...

“Memleketimi ölmeden bir kez görsem” diyen annesi ise 
12 yıl önce 84 yaşında yaşama1 veda ediyor.

20 yıl önce ilk kez Kurşunlu’ya gelen Yorgo’nun dudak
larından, Kurşunlu’dan götürdüğü toprağı annesine 
verdiğinde, ‘Annem memleketim’ diyerek ‘ oprağı öpüp öpüp 
kokladı, ağladı’ sözlpri dökülüyor... 'k

O dönem Rum okulu olan Oğretmerievi’nin fotoğrafı ise 
annesinin içini acıtmış...

Biri Fransızca öğretmeni olmak üzere dört öğretmenleri 
varmış...

Nüfusu ise bir hayli kabarık...
Yorgo 1800 haneden söz ediyor... 200 hane de Türk...
Yorgo Türkçe derdini anlatmaya çalışırken, sık sık * r.

Yunanca-Türkçe sözlükten yararlanıyor...
Dünya tatlısı eşi Elefteria iseTürkçe konuşuyor, 

Yorgo’nun takıldığı yerde hemen yardım ediyor.
Elefteria ların ailesi göçten sonra evlerinde Türkçe’yi sık sık 
kullanmışlar.

Yorgo Mihailidis...
Yorgo’nun annesinin adı Despına Hacınıkolau, 8 yaşın

da bir gece de balıkçı tekneleriyle Kurşunlu’dan koptukları 
o anı hiç unutmamış...

Dedesinin adı Kımon, anneannesinin Kaliroi...
Üç tane de kardeşi var Yorgo’nun...
Yunanistan da bir orman adres olarak gösteriliyor, Rûm 

ailelere !..
Onlar kendilerine ‘Rum’ diyor.
İşte o dağlık araziye ‘Yeni Mudanya’ adım takan Rum 

aileler, Türkiye’deki yaşamlannı oraya taşımışlar... Adıyla, 
yaşamlarıyla...

‘politik...’ sözleri sık sık Yorgo ile Elefteria’nın dudak
larından dökülüyor.

Yorgo’nun; “Annem Türklerle yaşadığı Kurşunlu’da çok 
mutlu olduklarını söylerdi. Tuz'alıyorduk, tuz veriyorduk.
Unumuz bitiyordu paylaşıyorduk, ekmek yapıyorduk. Ama...’ 
sözleriyle gözleri buğulanıyor.

Öyle ki, Türkler Yunanca konuşuyorlarmış... Rumlar da 
Türkçe...

İki dilin ortaklığında sürülen komşuluk ilişkileri...
O dönemde balıkçılık, şarapçılık, ipekçiîik ile geçiniy- 

oriarmış....
Yorgo, kiliselerin adlarınrsayıyor; dört tane...
Taxiarhis, Panagia (Maria Anne), Manastır Averkioş,. 

Agios Yeorgios kiliseleri...
Bugün ise manastırdan geriye kalan duvarlar koruma 

altında...
Köy meydanında kalan kilise ise, zeytin mağazası olarak, 

kullanılıyor.
İki tane Rum mezarlığı olduğunu söylüyor, Yorgo.
Biri manastırın bahçesinde, diğeri ise şu anki okulun 

olduğu yerin arkasındaki alandaymış.Jz bile yok.
Yorgo, göç ya da sürgün olarak nitelendirdiği bu zorunlu 

terk ediş sırasında Rumların çoğunun evlerini yaktıklarına 
da işaret ediyor...Üzgün...

Şu anda kalan altı-yedi tane Rumevinin fotoğraflarını 
çekmiş Yorgo...

Elefteria’nın ailesi de Gümüşhane’den...
Babam Salih öğretmen, 1960 yılında Kurşunlu da 176 

çeşit balık olduğunu söylüyor. Bugün iki parmak sayısı 
kadar kalmadığını da...

Yorgo, o yıllarda 280 çeşit balık çeşidi olduğunu 
söylerken, dedesinin Büyükada'ya balık tutmaya gittikleri o 
günlerden de söz ettiğini hatırlatıyor.

Yorgo, sık sık geleceğini söylüyor Kurşunlu’ya...
Bir düşü de var... Kurşunlu'dan küçük bir arazi satın

alıp, bir ev yapmak...Yazları Kurşunlu da tatilini geçirmeyi 
istiyor.

Livaneli-Teodorakis müziğinden, zeytinyağlı dolmalara, 
balıkçı günlere yolculuk yapıyoruz Yorgo ailesi ile.

Yorgo ve Elefteria yüreklerinin üzerlerine ellerini 
koyarak, “Yunanistan’a geleceksiniz... İnşallah gele
ceksiniz, göreceksiniz Yeni Mudanya’yı da...”

Yunanistan’da Rum komşumuz Yorgo ve Elefteria’dan 
ayrılmak ise hüzünlü oluyor... Ya onlar nasıl ayrıldılar!!!
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Gemlik Gübre’de mutlu son
Gemlik Gübre Fabrikasında çalışan 230 işçi ile taşeronda çalışan 100 işçi adına işveren ile Petrol İş sendikası 

arasında 1 Mayıs 2005 tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuuçlandı. İşçiler ilk 6 ayda
8.6

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Gübre'de 
çalışan 330 işçi 
adına sürdürülen 
toplu sözleşme 
görüşmeleri anlaş
mayla sonuçlandı. 
1 Mayıs 2005 tari
hinde Gemlik Gübre 
A.ş. işverinleri ile 
Petrol İş Sendikası 
Bursa Şube temsil
cileri arasında 
başlayan görüşme 
lerde işyerinde 
çalışan 230 işçi ile 
taşeron firmalarda 
çalışan ve yapılan 
anlaşma ile 
sendikaya geçerek 
kadrolu işçi statüsü 
kazanacak olan 100 
işçi adına 
sürdürülen 
görüşmelerde 
anlaşmaya varıl
masının sevindirici 
olduğunu belirten

zam yapılırken, ikinci 6 ayda çıkan enfasyonun yüzde 10’u oranında zam alındı.
Petrol İş Sendikası 
Bursa Şubesi İdari 
Sekreteri Efrahim 
Tüm er, yaptığı açık
lamada işçilere ilk 
altı ay iş düzen
lemesi sonucu 8.6 
zam yapıldığını 
söyledi.
Petrol İş Sendikası 
Bursa Şubesi 
tarafından 
sürdürülen toplu 
sözleşme 
görüşmelerinin 
sonucunda, işçileri 
ikinci altı ay için 
yaşanan enflasyon 
ile çıkan enflas 
yonun yüzde 10 
oranı ücretlere 
yansıtılacak. 
Kamudan sonra 
Gemlik Gübre'de 
yapılan ilk toplu 
sözleşmede ayrıca 
daha önce alınan 
13'er günlük 2 
devlet ve 15'er gün

lük iki sendika 
ikramiyesinin 26 
çalışma günü 
karşılığı yılda iki kez 
yine alınacağını 
söyleyen Tümer, 
gündüz çalış
malarında var 
olmayan bakım 
primi ile vardiye pri
minin sözleşmeye 
konulduğunu 
söyledi.
TAŞERON FİRMAYA 
SON VERİLDİ 
Gemlik Gübre'de 
yapılan toplu 
sözleşme sonucun
da en önemli anlaş
ma, şimdiye kadar 
taşeron firmalarda 
çalışanların 100 
işçinin kadrolu 
olarak işe başla
maları oldu.
Yapılan anlaşma 
gereği, bundan 
sonra Gemlik 
Gübre'de işe 

başlayacak her işçi 
Petrol İş Sendikası 
üyesi olarak kadrolu 
çalışacak.
Anlaşmaya varılan 
toplu sözleşme 
görüşmelerinde 
ayrıca çalışanların 
sosyal haklarında 
mevcut hakların 
korunarak ilk altı ay 
yüzde 4 ile ikinci altı 
ay enflasyon 
oranında artış sağ
landı.
Yasa gereği grev 
yapma hakkı bulun
mayan Gemlik 
Gübre'de 
görüşmelerin 
Yüksek Hakem 
Kurulu'na gitmeden 
sonuçlanmasından 
mutlu olduklarını 
dile getiren Efrahim 
Tümer, bu konuda 
kendilerine büyük 
destek veren 
Gemlik Gübre Genel

Koordinatörü Özer adına teşekkür
Öz'e çalışanlar etti.

ENEN Bahrttarttali
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..

İmam Hatip Lisesi 
Yenileniyor

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* ip Ağ
'S Fanya
* Mantar, kurşun
"S İp Çeşitleri
"S Sandal Malzemeleri
•s Kürek
s Çapa

Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* vedi«ermal;emdenlehrjiietiui;defî;

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

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

Yeni ders yılına 
hazırlanan İmam 
Hatip Lisesi'nde 
tadilat çalışmaları 
tüm hızıyla 
sürüyor.
Bina içinde 
başlayan 
yenileme çalış
malarının yanı 
sıra bu yıl ilk kez 
öğrenci hizmetine 
açılacak Devlet 
Pansiyonu'nda 
çalışmalar bitmek 
üzere.
Ana binanın 
yanında bulunan 
şimdiye .kadar

kullanılmayan 
binanın devlet 
pansiyonu olarak

bulacaklar.
Okul binasının 
her yerinin tadilat

kazandırılmasının yapılması dışında
ardından 70 
öğrenci burada 
kalma olanağı

badana boya işle
mi de
yapılıyor.

Bursa Valiliği’nden aldığım pasaportumu kaybettim.
Geçersizdir.

GüleferATEŞ

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Geçersizdir.

Gökçe AYDIN
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Demirdöküm tanıtım TIR’ı Gemlik’te
Gemlik’in doğal- 
gaza kavuşması 
nedeniyle doğal- 
gaz ürünlerinin 
tanıtımına Demir 
Döküm de eklendi. 
Demir Döküm 
Tanıtım TIR’ı iki 
gün ilçemizinin 
çeşitli semtlerinde 
ürünlerinin 
tanıtımını 
yaparken, halkı da 
doğalgaz ve ürün
ler konusunda bil
gilendirdi.
Demirdöküm 
Gemlik Bayii Altan 
Ticaret yetki lisi 
önümüzdeki aylar
da evlere, işi 
yerelerine ve 
sitelere doğalgazın 
verileceğini hatır
latarak halkın bu 
konuda kullanacağı 
doğalgaz kombi, 
soba veya brülör 
gibi ürünü alırken 
bilgili olması için 
tanıtım araçını ilç
eye getirdiklerini 
söyledi.
Bacah sistem kom-

OsmanTufan

■•W

bilerin kısa bir süre 
sonra AB normları
na uymadığı için 
kullanılmayacağına 
dikkat çeken Tufan, 
“Doğalgaz kul
lanacakların kom
biyi tercihleri 
halinde hermatik 
kombi almalarını 
sağlık veriyoruz. 
Demirdöküm ürün-

servis garantili 
olarak sunulmak
tadır. 40 yıllık firma 
garantimizi de 
bunun 
yanında 
güvencedir.
Yakında sitelere 
tanıtım için TIR 
yeniden ilçemize 
gelecek” 
dedi.

GEMLİK’TE BİR İLK

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
/ ULTRASONOGRAFİ (US)

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

✓ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)
Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00

HStomejkay_J
RADYOUNi merkezi ;

ImınnlılliıU

SPYRAL BYLGYSAYARLI TOMOGRAFY

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.

Ton balıkları 
İtalya’dan

ANTIGUA isimli 
soğuk hava depolu 
gemiyle İtalya’dan 
getirilen Ton balık
ları Kerevitaş’a 
götürülüyor.
Yaklaşık iki yıldan 
buyana Gemlik 
belediye İskelesini

kullanarak getirilen 
balıklar Kerevitaş 
Tesislerinde kon
serve olarak 
işleniyor.
Bir tanesi yaklaşık 
30 kilo gelen Ton 
balıklarının 500 ton 
olduğu belirtildi.

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

ULTRASONOGRAFY
Merkezimizde en son teknoloji Ultrasonografi, 

Cihazı bulunmaktadır.
Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar hastalık

larını teşhis edebilmekteyiz.
Gebelikte kullandığımız dünyanın en gelişmiş
4 boyutlu Ultrasonografi cihazıyla bebeği anne 

karnında canlı bir şekilde renkli olarak görmekteyiz.

ACİL 
DURUMLARDA 

24 SAAT 
5136529NOLU 
TELEFONDAN 

BİZE 
ULAŞABİLİRSİNİZ

TEL' 513 65 29 • 30 Adres: Dr. Ziya Kaya Mahallesi 1 bkı VIV VV *» VV Dut|(|k Sok No; 3 _ GEMLjK

FAX: 513 65 18 (Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 

e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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ABD uçakları 
dehşet saçtı:56 ölü

İngiltere’den ‘karşı deklarasyon*

Amerikan ordusu, 
Irak'ın batısında 
Suriye sınırı 
yakınındaki Kaim 
kasabasında bugün 
iki evi bombaladı. 
Saldırıda 56 kişi 
öldü. ABD ordusu 
operasyonla ilgili 
sadece şu bilgiyi 
verdi: 
Amerikan ordusu
nun, Irak'ın batısın
da Suriye sınırı 
yakınındaki Kaim 
kasabası civarında 
bugün düzenlediği 
hava saldırılarında 
ölenlerin sayısı 
56'ya çıktı.
Irak güvenlik kay
nakları, hava 
saldırılarında El 
Kaide hücresi 
olarak kullanıldığı 
sanılan 4 evin tama
men yıkıldığını ve 
buralardaki 56 
kişinin öldüğünü 
duyurdu.

Evlerin birinde 16 Irak'ta Amerikan
kişinin hayatını kay
bettiğini belirten 
kaynaklar, saldırılar
da kaç kişinin yara
landığı konusunda 
bilgi vermedi. 
Amerikan ordusu 
sözcüsü, El Kaide 
hücresi olduğu 
sanılan binalara 3 
hava saldırısı 
düzenlendiğini ve 
birçok El Kaide 
üyesinin 
öldürüldüğünü 
söylemişti.
ABD ORDUSU'NUN 
AÇIKLAMALARI 

ordusu tarafından 
düzenlenen hava 
saldırısında El 
Kaide üyesi birkaç 
kişinin öldürüldüğü 
bildirildi.
Amerikan ordusu, 
bugün Suriye 
sınırında Kaim böl
gesi yakınındaki 
Karabila'ya düzenle
nen hava saldırısın
da, alınan istihbara
ta göre El Kaide 
üyesi Ebu İslam ve 
birkaç arkadaşının 
öldürüldüğünün 
sanıldığını açıkladı.

Rum Alithia gazete
si, AB Dönem 
Başkanı 
İngiltere'nin Fransa 
ile birlikte bu haftaki 
AB toplantısında 
Türkiye'ye karşı 
hazırlanan bir 
"Karşı deklarasyon" 
hazırladığını yazdı. 
AB Dönem Başkanı 
İngiltere'nin, 
Türkiye'nin Rum 
gemi ve uçaklarına 
uyguladığı ambar
gonun kaldırılması 
ve Gümrük Birliği 
Ek Protokolü 
konusunda "yol har
itası" hazırladığı ve 
bu konuda Rum 
yönetiminin nabzını 
tuttuğu öne 
sürüldü. Rum 
Simerini gazetesi, 
"İngiltere'nin güney 
Lefkoşa Yüksek 
Komiseri Peter 
Millett aracılığıyla, 
Türkiye'nin Rum 
uçak ve 
gemilerine ambar
gosunun kaldırıl
ması için bağlayıcı 
bir yol haritası

uygulanması 
konusunda Rum 
yönetiminin nabzını 
tuttuğunu" 
yazarken, 
"Rum yönetiminin 
buna olumlu yaklaş
makla birlikte, 
Türkiye'nin 
deklarasyonuna 
karşı AB’nin bir 
karşı deklarasyon 
yayınlaması 
gerektiği hususun
da da ısrar ettiğini" 
belirtti.
Dönem Başkanı 
İngiltere'nin, görüş
lerini Rum yöne
timine ilettiğini 
kaydeden gazete, 
bu görüşlerin, 
"Türk deklarasy
onunun hukuki 
sonuçlar 
yaratamayacağı ye 
Türkiye'nin, ek pro
tokole imza atmakla 
yükümlülüklerini 
yerine getirdiği ve 
üyelik müzakereler
ine 3 Ekim'de 
başlayabileceği" 
Şeklinde olduğunu, 
Rum yönetiminin 

ise deklarasy
onunun, ek pro
tokolün hayata 
geçirilmesi 
konusunda sorunlar 
yaratmakta olduğu
na inandığını yazdı. 
-İNGİLTERE'DEN 
KARŞI 
DEKLARASYON 
TASLA ĞU- 
Bu arada bir başka 
Rum gazetesi 
Alithia ise, "AB 
Dönem Başkanı 
İngiltere'nin, bu haf
taki AB toplan
tılarında sunulması 
muhtemel bir 
karşı deklarasyonun 
taslağını hazır
ladığını ve bu 
taslağın AB Daimi 
Temsilciler Komitesi 
(COREPER) 
toplantısında 
görüşüleceğini" 
ileri sürdü. Gazete, 
"taslakta, 
Türkiye'nin gümrük 
birliği kararlarını 
hayata geçirmekle 
ilgili yükümlülükler
ine işaret 
edildiğini" yazdı.

r
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Okullar 12 Eylül'de açılıyor Bursa'da mahalleyi basan
2005-2006 eğitim- 
öğretim yılına, 12 
Eylül 2005 tarihinde 
Kütahya'da start ver
ilecek.
Kütahya'da düzen
lenecek olan açılış 
törenine, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan başkan
lığında Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik ve bakanlık 
bürokratları katıla
cak. Başbakan 
Erdoğan'ın açılışta 
velilere ve öğren
cilere yönelik eğitim 
alanında yapılan ve 
2006 yılı çalışmaları
na yönelik önemli bir 
konuşma yapacak. 
Yaklaşık 2.5 aylık bir 
yaz tatili sonrasında 
okullarına dönen 
ilköğretim öğrenci
leri, ilk gün sıraların
da yine hükümetin 
2 yıldır ücretsiz 

dağıttığı ders kita
plarıyla buluşacak.

‘En düşük memur maaşı 
649 YTL olacak’

KESK, hükümetin, en 
düşük kamu çalışanı 
maaşının Temmuz 
ayında 750 YTL ola
cağı yönündeki açık
lamasının gerçeği 
yansıtmadığını, bu 
miktarın 649 YTL'de 
kaldığını savundu. 
KESK'ten yapılan 
açıklamada, 
hükümetin, aile ve 
çocuk yardımı ile bir
likte en düşük kamu 
çalışanı maaşının 
Temmuz ayında 750 
YTL olacağını 
bildirdiği ifade edildi.

SRTILIK DRİRE
CemIİİİ GİRİŞİ 

EmİRCAN Yapı KoopERATİfİ 
B/Blok Kat:?

Denİz Manzara!), ÇİFt Banyo, 
DoqAlqAZ tesİsat!)

Müraccat: 0.533 346 33 44

Ortaöğretimde ise 
liseler bu seneden 
itibaren 4 yıl olarak 
okutulacak. Bu sene 
9. sınıf yani liseye 
başlayan öğrenciler, 
4 yıllık bir marato
nun içerisine 
girecek. * 
İlköğretimde ise 
müfredat dolayısıyla 
derslerin içerikleri 
ve öğretilme metot
ları sil baştan 
değişti. Öğrenciler 
yeni sistemli birlikte 
derslerde daha bir 
aktif konumda 
kendilerini bulacak. 
Süper Liseler 
Anadolu

Bu rakamın 
kamuoyuna en 
düşük kamu çalışanı 
maaşı olarak yan
sıtıldığı dile getirilen 
açıklamada, oysa şu 
anda 52 YTL olan ve 

Liseleri'ne 
dönüştürülürken, 
artık öğrenciler 
hazırlık sınıfı 
okumayacak. 
Özellikle yabancı 
dille eğitim Anadolu 
Liseleri'nin yönetim
lerine bırakıldı. 
Böylece yabancı dil 
eğitimi verilecekken, 
dersler yabancı dille 
verilmeyecek.
Bakanlık ayrıca, bu 
sene okulöncesi çağ 
nüfusu oranını yük
seltmek için öğrenci 
velilerine ücretsiz 
olarak anaokulu 
kapılarını da açıyor.

çalışmayan eş için 
ödenen aile 
yardımından yalnızca 
675 bin kişinin fayda
landığı belirtildi. 
Açıklamada, yine 
1 milyon 594 bin 
çocuk için kamu 
çalışanlarına çocuk 
yardımı yapıldığı 
kaydedildi.
En düşük ücret alan 
kamu emekçisinin 
eline bugün 542 YTL 
geçtiği anımsatılan 
açıklamada, "En 
düşük kamu 
emekçisi maaşı ek 
ödeme ve yüzde 
2.5+2.5'luk artışla 
Temmuz ayında 649 
YTL olacak" denildi.

fareler panik yarattı
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
İlçesi'nde, bir sitenin 
altındaki depoya 
konulan tonlarca 
biber, ortalığın fare 
istilasına uğraması
na sebep oldu. Bazı 
öfkeli vatandaşlar 
deponun camlarını 
kırınca etrafa yayılan 
fareler evlere girdi. 
Belediye ekipleri 
bunun üzerine depo
nun camlarına demir 
saclar yapıştırdı. 
Atatürk 
Mahallesi'nde Gür 
Vardar Sitesi'nin alt 
katında bulunan 
dükkanların birine 
konulan yüzlerce 
çuval bibere musal
lat olan fareler, 
site sakinlerinin 
korkulu rüyası oldu. 
Kurutularak toz 
biber yapılmak üzere 
depolanan bibere 
musallat olan kedi 
büyüklüğündeki 
yüzlerce fare, depo

Kumarda kaybeden Türk 23. kattan atladı
Romanya'da gittiği 
gazinoda tüm 
parasını kumarda 
kaybeden Türk vatan
daşı, kaldığı otelin 23. 
katından atlayarak 
intihar etti. Cenaze, 
Romanya Hava 
Yolları'na ait tarifeli 
bir uçakla 
stanbul'a getirildi. 
Yaklaşık 10 yıldır 
Romanya'da yaşayan 
Faruk Okay adlı 
42 yaşındaki Türk

StydudoİMa ELEKTRİK MALZEMELERİ
MİRAÇ KANDİLİNİZİ €N İÇTEN 

DİLEKLERİMİZLE KUTLAR, 
SAĞLIK, MUTLULUK ve BAŞARI DOLU 

GÜNL6R DİLERİZ.

dışına da çıkmaya 
başlayınca, sitede 
tehlike arz etmeye 
başladı. Site sakin
leri, ellerinde sopa 
ve süpürgeyle merdi
ven ve kapı 
önlerinde farelere 
karşı nöbet tutarken, 
çocuklar korkudan 
evlerinden dışarıya 
çıkamaz oldu.

Öte yandan önceki 
gece bazı vatan
daşlar, bahse konu 
deponun camlarını 
kırdı. Kırılan 
camlardan çıkan 
fareler etrafa 
yayılırken, evlere de 
girdi. Bunun 
üzerine Belediye 

vatandaşı, 
Cuma akşamı 
Bükreş'teki Casino 
Buchares'te kumar 
oynamaya başladı. 
Sabaha kadar 
oynayan Okay, tüm 
parasını kaybetti. 
Yaklaşık 60 bin dolar 
kaybettiği belirtilen 
Okay, bunalıma girdi. 
Okay, daha sonra 
gazinonun yanındaki 
Intercontinental 
Oteli'nin 23. katından 

Başkanı Hayrı 
Öztetikler 
olay yerine gelerek, 
site sakinlerinden 
bilgi aldı. Bu arada 
belediye ekipleri, 
fareleri içerde 
hapsetmek için 
deponun kırılan cam
larını demir saclarla 
kapattı.
Biberlerin sahibi 
Azatlı Köyü'nden 
Mustafa Yılmaz ise, 
"Bunları hayvan 
yemi olarak kul
lanacaktım" diye 
kendini savundu. 
Biberlere el koyan 
zabıtalar, çöplüğe 
götürerek hepsini 
imha etti.

atlayarak hayatına 
son verdi.
2 gündür Bükreş'te 
bir morgda bulunan 
Okay'ın cenazesi, 
bugün saat 18.00'da 
Bükreş-İstanbul 
seferini yapan 
Romanya Hava 
Yollarına ait bir 
uçakla Türkiye'ye 
getirildi.
Cenazeyi Atatürk 
Havalimanı'nda yakın
ları teslim aldı.
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‘Türkiye’deki aşılarda problem yok’
Sabah gazetesinde 
dün manşetten verilen 
aşı şişelerindeki civa 
maddesinin çocuklar
da otizme neden 
olduğu yönündeki 
habere Sağlık 
Bakanlığı anında 
cevap verdi.
Sağlık Bakanlığı, 
Türkiye'deki aşılarda 
ortalama 4-9 günde 
vücuttan atılan ve 
cıvaya bağlı kronik 
hastalıklara yol açması 
söz konusu olmayan 
"etil cıva-Thiomersal" 
kullanıldığını, bu 
nedenle herhangi bir 
riskin söz konusu 
olmadığını bildirdi. 
Bakanlık, Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO) 
Aşı Güvenliği 
Komitesi'nin 
raporunda, "bazı 
aşılarda bulunan etil 
cıvanın (thiomersal) 
ortalama 
4-9 günde vücuttan 
sindirim sistemi yoluy
la atıldığı, vücutta 
birikmesinin ve cıvaya 
bağlı bir takım kronik 
hastalıklara yol 
açmasının söz konusu 
olmadığının açık
landığını" hatırlattı. 
Sağlık Bakanlığı'ndan 

yapılan yazılı açıkla
mada, aşılardaki 
thiomersal maddesinin 
zararlarına ilişkin 
haberler yayınlandığı 
hatırlatılarak, bu tür 
haberlerin, "vatan
daşları aşı yaptır
madan soğutmayla 
sonuçlanabilecek, halk 
sağlığını tehlikeye 
düşürücü özellik 
taşıdığına" 
dikkat çekildi.
-AŞILARIN 
İÇERİKLERİ- 
Açıklamada, aşıların, 
kişileri hastalıklardan 
ve onun kötü 
sonuçlarından koru
mak için sağlam ve 
risk altındaki kişilere 
uygulanan, hastalık 
yapma yeteneğinde 
olan virüs, bakteri gibi 
mikropların hastalık 
yapma karakter
lerinden arındırılmak 
suretiyle 
geliştirilen biyolojik 
maddeler olduğu ifade 
edildi. Aşılarda asıl 
etken madde yanında 
adjuvan, stabilizatör 
ve koruyucu maddeler 
kullanıldığı kaydedilen 
açıklamada, adjuvan 
denilen ek maddelerin 
aşıların etkinliğini

artırmak üzere bakteri 
ve virüs bileşenleri ile 
birlikte kullanıldığı 
anlatıldı.
Stabilizatörlerin İse 
aşılar uygulanıncaya 
kadar stabilitesini 
korumak üzere aşı 
flakonlarına ilave 
edildiği belirtilen açık
lamada, ayrıca mikro
biyolojik bulaşmayı 
engellemek üzere 
koruyucu olarak 
adlandırılan ilave mad
delerin aşı flakonlarına 
eklendiği kaydedildi. 
-"KIZAMIK, BCG VE 
KUDUZ AŞILARINDA 
THİOMERSAL YOK"- 
Türkiye'de aşı takvi
minde yer alması 
gereken aşılarla ilgili 
konuların, uzman 
akademisyenlerden 
oluşan Bilimsel 
Bağışıklama Danışma 
Kurulu tarafından 
karara bağlandığı 
anımsatılan açıklama
da, Türkiye'de 
halen Sağlık Bakanlığı 
aşı takviminde yer 
alan DBT 
(difteri-boğmaca- 
tetanos), Hepatit B, 
TT (tetanos), Td 
(tetanos-difteri) 
Kızamık, OPV (çocuk 

felci), BCG (verem) 
aşılarının 
sahada kullanıma 
sunulduğu bildirildi. 
Açıklamada, şöyle 
denildi:
"Genel olarak aşılarda 
adjuvan olarak 
alüminyum hidroksit, 
koruyucu olarak 
Thiomersal ile antibiy
otikler ve stabilizatör 
olarak da magnezyum 
klorid bulunmaktadır. 
Sağlık Bakanlığı'na 
tedarik edilen Kızamık, 
OPV, BCG ve kuduz 
aşılarında koruyucu 
olarak thiomersal 
bulunmamaktadır. 
Sağlık Bakanlığı 
tarafından temin edil
erek ülkemizde kul- . 
tanılan tüm aşılar, 
Dünya Sağlık Örgütü 
tarafında üretim 
koşulları ve teknik 
özellikleri belirlenen 
standartlara uygun 
olarak üretim yapan 
üreticilerden temin 
edilmektedir.ürünler 
kullanıma 
sunulmaktadır. Ayrıca 
özel sektör tarafından 
ithal edilen tüm aşılar 
da ülkemize girişte 
biyolojik kontrollerden 
geçirilmektedir." dedi

Erdoğan î Ekim için 
umutlu konuştu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
Avrupa Birliği'nin (AB) 3 Ekim 2005 tari
hinde Türkiye ile müzakereleri başlatma 
kararı alacağını söyledi. Erdoğan, 
"Müzakerelerin başlaması konusunda umut
luyum" mesajını verdi.
Başbakan Erdoğan, dün partisinin gece geç 
saatlere kadar süren Merkez Yürütme 
Kurulu (MYK) toplantısına katıldı.
Toplantının en önemli gündem maddesini 
AB konusu oluşturdu. Erdoğan, Türkiye'nin 
3 Ekim'de Avrupa Birliği ile müzakerelere 
başlaması konusunda umutlu olduğunu 
belirterek, "Biz siyasette pozitif davranıy
oruz. Olaylara pozitif bakıyoruz. Avrupa 
Birliği ile ilişkilere de aynı çerçevede bakıy
oruz. 3 Ekim'de müzakere sürecinin başlay
acağı kanaatindeyim. İnşallah Türkiye için 
en hayırlı karar çıkar" diye konuştu.

EFE MOTOR
BİSBN - BRMfX 

VBTffllİ BRVİİ

Ramex Scooter ■ Bane Coper Modelleri ile Hizmetinizde
Anadolu Çetelem ile 24 ay vadeli satışlar

Yalova Yolu 1. Km Umurbey Altı 
Tel: 0.224 514 22 87

H ’ I ■ ?_ ■■ 1 '

AKOZ 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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isi binde 3.6 Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Ağustos ayında 
TUFE’nin binde 3.6, 
ÜFE’nin de binde 4.6 
oranında artış göster
mesi bekleniyor. 
Enflasyonun Temmuz 
ayında eksiye 
geçmesinin ardından 
Ağustos’ta tüketici 
fiyatlarının binde 3.6, 
üretici fiyatlarının da 
binde 4.6 oranında 
artması bekleniyor. 
CNBC-e’nin 26 banka 
ve aracı kurum 
arasında yaptığı 
ankete göre, gıda fiy
atlarının dışarıda

Türkiye’nin en büyük 
işçi sendikaları kon
federasyonu Türk-İş, 
Ağustos ayında açlık 
sının olarak da 
adlandırılan dört kişi
lik bir ailenin asgari 
gıda harcamasının 
Temmuz’a göre 
yüzde 1.89 azalarak 
530 YTL’den, 520 
YTL’ye gerilediğini 
açıkladı.
Türk-İş tarafından 
Ankara ili ölçüt alı
narak her ay yapılan 
araştırmayla ilgili 
açıklamaya göre, 
gıdanın yanı sıra kira, 
ulaşım, yakacak,

tutulduğu Tüketici 
Fiyatları Endeksi için 
artış tahmini ise 
binde 6.1 olarak belir
lendi.
TÜFE’nin yıl sonunda 
yüzde 6.64 ÜFE’nin 
ise yüzde 6.02 
düzeyinde gerçek
leşmesi öngörülüyor. 
TEMMUZ’DA EKSİYE
GEÇTİ
Devlet İstatistik 
Enstitüsü verilerine 
göre, Tüketici 
Fiyatları Endeksi 
Temmuz ayında binde 
5.7, Üretici Fiyatları 

A# sının 52D YÎL'ye geriled
elektrik, su, haber
leşme, giyim, eğitim, 
sağlık, iletişim, kültür 
gibi temel harca
maları da kapsayan 
dört kişilik ailenin 
yoksulluk sınırı ise, 
Temmuz ayındaki 
1,611.11 YTL’den 30 
YTL civarında gerile
meyle Ağustos ayı 
için 1,580.64 olarak 
hesaplandı.
Türk-İş, Ağustos 
itibarıyla asgari gıda 
harcamasının 2004 
yılı sonuna göre 
yüzde 1.19, 2004’ün 
Ağustos ayına göre 
yüzde 9.12,12 aylık 

ortalamalara 
göre de 
yüzde 10.03 
oranında art
tığını belirtti. 
Geçen yılın 
ilk sekiz 
ayındaki 
artış yüzde 
3.6, Ağustos 
2004 itibany- 
la 12 aylık

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

Endeksi de binde 7.4 
oranında gerilemişti. 
Yıllık bazda ise TÜFE 
yüzde 7.82 olarak 
gerçekleşirken, ÜFE

yüzde 4.26 olarak 
gerçekleşti.
Hükümetin yıl sonu 
hedefi yüzde 8 
düzeyinde bulunuyor.

artış yüzde 6.8,12 
aylık ortalama artış 
da yüzde 13.4 
olmuştu.
Türk-lş açıklamasın
da, fiyatlarda son 
dönemde yaşanan 
gerilemenin Ağustos 
ayında da sürdüğü 
ve böylece aile 
bütçesindeki zorunlu 
harcama tutarında 
nispi bir rahatlama 
olduğu belirtilerek 
şöyle denildi: 
“Ancak, uygulanan 
ekonomik politikanın

başarısı olarak gös
terilen fiyat artış 
hızındaki gerileme, 
başta çalışanlar ve 
emekliler olmak 
üzere dar ve sabit 
gelirli kesimlerin 
yaşama şartlarına bir 
türlü yansımadı. Bu 
kesimim talep yeter
sizliğine bağlı olarak 
ortaya çıkan durgun
luk, yeterli satış 
olmaması nedeniyle 
esnafı da ‘kırmızı 
çizgi’ noktasına 
getirdi.”

ELEMAN ARANIYOR

Elektrik konusunda 
deneyimli eleman aranıyor 

AYDIN MADENCİLİK 51400(0

Kıbrıs’la dostluk
11 Eylül Gemlik’in kurtuluşu münase

betiyle. Zeytin spor Başkanı Sayın İhsan Ünlü. 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetifutbol federasyonu ile 
yapılan anlaşma gereği zeytinspor Bayanlar 
ile Kıbrıs Akdeniz spor birliğini davet ederek 
Gemlikimizin kurtuluş günü bir dostluk maçı 
yapacaklardır.

Sayın İhsan Ünlünün bugünkü konuş
masında iki takım daha davet ederek dörtlü 
bir turnuva tertip etmeyi düşündüğünü 
söylüyor.

En büyük sıkıntının Kıbrıstan gelecek olan 
takımın yatak ve yiyecek sorununu olduğu 
ifade etti.

Bu güzel günlerde emliğimizi bu tür spor 
faliyetleriyle süslenmesini dilerim.

Sayın Gemlik kaymakamı Mehmet Baygül 
den 29.ağustos 2005 tarihiyle olur olur 
yazısının alınarak ilçe spor müdürlüğüne ver
ildiğini.

Sayın gemlik belediye başkanımızdan da 
aynı görüşün paylaşılmasını ve bu günde 
Gemlik Zeytinspor Başkanı İhsan Ünlüye 
yardımcı olacağını ümid ederim.

Bu günler hem milletimiz hem de bulun
duğumuz kasabanın kurtuluşu bakımından 
önemli olduğunu söyleyebilirim.

Bu günde Beîediyi ve Belediye Başkanının 
ev sahipliği yapmasını dilerim.

Civarımızdaki fabrikilarında eğer dörtlü tur
nuva gerçekleşirse sporsor olarak görmemiz 
en büyük arzumuzdur.

Bu bir ilk spor teması zaman gelindiğinde 
biz Gemliklilerde onların en güzel günlerinde 
isterledse yanlarında oluruz.

Kıbrıs kardeş türk devletiyle dostlukları 
pekiştirmektir.

Sayın İhsan Ünlü bu işe kalktı bu gene spor 
adamının maddi olarak yükünü biraz olsun 
hafifletmek büyük ve küçük iş yerlerimize vaz
ife düşüyor.

Bu turnuvada derece alanlara ve özel 
olarak kıbrıs Kıbrıs Akdeniz Birliği Bayan 
takımına verecekleri spor ve Gemlikli anma 
hediyeleri bizleri onurlandıracaktır.

Şu anda Akdeniz spor birliği ise anlaşma 
sahlamış kaymakamlık onaylı ve futbol fed
erasyonunda zaten sözde alınan ökeyi yazıya 
dökülerek faksla kıbrısa gönderilecektir.

Bütün iş yerlerimizden yardımcı olmalarını 
dileriz. Sponsor olarak yardımcı olacak kişi ve 
müesseseler İhsan Ünlü 0 537 204 81 64 tele
fona ulaşabilirler.

ELEMANLAR ARANIYOR
Deneyimli

✓ AŞÇI ✓ GARSON ✓ YIKAMACI 
ve ✓ BAYAN KASİYER aranıyor.

YEMEK + SSK + YOL DAHİL
Müracaatların şahsen yapılması tercih olunur

0.544 283 57 30
ARKAN PETROL
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Kadın ve erkekleri sinir eden haller ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

Kadın ve erkekleri 
sinir eden haller 
kimi kadınlar erkek
lere, kimi erkekler 
kadınlara sinir olur, 
bu psikolojik tedavi 
gerektiren bir vaka. 
Bir de kadınların 
erkeklerde, erkek
lerin kadınlarda 
görmeye dayana- 
madığı haller var. 
İşte genellikle çift
lerin birbirine kızdığı 
haller:
İşte iki cinsin birbir- 
lerinde katlana- 
madıkları şeyler.. 
Erkek
* Dırdır, sürekli 
şikayet edilmesi.
* Erkenden uyanıp 
(özellikle hafta son
ları) odada gürültü 
yapması..
* Evin eksikleriyle 
ilgilememesi.
* Maç olduğu gecel
erde eve iptal edile
meyecek misafirleri 
çağırması.
* Evden çok aceleyle 
çıkıp bir yere 
yetişmesi gerek
tiğinde, kadının sal
tana sallana duşa 

girmeye karar ver
mesi ve sürekli 
gecikmesi.
* Geceleri erkeğin 
yatağa girmesini 
beklemeden kadının 
uyuyakalması.
* Saçlarının, 
fırçalara, taraklara, 
küvete, lavaboya ve 
aklınıza gelebilecek 
her köşeye dağıl
ması.
* Benim arkadaşım 
senin arkadaşın 
ayrımı yapması.
* Temizlik kontrolör
lüğü yapması.
* Eve giriş çıkış 
saatlerinin çetelesini 
tutması.
* Evde eşofman, 
tayt, pijama 
giymesi..
* Her kavgaya 
erkeğin annesinin 
karıştırılması.
* Tüm ağrılarını 
abartması.
Kadın
* Dağınıklığı 
sevmeyen kadınların 
sayıları oldukça 
fazladır. Dağınıklık 
onları delirtir tabi 
bunun kaynağı çoğu

zaman erkektir.
* Televizyon kuman
dasının hep erkeğin 
elinde olması.
* Duşta erkeğin 
ısrarla kadının 
sabunluğunu kullan
ması.
* Isı problemi. 
Kadınların sıcak 
sevmeleri ve erkek
lerin devamlı camı 
veya klimayı açması. 
Sonuç: Kadının 
hasta olması.
* İlk başlarda kadının 
konuşmalarını, fikir
lerini ve hatta çocuk
luk anılarını merak 
ve ilgiyle takip eden 
erkeğin, bir zaman 
sonra seslenişini 
bile duymaz olması. 
* Evde tamir edilme
si gereken şeyler 

için hiçbir girişimde 
bulunmaması.
* Çoraplarını çıkart
tığı gibi herhangi bir 
yere atması.
* Flört döneminde 
doğum kontrolünü 
kendi yapan erkek
lerin aynı çatı altında 
bu sorumluluğu 
tamamen kadına 
atmaları.
* Kadın sarımsak 
yememişken erkeğin 
umursamadan 
sarımsaklı yemekler 
yemesi.
* Kırk yılın başında 
mutfağa girip yemek 
yapsa da her tarafı 
batırması.
* Televizyon seyred
erken bir şey sorul
duğunda, kulak
larının duymaması.

Gök Meyve
Lodos gezintide; dal kıramadı 
Dolu serpintide; gül yaramadı 
Pas verilmedi soytarı yalana 
Fakat sevda sobelendi talana 
Ve pışpışlandı...

Dil çatal, diş keskin
Bir adım: Soktu
İki adım: Isırdı
Umutla deşildi yara
Kan emildi, gül örtüldü ve dendi ki: 
Cancağızım, daldan kaydırma meyveyi 
Meyveden caydırma sevdayı!

İlkbahar, yaz geride kaldı
Sonbahar gündemde; bağır eziyor
Elinde tırpan
Kolunda urgan
Kum sazlı
Engerek gözlü
Kara kanatlı kara kuş ensede geziyor 
Kış diyor ki: Belalım barışalım! 
Toprak diyor ki: Sevdalım sarışalım! 
Biz diyoruz ki: Yarışalım!
Sancılanma be deli gönül
Yürek, yüreği sarmasa da
Yarını, göz görmese de görüyor beyin 
Işık, ışığı besler
Elbet bir gün erecek gök meyve!

HAÇİN °s>
Yazan : Zebercet COŞKUN

Kollarının, bacaklarının gücü tükendi. Bir 
yandan da uyku bastırıyor, büyük çaba gösteriy
or kollarının gevşememesi için. Bir süre daha 
dayandı, sonra bedeninin gücü iyiden iyiye 
kesildi. Ucunda ölüm bile olsa çıkacak... çekti 
kendini yukarıya. Yumuşacık toprağa uzandı. 
Oh!.. Yüzükoyun yatıyor, soluk soluğa... Bedeni 
terden ıpıslak, öyle de uykusu var ki, nerdeyse 
bayılıp gidecek. Kollarını, bacaklarını oynattı, 
sağa sola büktü, salladı sonra oturdu. 
Torbasının ipini çekti, bir iki lokma ekmek 
çıkarıp, attı ağzına. Bir çıtırtı? Çalılar oynadı 
sanki. Faik bakındı çevreye, gözleri alıştı, 
gündüz gibi seçiyor her yanı. Derenin suyu gece 
kara görünür, ama öyle değilmiş... Renkler 
karanlıkta bile renk... Hiçbir yan kapkara değil... 
Su koyu yeşil, köpükleri sarı ve de gümüş rengi, 
ışıl ışıl... Toprak kara değil, kahverengi. Her şey 
gündüzkine benziyor, yalnız gözün alışması 
gerek. Çalının ince çatallarını bile seçebiliyor 
Faik. Yine yüzükoyun uzandı toprağa, kıpırtısını 
kesti, soluğunu bile kesti. Çalıların ardında bir 
çıtırtı ddu, kızıl bir alev parladı, söndü. Usulca 
kaydı Faik, ayağının dibindeki ağaca tutunup 
saldı kendi aşağı... Ayakları basacak yer arıyor, 
başı yukarda, tam çalının dibinde. Çatırdadı 
çalının dalları, Faik"n yüreği gümbürdüyor. 
Küçük bir kızıllık, kara bir gölge... Kafasının 
yakınında... Başını da çekti aşağı, bedeni dereye 
kök atan ağacın gövdesine yapışık... soluğunu 
bir tutmak istiyor, yapamıyor. Kolu, bacağı bir 
hoş oluyor, kımıl kımıl bir şeyler oluyor damar
larında. Elleri daha yukarda... Sağ elinin 
yanıbaşında bir ayak var, çarptı eline. Pabucun . 
altındaki koca bir çivi elinin yanını çizdirdi. Acı 
duymuyor... duysa ne fark eder? Acısa bile, 
tepesinde dikilen devriye eline bassa, ezse bile 

elini ses çıkarmayacak, çekemeyecek. 
Tutunacak yer bulamaz o zaman. Kıpırdamamak 
gerekiyor... İçine bir bulantı geldi şimdi, yediği 
bir lokma kuru ekmek dışarı tepiyor. Az önce 
olsaydı bu, yukarı çıkıp, toprağın üstünde biraz 
dinlenmeden önce, bu duruma dayanabilmesinin 
olanağı yoktu. Sahverirdi aşağı kendini. Azgın 
dere kapıp götürürdü onu... Kafası eğik, bedeni 
ağacın gövdesine yapışık... Göremiyor 
yukarsını, elleri ile biliyor olanı, biteni. Derenin 
gümbürtüsü soluk alışını işittirmez oluyor. Koca 
pabuçlar çizdi geçti elini. Bir süre daha bekleri 
Faik, sonra başını kaldırdı usulca, bedenini 
ağacın gövdesinden ayırdı. Başı, gözleri yukarda 
şimdi, bakınıyor, kimseler yok... Derin bir soluk 
aldı.

Birkaç kez daha yukarı çıkıp, dinlendi Faik, 
kesiliyor ikide bir. Oysa Hamurcu Gediği ne 
kadarcık yer... Şimdiye çoktan varması gerekirdi. 
Bostanlık çayının Çatak deresiyle birleştiği 
yerde koca kayalar vardır, su yükseldiği zaman 
altına ahr kayaları, görünmez eder. O zaman 
karşı kıyıya geçmenin olanağı yoktur. Her bir 
kayayı ezbere bilir Faik, her bir çıkıntı 
ezberindedir. Karşı kıyıya geçmesi gerekiyor, 
gün ışımadan. Artık emeklemenin, sürünmenin 
faydası olmaz. Ayağa kalktı. «Kadere...» dedi 
kendi kendine. «Görülürsek kadere! Yoksa 
ölürüm! Geçmeğe çabalayacağım... Geçeceğim... 
Ölmeyeceğim... Ölmemem gerekiyor!..» Dereye 
iniyor şimdi, ayağı kayşa ölüm gavurun silahın
dan daha yakındır. Alır, götürür dere, ama tutu
nacak yerleri iyi biliyor Faik, yakınlaşınca suyun 
gürültüsü homurtu oldu, kulakları uğuldamağa 
başladı. En yakınındaki kayaya atladı, sıkıca 
yapıştı taşa... Ayakları titriyor, içi bir hoş oluyor, 
«dere beni götürür mü ola? Dikkat edersem bir 
şeycik olmaz... Az mı geçtik bu kayalardan karşı 
kıyıya? Hem de koşa koşa... Anamızın, 
babamızın haberi bile olmazdı. Oyundur bu... 
Suyun azgın zamanı daha heyecanlı olur... Bu işi 
başarırım başarmasına ya, durum önceki gibi 
değil, şimdi bir de saklanmak var işin içinde... 
Kurşun sıkarlar yoksa... O zaman işim bitiktir.»

Yüreğinin deli deli çırpınması, bedenini saran bu 
eziklik, elini ayağını kesen bu korku garip bir 
zevk veriyor Faik'e. Hiç böylesine heyecanlan
mamış, bu zevke varmamıştı. Dereye bakma
maya çabalıyor. Gözü kayalarda... «Suya kap
tırdın mı gözünü, kendini kaptırdın demektir. 
Başın döner devrilirsin. Kayaların sivri yer
lerinde döner, durur su, yuvarlaklar çizer, 
haykırır, seslenir sana... Çağırır... Ak köpükler 
fışkırtır yüzüne, gözüne, bakmayacaksın. Gözün 
kayanın sivrisinde olacak... Yakındır kayalar bir
birine, atlayabilirsin.. Kaldırıp, atacaksın kendini! 
Ayağını değirmenle iki elini uzatman bir olacak. 
Uzanacaksın, ve de yapışacaksın kayaya 
hemen... Bu iş böyle başarılır.» Dereye bakma
mak çabasında Faik, gözü kayalarda. Gecenin 
karasında açık seçik görüyor her yanı. Yine de 
ayağını uzatıp yokluyor, sonra basıyor. Yanlış 
yere adım atanın sonu iyi olmayacağını iyi biliy
or, hiçbir yana tutunamaz, su aldığı gibi götürür. 
Birinci kaya tamam... sıkı sıkı sarıldı kayanın 
çıkıntısına... İkinci kaya... Hoopl.. Yedinci kayaya 
geldi. Bu son... Başardı. Sıçradı karşı kıyıya, 
boylu boyunca uzandı toprağın üstüne. Kalbinin 
çırpıntılarına koyverdi kendini, tatlı tatlı bedenini 
ezer gibi çırpıyor. Kurtuldu... Bundan sonra 
ölüm gelemez... Tanrı ondan yana işte! 
Kurtulmasını istemese kurtarmazdı. Geçirtmezdi 
şu azgın dereyi.. Bu mevsimde böyle olmaz kay
alar, suya gömülüdür. Öyle olmaması bile bir 
işaret... Faik ıslak toprağın üstünde yatıyor. 
Başarı bir hoş etti yüreğini. Daha da yatacaktı 
ama, uzaktan bir silah sesi işitti. Onu görmüş 
olamazlar. Kendine geldi hemen. Onu gören 
olmadı. Dereyi aştı ama, bu yolun sonu demek 
değil. Hamurcu Gediği'nin org ya varması ve de 
aşağı geçmesi gerek. Uykusu iyice açıldı artık. 
Kendini tüy gibi hissediyor, yorgunluğu da geçti. 
Yüreği güven dolu. Biliyor, kurtulacak. Tanrı 
böyle istiyor, yoksa çoktan azgın sulara 
kapılmıştı. Bu kez dereye sarkmadı. Bir ses, bir 
işaret olursa inecek. Dere boyunca emekleye 
emekleye ilerliyor.

Devamı Yarın..



31 Ağustos 2005 Çarşamba KErfez Sayfa 11

Kireçlenmede
geri dönüş yok
Uludağ Üniversitesi 
Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Doç. Dr. 
Jale İrdesel, halk 
arasında "kireçlen
me" olarak bilinen 
"Osteo Artirif'in geri 
dönüşünün 
olmadığını, ancak 
teşhis edildiği nok
tada uygun tedavil
erle ilerlemesinin 
durdurulabildiğini 
söyledi.
Doç. Dr. İrdesel, 
kireçlenmenin, 
eklemlerde kısıtlama 
ve zorlanma yaratan 
kronik bir hastalık 
olduğunu belirterek, 
bu hastalığın 
görülme sıklığının 
yaş ilerledikçe 
arttığını bildirdi. 
Kireçlenmenin, 
en sık görülen kas 
ve iskelet sistemi 
hastalığı olduğunu 
anlatan Doç. Dr. 
İrdesel, kadınlarda 
erkeklere oranla 
daha fazla rastlanan 
bu rahatsızlığın, 
eklem çevresinde 
ağrıya ve şişliğe yol 
açtığını ifade etti. 
"Kireçlemenin geri 
dönüşü yok, ancak 
teşhis edildiği nok

tada uygun tedavil
erle durdurulabiliy
or" diyen 
Doç. Dr. İrdesel, 
bu hastalığa, 
hareketsizlik, aşırı 
şişmanlık, eklem
lerin aşırı 
kullanılması, 
yaşlılık, metabolik 
ve romatizmal rahat
sızlıkların neden 
olabildiğini kaydetti. 
Doç. Dr. İrdesel, 
kireçlenmenin en 
sık diz, kalça, el ve 
omurlarda ortaya 
çıktığını belirterek, 
egzersiz yapmanın 
bu hastalığın 
oluşması ve 

durdurulmasında 
olumlu etki yarat
tığını kaydetti. 
Doktorun hastaya 
uygun olarak verdiği 
egzersizler 
sayesinde, 
eklemlerin hem

korunduğunu hem 
de güçlendiğini 
belirten Doç. Dr. 
İrdesel, şöyle 
konuştu:
"Bu tür şikayeti olan 
kişiler, aşırı ve ani 
hareketlerden 
mümkün olduğunca 
kaçınmalıdır.
Obez hastalarda 
ekleme binen yük 
fazla olduğu için, 
egzersizlerde 
fazla zorlanılmaması 
gerek. Hastaların 
yanlış hareketler 
yapmamaları 
ve eklemlerini doğru 
kullanmaları için 
eğitilmesi gerekiyor.

Ayrıca, yüksek 
topuklu ayakkabılar 
eklem üzerine binen 
yükü artırdığı için, 
kireçlenme hasta
larının topuklu 
ayakkabı giymeleri 
de sakıncalıdır"dedi.

Diş gıcırdatması 
sinirlilikten kaynaklanıyor
Bruksuzim olarak 
bilinen ve genelde 
psikolojik bozukluk 
ve sinirlilikten kay
naklanan, diş gıcır
datması, diş kayı
plarına, diş eti 
hastalıklarına neden 
olurken, baş ve yüz 
ağrılarını da 
beraberinde 
getiriyor.
Selçuk Üniversitesi 
Ağız, Diş, Çene 
Hastalıkları ve 
Cerrahisi Anabilim 
Dalı Başkanı Doç. 
Dr. Ercan Durmuş, 
diş gıcırdatmasının, 
ağız içindeki 
kasların, alışılmışın 
dışında hareket 
etmesiyle ortaya 
çıktını söyledi.
Durmuş, "Bruksizm, 
gece boyunca da 
görülebilir. Daha 
yaygın olanı, 
genelde kasların 
dinlenmeye geçtiği 
uyku döneminde 
olanıdır. Ağız 
çevresinde bulunan 

ve gece dinlenmesi 
gereken kaslar, rit
mik hareketlerle bir
birine temas 
ederek, gece 
boyunca diş gıcır
damasına neden 
oluyor" dedi.
Dişlerin yapısında

ciddi anlamda aşın
malara ve madde 
kaybına neden 
olan diş gıcırdat
masının, diş eti 
ve çevresindeki 
dokularda problem
lere, çenenin eklem 
bölgesinde hastalık
lara yol açtığını dile 
getiren Durmuş, bu 
alışkanlığın, özellik
le şakak ve yanak 
bölgesindeki 
kasların aşırı çalış
ması nedeniyle yüz 
ve baş bölgesinde 
de ağrılara neden 
olduğunu belirtti.

Durmuş, şunları 
kaydetti: "Genelde 
psikolojik 
bozukluk ve 
sinirlilik, bruksizme 
neden oluyor.
Bazen kaslardaki 
rahatsızlık da bruk
sizme neden ola

biliyor. Hastalık 
kolaylıkla tedavi 
edilebiliyor.
Nedenini 
bildiğimizde 
tedavi kolaylaşıyor. 
Dişlerdeki mevcut 
rahatsızlığın 
tedavisi yapılırken 
bu duruma neden 
olan etkenlerin 
ortadan kaldırılması 
gerekiyor.
Dişlerin bir kapanış 
şekli var.
Alt ve üst çene 
arasına bir plak yer
leştirerek geçici de 
olsa hastadaki 

sıkıntıyı bir süre 
ortadan kaldırıy
oruz. Durumu 
ortaya çıkaran 
neden, psikiyatri 
servisini 
ilgilendiriyorsa 
oraya yönlendiriy
oruz." dedi.
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Kıraç’ın Tarkan’a ettiği küfür 
mahkemelik oluyor

Rumlar Talat’ı BM’ye 
şikayet etti

Müzik dünyasındaki 
polemikler, küfür 
boyutuna ulaştı. 
Ceza'nın Kıraç için 
söylediklerinden 
sonra Kıraç da 
Tarkan için 'ayıp' 
sözler söyledi. 
Ceza'nın Solar 
Beach'teki kon
serinde, kendisine 
hitaben küfürlü bir 
şarkı söylemesine 
cevap vermeyen 
Kıraç, Tarkan'a pat
ladı.
HERKES ŞAŞIRDI 
"Lan Kıraç" söz
leriyle başladığı 
şarkıyı ’g.. tünü s.. 
im* diye bitiren 
Ceza'nın bu küfürleri 
karşısında Kıraç 
'Ona aynı tarz bir 
cevap vermeye
ceğim. Hukuki yol
lara başvuracağım. 
Eleştiri yapmak 
doğaldır ama hakaret 
ve küfür etmek hiç 
de hoş bir olay

'inin, bacak 
la uyku bas 
nın gevşerr 
sonra bede 
cunda ölün 
ukanya. Yuı 
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lür, ama öyh 
bile renk... F 
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ıprak kara d< 
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kızıl bir alev 
ayağının dibi 
aşağı... Ayak 
a, tam çalınır 
ın, Faik"n yüı 
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GİYİMİNDE
ARADIĞINIZ HERŞEY!

Açılış nedeniyle tüm satışlarımız
KR0İ KARTINA 6 AY VADCLİDİ

3 Eylül 2005 Cumartesi günü Saat: 15.oo’de 
Balıkpazarı 1 Nolu Cad. No:87 

(Bahkpazarı Cami karşısı) - GEMLİK
Tel: 0.224 513 65 28

değil" diyerek tepkisi 
dile getirmişti. Bu 
olayın üzerinden 
sadece birkaç ay 
geçti ve "küfür 
etmek hiç de hoş 
değil" diyen Kıraç, 
kameralar önünde 
yaptığı bu açıkla
maya tezat bir 
davranışta bulundu. 
Kıraç, bir magazin 
muhabirinin Tarkan 
ile ilgili sorusu 
karşısında "Tarkan'ın

O

......... diye küfür etti. 
DAVA AÇIYORLAR 
Tarkan'ın menajeri 
Uygar Ateş, görüntü
leri şaşkınlıkla 
izlediklerini ve Kıraç'ı 
bu yüzden mahkem-' 
eye vereceklerini 
belirterek
"Tarkan hakaretler 
karşısında şok oldu 
ve çok üzüldü.
Konuyla ilgili hukuki 
işlem başlatacağız" 
dedi.

Kıbrıs Rum kesi
minin BM Daimi 
Temsilciliği 
Maslahatgüzarı 
Andreas 
Hadjichrysanthou, 
KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat'ı, 
’KKTC'nin resmen 
tanınmasından yana 
olmakla' suçlayarak 
BM Genel Sekreteri 
Kofi Annan'a 
şikayet etti.
Kıbrıs Rum kesi
minin BM Daimi 
Temsilciliği 
Maslahatgüzarı 
Andreas 
Hadjichrysanthou, 
KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat'ı, 
’KKTC'nin resmen 
tanınmasından yana 
olmakla' suçlayarak 
BM Genel Sekreteri 
Kofi Annan'a şikayet 
etti.

Rum radyosu, 
Hadjichrysanthou'nu 
n, BM Genel 
Sekreteri Annan'a 
gönderdiği mektupta, 
'Talat'ın, işgal altın
daki bölgede bulu
nan düzenin resmen 
tanınmasından yana 
tavır içinde olduğu' 
ifadelerine yer 
verdiğini belirtti. 
Rum haber ajansı da 
Rum maslahat

i
i

güzarın, mektubun
da, KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Talat'ın 'Rumlara, 
izolasyonların 
kaldırılması ve limar 
ların açılması 
karşılığında Maraş'ı 
verme' önerisinin 
ardındaki siyasi 
amacın, 'işgal altın
daki bölgenin tanın
ması' olduğunu öne 
sürdüğünü kaydetti.
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