
Elektrik ve su borcu yüzünden çıkan tartışma sonunda kan aktı.

Kumla’da cinayet: 2 ölü
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Küçük Kumla’da önceki gece, çay bahçelerinin karşısında 
bulunan Altın Kumpir adlı işyerinin sahibi Mustafa Bilge 
ve yanında çalışan Garson Erdal Arı yüzlerce yazlıkçının 
gözleri önünde kurşunlanarak, öldürüldüler. Olaydan 
sonra kaçan üç kişi jandarma tarafından aranıyor.

Sezonu kötü kapatıyoruz
Futbolda lig sezonunu bazı takımlar 

kötü kapatır.
Biz de yaz sezonunu önceki geceki olay

la kötü noktaladık.
Bugün yazın sona erip, sonbahar mevsi

minin başlangıcı..
Onbinlerce kişinin iki ayını huzur içinde 

geçirmek için geldiği sahillerimiz dolup 
taşıyordu.

Mevsim başından sonuna değin olaysız 
□ir yaz geçirmenin düşüncesindeydik.

Ama, bu yaz da beklenen huzur buluna
madı.

Gemlik’in kötü olan imajını silip koruya
madık.

Öyle, ya da böyle, yaşanan silahlı olay- 
ar, Gemlik’e zarar veriyor.

Gemlik gazete manşetlerinden düşmü

Kiracı olarak oturduğu 
evin 500 YTL elektrik ve 
su borcu yüzünden mal 
sahibinin damadı ile 
tartışan Kumpirci 
Mustafa Bilge (48),kendi 
işyerinde kurşunlanarak, 
öldürüldü. Olayda, 
garson Erdal Arı da (22) 
hayatını kaybederken, 
2 kişi de yaralandı.

Haberi sayfa 3’de

/azın son günlerinde yüzlerce kişinin 
»*. ünde silahlar konuşuyor, insanlar ölüyor

. a yaralanıyor...
he için?
Bir hiç uğruna..

\ Geride sönen iki ocak ve cinayetten 
aranan genç insanlar...

Toplum gergin..
Sinirler gergin...
Bir yanda maganda kurşunlarıyla ölen- 

>r, öte yanda on paralık bir alacak verecek 
yılışmasının sonunda yaşananlar!...

Bir yazı daha kötü kapatıyoruz.
Silmek istediğimiz imajımız boynumuz- 

ı asılı.
Umutları bir başka yaza bıraktık.

Yolcu 
otobüsü 
devrildi; 
14 yaralı

Umurbey girişinde bir yolcu 
otobüsünün devrilmesi 
sonucu 14 kişi yaralandı. 
Marmaris-İstanbul seferini 
yapan Mehmet Güner'in (58) 
kullandığı yolcu otobüsü, 
Umurbey Beldesi girişinde 
devrildi. Kazada, Mehmet 
Güner, Nazike Seymen, 
Emine Kont, Besi Taş,

Fatma Öztürk, Hülya, Gül ve 
Hüseyin Kadife, Seher, 
Feride, Harun, Faruk 
Başbuğa, Gökhan Güneş ve 
Sinan Sezer, yaralandı.
Gemlik ve Bursa'daki çeşitli 
hastanelerde tedavi altına 
alınan yaralıların sağlık 
durumlarının iyi olduğu 
bildirildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Burnumuzdan soluyoruz
'Öfke huzursuzluktan aşırı kızgınlığa ve 

öfkeye dönüşen ruh halidir.’
Charles Spielberger
Öfkemiz burnumuzda..
Çabuk öfkelenen bir toplum olduk.
İncir çekirdeğini doldurmayacak olaylar 

yüzünden birbirimizi yer hale geldik.
Ne oluyor?
Nereye gidiyoruz?
Öfkeyle kalkan zararla oturuyor.
Bir yerlerde bir boşluk var ama..
Amasını açıklayacak merciler ne yapıyor?
Son yıllarda meydana gelen olayların 

yarısından fazlası faili meçhul.
Halk keyifsiz.
Esnaf neşesiz.
Sanayici huzursuz.
Düne kadar yakınıyorduk.. '
Yasalar yetersiz..
Artık eskidi diye
Şimdi yeniledik.
Yoksa daha mı beter oldu?
İşi bilenler bas bas bağırdılar..
Yeni TCK Yasası’m eleştirdiler.
Yetersizliğini çeşitli platformlarda dile 

getirdiler.
Yasa yapıcıların umurunda olmadı..
Bildiklerini okudular.
Diğer yandan ;
İşçiler, memurlar aldığımızla geçinemiy

oruz dediler.
Haklarını hukuksal çerçevede aradılar.
Karşılık olarak, 
Fırça yediler..
Coplandılar.
Ne var ki, ayranımız yokken içmeye...
Uluslararası organizasyonlar,şenlikler 

falan filan..
Tamam,
Formula 1 ’i de yapalım.
Dünya Üniversitelerinin Olimpiyatlarını da 

organize edelim.
Yazlık beldeler de dansöz de oynatalım.
Hiç itirazımız yok.
Kıvanırız.
Mutlu oluruz.
Hatta destekleriz bile..
Ancak;
Karnımız açsa,suyumuz akmıyorsa, deniz

lerimiz pislik içindeyse,insanımız sosyal ve 
ekonomik açıdan mutsuzsa,suç oranı sürekli 
artıyorsa, ben neyleyim şenliği, aolimpiyatı, 
formulayı..

Eğri oturup doğru konuşalım .
Gerçekleri de bilelim..
Demek ki öfke boşuna değil..

halka tanıtılıyor
’lsısan Buderus" firması tarafından önceki 

gece İskele Meydanı’nda vatandaşlara 
doğalgaz ısı sistemlerinin tanıtımı yapıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in 
doğalgaza geçiş 
çalışmalarında 
son aşamaya 
gelinirken, ısı 
sistemlerinin 
tanıtımları 
sürüyor.
"Isısan Buderus"un 
önceki akşam 
İskele Meydanı’nda 
yaptığı tanıtımını 
çok sayıda 
vatandaş gezerek, 
bilgi aldı.
Gemlik Doğalgaz 
Sistemleri 
temsilcisi İl 
Genel Meclis 
Üyesi İbrahim 
Uslu, gezici 
tanıtım aracında 
bulunan doğalgaz 
sistemlerini 
vatandaşlara 
tanıttı.
Mühendislik^ 
hizmetlerinden 
kombi kat 
kaloriferine 
kadar merkezi 
sistem, doğalgaz 
tesisat dönüşüm, 
doğalgaz

sobaları ile 
bunlara yönelik 
bakır boru 
çeşitleri, 
panel radyatörler 
ve alüminyum 
radyatörler 
bulunuyor. 
GEMDAŞ'tan yetki 
belgeli çalışma 
yapan Gemlik 
Doğalgaz Sistemleri 
firmasında vadeli 
satışlarınca 
yapıldığı bildirildi.

ELENİN ARANIYOR
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

15- 25 yo| çırası 
boyon ekmon aranıyor. 
Tel: 51318 02-03

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
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ktrik ve su borcu yüzünden çıkan tartışma sonunda kan aktı.

Kumla’da cinayet: 2 ölü
Küçük Kumla’da önceki gece, çay bahçelerinin karşısında bulunan Altın 
Kumpir adlı işyerinin sahibi Mustafa Bilge ve yanında çalışan Garson 
Erdal Arı yüzlerce yazlıkçının gözleri önünde kurşunlanarak, 
öldürüldüler. Olaydan sonra kaçan üç kişi jandarma tarafından aranıyor.
Ersel PEKER - 
Küçük Kumla sakin
leri, önceki gece ev 
sahibi ile kiracı tartış
masıyla başlayan 
dehşete tanık oldu. 
Küçük Kumla 
Beldesi’nde kira 
yüzünden çıkan kav
gada iki kişi vurularak 
öldürüldü, iki kişinin 
yaralandığı olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.
Yüzlerce kişinin göz
leri önünde gelişen 
kanlı olay, iddiaya 
göre 58 yaşındaki

S İsmail Aydın, Körfez 
^•Sürücü Kursu'nun 

sahibi olan 
kayınpederine ait 
evinde kiracı olarak 
oturan ve belde de 
kumpir dükkanı 
işleten Mustafa 
Bilge'nin evden 
ayrılırken, 500 milyon 
lira tutarında bıraktığı 
elektrik ve su borcu 
yüzünden arasında 
başladı.
Önceki gece 21:00 
sıralarında yaşanan 
olay sırasında, 
Mustafa Bilge 
"Sen kimsin, ev senin 
kayınpederinin sana 

ne oluyor" deyince, 
İsmail Aydın öfkeli bir 
şekilde dükkandan 
ayrıldı. 10-15 dakika 
sonra yanına aldığı 
yeğenleri Özcan ve 
Orhan Aydın 
kardeşler ile Bilge'nin 
işyerine yeniden 
gelen İsmail Aydın, 
alacağını bir kez daha 
isteyip, yine red 
cevabı alınca, 
ortalık savaş 
alanına döndü.
Olayla ilgili iddiaya 
göre, silaha sarılan 
Orhan Aydın. 
Bilge’nin işyerine 
kurşun yağdırmaya 
başladı.
Yüzlerce kişinin göz
leri önünde yaşanan 
olayda göğsüne 
iki kurşun isabet 
eden 48 yaşındaki 
Mustafa Bilge ile 
yanında garson 
olarak çalışan Erdal 
Arı (22) ve döner 
ustası Rahim Ergün’e 
isabet etti. Seken bir 
kurşun da dükkanda 
müşteri olarak bulu
nan Hafize Dalgıç’ın 
(27) kolunu 
hafif sıyırdı.
Olay sonrası İsmail

Aydın, yeğenleri 
Özcan ve Orhan
Aydın kardeşler 
izlerini kaybettirirken, 
ağır yaralanan 
Mustafa Bilge ile 
Erdal Arı, hastaneye 
götürülmek istenirken 
hayatlarını kaybetti. 
Ayağından kurşun
lanan döner ustası 

Rahim Ergün Bursa 
Devlet Hastanesi'nde 
tedavi altına alınırken, 
kolundan hafif 
yaralanan Hafize 
Dalgıç’ı ayakta 
tedavi edildi.
Jandarma, olaydan 
sonra firar eden üç 
kişinin yakalanmasına 
çalışıyor.

4 ■■■■■■■■■■■■■■v
Önceki gece Küçük Kumla 

çaybahçelerlnin karşısında bulunan 
Altın Kumpir işyerinde işlenen cinayetten sonra 

belde sakinleri olayı şaşkınlık içinde İzledi.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Sosyal etkinliklerin 
belki de en az 
yapılan ilçesi 
olan Gemlik'te 
vatandaşlar, 
en ufak eğlenceyi 
kaçırmıyor.
Önceki akşam 
İskele Meydam’m 
dolduran 
vatandaşlar, 
Belediye 
Bandosu'nun 
yaptığı gösteriyi 
ilgiyle izlediler. 
Çoğunluğunu 

kadın ve çocukların 
oluşturduğu 
izleyiciler yazın 
bittiği şu günlerde, 
festival alanında 
bulamadıkları 
eğlenceyi Belediye 
Bandosu'yla 
yakaladılar.
Gemlik'ip Kurtuluş 
şenlilclepnin dışında 
hiçbir eğlenceye 
yönelip etkinliğin 
yapılmadığı ilçede 
ara sıra da olsa 
bu tür eğlenceler 
oldukça izleyici 
bulabiliyor.

SENEN tali
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları

' ip Ağ
* Fanya
* Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
s Kürek
' Çapa 

Macun
✓ Galvenizli çivi 

TMC sintine pompası

' vtiitrımlvııtltıiltlımtiiııi^ı

Karsak Deresi taşmak üzere

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

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Karsak Deresi’nin 
ilçe girişindeki 
kolunda 
bulunan geçiş 
köprülerinin 
altı tehlike 
yaratıyor.
Derenin içinde 
bulunan ayırım 
bloklarının 
yerlerinden . 
kayarak, köprü

lerin ağzını 
tıkaması yağışlı 
havalarda olası 
taşkınlıklara 
davetiye 
çıkartıyor.
Daha önce birkaç 
kez taşarak 
çevrede zarara 
sebep veren 
karsak deresinin 
köprü altlarında 
vakit geçirmeden 
tedbir alınması

gerekiyor.
Terme Kaplıcaları 
önünde bulunan 
küçük köprünün 
altına kadar 
gelerek geçişi 
kapatan beton 
blokların su 
taşkınlarında j 
tehlike yaratma* 
ması için 
önleminin 
şimdiden alın* 
ması gerekiyor.
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Bu görüntüler Gemlik’e yakışmıyor 
| Sev^ett'n ŞEKERSÖZ 

jflçemizin ara 
/sokaklarında biriken 
çöpler yaz sıcağıyla 
birlikte çevreyi 
rahatsız ediyor. 
Konteynerlerin 
dolmasına rağmen 
temizlik firması 
tarafından zamanında 
alınmayan çöpler 
sıcak havalarda 
çevreye koku salıyor. 
Ana arterlerde biriken 
çöplerin alınmasına 
rağmen ara sokaklar
da aynı hizmetine ve- 
rilmeyişi vatandaşların 
tepkisini çekiyor.

GEMLİK’TE BİR İLK

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

Kurtuluş Kupası 
düzenleniyor

Gemlik'in düşman 
işgalinden kurtu
luşunu nedeniyle 
düzenlenen Kurtuluş 
şenlikleri etkinlikleri 
çerçevesinde 
"Kurtuluş Kupası" 
düzenleniyor. 
Zeytinspor Kulübü 
Başkanı İhsan 
Ünlü yaptığı açıkla
mada, 10-11 Eylül 
tarihlerinde yapıla
cak Kurtuluş 
Kupası'nda bayan 
futbol takımının

misafirleri arasında 
Kıbrıs'tan Akdeniz 
Spor Birliği ekibi 
ile İstanbul ve 
Sakarya bayan 
takımlarının 
olacağını söyledi. 
Gemlik'in kurtuluş 
şenlikleri etkinlik
lerinde düzen
lenecek olan 
Kurtuluş Kupası'nın 
10-11 Eylül 2005 
tarihlerinde İlçe 
Stadında yapılacağı 
bildirildi.

Mesai Saatleri: 08.30 - 20.00 / Cumartesi 08.3017.00
Dr. Ertan OKAY 

Radyoloji Uzmanı

SPİRAL BİLGİSAVARU TOMOGRAFİ

ULTRASONOGRAFİ

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

✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 

J GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Merkezimizde en son teknoloji Ultrasonografi 
Cihazı bulunmaktadır.

Renkli Doppler Ultrasonografi ile damar 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 6529 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

mailto:tomokay@gmail.com
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Kıbrıs’ı tanıma
mecburiyeti yok

Türkiye'nin, AB'ye 
katılım müzak
erelerinin başlaması 
için tüm koşulları 
yerine getirdiğini 
belirten AB 
Komisyonu, 
"Ankara'nın, müzak
erelerin başlayacağı 
3 Ekim'den önce 
Kıbrıs Rum kesimini 
tanımak gibi bir 
mecburiyeti 
olmadığını, ancak 
Gümrük Birliği'ne 
tam saygı göster
mesinin beklendiği
ni" bildirdi.
AB Komisyonu'nun 
genişlemeden 
sorumlu üyesi Olli 
Rehn’in sözcüsü 
Kriztina Nagy, 
Komisyon açısın
dan, "Ankara 
Antlaşması Ek 
Protokolü'nün ve 
Gümrük Birliği'nin 
tam uygulanmasının

önem 
taşıdığını"belirterek, 
"Ankara'nın Rum

için 25 AB üyesi 
tarafından belirlenen 
koşulları yerine

gemilerine açılımı 
garanti etmesi" 
gereğinden de söz 
etti.
AB Komisyonu 
Sözcüsü Françoise 
Le Bail de 
Komisyon'un 
Türkiye konusunda 
tavrının hiç 
değişmediğini kayd
ederek, Ankara'nın, 
tam üyelik müzak
erelerinin başlaması 

getirdiğini yineledi. 
AB'DEN 
DEKLARASYON 
ATAĞI
AB Daimi 
Temsilciler Konseyi 
(COREPER), 
Türkiye'nin Kıbrıs 
konusundaki 
deklarasyonuna 
karşı bir deklarasy
on yayımlanması 
konusunda uzlaş
maya vardı.

AB üyesi 25 ülkenin 
Brüksel'deki daimi 
temsilcilerinden 
oluşan COREPER, 
bugünkü toplan
tısında, Türkiye ile 3 
Ekim'de başlatılması 
öngörülen tam üye
lik müzakerelerine 
ilişkin dosyaları ele 
aldı.
Diplomatik kay
naklardan edinilen 
bilgiye göre, bugün, 
COREPER'de, 
AB'nin, Türk 
deklarasyonuna 
karşı bir deklarasy
on yayımlaması 
kararı verilirken, 
söz konusu bel
genin şekil ve 
içeriği konusunda 
karar, 
1-2 Eylül'de, 
İngiltere'de, dışişleri 
bakanlarının gayrı 
resmi toplantısına 
bırakıldı.

ABD'yi vuran 
Katrina 
Kasırgası'nda 
yüzlerce kişinin 
ölmüş olduğu tah
min ediliyor. 
Kasırgada mahsur 
kalan binlerce 
kişiyi kurtarmak 
için dev bir 
operasyon 
başlatıldı.
Kurtarma ekipleri 
evlerin çatılarında, 
çamurlu sel 
sularında ya da 
enkaz altında mah
sur kalanları 
helikopter ve bot
larla topluyor.

Yetkililer henüz 
kesin bir sayı 
vermemekle birlik
te, yüzlerce kişinin 
yaşamını yitirmiş 
olabileceğini belir
tiyor. Bunlar 
arasında kasırganın 
en büyük zarar 
verdiği sahil 
beldelerinden 
Biloxi'de yıkılan bir 
apartmanda öldüğü 
belirtilen 30 kişi de 
var. Mississippi 
eyaletindeki apart
man, 9 metreyi 
bulan dalgalar 
tarafından vurül- 
muştu.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

(jsısÂiT)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
mil 
KAZAK 
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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Meslek Liselilere normal
liseye geçiş hakkı

İt
in

nın

bir 
ğü 
de

t-

nıu 
KIZG 
İİSAT 
île.:

Milli Eğitim 
Bakanlığı meslek 
liselerine üniversit
eye girişte uygu
lanan farklı katsayı 
sorununu aşmak 
için yeni bir çalışma 
başlattı. Buna göre 
mesleklisesi 
mezunlarının fark 
derslerini vererek 
genel lise diploması 
alabilmeleri 
amaçlanıyor.
Yeni sistemin ne 
zaman yürürlüğe 
konulacağı da henüz 
kararlaştırılmadı.
Milli Eğitim 
Bakanlığındaki 
çalışmalar sürüyor. 
Genel lise mezunu 
bir öğrencinin fark 
dersleri vererek 
ticaret lisesi diplo
ması alabildiği gibi 
meslek lisesi' mezu
nunun da genel lise 
diploması alması 
öngörülüyor.
Yani sınavla genel 
lisedeki dersleri 
veren öğrencilerin 
diploma alması 
sağlanacak böylece 
katsayı sorunu da 
aşılmış olacak. 
Katsayı polemiği 
Üniversiteye girişte 
meslek liselerine

SATILIK ARAZI 
55.761 M2

Gemport Limanı Yanı 
Kömür Depoları Arkası

GSM: 0.532 412 79 52 
TEL : 0.224 513 10 79

SATILIK DAİRE
GemLİİİ GİRİŞİ 

EmİRCAN YApi KoopERATİfİ
B/Blok Kat:5 

Denİz ManzaraIi, Çifr Ba^o, 
DoçaIçaz tesİsatIi 

Müraccat: 0.533 346 33 44
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KAYIP
Gemlik 

Kaymakamlığından 
aldığım 

Yeşil Kartımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Hakkı 

ÖZTÖRKJ

uygulanan farklı kat
sayı nedeniyle 
hükümet ile YÖK 
birçok kez karşı 
karşıya geldi ama 
sorun bir türlü 
çözülemedi. 
Geçtiğimiz haziran 
ayının sonunda 
yapılan Rektörler 
Komitesi'nin ardın
dan YÖK Başkanı 
Erdoğan Teziç, 
siyasetçileri meslek 
liseleri üzerinden 
siyaset yapmamaya 
çağırarak, 
"gelişmişliğin 
ölçüsü meslek 
liseleridir. Bu 
okullarda okuyan 
çocuklarımızın da 
huzurunu kaçırmay
alım. Bu konunun 
politik malzeme 

yapılmamasını 
arkadaşlarım adına 
rica ederim" demişti. 
Teziç ayrıca, "hep
imizin çocuklarının 
Avrupa'da ya da 
ABD'de okuma 
şansı yok" diyerek 
de siyasilere mesaj 
göndermişti. 
Teziç'in bu 
mesajlarına ilk tepki 
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik'ten gelmiş, 
ardından AKP ceph
esinden tepkiler sür
müştü.
Teziç'i 'muhalefet 
partisi lideri gibi 
davranmak'la 
suçlayan Çelik, 
teknokrat, bürokrat 
ve bilimadamlarının, 
siyaset kurumunu 
hedef alan beyanlar
da bulunamaya
cağını vurgulamıştı. 
Teziç ise daha sonra 
yaptığı açıklamada, 
"içinde bulunduğum 
kurum politika dışı. 
Bu nedenle politika 
yaptığım düşünüle
mez" yanıtını vermiş 
ve açıklamalarının 
hukuk kuralları 
içinde olduğunun 
altını çizmişti.

ir

YURTKUR: Öğrenci yurtlan
Öğrencilerin barın
ma, beslenme ve 
kredi hizmetlerini 
karşılamak amacıyla 
1961 yılında kurulan 
Yüksek Öğrenim 
Kredi Yurtlar 
Kurumu'na 
(YURTKUR) ülke 
genelinde her yıl 
müracaat eden bin
lerce öğrenciden 
yaklaşık 80 bininin 
yerleştirilebildiği 
bildirildi.
YURT-KUR 
Zonguldak Bölge 
Müdürü Musa Alan, 
şu anda ülke 
genelinde yaklaşık 
220 bin öğrencinin 
yurtlarda 
barındırıldığını söyle
di. Her yıl mezun 
olan ortalama 80 bin 
öğrenciye karşılık 
yine aynı sayıda yeni 
kayıt yapıldığını 
belirten Alan, aylık 
45 milyon lira alınan 
öğrenciye verilen 
hizmet masrafının 
ise 130 milyon lirayı 
bulduğunu kaydetti. 
YURT-KUR 
Zonguldak Bölge 
Müdürlüğü'ne geçen 
sene müracaat eden

Nemada l. taksit tıazifto
Tasarrufu Teşvik 
Hesabı 7. taksit 
nema ödemeleri için 
15 Ağustos'ta 
başlayan toplu 
başvurular sürüyor. 
Ödemeler, Hazine 
Müsteşarlığının 
Eylül başında 
belirleyeceği tarihte 
başlayacak.
Zorunlu tasarruf 7. 
taksit nema 
ödemeleriyle ilgili 
kurum ve işyeri toplu 
başvuruları, 15 
Ağustos'tan bu yana 
Ziraat Bankasi 
tarafından kabul 
ediliyor.
Prosedüre göre 
kurum ve işyer
lerinin, unvanlarını 
taşıyan elektronik 
posta adresi ile bir- 

. y.y-'.r

bin 256 öğrenciden 
635'inin kayıt 
edildiğini açıklayan 
Alan» "Bu yıl da 924 
erkek, 546 bayan 
olmak üzere toplam 
bin 470 öğrenci 
müracaat etti. 
Kurumuzda ise 250 
kız, 252 erkek 
öğrencinin kalabile
ceği toplam 502 b 
oş yatak bulunuyor" 
dedi.
Zonguldak'ta 
kira ücretlerinin 
pahalı olması 
nedeniyle öğrenci
lerin yurda büyük ilgi 
gösterdiğini anlatan 
Musa Alan, bu 
nedenlerle 
Zonguldak'ta 
2006 yılında 500 
öğrencinin barı
nacağı yeni bir 
yatırım yapılacağını 
ifade etti.

likte, en son kesinti 
ve katkı tutarlarını 
yatırdıkları Ziraat 
Bankası şubelerine 
başvuruları 
sürdürüyor.
Önceki taksit 
ödemelerinde olduğu 
gibi, kurum ve 
işyeri aracılığıyla 
talepte bulunan hak 
sahiplerinin 
ödemeleri, 7. taksit 
ödemelerinin başla-

■
Yüksek kira ücretleri 
nedeniyle son yıllar
da özel yurt 
sayılarında da büyük 
artış yaşandığını 
kaydeden Alan, 
"2006 yılı yatırım 
programına Kozlu 
Sahil yolunda 26 bin 
metrekarelik alana 
3 yıldızlı otel ayarın
da 500 kişilik yurt 
yapımı alınacaktır. 
Bu yurt yapımı 
tamamlanmasıyla 
birlikte Zonguldak'ta 
okuyan öğrencilerin 
barınma sorunu 
büyük oranda 
çözülecek.
Ev sahiplerinin 
insaflı olmadığı 
sürece özel yurtların 
sayılarında, devlet 
yurtlarının da kapa
sitelerinde artış 
devam edecektir" 
diye konuştu.

masını takiben "en 
geç 3 gün içinde" 
yapılacak.
Bu arada kurumu 
aracılığıyla başvur
mayan hak sahipleri 
ise eskiden olduğu 
gibi, zorunlu tasaruf 
hesap numaralarının 
son rakamına göre 
belirlenecek bir aylık 
takvim İçinde, 
sırası geldiğinde 
nemasını alacak.
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Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Namık Tan, 
"Kerkük'te hakimiyet 
kurma mücadelesinin, 
ülkenin bütününe 
yayılacak bir çekişme 
ve çatışma konusu 
haline gelebileceğini" 
söyledi.
Haftalık basın toplan
tısında Irak anayasası 
ve bu anayasanın 
Kerkük'e ilişkin mad
desini değerlendirme
si istenen Tan, ortaya 
çıkan taslağın temel 
hususları itibarıyla 
Irak'ta cumhuriyetçi, 
temsili, demokratik 
ve federal anayasal 
düzen kurulmasını 
öngördüğünü 
ifade etti.
Tan, "Arapça ve 
Kürtçe, Irak'ın resmi 
dilleri haline gelmekte
dir. Türkmence de kul
lanıldığı bölgelerde 
yerel ve resmi dil 
olma hüviyetini kazan
ma imkanına sahip 
olacaktır. Ayrıca 
Türkmenlerin idari,

kültürel, siyasi ve 
eğitim hakları teslim 
edilmektedir" dedi. 
Öngörülen federal 
yapının yerel yönetim
lere ve idarelere geniş 
yetkiler verdiğini, 
modelin "gevşek bir 
merkezi yapı 
öngördüğünü" 
belirten Tan, anayasa 
taslağında Kerkük ve 
diğer ihtilaflı böl
gelerin yönetsel gele
ceğinin referandum 
yapılmak suretiyle 
2007 
yılına kadar belir
leneceğinin kayda 
geçirildiğini söyledi. 
"Kerkük'teki iddiaların 
çözüme kavuşturul
ması ve bu vilayetteki 
sürecin manipülasy- 
onlardan arındırılarak 
tamamlanması 
amacıyla, BM'nin etkin 
rol üstlenmesi uygun 
bir güvence olacaktır" 
diyen Tan, 
"Irak anayasa 
taslağının yaşama ve 
başarılı olma şansı,

Irak'ın bütün 
kesimlerinin söz 
konusu metni ben
imsemelerine ve 
gösterecekleri işbir
liğine bağlıdır" 
diye konuştu. 
Tan, Irak'ın federal 
yapısına ilişkin bir 
soruda kullanılan 
ifade üzerine, 
"Biz Kürdistan diye 
bir bölge tanımıyoruz. 

Kürdistan diye bir 
bölgenin olmadığını 
da herkes biliyor" 
diyerek, Türkiye'nin 
Irak'a ilişkin görüşleri
ni kapsamlı şekilde 
tüm taraflara ilettiğini, 
bundan sonra da 
iletmeyi sürdüreceğini 
kaydetti.

EFE MOTOR
BİSMH - MM&C 

YCTKİLl BRVİİ

Kredi kartına 12-18 ay taksitle 
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

Generkurmay 
medyayı yalanladı
Genelkurmay 
Başkanlığı'nca 
yapılan açıklamada, 
"Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Hilmi Özkök'ün, 30 
Ağustos 
Resepsiyonu'nda, 
'Hükümetten son 
derece memnunuz' 
şeklinde bir ifade 
kullanmadığı belirtil
erek, Orgeneral 
Özkök'ün 
görüşmelerinde 
siyasi içerikli * 
konuşma yapmak
tan hassasiyetle 
kaçındığı" bildirildi. 
Genelkurmay 
Başkanlığı'nın resmi 
internet sitesinde 
yer alan açıklamada, 
bugün bir gazetede, 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral

Özkök'e atfen bazı 
ifadelere yer verildiği 
kaydedildi.
Açıklamada, "Sayın 
Genelkurmay 
Başkanı, 
'Hükümetten son 
derece memnunuz' 
ifadesini kullan
mamıştır. Söz

konusu haber, 
gerçeği yansıtma
maktadır. Sayın 
Genelkurmay 
Başkanı, 
görüşmelerinde 
siyasi içerikli konuş
ma yapmaktan has
sasiyetle kaçınmak
tadır" denildi.

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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2005-2006 piyasa yapıcılığı sistemi Barbaroşca
Barbaros BALMUMCU

Hazine, Devlet İç 
borçlanma 
Senetleri'nin ihracın
da ve ikincil piyasa 
işlemlerinde etkinliği 
artırmayı amaçlayan 
"2005-2006 Dönemi 
Piyasa Yapıcılığı 
Sistemi"ne ilişkin 
hazırlık çalışmalarını 
tamamladı.
Hazine 
Müsteşarlığı'ndan 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, "2005- 
2006 Dönemi Piyasa 
Yapıcılığı Sistemi" 
kapsamında şu 
bankalarla Piyasa 
Yapıcılığı Sözleşmesi 
imzalandı:
"Akbank, Deutsche 
Bank, Finansbank,

HSBC Bank, 
Oyakbank, Ziraat 
Bankası, Dış Ticaret 
Bankası, Garanti 
Bankası, Halk 
Bankası, İş Bankası, 
Vakıflar Bankası, Yapı 
ve Kredi Bankası." 
Öte yandan, 
2004-2005 döneminde 
ölçüt ihraç 
olarak belirlenmiş 
olan 22.02.2006 itfa 
tarihli ve 
TRT220206T14 ISIN 
kodlu senet, 2005- 
2006 Dönemi Piyasa 
Yapıcılığı Sistemi 
çerçevesinde, vade
sine 182 günden az 
kalmış olması 
nedeniyle, 01.09.2005 
tarihinden itibaren

geçerli olmak üzere 
ölçüt senet olmaktan 
çıkarıldı. Ayrıca, 2004- 
2005 döneminde 
ölçüt ihraç olarak 
belirlenmiş olan 
08.11.2006 itfa tarihli 
ve TRT081106T11
ISIN kodlu, 13.09.2006 
itfa tarihli ve
TRT130906T18

ISIN kodlu, 17.02.2010 
itfa tarihli ve 
TRT170210T15 
ISIN kodlu 
senetlerin 
2005-2006 
Piyasa Yapıcılığı 
Sistemi çerçevesinde 
ölçüt olarak işlem 
görmeye-devam 
etmesi kararlaştırıldı.

Benzine zam yapıldı
Benzinlerin rafineri 
çıkış fiyatına, yarın
dan geçerli olmak

I üzere zam vapıldı. 
Zammın pompa fiyat-

I lanna, yüzde 
2 civarında yansıması 
bekleniyor.
Süper benzinin çıplak 
metreküp rafineri 
çıkış fiyatı, yüzde 
6.2 oranında artarak 
644.15 YTL'den 
684.21 YTL'ye 
yükseldi.

Dağıtım şirketlerini

ilgilendiren ' 
’yercııii" rafineri çıkış 
fiyatı 
ise yüzde 2 oranında 
artarak, metreküpte 
2 bin 386.14 YTL'den 
2 bin 433.41 YTL'ye 
çıktı.
Kurşunsuz benzinin 
çıplak rafineri çıkış 
fiyatı da yüzde 6.2 
artışla, metreküpte 
652.94 YTL'den 
693.72 YTL’ye 
yükseldi.
Kurşunsuz benzinde

zam, "vergili" rafineri 
çıkışında yüzde 2 
olurken, metreküp fiy
atı 2 bin 379.99 
YTL'den 2 bin 428.11 
YTL'ye çıktı.

Tüpraş'ın yaptığı 
ayarlamanın ardın
dan, dağıtım şirket
lerinin pompa fiyat
larını belirleyip açıkla
maları bekleniyor.

Davet

orsa’dan

Avrupa Birliği'ne 
yönelik olumlu bek
lentilerin etkisiyle

alım ağırlıklı bir seyir 
izleyen İMKB seans 
içi ve kapanış 
itibariyle yeni rekor
lara sahne oldu.
Daha önce 4 Ağustos 
tarihinde 30,163.10 
puanla seans içi, yine 
aynı tarihte 30,123,59 
puanla kapanış reko
ru kıran 
endeks,bugün yaptığı 
30.908,02 puanlık

kapanışla^bu rekorları 
yenilemiş oldu.
İMKB 100 Endeksi 
günü 30908.02 puan
dan, Pazartesi 
gününe göre 
(%2.97)892 puan artı
da tamamladı.
1-2 Eylül tarihlerinde 
Brüksel'de gerçek
leştirilecek Avrupa 
Birliği Daimi 
Temsilciler toplan

tısında Türkiye'nin 
Kıbrıs deklarasy
onunun ve 
AB-Türkiye müzakere 
çerçeve belgesinin 
ele alınması bek
lenirken, 
İMKB bu toplantılara 
ilişkin gelişmeleri ve 
alterntatif 
piyasalardaki 
hareketleri yakından 
takip ediyor.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

ELEMANLAR ARANIYOR

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

Deneyimli
✓AŞÇI ✓ GARSON ✓ YIKAMAĞI 
ve ✓ BAYAN KASİYER aranıyor.

YEMEK + SSK + YOL DAHİL
Müracaatların şahsen yapılması tercih olunur

0.544 283 57 30

ARHAN PETROL

30 Ağustos 2005 günü Zeytinspor Kulüp 
Başkanı İhsan Ünlü’nün davetlisi olarak genç 
takım idman maçlarını seyretmek için gittim.

Yanımdaki arkadaşım ‘gel bu tesisleri 
gezelim’ dedi. İlk nazarda kabul etmedim.

Yalovaspor tesisleri önüne geldiğimizde 
bu tesislerin karşısında Belediye tarafından 
yaptırılmış Belediye Sosyal Tesisleri adı altın
da Yalova’nın o yöresinde bulunan amatör 
kulüplerden Coşkunspor ve yanında aynı 
karakterde inşa edilmiş iki katlı binanın 
Yalova Belediyesi tarafından bu kulüplere ver
ilmesi dikkatimi çekti.

Kapıdan içeriye girdiğimizde elinde orakla 
çim kesen bir müstahdemle karşılandık.

Sağda ve solda iki ve iki katlı bina her 
binanın kapısı üstünde Yalova Belediyesi 
Sosyal Tesisleri diye ibare var.

Birinci bina sporcular için yemekhane 
yatakhane ve dinlenme tesisleri. Öteki bina 
ise alt yapı takımlarının odaları gözüme ilişti. 
Ayrı ayrı odalar ayrı gruplarda biraz ileride 
ders gösterilen bir sınıf ve yukarısı ise gerek
li lazım olan odalar.

Kapının yanında ise Yönetm Kurulu toplan
tı salonu, onun yanıda antranör odası ve diğer 
hocaların odaları mevcut.

Bu tesislerde 15 personel çalışıyor. Geçen 
sene bu personelin maaşlarını Belediye 
üstlenmiş. Bu sene ise personel kulübün 
emrinde çalışıyorlar.

Bu sosyal tesislerin arkasında nizami 
büyüklükte futbol sahası yanında ayak tenisi 
oynanabilir ufak saha ve yan kenarlarda 
kafeterya tipi oturma, kahve ve çay içme yer
leri var.

Karşılarında bulunan Coşkun ve Acarspor 
idman için bu futbol sahasından istifade ediy
or.

Hemen bitişiğinde yan yana toprak 3 adet- 
saha var. Amatör takımlar burada maçlarını 
yapıyorlar. Miniklerin maçlarını seyrettik. 
Gelirken Doğanspor Kulübünü gördük aynı 
dizaynda yapılmış bir fazlalık olarak önünde 
futbol sahası ve yanında minyatür saha 
bulunuyor.

Bu tesislerin etrafında Yalova’nın Beden 
Tersiyesine ait çim sahası var.

Daha çok gezemedim, hava çok sıcaktı, 
hem gezdim hemde kendi kendime 
söylendim. Neden bizde bu tesisler yok?

Yalova sadece bu belediye başkanına bu 
tesisler yok diye yüklenilmez bundan evvel de 
belediye tesisleri vardı.

Yalovaspor yönetiminin bize gösterdiği 
yakınlığa teşekkür ederim. Bu kulübü idare 
eden sayın Belediye Başkanı ve Yalova 
Futbol Şubesi sorumlusu sayın Bülent 
Kantarcı bey eğer Gemlik’imize gelişinde 
nerede ağırlarız diye düşünüyorum.

Bizimde belediyemiz tarafından yaptırılıp 
hediye edilen tesisler bunlar diyebeleckmiyim 
bilemiyorum?

Yanımdaki misafir arkadaşın şöyle 
söylendiğini duydum. Bu yörenin sporda 
kaldı Orhangazi ve Yalova’dır.

Bizde her zaman böbürlenecek değiliz ya. 
Birazda onlar şehir, spor güzelliğini yaşasın
lar.
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Eşinizle iş yerini paylaşmayın ŞİİR KÖŞESİ
_________________ Demir Ali BAYDÂR

Evli çiftlerin aynı işy
erinde çalışmalarının 
özel hayatlarını etk
ilediğini belirten 
uzmanlar, "Çiftler, iş 
ve özel hayatlarında 
sürekli birlikte vakit 
geçirirlerse, birbir
lerini özleme duy
gusu hissetmeye
ceklerinden dolayı, 
ilişkileri daha çabuk 
monoton hale 
gelebilir" diyor. 
Psikolog Ferahım 
Yeşilyurt, kimi 
zaman uzaklaş
manın, ayrı kalmanın 
çiftler arasında 
özlem duygusunu 
arttırdığını söyledi. 
Çiftlerin iş hayatında 
ve özel yaşamların
da sürekli birlikte 
olmak yerine, ayrı 
işyerlerinde çalış
masını tavsiye eden 
Yeşilyurt, 
"Evliliklerde önemli 
ölçüde sıkıntı 
yaşatan bir konu, 
kimin hangi alana 
müdahale edebile
ceğinin belirgin olup 
olmamasıdır. Eşler 

ilişki içindeki sınır
lılıklarını belirlerse, 
hangi eşin işte 
nelere müdahale 
edip edemeyeceği 
konusunda anlaşılır
sa, hareket için daha 
sağlam bir zemin 
sağlanmış olur. 
Evliliklerde sık sık 
tartışmalar, 
sözel çatışmalar 
yaşanabilir.
Bunlar başlangıçta 
sıkıntı verse de, bazı 
faydaları da vardır. 
Gerilimi ve enerjiyi 
boşaltarak bir rahat
lama sağlayabilir. 
Evlilikteki tartış
malar, özellikle iş 
hayatında çalışan 
kişiler tarafından 
daha kolay unutu
lurlar. Ancak iki 
eş de aynı yerde 
çalışıyorsa, 
çatışmanın unutul
ması yerine daha da 
tırmandırılması 
söz konusu olabilir" 
dedi.
İşyerindeki roller ile 
evdeki rollerin 
çatışabildiğin! ve rol

çatışmaları yaşan
abildiğin! anlatan 
Yeşilyurt, "Eşlerden 
biri amir rolündeyse, 
işyerinde amir rolün
deki bir eşin verdiği 
bir görevi diğer eş 
farklı yorumlayabilir. 
Aynı işyerinde 
çalışan eşler, akşam 
eve gittiklerinde 
sürekli iş hayatı ile 
paylaşımlarda 
bulunurlarsa, pay
laşımlar azalabilir ve 
bu durum sıkıntı 
meydana getirebilir" 
diye konuştu. 
Psikolog Yeşilyurt, 
aynı işyerinde 
çalışan çiftlere de 
şu tavsiyelerde 
bulundu:

"Öğle yemekleri ve 
molaları birlikte 
geçirme zorunluluğu 
duymamalıdırlar. 
Çünkü bu molalar, 
eşlerin arkadaşlarıy
la daha iyi vakit 
geçirmesini sağlaya
bilir. İş rolleri ile 
aile rollerini birbir- 
leriyle karıştırma
maya özen göster
melidirler. 
Bilinmelidir ki, 
olgun bir evlilik için, 
eşlerin birbirlerini 
ayrı kişilikler ve ayrı 
benlikler olarak 
kabul edebilmesi 
gerekir. İki taraf da 
ilişki içinde 
özgürlüğünü yaşaya- 
bilmelidir."

GÜLYÜZLÜM

Neden hep susuyorsun 
Suratını asıyorsun 
Darılıp küsüyorsun 
Gülsene be gülyüzlüm.

Benden ne saklıyorsun 
Yüzüme bakmıyorsun 
Canıma Okuyorsun 
Gülsene be gülyüzlüm 

Gül ki, güller açılsın 
Mutluluklar saçılsın 
Dünyalar bizim olsun 
Gülsene be gülyüzlüm

Gözüne yaş dolmasın 
Ümitlerin solmasın
Aklım sende kalmasın 
Gülsene be gülyüzlüm

HAÇİN
Yazan : Zebercet COŞKUN
Ortalık ışımağa başladı. Faik Hamurcu 

Gediği'nin orada, aşağı inemedi, ama üzülmüy
or, «Bir gün önce, bir gün sonra ne fark eder? 
Kurtuldum ya! Kurtuldum sayılır galan! 
Kayaların arasındaki kovuklarda gizlenirim. 
Ekmeğim neyim var... başımı kovuktan uzat
mazsam beni kimseler görmez.»

Ak taş, kara taştan ayırdedilecek duruma 
geldiği zaman Faik dere kıyısındaki kayaların 
dibine yerleşmişti bile. Torbasını açtı, bir parça 
ekmek çıkarttı. Attı ağzına, yuttu, yutmasıyla 
devrilmesi bir oldu. Hemen daldı. Taş ıslak ama, 
Faik'in üstü kalın; Seta teyze kat kat giydirmiş. 
Eli ayağı buz gibi, üstü ıslak ama hiç birini fark 
etmiyor. Uyku çok tatlı.

Uyandığında acıkmıştı ve susamıştı. Kürek 
kemiklerinin orada bıçak gibi bir sancı var. 
Paçaları hala ıslak... Ne kadar uyuduğunu 
bildiği yok... Akşam yakın mı? Onu da bilmiyor. 
Sırtını ıslak kayalara verip oturdu, torbasının 
ipini açtı, elleri titriyor, midesi bulanıyor. Çabuk 
çabuk atıyor ağzına yufka ekmeklerini. 
Çiğnemeden yutuyor. İçinin ezikliği geçer gibi 
oldu,ama dizlerinin dermanı gelmedi. Açlıktan 
değil, yorgunluktan besbelli bu halsizlik,bu 
kırıklık. Bir de susamıştı ki... Ama bunun 
olanağı yok. Su içmek için bu kovuktan çıkıp 
derenin kıyısına inmesi gerek. Bir yanlarda jan
darmalar vardır. Kovuğunda oturduğu şu 
kayanın tepesinde bile belki bir nöbetçi vardır. 
Onun için dişini sıkıyor Faik. Akşamdan önce 
su içemez... Yatıp uyumayı denedi yeniden, 
olmuyor... Oturuyor, tekrar yatıyor, tekrar otu
ruyor... Su!.. Ne yapacağını bilmiyor. Su! Hem 

ı her yanı ağrıyor, sızlıyor bedeninin. Sul. İçi 
yanıyor. Bir yudumcuk olsa!.. Bu yangın tüm 

Lbedeninj sardı. Evden .çıkarken ne diye içmedi 

sanki? Ne diye içirmedi Seta teyze? Kana kana 
«Dün öğlenden beri susuzum. İçim yanıyor. 
Akşam ne zaman? Kıyıdan dereye uzatırım 
elimi; avuç avuç içerim. Dün geceki gibi sarkma 
yok burdan öte, sürüne sürüne gideceğim. 
Kurtuldum nasılsa!..» Bir sevinç kaplıyor 
yüreğini. Hemen çetelerin yanına varacak. 
Ağbeysini arayacak önce. Sonra karşı tepeye, 
topun oraya!.. Orda dövüşecek. Haçin'i görme
den edemez. Anasını, babasını, dayısını,halasını 
gavurun kucağında koyamaz. Onları kurtarması 
gerekiyor, «kötülük edene kötülük... Etmeyene 
bir şey yok. Anamın, babamın,bacımın .çığlık
larını yanlarına kor muyum? Kötülük edene 
kötülük. Top başında güm güm döveceğim 
kaleyi...» Susuzluğu git gide artıyor. Git gide 
dayanılmaz oluyor. Bir süre sonra hiçbir şey 
düşünemez oldu. Su!.. Bir yudum!..
Gitmeyecek!.. Gitmemeli!.. Böyle söylüyor kendi 
kendine ama, görünmez bir el onu kovuğun 
ağzına doğru sürüklüyor... Başını usulca çıkarıp 
bakındı... Görünürde kimseler yok. Uzaktan 
uzağa silah sesleri geliyor. Derenin güm
bürtüsünden başka bir şey işitilmiyor. Önüne 
geçilmez bir istekle Faik sığındığı yerden çıktı. 
Emekleyerek derenin kıyısına yanaştı. Su bir 
metre kadar aşağıda, inmesi gerekiyor. Bir ara 
dönmeği düşündü, ama yapamadı. Aşağı 
inecek, derenin kıyısındaki bir ağacın köküne 
yapışıp başını daldıracak suya... Sarktı aşağı. 
Sivri bir kaya var, üstüne çıktı. Kayanın sivri
sine sarılıp, başını köpüklere uzattı. Fışkırıyor 
sular, ağzının içine ve yanaklarına... Buz gibi...

Bir silah sesi... Bir daha... bir daha... Ne 
olduğunu anlayamadı Faik, doğruldu, dikildi 
kayanın üstünde. Su çevresinde dönüyor, 
dönüyor, köpürüyor ve de sesleniyor, çağırıyor. 
Garip bir homurtu yükseliyor derenin derinlik
lerinden yukarı doğru...

Suyun yüzünde bir şeyler kaynaşıyor. Bir 
kararıyor, bir kızarıyor baktığı yerler. Annesi var, 
Naime oluyor son baktığı ve de kızıl dilli 
canavara dönüşüyor gölgeler... ağzını açtı, kan 

akıyor dilinden aşağı... Suyun yüzü dalgalandı, 
suyun yüzü ve de köpükler al al oldu. Sonra 
bitti her şey... Çalı çırpının, ot kümelerinin 
arasından saçaklı kocaman bir cisim dönerek, 
kayalara çarparak aktı, gitti. Bedeninin ağırlığıy
la yükselen sular sivri kayanın tepesindeki taze 
kanları bir saniyede temizlediler. Hiçbir şey yok 
şimdi değişik... Dövüş yer yer sürüyor. 
Haçin'den içeri ya da dışarı kuş uçurtmuyor 
Ermeni askerleri. Kan akıyor her yanda... 
Durmadan kan akıyor... Kan kokusu, ölüm 
kokusu...

Açlık gün günden çöküyor Haçin üstlerine. 
Kedi, köpek ne varsa tükeniyor. Kalede İslamlar 
gün günden kırılıyorlar, yok oluyorlar. Gelip 
alıyor jandarmalar, bir daha dönmüyor giden. 
Haçin'de kan pazarı.,.

Dalyan Karabil yeni iyileşti, çalışıyor. Ne yap
tığını kendi de bilmiyor ama, dairesinde, 
masasının başında. Zaten artık yapacak bir şey 
de yok. Teslim olmanın zamanı geçti. Çoktan 
geçti... Katliam beşlemeden önce olsaydı belki 
de son çare olarak düşünülebilirdi. İş işten 
geçti artık. Dövüşmek, sonuna dek dövüşmek 
gerek... Sonu ölüm... Ölmeden önce olanı biteni 
anlatmak istiyor Dalyan Karabil. Günler var ki 
önünde bir tomar kağıt yazıyor, yazıyor...

«Feke kasabasının yüzlerce değil, belki de 
binlerce çeteye karşı senelerce müdafaa etmek 
kabil iken, otuz kişiden ibaret olan Arap Ali 
çetesi tarafından bir gecenin içinde işgal 
edilmesi, Cezmi'nin bilahare sureti haktan 
görünerek kendi küçük dimağında hazırladığı 
müdafaasını suya düşürür zannındayım. Cezmi 
öteden beri Mustafa Kemal adamlarından 
olup...»

Bu notlar ölse de ölmese de gerekli... A 
Haçin'deki katliama hiçbir zaman katılmadığı 
bilinmeli... Kozan'dan yardın geldi diyelim,bir 
mucize oldu kurtuldular diyelim, o zaman da 
kendini savunması için gerekli bu notlar. 
Olayları, görüşlerini,ne olup,bitiyorsa yazması 
gerekiyor. Devamı Var.. J
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Gıdaları özelliklenne göre dondurun
- ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) 
Mühendislik 
Fakültesi Gıda 
Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Şule Üstün, gıdaları 
en iyi saklama 
koşulunun don
durarak saklama 
olduğunu 
belirterek, 
"Dondurulmuş 
bir üründen daha 
iyisi ancak taze
sidir" dedi. 
Üstün, son yıllarda 
yaşanan teknolojik 
gelişmelerle 
birlikte neredeyse 
her evde bir derin 
dondurucusu olan 
buzdolabı bulun
duğunu kayded
erek, gıdaları en iyi 
saklama şekli olan 
dondurarak sakla
manın da gıdaların 
kalitesinin korun
ması açısından bil
inçli yapılması 

s gerektiğini söyledi.
Dondurma işlemi
nin hemen her

% gıdaya uygulan
abileceğini kayde
den Üstün, her 
gıdanın özelliğine 
göre dondurulması 
gerektiğini 
belirterek, şu bilgi
leri verdi:

"Dondurulacak gıda 
maddesinin cinsine 
ve dondurulan 
ürünün kullanım 
amacına bağlı 
olarak dondurma 
öncesinde çeşitli 
ön işlemler yapıl
malıdır.
Dondurulacak her 
sebze sanki hemen 
sofraya gelecekmiş 
gibi hazırlanmalıdır. 
Buna göre 
sebzelerin ayıklan
ması, yıkanması 
kabuk, uç ve sap 
gibi yenmeyen 
kısımlarının atılması 
gerekir. Sebzelerin 
dondurulmasında 
en önemli ön işlem 
haşlamadır.
Dondurulacak 
sebzelerin haşlama 
süreleri kaynar 
suda çeşide, kör
peliğe veya iriliğe 
bağlı olarak genel
likle 1-5 dakika 
arasında değişmek

tedir. Haşlanan 
sebzeler soğuk su 
ile etkin biçimde 
soğutulmalıdır. 
Pırasa, soğan, yeşil 
biber ve dolmalık 
biberler yıkama, 
ayıklama işlemleri 
uygulandıktan 
sonra hiçbir haşla
ma uygulamaksızın 
doğrudan doğruya 
ve bütün halde 
dondurulmalıdır." 
MEYVELER 
Dondurulacak 
meyveler ise 
ayıklanıp yıkandık
tan sonra 
çekirdeklerinin 
çıkarılması ve 
kabuklarının 
soyulması gerek
tiğini anlatan Üstün, 
"Daha sonra doğra
ma yada dilimle 
yapılır. Meyveler 
pişirildiği zaman 
her türlü üstün nite
liklerini kaybeder. 
Bu nedenle

sebzelere uygu
lanan haşlama işle
mi meyvelere uygu
lanmamalıdır. Bazı 
meyveler şeker 
şurubu içinde de 
dondurulabilir. 
Çilek gibi bazı 
meyveler ise 
doğrudan 
dondurulabilir"dedi. 
Dondurulan gıdalar
da dondurma 
işleminin hızla

yapılması gerektiği
ni ve kalite açısın
dan dondurma 
işleminin genellikle 
-21 derece olarak 
gösterildiğini 
belirten Üstün, 
başlangıç aşa
masında gıdaların 
derin dondurucu
nun en soğuk olan 
üst bölümüne kon
ması gerektiğini 
söyledi.
ÇÖZME İŞLEMİ 
Üstün, dondurul
muş gıdaların 
çözülmesinde de 
dikkat edilmesi 
gerekenler olduğu
na dikkat çekerek, 
şöyle devam etti: 
"Eğer gerekli 
önlemler alınmazsa 
dondurulmuş bir 
üründe çözülme 
sırasında çok 
önemli değişmeler 
belirir ve ürün 

sanki hiç dondurul
mamış gibi hızla 
bozulur. Pişirilmek 
suretiyle tüketilecek 
ürünler, örneğin 
sebzeler, 
et ürünleri 
kaynar suya 
atılarak hem 
çözülür hem de 
aynı anda pişirilir. 
Ancak büyük 
parçalar halindeki 
etler bu şekilde 
pişirilecek 
olurlarsa dışı 
piştiği halde içi çiğ 
kalabilir.
Bu yüzden büyük 
parçalar halindeki 
dondurulmuş etler 
önce yaklaşık 
+10 derecede 
kısmen çözülür 
daha sonra yüksek 
sıcaklıklarda kısa 
sürede çözülür. 
Meyveler ise daha 
düşük derecelerde 
çözülmelidir."

"Dondurulmuş bir 
üründen daha iyisi 
ancak tazesidir" 
diyen Üstün, don
durma işleminin 
diğer saklama 
koşullarına göre en 
iyisi olduğunu, iyi 
bir dondurma işle
minde sığır, koyun 
ve tavuk etlerinin 
6-12 ay, dana etinin 
4-14 ay, balık etinin 
2-8 ay, meyve ve 
sebzelerin 6-24 ay 
arasında başarıyla 
saklanabildiğim 
bildirdi. Üstün, 
yapılan bir araştır
ma da -18 derecede 
pırasa ve soğanın 
haşlanmaksızın 
9 ay, havucun 6 ay, 
iyi hazırlanmış 
sebzelerin ise 
-18 derecede 
1 yıl süreyle 
başarıyla depolan- 
abildiğinin belir
lendiğini de söyledi

ıvı
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 93
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

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
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 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

1

■

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

1

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
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

nöbetçi eczane
1 EYLÜL 2005 Perşembe 

ÇAĞLAR ECZANESİ

Körfez
■■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2224 

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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ALTAK T ■ CAR ET . 1
Demirdökiim Doğalgaz Kombi ■ Doğalgaz Kazanları- Brülörler ■ Radyatör - Doğalgaz II_

Sobaları - Slip Klimalar- Doğalgaz tesisat döşeme işleri - Her Çeşit Sıhhi Tesisat-

40 YILLIK 
TECRÜBE ve 

GÜVEN

3 Eylül 2005 Cumartesi günü Saat: 15.oo’de 
Balıkpazarı 1 Nolu Cad. No:87 

(Balıkpazarı Cami karşısı) - GEMLİK 
Tel: 0.224 513 65 28

Evlere-işyerlerine-Sitelere  
Garantili Doğalgaz 
bağlama Hizmetleri 

ALTAN TİCARET 
İstiklal Cadde No: 49 

Tel. 513 12 81 GEMLİK

GEMLİK SHOP

flÇILISimiZfl BEKLİYORUZ 
0-15 YAŞ ÇOCUK 

GİYİMİNDE
ARADIĞINIZ HERŞEY!

Jg Açılış nedeniyle tüm satışlarımız 
KR€Dİ KARTINA 6 AY VRD€ÜDİR



Balık yasaklarının sona ermesi nedeniyle denize açılan balıkçılar umduklarını bulamadılar.

Elleri bos döndüler——   a —
Dört ay yasaklar nedeniyle avlanamayan Balıkçılar dün gece çıktıkları ilk avda 
umduklarını bulamadılar. Açık denizde havanın fırtınalı olmasının da etkiyle bek
ledikleri avı bulamayan balıkçılar, ilk gün mazot parasını bile çıkaramadılar.

İlk gün bereketsizliği
Dün, balık yasaklarının kalktığı ilk 

gündü.
Balıkçılar dört ay gibi uzun bir dinlenme 

ve onarım döneminden sonra denize 
açıldılar.

İlk günün bereketi için denize açılmadan 
bir kaç gün önce, Balıkçılar Derneği 
Başkanı mevlit okuttu.

Bereketli bol olsun diye...
Oysa yıllardır gözlerim böyle bir adeti 

yoktu balıkçıların...
Körfez’de balık türlerinin azalmasında 

ve balığın yok olmasında onların da etkisi 
çoktu.

Uzun yıllar algarna yaptılar, yasak 
mevsimde avlandılar, lamba yaktılar, zaman 
zaman dinamit patlattılar.

Sonuçta, denize açıldıklarında mazot 
parasını çıkaracak balık bulamadan 
döndüler limana...

Dün de öyle oldu.
Umutlarla çıktıkları denizden bekleneni 

bulamadı balıkçılarımız.
Balık deyip geçmeyin.
Fakirin yiyeceğidir balık.
Proteindir, fosfordur, sağlıktır..
Balıkçılıktan azımsanmayacak sayıda 

insanımız ekmek yemektedir.
Yasaklara uyulduğunda denizlerimiz 

bize isteneni veriyor.
Denge yeniden sağlanıyor.
Bugün ağları boş dönen balıkçılarımızın 

yarın tekneleri dolu olarak geleceğini 
umuyorum.

Hepsine rastgele, şansınız bol olsun di- 
yorum. 

Gemlikli Balıkçılar, 
Mayıs ayının 
sonunda başlayan 
av yasakları 
nedeniyle, uzun 
süren dinlenme ve 
bakım döneminden 
sonra, önceki 
gece saat 24’de 
denize açıldılar. 
Havanın sert 
olması nedeniyle, 
balıkçılar avlanmada 
zorlandılar ve umduk
larını bulamadılar. 
Balıkçılar, elleri 
boş dönerken, tez
gahlarda boş kaldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Bursa'da bombalı eylem yapmaya hazırlanan Bülent 
Akçiçek, bombanın elinde patlaması sonucu öldü

Bomba elinde patladı
Bursa'da dün 
bombalı eyleme 
hazırlanırken, 
elindeki parça 
tesirli bombanın 
patlaması 
sonucunda ölen 
teröristin hangi 
örgüte mensup 
olduğu tespit 
edilmeye

çalışılıyor.
Vali Nihat Canpolat, 
yaptığı açıklamada, 
teröristin parça 
tesirli el yapımı 
patlayıcıyı poşet 
içerisinde taşıdım 
belirterek, adının 
Bülent Akçiçek 
olduğunu tespit 
ettiklerini söyledi.

Haberi sayfa 5’de

Kaymakam Baygil 
oğlunu sünnet ettirdi
İlçe Kaymakamımız 
Mehmet Baygül 
oğlu Buğra 
Baygül'ün sünnet 
düğünü dün 
gece yapıldı. 
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde yapılan 
sünnet düğününde, 
Gemlik’in siyasetçi
leri ile bürokratları 
biraraya geldiler.

Buğra’nın sünnet 
düğününde okunan 
mevlitten sonra 
konuklara 
yemek verildi. 
Baygül Ailesi, 
oğullarının 
sünnet düğününde 
dostları, yakınları ve 
sevenleri ile birlikte 
mutluluklarını 
paylaştılar.
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Oto park vergisi geliyor....

Belediyelerin mali yapısını güçlendirmek 
gerekçesiyle bir dizi vergi geliyor. Maliye 
tasarrufu hiç düşünmüyor durmadan yeni 
vergiler bulmaya akıl yoruyor.

Gerçi bu otopark vergisi Avrupa 
ülkelerinde uygulanan “sokağa park 
parası” Türkiye de yakında başlanacak..

Yaklaşık on milyon araç sahibini yakın
dan ilgilendiren bu uygulamaya göre ; taşıt
ların geçici olarak sokağa -caddeye park 
edilmesi halinde :

Her taşıt için saatte 2 Ytl.
Her taşıt için günlük 7 Ytl. vergi ben 

zeri geçici kullanım harcı ödeyecek. 
Belediye meclisleri tarafından belirlenecek 
olan yerlere taşıtların park edilmesi- duru
mun da ; “Geçici kullanım harcı “ adı 
altında bir harç ödemesi düşünülüyor.

Avrupa da ki uygulamada bir vergi 
almaktan çok, caddeleri ve sokakları araç 
kalabalığından kurtarmak amaçlandığını 
görüyoruz. Taşıt sahipleri araçları' için 
park bölgelerine göre yıllık bir ödeme 
yapıp karşılığında taşıt park pulu alıyor. Bu , 
pul belirli bölge için bir yil için geçerli 
oluyor.

Pulu olmayanlar, fiş alıyor ya da o 
sokakta bulunan “Parkihg meter “ cihaza 
belirli parayı atıyor.

Yabancı ülkeler de kişileri kendi 
araçlarını kullanma yerine toplu taşıma 
araçlarına yönlendiren bu uygulamanın, 
Türkiye ‘de özellikle büyük kentlerde bu 
yönde bir etkisinin olacağı tahmin edili 
yor..

Evinin altında garajı olanlar, 
bahçesinde aracını park ettirme imkanı 
olanlar bu harcı ödemeyecekler. Ancak 
trafikte bir yerde park edecekse fiş alacak 
veya park cihazına kalacağı süre için belirli 
parayı atacak.

Bu arada halk arasında “ otopark 
mafyası” diye adlandırılan çok kişinin 
şikayet ettiği, başını belaya soktuğu kişi 
lerle karşılaşmasını önleyecek , bir çok 
olumsuzlukları da ortadan kaldıracaktır..

Maliye Bakanlığı bu arada taksi durak
larını ve buna bağlı taksileri de unut
madı... Buna göre taksi duraklarındaki 
taksilerden de taksi başına yılda bir kez 
ve toplam 30Ytl. “geçici kullanım harcı “ 
alınacak.

Yeni vergiler arasında “Eğlence vergisi 
” diye bir vergide var.

Bu adaletli bir vergi..! Parası çok 
olanlar, gece gündüz eğlenen, tuzu kuru 
olanlara konan bir vergi. Gerçi onlar için 
vızıltı gelir ama bizlerin hiç değilse biraz 
yüreği soğur.

Bu kadarı da biz fakirlere yeter ...

rfez
GÜNLÜK SİKASI GAZETE MM

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

B;

Huda lıilaplaf fejerienıliı
İlçemizde bulunan ilköğretim okullarından toplanan kullanıl
mayan ders kitapları geri dönüşümle Milli Eğitim’e 
kazandırıldı. Toplanan 12 ton kullanılmayan kitap, Yalova’da 
bulunan bir firma ile fotokopi kağıdı karşılığında takas edildi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir süre önce 
ilçemizde bulunan 
İlköğretim 
okullarından 
toplanan kullanıl
mayan ders 
kitapları geri 
dönüşümle Milli 
Eğitim’e 
kazandırıldı. 
Toplanan 12 ton 
kullanılmayan 
kitap Yalova'da 
bulunan bir 
firmayla 
Fotokopi kağıdı 
karşılığında 
takas edildi.
11 Eylül İlköğretim 
okulunda 
toplanan 
kullanılmayan 
ders kitapları 
anlaşma sağlanan 
firma ile 1 ton 
hurda kitaba 
karşılık 13 top 
fotokopi 
kağıdıyla takas 
edildi.
Toplan 12 ton 
olan hurda 
kitapların 
Milli Eğitim’e 
160 top 
fotokopi kağıdı 
kazandırırken 
hangi okul ne 
kadar kitap 
verdiyse o 
nispette fotokopi 
kağıdı alacağı 
açıklandı. 
İlçe Milli

ilçemiz ilköğretim okullarından toplanan 12 ton kullanılmayan i I 
ders kitabı Yalova’daki bir firma ile 1 ton hurda kitaba 

karşılık 13 top fotokopi kağıdı ile takas edildi.
Eğ’t’JP............ hurda kitap yıllarda da
Müdürlüğü'nün toplama işinin devam ettirileceği
bu yıl başlattığı gelecek öğrenildi.

ELEMİN ARINIYOR

15 -25 yo; orası 
boyon elemem «ıranıyor. 
Tel: 513 18 02 ■ 03

rıijj jj/j -/»ı
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
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Balık yasaklarının sona ermesi nedeniyle denize açılan balıkçılar umduklarını bulamadılar.

Elleri bos döndüler
Dört ay yasaklar nedeniyle avlanamayan Balıkçılar dün gece çıktıkları ilk avda 
umduklarını bulamadılar. Açık denizde havanın fırtınalı olmasının da etkiyle bek
ledikleri avı bulamayan balıkçılar, ilk gün mazot parasını bile çıkaramadılar.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Önceki gün 
sona eren Marmara 
Denizi’nde avlanma 
yasağının ardından 
beklenen 
balık bolluğu 
gerçekleşmedi.
Açık denizde havamn- 
fırtınaya dönüşmesi 

sonucu yeterli 
avlanma imkanı 
bulamayan balıkçılar, 
ilk gece bekledikleri 
balığı yakalamadan 
Gemlik limanına 
elleri boş döndüler. 
Kıyılarda avlanan 
küçük hamsilerin 
para yapmaması 

nedeniyle, denize 
döküldüğü 
ileri sürülürken, 
Balıkçılar 
Derneği'nin 
küçük hamsinin 
avlanmaması 
için önlem alması 
istendi.
Bolca balık 
beklentisinin hayal 
kırıklığı yarattığı 
balık satış yerlerinde 
de tezgahlar 
boş kaldı.
Küçük hamsinin 
kilosunun 4 YTL'den 
satıldığı tezgahlarda 
Sardalya 4 YTL. 
Palamut tanesi 
7 YTL. İstavrit 
kilosu 4 YTL.
Balık çiftliklerinde 
yetiştirilen Levrek 
ve Çupra'nın

durumunda, balıkkilosu ise
12 YTL’den satıldı. 
Önümüzdeki

günlerde büyük 
teknelerin derin 
sularda avlanmaları

çeşitlerinin
bekleniyor.

Yaşlıların asansör çilesi
Kaymakam Mehmet Baygül, Hükümet Binası’na yapılacak asansör için keşif yapıldığını söyledi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hükümet Binasında 
asansör bulunmayışı 
nedeniyle yaşlı 
insanlar üst katlara 
çıkmakta zorlanıyor. 
Zeminden sonra 4 
kat olan Hükümet 
Binası'nda yapılışın
da düşünülmeyen 
asansör ihtiyacı gün 
geçtikçe artıyor. 
Özürlü ve yaşlı 
insanlarımızın 
toplumumuzda yavaş 
yavaş çalışma 
ortamım elde 
ettikleri günümüzde 
Hükümet Binasına 
çıkmakta zorluk çe 
kümesi artık asan
sörün gerekli 
olduğunu gösteriyor. 
Deprem sonrasında 
güçlendirme çalış
ması geçiren binada, 
asansörün yine de 
düşünülmemesi nok
sanlık olarak göze

çarparken yaşlı 
insanlar ikinci 
kata gelince 
başlarını merdiven 
korkuluklarına 
dayayarak dinlenmek 
zorunda kalıyorlar. 
Hükümet 
binasında asansör 

bulunmayışına 
çözüm getireceklerini 
müjdeleyen 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
asansör yapımı 
için Bayındırlık'ın 
binada keşif yaptığını 
söyledi.

Hükümet Binasına 
mutlaka asansör 
yapılacağını söyleyen 
Kaymakam Baygül, 
"Asansör yapımı için 
ödeneğimiz yok. 
Hayırsever bir spon
sor bulmak içini 
uğraşıyoruz." dedi.

20 bin geçici 
öğretmen 
alınacak

Bakanlar Kurulu 
kararı gereğince 
Milli Eğitim 
Bakanhğı'mn resmi 
eğitim kurumlarının 
öğretmen ihtiyacını 
karşılamak amacıyla 
2005-2006 öğretim 
yılında 10 ayı 
geçmemek 
üzere 20 bin kısmi 
zamanlı geçici 
öğretici alınacak. 
Geçici öğretici'nin 
Bakanlığa bağlı 
resmi eğitim 
kurumlarının 
öğretmen 
ihtiyacının 
karşılanamadığı 
durumlarda, 
kadrolu öğretmenin 
yerine görev 
yapacak 

geçici personel 
olarak tanımlandığı 
açıklamada, 
Alınacak kişinin 
bir öğretim yılında 
10 ayı geçmemek 
üzere görevlendirile
ceği bildirildi. 
Yapılacak sözleş
menin 30 Haziran 
2006'da sona ereceği 
bildirilirken 
müracaatların İl 
Milli Eğitim 
Müdürlüklerine 
yapılacağı duyuruldu. 
Sözleşmeli eğitici 
olmak için 
başvuruda bulunacak 
kişilerin 2004 
veya 2005 KPSS'den 
herhangi birisine 
katılmış olmaları 
gerekiyor.
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Turuncum Dershanesi iddialı geliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Nüfusu her geçen 
gün artan 
Gemlik'te eğitime 
hizmet veren 
dershanelere 
bir yenisi 
daha eklendi.
Geçtiğimiz Mart 
ayında İngilizce 
eğitim olarak 
hizmete giren 
Turuncum Eğitim 
Merkezi artık 
dershane 
hizmeti de verecek. 
Pazartesi günü 
ilk kez dershane 
olarak hizmet 
vermeye başlayacak 
olan Turuncum 
Dershanesi, 
deneyimli 
öğretmen 
kadrosuyla oldukça 
iddialı hazırlanıyor. 
Akmanlar Pasajı 
birinci katında 
hizmet verecek 
olan Turuncum 
Dershanesi eğitim 
kadrosu, dün 

ENEN Mhehttmleıi tali
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* İp Ağ
"S Fanya
* Mantar, kurşun 

Ip Çeşitleri
v Sandal Malzemeleri
v> Kürek
✓ Çapa
✓ Macun
✓ Galvenizli çivi

TMC sintine pompası

vediğtnnaltmderilehi'^ıetinrjq’i;

yeni eğitim 
yılında tanışma 
yemeğinde 
bir araya geldiler. 
Marmara Izgara 
Salonu’nda 
düzenlenen tanışma 
yemeğinde 
Dershane kurucusu 
A. Muttalip 
Araş ile Turuncum 
Dershanesi 
Müdürü Ahmet 
Sayım Başuğur, 
deneyimli eğitim 
kadrosuyla en 
iyi hizmeti 
vereceklerine 
inandıklarını 
söylediler. 
KÜÇÜLMEDİK 
AKSİNE BÜYÜDÜK 
İngilizce Dil 
Kursu olarak 
açıldıklarında 
bazı çevreler 
tarafından 
ömürlerinin kısa 
olacağı görüntüsü 
verildiğini belirten 
Turuncum 
Dershanesi 
Müdürü Başuğur,

Turuncum Dershanesi deneyimli eğitim kadrosu ile pazartesi günü dershane hizmeti vermeye başlayacak
"Aksine geçen 
zamanda
b eklediğimizden

daha fazla ilgi 
aldık. Bu nedenle 
yeni başladığımız 
dershane 
hizmetinde 
İngilizce kursunda 
elde ettiğimiz 
başarıdan daha 
fazlasını

Marmara Izgara Salonu’nda düzenlenen tanışma yemeğinde Turuncum 
Dershanesi Müdürü ve eğitim kadrosu biraraya geldiler

bulduk. Halkımızın 
bize gösterdiği 
yakın ilgi ve 
güvenle yeni eğitim 
yılına moralli 
olarak başlıyoruz” 
şeklinde konuştu. 
Dershane kori
dorunda bir

Bursa'da

Bo
Bursa'd 
eyleme 

r elindek 
bombaı 

' sonucu 
terörist 
örgüte 
olduğu 
eye çal 
Vali Ca 
soruştı 
yürütü 
belirteı 
daşın |

I mama: 
ı Bursa* 

saatleı 
gelen 
ilgili a 
Vali N 
paniği 
olmac 
daşlaı 
olmas 
Bursa 
eylerr 
olduğ 
deki I 
ması 
terös

araya gelen 
Turuncum eğitim 
kadrosu kurucu 
ve dershane 
müdürüyle objektife 
poz verirken iddialı 
olduklarını bir kez 
daha dile getirdiler.

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

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

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 bombalı eylem yapmaya hasırlanan Bülent Akçiçek, bombanın elinde patlaması sonucu öldü

Bomba elinde patladı
Bursa'da bombalı 
eyleme hazırlanırken, 

* elindeki parça tesirli 
bombanın patlaması 
sonucunda ölen 
teröristin hangi 
örgüte mensup 
olduğu tespit edilm
eye çalışılıyor.
Vali Canpolat, 
soruşturmanın 
yürütüldüğünü 
belirterek, vatan
daşın paniğe kapıl- 
mamasını istedi. 
Bursa'da dün sabah 
saatlerinde meydana 
gelen patlamayla 
ilgili açıklama yapan 
Vali Nihat Canpolat, 
paniğe gerek 
olmadığını, vatan
daşların rahat 
olmasını istedi. 
Bursa'da bombalı 
eylem hazırlığında 
olduğu sırada, elin
deki bombanın patla
ması sonucu ölen 
terösristin, hangi

örgüte mensup 
olduğunu tespit etm
eye çalıştıklarını 
belirten Vali Nihat 
Canpolat, hedef 
konusunda da net bir 
bilgi olmadığını 
bildirdi. Valilik 
binasında basın 
toplantısı düzenleyen 
Vali Canpolat, 
teröristin parça tesirli 
el yapımı patlayıcıyı 
poşet içerisinde 
taşıdım belirterek, 
"Ancak bomba bek
lemediği 
bir anda infilak etti. 
Sol bacağı diz 
üzerinden koptuğu 
tesipt edildi. Ayrıca 
sol eli de tamamen 
parçalandı" dedi. 
Şüpheli'nin Yıldırım 
ilçesi Ortabağlar 
Mahallesi nüfusuna 
kayıtlı olduğunu 
belirten Canpolat, 
"Adının Bülent 
Akçiçek olduğunu 

belirledik. Daha 
önceden bir suç kay
dına ulaşamadık. Ne 
işle meşgul olduğu 
nu da tespit etmeye 
çalışıyoruz” dedi. 
Diğer yandan, Bülent 
Akçiçek'in oturduğu 
Selçukbey Mahallesi 
Dilbilen Sokak'taki 
evinde de hareketli 
saatler yaşandı. 
Bombalı eylemcinin 
kimliğinin belirlen
mesinden sonra 
harekete geçen polis 
ekipleri, Akçiçek'in 
nüfusa kayıtlı olduğu 
Ortabağlar 
Mahallesi'nde de 
araştırma başlatıldı. 
Ortabağlar 
Mahallesi'nin 1994 
yılında ikiye 
bölünerek, Akçiçek'in 
ailesinin oturduğu 
evin Selçukbey 
Mahallesi'ne kaldığı 
öğrenildi.
Mahalle sakinlerine

Bülent Akçiçek 
hakkında sorular 
yönelten polis, zan
lının yaşadığı 
eve de baskın düzen
ledi. Ailesiyle birlikte 
yaşadığı tespit edilen 
Akçiçek'in Hürriyet 
Endüstri Meslek 
Lisesi mezunu 
olduğu ve evinde çok 
sayıda yasadışı bir 
örgüte ait doküman 
ve yayın organları ele 
geçirildiği edilen bil
giler arasında. 
Bu arada, Bülent 
Akçiçek'in mesleğini 
soranlara da "Üniver
siteye hazırlanıyo
rum" şeklinde cevap 
verdiği öğrenildi.

BHA / Enhar GÜNEŞ

Büyükşehir Belediye 
Konservatuarına 
öğrenci alınacak

Bursa Büyükşehir 
Belediye 
Konservatuarına 
yetenek sınavı ile 
öğrenci alınacak. 
Caddelere asılan 
afişlerle duyu 
yapılan sınavlarda 
2005-2006 öğretim 
yılı için Türk Sanat 
Müziği ile Türk 
Halk Müziği ve 
Oyunlan'na sınavla 

alınacak öğrencilerin 
yanı sıra Bando 
bölümü için de 
sınav yapılacak.
Yetenek sınavı ile 
alınacak öğrencilerin 
Bursa Büyükşehir 
Belediye 
KonserVatuarı'nın 
Kültürpark İpekiş 
girişinde bulunan 
Şefliğine müracaat 
etmeleri gerekiyor.

GEMLİK’TE BİR İLK

TOMEJKAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

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 BİLGİSRYRRU 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 
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
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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'AB sözünde durmalı'
Almanya Dışişleri 
Bakanı Joschka 
Fischer, AB'nin 
Türkiye'ye geçen 
yılın aralık ayında 
verdiği sözde dur
masını beklediğini 
söyledi.
Fischer, "AB'nin, 
hükümet ve devlet 
başkanlarının aralık 
ayında Başbakan 
(Recep Tayyip) 
Erdoğan ile 
sağladıkları anlaş
manın uygulan
masını ve o zaman 
oybirliğiyle belir
lenen müzakere 
çerçevesinin onay
lanmasını bekliyo
rum” dedi.
AB ülkeleri arasında 
müzakerelere 
başlanmasına karşı 
bazı direnişler 
bulunduğunu'ifade 
eden Fischer, 
"Ancak AB dönem 
başkanı olan 
İngiltere'nin, ortak

bir çözüme ulaşmak 
için tüm tecrübeleri
ni ortaya koya
cağından eminim" 
diye konuştu.
Hıristiyan Demokrat 
Birlik Partisi 
(CDU) Genel 
Başkanı Angela 
Merkel'in 
Türkiye'nin AB 
üyeliğine karşı olan 
tutumunu "körlük 
derecesinde tehlike
li" olduğu gerekçe
siyle eleştiren 
Fischer, 
"Türkiye'nin Arap 
ülkelerinde bir 

model olarak 
görülmediği" 
şeklinde CDU par
tisi tarafından 
ortaya atılan 
bazı görüşleri de, 
"Bugüne kadar duy
duğum en saçma 
gerekçeler" diyerek 
reddetti.
Fischer, açık ve 
demokratik bir 
Türkiye'nin 
Avrupa’ya sürekli 
bir şekilde bağlan
masıyla 
Ortadoğu'ya çok 
büyük bir sinyal 
gideceğini kaydetti.

Arnavutluk
Başbakan’ı istifa etti'

Arnavutluk'ta ana 
muhalefet partisi 
lideri Şali Berişa'nın 
oluşturduğu koal
isyonun 3 
Temmuz'da yapılan 
genel seçimlerin 
galibi olduğunun 
resmen ilan 
edilmesinin ardın
dan, seçimlerden 
yenik çıkan 
Başbakan Fatos 
Nano istifa etti. 
Nano, düzenlediği 
basın toplantısında, 
"Sosyalist Parti'nin 
seçimlerdeki 
başarısızlığının 
sorumluluğu ben
imdir" dedi ve parti 
liderliği ile 
başbakanlıktan isti
fa ettiğini açıkladı. 
Başbakanlık görevi
ni 2002 yılından bu 
yana yürüten Nano,

seçimler hakkında, 
"Seçimlerin 
sonuçları siyasi 
olarak kabul edile
mez. Kazananların 
meşruiyeti sınır
lıdır" diyerek, 
Demokratik 
Parti'nin seçimlerde 
manipülasyon ve 
baskı politikası 
yürüttüğü yoru
munu yaptı.
Arnavutluk Merkez

Seçim Komisyonu, 
Fatos Nano'nun lid
eri olduğu Sosyalist 
Parti'nin 8 yıl süren 
iktidarından sonra 
tekrar zafer elde 
eden Berişa'nın 
Demokratik Partisi 1 
ve müttefiklerinin, 
140 sandalyeli par-1 
lamentoda 80 san
dalyeye sahip 
olduğunu 
duyurmuştu.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

ISISAN

KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA t
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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'Rüşvet almayacağım' 
sözleşmesi

Yurdun kuzeyine 
yağış geliyor

2005-2006 eğitim 
öğrenim yılı "öğret
men seminerleri" 
bugün başladı.
Yüz binlerce öğret
men sabah saat
lerinden itibaren 
okullara akın 
ederek, yeni yıla 
ilişkin eğitim semi
nerlerini almaya 
başladı. Ancak 
öğretmenler, okula 
geldiklerinde kendi
lerini bir sürpriz 
bekliyordu. Bütün 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında imza
ya açılan ve tüm 
memurların imzala
maları gereken 
"Kamu Görevlileri 
Etik Sözleşmesi" 
yaz tatilinin 
bitmesiyle birlikte 
okullarına dönen 
öğretmenlere de 
imzalatılmaya baş
landı. Etik 
sözleşmesini imza
layan eğitim çalışan
ları, rüşvet almaya
caklarını imzalarıyla 
teyit ederlerken, 
eğitim çevreleri ise 
öğretmenlere imza
latılan etik 
sözleşmesiyle ilgili 
uygulamaya sert

ŞAHLIK ARAZI 
55.761 M2

Gemport Umanı Yanı 
Kömür Depoları Arkası

GSM: 0.532 412 79 52 
T€L : 0.224 513 10 79

SATILIK DftİR€
GemLİİ< Gİrİşİ 

EmİRCAN YApi KoopERATİfİ
B/BLok Kat:3 

Deniz ManzaraIi, ÇİFt Banyo, 
DoçaIçaz tesİsatIi

Müracccıt: 0.533 346 33 44

tepki gösterdi.

Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası Genel 
Başkanı Gürkan 
Avcı, söz konusu 
sözleşmeyle öğret
menlere hakaret 
edildiğini ve bu 
uygulamanın derhal 
geri çekilmesi 
gerektiğini açıkladı. 
Avcı ayrıca, 
hükümete bir çağrı
da bulunarak, 
"Rüşvet almaya
cağım sözleşmesini 
önce siz imzalayın" 
dedi.
Konuya ilişkin 
olarak Başkan Avcı, 
"Öğretmenlere 
dönük böyle bir 
kuşku var ise 
yasalar ve 
mahkemeler vardır, 

gereği de yapılmak
tadır. Öğretmenlerin 
bu tür uygulamalar
la muhatap edilme
si, eğitim çalışan
larını öğrencilerin, 
velilerin ve tüm 
kamuoyunun 
gözünde 
zedelemiştir. Eğer 
ortada suçlu aranıy
orsa o da hükümet 
tarafından atanan ve 
suyun başında bulu
nan bürokratlar 
arasında aran
malıdır. Tek 
materyali öğrencileri 
ve kitapları olan 
öğretmenlerin 
rüşvet, yolsuzlukla 
zaten en ufak bir 
ilişkisi olamaz." 
Avcı ayrıca, hukuk 
devletinin bu tür 
uygulamalarla 
muhatap olmasını 
anlamlandıramadık- 
larını belirterek, 
hükümetin memuru 
azarlayan, küçüm
seyen, tahkir eden 
beyanlarından sonra 
"rüşvet almaya
cağım sözleşmesi
ni" öğretmene de 
dayatmasının 
IMF ve AB boyun
duruğundaki "kamu 
personel ve kamu 
yönetimi" reform
larını uygulamak 
için uygun ortam 
hazırlamaya dönük 
çalışmalar olduğunu 
kaydetti.
Yoksulluk sınırının 
altında bir ücretle 
devletine ve mil
letine hizmet eden 
750 bin eğitim 
çalışanını karala
manın yanlış 
olduğunu açıkla
masına ekleyen 
Avcı, "Bu yanlıştır 
ve bunun ne eğitime 
ne de ülkeye bir fay
dası olabilir" dedi.

Yurdun kuzey kes
imler ibugün yeni 
bir yağışlı havanın 
etkisine giriyor. 
Yağışların yarın ve 
cumartesi günü 
"etkili" olması bek
leniyor. Hava sıcak
lıkları yarın kuzey 
ve batı kesimlerde, 
hafta sonunda ise 
tüm yurtta 3-5 
derece azalacak. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan 
"Meteorolojik 
Uyarıya" göre, yarın 
Marmara'nın 
doğusu, Karadeniz, 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeyi, Doğu 
Akdeniz ile akşam 
saatlerinde İç 
Anadolu'nun kuzey
batısı ve Kuzey 
Ege'nin iç kesimleri 
yağışlı geçecek. 
Sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
şeklinde görülecek 
yağışların; Batı 
Karadeniz kıyıları ile 
Doğu Karadeniz ve 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeydoğusunda 
"etkili" olacağı tah

Memur maaşları 
9 Eylül'de ödenecek
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
kamu çalışanlarına 
müjde vererek, 
2005-2006 eğitim- 
öğretim yılının 12 
Eylül'de başlayacak 
olmasından dolayı 
kamu çalışanlarının 
maaşlarının 9 
Eylül'de ödeneceği
ni açıkladı. 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nde 
düzenlenen 
"Kaynakları Etkin 
Kullanma ve 
Maliyetleri Düşürme 
Projesi" ödül töre

min ediliyor. 
Yağışlı hava, 
3 Eylül Cumartesi 
günü etki alanını 
genişleterek, 
Marmara'nın 
Doğusu, Karadeniz, 
Kuzey Ege'nin İç 
Kesimleri, İç 
Anadolu, 
Doğu Akdeniz, 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve batısı ile 
Gaziantep ve 
Adıyaman'da 
sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışlara 
neden olacak. 
Yağışların;
Marmara'nın 
Doğusu, Batı 
Karadeniz ile 
Doğu Karadeniz ve 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeydoğusunda 
"etkili" olması bek

nine katılan 
Başbakan Erdoğan, 
bir gün önce de 
nemaların 
ödeneceğine işaret 
ederek, Cuma- 
Cumartesi-Pazar 

leniyor.
4 Eylül Pazar günü 
Marmara'nın 
doğusu, 
Karadeniz, İç 
Anadolu'nun 
doğusu, Doğu 
Akdeniz, Doğu 
Anadolu'nun kuzey 
ve batısı ile 
Gaziantep ve 
Adıyaman'da 
görülecek sağanak 
yağışlar, 5 Eylül 
Pazartesi günü 
kuzeydoğu kesim
lere çekilerek yurdu 
terk edecek.
Mevsim normalleri 
civarında seyreden 
hava sıcaklıklarının; 
yarın kuzey ve 
batı kesimlerde, 
hafta sonunda tüm 
yurtta 3-5 derece 
azalacağı tahmin 
ediliyor.

tüm işyerlerinin 
açık olmasını ve 

çocuklarını okula 
gönderecek vatan 
daşların rahatça 
alışveriş yapa
bilmelerini istedi.
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TBMM’den ‘silahsız yasam’ kampanyası
TBMM Başkanı Bülent 
Arınç, yeni yasama 
yılında "silahsız 
yaşam” kampanyası 
başlatılacağını açık
ladı. TBMM Başkanı 
Bülent Arınç, 
Başkanlık Divan 
Toplantı Salonu'ndaki 
kabule, KESK Başkanı 
İsmail Hakkı Tombul, 
DİSK Genel Başkanı 
Süleyman Çelebi, 
TMMOB Başkanı 
Mehmet Soğancı, Türk 
Tabipler Birliği İkinci 
Başkanı Metin 
Bakkalcı ile Türk Diş 
Hekimleri Birliği 
Merkez Komitesi Üyesi 
Süha Alpay'ı kab
ulünde yaptığı açıkla
mada; AK Parti Grup 
Başkanvekili Eyüp 
Fatsa ve AK Parti 
Ordu Milletvekili Enver 
Yılmaz'ın kırmızı 
plakayla gittikleri 
düğünde tabancalarıy
la ateş etmeleri 
yönünde görüş 
bildirerek, bu 
davranışın çok yanlış 
olduğunu söyledi. 
"Silahsız bir yaşama 
ihtiyacımız var" diyen 
Arınç, ANAVATAN

Şanlıurfa Milletvekili 
Turan Tüysüz'ün 
silahını iade etmesi 
jestini uygun bir 
davranış olarak 
gördüğünü ifade etti. 
Milletvekillerinin İç 
Tüzük gereğince 
Meclis'in bazı bölüm
lerine silahlarıyla 
girmediğini belirten 
Arınç, alınan tedbirler 
sonucunda herhangi 
bir olumsuzluk yaşan
madığını, Meclis'in 
rehberlik ettiği "silah
sız yaşam" kampa
nyası başlatacaklarını 
söyledi.Düğünde ateş 
eden milletvekillerinin 
görüntü ve 
fotoğraflarının her gün 
defalarca yayın
landığını, bunun da 
Meclis'in saygınlığını 
yaralayacağını kayde
den Arınç, "Basından 
ricam, Meclisimizin 
saygınlığını zedeleye
cek bu görüntülerin 
artık kullanama
masıdır. Eğer gerçek
ten ciddi adım atıl
mazsa bolca bu 
görüntüleri kullan
abilirsiniz. Ama şimdi
lik sizden bir avans

istiyoruz. Pozitif yak
laşarak, bu konunun 
kamuoyunda yerini 
almasını sağlaya
bilirsiniz" diye 
konuştu.
İç Tüzük'te kırmızı 
plakalı makam 
araçlarının kullanıl
masıyla ilgili herhangi 
bir hüküm olmadığını 
belirten Arınç, emre ve 
zatlara tahsis edilen 
50 makam aracının 
istendiği gibi kullanıla
bildiğini, bu uygula
manın doğru 
olmadığını, ancak 
kanunun bu imkanı 
verdiğini bildirdi. 
Arınç, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
"Kırmızı plakalı 
makam aracıyla iste
nilen yere gidilebilir. 
Kanunda bir engel 
yok. Tek engel vicdan
ları, hukuk 
anlayışlarıdır. Bırakın 

düğüne gitmelerini 
aklınıza gelemeyecek 
her yere gidebilirler. 
Kanun devletinde 
takılır kalırsak yapılan 
iş doğrudur. Ama 
'Türkiye Cumhuriyeti, 
laik demokratik sosyal 
bir hukuk devlettir' 
diyorsak, hukuk 
devletinde bunu tartış
mamız lazım. Nereye 
gidebilir? Araçları 
nasıl kullanabilir? Etik 
olanı nedir? Bunu 
deklare etmeliyiz." 
Ekim ayında, Meclis 
açıldıktan sonra 
Başkanlık Divam'na 
konuyu getireceğini 
bildiren Arınç, yasal 
düzenlemeyle veya 
etik kurallarla bu 
araçların nerede ve ne 
şekilde kullanılması 
gerektiği yönünde 
Başkanlık Divanı'nda 
bir karar alacağını 
kaydetti.

Karayollarından 
‘mıcır’ savunması

Son dönemde 
"mıcır" yüzünden 
yaşanan kazaların 
artması üzerine 
eleştiri oklarının 
çevrildiği 
Karayolları Genel 
Müdürü Hicabi Ece, 
günah çıkarttı. 
Milletvekillerine 
mektup gönderen 
Ece, "mıcır" savun
ması yaptı. 
Genel Müdür Ece, 
"Trafik kazalarının 
ana unsuru sürücü 
kusurlarıdır ve 
bölünmüş yol 
yapımlarından sonra 
kazalardaki yol 
kusurları giderek 
azalmıştır. 
Kuruluşumuz yol
larımızın daha 
güvenli ve talebi 
karşılayacak şekilde 
hizmet vermesi için 
21 bin personeliyle 
adeta bir seferberlik 
anlayışı içinde gece- 

gündüz hizmet ver
mektedir" dedi.
Ece, milletvekiller
ine gönderdiği 2 
sayfalık mektupta, 
son günlerde karay
ollarında meydana 
gelen trafik 
kazalarının sebe
binin yola serili 
mıcır olduğu iddi
alarına atıfta bulu
narak, "Genel 
Müdürlüğümüzün 
bu kazalara ilişkin 
tüm açıklamalarına 
ve kazaların 
tamamının sürücü 
kusurlarına ait 
olduğunun jandar
ma ve emniyet 
görevlileri tarafın
dan tutulan kaza 
tutanaklarında 
belirtmesine rağ- '' 
men, kuruluşumuzu 
yıpratmaya yönelik 
haberlere ısrarla yer 
verilmektedir" 
şeklinde konuştu.

EFE MOTOR 
BİSttN -

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ 5$

veniLİBavii

Kredi kartına 12-18 ay taksitle 
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

* Marshall, Akçalı inşaat boyalan
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri

Kat Kaloriferi
* Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri 

Baymak Kombi ve E.C.A
« Banyo Dolabı
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 

ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 
İTİNA İLE YAPILIR

DOĞALGAZ DÖŞEME,

Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 68 30
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Motorinin rafineri çıkışına zam
a Motorinin rafineri 

çıkış fiyatına, yarın
dan geçerli olmak 
üzere zam yapıldı. 
Zammın pompa fiyat
larına, yüzde 1.9 
civarında yansıması 
bekleniyor. 
Motorinin çıplak 
metreküp rafineri

I çıkış fiyatı, yüzde 
4.2 oranında artarak 
695.85 YTL'den 
725.35 YTL'ye 
yükseldi.
Motorinin, dağıtım 
şirketlerini 
ilgilendiren "vergili"

rafineri çıkış fiyatı ise 
yüzde 1.9 oranında 
artarak, metreküpte 
bin 807.58 YTL'den 
bin 842.39 YTL'ye 
çıktı.
Aynı şekilde düşük 
kükürtlü motorinin 
çıplak rafineri fiyatı 
yüzde 5.7 artarken, 
söz konusu artış, 
pompa fiyatlarına 
yansıtılırken ölçü 
kabul edilen "vergili" 
rafineri çıkışında 
yüzde 2.5 olarak 
hesaplandı.
Bu arada kalorifer

Barbaros BALMUMCU

Deniz ve Optimis

yakıtı olarak bilinen 4 
no'lu fuel oilin çıplak 
rafineri fiyatı yüzde 
4.1, vergili çıkış fiyatı 
ise 2.1 oranında arttı. 
TÜPRAŞ'ın yaptığı

ayarlamanın ardın
dan, dağıtım şirket
lerinin motorin 
pompa fiyatlarını 
belirleyip açıklamaları 
bekleniyor.

KESK, zam savaşını sürdürüyor
KESK, bazı memur 
sendikaları ve 
hükümet arasında 
imzalanan mutabakat 
zabtında yer alan 
zammın yetersiz 
olduğunu belirterek 
uzlaştırma kuruluna 
başvurdu.
Kamu Emekçileri 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(KESK), bazı memur 
sendikaları ve Kamu 
İşveren Kurulu 
arasında imzalanan 
mutabakat zabtında 
yer alan zammın 
yetersiz olduğu ve 5 
YTL'lik sendika 
aidatının devlet 
tarafından ödenmesi 
maddesinin iptal 
edilmesi için 
Uzlaştırma Kurulu 
Başkanlığı'na 
başvurdu.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanhğı'na, KESK'e 
bağlı sendika 
temsilcileri ile birlikte 
gelen KESK Başkanı 
İsmail Hakkı Tombul, 
Uzlaştırma Kurulu 
Başkanlığı'na başvu
rularını yapmadan 
önce basın 
açıklaması yaptı. 
Toplu görüşmelerin

kamu emekçilerinin 
sorunlarını çözecek 
düzeyde 
bir anlaşma ile 
sonuçlanmadığını 
savunan Tombul, 40 
artı 40 YTL, ve 
yüzde 5'lik zammın 
kamu emekçilerinin 
sorunlarını çözmeye
ceğini söyledi. 
KESK Genel Başkanı 
Tombul, son 3 yılda 
yüzde 20'lik bir 
büyüme olduğunu, 
ancak hükümetin 
gelecek yılın enflasy
on hedefi oranında 
zam yaptığını, bunun 
da IMF'nin çizdiği 
sınırlar içinde 
olduğunu anlattı. 
Uzlaştırma Kurulu 
Başkanlığı'na, öner
ilen zammın yetersi
zliği ve 5 YTL'lik 
sendika aidatının 
devlet tarafından 
ödenmesi maddesinin 
iptal edilmesi için 
başvuru yaptıklarını 
anlatan Tombul, 
KESK'e bağlı 
sendika üyelerinin 
40 artı 40 YTL’lik 
ek tazminattan yarar
lanıp yararlanmaya
cağına Uzlaştırma 
Kurulu Başkanlığının 
karar vereceği

yönünde görüşlerin 
olduğunu, ancak 
bunun söz konusu 
olamayacağını 
söyledi.
Mutabakat zaptında 
kamu sendikaları 
üyelerinin 5 YTL'lik 
sendika 
aidatı nedeniyle 
uğradığı kaybın 
devlet tarafından 
ödenmesi maddesinin 
yer aldığını hatırlatan 
Tombul, şunları 
kaydetti: 
"Bu Türk sendikal 
hareketi açısından 
çok ciddi ve olumsuz 
bir dönemeçtir. 
Kendi örgütlü 
gücüne, mücadele 
değerlerine 
inanmayan 
örgütlerin aidatların 
devlet tarafından 
ödenmesi isteğidir. 
Devlet

protokolünde yer 
alma isteği masaya 
getirilmiştir. Bu nasıl 
bir sendikacılık yap
mak istediklerinin de 
göstergesidir, 
sendikaları 
işverene bağımlı hale 
getirecek bir yak
laşımdır." 
-AİDATLARIN 
DEVLET TARAFIND
AN ÖDENMESİ- 
Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı Bircan 
Akyıldız'ın 
"5 milyonun bir 
memur için çok 
önemli bir rakam 
olduğunu” ifade 
ettiğinin 
hatırlatılması üzerine 
Tombul, 5 milyonun 
bir kamu emekçisi 
açısından 
değerli olduğunu 
kendilerinin de 
düşündüğünü belirtti.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.

ELEMANLAR ARANIYOR

Okulların açılmasıyla minik yavruların 
uğraş verdikleri spor dallarının biride 
sona eriyor. Optimis sporu ile uğraşanlar 
biraz daha şanslı. Bu gençler için hafta 
sonları optimis dersleri verilecek.

Deniz bir tutkudur. Bu tutkudan, bu 
sevgiden kurtulmak inanın güçtür. Denizi 
şakası olmayan bir oyun olarak görmeyin. 
Sporla beraber bilgi, yetenek ve anında 
karar verme yeteneğini de geliştirir.

Zaman zaman minik optimisçilerin 
pupa yelkenle kendilerinin çizdiği rotaya 
doğru yönelmek kadar zevkli bir şeyin 
olduğuna inanmıyorum.

Başınızda bulunan iki hocadan çok şey 
öğrendiğinizi zannediyorum.

Az da olsa optimisçilerin yaptığı idman
ları gözledim.

Gözlemlerimde siz miniklerin yaptığınız 
bir hatayı yazmadan geçemeyeceğim. 
Bakın sevgili minik optimisçiler; Bir 
idmanınızda izlediğime göre karaya 
dönme zamanınız geldiğinde biriniz 
Sunğipek Fabrikası önünde, biriniz 
Harmankaya’da, biriniz Gemlik iskelesi 
önünde, bazılarınız da dönmüş, optimisini 
karaya çekiyor idi.

Hocanızın sizleri toplamak için bir hayli 
zahmet çektiğini gördüm.

Havanın o saatlerde sert olacağı 
kesindir. Gemlik Saat: 18.oo civarında 
poyraz rüzgarını en sert aldığı zaman
lardır.

Harmankaya önünde siz minik opti- 
misçilerden birinin devrildiğini gördüm. 
Sizin hocanızın hilafına orada yelken 
açmanın ne alemi vardı?

Sizler, sizi eğiten hocalarınızın sözün
den çıkmamalısınız.

30 Ağustos günü sertifikalarınızı 
aldınız. Çok istememe rağmen maalesef 
bu güzel gününüzde sizlerle olamadım.

Şunu unutmayın denizin şakası yoktur. 
Sizler istediğiniz kadar kuvvetli, cesaretli, 
becerikli olun deniz sizi her zaman yener.

Yaşınız ilerlediği zaman daha büyük 
yelkenlerde sizleri seyredeceğim.

Bu sezon Türkiye ve Dünya Yelken 
Turnuvalarını medyadan takip ettiğinizi 
zannetmiyorum.

Sizlerin yaptığınız ve bundan sonra 
yapmanızı istediğim güzel spor dalların
dan biri yelken sporu.

Siz minikler işimiz bitti demeyin. Sizin 
yapacağınız bir iş var. Babanızı bu kulübe 
yani; GEMLİKSPOR YELKEN ŞUBESİNE 
üye olmayı teşvik edin.

Her ne kadar Borusan Lojistik bu işi 
götürüyor. Her fedekarlığı yapıyorsa, 
bizlere, sizlere ve sizlerin babalarınıza da 
çok iş düşüyor.
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2006 ilkbahar yaz trendi
Biz yazı henüz 
bitirmedik ama 
modacılar 
önümüzdeki yılın ilk- 
bahar-yaz trendlerini 
belirlediler bile. 
2006'da iki güçlü ve 
birbirine zıt temanın 
Şekillendirdiği bir 
yaz bizleri bekliyor. 
Önümüzdeki sene, 
iki güçlü ve birbirine 
zıt temanın şekil
lendirdiği bir yaz biz
leri bekliyor. 
"FUSION" - Zaman 
içerisinde yolculuk: 
1800'lü yılların 
getirmekte olduğu 
dantel ve güpür işçil
iğini oldukça sık 
göreceğiz. Hafta 
sonu, dinlence ve 
doğaya dönüş duy
gusunun işlendiği bu 
tema, modadaki 
abartıya dur mesajı 
verecek. Ketenin 
doğallığı, pamuklu iç 
çamaşırlardaki fer
ahlık ve sadeliği 
beraberinde getiren 
bu temanın baskı 
desenleri ise Japon, 
hatta Türk çini

desenleri dahi ola
bilir, ki şayet kendi 
desenlerimizi yarat
mak istiyorsak, ulus
lararası kumaş ve 
aksesuar fuarı Moda 
In'de Türk deseni ve 
yaratıcılığını en azın
dan temalarda olsun 
görmek isterdim.
Porselen sanatınının, 
yani bizim çini sanatı 
adını verdiğimiz 
desenler oldukça 
kullanılıyor bu sezon. 
Organza, tül, havlu 
kumaşlar, jarse, 
hatta pijama kumaş 
ve desenlerinin dahi 
gündeme getirecek 
bu tema, oldukça 
rahat, romantik ve 
sade bir stil olarak 

karşımıza çıkacak. 
2006 yaz FUSION 
temasındaki hafta 
sonu hislerini, sakin
lik ve psikolojik 
huzur arayışının 
kumaşlara ve 
modaya yansımasını, 
abartıdan uzak, 
doğaya duyarlı, mini
mal bir sadelik ile 
göreceğiz.
Doğal yaşam stilinin 
kumaşlara ve 
modaya güçlü bir 
şekilde yansıdığına 
tanık olacağız. Çiçek
ler, parfümler, piknik 
desenleri, 
keşfedilmemiş bahçe 
ve vahşi bitkilerden 
elde edilen desenler 
ile bu temanın içer

iğini noktayabiliriz. 
Renkler ise natürel 
beyaz, gri, bej, pastel 
ve soft bitki ve çiçek 
tonları, degrade renk 
oyunları vb. gibi... 
İkinci temamız ise 
"SPLASH”. Oldukça 
renkli ve hareketli bir 
akım. Enerjinin ve 
enerji renklerinin 
üzeride duran bu 
tema; sualtı 
yaşamındaki canlılık
tan, sürreal, yeni ve 
global olan bir 
rüyadan ve enerjinin 
temeli olan ışık ve 
onun renk ve efekt
lerinden yararlanıyor. 
Işık oyunları, gece 
ışıkları elektrik 
kabloları ve enerjisi, 
neonlar, oldukça 
güçlü olan bu renkli 
tema genç modaya 
yönelik renkleri ve 
desenleri ile 2006 
yazına oldukça güçlü 
geliyor. Bu temadaki 
canlı renk ve konu
lar, yerlerini biraz 
daha fresh olan 
Okyanus, Su teması 
ve denizden gelen

ışık ve renk oyunları 
ile tamamlıyor, 
ksesuarlar ise 
okyanus renkleri ve 
canlılarından esin
lenerek 2006 yazını 
olabildiğince 
süsleyeceğe benziy
or. "Renkler nedir?" 
sorusunun yanıtına 
ise, canlı ve enerjisi 
olan her renk diyebil
iriz. Stiller, sadelik 
veya hareketliliği ile 
moda sektöründeki 
yerini kendi bulacak. 
Sadelik-huzur ve 
canlıhk-çılgınlık 

temaları, modanın ve 
hayatın vazgeçilmez 
iki unsuru olarak 
2006 İlkbahar ve 
yazına da damgasını 
vuracak. Şayet net 
ve kesin renkleri 
bilmek istiyorsanız 
temalardan yola 
çıkarak relax şehird
en uzak hafta sonu 
zamanlarını ve 
okyanus dibindeki 
dünyayı hayal edin 
derim, bu şekilde 
eminim 2006 moda 
renkleriniz, size özgü 
ve trendy olacak.

HAÇIN <1°8>
Yazan : Zebercet COŞKUN
Kapı vuruldu o sırada. Karabit kalemini 

masanın üstüne bıraktı. Teğmen Ohannes'ti 
gelen. Masanın yanındaki sandalyeye geçip 
oturdu.

Bir şey mi var?
Yeni bir şey yok... Kaledeki tutuklular 

için görüşmeye geldim... Karşı tepedeki top 
durmadan dövüyor orayı... Bu sabah yirmi 
kadın, dokuz çocuk ölmüş. Yaralanmışlar ve 
ölmüşler. Bir top daha geldi... Şimdi ikisini 
birden ateşleyecekler.

Oradan alalım onları!. Ben şimdi 
çıkarım yanlarına... Ölenleri görürüm...

Kaldırmışlar ölüleri... Bir şey yok orta
da... Hem ben gidip gördüm... Sonra korku
dan ödü çatlayanlar olmuş... Hiç sebepsiz 
otuzdan fazla kadın ölmüş... Durdu 
Ohannes... Şeeey... dedi. İlerde belki bir iş 
açılır başımıza... Ben diyorum ki, ölenlerin 
sayısı ve ölüm sebepleri hakkında bir rapor 
hazırlasak. İyi olur diyorum... Onun için 
geldim...

Kaymakam bir süre düşündü, gözleri 
önündeki kağıtlarda olduğu halde...

Ne diyorsunuz Kaymakam bey?
Yapılacak bir şey yok! siz gidin 

işinize! Ben kaleye çıkıp göreceğim tutuklu 
kadınları. Gerekiyorsa bir kısmını aşağı 
mahkeme salonuna, bir kısmını da jandarma 
dairesinin üst katına alırız...

Ohannes'in ardından Çalyan Karabit'te 
çıktı. Hastalandığı günden buyana hükümet 
konağından bu ilk çıkışı. Birkaç gündür yat
mıyor. Sık sık gözleri kararıyor ama, o 
zaman biraz uzanıp dinleniyor. Yeniden 
ateşlenip yatmamak için kendini kolladı gün
ler yar ki. Bugün hiçbir şey görünmedi__  

gözüne. Ne olursa olsun gitmesi, olanları 
gözü ile görmesi gerek. Haçin'de olanı biteni 
komser Hapikyan günü gününe haber ver
mişti. Hacı Ağazadenin öldürülmesi, Mürsel 
efendi, karısı ve ötekiler....Başlarına gelenleri 
Hapikyan'dan dinlemişti, gerçek nedenlerini 
ondan öğrenmişti. Yoksa her biri için bir 
masal mı düzdüler kumandan ve jandar
malar? Yağmadan hiç söz edilmiyor ama, 
bunu herkes biliyor.

Kalenin duvarlarında delikler açılmıştı. 
Çalyan Karabit'in İslam kadınlarının yanına 
girerken bacakları titriyordu. Güç tırman
mıştı yokuşu. Üç jandarma kale kapısında 
nöbet tutuyorlar.

Ölüler?
Gösterdiler. Oysa Ohannes ölülerin kalk

tığını sölemişti. Çalyan Karabit bakınca her 
şeyi anladı, ama yapacak hiçbir şey yoktu. 
Fazla bir şey sormadı o yüzden. Olan olmuş, 
ölenin dirilecek hali yok.. Suçluları bulup 
cezalandırmanın olanağı hiç yok. En iyisi, bu 
masalın bir daha tekrarlanmaması için tutuk- 
luları kaleden çıkartmak. Hem aç bu kadınlar, 
bu çocuklar. Yüzlerinden belli, bakışlarından 
belli, her şeylerinden belli. Sararmışlar,karar
mışlar... Bir tanesi yere uzanmış, yatıyor. 
Gözleri aralık, ağzı yarı açık, ön dişleri orta
da, başını yan döndürmüş, bakmıyor bile bir 
yana... Ötede bir kadın çocuğunu ayağına 
yatırmış... Bir kız çocuğu... saçları tutam 
tutam yapışmış birbirine. Baygın... ağzı açık, 
yanakları al al olmuş ateşten. Bacakları açık, 
derisi gevşemiş, sararmış. Anasının elleri 
kırış kırış... Çamaşırdan çıkmış gibi... Ve de 
kara sarı. Korkunun yanı sıra açlık da yıkmış 
bu insanları... Çocuklar halsiz yatıyorlar orda 
burda.

Aşağıda yer hazırlansın hemen! 
Mahkeme salonu ve jandarma dairesinin üst 
odaları. Temizlensin,kilimler serilsin yerlere! 
Minder, yatak getirin evlerinden. Yarın, ya da 
öbür gün orada OLMALILAR. Bugün de 

kalenin öbür tarafına götürün! Burada topun 
ağzında bırakılır mı günler günü?

Jandarmalar yerlere bakıyorlar, sonra 
Ohannes'e danışmadan hiçbir şey yapamay
acaklarını söylediler.

Ben emrediyorum! Yapılacak!
Karabil sonra aşağı indi. Odasına çıktı, bir 

süre uzandı yatağına. Bu dik yokuşu çıkıp, 
inmek bitirmişti onu. «Ber gösteririm 
size!» kendi kendine söyleniyor.
«Teğmene danışmadan bir şey yapamazlar
mış... Ben kimim? Neciyim ben burada? Ah, 
şu hastalık!.. O yıktı beni... Elimi, kolumu 
bağladı, gücümü kırdı.»

Bir süre sonra Cebeciyan'ı çağırttı. Bir 
çuval un buldurttu, kaleye yolladı.

Akşam üstü gelip göreceğim!
Akşamı bekleyemedi, bitkinliği geçer 

geçmez hemen dışarı çıktı yine. Bir çuval 
unun kaleye ulaşmasından bir saat kadar 
sonra Karabit kaledeydi. Bir şey yok ortada. 
Kazan buldurdu, su getirtti, bahçeye ateş 
yaktırttı. Orada bekledi, gitmedi. Bir kazan 
un çorbası pişti, dumanı üstünde. Koyu 
koyu... tabak tabak dağıttılar. Ekmek yok 
ama, doyasıya içtiler çorbaları. Ertesi sabah 
için ekmek yapılmasını emretti ve gitti ondan 
sonra.

Yarın yine geleceğim... Yine baka
cağım bu günkü gibi... Elimle dağıtacağım...

Yol boyunca düşünüyor Karabit. Aşağı 
almalı onları. O zaman kolaylıkla ilgilenebilir 
kendileriyle.

Karabit ertesi sabah kalede üç saat kaldı, j 
Ekmek verildi, çorba verildi tutuklulara. Üç J 
kazan kaynadı bahçede. Dualar ettiler, eline, * 
ayağına sarıldılar... Bir daha yanlarına gire
meyeceğini hissediyor Karabit. İki üç saatlik 
görüşme perişan etmişti onu.

«Askerler, jandarmalar genç ihtiyar 
demiyorlar... Her şeyimiz ayaklar altına 
düştü!...»

Devamı Var..
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Astım vakalarında artış korkutuyor
Dünyada ve 
Türkiye'de milyonlar
ca insana yaşam 
boyu eşlik eden 
hastalıklardan biri 
ASTIM. Uzmanlarca, 
kısaca "Vücutta bir 
uyarana karşı aşırı 
hassasiyet sonucu 
hava yollarının infla- 
masyonu ve geçici 
daralması ile beliren 
bir hastalık" olarak 
tanımlanıyor. Sadece 
yetişkinlerde değil, 
bebeklerde de 
görülen bu trajik 
hastalık hakkında en 
güncel ve bilimsel 
verileri sizler için 
derledik.
GÖRÜLME SIKLIĞI 
Ülkeden ülkeye, hatta 
bölgeden bölgeye 
değişmektedir. İklim 
farklılıkları ve yaşam 
koşulları görülme 
sıklığını etkilemekte
dir. Gelişmiş ve 
gelişmekte olan 
ülkelerde özellikle 
çocuklarda olmak 
üzere tüm yaş gru
plarında astım 
görülme sıklığının 
önemli ölçüde arttığı 
kaydedilmektedir. 
Ülkemizde yaklaşık 
19 milyon çocuk 
nüfusu olduğu ve 
bunlardan yaklaşık 3 
milyon çocuğun 
astım hastası olduğu 
bilinmektedir. Bunu 
oranlayacak olursak 
ülkemizde çocukluk 

çağında astımın 
görülme sıklığının % 
14 civarında 
olduğunu görürüz ki 
bu ciddi yüksek bir 
orandır. Türkiye'de 
erişkin nüfus ise 53 
milyon civarındadır, 
bunlardan 1.5 mily
onunun astım has
tası olduğu bilinmek
tedir. Bu durum göz 
önüne alındığında 
astım görülme sık
lığının erişkinlerde % 
2-4 civarında 
olduğunu görürüz. 
Uzmanların verdiği 
bilgilere göre, astım 
çocukluk çağında 
daha çok erkeklerde 
görülüyor. Erkek / kız 
oranı çocukluk 
çağında 3/1 iken, 
gençlerde bu oran 
1,3/1 değerlerine 
kadar düşüyor. İleri 1 
yaşlarda ise aradaki 
fark ortadan kalkıyor 
ve kadınlarda daha 
sık görülmeye 
başlanıyor.
NEDENLERİ 
Astımda hava yolu
nun daralmasına yol 
açan birçok etken 
olabilir. Bunlardan 
bazıları şunlardır: 
Evlerde hayvan 
beslemek şüphesiz 
çok keyifli. Ama 
yazık ki kedi ve 
köpek gibi tüylü hay
vanları beslemek 
astımlılara iyi 
gelmeyebiliyor.

• Polenler 
• Ev tozları 
* Hayvan tüyü 
■ Soğuk hava 
• Duman
• Genetik faktörler 
■ Çevresel faktörler 
(Sigara, atmosfer 
kirliliği, hava kirliliği 
gibi) 
Bazı durumlarda ise 
alerjik bir neden 
olmaksızın stres ya 
da anksiyete gibi bir 
etken hava yolu 
daralmasına yol 
açabilir.
Soğuk havalar da 
astımı tetikliyor. Kış 
mevsiminde astım 
hastalarının kendiler
ine çok dikkat 
etmeleri gerekiyor. 
NASIL ORTAYA 
ÇIKAR?
Astım krizi aniden 
öksürük, nefes dar
lığı ve solunum 
sesinin hışıltılı sol
unum (vvheezing) 
tarzında özellikle 
soluk verirken duyu
lur hale gelmesi ile 
ortaya çıkabilir. 
Öksürük astımın en 
önemli belirtilerinden 
biri. Uzun süreli 
öksürük şikayeti 
olanların bir uzmana 
başvurması tavsiye 
ediliyor.
NE KADAR SÜRER? 
Kriz bazen birkaç 
dakika bazen ise 
saatlerce sürebilir. 
KRİZİN DİĞER

BELİRTİLERİ 
NELERDİR?
■ Göğüste ya da 
boyunda kaşıntı 
* Kriz boyunca hasta
da genellikle endişe 
görülür.
• Hasta kendiliğinden 
dik pozisyona ya da 
öne eğilir duruma 
geçer ve soluk alıp 
verebilmek için 
boyun ve göğüs 
kaslarını kullanır.
■ Ağır krizlerde hasta 
konuşmakta güçlük 
çeker, yeterli hava 
alınamadığından 
hışıltılı solunum aza
lır, oksijen yetersi
zliği sonucu bilinç 
bulanıklığı, uyku hali 
ve siyanoz (deri ve 
mukozalarda morar
ma) gözlenir. Bu bul
gular acil tedavi 
gerektirir.
TANI Tanısı için 
kişinin hikayesi, 
muayene bulguları ve 
laboratuar testleri 
inceleniyor. Yine de 
astım tanısına ulaş
mak mümkün 
olmayabiliyor 
Uzmanlara göre, 
nefes darlığı, hışıltılı 
solunum ya da uzun 
süre devam eden 
kuru öksürük 
şikayeti olan kişinin 
fizik muayene bulgu
larının normal veya 
anormal olmasına 
bakılmaksızın, labo
ratuar yöntemleri

uygulanmalı. Ayrıca 
her hastaya akciğer 
grafisi çekilmesi 
gerektiği vurgulanıy
or.
Astım tanısına 
destek amacıyla ve 
diğer hastalıklardan 
ayırıcı tanısında bazı 
kan tetkikleri 
istenebiliyor.
Astımın kesin tanısı 
solunum fonksiyon 
testi ile konuluyor. 
Tüm bunlara rağmen 
astım tanısı konula- 
mayan vakalar da 
olabiliyor. Bu hasta
larda bronş pro
vokasyon testi uygu
lanması gerekiyor. 
ALERJİ TESTİ 
Kişinin alerjik duru
munun değer
lendirilmesi için alerji 
testleri de yapılıyor. 
O bölgeye uygun 
bitki polenleri, ev 
hayvanı antijenleri, 
ev tozu akarları ve 
küf mantarı testte 
kullanılıyor. 5 yaş altı 
çocuk grubunda aler
ji testi uygulamaları 
sonuç vermemekte
dir. Alerji deri tes

tinin asıl amacı, aler
jik astımlıları ayırmak 
ve bu kişilerin duyarlı 
oldukları alerjenler- 
den uzaklaşmasını 
sağlamaktır. Etken 
allerjenden korunma 
tedavide birinci 
basamağı oluşturuy
or. Ülkemizde en sık 
olarak ev tozu akar
larına karşı duyarlılık 
saptanmaktadır.
Alerji testi bugün 
tüm sağlık merkez
lerinde uygulanmak
tadır.
ÖNLEM VE TEDAVİ 
Astım, atağı 

tetikleyen maddeler 
belirlenip, bu mad
delerden kaçınmak 
yolu ile önlenebilir. 
Egzersize bağlı 
gelişen ataklar ise 
önceden ilaç alın
ması ile önlenebilir. 
İlaç tedavileri ile 
çoğu hasta normal 
yaşantılarını sürdüre
bilirler. Astımda atak
lan kontrol altına 
almak ve uzun süreli 
korunmaya yönelik 
çeşitli ilaç tedavileri 
uygulanmaktadır.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 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. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 5131186 
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 4521 -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
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 1 0 20

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)1

1

■
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Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

B

1 
M

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

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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GİYİMİNDE
ARADIĞINIZ HERŞEY! 

Açılış nedeniyle tüm soflarımız 
KA6Dİ KARTINA 6 AV VAD6LİDİA.

3 Eylül 2005 Cumartesi günü Saat: 15.oo’de 
Balıkpazarı 1 Nolu Cad. No:87 .

(Balıkpazarı Cami karşısı) - GEMLİK
Tel: 0.224 513 65 28



“İyi Bir 
Gelecek 

Aykent’le
L2“W 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 başlamıştın 

Deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla sizlere en yakın özel okuldur.

GFMI İK’İN İl K m'lKII l'lK QA7FTFQİ

3 Eylül 2005 Cumartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

2005-20(16 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTEMİZ
SINIFLAR ÜCRET
ANASINIFI 3.000.000.000 TL 
1. SINIF 3.750.000.000 TL
2. SINIF 4.500.000.000 TL
3. SINIF 4.500.000.000 TL
4. SINIF 4.500.000.000 TL
5. SINIF 4.500.000.000 TL
6. SINIF 4.500.000.000 TL
7. SINIF 4.500.000.000 TL
8. SINIF 4.500.000.000 TL

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir 
ÖDEMELERDE 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel : 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

4 Eylül gerginliği
Yarın 4 Eylül.
Kürt kökenli partiler Gemlik’te bu yıl da 

siyasi bir şova hazırlanıyor..
Öğrendiğimize göre, Gemlik’te yapılmak 

istenen mitinge izin verilmemiş.
Geçtiğimiz yıl da buna benzer bir girişime 

izin verilmediği için çeşitli noktalardan 
Gemlik’e hareket eden kürt kökenli vatan
daşlar, İzmit’te ve İnegöl de, geldikleri 
araçlarla geri gönderildiler.

Gemlik’in neden eylem merkezi seçildiği 
belli.

İmralı’da yatan PKK’nın tutuklu başına 
destek ve tabanlarına moral vermek için.

OsmanlI döneminden beri sınırlarımızda 
yaşayan kürt kökenli yurttaşlarımızı dış 
güçler sürekli olarak kullanıyorlar.

Irak’ta oynanan oyunu ibretle izliyoruz.
Kurtarıcı olarak Irak’ı işgal eden ABD ve 

İngiliz güçlerinin Irak’ı ne hale getirdiklerini 
görüyoruz.

Aşiret reisliğinden öteye gidemeyen 
kürtler, ABD uşaklığının mükafaatı olarak 
Irak Devlet Başkanı yapıldı.

Kukla bir hükümet, yeni anayasa hazırlı 
yor. Hem de şeriat yasaları geçerli bir 
anayasa..

Türkiye’yi de karıştırmak isteyenlere fır
sat vermemeye çalışsak da, ABD ve AB kay
naklı dayatmalar, giderek ülke birliğini boz
duracak.

Bugün hak istemiyle yola çıkan kürt 
kökenliler, yarın özerklik, ardından da 
bağımsızlık isteyecekler. Gürülen o...

Yarın Gemlik yine tarihi bir gün yaşaya
cağa benziyor.

Mehmet Uslu adlı vatan
daş, piyasa değeri 80 YTL 
olan kitapları kapıya gelen 
satıcılardan 500 YTL’ye 
satın alınca, kandırıldığını 
anladı. Uslu, anket yaptık
larını söyleyen iki kişi 
tarafından kandırıldığını 
belirterek, yaptığı tüm 
müracaatların sonuçsuz 
kaldığını söyledi. Syf 3’de

Baygül Ailesi’nin mutlu günü
Kaymakamımız Mehmet 
Baygül ve Asiye Baygül’ün 
oğulları Buğra, sünnet oldu. 
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde yapılan 
düğün töreninde, Baygül 
Ailesi ve yakınlarının 
yanında Gemlik’in siyaset, 
bürokrat ve iş adamları 
biraraya geldiler. Gecede, 
Baygül Ailesi ve konuklar, 
müzik eşliğinde güzel 
bir gece geçirdiler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 4’de

Aktif fayların 
röntgeni çekiliyor

Türkiye'nin en aktif 
fay hatları olan, Kuzey 
Anadolu ve Doğu 
Anadolu fay hatlarında, 
depremin oluşum

sebeplerini tespit etmek 
amacıyla Türk ve 
KanadalI jeoloji uzman
ları, bir araştırma projesi 
yürütüyor. Sayfa 7’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Gıda terörü....
Para, insan sağlığına tercih ediliyor.
İnsanoğlunun bugününü ve geleceğini ciddi 

biçimde tehdit eden “hormonlu” gıdalar para 
uğruna vitrinlerde ve tezgahlarda boy gösteriyor.

Türkiye’nin önünde engel teşkil eden, gele
ceğini tehdit eden konulardaki duyarlılığıyla 
dikkatleri çeken Ankara Ticaret Odası “hileli 
gıdaların” ardından insan sağlığını olumsuz et 
kileyen hormonlu gıdalar, tarım ilaçları, katkı 
maddeleri, antibiyotikler, genetiğiyle oynanmış 
gıdalar ve kimyasal gübreleri de de tartışmaya 
açtı..

ATO’nun ve Türkiye Ziraatçiler Demeği 
(TZD)’nin hazırladığı “Sofradaki SOS” raporuna 
göre, hormon, tarım ilacı, antibiyotik, katkı mad
desi ve kimyasal gübreler ölçülü kullanılmaz ve 
denetimi iyi yapılmazsa insan sağlığını tehdit 
ediyor, hastalıklara, sakatlıklara, erken ölümlere 
davetiye çıkarıyor.

Sofralarımızı süsleyen sosların, çeşnilerin 
sayısı giderek artıyor, damak tadımızı zengin
leştiriyor ama obeziteden kansere, saç 
dökülmesinden uykusuzluğa kadar varan sağlık 
problemlerindeki patlama, sofradaki tehlikeye 
dikkati çekiyor.

i Türk halkı, artık sofradaki gıdanın sağlıklı olup 
ı olmadığım sorgulamak zorunda..

Çünkü; kışın yaz sebzeleri yiyebilmemizin 
nedeni olan, salatalıkla başlayan hormon tartış
ması giderek diğer sebze ve meyvelere doğru 
genişliyor. Türkiye’de “domates, patlıcan, 
patates, kabak, üzüm, elma, kavun, buğday, arpa, 
yulaf, çavdar ve çeltik”te hormon kullanılıyor.

Tarım ve hayvancılıkta hormon kullanılarak 
doğal sürece müdahale edilmesinin nedenleri şu 
şekilde sıralanıyor:

Meyve tohumunun arttırılması
Çiçeklerin teşvik edilmesi ve geciktirilmesi 
Tohumun çimlenme gücünün arttırılması 
Soğuğa dayanıklılığın arttırılması 
Meyve iriliğinin arttırılması 
Meyve olgunluğunun erkene alınması ya da 

geciktirilmesi
Meyve kalitesinin iyileştirilmesi
Hasadın kolaylaştırılması
Meyve saklama süresinin uzatılması
Meyve renginin iyileştirilmesi
Meyve ve yaprak dökümlerinin kontrolü
Bitkilerin hastalık ve zararlılara dayanıklılığının 

sağlanması
Yabancı ot kontrolü
Daha da önemlisi sağlıksız beslenmeyle “hor

monlu” insan tipinin yaratılması.
Tıp çevrelerindeki yaygın görüşe göre, hor

monlu bitki ve etler, sürekli tüketildiğinde vücut
taki hormon dengesini bozuyor. Bunun sonucun
da bir çok hastalık ortaya çıkabiliyor. Vücudun 
bağışıklık sisteminin bozulması, şişme ve yağlan
ma, hücrelerin zayıflayarak kanser hastalıklarına 
davetiye çıkarması gibi kanıtlanmamış ancak 
ciddi şüphelere yol açan sonuçlar bulunuyor.

Özellikle ABD’de üretilen ve dünyaya ihraç 
edilen hormonlu gıdalar ile kanser vakalannda 
artış arasında bağlantı olduğu şüphesi, pek çok 
ülkenin hormonlu ürüne veda etmesine, tüketici
lerin ise “kurtlu elma”ya dönmesine neden oldu.

AB ülkeleri hormonlu gıdalardan kaçıyor. İthal 
ürünlere denetim getiriyor. Örneğin Almanya, hor
monlu gıdaları ülkesine sokmuyor.

Türkiye’nin de bu konuda duyarlı olması şart.
Ankara Ticaret Odası’nın toplumsal bilinç 

düzeyini yükseltmeye dönük araştırması çok 
olumlu ve yararlı., Geleceğimizin sağlıklı nesillere 
emanet edilmesini istiyorsak,para uğruna 
önümüze sunulan “janjanlı” gıdalara dikkat 
gerekiyor. En doğrusu her ürünü zamanında 
tüketmek.. Kışın domates yemesek ne olur?

Yiyince neler olduğu ortada..

Belediye Meclisi 
Pazartesi günü toplanıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ağustos ayının tatil 
olması nedeniyle 
oturumlara ara 
veren Belediye 
Meclisi, 
Pazartesi günü 
saat 14.oo’de 
toplanarak günde
mindeki maddeleri 
görüşecek. 
Belediye Meclisi ilk 
olarak gizli oyla 1. 
Ve 2. Meclis Başkan 
Vekili ile Katip 
üyeleri seçecek. 
Meclis, daha sonra 
yine gizli oyla 1. 
Encümen üyesini 
belirleyecek. 
Meclisin günde
minde bulunan 
diğer bir madde ise 
açık oyla İhtisas 
Komisyonu 
(Plan ve Bütçe-lmar) 
seçimi olacak. 
Belediye Çevre yolu 
arkasında bulunan

ve okul alanı olarak 
kamulaştırılan 
arsanın okul yapımı 
için Milli Eğitim 
Bakanlığına 
tahsisini görüşecek. 
İmarla ilgili 
konuların 
görüşülmesinin 
ardından Hasanağa 
Kampının Huzurevi

Gemlik Belediyesi Tahsilat Şefi Sıddık Kayhan, belediyede 26 yıldır görev yapıyordu

Sıddık Kayhan emekli oldu
Gemlik Belediye 
Personelinde 
yaprak dökümü 
devam ediyor. 
Belediye camiasın
da 26 yıl üç ay 
boyunca çeşitli 
kademelerde görev 
yapan Tahsilat

Şefi Sıddık 
Kayhan, 
arkadaşlarının 
düzenlediği 
uğurlama yemeğiyle 
emekliliğe 
merhaba dedi. 
Orhangazi cadde- 
si’nde bulunan

ELENII illllfll

I5-25 yaştırası 
Irayon eleman (ıranıyor. 
Tel: 513 18 02 - 03

yapılmak üzere 
Gemlik Belediyesine 
tahsis edilmesi için 
karar alınması 
görüşülecek.
Belediye Meclisinin 
gündemindeki 
son madde olan 
Gemlik Lisesi, 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi'nin

salon tadilatları 
için parasal 
destek talepleri 
ile Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
bahçesine 
yapılması 
planlanan halı 
saha hakkında 
karar alınması 
görüşülecek.

Rodop Izgara 
Salonu’nda 
düzenlenen veda 
yemeğinde 
duygulu anlar 
yaşandı.
Arkadaşlarının 
çiçek ve 
hediyelerle

emekliliğe 
uğurladıkları 
Sıddık Kayhan'ın 
uzun yıllar 
birlikte olduğu 
arkadaşlarından 
koparken emekli 
olmanın de buruk 
sevincini yaşadı.

ADNAN TURAN 
Her türlü araç devir 

Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, 
Fenni muayene 

Sigorta işlemleri yapılır.
GjürJa İs

Kai: -J 33 - SHMLİK 
Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26
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Vatandaşların kapıdan satışlarda dikkatli olmaları istendi
M Vicdanca

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Zeytinin ‘piçi’...

satıcılara dikkat
Mehmet Uslu adlı vatandaş, piyasa değeri 80 YTL olan 
kitapları kapıya gelen satıcılardan 500 YTL’ye satın alın
ca, kandırıldığını anladı. Uslu, anket yaptıklarını 
söyleyen iki kişi tarafından kandırıldığını belirterek, 
yaptığı tüm müracaatların sonuçsuz kaldığını söyledi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Vatandaşların 
kapıdan satışlarda 
çok dikkatli 
olmaları için 
uyarılmalarına 
rağmen tatsız 
olaylar sürüyor. 
Kapıdan satışlarda 
tüketim maddelerinin 
7 gün içinde iade 
vazgeçilip iade 
edilme hakkı 
olmasına rağmen 
"Eğitim ve kültürel 
amaçlı kitap, dergi, 
ansiklopedi, ses ve 
video kaseti, sözlü 
veya görüntülü 
manyetik bant veya 
optik disk ve 
benzerini kapsayan 
satışlara ve bu 
kanun maddesi 
hükümlerinin 
(kapıdan satışlara 
ilişkin hükümlerin) 
uygulanmayacağını, 
yani bu satışların 
kapıdan satış 
kapsamında 
olmaması nedeniyle 
tüketici aleyhine 
büyük aldatmacalar 
doğuyor.
Okulların kapan
masının ardından 
İzmir'den geldiklerini 
belirten bir firma 
tarafından yapılan 
anket sonrasında 
kendilerini öğretmen 
olarak tanıtan 
bazı kişilere inanan 
vatandaşlardan 
Mehmet Uslu, 
piyasada değeri 
80 YTL olan 
kitapları 500 YTL'ye 
alınca kandırıldığını 
anlayarak, 
itirazda bulundu. 
Bu tip satışların 
kapıdan satış 
olamayacağının

kendisine avukat 
tarafından 
iletildiğinde yapacak 
bir şeyi kalmayan 
Mehmet Uslu, 
kandırıldığını 
ancak anladı.
KANDIRILDIM 
Başından geçenler 
hakkında açıklama 
yapan Mehmet 
Uslu, şöyle konuştu: 
"Okulların 
kapanmasının 
ardından 
mahallemize 
gelerek anket 
yaptığını söyleyen 
iki kişi gittikleri 
diğer evlerde 
olduğu 
gibi ailem hakkında 
bilgiler sordular. 
Özellikle öğrenci 
konusunda sorular 
yönelten kişilere de 
inanarak 
cevaplandırdım.

Aradan geçen zaman 
içinde kapımıza 
gelen ve kendilerini 
öğretmen olarak 
tanıtan iki kişi geldi. 
Bana sattıkları 
kitapları dershane 
kitapları olarak tanıt
tılar. Şayet almazsak 
anket bilgilerini 
okul idaresine 
vereceklerini 
söylediler, bende 
kitapları almak 
zorunda kaldım. 
O anki dalgınlığım 
sonucu kendilerini 
öğretmen olarak 
tanıtan kişilerle 
anlaşma yapmak 
zorunda kaldım. 
Dershane kitapları 
geldiğinde 
inceledim, bana 
ansiklopedi diye 
verdikleri 
kutudan 10 ciltten 
oluşan kitap

seti çıktı. 
Kandırıldığımı 
anlayınca 
tüketici yasası 
gereği 
kitapları geri 
vermek için yasal 
hakkım olan 7 
gün içinde itiraz 
ettim. İtirazım 
tüketici yasasında 
yer almayan 
madde gereği 
kabul edilmedi. 
Kapıdan alış 
verişlerde kültür 
amaçlı ürünlerin 
alınması durumunda 
cayma ve 
değiştirme 
olmadığını öğrenince 
çok şaşırdım. 
Kitapları bana 
satan firmanın 
avukatından gelen 
yazıda da cayma ve 
ürün değiştirme 
hakkımın olmadığını 
ve 500 YTL'yi 
yasal yollarla 
alacaklarını 
belirten ihtarname 
yolladılar." 
MAĞDUR 
OLDUM 
Yaptığı tüm 
müracaatların 
sonuçsuz kalması 
ve Tüketici Koruma 
Yasası'ndaki 
boşluğu iyi 
değerlendiren 
kişilerce 
kandırıldığını ileri 
süren Mehmet Uslu, 
"Tüketici yerine 
satıcının korun
masının üzüntüsünü 
yaşıyorum.
Kapımıza gelerek 
anket yapıyoruz 
diyen kişilere ve 
satıcılara kandım" 
şeklinde konuştu.

Anacığımın zeytinyağından ürettiği 
sabunla yıkanırım...

Üzerinde ne arması vardır, ne de bir 
işaret...

Ne kadar düzgün kesmeye kalksa da, 
yamuk yumuktur...

Mis gibi zeytin kokar...
Çamaşırlarımın arasına defne yaprağı 

ile zeytinyağlı sabunumu özenle yer
leştiririm.

O benim baştacım...
Bereketim...
Çocukluğum...
Zeytinli günlerim...
Yosun köyüm Kurşunlu’da yetişen 

zeytin, öylesine hoyratça öylesine gad
darca yok edildi ki, gelecekten korkmaya 
başladım...

Belki de zeytini bundan sonra 
‘Zeytinyağlı yiyemem aman...” türküsünde 
anabileceğiz...

Yazar Kenan Sinanoğlu soruyor;
Kaç adet zeytin ağacı yok edilmiş; kaç 

adet zeytin ağacı dikilmiş?
Zeytinin gelişip serpilmesini engelleyen 

en önemli etmen gövdesinin olmadık 
yerlerinden çıkan minik dallar ya da fid- 
ancıklardır.

Zeytin köylüsü sonradan çıkan bu 
fidanlara piç derler...

O piçleri büyümeden kırmak gerekir... 
Zeytincilik yapacağım diyenlerin ilk işi de 
piç kırmaktır...

Zeytin ağacının gövdesinde türeyen bu 
piçleri tek tek kırmak zor iştir...

Zeytin yörelerinin çoğu köy örtüsünü 
atıp, şimdilerde beldeye dönüştü. 
‘Zeytinlikler’ de maalesef yok olmaya 
başladı.

Köy kabuğunun atılmasıyla birlikte 
zeytinlikler villakondulara dönüşüverdi...

Onlarca zeytin ağacı villa ya da koo 
peratiflere heba olurken, yerine zeytin 
fidanı ekmeyi bir tarafa bırakın, genç 
ağaçları koruyanlara rastlamak mümkün 
olmadı.

‘Bir zeytin ağacından tam verim ala
bilmek için 24 yıl beklemek gerekir’ 
demişti bir ziraat mühendisi...

Zeytinlikler gün be gün yok olurken, 
piçleri de durmadan büyüyor!..

Piçler sardı zeytinlikleri...
Piçler!..
Zeytinin bir başka düşmanı da salamu

ra dır...
Yani kendi suyu...
Bir gecede, yıllara meydan okuyan zey

tinin köküne salamura döktüğünüz an, 
ertesi gün kanserdir ağaç...

Organları bitmiştir...
Şimdiler de salamuranın yerini; ‘yap- 

işlet’ denilen sistem gibi, ‘kes-yoket’ 
dönemi aldı.

Artık kırmızı kiremitli, iki katlı, ahırlı 
avlusu olan , tulumbadan çekilen suyla 
yüz yıkanan evler yok...

Evler gibi zeytinlikler de...
Zeytinlikleri ‘ piçler’ yok etti!!!
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Baygül Ailesi’nin mutlu günü
İlçe Kaymakamımız Mehmet Baygül ve Asiye Baygül’ün biricik oğulları Buğra, erkekliğe adım attı. Atamer Turistik 

Tesisleri’nde yapılan muhteşem düğünde, siyaset, iş ve bürokratlar biraraya gelerek, Baygül ailesinin mutluluğunu paylaştı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile eşi 
Asiye Baygül’ün 
biricik oğulları 
Buğra sünnet 
olarak, erkekliğe ilk 
adımını attı.
Önceki akşam 
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde 
düzenlenen 
eğlenceye Baygül 
ailesi ve yakınları 
ile çok sayıda 
davetli katıldı.
Misafirlerini tek tek 
karşılayarak düğün 
sahipliği yapan 
Kaymakam Baygül, 
misafirlerinin en

mutlu günlerinde 
hazır bulundukları 
için teşekkür etti. 
İlçe siyasetçilerinin 
tümünün katıldığı 
gecede, ayrıca 
Belediye başkanları 
ve bürokratlar bir 
araya geldiler.
Okunan Mevlitin 
ardından başlayan 
düğünde, konuklar 
güzel bir gece 
geçirdiler.
Küçük Buğra 
sünnet pastasını, 
annesi ve babası ile 
birlikte kesti.
Düğün eğlencesinin 
en renkli 
simalarından biri 
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut 
oldu. Turgut, 
Belediye Meclis 
Üyesi Ali Okuroğlu 
ile birlikte pistte 
gösterdikleri güzel 
oyun, davetliler 
tarafından 
beğenildi.
Gemlik'te ilk kez 
bir Kaymakamın 
oğlunun sünnet 
cemiyetine tanık 
olan davetliler, 
gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar 
pistte bol bol 
oynadılar.
Geceye, siyasetçi, 
bürokrat ve iş 
dünyası biraraya 
geldiler.

Seyfettir

Yoğun 
en kok 
araçlar 
motors 
görücü 
müşteı 
İskele ı 
gelen < 
tanıtım 
motorl 
ilgi çel 
Birbiriı 
model1 
da her 
kolaylı 
tekerk 
günün

ilçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, eşîve 
çoGuklandlçe Spor Müdürü BurhattAgteıHT 
ile eşi, LijhajvBaşkanı Haldun Ozmağden> 
eş^ye Zefi Şaral ile eşi aynı rnasayrpaylaşştı

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

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

Belediye Başkanı Mehmet Turgut ile 
Belediye Meclis Üyesi Ali Okuroğlu. 
a oyun havalan çalınca karşılıklı 

oynayarak, geceye renk kattılar.
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Hıal motorsikleller görücüye çildi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yoğun trafik içinde 
en kolay ulaşım 
araçlarından biri olan 
motorsikletler 
görücüye çıkarak 
müşteri bekliyor. 
İskele meydanına 
gelen araç üzerinde 
tanıtımı yapılan 
motorlar oldukça 
ilgi çekiyor.
Birbirinden güzel 
modelleriyle ulaşım
da hem ucuz hem de 
kolaylık sağlayan iki 
tekerlekliler 
günümüzün en çok

tutular ulaşım 
araçları oldu. 
Her keseye ve zevke

uygun modelleriyle 
tanıtımları yapılan 
motorlu araçlar her

özellikle şehir içi 
ulaşımında gözde 
araçlar durumunda.

GEMLİK’TE BİR İLK

TOMEKAY
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.

Sayfa 5

‘Polis bölgesinde ruhsatlı 
601 bin silah var1

Emniyet Genel 
Müdürlüğü Sözcüsü 
İsmail Çalışkan, 
polis bölgesinde 601 
bin ruhsatlı silah 
bulunduğunu 
belirterek, yaralan
malar ve ölüm olay
larına yol. açan 
gelişigüzel ateş 
etme olaylarıyla ilgili 
dinamik tedbirler 
aldıklarını söyledi. 
Haftalık bil
gilendirme toplan
tısında konuşan 
İsmail Çalışkan, son 
zamanlarda 
kamuoyunda tartış
ma konusu olan 
bireysel silahlanma 
konusunda vererek, 
ateşli silahlarla ilgili 
konunun 6136 sayılı 
yasa ile düzen
lendiğini, bu yasa 
çerçevesinde 
silahların ruhsata

bağlandığını 
söyledi.
Çalışkan, silah 
kaçakçılığına 
karışan kişilere 5 yıl
dan 8 yıla, teşekkül 
suretiyle yapanlara 
ise 10 yıldan 15 yıla 
kadar hapis cezası 
verildiğini kaydetti. 
Geçen yılın ilk altı 
ayında ateşli 
silahlarla işlenen 
suçlardan bin 
393'ünün ruhsatlı 
silahlarla, 5 bin 
352'sinin de ruhsat
sız silahlarla 
işlendiğinin tespit 
edildiğini, 2005 
yılının ilk altı ayında 
ise ateşli silahlarla 
işlenen suçlardan 
bin 320'sinin ruhsatlı 
silahlarla, 6 bin 
105'nin de ruhsatsız 
silahlarla gerçek
leştirildiğini belirtti.

Dr. Ertan OKAY 
Radyoloji Uzmanı

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.

TEL: 513 65 29 ■ 30
FAK: 513 65 18

ACİL 
DURUMLARDA 

24 SAAT 
513 6529 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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New Orleans tos bölgesi ABD yakıt kriziyle 
karşı karşıya

Amerikan CBS tele
vizyonunda çalışan 
Portekizli bir kam
eraman Katrina 
kasırgasının 
ABD'nin Körfez 
Sahili bölgesinde 
yerle bir ettiği 
sahaları gördükten 
sonra ortaya çıkan 
durumun 3. Dünya 
ülkelerinde kaos ve 
kanunsuzluğun 
hüküm sürdüğü 
noktalara benzediği
ni söyledi.
Portekiz devlet 
radyosu RDP'ye 
konuşan Mario de 
Carvalho yerle bir 
olan New Orleans'a 
giden çevre yolları 
üzerinde çok sayıda 
ölü bebek ve 
yetişkin cesedi 
gördüğünü 
belirterek, "New 
Orleans'takilerin 
şehri terk etmeleri 
için yeterli ulaşım 
imkanı yok. Bir

kaos durumu 
hakim. Çok kötü. 
Görüntüler 3. Dünya 
ülkelerinde görm
eye alıştığımız tür
den. Şimdi bu bura
da, ABD'de oluyor. 
Böyle bir manzara 
ile New Orleans gibi 
bir şehirde 
karşılaşacağımı hiç 
düşünmezdim" 
dedi.
Binlerce kişinin 
sığındığı 
Superdome 
Stadı'nda büyük bir 

kaosun hakim 
olduğunu kaydeden 
Carvalho, 
"Düşünün.
Cumartesi günün
den beri 60 bin kişi 
stadın içinde. 
Elektrik ve su yok. 
İnsanlar stada gir
erken üzerleri aran
madı. Bunlardan 
bazıları silahlı geldi. 
İçerdeki çeteler 
arasında savaşlar 
yaşanıyor. Bir çok 
insan yaralandı" 
diye konuştu.

Katrina kasırgasının 
ABD'nin petrol üre
tim ve arıtma tesis
lerini vurması, 
dünyanın 1 numar
alı ekonomisini 
yakıt krizi ihti
maliyle karşı 
karşıya bıraktı. 
Meksika 
Körfezindeki petrol 
üretim platform
larında ve kıyıdaki 
rafinerilerde üre
timin durmasıyla 
benzin ve motorin 
ihtiyacını karşıla
makta zorluk çeken 
ABD'nin, Avrupa ya 
da Asya'dan ihraç 
yoluyla ihtiyacını 
karşılamasının 
önünde de engeller 
bulunuyor.
AVRUPA ÇELİŞKİLİ 
ABD'nin olağanüstü 
ihtiyacının 
Avrupa’dan 
karşılanmasının 
stratejik petrol stok
larını açılmasını 
gerektirebileceği 

belirtilirken, olası 
bir ABD talebine 
nasıl karşılık verile
ceği konusunda 
Avrupah liderler 
arasında görüş 
ayrılığı var gibi 
görünüyor.
Avrupa Birliği 
Güvenlik ve Ortak 
Dış Politika Yüksek 
Temsilcisi Javier 
Solana, talep 
edilmesi durumun
da AB ülkelerinin 
ABD'ye petrol verm
eye hazır olduğunu 
söylerken, İngiltere 
Dışişleri Bakanı 
Jack Straw bu 
konunun piyasa 
kanunlarına göre 
belirleneceğini ifade 
etti. AB ülkelerinin 
stratejik petrol stok
larının kullanıl
masını koordine 
etmekten sorumlu 
kurum Uluslararası 
Enerji Ajansı (UEA) 
ise bu konuda bir 
karar verebilmek 

için Katrina kasır
gasının yol açtığı 
tahribatın büyük
lüğünü gösterecek 
raporu bekliyor. 
Karar alındığı 
takdirde bile Avrupa 
benzininin ABD'ye 
ulaşmasının en az 
10 gün alacağı vur
gulanıyor. 
ASYA'DA DA ÇİN 
ENGELİ 
ABD'nin acil petrol 
açığını kapatmak 
için baş vurabile
ceği diğer seçenek 
olan Asya 
piyasasında da işler 
kolay değil.
Bu yıl içinde aylık 
500 bin varil petrol 
talebiyle Asya 
piyasasını silip 
süpüren 
Çin'in, Eylül ayında 
talebini daha da 
artırması ABD'ye 
gönderilecek 
fazladan benzin bul
mayı güçleştiriyor.

Türk \ 
jeoloji 
Türkij 
fay hs 
Kuzey 
Doğu 
hatlar 
o'jşu 
tespil 
la bir 
jesi y 
Kana 
Eyale 
Türki 
bul T 
s i te s 
deste 
ma p 
Ülker 
bilim 
Ekip 
Üniv 
jeofi; 
düny 
araş 
Jr. I\ 
Jns’ 
yanı 
s iter

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTI
Sabahattin DOKSANBİR

„ . MalsaiBuderus mBl

ÇISIŞAlp
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

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

Yük: 
Erşa 
Volk 
Jeof 
Eyle 
İ star 
Üniv 
Prof 
Çağl 
Yük! 
Ümit 
Üniv 
Ras; 
Doç.

S

Dı

Mi
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Fayların röntgeni
çekiliyor

Bursa'da cinayet
Türk ve KanadalI 
jeoloji uzmanları, 
Türkiye'hin en aktif 
fay hatları olan, 
Kuzey Anadolu ve 
Doğu Anadolu fay 
hatlarında, depremin 
o'uşum sebeplerini 
tespit etmek amacıy
la bir araştırma pro
jesi yürütüyor. 
Kanada Alberta 
Eyalet Hükümeti, 
Türkiye'de işe İstan
bul Teknik Üniver
sitesi tarafından 
desteklenen araştır
ma projesine her iki 
ülkeden toplam 10 
bilim adamı katılıyor. 
Ekipte Alberta 
Üniversitesi'nin 
jeofizik alanında 
dünyaca ünlü 
araştırmacısı Prof. 
Jr. Martyn 
Jnsworth'un 
yanısıra, aynı üniver
siteden Türk Jeofizik 
Yüksek Mühendisleri 
Erşan Türkoğlu ve 
Volkjan Tuncer, 
Jeofizik Mühendisi 
Eylem Türkoğlu, 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi'nden 
Prof. Dr. İlyas 
Çağlar, Jeofizik 
Yüksek Mühendisi 
Ümit Avşar, Boğaziçi 
Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi'nden 
Doç. Dr. Bülent Tank 

IMMMMIllllMIMlİ.MIIMMIMİİl.MMMİMlMftHM.IM.IİİH.IMHHIIII 

SATILIK ARAZI
55.761 M2 

Gemport limanı Vanı 
Kömür Depoları Arkası 

GSM: 0.532 412 79 52 
T€L : 0.224 513 10 79

SATILIK DRİRe
GemLİU GİRİŞİ 

EmİRCAN YApi KoopERATİfİ
B/BLok Kat:?

Denİz ManzaraIi, Çifî Banyo, 
DoqAİqAZ tesİsatLi

Müraccot: 0.533 346 33 44

ve İTÜ 
Jeofizik 
Bölümü 
öğrencileri 
bulunuyor. 
"Manyeto 
Tellurik 
Metod" adı 
verilen yön
temle bir 
anlamda 
Doğu 
Anadolu ve 
Kuzey
Anadolu fay hat
larının röntgenini 
çeken Türk ve 
Kanadah uzmanlar, 
şimdiye kadar elde 
edilmemiş verileri 
bir araya getirerek, 
her iki fayın deprem- 
selliği hakkında 
detaylı bir veri 
tabanına sahip ola
cak. Erzincan böl
gesinde depremlerin 
daha sık aralıklarla 
meydana geldiğini, 
bu nedenle bölgede 
detaylı bir araştırma 
yapıldığını ifade 
eden uzmanlar, bir 
kayıt cihazına elek
trotlar bağlanarak, 
manteyetik ve elek
trik alanların mil
isaniye has
sasiyetinde 
kaydedildiği yöntem
le Erzincan havza
sını çok iyi analiz 
edileceğini söyledi.

Türkiye'deki çalış
malarına 6 Mayıs'ta 
Diyarbakır, Elazığ, 
Mardin bölgesindeki 
Doğu Anadolu Fayı 
ile başlayan ve 
ardından da Bitlis - 
Ardahan arasındaki 
Kuzeydoğu Anadolu 
Fayı'nı inceleyen 
uzman ekip, yaklaşık 
12 günden bu yana 
da Kuzey Anadolu 
Fayı'nın Erzincan 
bölümünde inceleme 
yapıyor. Erzincan'ın 
değişik bölgelerine 
15 kayıt istasyonu 
kuracak olan uzman
lar, 1 aylık çalış
manın ardından 
Erzincan'daki çalış
malarını tamamla
yarak, Gümüşhane 
ve Trabzon hattında 
çalışmalarını 
sürdürecek.
Yapılan çalışmalarla 
ilgili bilgi veren 
Alberta Üniversitesi 
Jeofizik Profesörü 
Dr. Martyn 
Unsvvorth, Kuzey 
Anadolu Fayı'nın 
Erzincan bölgesin
deki kısmını 
araştırdıklarını ifade 
ederek, Kalifornia ve 
Kanadâ'daki 
dünyanın büyük fay 
zonlarında da aynı 
çalışmaları yaparak 
depremlere neyin 
sebep olduğunu 
araştırdıklarını 
söyledi. Erzincan 
bölgesinde sürekli 
depremler olduğunu, 
araştırma sonunda 
bu sorunun da 
cevap bulacağını 
anlatan Prof. Dr. 
Unsvvorth, "Bu çalış
ma tıptaki bir çeşit 
röntgene benziyor. 
Yeraltının bir görün
tüsünü çıkarıyoruz. 
Oluşan depremlerin 
sularla mı, yoksa 
kırılan kayalarla mı 
oluştuğunu ortaya 
çıkarmaya çalışıy
oruz" dedi.

Çılgın aşık 10 yaşın
daki çocuğu katil 
yaptı
Bursa'da bir genç, 10 
yaşındaki bir çocuk 
tarafından bıçakla
narak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, 
olay dün akşam saat 
21.00 sıralarında 
merkez Osmangazi 
İlçesi Mollafenari 
Mahallesi Doğa 
Sokak'ta meydana 
geldi. İvazpaşa 
Mahallesi'nde atları 
ile yük taşıyan 24 
yaşındaki İsmail Atış, 
inşaat molozlarını 
taşıdığı iki çocuk 
annesi Fatma Şen'in 
kız kardeşine aşık 
oldu. Annesini de 
yanına alıp, Fatma 
Şen ile konuşmaya 
giden İsmail Atış, 
evliliğine karşı çıkıl
ması üzerine, yanın
da taşıdığı bıçak ile 
Fatma Şen'i karnın
dan yaraladı.
Ancak evde

KPDS başvuruları
5-12 Eylül'de sona eriyor

Yabancı dil tazminatı 
almak isteyen kamu 
personeliyle yatırım 
hizmetlerinde çalış
maları nedeniyle 
yabancı dil tazmi
natından yararlan
mak isteyen teknik 
personelin yabancı 
dil bilgi seviyesini 
belirlemek amacıyla 
yapılacak Kamu 
Personeli Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavı (KPDS) için 5- 
12 Eylül tarihleri 
arasında başvuruda 
bulunulabilecek. 
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal 
Yarımağan'ın yaptığı 
açıklamaya göre, 
sınav, 13 Kasım'da 
Ankara ve 
Lefkoşa'da, başvuran 
aday sayısı fazla 
olduğu takdirde ise 
bu yerlerin yanı sıra

annelerinin yara
landığını gören 2 
çocuğundan küçük 
olan 10 yaşındaki 
F.Ş., İsmail Atış'ın 
bıçağını alarak, genç 
adamı göğsünden 
bıçakladı. Annesi 
Hatice Atış'ın yardımı 
ile sokağa çıkıp, 
yardım isteyen İsmail 
Atış, özel bir araç ile 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Ancak 
genç adam, aşırı kan 
kaybından doktor
ların müdahalesine 
fırsat kalmadan hay
atını kaybetti.

diğer büyük 
şehirlerde yapılacak. 
Sınav, Almanca, 
Arapça, Bulgarca, 
Çince, Danca 
(Danish Dili), 
İngilizce, Irlandaca, 
İspanyolca, İtalyan
ca, Lehçe, Macarca, 
Portekizce, 
Rumence, Rusça, 
Sırpça ve 
Yunancadan yapıla
cak. Ancak, yatırım 
hizmetlerindeki çalış
maları nedeniyle

Yaralı olarak Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
getirilen Fatma Şen 
(29) ise, hayati 
tehlike kaydı 
olmadan tedavi altı
na alındı. Polis, olay
la ilgili soruşturma 
başlatırken, Çocuk 
Şubesi'ne getirilen 
10 yaşındaki F.Ş.'nin 
ifadesi alınacak. 
Polis, olay sırasında 
işyerinde bulunan 
çocukların babasının 
da ifadesini alacak. 
Olaya başka bir 
kişinin karışıp karış
madığı da detaylı 
olarak araştırıyor.

yabancı dil tazmi
natından yararlan
mak isteyenler, 
sadece Almanca, 
İngilizce ve 
Fransızcadan sınava 
girebilecek.
Sınav ücreti olan 45 
YTL'yi (45 milyon TL) 
Ziraat Bankası'ndaki 
ilgili hesaba yatıran
lar, banka dekontunu 
göstererek, yine aynı 
bürolardan başvur
ma belgesi ve 
kılavuz alabilecekler.
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Erdcğan; PPK ilt ımrlıji girmem
Başbakan Erdoğan, 
tartışma yaratan Kürt 
sorununa ilişkin açık
lamaları konusunda 
görüşlerinin sadece 
hükümet değil devlet 
politikasını da yansıt
tığını söyledi.
Başbakan Erdoğan, 
Ambrosetti Forumu'na 
katılmak üzere 
İtalya'ya giderken 
uçakta gazetecilere 
Kürt sorunu konusun
da değerlendirmeler 
yaptı.
Erdoğan, yaklaşımları 
konusunda devlette 
farklı görüşler 
olmadığını belirtirken 
terör örgütü ile 
pazarlık etmelerininde 
söz konusu olmadığını 
belirtti.
Parti programlarında 
soruna iki buçuk sayfa 
ayırdıklarını ve terörün 
önlenmesinde zaafiyet 
yaratmayacak bir poli
tika izleneceğini belir
tiklerini vurgulayan 
Erdoğan, yaptığı açık
lamaların devlet poli
tikasını da yansıttığını 
söyledi.

"Devlet politikasında 
bu konuda çok fark
lılıklar yok" diyen 
Başbakan, "bizim bu 
yaklaşım tarzımız 
devlette farklı 
düşünülen birşey 
değildir" diye konuş
tu.
"Pazarlığa girmeyiz" 
PKK ile bugüne 
kadar olduğu gibi 
bundan sonrada 
pazarlık yapar gibi 
bir yaklaşım tarzlarının 
olamayacağını belirten 
Erdoğan, "terör örgütü 
ile masaya oturacak 
kadar devlet ter
biyesinden uzak 
değiliz" açıklamasını 
yaptı.
Kültürel farklılıkları 
zenginlik olarak kabul 
ettiklerini belirten 
Başbakan, bölgeler 
arası ciddi dengesiz
likler olduğunu ve 
yatırımlar yaparak 
bunu gidereceklerini 
vurguladı.
Başbakan açıkla
malarında komutan
ların da tepkisini 
çeken Batman olay

larını da değerlendirdi. 
Bu olaylara senaryo 
olarak bakmadığını 
belirten Erdoğan, 
Seferihisar'da yaşanan 
olayın terör olayı 
olmadığını, Maçka'daki 
olayların terör kay
naklı olduğunu ve 
Doğu Karadeniz'i 
karıştırma gayreti 
bulunduğunu söyledi. 
Hükümetin saf ve 
samimi vatandaşların 
yanında olduğunu 
belirten Başbakan, 
"Türk vatandaşlığı üst 
kimliktir. Etnik ayrım
cılık değildir, Kürt 
olana Kürt değiK 
dayatması yapn >>

doğru değildir" diye 
konuştu.
Başbakan, ABD'li 
komutanların PKK 
konusunda 
önümüzdeki hafta 
yapacakları ziyareti de 
olumlu gelişme olarak 
niteledi.
Erdoğan, ABD'li komu
tanların kendisini 
ziyaret etmelerinin de 
gündemde olduğunu 
açıkladı.
Erdoğan önümüzdeki 
günlerde Terörle 
Mücadele Yüksek 
Kurulu'nu toplantıya 
çağırabileceğini ve 
bilgi alabileceğini 
söyledi.

Gûl'den AB've res:

İngiliz The 
Economist dergi-

malar karşısında 3 
Ekim öncesinde

EFE MOTOR
ŞİŞML - £RM€X 
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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. . — ---- -1

sine konuşan 
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül, 
Türkiye'nin.yeni 
koşul kabul 
etmeyeceğini 
söyledi. AB'ye rest 
çeken Gül, 
"Arkamızı döner 
gideriz" dedi. 
Ingiliz The 
Economist’in 
bugünkü sayısında 
yer alan haberde, 
Türkiye’nin Almanya 
ve Fransa’dan 
yapılan son açıkla-

duyduğu rahatsızlığı 
artık gizlemediği 
vurgulandı.
Haberde Dışişleri 1 
Bakanı Abdullah 'j 
Gül’ün dergiye 
geçen hafta verdiği ı 
bir demeçte, “Eğer | 
Avrupa Birliği, bize | 
tam üyeliğin 
gerisinde bir şey 
önerir ya da yeni 
koşullar getirirse 
bu kez bir daha dön
memek üzere çeker 
gideriz” dediği 
kaydedildi.

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ 5#
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Ağustos ayında 
Tüketici Fiyatları 
(TÜFE) yüzde 0.85, 
Üretici Fiyatları (ÜFE) 
yüzde 1.04 arttı. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) 
yapılan açıklamaya 
göre, Ağustos ayı 
itibarıyla yıllık artış 
ise TÜFE'de yüzde 
7.91, ÜFE'de yüzde 
4.32 olarak gerçek-

leşti.
Yılın 8 ayında fiyat 
artışları da tüketicide 
yüzde 2.87, üretici fiy
atlarında yüzde 2.18 
olarak hesaplandı. 
Ağustos ayı itibarıyla 
12 aylık ortalamalara 
göre yıllık enflasyon 
ise tüketici fiyatların
da yüzde 8.64, üretici 
fiyatlarında yüzde 
10.65 oldu.

Barbarosca

nde 
atsızlığı 
diği

şleri 
İlah
/e 
/erdiği 
“Eğer 
i, bize
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reni 
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çeker ı 
ji

I

leleri

-ERİ

İK

Ağustosla sigara zam şampiyonu
Ağustos ayının zam 
şampiyonu, fiyatı 
yüzde 31.63 oranında 
artan "Maltepe 
sigarası" oldu. Zamda 
sigarayı tavuk eti izle
di. İşte zam şampiy
onu ürünler: 
DİE'nin Tüketici Fiyat 
Endeksi'ne (TÜFE) 
göre, Ağustos'ta 
Maltepe sigarasını, 
fiyatı yüzde 31.03 
artış gören Samsun 
sigarası, 
yüzde 14.84 zamlanan 
tavuk eti ve yüzde 
13.07 oranında zam 
gören limon 
izledi.
Fiyatlar, yurtdışı 
kültür amaçlı turlarda 
yüzde 11.76, Monte 
Carlo sigarasında 
yüzde 10.02, hacca 
gidiş ücretinde yüzde 
5.41, şehir 
içi dolmuş ücretinde 
yüzde 3.37, 
mücevherde yüzde 
3.27, belediye 
otobüs ücretinde 
yüzde 3.04, yurtiçi bir 
hafta ve daha fazla

süreli 
turlarda yüzde 2.99 
oranında arttı.
No-frost buzdolabı 
fiyatı yüzde 2.79, kira 
ücreti yüzde 2.63, 
okul kitap ve dergi
lerinin fiyatı yüzde 
2.62 oranında 
artarken, 
benzinde yüzde 1.97, 
okul çantasında 
yüzde 1.82, şehirler
arası otobüs 
ücretinde yüzde 1.63, 
yumurtada yüzde 
1.56, ceviz içinde 
yüzde 1.21, 
özel dersane 
ücretinde yüzde 1.06 
oranında fiyat artışı 
gerçekleşti.
-FİYATI EN FAZLA 
DÜŞEN ÜRÜN: 
KAVUN-
Geçen ay fiyatı en 
fazla düşen ürün ise 
kavun oldu. Fiyatı 
yüzde
23.87 oranında ger
ileyen kavunu,yüzde 
21.93 ile dolmalık 
biber, yüzde 
16.62 ile karpuz,

yüzde 15.95 ile şeftali, 
yüzde 10.75 ile de 
patlıcan 
izledi.
Ağustos'ta fiyatı 
düşen diğer ürünler 
ise şöyle: 
"Bayan gömleği 
yüzde 9.62, bayan 
tişörtü yüzde 9.04, 
bayan ayakkabısı 
yüzde 8, 
elma yüzde 6.05, 
etek yüzde 5.86, 
tayyör yüzde 
5.82, süt yüzde 5.09, 
ilaçlar yüzde 4.72, 
çamaşır deterjanı 
yüzde 
4.45, takım elbise 
yüzde 4.41, domates 
yüzde 3.32, koyun eti 
yüzde

1.53, kahvaltılık 
tereyağı yüzde 1, 
beyaz peynir 
yüzde 0.36, domates 
salçası yüzde
0.24"
Bu arada, yıllık bazda 
Ağustos ayında fiyatı 
en fazla artan ürün 
de yüzde 35.82'lik 
artışla Maltepe 
sigarası oldu. Bunu 
yüzde 35.12'lik 
artış ile Samsun 
sigarası, yüzde 
32.94'lük artışla da 
yurtdışı kültür 
amaçlı turlar izledi. 
Yıllık bazda fiyatı en 
fazla düşen ürün ise 
fiyatı yüzde 47.17 
oranında gerileyen 
şeftali oldu.

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim.Geçersizdir. 

Gülsen BAYSAL
ELEMANLAR ARANIYOR

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

Deneyimli 
^AŞÇI ✓GARSON ✓ YIKAMAĞI 
ve ✓BAYAN KASİYER aranıyor. 

YEMEK+SSK+YOL DAHİL 
Müracaatların şahsen yapılması tercih olunur 

0.544 283 57 30 
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Barbaros BALMUMCU

Gemlikspor Genel Kaptam’m bulmuş
Gemlikspor nihayet iki sene sonra fut

bol şubesini yönetecek genel kaptanını 
bulmuş.

Geçen sene nedense bu mevkiyi kim
seye vermediler. Evet bir spor kulübünde 
, o kulübün hangi şubesi olursa olsun o 
şubeyi yönetecek bir genel kaptana 
ihtiyaç vardır.

Geçen sene 12 kişi içinden bir genel 
kaptanı seçemediler. Nedenini bilmiyo
rum! (Meraklısı vardı)

Bir genel sekreter, bir de muhasip ismi 
altında iki kişi Gemlikspor Kulübünü 
yönetti.

Bütün maçlara gidecek bir enayi 
gerekiyordu. O enayiliği de ben yaptım. 
Bu da benim Gemlik’i sevmemden ileri 
geldi.

Bunu hiç umursamadım. İnşallah bu 
seneki Genel Kaptan bu aciz duruma 
düşmez.

Geçen seneki muhasip Genel Kaptan.
Geçen seneki muhasip Mubayya
Geçen seneki muhasip Başkan Vekili
Geçen seneki muhasip Veznedar
Geçen seneki muhasip Genel Sekreter 

v.s.
İşte bir kişinin karıştığı vazifeleri 

yazdım. Ama ne varki!.. Can çıkar, Huy 
çıkmaz. Eğer hatırlanacak olursa kon
grede hiç vazifesi olmamasına rağmen 
Genel Sekreterin yapacağı, başkanın 
yapacağı kıonuşmaları yönlendiren kişi 
niye bu sene Genel Kaptanın işine karış
masın.

Genel Kaptan’ın vazifelerinden birini 
bugün yapamadığına şahit oldum.

Genel Kaptan, Hoca ve Malzemeci, bu 
üç kişi kafa kafaya vererek,2005-2006 
sezonu için ne malzemeler lazımdır diye 
bir liste hazırlarlar. Bu liste Genel 
Kaptan’la beraber yönetime arz edilir, bu 
iş karar altına alınır.

Malzeme ahmındada spordan anlıyan 
ve mubayya memuru ile beraberce alimini 
yaparlar, geçen seneki alınan eşofmanlar 
ve kramponlar bunun bir olumsuz 
örneğidir, pahalıdır vardır hikmeti ucuz
dur vardır illeti.

Genel Kaptan’ın vazifelerini burada 
yazmıyorum. Zira bir evvelki yazılarımda 
bunu defalarca yazmıştım.

Temennim bu sene inşallah olur.
Kumsas sahasının onanırıma 

başlanıldığını sevinerek izliyorum. Yanlız 
geçen sene parasını sayın Belediye 
Başkanının verip ben de belediye aracılıy
la 8 adet kazık ve tel örgü ile Kumsaz 
muhtarlıkta çalışan bayan ve beye teslim 
edilmişti.

Duyumuma göne bu kazıklar ve tel 
örgü maalesef aranıldığı halde konulan 
yerde yoklarmış.

Sayın Genel Kaptan geçen sezon tün- 
binde oturduğunuz yerden bu takımı bize 
bırakın nasıl şampiyonyapılır diye 
gürlediğinizi çok iyi hatırlıyor ve duydun 
haydi kardeşim. Meydan senin, söz senin 
seni ayakta alkışlamak istiyorum.

İdare heyetinde bulunan sayın Genel 
Sekreter ve futbol şubesi sorumlusu 
arkadaşlar lütfen Gemlikspor Kulübünün 
lokalinin yerini tesbit edin.

Gençleri nerede toplayacaksınız.
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‘Çabalamadan kilo verin’ Si
Fazla kilolardan diyet 
ve egzersiz yap
madan kurtulmak 
hepimizin rüyası. 
Oysa yapacağımız 
bir iki ufak değişik
likle bu bir rüya 
olmaktan çıkıyor. 
Hepimizin hayali 
değil mi, hiç uğraş- 
maksızın şu fazla 
kilolardan kurtula
bilmek? Ama tam 
tersine, ağır diyetler 
ya da yoğun egzersiz 
programlarıyla 
kendimize eziyet 
edip duruyoruz. 
Oysa ki bu türden 
radikal ve alışması 
güç değişiklikler yer
ine, yapacağınız 
birkaç basit ve acısız 
değişiklikle vücud
unuzu bir şekle sok
manız çok da zor 
değil.
Hikayenin özü hep 
aynı. Yağ yakmak 
için, kalori yakmanız, 
bunun için de daha 
aktif hale gelip, 
normalden az yem
eniz gerekiyor.
Tamam kulağa hiç de

eğlenceli gelmiyor 
ama gene de aç 
kalmadan ve kendi
nizi spor salonların
da helak etmeden 
kilo verebilirsiniz. 
Yarım kilo yağda 
3500 kalori bulunuy
or. Bir ayda 2 kilo 
vermek için tek yap
manız gereken aşağı
daki 7 öneriden 
4'ünü benimseyip 
her hafta uygula
manız. Bu önerilerin 
her biriyle 875 kalori 
daha az alırsınız. 
Dördünü beraber 
uygulamaktan bah
setmiştik, yani hafta
da tam 3500 kalori 
oluyor. Böylece kilo
lardan emin adımlar

la kurtulmuş oluyor
sunuz.
Hazırlıklı olun 
Yiyeceğinizi 
beraberinizde 
taşıyın. Böylece bir 
dahaki sefere mid
eniz kazınmaya 
başladığında, bir 
büfe ya da bakkala 
dalıp elinizde abur 
cubur bir şeylerle 
dışarı çıkacağınıza, 
açlığınızı daha az 
kalorili bir seçenekle 
bastırabilirsiniz. 
Mesela haftada 
sadece 4 kez, 
normalde yediğiniz 
bir bar çikolatayı bir 
elmayla değiştirmek
le 875 kalori eksik 
almış olacaksınız.

Tabii bu kural sadece 
elma için geçerli 
değil. Bunun yerine 
armut, muz, ya da 
herhangi başka bir 
meyva yiyebilirsiniz. 
Seyretmeyin, 
yürüyün
Haftanın 4 günü tele
vizyon seyretmeye 
ayırdığınız yarım 
saatten feragat edin. 
Şöyle yarım saatlik 
bir yürüyüşle 228 
kalori yakabilirsiniz. 
Yürüyüşe bir 
arkadaşınızı da davet 
edin. Böylece sıkıl
mazsınız. Hele bir de 
çağırdığınız kişi hoş
landığınız biriyse, o 
zaman bu yürüyüşün 
düzenli bir egzersize 
dönmesi daha da 
kolay olacaktır. Ne 
giydiğinize falan 
aldırmayın. Rahat bir 
şeyler ve rahat bir 
çift spor ayakkabı 
ihtiyacınız olan tek 
şey. Susama 
olasılığınıza karşı 
yanınıza bir şişe su 
almakta fayda var. 
Ama yanınıza cüzdan

almayın ki, yürüyüş 
sonrası dondurma 
yeme riskini ortadan 
kaldırmış olun. 
Susadınız mı?
Su için 
Susuzluğunuzu 
gidermek için gazlı 
içecekler, şekerli 
meyva suları yerine 
suyu tercih edin. Her 
bir kutu kolada 7 
çaykaşığı kadar 
şeker bulunur.
Günde 1 tane daha 
az kola içmekle haf
tada 903 kalori daha 
az almış olacaksınız. 
Diyet içecek 
seçeneği de bulun
makta ama tat
landırıcılarla ilgili 
olumsuz söylentileri 
dikkate alacak olur
sak, su ve sodaya 
sarılmakta fayda var. 
Daha yavaş yiyin 
Beyniniz, yemek 
yediğinizi siz yemeye 
başladıktan 10 daki
ka sonra algılar.
Bunun anlamı şu: 
Eğer daha yavaş 
yerseniz, beyniniz 
doyduğunuzu daha

çabuk anlar. Bu da 
her öğünde daha az 
yemek yiyeceğiniz 
anlamına gelir. Bu 
basit hileyle günde 
en az 125 kalori daha 
az alabilirsiniz.
Ancak önce televizy-, 
onu kapatıp masaya 
oturun ve lokmaları 
çok iyi çiğneyin. 
Günde 125 kalori 
eksik yiyerek, hafta
da 875 kalori daha az 
alabilirsiniz.
Bisiklete atlayın 
En son model, 20 • 
vitesli şık bir bisiklet 
olmak zorunda değil 
bisikletiniz. Ama her 
Cumartesi ve Pazar 
yapacağınız birer 
saatlik bisiklet 
sürüşüyle toplam 
875 kalori yaka
bilirsiniz. Eğer bunu 
yapamıyorsanız, bu 
hafta sonu fitness 
çalışmasını parçalara 
ayırabilirsiniz.
Mesela haftada dört 
kez yapacağınız 15 
dakikalık kısa bisik
let seyahatleri de 
aynı işlevi görür.
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HAÇIN ™
Yazan : Zebercet COŞKUN
«Çocuklarımız gün günden tükeniyor!..» 
«Kimini gözümüzün önünde öldürüyor

lar!»
«tanrı almadı canımızı!»
«Gidenler, ölenler sevgili kullarıymış 

Tanrının!»
«Daha ne güne dek dayanacağık?»
Sıcak çorbaya üşüşüvermişlerdi.
Yol boyunca söylendi Karabit kendi kendine. 

«Bunun acısını yanımıza koymazlar. Sonu yok, 
kurtuluş yok artık. Hür Kilikya devleti yok artık. 
Olamaz, olamayacak... Böyle soysuzlaşan bir 
Ermeni milletinden Tanrı bile elini çeker... Karşı 
tepedeki top birken iki oldu... Yarın ne olur, onu 
da tanrıdan başkası bilmez.»

Bur gün sonra Develi'den 7,5'luk bir top daha 
geldi. Onu da Maraş yolu üstündeki Tolambaç 
denilen tepeye yerleştirdi çeteler. Tolambaç 
tepesi Amerikan mektebinin az yukarısındadır, 
Haçin kasabasının bir bölümü ve kalenin bir 
yanı görünür oradan. Top olanca hızı ile görü
nen yeri dövmeye başladı.

Karabit, Cebeciyan'ı çağırttı.
iki çuval dolusu un buldurttum. Kaleye 

ulaşsın. Taşıt!.. İslamlarla sen ilgileneceksin, 
Ohannes değil! Aşağı jandarma dairesi en 
çabuk zamanda hazırlansın! Oraya getirilecek
ler. Her biri hakkında bilgi isterim senden... Her 
biri hakkında..

«Kurda kuzu teslim ettiğimi biliyorum, ama 
yapılacak başka bir şey yok!»

Süleyman Manastır üstlerinde, top başında... 
Bu cephede Haçin'li bir o var. İsmail ve ötekiler 
Tolambaç tepesinde, Obruk ve Feke yolunda 
dövüşüyorlar. Manastırın üstünden Haçin 
olduğu gibi görünür ve de kadınların çığlıkları 
bu tepeden olduğu gibi işitiliyor. Tolambaç

tepesinde dövüşen bilmez bunları; onlar kaleyi 
tepeden görürler. Feke yolundakiler, Obruk 
üstündekiler dövüştüğü askeri görür, onu bilir. 
Süleyman'ın içi içini yiyor. Bu işi bir sona 
vardıramamanın huzursuzluğu içinde. Şu kadın 
çığlıkları, şu çocuk sesleri... Bir kesilse... Ölsel- 
er keşke... Tümünü kalenin duvarı önüne dikili
seler, kurşuna dizseler, ama böyle bağırt- 
masalar!.. Ne olup bittiğini bilen yok... Bir kadın 
sallandı kalenin tepesinde onu gördüler...
Dayanılmaz şeyler oluyor içerde. Gözle görü
neni bunu anlatıyor, kulağa erişeni bunu belir
liyor. Neden bekliyor Doğan bey? Ağır 
kalmasının nedeni? Bilmiyorlar, kızıyorlar, 
deliriyorlar.

Hiç biri Süleyman gibi çılgına dönemez. 
Haçin'lidir Süleyman. Doğma büyüme... Haçin'in 
taşı toprağı gönlüne çizilidir, çakılıdır. İçerdekil- 
er tüm dost, ahbap, hısım, akraba. Bir de bacısı 
var içerde, kucağında bebesiyle... O ikisi orda 
oldukça ötekileri düşünse de yanamıyor bacısı 
gibi, bacısının bebesi gibi... Bebe de bir yana 
ille Sultan. En sevgilisi... daha ne oldu gelin 
olalı? Olmayayıdı... Vara oturayıdı yıllar yılı 
evde. Evde kalayıdı... Rumlu'da anasının, 
babasının yanında olurdu şimdi. Yine Haçin 
önünde dövüşürdü Süleyman,ama şu yüreğini 
burup, duran şey belki de böylesine acı vermez
di. Namuslar gitti... Ölüm çok iyi... Namus gitti.,. 
Ölüm dediğin bir kez olur. Keşke ölseler, keşke 
namusları gitmeden ölseler. Top başında İçi 
geçiyor Süleyman'ın arada. Korkuyla uyanıyor. 
Hep aynı düş... Hep aynı... Haçin'e iniyor, elinde 
silahı Ermeniler açılıyor o geçerken. Çekiliyor
lar... Evlerinin önünde, kapıyı vuruyor. Bir baş 
uzanıyor camdan. Süleyman hiçbir şey 
söylemiyor. Sultan ona bakıyor, o Sultan'a... 
Sonra tüfeği doğrultup sıkıyor kurşunu... Bir 
daha, bir daha,bir daha... Ter İçinde uyanır 
Süleyman. Uyku ne zaman bastırsa böyle 
sıkıştırır, böyle ter İçinde bırakıp terk eder onu. 
Ondan sonra Manastırın bahçesinde bir aşağı 
bir yukarı gezinerek sabahlar. Gün ışır, gün 
kavuşur, Süleyman'ın gözü hep Haçln'dedlr.

Bugün de gözlüyor içersini. Sokaklarda kimsel
er yok. manastırın ordan her şey tek tek seçilir. 
İşte Sultangilin ev. Perdeler inik, kafesleri, 
kapısı kapalı. Üst katta Arşoloz hanım oturur, o 
da mı terk etti evi? Hiç kıpırtı yok, geceleri de 
hiç ışık yanmaz... Sokaklarda askerler, jandar
malar dolaşıyor... Yine başladılar... Yine... 
Zaman zaman gökleri tutan şu çığlıklar 
olmasa... Emir gilan tanımayıp, inesi geliyor 
aşağı o zamanlar. «Belki de bile bile üstlerine 
gidiyorlar... Bize duyurtmak için... Yaşadıklarını 
bilelim de duralım durduğumuz yerde diye... 
Bıçağın ucu bacımın böğründe... Bir adım öne 
atsam, saplayacak. Nasıl atarım adımımı? 
Bağlanır kalırım olduğum yere... Belki de düzen 
bu... Gavurun bir düzeni, ama işine yarıyor... J 
Yüzlerini hiç görmedik, yalnız seslerini işitiyok 
zaman zaman. Neredeler? Onlara neler ediyor- 
lar? Ama yaşıyorlar, bunu biliyoruz. Dayak atıy
orlar, işkence ediyorlar, bir şeyler ediyorlar 
günde kaç kez...<Ama öldürmüyorlar... Ya da 
teker teker kesiyorlar. Duyurta duyurta...

Topun başındaki yerime aldım o sabah. Her 
şey hazır... Yine kaleyi dövmeye başlayacağız, j

Dur ateşleme! Bak sesler var...
Dürbünle baktık ama, dürbünsüz de 

görünüyor. Kalenin kapısı açık. Çıkanlar var. Allı 
yeşilli... Kadınlar... Çocuklar da var yanlarında. 
Haçin kuşatılalı beri kadınlarımızı ilk kez görüy
oruz. İkişer üçer olmuşlar, mektep sırası gibi,. 
Kapıdan çıkıyorlar, çıkıyorlar. Üpüryantümü... I 
Çarşaf ne yok üstlerinde. Entaricek... Üçü dördü 
birden çıkıyorlar kapıdan ama belli, rahat bir 
çıkış değil bu. Belli ki dürtükleniyorlar, İtiliyorlar. 
içerden. Kimisi iki büklüm kalıyor, sonra doğrul
tuyor belini, kimini yanındaki kadınlar kolların
dan sürüklüyorlar. Yokuş aşağı inmeğe f \
başladılar... Nereye? Bedenime ter bastı, ense 
kökümden kuyruk sokumuma doğru bir sıcaklık l 
yayıldı. Sıtma tutar gibi titriyorum. Bir yanıyo
rum, bir donuyorum; birkaç saniyenin içinde 
oluyor bunların tümü, içim bulanıyor.

Devamı Var..
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Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof Dr.

I Serhat Bor'un 
koordinatör
lüğünde, Ege 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi

Gastroenteroloji 
Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr Tankut İlter 
ve Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim 
Dah'ndan Uz. Dr. 
Gül Kitapçıoğlu 
tarafından Türkiye 
genelinde 
yürütülen çalış
mayla hastalığın 
görülme sıklığı 
oranı ve detaylı bil
giler ilk kez ortaya 
konuldu.
Çalışma kapsamın
da Türkiye nüfusu
nun yüzde 55.9'unu 
içeren 20 il 
merkeziyle bir ilçe 
ye bir köyde Devlet 
İstatistik
Enstitüsü'nün 
yardımıyla rasgele 
seçilen 3214 
erişkine 108 soru
luk anket uygu
landı. Araştırmayla 
ilgili bilgiler veren 
Prof. Dr. Serhat 
Bor, çalışma sonu
cuna göre fonksiy
onel bağırsak 
hastalığı sıklığı 
görülme oranının 
yüzde 22.4 
olduğunu açıkladı. 
Kadınlarda (yüzde 
28.6) erkeklere 
(yüzde 16.1) göre 
bağırsak 
hastalığının daha 
sık rastlandığına 
dikkat çeken Bor, 

sonuçlarla ilgili 
şunları söyledi: 
"En sık rastlanan 
alt grup hastalıklar
dan şişkinlik yüzde 
14.4 (kadınlarda 
yüzde 18.5, erkek
lerde yüzde 10.3), 
kabızlık yüzde 8.7 
(kadınlarda yüzde 
12.1, erkeklerde 
yüzde 5.3), hassas 
barsak hastalığı 
yüzde 2.7 (kadınlar
da yüzde 3.7, 
erkeklerde yüzde 
1.6) bulunmuştur. 
Bütün bu sayılan 
alt grup hastalıklar, 
kadınlarda anlamlı 
olarak sık 
görülmüştür." 
Cinsiyet farkı 
bulunmayan gaita 
kaçırma rahatsı
zlığıyla ilgili açıkla
ma yapan Prof. Dr. 
Bor, bunun ciddi 
bir sağlık sorunu 
olduğunu söyledi. 
Utanma gibi neden
lerle bu hastalığın 
göz ardı edildiğini- 
kaydeden Bor, 
hastalığın toplum
da yüzde 3.3 gibi 
yüksek bir oranda 
görüldüğünü vur
guladı.
Öte yandan, çalış
mada Türkiye'de 
reflü hastalığının 
görülme sıklığının 
da yüzde 22.3 
oranında bulun

duğunu ifade eden 
Bor, oldukça yük
sek olan bu oranın, 
daha önce İzmir ve 
Moskova'da yaptık
ları çalışmaların 
benzeri olduğuna 
değindi. 
Fonksiyonel 
sindirim sistemi 
hastalıklarının dok
torlar tarafından 
dahi sıklıkla 
karıştırıldığını 
kaydeden Bor, "Bu 
gruba irritabl bağır
sak sendromu 
(yanlış olarak 
spastik kolit) adı 
verilmektedir. 
Türkçeleştirilmiş 
ismiyle 'hassas 
barsak hastalığı' 
denilebilir. Alt grup 
hastalıklarına kabı
zlık, bazı ishal tür
leri ve gaz/şişkinlik 
girer. Pratisyen 
hekimlerin 4. sıklık
ta, gastroenteroloji 
uzmanlarının ise en 
sık gördüğü 
hastalıktır" dedi. 
Türkiye'de bağırsak 
hastalıklarının 
yüzde 22.4 
oranında olduğunu 
dile getiren 
Prof. Dr. Serhat 
Bor, bağırsak prob
lemleri yaşayan 
kadınlarda şişkinlik 
oranının yüzde 15 
oranında olduğunu 
belirterek,

"Hanımlar hep 
büyük giyinin der, 
haklıymışlar" dedi. 
Kabızlığın 
Türkiye'de 
neredeyse 
büyük bir sorun 

olduğunu ve yap
tıkları araştırmada 
yaklaşık yüzde 10 
seviyesinde ortaya 
çıktığını belirten 
Prof. Dr. Bor, "Son 
derece ciddi şeyler. 
Kabızlık tanımı son 
derece katı bir 
tanımdır" dedi. 
Prof. Dr. Serhat 
Bor, bağırsak 
hastalıklarının böl
gelerdeki dağılımı 
için şu 
bilgileri verdi: 
"Marmara yüzde 
26.3, Karadeniz, 
yüzde 17.5, Ege 
yüzde 22.6, İç 
Anadolu yüzde 
20.1, Akdeniz 
yüzde 17.3, Doğu 
Anadolu yüzde 
27.7 ve Güney 
Doğu Anadolu 
yüzde 22.5."

Bor, bölgelere göre 
şişkinlik oranına da 
şu şekilde açıkladı: 
"Marmara yüzde 
18.6, Karadeniz 
yüzde 12.9, Ege 
yüzde 14.3, İç 
Anadolu yüzde 
11.3, Akdeniz 
yüzde 8.8, Doğu 
Anadolu yüzde 
16.3 ve Güney 
Doğu Anadolu 
yüzde 13.8" 
Prof. Dr. Bor, böl
geler göre kabızlık 
oranının ise, 
Marmara yüzde 
10.3, Karadeniz 
yüzde 5.4, 
Ege yüzde 6.4, 
İç Anadolu yüzde 

8.6, Akdeniz 
yüzde10.5, Doğu 
Anadolu yüzde 
10.6 ve Güney 
Doğu Anadolu 
yüzde
11.9 olarak aktardı. 
Bor, Türkiye'de 
yolda yürüyen her 
33 kişinin altına 
kaçırdığını ileri 
sürdü.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 5131308
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 1414
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

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
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• OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 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 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 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

1 1 AKCAN PETROL 613 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
3 EYLÜL 2005 Cumartesi 
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELÎ YAYIN 
YIL : 33 SAYI: 2226 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ALTAN 1TB CAR ET
Demirdöküm Doğalgaz Kombi ■ Doğalgaz Kazanları- Brülörler - Radyatör - Doğalgaz 

Sobaları • Slip Klimalar- Doğalgaz tesisat döşeme işleri - Her Çeşit Sıhhi Tesisat-
40 YILLIK 

TECRÜBE ve 
GÜVEN

Evlere-işyerlerine* Sitelere 
Garantili Doğalgaz 
bağlama Hizmetleri

ALTAN TİCARET 
İstiklal Cadde No: 49 

Tel. 513 12 81 GEMLİK

ı
GEMLİK SHOP

BUGÜN nCILlVORg
flCiLisımızn bekliyoruz 

0 15 YAŞ ÇOCUK 
GİYİMİNDE

ARADIĞINIZ HERŞEY!
Uy Rçılış nedeniyle tüm satışlonmız 

KR€Dİ KARTINA 6 AV VAD€LİDİR.
3 Eylül 2005 Cumartesi günü Saat: 15.oo’de 

Balıkpazarı 1 Nolu Cad. No:87 
(Balıkpazarı Cami karşısı) - GEMLİK 

Te/: 0.224 513 65 28



“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. 
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Tutuklu Aileleri Yakınları Demeklerinin düzenlemek istediği eylem, yapılamadı

Kadri GÜLER
kadrr_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gergin Gün
Dün geçtiğimiz yıllar da olduğu gibi yine 

gergin bir gün yaşadık.
İlçeye giriş ve çıkışlar güvenlik güçlerince 

tutulmuş, sıkı bir kontrol vardı.
Sanki ilçede sıkı yönetim ilan edilmiş gibi 

yüzlerce polis kentin dört bir köşesinde 
görevdeydi.

Bu durum, insanda istemese de tedirginlik 
ve gerginlik yaratıyor.

PKK bölücübaşısı Abdullah Öcalan’ın 
İmralı Adası’nda tutuklu bulunması nedeniyle 
Gemlik PKK yanlıları tarafından merkez kabul 
edildi.

Her yıl, ya kürt kökenli bölücü partiler 
Gemlik’te basın toplantısı yapmak istiyor, ya 
da bir başka yandaş grup eylem koymak isti 
yor..

Devlet buna izin vermiyor.
Yani demokratik olarak yapılmak istenen bir 

gösteri amacını aşacak düşüncesiyle engel
leniyor.

Bu kez yine gerginlik yaşanıyor.
Eylem düzenlense de gerginlik, düzenlen

mese de gerginlik...
Bu durumda ilçe esnafı dün stres içindeydi, 

sokağa çıkan halkta...
Dışarıdan gelenler olayları bilmediği için 

‘Gemlik’te ne oluyor’ diye gerginliğe girdi.
Gemlik’in silahlı olaylar nedeniyle kötü olan 

imajına bir yenisi daha eklendi.
Neyse ki sakin bir gün geçirildi.
Birçok aile çocuklarını sokağa bırakmadı.
Dün pazardı..
İskele’deki lokantacı esnafı, pazarı iple 

çekiyordu ama, bu hafta olağanüstü durum 
nedeniyle istekleri kursaklarında kaldı.

Gelecek yıl aynı oyunu izleyeceğiz galiba...

Üç yıldır bölücü güçler tarafından Gemlik’te düzenlenmek isteyen 
gösterilere izin verilmemesine karşın, Gemlik’e gelmek için yur
dun çeşitli yerlerinden yola çıkanlar İl sınırından içeri alınmadı. 
Dün, İmralı’da tutuklu bulunarr bölücü başı Abdullah Öcalan’a 
destek vermek isteyenler, umduklarını bulamadılar. Gemlik, geniş 
güvenlik önlemleri nedeniyle, gergin bir gün yaşadı. Sayfa 3’de

/'IMS ili w
Gemlik dün gergin bir gün yaşadı. TAYAT tarafından ilçemizde düzenlenmek 

ştenen eyleme izin verilmemesine karşın ilçemizin çeşitli yerlerinden gelmek 
veriı^edUGeniş güvenlik önlemleri gün-böyunca devam etti
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Ebru Gündeş fırtınası esecek
Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 83. yıldönümü hazırlıkları
başladı. 8-11 Eylül günlerinde kutlanacak olan Kurtuluş Şenlikleri İçirt 
Romanya, Makedonya, Kıbrıs’dan folklor ekipleri geliyor. Şenlikler; 
sırasında 40 yoksul çocuk sünnet ettirilecek. 11 Eylül günü ise İskele. 
Meydanı’nda Ebru Gündeş, Gemlikli hayranlarını coşturacak. .

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 2’de

mailto:kadrr_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Horinstip... (1)
Taktım bu hormon işine..
Çünkü hormonlu gıdalar yeni bir insan türü 

yarattı.,
Horinstip.. “Hormonlu insan türü”
Bu horinstipler çok tehlikeli.. 

Düşünmüyorlar.. Sorgulamıyorlar. 
Sevmiyorlar.. Saymıyorlar..

Şimdilik ABD’de yoğun miktarda bulunu 
yortar. Dünyaya yayılırlarsa kötü.. Çünkü bu 
ülke bizim. Bu dünya bizim. Horinstiplerin 
yayılmasını önlemek için hormonlu gıdadan 
kaçınmak şart.Kaçınmak için de neyin ne 
olduğunu bilmek gerekiyor. Bilmek de yetmi 
yor. Ciddiye almak gerekiyor. Hormonlu 
gıdalar nasıl anlaşılıyor?

Domates çekirdeksiz ve içi vıcık vıcıksa, 
patlıcan içi süngerimsi ve çekirdeksizse, 
kabak çekir deksizse, biber aşırı büyük ve 
etliyse, çekirdek evi boş, etli kısmı sertse, 
patates şekilsiz ve patates yumrularryapışık- 
sa, içinde kararmalar varsa, karpuz çekirdek 
yerleri boşsa hormonlu olduğu anlamına geli 
yor. 15 Ekim-10 Kasım ve 10 Nisan-5 Mayıs 
tarihleri arasında domates, 15 Kasım-15 Mayıs 
tarihleri arasında patlıcan ve 1 Kasım-15 Mayıs 
tarihleri arasında kabak yenmemesi öneriliyor.

Hormonun insan vücudunda kalıntı bırak
tığı, sağlığı tehdit ettiği, kansere davetiye 
çıkardığı yönünde bilimsel bir bulgu olmasa 
da tüketici hormon konusunda tedirgin. Yeterli 
denetimin yapılmadığına inanıyor. Tüketiciye 
yapılacak tek tavsiye, kış gıdalarını kışın, yaz 
gıdalarını yazın tüketmeleri...

Bilinçsiz kullanılan tarım ilaçları, saç 
dökülmesinden kansere kadar pek çok sağlık 
sorununa kapı aralıyor. Sadece insan sağlığı
na değil toprağa, suya ve diğer canlılara da 
zarar veriyor.

Bitkilerdeki ilaç kalıntısı, kullanılan ilacın 
cinsine, çevre koşullarına, ilâcın ayrışma süre
sine, bitkinin türüne, ilacın veriliş tarihi ile 
hasat zamanı arasındaki süreye bağlı olarak 
değişiyor. Kabul edilebilir kalıntı miktarları 
ülkeden ülkeye de farklılık gösteriyor.

Belirlenen değerler genellikle yetişkin bir 
insanın vücut ağırlığı ve günlük ortalama tüke
tim miktarı baz alınarak saptanıyor. Oysa bu 
ağırlığın çok altında olan bebekler ve çocuklar, 
hem dokularının yetişkinlere göre daha has
sas olması, hem bağışıklık sisteminin yeni 
kuruluyor olması, hem de yaş ve kuru sebze 
ve meyveyi daha çok tüketen grupta olmaları 
nedeniyle risk altında bulunuyor.

Kanser ve kan hastalıklarına yakalanma 
yaşı günümüzde çocuk yaşlara kadar indi.

Acil önlem almak zorunlu..
Ancak kimiz umurunda..
Tarım Bakanlığı çiftçilerin bilgilendirilmesi 

konusunda etkisiz kaldığı için ilaç firmaları ve 
bayiileri gereksiz ve yanlış ilaç kullanımını 
pompalayarak bilinçsiz çiftçiyi ticari açıdan 
sömürüyor.

15 bin çeşidi aşkın katkı maddesi bulunu 
yor. Asesülfam K, Kafein, Aspartam, 
Antioksidan, Olestra, yapay renk maddeleri, 
Nitrit ve Nitratlar, yüzlerce ürüne uygulanan 
katkı maddelerinin başında yer alıyor. Hazır 
gıdalardan dondurmalara, çikolatadan gofrete, 
dondurulmuş ürünlerden konserve balıklara 
kadar binlerce gıdaya katkı maddesi konulu 
yor.

Katkı maddelerinin yanlış kullanımı ve 
zararsız limitlerin üzerine çıkılması, kalp 
hastalıklarından kansere, cilt hastalıklarından 
sindirim bozukluklarına kadar tüyleri diken 
diken eden hastalıkların yanısıra, uykusuzluk, 
kaşıntı, mide bulantısı, sinirlilik ve alerjiye yol 
açabiliyor. Devamı yarın....

Kurtuluş Şenlikleri ses getirecek

Ebru Gündeş 
fırtınası esecek

Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 83. yıldönümü 
hazırlıkları başladı. 8-11 Eylül günlerinde kutlanacak olan 
Kurtuluş Şenlikleri için Romanya, Makedonya, Kıbrıs’dan 
folklor ekipleri geliyor. Şenlikler sırasında 40 yoksul çocuk 
sünnet ettirilecek. 11 Eylül günü ise İskele Meydanı’nda 
Ebru Gündeş, Gemlikli hayranlarını coşturacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik’in düşman 
işgalinden 
kurtuluşun 
83.ncü 
yıl dönümü 
etkinliklerinde 
düzenlenen 
Kurtuluş 
Şenliklerinde 
bu yıl Ebru Gündeş 
fırtınası esecek. 
Kurtuluş etkinlik
lerinin her yıl 
daha iyi yapılması 
için çalıştıklarını 
söyleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, üç gün 
sürecek olan 
kurtuluş şenlik
lerinde birbirinden 
güzel gurupların 
İskele Meydanı’nda 
gösteri yapacak
larını duyurdu. 
İlk olarak 8 Eylül 
Perşembe günü 
akşamı 4 genç 
kızdan oluşan Hepsi 
gurubunun gençleri

coşturacağını 
söyleyen Başkan 
Turgut, 9 Eylül 
Cuma günü 
yapılacak kortej 
yürüyüşüyle 
şenliklerin başlaya
cağını duyurdu. 
Makedonya, Kıbrıs 
ve Romanya'dan 
gelecek folklor 
ekiplerinin yanı 
sıra yurdun 
çeşitli yerlerinden 
gelecek folklor 
ekiplerinin de 
katılımıyla 
gösteriler 
yapılacak.
Ayrıca, 
Romanya'nın 
Köstence Valisi ve 
eşiyle Ticaret 
Odası Başkam'nın 
da Kurtuluş 
Şenliklerine 
katılacaklarını 
bildiren 
Başkan Turgut, 
Romanya'dan 
gelecek 40

çocuğun misafir 
edileceklerini 
söyledi.
Her yıl birbirinden 
değerli sanatçıların 
konuk olduğu 
Kurtuluş 
Şenliklerinde 
bu yıl Ebru

ELENİN ARANIYOR

15 ■ İS yo; orası 
boyonelemonoranıyor, 
Tel: 513 18 02 - 03

Gündeş fırtınası 
esecek.
11 Eylül Cuma 
günü akşamı İskele 
Meydanı’nda 
sahne alacak olan 
Ebru Gündeş 
hayranlarım 
coşturacak.

«M
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, J

Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 11

Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26
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Tutuklu Aileleri Yakınları Derneklerinin düzenlemek istediği eylem, yapılamadı

Üç yıldır bölücü güçler tarafından Gemlik’te düzenlenmek isteyen gösterilere 
izin verilmemesine karşın, Gemlik’e gelmek için yurdun çeşitli yerlerinden 
yola çıkanlar İl sınırından içeri alınmadı. Dün, Imrah’da tutuklu bulunan 
bölücü başı Abdullah Öcalan’a destek vermek isteyenler, umduklarını bula
madılar. Gemlik, geniş güvenlik önlemleri nedeniyle, gergin bir gün yaşadı.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Tutuklu Aileleri 
Yakınları 
Derneklerinin 
Gemlik'te ortaklaşa 
düzenlemek istedik
leri eylem yürüyüşü 
nedeniyle, Gemlik 
dün olağanüstü 
bir gün yaşadı.
Bursa Valiliği'nin 
yürüyüş için izin ver

memesi üzerine 
yurdun çeşitli yer
berinden Gemlik’e 
gelmek için hareket 
eden TAYAD’çılar ve 
destekçileri, yollarda 
ahkonarak, Bursa 
il sınırlarına 
sokulmadılar.
Gemlik’te olası bir 
eyleme fırsat ver
memek için dün 
Gemlik’te olağanüstü 
bir gün yaşandı.
Gemlik ve Bursa 
polisinde izinler 
kaldırıldı.
Önceki geceden 
başlayarak, Gemlik 
giriş ve çıkışları 
güvenlik güçlerince 
tutuldu.
Şüpheli tüm araçlar 
aranırken, 
İstanbul’dan Gemlik’e 
gelen feribot 
yolcuları da arandı.
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TAYAD tarafından ilçemizde yapılmak istenen yürüyüşe izin verilmemesine karşın, yurdun 
çeşitli yerlerinden Gemlik’e gelmek için yola çıkan eylemciler il sınırları içine sokulmadı. 
İlçemiz dün olağanüstü bir gün yaşadı. ( Fotoğraf : Seyfettin ŞEKERSÖZ)

İzin verilmemesine 
karşın Gemlik’te 
toplanılacağı 
istihbaratını alan 
emniyet güçleri 
ilçeye takviye 
yaptı.
Sivil ve resmi 
üniformalı yaklaşık 
500 polisin görev 
yaptığı sanılan 
dünkü kontroller 
gece boyu sürdü.

KUŞ 
UÇURTMADILAR 
Pazar günü sabahın 
erken saatlerinde il 
çeye gelen polis ekip
leri, gün boyu adeta 
kuş uçurtmadılar. 
Ankara ve İzmir 
tarafından gelecek 
araçların sıkı şekilde 
kontrolleri yapılırken 
Bursa Terminalinden 
Gemlik’e hareket 
eden otobüs ile 
minibüslerde de 
kimlik kontrolleri 
yapıldığı öğrenildi. 
Bursa Terminali 
çıkışında ve Kurtul 
Köyü mevkii ile 
Gemlik girişinde jan
darma tarafından 
sıkı kontroller yapıldı, 
ilçe içinde devamlı 
şekilde denetim 
yapan polis ekipleri, 
hükümet binası 
önü ile İskele

Meydanı’nda geniş 
güvenlik önlemleri 
aldılar.
İki panzerlerin de 
geldiği Gemlik’te 
olası eylem için Çarşı 
Meydanı’nda HADEP 
İlçe merkezinin 
bulunduğu Batum İş 
Hanı çevresinde de 
önlemler arttırıldı. 
Öğle saatlerine kadar 

her tür önlemin alın 
dığı İskele Meydam’n 
da polis ekipleri 
kumanyalarını yediler 
İlçe içinde gün bo 
yunca hiçbir olum
suz eylem gözlenmez 
ken, İskele Meydanı 
’nda bulunan restau- 
rant işletmecileri iş 
yapamamaktan 
şikayetçi oldular. 
Atatürk ve Emin 
Dalkıran Kordonları 
na gezinti yapmaya 
çıkan vatandaşlar alı
nan geniş güvenlik 
önlemlerini görünce 
şaşırdılar.
GERİ DÖNDÜLER 
ilçede sıkı güvenlik 
önlemleri alan ekip 
ler, görevlerini geç 
saatlere kadar sürdür 
dükten sonra 
Bursa’ya geri
döndüler.
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Kurtuluş Şenlikleri etkinlikleri kapsamında, 9 Eylül günü sünnet şöleni yapılacak

40 çocuk sünnet olacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediye 
si'nin her yıl 
geleneksel olarak 
düzenlediği sünnet 
şöleni 9 Eylül'de 
yapılacak.
Yaklaşık 40 
çocuğun sünnet 
ettirileceği 
şölende çocuklara 
elbiselerini Başkan 
Mehmet Turgut

dağıttı.
Ayakkabı, çorap, iç 
çamaşırı, gömlek 
ve sünnet 
şapkasından 
oluşan sünnet 
malzemelerini 
çocuklara kendi 
elleriyle dağıtan 
Başkan Turgut, 
9 Eylül Cuma günü 
sünnet çocuklarının 
Bursa gezisine

götürüleceğini 
söyledi.
Aynı zamanda 
Gemlik'in 
Kurtuluş şenlik 
lerinin başlangıcı 
olan 9 Eylül'de 
ayrıca Mehter 
Takımı eşliğinde 
kortej yürüyüşü 
yapılacağını 
duyuran Başkan 
Mehmet Turgut,

"İstiyoruz ki sünnet 
şölenimize daha 
çok katılım olsun, 
en iyisi olsun. 
Sünnet şöleninde 
kurtuluş etkinlik 
lerine gelecek 
olan Romanya, 
Kıbrıs ve 
Makedonya ile 
yerli folklor ekipler
imizde gösteri 
yapacaklar" dedi.

Aktürk Ailesinin mutlu günü

Atahan, 
erkekliğe
adım attı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kumla denizden 
Balık Restaurant'ın 
sahibi Orhan Aktürk 
ile eşi Saime Aktürk 
torunlarının ilk 
mürüvvetini 
görmenin mutlu
luğunu yaşadılar. 
Düğünde Anne 
Melike ile Baba 
Tuncay Aktürk 
oğulları Atahan'ın 
hem sünnet 
düğününde 
misafirlerle birlikte 
hem oynadılar, hem 
de Atahan'ın doğum 
gününü kutladılar. 
DYP Kumla Belediye

Meclis Üyesi olan 
Saime Aktürk’ün 
torununun 
sünnetine yaklaşık 
bin kişi katılırken, 
eski Bakanlardan 
Turhan Tayan, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, DYP İlçe 
Başkanı Faruk Güzel 
ve Kumla eski 
Belediye Başkanı 
Ömer Bal da katıldı. 
10 yaşına girmenin 
mutluluğunu yaşa 
yan Atahan Aktürk, 
isminin baş harfin 
den oluşan pastayı 
annesi ve babası 
ile birlikte kestiler.

TEŞEKKÜR
Devletimizin bekası, milletimizin 
istiklali için gecesini gündüzüne 

katarak büyük özveride bulunan, başta 
mülki ve idari amirlerimiz ile güvenlik 

güçlerimiz olmak üzere, özellikle 
halkımızın sağduyusuna 
Teşekkür Ederiz.

GEMLİK ÜLKÜ OCAKLARI

piçe Kaymakamı Mehmet Baygül, Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, Saime Aktürk ile Melike ve Tuncay 
Akmtürk birlikte objektiflerimize poz verdiler
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Bücürük Gemlik Shop açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

0-13 yaş çocuk giyi
minde aradığınız her 
şeyi bulabileceğiniz 
yer olan Bücürük 
hizmete girdi.
Balıkpazarı 1 Nolu 
cadde üzerinde 
çocukların büyük 
ilgisiyle açılan giysi 
mağazası sokak 
defilesiyle açıldı. 
Palyaçolar eşliğinde 
düzenlenen sokak 
defilesinde 
birbirinden iddialı

Bücürük;-Balıkpazarf^$*’a‘«
1 Nolu Caddede hizmete açıKiî

çocuklar kendilerini 
gösterme fırsatı ' 
buldular.
İşletmeciliğini 
Ahmet Keşkek'in 
yaptığı Bücürük 
Gemlik Shop'ta 
çocuklarınızın 
aradığı tüm giysileri 
bulmak mümkün. 
Yeni dekora edilmiş 
iç mekanıyla 
gözlere de hitap 
eden Bücürük, 
özellikle annelerin 
büyük ilgisini çekti.

GEMLİK’TE BİR İLK

TOM0KAY
RADYOLOJİ MERKEZİ

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

Radyoloji Uzmanı
ULTRASONOGRAFİ

SPİRAL BİLGİSA YA ALI TOMOGRAFİ

J SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)
Z ULTRASONOGRAFİ (US)
/ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

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 Cihaz! TB| < KU . M Adres : Dr. Ziya Kaya Mahallesi
mattadir a,Saya 8 ‘ yap"’ 'CL’ 31 * W ™ Dutluk Sok No: 3 - GEMLİK

En yeni teknolojiyle gerçekleştirdiğimiz çekimler ra W C4 0 OC 4 0 (Eski SSK Hastanesi İle Migros arasında) 
sayesinde tüm organ dokulardaki hastalıkları teşhis | |Q e-mail: tomokay@gmail.COm
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Gemlik Ülkü Ocağı Derneği Başkanı Osman Durdu ilçe halkına seslendi:

“Gemlik bölücülerin kabesi yapılmak isteniyor”
Gemlik Ülkü Ocağı 
Derneği’nden yapılan 
yazılı açıklamada, 
ilçede son günlerde 
yaşanan gerginlik ile 
ilgili olarak Gemlik 
Ülkü Ocağının 
üzerine düşen görevini 
yaptığını söyledi. 
Gemlik Ülkü Ocağı 
Başkanı Osman Durdu, 
Gemlik ve civarında 
son günlerde bölücü 
terör örgütü ve yan* 
daşlarının bir gösteri 
yapacağının açıklan
masından sonra, göz
lerin yeniden Gemlik'e 
çevrildiğini belirterek, 
bu konuda ülkü ocak
ları olarak üzerlerine 
düşeni yaptıklarını 
söyledi.
Osman Durdu; 
"Güzel ilçemiz, son 
günlerde bölücü başı 
yandaşlarının komşu 
kapısı haline getirildi. 
Her türlü olay ve gün
ler bahane edilerek, 
Gemlik bölücülerin 
sanki özel hazırlanmış 
tiyatro sahnesi 

olarak kullanılır hale 
getirildi" dedi.
Osman Durdu açıkla
masını şöyle sürdürdü: 
"Gemlik ismi öteden 
beri gerek yurt içinde, 
gerekse yurt dışında 
zeytin başta olmak 
üzere hep güzel yön
leriyle tanına gelmiştir. 
Son yıllardaki bu 
uygunsuz ziyaret ve 
eylemler maalesef 
ilçemizin ismini bölücü 
başının ismi ile anılır 
hale getirmiştir.
Gerek ilçemizdeki yan
daşlarından, gerekse 
AKP hükümetinin 
çıkarttığı kanunlardan 
aldıkları cesaretle 
ilçemize yapılan bu 
olağan dışı ziyaretler, 
Gemlik halkının milli 
onurunu zedelerken, 
öte yandan da şehitle 
rimizin kemiklerini 
sızlatmaktadır. Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin 
bölücü PKK 
Kongregel'e karşı 
verdiği savaşta 35 bin 
evladını şehit verirken,

Gemlik Ülkü Ocağı Derneği tarafından Orhangazi Caddesine asılan pankart 
Kaymakamlık tarafından izinsiz asıldığı gerekçesiyle kaldırtıldı.

Gemlik'te onbir 
evladını şehit vermiş 
bir ilçemizdir.
Bu onursuz ziyaretler 
ilçemize sermaye 
girişini, turizmi ve en 
önemlisi ilçemizin en 
büyük gelir kaynağı 

olan zeytin 
satışlarımızı olumsuz 
durumda etkilemekte
dir. Hatta ilçemize 
tayini çıkan devlet 
memurları bile 
tayinlerini 
durdurmaktadırlar.

Her yönüyle tercih 
sebebi olan ilçemiz bu 
onursuz ziyaretlerin 
bıraktığı izle adeta 
bölücü başı yan
daşlarının kabesi 
haline getirilmeye 
çalışılmaktadır.

Eğer Mudanya halkının 
sergilediği onurlu 
duruşu, Gemlik'teki 
sivil toplum 
kuruluşları başta 
olmak üzere Gemlik 
halkı sergilemekten 
aciz ise, canlarını 
vererek bu 
onursuzlara dur 
diyen şehitlerimizin 
Gemlik halkına 
selamları var, 
"hakkımızı size helal 
etmiyoruz" diyorlar" 
PANKARTLAR 
İNDİRİLDİ
Öte yandan Gemlik'te 

yapılması planlanan 
etkinlik öncesi Ülkü 
Ocakları tarafından 
ilçenin çeşitli yerlerine 
asılan "Gelin Canlar 
bir olalım, iri olalım, 
diri olalım" sözlerinin 
yazılı olduğu pankart
lar ise izinsiz olarak 
asıldığı gerekçesiyle 
Kaymakamlık 
talimatıyla ilçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri tarafından 
indirildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus doöalgaz 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOGALGAZ
4 * % iı Rb

BİZİM İŞİMİZ
Merkez: Gazalar 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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Telıılersıleıı lalan öjrencilerefırsal
Tek dersten 
başarısız olup 
liseden mezun ola
mayan, ancak 
üniversiteyi kazanan 
öğrencilere bir sınav 
hakkı daha tanındı. 7 
Eylül'de yapılacak 
sınavda başarılı olan 
öğrenciler, üniversit
eye kayıtlarını yap
tırabilecek. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, İl Milli 
Eğitim 
Müdürlüklerine gön
derdiği genelgede, 
Bakanlıkça 2004- 
2005 eğ iti m-öğreti m 
yılı sonuçlarının 
değerlendirildiğini 
ve öğrencilerin 
büyük çoğunluğu
nun mezun olduk
larını, ancak az sayı
da öğrencinin yük-, 
sek öğretim pro
gramlarına yerleştir
ilmeye hak kazandık
ları halde tek der
sten başarısız 
olmaları nedeniyle 
mezun olamadık
larının tespit 
edildiğini belirtti. 
Ortaöğretimin

Üniversitelere kayıtlar 
bugün başlıyor

Üniversitelere kayıtlar 
bugün başlıyor. 
ÖSS sonuçlarına 
göre, 2005-2006 
akademik yılında bir 
yükseköğretim prog 
ramına kayıt yaptır
maya hak kazanan 
adayların kayıt işlem
leri 12 Eylül'e kadar 
tamamlanacak.
Her yükseköğretim 
programının kayıt 
tarihinin farklı olması 
nedeniyle, adayların 
ÖSYS sonuç bel
gesinde belirtilen tari
hte ilgili üniversitede 
kayıt için hazır bulun
maları gerekiyor. 
Belirtilen süre içinde 
kayıt için başvur
mayan veya kayıt 
işlemlerini tamamla
mayan adaylar, 
kayıt haklarını 
kaybedecekler. 
Adaylardan kayıt için 
şu belgeler isteniyor:

- ÖSYS sonuç bel
gesi,

- Adayın mezun

Okul alışverişinizi 
bilinçli yapın

amaçlarından birinin 
de öğrencileri yük
sek öğretime hazırla
mak olduğuna dikkat 
çeken Bakan Çelik, 
Orta Öğretim 
Kurumlan Sınıf 
Geçme ve Sınav 
Yönetmeliği hüküm
leri çerçevesinde 
yapılan ve yarın 
sonuçlanacak olan 
ortalama yükseltme 
ve sorumluluk 
sınavları sonucunda 
tek dersten başarısız 
olup mezun ola
mayan son sınıf 
öğrencilerinden, 
2005 ÖSS yer
leştirme sonuçların
da bir yüksek öğre
tim programına yer
leştirilenlere, yüksek 
öğretim programını 

olduğu okuldan aldığı 
diplomanın aslı ya da 
yeni tarihli mezuniyet 
belgesi
(Başarı belgesi mezu
niyet belgesi yerine 
kullanılamayacak)

- Nüfus cüzdanının 
onaylı örneği,

- İkametgahı ile 
ilgili beyanı,

- 1983 ve daha 
önceki yıllarda doğ
muş erkek adaylar 
için askerlik 
şubelerinden alınacak 
askerlik durum belge
si (1984, 1985 ve 1986 
ve daha sonraki 
yıllarda doğmuş 
erkek adaylardan bu 
belge istenmeyecek),

- 12 adet 4.5cm x 
6cm boyutunda 
fotoğraf (Fotoğraflar 
son 6 ay içinde, 
önden, başı açık, 
adayı kolaylıkla tanıta
bilecek şekilde ola
cak), 
- Katkı payının öden
mesi ile ilgili belge, 

kazananlara, 
Açık Öğretim 
Fakültesi'ne yer
leştirilenlere ve 
sınavsız geçiş 
hakkından yararla
narak bir yüksek 
öğretim programına 
yerleştirilenlere bir 
sınav hakkı daha 
verildiğini duyurdu. 
Sınavın 7 Eylül 
Çarşamba günü 
yapılacağını bildiren 
Çelik, yüksek öğre
tim programlarına 
öğrenci kayıtlarının 
5-12 Eylül günleri 
arasında yapılacağı 
için bu sınav sonucu 
mezun olan öğrenci
lerin diplomalarının 
geciktirilmeden 
düzenlenmesini 
istedi.

- Kayıttan önce 
belirlenip üniversite 
tarafından ilan edile
cek diğer belgeler.

Kayıt için aday
ların bizzat başvur
ması gerekiyor. 
Postayla kayıt yapıl
mayacak. Kayıt için 
istenen belgelerin 
onaysız sureti veya 
fotokopisi kabul 
edilmeyecek. 
Belgeler eksikse 
kayıt yapılmayacak.

SOTIUK DRİR€
Gemlik Girişi 

Cmircan Yapı Kooperatifi 
B/Blok Kal:3 

Deniz Manzaralı, Çift Banyo, 
Doğalgaz tesisatlı

Müracaat: 0.533 346 33 44

SATILIK ARAZI
35.761 M2

Gemport limanı Vanı 
Kömür Depoları Arkası

GSM: 0.532 412 79 52 
TCl : 0.224 513 10 79

Tüketiciyi Koruma 
Derneği (TÜKODER) 
Erzurum Şube 
Başkanı Gamze İspir- 
II, 12 Eylül 2005’te 
başlayacak olan yeni 
eğitim ve öğretim yılı 
öncesinde, çocuk
larının okul 
ihtiyaçlarını alacak 
velileri, bilinçli 
alışveriş yapmaları 
konusunda uyardı. 
Gamze İspirli, yaptığı 
açıklamada, öğren
cilere gereken okul 
giysi ve 
malzemelerinin 
büyük marketler de 
dahil olmak üzere 
pek çok işyerinde 
pazarlandığını, 
bunun da velilerin 
seçim yapmasında 
alternatif oluştur
duğunu hatırlattı. 
İspirli, alışverişlerde 
öğrenci ihtiyaçlarının 
öncelikle doğru belir
lenmesi ve alınacak 
ürünlerde kaliteye 
dikkat edilmesi 
gerektiğini ifade etti. 
Tüketicilerin aldığı 
malzemeleri geri 

verme hakkının 
bulunduğunu ve ayı
plı malla ilgili olarak 
zamanında bildirim 
yapılması gerektiğini 
hatırlatan İspirli, okul 
alışverişinde dikkat 
edilmesi gereken 
konular hakkında 
tavsiyelerde bulun
du. TÜKODER 
Erzurum Şube 
Başkanı İspirli, 
alışverişlerde ihtiyaç 
listesinin önceden 
belirlenmesi, 
gereksinimlerin en 
önemliden önemsize 
doğru sıralanması 
gerektiğini vurgula
yarak, alışveriş 
yapan velilerin okul 
ihtiyaçlarını satın 
alırken piyasa 
araştırması yap
masını, fiyat ve 
kaliteleri karşılaştır
masını tavsiye etti. 
Ürünlerin gösterişin
den daha çok, kul
lanılabilir, sağlam ve 
işe yarar olmasına 
dikkat edilmesi 
gerektiğine dikkat 
çeken İspirli,

"Tüketicilerin 
kusursuz ve 
ayıpsız ürünleri 
değiştirmek ve geri 
vermek gibi bir hakkı 
yok, fakat kusurlu ve 
ayıplı malın değiştir
ilmesi hakkı var.
Tüketicilerin, alışver
işlerinde haklarını 
koruyabilmek için 
mutlaka fiş veya fatu
ra alması, ahnan 
ürünün kusurlu ya da 
ayıplı olması duru
munda, belgelerle 
hakkını araması 
gerekiyor" dedi. 
Kredi kartı kullanımı 
konusuna da deği
nen İspirli, kredi kart
larıyla alışveriş yap
mayı düşünen tüketi
cileri ödeme güçler
ine dikkat etmeleri ve 
ödeyebilecekleri 
kadar kullanmaları 
konusunda da 
uyardı.
Gamze İspirli, tüketi
cilerin karşılaştıkları 
sorunların çözümü 
için 'Alo 175'i 
arayabileceğini de 
sözlerine ekledi.
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Aksu:‘Terörün beslendiği kaynaklar kurutulmalı1
İçişleri Bakanı 

Abdülkadir Aksu, 
terörün beslendiği 
kaynakları kurutmadan 
terörle mücadelede 
etkin sonuç almama 
yacağını söyledi. 
Gaziantep'te, 8 ilin va 
lisinin katıldığı Bölge 
Valileri Toplantısı'nın 
açılışında konuşan 
Aksu, Türkiye'nin has
sas bir coğrafyada 
bulunması nedeniyle 
uluslararası ilişkilerin 
odaklandığı bir ülke 
olduğunu, bu nedenle 
uzun yıllardır terörle 
mücadele etmek 
zorunda kaldığını 
belirtti. Aksu, "Terörle 
mücadelede, teröre 
direnen tüm ülkelerde 
olduğu gibi Türkiye de 
önemli ölçüde maddi 
ve manevi kayıplara 
uğradı, asker ve 
polisimizi şehit verdik. 
Pek çok vatandaşımız 
canını, malını kaybetti. 
Doğduğu ve 
büyüdüğü, geçimini 
sağladığı köyünü, 
mezrasını, evini, işini 
terk etmek zorunda 
kaldı" dedi.
Aksu, terörün

beslendiği ortam ve 
koşullar ortadan 
kaldırılmadan terörle 
mücadelede kesin 
sonuca ulaşmanın 
mümkün olmadığına 
işaret ederek, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Bu nedenle terörü 
besleyen sosyo
ekonomik problem
leri çözmek için 
azami gayret gös
teriyoruz. Bütün 
imkanlarımızı seferber 
ediyor, gerçekçi ve 
uygulanabilir bölgesel 
kalkınma projelerini 
hayata geçiriyoruz. 
Türkiye'yi her bir 
köşesiyle mamur hale 
getirmek için çalışı 
yoruz. Bu çerçevede 
hükümetimiz döne
minde önemli projeler 
gerçekleştirildi.
Ülkenin dört bir yanın
da eğitim, sağlık, 
adalet, güvenlik, 
ulaşım, toplu konut, 
tarım, hayvancılık 
alanlarında atılan 
adımlarla her geçen 
gün refah seviyesi 
yükselen bir Türkiye'yi 
yakalamak üzereyiz.

Sağlanan huzur 
ortamında vatandaşın 
devlete verdiği 
desteğin devam ettir
ilmesi için devlet- 
vatandaş ilişkilerini 
sıcak tutacak tedbirler 
alınmasında yarar 
bulunmaktadır. En 
değerli sermayemiz de 
bu milletin tek tek 
evlatları olarak aramız
daki sevgi ve kardeşlik 
bağlarının gücüdür. 
Zira biz birlikte gülüp 
birlikte ağlamış, bu 
vatan için kader birliği 
yapmış, akrabalık 
bağlarıyla iç içe 
geçmiş büyük bir 
aileyiz." 
Yaşadıkları acı 
tecrübeden bildik

lerinin, bir ülkeyi terör
le mücadelede başarılı 
ve etkin kılan asıl 
gücün o ülkenin 
demokrasiye, barışa, 
insan haklarına ve 
evrensel değerlere 
inanç ve bağlılığı 
olduğunu ifade eden 
Aksu, "Bayrağımızın 
dalgalandığı her 
yerde herkesin 
birinci sınıf vatandaş 
olması, özgürlüklerin 
tam ve hakim olması, 
hukuk devletinin bu 
coğrafyada 
yerleşmesi ve çocuk
larımızın geleceğe 
umutla bakması en 
büyük hedefimiz ve 
rüyamızdır" 
şeklinde konuştu.

DSP’den hükümete 
‘rejim’ eleştirisi

DSP Genel Başkanı 
Zeki Sezer, önceki 
gün Cuma namazın
dan sonra İstanbul'
da, kendilerine 
"Hizb-ut, Tahrir” 
adını veren bir 
grubun laik ve 
demokratik 
Cumhuriyete ve 
Atatürk'e hakaretler 
içeren açıklamayı 
yapmasının son 
derece vahim 
olduğunu belirterek, 
"Hizb-ut Tahrir 
olayını sadece 
polisin ihmali 
olarak görmek 
yanıltıcıdır" dedi. 
Sezer, bugün yaptığı 
yazılı açıklamada, 
önceki gün Cuma 
namazından sonra 
İstanbul'da, kendi
lerine "Hizb-ut 
Tahrir" adını veren 
bir grubun laik ve 
demokratik 
Cumhuriyete ve 
Atatürk'e hakaretler 
içeren gösterini 
değerlendirdi.

Başta hükümet 
olmak üzere bazı 
çevrelerin konuyu 
basit bir asayiş 
olayı olarak görme 
ve gösterme çabası 
içinde olduklarını 
iddia eden Şezer, 
rejim düşmanlarının 
hükümetin rejimle 
ilgili genel tutumun
dan cesaret aldığını 
öne sürdü. İşçinin 
memurun hak ara
maya yönelik eylem
lerine derhal en sert 
şekilde müdahale 
eden polisin böyle- 
sine vahim ve önce
den planlanmış bir 
bir olaya neden 
önlem almadığını ve 
ya alamadığına 
dikkat çeken Sezer, 
böylelikle rejimin 
yıpratıldığını, laik ve 
demokratik 
Cumhuriyetin temel 
niteliklerinin 
zayıflatıldığını, 
devletin kurum ve 
kuruluşlarının tahrip 
edildiğini kaydetti.
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EFE MOTOR
BİSBÜL -
Knili BHVİİ

M kartına 12-18 ay taksitle 
50-100-125-150 CC Pacific •RamexCup 
r ■ Bane Coper Modelleri ile Hizmetinizde

Yalova Yolu 1. Km Umurbey Altı 
Tel: 0.224 514 22 87

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ X
Marshall, Akçalı inşaat boyaları

* Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi

Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri
* Baymak Kombi ve E.CA
* Banyo Dolabı
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİDOĞALGAZ DÖŞEME,

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 Bakanı Kemal 
Unakıtan, 
"Özelleştirme 
konusundaki siyasi 
kararlılığımız aynı 
şekilde devam 
ediyor" dedi.
Unakıtan, TÜPRAŞ'a 
9 firmanın talip 
olduğunu ve bunların 
bazılarının aralarında 
konsorsiyum kurarak 
tekliflerini verdiğini 
söyledi.
Son teklif verme tari
hinin geçtiğini de 
hatırlatan Unakıtan, 
"Bundan sonra zarflar 
açılacak. Zarflar 
açıldıktan sonra ihal
eye girecek olanlar

çağrılarak, finalden 
sonra kimin aldığını 
hep birlikte 
öğreneceğiz. Çok 
önemli ölçüde teklif 
var. İçerden ve dışar
dan çok kıymetli gru
plar talip. İyi bir yarış
ma olacağını tahmin 
ediyorum. Ülkemiz 
için hayırlı olsun" 
dedi.
TEKEL'e ait sigara 
fabrikalarının da 
özelleştirileceğini 
belirten Unakıtan, 
şunları kaydetti: 
"Özelleştirme 
konusundaki siyasi 
karırlıhğımız aynı şek
ilde devam ediyor.

Bundan herhangi bir 
şekilde sapma söz 
konusu değil.
TEKEL'de muhakkak 
özelleştirilecektir. 
Yalnız TEKEL'le ilgili 
bazı tedbirlerin alın
ması icap ediyor. 
Özelleştirme durumu
na geldiği anda bu 
süreç derhal 
başlatılacaktır." 
Vergi oranlarının 
indirilmesi için Maliye 
Bakanlığı olarak 
devamlı çalışma yap
tıklarını da ifade eden 
Unakıtan, "Ancak 
Türkiye'nin 
bütçesinde hassas 
dengeler var. Bu den

geleri muhafaza 
etmek 
mecburiyetindeyiz. 
Türkiye'deki mali disi
plinden de taviz ver
memiz söz konusu 
değil. Dolayısıyla bu 
dengeler çerçevesi 
içersinde bize bir 
imkan doğduğu 
takdirde hiç 
gözümüzü 
kırpmadan vergi 
oranlarını indirmeyi 
düşünüyoruz.
Hangi vergilerde 
olacak, ne 
nispette inecek bu 
konudaki çalışma 
larımız devam ediyor" 
diye konuştu.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

EFES KUPASI

ı temel

n ve 
tahrip 

jetti.

si 
Ş

oyaları

neleri

LERİ

Tarımda lisanslı depoculuk dönemi geliyor
TBBM Tarım, Orman 

ve Köy İşleri Korniş 
yonu Başkanı ve 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti) 
Adana Milletvekili 
Prof. Dr. Vahit Kirişçi, 
lisanslı depoculuk 
sisteminin üreticiyi 
borç batağından kur
taracağını bildirdi. 
Kirişçi, düzenlediği 
basın toplantısında, 
Türkiye'de yeni uygu
lanmaya başlayan 
lisanslı depoculuğun, 
AB ülkelerinde yıl
lardır var olduğunu 
ve sistem sayesinde 
ürün pazarlama 
sorunu yaşamadık- 
larını söyledi. 
Hükümetin, lisanslı 
depoculuk gibi tarım
da çok değişiklik yap
tığı için takibinde bile 
zorluk çektiklerini 
belirten Kirişçi, 
"Konunun biraz uza
ğında olan üreticimiz 
hepten kaybediyor, 
bir bağlantı kuramıy
or. Başbakan orada 
vadeli işlem opsiyon 
borsasını açıyor, biz 
Meclis’te lisanslı

depoculuğu görüşüy
oruz, vatandaş 
anlamıyor, 'Ya bu 
adamlar ne yapıyor?' 
diyor. Halbuki, 
ABD'deki çiftçinin 
2007'ye kadar mah
sullerini satmasını 
sağlayan sistem, 
olmazsa olmaz bir 
şeydir. Vadeli işlem 
ve opsiyon borsası 
olmazsa olmazlar
dandır" dedi.
Artık pamuk, mısır, 
buğday, domates 
salçası, zeytinyağının 
bile lisanslı depocuk 
yoluyla borsada işlem 
görebileceğini kayde
den Kirişçi, "Biz 
şimdi filin kuyruğunu 
tuttuk, kuyruğunu 
anlatıyoruz. Burnunu 
tuttuk, burnunu 
anlatıyoruz. Dünyada 
böyle bir sistem zaten 
vardı. Bizim bu tarımı 
iyi algılamamız lazım. 
Şimdi eğer biz bor- 
sayı kurmuş, lisanslı 
depoculuğu gündeme 
getirmişsek, odalar 
ve borsaların da aynı 
şekilde ziraat 
odalarının da kendine

çeki düzen vermesi 
lazım" diye konuştu. 
Lisanslı depocu
luğun, yasası ve 
müessesesi olmadığı 
halde bu ülkede yil
lardan beri uygulana 
gelen emanet usulü 
mal teslimi yapıldığını 
vurgulayan Kirişçi, 
şöyle devam etti: 
"Şimdi ürünler kayıt 
altına alınacak.
Lisanslı depocu kalite 
sınıflaması yapıyor. 
Ürün senedi veriyor. 
Pamuğun adı şu, lif 
uzunluğu bu, randı
manı bu, rutubeti bu 
diye belgenizi veriyor. 
Sizde bu belgeyi 
kıymetli evrak olarak 
bankada teminat 
olarak kullanabiliyor
sunuz." 
Eskiden çiftçinin 
hasat yapar yapmaz 
borcunu ödemek ve 
finansman sıkıntısını 
gidermek için malını 
hemen tüccara sat
tığını, şimdi ise 
lisanslı depoya dök
erek aldığı senedi 
bankaya teminat mek
tubu olarak

götürdüğünde 
bankanın ona çok 
uygun şartlarda kredi 
verebileceğini 
söyleyen Kirişçi, 
şunları kaydetti: 
"Bunun da normal 
faizin yüzde 50 daha 
aşağısında olmasını 
istiyoruz. Bizim 
amacımız kayıt dışın
daki sektörü kayıt 
altına almak. Bizim 
devlet olarak 
kazancımız bu. Bu 
kredi faizi sübvanse 
etmenin amacı 
o. Çok büyük 
faydası olacak. 
Bu ürün senedini 
bankaya götürmezse 
başka ne olabilir. 
Vadeli işlem 
borcasına koyar, ne 
zaman fiyatı makul 
görüyorsa ürünü o 
zaman satar. 
Kimse o malı 
görmez. O mal 
bilinir ki lisanslı 
depocudadır.
Artık bu pamuk 
Ahmet'in Mehmet'in 
pamuğuna karışmış 
tır, ama kalitesi 
aynıdır.

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

ELEMANLAR ARANIYOR
Deneyimli

- AŞÇI .z GARSON ✓YIKAMACI 
ve - BAYAN KASİYER aranıyor.

YEMEK + SSK + YOL DAHİL
Müracaatların şahsen yapılması tercih olunur

0.544 283 57 30

ARKAN PETROL-SS:

Dördüncü defa tertip edilen 
EfesKupası maçında 1974 yılından beri 
(31 yıl) yenemediğimiz İtalya’yı yenerek, 
Efes Kupasını kazandı.

Ender-Kaya-İbrahim-Hidayet-Kerem 
beşlisiyle maça başladı. İlk devreyi 40- 
36 (4) sayı farkıyla galip bitirdi.

Kaya ve İbrahim üstün oyunuyla ikin
ci yarıya milli takımımız moralle 
başladık.

İkinci yarının başından sonuna kadar 
üstün moral iyi müdafaa ve isabetli şut
larla İtalyayı beklemediği bir yenilgiyi 
tattırdı.

Türkiye bu grupta birinci İtalya ikinci 
üçüncülüğü Rus takımı kazandı.

Türkiye bu güzel oyunuyla Avrupa 
şampiyonasına hazır olduğunu göster
di.

Ben bu yazıyı yazarken kimse milli 
takımın hocasını tebrik etmedi derken 
Sayın Bakanın Hocayı kucakladığına 
şahit oldu.

İşte hem takımın hem basketbolda 
hocanın büyüklüğü burada ortaya çıkar.

Skor Türkiye 81. İtalya 56.
DOKSANT ARTI ÜÇ

Bana göre milli takımımz oynadığı 
Danimarka maçında iyi değildi.

Nedeni de çok basit.
Danimarka Türk milli takımını üstüne 

gelmedi.
Eğer gelseydi kalemizde daha fazla 

gol görürdük.
İlk 45. dakikayı mağlup bitirdik. Eğer 

biz biraz şanslı biraz da akıllı oynaya- 
bilseydik, Hakan Şükür’ün kaçırdığı 
golle öne geçerdik.

Evet devreyi mağlup bitirdik. 
Danimarka’nın kaçırdığı 4 pozisyon var 
ki, tribünde ve televizyonda maçı seyre
denler bir oh çektiğine inanıyorum.

İkinci yarı doğal olarak Danimarka 
müdafasını daha çok takviye yapacaktı 
ve yaptı da.

Milli takımımız bundan istifade 
ederek presini rahat yaptı, bu da işimize 
yaradı. Atılan gol hem göze hem de 
seyredene zevk verdi.

Sahanın en iyisi olan ve Tümer’in 
görülmeye değer frikiki galibiyetimizi 
getirdi.

Tümer gene bir maçta aynı yerden 
aynı köşeye güzel bir gol atmıştı. Milli 
takımımızda attığı gol bir simetrikti.

Takıma yeni giren Alpay bana göre 
iyilerden biriydi.

Neden bilinmez 90+’da niye gevşenir, 
niye iş daha ciddiye alınmaz.

Yazık oldu Ukranya’da berabere 
kalınca bu maça ne kadar değerli 
olduğu ortaya çıktı.

Bu da güzel.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü’nden almış olduğum 
yeşil pasaportumu kaybettim. 

Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur.

HANİFE ÜNAL
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I II ıvı V IIGençlik ve güzelliğin kaynağı oksijen ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

Yazın sonuna 
geldiğimize göre, 
mevsimin cilt 
üzerindeki olumsuz 
etkilerini silmek için 
bundan daha uygun 
bir zaman olamaz. 
Peki ne yapmalı? 
Pervin Bulgak'ın 
önerisi farklı cilt 
problemlerine göre 
türleri de olan 
Thermo Oxi Skin. 
Uzun süredir oksi
jenin çeşitli fay
dalarından bahsediy
oruz. Artık yaz bitiyor 
ve güneşin 
cildimizde yarattığı 
negatif etkileri topar
lama zamanı geldi de 
geçiyor.
Thermo Oxi Skin 
Oksijenle buğday fil
izinin gücünü bir
leştirdik ki, cildimiz 
çiçek açsın...
Aslında benim pek 
bir şey yazmama 
gerek yok. Her gün 
gördüğümüz ve duru
mu ile çok 
ilgilendiğimiz 
yüzümüz tabiata 
emanet 
Oxi skin nedir?
Oksijen, buğday filizi 
ve saf aromatik kok

teyllerle yapılan bu 
mükemmel tedavi 
yönteminin dört ayrı 
türü mevcuttur: 
Yenileyici 
(Regeneratif) 
Kırışıklık giderici 
(Anti-wrinkle) 
Kılcal damar 
(Kuperoz)
Akneli ve yağlı ciltler 
Oxi skin nasıl uygu
lanır? Bakımın genel 
prensipleri şöyle: 
Önce cilt temizlenir. 
Ardından iyonize su 
kullanılarak ozon 
makinesinin altında 
3-4 dakika bekletilir. 
Oksijen tabancası ile 
5 dakika boyunca 
ciltteki gözenekler 
açılır, kılcal damarda
ki kan dolaşım hız
landırılır (Dolaşım iyi 
olursa, ürün emilimi 
mükemmel olur.). 
Daha'sonra belir

lenen cilt tipi uygula
ması için oksijen 
tabancasının ürün 
gözüne aromatik 
karışım ve iyonize su 
ilave edilir.
15 dakika boyunca 
cilde dairesel 
hareketlerle masaj 
yapılarak 
püskürtülür. 
Püskürtme işleminin 
ardından tekrar saf 
oksijenle cilde masaj 
yapılır ve bakım sona 
erer. Ve her şey 
mükemmel...
Yenileyici tedavi: 
Wheat grass (buğday 
filizi) + Aloe vera + 
Pot marigold (kadife 
çiçeği) Aloe vera ve 
buğday filizi cildi 
besler, güçlendirir ve 
cilde parlaklık verir. 
Kadife çiçeği hücre 
yenilenmesini, arttırır. 
Kırışıklık giderici 

tedavi (Anti-Wrinkle): 
Wheat grass (buğday 
filizi) + Ginseng + 
Elder (mürver ağacı) 
Kasları güçlendirir, 
tonus arttırır ve 
kırışıklıkları açar. Göz 
ve boyun bölgesinde 
de kullanılır.
Kılcal damar tedavisi 
(Kuperoz): Wheat 
grass (buğday filizi) 
+ Hazel (fındık) + Nut 
(ceviz) + Oak (meşe) 
Genişlemiş damarlar 
nedeni ile oluşmuş 
kırılgan ve kırmızı kıl
cal damarları tedavi 
eder. İleride oluşma 
ihtimali olan damar 
problemleri için de 
önleyicidir.
Akneli ve yağlı cilt 
tedavisi: Wheat grass 
(buğday filizi) + 
Burdock (duiavrato- 
tu) + Lavender 
(lavanta) + Pot 
marigold (kadife 
Çiçeği) 
Buğday filizi ve kad
ife çiçeği enflamasy- 
onu azaltır.
Dulavratotu akne böl
gesindeki bakterileri 
yok eder. Lavanta ise 
yağ saiınımını den
geler.

Güneş açtı
Güneş açtı gönlüm aydınlandı 
Rüzgâr ılık esti kara bulutlar dağıldı. 
Deniz dalgalı

Usul usul oynaşıyor sular
Yıkanıyor serin koynunda
Yeşil gözlü, kura saçlı martı.
Oysa şimdi mevsim karakış 
Gönlümdeki sevdalı bakış 
Ve yârin nazlı dudağında oynaşan gülüş 
Kışı çevirdi yaza!

Güzelim
Umut ve sevgiyle yaşamak
Seninle hayatı paylaşmak
Karlan ezerek yeşile koşmak 
Ne güzel, ne güzel!

Dertleri toparladım, koydum torbaya 
Attım eski bir şehirdeki bozbulanık çaya 
Sonra, bindim alnı akıtmalı doru taya 
Ve kınalı keklikleri alıp atımın terkisine 
Girdim yeşil gözlümün gönül bahçesine. 
Oysa şimdi mevsim karakış 
Sevdiceğim güldü :
Güneş açtı, gönlüm bahara döndü...

HAÇ İN ™
Yazan : Zebercet COŞKUN
Oturup kalmışım. Dikilmek istedim, gücüm 

yok. Geceleri bastıran o sıkıntı, o sızı geldi 
yüreğimin ortasına oturdu yine. Sıkıştırıyor ve 
de acıtıyor. Bıçakla çizer gibi inceden ve derin. 
İnildediğimi biliyorum. Kendiliğinden oluyor her 
şey. Kadınlarımızın yanında jandarmalar var. 
Her sıranın iki yanında da ikişer üçer jandar
ma...

Nereye götürüyorlar? 
Bilmem... Görürük... 
Bekleyecek miyik? Böyle eli kolu bağlı? 

Ne derlerse edecekler, öyle mi ola?
Konuşulanları dinliyorum ama, bir şey 

söyleyemiyorum. Konuşamıyorum.. Emir böyle, 
beklenecek., yanımdakinin elinden dürbünü 
aldım, elim titriyor, iyi göremiyorum.Sultan var 
mı ola? Yaşıyor mu ola? Yavaş yavaş yürüyor
lar. Gücünen tutuyorum dürbünü gözümde. 
Göğsümün orta yerinde taş gibi bir şey var. 
Bastırıyor, sıkıyor, acıtıyor. Sarı saçlı, Mavi 
entarili... Ortalarda... Sultan mı ola? Belki odur, 
belki çoktan ölmüştür benim bacım... Bu 
durumlara düşmeden tanrı almıştır ruhunu... 
Belki... Aha şu, şu mavili, ince belli o imiş 
gibime geliyor. Benzemek bu kadar olur, o 
değilse. Saçları açık, darmadağın dökülüyor 
önüne. Olan olmuş. Daha ne olsundu? 
Namusumuz ortaya dökülmüş işte... Can ne ki? 
Yüreğime çöken ağırlık birden kalktı, beden
imdeki titreme de geçti. Yanaklarıma ateş bastı. 
Gidiyorlar, Belki bir daha hiç göremeyik onları.

' Ne bekliyor? Belki de kesmeğe götürüyorlar, 
çocukları kesecekler önce... Analarını da... 
Topun başına geçmişin hiç bilmiyorum. Atış için 
hazır top. Dürbünü yere bıraktım, topun başında 

bekliyorum; Yokuş aşağı, hükümet meydanına 
doğru iniyorlar. Tanrım güç ver bana! Yüksek 
sesle kendi kendime konuşuyorum, dönüp 
bakan yok. Günah yazma tanrım! Yazarsan da 
yaz! Şu bağırta bağırta işkenceye götürülen 
çoluk çocuğu ben kurtarayım, sen istersen hiç 
çıkarma beni cehenneminden! Top gümbürdedi 
birden, toz toprak birbirine karıştı Haçin'de, 
bulut oldu yükseldi göğe doğru silah sesleri işi
tildi ardından. Ben olduğum yere yığılıp 
kalmışım!.

Cebeciyan, Çalyan Karabit'e karşıdan atılan 
top ateşi ile hükümet konağına getirilmekte olan 
İslam kadın ve çocuklarının beş on Ermeni 
askeri ile birlikte şehit edildiklerini bildirdi. O 
sırada kaçmak isteyenler de jandarmalar tarafın
dan vurulmuştu. Böyle söyledi Cebeciyan. 
Kaymakam bir tek top ateşiyle tümünün ölmüş 
olamayacağını biliyordu, ama sormadı başka bir 
şey. Böylece kendiside büyük bir yükten kurtul
muş oluyordu. Nasılsa açlıktan ölecekler, nasıl
sa kurdun eline geçmiş kuzu gibi mahvolacak
lar. Yine de biliyor işlerine yarayacakları alıp,' 
götürmüşlerdir jandarmalar... Bilmemiş görün
mek daha iyi. Elden gelecek bir şey olmadıktan 
sonra...

Bir rapor hazırladılar.
«İşbu 1336 senesi nisan ayının 29 uncu 

Cuma günü sabahı Haçin kasabasının en yakın 
mıntıkalarından ve her tarafı muhasara eden iki 
bunu mütecaviz Türk, Kürt ve Çerkeş 
çetelerinin Çeşbek tabir olunan ve kasabanın 
şimali garbisinde bulunan bahçeliklerin tepe 
cihetinde, mevzii 7,5'luk iki adet ve Maraş yolu 
üzerinde Tolambaç tabir olunan yüksek bir 
mevzie konulan kezalik 7,5'luk bir adet topun 
ateşi üzerine hükümette muhafaza altında olan 
kasaba sakinleri Türklerin huruç harekatı üzer
ine, dışardan çetelerin, içerden de Ermeni 
askerlerin attıkları kurşunlarla terki hayat ettik
leri hakkında zabıttır...»

Haçin'in düştüğü 17 Teşrini evvel tarihine 

dek içerde yaşayan Türklerin bulunması, Nisan 
aymın 29'uncu Cuma günü kasabadaki 
Türklerin tümünün öldüğünü belirten bu 
raporun gerçeklerden ne kadar uzak olduğunu 
göstermeğe yeter. İlerde sorumlu olmamak için 
düzülmüş bir belgedir bu. Nitekim zaman zaman 
işkence ile öldürülen Türk gençleri kalenin 
üstünden karşıdakilere teşhir ediliyordu. 
Kızışan hücumu durdurmak için bir koz olarak 
kullanıyorlar kötülüklerini. Ve gerçekten de 
duruyordu dövüş. İçerde yaşayan Türkler var... 
İşkence edecekler... Onu anlatmak istiyorlar...

Hüsnü'de hala yaşayanlar arasındaydı. 
Ablası, eniştesi gitti, karısı, çocuğu nerdedir, 
bilmiyor. Jandarma dairesinin üst odalarından 
birinde dört arkadaşı ile beraber hala yaşıyorlar. 
Öteki odalarda kimler var, neler olup bitiyor 
bilmiyorlar. Zaman zaman dayak yiyorlar; 
zaman zaman işkence ediliyor kendilerine. 
Karınları aç, günde bir kez saf suya un çorbası 
yiyorlar. Çoğu açlıktan öldü. Hüsnü gibi gençler 
hala dayanıyorlar, hala ölmediler. Bitkinler, tanı
nacak durumda değiller. Siper kazdırmak için de 
çıkarmıyorlar kendilerini. Güçleri yok, ölmesin
ler, bir iki Türk kalsın ellerinde diye belki...

Aram çavuş itip açtı kapıyı. Günlerdir kapı 
kapalı. Pis bir koku var içerde. Beşi de tahta
ların üstünde yatıyorlar. Hüsnü doğrulur gibi 
oldu. Yemek vermeğe gelen jandarmanın ayak 
sesini bellemişlerdi. Bu başkası, baktı Hüsnü, 
tüyleri diken diken oldu. Yine o korku geldi, 
oturdu yüreğine. Ama bedeni ile beraber 
duyarlığı da gün günden gücünü yitiriyor. Yine 
de korku, korkudur. Birden kalkıp oturamadı, 
başını doğrulttu yalnız. Alıp götürecekler aşağı. 
Aram çavuş ya da Kirkor gelir. Onlar geldi mi bu 
böyledir. Tekme, küfür, alır götürürler... Düşüp 
bayılana dek dayak, işkence... Döşemenin 
üstünde yatanlara şöyle bir baktı Aram çavuş. ; 
Aklında belli bir ad yok, gözü Hüsnü'ye takıldı. 1 

Gel! sesi yumuşak.
Devamı Var..
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Her unutkanlık bunamamıdır?
Demans (bunama), 
çok defa ileri 
yaşlarda ortaya 
çıkan, yavaş iler
leyici bir hafıza- 
zeka kusuru, 
kendine ve çevreye 
ilgisizlik, duyularda 
azalma, düşünme 
ve ortama uymada 
aksaklıklardan 
oluşan klinik tablo
dur. Nörolog Doç. 
Dr. Serdar Dağ 
unutkanlık ile 
bunama arasındaki 
farkı Mynet okurları 
için yazdı.
Demans çoğunluk
la yavaş gelişir ve 
yavaş ilerler. Sinsi 
klinik, hastalığın 
çevresi tarafından 
fark edilmesini 
geciktirir. En önem
li belirtisi yakın 
geçmişle ilgili 
hafıza aksamasıdır.' 
Buna karşın yıllar 
öncesinin olaylarını 
en ufak ayrıntıları- 

, na kadar anlata
bilirler bu da has
tanın yakınlarını 
yanıltır. Zamanla 
kişisel eşyaların 
yerini bulamama, 
odasının ve 
banyosunun yerini 
şaşırma çevredeki
lerin! tanıyamama, 
üstüne gidildiğinde 
masal uydurma 
dikkati çeker.

Hafıza kadar zeka
da da bozukluklar 
görülür. Önemli ile 
önemsizi ayırama
zlar, olaylardaki 
ortak noktayı bulup 
değerlendirme, 
yeni durumlara 
alışma ve uyma, 
imkansız hale gelir. 
Anlama zorlaşır, 
düşüncelerin ifade
si basitleşir.
Hafıza ve zekadaki 
bu aksamalar 
hastalığın 
başlangıç döne
minde, kişinin 
kendine ve yakın
larına karşı bazı 
aleyhte girişim
lerde bulunmasına 
sebep olabilir. 
Demans nörop- 
sikiyatrik hastalık
lar içinde adli tıp 
yönü en fazla 
olandır.
Çok kısa ve basit 
olarak demans 
çeşitlerine bir göz 
atarsak:
1) Şinir sistemini 
oluşturan hücrel
erdeki hasardan 
kaynaklanan 
demanslar. Örnek: 
Alzheimer hastalığı 
2) Beyindeki 
dolaşım eksikliğin
den kaynaklanan 
demanslar. Örnek: 
Beyin kanamsın- 
dan sonra oluşan 

demaslar, damar 
tıkanmasına bağlı 
gelişen demanslar. 
3) Beynin ve omir- 
lik kanalı içinde 
dolaşan sıvıdaki 
fazlalığa ve 
dolaşımdaki bozuk
luğa bağlı olarak 
gelişen demans. 
Örnek: Hidrosefali. 
4)Tümorlere bağlı 
olarak gelişen 
demanslar 
5) Vitamin eksik
liğine bağlı olarak 
gelişen demanslar. 
Örnek: B12 vitami
ni eksikliği, Tiamin 
eksikliği vs.
6) Toksik ve 
metabolik neden
lere bağlı 
olarakgelişen 
demanslar.
Demans teşhisinin 
klinik olarak konul
duğu hastaların 
yaklaşık % 45'inde 
belirli bir sebep 
saptanmamak- 
tadır.Bunlarda 
yardımcı laboratuar 
yöntemleriyle 
sadece beyinde 
küçülme gösterilir. 
Tedavi edilebilir bir 
sebebe bağlı olan 
demans hasta
larının dışında 
kalan grup % 75 
gibi oldukça yük
sek orandadır.Bu 
grubunda büyük

çoğunluğu 
Alzheimer hastalığı 
oluşturur.
Alzheimer hastalığı 
En sık rastlanılan 
demans çeşididir. 
En çok görüldüğü 
dönem 50-60 yaş 
arasıdır. Hastalığın 
başlangıcını belir
lemek güçtür. 
Sinsi başlar ve 
yavaş yavaş ilerler. 
Hafıza kaybı yeni 
öğretilen 
metaryaller için 
daha belirlidir. 
Tabloya genellikle 
bir depresyon hali 
hakimdir.
Semptomlar 
giderek ilerler. 
Yardımcı laboratuar 
yöntemiyle herhan
gi bir bulguya rast
lanmaz. Belirtilere 
idrar kaçırma, 
kişisel temizliğe 
dikkatsizlik gibi 
belirtiler eklenir. 
Hastalık ilerler. 
Beynin damar 
hastalıklarında 
görülen 
demans genellikle 
Hipertansiyon ve 
damar tıkanmaları
na bağlı olarak 
gelişir. Bu grubun 
içinde değer
lendirilen multi- 
infarkt demansta 
erken devrede iki 
taraflı nörolojik

belirtiler ortaya 
çıkar. Tomografide 
bilhassa temporal 
bölgede yerleşmiş 
değişik büyüklükte 
çok sayıda infarkt- 
lar dikkati çeker. 
Diğer demanslara 
değinip fazla ayrın
tıya girmeyeceğim. 
Demansın birçok 
belirtisi ve bulgusu 
vardır. Dolayısıyla 
semptomların ve 
hastalığın tedavisi 
uzman bir hekim 
tarafından titizlikle 
yapılması gerek
mektedir. Bu teda
vide demansta 
görülen, depresy
on, uyku bozuk
luğu, dolaşım 
bozukluğu, 
hezeyan, hayal 
görme vs gibi 
semptomlar teker 
teker tedavi 
edilmelidir.
Son yıllarda 
demans özellikle

Alzheimer 
hastalığının 
sebep olduğu 
hasar hemen 
hemen anlaşılmış 
ve bu konu ile 
ilgili yoğun çalış
malar yapılmak
tadır.,Buna yönelik 
bir çok ilaç 
piyasaya çıkmış 
olup olumlu 
sonuçlar alınmak
tadır. 
Demans 
tedavisinde en 
önemli özellikler
den bir tanesi de 
ailenin hastanın 
durumu ile ilgili bil
gilendirilmesidir. 
Kısaca demans 
tedavisinde 
hastalığa neden 
olan etkenlerin 
yanında açığa 
çıkan semptom
larında ayrı ayrı 
tedavisi yapılmalı 
ve titizlikle takip 
edilmelidir.
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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 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 1i 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 51315 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 Tanın Müd. 5131186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)5161212
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

1
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 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 51345 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111
Su Anza 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



5 Eylül 2005 Pazartesi EsiES Sayfa 12 [

ALTAN TİCARET
Demirdöküm Doğalgaz Kombi • Doğalgaz Kazanları- Brülörler - Radyatör ■ Doğalgaz 

Sobaları - Slip Klimalar- Doğalgaz tesisat döşeme işleri - Her Çeşit Sıhhi Tesisat-

GEMLİK SHOP

HİZMETE AÇILDI

40 YILLIK 
TECRÜBE ve 

GÜVEN
Evlere-işyerlerine-Sitelere 

Garantili Doğalgaz 
bağlama Hizmetleri 

ALTAN TİCARET 
İstiklal Caddesi No: 49 
Tel. 513 12 81 GEMLİK

TEŞEKKÜR

0-13 YRŞ ÇOCUK GİYİMİNDE 
RRRDIĞINIZ HCRŞCY!

Mağazamızın açılışına 
katılarak bizleri onurlandıran

Gemliklilere sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız ı 
Balıkpazarı 1 Nolu Cad. No:87 ~fl ■ 

(Balıkpazarı Cami karşısı) - GEMLİK I
Tel: 0.224 513 65 28 |



“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 eri yakın özel okuldur.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
6 Eylül 2005 Sah 25 YKr. (250.000 TL.)

15-B ÖĞRETİN YILI FİYAT LİSTENİZ
SINIFLAR ÜCRET 
ANASINIFI 3.000.000.000 TL 
1. SINIF 3.750.000.000 TL
2. SINIF 4.500.000.000 TL
3. SINIF 4.500.000.000 TL
4. SINIF 4.500.000.000 TL
5. SINIF 4.500.000.000 TL
6. SINIF 4.500.000.000 TL
7. SINIF 4.500.000.000 TL
8. SINIF 4.500.000.000 TL

Fiyatlarımıza yemek ve servis dahildir
ÖDEMELERDE 10 TAKSİT İMKANI VARDIR 

Tel : 513 50 84 - 512 27 77 GEMLİK

^Belediye Meclisi’nin dünkü oturumda, Hasanağa Kampı’nın Gemlik’e kazandırılmasıiçin Bakanlık ile görüşüldüğü açıklandı

ı
Güne Bakış

■FKI Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Eylül toplantıları
Belediye Meclisi dün bir aylık aradan sonra 

ilk toplantısını yaptı.
Yüklü gündem maddeleri içinde meclis 

yürütme organları için seçimler yapılırken, 
Türkiye’nin pazar günü gündemine oturan 
PKK’lıların eylem girişimleri MHP’li üye 
Osman Doğan’ın önergesi ile kınanmış.

Bu kınamanın metni bir komisyon tarafın
dan hazırlanacak..

Meclis önemli kararlar almış.
Bunlardan biri Hasanağa Kampı’nın 

huzurevi yapılması konusuydu.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut ilk beş yıl

lık döneminde verdiği sözü yerine getiremedi.
Bence yapılacak hizmetler içinde en 

önemlilerinden biriydi.
Hasanağa Kampı eğer satılacaksa bu gi 

rişim yerinde olur.
Ve de burası Türiye’nin en güzel huzur 

evlerinden biri olur. Ama Kamp satılmayacak
sa gençlere birşey veremeyen belediye, genç
lerin yaz aylarında da olsa kamp yaptığı bir 
mekana el atmamalı.. Dahası gençlere yeni 
zeminler ve spor yapacağı olanaklar yarat
malı.. Bugüne kadar belediye tarafından 
gençliğin spor aktiviteleri için yaptığı hizmet 
yok.

Meclis nasıl akıllarına gelmişse, ilçe girişini 
de ele almış ve Gemlik’e yakışır hale getirmek 
için kolları sıvamış.

Üniversite’nin girişinin berbat görün
tüsünün acilen düzeltilmesi sevindirici..

Mecliste Milli Eğitim Kültür ve Spor 
Komisyo’nu ile Çevre Komisyonu da kurul
muş. Dileriz başarılı ve yararlı hizmetler 
gerçekleştirler.

Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında Encümen 
üyeliğine İmdat Öztürk seçilirken, Plan Bütçe, İmar ve 
Meclis Başkan vekillikleri için seçimler yapıldı. Mecliste, 
PKK terörü kınanırken, Gemlik girişinin ilçeye yakışır şe 
kilde düzenlenmesi tüm muhalefetçe desteklendi
Belediye Meclisi, 
dün Başkan Mehmet 
Turgut başkanlığın
da eksiksiz 
olarak toplandı. 
Meclis, başkan 
vekillikleri, encü
men, meclis katiplik
leri ve komisyonlar 
için seçim yaptı. 
Belediye Meclisi’nde 
ilk kez Milli Eğitim 
Kültür ve Spor 
Komisyonu ile 
Çevre Sağlık ve 
Sosyal İlişkiler 
Komisyonu kuruldu.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrolörleri, etiketsiz ve tarihi bulunmayan ürünleri topladı

Üretici Hali'nde 
denetimler sürüyor
Dün sabah, Üretici Hali'ne giden İlçe 
Tarım Müdürü Dr. İbrahim Çetin ile Gıda 
Kontrolörleri Cihangir Kalender ve Necip 
Şen etiketsiz ve üretim tarihi bulunmayan 
zeytinyağı ile yeşil zeytinleri topladılar. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 2'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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l Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Horinstip... (2)

Katkı maddelerinin kullanılmasında uyula
cak kurallar belli. Buna göre; Katkı mad
delerinin sağlığa zararlı olmadığı kanıtlanmış 
Türk Gıda Kodeksi Listesi’nden seçilmiş 
olması,

Zararsız olsa bile belirtilen miktardan 
daha fazla kullanılmaması,

Özellikle hasta ve çocukların gıdalarında 
katkı maddesi kullanılmaması,

Katkı maddesinin, katıldığı gıdanın bozuk
luğunu saklamaması, gıdaların doğal ve 
besleyici özelliklerini bozmaması,

Ambalajda adı ve miktarının açık bir şe 
kilde yazılması gerekiyor.

Katkı maddelerinin zararlarından kaçın
mak için;

Yiyeceklerin görünüşlerine göre değil, 
besleyici özelliklerine göre seçilmesi,

Kolaylığına aldanarak hazır yiyeceklere 
fazla rağbet edilmemesi,

Doğal ve taze gıdaların tercih edilmesi, 
Ambalajın arka kısmına bakılması ve “İçin

dekiler” kısmının mutlaka okunması,
Katkı maddesi ne kadar çok ise yiyeceğin 

doğallığının o kadar az olacağının bilinmesi 
gerekiyor.

İnsan sağlığını tehdit eden bir diğer önem
li sorun da Genetiği Değiştirilmiş 
Organizmalar (GDO). Genleriyle oynanmış 
tohumların Türkiye’ye girmesi yasaklandı 
ancak hayvan yemi olarak ülkemize ithal 
edildiği biliniyor.

100’e yakın üretici ve tüketici örgütünü 
bünyesinde bulunduran “GDO’ya Hayır 
Platformu” Türkiye’ye 1996 yılından bu yana 
kontrolsüz GDO’lu ürünler girdiğini, tüketici
lerin bu ürünleri bilmeden tükettiğini iddia 
ediyor. İddia bununla da kalmıyor. Platform 
sözcüleri kaçak GDO’lu tohumların 
Türkiye’de ekim alanı bulduğunu da söylü 
yor.

Üreticilerin “yeşil devrimin hediyesi”, 
çevrecilerin ise “Frankeştayn gıdalar” olarak 
tanımladığı Genetiği Değiştirilmiş 
Organizmalı ürünlerin anavatanı ABD.

Bu ürünlerin insan sağlığına etkileri 
konusunda farklı görüşler ortaya atılıyor. 
Genin transferi aşamasında kullanılan bazı 
antibiyotiklerin ürünü tüketen insanlar ve 
hayvanlar için risk oluşturduğu, özellikle 
bağışıklık sistemleri üzerinde olumsuz etki
leri olabileceği belirtiliyor.

Marmara Üniversitesi İmmünoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükran 
Şahin, soyadaki protein miktarını artırmak 
için Brezilya fındığından “albümin” geninin 
alınıp soya fasulyesine nakledildiğini, 
Brezilya fındığına karşı allerjisi bulunan kişi
lerin soya yediklerinde de alerji olduklarını 
belirtiyor. Doç. Dr. Şahin, bitki hücresinin 
içine virüs de nakledildiğini söylüyor. Şahin, 
açık açık “GDO’lu gıdalar insan sağlığına 
zararlıdır” demiyor ama bu ürünlerin alerji, 
romatizmal hastalıklar ve kansere neden ola
bileceği şüphesini taşıdığını ifade ediyor. 
Doç. Dr. Şahin, “Domates, patates ve mısır 
kurduna, zararlısına karşı tarım ilacı kullanıl
mayıp bu ürünlere zehir geni naklediliyor. 
Zararlı domatesi ve patatesi yiyemiyor. 
Çünkü yediği zaman ölüyor. Ama o domatesi 
biz yiyoruz. Böyle şey olabilir mi?” diye 
soruyor.

Biz de hem sormak hem de sorgulamak 
durumundayız.

İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrolörleri, etiketsiz ve tarihi bulunmayan ürünleri topladı

Üretici Hali’nde denetimler sürüyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Tarım 
Müdürlüğü Gıda 
Kontrolörleri'nin 
Rıfat Minare Üretici 
Hali’nde yaptığı 
denetimler sürüyor. 
Dün sabah, Üretici 
Hali'ne giden İlçe 
Tarım Müdürü Dr. 
İbrahim Çetin ile 
Gıda Kontrolörleri 
Cihangir Kalender ve 
Necip Şen etiketsiz 
ve üretim tarihi 
bulunmayan 
zeytinyağı ile yeşil 
zeytinleri topladılar. 
Uzun yıllardan bu 
yana gıda üzerine 
hiçbir denetimin 
yapılmadığı Rifat 
Minare Üretici Zeytin 
Hali'ne yaptıkları 
denetimlerin sık
laştırılacağını * 
bildiren İlçe Tarım 
Müdürü Çetin, 
markasız, üretim izni 
bulunmayan 
gıdaların kesinlikle 
satışlarına müsaade 
edilmeyeceğini 
duyurdu.
Son zamanlarda 
özellikle zeytin 
halinde kilosu 3 ile 
3.5 YTL'den satılan 
zeytinyağlarının ucuz 
pamuk yağı ile 
karıştırılarak 
piyasaya

sürüldüğünün 
şikayetlerini aldık
larını söyleyen Çetin, 
"Gıda ürünlerinde bu 
tür sahtekarlıklara 
göz yumulmayacak. 
Önceleri defalarca 
ikaz ettiğimiz 
esnafımız arasında 
yasalara uymayan
lara taviz vermeye
ceğiz ve satışa 
sundukları malları 
toplayarak imha 
edeceğiz" dedi. 
Markasız ve üretim 
izni bulunmayan gıda 
ürünlerinin Tarım 
Bakanlığı Gıda 
Tüzüğünde 
1.120 YTL ile 
cezalandırılacak
larının belirtilmesiyle

ELEMANARANIYOR

15- 25 yo; çırası 
bayan eleman aranıyor. 
Tel: 51318 02 ■ 03

gıda üreten esnafın 
bu konuda çok titiz 
davranması gerektiği 
anlatıldı.
Üretici zeytin 
Hali’nde . 
satılan 
üretim izni ve 
markası bulun
mayan yağlar 
ile zeytinlerin 
sahipleri belir- 
lenemeyince 
mallar 
tutulan bir 
zabıt ile 
toplandı. 
Toplanan 
zeytinyağ 
larının laborat
uar tahliline 
gönderileceği 
bildirilirken

karışık çıkmaları 
durumunda imha 
edileceği öğrenildi.

TUJjİIj'J
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, 

Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. x

■ Adraâi 1$ Mâfkâatf j
Zııii ‘J 33 - |
Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26
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Belediye Meclisi’nin dünkü oturumda, Hasanağa Kampı’nın Gemlik’e kazandırılması için Bakanlık ile görüşüldüğü açıklandı

Hasanağa Kampı Huzurevi oluyor
Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında Encümen üyeliğine İmdat Öztürk seçilirken, 
Plan Bütçe, İmar ve Meclis Başkan vekillikleri için seçimler yapıldı. Mecliste, PKK terörü 
kınanırken, Gemlik girişinin ilçeye yakışır şekilde düzenlenmesi tüm muhalefetçe desteklendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ ■

Gemlik Belediye 
Meclisi, dün yaptığı 
oturumda günde
minde bulunan 
maddeleri görüşerek, 
karara bağladı.
MHP Belediye Meclis 
üyesi Osman 
Doğan'ın verdiği 
önerge ile PKK terörü 
Gemlik Belediye 
Meclişi’nde kınandı. 
Meclis, ayrıca çevre 
yolu arkasında 
bulunan ve kamu
laştırma sonucu 
tapusu alınan arsanın 
İlköğretim okulu 
yapılmak kaydı ile 
Milli Eğitim 
Bakanhğı’na 
tahsisine de olur 
kararı verdi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut t 
başkanlığında 
toplanan Meclise, 
25 üye tam 
kadro ile katıldı. 
Saygı duruşu ile 
başlayan meclis otu
rumunda 7. Madde 
olan İmarla ilgili 
konular öne alınıp 
ilk madde olarak 
görüşüldü.
İmarla ilgili vatan
daşların verdiği 
önergeler İmar 
Komisyonuna havale 
edilirken, MHP'li 
Osman Doğan, 
verdiği önerge ile 
terör olaylarının 
Gemlik Belediye 
Meclişi’nde kınan
ması için gündeme 
alınmasını istedi. 
Meclis, on»ı>qeyi 
oy birliği ılı 
gündemine aldı. 
KOMİSYONLAR 
SEÇİLDİ 
Meclis, gündeminde 
bulunan 1. ve 2. 
Meclis Başkan vekil
liği ve katiplikler için 
gizli oyla seçim yaptı. 
Yapılan seçimde 
Meclis 1. Başkan 
vekilliğine AKP’den 
Refik Yılmaz ile 2. 
Başkan Vekilliğine

Haşan İnce 
seçilirken, 
Katipliklere de yine 
AKP’den Osman 
Sivas ile İnci 
Bülbül seçildi. 
Encümen üyeliğine 
AKP’den İmdat 
Öztürk seçilirken, 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu üyeliğine 
AKP’den Murat 
Yavuz, Menderes 
Bingül, Ali Aykut 
Türe, Cemal Abaklı 
ile DYP'den 
Ali Acar seçildiler. 
İmar Komisyonu 
üyeliklerine ise 
AKP’den Cemal 
Aydın Aybey, Vedat

Büyükgölcügezli, 
Selim Yavuz, Aydın 
Bayraktar ile DYP'den 
Zekai Karaduman 
seçildiler.
Komisyonların 
seçiminin ardından 
Milli Eğitim 
Bakanhğı’na tahsis 
edilecek arsa 
görüşüldü.
Meclis üyelerine bu 
konuda bilgi veren 
Başkan Turgut, 
kamulaştrılarak 
tapusu alınan arsanın 
tahsis edilebilmesi 
için Meclisin 
kararının gerekli 
olduğunu anlattı. 
Ücretsiz olarak Milli

Lgıtım ...jına 
tahsisi oylanan arsa 
oy birliği ile kabul 
edildi.
KİOS'A GİDİLECEK 
Gemlik'in kardeş 
şehirleriyle olan 
ilişkileri hakkında 
bilgi veren Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Yunanistan'ın 
Kios kentinden davet 
aldıklarım söyledi.
Kurtuluş şenlik
lerinden sonra uygun 
ortamın yaratılması 
durumunda 
Yunanistan'a 
gidilebileceğini duyu
ran Turgut, gerekli 
işlemler ile harca

maların yapılması için 
meclis oylamasına 
ihtiyaç duyulduğunu 
anlattı, yapılan 
oylama oy birliği ile 
kabul edildi.
HASANAĞA KAMPI 
HUZUREVİ OLACAK 
Hasanağa kampının 
Gemlik'e kazandırıl
ması ve Huzurevi 
yapılabilmesi için 
ilgili Bakanlık ile 
görüştüğünü 
söyleyen Başkan 
Mehmet Turgut, 
Huzurevi yapılmak 
kaydı ile kampın 
Gemlik Belediyesine 
tahsis edilmesi 
konusunda söz 
aldığını söyledi. 
Gündem maddesi 
meclis üyelerinde 
oylanarak oy birliği 

-ile kabul edildi.
Gemlik Belediyesi’nin 
Gemlik Lisesi ile 
Endüstri Meslek 
Lisesi Salonlarına 
yapacağı katkılar ile 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Bahçesine 
yapılması istenen 
Halı Saha için de 
yapılan oylama oy 
birliği ile kabul edildi. 
AKP'li meclis 
üyelerinin verdiği 
önerge ile gündeme 
alınan Gemlik girişi 

mastır planı diğer 
parti temsilcilerinden 
de destek aldı. 
Önergede, ilçe 
girişinin pis görüntü
den kurtarılıp 
Gemlik'e yaraşır 
biçime getirilmesi 
için vakit geçirilme
den çalışmaların 
başlatılması istendi. 
Tüm partilerin destek 
verdiği önerge oy 
birliği ile kabul edildi. 
TERÖR KINANDI 
Tüm yurtta ve özel
likle Gemlik'te son 
zamanlarda yaşanan 
gerginlik nedeniyle 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nce kınan
ması için MHP'li 
Osman Doğan'ın 
verdiği önerge için 
konuşan AKP'li Ali 
Okuroğlu, okuduğu 
İstiklal Marşı 
dizeleriyle Osman 
Doğan'a destek verdi 
ve konuşması 
alkışlarla desteklendi. 
Meclis kınama hazır
lanması için Osman 
Doğan, Gökhan 
Taylan, Cemal Aydın 
Aybey ile Aykut 
Türe'yi görevlendirdi. 
Gemlik Belediye 
Meclisi son olarak 
verilen önerge ile 
Milli Eğitim Kültür ve 
Spor Komisyonu'na 
AKP’den Alpaslan 
İlgin, Fevzi Ayyıldız, 
İnci Bülbül, Cevdet 
Göral ile DYP'den 
Halil Çevik'i seçerken 
Çevre Sağlık ve 
Sosyal İlişkiler 
Komisyonu'na 
AKP'den Haşan İnce, 
Alpaslan İlgin, Murat 
Yavuz, Aydın 
Bayraktar ile DYP'den 
İzzet Yavuz seçildiler. 
Gemlik Belediye 
Meclisi Komisyonlara 
havale edilen konu
ları görüşmek üzere 8 
Eylül 2005 Perşembe 
günü sabah saat 
09.00 da yeniden 
toplanacak.
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Yaz spor okulları sona erdi
29 Haziran 2005 günü başlayan Yaz Spor Okulları dün düzenlenen törenle sona erdi. Bu yıl, Yaz Spor 
Okullarında futbol, voleybol, basketbol, yelken branşlarında toplam 240 sporcuya eğitim verildiği açıklandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

29 Haziran 2005 
günü başlayan 
Yaz Spor Okulları 
dün kapanış 
töreniyle 
sona erdi.
İlçe Spor Müdürü

Burhan Arıkan, 
kapanış töreninde 
yaptığı 
konuşmada, 
2. Dönem olarak 
yapılan yaz 
okullarında 
Futbol'da 154, 
Voleybol'da

56, Basketbol'da 
15 ve Yelken'de 
birinci dönemde 
15 olmak üzere 
toplam 240 
sporcu öğrenciye 
eğitim verildiğini 
söyledi.
Öğrenci

potansiyelinin 
yüksek
bir olduğu Gemlik'te 
sporcu sayısının 
daha da artmasının 
Spor tesirlerinin 
hizmete açılmasıyla 
giderileceğini 
söyleyen Arıkan, 

önümüzdeki yıl 
açılması için 
çalışmaların 
sürdüğü Kapalı 
Spor Salonu'nun 
sporcu sayısının 
artmasında önemli 
fol oynayacağını 
ifade etti.

İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan, 
törene katılan 
küçük sporculara 
gelecek yaz 
döneminde yaz 
okullarının daha 
kalabalık olması 
dileğinde bulundu.

Özürlü çocukların ta sevinci

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Özürlüler Okulu’nda 
rehabilitasyon 
hizmeti alan 
çocuklar artık 
İnce Berber 
Dükkanı tarafından 
traş olacaklar. 
Gemlik'te Erkek 
Berber dükkanı 

çalıştıran İbrahim 
İnce, özürlü 
çocukların traş 
ihtiyaçlarını 
üstlendi 
Önceki gün kurs 
merkezine gelen 
Berber İbrahim 
ince, okulda hizmet 
alan özürlü çocuk
ların traşlarını ücret

siz olarak yapmaya 
başladı.
Kırkbeş günde 
bir kurs merkezine 
gelerek tüm 
çocukların traş 
ihtiyaçlarını gidere
cek olan Berber 
İbrahim İnce, "Bende 
yardımımı bu şekilde 
yapıyorum" dedi.
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Palamut beklerken torik çıktı
haber

Seyfettin ŞEKERSÖZ

GEMLİK’TE BİR İLK

RADYOLOJİ MERKEZİ

FAK: 513 65 18

ULTRASONOGRAFİ

SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

Balık yasağının 
sona ermesiyle 
tezgahların 
palamut ile dolacağı 
beklenirken, iri

Torikler tezgahları 
süslemeye 
başladı.
Marmara'da yakalan 
iri Torikler 
yaklaşık 4 kilo 
civarında

ve tanesi
40 YTL'den satılıyor. 
700 Gram gelen 
Çingene 
Palamutu'nun 
tanesi ise 
SYTL'den. satılıyor.

Fakirin yiyeceği 
Hamsi irileşmeye 
başlarken 
kilosu 5 YTL'den 
satılıyor.
İstavrit'in kilosu ise 
3YTL.

Sayfa 5

Lise son sınıfta tek
dersten kalanlara

bir şans daha tanınıyor
Ortaöğretim (Lise) 
son sınıf öğrenci
lerinden tek dersten 
başarısız olup 
mezun alamayanlar 
için bir sınav hakkı 
daha verildi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada 
tek dersten 
okullarında başarısız 
olup mezun ola
mayanlar için "2005 
Öğrenci Seçme 
Sınavı Yerleştirme 
sonuçlarında bir 
yüksek öğretim pro
gramına yerleştir
ilenlere, Özel 
yetenek sınavı ile 
öğrenci alan örgün 
yüksek öğretim pro
gramını kazananlara, 
Açık Öğretim 
Fakültesine yer
leşenlere, Sınavsız’ 
geçiş hakkından 

yararlanarak bir yük
sek öğretim pro
gramına yerleştir
ilenlere" Milli Eğitim 
Bakanlığı 
Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan bir sınav hakkı 
daha verildi.
Sınavların 7 Eylül 
2005 Çarşamba 
günü (yarın) yapıla
cağı açıklanırken bu 
durumda olan 
öğrencilerin zaman 
geçirmeden okulları
na başvurmaları 
gerektiği duyuruldu. 
Ayrıca merkezi 
sınavla öğrenci 
almayan ortaöğretim 
kuramlarında öğren
ci kayıtlarının 
Cumartesi ve Pazar 
günleri de dahil 
olmak üzere 12 Eylül 
2005 tarihine kadar 
uzatıldığı bildirildi.

TOMEKAY
✓ SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

✓ ULTRASONOGRAFİ (US)
✓ RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

✓ 4 BOYUTLU GEBELİK ULTRASONOGRAFİ 
J GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (BİYOPSİ vb)

Mesai Saatleri: 08.30 ■ 20.00 / Cumartesi 08.30 17.00

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

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 
Dutluk Sok No: 3 -GEMLİK 

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

mailto:tomokay@gmail.com
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Endonezya 'da uçak ili Telafer'de ABD operasyonu^ öKi

Uçak evlerin üzerine 
düştü: 147 ölü 
Endonezya'da düşen 
uçaktaki yolculardan 
15'i sağ kurtuldu; 30'u 
yerleşim biriminde 
olmak üzere 131 kişi 
ise hayatını kaybetti. 
Uçağın düşüş nedeni 
bilinmiyor. İşte kare 
kare facia.
Kazada yaşanan can 
kaybıyla ilgili çelişkili 
açıklamalar yapılıyor. 
Endonezya'nın 
Sumatra adasında, 
özel Mandala 
Havayollan'na ait, 
Medan-Cakarta seferi
ni yapmak üzere 
havalanışından hemen 
sonra yerleşim bölge
sine düşen Boeing 
737-200 tipi uçaktaki 
15 yolcunun kurtul
duğu, kazada 131 
kişinin öldüğü 
bildirildi.
Havayollarının bir 
sözcüsü ve Medan 
emniyet yetkilileri, 
kazada 15 yolcunun 
kurtulduğunu kaydetti. 

Bulutlu havada, 
kalkışından hemen 
sonra Medan kenti 
havaalanı pistinin 500 
metre uzağında, 
evlerin üzerine düştük
ten sonra kentin işlek 
bir caddesine çakılan 
uçağın elektrik kablo
larına çarptığı belir
tilirken, resmi Antara 
ajansı, bunun kazanın 
nedeni olup 
olmadığının ise bilin
mediğini bildirdi. . 
Bu arada, daha önce 
117 olduğu belirtilen 
uçaktaki yolcu ve 
mürettebat sayısının 
116 olduğu bildirildi. 
Havayollarının bir 
sözcüsü, yolcu lis
tesinde bulunan bir 
kişinin uçağa 
yetişemediğini 
kaydetti.
Endonezya'nın 
üçüncü, Sumatra 
adasının en büyük 
kenti olan Medan'da 
uçağın düştüğü yerde 
onlarca ev ve yaklaşık 
10 araç yanmıştı.

Medan kenti 
havaalanının, kent 
merkezine yakın 
olduğu ve nüfûsu 
yoğun olan yerleşim 
bölgeleriyle çevrili 
olduğu kaydediliyor. 
Endonezya'da en fazla 
can kaybına yol açan 
uçak kazası 1997 yılın
da olmuştu. Airbus A- 
300B4 tipi yolcu 
uçağının Medan kenti 
yakınında dağlık bir 
bölgeye düşmesi 
sonucu, uçaktaki 222 
yolcu ve 12 kişilik

mürettebatın tamamı 
hayatını kaybetmişti. 
1997'deki kazada 222 
kişi ölmüştü 
Endonezya'da en fazla 

can kaybına yol açan 
uçak kazası 1997 yılın
da olmuştu. Airbus A- 
300B4 tipi yolcu 
uçağının Medan kenti 
yakınında dağlık 
bir bölgeye düşmesi 
sonucu, uçaktaki 
222 yolcu ve 

12 kişilik mürettebatın 
tamamı hayatını 
kaybetmişti.

Türkmen Milliyetçi Hareketi Dış İlişkiler 
Sorumlusu Turhan Ketene, olaylarla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada, operasyonun 4 
gündür sürdüğünü ve en az 72 kişinin 
yaşamını yitirdiğini söyledi.
Yetkililerin arama-tarama operasyonu 
yürütüldüğünü söylediğini belirten Ketene, . 
kentteki dokuz mahalleden bazılarının tel 
örgülerle çevrildiğini ve boşaltıldığını belirt
ti.
Halkın yüzde 70'inin kenti terk ettiğini dile 
getiren Ketene, "hem havadan bombardı
man, hem de aramalar var. Operasyon 
Sünnilerin ağırlıkta olduğu bölgelerde 
yoğunlaşıyor. 35'e yakın ev havadan bom
balanmış. Evleri basıyorlar. Bazı mahallel
erde zaman zaman küçük çaplı çatışmalar 
da yaşanıyor" dedi.
Kenti terkedenlerin başta Musul olmak 
üzere civardaki kent ve kasabalara sığındığı 
belirtiliyor. Operasyonun gece hava 
saldırılarıyla da desteklendiği kaydedildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

„ . DOĞALGM
Buderus Mal

KAZAN
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

isisah

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



6 Eylül 2005 Sah Sayfa *1

Adli tatil bitiyor
2005-2006 Adalet 

f Yılı'riın başlaması 
. nedeniyle, 6 Eylül Salı
günü Yargıtay'da 
tören düzenlenecek.
Törende, Yargıtay 
Başkanı Osman 
Arslan ile Türkiye 
Barolar Birliği 
Başkanı Özdemir 
Özok, birer konuşma 
yapacak. Törenin 
ardından Arslan ve 
beraberindekiler 
Anıtkabir'i ziyaret 
edecek.
Yargıtay Başkanı 
Arslan, yeni adli yılın 
başlaması nedeniyle, 
aynı gün akşam 
Devlet Konukevi'nde

Sıcak hava geri dönüyor
Hafta sonunu yağ
murlu geçiren 
Türkiye, yeni haftaya 
açık bir hava ile 
giriyor. Yurdun 
kuzeyinde yağışlar 
yer yer görülürken, 
güneyde güneşli 
günler yaşanacak. 
Hava sıcaklığı tüm 
yurtta 5 derece arta
cak.
İstanbul üç gün 
boyunca parçalı 
bulutlu, İzmir, Adana 
ve Antalya açık. Açık 
bir gökyüzüne sahip 
Ankara'da perşembe 
günü sağanak yağış 
bekleniyor.
Hava sıcaklığı tüm 
yurtta 5 derece arta
cak. En yüksek hava 
sıcaklıkları İstanbul'
da 29, Ankara'da 26,

kokteyl verecek.
Bu yıl 29 Temmuzda 
başlayan adli tatil 
boyunca, adliyelerde 
nöbetçi mahkemeler 
görev yaptı, tutuklusu 
olan ve acil nitelik 
taşıyan davalara 
baktı.
Danıştay, Yargıtay,

İzmir'de 31, 
Antalya'da 35, 
Adana'da 34, 
Erzurum'da 23, 
Trabzon'da 23, 
Diyarbakır'da 33 
derece olacak. 
YARİN yalnızca 
Doğu Karadeniz'de 
yağış bekleniyor. 
Akdeniz, Güneydoğu 
Anadolu ve Kıyı 
Ege'de yaz mevsimi 
sürüyor, yurdun 
kuzeyi parçalı

Askeri Yargıtay ve 
Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi'nde de 
nöbetçi heyetler 
görev yaparken, 
Yargıtay'daki 
nöbetçi ceza dairesi 
ise tutuklu sanıklara 
ilişkin dosyaları 
ele aldı.

bulutlu..; 
PERŞEMBE günü 
ise yağmur etki 
alanını genişletiyor. 
Orta ve Doğu 
Karadeniz ile birlikte 
İç Anadolu'nun 
kuzeyi günü yağışlı 
geçirecek. Marmara, 
Batı Karadeniz ve 
Doğu Anadolu'da 
gökyüzü parçalı 
bulutlu, diğer yer
lerde açık ve 
güneşli.

AOF’ye kayıtlar 
3 Ekim’de

2005 ÖSYS ile 
Açıköğretim sistem
ine göre öğretim 
yapan İktisat, İşletme 
ve Açıköğretim 
Fakülteleri'ne (AÖF) 
yerleştirilen adaylar 
ile 18 Mart -18 Mayıs 
2005 tarihleri arasın
da çıkartılan af 
kanunu kapsamında 
başvuran adayların 
kayıt işlemleri, 3 
Ekim 2005 tarihinde 
başlayacak. Kayıt 
işlemleri ise 19 Ekim 
2005 tarihi mesai 
saati bitiminde sona 
erecek.
Bu tarihler arasında 
mazeretleri 
nedeniyle kayıt yap
tıramayanlar, maz
eretlerini kanıtlayan 
resmi belge ile 20 - 
21 Ekim 2005 tarih
lerinde seçtiği 
Açıköğretim 
Fakültesi bürosuna 
bizzat başvurarak 
kayıt yaptırabilecek. 
Ayrıca, bu tarihlerde 
mazereti hala devam 
edenlerin kayıtlarını, 
tam olarak hazır
lanan kayıt belgeleri 
ile mazeret belgesini, 
adayların yakınları 
yaptırabilecek.
21 Ekim 2005 
tarihinden sonra 
mazeret beyan 
ederek kayıt yaptır
mak isteyenlerin 
başvuruları kabul 
edilmeyecek ve 
kayıtları yapılmaya
cak. Kayıtla ilgili bel
geler ve kayıt

kılavuzu adayların 
adreslerine postayla 
gönderilmeye baş
landı-* Gönderilen 
kayıt dosyası eline 
geçmeyen öğrenci 
adayları, 10 Ekim 
2005 tarihinden 
itibaren kendilerine 
en yakın Açıköğretim 
Fakültesi bürosuna 
başvurarak yedek 
kayıt dosyası 
alabilecek.
Adaylar, hazırladık
ları kayıt dosyası ile 
birlikte, 03-19 Ekim 
2005 tarihleri arasın
da (Pazar günleri 
hariç) illerde bulu
nan Açıköğretim 
Fakültesi bürolarına 
bizzat başvurarak 
kayıt işlemlerini 
yaptırabilecek. 
Kayıt süresi ise 
kesinlikle uzatılmay
acağı bildirildi. 
Belirtilen tarihler 
arasında her ne 
âebeple olursa olsun 
kaydını yaptırmayan 
adaylar, fakülteye 
kayıt hakkını kaybe
decek ve herhangi 
bir hak iddia ede
meyecek. Posta ile 

kayıt yapılamayacak. 
Kayıt belgelerini; 
Anadolu Üniyersite- 
sine, İktisat, İşletme, 
Açıköğretim 
Fakülteleri ve 
Açıköğretirrrbüro- 
larına posta ile gön
deren adayların 
kayıtları kesinlikle 
yapılmayacak ve bel
gelerinin kaybından 
Üniversite sorumlu 
olmayacak.
Adaylar, seçmiş 
oldukları büroda 
kayıt yaptırabilecek. 
Kilis İli hariç, 
her ilde en az bir , 
Açıköğretim 
Fakültesi bürosu 
bulunuyor. Kayıt 
yaptırmak için 
başvurulabilecek 
büro adresleri aday
lara gönderilen kayıt 
kılavuzunda yer alıy
or. Ayrıca büro 
adreslerini İletişim 
Merkezi (0222) 330 
41 21, 330 84 15, 
330 81 77, 320 69 06 
telefon numaraların
dan ya da 
www.anadolu.edu.tr" 
internet adresinden 
öğrenebilinecek.

Van’da terör yandaşlan polisle çatıştı
Van'da gösteri yapan 
terör örgütü yan
daşları, polise 
molotof kokteyli i 
saldırıda bulunarak 
işyerlerinin camlarını 
kırdı. Önceki gün 
olaylı Gemlik 
yürüyüşü sonrasında 
Bilecik'te meydana 
gelen olayları 
protesto etmek 
amacıyla DEHAP Van 
il Teşkilatı'nda 
toplanan yaklaşık 
100 kişilik grup, Van 
Valiliği önünü gel
erek basın açıkla

ması yaptı. Tekrar 
parti binasına dönen 
gruptan 30-40 kişi 
teröristbaşı Öcalan'ın 
posterlerini açarak 
yürüyüşe geçti. 
Sanat Sokağı'na 
doğru yürüyüşe 
geçen grup, 
Yüzbaşıoğlu 
Caddesi'ndeki işyer
lerine taş ve sanda
lyelerle saldırmaya 
başladı. Yüzleri 
kapalı olan terör yan
daşları polisin panz
erle su sıkmasına 
karşılık molotof kok

teyliyle buldukları 
sandalye, bisiklet ve 
malzemeleri yol 
ortasına attı.
Bu arada, göstericiler 
olayları görüntülem
eye çalışan bir sivil 
polise sandalyelerle 
saldırdı.
Bir gazeteci de olay
ları görüntülerken 
yaralandı.
Saldırılardan zarar 
görmek istemeyen 
işyeri sahipleri ise 
kepenk indirerek 
olayların bitmesini 
bekliyor.

SftTIUK Dft ne
Gemlik Giriji 

GmirccınVapı Kooperatifi 
lokKod 

Deniz Monzoralij Çift Banyo, 
Dogalgoz tesisatlı 

Miiraacat:0.533 3463344

SATILIK ARAZİ 
35,MI MI

Gemport limom taı 
Kömür Depoları Rrkosı 

GSM: 0.532 412 79 52 
Tft: 0.224 513 1079

http://www.anadolu.edu.tr
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İş dünyasından
Erdoğan’a tam destek

Katrina dünya 
ekonomisini de vuracak

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, AB'ye, 
3 Ekim’de müzak
erelerin başlamaması 
halinde 'Çeker gideriz' 
mesajı veren Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül ile bu açıklamayı 
destekleyen Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a tam destek 
verdiklerini açıkladı. 
TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, 'AB 
Müzakere Sürecinde 
KOBİ'lerin Rekabete 
Hazırlanması' sem
pozyumundan 
ayrılırken, gazeteci
lerin, Türkiye'nin AB 
ile tam üyelik müzak
erelerine başlaması 
konusundaki soru
larını yanıtladı. 
Türkiye'nin AB'ye 
tam üyelik müzak
erelerine 3 Ekim'de 
başlayacağına 
inandığının altını 
çizen Hisarcıklıoğlu,

Türkiye'nin 
17 Aralık'ta 
verdiği taah
hütlerin 
tamamını 
yerine 
getirdiğini 
anımsattı. 
Hisarcıklıoğlu, 
"Bu dakikadan 
sonra 
Türkiye'den 
bir şey isten
mesinin gereği 
yoktur, bunu 
kimsenin iste
meye de hakkı 
yoktur. 
Ama bu süreç 
içinde ülkeler, 
kendi iç siyasi 
malzemesi 
olarak bazı
gösteriler yapacaktır. 
Aksi olacak olursa 
Bakan Gül ve ve 
Başbakan Erdoğan'ın 
sözleriyle mutabıkız" 
diye konuştu.
Bakan Gül'ün, 'çeker 
gideriz' şeklindeki 
açıklamasını duygusal 
bulup bulmadığı sorul

duğunda ise 
TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, "Hayır 
duygusal bir çıkış 
değil. AB kurallar 
manzumesiyse, 
sözler geçerliyse, 
o sözleri herkesin 
yerine getirmesi 
lazım. Söz tek taraflı 
beklenmez dedi.

ABD'yi vuran Katrina 
Kasırgası'nın, fiziksel ve psikolo
jik etkileri yanında tetiklediği 
petrol fiyatlarıyla birlikte, 
dünyadaki ekonomik büyümeyi 
önemli oranda yavaşlatması bek
leniyor.
Ekonomistler, Katrina'nın 
ABD'de 4'te 1'i sigortalı olmak 
üzere yaklaşık 100 milyar dolar
lık hasar oluşturduğunu 
hesaplıyor. Bununla birlikte tüke
tim harcamalarının kısılmasıyla, 
daha önce yılın son çeyreğinde 
yüzde 3.5 büyümesi beklenen 
ABD ekonomisinin, ancak yüzde 
2.5'lik bir performans göstere
bileceği ifade ediliyor.
Dünyanın en büyük pazarı 
ABD'de ekonominin yavaşlaması 
ve tüketicilerin harcamalarını 
kısması, diğer ülkelerin 
neredeyse tamamına olumsuz 
yansıyor. ABD pazarına bağımlı 
olan AB ve Japonya'nın da 
ekonomik büyümesinin yavaşla*' 
masıyla dünya ticareti ilmesini 
kaybediyor. Dünyanın yehi 
ekonomik motoru plmaya aday 
Çin'in büyümesinde bile ABD'ye 
yaptığı ihracat ve verdiği dış 
ticaret fazlası önemli rol oynuy

or.
Katrina'nın dünya ekonomisi 
üzerindeki asıl olumsuz etkisi « 
ise, zaten yüksek seyreden 
petrol fiyatlarını tetiklemesiyle 
yaşanacak. Boyutları henüz tam 
olarak ortaya çıkmasa da 
.ABD'nin en önemli petrol üretim 
bölgesi Meksika Körfezi'nde 
birçok tesisin kapanmasına 
neden olan ve altyapıya zarar 
veren kasırga nedeniyle yaşanan 
arz sıkıntısı, fiyatları yükseltirken 
diğer ülkelerin de stratejik rez
ervlerini kullanıma açmasıyla 
global bir sorun halini aldı. 
Gelinen noktada, 2 yıl önce 
olduğu gibi petrol fiyatlarının 
tekrar 30-40 dolar aralığına ger- „ 
ilemesi neredeyse imkansız hale 
gelirken, birçok ülkede yerine 
konulması gereken stratejik 
rezerv miktarının artması, 

önümüzdeki yıllarda da petrol 
fiyatlarının yüksek 
seyretmesinde pay sahibi 
olacak.
Petrol fiyatlarının bu denli yük
selmesi karşısında birçok ülkede 
havayolu şirketlerinden nakliye 
ve balıkçılara kadar birçok sek
tör, zor günler geçiriyor.

EFE MOTOR
BİŞ0N - 

¥€TKİU BR¥İİ

M kartına 12-18 ay taksitle 
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

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ X'
* Marshall, Akçalı inşaat boyaları
4 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



Yeni Türk Lirası 
(YTL), Ağustos ayın
da, bir önceki aya • 
göre TÜFE ve ÜFE 
bazında değer kay
betti.
Merkez Bankası veri
lerine göre, 1995=100 
TÜFE bazlı reel efek
tif döviz kuru 
Ağustos ayında, bir 
önceki aya göre 
yüzde 1.5 azalarak 
163'den 160.6'ya indi. 
Aynı dönemde 
1995=100 ÜFE bazlı 5 
reel efektif döviz kuru 

da yaklaşık yüzde 
1.7 gerileyerek 
146.9'dan 144.4'ye 
düştü. Bir başka dey
işle, Yeni Türk Lirası, 
2005 yılının Ağustos 
ayında TÜFE bazında 
1.5, ÜFE bazında 
yüzde 1.7 değer 
kaybetti.
Öte yandan, YTL bir 
yıllık süre içinde 
TÜFE bazında yak
laşık yüzde 14.6, 
ÜFE bazında-yaklaşık 
yüzde 13.1 değer- 
kazandı,

Futbolculara sigorta şartı
Süper Lig’deki takım
lar bu sezondan 
itibaren futbolcuları
na sigorta yaptırmak 
zorunda.. Anadolu 
kulüpleri oyuncu
larını 25 bin YTL, üç 
büyükler boservis 
bedeli kazadr tazmi
nat karşılığı sigorta 
yaptırıyor.
Türkiye Futbol 
Federasyonu, 2005- 
2006 sezonu için 
kulüplere futbolcu
larına sigorta yaptır
ma zorunluluğu

getirdi.
Turkcell Süper Ligi 
başta olmak üzere 2. 
ve 3. ligde mücadele 
eden kulüplerin pro
fesyonel futbolcu
larını 40 Yeni Türk 
Lirası poliçe bedeli 
ödeyerek muhtemel 
sakatlık ve kazalar 
için sigortalatmaları 
gerekiyor. Bu sigor
tanın yapılması 
halinde kulübe verile
cek tazminat 25 bin 
YTL’yi geçmiyor. Bir 
nevi zorunlu olan sig

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

SPOR - EKONOMİ

Sahte paraya
mıknatıslı çözüm

Gün geçmiyorki Yeni 
Türk Lirası ile ilgili 
sahtekarlık ortaya 
çıkmasm. Kağıt 
YTL'ler için her gün 
sahte ile gerçeği 
arasındaki farklar 
anlatılırken bozuk 
paralar için çözümü 
küçük işletmeciler 
bulmuş.
Sahte bozuk paralar 
mıknatısa yapışırken 
gerçeğinin yapış
madığı tespit edilmiş. 
Şimdi kasalarının 
içinde bulundurulan 
mıknatıslar 
sayesinde sahte 
bozuk paralar tespit 

I edilmeye çalışılıyor 
[ Küçük işletme sahip- 

leri kasalarındaki 
sahte bozuk paraları 
göstererek 'Keşke 
mıknatıs yöntemi 
önceden bilseydik' 
diye dert yanıyorlar. 
Sahte bozuk paradan 
kendi başları yandığı 
için herkesi uyarmak 
isteyen işletmeciler 
'Kasanızda mıknatıs 
bulundurun sonradan 
üzülmeyin* diyor. 
Bozuk paralar için 
sahte ile gerçek 
arasında kalınlık, 
metal farkı 
olduğunu belirten 
işletmeciler en geçer
li yöntemin mıktanıs 
olduğuna dikkat 
çekiyor.

orta kapsamında 
ölüm halinde 25 bin 
yeni lira, daimi 
maluliyet halinde 20 
bin yeni lira, hastalık 
ve tedavi masrafı 
içinse 2 bin 250 yeni 
lira tazminat alın
abiliyor. Değeri 500 
bin ile 2 milyon dolar 
arasında değişen 
birçok futbolcusu . 
olan Anadolu kulüp
leri oyuncusunu 25 
bin yeni lira tazminat 
karşılığı sigorta 
ettirirken, daha önce

acı deneyimler 
yaşayan Beşiktaş, 
Galatasaray ve 
Fenerbahçe ayrıca 
bonservis bedeli 
kadar tazminat 
karşılığı özel sigorta 
yaptırıyor. Bir dönem 
Fenerbahçe for
masını giyen 
Brezilyalı 
VVashington’un 
geçirdiği kalp krizi ile 
gündeme gelen ‘özel 
futbolcu sigortasına’ 
Anadolu kulüpleri ilgi 
göstermiyor.

Endüstri Meslek Lisesi’nden 
aldığım diplomamı kaybettim.

Geçersizdir.
Ersan OZAN

^’lstahburdan aldığım 
203331.8.11.1973 nolu sıırucu 
belgemi kaybettim. Geçersizdir.

Şuayip TURHAN

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybet- 

tim. Geçersizdir.
Ahmet UZEL
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Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Neden unutuluyor?

Yetkili kişilerin söyledikleri sözler 
onu dinleyenler üzerinde etki yaparak 
unutulması mümkün olmaz.

Bunlar nelerdir?
Belki pek büyük sözler değildir ama 

dinleyenlerin benliğine yer ettiği için 
olmasını bekler duruma gelirler.

Her kongre’de şimdiye kadar bu 
klübe üye yapılmamış 20-30 kişiyle kon
gre yapıyoruz, denmiş!

Her kongre de bu klubün sabit bir 
geliri yok. İş başına gelenler bunu hiç 
düşünmemişgelirlerini başkalarından 
beklemişler denmiş!

Sene 2005. Sayın Klüp Başkanı hem 
belediye hemde Külup Başkanlığı orta
ma beş seneden beri külup başkanlığını 
yapıyor.

Son kongre’ye giderken üye sayısı 95 
kadardı, kulüp üye listesinde yazılı olan
lar

Ne varki bu kongrede birçok üye seç
men listesine alınmamış yerine yeni 
üyelerli birlikte 65 kişi indi.

Kongre yapıldı isteyen seçildi, bugün 
seçilen üyelervazife görüyorlar.

Üye sayısı çoğaldımı? Hayır peki iste
nilen çok üyelik unutuldu mu?

Bu kulübün devamlı bir gelire sahip 
değil denmişti?

Peki oradan geçen bu beş senelik 
zaman içinde Gemlik Spor da masraflar 
kişilerdenalınmıyor mu. bir telefon bana 
para gönderin deniyor.

Bu zaman içinde sabit kalan bir gelir 
kapısı yapılmazmıydı?

Malesef galiba işlerin çoğu nedeni ile- 
unutulmuş diyemiyorum. Zaman bulu
namadığını yazmak istiyorum!

Bu sene sayın başkan önümüzdeki 
sene ben yokum dedi.

Peki bu sabit geliri kim ne zaman 
Gemlik genelliğine hediye edecek? bek- 
liyeceğiz.

Gemlik spor klübünun maddi yönden 
en yok olduğu devirde hiç olmassa 
sporc ve üyelerin toplanabileceği bir 
mekanı vardı.

Bugün kendilerine göıe bütçe hep 
fazlalık verdiğini görür gibiyiz. Ama fut
bol şubesinin toplanacak bir mekanları 
yok.

Sayın Belediye ve Gemlikspor kulup 
başkanı isterse şu an elinin altında boş 
durumda bulunan iki dükkanı lokal 
olarak Gemlikspor’a verebilir. Neresi 
diye sorarsanız Belediye Binasının altın
da boş durumda olan dükkanlardan iki 
dükkanı yan yana olanlardan

Başka? Katlı otopark binasında 
güreşçiler için düşünülen mekanlardan

Başka? En basiti bir lokale benzeyen, 
gençlere laik bir yer kiralamak yerler de 
olur.

Yönetimde ki kişiler bu işleri kulüp 
başkanına bırakmasınlar araştırsınlar.

Kayıkhanede bulunan lokalin gözden 
çıktığını zannediyorum. Eğer 
kayıkhanedeki yer tekrar lokal olarak 
kalacak mı?



6Eylal200SSah -nöi?m Sayfa 10 6 E

Ev işlerini kolaylaştıran pratik bilgiler
Yorucu ev işlerinde 
bunalan hanımların 
imdadına, pratik bil
giler yetişiyor. İşte 
birkaç püf noktası: 
Kararan alüminyum 
kaplarınızı pınl pırıl 
yapmak istiyorsanız, 
su ve bolca sirke 
koyarak kaynatın. 
Buzdolabından kötü 
kokuları Uzaklaştır
mak için, en alt göze 
3-4 dilim limon koy
manız yeterli. İç kısmı 
kireç bağlayan çay
danlığa, soyduğunuz 
patates kabuklarını 
koyup uzun süre kay
natırsanız, kirecin 
kolayca çıktığını 
göreceksiniz.
Ütünüzün altını tuz ve 
sirkeyle silerseniz 
leke tutmasını ve 
çamaşıra yapışmasını 
önlemiş olursunuz, 
özellikle tuz ve sirke, 
mutfak ve ev 
eşyalarının temizlen
mesinde önemli rol 
oynuyor.
Alüminyum Kaplar: 
Alüminyum kapların 
zamanla kararması, 
insanın mutfakta 
çalışma zevkini 
kaçırır. Halbuki bunu

kolayca önlemek 
mümkündür.
Alüminyum 
kaplarınızı su ve 
bolca sirke koyarak 
kaynatın. Hepsi pırıl 
pırıl olacaktır. Bakır 
tencerelerinizi ve bu 
malzemeden yapılan 
diğer tüm eşyalarınızı 
da, kaya tuzu ve sirke 
ile silerek ilk günkü 
ışıltısına kavuştura- 
bilirsiniz.
Çatal-bıçaklar: 
Bulaşık makinesi 
çatal ve bıçaklarınızı 
karartıyorsa, bunu 
önlemenin kolayı var. 
Bulaşık makinesinin 
deterjan gözüne ayda 
bir kere olmak üzere 
çamaşır suyu koyun. 
Böylece çatal ve 
bıçaklarınızın karar
masını engellediğiniz 
gibi onları parlatmış 

da olursunuz. 
Tahta Kaşıklar: 
Mutfakta kullanılan 
tahta kaşıklar renk
lerini çabucak 
kaybeder, kahv
erengiye dönüşür. 
Bunu bir dereceye 
kadar önlemek istiy
orsanız, tahta kaşık
ları duru suda iyice 
ıslattıktan sonra kul
lanın.
Fincandaki izler: 
Kahve ve çay bazen 
fincanlarda çıkmayan 
lekeler bırakır. İşte 
acil ve etkili bir 
çözüm. Nemli bir 
havluyu deterjanlı 
suya batırıp çıkarın 
ve lekenin üzerini 
ovuşturarak şilin. 
Diğer bir yöntem ise 
diş macunu ile temi
zlemektir. Kahve leke
si çıkarmak ise, özel

likle kahve kuruduk
tan sonra tam bir 
eziyettir. Fakat tüm 
zor lekelerden olduğu 
gibi kahve lekesinden 
de kurtulma 
imkanınız var. Bunun 
için eczaneden temin 
edebileceğiniz glis
erinle bir bezi ıslatıp, 
lekeli yeri silin.
Pırıl pırıl çaydanlık: 
Çok sevdiğiniz çay
danlığınız, zamanla 
mat bir görünüme 
bürünebilir. Yarım 
bardak sirkeye bir 
tutam tuz atıp, sert 
bir süngeri buna 
batırarak çaydanlığı 
silmeyi deneyin, eski 
parlaklığına hemen 
kavuştuğunu göre
ceksiniz.
Tavalardaki iı HVer: 
Teflon tavalarınızda 
oluşan lekeleri çıkar
mak için, bir bardak 
suya 2 çorba kaşığı 
karbonat ve yarım su 
bardağı sirke 
karıştırın. Sirkeli ve 
karbonatlı suyu teflon 
tavanızın içine dökün 
ve 10 dakika kay
natın. Lekelerin 
kolayca çıktığını 
göreceksiniz.

Blendır ve çelik 
tencereler: 
Mutfakların 
vazgeçilmez yardım
cılarından blendırları 
temizlemek epey 
yorucudur. Fakat, 
pratik bir yolla bunun 
üstesinden kolayca 
gelebilirsiniz. Bunun 
için, blendırın yarısı
na kadar, ılık su 
doldurun ve çalıştırın, 
içindeki tüm lekelerin 
çıktığını göreceksiniz. 
Yemek yaparken çelik 
tencereniz yandıysa, 
sakın üzülmeyin. 
Tencerenizi yeniden 
pırıl pırıl yapa
bilirsiniz. Bunun için 
1 tatlı kaşığı karbonat 
ve 1 fincan sirkeyi 
tencerenizde kay
natın. Hem üzerine 
işleyen kara lekeler 
çıkacak, hem de 
tencereniz tertemiz 
olacaktır.
"GÜZEL KOKULU 
MUTFAKLAR" 
Etiket izi: Özellikle 
süs eşyalarında ve 
çeşitli mutfak alet
lerinin üzerinde 
etiketler bulunur. 
Etiketi çıkardığınız 
zaman da mutlaka izi 

kalır. Bu ızı yok 
etmek için, etiket izi 
olan eşyaların üzer
ine mobilya cilası 
sürüp, yumuşak bir 
bezle silin. Hiçbir iz 
kalmayacaktır.
Fırın ızgaraları: Özel
likle fırında et kızart
tığınız zaman, ızgar
alar çök kirlenir.
Yıkarken de, ızgar
aları temizlemek biraz 
zor gelebilir. Fakat 
ızgaraları ıslatıp, 
ponza taşıyla 
ovarsanız tüm 
yağların ve lekelerin 
çıktığını, ızgaranın 
pırıl pırıl olduğunu 
göreceksiniz.
Güzel kokulu mutfak
lar: Bazen yemek 
kokularıyla dolup, 
nefes alınamayacak 
duruma gelen mut
fağınızın güzel kok
masını ister misiniz? 
Bunun için, kalorifer 
üzerine koyduğunuz 
su dolu bir kabın 
içine birkaç damla 
güzel kokulu parfüm 
damlatın. Kalorifer 
yandığı sürece bu 
koku mutfağınıza 
yayılır.
Devamı Yarın..

HAÇİN ..
Yazan : Zebercet COŞKUN

Hüsnü oturdu, başının dönmesi, karnının 
gurultusu yatışsın diye bekledi bir süre. Belinin 
orta yerine inecek tekmeyi bekledi. Yok!..
Şaştı... Aram çavuşu böyle yumuşak 
görmemişti! Gözlerinin içi gülüyor gavurun, 
öyle keyifli. Doğruldu, kalktı Hüsnü.

Aşağı!
Hüsnü önde Aram çavuş ardında merdiven

leri indiler. Onları gören jandarmalar sırıtıyorlar. 
Aşağıda durdu Hüsnü. Ahır boş, hayvanlar yok 
içerde... Ne ot ne saman, ne bir kırık arpa var 
bir yanda. Koca taşlık bomboş.

Kaleye!
Ellerini ince bir iple bağladı Hüsnü'nün. 

Çürük bir ip, istese kopabilir, ama biliyor böyle 
bir şey yapamayacağını. Bağlamasa da olur ya, 
iş olsun diye yaptı. Yorgan ipi bile olsa kopara
maz. Bir zamanların kanlı canlı delikanlısı, erim
iş, bitmiş, insan kurusu olmuş. Beli bükülmüş, 
ayağını sürüyerek çıkıyor yokuşu. Aram çavuş 
arada itekliyor. Hüsnü'nün gücü iyice tüken- . 
ince.

Onu o zamana dek gördüklerinden başka 
şeyler bekliyordu kalede. Yanına, yöresine bak
madı hüsnü. Yorgundu, bitkindi, anlamadı, göz
leri yarı kapalı bekliyor... Bir şey yapacaklar, 
arha ne? İşkenceleri bir bir tanıyor. Tırnaklarını 
söktüler... Önün acısını unuttu bile... Üstüne 

| öyle şeyler oldu ki...
Jandarmalar hep oradalar. Aram çavuş 

Hüsnü'nün ellerini çözdü.
SiraHüsnü'de bugün. Kimi eceliyle, kimi 

! açlıktan, soğuktan. Kimini çarmıha gerdiler, 
kalenin tepesine diktiler. Bağıra bağıra can 
versin diye. Bugün Hüsnü'de sıra... Aram 

çavuşun keyfi buyüzdenmiş. Bir hoş oldu 
Hüsnü. Bitecek, bugün son, belli... Bitsin!.. Yine 
de bir yanı bitmesin istiyor. Dua etmeğe 
başladı, ona bile gücü yok. Dudağını kıpırdat
mağa, hatta düşünmeğe gücü yok. Gözlerini 
kapadı. Ne olacaksa birden olsun. İp var, demir
ler var, daha bir sürü şey var yerde. Kalenin 
karanlık bir odasındalar. Yer toprak, duvarlar 
ıslak. Küf kokuyor, kan kokuyor içersi.

İki bileğine iki kalın ip bağladılar, yüzükoyun 
yatırdılar yere. Biri sırtına ayaklarıyla bastırdı. 
Suratı ıslak toprağa dayalı, soluk alamıyor. Hiç 
acı duymuyor... Hiç, hiç bir şey... «La ilahe 
illallah!» dedi. İki ayak bileğine iki kalın urgan 
bağladılar. Jandarmanın biri bir ucundan, öteki 
öbür ucundan tuttular, urganın biri odanın bir 
yanına, öteki öbür yanına gitti.

Artık bağırıyor Hüsnü. Bağıracak gücü var
mış... Bitip, tükenmiyor çığırışları...

«Tan, tan, tan, tan!..» çekicin sesi durmak 
bilmiyor.

Tkalenin tepesinde üç gün, üç gece dikili 
durdu Hüsnü'nün cesedi. Ne çıkmaz canı var
mış... İlk gün akşam oldu, ancak o zaman tük
endi soluğu... Gözleri yumuluydu ama, canlıydı 
gün boyu. Arada inildiyordu, sonra başı aşağı 
düştü, iniltisi kesildi.

ON BEŞİNCİ BÖLÜM

O Sabah silah sesiyle uyandım. Bir takım 
gürültüler oluyor. Top sesine alıştık, ondan Per 
korkmuyoruz artık. Karşı tepenin topu günde 
kaç kez kaleyi dövüyor. Pencereden bizimki
lerin kıpırtılarını gözlüyorum. Bir top da mekte
bin üstüne koydular, oda tepeden kaleyi dövüy
or. Duvarlar sallanıyor, camlar çerçevenin 
içinde zangırdıyor. Bu sabahki gürültü bir 
başka çeşit... Yakından yakından geliyor silah 
sesleri. Miss Cold'un yatağına baktım, boş. Gün 
pencereden içeri dolmuş, dağınık çarşafların, 
mavi atlas yorganın üstünde sarı ışıklar 

oynaşıyor. Miss Cold el yüz yıkamaya giderken 
bile derli toplu bırakır yatağını. Yorganın uçları 
yerde, geceliği masanın üstüne yayılmış. Silah 
sesleri de hiç durmuyor. Birkaç saniyenin 
içinde kendime geldim, fırladım yataktan, 
kapıya koştum, mandalı çevirdim, çektim. 
Açılmıyor kapı. Dışardan kilitlenmiş.
Sallıyorum, sallıyorum olanca gücümle,kıpır
datamıyorum. Yumruklamağa başladım. - Miss 
Cold!.. Miss Cold! Hayriye Ablaa!.. Burda 
kaldım! Çıkarın beni!., kurtarın beni.. Sesime 
cevap veren yok. Yine düş mü görüyorum? 
Etimi çimdikledim. Düş değil... Ağlamağa 
başladım. Ne oldu? Neden bıraktılar beni 
burda? Silah sesleri neyin nesi? Belki Miss 
Cold'u da alıp götürdü gavur. Babamı, dayımı 
götürdükleri gibi... Onların yanıya kapadılar * 
belki. Neden üstümden kilitli koydular beni? 
Ağladım ağladım sonra sustum. Silah sesleri 
de kesildi bir süre sonra. Pencereye koşuyo
rum, kalın demirler var. Yine kapıya, yine 
pencereye... Yapacak hiçbir şey yok. Yeniden 
ağlamayı denedim, ağlayamıyorum. Yatağın 
altına saklandım, boylu boyunca uzandım tah
taların üstüne. Ne oluyor? Dışarda ses, soluk 
kesildi artık, sanki kimseler yok... Karnım da 
acıktı, içim kıyılıyor. Bir kaşık pilav olsaydı... 
Pilav yiyoruz sabah ve akşam. Mektepte un 
bitti, ambarda çuvallarla buğday varmış. Miss 
Cold buğdayları bahçeye çıkarttırdı. Aşağıya 
değirmene yollasa yağmalayacaklarını biliyor. 
Buğdayları bahçede yıkadılar, sonra kaynattılar 
kazanlarda. Sonra da iki yassı taşın arasında 
ezip bulgur yaptılar. Birkaç gün sabahtan 
akşamlara dek çabaladı kızlar. Miss Cold 
başlarında bekledi. Nöbet nöbet bekledi 
hocalar. Şimdi bulgur yiyoruz, o da azar azar.. 
Yatağın altından çıktım, yine kapının önüne 
vardım. Anahtar deliğine dayadım kulağımı. 
Ayak sesleri var. Usuldan konuşmalar var. 
Korkuyorum, hiç ses etmiyorum şimdi. Yine 
yatağın altına kaçtım. Devamı Yarın..

I
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Ağrılarınız hangi hastalığı işaret ediyor
Aslında vücut uyarı 
sisteminin bir 
parçası olan 
ağrılar, kimi zaman 
hayatı çekilmez 
kılabiliyor, işte 
toplumda en sık 
görülen ağrılar ve 
tedavi yöntemleri. 
İnsanın var olduğu 
andan itibaren 
adından söz ettiren 
bir olgudan 
bahsediyoruz, ağrı. 
İnsan yaşamının 
bir parçası, yarat
tığı psikolojik etkil
er nedeniyle hayat 
standardını bir 
anda düşüren ve 
adeta ızdıraba 
dönüştüren bir 
durum.
Ağrı aslında vücud
un bir uyarı siste
mi. Çünkü hastanın 
doktora gitmesini 
sağlayan en önemli 
etkenlerin başında 
geliyor Ağrının 
tanımı çok sübjek
tif olmakla birlikte 
Dünya Ağrı 
Araştırmaları 
Teşkilatı'nın yaptığı 
tanımda, ağrının 
ortaya çıkışında 
kişiye özgülük 
önem taşıyor. Yani 
ağrı tamamen 
kişinin tanımla
masına özgü. 
Acıbadem 
Hastanesi Ağrı

Tedavi 
Bölümü'nden Dr. 
Selçuk Dinçer, "Bu 
nedenle, o kişinin 
daha önceki ağrı 
deneyimleri, karak
teri, ağrı eşiği gibi 
birçok faktör, o 
anda hissettiği 
ağrının karakterini 
ve şiddetini belir
liyor" diyerek, 
ağrının varlığının 
kişinin tüm sosyal 
yaşantısını etkiley
erek onu iş yapa
maz hale getirdiği
ni hatırlatıyor. Dr. 
Selçuk Dinçer, 
bunun sonucunda 
kişinin psikolojik 
yapısının da etk
ilenmesinin kaçınıl
maz bir durum 
olduğunu söyley
erek, anksiyete, 
depresyon gibi 
sorunların ağrıya 
Çok sık eşlik eden 
bir durum olarak 
karşılarına çıktığını, 
bunun da hayat 
kalitesi üzerinde 
negatif etki yaratan 
bir başka unsur 
olduğunu ifade 
ediyor.. 
Toplumu en fazla 
etkileyen ağrılar ve 
nedenlerine 
bakıldığında ise 
bel-boyun ağrıları 
ilk sırada geliyor. 
Onu baş ağrıları, 

kanser ağrıları ve 
nöropatik ağrılar 
takip ediyor. En 
basit olarak bu 
şekilde sıralanan 
ağrılarla ilgili bilgi
leri ise Acıbadem 
Sağlık Grubu, Ağrı 
Tedavi Bölümü 
sorumlusu Prof. Dr. 
Süleyman 
Özyalçın'dan aldık. 
BAŞ AĞRILARI 
Baş ağrıları içinde 
önemli bir grubu 
gerilim tipi baş 
ağrıları oluşturuy
or. Özellikle baş 
çevresi adalelerinin 
kasılmasına bağlı 
olarak gelişen baş 
ağrılarının 
tedavisinde ilaçlar 
çok başarılı 
olmayabiliyor. 
Baş ağrıları içinde 
gerilim tipi ağrılar 
ve migren önemli / 
bir yer tutarken 
son yıllarda aşırı 
ağrı kesici ilaç kul
lanmaya bağlı 
ortaya çıkan baş 
ağrılarının da sık 
görülmeye baş
landığını hatırlatan 
Prof. Dr. Özyalçın, 
bu durumda hangi 
sorunun ağrıya 
neden olduğunu 
anlamak adına 
kendilerini zor
ladığını anlatıyor. 
Öyleki bazen

sadece aşırı ağrı 
kesici ilaç kul
lanımının 
kesilmesinin 
sağlanması bile 
hastanın baş ağrısı 
yakınmalarının 
azalmasına hatta 
tamamen geçme
sine neden ola
biliyor.
Migren ve gerilim 
tipi baş ağrılarının 
birbirine 
karıştırıldığını 
söyleyen Özyalçın, 
iki ağrının neden
leri ve nasıl 
yaşandığını 
şöyle anlatıyor: 
"Migrenin ortaya 
çıkışında belirgin 
bir faktör olmamak
la birlikte genetiğin 
etken olduğunu 
biliyoruz.
Migrenin genel 

sıklığı yüzde 5-10 
kadardır.
Kadınlarda erkek
lere oranla daha 
sık görülür. 
Gerilim tipi ağrılar
da ise günlük 
yaşam sıkıntıları, 
baş boyun böl
gesindeki adale 
kullanım bozukluk
ları, baş boyun böl
gesindeki adale 
gerginliklerine 
bağlı travmalar etk
ili olabiliyor.
Toplumda yüzde 30

oranında gözlen
mektedir. Bunların 
dışında 1990'larıp 
başında tanımlanan 
ye 2003 yılında 
yeni baş ağrısı 
sınıflamaları içine 
giren servikojenik 
baş ağrıları var. 
Bunlar da boyun 
bölgesinde ilk üç 
omurdan kay
naklanıyor. Özellik
le trafik kazaları 
sonrasında 
arkadan araba vur
maya bağlı olarak 
ortaya çıkan trav
malar, sporcularda 
ortaya çıkan ani 
harekete bağlı trav
malar bu ağrının 
oluşmasında etkili 
oluyor."
KANSER AĞRILARI 
Tüm kanserler 
ciddi ağrılara 
neden olmamakla 
birlikte, meme, 
kemik, prostat, 
akciğer kanserinin 
bir kısmı, ürogeni- 

tal organlardan 
kaynaklanan 
kanserlerde, kemik 
metastazlarında, 
beyne yayılmış 
kanserlerde yoğun 
ağrılar ortaya çıkıy
or. Kanserden kay
naklanan ağrılar 
öncelikle kanserin 
kendine veya 
metastazına bağlı 
olarak ortaya çıka
biliyor.
Ayrıca cerrahi, 
radyoterapi ve 
kemoterapi gibi 
kanser tedavisine 
bağlı olarak da ağrı 
oluşabiliyor. Prof. 
Dr. Özyalçın'ın 
verdiği bilgiye 
göre, kanser 
ağrılarında uygun 
ilaç kullanımı ile 
hastaların yüzde 
80'inin ağrıları 
giderilebiliyor.
Çözülemeyen 
ağrılarda ise sinir 
blokları 
uygulanıyor.

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 5^4 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

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 1212
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur 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 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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ülıldağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Vahap Kâtkât ile Veteriner Fakültesi Dekanı Haşan Batmaz? Engürücük Köyü’nde zeytin üreticisi ile biraraya geldi

II

Üniversite zeytine el attı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Üniversite ve üretici
Dün Gemlik bir ilki yaşadı.
İlçemizde bu yıl açılacak olan Uludağ 

Üniversitesi’nin iki yüksek okulu daha açıl
madan, Üniversite’nin Veteriner ve Ziraat 
Fakülteleri Dekanları Vahap Katkat ile Haşan 
Batmaz ve Üniversite Bitki Kurumu Görevlisi 
Alper Kumral, Engürücük Köyü’nde görülen 
halk dilindeki adı kara hastalık olan kar- 
nakoşnil ile ilgili olarak üreticileri bil
gilendirdiler.

Akademisyenler belki de ilk kez zeytin 
hastalıkları konusunda doğrudan üretici 
köylü ile başbaşa sorunları görüştü.

İlçe Tarım Müdürü ve eski İlçe Tarım 
Müdürü’nün de katıldığı toplantıda, üretici
lerin zararlıyla mücadele konusunda yeterli 
bilgiye sahip olmadığı görüldü.

Bu bir başlangıçtır.
Üniversite’nin Gemlik’e gelmesi ile bu ve 

buna benzer birçok konuda bilim adamların
dan doğrudan Gemlik halkı destek görecek
tir.

Bu durum, giderek ilçe halkının hem 
kültürel, hem de ekonomik zenginliğine etki 
edecektir. '

Bugün İlçemizde açılacak olan Dış Ticaret 
ve Bitkisel Üretim yüksek okullarına ÖSS 
kazanan öğrenciler kayıt yaptıracaklar.

Bu yeni dönemin başlangıcı olacaktır.
Bu Gemlik için bir MILAT’tır.
Gemlik’te belki bir yeni rönesans 

yaşanacaktır.
Ünivesite ile aydınlanma, kentimizde yeni 

ufuklar açacak, sosyal, ekonomik ve kültürel 
kalkınma gerçekleşecektir.

Hayırlısı olsun.

Engürücük Köyü’nde görülen zeytin kara hastalığına çare bul
mak için Uludağ Üniversitesi duruma el attı. İlçe .Tarım 
Müdürlüğü, Uludağ Üniversitesi’nden destek isteyince Üniver
site öğretim üyeleri köye gelerek, üreticiye kara koşnil hakkın
da bilgi verdi. Köylülerin hastalıkla mücadele konusunda bilgi
siz olduğu görüldü. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 5’de

II Dernekler Müdürü Osman Dikmen, Yeni Dernekler Kanunu hakkında bilgiler verdi

Derneklere yeni 
yasa anlatıldı

Yeni Dernekler Kanunu ve getirdiği yenilikler 
hakkında açıklamalar yapan il Dernekler 
Müdürü Osman Dikmen, derneklerin 
Maliye'den aldıkları makbuzların 1 Ekim 
2005 tarihi itibariyle geçerliliklerinin 
kalkacağını söyledi. Haberi sayfa 3’d e

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Sayfa 27 Eylüi 2Ö05 Çarşamba

h Haftada İki
E:DİŞ Hekimi Özcan VURAL 

ozcanvural1933@hotmail.com 

__1_l www.ozcanvural.tk

Unutma
İnsanlar genel de hızlı bir şekilde para - mal - 

mevki sahibi olduklarında kim olduklarını - geçmişi * 
çevresini unutuyorlar...!

Etrafınıza şöyle bir bakın ; Ailenizin içinde , 
mahalleniz de , ilçeniz de -ilinizde velhasıl her yerde 
bu kişilerden bir kaçını görebilirsiniz.

Bunlar o kadar çoktur ki yaptıkları hareketlerle - 
görgüsüzlükleri ile hemen göze batarlar.

Bunlar önce arkadaşlarıyla, komşuları ve çevre
siyle daha sonra da gerçeklerle ilişki ve ilgilerini 
keserler. Hızlı bir şekil de para - mal birikimine 
kavuşanlar, hızlı bir şekilde siyaset te - parti için de 
makam gücü elde etmiş olanlar, nereden geldiklerini 
çabuk unutuyor sanal bir alemde yaşamaya başlıyor
lar.

Bu gücün makamdan-paradan geldiğini bilmezliğe 
gelip, hakiki gücün kendinden geldiği varsayımına 
kapılıp yalancı aynalarda kendilerini büyük görmeyi 
seviyorlar.

Para - mevki bakımından kendilerinden altta ki 
insanlan çabuk unutuyor,sonra bulundukları çizginin 
üzerindekilerle eşit ve ortak bir davranış - yaşam içine 
giriyorlar..

Siyasette Belediye Başkanı - Millet vekili Bakan 
olanlar; zaman zaman konuşurken bilgisizliğine - 
görgüsüzlüğüne tanık olduğumuz bu kişiler maka
ma gelince eskileri çabuk unutup, büyüklük göster
isi içinde oluyorlar..

Bu özel sektörde de -Kamu kesiminde de sık sık 
görülen bir toplum yarası, örf ve ananelerimize yakış
mayan bir durum . Haksız ve hızlı bir şekilde mala - 
paraya makama kavuşunca onlarda hazımsızlık 
oluyor, bu gücü yavaş sindirmesini bilemiyorlar.

Şımarıkça geliyorlar, bu gücü kaybedince küskün 
gidiyorlar. Ama güç ellerinde iken üstünlüklerini 
başkalarına göstermek arayışına giriyorlar. Bu para - 
mevki gücüyle başkalarından farklı olduklarını 
sergilemekten hoşlanıyorlar -zevk alıyorlar.

Hepimizin bildiğini bilmeme rağmen bir hikayeyi 
anlatmadan geçemeyeceğim...

Köyde eğitime başlayıp çeşitli olanak ile Üniver
siteyi okuyup, bu süre içinde ailesi ile bağlarını 
koparan, onları hor gören bir gence babası her 
zaman ;

“Bizleri - çevreni unutma, iyi insan ol adam gibi 
adam ol “dermiş.

Bir zaman sonra o ile Vali olan bu kişi büyüklük 
kompleksi ile ailesini makamına çağırmış. Bu şekilde 
ki çağrı babanın gücüne gitmiş, gitmiş ama emir 
büyük yerden gelmiş, babada Gelmiş...!

Valilik makamında oğul azametli şekilde oturup 
gelen babasını aşağılayarak ;

“Bak beğenmiyor ,nasihatlar ediyordun Bak Vali 
oldum. Gördün mü?”

Bu sözlere ve davranışına üzülen baba; “Evet 
makam sahibi - Vali olmuşsun

ama ADAM olmamışsın oğul “demiş. Zamanın da 
sıradan bir vatandaş iken ay başında maaşını,otobüs 
duraklarında otobüsü, vezne kuyruklarında sıraya 
giren, kazancı ile yaşamaya çalışan, büyüklerini 
görünce saygı ile selam veren bu insanlar, biraz da 
şansla geldikleri o mevkinin sarhoşluğuna etrafını 
görmez oluyorlar. Makam arabalarında dolaşıyor 
,aldıkları aşırı paranın zevkini sürüyor, halkı anlamaz 
oluyorlar...!

Emek ve oy gücüyle kendilerini o noktaya 
getirenleri unutuyorlar... Hatta bazen eziyet ediyorlar. 
Kendileri 7-8 milyar maaş alırken Bağ-kur emekli
sine 250 milyon emekli aylığı verilmesine seyirci 
olarak hiç vicdanları sızlamıyor.

Dinden - imandan-vicdandan söz edenler bu yük
sek paraların sıcaklığıyla gevşeyip, biri birine yapışıp 
ayrı partide olsa bu para konuların da birlik - 
beraberlik içinde oluyorlar... Bu durum onlara yet
miyor, bu para ve gücün üstünlüğünü her yerde 
göstermek arayışına giriyorlar, farklı olduklarını 
göstermeye çalışıyorlar.

Eğitim sorunu (aile - okul - çevre ), geri kalmışlık, 
görmemişlik bu davranışlarını olağan hale getiriyor.

■■■OÜNLÜK SİYASİ OAZE TE ■■

Veliler, okulların 12 Eylül günü açılması nedeniyle çarşı pazar ucuzluk peşinde

Veliler okul telaşına düştü 
Dün Salı Pazarında en kalabalık yerler okul malzemeleri satan 
tezgahlardı. Daha çok köylerden gelen veliler, ucuz mal ala
bilmek için pazar satıcılarını tercih ettiler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

12 Eylül 2005 
Pazartesi günü 
açılacak olan 
2005-2005 eğitim 
ve öğretim 
yılı için veliler 
hazırlıklarını 
yapmaya devam 
ediyor.
İlçe pazarında 
kurulan sergilerde 
bütçelerine uygun 
okul ihtiyaçlarını 
karşılayan veliler, 
çocuklarına 
giysi alma 
telaşına düştüler. 
Sah Pazarı içindeki 
sergiler daha 
ucuz olabileceği 
düşüncesiyle 
köylerden gelen 
velilerin tercihi 
daha çok 
pazar içindeki 
sergiler oluyor. 
Okul önlüğü, 
çantası, yakası, 
ayakkabısı ve 
defter kalemin 
derdine düşen 
veliler bütçelerine

Ticaret Odası’nda ÂB semineri yapılatalı
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Avrupa Birliği 
Bilgi Bürosu 
tarafından 
Gemlik ticaret ve 
Sanayi Odası’nda

seminer 
düzenlendi.
Avrupa Birliği'nin 
Ticaret, Sanayi, 
Tarım Politikaları 
ve AB Hukukunun 
ele alınacağı

toplantıya 
konuşmacı 
olarak
Prof. Dr. Yaşar 
Uysal katılacak.
12 Eylül 2005 
Pazartesi günü

Ticaret ve Sanayi 
Odası salonunda 
yapılacak 
seminer toplantı 
saat 14.oo ile 16.oo 
saatleri arasında 
yapılacak

ELEMAN ARANIYOR

15 -25 yo; orası
boyan elemon aranıyor.
Tel: 513 18 02 ■ 03

(ir

ADNAN TURAN
Her türlü araç devir 

Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat,
Fenni muayene 1 

Sigorta işlemleri yapılır. ı 
AsJrass ©M® |
Kub -J 1
Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26 

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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II Dernekler Müdürü Osman Dikmen, Yeni Dernekler Kanunu hakkında bilgiler verdi

Derneklere yeni yasa anlatıldı
Yeni Dernekler Kanunu ve getirdiği yenilikler hakkında 
açıklamalar yapan İl Dernekler Müdürü Osman Dikmen, 
derneklerin Maliye’den aldıkları makbuzların 1 Ekim 2005 
tarihi itibariyle geçerliliklerinin kalkacağını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeni çıkan Dernekler 
Yasası ile bundan 
böyle tüm bağlan
tılarını Bursa 
Merkez'de bulunan 
Dernekler Masası ile 
yapacak olan dernek 
başkanlanna yeni 
yasa hakkında 
bilgiler verildi. 
Gemlik Erzurumlular 
Derneği'nde biraraya 
gelen dernek başkan
lanna İl Dernekler 
Müdürü Osman 
Dikmen açıklayıcı 
bilgiler verdi.
Yeni Dernekler 
Kanunu ve bu 
kanunun getirdiği 
yenilikler hakkında 
açıklamalarda bulu
nan Dikmen, yeni 
yasa ile demeklerin 
Maliye’den aldıkları 
makbuzların 1 Ekim 
2005 itibariyle 
geçerliliklerinin 
kalkacağını söyledi. 
Dernekler, ellerinde 
bulunan kullanıl
mamış makbuzları 
5 yıl sür8e ile 
muhafaza ettikten 
sonra imha 
edebilecekler.
Yeni Dernekler 
Yasası’nın, dernek
lere daha rahat 
çalışma ortamı 
getirdiğini belirten

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

İl Dernekler Müdürü Osman Dikmen, demek başkanlanna yasa hakkında bilgiler verdi
İl Dernekler Müdürü 
Osman Dikmen, 
dernek yönetim
lerinin artık noter tas
dikli defterlere gerek 
duymayacaklarını 
bu işlemlerin 
İl Dernekler 
Müdürlüğü’nde 
kendileri tarafından 
ücretsiz tasdik 
edileceğini söyledi. 
Dernek tüzüklerinin 
önceki yıllarda 
gazete ile ilanlarının 
yapıldığını ve işin 
derneklere parasal 
yük getirdiğini dile 
getiren İl Dernekler 
Müdürü Osman 
Dikmen, yeni yasa 

ile bu uygulamanın 
kaldırıldığını söyledi. 
Yeni çıkan Dernekler 
Yasası ile 12-18 yaş 
arasında çocukların 
da (çocuk dernekleri) 
kurabileceklerini 
bildiren Dikmen, 
ancak 15-18 yaş 
arasındaki 
gençlerin yönetime 
girebileceklerini 
hatırlattı.
Dernek toplantılarına 
yeni çıkan yasa ile 
hükümet komiserinin 
katılımlarının 
kaldırıldığını duyuran 
Dikmen, "Dernekler 
hem tüzük ilanı 
ücretinden hem de 

hükümet komiseri 
için para yatırma 
derdinden 
kurtarıldılar" dedi. 
Demeklerin 2 yıl 
içinde tüm yazış
malarını bilgisayar 
ortamında 
elektronik posta ile 
yapacaklarını duyu
ran Dikmen, yeni 
Dernekler Kanunu 
hakkında bilgi almak 
isteyenlerin 
(dernekler.com.tr) 
den yararlanabilecek
lerini söyledi.
İl Dernekler Müdürü 
Osman Dikmen, 
Gemlik'te 
federasyon 
kurmak iste
nildiğinde beş 
derneğin bir araya 
gelmesiyle 
olabileceği ve 
sorun yaşanmaya
cağını ifade etti. 
Gemlik'te bulunan 
yöresel derneklerin 
uzun süredir 
aralarında yaptıkları 
bir sonraki 
toplantının 
6 Ekim 2005 
Perşembe günü 
Elazığlılar 
Derneği'nde 
İftar yemekli olacağı 
duyuruldu.

Kurşunlu’da Tahtalıköy...
Kurşunlum Yosun köyüm.. Ne oldu 

sana? Ne yaptılar sana? (...)
Gemlik Kurşunlu’ya doğru yolunuz düşerse 

sakın şaşırmayın;
"Tahtalıköy....levhasını gördüğünüzde!..
Bu dev tabelanın altında da bir mesaj var;
'Yeni bir hayata doğru’...
Şaşırmayın...
Kurşunlu’ya doğru yolunuz düşerse, 

beldesinin tırnak kadar kalan ‘Kurşunlu’ lev
hası Hoş geldin’ diyor. Hoş geldiniz, 
beldeme....

Hala yosun kokar, lodosu Ağustos sıcağın
da üşütür...

Yazdan ve kıştan çalan mevsimleri bulur
sunuz...

Marmara’nın en uzun sahil şeridinin yer 
aldığı kordonun tam göbeğinde, dev bir levha 
sizi karşılarsa, sakın şaşırmayın...

Ahşaptan yapılmış sıra dükkanların güzel
liğinde, balık yeme, çay içme, alışveriş etme 
imkanını buluyorsunuz.... Ahşap sıcaklığında...

Ama..;.
“Tahtalıköy...
Yeni bir hayata..” levhası beldenin esprisi 

olmuş, bile...
“Tahtalıköyde inen var mı?” diye gülüm

süyor şoför...
Bir yolcu sesleniyor;

“Daha gencim ağabey...”
Kurşunlumun adı olmuş Tahtalıköy!!!
Şaka mı?
Bu konu bu kadar kolay ‘pas’ geçilir mi?
Tahtalıköy’ün mecazi anlamını bilmeyen var 

mı? Kurşunlu Beldesi’nin adını unuttururcası- 
na ahşap dükkanların yer aldığı o güzel 
mekana asılan dev Tahtalıköy levhası... 
mesaj;Yeni bir hayata...

Oldu mu? Başka isim mi, yoktu?
Muzip beldemin inşanlannın da ‘esprisi’ 

oluvermiş, Tahtalıköy...
‘Tahtalıköy’e hadi....”
Benim köyümdür Kurşunlu...
Çocukluğum, gençliğim......
Çardak çay bahçesi vardı, çatısı defne dal

lan ile örtülü...
Sabahladığımız geceler...
O doğallığı hala ararım...
Ahşap yapıları ilk gördüğümde çok hoşu

ma gitti...
Ama o levha olmamış.... Olmamış....
Tahtalıköy levhasının derhal çıkartılması 

gerekiyor! öğretmenbelediye başkanına da bu 
yakışır hani!...

OsmanlI Köyü Cumalıkızık da ‘kınahkar’ 
adlı bir dizi çekildi.. Cumalıkızık’a ‘kınahkar’ 
adı yapıştırıldı...

Minibüsler bile ‘Cumalıkızık’ levhasını atıp, 
'Kınahkar’ı astılar. TV dizisi hafızalardan silin
di... Minibüsler de ‘Kınahkar’ levhalarını yok 
etti... Ama hala Kınahkar adı var...

özellikle, Bursa dışından gelenlerin çoğu, 
‘kınahkarı’ görmek istediklerini söylüyorlar...

öğretmen belediye başkanı, 'ben köyümü 
-beldem i-severim...

Kurşunluma yakışır bir levha ile 'hoş 
geldin’ deme zamanı...

Tahtalıköy levhasının da tahtahköye 
gitmesinin zamanıdır...

Bu arada bir notum var;
Bu da bir bakış açısı...
Kızım Deniz, ‘Tahtalıköy’ ve yeni bir hayata 

doğru... levhasından çok hoşnut..
Diyor ki, “ Bence gayet güzel, ölümden 

sonra hayat var olduğunu düşünürsek, 
Tahtalıköy olması da doğal.. Bence bu levha 
kalmalı, esprisi güzel’’...

Farklı düşüncelere saygımız sonsuz...
Kızım Deniz de bu fikirde...
Sevgiler...

dernekler.com.tr
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Celal Bayar Anadolu Lisesi’nin karşısında depolanan topraklar nedeniyle, çevrede bulunanlar şikayetçi oldu

Topraklar sorun yaratıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Doğalgaz 
kazılarının 
tüm hızıyla 
sürdüğü ilçe 
cadde ve 
sokaklarında 
vatandaşların 
sıkıntılarına 
eğitim kurumlan 
da ortak 
olmaya başladı. 
Kazılan 
çukurlara 
döşenen boru
ların üzerine 
dökülen ince 
özel topraklar

Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi’ndeki 
boş alanda 
bekletilince 
çevrede 
bulunanlar 
pencerelerini 
açamıyorlar. 
Celal Bayar 
Anadolu 
Lisesi'nin 
tam karşısında 
depolanan 
toprakların 
rüzgarlı 
havalarda 
okul kapı ve 
pencerelerinden 
sınıflara 

dolduğunu one 
süren okul 
yönetimi çareyi 
İlçe Milli Eğitim'e 
şikayet etmekte 
buldular.
Durumun 
GEMDAŞ fir
masına sözlü 
olarak iletildiği 
öğrenilirken, 
Pazartesi günü 
açılacak yeni 
eğitim yılında 
aynı sorunun 
başka okullarda 
da yaşanacağı 
ileri sürülüyor.

ENEN î

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 

* Sakana Misina Ağları 
* İP Ağ 
* Fanya 
'S Mantar, kurşun 
* İp Çeşitleri 
* Sandal Malzemeleri 
* Kürek 
* Çapa

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

* vı^ırınıl'jınıltıiltlırjnıtim'Jtyi;

IPO lıii larilelerine iaşlıyı
İstanbul Deniz | - I I

Erkıiîi ŞEîdıEîd
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Otobüsleri A.Ş'nin 
(İDO) 12 Eylül 
Pazartesi günü kış 
tarifesine başlaya
cağı bildirildi.
İDO'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
şehirhatları vapur 
seferlerinde 
ek hat uygulamaları 
yapılacak 
Çengelköy- 
Beylerbeyi- 
Kuzguncuk- 
Beşiktaş-Eminönü 
hattında seferler, 
ring olarak 
gerçekleştirilecek. 
Bu seferler 
07.10, 07.40, 08.15, 
08.45 saatlerinde 
Çengelköy'den, 
17.35, 18.20, 
18.50 ve 19.35 
saatlerinde de 
Eminönü'den 
yapılacak.
Hafta içi Harem- 
Kabataş arasında

deneme seferlerinin 
başlatılacağı iç hat
larda, ayrıca Sirkeci- 
Çınarcık hattında 
yeniden düzenli 
vapur seferleri 
hizmete sokulacak. 
Kış tarifesinde eylül 
ayı boyunca, Avşa- 
Marmara ve Çınar- 
cık-Esenköy'e deniz 
otobüsü seferleri 
sadece hafta sonları 
gerçekleştirilecek. 
12 Eylül-9 Ekim tar
ihleri arasında sah, 
çarşamba, perşembe 
ve cumartesi günleri 
4, diğer günler de 3 
seferin yapılacağı 
İstanbul- Bandırma

hattında, yoğun 
yolcu talepleri sonu
cu cumartesi ve 
pazar günleri sabah 
seferleri saat 
08.00'den 07.00'ye 
alındı. Dönüş 
yolculuğunda ise 
hafta içi saat 
09.30'da yapılan 
Bandırma-Yenikapı 
seferi saat 09.45'te 
gerçekleştirilecek. 
İDO'nun tarifesi ve 
seferleri hakkında 
"444 44 36" numaralı 
çağrı merkezi ve 
"www.ido.com.tr" 
web sitesinden 
ayrıntılı bilgi 
alınabiliyor.

http://www.ido.com.tr
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Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Vahap Katkat ile Veteriner Fakültesi Dekanı Haşan Batmaz, Engürücük Köyü’nde zeytin üreticisi ile biraraya geldi

Üniversite zeytine el attı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Zeytinde baş gösteren 
kara hastalık 
(karakoşnil) nedeniyle 
mücadele etmekte 
çaresiz kalan çiftçiye 
üniversiteden 
destek geldi. 
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin'in 
durumu Uludağ 
Üniversitesine 
iletmesinden sonra 
dün Engürücük 
Köyü’nde 
toplantı yapıldı.
Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi-Dekanı

Vahap Katkat ile 
Veteriner Fakültesi 
Dekanı Haşan 
Batmaz'ın katıldığı 
toplantıya çevre 
köylerden gelen 
çiftçiler büyük 
ilgi gösterdi.
Köy Muhtarı Osman 
Çelik'in çevrede bazı 
bölgelerde gözüken 
kara hastalık ile 
çiftçinin baş etmede 
çaresiz kaldığını 
belirterek, ağaçlardan 
koparılan hastalıklı 
daîları gösterdi. 
Çelik, "Ne yapacağı 
mızı şaşırdık, bu

hastalığa biran önce 
çözüm bulunmalı" 
dedi.
Uludağ Üniversitesi 
Bitki Kurum Bilimi 
Görevlisi N. Alper 
Kumral'ın hazırladığı 
sinevizyon göste 
risiyle hastalık 
hakkında geniş bil
giler verilirken zeytin 
üreticisinin hastalıkla 
mücadelede bilinçsiz 
olduğu gözlendi. 
Zeytinlik sahiplerinin 
hepsinin ağaçlarını 
bakım yaptırmaları 
gerektiği bir kere 
daha vurgulanırken, 
bakımı yapılmayan 
ağaçların yanlardaki 
ağaçlara hastalık 
bulaştırdığı belirtildi. 
2004 yılında 
başlayan kara 
hastalığın 2005 yılın- Engürücük Köyünde zeytin üreticilerine Uludağ Üniversitesi Ziraat ve Veteriner 
da daha ileri seviyede Fakülktesi Dekanlarının da katıldığı bir toplantıda karakoşnil hastalığı anlatıldı.
görüldüğü sap
tanırken, bu hastalığın 
ilk kez ikinci kez döl 
verdiğinin görüldüğü 
açıklandı.
Çiftçilerin büyük 
çoğunluğunun yeni

çıkan Turbo sistem ile 
ağaçlarını ilaçlama 
yaptığı ortaya 
çıkarken, bu sistemin 
ağaçlara yeteri kadar 
tesir etmediği görüşü

ağırlık kazandı.
Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Dekanı 
Vahap Katkat, yöre 
çitçisine yaptığı bil
gilendirmede, bu yıl 

—

mücadelede zamanın 
geçtiği ancak, gelecek 
yıl iyi bir mücadele 
ile hastalığın yok 
edilebi leceğini 
söyledi.

GEMLİK’TE BİR İLK

TOM0KAY
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

ULTRASONOGRAFİ

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

FAX: 513 6518 (Eski SSK Hastanesi ile Migros arasında) 
e-mail: tomokay@gmail.com

mailto:tomokay@gmail.com
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:ransa Türkiye için B planı istiyor
Fransa’nın Türkiye için 
bir "B PlanTnın oluş
turulmasını istediği 
bildirildi. Brüksel’deki 
Fransız yetkilileri, 
"imtiyazlı ortaklığın” 
tam üyelik için bir ilk 
adım olabileceğini 
savundu.
Son dönemde Türkiye 
konusunda olumsuz 
çıkışlarda bulunan 
Fransa’nın Türkiye için 
bir ”B PlanTnın oluş
turulması isteniyor. 
ABHaber’e göre, 
Brüksel’deki Fransız 
yetkililer, Türkiye 
konusunda bir "B 
planTnın olması için 
çalışıyor.
Fransız yetkililer, 
"imtiyazlı ortaklık" 
konusunda AB’de 
karar alınırsa ileride 
bunun içinin dolduru
labileceğini öne 
sürüyorlar.
"İmtiyazlı ortaklığın" 
tam üyeliğin ilk 
adımını oluşturabile
ceğini savunan 
Fransız yetkilileri, 
AB’nin bu konuda

cesaretli adımlar 
atmasını istiyorlar. 
Fransa'nın, Müzakere 
Çerçevesi Belgesi’nde 
"imtiyazlı ortaklık" ile 
ilgili eklemeler yapmak 
istediği belirtiliyor. 
Fransız yetkililere 
göre, Fransa, 
Türkiye’nin Kıbrıs'a 
ilişkin deklarasyonunu 
"hukuken gereksiz ve 
üzüntü verici" buluyor
lar. Fransa’nın, 
Türkiye’nin AB üyesi 
olan bir ülkeyi tanıma- 
mamasına ilke olarak 
karşı olduğu 
ifade ediliyor.
AB’nin yapacağı karşı 
deklarasyonda, uyum 
protokolünün uygulan

u

masının takip edilmesi 
ve Türkiye ile Kıbrıs 
Rum Kesimi arasında
ki ilişkilerin nor
malleşmesi için adım 
atılması olmak üzere, 
iki konunun öne 
çıktığı düşünülüyor. 
Fransız yetkililere 
göre, Fransa, ikinci 
konuda diğer 
devletlere neyi kabul 
ettirebilirse onu savu
nacak.
Fransa’nın Türkiye’nin 
Rum Kesimi’ni üyelik 
öncesi tanıması gerek
tiğini düşünmekle bir
likte 3 Ekim öncesi 
böyle bir talebinin 
olmayacağı 
kaydediliyor.

Cesetler kamyonla toplanıyor
ABD’nin güneyini 
vuran kasırgadan en 
çok etkilenen New 
Orleans kentinde bir 
haftadan bu yana 
açıkta çürüyen 
cesetler, frigorifik 
kamyonlarla dünden 
bu yana toplanıyor. 
Cesetleri toplama 
işlemine askerler, 
polisler ve diğer 
yardım ekipleri 
katılıyor. Ekipler, 
sular çekildikçe yol 
kenarlarında veya 
binaların içlerinde 
ortaya çıkan bin
lerce cesedi 
topluyor.
Yardım ekipleri, kapı 
kapı dolaşıp yardıma 
ihtiyacı bulunanları 
ve hasta olanları 
tespit ederken, 
evlerdeki cesetleri 
de kamyonlara 
yüklüyor.
TRAVOLTA’DAN 
YARDIM

Bu arada Katrina 
afetzedelerine ünlü
lerin yardım yarışı 
da sürüyor. 
Amerikan sinema 
dünyasının Sean 
Penn gibi isimlerinin 
yanı sıra John 
Travolta ve eşi Kelly 
Preston da yardım 
kervanına katıldı. 
Deneyimli pilot 
Travolta, kendi kul
landığı uçakla afet
zedeler için 5 ton 
gıda ve 400 doz 
tetanoz aşısını New 
Orleans kentine 
getirdi.
MARŞAL PLANI 
Luisiana eyaleti

Valisi Kathleen 
Blanco da, bölgede
ki büyük yıkıma 
dikkati çekerek, 
ABD’nin İkinci 
Dünya Savaşı’ndan 
sonra Avrupa'ya 
destek için giriştiği 
Marşal Planı gibi bir 
yardım projesinin 
uygulanmasını 
istedi. Blanco, 
Luisiana halkının, 
eyaletin yeniden 
inşası için Marşal 
Plam'na benzeyen 
bir plan üzerinde 
çalışacağını 
belirterek,Eyaletimizi 
yeniden ayağa 
kaldıracağız" dedi.

I
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Üniversitelerin 
başlama tarihleri

Üniversiteler, gelecek 
haftadan itibaren yeni 
akademik yıla başla
maya hazırlanıyor. 
2005-2006 akademik 
yılında 368 bin 383 
öğrenci, üniversiteyle 
tanışacak.
Yeni akademik yılda 
devlet üniversitelerine 
lisans programlarına 
168 bin 182, ön lisans 
programlarına 171 bin 
326, vakıf üniver
sitelerinin lisans pro
gramlarına 20 bin 645, 
ön lisans programları
na 8 bin 230 aday 
kayıt yaptıracak.
Açıköğretim program
larına kaydolacak 
aday sayısı ise 229 
bin 264.
Türkiye'de 51'i devlet 
üniversitesi, 2'si yük
sek teknoloji 
enstitüsü, 24'ü de 
vakıf üniversitesi 
olmak üzere toplam 
77 üniversite hizmet 
veriyor. Üniver
sitelerin örgün öğre
tim programlarında 
882 bini kız olmak 
üzere toplam 2 milyon 
106 bin öğrenci 
öğrenim görüyor.

Üniversiteyi 
kazandığı halde tek 
dersten başarısız 
olduğu için mezun 
olamayan öğrencil
er bugün sınava 
girecek.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, yüksek 
öğretim program
larına yerleştirilm
eye hak kazanan, 
ancak tek dersten 
başarısız oldukları 
için mezun olamayan 
öğrencilere bir sınav 
hakkı tanımıştı.
Sınava, şu koşulları 
sağlayan öğrenciler 
girebilecek: 
”-2005 öğrenci 
Seçme Sınavı yer
leştirme sonuçların

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Bazı üniversitelerin 
eğitim-öğretime 
başlama tarihleri 
şöyle:
12 Eylül: Akdeniz, 
Bilkent, Kocaeli, 
TOBB ETÜ, Yeditepe, 
14 Eylül: Gazi
15 Eylül: ODTÜ 
19 Eylül: Ankara, 
Cumhuriyet, 
Çanakkale Onsekiz 
Mart, Dumlupınar, 
Ege, Erciyes, 
Gaziosmanpaşa, 
İstanbul Teknik, 
Kafkas, Karadeniz 
Teknik, Mersin, 
Muğla, Sakarya, 
Zonguldak 
Karaelmas, Selçuk, 
Atılım ve Beykent 
üniversiteleri, 
26 Eylül: Adnan 
Menderes, Anadolu, 

da bir yüksek öğre
tim programına yer
leştirilenler, 
-Açıköğretim 
Fakültesi'ne yer
leşenler,
-Özel yetenek sınavı 
ile öğrenci alan yük
seköğretim program
larını kazananlar, 
-Sınavsız geçiş

Atatürk, Balıkesir, 
Celal Bayar, Çukuro
va, Harran, Kırıkkale, 
Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar, Niğde, 
Eskişehir Osmangazi, 
Pamukkale, Trakya, 
Uludağ, Yıldız Teknik, 
Çankaya, Doğuş, 
Fatih, Haliç, İstanbul 
Kültür, Sabancı ve 
Koç üniversiteleri ile 
Gebze Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü 
27 Eylül: Ufuk 
28 Eylül: Bahçeşehir, 
Boğaziçi 
3 Ekim : Abant İzzet 
Baysal, Hacettepe, 
İstanbul, Marmara, 
Mustafa Kemal, 
Maltepe, İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü 
10 Ekim: İzmir 
Ekonomi 

hakkından yararla
narak bir yüksek 
öğretim programına 
yerleştirilenler." 
Sınavı başaran 
öğrencilerin diploma
ları, üniversitelere 
kayıt tarihlerini kaçır
mamaları için gecik
tirilmeden düzen
lenecek.

Öğrenci servislerine 
yüzde 25 zam var

Okul servislerine 
yüzde 15-25 oranın
da zam geldi. İstan
bul'da en kısa 
mesafe servis ücreti 
100 YTL'ye, en uzak 
mesafe ise 230 
YTL'ye çıktı. Veliler 
kızgın, servisçiler 
zammı savunuyor 
Veliler, bu zamları 
yüksek bulduklarını 
belirtirken, servis 
işletmecileri de 
"Akaryakıta defalar
ca zam geldi" diy
erek yapılan zammı 
savundular.
Eğitim ve öğretim 
yılının başlamasına 
kısa bir süre kala 
velilerin cebinden 
çıkacak olan mas
rafın miktarı da 
netleşmeye başladı. 
Bu yıl velilerin kır
tasiye ve giyim için 
yapacağı harcamada 
fazla bir artış olma
masına rağmen 
öğrenci servisleri 
geçen yıla göre 
yüzde 15- 25 arasın
da zamlandı. İstan
bul'da geçen yıla 
göre yüzde 25'lik 
artış yapılarak en 
kısa mesafe 100 
YTL, en uzak mesafe 
ise 230 YTL olarak 
belirlendi. İzmir'de 
yüzde 20 ve 
Adana'da da yüzde 
18'lik zam yapıldı.

Açık ögretimli de artık öğrenci oldu
Açık Öğretimliler 
Vakfı Başkanı 
Muharrem 
Soğuksu'nun bazı 
illerde açık öğretimli 
öğrencilere paso 
indirimi yapılma
masını eleştiren 
demecinden sonra 
pek çok ilde uygula
ma kaldırıldı.
Soğuksu'nun Haber7 
aracılığı ile Açık 
Öğretim Fakültesi 
öğrencilerinin ayrım
cılık kurbanı 
olduğunru dile 
getirmesi üzerine 
pek çok başkan bu 
hatadan döndü.
‘Açık 
Öğretimliler,öğrenci

Ankara'da ise servis 
ücretlerine yapılacak 
zam miktarı henüz 
belirlenmedi.
VELİLERİN İŞİ ZOR 
İstanbul'da hergün 
10 bin öğrenci 
servisi, günde 400 
bin öğrenci taşıyor. 
İstanbul Servis Aracı 
İşletmeciler Odası 
Başkam Halit 
Tayanç'ın bu yıl 
İstanbul'da bir velin
in en kısa mesafe 
için tek öğrenciye 9 
ay boyunca 900 YTL, 
2 öğrenci için bin 
800 YTL, en uzak 
mesafeler için tek 
öğrenciye 2 bin YTL 
ve iki öğrenci için 
ise 4 bin YTL servis 
ücreti ödeyeceğini 
söyledi.
İzmir Otobüsçüler ve 
Umum Servis 
Araçları İşletmecileri 

değil mi’ başlıklı 
haberimiz üzerine 
onu aşkın belediye 
başkanınının Açık 
Öğretimliler Vakfı'nı 
arayarak ve fakslar 
çekerek, böyle bir 
uygulamadan haber
lerinin olmadığını 
belirttiler. Vakıftan 
yapılan açıklamaya 
göre belediye 
başkanlar), "Açık 
öğretimimde 
okuyan öğrencileri, 
diğer öğrencilerle 
ayrı tutmak söz 
konusu olamaz,. 
Böyle bir uygulama 
gösterenler hakkında 
işlem yapacağız" 
dediler.

Odası Başkanı 
Haşan Basri 
Bostancı, ortalama 
yüzde 20 oranında 
ücret artışı yaptık
larını belirterek, bu 
belirlenen resmi fiy
atların yanışa veliler 
ile servis aracı 
sahipleri arasında 
ikili anlaşma ile de 
ücret tarifesinin 
belirlenebileceğini 
anlattı.
Adana'da ise Umum 
Servisçiler Odası 
tarafından Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği'ne (ESOB) 
teklif edilen yeni 
ücret tarifesine göre 
en kısa mesafe 45 
YTL'den 55 YTL'ye 
ve uzun mesafelerde 
55 YTL'den 65 
YTL'ye yükseltilmesi 
isteniyor.

Açık Öğretimde 
okuyan öğrencilerin, 
öğrenimlerine 
ikametgahlarında 
devam etmesinin, 
öğrencilik hakların
dan yoksun bırakıl
masını gerektirmeye
ceğini vurgulayan, 
Açık Öğretimliler 
vakfı Başkanı 
Muharrem Soğuksu, 
duyarlı belediye 
başkanlarına 
teşekkür ederek 
şunları söyledi: 
“Yerel yöneticilerimiz 
artık bu öğrenciler
imizin elinden 
tutup, onlara 
sosyal imkanlar ver
melidirler. Dedi.
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Yargının zirvesinde büyük kapışma
Adli yılın açılış 
konuşmasında 
Yargıtay Başkanı 
Osman Arslan 
Anayasa 
Mahkemesi’ni hedef 
aldı. Yüce 
Mahkeme'den 
Aslan'a yanıt 
gecikmedi. İşte 
Haşim Kılıç ateş gibi 
sözleri:
Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili Haşim 
Kılıç, Yargıtay 
Başkanı Osman 
Arslan’ın Anayasa 
Mahkemesi’ne yöne
lik sözlerini 
"Anayasa 
Mahkemesi’ne 
yapılmış bir saldın" 
olarak nitelediğini 
söyledi.
Kılıç, Arslan’ın Yüce 
Divan’da yargılama 
sürerken yaptığı 
açıklamaları "talihsiz
lik" olarak niteledi.
Adli yılın başlaması 
dolayısıyla 
Yargıtay’da düzenle
nen törenin ardından 
çıkışta, Yargıtay 
Başkanı Osman 
Arslan’ın Anayasa

Mahkemesi’ne yöne
lik eleştirileri hakkın
da Anayasa 
Mahkemesi Başkanı 
Tülay Tuğcu’ya soru 
yöneltildi. 
Tuğcu, bu soruya, 
"Doğal bir şey. 
Zamanı gelince yanıt
layacağız. Şimdi 
söyleyecek bir şey 
yok" yanıtını verdi. 
Aynı yöndeki sorular 
üzerine Haşim Kılıç 
ise şöyle konuştu: 
"Herkesin olduğu 
gibi sayın başkanın 
da düşüncelerini 
açıklama ve ifade 
etme özgürlüğü 
vardır. Ben bu 
konuyu bu çerçevede 
değerlendiriyorum.

Ancak öncelikle 
sayın baro 
başkanının çok 
sorumlu konuş
masından dolayı ken
disine teşekkür ediy
orum.
Yüce Divan konusu
nun çok yoğun bir 
şekilde devam ettiği 
bir süreçte Sayın 
Yargıtay Başkanı’nın, 
sanıkların belki de 
güvenini, olası bir 
ihtimalle güvenini 
sarsıcı birtakım açık
lamalarda bulun
malarını çok talihsiz 
ve sorumsuz bir 
konuşma olarak 
niteliyorum. Bu 
konuşmayı Anayasa 
Mahkemesi’ne 

yapılmış bir saldırı 
olarak niteliyorum ve 
bunun cevabı da 
kurumumuz tarafın
dan verilecektir." 
YARGITAY BAŞKANI 
NE DEMİŞTİ?
Yargıtay Başkanı 
Osman Arslan, 
Anayasa 
Mahkemesi’nin 
"bireysel başvuru" 
önerisini değer
lendirirken, Yüksek 
Mahkeme’nin iş 
yüküne de vurgu 
yaptı. Arslan, "Yıllık 
ortalama 79 karar 
veren ve yıllarca 
verdiği kararları yaz- 
mayan/yazamayan 
mahkemenin her yıl 
yüzbinlerce kararı 
nasıl oluşturacağı ve 
nasıl yazacağı kanıt
lanmadıkça bu 
mahkemeye böyle bir 
ek yük verilemez" 
dedi.
Anayasa 
Mahkemesi’nin, 
bireysel başvuru 
isteği ile yasaları 
uygulamayı, bunun 
doğal sonucu olarak 
da diğer yüksek 

mahkemeleri denetle
meyi istediğini savu
nan Arslan, yasama 
tasarruflarını soyut 
bazda denetleyen 
mahkemenin yargı 
tasarruflarını somut 
bazda, olay bazında 
denetleme isteminde 
bulunduğunu ifade 
etti.
"SÜPER TEMYİZ 
İSTEMİ" 
Anayasa 
Mahkemesi’nin bu 
isteminin "süper 
temyiz istemi" 
niteliğinde olduğunu 
söyleyen Arslan, aynı 
konuda iki kez temyiz 
yolunun kabul edile
meyeceğine işaret 
etti.
Yüksek 
mahkemelerin den
kliğinin esas olduğu
na dikkati çeken 
Arslan, bu denkliğin 
bozulmasının yargıda 
kaos yaratacağını, 
yüksek 
mahkemelerin çatış
ması sonucunu 
doğuracağını ve 
yarar yerine zarar 
getireceğini kaydetti.

Anayasa 
Mahkemesi’nin, 
"bireysel başvuru ile 
yüksek mahkeme 
kararlarını inceley
erek üstün statü 
kazanmak istediğini" 
ileri süren Arslan, 
mahkeme için özel 
yapı oluşturulması, 
emeklilik yaşının 
artırılmak istenmesi 
ve farklı ücret talep . 
edilmesinin bu 
düşüncenin açık 
göstergesi 
olduğunu belirtti. 
"PEK ÇOK ÜLKEDE 
ANAYASA 
MAHKEMESİ 
YOK"
Arslan, bireysel 
başvuru hakkının, 
demokrasinin, temel 
insan hak ve özgür
lüklerinin temel öğesi 
olarak gösterildiğini, 
AB üyesi olan ve 
olmayan pek çok 
ülkede Anayasa 
Mahkemesi olmadığı 
gibi, Anayasa 
Mahkemesi olan pek 
çok ülkede bireysel 
başvuru hakkı bulun
madığını vurguladı.

EFE MOTOR 
BİSRN - gfUtet 
vtTKiıi Bnvii

Kredi kartına 12-18 ay taksitle 
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

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ
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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Barbaros BALMUMCU
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Devlet Bakanı Ali 
Babacan, Türk lirasına 
güvenin işaretlerinin 
tasarruflarda 
gözlendiğini belirterek, 
önceden tasarrufların 
yüzde 50'si Türk 
Lirasına yönelik 
olduğunu bu oranın 
bugün yüzde 70'e yük
seldiğini 
söyledi. 
Babacan, Merkez 
Bankası'nda düzenlenen 
"Yeni Türk Lirası" konulu 
basın toplantısında yaptığı 
konuşmada, YTL'ye geçişte, 
yüksek oranda dönüşümün 
gerçekleştiğini bildirdi.
Babacan, yaklaşık 50 kamu 
kuruluşunu ilgilendiren 
YTL'ye geçiş operasyonunun 
koordinasyon içinde hiç bir 
teknik sıkıntı çıkmadan 
başarıyla tamamlandığını 
söyledi.
YTL'nin artık dünya parası

olduğunu dile getiren 
Babacan, "Bu iş (YTL'deki 
'yeni' ifadesinin kaldırılması) 
için erken. Tahminim, bir kaç 
yıl daha bu yeni ibaresine 
devam edeceğiz" dedi. 
YTL'ye geçişle, "bir neslin 
korkulu rüyası haline gelen 
kronik ve yüksek enflasyon 
döneminin tamamen kap
atıldığının tescillendiğini" 
ifade eden Babacan, şöyle 
konuştu:
"YTL'yi enflasyon karşısında 
eritmeyeceğimize söz veriy
oruz ve bu konuda taahhütte

bulunuyoruz. 
Beklentimiz enflasy
onun yüzde 8'in 
üstüne pek çıkmaya
cağı yönünde, altında 
kalma ihtimali çok çok 
yüksek görünüyor. Şu 
ana kadar ne söz 
verdiysek tuttuk." 
Babacan, Türk lirasına 
güvenin işaretlerinin

tasarruflarda gözlendiğini 
belirterek, önceden tasarru
fların
yüzde 50'si Türk Lirasına 

yönelik olduğunu bu oranın 
bugün yüzde 70'e 
yükseldiğini söyledi. 
Gerek YTL gerekse 
enflasyonda elde ettikleri 
başarıyı yeterli görmedikleri
ni dile getiren Babacan, 
"Rehavete kapılmak için daha 
çok erken. Özellikle enflasy
on, faiz hadleri...daha ulaş
mamız gereken noktanın 
oldukça gerisindeyiz" dedi.

n pek 
»ysel 
bulun- Turizmde sevindiren rakkamlar

yalan

ileri
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2005 yılı Ocak- 
Ağustos aylarında 
Türkiye’yi ziyaret 
eden yabancıların 
sayısı, geçen yılın 
aynı aylarına göre 
yüzde 23.58’lik bir 
artışla 14 milyon 596 
bin 192 oldu.
Türkiye’ye gelen tur
ist sayısı, geçen ay, 
geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 14.72 
arttı. Kültür ve Turizm 
Bakanhğı’ndan 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, 2005 yılı 
Ağustos ayında 
Türkiye’yi ziyaret 
eden yabancı sayısı, 
geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 14.72’lik 
bir artışla 2 milyon

859 bin 642 oldu. 
OECD ülkelerinden 
gelen ziyaretçi 
sayısında yüzde 
12.37’lik bir artış 
olurken, Doğu 
Avrupa’dan gelen 
ziyaretçi sayısında da 
yüzde 16.82’lik artış 
görüldü.
Ağustos ayında 
Türkiye’ye gelen 
yabancıların yüzde 
60.75’ini OECD, 
yüzde 27.47’sini ise 
Avrupa ülkelerinden 
gelen turistler oluş
turdu.
Bu ay içerisinde en 
çok ziyaretçi gön
deren ülke sırala
masında Almanya 
yüzde 17.30 (494 bin

857) ile birinci, Rusya 
Federasyonu yüzde 
11.30 ile ikinci, 
İngiltere yüzde 10.98 
ile üçüncü oldu. 
İngiltere’yi Hollanda, 
Bulgaristan, İran, 
Fransa, İtalya, 
Belçika, Yunanistan, 
Avusturya, İsrail, 
Ukrayna, İsveç ve 
ABD izledi.
2005 yılı Ocak- 
Ağustos aylarında 
Türkiye’yi ziyaret 
eden yabancıların 
sayısı, geçen yılın 
aynı aylarına göre 
yüzde 23.58’lik 
bir artışla 14 milyon 
596 bin 192 oldu. 
OECD ülkelerinden 
gelen ziyaretçi

sayısında yüzde 
22.42, Doğu 
Avrupa’dan gelen 
ziyaretçi sayısında 
ise yüzde 21.01’lik 
artış gerçekleşti. 
2005 yılının ilk sekiz 
ayında Türkiye’ye 
en çok ziyaretçi gön
deren ülkelere 
sıralamasında 
Almanya birinci, 
Rusya Federasyonu 
ikinci, İngiltere ise 
üçüncü sırada yer 
aldı. Bu ülkeleri, 
Bulgaristan, 
Hollanda, İran, 
Fransa, Yunanistan, 
Belçika, Avusturya, 
İtalya, İsveç, ABD, 
İsrail ve Ukrayna 
izledi.

Bir çocuk ya da ergenin yetişmesinin 
yönderilmesi iyi bir eğitimden geçer.

Bir kimsenin herhangi bir etkinlik alanın
da geliştirilmesinde, spor ve beden eğiti
minin üzerinde durmak gerekli.

Türkiye’de beden eğitimi biraz eskiye 
dayanır. Eğitsel olarak kabul edilmiş ilk 
beden eğitimi dersi Galatasaray Lisesi’nde 
öğretilmiş.

Eğitim kaliteli yaşamak için keyif veren 
bir uğraş. Eğitim, yaşamda sporla iç içe 
verildiğinde daha da çok zevk veren bir 
uğraş olur.

Eğitim gören bir gencin spora, hayata 
bakış açısı, iş ilişkilerini ve siyaseti daha iyi 
kavraması, daha bilinçli yapmasını sağlar.

Dünkü gençlik ile bugünkü gençlik 
arasında eğitimli oluşlarının farkı yazılma
yacak kadar fazladır.

Dünkü gençliğin eğitimi o günlere 
nazaran yüzde nisbeti oldukça düşüktü. Bu 
gün ise durum farklı. Hem eğitimi, hem de 
sporu bir arada götüren binlerce kültürlü 
insanlar var.

İşte bunun en iyi örneği İzmir’de yapılan 
üniversite dünya eğitimli sporcu 
yetiştirmek için birbiriyle yarışıyor.

Bu güne bakıldığında Eğitim ve Spor 
Fakülteleri’nin günümüzde ne kadar değer
li oldukları kaçınılmaz.

Bu fakülteden yetişen spor adamlarının 
bazıları eğitimci, olarak hayatta uğraş veri
yorlar. Sporda eğitimci-talebe diyoloğu çok 
önemlidir. Hocasının anlattığı her terimi iyi 
kavrayan öğrenci her işi bilerek yapar.

Basketbol ile futbolu yan yana koyduğu
muzda basketbolün bütün öğrencilerinin 
bir kültür ve kariyeri vardır. Futbol oyununu 
aşağılamak niyetinde değilim ama tahsilini 
yarıda bırakmış, belirli bir tahsil yapmış. 
Futbola yönelmiş gençlerden oluşmuş 
durumdaydı.

Sporun bütün dalları, eğitimle birleştiği 
zaman en iyi sporcunun yetiştiğini 
zamanımızda gördük.

Sporcunun ahlaklısı, sporcunun sıh
hatlisi, sporcunun akıllısı eğitimle bir- 
leşince olur.

Günümüzde yüksek tahsilini yapmış , iyi 
bir mevkiye gelmiş, hayatını siyasete ve 
büroklasiye adamış bir çok kişi var.

Hayat eğitimden geçer.
Bugünkü sporcu kardeşlerime 

(Evlatlarımıza) ilk olarak eğitim ve 
beraberce spor yapmalarını öneririm.

SPOR
Fizik kondisyonunu iyileştirmeyi 

amaçlayan, mücadele anlayışıyla yapılan 
fiziksel bir etkinlik,sporda bireysel ve 
kollektif oyunlar biçiminde gerçekleştirilir.

Sonuç olarak eğitimle spor birleştiğinde 
ortaya ortaya çok güzellikler çıkıyor.

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

SATILIKÂRAZİ
35.761 M2

Gemport limanı Vanı 
Kömür Depoları Arkası

GSM: 0.532 412 79 52 
T€L *.0.224 513 10 79

ELEMAN ARANIYOR
20 ■ 25 yo; orası 

pompocı ve market 
elemanları alınacaktır.

İmi» usum ni mim™!
Adres: Yalova Yolu 5, Km.
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Ev işlerini kolaylaştıran pratik bilgiler
Dünden devam.. 
Mutfak tezgahınızın 
tertemiz olması ve mis 
gibi kokması için de, 
küçük bir leğene su 
doldurup içine sıkılmış 
limon suyu veya bir 
miktar tuz atın. Bu 
suyla bir bezi ıslatıp, 
silin. Böylece, tez
gahınızın üzerine 
yapışan lekelerden 
kurtulmanız çok daha 
kolay olacaktır. 
Mutfağınızın güzel 
kokmasını istiyor
sanız, bir parça 
alüminyum kağıt üzer
ine tarçın serptikten 
sonra, bunu sıcak 
fırının içine koyun ve 
fırının kapağını açık 
bırakın.
Mutfaktaki çekmecel
er: Mutfak tezgahının 
altında yer alan ahşap 
çekmeceler, zamanla 
eskir ve zor açılmaya 
başlar. Bu durumda 
tek yapmanız gereken, 
çekmecelerin 
kenarlarına talk 
pudrası serpmek ya 
da mum sürmektir. 
Böylece, çekme
celeriniz ilk günkü gibi 
kolayca açılacaktır. 
Buzdolabındaki kötü 
kokular: Buzdolabınızı 
ne kadar temiz 
tutarsanız tutun, 

zaman zaman hoş 
olmayan kokular 
alırsınız. Bunu önle
mek için, küçük bir 
tabağa 3-4 limon dilimi 
koyun ve buzdolabının 
en alt gözüne yer
leştirin. Ancak her 
sabah dilimleri yenile
meyi unutmayın. 
Işıl ışıl kristaller: 
Kristal bardaklar 
yıkandıkça ışıltısını 
kaybeder ve mat bir 
görünüm kazanmaya 
başlar. Fakat, kristal 
bardaklarınızı yıkarken 
kullandığınız deterjana 
yarım su bardağı sirke 
ve tuz ekleyip, öyle 
durularsanız ilk günkü 
gibi parladıklarını 
görürsünüz.
Kireç lekelerine kolay 
çözüm: Eğer 
lavabonuzda kireç 
lekeleri oluşuyorsa, 
yarım limonla hızlı 
şekilde ovmayı 
deneyin. Sonra su ile 
çalkalayın ve kuru bir 
bezle kurulayın. Su 
koyup kaynattığınız 
kapların iç kısımları da 
zamanla kireçle 
kaplanır. Sivri uçlu bir 
bıçakla ne kadar kazır
sanız kazıyın, bu kireç 
tabakasını tam olarak 
çıkartmanız mümkün 
değildir. En iyisi, bu 

kapların içine soy
duğunuz patates 
kabuklarını koyup 
uzun süre kaynatmak
tır. Zamanla içini 
kirecin kapladığı çay
danlığınızı, boşken 
kısık ateşin üzerine 
koyun. Çaydanlığı yak- 
mamaya dikkat 
ederek, bir süre bu 
şekilde ısıtın.
Göreceksiniz, kuruyan 
kireci kolayca çıkarta
bileceksiniz.
Muşambaya salça 
damlarsa: 
Mutfağınızda yerde 
veya masanızın üzer
ine serili muşam
baların üzerine salça 
damladıysa, çok kolay 
yöntemle bu lekeden 
kurtulabilirsiniz. Bir 
miktar asetonu bir 
bezin üzerine döküp, 
muşambalarınızı 
bununla silin, lekenin 
yok olduğunu göre
ceksiniz.
Pirinçlerin ışıltısı: 
Pirinç eşyalarınızı par
latmak için, temizleme 
suyuna birkaç limon 
damlası ekleyin ve 
bununla iyice ovuştu
rarak silin.
Yataklarınızın pirinç 
başlarını, sıkılmış 
yarım limonla iyice 
ovuşturun, pırıl pırıl 

olacak ve içiniz rahat 
edecek.
Kararmayan vazolar: 
Eğer altın kaplamalı 
çelik vazonuzun 
zamanla mat bir 
görünüm aldığından 
yakınıyorsanız, saf 
alkole batırılmış bir 
pamukla silerek, eski 
parlaklığına kavuş
masını sağlaya
bilirsiniz.
"TABAKLARDAKİ 
MİNİK ÇATLAKLARA 
KARŞI ETKİLİ 
ÇÖZÜM"
Sirkenin marifeti: 
Dondurulmuş eti az 
sirkeli suda bekletmek 
daha kolay çözülmesi
ni sağlar.
Şişelerin dibindeki 
yosunlar: Su 
şişelerinin dibi zaman
la yosun tutar. Bu da 
hem kötü görüntüye, 
hem de pis kokuya yol 
açar. Bunu yok etmek 
için, şişelerin içine 
gazete parçaları atıp, 
içine su doldurun. 
Birkaç saat sonra çal
kalayın. Ve gazete 
parçalarını içinden 
çıkartın. Daha sonra 
deterjanlı sıcak suyla 
yıkayın. Böylece 
yosunlardan kolayca 
kurtulmuş olursunuz. 
Tabaklardaki minik 

çatlaklar: Yemek 
takımınızdaki tabak
ların çatlaklar sebe
biyle kırılmalarından 
ve takımın bozul
masından korkuyor
sanız, çatlak tabağı bir 
tencereye yerleştirip 
süt ile doldurun. Çok 
kısık ateşte 45 dakika 
kaynatın ve soğumaya 
bırakın. Çatlaklardan 
eser kalmayacaktır. 
Aynı işlemi, tüm 
porselen objeleriniz 
için deneyebilirsiniz. 
Tereyağı lekesi: 
Kaynatılabiien 
kumaşlardaki tereyağı 
lekeleri, sabunlu suda 
kaynatılarak çıkarılır. 
Eğer leke kağıt 
üzerindeyse, biraz 
ıslatıp üzerine un ser
perek kurumaya bırak
mak lazımdır. Daha 
sonra fırçayla temi
zlenir.
Toprak kaplar: Toprak 
kaplarınızın içinde 
patates kabuklarını 
kaynatarak, sararan 
kısımların eski 
görünümüne kavuş
masını sağlaya
bilirsiniz. Toprak 
tencereler ya da çöm
lekler yeni alındığında, 
küçük çatlaklar oluş
ması sebebiyle kırılma 
tehlikesiyle karşı 

karşıyadır. Bunu önle
mek için, toprak 
tencerelerinizi kullan
madan önce dörtte 
üçünü sirkeli sıcak 
suyla doldurun. 24 
saat bekletin ve soğuk 
suyla yıkayın. Bu 
işlemlerden sonra her 
türlü yemeği pişirm
eye hazır olacaktır. 
Çay lekesi: Çayla leke
lenen bir kumaşı temi
zlemenin en iyi yolu, 
hiç vakit geçirmeden 
üzerine kaynar su 
dökmektir.
Yumuşak havlular: 
Eski havlularınızı 
yumuşatabilmek için, 
yıkadıktan sonra 
bolca mutfak tuzu 
dökülmüş sıcak 
suda bir saat bekletin. 
Havlularınızın ne 
kadar yumuşadığına 
inanamayacaksınız. 
Beyaz tül perdeler: 
Beyaz tül perdeler, 
pencerede dura 
dura kararır.
Gerçi önceleri, yıka
mayla bu siyahlık 
gider ama, daha son
raları bu kararmayla 
başa çıkmak kolay 
olmaz. Onun için size 
tavsiyemiz yıkama 
suyuna 1-2 çorba 
kaşığı toz şeker 
katmanızdır.

HAÇIN
Yazan : Zebercet COŞKUN
Saatler geçiyor, gelen giden yok. 

Susadım, güyümden su içtim,ama yiyecek 
bir şey bulamıyorum. Miss Cold'un yatağı
na girdim şimdi de... Mavi atlas yorganı 
başıma çektim. Karınlıkta kara kara 
düşünüyorum. Neden bu odadayım? Bu 
odada ne işim var? Ben Naime, Mürsel 
efendinin kızı... Belki de değilim... Belki de 
bir başkasıyım ben... Faik'inbacısı sanırdım 
kendimi, değilmişim.. Belki de Miss 
Cold'um şimdi... Amerikalı... Gavur kızı... 
İçimde bir sızı var... Ben Naime olmak istiy
orum... Ne olursa olsun, öyle alışmışım, 
öyle bilmişim, bellemişim kendimi... 
Şaşkınım, korku içindeyim... Nerdesin Miss 
Cold? Anne nerdesin? Uyumuş, kalmışım 
yatağın içinde. Kapının gıcırtısına gözümü 
açtım, hemen kalkıp oturdum yatağın 
içinde. Anahtar kilitte döndü ve kapı açıldı.

Naime?
Miss Cold!
Korktun mu?
Gavur mu geldi?

- Yok bir şey! 
Tüfekler atıldı? 
Korktun mu? 
Korktum ya! 
Sizinkilerdi... Ermeniler aşağı kaçtı... 

Haçin'e çekildiler. Mektep Türk çetesinin 
eline geçti.

Dövüş bitti mi ola? 
Gel! Seni istiyorlar... 
Gelmem ben! Biyana gidemem! 

Güldü Miss Cold, kahkahayla güldü. 
- Götürmek için değil...

Götürmeyecekler... Görmek istiyorlar 
seni...

Gitmem!
Sizinkiler... Osman bey var. 
O kim ola?
Tufan bey! Sizin kumandan!.

Miss Cold'un ardı sıra onun çalışma 
odasına girdim. Kalpaklı adamlar var bir 
çok. Sandalyelerde oturuyorlar. Tümü 
sakallı, tümünün üstleri, başları toz toprak 
içinde, çamur içinde. Kapıdan girerken 
kalbim çarpıyordu, bacaklarım titriyordu.

İşte Naime!
Hayriye abla ile Neriman'ı gördüm o 

zaman. Onlar da buradalar. Hayriye abla 
çarşafını giymiş, gözü yerde bir köşede 
oturuyor. Neriman'ın yalnız başında örtü 
var. Şaşırdım kaldım odanın orta yerinde. 
Sonra birden bir sakallı adam kucak
layıverdi beni; debelendim, ama kaça
madım. Yanaklarımdan öpüyorlar. Biri 
bırakıyor biri sarılıyor. Tufan bey dedikleri 
uzun kara sakallısı beni dizine oturttu, bir 
çok sorular sordu, ne söylersem, söyleyey
im, yanağıma bir öpücük konduruyor. Önce 
korkuyordum, şimdi seviniyorum onların 
burada olmalarına. Yine de hep önüme 
bakıyorum. Ne garip, değil mi? Koca Tufan 
beyin gözleri ıslak, yanaklarından aşağı 
yaşlar iniyor benimle konuşurken. Ne 
yapacağımı bilemiyorum.

Uç kızımız... Üçü de sapasağlam... 
Size ne kadar Teşekkür etsek azdır Mss 
Cold. Siz kurtardınız onları...

Dokunamazlar... Ve de kimse doku
namaz... Burası tarafsız bir mekteptir. 
Telsizim var, Amerikalılara bildirirdim bir 
şey olsa... Kılına zarar gelemez kimsenin... 
Sizin kızlarınız nasıl korundularsa, öteki 
kızlar da öyle korunacak...

Kızları isteyen yok... Biz Haçin'i 

istiyoruz ve de Haçin'deki Türkleri...
Bu kara sakallı, kara kalpaklı adamların ı 

coşkunluğu bizim için. Hayriye abla ile 
Neriman'a sevgi dolu gözlerle bakıyorlar, 
pek bakmıyorlar bile, gözleri yerde 
konuşuyorlar. Ama ben çocuğum, beni 
öpüyorlar, dizlerinde hoplatıyorlar.

O günden sonra kıtlık görmedik. Çeteler 
taşıyorlar köylerde ne buldularsa... Bir iki 
haftanın içinde ambarımız tepe tepe doldu. 
Mektebi sıkı sıkı sardılar çeteler. Miss 
Cold'un ve öteki hocaların konuşmaların
dan anladığım, kızlar bizimkilerin elinde 
oldukça aşağıdakilere dokunamaz 
Ermeniler. Onlar kurtuldu sayılır artık...

İki gün sonra ağabeyim geldi. Bahçe 
kapısının önündeki taşın üstünde oturuyor
du ben yanına gittiğimde. Çok erken 
gelmiş.

Ağabey!
Ağabeyim ayağa kalktı. Koştum ona 

doğru, Koşarken ayağım sürçtü, düştüm. 
Beni yerden kaldırmadı, bir garip tutukluk 
içinde.. Neden sonra attı adımını... 
Çorabımın dizi yırtılmış, açık yerde kan var, 
ağlıyorum içimi çekerek. Ağabeyim diz 
çöktü, kirli bir mendil çıkardı cebinden, 
kanayan yere bastırdı. O da ağlıyor, ama 
sarılmıyor bana. Hiçbir şey de söylemiyor... । 

Ağlıyor musun ağbey?
Yoo!.. Neden ağlayım? Seni bul

dum... Ağlanacak gün değil, sevinilecek 
gün bugün...

Şimdi gülüyor ağabeyim. Hem de yaşlar 
var gözlerinde. İki omzumdan tuttu beni, * 
yüzüme bakıyor.

Ne kadar boy atmışsın kız sen... 
Bilemedim, tanıyamadım birden...

Ne zaman geldin?
Çok oldu... Uyanasın diye burada 

bekledim. Devamı Yarın..
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Kanserden korunmak mümkün mü?
Kanser çağımızın 
hastalığı. Tanı ve 
tedavide son yıllar
da sağlanan önemli 
gelişmelere karşın, 
giderek daha fazla 
insanda ortaya 
çıkan bu ölümcül 
hastalık her yaş 
grubundan insanı 
etkilese de daha 
çok bir ileri yaş 
hastalığı olarak 
karşımıza çıkıyor 
ve erkeklerde biraz 
daha fazla rast
lanıyor. Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıkları 
□ölümü Öğretim 
" 'esi Prof. Dr. 
Ahmet Rasim 
Küçükusta kanser
den korunmanın 
yollarını Mynet

okurları için yazdı. 
Geçtiğimiz gün- 

- lerde İARC 
li (Uluslararası 
, Kanser Araştırma

Kurumu) tarafından 
yayınlanan rapor
da, 2004 yılında 2.9 
milyon Avrupalıya 
kanser tanısı kon
duğu ve 1.7 milyon 
insanın da bu 
hastalıktan yaşam
larını kaybettikleri 

ı bildirildi. Ülkem
izde de her yıl 100 

a bin kişide kanser 
görüldüğü tahmin 
edilmektedir.
KANSERLER 
ÖNLENEBİLİR Mİ? 
Kanser, anormal 
hücrelerin denetim 
dışı çoğalmaları ve 
yayılmaları ile

karakterize bir 
grup hastalık
tır. Kanser 
oluşumunda 
kalıtsal, çevre
sel ve yaşam 
stilimizle ilgili 
birçok fak
törün rolleri 
vardır. Kalıtsal 
özelliklerimizi 
değiştirmek 
elimizde olma
makla beraber, 
yaşam stilim
izde 
yapacağımız 
değişikliklerle, 
bazı alışkanlık

larımızdan 
vazgeçmekle pek 
çok kanser türünü 
önlemek mümkün 
olabilecektir. 
TÜTÜN
Tüm kanserlerin 
%30 kadarının 
tütün kullanımına 
bağlı olarak 
geliştiği saptan
mıştır. Tütünün 
sadece sigara şek
linde kullanımı 
değil, puro, pipo, 
nargile ile solun
ması da kanser 
yapıcı etkiye sahip
tir. Hatta, pasif 
olarak sigara 
dumanına maruz 
kalmak, yani 
dumanaltı olmak 
da akciğer kanseri 
için bir risk fak
törüdür. Sigara 
dumanında 100'den 
fazla kanser yapıcı 
madde vardır. 
Tütün en çok 
akciğer kanserine 
neden olmakla 
beraber, ağız, 
yemek borusu, 
gırtlak, mide, kalın 
bağırsak, mesane, 
pankreas, rahim 
ağzı kanserlerinin 
ve bazı lösemilerin 
oluşumunda da 
rolü vardır.
ALKOL
Günde 2 kadehten 
fazla alkol içen

lerde, karaciğer, 
gırtlak, ağız, boğaz 
ve yemek borusu 
kanseri riski daha 
yüksektir. Alkolle 
beraber sigara da 
içilmesi kanser 
riskini daha da 
artırır.
BESLENME İLE 
İLGİLİ 
FAKTÖRLER 
Kanser için 
sigaradan sonra 
ortadan kaldırıl
ması mümkün olan 
en önemli risk fak
törü şişmanlıktır. 
Şişmanlıkla ilgili 
olduğu bilinen 
kanserlerin başın
da yaşlı hanımlar
daki meme kanseri 
gelir. Şişmanlık, 
rahim içi, böbrek, 
yemek borusu ve 
kalın bağırsak 
kanseri için de risk 
yaratır.
Diyetimizin de 
kanser oluşumun
da büyük önemi 
vardır. Sebze ve 
meyvelerden zen
gin diyet sindirim 
sistemi kanserlerini 
azaltırken, kırmızı 
et, fazla yağ, tuz ve 
tuzlanarak ya da 
tütsülenerek hazır
lanmış besinleri 
tüketenlerde 
kanser riski 
fazladır.

HAREKETSİZLİK 
Az hareket eden 
insanlarda, özellik
le de yaşlılarda 
kalın bağırsak, 
meme, rahim içi, 
böbrek ve yemek 
borusu kanserleri 
daha fazla görülür. 
Hareketin az 
olması kilo almayı 
kolaylaştırarak da 
kanser riskinin art
masında etkili olur. 
GÜNEŞ IŞINLARI 
Uzun süre ultravio- 
le ışınlara maruz 
kalmak deriyi yaş
landırarak ve 
hücrelerin 
DNA'sında hasra 
yol açarak 
melanom ve diğer 
deri kanserlerinin 
oluşumunu 
kolaylaştırır.

ÇEVRE 
KİRLİLİĞİ 
Kanserlerin 
oluşumunda 
çevre kirliliğinin 
de önemli rolü 
olduğu belirlen
miştir. Dizel 
egzosundaki 
partikülleri 
yoğun olarak 
soluyan meslek
lerde çalışanlar
da akciğer 
kanseri riski 
yüksektir. 
Ingiltere'de
yapılan bir 

araştırmada da 
çevre kirliliğinin 
yoğun olduğu 
yörelerde doğan 
çocuklarda kanser
lerin 4 misli fazla 
görülebileceği 
sonucuna 
varılmıştır.
RADON
Radon, kayalardaki 
ve topraktaki 
uranyumun normal 
olarak harap 
olması ile ortaya 
çıkan radyoaktif bir 
gazdır. Dünyanın 
bir çok ülkesinde 
yapılan araştır
malarda, akciğer 
kanseri saptanan 
hastaların 
evlerinde, yüksek 
düzeylerde radon 
gazı bulunduğu 
saptanmıştır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

1
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
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 94ıvı VAPUR - FERİBOT

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

■— 1 

i
Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

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

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

HASTANELER

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
7 EYLÜL ÇARŞAMBA 

GEMİÇ ECZANESİ

_____________ GEMLİK ______________________________

Ksrfez
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2229 

FİYATI : 0.25 YTL. (KDV Dahil) 
§hlybi: 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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ALTAN TİCARET
Demirdöküm Doğalgaz Kombi ■ Doğalgaz Kazanları- Brülörler • Radyatör • Doğalgaz 

Sobaları - Slip Klimalar- Doğalgaz tesisat döşeme işleri - Her Çeşit Sıhhi Tesisat-
40 YILLIK 

TECRÜBE ve 
GÜVEN

Evlere-işyerlerine-Sitelere 
Garantili Doğalgaz 
bağlama Hizmetleri

ALTAN TİCARET 
İstiklal Caddesi No: 49 
Tel. 513 12 81 GEMLİK



Abdullah Öcalana destek için Gemlik'te toplanmak isteyen PPK’ları nedeniyle ilçede sıkı güvenlik önlemi alan polis ve jandarmayı AKP’liler ziyaret etti.

Güvenlik güçlerine batalı destek
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kötü reklam
Günlerdir Gemlik adı ulusal basın ve tele

vizyonların baş köşesinde.
Gemlik’i tanımayanlar bu fırsatta tanımış 

oldular ilçemizi...
PKK’lıların, bölüçübaşına destek için 

Gemlik’i mekan seçtiği birkaç yıldır bilenen 
bir gerçektir.

30 bin vatandaşımızın PKK terörü sonucu 
öldüğü unutulmuş gibi, yeni senoryolar 
yazılarak, sahnelenmek istemesine izin ve
rilmedi.

Belki Gemlik’te yaşanacak olaylar İstan
bul’da, Bozyük’te, Diyarbakır da, Batman da 
yaşandı.

Televizyonlardan son günlerde ibretle 
izlerdiğimiz provokatif eylemler hem 
PKK’dan hem de İslamcı kesimden geliyor.

Sapığın biri devletin güvenlik güçlerinin 
gözlerine baka baka Cumhuriyet’e ve 
Atatürk’e hakaret ediyor, yetmiyor şeriat 
çığlıkları atıyorlar..

Bu cüreti nereden buluyorlar.
Devletin gözü içine baka baka yapılan bu 

eylemlerin failleri neden anında tutuklanmı 
yor?

PKK yandaşları yurt genelinde eyleme 
geçmek üzere oldukları bir gerçek.

Tüm bunlar, yaşanan olaylar ve iktidar 
güçlerinin yanlış iç dış politikaları nedeniyle 
gelişiyor.

Yakında işin içinden çıkamayacaklar.
Tüm beklentiler 3 Ekim müzakerelerine 

bağlanmış, bir ulus bu denli kişiliğini 
kaybeder mi?

Avrupa Birliği içinde bir Türkiye’ye evet 
ama kişilikli ve onurlu olursa.

Geçtiğimiz hafta yaşanan gergin günlerde soğukkanlı ve başarılı 
çalışmalarıyla takdir alan Polis ve Jandarma Teşkilatı'na AKP 
teşkilatı teşekkür ziyareti yaptı. Ziyarette, Emniyet Müdürü ile İlçe 
Jandarma Komutanına baklava armağan edildi. Haberi sayfa 3’de

AKP’liler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 
|yaptığı ziyarette baklava armağan etti

Yurtkuran: ‘Kayıtlan titizlikle sürdürüyoruz’
Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, 
öğrencilerin kayıtlarda 
sorun yaşamaması için 
titizlikle çalışıldığını belirtti. 
Rektör Prof. Dr. Yurtkuran, 
“Öğrenci işleri Daire 
Başkanlığımız gerekli 
tüm önlemleri alarak, 
öğrencilerimizin yeni eğitim

yuvalarına sorunsuz girişi için 
elinden geleni yapıyor.
Yeni öğrencileri miz Uludağ 
Üniversiteli olmanın 
ayrıcalığını daha kayıt 
aşamasında yaşıyor. 26 
Eylül'de yeni eğitim öğretim 
dönemimiz başlayacak.” 
şeklinde konuştu.

Haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Türkiye’de kürt sorunu yoktur -1

Gerilim tırmanıyor.Yurttaş karşı 
karşıya geliyor.

Son derece tehlikeli bir durum.Ülke 
sonu belirsiz bir kaosa sürükleniyor.

Aslında görev öncelikli olarak siyasal 
otoritenin.

Ortada bir çözümsüzlük ya da itaat
sizlik varsa ki var,siyasal otorite el koy- 
acak.Sorunu kaynağında 
çözecek.Yurttaşları sükunete sevkede- 
cek.Sorun çözücü bir yaklaşımda bulu
nacak.

Ancak görünen o ki;
Siyasal otorite tarafından gereken 

hassasiyet gösterilmiyor.Dolayısıyla 
kavga sokağa taşıyor.

Taşlanan otobüsler,kırılan 
camlar,yaşanan arbedeler tırmanışın 
bir göstergesi.

Akl-ı selim ortadan kalkmış.Duygular 
ön plana çıkmıştır.

En kısa zamanda devlet otoritesinin 
hakimiyeti şarttır.

Çünkü şiddet şiddeti doğurmakta 
istenmeyen gerilim yurttaşı bir ur gibi 
sarmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı 
sancılıdır.

Ülkenin güneydoğusunda yaşananlar 
tedirginlik yaratmakta,bölgede gözle
nen zaafiyet doğal olarak tepkiye 
dönüşmektedir.

Ele geçen ilk fırsatta da dışa vurul
maktadır.

Dış dünyanın Türkiye’nin iç işlerine 
karışma isteği ve girişimi ülkedeki 
güvenlik güçlerinin elini kolunu bağla
maktadır.

Bu durum eşkiyaya meydanı bırak
makta onlarda fırsatları iyi değer
lendirmektedir.

Bu noktada Yekta Güngör Özden’in 
saptamalarına kulak verelim:

“ Kim oldukları ve kimlerden yana 
oldukları belli imzacılar Başbakanı 
oyuna getirdiler. Devletle PKK’yı 
karşılaştırıp bir masaya oturtma çabası 
dolaylı biçimde gerçekleşmiş oldu. 
Amaç, PKK’nın ateş kesmesinden çok 
PKK terörünü savuşturmak için Silahlı 
Kuvvetlerin etkinliğini kırmak, PKK’h 
militanları kurtarmaktı.

Kendi milletvekilleriyle bile aylarca 
görüşemeyen Başbakan imzacılarla üç 
saatlik bir görüşme yaptı. Tehlikeli 
açılım Başbakanın ağzından duyuldu: 
Kürt sorunu. Bu sakıncalı bir 
nitelemedir.

Türkiye’de yaşayanlar Türkiye 
Cumhuriyeti yurttaşı (vatandaşı)dır. 
Kökenleri değişik olsa da böyle tanım
lanır, böyle adlandırılırlar. Türkiye’de 
insanların kökenlerine göre sorunları 
yoktur. Sorunlar geneldir, olsa olsa 
bölgeseldir. Yaşayanların kişisel değil 
bölgenin sorunu vardır. Sağlık sorunu, 
işsizlik sorunu, eğitim sorunu, yargı 
sorunu, çevre sorunu, yol sorunu, 
güvenlik sorunu, vd. gibi.

Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. 
Böyle yaklaşılırsa o zaman soy köken
leri değişik olanlar da kehdi köken
leriyle ilgili sorunlar üreterek, ileri sür
erek ortaya çıkarlar.

E ıwtt mezarlığı pri giti oliı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in en 
kalabalık köylerinden 
biri olan Engürücük 
köyündeki mezarlık 
adeta parkı andırıyor. 
Engürücük köyü 
muhtarı Osman Çelik, 
köyde bulunan 
her sokağı parke 
taşı ile kapladıktan 
sonra Mezarlık'ı da 
bakıma aldı.
Köy mezarlığının 
tüm çevresini telle 
çeviren Muhtar 
Osman Çelik, 
mezarlık içini de 
kilitli parke taşı 
ile döşettirdi. 
Kış aylarında 
mezarlık içinde 
vatandaşların çamur 
içinde gezinmelerini 
önlemek için yapılan 
çalışmaların sonu
cunda pırıl pırıl 
mezarlık ortaya çıktı. 
Kapı girişinde ve 
mezarlık içinde mer
merden çeşme 
yaptıran Muhtar

Engürücük Köyü Muhtarı Osman Çelik, 
köye yakışır bir mezarlık düzenlemesi yaptıklarını söyledi.

Osman Çelik, 
"Ölüsüne saygı 
duymayan insan,

ELENİN ftRNHIYOR
18-25 yo; orası 

boyon clcmon aranıyor. 
Tel: 51318 02 ■ 03

yaşayana saygı 
duyamaz, bunun 
için mezarlığımızın

bakımlı olması için 
her tür hizmeti 
yapıyorum" dedi.

w®

ADNAN TURAN
Her türlü araç devir 

Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, 
Fenni muayene 

Sigorta işlemleri yapılır.

G&ate 1
Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26 ,
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Abdullah Öcalan’a destek için Gemlik'te toplanmak isteyen PPK’ları nedeniyle ilçede sıkı güvenlik önlemi alan polis ve jandarmayı AKP’lller ziyaret etti.

Güvenlik güçlerine baklavah destek
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
yaşanan gergin 
günlerde soğukkanlı 
ve başarılı çalış
malarıyla takdir alan 
Polis ve Jandarma 
Teşkilatı'na AK Parti 
teşkilatı teşekkür 
ziyareti yaptı.
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile parti 
teşkilatı İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt ile İlçe Jandarma 
Bölük Komutanı 
Yüzbaşı Murat 
Karaman'ı ziyaret 
ederek, baklava 
ikram ettiler.
İlçe Başkanı Enver 
Şahin ile teşkilat 
mensuplarının ilk 
ziyareti İlçe Emniyet 
Müdürlüğü oldu.

Tüm polis teşkilatı 
adına Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt'u ziyaret eden 
AK Partililer, teşki
latın gösterdiği 
başarılı çalışmaları 
takdir ederek baklava 
ikramında bulundular. 
Gemlik halkı ve teşki
latı adına Emniyet 
Teşkilatının göster
miş olduğu başarılı 
çalışmaları destekle
mek amacıyla 
ziyarette bulunduk
larını söyleyen Enver 
Şahin, "İlçe halkı 
olarak her zaman 
polisimizin yanında 
ve onların destekçisi 
olamaya devam 
edeceğiz." dedi. 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
ziyaretten çok 

memnun kaldığını 
belirterek, ilçe 
halkının sağ duyulu 
hareket ederek 
sakin olmalarından 
ayrıca mutlu olduk
larını dile getirdi. 
Kurt, devletin 
gücünün her zaman 
yaşanacak olayların 
üstesinden gelecek 
güçte olduğunun 
bilinmesi gerektiğini 
belirterek, halkın 
kendilerinin yanında 
ve destek 
vermelerinin en 
güzel hediye 
olduğunu söyledi. 
AK Parti İlçe 
Teşkilatının ikinci 
durağı İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı oldu. 
Burada İlçe Jandarma 
Bölük komutanı

>4 İM'
AKP İlçe Başkanı Enver Şahin ve yönetim kurulu 
üyeleri İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt’a bir 
tepsi baklava armağan etti. j

Yüzbaşı Murat 
Karaman tarafından 
karşılanan Enver 
Şahin ile teşkilat 

mensupları aynı 
görüşlerini tekrarla
yarak halkımızın 
jandarma teşkilatının

her zaman yanında 
olmaya devam 
edeceklerini 
belirttiler.

MÜAKP
jandarma Bölük Komutanı YüztmıJ«Efcj£aramân^gBP 
ziyaret ederek teşekkür etti ve baklava armâğan etti.

Yurtkuran: ‘Kayıtları titizlikle sürdürüyoruz’
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Yurtkuran, 
öğrencilerin kayıtlarda 
sorun yaşamaması 
için titizlikle 
çalışıldığını belirtti. 
Uludağ Univerşite- 
si'nde kayıtlar İktisadi 
ve İdari Bilimler 
Fakültesi ile Sağlık, 
Sağlık Hizmetleri, 
Orhaneli, Gemlik, 
Keleş Meslek 
Yüksekokulları ile 
devam etti. Görükle 
Yerleşkesi Mediko 
Sosyal Tesisleri'nde 
kurulan Kayıt 
Merkezi'nde 
incelemede bulunan 
Prof. Dr. Yurtkuran, 
Öğrenci işleri Daire 
Başkanı Şükran 
Yılmaz’dan kayıtlar 

hakkında bilgi aldı. 
22 masada toplam 
150 personelin işlem 
yaptığı kayıt 
merkezinde işleyişin 
aksamadan 
yürümesinin mem
nuniyet verici 
olduğunu belirten 
Rektör Prof. Dr. 
Yurtkuran, “Öğrenci 
İşleri Daire Başkanh 
ğımız gerekli tüm 
önlemleri alarak, 
öğrencileri 
mizin yeni eğitim 
yuvalarına sorunsuz 
girişi için elinden 
geleni yapıyor. Yeni 
öğrencileri miz Uludağ 
Üniversiteli olmanın 
ayrıcalığını daha kayıt 
aşamasında yaşıyor.
26 Eylül'de yeni eğitim 
öğretim dönemimiz

başlayacak. Tüm 
öğrencilerime 
başarılar diliyorum” 
dedi.
Dört yıldır merkezi sis
temle kayıt yapan 
Uludağ Üniversitesi, 1 
dakikada 6 öğrencinin 
işlemini yaparak, uzun 
kuyruklarda zaman 
kaybının da önüne 

geçiyor. Öğrenci 
İşleri Daire 
Başkanlığı, bugün 
İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi ile 
Sağlık, Sağlık 
Hizmetleri, Orhaneli, 
Gemlik, Keleş Meslek 
Yüksekokullarında 
okuyacak öğrenci
lerin kayıtlarını 
gerçekleştirdi. Yarın 
da Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu 
Normal Örgün Öğre

tim ve ikinci Öğretim 
kayıtları yapılacak. 
Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu METEB 
İkinci Örgün öğre- 
tim'de ise kayıtlar 9 
Eylül'de gerçekleştir
ilecek. Belirtilen gün
lerde kaydını yaptıra
mayanlar, geçerli maz

eretlerini belgelemek 
kaydıyla
12 Eylül'de kayıt 
işlemlerini tamamlaya
bilecek. Bu arada, bazı 
meslek yüksekokulları 
ile fakültelerde ise 
kayıtlar kendi birim
lerinde yapılacak.
5-12 Eylül tarihleri 

arasında kayıt gerçek
leştirilecek okullar ve 
adresleri şöyle: 
Eğitim Fakütesi 
Güzel Sanatlar ve 
Beden Eğitimi 
Bölümleri:
Eğitim Fakültesi . 
Görükle 
Yerleşkesinde, 
İlahiyat Fakültesi: 
Nilüfer-Fethiye 
Yerleşkesinde, 
Devlet Konservatuarı: 
Yıldırım-152 Evler

Yerleşkesinde, Sosyal 
Bilimler MYO: Bursa 
Yalova Yolu-Ali Osman 
Sönmez Kampusu, 
Mustafakemalpaşa 
MYO: MKP ZEtibank 
Sosyal Tesisleri 
karşısı, Karacabey 
MYO: Esentepe 
Mahallesi, İnegöl 
MYO: İnegöl / 
Atatürk Bulvarı, 
İznik MYO: İznik 
Karayolları karşısı, 
Yalova MYO: 
Bağlarbaşı 
Mahallesi Safran 
Yolu, Yenişehir 
İbrahim Orhan 
MYO: İznik Yolu 
üçüncü kilometre, 
Orhangazi MYO: 
Tozkoparan 
Caddesi Sanayi 
Sokak PTT karşısı.
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Anavatan ailesi hüvûvor PTT’ye yeni ıııiift atandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Yaklaşık iki ay önce 
göreve gelen 
Anavatan Partisi 
Gemlik İlçe Gençlik 
Kolları Başkanı 
Serdar Özaydın, 
yaptığı açıklamada 
Anavatan ailesinin 
her geçen gün 
büyüdüğünü 
söyledi.
Parti içindeki ilk 
görevlerinin 22 
Ağustos günü 
Celal Bayar'ın 
anma törenine 
gelen Genel 
Başkanları Erkan 
Mumcu'yu misafir 
etmek olduğunu 
söyleyen 
Özaydın, geçen 
iki aylık dönemde 
bir çok parti 
faaliyetinde 
bulunduklarını 
söyledi.
Anavatan Partisi 
İlçe Gençlik

Kolları olarak 
çok sayıda yeni 
üyeyi partiye 
kazandırdıklarını 
belirten Özaydın, 
"Her geçen gün 
büyüyen Anavatan 
Partisi ailesini 
genişlettik. Üye 
yazılımlarının yanı 
sıra belde, köy ve 
mahalle ziyaretlerim- 
iz aralıksız devam 
etmektedir, "dedi. 
Yapılan halk ziyaret
lerinde AKP hüküme

tinin genel ve yerel 
politikalarda 
beceriksiz 
tutumunun 
insanlara anlatıldığını 
bildiren Özaydın, 
"Yapılacak olan ilk 
yerel seçimlerde ikti
dara gelecek olan 
Anavatan Partisinin 
gerçek politikaları da 
ziyaretlerimiz 
esnasında halkımıza 
geniş olarak 
anlatılmaktadır" 
dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik PTT 
Müdürlüğü’ne 
Eskişehir İnönü 
ilçesinde görev 
yapan Sıtkı 
Müftüoğlu atandı. 
PTT camiasında 
yaklaşık 36 
yıldan bu yana 
hizmet verdiğini 
ifade eden 
Müftüoğlu, bu 
hizmetin 33 
yılını idareci 
olarak 
tamamladığını 
söyledi.
PTT hizmetine 
ilk olarak 
Artvin Borçka 
ilçesi Murgul 

Nahiyesinde 
başladığını 
bildiren Müftüoğlu, 
sırasıyla Rize

Wnin tanıtımı 
'En etkili reklam’ setildi
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 
Türkiye'yi tanıtım 
kampanyası 
çerçevesinde hazır
lanan ve Almanya'da 
yayınlanan reklam 
filmi, 2005 yılının 
"En Etkin Reklam 
Filmi" seçildi. 
Almanya'nın en 
önemli araştırma 
grubu IMAS tarafın
dan yapılan araştır
mada, Türkiye'nin 
reklam filminin 
2005'in "En Etkin 
Reklam Filmi" kate
gorisinde birinci 
seçildiği ortaya çıktı. 
Almanya'dan

Ardeşen, Rize 
Kalender, Rize 
Pazar ilçesi ve 
son olarak da 
Eskişehir İnönü 
ilçelerinde 
görev yaptı. 
Evli, bir kız ve

Türkiye'ye gelen tur
ist sayısının 2005 
yılının ocak - tem
muz döneminde 
yüzde 15 artarak, 2 
milyonun üzerine 
çıktığı da araştır
manın bir diğer 
sonucu.
Kültür ve Turizm

bir erkek çocuk 
babası olan 
Sıtkı Müftüoğlu, 
geçtiğimiz hafta 
içinde Gemlik'e 
gelerek görevine 
başladı.

Bakanlığı'nın açıkla
masına göre, uçakla 
seyahat edenlerin 
sayısı 2005 yılında 
yüzde 8.2 arttı, uçak
la gidilen tatil 
yöreleri listesinde 
ise Türkiye, 324 bin 
uçak yolcusuyla 
Ispanya'yı geçti.

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

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

——- ABONE OLDUNUZ MU?
KlÖn reM ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

k
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Bursa’da sahte para operasyonu Su borcu yüzünden çıkan kavgada
Polis tarafından isimli şahıslar gözcülük*yap- şüphelilerin
gerçekleştirilen yakalandı. İddi tığı idcO edilen sahte paralarla
operasyonda, aya göre j Y.S. kaçtı. alışveriş yaptığı
piyasaya sahte İstanbul'dan 

ellindeki safî t e
Daha sonra işyerlerine

banknot N.U.'nun ' y baskın düzenle
sürmek istedik paraları verdiği bilgiler di. Buralardan
leri iddia edilen piyasaya doğrultusunda da sahte par
biri kadın, iki sürmek için araştırma alara el koyan
şüpheli yaka Bursa'ys- başlatan polis, ekipler, toplam
landı. geldiklefl belir Y.S.'yi de İstan da 21 adet
Operasyonda, tilen <NHJ. ve bul'a kaçmak sahte 100
14 adet 100 Y.S. Santral istediği sırada YTL'lik, birer
YTL'lik, birer Garaj'daki yakaladı. adet de 10 ve
adet de 10 ve 5 bir giyim Y.S.'nin çan 5 YTL'lik
YTL'lik sahte mağazasında tasında anknotlar ele
banknot ele alışveriş yap inceleme yapan geçirdi.
geçirildi. mak istedi. polis, 14 adet Daha önceden
Emniyet Bu sırada sahte 100 suç kayıtlarının
Müdürlüğü işyeri sahibinin YTL'lik banknot bulunmadığı
Kaçakçılık ve kendisine ele geçirdi. belirtilen
Organize verilen 100 N.U.'nun sırt şüpheliler,
Suçlar Şube YTL'den şüphe çantasında emniyette alı
Müdürlüğü'ne lenerek polisi yapılan nan ifadelerinin
bağlı Mali Büro araması sonu aramada da ardından
Amirliği'nden cunda ekipler 1 adet sahte piyasaya sahte
alınan bilgiye olay yerine 10 YTL'lik, para sürmek
göre, piyasaya gitti. Suçüstü 1 adet 5 YTL'lik suçlamasıyla
sahte para yapılan N.Ü. sahte banknot Cumhuriyet
sürmek istedik- polis tarafından ele geçirildi. Savcıhğı'na
leri-iddia edilen gözaltına Polis yaptığı sevk edildi.

U. ve Y.S. alınırken, araştırmada BHA

I I Iİ V

ev sanıoı ooner pıçagıy a yara andı
Su borcu meydana kiracısının Hastanesi'ne
yüzünden geldi. İddiaya kmapısına kaldırıldı.
tartışan ev göre, dayandı. Tedavi altına
sahibi ile M.K. (44) isimli Bunun üzerine alınan
kiracı kav şahıs kiracı öfkesine Savaş C.'nin
gasında kan olarak otur hakim durumunun
aktı. Öfkesine duğu evin olamayan ciddiyetini
hakifll nJa- sahibi Savaş M.K. eline koruduğu
mayan'kiracı C. ile bir geçirdiği bildirildi.
ev sahibini süredir su döner bıçağı Bu arada
döner bıçağıy borcu ile SavaŞ saldırgan
la yaraladı. nedeniyle C.'ye saldırdı. M.K., suç
Emniyet tartışıyordu. Aldığı darbeler aleti döner
Müdürlüğü'nde Dün akşam nedeniyle bıçağıyla bir
n alınan da taraflar yaralanan likte gözaltına
bilgiye göre, arasında Savaş C. olay alınırken,
olay, önceki tartışma çıktı yerine çağrılan olayla ilgili
gece Alemdar ve Savaş C. "112 Acil soruşturma
Mahallesi Ülkü alt kattında Yardım" sürdürülüyor.
Sokak'ta oturan ekibi ile Devlet BHA

EKS Eczacıbaşı Karo Seramik Sanayi ve Tic. A.Ş. 
firmasına ait MSCUB4957086 nolu konşimento 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
NAZIM ÖZER

MÜHENDİSLİK ltd. şti
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

(ISISAHJ
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
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



8 Eylül 2005 Perşembe Sayfag
BBBoUNLÜK SİYASİ gazete ■■

‘Bush ve Cheney 
yanlış adamlar
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Ingiltere AB taslağını hazırladı

New York Times 
gazetesinde Devlet 
Başkanı George W. 
Bush yönetiminin El 
Kaide terör örgütü ve 
Katrina Kasırgası ile 
mücadelesi arasında 
mukayese yapılan bir 
yazı yayımlandı. 
Thomas L. Friedman 
imzasıyla yayımlanan 
"Usame ve Katrina" 
başlıklı yazıda, 11 
Eylül saldırılarından 
sonra El kaide lideri 
Usame Bin Ladin ile 
mücadele için Bush ve 
Başkan Yardımcısı 
Dick Cheney'in doğru 
isimler olduklarının 
düşünüldüğü, Katrina 
Kasırgası sonrasında 

felaketin yaralarının 
sarılması hususunda 
ise bu ikilinin yanlış 
adamlar oldukları ifade 
edildi. Yazıda, Bush 
yönetiminin terör 
saldırısının rüzgarını 
arkalarına alarak son 
derece katı bir 
muhafazakar politika 
takip ettiği, fakat kasır
ga sonrasında bu 
sefer rüzgarın karşı 
taraftan estiği ifade 
edildi. Friedman, Bush 
ve Cheney'in acıyı his
setmekten ziyade acı 
vermeye, birşeyleri bir
leştirmekten ziyade 
birşeyleri parçalamaya 
meyilli olduklarını 
kaydetti

AB Dönem Başkanı 
İngiltere, karşı 
deklarasyon taslağı
na son halini verdi. 
Rumların ve 
Yunanların memnun 
olmadığı belirtilen 
taslak metinde şu 
ifadeler yer buldu: 
Rumların ve 
Yunanların memnun 
olmadığı belirtilen 
taslakta, Türkiye’nin 
imzaladığı ek pro
tokolün tam olarak 
uygulanıp uygulan
madığının 2006 yılın
da takip edilip, göz
den geçirileceği 
ifade edildi.
AB Haber’de yer 
alan taslakta ayrıca, 
Türkiye’nin 
sözleşmeden kay
naklanan yükümlük
lerini yerine getirme
den müzakere başlık
larının açılmasının 
söz konusu olmadığı 
da belirtiliyor. 
İşte İngiltere’nin 
hazırhdığı son 
taslak metin: 
-Türkiye’nin imzal
adığı Ankara 
Antlaşması Ek

Protokolü ile ilgili 
olarak, imza sırasın
da Kıbrıs 
Cumhuriyeti ile ilgili 
bir deklarasyonda 
bulunma ihtiyacı 
hissetmesini üzün
tüyle karşılıyoruz. 
-Bu deklarasyon tek 
taraflıdır, 
Protokolün bir 
parçasını oluşturma
maktadır ve 
Türkiye’nin yüküm
lülükleri üzerinde 
herhangi bir yasal 
etkisi yoktur.
-AB, Ek Protokolün 
tam olarak, ayrım 
yapılmaksızın uygu
lanmasını ve malların 
serbest dolaşımı 
üzerindeki, ulaştırma 
araçları ile ilgili 
olanlar dahil tüm 
zorlukları ortadan 
kaldırmasını bekle
mektedir. Türkiye 
Protokolü AB üyesi 
tüm ülkeleri 
kapsayacak şekilde 
uygulamalıdır. 
AB tam uygulamayı 
2006 yılında 
yakından izleyecek 
ve değerlen

direcektir.
-Türkiye sözleşme
den kaynaklanan 
yükümlülüklerini yer
ine getirmedikçe 
müzakere başlık
larının açılması söz 
konusu değildir.
-Kıbrıs Cumhuriyeti 
1 Mayıs 2004 tarihi 
itibariyle AB’nin bir 
üyesidir. AB ulus
lararası hukuk 
çerçevesinde yalnız
ca Kıbrıs 
Cumhuriyeti’ni 
devlet olarak 
tanıdığının 
altını çizer.
-AB Türkiye ile tüm 
AB üyesi ülkeleri 
arasındaki ilişkilerin 
en kısa sürede "de 
jure" (hukuki) olarak 
normalleştirilmesine 
verdiği önemi 

vurgular. 
-Türkiye’nin BM 
Genel Sekreteri’nin 
çabaları erçevesinde 
Kıbrıs sorununun 
kapsamlı çözümü 
doğrultusundaki 
çabaları destekleme 
taahhüdünün devam 
ettiğine dikkati 
çeker; kalıcı 
çözümün barış, 
istikrar ve uyumlu 
ilişkilere katkıda 
bulunacağı konusun
da hemfikir 
olduğunu belirtir.
-AB yukarıda belir
tilen hususları 
katılım süreci 
çerçevesinde hazır
lanan Komisyon 
raporları vasıtasıyla 
takip edecek ve 
2006 yılında gözden 
geçirecektir.

Irak anayasası lamam srail, Gazze’yi tamamen terk ediyor
Irak Başbakanı 
İbrahim Caferi, Irak 
anayasasının 
"tamamlandığım" 
söyledi. Caferi, 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, 
"Anayasanın tamam
landığı kanısındayız. 
Irak ve dünyanın, 
anayasanın 
doğuşunu görmesi 
an meselesi" dedi. 
Irak Devlet Başkanı 
Celal Talabani de, 
Arap Birliği'nin tale
plerini karşılamak 
üzere anayasada 
değişiklikler 
yapıldığını belirterek, 
"Her iki tarafı da 
memnun edecek bir 
metin üzerinde 
anlaşmaya 
varıldığını ve bunun 
anayasaya eklendiği
ni" kaydetti. 
Siyasi kaynaklar, 
anayasada "Irak'ın 
Arap Birliği'nin kuru
cu ve aktif üyesi

olduğu" ifadesinin 
yer alabileceğini 
belirtiyor.
Irak anayasa 
taslağında, "Irak'ın 
bir İslam devleti" 
olduğu belirtilmiş, 
ancak bir Arap 
devleti olduğuna 
değinilmemişti. 
Taslaktaki bu 
ifadenin, "Irak'ın 
Arap olmayan Kürt 
nüfusuna tavizi 
olduğu" ifade 
edilmişti.
Talabani, önceki gün 
yaptığı açıklamada, 
Irak Kürdistan 
Demokratik Partisi 
lideri Mesud Barzani 

ile birlikte, İslam ve 
Arap dünyası açısın
dan hayati olan bazı 
değişiklikleri kabul 
etmeye karar verdik
lerini, çünkü Irak'ın 
Arap Birliği'nin kuru
cu üyesi olduğunu 
bildirmişti.
Öte yandan adının 
açıklanmasını iste
meyen bir BM yetkil
isi, anayasanın son 
halinin basılmak 
üzere henüz kendi
lerine gönder
ilmediğini söyledi. 
Irak anayasasının 
basılmasına bugün- 
başlanması 
planlanıyor.

İsrail'in Gazze 
Şeridi'ndeki Yahudi 
yerleşimlerini boşalt
masının ardından, 
bölgedeki askeri 
teçhizatı büyük 
ölçüde taşıyan İsrail 
ordusu, bölgeden 
tamamen çekiliyor. 
İsrail hükümeti, daha 
önce 15 Eylül olarak 
programlanan İsrail 
askerlerinin 
Gazze'den tamamen 
çekilmesini 3 gün 
öne çekti.
İsrail Başbakanı 
Ariel Şaron başkan
lığında toplanan 
güvenlik kabinesi, 
ordunun geri çek
ilmesi işlemlerinin 
gelecek pazartesi 
başlatılması kararını 
verdi. Ordunun geri 
çekilmesi kararı, 
pazar günü yapıla
cak bakanlar kurulu 
toplantısında da 
görüşülerek onaya 
sunulacak.
Geri çekilmenin

tamamlanmasıyla, 
Gazze ile Mısır 
arasındaki sınıra 750 
kişilik Mısır güvenlik 
görevlisi yerleştirile
cek. İsrail güvenlik 
kabinesi toplantısın
da, geri çekilme son
rası Gazze ile geçiş 
noktalarının durumu 
da ele alındı. 
Toplantıda, Mısır 
sınırındaki Refah 
geçişinin, 6 ila 9 ay 
süre kapatılarak 
yenilenmesi benim
sendi. Refah 
geçişinin, x ışınlı 
cihazlar ve diğer son 
teknoloji kimlik belir
leme sistemleriyle 
donatılması

öngörülüyor.
Refah geçişini 
yenileme çahşmalan 
sırasında, iki ayrı 
geçiş noktası devr- I 
eye sokulacak.
Kerem Şalom geçişi I 
insan giriş çıkışları, | 
Nitzana geçişi de 
malların giriş çıkışın- I 
da kullanılacak.
İsrail Dışişleri
Bakanı Silvan Şalom ■ 
ise İsrail Radyosu'na I 
yaptığı açıklamada, K 
"ileride Refah'tan
Mısır'a serbest 
geçişlere izin vere
cek olursak, orada 
üçüncü bir tarafın 
bulunmasını isteriz. I
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Sözleşmeli öğretmen 
başvurusu için son gün 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın öğret
men ihtiyacını karşıla
mak amacıyla 37 
branşta alacağı 20 bin 
sözleşmeli öğretmen
lik kadrosu için 1 
Eylül'de başlayan 
başvuru süresi, yarın 
sona eriyor.
Başvuru ile ilgili bil

rnöfn^
UNLUK SİYASİ OAZETEİHI

Bugün nemalar
veriliyor

giler, MEB'in 
"http://personel.meb. 
gov.tr" adresinde 
yayınlanan "Kısmi 
Zamanlı Geçici 
Öğreticilik" konulu 
genelgede yer alıyor. 
Başvurular, söz 
konusu internet 
adresinde yer alan

OKS sonuçları açıklandı
ızır- 

lyla 

den

alan
■ı
vr-

!ÇİŞİ 
lan, 
e
{ışın-

ılom 
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n
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Ortaöğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme Sınavı (OKS) 
2. yerleştirme 
sonuçlan 
açıklandı.
Adaylar, yerleştirme 
sonuçlannı Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
//www.meb.gov.tr" 
internet adresinden 
öğrenilebilecek.
OKS 2. yerleştirme 
için 236 bin 502 aday 
başvurdu. Bu aday
lardan 47 bin 184'ü, 
Fen, Sosyal Bilimler, 
Anadolu, Anadolu 
öğretmen, Anadolu 
mesleki ve teknik, 
Anadolu imam hatip 
ve Sağlık meslek 
liseleri ile diğer 
bakanlıklara bağlı 
meslek liselerine yer
leştirildi.
2. yerleştirme sonu
cunda, fen ve 
sosyal bilimler 
liselerine 1385, 
Anadolu liselerine 
14 bin 572, 
Erkek Teknik 
Öğretim Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Anadolu teknik ve 
Anadolu meslek 
liselerine 8 bin 625, 
Kız Teknik Öğretimi 
Genel Müdürlüğü'ne 
bağlı Anadolu teknik 
ve Anadolu kız 
meslek liselerine 7 
bin 697, Anadolu 

başvuru formuyla, 
T.C. kimlik numarası 
girilerek yapılabiliyor. 
Adayların, doldurduk
ları elektronik başvu
ru formunu il ve ilçe 
milli eğitim müdürlük
lerine onaylatmaları 
gerekiyor.
MEB, sözleşmeli 

öğretmen liselerine 
1924, Anadolu imam 
hatip liselerine 9 bin 
6, sağlık meslek 
liselerine 6 bin 674, 
diğer bakanlıklara 
bağlı meslek liseler
ine de 33 öğrenci 
kayıt yaptırmaya hak 
kazandı.
2. yerleştirme sonu
cunda MEB Erkek 
Teknik Öğretim 
Genel Müdürlüğü'ne 
bağlı Anadolu teknik 
ve Anadolu meslek 
liselerinde 108, MEB 
Kız Teknik Öğretimi 
Genel Müdürlüğü'ne 
Bağlı Anadolu teknik 
ve Anadolu kız 
meslek liselerinde 
438, Anadolu imam 
hatip liselerinde 
2 bin 185, sağlık 
meslek liselerinde de 
1 kontenjan 
boş kaldı.
Fen ve Anadolu 
liseleri ile Sosyal 
Bilimler ve Anadolu 
öğretmen liseleri ile 
diğer bakanlıklara 

öğretmenlik için 
başvüran adayları 
KPSS sonuçlarına 
göre puan üstün
lüğünü esas alarak 
atayacak.
Sözleşme süreleri, 10 
ayı geçmemek üzere 
bir öğretim yılı ile 
sınırlı olacak.

bağlı liselerin kon
tenjanlarının tamamı 
doldu.
2. yerleştirme sonu
cunda yerleştirilen 
adaylar kayıtlarını . 
yarından itibaren 
11 Eylül'e kadar 
yaptırabilecekler. 
Anadolu mesleki 
ve teknik orta öğre
tim kurumlanma yer
leşen adayların kayıt 
işlemleri tamam
landıktan sonra bu 
okullardaki açık kon
tenjanlara, Mesleki 
ve Teknik Eğitim 
Yönetmeliği'nin 
49. maddesine göre 
ilköğretim okulu 
diploma notu esas 
alınarak ön kayıt 
yoluyla öğrenci kabul 
edilebilecek. Anadolu 
imam-hatip 
liselerindeki açık 
kontenjanlara ise 
ilgili Genel 
Müdürlüğün talimat
ları doğrultusunda 
öğrenci kaydı 
yapılacak.

Tasarrufu Teşvik 
Hesabı 7’inci taksit 
nema ödemeleri 
bugün başlanıyor. 
Ödemelerin, bir 
önceki taksite göre 
yaklaşık yüzde 1.6 
oranında zamlı 
olması bekleniyor. 
Ödemeler şu takvime 
göre yapılacak. 
Söz konusu artışa 
bağlı 6. taksitte 500 
milyon lira nema 
alan bir hak sahibi 
508 milyon lira, 1 
milyar lira alan hak- 
sahibi ise 1 milyar 16 
milyon lira alacak. 
Öte yandan 7’inci 
taksit ödemeleri, 
bundan önce olduğu 
gibi yine "işveren" 
aracılığı ya da 
"kişisel başvuru" 
şeklinde yapılabile
cek. Toplu başvuru
larda, önceki taksit 
ödemelerinde 
olduğu gibi, kurum 
ve işyeri aracılığıyla 
talepte bulunan hak

Tiirksinemasındanbiryıldızdahakaydı
Yeşilçam'ın unutul
maz yıldızlarından 
Efkan Efekan (70), 
akciğer kanseri 
tedavisi gördüğü 
hastanede öğle saat
lerinde hayatını kay
betti. Efekan, 52 
yıldır sanatın 
içindeydi.
Edinilen bilgiye göre, 
geçtiğimiz ay yapılan 
ameliyatla 5 damarı 
değiştirilen Efekan'a, 
ameliyat sonrası 
yapılan biyopside 
akciğer kanseri 
teşhisi konulmuştu. 
Bir süredir has
tanede tedavi gören 
Efekan, bugün öğle 
saatlerinde vefat etti. 
Efkan Efekan'ın, 9 
Eylül Cuma günü 
İstanbul'da toprağa 
verileceği öğrenildi. 
“SİGARAYI 
BIRAKIN” ÇAĞRISI 
YAPMIŞTI 
Bu arada geçen ay 
ameliyatından sonra 
yoğun bakım 
servisinde basın 
mensuplarının soru

sahiplerinin 
ödemelerinin, başla
masını takiben "en 
geç 3 gün içinde" 
yapılması öngörülüy
or.
KİŞİSEL BAŞVURU
LAR
Kişisel başvurularda 
ise ödemeler, tasar
rufu teşvik hesap 
numarasının son 
hanesine göre sıray
la yapılacak.
Buna göre, tasarrufu 
teşvik hesap 
numarasının son 
hanesi, 
1 olan hak 

larını yanıtlayan 
Efekan, 50 yıldır 
içtiği sigaraya 4 ay 
önce veda ettiğini 
anlatarak, şunları 
kaydetmişti: 
“Sigara öyle bir 
hastalık ki, alışınca 
bırakamıyorsunuz. 
Sevinçli olsanız da, 
üzüntülü olsanız da, 
orta karar olsanız da 
sigara içiyorsunuz. 
Biz film çekim
lerinde, yemek 
aralarında sürekli 
sigara içerdik. Oysa 
sigaranın insan 
bünyesinde yaptığı 
tahribatı son yıllarda 
gördük. İçenlere yal
varıyorum, rica ediy
orum sigarayı 
bırakın.”
Lütfi Akad, Memduh 
Ün, Halit Refiğ ve 
Metin Erksan gibi 
önemli yönetmenler
le çalışan Efkan 
Efekan, kariyerinin 
en parlak dönemleri
ni, Yeşilçam'ın da 
çok güçlü olduğu ve 
film sayısının 

sahiplerine 8 Eylül. 
2 olan hak 
sahiplerine 9 Eylül. 
3 olan hak 
sahiplerine 12 Eylül. 
4 olan hak 
sahiplerine 13 Eylül. 
5 olan hak 
sahiplerine 14 Eylül. 
6 olan hak 
sahiplerine 15 Eylül. 
7 olan hak 
sahiplerine 16 Eylül. 
8 olan hak 
sahiplerine 19 Eylül. 
9 olan hak 
sahiplerine 20 Eylül 
2005 tarihlerinde 
ödeme yapılacak.

giderek arttığı 
1960'larda yaşadı.
Uzun süre 
başrollerde oynayan 
Efkan Efekan, 
zamanla ikinci 
rollerde ve yardımcı 
rollerde oynamaya 
başladı. Kısa bir süre 
ara verdikten sonra 
1974 yılında Temel 
Gürsu'nun yönettiği 
“Kısmet” adlı filmle 
sinemaya dönüş 
yapan Efekan, bu 
dönemde ağırlığı 
sahneye verdi ve ses 
sanatçısı olarak hay
atını devam ettirdi.

http://personel.meb
file:////www.meb.gov.tr
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Vergi indirimi taleplerine ret
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, 8 aylık 
bütçe uygulama 
sonuçlarıyla ilgili 
düzenlediği basın 
toplantısında gazete
cilerin sorularını 
cevaplandırdı. Bir 
gazetecinin Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in özel 
okullarda KDV indiri
mi ve EPDK 
Başkanı'nın benzinde 
ÖTV indirimi talepleri
ni hatırlatması üzer
ine Unakıtan, 
hükümetin bir mali 
ekonomik politikası 
olduğuna dikkat çek
erek, bütçenin has
sasiyet gösterdiğini 
söyledi. Bazı olaylar
da insanların aklına 
hemen vergi indirim
lerin gelmesinin 
doğru bir yöntem 
olmadığını ifade eden 
Unakıtan, bunun bir 
hesap kitap meselesi 
olduğunu, her zaman 
vergi indiriminin fiyat
ları düşüreceği 
anlamına gelmediğini 
kaydetti.

Dershanelerde uygu
lanan vergi indirimine

rağmen fiyatlarda 
değişiklik olmadığını, 
özel okullarda da aynı 
durumun geçerli ola
cağını dile getiren 
Unakıtan, "Özel okula 
6-7 milyar verirken, 
vergi indirimiyle 600- 
700 milyon indirim 
olacak. 6 milyarı 
veren 600 milyonu da 
verir" değer
lendirmesini yaptı. 
Aynı durumunun ben
zinde de geçerli 
olduğunu kaydeden 
Unakıtan, benzinde 
ÖTVnin sabit 
olduğunu, fiyat art
tıkça verginin art
madığını aksine 
düştüğünü ifade etti. 
Akaryakıt fiyatlarının 
dünya piyasalarında 
belirlendiğini ve 
Türkiye'nin de ener
jide yüzde 90 dışa 
bağımlı olduğunu - 

hatırlatan Unakıtan, 
"Vergi indirimi kolay
cılığa kaçmaktır. Biz 
yılbaşından beri vergi 
artırmıyoruz. 
Fiyat arttıkça bizim 
vergimiz yüzde olarak 
düşüyor" dedi.
Başka bir soru üzer
ine Unakıtan, 3 yıllık 
bütçesine açıklayan 
Türkiye'nin vergi 
oranlarını da açıkla
ması gerektiğini 
belirterek, bu konu 
üzerinde çalış
malarının devam 
ettiğini söyledi. 
"İSTEYEN ÇOK, AMA 
VEREN YOK"
Bakan Unakıtan, gelir
lerin arttığını görerek 
masrafları artırmanın 
rehavete kapılmanın 
tam ağa babası ola
cağını belirterek, mali 
disiplinde tavizin söz 
konusu olmadığını, 

amaçlarının yıl sonu 
hedeflerini tutturmak 
olduğunu ifade etti. 
Hazine rakamlarıyla 
bütçe rakamlarının 
birbirine uymamasını 
nakit akışını ve 
KIT'lerin gelirlerine 
bağlayan Bakan 
Unakıtan, devletin 
hesabının her zaman 
tutacağını belirtti. 
Bir gazetecinin, işv
eren sendikalarının 
asgari ücret üzerinde
ki vergi yükünün 
azaltılmasına yönelik 
isteklerinin hatırlat
ması üzerine 
Unakıtan şöyle 
konuştu:"lsteyen çok, 
ama veren yok. 
Kimler neler istiyor 
benden bir bilseniz. 
Ama şimdi eskisi 
kadar istemiyorlar, bu 
Maliye Bakanı vermiy
or diye. Her isteyene 
vermiyoruz. Ne 
demekmiş ek ödenek. 
Bana gökten para 
yağmıyor ki. Herkes 
kendisine verilen 
ölçüde hareket etmek 
zorundadır.
Beklenmedik bir şey 
olursa, beklenmedik 
fonlarımız devreye 

girer. Vermezseniz 
burada yatarım, 
ölürüm, 'Bu millet 
batar' diyenler oldu, 
ama şimdiye kadar da 
kimse ne mahvoldu 
ne de öldü. Aksine 
memleket daha güzel 
oldu. Hesabım bilme
den harcama söz 
konusu olamaz." 
"İSTİHDAM 
ÜZERİNDEKİ VERGİ 
YÜKÜNÜN AZALTIL
MASI GEREKİR" 
Maliye Bakanı, istih
dam üzerindeki vergi 
yükünün sosyal sig
ortalar primleri 
nedeniyle yüksek 
olduğunu, ancak 
Türkiye'deki 
istihdam üzerindeki 
verginin azaltılması 
gerektiğini söyledi. 
Bu konuyla ilgili 
Çalışma Bakanlığı, 
Devlet Planlama 
Teşkilatı ve Hazine 
ile birlikte çalış
maların devam ettiği
ni kaydeden 
Unakıtan, bu konuda 
ekonomik hesapların 
yapıldıktan 
sonra siyasi 
iradenin teşekkül ede
ceğini ifade etti.

"Hesapsız adım 
atmamız mümkün 
değil" diyen Unakıtan, 
artık israf devrinin bit
tiğini aksi takdirde 
bedelini daha önce 
olduğunu gibi 
kafasını duvarlara 
çarpa çarpa ödeye
ceğini söyledi.
Milyonlarca insanın 
işsiz kaldığı dönem
lerin artık bittiğini 
belirten Unakıtan, 
konuşmasına şöyle 
devam etti: 
"Özelleştirmeyi niye 
yapıyorsun diye 
soruyorlar. Çünkü 
özelleştirilen kurum
lar siyasilerin elinde 
çiftlik olmuş. 
6 bin kişinin 
çalışacağı yerde 
17 bin kişi çalışıyor. 
İskenderun Demir 
Çelik Fabrikası'nda da 
öyle olmuş. Bugüne 
kadar devlete 3.7 mil
yar dolar zarar ettirdi. 
Zarar edenleri satıyo
rum, kar edenleri de 
satacağım ki onlarda 
siyasilerin çiftliği 
olmasın. Şaibe ve 
yanlışlıklara uğra
masınlar. Şeklinde 
konuştu.

EFE MOTOR 
SİS SN - SSM€X

vctkİiİ sam

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--------  ----  ======^^^K

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ X1
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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Türkiye’de petrol var mı?
Türkiye Jeofizik 
Kurumu Onursal 
Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Ercan, 
Türkiye'nin zengin 
petrol rezervlerine 
sahip olduğunu, 
ancak bunların 
bulunması için yeterli 
çalışmanın yapıl
madığını savundu. 
Ercan, Türkiye'nin 
de, dünya petrol rez
ervinin çoğunu sınır
ları içinde barındıran 
komşuları gibi petrol 
rezervleri bulun
duğunu söyledi.
Yaptığı çalışmalarla, 
olası petrol kay
naklarının yerlerini 
belirlediğini anlatan 
Ercan, "Türkiye 
Kafkasyası" olarak 
adlandırılan Kars, 
İğdır, Ardahan, Artvin 
ve Rize'de petrol 
yataklarının bulun
duğunu, buralarda 
Maden Tetkik Arama 
(MTA) Genel 
Müdürlüğü ve 
Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı'nın 4 
(TPAO) jeofizik rapor
larına dayanarak 5 
kilometre derinlikte 
petrol bulabilecek
lerini kaydetti. 
"TÜRKİYE'NİN 

BİRÇOK YERİNDE 
PETROL VAR" 
Prof. Dr. Ercan, 
deprem riski taşıyan 
bölgelerde petrol 
aranması gerektiğini 
ifade ederek, "Doğu 
Karadeniz'de 
Azerbaycan, Batum

petrollerinin 
devamının olabile
ceğini 1980'li yıllar
dan beri yazıp çiziyo
rum. Antalya ile 
Kıbrıs'ın batısında 
Aneksemandros 
denizaltı dağlarının 
bulunduğu yerde ise 
yeni petrol yatak
larının olduğunu 
düşünüyorum" dedi. 
Kıbrıs'ta ayrıca 
Karpas Dağları ile 
Magosa ve Hatay 
arasındaki bölgede, 
"dalma batma 
kuşağı"nın gerisinde 
zengin petrol yatak
ları bulunabileceğini 
anlatan Ercan, 
Ege'de, Kuşadası 
Körfezi'nde, Foça, 
Karaburun, Midilli 
üçgeninde, Ayvalık, 
Assos Bababurnu ve 
Midilli üçgeninde, 
Gökçeada-Enes- 
Limni arasında, 
jeofizik verilere daya
narak "Ege İncileri" 
adını verdiği bölgede 
petrol olmasını bek
lediğini bildirdi. 
Ercan, Tuz Gölü'nün 
batısından gelen 
kırıkla, Ecemiş 
kırığının kesim yeri 
olan Niğde dolay
larında, Sinop'ta ve 
Çarşamba'nın 
kuzeyinde Samsun 
ile Çarşamba'nın 
karşısına düşen 
Karadeniz içindeki 
150 kilometre boyun
daki deniz içi tüm
seğinde "varlıklı" . ; 
petrol yataklarının

1997 yılında Gemlik 
Lise’sinden aldığım 

diplamamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Tolga İKİZ

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

olduğuna dikkati çek
erek, şunları söyledi:

"Ayrıca petrolü 
erken olgunlaştıran 
jeotermal alanlarda, 
başta Nazilli ve Gediz 
göçüntüsünün 
Ege'yle birleştiği kes
imlerde petrol ola
bileceğinin güçlü 
belirtileri var. 
Türkiye'de ortalama 
jeofizik araştırma 
derinlikleri 5-10 kilo
metreye kadar yapıl
ması gerekirken orta
lama delme derin
liğimiz 2.5 kilometre 
dolayında. Petrol için 
Türkiye'deki hedef 
derinlik 5-6 kilometr
eye kadar inmek 
zorundadır." Ahmet 
Ercan, Türkiye'de 
geçmiş yıllarda petrol 
aramalarına yapılan 
yatırımın çok düşük 
tutulduğundan 
yakınırken, 
Türkiyenin denizde 
petrol arayabilen tek 
jeofizik gemisi "MTA 
sismik 1"in 
donanımının yenilen
mediğini, ayrıca yeni 
arama gemisi alın
madığını anlattı. 
"TÜRKİYE'DE

PETROL ARANIYOR- 
MUŞ GİBİ YAPILIY
OR".^;:
Türk sularında 1975- 
1990 arasında yoğun 
olarak petrol ara
maları sürerken, 
Türkiye'nin 1990'h 
yıllardan itibaren 
"Yunanistan'ın 
baskısı sonucunda" 
arama çalışmalarını 
durdurur düzeye 
indiğini öne süren 
Ercan, şöyle konuş- 
tu: "Türkiye'nin 150- 
200 milyon dolar 
yatırım yapıp Ege'de 
kendi sularımızda, 
Marmara'da, 
Akdeniz'in ve 
Karadeniz'in ulus
lararası sularında 
bayrak takıp Türkiye 
çıkarı için petrol ara
ması gerekir. Bunu 
da hemen yapmalıdır. 
Türkiye'nin ne kadar 
petrol rezervinin 
olduğunu söylemek 
için henüz erken, 
ancak Türkiye'de 
petrol var. Ülkemizde 
petrol aranıyormuş 
gibi yapılıyor ama 
gerçek anlamda aran
mıyor."

ABONE 
OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

ELEMAN ARANIYÖRİ
20 ■ 25 yo; orası 
Bcı ve market 

ırı alınacaktır. 
Mün İttflM flSLRN DİNlfMC TÖİSICRİ 

Adres: Volovo Volu 5. Km,

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Ukranya ■ Türkiye Ümitler
Biraz eskiye dönüp rahmetli 

hocalarımızın maç konuşmalarında, 
insanın aklından hiç çıkmayan güzel nasi- 
hatları, güzel sözleri vardı.

Sistem, bütün takımın oynaması ve 
benimsemesi, futbol oyunun kitabının bir 
bölümüdür.

Peki taktik bu sistemin içinde yapıl
ması gerekenlerdir. Hocaların dedikleri 
dışında.

Örneğin iki sporcunun maçtan evvel 
veya maç içinde anlaşarak yaptıkları 
oyunlara taktik denir. .

Ümit Milli Takım’da 2 Fenerbahçeli - 
3 Galatasaray'h, Beşiktaşlı Trabzonspor 
v.s. birinci ligde futbol oynayan sporcular 
mevcuttu.

Her ne kadar da olsa iki futbolcu birbir- 
leriyle pas yapmadılar. Ne var ki 
müdafamıza gelen topu hazırlık pası 
denilen sağdan sola - soldan sağa 
geçirmekle pas yaptılar. Eğer buna paslı 
oyun denirse sözüm ona üstüne adam 
çekip boşluğa top atmak.

Ukranya takımı böyle zaafa düşecek 
birtakım hüvviyetinde değildi. Birinci yarı 
böyle boşluk yaratmadılar.

Ümit takımımızın ciddi bir akım, hazır
lanmış bir gol girişimi olmadı. Cılız atılan 
3-4 şutta kalecilerinde kaldı. Ukranya ise 
muhakkak olabilecek 4 gol pozisyonunu 
kalecimizin iyi oyunu sayesinde savdık.

Bu maçta bizim muhakkak galip 
gelmemiz gereken bir maç. Ukranya zaten 
ikinci gruptan birincilerle İkinciler 
Almanya’ya gidiyor.

Devre boy, orta sahada, doldur boşalt. 
Hakemin aldığı faul düdükleriyle durdu ve - 
başladı. İlk yanı böyle bitti.

İkinci yarı Ümit millilerimizin vuruşuyla 
başladı. İlk on dakika birşeyler yapar 
gözüksede pek ciddi girişimlerimiz 
olmadı.

İlk ciddi akımınız 61. dakikada sağ 
kanattan yaptığı ortayı kornere atarak 
önlediler.

Ukranya biraz daha kalemize yüklenir- 
gibiydi.

Eğer orta saha biraz daha dengeli pas 
yapıp topu kenarlara götürebilirsek, gol 
atmamız içten bile değil.*-

Ukranya’nın kazandığı korneri oyuna 
giren Aliyev’in uygun pozisyonda topu 
dışarı attı. Bir golden kurtulduk.

Ukranya takımı için beraberlik iyi net
ice, daha iye oynayan, daha iyi pas yapan 
takım Ukranya idi.

Türkiye galip gelmek için hiç bir şey 
yapmadı desem doğru olur.

Son 15. dakikada oyuna giren 
Oğulcan’da takımı ateşleyemedi.

Netice Ukranya’nın istediği gibi oldu.
Ümit Milli’ler bu maça iye şekilde 

adepte olduğunu göremedik. Millilerimiz 
için iyi bir seyahat oldu. Durum O-Obitti.

BAYANLAR BASKETBOL 
TÜRKİYE - ROMANYA

Basketbolda Romanya’yı 64-62 son 
saniye basketi ile yendik. Bu gali
biyetimizle şampiyonaya katılma hakkı 
kazandık.
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Beyni çalıştıran besinler
Ofistesiniz, önünüzde 
duran işe boş boş 
bakıp esniyorsunuz. 
Bu uyuşukluğunuz 
suçunu havalara 
atmayın. Yedikleriniz 
beyninizin fonksiyon
larını ve çalışmasını 
etkiler.
Havalar güzel ya, 
beyinler durmuş, 
Bulutsuzluk Özlemi 
havaları:
"Aklımı tutamadım, 
kafatasımdan 
Uçtu uçtu." 
Oysa karmaşık kar- 
bonhidratlarca (işlen
memiş veya daha az 
işlem görmüş gıdalar) 
zengin bir beslenme 
şekliyse, beyninize 
yakıt sağlaya
bilirsiniz. Her ne 
kadar az karbonhidrat

içeren diyetler revaç
ta olsa da, beynin 
fonksiyonlarını iyi bir 
şekilde yerine getire
bilmesi için karmaşık 
karbonhidratlara 
ihtiyacı vardır.
Karbonhidratlar 
olmazsa, açık ve net 
düşünmek zorlaşa
cağı gibi, tembellik ve 
uyuşukluk hisleri de 
artar.
Karbonhidratlar 
yararlıdır yararlı 
olmasına ama, abur 
cubur gıdalarda bulu
nan basit karbon
hidratlardan da kaçın
mak gerek; çünkü 
bunlar şekerin ani bir 
şekilde yükselip 
düşmesine sebep 
olurlar. Bu da açlık ve 
yorgunluğa sebep 
olur. Karmaşık kar
bonhidratlarsa, 
glikozun vücuda 
yavaş ve devamlı 
yayılmasını sağla
yarak, beyin fonksiy
onlarını arttırırlar. 
Öğünlerinizi hazır
larken protein ve kar
bonhidratlardan den
geli bir biçimde 
almakta fayda vardır. 
Peki be yemeli? İşte 
bazı öneriler...

Kahvaltı: Yağsız sütle 
yulaf ezmesi, bir elma 
veya 
böğürtlen/ahududu 
Beyninizi güne hazır
lamak için ısınma 
turuna ihtiyacınız var. 
Bu da kahvaltısız 
olmaz. Şekersiz müsli 
veyaz yulaf ezmesi 
yiyebilirsiniz. Bunlar 
hem ihtiyacınız olan 
vitamin ve mineral
leri, hem de lifi 
almanıza yardımcı 
olur, ayrıca uzun 
süreli doygunluk 
sağlar.
Müsli ya da yulaf 
ezmesini, protein ve 
kalsiyum kaynağı 
olan ve yağ içer
meyen yağsız sütle 
yiyebilirsiniz. Buna 
elma veya 
böğürtlen/ahududu 
da eklerseniz, 
aldığınız lif miktarını 
artırmış olursunuz. 
Tavsiye edilen porsiy
on miktarı: 
3/4 fincan yulaf ezme
si, 98 kalori 
yarım fincan yağsız 
süt, 33 kalori 
1 elma, 47 kalori 
3/4 fincan 
ahududu/böğürtlen, 
25 kalori

Öğle yemeği: Tam 
buğday ekmekte 
domatesli, hindili 
sandviç 
Diyetisyenler öğle 
yemeğinde en az üç 
besin grubundan 
besinlerin 
tüketilmesini öneriy
orlar. Böyle bir sand
viçle bunu yapmak 
çok kolay.
Sandviçi standart 
beyaz ekmekten daha 
fazla vitamin ve 
demirler magnezyum 
gibi mineraller içeren 
tam buğday ekmekle 
yapın. Hindi eti son 
derece hafiftir ve 
gayet az yağlı bir 
protein kaynağıdır. 
Ayrıca B vitamini 
ve selenyum 
açısından da 
zengindir.
Sandviçinize kıvırcık, 
marul ve domates 
gibi sebzeler ekley
erek hem folat gibi 
vitaminleri, hem de 
fazladan karbonhidrat 
alabilirsiniz. Eğer 
daha da çok protein 
almak istiyorsanız o 
zaman az yağlı, ya da 
yağsız kaşar peyniri 
ekleyebilirsiniz.
Tavsiye edilen porsiy

on miktarı:
2 dilim tam buğday 
ekmek, 190 kalori 
kadar
100 gr hindi eti, 
105 kalori 
56-57 gr kadar az 
yağlı kaşar, 131 kalori 
kadar
bir büyük domatesin 
çeyreği, 9 kalori 
Akşam yemeği: 
Somon, esmer pir
inçten pilav ve salata 
Bazı insanlar akşam 
yemeğinde sadece 
protein ve salata 
hatasına düşerler. 
Oysa her ne kadar 
sebzelerde karbon
hidrat bulunsa da , 
beyninize esmer pir
inçten pilav kadar 
yakıt sağlayamazlar. 
Somon zengin bir 
protein ve omega-3 
çoklu doymamış 
yağ asidi kaynağıdır. 

Bu da kalp hastalık
ları riskini engeller ve 
beyin işlevlerini 
artırabilir. Eğer 
somon balığı sevmiy
orsanız, bunu uskum
ru, lüfer veya ringa 
balığı da yiye
bilirsiniz.
Esmer pirinçte 
hem karbonhidrat, 
hem de lif bulunur. 
Eğer pilav hoşunuza 
gitmediyse, yerine 
esmer makama yiye
bilirsiniz. Ayrıca 
kuşkonmazh, brokolili 
ve dolmalık kırmızı 
biberli salata hem 
ihtiyacınız olan vita
mini hem de doygun
luk sağlar.
Tavsiye edilen 
porsiyon miktarı: 
85-140 gr somon 
(fileto), 180 kalori 
çeyrek fincan esmer 
pirini, 179 kalori.

HAÇIN ™
Yazan : Zebercet COŞKUN
- Ne zaman gidecen?

Gitmeyecem galan...
- Oövüş bitti mi ola?

Bitmesine bitmedi ama, beni bu ceph
eye verdiler. Dün öğleden beri yollardayım. 
Dün öğlen üstü aldım haberini...

Nerdeydin?
Feke yolunda... Hamurcu Gediği'nin 

altında... Dövüşü, neyi koydum, düzüldüm 
yola... Önce Rumlu'ya... Akşama doğru vardım 
oraya. Doğan beyin karargahına gittim. O 
haberini benden önce almış. Git! dedi. 
Bundan sonra o yanda dövüş! dedi. Uçtum 
sevincimden, durmadım, çıktım yola... 
Rumlu'dan burası gecenin karanlığında 
saatler alıyor. Yavaş yürüyeceksin, parola, ne 
derken...

Mektep kapısındaki taşın üstüne yan yana 
oturduk. İkide bir vuruyor omuzlarıma. Başını, 
başıma dayıyor.

Naime!.. Naimecik! Sen hurdaydın ha? 
Sen?

Annemgili gördün mü ola?
Yok!.. Sustu ağabeyim. Göz bebek

lerindeki ışık söndü birden.
Bir şey mi oldu?

- Yok... Bir şey yok... Ne olsun ki? Sen 
nasıl koyduysan öyledir...

- Görmedin mi ola?
Görmesine görmedim... Yollar kapalı, 

biliyorsun... Ama iyi haberlerini aldım... Evde 
bekliyorlarmış bizi...

Bir gitti, bir daha gelmedi annem...
Gelemez... Gavur yolu tuttu, nasıl çık

sın evinden? Dura dura konuşuyor ağabeyim, 
dalgın bakıyor boşluklara.

Mektep kapısı açıldı, içerde kızlar dolaşıy
orlar. Durup bakıyorlar bize. Hayriye ablayı 
gördüm, çarşafını giymiş, kapı önünde dikildi 
kısa bir süre, sonra kayboldu.

Gavur kızlarına bak hele!.. Seni 
görünce nasıl doluştular kapı önlerine...

Boş gözlerle bakıyor ağabeyim o yana. 
Pencereye kaldırıyor başını, çekiliyorlar cam 
önlerinden.

çeteler inerse bizi keser! diyorlardı. 
Kesen eden olmadı.

Omuzlarını çırptı ağabeyim.
Miss Cold'un telsizi var, kimse dokuna

maz hiç birimize...
İstediği kadar telsizi olsun.. Böyle 

zamanlarda kim kimi dinler? Ellerindeyse 
gelsinler Amerikalılar!.. Fransızlar gelsinler, 
kurtarsınlar Haçin'i!.. Biz gavur kızı kesmek 
için dövüş etmiyok. Haçin için, milletimiz 
için...

Sara'yı gördün mü ola?
Yok!.. Haçin'den çıktıkları gün yolda 

karşı gelmiştim onlara...
Sonra?

- Sonrası yok... Başka şey düşünecek 
zaman mı ola? İnanır mısın aylardan beri ilk 
kez bu sabah aklıma düştü sara... Senin uyan
manı beklerken. Şu taşın üstünde...

Şimdi ne yapacaksın?
Miss Cold'u göreceğim... 
Götürecek misin beni? 
Nereye götüreyim? Senin yerin 

burası... Ben bu cephede oldukça... Mektep en 
emin yer... Her bir yana bırakmam seni... Bak, 
koca kız olmuşsun..

O günden sonra dövüşten pek o kadar 
korkmadım. İçime bir güven geldi. Bugün 
ağabeyime kavuştum, yarın anneme, babama 
kavuşurum. Mektep bahçesinde Ermeni kızları 
ile bile konuşuyorum artık, arkadaşlık ediyo
rum. Daha çok onlar bana yanaşıyorlar. 
Tutumları değişiverdi. «Ağabeyinle tanıştır- 
sana!» diyenler oluyor.

Üç dört günde bir geliyor ağabeyim. 
Bahçenin bir köşesinde oturup, konuşuyoruz 
şurdan burdan. Eskiden ağabeyim eve geldiği 
günlerde çevresini sarardık,yanağımı okşar, 
geçerdi. Sofrada onun yanına oturmak için 
itişirdik Faik'le. Gözünün içine bakarız da 
arada bir takılır bize, önden öte annemgille 
konuşurdu. Şimdi her şey başka... Omzuma 
vuruyor ikide bir, örgülerimin ucundaki kur
deleleri okşuyor. Dövüşü bile anlatıyor bana.

Haçin çevresindeki çember gün gün
den daralıyor... Teslim olsunlar, erzakları 
tükensin diye bekliyoruz. Sıkıştırmıyoruz biz
imkilere dokunmasınlar diye...

Çeteler ikide bir mektebe erzak getiriyorlar, 
Yine de Ermeni kızları kara kara düşünüyorlar. 
Miss Cold daha çok topluyor bizi bir araya. 
Şarkılar söyletiyor. İngilizce hikayeler okuyor. 
Ben çoğunu anlayamıyorum. O zaman gece 
Türkçe anlatıyor bana.

Hayriye abla ile daha çok beraber oluyoruz 
Neriman gideli... Neriman abla gitti. Çeteler 
mektebi sardıktan birkaç gün sonra hısım 
akrabaları gelip, aldılar onu. Maraş'a 
götürdüler. Ağlayarak ayrıldı. Bir ayağı gidiy
or, bir ayağı gitmiyor. Dönüp dönüp bakıyor 
aşağı, Haçin'den yana. Onun da anası babası 
aşağıda... O da benim gibi ağlayarak ayrıldı. 
Artık gündüzleri Hayriye ablanın yanına gidiy
orum. Ermeni kızları sarıyor çevremizi. Nasıl 
da değişti her şey... Bu durum bana güven 
veriyor. Yine de pencere önünde saatlar saati 
aşağıları gözlüyorum. Umutluyum... Annem 
yine görünecek yokuşun başında... 
Tombalacık. Beni buraya bıraktı, buradan 
alsın... Bir yana kıpırdamam... Ortalık düzele- । 
cek elbet, evlerine kapanıp, kalan Türkler bir 
gün eskisi gibi olacaklar. Sahverdilerse 
babam köşesinde tespihini şıklatıp duruyor
dun Konsolun üstünde Kur'anı Kerim. Faik 
cam önünde karşı tepeyi gözlüyordun Arada, 
görünmez bizim evden ama, yine de mek
tepten yana çeviriyordur başını. Devamı Yarın.
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Velilere beslenme uyarısı ŞİİR KÖŞESİ
Ahmet BOZKURT

Denizli İl Sağlık 
Müdürü Dr. 
Erdoğan Taş, 6-11 
yaş grubundaki 
çocukların yeterli 
ve dengeli beslen
mesinde ailelere 
büyük görev 
düştüğünü söyledi. 
Okulların açılacağı 
bugünlerde yeterli 
ve dengeli beslen
me konusunda 
velilere ve öğren
cilere uyarılarda 
bulunan Sağlık 
Müdürü Taş, 
ilkokul çağının 
büyümenin en hızlı 
dönem olduğunu 
belirterek, "Yeterli 
ve dengeli beslen
me; vücudun 
büyümesi, doku
ların yenilenmesi 
ve çalışması için 
gerekli olan besin 
öğelerinin her 
birinin yeterli mik
tarlarda alınması 
ve vücutta uygun 
şekilde kullanıl
masıdır. Büyüme 
sürecinde, enerji 
ve yeni dokuların 
yapımı için önemli 
miktarda proteine, 
minerallere ve vita
minlere ihtiyaç 
vardır. Enerji ve 
besin öğelerinin 

yeterli ve dengeli 
karşılanabilmesi 
için 6-11 yaş 
grubu çotukların 
tüketmesi 
gereken, besin
lerin iyi, kaliteli 
ve yeterli miktar
larda olması 
önem taşır. Bu 
konuda ailelere 
büyük görevler 
düşüyor" dedi. 
Sağlıklı beslen
mek için 3 öğün 
yemenin önemli 
olduğunu ifade 
eden Taş, 
"Büyüme çağında 
ara öğünlerde süt, 
ayran, meyve 
suyu, peynirli 
ekmek ve benzeri 
besinlerin 
tüketilmesi uygun
dur. Yapılan 
araştırmalara göre, 
bu dönemdeki 
çocukların büyük 
çoğunluğunun 
kahvaltı etmeden 
okula gittiği, 
ailenin özellikle 
annenin kahvaltı 
etme alışkanlığı 
olmadığında 
çocuğun da bu 
alışkanlığı kazana
madığı tespit 
edilmiştir" açıkla
malarında bulun

du.
Bütün gece aç 
kalan vücudun, 
yeni bir güne 
hazırlanması için 
sabah kah
valtısının ihmal 
edilmemesi 
uyarısında bulunan 
Sağlık Müdürü Taş, 
"Uzun süren bu 
açlık sonucu kah- . 
valtı edilmediğinde 
kişi kendini güçsüz 
hisseder, başı i 
döner, yeterli enerji 
oluşmadığı için 
dikkat, çalışma ve 
öğrenme yeteneği 
gibi zihinsel 
faaliyetler de azalır. 
Yetersiz ve denge
siz beslenen 
çocuklar hastalık
lara karşı dirençsiz 
olur, sık hastalanır,

hastalığı ağır 
seyreder ve okula 
devamsızlık 
nedeniyle okul 
başarısı düşer. 
Okul ortamında 
tüketilen hamburg
er, kola, diğer katkı 
maddeli hazır . 
gıdalar ve benzeri 
yanlış besin seçi
mi, kansızlık) şiş
manlık veya 
zayıflık, vitamin 
yetersizlikleri, 
basit guatr ve diş 
çürümeleri gibi 
sağlık sıkıntılarına 
yol açar. Gelecek 
nesillerin daha 
güçlü ve sağlıklı 
olmaları için 
çocukların beslen
mesine gereken 
önemi vermeliyiz" 
dedi.

İstedim ki

İstedim ki

Dünya deniz gibi
Gök mavisi sonsuza dek olsun 
Güneş gibi parlak
Orman gibi yemyeşil 
Kuş gibi özgür olsun 
İstedim ki

Zulüm, işkence, haksızlık 
Menfaat için zalimlere geçit 
Gözyaşları savaş olmasın 
Biz dünyaya dünya bizim için 
Hoşgörü adalet olsun

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEKAnza 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. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 5131133
MalMüd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)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.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet M üd. 5131028

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
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122 
Su İşlet 513 4521 -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 3240
.Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
İl

8 EYLÜL PERŞEMBE 
SAĞLIK ECZANESİ

oemUk

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI: 2230 

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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ALTAN TİCARET
Demirdöküm Doğalgaz Kombi - Doğalgaz Kazanları- Brülörler • Radyatör - Doğalgaz 

Sobaları - Slip Klimalar- Doğalgaz tesisat döşeme işleri - Her Çeşit Sıhhi Tesisat-

40 YILLIK 
TECRÜBE ve 

GÜVEN
Evlere-işyerlerine-Sitelere  

Garantili Doğalgaz 
bağlama Hizmetleri 

ALTAN TİCARET 
İstiklal Caddesi No: 49 
Tel. 513 12 81 GEMLİK



“İyi Bir 
Gelecek 

Aykent’le
^7 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

■■■M TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■■
9 Eylül 2005 Cuma 25 YKr. (250.000 TL.)
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Belediye Meclisi Gemlik’e giriş için Umurbey dönemecinde yapılacak olan kavşak ve Terminal konusunda Başkanla anlaşmazlığa düştü.
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Kavşak - Terminal gerginliği
Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısı yine 

hareketli geçti.
Gemlik’e giriş için düşünülen ve Karayolları 

tarafından projelendirilerek, 2005 yılı bütçesine 
küçük bir ödenek konan kavşak için sürpriz bir 
gelişme dünkü toplantıda yaşandı.

Başkan Mehmet Turgut, Yalova asfaltından 
Umurbey’e dönerken yapılması projelendirilen 
kavşak düzenlemesi içinde Terminal yapıl
masını da isteyince, kendi partisinden meclis 
üyeleri bir emrivaki ile karşı karşıya kaldılar.

Her türlü imarla ilgili konuyu İmar 
Komisyonu’na havale eden Meclis üyeleri, bu 
konunun da komisyona götürülmesini iste 
yince, Başkan Turgut buna karşı çıktı.

Ekim ayında TBMM yapılacak olan bütçe 
görüşmelerine yetişmesi için kararın dünkü 
mecliste alınmasını istedi.

Ancak, üyeler buna karşı çıkınca gerginlik 
de başladı.

Gemlik’te Terminal yeri çevre yolu üzerinde 
yeni Zeytin Hali’ne giden yolun kavşağındaki 
yerdir.

Başkan göreve geldiğinden beri, bu yeri 
değiştirme çabasında bulundu.

Terminali eski Terme Otel’in yıkılan yerine 
yaptırmak istedi. Meclis’te bu plan değişikliği 
kabul edilmedi.

Şimdi yeni bir yer değişikliği gündeme geti 
rildi ve Başkan, plandaki terminal yerinin kendi
sine ait olmadığını belgelerle açıkladı.

Gemlik, Terminal gibi ana bir konusunu 
çözümleyemeyen endere ilçelerdendir.

Meclis’te Başkanın isteği değil, çoğunluğun 
isteği oldu.

Konu, imar Komisyonu’nda görüşülecek.
Başkan ile kendi partili üyeleri arasındaki 

görüş ayrılığı ise devam edecek...

Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında Başkan Mehmet Turgut sür
priz bir kararla Terminal yerinin Umurbey dönemecinde yapılacak 
olan kavşakla birlikte oylatmak isteyince, AKR’li üyeler konunun 
İmar Komisyonu’nda incelenmesi için şüre istedi. Başkan karşı 
çıkınca gergin anlar yaşandı. Yapılan oylamada, Komisyona havale 
istemi 16 evet, 5 hayır oyla kabul edildi. Meclis, Serbest Bölge’ye 
giden yolların genişletilmesini yine kabul etmedi. Haberi sayfa 3’de

Kurtuluş Şenlikleri başladı
Gemlik’in düşman 
işgalinden 
kurtuluşunun 
83. yıldönümü 
şenlikleri dün 
akşam Festival 
Alam’nda başladı. 
Şenliklere,

Romanya’dan gelen 
kardeş şehir 
Navodarı Belediye 
Başkanı, Meclis 
üyeleri de katıldı. 
Dün akşam, ‘Grup 
Hepsi’ ile 'Grup 
Karargah' sahne

alarak, Gemlikli 
gençleri coşturdu. 
8-11 Eylül 2005 tarih
leri arasında kut
lanacak olan şenlik
lerin bu günkü 
programında sünnet 
töreni, festival

yürüyüşü yer alırken, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un 
torunları Batuhan ve 
Efe’nin Ata m er 
Turistik Tesisleri’nde 
sünnet düğünü 
yapılacak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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^Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Türkiye’de kürt 
sorunu yoktur (2)

Diyarbakır’da kürt kökenli bir yurttaşın 
salt kürt kökenli olduğu için sorunu yok
tur. DiyarbakIrlIların sorunu, sorunları 
vardır. Herkesin sorununu kökene 
bağlayıp ayrıcalık yapmanın anlamı yoktur.

Kürt sorununu kürtçülük yapanlar 
kendileri yaratıyor. Yapay sorunlarla 
toplumsal barış bozuluyor ulusal yapı 
tehlikeye giriyor.

PKK’nın amacı sorun çözmek olsaydı, 
bunun herkese açık yolları yöntemleri var. 
Ne için başvurmuşlar, ne istemişler, ne 
olmamış? Kendileri yani kürt kökenliler ne 
olmamışlar, neyden yoksun kalmışlar, 
nasıl ayrıcalık yapılmış?

Onların tek istedikleri güneydoğuda bir 
kürt devleti kurmaktır.

Şimdiki yöntemleriyle yavaş yavaş yak
laşacaklar, önce “kürt sorunu” gibi önce 
geri çevrilip sonra benimsenen bir yapay 
sorunu getirecekler, alıştırıp başka şeyler 
isteyeceklerdir.

Tıpkı Irak’taki kültlerin aldığı yol gibi. 
Irak Anayasası’na ilerde kürt devleti kur
mayı refaranduma götürme kuralını benim
setmek gibi. Ülkemizde kürt kökenli 
olmayanların sorunları yok mu?

Tüm sorunlar hepimizin.
Özel bir sorun özelde kişisel için ola

bilir, kökenler için olamaz.
Cumhuriyet bu tür ayrılık ve aykırılıkları 

kaldırmak için kurulduğundan cumhuriyeti 
kuran Türkiye halkına Türk Ulusu 
denilmiştir.

Yurttaşları alt-üst kimlik tartışmaların
dan sonra kökenleriyle ayırmak ulusal 
tümlüğe, tekil-bütüncül devlet yapısına 
aykırıdır. “Yurttaşım” denilebilir ama “Kürt 
yurttaşım” denilemez.

Kavramları tersine çevirerek insanları 
okşamanın, terör örgütü ve yandaşlarının 
oyununa gelerek onların savlarından, 
tutkularından, eylemlerinden vazgeçecek
lerini sanmanın bir aldanış olduğu bilin
melidir.

Onlar sözle, jestle yetinmez ve durmaz. 
Beklentileri başkadır.

Demokrasiyi herkes ister. Kimse 
demokrasiden vazgeçemez.

Devletten demokratik davranış istemek 
bile fazladır.

Devlet hukuksal örgüttür, çete değildir. 
Demokratik açılımlar, kalkınma alkışlanır. 
Ama bölgeye, kente, kişiye özel değil 
herkese eşit ve genel olur. Irkçılığa, ayrım
cılığa, ayrıcalığa prim verilemez.

Devletin elini-kolunu bağlamak, bölücü
leri daha rahat ettirmek için getirilen öner
iler ve “80 yıllık sorun” denilmesi ilginçtir.”

ABONE OLDUNUZ MU?
mkPTTl abone olun 

OKUYUN OKUTUN
■■■ G ÜS LÜK SİYASİ GAZETE ■■■

Festival alanı düzenlemesi
Kurtuluş Şenliklerine yetişmedi
Gemlik’in Kurtuluş Şenliklerine kadar yetiştirilmesi planlanan Festival Alanı parke 
kaplama işi tamamlamayınca çalışmalara pazartesi gününe kadar ara verildi.

Seyfettin SEKERSÖZ

9-11 Eylül günleri 
arasında yapılacak 
olan Gemlik 
Kurtuluş 
Şenliklerine 
yetiştirilmek 
için çabalanan 
Festival Alanı 
pake döşeme işi 
şenliklere 
yetiştirilemedi. 
Geçtiğimiz ay 
Belediye tarafından 
ihale edilerek, 
yapım 
çalışmalarına 
başlanan İskele 
Meydanı’ndaki 
Festival alanı, 
parke işini 
yürüten müteaihit 
firmanın yoğun 
çalışma 
temposuna 
karşın, çalışmaları 
tamamlayamadı. 
Dün akşam 
Festival
Alanında “Grup 
Karargah” ve

»İS
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, 

Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 1 ©© -

Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26
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Belediye Meclisi Gemlik’e giriş için Umurbey dönemecinde yapılacak olan kavşak ve Terminal konusunda Başkanla anlaşmazlığa düştü.

Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında Başkan Mehmet Turgut sürpriz bir kararla Terminal 
yerinin Umurbey dönemecinde yapılacak olan kavşakla birlikte oylatmak isteyince, AKP’li 
üyeler konunun İmar Komisyonu’nda incelenmesi için süre istedi. Başkan karşı çıkınca ger
gin anlar yaşandı. Yapılan oylamada, Komisyona havale istemi 16 evet, 5 hayır oyla kabul 
edildi. Meclis, Serbest Bölge’ye giden yolların genişletilmesini yine kabul etmedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi, Eylül ayı 
ikinci toplantısında 
Umurbey döne
mecine yapılması 
düşünülen kavşak ve 
Terminal konusunu 
görüşürken, Başkan 
Mehmet Turgut ile 
meclis üyeleri 
arasında gergin 
anlar yaşandı.
Meclisin Pazartesi 
günkü oturumda, 
İmar Komisyonu’na 
havale edilen 
konuları görüşerek, 
karara bağladı. 
Dünkü meclis oturu
munda görüşülen en 
önemli konu ise, 
Umurbey altında 
yapılması planlanan 
kavşak ile aynı yerde 
yapılacak Terminal 
yapımı oldu.
İmar Komisyonu'nun 
istediği süreyi 
uygun bulmayarak, 
kabul edilmemesini 
isteyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un yaptığı 
çabalar boşa 
çıktı. Meclis, İmar 
Komisyonu'nun 
görüşünü 
benimseyerek, 
konuyu incelemek 
için Ekim ayı 
toplantısına kadar 
Komisyona 
süre verdi.
Meclisin dünkü 
toplantısında, Gemlik 
girişindeki Petrol 
Ofisi'ne yapılmak 
istenen LPG 
istasyonu istemini de 
oylayarak kabul etti. 
Öte yandan, Serbest 
Bölge’ye giden 
yolların genişletilme 
istemi ise daha önce 
olduğu gibi yine 
Meslis de kabul 
edilmedi.
Cargill Fabrikası’nın 
Bakanlar Kurulu 
kararı ile Özel 
Endüstri Bölgesi 

ilan edilmesinin de 
görüşülüp kabul 
edildiği mecliste, 
ayrıca vatandaşların 
verdiği dilekçeler 
komisyon kararları 
doğrultusunda 
kabul edildi. 
KAVŞAKLAR 
TARTIŞMA YARATTI 
Uzun yıllardır birçok 
ölümlere sebep olan 
Gemlik girişi için 
düşünülen alt geçit 
projesini meclise 
getiren konu büyük 
tartışmalara yol açtı. 
Projenin Karayolları 
tarafından yapıldığını 
ve mecliste kabul 
edilmesinin ardından 
Ekim ayında 
yapılacak hükümet 
programlarına 
alınabileceğini 
belirten Başkan 
Turgut'un 
açıklamaları 
mecliste hararetli 
tartışmalara yol açtı. 
Başkanın mecliste 
derhal onaylanmasını 
istediği proje için 
mecliste değişik 
görüşler ortaya çıktı. 
Bazı üyelerin 6 yıllık 
dönemde yapılmayan 
işler için istenen 
25 günlük 
sürenin sakıncalı 
olamayacağı 
görüşü savunuldu. 
Narlı Köyü’nde 
yapılan AKP toplan
tısında Gemlik 
girişi ile Umurbey 
altı kavşak projesine 
meclis üyelerinin 
‘Olur’ dediğini 
söyleyen Başkan 
Turgut, şimdi 
neden karşı 
çıkıldığına anlam 
veremediğini söyledi. 
Başkan Turgut'un 
"Mutlak surette 
bugün onaylanmasını 
İstiyorum, ben 
görevimi yaptım 
karar siz meclis 
üyelerinindir" 
demesine karşın

Belediye Meclisinin dünkü toplantısı- 
^^naUAıurbeygı.işineyapılmasıplan- 
j^Llânan Gemlik’e girişi kavşağı ve termi 
m^nal konusu damgasını vurdu. Meclis

Karayollarının yaptığı 
projenin darlığı 
sebebiyle incelenme 
süresi istendiği 
ifade edildi. 
İmar Komisyonu 
Başkanı AKP'li 
Cemal Aydın Aybey, 
hiçbir meclis 
üyesinin kavşak için 
hayır demediğini 
belirterek, sadece 
süre istediklerini 
söyledi.
Kavşak konusunu 
görüşmek için ara 
veren Meclis, Başkan 
Turgut'un odasında 
uzun süre 
konuyu görüştü.
SURATLAR ASIK 
Ara sonrası 
oturumu tekrar açan 
Başkan Turgut, 
Gemlik girişi ile 
Umurbey altındaki 
kavşağın 1. ve 2. 
Nolu kavşaklar 
olarak aynı kararda 
oylanması gerektiğini 
savundu.
AKP'li Meclis Üyesi 
Refik Yılmaz'ın 
konunun yeterince 
görüşüldüğünü, 
bir an önce oylama 
yapılmasını isteme
sine Başkan Turgut,

"Burayı ben 
yönetiyorum, iki de 
bir oylama iste
meyin" diyerek, 
tepki gösterdi. 
Seçimler öncesinde, 
Başkan Mehmet 
Turgut'un Terminal 
yeri olarak göster
diği ileri sürülen ve 
bağış yapacağı 
söylenen arsa 
hakkında da 
şimdiye kadar 
kendisinin yanlış 
anlaşıldığını 
söyleyen Turgut, 
belirtilen 
arsa ile kendisinin 
hiçbir ilgisinin bulun
madığını söyledi. 
Arsanın Barutçuoğlu 
ailesine ait olduğunu 
gösterdiği tapularla 
meclis üyelerine 
açıklayan Turgut, 
"Bazı insanlar 
kamuyu yanlış 
bilgi ile yalan 
söylemektedirler" 
dedi.
Uzun süren tartış
maların sonucunda, 
Gemlik girişi için 
yapılan oylamada. 
meclis önceki 
görüşünden vaz 
geçerek, Mehmet

Turgut'un isteğini oy 
birliği ile kabul etti. 
Umurbey altında 
yapılması 
düşünülen kavşak 
düzenlemesinin 
Terminal yapımı ile 
birleştirilmesinin 
araştırılması için 
süre isteyen İmar 
Komisyonu isteğine 
diğer kavşak gibi 
olur verilmesini 
isteyen Başkan 
Turgut ile meclis 
üyeleri arasında 
sert tartışmalar 
yaşandı.
İkinci kez ara 
verilen meclis

toplantısı hararetli 
dakikalar yaşarken, 
İmar Komisyonu’nun 
süre isteği meclis 
üyeleri arasında 
çoğunluk kazanmaya 
başladı.
Yapılan oylamada, 
İmar Komisyonu'nun 
süre isteği
Mehmet Turgut'un da 
verdiği 5 ‘red’ 
oyuna karşılık 
16 oyla kabul edildi. 
Oldukça sıkıntılı ve 
gergin meclis toplan 
tısı, AKP'li meclis 
üyelerinin çoğunluk 
la verdiği kararlarla 
sona erdi.
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CHP kuruluşunun 83. yılını kutluyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlk kurultayı olarak 
Sivas Kongresini 
kabul eden CHP 
kuruluşunun 
83. yılını kutluyor. 
Kuruluş tarihi olarak 
9 Eylül 1923 olan 
CHP'nin kuruluşu 
hakkında açıklama 
yapan İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, CHP 
kökeninin ise 4-11 
Eylül 1919 tarihinde 
Sivas kongresi 
sırasında kurulan 
Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i hukuk 
cemiyeti'ne 
dayandığını söyledi. 
"Tam bağımsızlık ve 
ulusal egemenlik için 
mücadele eden 
Mustafa Kemal'in 
liderliğindeki,halk 
hareketiydi" diyen 
Akyürek, kurtuluş 
savaşını yöneten 
ve ülkeyi düşman 
işgalinden yok 
olmaktan kurtaran 
Mustafa Kemal lider
liğindeki birinci 
gurup, kurtuluş 
savaşı sonunda 
cemiyetten partiye

dönüştüğünü, 
Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i hukuk 
cemiyeti'nin il ve 
ilçe örgütlerinin de 
Halk fırkası'nın il . 
ve ilçe örgütlerine 
dönüştüğünü 
ifade etti.
CHP'nin kuruluş tari
hi olarak Sivas 
kongresini kabul 
ifade eden Akyürek, 
"CHP'nin kuruluş tari
hi 9 Eylül 1923'tür. 
Bu tarih kurtuluş 
savaşının bittiğini 
simgeleyen, İzmir'in 
düşmari işgalinden 
kurtuluşunun 1. Yıl 
dönümüne denk 
gemıtsKteuir. $■&' 
bilinçli olarak 
seçilmiştir. Hem

Sivas kongresinin 
Parti'nin ilk kurultayı 
kabul edilmesi ve 
hem de İzmir'in kurtu
luş yıl döneminde Hal 
fırkasının kurulması, 
partinin kurtuluş 
savaşı ile olan derin 
ilişkisinin açık bir 
göstergesidir.
Kurtuluş savaşını 
kazanan kadronun 
ve örgütün kurduğu 
parti olan CHP; çöken 
bir i m para torluktan 
ulusal bir devlet, 
geleneksel orta çağ 
tipi bir toplumdan, 
modern bir toplum, 
Şer'i hukuktan laik bir 
hukuk, tarım 
tikunuııni>ıiıuL:ıı 
sanayileşmeye yöne
len ülke, eğitimsiz 

halktan eğitimli ve 
kentli bir halk yarat
maya girişti. Bunu 
kurtuluş savaşı'nı 
kazanmış olmanın 
sağladığı prestijle ve 
halkın desteğini de 
alarak yaptı.
Ülkeyi kurtaran kadro 
ve örgüt, kurdukları 
parti ile tüm toplum
sal kesimlerin temsil
cisi olduğunu da 
iddia ederek, çöken 
bir imparatorluğun 
küllerinden yeni bir 
çağdaş ulusal bir 
devlet yarattı. Ülkeyi 
çöküşten kurtardığı 
gibi, tekrar böyle bir 
durumla karşılaşma
ması içinde devrim- 
lerle ülkenin ye 
toplumun çehresini 
tamamıyla değiştirdi. 
1930-1940 yıllarında 
yarattığı yıkıcılığa 
rağmen CHP, ülke 
içinde bir kaç kez çok 
partili rejim den
emesinde bulundu. 
Halk evleri ve Köy 
enstitüleri gibi eğitim 
ve kültür kuruluşları 

demokrasinin alt 
yapısını hazırlamaya 
çalıştı. Bu çabaların 

sonucunda da 1945- 
1950 arasındaki 
dönemde çok partili 
yaşamın temellerini 
attı. 1950'de yapılan 
seçimler sonucunda 
iktidarı Demokrat par- 
ti'ye devretti.
İktidar olmayı içine 
sindiremeyen ve 
Meclis çoğunluğuna 
dayanarak otoriter 
uygulamalara yöne
len DP karşısında 
CHP, aydın desteğinin 
yanı sıra, geniş halk 
kitlelerinin de 
desteğini alarak, 1959 
yılındaki ilk hedefler 
beyannamesini hazır
ladı. Bu beyanname 
Türkiye tarihinin en 
demokratik 
Anayasası olan 1961 
Anayasasına kay
naklık teşkil etti. 
1965'te Ortanın Solu 
politikasını benim
seyen CHP, Kemalist 
kimliğine bu tarihten 
sonra Demokra 
tik/Sosyal Demokrat 
kimliği de ekledi. 
Böylece, 1973 ve 
1977 seçimlerinde 
geniş halk 
kitlelerinin, emekçi 

kesimlerin, köylülerin 
de desteğini sağla
yarak tarihsel kimliği- 
ni günün boyutlann- 
da geliştirdi.
2000'1i yıllarda tarih
sel kimliğinin verdiği 
büyük sorumluluk 
çerçevesinde CHP, 
Türkiye'nin içinde 
bulunduğu sorunlan 
çözecek, ülkeyi 
ileriye taşıyacak, 
demokrasiyi, insan 
hak ve özgürlüklerini 
geliştirecek en büyük 
güçtür. CHP bu 
gücünü tarihten ve 
Halktan alarak, bunu 
bilinciyle hareket 
etmektedir.
Bu gün asla unutul
mamalıdır ki 
Cumhuriyet Halk 
Partisi'ne çok işler 
düşmektedir. Çünkü 
iktidar partisi tarafın
dan kötü yönetilen 
Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin kurtancısı 
yine Cumhuriyet Halk 
Partisi olacaktır.
Partimizin kuruluş 
yıl dönümü tüm 
halkımıza ve he 
pimize kutlu olsun." 
şeklinde konuştu.

ENEN MheHatalffltali Ücretsiz kitapların dağıtımı tamamland
Balık tutma zevkini

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İpAğ

", Fanya
* Mantar, kurşun

İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri 
✓ Kürek
? Çapa 
s Macun
s Galvenizli çivi 

TMC sintine pompası

bizimle yaşayın..

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

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

lerine ücretsiz verile
cek ders kitaplarının 
okullara dağıtımı 
yüzde 90 oranında 
tamamlandı. Tüm 
öğrenciler, okulların 
açılacağı 12 Eylül’de 
kitaplarını sıralarının 
üstünde bulacak. 
Her sınıf için ayrı 
ayrı hazırlanan 
poşetlerin içinde 
ders kitapları ve 
çalışma kitapları ile 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik’in 
mesajının yer aldığı 
metin bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayımlar Dairesi 
Başkanı Şadi Keskin, 
AA muhabirine yap
tığı açıklamada, tüm 
öğrencilerin, 
okulların açılacağı 12 
Eylül’de kitaplarını 
sıralarının üstünde 
bulacağını bildirdi. 
Ders kitaplarının 
dağıtımının plan
lanan sürede gerçek
leştirildiğini kayde
den Keskin, 11 mily

on 500 bin ilköğretim 
öğrencisine 105 
milyon 760 bin kitap 
dağıtılacağını belirtti. 
Keskin, öğrencilere 
ücretsiz ders kitabı 
verilmesi projesine 
2003 yılında baş
landığını, 2003 yılın
da 82 milyon, 2004 
yılında 84 milyon 
kitap dağıtıldığını 
ifade ederek, bu 
eğitim-öğretim yılın
da ders kitaplarının 
yanı sıra öğrencilere 
çalışma kitapları, 
öğretmenlere de 
kılavuz kitaplar 
dağıtılacağını 
söyledi.
ilköğretimin ilk 5 
sınıfının müfredatının 
değiştiğini anımsa
tan Keskin, kitapların 
yeni müfredat 

doğrultusunda hazır- I 
landığı, kitapların bir- I 
inci kalite hamur 
kağıda renkli olarak 
basıldığını anlattı.
Her bir sınıf için ayrı | 

ayrı poşetler hazır
landığını belirten 
Keskin, poşetlerin 
üzerinde MEB’in 
başlattığı kampa
nyalar ile projelerin 
figürlerinin 
bastırıldığını, ayrıca 
tüm ders kitaplarının I 
arka kapağına da 
"Eğitime Yüzde 
100 Destek 
Kampanya sı" 
"Haydi Kızlar Okula 
Kampanyası" ve 
öğrencileri çevre ve I 
trafik konularında 
bilgilendirici 
figürler ile logolar 
koyduklarını söyledi. | 
------------------ -----------
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Başbakan cumartesi günü Bursa’da
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, bir 
dizi açılış ve temel 
atma törenleri ile 
AKP il başkanları 
toplantısı ve par
tisibin Grup 
Başkanvekili Çelik'in 
oğlunun sünnet 
düğününe katılmak 
üzere Bursa’ya gele-: 
cek.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, bir 
dizi temel atma ve 
açılış törenlerinin 
yanı sıra AKP il 
başkanları toplantısı
na katılmak üzere 10 
Eylül Cumartesi 
günü Bursa'ya gele
cek.
İlk defa Ankara'nın 
dışındaki bir şehirde 
yapılacak il başkan- 
ları toplantısının 
dışında AKP Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik'in oğlunun 
sünnet düğününe de 
katılacak olan 
Başbakan Erdoğan, 

cumartesi öğle saat
lerinde uçakla 
Yenişehir'e inecek. 
Başbakan'ın 
Yenişehir'den sonra 
Bursa'daki ilk pro? 
gramı Uludağ 
Üniversitesinde 
yapılması planlanan 
Teknopark 
Projesi'nin temel 
atma töreni olacak. 
Üniversitede onu
runa verilen öğle 
yemeğine katılacak 
olan Başbakan 
Erdoğan, daha sonra 
Orhaneli Bat-Çık 
Kavşağı'nın resmi 
açılışı gerçekleştire
cek.
Miting havasında 
olacak
Orhaneli Kavşağı'nın 
açılış töreninin 
Yüksek İhtisas Bat- 
çık Kavşağı'nda 
olduğu gibi miting 
havasında geçmesi 
ve Başbakan 
Erdoğan'ın uzun bir 
konuşma yapması

bekleniyor. Merinos 
Bat-çık Kavşağı 
Projesi'nin temelini 
de Orhaneli 
Kavşağı'nda oluştu
rulacak tören alanın
dan sinevizyon 
yardımıyla atacak 
olan Başbakan 
Erdoğan, daha sonra 
Almira Otel'de 
düzenlenecek il 
başkanları toplantısı
na geçecek. AKP il 
başkanları yarın- 
dan(9 Eylül'den) 
itibaren Bursa'ya 
gelmeye başlarken, 
toplantının özellikle 
Bursa'da yapılmasını 
Başbakan 
Erdoğan'ın istediği 
öğrenildi. Bir kısmı 

basına açık olacak 
toplantıda bölgelerin 
sorunlarının da ele 
alınacağını bildirdi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, tüm 
programlarını 
tamamladıktan sonra 
AKP Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik'in oğlu Safa'nın 
Yıldırım Belediyesi 
Spor Kompleksi'nde 
gerçekleştirilecek 
olan sünnet 
düğününe katılacak. 
Başbakan Erdoğan, 
geceyi Bursa'da 
geçirdikten sonra 11 
Eylül'de Bilecik ve 
Söğüt'teki program
lara katılmak üzere 
kentten ayrılacak.

Bursa’da 
bomba paniği
Bomba paniği 
Sokak'ta unutulan 
şüpheli çanta 
bomba paniğe 
neden oldu. Polis 
ekiplerinin fünye ile 
patlattığı çantadan 
kırtasiye 
malzemeleri çıktı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
olay, dün akşam 
saatlerinde Heykel 
Adli Tıp 
Kurumu'nun arka 
sokağında meydana 
geldi. Sokakta 
sahipsiz bir çanta 
gören vatandaşlar 
panik içerisinde 
durumu polise 
bildirdi. Polis ekip
leri de kısa sürede 
olay yerine gelerek 
çevre güvenliğini 
alırken, meraklı

vatandaşlar güçlük
le olay yerinden 
uzaklaştırıldı.
Heyecan yaratan 
olayın ardından 
bomba imha uzman
ları da olay yerine 
gelerek şüpheli 
görülen çantayı 
fünye ile patlattı. 
Çantadan çeşitli 
eşyalar çıkarken, 
merak ve korku 
içerisinde bekleyen 
vatandaşlar da rahat 
bir nefes aldı.
İçerisinden kırtasiye 
malzemeleri çıkan 
çanta polisler 
tarafından merkeze 
götürülürken, yetk
ililer, vatandaştan 
şüpheli gördükleri 
her paketi veya 
çantayı ihbar 
etmelerini istedi. 
BHA
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Bartın’da dinozor arıyorlar
Fransa Paris Tabiat 
Tarihi Müzesi 
Paleontoloji Bölümü 
ve İstanbul Teknik 
Üniyersitesi'nden 
(İTÜ) gelen 5 kişilik 
uzman ekip, daha 
önce Bartın'da dino
zorların yaşadığının 
tespit edilmesinin 
ardından Çakraz, Arıt 
ve çevresinde dinozor 
fosili arama çalış
malarına başladı. 
Bartın'da 200 milyon 
yıl öncesine dayanan 
kaya ve şekillerin 
bulunması üzerine 
başlatılan çalışmalar 
sonrasında bölgede 
dinozorların yaşadığı 
tahmin ediliyor. Paris 
Tabiat Tarihi Müzesi 
Paleontoloji Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. 
Şevket Şen, dinozor 
ve sürüngen uzman
ları Sophie Sanchez, 
Alain Ronan ve 
Sebastian Steyer ile 
İTÜ Avrasya Yer Bilimi 
Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Okan Tüysüz, 
Çakraz, Arıt ve 
çevresinde dinozor 
fosili arama çalış
malarına başladı. 5 
kişilik ekip, öncelikle 
dinozor fosili veya 
izlerini bulmaya 
çalışacak. Prof. Dr. 
Okan Tüysüz, Bartın

ve çevresinde 200 
milyon yaşında kay
aların bulunması üzer
ine tahminle yola çık
tıklarını ve çalışmalar 
sırasında dinozor fos
illeri bulacaklarına 
inandıklarını belirtti. 
Fransa Paris Tabiat 
Tarihi Müzesi ile 
ITÜ'nün ortaklaşa 
olarak yürüttüğü 
çalışmaların ilk etapta 
10 gün süreceğini 
kaydeden Tüysüz, 
"Amacımız dinozor 
fosili bulmak. 
Çevredeki kaya ve 
oluşumlarına 
baktığımızda 
Avrupa'da dinozor 
yaşayan bölgelerdeki 
aynı özellikleri 
taşıdığını gördük. 
Kayaların oluşma 
dönemlerinde 
çok sıcak bir 
iklim ve zaman 
zaman yağışların 
olduğu tespit ediliyor. 
Yurt dışında bu 

konunun uzmanı olan 
Paris Tabiat Tarihi 
Müzesi'nden 
arkadaşlarımız geldi, 
çalışmalarımız 
başladı. Kayaların 
aralarında dinozor 
fosili veya izlerini 
tespit ediyoruz. 
Batıda Bartın, 
doğuda ise 
Kastamonu Azdavay 
bölgesinde araştırma 
yapacağız. Dinozor 
fosili bulursak, tüm 
dünyanın dikkati 
buraya çekilecektir" 
dedi. Fransa 
Paris Tabiat Tarihi 
Müzesi Paleontoloji 
Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Şevket Şen 
ise, bölgede dinozor 
ve benzeri sürüngen 
ya oâ başka canıiıârın 
yaşadığını tahmin 
ettiklerini, bölümünde 
çalışan ve uzman 
olan en iyi araştırma
cılarla Bartın’a 
geldiklerini söyledi.

Bush ailesi doğal afetle
ABD'yi vuran Katrina 
Kasırgası konusunda 
sadece ABD Başkanı 
George W. Bush 
değil, annesi Barbara 
Bush da ABD 
halkının tepkisine 
neden oluyor. 
Başkan George 
Bush'un annesi 
Barbara Bush, kasır
ga mağdurlarının 
sığındığı Teksas 
spor arenasını 
ziyaret etti. Bayan 
Bush'un, ziyaret son
rası bir radyoya 
verdiği mülakatında 
arenaya sığınanların 
imkanları kıt 
olduğundan 
evlerinden ayrılıp 
buraya sığınmak

I zorunda kaldığını 
savunarak gösterilen 
konukseverliğe 
teşekkür etmesi 
halkın tepkisine 
neden oldu.
Anne Bush, "Şu 
anda arenada bir çok 
insan var.
Biliyorsunuz bun
ların imkanları bir 
şekilde kısıtlı. Bu 
onlar için işe yarıy
or" dedi. Oğul 
George W. Bush da 1 
Eylül'de kasırga

öncesi çeşitli federal 
ve acil durum merke
zleri New Orleans'ta 
nehir kenarındaki 
setlerin yıkılabileceği 
uyarılarında 
bulunurken kimsenin 
böyle bir şeyi bek
lemediğini söyley
erek büyük tepki 
toplamıştı.
Bush, kasırga 
afeti sonrasında 
ise yerle bir olmuş 
bölgeye düzenlediği 
ilk ziyaretinde 
Federal Acil Durum 
Yönetim Ajansı 
Başkanı Michael 
Brovvn'u överek 
"Brownie, kahrolası 
bir iş yapıyorsun" 
demişti.
Barbara Bush ise 
kasırga sonrası ilk 
yorumlarında 
"Çocuklarınızın 

okula gönderilmesi 
çok önemli. Bu 
onları bir şekilde 
normalleştirir" şek
linde konuşmuştu. 
Bayan Bush, Irak 
savaşı öncesi 
Amerikan ABC tele
vizyonuna yaptığı 
konuşmada ise 
medya yorumcu
larının savaştaki 
potansiyel insan 
kaybı endişelerinin 
kendisini 
ilgilendirmediğini 
söyleyerek, 
"Neden ceset 
torbalarını, ölümleri, 
ne kadarını, ne gün 
olacağını duymamız 
gerekiyor? Neden 
güzel zihnimi bunlar
la veya buna benzer 
şeylerle meşgul 
etmeliyim" dediği 
bildirildi.
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Okul alışverişi
çılgınlığına devam
Bursa Barosu 

Tüketici Hakları 
Komisyonu Başkanı 
Okan Dursun, mily
onlarca öğrenci ve 
velinin okul öncesi 
gereksiz ve fazla 
masraftan kaçınması 
gerektiğini 
belirterek, velilerin 
çarşıya tok karnına 
ve liste yaparak çık
malarını tavsiye etti. 
Çarşı, pazardâ okul' 
öncesi hummalı bir 
alışveriş yarışının 
başladığını ifade 
eden Dursun, mily
onlarca insanın 
alışveriş öncesinde 
dikkat etmesi 
gereken hususları 
açıkladı. Veli ve 
öğrencilerin aç 
karnına alışverişe 
çıkmaması gerektiği
ni vurgulayan 
Dursun, "Aç karnına 
alışverişe çıkıldığın
da gereksiz ve 
ihtiyaç fazlası ürün
ler alındığı bilimsel 
olarak da açıklan
mıştır. Evden çık
madan önce ihtiyaç 
listesi yapmalı ve 
çarşıda bu listenin 
dışına çıkmamaya 
özen gösterilmelidir. 
Öğrenci okula yeni 
başlamıyorsa, bir 
önceki yıl satın alıp 
hiç kullanmadığı 
veya yeniden kullan
abilecek durumca 
olup az kullanılmış 
ürünleri değer-

OSS’de ilk beş bine
karşılıksız burs

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
TÜBİTAK’ın bu yıl 
ÖSS’de doğa bilimleri 
ve sosyal bilimlerde 
ilk 5 bine giren öğren
cilere karşılıksız burs 
yereceğini açıkladı. 
Başbakan Erdoğan, 
Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu 
toplantısına başkanlık 
etti. Erdoğan, toplan
tıda yaptığı konuşma
da, TÜBİTAK’ın çalış
maları hakkında bilgi 
verdi.
Erdoğan toplantıda 
yaptığı konumada

lendirmelidir" dedi. 
Sanayi ve* Ticaret İl 
Müdürlüğü ile 
belediyelerin dene
timlerini sıklaştır
ması gerektiğini de 
vurgulayan Dursun, 
şunları söyledi: 
"Ürünlerin etiketli 
olması ve etiketin 
görünür yerde 
olmasına dikkat 
edilmelidir. 
Gösterişli veya 
pahalı ürünlerin mut
laka güvenilir ve 
kaliteli olduğu 
düşünülmemeli, 
gerçek ihtiyacı hangi 
ürünün karşıladığı 
tespit ediimeii, öze
nilen değil güvenilir 
ve fonksiyonel olan 
ürünler tercih 
edilmelidir. Öğren
ciye alışverişin 
eğlence için değil 
okul ihtiyacı için 
yapıldığı anlatılmalı, 
gereksiz ürün 
aliminin ünüme 
geçilmelidir.
Alışveriş eğlence 
değil, ihtiyaç gider
ilmesidir".
Ayrıca veliler için 

şunları söyledi: 
"Herşey insanda 
başlar ve insanla 
başlanır.
Araştırmacısı yetkin 
ve yeterli olmayan bir 
ülkede ne üretimin ne 
de hayat kalitesinin 
artması mümkün 
değil. İşte bunun için 
araştırmacıları 
destekleyen, gençler
imizi araştırma 
dünyasının çetin ama 
tatmini yüksek 
dünyasına cezbetmek 
için yeni programlar 
hayata geçirilmiştir. 
TÜBİTAK bu yıl ' 

alışverişi belgeleyen 
fiş ya da faturanın 
indirim konusu 
yapılmayarak mutla
ka alınması gerek
tiğini kaydeden 
Dursun, "Velilerimiz 
aldığı ürün her ne 
olursa olsun eğer 
ayıplı ise malın tes
lim tarihinden sonra 
30 gün içinde 
satıcıya başvurarak, 
malın muadili ile 
değiştirilmesini, 
mal için ödediği 
bedelin iadesini, 
ayıbın malda sebep 
olduğu değer kay
bının malın bedelin
den indirilmesini, 
maldaki ayıbın 
ücretsiz olarak 

onarılmasını isteye
bilirler" diye 
konuştu.
Dursun, tüketicilerin 
ayıplı mallar 
konusunda satıcıdan 
olumlu cevap alma
maları halinde ilçel
erde kaymakamlık 
bünyesinde kurulan 
tüketici hakem 
heyetlerine müracaat 
etmelerini istedi.

doğa bilimleri ve 
sosyal bilimlerde 
ÖSS’de ilk 
5 bin içine giren 
öğrencilere lisans 
öğrenimleri boyunca 
karşılıksız burs verm
eye başladı.
Bu gençlerimize ayrı
ca lisans öğrenimini 
başarıyla tamamladık
ları takdirde ilgili 
alanlarda lisansüstü 
öğrenimleri için de 
burs verilecektir.
Bu güzel uygula
madan dolayı da 
tebriklerimi buradan 
bildiriyorum."dedi.

Dersler boş
geçmeyecek
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), bu 
eğitim-öğretim yılın
dan itibaren uygu
lanmaya başlanacak 
"Taşımalı Öğretmen" 
s istem i n i n esas la r ı n ı 
belirleyerek, yürür
lüğe koydu.
Esaslar, Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik'in yayımladığı 
genelgeyle illere 
duyuruldu.
"Taşımalı Öğretmen" 
uygulaması, "Öğret
men kaynağının 
etkin ve verimli kul
lanılması, branşlar 
bazında öğretmeni 
olmayan okullarda 
boş geçen saatlerin 
doldurulması ve 
eğitimde fırsat ve 
imkan eşitliğinin 
sağlanması" amacıy
la başlatılacak.
Uygulama, ilköğre
tim okullarının 6, 7 
ve 8. sınıfları ile 
ortaöğretim kurum- 
larını ve bu okullar
da görev yapan 
branş öğretmenlerini 
kapsayacak. Bu 
doğrultuda, taşıma 
kapsamına, aylık 
karşılığı ve zorunlu 
ek ders ücreti 
karşılığı ders görevi

Marmara Denizi
beşik gibi sallanıyor

Marmara Denizi'nin 
Yalova açıklarında 
2 günde toplam 
8 deprem 
meydana geldi. 
Boğaziçi Üniver
sitesi Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü yetk
ililerinden alınan 
bilgiye göre, son 
2 günde Yalova 
açıklarında büyük
lükleri 2.9 ile 3.5 
arasında değişen 
toplam 8 deprem 
meydana geldi.
Bugünkü depremler 

ise sabah 06.39 ile

saatlerini kadro
larının bulunduğu 
eğitim kurumunda 
dolduramayan öğret
menler seçilecek.
Seçim yapılırken 
istekli olanlara önce
lik verilecek. Yeteri 
kadar istekli öğret
men bulunmaması 
halinde, kadrolarının 
bulunduğu eğitim 
kurumlarında aylık 
karşılığı ve zorunlu 
ek ders ücreti 
karşılığı ders görevi 
saatleri toplamı en 
az öğretmenlerden 
başlanarak ihtiyaç 
kadar öğretmen taşı
malı sisteme dahil 
edilecek.
"Taşımalı Öğretmen" 
uygulaması kap
samına alınacak 
okulların tespiti ve

10.08 ve 10.12'de 
meydana geldi.
Yerin 5.4 ile 9.8 kilo
metre derinliklerinde 
meydana gelen 
depremlerin aletsel 

planlaması 
amacıyla illerde 
komisyonlar oluştu
rulacak.
Taşıma kapsamına 
alınan öğretmenlere 
taşındıkları 
her 
gün için Harcırah 
Kanunu hükümlerine 
göre yevmiye 
ödenecek.
Yevmiyeler, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nca gön
derilecek ödenekler
den karşılanacak. 
Taşıma kapsamına 
alınan öğretmenlerin 
ek ders ücretleri 
dahil her türlü aylık 
ve diğer özlük hak
ları, kadrolarının 
bulunduğu eğitim 
kurumu müdür
lüğünce ödenecek.

büyüklüklerinin
2.5 ile 3.3 olduğu 
açıklandı.
Depremlerde can 
ve mal kaybı 
yaşanmadı.
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‘Milleti sokağa dökmek istiyorlar’ MGK tarihinde bir ilk gerçekleşti
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
bazı siyasi lider
lerin, milleti sokağa 
dökmeye yönelik 
«açıklamalar yap
tığını ifade ederek, 
terör olaylarını ken- 
diisi için bir prim 
addeden siyasetçil
er için bunun çok 
ciddi bir yanlış 
olduğunu, buradan 
nema beklemenin 
onlara hiçbir zaman 
bir şey kazandır
mayacağını söyledi. 
Erdoğan, ODTÜ yer- 
leşkesinde düzenle
nen Bilim ve 
Teknoloji Yüksek 
Kurulu toplantısının 
ardından basın 
mensuplarının 
sorularını yanıtladı. 
Başbakan Erdoğan, 
"Terör olaylarıyla 
ilgili, sokakta 
yaşananlarla ilgili 
görüşlerinizi alabilir 
miyiz?” sorusunu 
şöyle yanıtladı: 
“Terör olayları 
konusunda ben 
medyamızın yak
laşım tarzını çok 
daha farklı bir kon

uma taşımasını 
özellikle bekliyo
rum. Gerek yazılı 
gerekse görsel 
medyada bu olay
ları bu kadar abart
manın, bu kadar 
şişirerek vermenin 
yanlış olduğuna 
inanıyorum. Eğer, 
bu yolu izlersek 
teröre karşı devle
timizin, güvenlik 
güçlerimizin 
başarısı daha farklı 
olacaktır. Çünkü 
terörün amacı pro
pagandadır ve bu 
propagandasını da 
ne yazık ki görsel 
ve yazılı medyamız 
vasıtasıyla yapmak
tadır. Ben bu has
sasiyeti medyamız
dan özellikle bekliy
orum."

Erdoğan, 
tahrikler konusunda 
bir uyarısının 
olup olmayacağı 
sorusunu, 
"Tahrikler 
noktasında 
zaten halkımızın 
duyarlılığı var. Ben 
bundan sonraki 
süreçte de 
halkımızın bu 
konudaki 
duyarlılığına, sağ 
duyusuna inanıyo
rum. Her şeyden 
önce siyasetin de 
bu konuda duyarlı 
olmasını istiyorum. 
Burada partiler üstü 
bir dayanışma 
içerisinde teröre 
karşı ortak 
mücadele vermek 
gerekir" diye 
yanıtladı.

AB’ye uyum 
çerçevesinde 
sivilleştirilen 
MGK'da şimdi de 
atamalardaki gizlilik 
kaldırıldı. MGK, 
daha önce general
lerin üstlendikleri 
daire başkanlıkları
na 2’si kadın 3 sivili 
atadı.
AVRUPA Birliği’nin 
Kopenhag Kriterleri 
çerçevesinde Milli 
Güvenlik Kurulu’nda 
(MGK) ikinci devrim 
gerçekleşti. Sivil 
Genel Sekreter 
ardından, kurumda 
ilk kez Hizmet İçi 
Eğitim yönetmeliği 
ile Görevde 
Yükselme ve Ünvan 
değişikliğini yönet
meliği yayınlandı, 
generallerin 
üstlendiği daire 
başkanlıklarına da 
ikisi kadın üç sivil 
başkan atandı. 
TARİHTE İLK 
MGK Genel 
Sekreteri Orgeneral 
Tuncer Kılınç’ın 
görevi Büyükelçi 
Yiğit Alpogan’a 
devriyle başlayan 
‘sivilleşme’

sürecinde devrim 
nitelindeki ikinci 
adım ‘Görevde 
Yükselme ve Unvan 
Değişikliği 
Yönetmeliği’nin 28 
Ağustos 2005’de 
Resmi Gazete’de 
yayınlanmasıyla 
atıldı. Yönetmeliğin 
yayınlanmasının 
ardından da MGK 
Araştırma Daire 
Başkanlığı’na daha 
önce Zürih 
Başkonsolosluğu 
yapan Gürsel 
Demirok atandı. 
Demirok’un atanma 
kararnamesi Resmi 
Gazete’de yayım
landı. KADINLAR 
3’LEDİ Basın ve 
Halkla ilişkiler 
Dairesi Başkan 
Vekilliğine Füsun 
Arslantosun ve

Personel Daire 
Başkan Vekilliğine 
ise Asuman 
Orhan’ın atamaları 
da yapıldı. Kısa bir 
süre önce de Hukuk 
Müşavirliği’ne 
atanan Emel 
Budak’la birlikte, 
MGK tarihinde ilk 
kez önemli görev
lerin başına üç 
kadın uzman gelmiş 
oldu. Yayınlanan 
yeni yönetmelikle 
daha önce Genel 
Sektereter’in teklifi 
ve Başbakan’ın 
onayladığı atamalar 
bundan böyle, 
Devlet Personel 
Başkanlığı Görevde 
Yükselme Çerçeve 
Yönetmeliği esas 
alınarak hazırlanan 
yönetmeliklerle 
yapılacak.

EFE MOTOR
bİsrn - ttMi&c 

VSTKİLİ SfMff

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
I._____

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ ÎS
Marshall, Akçalı inşaat boyalan

* Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi
* Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri
* Baymak Kombi ve E.C.A
* Banyo Dolabı
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ
BOYA BADANA İŞLERİ

DOĞALGAZ DÖŞEME, 
ONARIM İŞLERİ -

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

Tel: (0.224) 513 68 30
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Petrol fiyatları yükseliyor
Tüm dünyadaki 
petrol fiyatları 
artarken, petrol 
üretenler, pazarlayan
lar ve petrol 
üzerinden vergi 
toplayan devletlerin 
gelirleri yükseliyor. 
Aylık siyaset dergisi 
Kırmızı Çizgi'nin 
haberine göre, 
ABD'nin müttefik
leriyle birlikte Irak'ı 
işgal etmesi ve son
rasında bölgede 
devam eden gergin
likler, diğer yandan 
hızla artan 
ihtiyaçların karşılan
masına yetecek üre
timin gerçek
leşmemesi nedeniyle 
2 yıla yakın bir 
zaman içinde petrol 
fiyatları yüzde 100 
arttı. Son olarak 
Suudi Arabistan Kralı 
Fahd'ın ölümüyle de 
petrolün varil fiyatı 
64 dolara kadar 
ulaştı. Habere göre, 
bu durum önemi bir 
rekor olsa da, 
enflasyona endeksli 
fiyatlar göz önüne 
alındığında 1980 
yılındaki petrol fiyatı 
seviyesine ulaşması 
için petrolün bugün 
90 dolar olması 
gerekiyor.
Petrol fiyatlarının 
hızla yükselmesinin 
petrolü ve petrol 
ürünlerini kullanarak 
üretim yapanları ve 
petrolü bir şekilde 
yakıt olarak kütlanan-'

lan üzdüğü tespitinin 
yapıldığı habere 
göre, sadece bu yıl 
petrol fiyatları yüzde 
60'a varan oranlarda 
yükseldi.
Tüketicilerin 
cebinden çıkan para 
da ister istemez aynı 
oranlarda arttı.
Tüketicileri üzen 
petrol fiyatları hem 
üretici ülkeleri hem 
petrolü üretenleri, 
hem pazarlayan hem 
de onun üzerinden 
vergi toplayan devlet
leri ise sevindirdi. 
Petrol fiyatlarının art
masıyla birçok 
ülkenin vergi gelirleri 
arttı. Çünkü petrol 
fiyatlarının önemli bir 
bölümünü vergiler 
oluşturuyor.
Petrolü, üreten değil, 
satan ülkelerin daha 
çok kazandığının de 
vurgulandığı hab
erde, dünyanın 
büyük petrol şirket-, 
lerinin petrol fiyat- , 
larının artışına bağlı 
olarak artan kar oran
larına da yer verildi. 
Bu bağlamda, 
Merkezi Viyana'da 
bulunan Petrol İhra- 
catçısr Ülkeler 
Teşkilatı'nın (OPEC) 
verilerine göre, 1999- 
2003 döneminde 
OPEC'e üye ülkeler 
her yıl ortalama 220. 
milyar dolar petrold
en gelir elde ederken, 
sâdece gelişmiş 7 
ülkenin (G7) petrol

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 

aldığım nufüs cüzdanımı, Ehliyetimi, 
Sürücü Belgemi, Ticari Taşıt 

Kullanma Belgemi, 
Gazilik Kimliğimi kaybettim.

Geçersizdir. 
Sıtkı GÜZEL

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

ürünlerinden elde , 
ettiği vergi gelirinin 
yıllık ortalamâ 273 
milyar doları buluyor. 
Bu durum sadece G7 hükümetler daha 
ülkelerinin petrol 
ürünleri üzerine koy
dukları vergiler 
nedeniyle bile OPEC 
ülkelerinden her yıl . 
53 milyar dolar daha 
fazla gelir elde ettiği-:
nı gösteriyor.
Tüketicinin ödediği 
bedelin ancak yüzde 
16-25'i petrolü üreten 
ülkelerin cebine 
giderken, yüzde 16-* 
30 arasındaki miktar, 
rafineri işteteh ve 
satışı gerçekleştiren - 
şirketlerin cebine 
giriyor. Devletler ise, 

larının artmasının her 
ne kadar ekonomileri 
zorlayacağı söylense 
de, iktidardaki

fâzla vergi toplama 
fırsatını yakaladıkları 
için aslına içten içe 
bu duruma seviniyor. 
"PETROL 
ŞİRKETLERİ MUAZ
ZAM PARALAR 
KAZANIYOR"
Petrol fiyatlarındaki 
hızlı artıştan en fazla 
kıymetlenen ikinci 
sınıfı, petrol üreten, 
dağıtan ve satan şir
ketler oluşturuyor, 
Geçen yılın aynı 
döneminde 3 milyar 
873 milyon dolar kar 
eden BP, bu yılın

tüKetıcıienn : 
ödemelerinden en 
büyük geliri elde 
eden kesim oluyor. 
Örneğin, Avrupa 
Birliği ülkelerinde, 
benzin fiyatlarının, 
yüzde 68'ini vergi 
oluştururken, bu 
oran OECD 
ülkelerinde yüzde 48, 
G7 ülkelerinde yüzde 
49 seviyesinde 
bulunuyor. Habere 
göre, petrol fiyat

ikinci çeyreğinde - 
(Nisan-Haziran) karını 
4 milyar 981 milyon 
dolara çıkardı. Geçen 
yılm ilk altı ayında 8 
milyar 137 milyon 
dolar kar eden şirket,, 
bü yılın ilk yarısında 
10 milyar 472 milyon 
dolar kar etmeyi 
başardı. GP'nin yıl 
sonuna kadar 
22-25 milyar dolar 
civarında kar yap
ması bekleniyor.

KAYIP
Gemlik 

Kay makamlığı’ndan 
aldığım yeşil kartımı 

kaybettim.
Hükümsüzdür. 
Hatica AGSAR
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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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ELEMAN ARANIYOR
20 ■ 25 yo; orası 
Bve morket 

ı alınacaktır. 
immim Dİmm ısta! 

Adres: Yalova Yolu 5, Km.

Barbaros BALMUMCU

Barbarosça

Türkiye - Ukranya 
Güzel yüzlü gülmeyen adam

10 Ağustos 2005 tarihinde Körfez 
Gazetesi’nde Volkan için şunu demiştim. 
Fenerbahçe kalecisi Volkan’a şans tanırsa 
Milli Takım uzun bir müddet kaleci sıkıntısı 
çekmez.

Bugün oynadığımız ve Almanya vizesini 
almak için çaba sarf ettiğimiz Ükranya 
maçının ilk yarısında hem göze hem de 
kalplere huzur veren bir futbol oynadı.

Ukranya’hlann uzaktan, yakından attıkları 
şutların iyi yer tutması ve oyunu iyi takip 
etmesinden rahatlıkla önledi. Ukranya 
Takımı Almanya’ya gitmeyi garantilediğin
den sadece yenilmemek için geri dörtlüsünü 
sabit tutup önlü arkalı oynattığı liberolar 
saman alevi gibi yaptığımız akınları rahatlık
la kestiler.

İlk yarı tehlikeli bir akınımız oldu. Kale 
bnünde Gökdeniz topa yumuşak vurunca 
kalecinin kucağında eridi.

Evet Milli Takım’ımıza Ukranya’lılar orta 
sahadan çıkış vizesi vermiyor, bundan 
dolayı da geriden uzun toplarla çıkmayı 
deniyorduk.

Orta saha Ukranya’lılarındı. İlk yarı böyle 
heyecansız bitti.

Futbolun ikinci yarısında ayağa paslarla 
. orta sahayı almış, pres başlatmış, bir Türk 
’ Mili Takım gördük.

Sahanın en iyisi olan güzel yüzlü, 
gülmeyen adam onsekiz üzerinde 
2 Ukranya’lıya yaptığı çalımla güzel bir pre
siyle 55. dakikada golümüzü attı..

Evet Milli Takımı’mız buydu. Özlediğimiz 
şahsiyetli takım hüvviyetine bürünmüş 
gördük.Ukranya adam değiştirmekle 
birşeyler yapabilirmiyim düşüncesiyle 
yedeklerinin hepsini oyuna soktu.

İşte futbolun ikinci yüzü buydu. Türk Milli 
Takım hakimiyeti eline almış, sahada iste
diğini yapıyordu.

Maçta tek hata yapmayan güzel yüzü 
gülmeyen adam ve Türkiye size minnettar.

GEMLİK’TE BİR YILDIZ
Gemlikspor Zeytinspor ve 

Körfezşpor’dan sonra ilçemize bir yıldız 
daha ekleniyor. Geçen sene müracaatları ile 
yeni bir kulüp tescilini yapmış, bu sene ikin
ci ikinci kümede mücadele edecem bir 
takım. Karadenizspor.

Doğrusu geçen seneden başlayıpq iki ay 
önce İğlere katılabilir okeyini almış bin 
takım.

Kurucular listesinde; Halil İbrahim Ayvaz, 
Murat Büiger, Ahmet Aslan, Davut Karslı, 
Ali Candurdu gisi isimlen mevcut.

Gemlikspor’da etkinlik yaratmak istedik
leri.

Gemlikspor’un bugünkü durumuna 
üzülmemek elde değil diyorlar, bu kadar 
boşa harcanan zamana elde değil diyorlar. 
Siyasi kuvvet, para sizde diyorlar.

3 ay sonra Genel Kurul yapıp 
Karadenizspor’u idare edecek üyeleri 
belirleyeceklermiş.

Şu anda yapılmış bir kaç transferleri var
mış. Gemlik böyle beş altı takımı daha 
besler düşüncesindeler.

Gene duyumlarıma göre henüz 
Gemlik’lilere duyurulmamış. 3 ay sonraki 
seçimden sonra yerel gazetelere ve 
Bursa’daki televizyonlara haber vererek 
açılışlarını yapacaklarmış.

YELKEN KULÜBÜ
Gemlikspor’un şubesi olarak Belediye 

Başkam’mn Borusan’a verilen kayıkhane 
tesislerinde Yelken Kulübü olarak tescili 
edilmek ve kendi kendini yönetecek idare 
heyetini belirlemek için tescilini yaptıracak. 
Gemlik İçin hayırlı olsun.
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Anneye aşırı bağımlı çoçuk okul korkusu yaşıyor
Uzmanlar, annelerine 
aşırı bağımlı olarak 
büyümüş çocuklarda 
okul korkusunun 
daha yoğun olarak 
görüldüğüne dikkat 
çekerek, ebeveynleri, 
çocuklarını iyi din
lemeleri ve onlara 
karşı dürüst olmaları 
konusunda uyarıyor. 
Okul korkusunun 
temelinde, çocuğun 
bağlandığı birinden 
ayrılma kaygısının 
yattığını belirten 
Çocuk ve Ergen 
Psikiyatrisi Uzmanı 
Doktor Gürkan 
Odabaşıoğlu, "Bu 
sorun, çocuk psikolo
jisi göz önüne 
alındığında normal 
bir durum. Annelerine 
aşırı bağımlı olarak 
büyümüş çocuklarda 
okul korkusu daha 
yoğun olarak görülür. 
Çözüm ise, çocuğu 
dinlemek ve ona karşı 
dürüst olmak" dedi. 
Okul korkusunun, 
çocuğun sevdiği kişi
den ayrılmakta çek
tiği sıkıntının sonucu 
olarak görüldüğünü 
belirten Odabaşıoğlu,

"Aslında ayrılık 
korkusu denilen 
durum çocuklarda 
normal bir gelişim 
süreci gösterir. 
Yaşamın ikinci altı 
ayında başlar, 15. ve 
21. aylarda giderek 
artar ve 3 yaşından 
sonra azalarak 
kaybolur. Bir çok 
çocuk zamanla bu 
ayrılıklarla başa çıka
bilecek kapasiteyi 
geliştirse de, bazı 
çocuklarda çeşitli 
nedenlerle ayrılık çok 
ciddi bir tehlikeymiş 
gibi yaşanır. Çocuk
larda her yaşta ortaya 
çıkabilecek bu durum 
en sık olarak ilk 
ayrılıkların yaşandığı 
6-7 yaşlarında, 
ilkokula haşlama 
dönemlerinde görülse 
de, 11 -14 yaşlarında 
da sık olur. Çocuklar
da sık karşılaşılan bir 
durumdur ve her yüz 
çocuktan 4 yada 
5'nde görülür. Yaşla 
beraber azalır ve 
ergenlik döneminde 
oran her yüz çocuk
tan 2'si yada 3'ne 
doğru düşer.

Küçük yaşlarda kız ve 
erkek çocuklarda eşit 
oranlarda görülürken, 
ergenliğe doğru kız 
çocuklarda artış 
görülebilir" diye 
konuştu.
Odabaşıoğlu, okula 
gitmek istemeyen 

' çocuklarda ciddi bir 
problem göstergesi 
yaşanabileceğini 
ifade ederek, 
"Problemler arasında 
çocuklardaki 
depresyon ve kaygı 
bozuklukları da 
bulunabilir ve bu 
problemi yaşayan her 
çocukta altta^yatan 
neden araştırılmalıdır. 
Ergenlerde de 
oldukça sık bir şek
ilde karşılaştığımız bu 
problem, aileleri çok 
zor durumlara soka
bilir. Genellikle 
çocuklardaki gibi 
ayrılık kaygısından 
değil, aile ile yaşadık
ları ciddi çatışmalar 
sonucunda ergenin 
aileye resti şeklinde 
ya da okuldan kaçma 
şeklinde olabilir. Ama 
bu durum okul 
korkusu olarak

değerlendirilmeme- 
lidir. Okuldan kaçan 
bir çok çocukta yalan 
söyleme, saldırganlık, 
kavga çıkarma gibi, 
asıl soruna eşlik ede
bilecek bazı davranış 
problemleri bulun
abilir. Bu gibi durum
larda probleme daha 
farklı yaklaşmak 
gerekir" şeklinde 
konuştu.
Uzman Doktor 
Odabaşıoğlu, anne
sine bağımlı çocuk
larda okul korkusu
nun daha sık 
yaşandığına dikkat 
çekerek şunları 
söyledi: "Okul fobisi, 
daha sık olarak birey
selleşme sürecinde 
sıkıntılar yaşayan, 
annesinden ayrıla
mamış ve annesine 
bağımlı, yalnız kala- 
mama, gece korku
ları, gece kabusları, 
hayvanlardan aşırı 
korkma gibi şikayet
leri bulunan ve anne - 
babayla beraber 
yatan çocuklarda 
gözlenir. Genellikle 
bebeklik döneminde 
korunaklı büyütülmüş

çocuklardır bunlar. 
Hatta daha önce 
annesinden hiç ayrıl
mamış da olabilirler. 
Bu çocukların 
anneleri de ev 
hanımı, çocuklarına 
çok düşkün, çocuk
ların sağlık problem
leriyle çok ilgili, 
çocuğu kendine 
bağımlı kılan, başları
na bir şey gelmesin
den sürekli endişe 
duyan, sürekli göz 
önünde bulundurmak 
isteyen, çocuklarını 
hayal kırıklığına 
uğratmamak için 
ellerinden geleni 
yapan bireylerdir. Bu 
şekilde büyüyen bir 
çocuk da farkında 
olmadan dış dünyayı 
bir tehdit olarak 
algılar. Ailelerdeki 

genel bir disiplin 
eksikliği de bu duru
ma yol açabilir. 
Çocuklar okula 
gittiklerinde, başları
na bir şey gelmesin
den veya anne - 
babalarının başlarına 
kötü bir şey 
gelmesinden çok 
korkarlar ve sık sık 
telefonla iyi olduk
larını duymak isteye
bilirler. Eğer okula bir 
ebeveynle beraber 
gelmişler ise, sırada 
beraber oturmak veya 
pencereden sürekli 
onları kontrol 
etmek isterler. 
Göremedikleri zaman 
çok büyük bir sıkın
tıya girebilirler ve bir 
sonraki gün okula git
meyi tamamen red
dedebilirler."

HAÇİN .
Yazan : Zebercet COŞKUN
Günler geçiyor, havalar git gide ısınıyor. 

Yaz geldi artık. Mektebin bahçesinde gül 
kokularından geçilmiyor. Sarmaşıklar 
pencerelere tırmandı, ak, pembe dolduru
verdiler yeşil yaprakların aralarını.

Durumumuzda hiçbir değişiklik yok. Yok 
yine cam önünde annemi bekliyorum. Yine 
toplar kaleyi dövüyor. Ne yıkılmaz kaleymiş, 
ne kurtulmaz Haçin'miş bu... Dallarda yaprak 
koymamışlar açlıktan, yine de teslim olmuy
orlar...

Bir gece... Sıcak, çok sıcak... mektebin 
ışıkları sönmüş, ben yatağımda yatıyorum, 
Miss Cold masası başında çalışıyor. Cam 
açık, üstümde çarşaf bile yok, teptim sıcak
tan. Derinden sesler geliyor. Tabanca ses
leri... Miss Cold kalktı oturduğu yerden, lam
bayı iyice kıstı ve masanın altına sürdü. 
Şimdi pencerenin Önünde. Uğultular var».» 
Yalnız uğultu... Silah sesleri kesildi. Miss, 
Cold başını pencereden uzattı, başını pervaza 
dayadı, dinliyor. Öyle bir uğultu ki, gökleri 
tutmağa başladı şimdi. Yatağımdan kalktım, 
koştum pencereye... Bir şey demedi Miss 
Cold. Göremiyorum pek, yalnız gökyüzü pırıl 
pırıl. Derinden gelen sesler çoğalıyor ve 
açılıyor. Belki de çoğalmıyor, yakınlaşıyor. 
Silahlar atılıyor şimdi yine.

Çeteler ateş açtı! dedi Miss Cold. 
O sesler?
Sus! Dur bakalım!..

Silah sesleri var şimdi, aşağıdan ve yukarı- 
I dan silah sesleri geliyor. Her patırtıda yere 

çöküyorum, bir kalkıyorum.
Mektepte gürültüler olmağa başladı. 

Kapılar, camlar çarpılıyor. Koşuşuyorlar 

dışarda. Miss Cold lambayı alıp dışarı çıktı ve 
oda kapısının dışındaki çiviye taktı. Bizim oda 
kapkaranlık şimdi. Yine pencerenin önünde 
Miss Cold. Silah sesleri çoğalıyor.. İki yandan 
birbirlerine ateş ediyorlar. Uğultu yakınlaşıy
or, çığlıklar gökleri tutuyor. Binlerce kişi hep 
bir ağızdan bağırıyorlar. Haçin üstü pem- 
beleşti, sonra kızardı. Alevler görüyorum.

- Buraya geliyorlar...
Ellerinde ateşli sopalar var. 
Durduramaz onları şimdi kimse...

Kudurmuş gibiler...
Ne edeceğik? 
Düşünüyorum... 
Neden kudurmuşlar? 
Açlıktan elbet...

Marşlar söylüyorlar, çığlıklar atıyorlar. 
«Hurra!» sesleri... Gökyüzünde ay yok 
ama, aydınlık. Her yan görünüyor. Aşağı 
evlerin damlarında insanlar var, kum gibi, 
ellerinde meşaleler... Silah sesleri hiç dur
muyor.

Oda kapısı vuruldu. Gidip açtı Miss Cold. 
Kapıda Miss Agopyan duruyor. Elinde lamba, 
geceliğiyle gelmiş.

Ne yapacağız?
Hemen giyinin! Öteki hocalara da 

söyle! Sonra Hayriye'yi çağır buraya!.
Silah sesleri gitgide yakınlaşıyor.

Miss Cold! Miss Cold! Ne olacak 
şimdi?

Korkma! Çabuk giyin! Çorabını, 
ayakkabını, her şeyini...

Pencere ardına dek açık. Çığlıklar artık 
iyice yakınlaştı. Pencereyi kapadı Miss Cold. 
Gürültülerden çok Miss Cold'un telaşı 
ürkütüyor beni. Elleri titriyor, odanın bir 
yanından, öteki yanına gidip geliyor, kendi 
kendine konuşuyor.

Çabuk! Giyin! 
Ne olacak? 
Ermeniler geliyor... Mektebe... 
Beni mi alacaklar?

Yok canım... Aklına öyleşeyler 
getirme! Seni hiç kimse alamaz, ben 
yaşadıkça...

Ne için geliyorlar?
Kendi kızları için... Erzak için... Bu 

geliş, başka geliş...
Başka?
Korku çığlığı bunlar... Açlık, korku... 

Hiç kimse durduramaz artık onları. Bu gece 
kimse geçemez Önlerine...

Çoraplarımı giyerken oda kapısı açıldı, 
hocaların tümü girdiler içeri. Dışarda, koridor
da koşanlar var, ağlayanlar var, kahkaha ile 
gülenler var. Hayriye abla geldi, sıkı sıkı 
çarşaflanmış. Miss Cold'un yanına durdu.

Silah sesleri iyiden iyiye yakınlaştı. Tek 
lamba var odada, onu da iyice kıstılar. Mr. 
Agopyan pencerenin önünde. Odanın duvar
larında kara gölgeler oynaşıyor, dövüş sanki 
mektebin bahçesinde; öyle yakın. Az önceki i 
uğultu şimdi kulakları tırmalayan vaveyla 
oldu. Kadın sesi,erkek sesi birbirine karışıyor.

Kaçıyorlar!.. Diyesevinçle haykırdı Mr. 
Agopyan. Türkler çekiliyor!

Çabuk olun! diyor Miss Cold. Çabuk J 
olun! Bu kudurmuş halkın önüne çıkamayız. .1 
Duramayız önünde... Paralarlar bizi...

Dışarda kıyamet kopuyor. «Hurrah!» 
«Hurrah!»

Miss Cold'un elini tuttum. Lamba Miss 
Cold'un öteki elinde.

haydi inelim!
Şaşkınım ama, ilk andaki korkum biraz 

dağıldı şimdi. Yine oyun gibi görüyorum her j 
şeyi. Garip bir oyun... Dışarda kudurmuş gibi I 
çığrışan büyük bir kalabalık var. Koridorlarda 
kızlar aşağı yukarı koşuşuyorlar. Gülesim j 
geliyor benim de... Hem de gülüyorum. 
Tutamıyorum kendimi... Miss Cold lamba 
elinde önüm sıra yürüyor. Onun eteğine 
yapışmış kıkırdayarak yürüyorum.

Devamı Yarın...
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Sağlık Bakanlığından “ okul sağlığı” uyarısı
Sağlık Bakanlığı, 
önümüzdeki hafta 
başlayacak olan 
2005*2006 eğitim- 
öğretim sezonu 
öncesi, "Okul sağlığı 
ve beslenme" 
konusunda, velileri 
ve okul yönetimleri
ni uyardı.
Bakanlık, okulların 
açılmasına az bir 
süre kala, derslikler
le diğer tüm salon, 
oda, tuvalet, avlu, 
bahçe, kantin ve 
yemekhanelerin, 
öğrencilerin gelişim 
çağına uygun nite
likte ve hijyenik şart
lara sahip olmasına 
özel önem verilmesi
ni istedi.
Bakanlık ayrıca, 
anne babalara, 
"Yetersiz ve denge
siz beslenen 
çocukların bedensel 
ve zihinsel gelişim
leri geri kalıyor" 
uyarısında bulundu. 
Sağlık Bakanlığı'nca 
başlatılan, 
"Sağlıklı Eğitim 
Atağı Projesi" ile 
okul sağlığı hizmet
lerinin en üst 
düzeyde sunulması 
hedefleniyor. Sağlık 
Bakanlığı'nca 
yapılan yazılı açıkla
mada, tüm öğretmen 
ve öğrencilerin okul 

yaşamlarını sağlıklı 
olarak sürdüre
bilmelerinin, 
toplumun ilgili kes
imlerinin öncelikli 
hedefleri arasında 
yer alması gerektiği 
bildirildi.
Açıklamada, okul 
sağlığı hizmetlerinin 
sunumunda; okul 
öğretim personeli, 
öğrenci ve ailelerle 
işbirliği yapılarak, 
ekip halinde çalışıl
ması gerektiği belir
tilerek, resmi ve özel 
bütün okullarla der
shane, kurs ve tüm 
eğitim merkezlerinin 
sağlık şartlarına 
uygun olması gerek
tiği kaydedildi. 
Okula yeni başlayan 
öğrenciler başta 
olmak üzere, tüm 
öğrencilerin genel 
muayene ve sağlık 
taramalarının yapıl
ması gerektiğine 
dikkat çekilen açık
lamada, şu uyarılara 
yer verildi: 
"öğrencilerimize 
gerekli aşıların 
zamanında yapıl
ması ve tüm öğren
cilerimizin paraziter, 
diş, kalp ve enfek
siyon hastalıklarıyla 
görme, işitme ve 
gelişme geriliği 
konularında sağlık

taramalarının yapıl
ması çok önemlidir. 
Tüm öğrencilerimize 
doğru sağlık bilgi-. 
lerinin aktarılmasına 
ve sağlık konusunda 
olumlu davranışların 
kazandırılmasına 
yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır.
Öğretmen, okul 
çalışanları ve gerek
tiğinde velilerin de 
sağlık konularında 
bilgilendirilmesine 
yönelik aktiviteler 
düzenlenmelidir. 
Okul ve tüm eğitim 
merkezlerinde; 
sağlıklı ve yeterli 
içme ve kullanma 
suyunun bulunması, 
bu suların 
kalitesinin sürekli 
izlenmesi, izleme 
sonuçlarına göre 
gerekli tedbirlerin 
alınması, su depo
larının periyodik 
temizliği ve dezan- 
fekşiyonun sağlan

ması gerekmektedir. 
Okulların açılmasına 
az bir süre kala, der
sliklerle diğer tüm 
salon, oda, tuvalet, 
avlu, bahçe, kantin 
ve yemekhanelerin, 
öğrencilerin gelişim 
çağına uygun nite
likte ve gerekli 
asgari teknik ve 
hijyenik şartlara 
sahip olmasına 
özel önem verilme
lidir." 
"KANTİN VE 
YEMEKHANE 
GÖREVLİLERİ 
PORTÖR 
MUAYENELERİNİ 
YAPMALIDIR" 
Açıklamada, okul ve 
eğitim merkezlerinin 
çevresindeki öğren
cilere hitap eden 
işyerlerinin, gerekli 
teknik ve hijyenik 
şartlara uygun 
olarak faaliyet 
göstermelerinin 
çok önemli olduğu

na dikkat çekilerek, 
bu işyerlerinde 
satışa sunulan ürün 
ve verilen hizmet
lerin sağlık şartları
na uygun olması 
gerektiği ifade edil
di. Açıklamada, tüm 
okul kantin ve 
yemekhanelerinde, 
sağlığa uygun, 
çocuk ve gençlerin 
yeterli ve dengeli 
beslenmelerinin 
sağlanmasına yöne
lik besinlerin 
satışının yapılması, 
güvenli gıdaların 
tüketime verilmesi 
ve okul çevresinde 
açıkta gıda satışının 
önlenmesi gerek
tiğine vurgu 
yapılarak, 
şunlar 
kaydedildi: 
"Sağlıklı, yeterli ve 
dengeli beslenme 
herkes için 
özellikle de 
çocuklarımız için 
çok önemlidir. 
Çünkü yetersiz ve 
dengesiz beslenen 
çocukların bedensel 
ve zihinsel gelişim
leri geri kalıyor, 
sağlık sorunları ağır 
ve uzun sürüyor. 
Çocukları yetişkin
lerden farklı kılan en 
önemli özellik, 
sürekli büyüme

süreci içinde 
olmalarıdır. Bu 
süreç; beslenme, 
genetik yapı, cin
siyet, çevresel fak
törler, sosyo
ekonomik durum, 
kültür ve gelenekler 
gibi çeşitli etmen
lerin etkisi altın
dadır. Bunların 
arasında en önemlisi 
de kuşkusuz beslen
medir. Kalıtsal özel
liklerin ve çevresel 
faktörlerin kontrol 
edilmesi her zaman 
mümkün olmasa da 
çocuklarımıza 
kazandıracağımız 
doğru beslenme 
alışkanlıklarıyla 
ülke olarak daha 
sağlıklı, huzurlu, 
verimli ve mutlu 
yarınlara adım 
atabiliriz. Bu 
nedenle okullarda 
beslenme hizmetleri 
verilirken, çocuk ve 
gençlerimizin enerji 
ve besin öğeleri 
ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde 
uygun yemek lis
teleri hazırlanmalı, 
kantin ve 
yemekhanelerde 
görev yapan tüm 
personelin 
periyodik portör 
muayeneleri 
yapılmalıdır."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye . 1*fo

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. 51312 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollan 51313 08
Liman Baş. 5İ3 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (242)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.Savcı lığı 5131053
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 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 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

AKCAN PETROL 613 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
9 EYLÜL CUMA 
SENA ECZANESİ

X

___________  GEMLİK __________________________

MBM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI: 2231 

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-Yaymcılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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40 YILLIK 
TECRÜBE ve 

GÜVEN
Evlere-işyerlerine-Sitelere 

Garantili Doğalgaz 
bağlama Hizmetleri 

ALTAN TİCARET 
İstiklal Caddesi No: 49 

■ jet 513 12 81 GEMLİK

ALTAN TİCARET
Demirdöküm Doğalgaz Kombi - Doğalgaz Kazanları- Brülörler - Radyatör - Doğalgaz 

Sobaları - Slip Klimalar- Doğalgaz tesisat döşeme işleri ■ Her Çeşit Sıhhi Tesisat-

GEMLİK SHOP
HİZMETE AÇILDI

0-13 vnş ÇOCUK GİyİMİNDC 
ARADIĞINIZ H€RŞ€V!

TEŞEKKÜR
Mağazamızın açılışına ■ 

katılarak bizleri onurlandıran 
Gemliklilere sonsuz İ 

teşekkürlerimizi sunarız J 

Balıkpazarı 1 Nolu Cad. No:87 -J| 
(Balıkpazarı Cami karşısı) - GEMLİK

Tel: 0.224 513 65 28



“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 GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■■
10 Eylül 2005 Cumartesi  ' 25 YKr. (250.000 TL.)

15- 2006 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTEMİZ
SINIFLAR 
ANASINIFI 
1. SINIF 
2. SINIF 
3. SINIF 
4. SINIF 
5. SINIF 
6. SINIF 
T; 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

Gemlik’in düşman işgalinden kurtulurunun 83. yıldönümü şenlikleri devam ediyor

Zevtin Festivali başladı
Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşu ve Siyah Altın Zeytin 
Festivali etkinlikleri dün yabancı konukların ve folklor ekiplerinin 
katılımıyla başladı. Festival yürüyüşüne, Kuzey Kıbrıs < Türk 
Cumhuriyeti, Makedonya, Navodarı Folklor ekipleri katıldl:<3’de

Festivaller
Festival, sözcük anlamıyla dönemi, yapıldığı 

çevre, katılanlann sayısı ya da niteliği pro
gramıyla belirtilen ve özel önemi olan sanat 
gösterisidir.

Gemlik’te ilk festivaller 1973 yılında başladı.
Bu benim anımsadığım festivaldi. ;
Rahmetli Muarrem Atasoy, Hikmet Yıldırım 

gibi Gemlik Turizm Tanıtma Derneği yöneticileri 
ile zamanın kaymakamı Namık Kahvecioğlu 
tarafından başlatılmıştı.

Bursa Festivali ile aynı tarihler de yapılırdı.
Nedeni ise, Bursa’ya gelen folklörcüler, 

Gemlik Festivaline de katılırdı..
Bugünkü festivallerle eskileri arasındaki 

benzerlik sürüyor.
Bu festivaller genelde folklor ağırlıklı oluyor.
Gemlik Siyah Altın Zeytin Festivali adını 

taşısa da ortada zeytinden eser yoktur.
Birkaç yıl bu festivalde zeytin yarışmaları ve 

panelleri düzenlense de, katılım ve ilgi olmayın
ca, zeytinin festivalde yalnızca adı kaldı.

Gemlik Festivalleri folklor festivalinden 
öteye gidemiyor.

Genelde aynı ekipler gelip gösteri yapıyor.
Bu festivaller kültür festivaline 

dönüşmedikçe, bir eğlenceden öteye gide
meyecektir.

Türkiye de o kadar çok festival düzenleniyor 
kİ, ama akıllarda birkaçı kalıyor.

Örneğin Antalya Film Festivali, İstanbul 
Festivali, Bursa Turizm Kültür ve Sanat 
Festivali gibi...

Festivallerin içine bir de ses sanatçıları 
eklenince halkın ilgisi artıyor.

Sonuçta birkaç gün süren festivaller geçip 
giderken geride iz bırakmıyor.

İz bırakan festivaller görmek istiyoruz.

IIILVHii ^Jfl

‘Hepsi’Grubu coşturdu
Gemlik’in Kurtuluş Şenlikleri etkinlikleri 
kapsamında ilçemize gelen "Hepsi" müzik grubu 
ile ‘Grup Karargah”festivâl alanına toplanan bin
lerce insanı coşturdu.Şenliğe katılan gruplara 
konser sonunda çiçek verilerek, teşekkür edildi.. 
Öte yandan, yarın akşam ise, İskele Meydam'nda 
Ebru Gündeş, Gemlikli hayranları ile buluşacak. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 6’da
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ada Ik
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvural1933@hotmail.com 

www.ozcanvural.tk

Dostlar alış verişte görsün....
Başbakan ile Türk aydınlarının ( nasıl 

aydınlarsa ) toplantısı bu sözlere çok 
uygun düşüyor. Bu söz Nasrettin hoca 
döneminden geliyor. Hoca pahalı aldığı 
yumurtayı ucuza satınca böyle söylemiş. 
“Dostlar beni alış verişte görsün “

Yabancı diller de karşılığı “Amerika’yı 
yeniden keşfetmektir.”

Başbakan ile bu aydınların toplantısı 
bunun tipik örneklerinden.

Bu toplantı çözüme yönelik değildir. 
Hükümet olayın bir tarafı ama Türk aydın
ları diğer tarafı değildir.

Toplantıya katılan bu aydınların ne 
düşündükleri ve ne söyleyecekleri ise 20 
yıldan beri bellidir. Politikacıların bu 
görüşlerden yararlanma istekleri olsaydı, 
dikkate alınmaları için hiçbir engel yoktu.

İş bu kadar basitte değil. Birkaç madde 
sıralayacaksın, bazı önerilerde bulunacak
sın, şöyle konuş diyeceksin sonrada ken
dini aldatıp bu iş olacak diye kendine 
pozlar verip medyayı arkandan koştura
caksın.

Her şey o kadar ucuz ve kolay değil...
Şehit olan - öldürülen 30 bin kişinin 

kanları ne olacak ?
Vatanın bölünmezliği, Atatürk’ün ve 

arkadaşlarının kanlarıyla canlarıyla kur
duğu seksen yıllık Türk Cumhuriyeti ne 
olacak ?

Masa başında oturup konuşmak,ahkam 
kesmek kolay.

Bu aydınlar Doğu’da -Güneydoğu’da 
kaç gün görev yaptılar, gezme maksadıyla 
bile olsa bu tabiatın vahşi dağlarında 
yürüdüler mi, kafalarını kaldırıp etraflarına 
bakıp buralarda neler oluyor diye 
düşündüler mi?

Bu yazdıklarım hakikat, realite, gerisi 
masal.

Böyle ucuz şeyler konuşursan, 
sözünün sonunun nereye gittiğini 
bilmezsen bu söz uçar bir çok diyar gezer 
sonrada senin kafanda bomba gibi patlar. 
Köy kahvelerinde Mehmet ağa ile Ahmet 
beyin konuşması seviyesine inerse, 
onların her şeyi kolayca hallettikleri, 
birkaç kişiyi ipe çekip yolsuzlukları kökten 
ortadan kaldıracakları edebiyatı gibi ucuz 
olur.

Devlet adamı az konuşur ama öz 
konuşur.

Her laf atana devlet adamlığının ağır
lığı olduğu sebebiyle dönüp bakmaz bile. 
Eskilerin deyimiyle yüz okka olmalıdır.

Yazarınız yaşı gereği çok devlet adamı 
gördü.

Onların karşısında ister istemez saygılı 
davranmak gereğini duyardınız. Bunu 
onlar her halleri ile ortaya koyarlardı.

Şimdikiler böyle olmaları için elli fırın 
ekmek yemeleri lazım.

Bu elli fırın ekmek yeter mi bilemem, 
belki de hala çırak kalırlar, sonra da millet 
her taraflarıyla onlara güler durur.

ederek olaylara 
sakin yaklaşım 
göstermesinden 
son derece 
memnun olduk
larını belirterek 
"Personelim 
adına sîzler ve 
Gemlik halkına 
sonsuz teşekkür 
ederim." dedi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ile 
Jandarma Bölge 
Komutanhğı'nın 
aldığı yerinde
önlemlerle 
çevrede tatsız 
olayların 
yaşanmasına 
müsaade 
edilmediğini 
söyleyen Oda 
başkanı Kemal 
Akıt, bu nedenle 
güvenlik güçlerinin 
aldığı önlemlerin 
Gemlik'te huzur

ABONE OLDUNUZ MU?
□öKSS ABONE OLUN 
UöUH OKUYUN OKUTUN
■■■ G(JHLÜK SİYASİ GAZETE BMB 1 ’

Emniyet güçlerine
destek ziyaretleri sürüyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
sonu yaşatılmak 
istenen olaylara 
karşı aldığı önlemler 
sayesinde Gemlik'te 
rahat ve huzurlu 
ortam yaratan 
Emniyet güçlerine 
destekler sürüyor. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt ile Oda 
yönetimi 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'a 
yaptıkları ziyarette 
Gemlik halkı adına 
her zaman destek 
vermeye devam 
edeceklerini iletti. 
Uluslararası 
Odalar Birliği 
Yönetim Kurulu 
üyesi Tevfik 
Solaksubaşı ile 
Serbest Bölge 
Genel Müdürü 
Nihat Balkan'ın da 
hazır bulunduğu 
ziyarette, halkımızın 
birlik beraberlik 
içinde olduğu 
vurgulandı.
Emniyet personeline 
baklava ikramında 
bulunan Kemal Akıt, 
sanayici, iş adamı 
ve yönetim kurulu 
adına başarılı 
çalışmalar nedeniyle 
teşekkür etti.
Baklava tepsisini 
Oda Başkanı 
Kemal Akıt'tan alan 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, Gemlik halkının 
sağ duyulu hareket

ve güvenin devam 
ettiğini söyledi. 
Sivil Toplum 
Örgütlerinin güvenlik 
güçlerine verdiği 
destek nedeniyle, 
yaptıkları işi daha 
rahat yapma imkanı 
bulduklarını 
söyleyen İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt,

"Devletin gücü 
olayları önlemeye 
yeterlidir. Halkımız 
rahat ve huzurlu 
yaşasınlar, 
olaylara ve devletine 
sahip çıkan 
halkımız bu tür 
faaliyetlere asla 
izin vermeyecektir" 
şeklinde 
konuştu.

7 u j-wj
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:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Sırası Geldikçe CHP 83. yaşını Mailiİnan TAMER

Gemlik’in Büyük Bayramı
Yarın Kurtuluş Günü. Gemlik’in en büyük bayram günü.
83 yıl önce güzel Gemlik 11 Eylül günü düşmanın işgalin

den, zulmünden kurtulmuştu.
İngiliz’i, Fransız’ı, İtalyan’ı, Yunan’ı saldırmıştı yurdumuza.
15 Mayıs 1918 günü düşmanın pis ayakları basmıştı kutsal 

vatan topraklarımıza.
Türk’ü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Arnavutu, Boşnağı, yani Türk 

ulusu gönül gönüle omuz omuza Büyük Atatürk’ün önder
liğinde tek vücut olarak 26 Ağustos sabahı, büyük taarruzla, 
Allah, Allah diyerek yürüdü düşman üstüne.

Vatan kurtuldu!
Pis ayakların kirlettiği güzel vatanımızın toprakları, Şehit 

Cemal’lerin, İmam Mehmet Ali’lerin binlerce Mehmet’in tertem
iz kanları ile temizlenerek, bizlere kutsal emanet olarak 
bırakıldı.

Gelin görün ki; 83 yıl sonra birliğimizi dirliğimizi bozmaya 
çalışıyorlar.

Kimler mi?
Dün bize saldıranlar, saldırmayı destekleyenler.
Ülkem güzellik dolu, zenginlik dolu, doğası güzel, yeraltı, 

yerüstü zenginliğe sahip. Pırıl, pırıl güneş, şırıl şırıl akan 
ırmaklara sahip. Dört mevsim yaşanıyor yurdumuzda.

Böylesi güzellik ve zenginliğimiz iştahlarını kabartıyor.
Denediler, topla, tüfekle eremediler muratlarına.
Şimdi bizleri birbirimize düşürüp, bölüp, parçalayarak 

muratlarına ermek istiyorlar. Güzelim yurdumuzu ele geçirip, 
kendileri saltanat sürüp, bizleri köle yapmak amaçları. AB’yi 
de bu amaçla kullanıyorlar.

Avrupa Birliği diye kurulmuş resmi bir birlik yok. Hukuken 
var değil. Kimileri tasarlanan Anayasayı red ediyor, kimileri 
Avro’yu. Nasıl birlikse bu. Onların amaçları çıkar. Pastadan 
büyük payı kapmak. Görelim, bilelim artık gerçeği. 
Kaptırmayalım Güzelim yurdumuzu, doğal zenginliğimizi.

Vatan elden giderse, ne hürriyet kalır, ne varlık.
Süründürürler, sürüm sürüm.
Aklımızı başımıza alalım. Birliğimizi, dirliğimizi bozmayalım.
Yıllarca bu ülkede, bu ilçede birlikte yaşadık. Acıları 

bölüştük, beraber güldük, beraber ağladık. Birbirimize kem 
gözlerle bakmadık.

İstiklal madalyalı Kürt Süleyman Çavuş, Kürt Mehmet Ağa. 
Kürt Pıtır Mehmet Kahramanlarımızla gurur duyduk ellerini 
öptük, saygıda kusur etmedik.

Bu mutlu günü bizlere yaşatan tüm kahramanlara Allah’tan 
rahmet diler, şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla 
eğilirim.

Bu büyük Kurtuluş Bayramı ilçe halkıma ve Ulusuma kutlu 
olsun!

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Cumhuriyet Halk 
Partisi, kuruluşunun 
83.yılını kutladı.
Gemlik İlçe Örgütü, 
Atatürk Anıtına 
çelenk koyarak, 
saygı duruşunda 
bulundu.
Düzenlenen törende 
basın açıklaması 
yapan CHP İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, partinin 
kökeninin 1919'lu 
yıllara uzandığını 
ancak 9 Eylül 
1923'de kurula
bildiğini söyledi. 
CHP'nin 83 yıllık 
geçmişinde ülke için 
verilen hizmetleri 
anlatan Akyürek, 
"CHP Türkiye'nin 
içinde bulunduğu 
sorunları çözecek, 
ülkeyi ileriye 
taşıyacak, insan hak 
ve özgürlüklerini 
geliştirecek en 
büyük güçtür" şek
linde konuştu.

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

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina .Ağları 
İP Ağ

. Fanya
Mantar, kurşun

"■s İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek

f Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası 
ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

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

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

Brksın

Zeytinspor’a KKTC’den rakip
11 Eylül Gemlik’in 
kurtuluşu nedeniyle 
düzenlenen 
"Kurtuluş Kupası" 
için KKTC’den 
Bayan Futbol 
Takımı geliyor. 
Bugün ilçeye gele
cek olan Bayan 
Futbol Takımı İlçe 
Stadında Zeytinspor 
Bayan takımı ile 
dostluk maçı 
yapacak. 
Zeytinspor Bayan 
Futbol Takımı 
sorumlusu Asiye 
Erman yaptığı açıkla
mada, 11 Eylül 2005 
Pazar günü saat 
16.00 da ilçe

Stadında yapılacak 
maçta ülkemize ilk 
kez gelen KKTC 
bayan futbol takımı 
olan Akdeniz Spor 
Birliği takımı ile 
dostluk maçı oyna 
yacaklarını söyledi. 
Dostluk ve Kardeşlik 
duygularının gelişme 
si açısından büyük

önem taşıyacak. 
Yıllar sonra yeniden 
ilçede bir bayan 
futbol maçı 

oynanacak olması 
sporseverler tarafın
dan büyük ilgi 
çekerken, misafir 
KKTC takımı 
Hasanağa Kampında 
misafir edilecek.
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Belediye 30 çocuğu sünnet ettirdi
Bu yıl 7. ncisi düzenlenen geleneksel sünnet 

şöleninde 30 çocuk erkekliğe adım attı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik 
Belediyesi'nin 
geleneksel hale 
dönüştürdüğü 
sünnet şöleni 
Gurup Çay 
Bahçesinde yapıldı. 
Bu yıl 7.ncisi 
düzenlenen 
Sünnet Şöleni'nde 
yaklaşık 30 çocuk 

erkekliğe adım attı. 
Sünnet şöleninde 
konuşan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, bu güzel 
geleneğin uzun yıl
lar devam etmesini 
diledi.
Turgut, "Sîzlere 
her şeyin en iyisini 
sunmak benim 
arzum. Sizleri

seviyorum, sîzler 
için her şeyim 
feda olsun.
Bu çocuklarım 
ömür boyu mutlu 
olmalarını 
diliyorum" dedi. 
Sünnet Şöleninde 
okunan Mevlit'in 
ardından Pilav ve 
Ayran dağıtımında 
ise izdiham yaşandı.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

gsısflip
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOÖALGAZ 
mi 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLhU 
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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‘Hepsi’ Grubu coşturdu ‘Hepsi’Grubu Olcay KuaHj
Gemlik’in Kurtuluş 
Şenlikleri etkinlikleri 
kapsamında ilçemize 
gelen "Hepsi" müzik 
grubu festival alanı
na toplanan binlerce 
insanı coşturdu. 
Dört genç kızdan 
oluşan müzik grubu 
hareketli parçalarıyla 
gençlerin büyük 
ilgisini çekti. 
Önceki akşam 
İskele Meydanındaki 
Festival alanını 
dolduran müziksev
erler, önce Grup 
Karargah'ın 
seslendirdiği 
parçalarla 
hareketlendiler. 
Televizyonların müzik 
kanallarında boy 
göstermeye başlayan 
yeni bir grup olan 
Hepsi'nin sahneye 
çıkmasıyla birlikte

havai fişek gösterisi 
de başladı.
Hareketli müziklerle 
festival alanım 
dolduran Gemliklilere 
güzel bir akşam 
geçirten Hepsi 
grubunun ilçe ye 
gelmesini sağlayan 
şarkı sözü yazan 
Hülya Şenkul ile 
Hepsi Grubuna 
konser sonrasında 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından çiçek 
verildi.
Kurtuluş Şenlikleri 
için Gemlik'e misafir 
gelen Romanya'nın 
Köstence Şehri Valisi 
Culetu Danut, İlçe 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül ile birlikte 
Müzik grubunu 
kutlayarak, 
çiçek verdiler.

Gemlik’in düş
man işgalinden 
kurtuluşun 
83. yıldönümü 
şenliklerinde 
sahne almak 
için ilçemize 
gelen 4 genç 
kızdan oluşan 
‘Hepsi’ grubu, 
dinlendikleri 
Tibel Otei’de 
Kuaför Olcay 
sahibi Olcay 
Bayktz tarafın
dan hazırlandı. 
Genç popçu
ların saçlarını 
yapan Olcay 
Baykız’ın spon
sor olduğu 
öğrenildi.

RAMAZAN VAKIASIYOA
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

BİR GÜNDE TESLİM EDİLİR

32 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK î
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95 l

I - L

l BAY MUSTAFA ÖZALP
İ EMLAK’TAN 
s ■■■«

| Her Çeşit Emlak
| Alım,Satım ve Kiralama
1 Hizmetleri
| ■=> Daire ■=> Dükkan
| ■=> Zeytinlik <=> Arsa
| Villa Arazi
I TAPI) TAKİP İŞLERİ YAPILIR
I ACİL SATILIK«KİRALIKLARINIZ | 

İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, 
Kaloriferli. LÜKS EŞYALI 
Satılık veya Kiralık Daire

120m2 Asansör ve Kaloriferli, 
I. Kordonda Satılık Daire

Tel:513 24 74 Fax:51410 21
İ GEMLİK / BURSA

I
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AKP’li gençlerden 
kurtuluş kutlaması

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Öğretmen atamaları yapıldı

Siyah Altın Zeytin 
Festivali'nin kortej 
yürüyüşünde büyük 
Türk Bayrağı açan 
AKP'li gençler cadde 
kenarlarını dolduran 
halk tarafından 
alkışlandı.
Yürüyüşün en 
önünde açtıkları 
bayrak ile Gemlik'in 
düşman işgalinden 
kurtuluşunun 83. 
yYılını da kutlayan 
AKP Gençlik Kolları 
Başkanı Gencay

Dar gelirli öğrenciye 
50 milyon YTL yardım
2005- 2006 eğitim ve 
öğretim yılında 
ihtiyaç sahibi 
ailelerin çocuklarının 
eğitim ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıy
la, il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma
Vakıfları’na 50 trilyon 
TL (50 milyon YTL) 
gönderildi.
Devlet Bakanı Beşir 
Atalay, Başbakanlık 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan, 2005-2006 
eğitim ve öğretim 
yılında ihtiyaç sahibi 
ailelerin çocuklarının 
eğitim ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıy
la, II ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakıfları’na 50 trilyon

Yılmaz, Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 22 
Ekim 1922 gecesi 
Bursa'da yaptığı 
konuşmada "Çocuk
larımıza ve gençler
imize vereceğimiz 
öğretimin sınırı ne 
olursa olsun, onlara, 
Türk milletine, Türk 
devletine, TBMM'ne 
düşman olanlarla 
mücadeleyi öğrete
ceğiz. İleri bir 
millet olarak uygarlık 
alanı üzerinde 
yaşayacağız. İlim 
ve fen nerede olursa

TL (50 milyon YTL) 
gönderildiğini 
bildirdi. Atalay, 
Başbakanlıkla 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
okulların açılmasına 
çok az bir süre 
kaldığını anımsa
tarak, dar gelirli 
ailelerin ilköğretim ve 
orta öğretimdeki 
çocuklarının temel 
ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıy
la, Başbakanlığa 
bağlı Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel 
Müdürlüğü aracılığı 
ile il ve ilçe Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakıfları’na her yıl 
kaynak aktarıldığını 
anımsattı. Atalay, bu 
kanyaklarla çocuk-

olsun orada ola
cağız" sözlerini 
hatırlatarak "Bizde 
AK Parti gençliği 
olarak yurdumuzun 
düşman işgalinden 
kurtuluşunun 83. 
Yıldönümünde 
aziz şehitlerimizi 
bir kez daha 
rahmetle 
anıyoruz. Bu 
önemli günde Türk 
halkının her geçen 
günden daha fazla 
birlik ve beraberliğe 
ihtiyacı vardır" 
şeklinde konuştu.

ların eğitim 
ihtiyaçlarının karşı
landığını, aile bütçe
sine destek olun
duğunu, çocukların 
eğitime katılımlarının 
teşvik edildiğini kay
detti. Bu kaynağın 
2033-2004 yılı başın
da 10 Trilyon TL, 
2004-2005 yılı başın
da 30 Trilyon TL 
olduğunu anımsatan 
Atalay, bu yıl ise 
önceki yıla göre 
yüzde 65’lik artışla 50 
Trilyon TL’ye yük
seltildiğini bildirdi. 
Bu paranın vakıflara 
gönderildiğini 
bildiren Atalay, bu 
yardımların, il ve 
ilçelerin nüfusu, 
sosyo-ekonomik 
gelişmişlik düzeyleri 
dikkate alınarak belir
lendiğini söyledi.

Milli Eğitim 
Bakanhğı'mn (MEB), 
sözleşmeli öğret
menlik için ayırdığı 
20 bin kadroya 18 
bin 282 kişi atandı. 
Atama dolayısıyla 
Başkent 
Öğretmenevi'nde 
tören düzenlendi. 
Törende konuşan 
MEB Personel Genel 
Müdürü Remzi Kaya, 
sözleşmeli öğret
menlik için 45 bin 
280 kişinin başvur
duğu, ancak 
koşulları uygun olan 
36 bin 1 kişinin 
başvurularının onay
landığını kaydetti. 
Kaya, öğretmenlerin 
30 Eylül'e kadar 
atandıkları okullara 
giderek görevlerine

Erdoğan’ın gittiği 
camide eylem

Hizbut Tahrir mensu
pları, Başbakan'ın 
Cuma namazını 
kıldığı camide bildiri 
dağıtıp, tekbir çek
erek halkı etkilemeye 
çalıştı. Halkın yüz 
vermediği tahrikçiler, 
gözaltına alındı. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
cuma namazını 
kıldığı Hacı Bayram 
Veli Camii'nde 
yasadışı eylem 
yapıldı.
Başbakan Erdoğan, 
"Sivil Toplum 
Zirvesinden 
ayrıldıktan sonra 
Hacı Bayram Veli 
Camii'ne gelerek, 
cuma namazını kıldı. 
Başbakan Erdoğan 
cuma namazını 
kılarken, yasadışı 
Hizb-ut Tahrir 
örgütüne mensup 
yaklaşık 15 kişilik bir 
grup tekbir getirerek, 
bildiri dağıtmaya 
teşebbüs etti. Olaya 
müdahale eden 
güvenlik güçleri, 
göstericileri gözlem 
altına aldı.
Bu arada, vatan
daşların gösteri
cilere sert tepki gös- 
terdiği görüldü. 
ERDOĞAN HACI

başlayabileceklerini 
söyledi.
29 Ağustos 2005 tar
ihinde yapılan öğret
men atamalarından 
sonra 200 kişilik boş 
kontenjan kaldığını 
belirten Kaya, bu 
kontenjanlara da 
önümüzdeki gün
lerde atama gerçek
leştirileceğini 
söyledi.
Kurada, 20 bin

BAYRAM’A BİLEREK 
GİTTİ 
Başbakan Erdoğan, 
cuma namazı için 
gittiği camide 
yasadışı örgütün 
yaptığı eylemi 
yorumladı. Erdoğan, 
MHP lideri 
Bahçeli'ye de açıkla
maları nedeniyle 
tepki gösterdi. 
Başbakan Erdoğan, 
AK Parti MYK 
toplantısı öncesinde 
medyanın gündeme 
ilişkin sorularını 
yanıtladı.
MHP'li liderinin ikti
dar ortağı iken altına 
imza attığı metinleri 
inkar etmesinin 
doğru olmadığını 
belirten Erdoğan. 
"Tutarlı olmalı.
Sorun partiler 
üstüdür. Dayanışma 
lazım" dedi.
Cuma namazı İçin 

kadroya 18 bin 282 
aday atandı. 
Adayların yüzde 
66.6'sı tercihlerine, 
yüzde 33.4'ü MEB'in 
uygun gördüğü 
okullara atandı.
Atama sonuçları 
www.meb.gov.tr 
internet adresi ile 
AVEA'nın 5757 
numaralı hattına 
mesaj gönderilerek 
öğrenilebilecek.

gittiği Hacı Bayram 
Veli Camii'ndeki 
olaylarla ilgili bir 
soruyu da yanıtlayan 
Erdoğan, bir basın 
mensubunun 'Orada 
eylem yapılacağına 
dair size gelen bir 
bilgi var mıydı?' şek
lindeki soruya, 
"Evet orada bir 
eylem yapılacağı 
biliyordum. Bilerek 
oraya gittim. Eylem 
yapacaklar diye 
ibadethanelerimize 
ibadet etmeye git
meyecek miyiz" 
dedi. Vatandaşın 
eylemcilere takınmış 
olduğu tavra da 
dikkat çeken 
Erdoğan, Vatandaşın 
tavrını gördünüz. 
Mesele budur. 
Vatandaş bu tür 
olaylara prim verme
di. Olay bitti" 
ifadelerini kullandı.

http://www.meb.gov.tr
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Kiralık yeşil kart iddası SÜR KÖSESİ .. ..
*-----------------*--------- D.Ah BAYDAR

Yoksul vatandaşların 
tüm sağlık imkanların
dan yararlanması için 
AK Parti hükümeti 
tarafından, yeşil 
kartlılardan yüzde 
20'lik pay alınarak 
başlatılan bedava ilaç 
uygulamasının, 
Diyarbakır'da ilaç 
sahtekarlığına yol 
açtığı iddia edildi. 
Eczacıların, doktorlarla 
yaptıkları işbirliği 
sonucunda vatan
daşlardan küçük par
alar karşılığında kiral
adıkları yeşil kartlar 
için hayali reçetelere 
yazılan pahalı ilaçların 
küpürlerini kestikten 
sonra imha ettikleri 
öne sürülüyor.
465 bin kişinin yeşil 
kart sahibi olduğu 
Diyarbakır'da, sağlık 
hizmetleri dışında yeşil 
kartlılardan tedavileri 
için alınan yüzde 20'lik 
pay karşılığında beda
va ilaç verilmesi uygu
lamasını başlatan 
devletin iyi niyeti, 
suistimal edildiği iddia 
ediliyor. 1 ay önce 
çöplükte çok sayıda 
ilacın bulunması üzer
ine harekete geçen 
Diyarbakır Sağlık 
Müdürlüğü, yeşil kart
ları incelemeye alırken,

eczanelere sıkı bir 
denetim başlattı. 
İDDİAYA GÖRE YEŞİL 
KARTLAR, PARA 
KARŞILIĞI 
KİRALANIYOR 
Diyarbakır Tabipler 
Odası Başkanı Ilhan 
Diken, yeşil kartların 
para karşılığında 
vatandaşlardan kira
landığı ve reçetelere 
yazılan ilaçların imha 
edildiği yönünde 
duyumlar aldıklarını 
iddia etti. Diken,"Yeşil 
kartlıların ilaç almasını 
kolaylaştıran yasanın 
çıkmasından sonra 
son zamanlarda ne 
yazık ki, Yeşil kart 
sahiplerinin tespit 
edemediğimiz birtakım 
eczanelere kira 
karşılığı karnelerini 
bıraktığı duyumlarını 
aldık. Yeşil kartlar, 
daha çok para karşılığı 
eczanelere kiraya ver

iliyormuş. Karnelere 
yazılan ilaçların ise 
büyük oranda küpür- 
leri kesilip ya imha 
edildiği ya da özel has
tane, vakıf ve 
belediyelerin sağlık 
birimlerine koliler 
halinde bağışlandığı 
duyumlarını alıyoru^. 
Tabii, bu şebekenin 
içinde şüphesiz ecza
cılar ile birlikte hekim
ler de var. Biz Tabip 
Odası olarak, hiçbir 
zaman bu şekilde kötü 
hekimliği tavsip etmiy
oruz ve bu kirliliği 
yapanların şiddetle 
karşısında olacağız. 
Devletin iyi niyeti 
birkaç kişi tarafından 
suistimal edildiği gibi, 
ülke ekonomisine 
zarar olduğu kadar 
israfa da neden oluy
or" şeklinde konuştu. 
"50 BİN YEŞİL KART 
İPTAL EDİLEBİLİR"

Yeşil kart sahtekar
lığının önüne geçmek 
için 10 günden bir 
eczanelerin 
denetlendiğini 
söyleyen Sağlık İl 
Müdürü Namık Kemal 
Kubat, "Diyarbakır'da 
465 bin yeşil kartlı var. 
Nüfusa baktığımızda 
her 3 kişiden 1 kişinin 
yeşil kart sahibi 
olduğunu görüyoruz. 
Yeşil kartlı hastalara 
ilaç verilmesinden 
sonra tespit 
edemediğimiz bazı 
söylentiler var. Yeşil 
kartların kiralandığına 
ilişkin söylentilerin 
doğruluğunu araştır
mak için 3 kişilik 
bir ekiple bütün 
eczaneleri 10 günde 
bir sıkı denetimden 
geçiriyoruz. Birden 
fa^la ilaç yazılmışsa 
detaylı bir soruşturma 
başlatıyoruz. 
Yaptığımız araştırmada 
şu ana kadar bir 
ailenin yeşil kartına 
fazladan ilaç 
yazıldığını tespit ettik. 
Bununla ilgili 
soruşturmamız devam 
ediyor. Şüpheli 
gördüğümüz 50 bin 
yeşil kartın iptal 
olması söz konusu" 
dedi.

Günler geçmiyor
Ne yapsak, ne etsek bilmiyorum 
Milletvekilleri geçinemiyor. 
İnan gece gündüz düşünüyorm 
Milletvekilleri geçinemiyor.

Mecliste tümünün gözleri yaşlı 
Hepsi dini bütün ve inançlı 
Ayda yedi buçuk milyar maaşlı 
Milletvekilleri geçinemiyor.

Lojmanların semtine yaklaşmayan 
Başbakan 7 ayakta alkışlayan 
Sonra lojmandan kiraya çıkan 
Milletvekilleri geçinemiyor.

Acep eylem planımı yapsak
Bağış toplasak, başkente yollasak 
Tümünü dardan ve zordan kurlarsak 
Milletvekilleri geçinemiyor.

Yürekleri hizmet aşkıyla atan
Geceleri bile mecliste yatan
Bu işe harçla, borçla katlanan 
Milletvekilleri geçinemiyor.

Varmıdır milletin haline bakan
400 YTL ile geçinebilen 
Maaş dışı yolluk ve folluk alan 
Milletvekilleri geçinemiyor.

Demirali der; halkın var bin derdi 
Bir de vekillerin derdi eklendi 
Bırakın İMF’yi burası Türkiye dendi 
Milletvekilleri geçinemiyor.

EFE MOTOR
BİSON - BBM€X 

VCTKİU BBYİİ

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

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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Ulaştırma Bakanı 
. Binalı Yıldırım, Türk 
Telekom ihalesi için 
çeşitli kurum ve 
kuruluşlar tarafından 
18 ayrı dava 
açıldığını söyledi. 
Yıldırım, "Telekom 
ihalesi için 18 ayrı 
dava açıldı. Türk 
Telekom'un imtiyaz 
sözleşmesi 
Danıştay'a gönderil
di. Danıştay bu konu
da yasal süreç içinde 
kararını verecek. 
Danıştay görüşünün 
oluşmasından sonra 
hisse değeri ve yeni ( 
ortağı gerçekleşmiş 
olacak" dedi.
Ulaştırma Bölge 
Müdürlüğü'nün açılışı 
için Bolu'ya gelen 

Bakan Yıldırım, Vah 
Ali Serindağ'ı 
ziyaretinde bir 
gazetecinin konuyla 
ilgili sorusu üzerine, 
"Yasalarda her şey 
açık. Yasalara 
uymazsak maalesef 
bu tür olaylar 
başımıza geliyor. 
Eğer otobüsün kaçış 
yollarında fazla yük 
olmasaydı, bu vatan
daşlarımız yaşaya
caklardı. Burada işin 
iki durumu söz 
konusu. Birincisi 
yasa var. İkincisi ise 
kolluk kuvvetlerim
izin daha dikkatli 
olması gerekiyor; 
Denetimlerimizi 
artıracağız" dedi. 
Vatandaşlara da bu

Elekrige zam gelecek mi?
Petrol fiyatlarındaki 
artış akaryakıt ve 
doğalgaza yansırken, 
Enerji Bakanı Hilmi 
Güler, "Elektriğe zam 
yok" diyerek vatan
daşın yüreğine su 
serpti. Dünya petrol 
fiyatlarındaki artışın 
baskısı ile akaryakıt 
ve doğalgaz fiyatları
na zam gelince 
gözler elektriğe 
çevrildi. Ancak 
SABAH'a açıklama 
yapan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, 
"Dayanabildiğimiz 
kadar dayanıyoruz. 
Elektriğe zam yok" 
dedi. Mavi Akım'dan 
gelen doğalgazda 
fiyat değişimini 
petrol fiyatlarına göre 
yapan, ancak burada
ki artış nedeniyle 
ortaya çıkan ek fatu
raya göğüs germek

zorunda kalan 
Hükümetin elektrikte 
elini rahatlatan ise 
Bakanın ifadesi ile 
kömür ve hidrolik 
santraller. Bakan 
Güler, bu dönemde 
yerli kaynaklara ağır
lık verdiklerini dile 
getirirken, kayıp ve 
kaçak oranlarını 
aşağıya çektiklerini, 
verimliliği de artırdık
larını söyledi. 
OVA’DAN UCUZA 
ALIYORUZ 
Güler'in açıklamaları 
rakamlarda da kendi
ni gösteriyor. Enerji 
Bakanlığından 
edinilen bilgiye göre 
Kasım 2003'te 
Türkiye'nin doğalgaz- 
dan elektrik üretme 
oranı yüzde 45 iken 
bugün bu rakam 
yüzde 40'lara çek
ilmiş durumda.
Elektrikte doğalgazın

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

konuda büyük 
görevler düştüğünü 
ifade eden Bakan 
Yıldırım, "Ne kadar 
denetim yaparsak 
yapalım, en büyük 
görev vatan
daşlarımıza düşüyor. 
Türkiye'nin her 
tarafında 63 bin kilo
metre devlet yolu ve 
250 bin kilometre köy 
yolu bulunuyor.

payı aşağıya çek
ilirken hidroelek
triğin payı yüzde 
25'ten yüzde 31'e, 
kömürün payı da 
yüzde 18'den 
yüzde 21'e yük
seltildi. Bu 
dönemde kayıp 
ve kaçağa karşı 
da ciddi adımlar 
atıldı. Yaklaşık 
yüzde 24-25'lerde 
olan kayıp kaçak 
oranı da yüzde 15- 
18 seviyelerine çekil
di. Bunlar alt alta 
konulunca da 
yaklaşık 2.5 yıldır 
Türk halkı elektrikte 
zamma maruz 
kalmadı. Bu arada 
Bakan Hilmi Güler, 
doğalgazla çalışan 
yap işlet devret 
santrallerinden Ova 
Doğalgaz Çevrim 
Santrali ile fiyat 
indirimi konusunda

Bütün bu yollarda 
her an her şeyi kon
trol etmek imkansız. 
Denetimi oto-kon- 
trolle yapacağız.
Vatandaşlarımızın 
yasalara uymasını 
istiyoruz. 3-5 kilo 
fazla erzak taşıya
cağım diye böyle tra
jediler yaşanmaması 
gerekiyor" diye 
konuştu.

Enerji Bakanı 
Hilmi Güler 

anlaşmaya vardık
larını ve düşük 
fiyatla ahm yapmaya 
başladıklarını söyle
di. Yeni fiyat hakkın
da bilgi vermek iste
meyen Güler, 
Ova ile yapılan yeni 
sözleşmenin 
Danıştay'ın onayın
dan geçeceğini ve 
ondan sonra resmi 
açıklamaların 
yapılacağını dile 
getirdi.

ELEMAN ARANIYO
20 • 25 yo; orası 
B market 

ııracoktır. 
Mir. İMİM DİNltlIİTfSral 

Adres: Volovo Volu 5. Km.

Barharosca
Ij Barbaros BALMUMCU

İçimizden biri
Adı ve Soyadı: Haydar YİĞİT
Doğum Tarihi: 1961
Haydar Yiğit Gemlik’te 

doğdu. Her genç gibi o da spor I 
sevgisini, o zamanlar arsaların 
çok olduğu hem mahalle araları hem de mek
tep bahçesinde kendini geliştirdi.

Zamanı geldiğinde o zamanlar Gemlik’te 
bulunan 2 kulüpten biri olan Sümerspor’a 
geçti ve orada oynadı. Daha sonra Bursa’da 
bulunan Yıldırımspor’a geçti.

Uzun futbol uğraşı içinde Gemlik’te kuru
lan Gemlikspor’a transfer oldu.

Spor zevkini Gemlik’te yaşıyordu. Daha 
sonra zamanı geldi diye 16 senelik futbol 
yaşamını tamamlayıp, Gemlikspor alt yapı- 
snda futbolcu yetiştirmeye başladı.

Orhangazi Gedelek Köyü karşısında bulu
nan Elba Fabrikası’nda çalışmaya başladı.

Düne kadar Gemlik’te futbol gençlerin 
hocalığını yaptı. Yetiştirdiği futbolcuların bir 
çoğu Gemlik dışında futbol hayatını devam 
ettiriyorlar.

Haydar Yiğit, Elba Fabrikası’nın 
Manisa’ya taşınmasından sonra, ailesi ile 
birlikte Manisa’ya gitti.

Elba Fabrikası, Manisa’da bulunan 
Döktaş Fabrikası’yla birleşince Haydar Yiğit 
Döktaş’lı oldu.

İşinin ağır olması nedeniyle Döktaş 
Fabrikası’nda bulunan takımı istemesine 
rağmen, amirleri tarafından izin verilmeyince 
Manisa’da futboldan uzak kaldı.

Haydar Yiğit 2005 yılının başında emekli 
oldu. Emekli olduktan sonra, doğduğu yer 
olan Gemlik’e geldi. 2005 sezonu için 
Gemlikspor Haydar Yiğit ile anlaştı. 
Gemlik’te liglere katılan genç A-Takım kadro
larının tek sorumlusu olarak vazifeye geldi.

Haydar Yiğit’i tanıdığım kadar özel ha
yatında mülayim ve sakin yaratılışıyla 
gözükmesine rağmen, iş ve spor hayatında 
çok hareketli altındaki kişilere taviz ver
meyen bir kişiyiğe sahip.

Geçen seneden Gemlik’e sporda kalmış 
olanlarla bu sene yola devam edecek.

Gemlikspor kadrosundaki sporcuların 
çoğu bazı nedenlere kadro dışı kalmasından 
A Takım kadrosundaki pek tecrübeli futbolcu 
olmadığını bilmesine rağmen alt yapıdan 
gelen gençlere güvenerek Gemlikspor 
hocalığını kabul etti.

Genç Takımdan duyumuma göre, 5 fut
bolcunun üniversiteye gitmeleri nedeniyle 
A- Takım kadrosunun pek tatminkar olmaya
cağıdır.

Haydar Yiğit taviz vermez tutumuyla 
Gemlikspor’un iyi bir geleceğine inanıyor. 
Gönül isterki geçen sene bir evvelki senelere 
bazı nedenlerle kadro dışı kalan sporcuları 
toplaması.

Bütün takımların tek sorumlusu olan 
Haydar Yiğit’e yeni işinde başarılar dileriz.

BuSba Bağ-Kur İl Müdürlüğü’nden 
aldığım Bağ-Kur Sağlık Karnemi 

kaybettim. Geçersizdir. A 
Hikmet DEĞİRMENCİ

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Geçersizdir. 

Tuğrul KOÇ

Erzurum Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Geçersizdir. 

Raif BAYRAKTAR
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Abur cubur krizlerini önleme yolları
Oturup dururken, bir 
anda abur cubur 
krizine yakalandınız 
ve neye saldıra
cağınızı şaşırdınız. 
Oysa yakınlarınızda 
bulunduracağınız 
atıştırmalıklar 
sayesinde hem 
kamınızı doyurup, 
hem de kilo almamayı 
başarabilirsiniz. 
Bugüne kadar ann
enizin yemek 
aralarında bir şey 
yeme öğütleriyle 
büyüdünüz. Neden? 
Çünkü o zaman 
karnınız doyar, yemek 
zamanında yemek 
istemezsiniz. Oysa 
günümüzde bu 
anlayış tamamen 
değişmiş durumda. 
Gün içinde yenilen 
üç ana öğüne ek 
olarak, üç de ara 
öğün tavsiye ediliyor 
ki, iki öğün arası çok 
uzamasın, kan şek
eriniz düşüp, aşırı 
yorgunluk ve açlık 
yaşamayasınız diye. 
Tabii bundan sonraki 
önemli konu ara 
öğünlerde ne 
yediğiniz. Ara öğün 

yemek için onay 
almış olmanız, abur 
cuburla midenizi 
doldurabileceğiniz 
anlamına gelmez. 
Unutmayın amaç, 
fazla kilolardan aç 
kalmadan kurtula
bilmek, kilo almak 
değil. O halde, "Tatlı 
krizine girdim, bir 
paket çikolatayı mi
deye indireyim" 
demektense, başka 
alternatiflere 
yönelmek tartı 
üzerindeki gele
ceğiniz için daha 
hayırlı olacaktır.
Abur cubur krizlerini 
daha kolay yoldan 
atlatmak için şunları 
deneyebilirsiniz: 
Atıştırma zamanlarını 
belirleyin.
Ana öğünler arasında 
bir elma, 4-5 diyet 
bisküvit gibi küçük 
öğünler tüketmek, 
öğle ve akşam 
yemeklerinde aşırı 
yemenizi engeller. 
Karnınızın 
guruldamasını 
engellemek için her 
gün her 3-4 saatte bir, 
bir şeyler yiyin.

Böylece aşırı dere
cede acıkıp, yemek
lere saldırma ihtim 
alini ortadan kaldırın. 
Hemen yanıbaşınızda 
sağlıklı bir şeyler 
bulundurun.
Ofiste çekmecenize, 
evde normalde abur 
cubur yiyeceklerle 
doldurduğunuz dola
ba daha sağlıklı alter
natifler koyun. Hatta 
arabanın torpido 
gözüne bile bir-iki 
paket diyet bisküvi, 
biraz leblebi koya
bilirsiniz. Böylece bol 
miktarda yağ ve 
şeker içeren besinler
den uzak kala
bilirsiniz. (Çevr
enizdekileri de, yani 
.ailenizi, sevgilinizi, iş 
arkadaşlarınızı, 
kandırabilirseniz, kri
zleri sandığınızdan da 
kolay atlatırsınız.) 
Porsiyonlara 
dikkat edin.
Ara öğünlerde 
alıştırdıklarınızın por
siyonlarına dikkat 
edin. İki üç bisküvi 
yerine tüm paketi 
yerseniz, hiçbir yere 
varamazsınız. Bir 

avuç leblebi, 2 adet 
etimek, 4 adet diyet 
bisküvi (tuzlu), 2 adet 
tatlı bisküvi, taneyle 
satılan meyvalardan 
bir tane, bir porsiyon 
için uygun tanımla
malardır.
Gıda paketlerinin 
üzerlerindeki etiket
leri okuyun.
Artık pek çok gıda 
ambalajında besin 
değerleriyle ilgili bilgi 
bulunuyor. Bunları 
mutlaka okuyun; 
çünkü "Yağ içermez" 
ya da "Yağsızdır" 
ibareleri çoğu zaman 
o besinin kalorisiz 
olduğu anlamına da 
gelmez. Sadece o 
besinde yağ bulun
madığını belirtir.
Yağın olmadığı besin
lerde, şeker 
normalden fazla mik
tarda kullanıldığından 
kalori miktarında 
azalma olmaz. 
Lifli gıdalar tok tutar. 
Doğru atıştırmalıkları 
seçerseniz, aldığınız 
lif, vitamin ve mineral 
miktarını da artırmış 
olursunuz. Lif açısın
dan zengin meyve,

sebze ve tam tahıllı 
karmaşık karbon
hidratlar sizi sadece 
doyurmakla kalmaz, 
lif içermeyen abur 
cuburlardan da 
daha az kaloriye 
sahiptirler.
Peki abur cubur kriz
lerinde ve atıştırırken 
ne yemeli?
10 kalorinin altındaki 
atıştırmalıklar 
Şekersiz çiklet 
Şekersiz jöle 
Az yağlı sütlü kahve 
(şekersiz) 
Çay (şekersiz) 
Su (limon dilimleriyle 
lezzetlendirebilirsiniz) 
Maden suyu 
Aromalı şekersiz 
sodalar Diyet içecek
ler,Meyve ve şifalı ot 
çayları, kafeinsiz 
kahve, 60-90 kalori 

arası atıştırmalıklar 
Taze meyve 
Mavi-Yeşil Light 
Vanilya Aromalı 
Kepekli Kek (1 paket) 
Mavi-Yeşil Light 
Kakaolu Kepekli Kek 
(1 paket) 
2 fincan yağsız pat
lamış mısır 
Limon suyu veya b 
alsamik sirke eklen
miş büyük bir kase 
doluşu çiğ sebze 
Küçük boy bir latte 
veya kapuçino 
(şekersiz) s 
Bir kase çilek ve bir 
çorbakaşığı sade 
yoğurt, 
Az yağlı kakao ve 
suyla yapılan 
sıcak kakao 
2 grissini 110-130 
kalori arası atıştır
malıklar.

HAÇIN ™
Yazan : Zebercet COŞKUN

Haydi! diye bağırıyor Miss Agopyan 
kardeşine. Gelsene!.

O hala pencere önünde.
Siz gidin! Ben gelmiyorum!
Ne?
Gelmiyorum! dedi. Gelemem!.. 

Katılıyorum onlara!.
Durduk.

Anlamıyorsun! Böyle yaparsan yüzde 
yüz öleceksin! Bir kişi fazla olmuş aşağıda hiç 
fark etmez. Sen ölünce hiçbir şey değişmez... 
Yürü Gorgi! Dinle beni! Türkler bize bir 
kötülük etti mi? Yürü! Haldi kardeşim! 
Canım!.. Gel!..

Kımıldamıyor yerinden Mr. Agopyan. İnce
cik bir delikanlı. Gökyüzünü saran kızıllığın 
ortasında pencere önünde masaldaki şehzad
eye benziyor.

Siz gidin!
Mektebin kapısı yumruklanıyor. 
Benimyerim milletimin yanıdır!..

Yürüdük aşağı... Miss Cold önde, Miss 
Agopyan on iki kişilik kafilenin en ardında. 
Hıçkırıyor, Bir şeyler söyleyip söyleyip ağlıyor. 
Durup bakıyor ardına. Birkaç kez seslendi

I kardeşine. Kendi sesini kendisi bile işitmiyor. 
Dar, dik merdivenlerden indik. Mektebin en 

alt katı burası. Miss Cold lambayı yere koydu, 
sonra dört köşe bir tahtayı kaldırdı döşeme
den. Bir delik açıldı, eğildi Miss Cold, lambayı 
koyduğu yerden aldı.

Hayriye'nin elini tut! Bana dokunma! 
i Lamba elimde düşmeyeyim!

Hayriye ablanın elini tuttum. Buz gibi idi bu 
el ve titriyordu.

I Miss Cold önde, biz ardında dik, ince bir 

merdivenden inmeğe başladık. Tutunarak, 
çevremizi yoklayarak iniyoruz. Dört köşe tah
tayı Miss Agopyan aşağıdan çekti, yerine 
koydu. Tam o sırada büyük bir gümbürtü 
koptu yukarda. Koşuyorlar, tepiniyorlar tepem
izde. Hep bir ağızdan bir marş söylüyorlar.

Mektep kapısını kırdılar!.
Hayriye abla ile ikimiz Miss Agopyan'ın önü 

sıra yürüyoruz. Yirmi, yirmi beş ayak merdiv
en, yanlarda tutunacak yeri yok. Ellerimizle bir 
üst basamağa tutunarak arka arka iniyoruz. 
Adın atmadan önce basacağımız yeri ayak
larımızla yokluyoruz. Miss Agopyan hala ağlıy
or. İndikçe bir serinlik çarpıyor yüzümüze. 
Burası mektebin mahzeniymiş. Yer yaş, duvar
lar yaş, toprak yaş... Küf kokusu, rutubet 
kokusu... Merdivenin dibinde durmadık, 
yürüdük içerlere doğru. Miss Cold lamba 
elinde yine en önde. Boş tenekeler, tahta 
fıçılar ve daha bir çok öte bete dolu yerlerde. 
Miss Cold lambayı duvardaki bir çiviye taktı. 
Hocalar ortalığı aramağa koyuldular. Boş 
tenekeleri usul usul bir yana çekiyorlar, tahta 
parçalarından oturacak yer yapıyorlar kendi
lerine. Yukarda gürültüler hiç tükenmiyor. 
Şimdi tam tepemizde gezinmeğe başladılar.

Ya tutuştururlarsa?
Sanmam!., dedi Miss Cold. Onların 

istediği erzak ve kızları... Bulsalar Naime'yle 
Hayriye'yi götürürlerdi. Onun için saklandım.

Ayaklarıkızın altında sıçanlar koşuyor. Elim 
Hayriye ablanın elinde. Sokuldukça sokuluyo
rum. Sıçanlardan korkuyorum, yukardakiler- 
den değil. Hiç kimse konuşmuyor. Miss Cold 
kalktı, lambayı iyice kıstı.

Gaz biterse karanlıkta kalırız... 
Ne zaman giderler dersiniz?

- İşleri bitince...
Sanmam... Yarın, ya da öbür gün yine 

iner Türk çeteleri. Ermeniler için burası emin 
bir yer değil. Aşağıda daha kolay savunurlar 
kendilerini.

Yerleşirlerse mektebe? Türkler çekildi...

Usul usul konuşuluyor. Tıkırtı etmemek için 
yerimizden kıpırdamıyoruz. Sıçanlar bir süre 
daha koşturdular, sonra sesleri, patırtılan 
kesildi. Tavan yıkılacakmış gibi sallanıyor 
tepemizde.

Ekmek alsaydık yanımıza...
Burada ne kadar kalacağımız belli 

değil...
Naime?
Efendim, Miss Cold. 
Korkuyor musun?

- Yook!
Geldikleri gibi gidecekler... Seni kims

eye bırakmam... Hem Amerika'ya gideceğiz biz 
ikimiz...

Cevap vermiyorum. Korkudan değil, gitmek 
istediğimden de değil. Uykum var... 
Oturduğum yerde uyumağa alışık değilim, 
dalamıyorum uykunun derinliklerine, yine de 
bir uyuşukluk sardı bedenimi, konuşacak 
gücüm yok. Gözlerim kapanıyor ama, işitiyo
rum. Her şeyi... Yukardaki gürültüleri, Miss 
Cold'un kulağıma fısıldadıklannı... Başımı 
Hayriye ablanın omzuna dayadım. Tahtaların 
çıtırtısı, çılgınlar gibi bağıran gavurun 
gürültüsü yavaş yavaş kulaklanmdan silindi. 
Peri masallarına girdim... Pencere önünde, 
kızıllıklar arasında padişahın oğlu... En küçük 
şehzade...

Uyandığımda başım Hayriye ablanın 
dizindeydi. Duvardaki lamba iyice kısılı, yine 
de her şeyi görüyorum. Sıçanlar çırıkladı, bir 
çığlık attım.

Sus!
Kendime geldim o zaman. Yukarda geziniy

orlar, ama önceki gibi değil; teker teker gidip 
geliyorlar. O çığlıklar, o şarkılar hiç biri yok 
artık.

Ne oldu?
Sus! Bekle! Bekle ki görelim ne ola

cak.
Daha gece mi? 
Bilmiyorum. Devamı Var...
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Grip, ekonomik kayıplara yol açıyor
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Toplum düzeyinde 
gribin, sağlık siste
mi maliyetleri 
nedeniyle ekonomik 
kayıplara neden 
olduğunu belirten 
uzmanlar, bu tür 
kayıpların yaşanma
ması için eylül, ekim 
ve kasım aylarında 
artış gösteren grip 
hastalığı ile ilgili 
vatandaşların daha 
dikkatli olmaları 
gerektiğini ve bir an 
önce grip aşısı yap
tırılmasının yararlı 
olacağını bildirdi. 
Kayseri Nuh Naci 
Yazgan Göğüs 
Hastalıkları 
Hastanesi 
Başhekimi Uzm. Dr. 
Mustafa Demirel, 
yaptığı açıklamada, 
grip hastalığının 
insanlar arasında 
bilinen basit bir 
hastalık olmadığına 
dikkat çekerek, bu 
tür vakaların gerekli 
tedbirleri alınmadığı 
takdirde ölümlerle 
sonuçlanabileceğini 
ifade etti. Grip 
nedeniyle meydana 
gelen tüm ölümlerin 
yüzde18 ile 20 
kadarı 60 yaş altın
daki yetişkinlerde 
görüldüğünü 
belirten Demirel, 
eylül, ekim ve kasım 
aylarında grip 
hastalığı vakalarında 
artış olabileceğini ve 

önlemi için ise grip 
aşısı yaptırılması 
gerektiğini kaydetti, 
özellikle grip ve 
soğuk algınlığı 
sırasında enfeksiy
on riskini artıran 
sigaradan kaçınıl
ması gerektiğini 
belirten Demirel, 
"Grip, insanın 
öksürük veya 
hapşırma ile yayılan, 
çok bulaşıcı bir 
hastalıktır. Nefesle 
akciğerlere ulaşır, 1 
- 3 gün arasında 
vücuda yerleşir. Bu 
süre zarfında 
şikayeti olan insan
lar bilmeden 
başkalarına virüsü 
bulaştırabilirler. 
Hızla başlayan ateş 
veya ürperme, 
öksürük, kas 
ağrıları, baş ağrısı, 
boğaz ağrısı, burun 
tıkanıklığı, yorgun
luk, grip olabilecek 
insanlarda görülen 
bulgulardır. Grip, 
toplumumuzda 
bilindiği gibi basit 
bir hastalık değildir. 
Toplum düzeyinde 
grip, sağlık sistemi 
maliyetleri ve kayıp 
üretkenlik yüzünden 
ekonomik kayıplara 
neden olur. Yalnızca 
ABD'de gribin yıllık 
maliyeti 12 milyar 
dolar olarak tahmin 
edilmektedir.
Ayrıca gribal enfek

siyon, ilişkili komp
likasyonlar sonu
cunda toplumdaki 
ölüm oranını arttır
maktadır" dedi.
Gribe karşı eylül, 
ekim ve kasım 
aylarında grip aşısı 
yaptırılması gerek
tiğinin altını çizen 
Demirel, özellikle 
grip ve soğuk algın
lığı sırasında enfek
siyon riskini artıran 
sigaradan kaçınıl
ması önerisinde 
bulundu. Demirel, 
"Bol taze meyve - 
sebze, meyve suları 
ile dengeli bir 
beslenme uygulayın. 
Bunun yanında 
A vitamini, B kom
pleks vitaminleri, 
C vitamini, çinko ve 
bakır gibi vitamin ve 
mineral takviyesi 
özellikle faydalıdır. 
Bazı çalışmalar uzun 
süreli vitamin miner
al kullanımı direnci 
daha artırabileceği 
için faydasının daha 
çok olacağını

söylemişlerdir. 
Öksürük ve boğaz 
pastilleri boğazı 
yumuşatabilir. 
Ancak naneli ve 
mentollü olanlardan 
uzak durun. Bunlar 
boğazı kurutucu etki 
gösterebilir. Günde 
en az 10 bardak su 
içmek burun akıntısı 
ve terleme ile kay
bettiğiniz suyu yer
ine koyacak, burun 
ve solunum 
yollarındaki şişme 
ve tıkanıklığı (kon- 
jesyon) azaltacaktır. 
Odanızdaki havayı 
nemlendirin. Bunu 
yatmadan önce 
genişçe bir kaba 
kaynar suyu 
koyarak veya 
kaloriferin üstüne 
ıslak havlu 
koyarak sağlaya
bilirsiniz.
Ateş38 derece 
ve üstüne çıktığında 
mutlaka sağlık 
kuruluşuna başvu
rulmalıdır" diye 
konuştu.

Sızma zeytinyağı 
ağrı kesici özelliği taşıyor

Sızma zeytinyağı 
ağrı kesici çıktı 
Yapılan bir araştır
ma, yararları say
makla bitmeyen 
sızma 
zeytinyağının ağrı 
kesici etkilere de 
sahip olduğunu 
ortaya koydu. 
Sonuçları Ingiliz 
bilim dergisi 
”Nature”da yayın
lanan araştırmayı 
yürüten ABD'nin 
Philadelphia'da 
faaliyet gösteren 
Monell Kimya 
Merkezi araştırma
cılarının lideri Paul 
Bresling, sızma 
zeytinyağında 
"İbuprofen" adlı 
ağrı kesicilerde 
bulunan bir madd
eye rastlandığını 
açıkladı.
Bilim adamı, sızma 
zeytinyağının

Sayfa 11

içinde bulunan ve 
genizden geçerken 
yakıcılık veren 
maddenin, aynı 
İbuprofen ben
zeyen özelliğe 
sahip olduğunu 
söyledi. Bresling, 
düzenli olarak 
günde 50 gram 
soğuk presle 
sıkılmış sızma 
zeytinyağı kul
lanımının, günlük 
olarak tavsiye 
edilen İbuprofen 
dozajının yüzde 
10'una denk ağrı 
kesici etkisinin 
bulunduğunu 
belirtti.
Araştırmada, öner
ilen düzeyde sızma 
zeytinyağı 
yemenin, migren 
gibi genellikle kro
nik ağrıların etki
lerini azalttığı da 
ifade edildi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 5131186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 1212
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.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 513 12 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 514 17 00

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı. 51310 68

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 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 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 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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ALTAN TİCARET
Demirdöküm Doğalgaz Kombi - Doğalgaz Kazanları- Brülörler - Radyatör ■ Doğalgaz 

Sobaları • Slip Klimalar- Doğalgaz tesisat döşeme işleri - Her Çeşit Sıhhi Tesisat-

40 YILLIK 
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Garantili Doğalgaz 
bağlama Hizmetleri

HİZMETE AÇILDI

ALTAN TİCARET 
İstiklal Caddesi No: 49 
Tel. 51312 81 GEMLİK
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GİYİMİNDE 
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Balıkpazarı 1 Nolu Cad. No:87 
(Balıkpazarı Cami karşısı)



Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 83. yıldönümü nedeniyle görkemli törenler yapıldı

Kurtuluşumuzu kutladık
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kurtuluş
Neden her 11 Eylüllerde törenler düzenleyip kur

tuluşu kutluyoruz?
Bunu bugünkü gençler ile ilçe halkına sormak 

gerek...
Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmiş olan 

OsmanlI’ya imzalatılan Sevr Antlaşması sonucu, 
İngiliz, İtalyan ve Fransızların topraklarımızı 
bölüşmesi ardından, Yunanlıların da İzmir’e asker 
çıkararak, Anadolu’nun içlerine kadar ilerledi.

Türk’ün bu esarete Mustafa Kemal komutasında 
başkaldırışının ve düşmanın topraklarımızdan 
atılışın efsanesidir kurtuluş.

Yüzbaşı Cemal komutasındaki Türk askerlerinin 
ilçeyi kurtardığı gün ise 11 Eyül 1922’dir.

Yüzbaşı Cemal, Kurtuluş sırasında kahpe bir 
kurşunla şehit olur.

Kurtuluş Savaşımız da binlerce vatan evlatı bu 
topraklar uğruna canlarını vermişlerdir.

Her 11 Eylül’de o günleri anıyoruz.
Ne yazık ki gençlik ve halkımız o günleri unuttu.
Unutturuluyor..
Törenlere iigi bunun en güzel göstergesidir.
Emperyalist devletlerin Birinci Dünya Savaşı 

sonrası Sevr ile ülkemizin yeraltı ve yerüstü zengin
liklerini eline geçirmiş, ülkeyi Ermenistan, 
Kürdistün, diye de bölmüşlerdi.

Osmanlıya ise, Karadeniz Bölgesi’nde küçük bir 
yer bırakmışlardı.

Emperyalistlerin Anadolu toprağında hala göz
leri var.

Kanla kurtardığımız bu toprakları yine bölmek 
İçin her türlü yolu deniyorlar.

Biz, AB’ye girmek isterken, onların temsilcileri 
İstanbul’a geldiklerinde Diyarbakır’a, Kürdistan’a 
diyorlar.

Kurtulduk diyebilmek için, oynanan oyunlara 
dikkat etmeliyiz. Yoksa birgün aynı sonla 
karşılaşırız.

İskele Meydanı’nda düzenlenen kurtuluş törenlerinde, resmi geçit 
ve folklor gösterileri yapıldı. Törenlerden sonra, Gemlik’in kurtu
luşunda şehit düşen Yüzbaşı Cemal’in mezarı ziyaret edildi. 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Garnizon Komutanı Tank Kurmay 
Albay Nihat Şengezer’i ziyaret ederek, şükranlarını bildirdi. Syf 2’de

Köstence Valisi ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti

Romanya iş adamlarımızı bekliyor
Gemlik’in Kurtuluş Şenliklerine katılmak için 
şehrimize gelen Romanya'nın Köstence Valisi 
ve Ticaret Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ile 
Navodarı Belediyesi heyeti Ticaret ve Sanayi Odası 
yönetileriyle görüştüler. Köstence Valisi Danut 
Culetu, Romanya da yatırım yapmak isteyen iş 
adamlarına her türlü yardıma hazır olduklarını 
söyledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

“Tarihe sahip çıkmak”
Deveye sormuşlar; “Boynun neden 

eğri?”
O da yanıt vermiş; “Nerem doğru ki...”
Bizimki de o hesap.
Kelin perçemi gibi, neresini tutsan 

elinde kalıyor.
Bir yanda dinsel terör.
Diğer yanda ülkeyi bölmeye kalkışan 

etnik terör.
Toplumsal bozulma..
Ekonomik çöküntü...
Trafik keşmekeşi...
Kentsel talan....
Falan filan.
Dün Bursa Hakimiyet Gazetesi 30 yılı 

devirip yeni bir yaşa yelken açtığı gece; 
“umutları” yeşerttü.

Neden mi?
Bursa Basım’nın “Öncü” gazetesi 

Bursa Hakimiyet;
Yine bir ilki gerçekleştiriyor.
Ve;
Bursa *arihine sahip çıkıyor.
“Tarih Kenti Bursa için” harekete geçi 

yor.
Şu sözlerle de toplum dinamiklerini 

“eyleme” davet ediyor.
“Çok önemli bir amaç için 9 Eylül 

Cuma günü Kozahan’da sizinle görüşmek 
istiyorum.

Tarih Kenti Bursa’nın Hanlar 
Bölgesi’nin ortaya çıkarılması, hak ettiği 
düzenlemeye kavuşması için üzerimize 
düşeni yapmalı, bir araya gelmeliyiz.

Bu hem benim hem sizin Bursa’ya olan 
borçlarınızdan yalnızca biri. Bu kutsal 
görev için beni yalnız bırakmayacağınızı 
biliyorum”

Tarihsel dokunun “rant” uğruna heba 
edildiği şu dönemde Bursa Hakimiyetin 
girişimi çok anlam kazanıyor.

Bursa’da tarih, Bursa Hakimiyetle 
yeniden canlanıyor.

Tıpkı yıllarca, günün Bursa 
Hakimiyetle başladığı gibi.

Gazeteci dostları kutluyorum.
Tanıklık ettikleri tarihe ve tarihsel 

değerlere sahip çıktıkları için.
İyi ki “basın” var.
İyi ki “yerel basın” var.
Anımsıyor, anımsatıyor.
Geçmişi kurcalıyor, geleceği kurgulu 

yor.
Tarihe ışık tutuyor.

Kurtuluşumuzu kutladık
3emlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 83. yıldönümü nedeniyle görkemli törenler yapıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

■jWîj nın;jij
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

Gemlik'in düşman 
işgalinden kurtu
luşunun 83. yılı 
düzenlenen 
törenle kutlandı. 
Dün sabah saat 
08.30 da top 
atışlarıyla 
başlayan törenler, 
Atatürk Anıtına 
çelenklerin sunul
ması saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla 
devam etti.
Belediye Sergi 
Salonu’nda 
Kaymakam, 
Garnizon Komutanı 
ve Belediye 
Başkanı ile birlikte 
tebrikleri kabul 
etmesinin ardından, 
kurtuluş kokteyli 
verildi.
Kurtuluş etkinlik
lerinde ikinci 
tören İskele 
Meydam’nda 
yapıldı.
Törende 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Tank 
Kurmay Albay Nihat 
Şengezer ve' 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'la 
birlikte törene katılan 
birliklerin, 
kuruluşların ve 
halkın kurtuluş 
gününü kutladılar. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
günün anlamını 
belirten konuş
masının ardından 
bir öğrenci Gemlik 
konulu şiir okudu ve 
geçit töreni yapıldı. 
Kurtuluş şenliklerine 
katılan Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 
ile Makedonya ve 
kardeş şehir 
Navödarı folklor 
ekipleri 
gösteriler yaptı. 
İskele Meydam’nda 
sona eren kutlama 
töreninin ardından 
Gemlik'in düşman 
işgali sırasında 
şehit düşen 
Yüzbaşı Cemal 
Bey'in mezarı 
ziyaret edilerek, 
çiçek bırakıldı ve 
dua okundu.
Kurtuluş törenleri 
Askerlik Şubesi 
bahçesinde verilen 
kokteyl ile sona erdi.

fTS*
te* •

-Gemlik'in düjman işgal' 
i sVasında'Şehit düşen

_3^üzbaşı Cemal Şey ’J
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Köstence Valisi ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti

Romanya iş adamlarımızı bekliyor
Gemlik’in Kurtuluş Şenliklerine katılmak için şehrimize gelen Romanya’nın Köstence Valisi 
ve Ticaret Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ile Navodarı Belediyesi heyeti Ticaret ve Sanayi 
Odası yönetileriyle görüştüler. Köstence Valisi Danut Culetu, Romanya da yatırım yapmak 
isteyen iş adamlarına her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Festival Şenlikleri 
için Gemlik'e gelen 
Romanya'nın 
Köstence li 
işadamları Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odasını ziyaret 
ederek Gemlikli 
iş adamlarıyla 
görüşme yaptılar. 
Ticaret Sanayi Odası 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan görüşmelere, 
Romanya Heyetinde 
Köstence Valisi 
Danut Culetu, Hukuk 
Müşaviri Cheşpi 
Kamer, Ticaret Odası 
Başkan Yardımcısı 
Jon Danut Juganaru 
katılırken, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ve Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Meclis Başkanı 
Haşan Sözüneri ile 
Serbest Bölge Genel 
Müdürü Nihat 
Balkan, Borusan ve 
GEMPORT yönetici
leri ile Gemlik'te 
faaliyet gösteren iş 
adamları katıldılar. 
İS HACMİ 
GENİŞLESİN 
Romanya'ya yapıları 
gezide kendilerine 
gösterilen ilgiden 
memnun kaldıklarını 
belirterek, konuş
maya başlayan 
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
ilçe hakkında 
bilgi verdi.
Gemlik’in konumu 
itibariyle önemli bir 
yere sahip olduğunu

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemâl 
Akit ve Ticaret ve. Sanayi Odası Başkan 
Yardımcısı Jon Danut Juganaru

Köstence Valisi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı, iş 
adamları, Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek, oda yöneticileri ve 
iş adamları ile biraraya gelerek, görüşmeler yaptılar.
belirterek, 
"Türkiye'nin ithalat- 
ihracat kapısı olan 
Gemlik'te ülkenin 
ilk beş yüz arasına 
giren sanayi kuru
luşları bulunmak
tadır" dedi.
Gemlik’in Köstence 
gibi liman kenti olma 
yolunda hızla 
ilerlediğini söyleyen 
Akıt, "Kuruluşu 5 yıl 
olmasına karşın 
Serbest Bölge yurt 
genelinde bulunanlar 
içinde beşinci sırayı 
alma başarısı 
göstermiştir. Burada 
Romanya ile iyi 
ilişkilerle ticaret 
yapmak isteyen 
iş adamlarımız 
bulunuyor. Dünya 
kalitesinde zeytinleri 
miz bir zamanlar 
Gemlik'ten 
Romanya'ya ihraç 
edilirdi. Şu anda 
Mermer ve konserve 
Turşu imalatında 

çok önemli işlet
melerimiz var." 
şeklinde konuştu. 
Romanya'nın itha
latının yüzde 2.5 
ihracatının ise yüzde 
5 gibi çok düşük 
olduğu günümüzde 
bu rakamları 
yukarılara çekmenin 
gerektiğine değinen 
Kemal Akıt, 
"Kardeşlik çerçevesi 
içinde bu tonajları 
büyütmek bizlerin 
elinde. Ticari anlam
da ilişkilerimize 
daha çok önem 
vermeliyiz" dedi. 
ÖNCE DOSTLUK 
Köstence Valisi 
Danut Culetu ise ilk 
kez geldiği Gemlik’in 
Köstence ile hiçbir 
farkı olmadığını 
belirterek, geliş 
amaçlarının önce 
dostluk olduğunu 
vurguladı.
Bu amaçla yapılacak 
ikili ilişkilerle ticari 

ve ekonomik açıdan 
iyi işlerin de 
yapılabileceğini 
söyleyen Vali 
Culetu, "Biz 
Balkanlann çocukları 
olarak düşüncele 
rimiz ve kalbimiz 
her zaman birdir" 
diye konuştu. 
İki ülke arasında 
yapılacak ticari 
ilişkilerin yanı sıra 
turizminde gelişmesi 
yönünde görüşlerinin 
bulunduğunu 
söyleyen Köstence 
Valisi Culetu, asıl 
amaçlarının ise Türk 
iş adamlarıyla büyük 
alış verişler yapmak 
olduğunu ifade etti. 
Köstence Valisi 
olarak yatırım 
yapmak isteyen Türk 
iş adamlarına her tür 
kolaylığı ve yardımı 
yapmaya hazır olduk
larını belirten Culetu, 
"Belediye başkanınız 
bizi yakından tanıma 

fırsatı buldu, bizim 
hakkımızda sizlere 
iyi referanslar 
verecektir. Ben sîz
leri her zaman dost 
olarak görüyorum. 
Dostlar ise her 
zaman aralarında iyi 
anlaşmalar yaparlar" 
şeklinde konuştu. 
ORTAK ŞİRKET 
KURUN 
Köstence Ticaret 
Odası Başkan 
Yardımcısı Jon 
Danut Juganaru ise 
Türk iş adamlarının 
Romanya'da rahat iş 
yapabilmeleri için 
ortak şirketler 
kurmalarını önerdi. 
Köstence limanında 
son zamanlarda 
büyük değişikliklerin 
yapıldığına dikkat 
çeken Juganaru, 
Köstence limanının 
Avrupa'nın en 
büyük konteyner 
limanı 
olacağını hatırlattı. 
Gemi taşımacılığında 
Köstence limanında 
mal indirme 
aşamasında hiçbir 
vergi alınmadığına 
dikkat çeken 
Juganaru, 
"Ancak, mal yerine 
ulaştığında belirli 
bir ücret alınmak
tadır" dedi.
Türk iş adamlarının 
Romanya'da bulunan 
Müslüman iş 
adamlarıyla da 
ortaklık kurabilecek
lerini hatırlatan 
Juganaru, Köstence 
Ticaret Odasına 
yapılacak her tür 
istekte yardımcı 
olabileceklerini 
söyledi.

ZEYTİN VE YAĞ 
YUNANİSTAN’DAN 
Zeytini Türkler 
kadar yemediklerini 
söyleyen Juganaru, 
zeytinin 
Yunanistan'dan 
zeytinyağının 
ise İtalya'dan 
geldiğini belirterek, 
"Bu iki ürününüzü 
Romanya'da daha 
iyi tanıtmalısınız. 
Mermer rezervimiz 
ise tükenmek 
üzere, bu alanda 
iş anlaşmaları 
yapılabilir." dedi. 
Navodarı Belediye 
Başkanı Tudorel 
Calapod ise Türk 
dostlarını yeniden 
görmenin mutluluğu 
içinde olduğunu 
belirterek, 5 yıl 
süren ikili tanış
maların sonucunda 
artık ticari ve 
ekonomik alanda 
iş yapmanın zamanı 
geldiğini hatırlatarak 
en kısa zamanda 
iş adamlarını 
Romanya'ya bek
lediklerini söyledi. 
TURGUT, 
BİLGİ VERDİ 
Romanya 
gezilerinde edindiği 
izlenimleri iş 
adamlarına aktaran 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
gördükleri yakın 
ilginin ticarete 
dönüşmesi için 
hiçbir sakınca 
olmadığını 
söyledi.
İş adamları ise 
Köstence heyetine 
sorular yönelterek 
çeşitli bilgiler 
aldılar.
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Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün, Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un yaptığı harcamalara tepki gösterdi

‘Paralar bir gecelik eğlenceye harcanıyor'
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, düzenlediği 
basın toplantısında 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
yaptığı harcamalara 
tepki gösterirken, 
Gemlik'te huzuru ve 
sükuneti korumada 
görevli emniyet güç
lerinin de her zaman 
yanında olduklarını 
ve destek vermeye 
devam edeceklerini 
söyledi.
Gemlik'in düşman 
işgalinden 
kurtuluşunun 83. 
yıldönümünün tüm 
halkımıza kutlu 
olmasını temenni 
eden Recep Aygün, 
dedelerimizden din
lediğimiz kahramanlık 
anılarının aradan bir 
asır geçmeden hiç 
yaşanmamışçasına 
yad etme program

SENEN ttrUııllataeleıı'lİcrt' 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* ip Ağ
Fanya
Mantar, kurşun
Ip Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası 

ıt diğer mıliMİa ile lırjiKlinyeji;

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

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

larının karnaval 
havasıyla değiştin 
lerek sunulmaya 
başlandığını söyledi. 
"Her sene dozajı 
artırarak, kapitalist 
ve antiteolojik, 

sömürülen ve din 
sizleştirilen toplum- 
ların dünyaya sun
duğu değerlerden 
birisi olan nadide 
sanat topluluğu 
'Hepsi Grubu'nun 
nereye ve neyi kutla
maya ve yad etmeye 
geldiğinin bilincinde 
mi acaba?" diye 
soran Aygün, 
"Çanakkale'ye ne için 
geldiğinden bihaber, 
çeyrek porsiyon 
giyinen Nez'in şehit 
analarında oluştur
duğu infialin aynısını 
Ebru Gündeş ve 
diğerleriyle Gemlik'te 
mi yaşatmak istiyor
sunuz" diye konuştu. 
Gemlik'in çocuk
larının işsizlikten 

kırılırken, İskele 
Meydam’nda, garaj 
önünde insanların bir 
lokma ekmek için sıra 
beklediğini belirten 
Aygün, "Evsizler, 
tinerci çocuklar ve 
evinde bir lokma 
ekmeğe muhtaç 
insanlar varken 
sadece gösteri ve 
şatafata harcanacak 
bu büyük meblağlar 
nereden temin 
edilirse edilsin, 
büyük bir yanlıştır.
Yukarıda belirttiğimiz 
vatandaşlarımıza 
aşevi, huzurevi ve 
gençlerimize kötü ve 
olumsuz davranışlar
dan uzaklaştıracak 
sosyal imkanlar sun
mak varken, bu 
meblağlar neden bir 
gecelik eğlence adına 
heba edilir anlaya
bilmiş değiliz.
Eğlenmek tüm 
Gemlik halkının 
hakkıdır, ancak

Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün, düzenlediği basın toplantısında, 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u yaptığı harcamalara tepki göstererek, 
kurtuluş şenliklerinin karnaval havasıyla sunulmaya başlandığını söyledi

böylesine hayati 
önem taşıyan sorun
lar çözüm beklerken 
sayın başkanımızın 
öncelikli görevi bu 
sorunların giderilme
si noktasında çalış
malar yapmaktır." 
dedi.
Türkiye üzerinde kötü 
hesaplar yapan bazı 
güçlerin ülkemizi 
kendi projelerine razı 
edebilmek için son 
zamanlarda giderek 
artan provokasyon
lara giriştiklerini 
söyleyen Saadet 
Partisi İlçe Başkanı 
Recep Aygün, şöyle 
konuştu: "Mersin'de 
bayrağımıza yapılan 
hakaretle başlayan 
olaylar, Trabzon, 
Eskişehir, Tatvan 
derken en son 
Bozüyük ilçesinde 
yaşanan olaylar ve 
İstanbul'da yer yer 
tahrik ve karşı tahrik 
tarzında tutuşturulan 
fitiller ülke istikrarını 
ortadan kaldırmaya 
yönelik çalışmalardır.

Bu çalışmaların odak 
noktasını 
Marmara'nın incisi 
güzel Gemlik ilçemiz 
oluşturmaktadır. 
Kozmopolitik yapısı
na rağmen bu güne 
önemli bir kargaşanın 
yaşanmadığı güzel 
ilçemiz İmralı'da 
tutuklu bulunan 
terörist başından 
dolayı kargaşanın, 
karışıklığın ve terörün 
merkezi durumuna 
düşürülmeye 
çalışılmıştır. Çok 
şükür ki Bursa 
Valiliğinin, Bursa 
Emniyet 
Müdürlüğünün ve 
Gemlik Emniyet 
Müdürümüz Ali 
Kemal Kurt bey'in 
insan üstü çalış
malarından dolayı 
Gemlik'te olabilecek 
acı olayların önüne 
geçilmiştir.
Buradan Gemlik 
Emniyet Müdürümüz 
sayın Ali Kemal Kurt 
Bey'in şahsında 
bütün emniyet men

suplarına ayrı ayrı 
teşekkür ediyor. Bu 
meyanda bizlere 
ihtiyaç duydukları an 
yanlarında ola
cağımızı bilmelerini 
isteriz."
Bu olayların 
yaşandığı günlerde 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un ise 
ses sanatçıları 
peşinde olduğunu 
ileri sürerek, tepki 
gösteren Recep 
Aygün, "Sayın ve de 
çok kıymetli 
başkanımız karnavala 
hazırlanırken, 
etrafında gelişen 
sıcak olaylara 
gerekli tepkiyi 
koyamamıştır. 
Açıkçası bu bizi 
pek de şaşırtmadı. 
PKK burnumuzun 
dibinde ortamı 
gererken, organizatör 
başkanımız çok 
değerli ses üstatlarını 
Gemlik'e gelmek için 
ikna etmeye çalışıyor
du herhalde." 
şeklinde konuştu.

SEKRETER ARANIYOR
Dondurulmuş gıda sektöründe faaliyet gösteren 
ih racat-ithalat yapan firmamızda çalışmak üzere 

İngilizce bilen deneyimli sekreter alınacaktır
Adayların fotoğraf başvuru cv lerini 0 224 587 78 25 
numaralı faxa veya namsalgida@superonline.com. 

internet adresine göndermeleri rica olunur. 
Başvurular gizli kalacaktır.

mailto:namsalgida@superonline.com
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Manastır Sağlık OcajğBMrii^llO^İT I

Kültür Merkezi yanında 140 metrekare alana 
tek katlı olarak yapılacak olan Sağlık Ocağı, 

bölgenin sağlık sorununa cevap verecek
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçemizin Manastır 
Bölgesi’ne yapılması 
yıllardır beklenen 
sağlık ocağı temeli 
dün düzenlenen 
törenle atıldı. 
Düzenlenen temel 
atma törenine, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Nihat 
Şengezer, Belediye 
Başkanı Mehmet

Turgut, BP Tesisler 
Müdürü Ersin 
Kabataş ile yapancı 
folklor ekipleri ve 
vatandaşlar katıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ile protokolün 
birlikte kestikleri 
temel atma açılış 
kurdelesinden sonra 
temele ilk harç atıldı. 
Belediye Kültür 
Merkezi yanında 
yapılacak olan Sağlık 
Ocağı binasının

BP firması tarafından 
yaptırılacağı 
açıklandı.
Kültür Merkezi yanın
da bulunan küçük bir 
arsanın yanından 
geçen 5 metrelik 
yolun İmar Planından 
çıkarılarak 
genişletilmesi sonucu 
kazanılan arsaya 
yapılacak Sağlık 
Ocağı'nırıtek katlı ve 
140 metrekare 
olacağı bildirildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

(ISISAN) _
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALG^Z 
Mİ 
m 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVAIAKDMA 
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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Folklora doyduk
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Siyah Altın Zeytin 
Festivali etkinliklerine 
katılmak üzere 
Gemlik'e gelen 
folklor ekipleri 
yaptıkları gösterilerle 
beğeni topladılar.
İskele Meydanı’ndaki 
Festival alanında 
gösteriler yapan 
folklor ekipleri 
halkın ilgisini

çekti.
Birbirinden güzel 
ve ülkelerinin 
kültürünü yansıtan 
oyunlarıyla alkış 
KKTC ile 
Makedonya ve 
Navodarı ekipleri 
sahnede 
gösterilerini 
yaparken 
Navodarı'dan 
misafir gelen

öğrencilerde halkın 
arasında bayrak 
sallayarak 
tezahüratta 
bulundular.
Gösterilerin sonrasın
da Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ile Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
misafir folklorculara 
çiçek vererek 
teşekkür ettiler.

MHP İlçe Başkanlığı tarafından kurtuluş yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yapıldı

‘Milletimizin sabrını zorlamayın'
Gemlik'in 83.
Kurtuluş yıldönümü 
nedeniyle basın 
açıklaması yapan 
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, son 
yaşanan gergin 
olaylar üzerine 
"Milletimizin sabrını 
zorlamayın" dedi. 
Ülkenin adeta kurtu
luş savaşı öncesi 
şartlan anımsatan bir 
biçimde içeriden ye 
dışarıdan yoğun bir 
kuşatma altına alın
mak istendiğini 
söyleyen Kayaoğlu, 
"AB'nin siyasi 
baskılarıyla ve 
bölücülüğe verdiği 
destekle adeta 
ülkemizi bir iç 
savaşa sürükleyip 
yerli iş birlikçileriyle 
milletimizi ve devle
timizi parçalamak 
istemektedirler" 
şeklinde konuştu. 
AKP hükümetinin de 
gaflet içerisinde 
hareket ederek 
bölücüleri 
cüretlendirdiğini öne 
süren Kayaoğlu, 
"Gelinen durum

ortadadır, adeta o 
günkü kutlu mücade
lenin doğal kazanım- 
ları olan tek devlet, 
tek bayrak, tek millet 
olma vasıflarımız 
dumura uğratılmaya 
çalışıldığı bir nokta
da, AKP Genel 
Başkanı Recep Tay 
yip Erdoğan'ın çıkıp 
kurt sorunu vardır 
demesi o kutlu 
mücadeleyi verip 
bize bu cennet vatanı 
emanet edenlerin 
kemiklerini sızlat
makta, diğer yandan 
da bölücü emeller

peşinde koşanları 
ümitlendirmiş ve 
cesaretlendirmiştir. 
Bölücü başının 
posterlerinin ve 
PKK'nın sözde 
bayrağı olan bez 
parçalarının 
Türkiye'nin il ve 
ilçelerinde 
sokaklarda taşınıp 
dolaşılmasının, aklı 
başında herkesin 
kabul edebileceği 
gibi, Türk bayrağını 
yakmakla arasında 
hiçbir fark yoktur. 
Bu nedenle başta 
güvenlik güçlerimiz

olmak üzere herkes 
bu gerçeğin farkında 
olmak zorundadır." 
şeklinde konuştu. 
Başta AKP hükümeti
ni devlet sorumlu
luğunu yerine getirm
eye, bölücülerle 
halkın karşı karşıya 
getirilmesine müsaa 
de etmemeye çağıran 
Kayaoğlu "Güvenlik 
güçlerimize 
görevlerini yerine 
getirmeleri noktasın
da tutarlı bir siyasi 
duruş sergilenmesini 
bekliyor ve bölücü 
emeller peşinde 
koşanları da uyarıy
oruz, Biran önce 
aklınızı başınıza 
toplayın milletimizin 
sabrını zorlamayın" 
dedi.
Türk milletine dönük 
tehditlerin ister içeri
den ister dışarıdan 
gelsin tepkilerinin 
aynı olacağını hatırla
tan Mehmet Kaya 
oğlu, "Türk milletinin 
sabrını zaaf zanne 
denler dün olduğu 
gibi yarında 
hüsrana uğrayacak
lardır" dedi.
______________
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BAY MUSTAFA ÖZALP
EMLAK'TAN

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama 

Hizmetleri
Daire Dükkan

■=> Zeytinlik ■=> Arsa
Villa ■=> Arazi

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK vt KİRALIKLARINIZ 

İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, 
Kaloriferli. LÜKS EŞYALI 

Satılık Daire

120m2 Asansör ve Kaloriferli, 
I. Kordonda Satılık Daire

Tel:513 24 74 Fax: 51410 21 
GEMLİK/BURSA

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ GUNlUKimSl GAZETE

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN
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Siyasiler sünnette buluştu
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un torunları Batuhan ve Efe’nin Atamer Turistik Tesisleri’nde 

yapılan sünnet düğününde, AKP’li milletvekilleri ve belediye başkanla» oyuna doydular
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
torunları Batuhan 
ile Efe’nin sünnet 
düğününde 
bir araya gelen 
AKP'liler doyasıya 
eğlendiler.
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde yapılan 
sünnet düğününde, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
kızı Füsun ile damadı 
Eyüp Ösün, 
çocukları Batuhan 
ile Efe’nin ilk 
mürüvvetlerini gördü. 
Düğüne katılan 
Gemlik'in üst 
düzey yöneticileri 
ile siyasetin ileri 
gelenleri halay 
çekerek, eğlendiler. 
SİYASETÇİLER DE 
OYNADI 
Konuklarını 
girişte karşılayan 
Nuriye Turgut ile 
Mehmet Turgut, 
gecenin ilerleyen 
saatlerine kadar 
yerlerinde
duramadılar. Hıdıroğlu, Bursa
Sanatçı eşliğinde AKP Milletvekili
bol bol oynayan Mehmet Emin

Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un torunlarının sünnet düğününde 
AKP Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, bol bol oynadılar.
bıraktı.
AKP TAM KADRO 
AKP Grup Başkan 
vekili Faruk Çelik ile 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin eğlen 
ceye birlikte gelir
lerken, AKP Bursa 
Milletvekili Zafer

Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe 
ayrı ayrı geldiler. 
Gecede Kaymakam 
Mehmet Baygül ve 
ailesi, Cumhuriyet 
Başsavcısı, hakimler, 
savcılar ve eşleri 
AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Enver Şahin 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, belediye 

meclis üyeleri, 
DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, 
Ösün ve Turgut 
ailelerinin yakınları, 
Romanya Köstence 
Valisi Köstence 
Valisi Danut 
Culetu, kardeş 
şehir Navodarı 
Belediye 
Başkanı.Tudorel 
Calapod, Belediye 
Meclis üyeleri 
muhtarlar,

Füsun ve Eyüp Ösün, oğulları Batuhan ve 
Efe’nin sünnet düğününde mutlulukları 
gözlerinden okunuyordu.
Gemlikli doktorlar 
gecenin önemli 
davetlileri 
arasındaydı 
AKP'nin Bursa 
siyasi kadrosunun

katıldığı sünnet 
eğlencesinde 
Faruk Çelik, Hikmet 
Şahin, Zafer Hıdıroğlu 
ve Mehmet Turgut 
birlikte halay çektiler.

konuklar, gecenin Tutan( j, Başkanı
ilerleyen saatlerinde Hayrettin Çakmak,
yerlerini siyasetçilere

Cumhuriyet Başsavcısı 
Ayhan Aygün ve eşi hakim 
arkadaşları ile aynı masayı 

paylaştı. .



12 Eylül 2005 Pazartesi Sayfa 8

Kurtuluş Kupası Zeytinspor’un oldu

BİSRN - OOM&C

Bölgesinden Akdeniz 
Birliği Spor takımını 
5-2 yenerek, 
kupayı kazandı. 
İlçe stadında oynanan 
maçta Zeytinspor, 
8. dakikada Aslı ile

1-0 öne geçti. 
23 ve 29 dakikalarda 
kalesinde iki gol gören 
Zeytinspor 2-1 yenik 
duruma düşmesine 
rağmen, 39 ve 45'inci 
dakikalarda attığı 
gollerle ilk yarıyı 
3-2 önde bitirdi. 
İkinci yarıda gücünü 
rakibine kabul ettiren 
Zeytinspor, 57 ve 84 
dakikalarda bulduğu 
gollerle maçı 5-2 
kazanırken eski 
günlere dönmenin 
sinyallerini verdi.
Maç sonunda düzenle
nen törende,-Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile Garnizon 
Komutanı Tank

Irmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 68 30

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

İTİNA İLE YAPILIR

Kurmay Albay Nihat 
Şengezer misafir takı
ma kupalarını verdiler. 
SAHA : Gemlik 
HAKEMLER: 
Ömer Erdem (***) 
Muharrem Deliçay (***) 
Tamer Sarıca (***) 
ZEYTİNSPOR : Serap 
(**) Tuğba (**) Derya (*) 
(Esra **) Kübra (***) 
Lale (***) Duygu (***) 
K. Deniz (**) B. Deniz 
(**) Aysun (**) 
Özlem (***) Aslı 
(***) Aslıhan (***) 
KIBRIS AKDENİZ 
BİRLİĞİ : Ayşe (**) 
(Hatice **) Aynur (**) 
Duygu (**) Mine (**) 
Narem (**) (Münevver) 
Sinem (*) Ayten (*) 
Ümmühan (***) Per 
vin(**) Nesil (**) (Bur 
cu **) Nazikter (***)

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in kurtuluş 
şenlikleri kapsamında 
düzenlenen özel maçta 
Zeytinspor Bayan 
Takımı, Kıbrıs Girne

Marshall, Akçalı inşaat boyalan 
Sıhhi Tesisat Malzemeleri 
Kat Kaloriferi 
Doğalgaz Sobası
Kalorifer Petek ve Malzemeleri 
Baymak Kombi ve E.C.A 
Banyo Dolabı

Kredi kartına 12-18 ay taksitle 
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

kupayı

Belediye Başkanı Kıprıs 
^Akdeniz Birliği takımına da 
kupa verdi ■

ıluklannitakım

ftinspor Bayanf utnoj^
aminin ^rn$zon

Hulusi 
ATEŞ



jZEjdüUOOS Pazartesi SPOR - EKONOMİ । ....... Sayfa 9

ATO’dan kredi kartı uyarısı
Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Sinan 
Aygün, tüketiciyi 
silkeleyen kredi kartı 
faizlerinin vatandaşı 
dut gibi ağacın 
dibine düşürdüğünü 
belirterek, "Kart 
sahibi 133 bin kişi 
borcunu ödeyemez 
duruma düşmüşse, 
bankaların kara liste
si 800 bin kişiye 
dayanmışsa, vatan
daş kart başına 550, 
kişi başına 738 dolar 
borçlu duruma 
gelmişse, lamı cimi 
yok bu kredi kartları 
krizidir" dedi.
Konuya ilişkin yap
tığı yazılı açıklamada, 
geçen yılın aynı 
döneminde 420 tril 
yon lira olan tasfiye 
olacak kredi kartları 
borçlarının Temmuz 
sonu itibarıyla 1 
katrilyon 73 trilyon 
liraya yükseldiğine 
dikkat çeken Aygün, 
sorunlu kredi kartı 
borçlarının aynı 
döneme göre yüzde 
147 arttığına vurgu 
yaptı. 2004 yılı sonu 
itibariyle de sorunlu 
kredi kartları 
borçlarının 417 tril 
yon lira olduğunu 
sözlerine ekleyen 
Aygün, sorunlu kredi 
stokunun 7 ayda 
yüzde 85 arttığına

dikkat çekti.
Geçen yılın aynı 
döneminde 9.9 
katrilyon lira olan 
kredi kartı alışveriş
leri tutarının da bu yıl 
yüzde 54 artarak 15.5 
katrilyon liraya yük
seldiğini anlatan 
Aygün, "Kartlı 
alışveriş yüzde 54 
artarken, tasfiye olu
nacak borç geçen 
yılın Temmuz ayına 
göre yüzde 157, son 
7 ayda ise yüzde 67.5 
artıyorsa, kriz ben 
geliyorum değil, ben 
geldim demiş" 
diye konuştu.
Bankaların kredi kartı 
alacaklarının 15.5 
katrilyon, tüketici 
kredilerinin ise 19.8 
katrilyon lirayı 
ulaştığına dikkat 
çeken Aygün, toplam 
takibe alınmış kredi 
miktarının 1 katrilyon 
73 trilyon lirası kredi 
kartları olmak üzere, 
toplam 1.2 katrilyon 
lirayı yakaladığını 
söyledi. Aygün, şu 
anda kredi kartı başı
na ortalama borcun 
550 milyon lira 
olduğunu da 
sözlerine ekledi. 
Aylardan beri bütün 
verilerin kriz alamet
leri verdiğini, bu 
alametlerin doğru 
okunamadığını ve

Kredi Kartları 
Yasası'nın bir türlü 
çıkarılamadığını anla
tan Aygün, "Yasanın 
1 ay gecikmesi 25 
bin yeni kart mağdu
runun borcunu 
ödeyemez duruma 
düşmesine neden 
oluyor. Son 4 ayda 
çıkarılamayan yasa 
100 bin yeni faizzede 
yarattı. Bu da 2001 
krizindeki sayıya eşit 
bir rakam" şeklinde 
konuştu. Aygün şun
ları söyledi: \ 
"Bu yıl sonu itibarıy
la sadece 2005 yılın
da borcunu ödeye
meyenlerin sayısının 
300 bini aşmasını 
bekliyoruz. Bu rakam 
2001 yılı krizinde bor
cunu ödeyemeyen 
111 bin kişinin yüzde 
200 fazlasına denk 
geliyor. Yani tüketi
ciyi 2001 krizinin 2 
katı şiddetinde bir

deprem yaşıyor. 
Enflasyon ÜFE'de 
yıllık yüzde 7.91'e 
düştü. Tüketici 
kredilerine aylık 
yüzde 1.35, yıllık 
yüzde 16.2 faiz 
uygutamyor. Hazine 
bonosunda vadeli 
mevduat faizi getiri
leri yıllık net yüzde 
15-18 arasında, 
Gecikme cezası yıllık 
yüzde 5-10 arasında 
değişiyor. Buna 
karşın kredi kartı 
faizlerine ortalama 
aylık yüzde 5.80 faiz 
uygulanıyor. Bileşik 
faizle bu yıllık yüzde 
100 faiz anlamına 
geliyor. Memura bu 
sene 10 kuruş zam 
yapıldı, bankalar 100 
kuruş olarak geri 
alıyor. Türkiye'de 
kredi kartının adı 
yüzde 100 iflas, 
yüzde yüz dram, 
yüzde yüz soygun."

LPG kayıt altına alınıyor
EnerjiPiyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK) yarından 
itibaren LPG 
piyasasında lisans 
başvurularını kabul 
etmeye başlayacak. 
13 Mart 2006 tarihine 
kadar devam edecek 
sürecin ardından 
piyasada lisansı 
olmadan faaliyet 
göstermek yasak
lanacak, lisanssız 
ötogaz istasyonları ile 
likit petrol gazı (LPG)

tüpü imalatı, tamir ve 
bakımı yapan tesisler 
kapatılacak. EPDK 
Başkanı Yusuf Günay, 
13 Eylül'den itibaren 
LPG piyasasında 
faaliyet gösteren 
otögaz bayi, LPG 
tüpü imalatı, 
muayene, tamir ve 
bakımı ile dağıtım, 
taşıma ve depolaması 
yapan 5 bini aşkın 
şirketin lisans başvu
rularını kabul etmeye 
başlayacaklarını açık-

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

ladı. Lisans yönet
meliğini tamamla
yarak Resmi 
Gazete'de yayımlan
mak üzere 
Başbakanlığa gön
derdiklerini belirten 
Günay, "Ülkemizde 
yaklaşık 1.5 milyon 
araçta ve 13.5 milyon 
konutta yaygın bir 
şekilde LPG kul
lanıldığını düşünür 
sek bu sektörde 
faaliyet gösterenlerin 
kayıt altına alınması 
ve disipline 
edilmesinin önemi 
çok iyi anlaşılıyor. 
Bu ürünün insan ve 
çevre güvenliğini 
tehdit etmeden, stan
dartlara uygun olarak 
kullanılması için 
öncelikle piyasa

oyuncularını 
lisanslandırmaya 
başlıyoruz.
Mevcut verilere göre 
piyasada 5 bin 
civarında otogaz bayi, 
56 dağıtım şirketi 
faaliyet gösteriyor. 
Ancak kayıt ve kanun 
dışı çalışanları 
dikkate aldığımızda 
öncelikle piyasa 
oyuncularına lisans 
vererek sektörün net 
bir fotoğrafını 
çekmemiz gerekiyor. 
Lisanslandırma 
hem sektörün kayıt 
altına alınması hem 
de kanun dışı, stan
dart dışı faaliyetlerin 
engel olunması 
açısından çok 
önemli bir ilk adım 
olacak" dedi.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

FESTİVAL

Festival: Sunulan yapıtların seçim özel
likleri ve sayısıyla olağan dışı bir özellik 
kazanan, genellikle belirli bir yerde ve 
zamanlarda tekrarlanan belli türdeki sanat 
gösterileri

Bir sanat dalı bir sanatçı için yapılan 
toplu.gösteri.

Bir yörenin en ünlü ürünü için yapılan 
toplu gösteri.

Düzensiz toplantı curcuna tam bir festi
val havasında yapılan eğlenceler.

Güzel ilçemizin kurtuluşu 11 Eylül târi
hine rastlıyor. Kurtuluşumuzla beraber kut
lanan Altın Zeytin festivali.

Şöyle baktığımızda ilçemizde olağandışı 
bir özelliği olmadığından bir kısmının ola
mayacağı aşikardır.

Sanat gösterilerine gelince, o kadar çok 
sanatla uğraş veren güzel sanatlar var ki; 6 
Ağustos 2005 tarihli Körfez Gazetesi’nde 
yapılacak Zeytin festivali için bildiğim 
kadar yazmıştım.

Ne var ki herkes kendi fikrini beğenir, bu 
festivali tertipleyen varsa komite herhalde 
festivali bir eğlence içinde görüşü içinde 
görüyorlar.

Belki bu yazıyı benimseyen olabilir, ama 
ismi üstünde Altın Zeytin festivali nerede?

Senelerden beri, ilçemizin geçim kay
nağı ve uğraşı olan dağlarımızı ve tepele 
rimizi süsleyen zeytin ağaçları ile dolu.

Geçim kaynağımız olan bu kıymetli ürün 
için bu kadar sade bir tanıtma yapılır mı?

Bir evvel ki yazılarımda Gemlik zeytinci
lerin gösteri yerine yakın reyon kur
malarını yazmıştım. Dışarıdan gelen mi 
safirlerinin gözleri bu tür emtiyaların ara
maktadır. Nerede?

Zeytin festivali ve kurtuluşumuzun Ön 
safhaya çıkaracak olan Zeytinspor’un 
Kıbrıs'tan Akdeniz Spor Birliği ile anlaşma 
yapılmış, ilçemizde bugünün anısına 
Zeytinspor’la bir maç yapılacaktır.

Festival komitesi programını açıkla
madığı için yapılan konuşmalarda bundan 
hiç bahsedilmemektedir.

Sayın Zeytinspor Kulübü Başkanı İhsan 
Ünlü’yü kutlarım.

Bu festivalde zeytinden geçinen tüccar
lardan kimseyi görmedik.

Tertip komitesinde niye yoklar?
Söyleyenler doğru söylediğini zannedi 

yorum. Şöyle ki ‘Kimse bizim fikrimizi ve 
bize haber veren olmadı’ diyorlar.

İlçemizde bir ses yarışması yapılamaz 
mıydı? Neden yok?

Gemlik sâdece İskele Meydanı değildir, 
aşağıdaki mahalle sakinleri dinlemek, 

. seyretmek istemezler mi?
Gemluk futbol sahası ne diyor duruyor?
Bu sütunda Gemlik Ticaret Odası 

Başkanı Sayın Kemal Akıt’a teşekkür ede 
rim.

İnanın dünya üzerinde yenen zeytinin en 
kalitelisi Gemlik zeytinidir.

İlçemizi sofralarda temsil eden bu 
kıymetli ürünün sembolik olarak ta ilçe 
içinde bir maketi yoktur. Bu öneriyi Sayın 
Kemal Akıt’a söylediğimizde en yakın 
zamanda yapılacağını söylediler.

Evet bir zeytin ağacı, ağaca dayalı bir 
merdiven, zeytin ağacında zeytin toplayan 
aşağıda bir bacımız iki küfe zeytin sepeti 
bir de merkepin yapılacağını söylediler.

Teşekkürler Kemal Akıt.
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Evlilikte dört tehlikeli dönem
Uzmanlar evlilikte dört 
tehlikeli dönem 
olduğunu ve bu 
dönemlerin boşanma 
ile sonuçlanabileceğini 
belirtiyorlar. Peki bu 
dönemler hangileri ve 
evliliğin bitmesine 
sebep olan şeyler 
neler?
Uzmanlar, karı-kocayı 
mutluluğa götüren 
yolun üzerinde tam 
4 tehlikeli dönemeç 
noktası bulunduğunu 
belirterek, "Bunlardan 
ilki, hemen halayının, 
İkincisi sallantı ve 
istikrarsızlıkla geçen 3 
yılın sonundadır.
Üçüncüsü ise olaysız 
ve yeknesak geçen 7 
yılın bitiminde, sonun
cusu da evliliğin 
oldukça ilerlemiş bir 
döneminde, on beşinci 
yılda karşınıza çıkar." 
uyarısında bulunuyor
lar. Her 6 çiftten biri, 
bu dönemeçlerden 
birine takılıyor ve 
eşlerinden ayrılıyor. 
Boşanmaların yüzde 
30'u, ilk yılın sonunda 
meydana geliyor.
Birinci yıl sırasında ve 
sonunda meydana 
gelen boşanmalar, 
kurulan düşlerin sonu 
gibi. Çiftlerin böylesi 

hayal kırıklıkları yaşa
malarının sebebi ise, 
evliliğin ve birlikte 
yaşamanın sözlülük ve 
nişanlılık dönemlerinde 
fark edilmeyen foyaları 
ortaya çıkarması. Hem 
kadın, hem de erkek 
artık hayatlarında yal
nız olmadıklarında, 
yeni birinin hayatlarına 
her şeyiyle girdiğini 
fark ederler. Bu durum
dan şikayetçi olanlar 
daha ziyade kadın
lardır. Bir zamanlar 
kendisine çiçekler ve 
türlü hediyeler alan 
sevimli gencin yerini, 
sabahları evin tek 
banyosunu tekeline 
alan ve klozet kapağını 
indirme adeti olmayan 
yabancı bir adam 
almıştır.
Boşanmaların yüzde 
20'si üçüncü yıla rast
lar. Evlilikleri bu 
dönemde bozulmaya 
başlayan çiftlerin 
evlilikleri, genellikle 
aslında çoktan bozul
muştur ama sadece 
boşanma geciktir
ilmiştir. Aslında evlil
iğin ilk yılında ayrıl
ması gereken bu 
çiftler, zamanla düzele
ceği inancı ve umuduy
la evliliği sürdürmüş

ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY

ama sonunda beklenen 
son kaçınılmaz bir şek
ilde gelmiştir. Üçüncü 
yılın sonunda hakim 
karşına eşlerin çoğu 
boşanma konusunda 
hemfikirdir.
Yedinci yılın sonunda 
boşanma oranı yüzde 
15'tir. Bu 7 yıl boyunca, 
büyük hayal kırıklıkları 
yaşanmıştır. Kadın 
artık eski, ufak tefek 
dertlerine 
gülebilmektedir; çünkü 
şu anda karşılaştığı 
dertler onlardan daha 
büyük, gerçek 
dertlerdir. Şimdi, 
kocasının indirmediği 
klozet kapakları canını 
daha az sıkmaktadır. 
Kadınlar için yedinci 
yıl boşanmalarının 
genel sebebi sosyal ve 
ekonomik meselelerdir. 
Erkekler içinse yedinci 
yıl boşanmalarının 
sebepleri daha ziyade 

bencilliktendir.
Son boşanma tehlikesi 
on beşinci yılda gelir. 
Bu kadar zaman 
doğru-dürüst geçindik
ten sonra onbeşinci 
yılda birden beliren bu 
son tehlike, en çok 
korkulması gerekeni
dir; çünkü bu seferki 
sebep ihtirastır. Kendi 
yaşlarında veya kendi
lerinden daha yaşlı 
kadınlarla evlenmiş 
erkekler, işe gidip 
gelirken tanıyıverdik- 
leri herhangi bir genç 
kadına kapılıp her şeyi 
unutabilirler. Aynı 
tehlike, yaşlı erkeklerle 
evlenmiş kadınlar için 
de geçerlidir.
Bu dördüncü döne
mecin tehlikesini atla
tan çiftler için evlilik 
hayatı genellikle başka 
bir tehlike göstermez, 
tabii çok müstesna 
haller hariç.

Dön Kuşum Yuvana

Yürek aşka gelip
Dağ, bağ, ovada gezinmek istedi
Dağda "çığ "dan
Bağda "dolu"dan hep vurgun yedi.
Yaşamak bir yana, inemedi bile ovaya
Tüyü yeni palazlanan
Yuvadan uçmaya zorlanan
Yavru kuşlar gibi
Ve sulak
Ve bereketli yeşil topraklar üzerinde dolandı 
durdu
Ve yine hep
Yeşilova üzerine hayaller kurdu...
Yeşilova parsellenmiş öbek öbek
Öbeklerde yayılıyor üç-beş kocagöbek
Ve su başında çok başlı ejder...
Beyinde ışık yakıldı
Işıkta tabu yıkıldı
Doyumsuz kocagöbekten
Ve de ejderden bıkıldı
Haydi kuşum!
Çık güneşin göbeğine, yıkan, süzül Yeşilova'ya; I 
Asıl senin olan yaşanası yuvaya!

HAÇ İN ™
Yazan : Zebercet COŞKUN

Bir şeyler sürüyorlar yukarıda. Birkaç kişi 
ağır bir şeyi sürüye sürüye çıkartıyorlar. 
Sonra yine ayak sesleri oldu, teneke 
tıkırtıları.. Yüksek sesle konuşuyorlar. Biz 
sessiz oturuyoruz yerimizde.

Şusıçanlar olmasa, Naime gibi uyur
duk buz de...

Gelip kulaklarımızı kemirsinler...
Sıçanlardan korkuyorum, Hayriye ablanın 

kucağına çıktım, kollarını belime doladı. 
Titriyor. Bacakları, kolları her yanları titriyor 
Hayriye ablanın.

Bekliyoruz, hep bekliyoruz. Gitmek bilmiy
or yukardakiler. Geziniyorlar... Tek tek, sonra 
beşi onu birden... Lambada gaz bitti, şimdi 
karanlıkta oturuyoruz. Sıçanlar daha 
yakınımızdan geçiyorlar. Hocalar ellerini 
şaplatıyorlar, ayaklarını sallıyorlar.

Ekmek alsaydık yanımıza! 
Su! demeğe başladım.

Dilim, damağım kurudu!..
Az daha sık dişini... Yalnız sen 

değilsin susayan...
Kollarım, bacaklarım sızlıyor, yüzlerce kilo 

, yük taşımışım sanki. Miss Cold'la Hayriye 
ablanın kucağına uzanmış yatıyorum oysa... 
Her yan karanlık... Mezar gibi... belki de 
mezardayım... Yılanlar, çıyanlar, gelip ağzımı 

ı burnumu alıp gidecek... Ah, ekmek! Şimdi de 
ekmeği düşünüyorum... Mezarda değilim... 
Ölülerin karnı acıkmazmış. Sacın üstünden 

I alır, verirdi annem... Sıcacık dürer, her birim- 
। ize bir dürüm... Mis gibi kokar.

Ekmek alsaydık keşke! 
ı - Su olsun almalıydık!

Bakalım ne kadar kalacağız?

Belim sızlıyor, birer yastık olsun 
getireydik!

Gitmediler bir türlü!..
Kilerde ne varsa sürüyüp, 

götürdüler...
Karanlığa gözümüz alıştı bir zaman sonra. 

Arada kalkıp geziniyoruz; kolumuzu 
bacağımızı çalıştırıyoruz.

Ben gidiyorum! dedi Miss Agopyan. 
Daha fazla dayanamayacağım... Ne olursa 
olsun!

Durdurdular Miss Agopyan'ı. Bir süre 
sonra da yukarda gürültüler kesildi.

Gidip bakalım! dedi Miss Cold.
Hem de bir lokma ekmek atarız 

ağzımıza..
Bulabilirsek!

Yine ayak sesleri, tavanlar yine gıcır
damağa başladı.

Miss Cold! Hey miss Cold! diye 
bağırıyor biri.

Bana sesleniyorlar...
Kızları isteyecekler...
Susun! Ses etmeyin! Bizi burada 

bulamazlar. Kızları ben ölmeden kimse ala
maz.

Hey Miss Cold!
Hey! Miss Cold! Derdesiniz?
Naime! Benim İsmail!
Ermeniler gitti!
Ağbeyim! Ağbeyim! Fırladım yerim

den.
Bubizimkiler! dedi Hayriye abla.

Kurtulduk galan!..
İndiğimiz gibi çıktık yukarı. Miss Cold yine 

en önde gidiyor. Dört köşe tahtayı itip, aral
adı, sonra düştü tahta yerine.

Çekin tahtayı! Buradayız!
Miss Cold?
Tahtayı çekin!
Hangi tahtayı?

Yine iteledi Miss Cold tahtayı, bir karış 
kadar bir aralık açıldı, bir el göründü ve mer

diven ışıdı. Gözlerimi yumdum, bakamıyo
rum.

Naime orda mı?
Ağbey! Burdayım!

Miss Cold'un elinden tutup,çıkardı 
ağabeyim. Oraya döşemenin üstüne oturttu 
onu. Birer birer çekti ötekileri, beni kucağına J 
aldı. Döşemenin üstünde bir süre oturuyoruz I I 
önce. Ben uzandım kaldım, gözlerim ışığa 
alışınca doğruldum. Ağabeyimden başka beş I 
on kalpaklı daha var.

Çabuğun! Sizi almak için indik!
Yeniden bir çıkış yaparlar, belli 

olmaz!..
Mektebi bize karşı kullanacaklar... 

sığınak yapacaklar...
Nereye gideceğiz? diye sordu Miss 

Cold.
Yukarı, çadıra.. Bu geceyi orda 

geçirirsiniz...
Sonra?
Düşünürüz... Bu gece geçsin hele! 

Sabah yukarı köylere çıkartırım sizi...
Mektebi bırakamam!..
Muharabebu... Bazı şeyler zorunlu 

olur... Olması gerekir... Biz çıkartacağız sizi, 
kendiniz çıkmazsanız...

Öte betenizi toplayın!
Beş on dakikayı geçmesin!

Mektebin içi karmakarışık. Yatak, yorgan 
yerlerde sürünüyor; un, bulgur dökülüp 
saçılmış ortalığa.

Çabuğun!
Miss Cold Bir o yana bir buyana koşuyor, 

sonunda bir tomar kağıt sıkıştırdı koltuğu 
altına. Kalın, kara mantosunu giydi bu yazın | 
sıcağında. Hayriye ablanın koltuğu altında 
bohçası var. Ben yalnız rugan ayakkabılarımı J 
aldım.

Hadiyin! diyor ağabeyim. Haşan 
onbaşı yukarı Tolambaç'a çıkaracak sizi... 
Orda beklersiniz...

Devamı Yarın...
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Kadınlardaki fefa nasıl mIîşiIif?
Kadın hastalıkların
da kistler, iyi huylu 
ve kötü huylu olarak 
ikiye ayrılırlar. Dr. 
Mebrure Altuğ, 
kadınlarda kist 
sorunu Mynet 
okurları için yazdı. 
Kadın genital organ
larının hepsinde 
görülebilir.
Görüldüğü yere 
göre adlandırılır ve 
yaptığı etkiye göre 
sınıflandırılır. 
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 yumutrahk- 
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 gerektirmez. 
Ultrason kontrol
leriyle ve kan test
leriyle takip edilirler. 
Bazen kendiliğinden 
küçülür, kabyolur. 
Bazen doğum kon
trol haplarından 
yararlanılır, bazen 
de gerileme olmaz 
büyümeye devam 
eder ve kendi ekseni 
etrafında burulma 
meydana gelirse 
ameliyatla alınması 
gerekebilir.
Çikolata kistleri 
dediğimiz 
endometrionalar da 
selim huylu 
(iyi huylu)over 
kistlerdendir.
Fakat endtometri- 
omalar kısırlığa ve 
aşırı adet sancıları
na neden olduğu 
için ameliyatla 
çıkarılmaları gerekir. 
Kistadenokarsinoma 
lar, habis huylu 
(kötü huylu)

över tümörlerinin 
bir çeşididir.
Bunun gibi histolo
jik özelliğine göre 
değişen çeşitli över 
(yumurtalık) tümör
leri vardır.
Yumurtalık kanser
leri sinsi seyreden, 
başlangıçta belirti 
vermeyen ve kadın 
kanserleri içinde en 
öldürücü tümör
lerdir. Tanısında 
ultrasyon, tomografi 
ve serolojik 
(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 

derinlemesine 
araştırmaya gidilip, 
kesin tanı yoluna 
gidilmelidir. 3 san
timetrenin üzerinde
ki herhangi bir 
oluşum takibe alınıp 
izlenmelidir.
Bir başka deyişle 
de, adet düzeninde 
herhangi bir 
aksama, düzensiz 
kanama, kasıklarda 
sancı, adet 
başlarken oluşan 
kasık ağrıları, ağrılı 
cinsel ilişki bize 
yumutrahklarda her
hangi bir kistik veya 
tümöral oluşumun 
varlığını düşündüre
bilir. Böyle durum
larda mutlaka ultra- 
sonografı yapılıp 
yumurtalıklarda 
kişt veya tümör 
olup olmadığı 
araştırılmalıdır.

Dikkat! Kayısının 
çekirdeğinde siyanür var

Çanakkale'nin 
Ayvacık ilçesinin 
Geyikli beldesinde, 
kayısı çekirdekleri
ni kırarak yiyen bir 
çocuk fenalaşarak 
hastaneye 
kaldırıldı ve dok
torlara zon anlar 
yaşattı. Doktorlar 
kayısı çekird
eğinde siyanür 
bulunduğunu 
belirterek, vatan
daşları uyardılar. 
Çanakkale'nin 
Ayvacık ilçesinin 
Geyikli beldesinde 
İsmail-Sevgi 
Gülen'in oğulları 
Nurtekin, çok sayı
da kayısı çekird
eğini taşla kırarak 
yedi. Bir süre 
sonra fenalaşan 
Nurtekin, 
Çanakkale Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Küçük 
çocuğun siyanür 
zehirlenmesi 
nedeniyle ölümle 

burun buruna 
geldiği anlaşıldı. 
Zehirin panzehiri 
'cyano kit' arandı, 
ancak bulunamadı. 
Dr. Semra 
Uğurgelen, 
Bergama'da 
siyanürle altın 
arayan Koza 
Madencilik'ten 
yardım istedi. 
Şirket 500 dolar 
değerindeki cyano 
kit'i bir ambulansla 
gönderdi. Ancak 
Nurtekin'in sürekli 
kustuğu için 
panzehire ihtiyaç 
kalmadı.
Ankara Üniversite
si Tıp Fakültesi 
Hastanesi Çocuk 
Yoğun Bakım 
Ünitesi'nden 
uzman doktor 
Tanıl Kendirli, 
kayısı çekirdeğinin 
zehirli olduğunu 
ve yenmemesi 
gerektiğini söyledi

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR
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Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
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Habaşgaz 5134546
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
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Ebru Gündeş coşturdu
I Siyah Altın Zeytin Festivali şenliklerinin son gününde sahne alan Türk Sanat Müziği’nin güzel 

’ sesi Ebru Gündeş, binlerce Gemlikli hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Gündeş’i hayranları 
‘Sen Allah’ın bir lütfusun’ pankartları ile karşıladı. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 2’de
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2005-2006 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle, dün tören düzenlendi

Ders zili çaldı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kredi kartları
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan 

I Aygün, aykırı çıkışlarıyla yıllardır ülke gündemine 
gerçekçi açıklamalarıyla oturuyor.

Aygün, ülke yararına, halkın yararına olan her 
konuda verilerle ve kanıtlarla konuşuyor.

AB konusundaki uyarıları, bankaları ile ilgili 
açıklamaları hep ilgi topladı.

Önceki gün kredi kartları konusunda yaptığı
I açıklama, uzun zamandan beri hükümetlerin
l dikkatlerini çektiği konuydu.

Aygün’ün açıklamasında şunları söyledi:
“Tükef/c/y/ silkeleyen kredi kartları faizleri vatan

daşı dut gibi ağacın dibine düşürdü. Kart sahibi 133 
I bin kişi borcunu ödeyemez duruma düşmüşse, 
' bankaların kara listelerinde 800 bin kişiye dayan

mışsa, vatandaş kart başına 550 dolar, kişi başına 738 
ı dolar borçlu duruma gelmişse, lami çimi yok bu kredi 

kartlan krizidir."
Aygün’ün açıklamalarında ödenemeyen kredi 

kartı borcunun tutarı 1 katrilyon 73 trilyon liradır.
Bankalar taşıt kredilerini aylık 1.25’lere, tüketi- 

I çi kredilerini 1.90’lara çektiği günümüzde, kredi 
kartlarından aldıkları aylık faiz aylık yüzde 6.5 tir.

1.90 ile bir tüketici kredisi veya ihtiyaç kredisi 
alan bir vatandaş yılda 22.8 faiz öderken, aynı 
bankadan kredi kartı kullanarak para kullanırsa yıl- 

I lık yüzde 78 faiz ödemektedir.
I Burada bir haksızlık ve adaletsizlik yatmak- 
I tadır.

Adeta kredi kartı kullananlara ceza verilmekte- 
I dir.

Sokak ortasında kredi kartı dağıtanlar geliri 
I düşük olan her vatandaşa kart vererek bilerek 
I onları batağa itmektedir.

Banka facialarını yaşamış olan bu toplum şimdi 
kredi kartı faciasına doğru gitmektedir.

Unutmayalım, TÜFE'de yıllık yüzde 7.91, kredi 
kartlarında ise yıllık faiz yüzde 78 aradaki fark 

I bankaların vurgunu....

12-16 Eylül tarihleri arasında İlköğretim Haftası’nın başlaması nedeniyle, 
Atatürk Anıtı’na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu. TSO Gazi 
İlköğretim Okulu’nda düzenlenen törenlerde konuşan İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül, “Gemlik’te durumu iyi olanlar var, eğitime katkıda bulun
abilirler. Elli kişi biraraya gelse bir okul yaptırabilirler’’ dedi. Sayfa 3’de

Gemlik’in sorunları 
masaya yatırılacak 
AK Parti İlçe Başkanlığının organize ettiği yerelde 
ve genelde seçilmiş ile atanmışların biraraya 
geleceği toplantı düzenlendi. AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin, yarın saat 17.oo’de Belediye Kültür 
Merkezi'nde yapılacak olan toplantıya, AKP 
Grup Başkan vekili Faruk Çelik*in toplantıya 
katılacağını söyledi. Toplantıda, ilçenin sorunları 
masaya yatırılacak, düşünceler alınacak ve 
projeler görüşülecek. Haberi sayfa 7’de

BTSO AB Bilgi Bürosu tarafından Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda tarım konusunda toplantı yapıldı

AB’nin tarım 
politikası anlatıldı 
BTSO AB Bilgi Bürosu tarafından düzenlenen 
AB'nih Tarım konusundaki yürüttüğü 
çalışmaların anlatıldığı toplantı beklenen ilgiyi 
görmödi. Toplantıya, BTSO AB Bilgi Bürosu 
Müdürü Aytaç Coşkun ve 9 Eylül Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar Uysal konuşmacı 
olarak katıldılar. Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


13 Eylül 2005 Sah

jj Haftada İki■r ____________
Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.ozcanvural.tk

Suçlu ayağa kalk...!
Olaylara bakış açımız gittikçe çok da 

ratıyor, basitleşiyor..
Öyle uyduruk sebebler buluyor ve 

halkı uyutuyoruz ki, bazen kendimiz de 
bu uyduklarımıza kendimiz de inanıyoruz.

Mersin de bayrağımız yakıldı, yırtıldı, 
Asker taş attılar.

Memleket ayağa kalktı. Sonra kimin 
yüzünden olduğunu ilan ettiler... İki 
VELED ...

Deprem oldu 50 bin kişi öldü , bin
lerce ev yıkıldı, hasarlı...

Bunların sorumlusu olarak birini 
yakalyıp hapse koyduk.

Veli Göçer... hani diğerleri..
Edirne'de hastanelerde bebeler öldü. 

Hiç utanmadan bisküvi kolilerine koyup 
gömdüler. Yetkililer araştırdık ihmal yok 
diyorlar. Peki neden bu yavrular öldü. 
KLİMA ‘ dan..( Klimayı kuran -bakımı 
yapan bile değil.)

Bizim eskimiş, dandik vagonlarla 160 
km. hız yaptırdılar.

İlk virajda hepsi sîzlere ömür..
Kim bu işte suçlu.. MAKİNİST., sanki 

hızlı tren projesini bu gariban makinis
tim yaptı.

Yollar da her gün en az J0 - 15 
insanımız ölüyor. Görüyor, duyuyor bu 
yollar da dolaşıyor,yalnız içi yananlar 
ağlıyor, bağırıyor. Kim sorumlu..?

TRAFİK CANAVARI...
Ekonomi bozulursa, enflasyon 

canavarı.
Bu canavarları ne zaman yetiştirdik.? 

Hep karşımıza çıkıyorlar.
Hatta sorumlu olmayan sorumlumuz

da var. Milli takım oynayıp yeniliyor. 
Suçlusu kim. ? Takıma alınmayan 
HAKAN ŞÜKÜR..

Son günler de olan , ortaya çıkan 
meselelerin çözümü ;

Suçlusunu bulmak çok kolay... İşte 
bazıları..

Domatesleri - biberleri Ruslara 
kakalayamıyoruz : Sinekten.

Deli dana Türkiye ‘ye geliyor. : İnek
ten.

Hormonlu tavuk yemiyoruz. Erman 
Toroğlundan.

Evleri su basıyor : Yağmurdan.
Ormanlar yanıyor : Sigaradan.
Alanya ‘da gemi batıyor : Dalgadan.
Peki bu durum da Türk halkı hayatta 

kalmayı nasıl başarıyor. : ALLAH’tan...

ADNAN TURAN 
Her türlü araç devir 

Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, 
Fenni muayene 

Sigorta işlemleri yapılır.
Ğj'Ûi'J'â 'j&terkâzâÖ 

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

Ebru
s>yfı 2

Siyah Altın Zeytin Festivali 
şenliklerinin son gününde sahne 

alan Türk Sanat Müziği’nin güzel sesi 
Ebru Gündeş, binlerce Gemlikli 

hayranına unutulmaz bir gece yaşattı

Seyfettin SEKERSÖZ

Siyah Altın 
Zeytin Festivali 
etkinliklerinde 
Gemlik'e gelen Ebru 
Gündeş sevenlerine 
unutamayacakları 
gece yaşattı.
İskele Meydanındaki 
Festival alanını 
tamamen dolduran 
halk, Türk Sanat 
Müziğinin güçlü 
sesi Erbu Gündeş'i
bekledi.
Meydanı dolduran 
binlerce insanın yanı
sıra çevredeki 
evlerin balkonlarının 
da tamamen dolduğu 
geceye alkışlarla 
gelen Gündeş, seven
lerinin açtığı "Sen 
Allahın bir lutfusun" 
posterleriyle 
karşılandı.
Güçlü sesiyle ilk kez 
Gemlikli sevenlerinin 
karşısına çıkan Ebru 
Gündeş, birbirinden 
güzel eserleri 
seslendirirken meydan 
"Seni Seviyoruz Ebru" 
sesleriyle inledi.^ 
Sahnede kaldığı süre 
içinde hayranlarının 
arzuladığı şarkıları 
seslendiren Ebru 
Gündeş'e en büyük 
destek İse Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'tan geldi.
Festivali renklendirdiği 
için sanatçıya çiçek 
veren Başkan Turgut, 
"Her yıl bir önceki 
yıldan daha iyisini 
yapmak istedik.
Ancak en büyük 
sanatçıyı getirdikten 
sonra daha iyisini 
nasıl yapacağız" 
demesi Ebru 
Gündeş'i mutlu 
etmeye yetti.
Başkan Mehmet

Turgut'tan zeytinyağı, 
zeytin ve zeytinyağı 
sabunu isteyen 
Gündeş'e Başkan 
Turgut, zeytin ağacını 
simgeleyen plaket ile 
torba içinde zeytin, 
zeytinyağı ile 
sabun hediye etti. 
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül'de 
Çeşme Kaymakamlığı 
yaptığı sırada bir 
çok kez izleme
fırsatı bulduğunu 
söylediği Ebru 
Gündeş'i Gemlik'te

Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi 
Ebru Gündeş, Gemlik’teki binlerce 

hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

görmekten 
mutlu olduğunu

dile getirerek, >.
kendisine hediye verdi
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2005-2006 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle, dün tören düzenlendi

Ders zili çaldı
12-16 Eylül tarihleri arasında İlköğretim Haftası’nın başlaması nedeniyle, Atatürk Anıtı’na 
çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu. TSO Gazi İlköğretim Okulu’nda düzenlenen 
törenlerde konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Baygül, “Gemlik’te durumu iyi olanlar var, 
eğitime katkıda bulunabilirler. Elli kişi biraraya gelse bir okul yaptırabilirler” dedi.

ttl.

verdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

2005-2006 eğitim- 
öğretim yılı 
düzenlenen 
törenlerle başladı. 
Yeni eğitim-öğretim 
yılı nedeniyle, 
ilk tören Atatürk 
Anıtı’nda yapıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Tank 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un ve okul 
müdürleri ile öğren
cilerin de katıldığı 
törende, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'in 
sunduğu çelenk'in 
ardından saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı okundu.
İkinci tören Ticaret 
ye Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu’nda 
yapıldı. Protokolün 
hazır bulunduğu 
törende konuşan 
Okul Müdürü Bilal 
Balcı, İlköğretimin 
öğrencinin hayatına 
yeni bir pencere 
açtığını belirterek, 
"İlköğretim mutlu
luğa açılan ilk 
kapıdır. Siz öğrenci
lerin dünyayı 
tanımanızda ilk 
basamaktır" dedi. 
Gazi İlköğretin 
okulunun deprem 
sonrasında hasar 
görmesinin ardından 

yapımını üstlenen 
TSO Başkanı Kemal 
Akıt'ta yaptığı 
konuşmada, "Her 
şeyi devletten 
beklememe felsefesi 
ile tüm yurtta 
olduğu gibi Gemlik'te 
de eğitime katkı 
amacıyla depreme 
dayanıklı bir 
okulu öğrencilere 
kazındırmanın 
mutluluğunu 
yaşıyoruz" 
diye konuştu. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'de yaptığı 
konuşmada, bu yıl 
tüm etkinliklerin 
İlköğretim Haftası 
nedeniyle 12-16 Eylül 
tarihleri arasında 
yapılacağını 
belirterek, "Eğitimin 
amacı topluma 
sağlıklı bireyler 
kazan d ırmaktır. 
Okullar her öğretim 
yılı başında dikkatleri 
üzerine çeker, 
ıssız mekanlar bir 
anda canlanır." 
şeklinde konuştu. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 
eğitimin önemine 
değinerek, Belediye 
olarak yen çıkan 
yasayla okullara 
daha çok yardım 
etme imkanı 
bulduklarını söyledi. 
Turgut, çevre yolu 
arkasında belediye 
tarafından parası

ödenerek alınan 
arsayı Milli Eğitime 
İlköğretim okulu 
yapılması kaydıyla 
verdiklerini söyledi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada, eğitim 
alanında hayırsever 
insanlarımızın 
yardım ve katkılarına 
ihtiyaç duyulduğunu 
belirtti. Kaymakam 
Baygül, "Gemlik'te 
durumu çök iyi 
olanlar var, 
ailelerinin yada 
kendilerinin harca
malarından kısarak 
eğitime katkıda 
bulunabilirler.

Elli kişi bir araya 
gelse bir okul 
yaptırırlar, dahası ek 
sınıf yapabilirler." 
şeklinde konuştu. 
Törenin güneş 
altında yapılması 
nedeniyle öğrenci
lerin zorlandıkları 
görülürken bazı 
öğrenciler ise, 
çareyi yere 
çömelerek güneşten 
korunmaya çalıştılar. 
İlköğretim Haftası 
nedeniyle düzenle
nen törende ayrıca 
öğrenciler şiir 
okurken, okul 
korosu davetlilere 
mini bir konser verdi.

2005-2006 eğitim ve öğretim yılının başlaması 
nedeniyle, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 

Ercümen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu
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BTSO AB Bilgi Bürosu tarafından Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nda tarım konusunda toplantı yapıldı I

AB’nin tarım politikası anlatıldı !
Seyfettin ŞEKERSÖZ

BTSO AB Bilgi 
Bürosu tarafından 
düzenlenen AB’nin 
Tarım konusundaki 
yürüttüğü 
çalışmaların 
anlatıldığı toplantı 
gerekli ilgiyi görmedi. 
Gemlik TSO 
Salonu’nda yapılan 
toplantıya, Oda 
Başkanı Kemal Akıt 
ile Meclis Başkanı 
Haşan Sözüneri'nin 
yanı sıra az sayıda 
katılımcı oldu.
BTSO AB Bilgi 
Bürosu Müdürü AB’nin tarım

ENEN Salibe tali
Balık tutma zevkini

Her çeşit balık ağları 
* Sakana Misina Ağları 
* ip Ağ 
. Fanya
*** Mantar, kurşun

İp Çeşitleri
•s Sandal Malzemeleri
* Kürek
* Çapa 
✓ Macun

Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

bizimle yaşayın..

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

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

Aytaç Coşkun'un da 
katıldığı toplantıda 
9 Eylül Üniversitesi 
Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Yaşar 
Uysal konuşmacı 
olarak katıldı.
Bu tür toplantıların 
öncelikli olarak 
ilçelerde yapılmakta 
olduğunu söyleyen 
Aytaç Coşkun, 
konunun AB'ye 
üye ülkelerde 
yaşanan tarım 
politikaları 
olduğunu söyledi. 
AB'YE 
UYUMLU MUYUZ? 

politikası hakkında 
bilgi veren 
Doç. Dr. Yaşar Uysal, 
Türkiye'de AB 
kriterlerine uyumlu 
en az çalışmanın 
tarım alanında 
yapıldığını söyleyen 
Uysal, "Bunu 
yapmadığımız 
için de maalesef 
geç kaldık. AB ise en 
büyük yatırımını 
tarıma kaydırdı, 
bundaki düşünceleri 
ise ikinci dünya 
savaşında ölen 
insanların yarısının 
açlıktan ölmeleri oldu. 
120 bin sayfalık 
AB yasalarının 
yarıdan fazlası 
tarıma aittir. AB 
Tarımda ne yaptı, 
neyi başardı onu iyi 
bilmeliyiz" dedi. 
AB’nin yılda 45 
milyar Euro civarında 
bir parayı sadece 
tarım alanlarını 
desteklemek için 
dağıttığını söyleyen 
Uysal, Türkiye'nin

BTSO AB Bilgi Bürosu tarafından düzenlenen Ticaret ve Sanayi Odası’nda AB’nin 
Tanm konusundaki yürüttüğü çalışmaların anlatıldığı toplantıya katılım az oldu.

ise, sadece 2.5 milyar 
Euro harcamasının 
tarıma olan ilgisizliği 
açıkça ortaya çıktığını 
söyleyen Uysal, 
"AB Tanmda ne 
kadar başarılıysa 
Türkiye aksine o 
kadar başarısız 
olmuştur" dedi. 
AB’nin tarım alan
larında üye ülkelere 
yaptığı desteğin yanı 
sıra fiyat politikası da 
yürüttüğünü söyleyen 
Uysal, "Tüm AB 
ülkelerinde tanm 
alanında çalışan işçi 
sayısı 6.5 milyon iken 
sadece Türkiye'de bu 
kadar işçi çalışıyor. 
Tüm AB ülkelerinin 
toprağına eşit 
Türkiye'ye bu nedenle 
tarım desteği 
vermek istemiyorlar" 
şeklinde konuştu. 
AB'de tarım alanında 
çalışan işçi oranının 
yüzde 6 olduğunu 
söyleyen Uysal, 
Türkiye'de ise 
bu rakamın yüzde 
35'lerde olduğunu 
bildirdi.
AB ülkelerinde 
bir çiftçinin yaptığı 
işte çevreye zarar 
vermediğini ispat

etmesi gerektiğini 
söyleyen Yaşar Uysal, 
"Tarımda kullanılan 
ilaçların çok iyi 
yapılması gerekiyor, 
AB ülkelerinde 
yapılan ilaçlama 
bizim yaptığımızdan 
çok değişik oluyor" 
diye konuştu.
ZEYTİN DÜNYADA 
YERİNİ BULUYOR 
Bu toplantının 
Gemlik'te yapılış 
amacının zeytinle ilgili 
olduğunu bildiren 
Uysal, Amerika dahil 
tüm dünyada özellikle 
zeytinyağının ilaç 
gibi kullanıldığını ve 
faydasının çok 
büyük olduğunun 
bilinmeye başladığını 
söyledi.

Üretimi her geçen yıl 
fazlalaşan ve aynı 
oranda fiyatı 
düşrpeyen tek ürünün 
zeytinyağı olduğunu 
ifade eden Uysal, 
zeytin ve 
zeytinyağının en fazla | 
üretilen ülkeler olan 
İspanya, İtalya ve 
Yunanistan'ın bu 
konuda başı çektik
lerini söyledi.
AB'de uygulanan 
tarım politikaları 
hakkında az sayıdaki I 
katılımcıya bilgi veren I 
9 Eylül Üniversitesi 
Öğretim Üyesi 
Doç Dr. Yaşar Uysal, I 
toplantının sonunda 
konu hakkında 
yöneltilen sorulan 
cevapladı.

SEKRETER ARANIYOR
Dondurulmuş gıda sektöründe faaliyet gösteren 
ihracat-ithalat yapan firmamızda çalışmak üzere 

İngilizce bilen deneyimli sekreter alınacaktır '
Adayların fotoğraf başvuru cv lerini 0 224 587 78 25 
numaralı faxa veya namsalgida@superonline.com. 

internet adresine göndermeleri rica olunur. 
Başvurular gizli kalacaktır.

mailto:namsalgida@superonline.com
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Optimistler kupalarını aldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in düşman 
işgalinden kurtuluş 
şenliklerinde 
düzenlenen
Optimist yarışlarında 
derece alanlar 
kupalarını aldı.
Gemlikspor Yelken 
Kulübü'nün 
düzenlediği yarış
malarda genç 
optimistçilerin 
kullandıkları 

tekneler denizde 
birer kuğu gibiydiler. 
Körfeze uzun 
yıllar aradan 
sonra açılan 
Yelken Kulübü’nde 
yetişen gençler 
denizde yaptıkları 
gösterilerle de 
özellikle çocukların 
ilgisini çekiyor.
Yarışmalarda derece 
alan optimistçilere 
kupaları Festival

etkinliğinde 
düzenlenen 
Ebru Gündeş 
konserinden önce 
verildi.
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Tank Kurmay Albay 
Nihat Şengezer ve 
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut 
derece alanlara 
kupalarını verdiler.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus — 
kazan

- - - - - - - - - KLİMA
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALAHDIRMA

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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Gemlik Elazığlılar Derneği Başkanı Vedat Say, ilçedeki rahat ve huzuru 
bozmak isteyenlerin tahriklerine kapılmayacaklarını belirtti. 

“Gemlik’te huzurun
bozulmasını i

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Elazığlılar 
Derneği Başkanı 
Vedat Say, ilçedeki 
rahat ve huzuru 
bozmak isteyenlerin 
tahriklerine kapıl
mayacaklarını 
belirterek, Gemlik'in 
düşman işgalinden 
kurtuluşunun 83. 
yılını hep birlikte 
kutladıklarını söyledi. 
Dernek Başkanı 
Vedat Say, bütün 
vatandaşlar gibi 
kendilerinin de son 
dönemde ülkedeki 
olayları büyük bir 
kaygı içinde takip 
ettiklerini belirterek 
güvenlik güçlerinin 
fedakar çalışmaları 
sayesinde beklenen 
tatsızlıkların yaşan

madığını söyledi. 
Emniyet güçlerine 
bu yönde destek 
verdiklerinin de altını 
çizen Say, "Özellikle 
geçen hafta ilçem
izde bir terör 
örgütünün 
yandaşları tarafından 
eylem yapılmak 
istenmesi Gemlik 
ilçesindeki rahatı ve 
huzuru bozmak

amacıyla yapılmak 
istendiğini 
düşünüyoruz. 
Gemliğimize yurdu
muzun dört bir 
köşesinden iş ve aş 
amacıyla gelip yer
leşen bizler burada 
rahat ve huzur içinde 
yaşamaktayız. 
Biz gerektiğinde 
vatanımız için birer 
asker olmasını bilen 

bir milletin evlat
larıyız, yine gerekirse 
bizde Atamızın yap
tığını yapmakta geri 
durmayız, ancak bu 
ve benzeri pro
vokasyonlarla 
ülkemizde ki huzur 
ve kardeşliği bozmak 
isteyen odakların 
oyununa gelmek 
istemiyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Emniyet güçlerinin 
her zaman halkın 
güvenini sağlayabile
cek güçte olduğunun 
bilinmesini isteyen 
Vedat Say, "Onları 
aldıkları önlemler 
için kutluyoruz, 
vatandaşlarımızın da 
bu tür provokasyon
lara karşı sağ duyulu 
ve dikkatli olmalarını 
istiyoruz" dedi.

Telafer’de
operasyonlar sürüyor

Irak'ın kuzeyindeki 
Telafer’de ABD ve 
Irak askerlerinin 
direnişçilere yönelik 
operasyonları 
sürüyor.
Telafer kentinde 
Amerikan ve Irak 
askerleri tarafından 
yürütülen ve 
direnişçileri hedef 
alan askeri harekat 
neticesinde halk, 
evleri boşaltırken ilk 
belirlemelere göre 
145 direnişçi ölü 
olarak ele geçirildi. 
Telafer kentinde 
yaklaşık 3 haftadan 
bu yana operasyon
lar devam ederken 
bu sabah saat

lerinde Samarra böl
gesinde büyük bir 
operasyon başladığı 
öğrenildi.
Saldırılar 
çerçevesinde kenti 
boşaltan halk, şehir 
çevresindeki çadır 
kentlerde yaşıyor. 
Direnişçilerin, 
boşaltılan evlere ve 
yollara çok sayıda 
bombalı tuzak kur
duğu öğrenildi. 
Geçtiğimiz hafta, 
direnişçilerin 
Telafer’de yola yer
leştirdiği bir mayına 
çarpan askeri araç
taki ABD asker
lerinden biri hayatını 
kaybetmişti.

RAMAZAN YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

BİR GÜNDE TESLİM EDİLİR

32 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

l BAY MUSTAFA ÖZALP
| EMLAK'TAN
| Her Çeşit Emlak
| Alım,Satım ve Kiralama 

Hizmetleri
| =>4Daire ■=> Dükkan !
i ■=> Zeytinlik ■=> Arsa
| ■=> Villa ■=> Arazi

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK h KİRALIKLARINIZ

İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, 
Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

Satılık Daire

I
120m2 Asansör ve Kaloriferli, 

I. Kordonda Satılık Daire
Tel:513 24 74 Fax: 514 10 21

GEMLİK / BURSA

ABONE OLDUNUZ MU? I 
rtnlTTTl OKUYUN - OKUTUN j 

llüjff] abone olun 1
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AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, toplantıya AKP Grup Başkan vekili Faruk Çelik’in toplantıya katılacağını söyledi

Gemlik’in sorunları masaya yatırılacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti İlçe 
Başkanlığının 
organize ettiği , 
yerelde ve genelde 
seçilmiş ile 
atanmışların bir 
araya geleceği 
toplantı düzenlendi. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde yarın 
yapılacak toplantı 
saat 17.00 de 
başlayacak.
Toplantı hakkında 
bilgi veren 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin,

toplantıya, 
AKP Grup 
Başkanvekili 
Faruk Çelik,

Bursa Milletvekilleri, 
Oda başkanları ile 
Muhtarlar ve İl 
Müdürleri ile ilçede

bulunan ilgili birim 
müdürlerinin 
katılacağını söyledi. 
Gemlik'te ilk kez 
yapılacak toplantının 
siyasi bir amaç 
taşımadığını ifade 
eden Şahin, 
sadece sorun ve 
düşüncelerin 
görüşüleceğini 
söyledi.
Gemlik'te en iyi ve 
güzeli yapmak için 
çaba sarf ettiklerini 
söyleyen Şahin, 
"Seçilmeşlerle atan
mışlar ilk kez bir

araya gelerek ilçenin 
sorunları masaya 
yatırılacak, 
düşünceler alınacak 
ve varsa projeler 
görüşülecek" dedi. 
DEDİKODULARI 
KINIYORUM 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, son zamanlar
da partisi ve kendisi 
hakkında çıkarılan ve 
asılsız olduğunu 
söylediği 
"Marmarabirlik'te 
seçim için liste 
oluşturuyor"

dedikodularının kabul 
edilemez olduğunu 
söyledi.
Asılsız ve maksatlı 
çıkarıldığını 
söylediği bu 
dedikoduların 
gerçeği yansıt
madığını söyleyen 
Enver Şahin, 
"Ne oda seçimleri, 
ne de Marmarabirlik 
seçimleri için 
girişimde bulun
madık, bu tür 
seçimlere de 
girmeye niyetimiz 
yoktur" dedi.

Ankara, 3 Ekim’den En ucuz ‘dogalgaz’
tedirgin degi Bursa ve Eskişehir’de

Ankara, Türkiye'nin 
AB ile müzakere 
sürecini resmi 
olarak başlatacak 
Müzakere Çerçeve 
Belgesi'nin onaylan
masına ilişkin bir 
tedirginlik ya da 
endişe duymuyor. 
Dışişleri Bakanlığı 
yetkilileri, bugün 
Financial Times 
gazetesinde yer 
alan "Kıbrıs Rum 
kesiminin tanınması 
tartışmalarının 
ardından ortaya 
çıkan anlaşmazlığın, 
AB dönem başkanı 
İngiltere ile 
Fransa'nın araların
da sağladıkları 
anlaşmayla aşıldığı" 
yönündeki haberleri 
değerlendirdiler ve 
"Müzakere Çerçeve 
Belgesi'nin onaylan

mayacağına dair en 
ufak bir emare 
olmadığını" kaydet
tiler.
AB dönem başkanı 
İngiltere'nin AB 
içinde bir uzlaşı 
arayışı içinde 
olduğunu, bu 
nedenle tüm AB 
üyeleriyle tek tek 
görüştüğünü ifade 
eden kaynaklar, 
müzakerelerin 

başlamasına ilişkin 
endişeleri 
olmadığını belir
tirken, 3 Ekim'de 
müzakerelerin 
başlayacağını kesin 
olarak söyleye
bilmek için 
Müzakere Çerçeve 
Belgesi'nin AB 
dışişleri bakanları 
tarafından onaylan
ması gerektiğini de 
hatırlattılar.

•f

Doğalgaz, konutlarda 
en ucuz yakıt olma 
özelliğini koruyor... 
Konutlarda en ucuz 
yakıt sıralamasında 
Bursa ve 
Eskişehir'deki doğal- 
gazı bin kilokalori 
üzerinden 0.0576 
YTL ile Eskişehir'de 
kullanılan Soma 
kömürü izlerken, 
Ankarahlar kullandık
ları 0.0610 YTL 
maliyetli doğalgaz ile 
dördüncü, İstanbul
lular da 0.0613 
YTL'lik doğalgaz ile 
ucuz yakıt kul
lanımında beşinci 
sırada yer alıyor. 
Söz konusu illerde 
doğalgaz kul
lanımının ortalama 
verimliliği ise yüzde 
93.Konutlarda en 
pahalı yakıtı, İstan
bul'da 0.2918 YTL'ye 
kullanılan motorin 
oluşturuyor.

Bu arada en ucuz 
yakıt sıralamasında 
başı çeken 
Eskişehir ve 
Bursa'da kullanılan 
doğalgaz, İstanbul'
da kullanılan 
motorinden yüzde 80 
oranında daha avan
tajlı. Buna göre, 
motorin, doğalgaz- 
dan 5 kat daha 
pahalı. 
Sanayide durum 
Sanayide en ucuz 
yakıt, ortalama veri
mi yüzde 93 ve 
maliyeti 0.039978 
YTL olan OSB pros
es, buhar ve elektrik 
üretimi olarak 
belirlendi.
Bunu, Botaş'ın 
1000 kilokalori 
üzerinden
0.041215 YTL ile 

Botaş'ınsanayilere 
kesintisiz sağladığı 
doğalgaz, 
0.045035 YTL ile

Eskişehir'de kul
lanılan Soma 
kömürü, 0.045180 
YTL ile İGDAŞ'ın 
kesintisiz doğalgazı, 
0.049052 ile 
Ankara'da kullanılan 
ithal Güney Afrika 
linyit kömürü, 
0.049128 YTL 
ile İstanbul'da kul
lanılan ithal Sibirya 
linyit kömürü izledi. 
Konutlarda olduğu 
gibi motorin 
0.244364 YTL'lik 
kullanım maliyeti 
ile sanayide de en 

pahalı yakıtı 
oluşturdu.
Motorine göre 
kıyaslandığında, 
sanayide ucuz yakıt 
sıralamasında ilk 
sırada yer alan OSB 
proses, buhar ve 
elektrik üretiminin 
yüzde 84 oranında 
daha ucuz olması 
dikkat çekti.

Kendi evlerinde, 
yaşlı bayan veya çocuk bakılır. 

Tel: 0 .543 835 52 73

GEMLİK
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Erdoğan’a suikast düzenlenecekti
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
2005-2006 eğitim-öğre- 
tim yılının açılışını yap
tığı Linyit İlköğretim 
Okulu'nda, silahlı 
protestocu paniği 
yaşandı. Mersin'den 
Kütahya'ya geldiği öne 
sürülen tabancalı bir 
kişi, tören alanının 
dışında slogan atmak 
isterken gözaltına 
alındı.
Başbakan Erdoğan, 
Linyit İlköğretim 
Okulu'nun ardından 
işadamı Nafi Güral 
tarafından 6 trilyon lira 
harcanarak yaptırılan 
Fen Lisesi'nin açılış 
törenine katıldı.
Erdoğan, geçmişte 
hortumculara giden 
paraların bugün hak 
sahibi olan vatandaşa 
ve çocuklarına kitap 
olarak geri döndüğünü 
söyledi. Başbakan 
Erdoğan, zamanında 
saman kağıdından tek
sir bulduklarında 
kendilerini şanslı 
olarak gördüklerini 
belirterek, "Şimdi 1. 
kalite kağıttan yapılmış 
kitaplar öğrencilerin 
sıralarında bekliyor" 
dedi.
Milli Eğitim Bakanı

EFE MOTOR 
SİSBÎL - BBSSSZ.

vctkİlİ e/trii

M kartına 12-18 ay taksitle 
50-100-125-150 CC 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

Hüseyin Çelik ise 
beyin gücünü, kalkın
manın bir unsuru 
olarak gördüklerini 
belirterek, "Türkiye 
olarak dışardan hazır 
teknoloji alan bir ülke 
olamayız. Biz mutlak 
suretle bilim üretmeli, 
onu teknolojiye uygu
lamalı ve başkasına 
satmalıyız. Bu yıl ilk 
defa TÜBİTAK'ın 
bütçesine 450 trilyon
luk ek kaynak koyduk" 
şeklinde konuştu. 
Bakan Çelik, eğitime 
destek kampanyasında 
hayırseverlere müra
caat ettiklerini ve geri 
çevrilmediklerini ifade 
ederek, "Halk, bizim 
mesajımızı çok iyi 
anladı. Biz, devlet 
anlayışıyla her türlü 
fedakarlığı yapıyoruz. 
Başbakanımız, 'Bu 
ülke adına dilencilik 
yaparım bundan 
gocunmam' dedi. Aynı 

şeyi ben de söylüyo
rum. Geçmiştekiler 
yapmadı diye kimse 
'Niye yapmadın?' 
demedi. Buna bak
madan, geceli gündü
zlü koşmaya devam 
edeceğiz, çalışmaya 
devam edeceğiz" 
değerlendirmesini 
yaptı.
SİLAHLI SALDIRGAN 
GÖZALTINA ALINDI 
Başbakan Erdoğan'ın 
yeni eğitim-öğretim 
yılının açılışını yaptığı 
Linyit İlköğretim 
Okulu'nda silahlr bir 
protestocu gözaltına 
alındı. Tören alanının 
dışında bulunan M.B. 
(32) adlı şahıs, ruhsat
sız silahla yakalandı. 
"Şehitler ölmez" şek
linde slogan atmak 
istediği öne sürülen 
Mersinli genç, koru
malar tarafından etki
siz hale getirildi ve 
gözaltına alındı.

Sayfa 8

CHP, Meclis’i toplantıya çağırdı
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, 
teröristbaşı Abdullah 
Öcalan'ın Imrah'dan 
terör uygulanması 
konusunda talimat 
vermesinin 
demokrasinin bir 
parçası olarak değer
lendirilmesinin yanlış 
olduğunu söyledi. 
Baykal, TBMM'yi terör 
olayları konusunda 
toplantıya çağıracak
larını kaydetti. 
Baykal, partisinin 
Merkez Yönetim 
Kurulu ve Grup 
Yönetim Kurulu'nun 
yaptığı ortak toplantı 
sonrasında bir basın 
toplantısı düzenledi. 
Türkiye'nin bir süredir 
çok tehlikeli bir çatış
ma ortamına doğru 
sürüklendiğini 
belirten Baykal, bu 
gelişmeleri derin bir 
kaygıyla izlediklerini 
söyledi. Yeni şekil
lenen terör ortamının 
temel karakteristiğinin 
şekillenmeye 
başladığını ve bunun 
altındaki temel 
anlayışın, terör uygu
lamalarının belli bir 
siyasi projeyle doğru
dan ilgili olduğunun 
görüldüğünü belirten

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELER Hulusi 
ATEŞ

Marshall, Akçalı inşaat boyalan 
Sıhhi Tesisat Malzemeleri 
Kat Kaloriferi 
Doğalgaz Sobası
Kalorifer Petek ve Malzemeleri
Baymak Kombi ve E.C.A 
Banyo Dolabı

DOĞALGAZ DÖŞEME, MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 
ONARIM İŞLERİ - BOYA BADANA İŞLERİ 

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

Tel: (0.224) 513 68 30

Baykal, "Yaşanan 
terörün ayrılıkçı bir 
terör olarak uygulan
maya başladığı 
netleşmektedir. Bu 
netleşme, terörü 
uygulayanların 
ifadelerinden de 
anlaşılmaktadır" dedi. 
Terörün eskiden 
devletin güvenlik güç
lerini etkisiz kılmak 
için gerçekleşen 
çatışmalar şeklinde 
olduğunu, ancak 
şimdi yeni bir terör 
tablosu oluştuğunu 
ifade eden Baykal, 
"Artık toplumu tedir
gin eden, suikastlar, 
patlamalar şeklinde 
bir terör ortaya çık
mıştır. Demiryollarına, 
karayollarına, özellik
le turizm bölgelerine 
terör uygulamaları 
gerçekleştirilmiştir ve 

terör artık silahlı 
çatışma olmaktan 
kitlesel bir çatışma 
olmaya doğru sürük
lenmiştir" şeklinde 
konuştu.
Türkiye'nin bin yıldır 
sürdürülen beraber
liğinin bu tür olaylarla 
bir anda kaybe
dilmeyeceğim de dile 
getiren Baykal, bu 
olayların önlenmesi 
için, olanların doğru 
değerlendirilmesi ve 
doğru politikaların 
kararlılıkla uygulan
ması gerektiğini 
söyledi. Hükümetin 
sergilediği tavrın •• 
güven verici bir tavır 
olmadığını savunan 
Baykal, hükümetin 
'Görmezden gelme, 
yok sayma* şeklinde 
bir tavır takındığını 
söyledi.
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İş kurmak isteyenler sanal alemde
Internet siteleri gir
işimci ile iş 
olanaklarını buluştu
ran yeni başvuru 
adresleri oldu. Siteler 
sermayesi olup iş 
kurmak isteyenlere 
yeni pazar 
olanaklarını sunuyor. 
Internet siteleri gir
işimci ile iş 
olanaklarını buluştu
ran yeni başvuru 
adresleri. Siteler ser
mayesi olup, iş kur
mak isteyenlerden 
yeni pazarlara ulaş
mak isteyenlere 
kadar her alanda 
hizmet veriyor. 
Girişimciler için inter
net ortamındaki sitel
er buluşma noktası 
oldu. İnternet girişim
cilere gerçek anlam
da sınırlan ortadan 
kaldıran, bilginin 
evrensel ölçüde pay
laşımına olanak 
tanıyan, uçsuz 
bucaksız bir iletişim 
platformu sunuyor. 
Küçük yada orta 
ölçekli sermaye 
birikimiyle kendi işini 
kurmak ya da iş 
alanını değiştirmek 
isteyen girişimciler 
için de artık bu sanal 
dünya ortak bir 
buluşma noktasına 
dönüştü. Sadece gir

Uluslararası piyasada 
yüksek seyreden 
hampetrol fiyatları 
nedeniyle, Türkiye'nin 
petrol faturası kabar
maya devam ediyor. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü verilerine 
göre, Türkiye'nin, 
Temmuz ayında ithal 
ettiği petrolün 
maliyeti, bir önceki

işimciler değil, yeni 
pazarlara ulaşmayı 
hedefleyen markalar 
da bu kanalları kulla
narak girişimcilerle 
buluşuyor.
Son yıllarda girişim
cilere hitap eden 
birçok internet sitesi 
faaliyete geçti.
Uluslararası 
Franchise Derneği de 
(UFRAD) bir çok 
çalışmaya imza atıy
or. '"www.ufrad.org" 
internet adresinde 
yüzlerce franchise 
veren markayı gir
işimcilerle buluştu
ran UFRAD, yeni- 
girisimciler.com por- 
talı ile de girişimcileri 
eğitmeyi ve yeni 
yatırım alanlarını gi
rişimcilere göster
meyi hedefliyor. 
UFRAD Başkanı 
Mustafa Aydın inter
netin artık girişimcil
er için vazgeçilmez 
bir hal aldığını belir
tiyor. Özellikle 2002 
yılmda işsiz kalan 
beyaz yakalı sınıfın, 
sanal dünyadaki iş 
fırsatlarını değer
lendirdiklerini ve bu 
alandaki site 
sayısının artmasına 
neden olduğunu 
anlatan Aydın,". 
2002'de beyaz 

Petrolün maliyeti
yüzde 24.8 arttı

aya göre yüzde 24.8, 
geçen yılın aynı ayına 
göre ise yüzde 66.3 
oranında artış 
gösterdi.
Petrol ithalatı için 
2005 yılının Ocak 
ayında 488 milyon 
dolar, Şubat'ta 436 
milyon dolar, Mart'ta 
666 milyon dolar, 
Nisan'da 728 milyon

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

yakalılar işsiz kaldık
larında önemli bir gir
işimci potansiyeli 
yarattılar. Bu insan
ların sermaye sorun
ları olmadığı gibi 
kurum kültürüyle 
yetişmişlerdi.
Bu yüzden kurumsal
laşma şansları çok 
yüksekti. Bu grup 
sanal dünyadaki gir
işimci sitelerini hızla 
büyüttü ve profesy
onelleşmelerini 
sağladı. Markalar da 
yeni gelişen fran
chise sistemiyle bir
likte kendilerine nite
likli girişimcilere artık 
sanal dünyadan ulaş
mayı hedefliyorlar" 
diyor.
Departman Medya 
Yönetici Ortağı ve 
Yenigirisimciler.com 
sitesinjn yöneticisi 
Bülent Kızanlık ise, 
sitesinin bir yıl önce 
faaliyete geçmesine 

dolar, Mayıs'ta 
754 milyon dolar, 
Haziran'da 715 milyon 
dolar para ödeyen 
Türkiye’nin petrol 
ithalat maliyeti, 
Temmuz ayında 
892 milyon dolara 
yükseldi.
Türkiye'nin birikimli 
petrol ithalatının 
tutarı da, 2005 yılının 
yedi ayında, geçen

rağmen hızlı bir 
büyüme sürecine 
girdiğini söyledi. 
Kızanlık, bugün 200'ü 
aşkın marka ve 2 bin 
üyelerinin olduğunu 
belirterek, "Site ilk 
kurulduğunda inter
net kullanımı 
yoğunlukla ya 
eğlence ya da 
alışveriş odaklıydı. 
Spesifik sitelerde 
belli bir ziyaret 
yoğunluğuna ulaş
mak kolay değildi. 
Çünkü kriz döne
minde KOBİ 
potansiyeli zarar 
görmüştü.
Yeni irişimciler.com'- 
da bu süreçteki bir 
projeden doğdu. Site 
gi-rişimcilerin ve 
markaların üye olup 
buluştukları bir yer. 
200'ü aşkın marka 
2 bine doğru giden 
girişimci üyemiz var" 
diye konuşuyor.

yılın aynı dönemine 
göre yüzde 41.68 
artarak, 4 milyar 679 
milyon dolara 
yükseldi 
Öte yandan Brent 
türü Kuzey Denizi 
petrolün Türkiye'ye 
varil maliyeti Temmuz 
ayında, bir önceki aya 
göre yüzde 3.6 
artarak 50.7 dolardan 
52.5 dolara çıktı.

Samsun Vezirköprü Nüfus 
Müdürlüğü’nden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 
Fazlı ACIMAZ

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Gemlik’te bir ilk
İmkanları kısıtlı olan bir kişinin (İhsan 

Ünlü) yurt dışından futbol takımı getirtirdi. 
İlçemizin kuruluş gününde bize güzel bir 
gün yaşattı.

Hem ilçemizin kuruluşunu, hem de 
ALTIN ZEYTİN festivalini kutladık.

Kuzey Kıbrıs'tan Akdeniz Spor Birliği 
Bayan Takımı’nı misafir ettik.

Kafile, uçakla Ankara’ya, ordan ki
raladıkları bir otobüsle saat: 21.30’da 
ilçemize geldiler.

Sayın Zeytinspor Kulüp Başkanı İhsan 
Ünlü tarafından karşılanan kafile, akşam 
yemeği ile ağırlanmasından sonra 
Hasanağa Kampı’nda ayrılan yerlerinde 
istirahate çekildiler.

Kafile, sabah kahvaltısından sorna 2 
mihmanın eşliğinde güzel ilçemizi gezdi.

Bu ana kadar Kıbrıs Futbol Federasyonu 
her saat arayıp, durulları hakkında bilgi 
aldı.

Acaba diyorum bizim Gemlikspor’da 
böyle bir seyahat gerçekleştirse, sponsor 
bulabilirin iy iz?

Maç oynandı. Netice hiç mühim değil 
5-2 gibi skorla bitti. Bizim bayanlarımızın 
futbolu daha iyiydi.

Kıbrıs Takımı’na kupasını ve şilti ver
ildikten sonra, ‘Sizi her zaman burada 
görmek isteriz’ şeklinde konuşularak 
onure edildi.

Sayın Gemlik Kaymakamız, misafir
lerinin gelmesi nedeniyle karşılaşmalara 
gelemediler.

Sayın Mehmet Baygül’e şunu belirtmek 
isterim; Zeytinspor’a yaptığınız yardımdan 
dolayı teşekkür ederiz.

İlçe Milli Eğitim’e, Hasanağa Kampı 
Müdürü’ne, Kıbrıs Türk Takımı Kafile 
Başkanı’na Zeytinspor bayrağı ve şilt veril
di.

Şilt almak güzel bir olay ne varki, bu 
köşeden bu güzel günlerdeki 3 gün 
içerisinde çok güzel bir futbol şöleni 
yaşayabilirdik.

Neden bu işi bu kadar hafife alıyoruz. 
Hiç olmazsa ilçemizde bulunan emekli fut
bolcuların çıkaracakları takımlarla şölene 
katkı verebilirlerdi.

Eğer ömrüm olursa önümüzdeki sezor 
böyle futbol şölenleri yaşayabilirmiyiz 
bilemiyorum!

İstememin bir nedeni var; Büyük makam 
sahipleri belirli yerlerde gazete sütunların
da, spora daha çok önem verileceğini 
defalarca söylediler. Onun için hem hatır
lıyor, hem izliyorum.

5 ay kurulan Kıbrıs Akdeniz Spor Birliği 
ancak bu kadar olurdu. Genç bayanlar 
ellerinden geleni yaptılar.

ilçemizi ziyaretlerinden son derece 
memnun olduklarını belirtmek isterim.

Kuzey Kıbrıs Takımı, Gemlik’e ilk yurt- 
dışından gelen takım olarak bellekleri
mizde kalacaklar.

Bizim iki kardeş şehrimiz var. Biri 
Yunanistan, öteki Romanya’dan. Seneye 
herhalde bu iki kardeşşehirden belediye
miz tarafından futbol takımları da davet 
edilir de kutlamalar biraz daha renkli olur.

Hadi hayırlısı.

Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 
Nazil YAŞAR

http://www.ufrad.org
girisimciler.com
Yenigirisimciler.com
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Çocuğunuz çok sinirli ve saldırgansa
“Çocuğum pek hırçın 
ve saldırgan” diyor
sunuz; ama peki bunun 
sebepleri hakkında 
neler biliyorsunuz? 
Acaba, onu saldırgan
laştıran faktörler neler? 
Hemen her dönemde 
anne-babalar çocuğu
nun saldırganlığından 
şikayet eder. Fakat 
genellikle ebeveynler, 
çocuklardaki saldırgan
lığı pekiştiren unsurun 
kendi tepkileri 
olduğunu fark edeme
zler. Hatta bu saldır
ganlığı durduramadık
tan gibi artırdıkları da 
görülür.
Hemen her çocuğun 
hareketlendiği ve 
hareketlenirken sert 
tepkilerde bulunduğu 
dönemler vardır. Özel
likle henüz konuşma 
becerisi gelişmeyen 
bebeklerde bu tepkileri 
görmek daha 
mümkündür. Bu tarz 
bir durumda çocuğa 
veya bebeğe saldırgan 
etiketi yapıştırmak 
hatadır.
Unutulmamalıdır ki; 
saldırganlık kimi 
zaman psikolojik 
destek gerektiren, kimi 
zaman ise ebeveynin 
doğru tutumları ile 
düzelebilecek bir 

davranış bozukluğudur. 
Bu sebeple çocuğun 
en ufak bir tepkisiyle 
saldırgan olduğunu 
kabul etmek ve bunu 
dile getirmek çocukta 
bu davranışa dair kabul 
oluşturur. Kendini 
saldırgan olarak kabul 
eden çocuk ise ken
disini engellemek 
zorunda hissetmez.
Kimdir saldırgan 
çocuk?
Saldırgan çocuk 
başkalarına zarar verm
eye çalışır, tekmeler, 
ısırır, tükürür.
Sözlü saldırılarda 
bulunur.
Sürekli saldırgan olan 
çocuk toplum kuralları
na uymak istemez. 
Genel olarak gergin, 
mutsuz ve geçimsizdir. 
Çevresindekilerle 
iletişime girmekte zor
lanır ve genellikle 
insanlarla sürtüşür. 
Her an kavgaya 
hazırdır.
Sürekli ceza görür, 
fakat bundan rahatsı
zlık duymamaya başlar. 
Sorunlarını konuşarak 
halletme eğilimi yoktur. 
Arkadaş ilişkileri 
zayıftır.
Bedensel gücüne çok 
fazla güvenir.
Saldırganlığın neden

leri ne olabilir?
1. Organik nedenler: 
Beyin zarının iltihaplan
ması gibi sorunlar 
saldırganlığa neden 
olabilir. Bu sebeple 
böyle bir durumda 
ilaçlı tedavi gerekebilir.
2. Çocuğun biriken 
enerjisini nasıl boşalta
cağını bilememesi: 
Saldırganlığın en 
önemli nedenlerinden 
biri budun Bilindiği gibi 
çocuklar çok hızlı 
büyür. Bu bedensel 
büyüme ile birlikte 
çocuğun enerji birikimi 
de artar ve böylece 
çocuk enerjisini boşal
tacak kaynak arayışına 
girer. Meşru bir kaynak 
bulamayan çocuk 
meşru olmayan yolları; 
yani bize taşkınlık 
olarak görülen 
davranışları sergilem
eye başlar. Çocuk bu 
şekilde enerjisini 
boşaltırken yaptığının 

doğru olmadığının tam 
olarak bilincinde 
değildir. Ebeveynin tep
kileri ile çocuk taşkın
lığının farkına varır ve 
çoğu zaman bu farkın- 
dalık davranışın 
devamını sağlar. 
Yapılması gereken 
çocuğa enerjisini 
boşaltacak meşru kay
naklar sunmaktır.
Mesela; çocuğu spora 
yönlendirmek, kumla 
oynamasına müsaade 
etmek gibi...
Ebeveynin bu tarz 
imkanları yoksa en 
azından eve kum tor
bası almak veya 
çocuğun sık sık bany
oya girmesi için onu 
teşvik etmek, ebeveyn 
ile çocuğun boğuşması 
vs... çocuğun enerjisi
ni boşaltabileceği kay
naklardır. Bu şekilde 
enerjisini boşaltabilen 
çocuk farklı bir neden 
olmadığı sürece sakin-

leşebilecektir
3. Çocuğun saldırgan 
birini model alması: 
Bu model çocuğun 
kendi ebeveyni olabile
ceği gibi, arkadaşı, bir 
yakını veya Tv kahra
manı olabilir.
4. Tv’deki şiddet 
görüntüleri: 
Çocuğun seyrettiği Tv 
programları kontrol 
altına alınmalıdır. Veya 
istemsiz seyir duru
munda ebeveyn saldır
ganlık içeren görüntü
leri yorumlamalı, doğru 
olmadığını vurgula- 
malıdır.
5. Çocuğun şiddete 
maruz kalması.
6. Aile içindeki tartış
malı ortam: 
Evdeki gerilim huzur
suzluğa ve öfkeye; 
öfke de saldırganlığa 
neden olabilir.
7. Çocuğun arkadaş 
çevresinin hatalı tepkil
erde bulunması, 
8. Şiddete tahrik eden 
ortam: 
Çocukla alay edilmesi, 
çocuğun hoş olmayan 
sözcüklere muhatap 
kılınması gibi...
9. Ebeveynin saldırgan
lığı pekiştiren tepkileri: 
Mesela çocuğun 
öfkeyle istediği şeyleri 
anında yapmak gibi. Bu 

durumda saldırganlık 
davranışı ödül
lendirilmiş olur.
Saldırganlığın önüne 
nasıl geçebiliriz?
1- Öncelikle saldırgan
lığa neden olan faktör 
belirlenmeye çalışıl
malıdır. Ebeveyn bu 
konuda gerekirse bir 
uzmandan yardım talep 
edebilmelidir.
2- Çocuğa spor, kumda 
oynama, kum torbasını 
yumruklama, boğuşma 
gibi enerjisini boşalta
bileceği kaynaklar 
sunulmalıdır.
3- Çocuğun seyrettiği 
Tv programları, girdiği 
arkadaş çevresi kontro 
altında tutulmalıdır.
Fakat kontrol altına 
alma işlemi; çocuğa 
baskı yapmadan, onu 
tatlı ve tahrik etmeyen 
bir şekilde yön
lendirerek olmalıdır.
4- Aile içindeki ortam 
huzurlu kılınmalıdır.
Aile içinde şiddete son 
verilmelidir.
5- Saldırganlığa aynı 
şekilde cevap ver
ilmemelidir. Saldırgan 
tepkileri olan çocuk ile 
konuşulmalı, kesinlikle 
dayak atılmamalıdır.
6- Saldırganlıkla çocuk 
amacına ulaşama- 
malıdır.

HAÇİN -
Yazan : Zebercet COŞKUN
Yürüyoruz. Miss Agopyan dönüp dönüp 

bakıyor ardına. Gözleri kan çanağı. Hayriye 
ablanın da gözü aşağıda... Benim de... 
Sevdiklerimiz orada kaldı biz gidiyoruz. Kim bilir 
nereye? Biz önde Haşan onbaşı ardımızda 
yokuşu tırmanıyoruz. Yollarda ölüler var. 
Onlardan mı, bizden mi bilemiyorum.
Kıvrılmış,kalmış kimi, kiminin bacakları kaskatı 
açılmış. Kan, hep kan...

Tepeye çıktık, serin bir rüzgar esiyor burada. 
Hava gül kokuyor. Kan kokuları, barut kokuları 
aşağıda kaldı. İri, pembe güller her yanı sarmış. 
Dövüş buraları yakıp kavurmamış daha.

Miss Cold! Biri sesleniyor aşağıdan.
Ne var? Ellerini ağzının iki yanına dayadı 

miss Cold.
Gaz nerede?
Aşağı mahzende var... Mutfakta da ola

caktı...
Oracığa oturduk. Soluk soluğa kalmiştık. 

Haşan onbaşının acelesi var. Sıkıştırıyor bizi, 
ama kalkamıyoruz yerimizden. Başım dönüyor, 
içim bulanıyor benim.

Öğle sıcağı, güneş tam tepemizde, ama bu 
tepe çok esintili, sıcaklamıyoruz. Rüzgar mis 
gibi kokuyor, yerler pembe gül yapraklarıyla 
dolu. Katmer güller boyunlarını eğmişler, rüzgar 
estikçe savruluyorlar o yana bu yana.. Hiç 
konuşmuyoruz, ben toprağın üstüne boylu 

l boyunca uzandım. Miss Cold hep aşağılara 
i bakıyor. Mektepten yana. Benim de gözüm 

aşağıda ama, ben sol yanabakıyorum.
] Tepedeyiz, çok yüksekteyiz biz. Bostanhk çayı 

aşağıda ince ince akıyor. Çayın kıyısındaki 
toprak yolu bile görebiliyorum. Kirkot mahalle- 
sine iner bu yol. Haçin görünmüyor bu tepeden, 

kalenin üstü görünüyor, bir de Manisane. 
Gözümü ayıramıyorum Manisane'den. 
Babamları ilk topladıklarında oraya götür
müşlerdi. Belki yine buradadır babam. Hiç kıpırtı 
yok, belli ki boş Manisane.. Bir koku geliyor 
burnuma, gül kokularını bastırıyor, hem de git
gide fazlalaşıyor. Bez kokusu bu. Bakınıyorum, 
bez yanıyor bir yanlarda. Manisane'nin dibinden 
iki adam çıktı. Olduğu gibi görüyorum onları 
tepeden. Omuzlarında tüfekleri var.

Seslensem mi? Rüzgar sesimi ulaştırır mı ola 
onlara? Sorsam mı? Babam nerde? Annem, 
kardeşlerim nasıl. Başımı uzattım, bakıyorum 
tepelerinden. Görmüyorlar onlar, bir gül fidan
larının arasında oturuyoruz.

Miss Cold! mektep yanıyor... Dumanı 
görmüştüm. Yine o bez kokusu...

Mavili bir duman döne döne yükseliyor, 
kimse ses etmiyor benden başka. O sırada 
Haşan onbaşı geldi. Ekmek getirmişti.. Mektebi, 
yangını her şeyi ünuttum, uzandım, kaptım bir 
parça...

Çökelek de var. Sıkı doyurun karnınızı!
Yiyemiyorum, birden tıkandım. Sonra duman 

boğuyor insanı. Rüzgar hep buyana esiyor. 
Kalktık yerimizden. Ellerim çizik çizik olmuş 
ama, acı duymuyorum. Miss Cold ayakta dikiliy
or, gözü aşağıda... Mektebin çatısı alev alev 
yanıyor. Çıtırtısını işitiyoruz. Ben bir lokma daha 
ısırdım. Kımıltısız bakıyorlar hocalar aşağı. 
Alevler gökyüzüne doğru dil uzatıyor. Çöküverdi 
Miss Cold toprağın üstüne. Hıçkıra hıçkıra ağlıy
or şimdi... Koca Miss Cold...

«Tıpkı benim gibi ağlıyor...» 
ON ALTINCI BÖLÜM

Dört beş gün var ki Rumlu'da Naime. 
Süleyman'ların evde... bir aya yakın dağlarda 
gezdi. İsmail tanıdığı bir köylünün evine bırakıy
or onu, sonra gelip alıyor. Ardından bir başka 
köy, bir başka ağanın evi... böyle böyle 
Rumlu'ya dek getirdi. İsmail'in şimdi içi rahat.

Bacısını Vehpi efendilere bıraktı, gitti.
Yağmur yağıyor, gökyüzünde kara bulutlar 

var. Bir ışıyor, bir gümbürdüyor gök. Naime 
Vehpi efendilerin üst kata çıktı. Süleyman'ın 
karısı ve aynı odada yatıyorlar geldi geleli. Karşı 
oda Bekir'le annesinin. Vehpi efendi aşağıdan 
yukarı hiç çıkmıyor. Mutfak, oturma odası ve 
yemek odası olarak kullandıkları yer odasında 
sabahlıyor.

«Er kişi kapı önünde bekçilik etmeli ki çoluk 
çocuk ırahat uyku uyusun! Aşağı, dövüşe ine
miyor, hiç olmadık namusumuzu bekleyek!»

Vehpi efendi evde yok. Süleyman'ın karısı ile 
annesi ocağın üstüne bir saç koymuşlar, ekmek 
ediyorlar. Kaynana açıyor, gelin pişiriyor 
yufkaları. Odanın tek penceresi ardına dek açık, 
serin bir rüzgar esiyor ocağa doğru, yine de iki 
kadın ter içindeler. Gelinin yanakları al al olmuş, 
kolunun yenini yüzünde gezdiriyor. Dışarda 
hava karadıkça kararıyor. Odanın içindeki rüz
gar daha serin esmeğe başladı.

Nerde ola bu oğlan?
Gelin bir şey söylemedi, kolunun yeni ile 

yüzünü sildi.
Nerde kaldı? Hava kötülüyor.. bir yanlara 

tıkılır, ıslanır!
Kaynanasının yüzüne dik dik bakıyor gelin. 

Aylar var ki gözleri ile konuşur oldular. Kaynana 
da baktı geline. Ne düşündüğünü biliyor. 
«Süleymanı sormuyon aylar oldu... Ölümüdür, 
dirimidir? Bu yağmurda nerelere sığınır 
Süleyman? Haçin önlerinde, topun başında, 
yağmurun göbeğinde...» Böyle geçiriyor gelin 
içinden, biliyor kaynana. O da gözleri ile cevap
lıyor onu. «Top başında o... Yeni korkulu 
değil... ben yaşıyorsam Sultan'ıma yanıyom... j 
Bebesine yanarım, onlar için göz yaşı dökerim.., 
Yok, töbe! Bebe ne ki? Şuncacık et parçası. 
Tanrıma karşı mı çıkayım? Bin bebe kurban 
gitsin Sultanıma!.. Saçı telli, eli kınalı 
Sultanıma!.. Gelin kızıma... Kadın kızıma...»

Devamı Yarın..
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Yanlış zayıflama yöntemlerine dikkat
Denizli Devlet 
Hastanesi (DDH) 
Beslenme Uzmanı 
Haşan Yıldız, rantı 
oldukça yüksek olan 
zayıflama sek
törünün, kişileri, 
yanlış beslenme ve 
hayat tarzına sürük
lediğini söyledi. 
Rantı oldukça yük
sek olan zayıflama 
sektörlerinin her 
geçen gün yeni bir 
zayıflama ve diyet 
ürettiklerini, bunların 
da yalnızca maddi 
çıkarlı olduğunu 
savunan Denizli 
Devlet Hastanesi 
Beslenme Uzmanı 
Yıldız, "Bu pazardan 
pay kapma savaşı 
içindeki kurumlar, 
bilimsel bir dayanağı 
olmayan birçok yön
temi kullanmaktan

çekinmemektedir. 
Bu da bireyleri ve 
dolayısıyla toplumu 
etkileyerek kişileri 
yanlış beslenme ve 
yanlış hayat tarzına 
sürüklemektedir. 
Dikkat edildiğinde, 
bu tür işletmelerin 
genelde parayı 
devamlı gelen müş
terilerinden 
kazandıkları görülür. 
Bunun sebebi kısa 
sürede çok düşük 
kalorili diyetlerle kilo 
vermeleri ve sonuca 
ulaştıktan sonra bu 
kiloyu koruyama
malarıdır" dedi.
Bu tür diyetlerin 
insan sağlığına etki
lerini fırlatılan bir 
bumerangın 
yakalayamayıp başa 
çarpması gibi değer
lendiren Yıldız, "Bu 
tür beslenme pro
gramı uygulandığın
da vücut, metaboliz
mayı inanılmaz bir 
şekilde azaltarak 
korumaya geçer ve 
yaşam çok az gı
dayla sürdürülmeye 
programlanır. Her 
insanın sahip 
olduğu bir bazal 
metabolizma hızı ve 
aktif enerjisi vardır. 
Bazal metabolizma

hızı, 24 saat boyun
ca bir insanın istira
hat halindeyken har
cadığı ve sadece 
organların yaşamsal 
fonksiyonlarını, 
sağlıklı bir şekilde 
sürdürebilmeleri için 
gerekli enerji mik
tarıdır. Bu hızı etk
ileyen etmenler yaş, 
boy, cinsiyet, 
aktivite ve beslenme 
öyküsüdür. Aktif 
enerji ise günlük 
tempoyla harcanan 
enerji miktarıdır. Ve 
bu diyetler adıyla 
pazarlanan diyetlerin 
hepsi bazal metabo
lizma hızından çok 
daha düşük kalorili 
diyetlerdir. Bu 
nedenle insanlara iki 
haftada 5-8 kilo gibi 
uçuk rakamlar telaf
fuz etmektedirler" 
şeklinde açıkla
malarda bulundu. 
Beslenme Uzmanı 
Yıldız, yanlış diyet 

uygulaması 
nedeniyle daha 
sonra birçok sorun
larla karşılaşıldığını 
söyleyerek, "Kilo 
kaybının sonrasında 
ise bazal metaboliz
ma hızının altında 
bir kaloriyle diyet 
yapıldığında da, 
vücutta kıtlık metab
olizması dediğimiz 
bir metabolizma 
çatışmaya başlar. 
Siz hızla kilo 
verirken vücut kıtlık 
var, yağ depola emri 
ahr. Vücut aldığı 
enerjiyi yağdan 
gelenini ve karbon
hidratlardan gelenini 
depolayarak proteini 
enerji olarak kullan
maya başlar ve 
vücut siz farkında 
olmadan yağlan
maya başlar. Ve pro
teinler enerji olarak 
kullanıldığı için, 
vücut kas ve su kay
bettiği için siz kilo 

verdiğinizi zanneder
siniz. Sadece bunu 
da yapmaz ve ileride 
yine aynı durumla 
karşılaşırım diyerek 
çoğu zaman daha 
fazla kilo almaya 
vücudu programlar" 
dedi.
Kilo vermede önemli 
olanın yaşama 
hareket katılması 
olduğunu kaydeden 
Yıldız, "Özellikle 
teknolojik 
gelişmelere paralel 
olarak artan obezit- 
eye karşı ufak ama 
yararlı alışkanlıklar 
edinilebilir. Kısa 
mesafelerde araba 
kullanılmaması, 
asansör yerine mer
diven tercih edilmesi 
gibi. Egzersizle 
kastedilen aerobik 
tarzda egzersiz olup, 
bu egzersizler 
vücuda oksijen 
kazandırır. Bu egz
ersizlerin özelliği, 
belli bir sürede 
belli bir program 
dahilinde sadece 
nabız artışını 
hafifçe yükselten 
egzersizlerdir" diye 
konuştu.
İyi ve sağlıklı bir 
diyet programının 
asla açlık hissi

uyandırmadığını ve 
sağlıklı bir şekilde 
haftada 1 kilogram 
verilebileceğini 
belirten Yıldız, "Bu 
tür beslenmeyi 
yaşam tarzı haline 
getirmek gerekmek
tedir. Ve şu da bir 
gerçek ki devamlı bu 
tür diyetleri uygu
layıp kilo alıp, veren 
insanlar eğer bu 
diyetleri uygula- 
masalardı bugün 
daha az kilolu 
olurlardı. Bu neden
le kilo vermek 
isteyen kişiler önce
likle sağlık kontrol
lerini yaptırdıktan 
sonra bir 
diyetisyene başvur
malı ve kendilerine 
özgü diyet program
larını almaları gerek
mektedir" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 51312 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 51313 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 id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tarım Müd. 5131186 
ilçe Seç. Md. 513 77 77 
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

j

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

i

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 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 4520
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. 51345 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79 
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL

NÖBETÇİ ECZANE
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI: 2234 

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 
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
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Ücretsiz ders kitaplarının bazı köylere ililaşrrıadığı bildirildi

Ders kitaplarının dağıtımı devam ediyor
2005-2006 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle, kayıtlarını geç yaptıran öğrencilere de ücretsiz ders kitapları dağıtılıyor. Syf 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

14 Eylül 2005 Çarşamba 25 YKr. (250.000 TL.)

Açlık sınırı 
enflasyonu 
2’ye katladı
Türkiye Kamu-Sen'in her ay düzenli 
olarak yaptırdığı Asgari Geçim 
Endeksi'nin Ağustos ayı sonuçların
da, 4 kişilik bir ailenin asgari geçim 
haddi bin 809 YTL olarak belirlendi, 
çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 
896.67 YTL'ye yükseldi. 4 kişilik bir 
ailenin asgari geçim haddi ise bin 
809 YTL olarak belirlendi. Sayfa 9’da

Başbakan Tayyip Erdoğan’a Kütahya’da suikast girişiminde bulunan Mustafa Bağıdat’ın silahı incelendi

Silah kuru sıkı çıktı
Diyalog

Diyalog...
Yani karşılıklı ilişki kurmak..
Toplumların en çok ihtiyacı olduğu bir 

sözcük...
Toplumlar kadar insanların da ihtiyacı 

var diyaloga...
' Diyaloğ aslında ailede başlamalı.

Eğer bu ailede eksikse , aile birliği yavaş 
yavaş çatırdar..

|ş yaşamında da da bir ihtiyaçtır diyaloğ.
İşverinin, işçisiyle ilişkileri sağlıklı 

olmadığında üretimde verim düşer, anlaş
mazlıklar başlar...

Siyasette de en çok ihtiyaç duyduğumuz 
sözdür diyaloğ..

Bizim siyasilerin bir türlü gerçek
leştiremedikleri kavram!

Bunun zararlarını çoğu kez halkımız 
çekti.

1970’li yıllarda siyasilerin yaşadıkları 
dilalogsuzluk, 12 Eylül darbesini getirdi.

12 Eylül “vatan elden gidiyor” diye 
askerler anayasayı rafa kaldırdı. Siyasi par
tiler kapatıldı, sendikaların, derneklerin 
çalışmaları durduruldu...

Siyasi parti liderleri gözaltına aldı.
Bir kara dönem yaşandı.
Askeri cuntanın kararları yasa sayıldı.
Toplumun sosyal yapısı soldan sağa 

kaydı. Düşüncelerinden dolayı aydınlar 
cezaevlerine dolduruldu.

Bugün iyice anlıyoruz ki, ABD’nin “Yeşil 
Kuşak” projesinden sonra hazırladığı” 
“Büyük Ortadoğu projesi”nin zemini o gün
lerde atılmış!

Sayın Ecevit ile Sayın Demirel o gün
lerde siyasi diyalogu iyi kurmuş olsalardı, 
12 Eylül belki yaşanmaz, demokrasi kesin
tiye uğramazdı.

Diyaloga bugünde çok ihtiyacımız var.

Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a yöne
lik Kütahya'da 
suikast girişimi 
hazırlığında 
olduğu iddiasıyla 
tutuklanan 
Mustafa 
Bağdat'tan ele 
geçirilen silahın 
laboratuar 
incelemesi
tamamlandı. Silahın 
kuru sıkı tabanca 
olduğu belirtildi. 
Yapılan incelemede, 
silahın kuru sıkı 
tabanca olduğu 
belirtilirken, kuru sıkı 
tabancalarda mermi 
çekirdeği çıkışını 
engelleyen artı şeklin
deki demirin meka 
nizma içerisinden 
söküldüğü kaydedildi.

Silahta merminin hız 
ve hedefini ayarlayan 
"yiv ve set"in bulun
madığı vurgulanırken, 
ayrıca şarjörde ele 
geçirilen fişeklerin 
kuru sıkı tabancaya 
ait fişek olduğu, 
ancak ucuna şarapnel 
adı verilen ve av 
tüfeklerinde kullanılan 
"saçma"ya benzeyen 
metal parça

yerleştirildiği 
belirtildi. Raporda, 
ateşli silahlarda yer 
alan bir merminin 
çıkışından sonra 
hazneye diğer mer
miyi almayı sağlayan 
mekanizmanın da 
bu tabancada 
çalışmadığı yer aldı. 
Yetkililer, söz konusu 
silahla ateş edilmesi 
durumunda, "yiv ve

set"in olmaması 
nedeniyle kurusıkı 
fişeğe yerleştirilen 
metalin hız 
kazanamayacağı 
m, ancak bir veya 
iki metre etkili ola
bileceğini kayded
erek, bunun da 
göz gibi yumuşak 
dokulara isabet 
etmesi durumun
da etkili olabile

ceğini ifade ettiler. 
Olayla ilgili gözaltına 
alınan Mustafa 
Bağdat'ın daha 
önce Mersin'de 7. 
Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren'e 
yönelik saldırı 
düzenleyeceği istih
baratı ile gözaltına 
alındığı, bu kişi ile 
birlikte bir silahın 
yakalandığı bildirildi.

Gaziler Günü 
19 Eylül’de kutlanacak 

l/çe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 
Gaziler Günü programı belli oldu.
Gemlik ve çevresinde 86 gazinin kayıtlı 
olduğu öğrenilirken, törenlerin pazartesi 
günü saat H.oo’de Atatürk Anıtı'na çelenk 
konmasıyla başlayacağı belirtildi. Sayfa 2’de
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Gazeteci kimdir?

Türkiye’de gazete okuyarak doğru bilgilenmek neredeyse 
olanaksız hale geldi.

Çünkü;
Gazeteciler ne yazık ki “patronlarının” istekleri doğrultusunda 

yazı yazar oldular.
Eline kalemi alan daha doğrusu önüne “leptap”ı koyan plaza 

gazetecileri toplumla istedikleri gibi oynuyorlar.
Bir o yana çekiyorlar bir bu yana..
ABD’nin, AB’nin ve iktidarın “şakşakçılığını” yapan bu “lep- 

tapşörler” toplumu doğru bilgilenme hakkından yoksun bırakıyorlar.
Gerçekleri gizleyip, pembe tablolarla çıkıyorlar kamuoyunun 

karşısına..
Hiç bakmıyorlar, Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluklar 

Bildirgesi’ne..
Baksalar hem kendilerini hem de okuru koruyacaklar, olası zarar

ları bertaraf edecekler.
Ama nerede..
Düzen öyle bir düzen ki gemisini kurtaran kaptan..
Bugün eli kalem tutan, elinden kalemi alınanın halinden anlamıy

or.
Dilerseniz bir göz atalım, gazetecinin haklarına ve olmazsa olmaz 

sorumluluklarına..
Herkes, bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce ve 
çeşitli iletişim yollarıyla bunu ifade ile serbest eleştiri hakkına 

sahiptir.
Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının temel yolu olan 

basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hakların 
। demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altında olması 
| esastır.

“ Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru ve dürüst haber 
alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanır. Bu amaçla 
her türlü sansür ve oto sansürle mücadele etmeli, halkı da bu yönde 
bilgilendirmelidir. Gazetecinin halka karşı kamusal sorumluluğu, 
basta işverenine veya kamu otoritelerine karşı olmak üzere, diğer 
tüm sorumluluklardan önce gelir. Bilgi ve haber ile özgür düşünce, 
herhangi bir ticari mal ve hizmetten farklı olarak toplumsal bir nite
lik taşır. Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu taşır ve 
paylaşır. Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini ve sınırlarını .öncelikle 
sorumluluklar ile meslek ilkeleri belirler.

Gazeteci, başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, 
insaniliğin evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı 
savunur. Irk, etnisite, cinsiyet, dil, milliyet, din, sınıf ve felsefi inanç 
ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin 
haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasın
da nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir 
topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını (veya 
inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu yapamaz. Gazeteci, her tür
den şiddeti hakir gösterici, özendirici ve kışkırtıcı yayın yapmamaya 
özen gösterir.

Gazeteci, intihal (arma), iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, 
manipülasyon, söylenti, dedikodu ve mesnetsiz suçlamalardan 
kesinlikle uzak durur.

Gazeteci, bir bilginin, haberin yayın yahut yayınlanmaması 
karşılığı hiçbir maddi veya manevi avantajın peşinde olamaz. 
Gazeteci, devlet başkanından milletvekiline, iş adamından bürokratı
na kadar haber kaynağı olarak da kabul edilen kişi ve kurumlarla 
iletişimini meslek ilkelerini gözeterek yürütür.

Gazeteci, her ne amaçla olursa olsun, tehdit ve şantaj gibi yön
temlerle mesleğini ve kendisini kullandırmaz, bunlara başvurmaz.

Gazeteci her türlü baskıyı reddeder ve çalıştığı basın - yayın 
organındaki yöneticileri dışında kimseden işiyle ilgili talimat alamaz.

Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden herkes meslek ilkelerine de 
en yüksek seviyede uymayı taahhüt eder ve ülkesindeki kanunlara 
saygılı olmakla birlikte, hükümet ve benzeri kurumların müda
halelerine kapalıdır. Mesleki olarak sadece meslektaşlarının ye 
kamuoyunun değerlendirmeleri ile bağımsız yargı organlarını 
dikkate alır.

Gazeteci, devleti yönetenlerin belirlediği ulusal ve uluslararası 
politikalar konularında bazı önyargılara değil, halkın haber alma 
hakkına öncelik verir. Onu meslek ahlâk, gazeteciliğin temel ilkeleri 
ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir.” '

Gazeteci arkadaşlarımın ve hak kaybına uğrayan,kendilerinden 
gerçekIer saklanan okurlarımızın dikkatine sunulur.

Gaziler Günü 
19 Eylül’de kutlanacak
Seyfettin 
SEKERSÖZ
İlçe 
Kaymakamlığı 
tarafından 
düzenlenen 
Gaziler Günü 
programı 
belli oldu. 
Gemlik ve 
çevresinde 
kayıtlı 
Kore, 
Kıbrıs ve

Güney- 
doğu'dan 
olmak üzere 
86 gazinin 
bulunduğu 
öğrenilirken 
törenlere 
katılımın 
ne olacağı 
henüz 
bilinmiyor. 
Törenler 
Pazartesi

günü saat 
11.00 de 
Atatürk 
Anıtı’na 
çelenklerin 
sunumuyla 
başlayacak. 
Saygı duruşu 
ve İstiklal 
Marşı’nın 
ardından 
Gaziler Günü 
günün anlam

ve önemini 
belirten 
konuşma ile 
sona erecek. 
Törenin 
ardından 
Gaziler 
Onuruna 
Merkez 
Komutan
lığında 
Kokteyl 
verilecek.

„ Özürlü çocuklar 
Ören’e tatile gidiyor

Seyfettin 
SEKERSÖZ

Burhaniye 
Belediyesi'nin 
davetlisi olan 
Özürlüler 
Kurs Merkezi 
yarın 
sabah Ören’e 
gidecek. 
Sezonun 
verdiği 
boşluktan 
yararlanacak 
olan özürlü 
çocuklar ile 
aileleri 
Pazartesi 

/gününe kadar
Burhaniye 
Belediyesi'nin 
davetlisi 
olarak Ören'de 
kamp 
yapacaklar. 
Özürlüler 
Kurs Merkezi 
Müdürü

Tamer Sivri, 
Burhaniye 
Belediyesi'nin 
kendilerine 
jest yaparak 
tatil yapma 
olanağı 
sağlamasın
dan 
memnunluk 
duyduklarını 
belirterek 
özürlü

çocuklarla 
birlikte 
öğretmen 
kadrosu ve 
ailelerinin de 
tatile 
katılacaklarını 
bildirdi.
BUSKİ'den 
temin edilen 
otobüsle 
yarın 
sabah saat

08.00 de 
İskele 
Meydanı’ndan 
hareket ede
cek olan 30 
kişinin tüm 
masraflarının 
Burhaniye 
Belediyesi 
tarafından 
karşılanacağı 
öğrenildi.

•j'uııjjj'j 'jW1ü
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, 

Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.

Kıı ij -J j\l o"
Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

~~~ ;
ABONE I

OLDUNUZ |

MU?

Körfez
■■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE 
OLUN

OKUYUN 
OKUTUN
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Ücretsiz ders kitaplarının bazı köylere ulaşmadığı bildirildi

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞDers kitaplarının 
dağıtımı devam ediyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeni eğitim ve 
öğretim yılında 
öğrencilere ücretsiz 
verilen ders 
kitaplarının 
dağıtımları sürüyor. 
Çeşitli nedenlerle

okula geç başlayan 
öğrencilerle 
kayıtlarını yeni 
yaptıran öğrencilere 
kitap dağıtımı 
devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü 
ilçeye ulaşan ders

kitaplarının 
okullara dağıtımları 
yapılırken, 
bazı köylere ise 
henüz ulaşılamadığı 
öğrenildi.
Ders kitaplarının 
ihalesinde çıkan 
bazı aksaklıklar

neticesinde 
basımlarının 
geciktiği kitaplar
dan bazıları ise 
dağıtımında yanlış 
gönderildiği 
anlaşılınca 
değiştirilmeye 
başlandığı bildirildi.

DYPli başkanlar Bursa’da buluşacak
DYP'li 390 belediye 
başkanı, Uludağ'da 
yapılacak belediye 
başkanları toplan
tısında bir araya 
gelecek.
Doğru Yol Partisi 
(DYP) Genel 
Merkezi tarafından 
organize edilen 
belediye başkanları 
toplantısı 
Uludağ'da 
gerçekleştirilecek. 
Türkiye'nin değişik 
illerindeki 390 
DYP'li belediye 
başkanı, 16-17 
ve 18 Eylül tarih
lerinde Uludağ'da 
kampa girecek.
DYP Genel 
Başkanı Mehmet* 
Ağar'ın da katıla

cağı toplantılarda, 
bölge sorunların
dan ülke günde 
mine kadar birçok 
konu ele alınacak. 
Organizasyonun 
tamamen genel 
merkez tarafından 
yapıldığına dikkati 
çeken DYP İl 
Başkanı Harun 
Akın, Genel 
Başkan Ağar'ın 
yanı sıra toplantıya 
40 Genel İdare 
Kurulu (GİK) 
üyesinin de katıla
cağını vurguladı. 
Belediye başkan
lar) ve Mehmet 
Ağar'ın cuma 
akşamı Uludağ'a 
geleceğini belirten 
Akın, toplantının

cumartesi sabahı 
DYP Yerel Yönetim 
İşleri Başkanı Rıza 
Akçalı'nın konuş
masıyla başlaya
cağını söyledi. 
Akçalı'nın ardından 
Genel Başkan 
Mehmet Ağar'ın 
ülke gündemine ve 
belediye çalış
malarına ilişkin 
uzun bir konuşma 
yapacağını anlatan 
Akın, daha sonra 
belediye 
başkanlarının ve 
GİK üyelerinin 
belediyecilik ile 
ilgili konuşmalar 
yapacağını söyledi. 
Toplantının ikinci 
gününde ise DYP 
Denizli Milletvekili

Ümmet 
Kandoğan'ın 
Belediye Gelirleri 
Kanunu hakkında 
katılımcıları bil
gilendireceğini 
aktaran Akıri, yine 
18 Eylül Pazar 
günü belediye 
başkanlarına yeni 
Mahalli İdareler 
Yasası uygula
maları ile etkili 
belediyecilik konu
larında eğitimler 
verileceğini belirtti. 
Akın, Genel 
Başkan Ağar’ın 
tüm belediye 
başkanlarıyla bir
likte pazar günü 
akşamı Uludağ'dan 
aynlacağını belirtti.

BHA

Dağımın gözyaşı beyazdır!!!!
Bursâmın beyaz elbiseli dağı...
Uludağım..’.
Ağustos ayında bile beyaz elbisesini üzerine 

giyer, dağım
Bursâmın nefesi, ak yüzü.
Kayak merkezi.
Beyaz elbiseli dağım ağlıyor...
Sevdası ağaçlarına ölüm fermanı verilmiş...
Hani o dallarında beyaz güller taşıyan ağaçları... 
Yüzlerce...
‘Silah çıktı mertlik bozuldu’ denir ya...
Ne zaman ki, oteller ‘mekan’ seçti dağımı, 

gözyaşı bitmedi.
Türk filmlerinde kaldı aşıkların dağı .
Birkaç nostalji oteli ile...
Beyaz güllü ağaçların dallarının beyazla 

öpüştüğü günler.
Bursa Hakimiyet Gazetesi’nde yer alan habere 

göre;
“Uludağ Oteller Bölgesi’nde yol açan yeni 

mekanik tesisin yapımına başlanırken, korkulan 
oldu. Tesis inşaatı uğruna yüzlerce ağaç kesiliyor... 
Bölgenin teleski ve telesiyesi bulunmayan 6 otel 
sahibinin birleşerek kurduğu Cennetkaya A.Ş, yeni 
mekanik tesisin yapımına başladı. Tesisle ilgili 
resmi izinleri alan kuruluş , hat için bölgede ağaç 
kesilmeyeceğini açıklamasına rağmen, bu iddianın 
gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Otel işletmecisi Hayri Yazıcı, kişiye özel imar 
kanunu çıkarılmasına anlam veremediklerini kay
detti. “150 metre kaydırılsaydı hiç ağaç kesilmeye
cekti. Üstelik bölgede ağaç olmayan o kadar arazi 
var, oraya yapılabilirdi. Ancak yüzlerce ağacın 
kesilmesine bile göz yumma anlamına gelen mev
cut yere tesis yapılıyor” diyor Yazıcı.

Fatintepe mevkiinde yüzü aşkın ağacın şimdiden 
kesildiğini ve çalışmanın sürdüğünü belirten Yazıcı, 
Uludağ konusunda sivil toplum örgütlerinin ses 
sizliğini yadırgadığını da belirtiyor. “

Ne acıdır ki, kesilen ağaçların toplam sayısının 3 
bini bulabileceği ileri sürülüyor.

Uludağım gözyaşı döküyor...
Yaşları beyaz örtüyü yok edecek...
Sevdası ağaçlar yok olmak üzere.
Bursa’ dan ‘tık’ yok.
Otel sahibi -işadamı- Yazıcı, haklı da bence 

dağıma inşaat yapılmamalı artık...
Ağaçsız kalan arazilere ‘çam fidanları’ ekmeli 

binlerce...
Yeter...
Dağımı küçültünüz...
Dağımın katliamını yazmak da çözüm değil.
Sivil toplum örgütleri hala uykularında, derin 

derin...
İşadamı Yazıcı, Bursa’nın ekonomisinin nabzın

da rol alıyorsun.
İşadamlarının gücü orta da...
Onların kolları uzun, kulakları deliktir.
Sesleri de güçlüdür.
Sanayiciler, işadamları ‘paralar ve yasaları’ bir 

tarafa koymanın ve konuşmanın zamanı...
Çıkartın sesinizi...
Sîzlerin sesi gürdür...
Dağımı ağlatmayın!..
Yaz-kış dallarında beyaz güller olan ağaçlardan 

gelen son çığlığı da duyurun...
Beyaz cennetimi ‘cennetkayaya’ çevirmeyin...
Beyaz elbiseli dağımı kirletmeyin.
Yeter!...
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te eğitime 
yenilik katacak 
başarılara imza 
atmak üzere yola 
çıkan Turuncum 
Dershanesi’nde 
ders zili çaldı.
Yabancı Dil Kursu ile 
eğitime başlayan 
Turuncum 
Dershanesi’nde 
gelecekleri için eğitim 
gören gençler 
amaçlarına ulaşmak 
için eğitilecekler. 
Deneyimli eğretim 
kadrosuyla ilk 
sınavına başlayan 
Turuncum yönetimi, 
başarılarını gelecek 
yıl yapılacak ÖSS 
sınavlarında 
kanıtlayacaklarını 
söylediler.

Her yönüyle okul 
havasında rahat 
ve özendirici eğitime 
ağırlık veren 
Turuncum 
Dershanesi, öğrenci 
ile velilerinden 
gördükleri ilgiyle 
başarıya ulaşacak
larını söylediler. 
Turuncum 
Dershanesinin iç 
açıcı sınıflarında 
ÖSS sınavlarına 
hazırlanan gençler, 
başarıyı yakalayacak
larından emin 
çalışmalarını 
sürdürüyorlar. 
Dershane Kurucusu 
A. Muttalip Araş ile 
Turuncum Dershanesi 
Müdürü Ahmet Sayım 
Başuğur, yıl sonunda 
yapılacak ÖSS

sınavlarında
başarılarının çok

yüksek olacağından kuşkularının bulun- madiğim vurguladılar.

veJiğermalıemelerilelıi^ıetinkd^

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

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

SEKRETER ARANIYOR
Dondurulmuş gıda sektöründe faaliyet gösteren 
ihracat-ithalat yapan firmamızda çalışmak üzere 

İngilizce bilen deneyimli sekreter alınacaktır
Adayların fotoğraf başvuru cv lerini 0 224 587 78 25 
numaralı faxa veya namsalgida@superonline.com. 

internet adresine göndermeleri rica olunur.
Başvurular gizli kalacaktır.

SENEN MreMtateiM
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
* Sakana Misina Ağları 
' ip Ağ 
'S Fanya 
* Mantar, kurşun 
* İp Çeşitleri 
* Sandal Malzemeleri 
* Kür ek 
✓ Çapa

Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

_ abone oldunuz mu? 
abone olun 

OKUYUN OKUTUN

İ

mailto:namsalgida@superonline.com
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Palamutun 4 tanesi 10 YTL

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Tekstil devleri İstanbul’a geliyor

Balık tezgahlarında 
bollaşan palamutlar 
vatandaşı sevindirdi. 
Dün pazar girişinde 
bulunan balıkçı 

tezgahlarının 
başıryp toplanan 
vatandaşlar tanesi 
2 ile 4 YTL'den 
satılan Palamutları 
adeta kapıştılar. 
Uzun zamandır 

denizlerde yok olan 
ve Karadeniz'den 
Marmara'ya akın 
eden palamut balık
larının 4 tanesi 
10 YTL'den satıldı. 
Yerli hamsinin

3 YTL'den 
satıldığı balıkçı 
tezgahlarında 
uskumru 4 YTL. 
istavrit ile sardalya 
ise 2 YTL'den 
satıldı.

Tekstil devleri İstan
bul'a geliyor 
Türkiye Tekstil 
Sanayii İşverenleri 
Sendikası (TÜTSİS), 
"Yeni Bir Dönemin 
Başlangıcı" ana 
temasıyla gerçekleşe
cek olan "Uluslararası 
Tekstil Sanayicileri 
Federasyonu 
(ITMF) İstanbul 
2005 Konferansı"na 
18-20 Eylül'de ev 
sahipliği yapacak. 
Türkiye Tekstil 
Sanayii İşverenleri 
Sendikası (TÜTSİS), 
"Yeni Bir Dönemin 
Başlangıcı" 
ana temasıyla 
gerçekleşecek olan 
"Uluslararası 
Tekstil Sanayicileri 
Federasyonu 
(ITMF) İstanbul 
2005 Konferansına 
evsahipliği yapacak. 
18-20 Eylül 2005 
tarihleri arasında 

Gemlik Lisesi’nden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Ercan ERGENÇ

dünya piyasasına yön 
veren 
yerli ve yabancı 
300 tekstil şirketinin 
katılımıyla 
gerçekleştirilecek 
konferansta, kotasız 
dönemde Çin'in 
rekabetinden 
olumsuz etkilenen 
dünya tekstil ticareti 
gözden geçirilecek. 
TÜTSİS Başkanı ve 
ITMF Başkan 
Yardımcısı Halit 
Narin, yaptığı 
açıklamada, tekstil 
sektörünün 
geleceği için 
büyük çaplı bir 
organizasyona 
evsahipliği 
yaptıklarını dile getir
erek, "ITMF İstanbul 
2005 Konferansında 
dünya tekstil 
sektörü masaya 
yatırılarak, yeni 
baştan şekillendirile
cek" dedi.

MÜHENDİSLİK LTD.
Sebahattin DOKSANBİR

ŞTI.

Buderus
D0ĞALGA2 
Mİ 
KAZAN 
mHİFEH TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

ISISAN

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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Schröder’den 
3 Ekim garantisi

ngiltere’de petrol paniği
Almanya Başbakanı 
Schröder, 
Türkiye'nin AB ile 
müzakerelere 3 
ekimde başlaya
cağından emin 
olduğu söyledi. 
Schröder, müzak
erelerin uzun ve 
zorlu bir süreçten 
sonra başarıyla 
sonuçlanacağından 
emin olduğunu da 
vurguladı.
Schröder, Hürriyet 
gazetesinin 
Avrupa'da baskıya 
geçişinin 40'ıncı 
yıldönümü dolayısıy
la, Frankfurt'taki 
Doğan Medya grup 
tesislerini ziyaret 
etti.
Almanya Başbakanı 
Schröder, ziyaret 
sırasında yaptığı 
konuşmada, 
Türkiye'nin AB 
üyeliği için iki neden 
öne sürdü.

'Türkiye güvenlik için 
bir nimet' 
Almanya'da yatırım 
yapan Türk kökenli 
şirketlerin ülke 
ekonomisine büyük 
katkıda bulunduğuna 
dikkat çeken 
Schröder, 
"İslamiyet ve 
AB değerlerini birlik
te yaşatabilen bir 
Türkiye, Avrupa'nın 
güvenliği açısından 
bulunmaz bir 
nimet" dedi.
Üstü kapalı olarak 
rakibi Hıristiyan

Demokrat Parti lideri 
Angela Merkel’ı 
eleştiren Schröder, 
'Türkiye korkusu'nun 
yayılmaması 
gerektiğini, zira 
bunun yeni bir kültür 
savaşına yolaçabile- 
ceğini söyledi.
Doğan Holding 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Aydın 
Doğan da, 
Schröder'in göreve 
geldiği günden bu 
yana çok yapıcı bir 
göçmen siyaseti 
izlediğini söyledi.

İngiltere'de 
hükümetin akaryakı
ta uyguladığı vergi
lerin yüksekliğinden 
şikayet eden lobinin 
organize ettiği bir 
dizi protesto eylemi
nin başlamasından 
yaklaşık 24 saat 
önce, pek çok 
akaryakıt istasy
onunda pompalara 
kilit vuruldu.
Panik ahmları dün 
geceden başlarken, 
istasyon önlerinde 
kuyruklar oluştu ve 
dün gece yarısına 
bile varılmadan ista
syonlar "yok sat
maya" başladı.
Vergilerde kesintiye 
gitmeyi reddeden 
hükümetse 
protestocuların 
rafineri ve benzin 
istasyonlarının giriş- 
çıkışlarını kapat
masını önlemek için 
orduya "hazır ol" 
emri verdi.
Ülke çapında 1100

akaryakıt istasyonu 
bulunan Texaco, 
satışların rekor 
seviyeye ulaştığını 
açıkladı.
Birmingham'daki 
istasyonların 
akaryakıt yokluğu 
yüzünden tümüyle 
kapatıldığı, 
Merseyside'daysa 
yolda kalan sürücü
lerin polisi arayıp 
yardım istediği 
belirtiliyor.
Yarın başkent 
Londra ve büyük 
kentlerdeki akaryakıt 
istasyonları ve 
rafinerileri felç 
etmeyi planlayan 
akaryakıt zamlarına 
karşı oluşturulan 
lobiyse faaliyetlerini 

cuma günü Galler'e 
kaydırmayı ve M4 
karayolunu tümüyle 
trafiğe kapatmayı 
hedefliyor.
Orduya rafineri ve 
istasyonların önlerini 
bloke eden her türlü 
aracın güç 
kullanılarak çekilme
si yolunda emir 
verildiği, hükümetin 
gerekirse terörle 
mücadele yasalarını 
devreye sokmayı 
bile planladığı 
belirtiliyor.
Akaryakıt fiyatlarına 
karşı oluşturulan 
lobiden yapılan 
çağrıda, halktan 
yarın sabah göster
ilere katılması 
isteniyor.

RUMUZUN YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

BİR GÜNDE TESLİM EDİLİR

32 YILLIK TECRÜBEMİZLE.HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

I BAY MUSTAFA ÖZALP I
I EMLAK’TAN i - - - - - - - - - - -| Her Çeşit Emlak
| Alım,Satım ve Kiralama j. 

Hizmetleri
■=> Daire ■=> Dükkan 11

I>=> Zeytinlik Arsa
■=> Villa ■=> Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR I 

İ ACİL SATILIK h KİRALIKLARINIZ !
İÇİN BİZİ ARAYINIZ

I. Kordon’da Asansörlü, I 
Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

Ş Satılık Daire I

| 120m2 Asansör ve Kaloriferli,
| I. Kordonda Satılık Daire

Tel:513 24 74 Fax:51410 21 I
İ GEMLİK/BURSA

ABONE OLDUNUZ MU?

^■1 ouh.uk snr»s oıUETt

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

ouh.uk
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Uzman öğretmen I ik itin sim Maliye'Sözde oatfoıılinn’nesinde
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı 
resmi ve özel öğre
tim kuramlarında 
eğitim-öğretim 
hizmetleri sınıfında 
kadrolu olarak 
çalışan öğretmen
lerin "Öğretmenlik 
Kariyer 
Basamaklarında 
Yükselme Sınavı", 
27 Kasım 2005 tari

hinde yapılacağı 
bildirilirken, dün 
başlayan sınav için 
başvurular 30 Eylül 
2005 tarihinde mesai 
bitiminde sona 
erecek.
Stajyer, Öğretmen, 
Uzman Öğretmen ve 
Başöğretmen olmak 
üzere 4 kariyer 
basamağına 
ayrıştırılacak olan 
öğretmenler, sınav 
başvuru koşulları ve 
sınavla ilgili bilgilileri

Bakanlığın http://per- 
sonel.meb.gov.tr ve 
http://ilsis.meb.gov.tr 
adreslerinde yer 
alacak olan 
Öğretmenlik 
Kariyer 
Basamaklarında 
Yükselme Sınavı 
Kılavuzu'nda 
"2005-KBYS" 
bölümünden 
öğrenebilecekler. 
Sınava başvurular 
yine Bakanlığın bu 
adresinden yapıla
cakken, öğretmen
lerin başvuru form

larını ilgili İl Milli 
Eğitim 
Müdürlüklerimden 
veya bağlı bulunduk
ları okul müdürlük
lerinden onaylat
maları gerekiyor. 
Ayrıca başvuruların 
fotoğraflı olmasıyla 
adaylardan başvuru 
ücreti alınacak.
Adayların, öğrenim, 
hizmet süresi ve 
hizmet sınıfı 
bakımından gerekli 
koşulları taşıyanların 
başvuruları 
onaylanacak.

Maliye Bakanlığı, 
finans kesimine 
yönelik denetimler 
sırasında kağıt 
üzerinde şirket 
sahibi veya ortağı 
görünen çaycı, 
odacı ve şoför 
gibi "Sözde patron
ları" da ortaya 
çıkaracak.
Maliye Bakanlığı, 
finans kesimine 
dönük vergi 
denetiminde 500 
milyar liranın 
üzerindeki çek, 
havale ve EFT işlem
lerini baz aldı. 
Bankalardan gelen 
listelerde 2003 yılın
da 96 bin gerçek, 68 
bin tüzel kişinin, 
2004 yılında ise 150 
bin gerçek, 86 bin 
tüzel kişinin 500 mil
yar liranın üzerinde 
çek, havale ve EFT

işlemi bulunduğu 
bildirildi. Gelir idare
si, bunların 60 binini 
inceleme kararı aldı. 
"Bunlar kimdir?
Mükellef midir, vergi 
ödüyor mu? Banka 
hesabına niye sürekli 
olarak havale gelip 
gidiyor?" sorularına 
cevap arayacaklarını 
belirten bir üst düzey 
yetkili, inceleme 
sonucunda kağıt 

üzerinde şirket 
sahibi gözüken, 
çaycı, odacı ve 
şoförlerin de 
ortaya çıkarılacağını 
belirtti. Anadolu'daki 
denetimlerde bu tür 
kişilerin bir 
bölümüne 
ulaşıldığını belirten 
yetkili, 3 büyük ilde 
başlatılan denetimin 
büyük önem 
taşıdığını kaydetti.

ta faili W yangın .ise eğitiminde başarısızız

Bursa Kapalı Çarşı'- 
da yangın 
Bursa’nın tarihi 
mekanlarından 
Kapalı Çarşı’nın 
çatısında çıkan 
yangın, itfaiye ekip
leri tarafından kısa 
sürede söndürüldü. 
Alınan bilgiye göre, 
Kapalı Çarşı’nın ağır
lıklı olarak kuyumcu 
dükkanlarının bulun
duğu batı girişinin 
çatısında, bir klima 
cihazının kısa devre 
yapması sonucu çık
tığı bildirilen yangın
da, çatıdaki karton 
kutular tutuştu.
İhbar üzerine kısa 
sürede olay yerine 
gelen Bursa 
Büyükşehir

ABONE OLDUNUZ MU?
oemlK

OONLOK SİYASİ OAZETE

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Belediyesi İtfaiye 
ekipleri, yangını 
büyümeden 
söndürdü.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı Orhan 
Doğan, yangına 

zamanında müdahale 
ederek olası bir faci
ayı önlediklerini 
belirterek, Kapalı 
Çarşı esnafından 
çatıdaki gereksiz 
eşyaları kaldırmasını 
istedi.

Merkezi Paris'te 
bulunan Ekonomik 
İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü (OECD) 
tarafından hazır
lanan bir rapor, orta 
dereceli okulların 
eğitim başarısı 
alanında Almanya ve 
Yunanistan'ın üye 
ülkeler arasında ilk 
sırada yer aldığını 
ortaya koydu. 
Türkiye ise bu lis
tenin sonlarında 
yer alıyor.
OECD ülkeleri içinde 
lise eğitiminde orta
lama başarının 
yüzde 70 civarında 
olduğu belirtilen 
araştırmada,

0 [BfBjgjBIBJBIBfBfBJgfBIBlBfBIBIBJBIBElBIBIBIBlBIBIBIBIBlBJBJ 0
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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)
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

Almanya ve 
Yunanistan'daki 
başarı oranının 
yüzde 95'e çıktığı 
bildirildi.
Araştırmada en son 
sırayı yüzde 36'lık 
başarı oranıyla 
Meksika aldı.
Türkiye, yüzde 41 
başarı oranıyla bu 
listenin son

i i i i i s i i
i

sıralarında 
bulunuyor.
Araştırma sonucuna 
göre, 1950'li yıllarla 
kıyaslandığında, 
Kore, Fransa, 
Yunanistan ve İrlan
da'daki orta dereceli 
okullardaki başarı 
oranı son yıllarda 
önemli ölçüde arttı.

KAYIP
Gemlik Endüstri 

Meslek 
Lisesi’nden 

aldığım diplo
mamı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Özdemir 
ÖZTÜRK

http://per-sonel.meb.gov.tr
http://ilsis.meb.gov.tr
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Adalet Bakanı Çiçek veryansın etti 
gelmediğini par
tide olduğunu vur
guladı.
TERÖRE YENİ 
TANINI YOK 
3-4 hafta önce 
Bakanlar Kurulu 
toplansından 
sonra bir açıklama 
yaptığını dile 
getiren Çiçek, 
"Terörün tahımının 
yeniden yapılması 
ve bunun bilimsel 
bir kurul tarafından 
gerçekleştirilmesi, 
Sayın Genelkurmay
Başkanımız tarafından 
dile getirilmişti" hatır
latmasında bulundu. 
Çiçek, sözlerini şöyle 

‘Türkiye Kıbrıs’ı tanımak zöij
Hükümetin kötü 

adamı benim" diyen 
Bakan Çiçek, kendi
sine yapılan eleştirilere 
adeta isyan etti: 
'Hamallığı yapan 
benim. Teşekkür 
etmeleri gereken 
yerde, vur abalıya 
diyorlar' 
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek, kamuoyunda 
yoğun tartışmalara 
neden olan Terörle 
Mücadele Yasası 
Taslağı’nın henüz 
AKP’de olduğunu daha 
Hükümete sunul
madığını dile getirerek, 
taslak ile ilgili "Ciddi 
bir bilgi kirliliği" 
olduğunu söyledi. 
Çiçek, terörün tanımın
da değişiklik yapmaya
caklarını ifade etti. 
Bakan Çiçek, soruları 
yanıtladı. Çiçek, 
Terörle Mücadele Yasa 
Tasarı Taslağı üzerinde 
yapılan tartışmaların 
bilgi kirliliğinden kay
naklandığını belirterek, 
"ortada taslağın 
taslağı var" dedi. 
Çiçek, yapılan eleştiri
lerin kendisini ve 
hükümeti yıpratmayı 
amaçladığını söyledi. 
Çiçek, taslağın henüz 
hükümetin gündemine

sürdürdü: "Ben işin bu 
safhasında böyle bir 
tanımlamanın yapıla
mayacağını ifade ettim, 
hukuki zaruriyetlerden 
dolayı. Çünkü, terörün 
tanımı demek suçun 
unsurlarının o tanım 
içerisine koymak 
demek. Terörün 
tanımını değiştirdiğiniz 
taktirde o zaman 
geriye dönük kapan
mış ne kadar dosya 
varsa bunların hepsi 
yargının Önüne gelir. 
Yargı da şu günlerde 
zaten yeteri kadar iş 
yükü altında.".

Anayasa’da belirtilen 
bir Milli terör tanımı 
olduğunu ifade eden 
Çiçek, terörün tanımın
da kesin olarak bir 
değişiklik yapmaya
caklarını söyledi. 
ÇÖZÜM ADINA 
BİRŞEY 
SÖYLESİNLER - 
ELLERİNİ ÖPEYİM 
Bakan Çiçek, "Şu son 
bir aydır terör adına 
beyanat verenlere bir 
bakın tedbir adına 
bana birşeyler 
söylesinler de 
ben gidip tabir caizse 
ellerini öpeyim.
Tedbir adına hiçbirşey 
söylemediler ki 
sadece suçlama, 
bu bir fikri kabızlıktır" 
diye konuştu.

AB Komisyonu'nun 
genişlemeden sorum
lu üyesi Ollie Rehn, 
Türkiye'nin Güney 
Kıbrıs Rum 
Yönetimi'ni tanımak 
zorunda olduğunu, 
bu ne kadar erken 
gerçekleşirse o kadar 
iyi olacağını söyledi. 
Avrupa Parlamentosu 
üyelerine hitaben 
konuşma yapan 
Rehn, "Türkiye 
tarafindan resmi 
tanıma gerçekleşmek 
zorundadır. Ne kadar 
erken olursa o kadar 
iyi" dedi. AB yetkilisi, 
Türkiye'nin Gümrük 
Birliği Ek 
Protokolü'nü 
imzalarken onun 
yanında yayımladığı 
deklarasyonun, 
protokolün uygulan
masını engellememesi 
gerektiğini ifade etti. 
AB'DE DEKLARAS
YON İÇİN UZLAŞMA 
ARAYIŞI 
AB Daimi Temsilciler 
Komitesi (COREPER), 
yarın Brüksel'de 
yapılacak haftalık 
olağan toplantısında 
Türkiye'nin Kıbrıs 
konusundaki 
deklarasyonuna karşı 
yayınlanacak AB 

deklarasyonu 
taslak metni 
üzerinde uzlaşma 
arayacak. 
COREPER, 
Türkiye'nin, 
3 Ekim'de başla
ması öngörülen 
AB'ye katılım 
müzakerelerinin 
temelini oluştura
cak Müzakere 
Çerçeve Belgesi'ne 
ilişkin görüşmeleri de 
gündeminde bulun
duruyor. AB üyesi 25 
ülkenin Brüksel'deki 
daimi temsilcilerinden 
oluşan COREPER, 
yarınki toplantısında, 
Ingiltere tarafından 
hazırlanan karşı 
deklarasyon taslak 
belgesine son şeklini 
vermek için çaba har
cayacak. 
Söz konusu taslak 
belgede, Türkiye'nin, 
geçen 29 temmuzda 
Ankara Antlaşması Ek 
Protokolü'nü 
imzalarken "Kıbrıs 
Cumhuriyeti" ile ilgili 
bir deklarasyonda 
bulunma ihtiyacı his
setmesinin üzüntüyle 
karşılandığı ifade 
ediliyor ve Türk 
deklarasyonunun tek 
taraflı olduğu,

protokolün bir 
parçasını oluştur
madığı, Türkiye’nin i-q 
protokolden kay
naklanan yükümlülük-, 
teri üzerinde herhangi 
bir yasal etkisi bulun
madığı savunuluyor. 
Taslak belgede, 
AB'nin, Ek 
Protokol'ün Türkiye 
tarafından tam olarak, 
ayrım yapılmaksızın . 
uygulanmasını ve 
malların serbest 
dolaşımı üzerindeki, 
ulaştırma araçlarıyla 
ilgili olanlar dahil tüm 
zorlukları ortadan 
kaldırmaşını beklediği 
ifade ediliyor.
Belgeye, Türkiye'nin 
"tam üyelik 
öncesinde" 
Kıbrıs Rum 
kesimini tanıması 
gerektiğine ilişkin bir 
ifade eklenmesinin 
söz konusu olduğu

EFE MOTOR
BİSAN - RAM€X 

| VCTKİti BAVİİ

AKOZİNŞAAT 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

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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Açlık sınırı enflasyonu 2’ye katladı
Türkiye Kamu-Sen'in 
her ay düzenli olarak 
yaptırdığı Asgari 
Geçim Endeksi'nin 
Ağustos ayı 
sonuçlarında, 4 kişi
lik bir ailenin asgari 
geçim haddi bin 809 
YTL olarak belirlendi. 
Türkiye Kamu-Sen 
Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi 
tarafından DİE 
Ağustos 2005 fiyat
larına göre yapılan 
Ağustos ayı asgari 
geçim endeksi 
sonuçları belirlendi. 
Türkiye Kamu-Sen 
tarafından konuya 
ilişkin yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
çalışan tek kişinin 
yoksulluk sınırı 
896.67 YTL'ye yüksel
di. 4 kişilik bir ailenin 
asgari geçim haddi 
ise bin 809 YTL 
olarak belirlendi.. 
Sonuçlar 4 kişilik bir

ailenin asgari geçim 
haddinin bir önceki 
aya göre yüzde 0.45 
oranında arttığını 
gösterirken, çalışan 
tek kişinin açlık sınırı 
ise bir önceki aya 
göre yüzde 1.46 
oranında artarak, 695 
Yeni Lira 43 Kuruş'a 
ulaştı. Türkiye'de 4 
kişilik bir ailenin 
ortalama gıda ve 
barınma harcamaları 
toplamı 2005 yılı 
Ağustos ayında 
656.32 YTL olarak 
tahmin edildi.
Yapılan araştırmada, 
4 kişilik bir ailenin 
sağlık kuruluşlarının 
belirlediği gibi sağlık
lı bir biçimde 
beslenebilmesi için 
gerekli harcamanın 
Ağustos 2005 veriler
ine göre günlük 12.98 
YTL olduğu 
kaydedilirken, toplam 
tüketim harca

malarının payı yüzde 
21.53 ve ailenin aylık 
gıda harcaması 
toplamı ise 389.61 
YTL olarak belirlendi. 
Ağustos 2005 
itibariyle ortalama 
754.86 YTL ücret alan 
bir memurun ailesi 
için yaptığı gıda har
caması, maaşının 
yüzde 51.61'ini oluş
turdu. Konut gideri 
ise DİE verilerine 
göre, Ağustos 2005 
ortalama maaşının 
yüzde 35.33'üne denk

geldi. Buna göre bir 
memur, ortalama 
maaşının yüzde 
86.94'ünü yalnızca 
gıda ve barınma har
camalarına ayırdı. 
Ağustos ayına ilişkin 
TÜFE rakamı yüzde 
0.85 olmasına rağ
men, çalışan tek 
kişinin açlık sınırında 
yüzde 1.46'lık bir 
artış görülürken, 
açlık sınırında 
yaşanan artış 
enflasyondaki artışın 
yaklaşık 2 katı oldu.

Akaryakıtta OTV değişmedi
Maliye Bakanlığı, 
akaryakıt ürünleri 
üzerinden alınan Özel 
Tüketim Vergisi'nin 
(ÖTV), 1 Ocak 2005 
tarihinden bu yana 
değiştirilmediğini 
belirterek, artan 
akaryakıt fiyatları 
nedeniyle ÖTV'nin 
fiyat içerisindeki 
payının son 9 ayda 
artmayıp azaldığını 
açıkladı. Bakanlık, 
akaryakıt fiyatlarında
ki dolaylı vergi yükü 
oranının da Avrupa 
Birliği (AB) ortala
masının altında 
olduğunu kaydetti. 
Maliye Bakanlığı, bazı 
yayın organlarında, 
son dönemlerde 
akaryakıt ürünlerinde 
yaşanan fiyat 
artışlarının vergi 
artışlarından kay

naklandığı yönünde 
haber ve değer
lendirmelerin yer 
alması üzerine yazılı 
bir açıklamada yaptı. 
1 Ocak 2005 tarihin
den önce akaryakıt 
sektöründe satışa 
konu edilen ürün fiy
atlarının ve dağıtım 
paylarının belirlen
mesinde serbest 
piyasa kuralları uygu
lanmadığı, dağıtım 
paylarıyla ürün fiyat
larının üst sınırının 
Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlendiği 
anımsatılan açıklama
da, 5015 sayılı "Petrol 
Piyasası Kanunu" ile 
2005 başından 
itibaren akaryakıt fiy
atlarının ve dağıtım 
paylarının piyasa 
dinamikleriyle arz- 
talep dengesi

içerisinde serbestçe 
belirlenmesi uygula
masına geçildiği ve 
diğer gelişmiş ülke 
uygulamalarıyla 
paralellik sağlandığı 
ifade edildi. Maliye 
Bakanlığı'nın, 
serbest piyasaya 
geçiş sürecinde 
gerekli hazırlıkları

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Haftanın Panoroması

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

yaptığı; bütçe hede
fleri ve makro poli
tikalara uygun olarak 
akaryakıt ürün
lerinden alınacak ÖTV 
tutarları (LPG hariç) 1 
Ocak 2005 itibariyle 
yürürlüğe koyduğu
nun vurgulandığı 
açıklamada, söz 
konusu tarihten 
itibaren akaryakıt 
ürünlerinin ÖTV tutar
larında bugüne kadar 
hiçbir değişiklik yapıl
madığının altı çizildi. 
Akaryakıt ürünlerinin 
1 Ocak 2005 ve 12 
Eylül 2005 tarihli fiy
atları içindeki ÖTV 
paylarının bir tabloyla 
anlatıldığı açıklama
da, akaryakıt fiyatı 
içindeki ÖTV oranının 
yüzde 59.93'ler 
seviyesinden yüzde 
50'lere gerilediğine

dikkat çekildi. 
Açıklamada şunlar 
kaydedildi: 
"Akaryakıt ürünleri 
üzerinden alınan ÖTV, 
fiyat üzerinden oran 
yöntemiyle hesa
planan bir vergi 
olmayıp satılan litre 
bazında maktu olarak 
hesaplanarak tahsil 
edilen bir vergidir. 
Litre bazında hesa
planan bu vergi 
01.01.2005 tarihinden 
itibaren değiştir
ilmemiştir. Bu neden
le ÖTV'nin fiyat 
içerisindeki payı son 
dokuz ayda 
azalmıştır. Bugün 
itibariyle gelinen nok
tada, akaryakıt fiyat
larındaki dolaylı vergi 
yükü oranı, 
AB ortalamasının 
altındadır."

Cumartesi, pazar günü oynanan futbol 
müsabakalarından sonra puan cetvelinde 
bazı yer değişiklikleri oldu.

Buna göre; Galatasaray, Fenerbahçe ve 
Trabzonspor yerlerini korudular.

Fenerbahçe - Ankaraspor önünde üç 
puanı oynadığı güzel oyunuyla aldı.

Sarı-lacivertli takım iyi oynadığı 
dakikalarda Ankaraspor’lu Tita’nın golüyle 
yenik duruma düştü. Ancak çok çabuk 
toparlandı. Alex’le beraberliği Aurelio’nun 
golüyle üç puanı çantasına koydu. 
Fenerbahçe’nin puan cetvelindeki yeri şuan 
ikincilik.

Beşiktaş’a nazar değdi. Rize’de yağan 
yağmurdan sonra kenarda duran toplara 3 
puanı sel aldı götürdü.

Siyah-beyazh takım daha . 2. dakikada 
defansın hatasıyla Die Cıre’nip boş kaleye 
gönderdiği top Beşiktaş’tılar üzerinde şok 
etkisi yaptı. 88. dakikaya kadar Beşiktaş bir 
varlık gösteremeyince mağlubiyete razı 
oldular.

Galatasaray’ın yakaladığı periyod devam 
ediyordu.

Yeni transfer Hanz’lı Galatasaray sürpriz 
takımı karşısında maça iyi başladı. Özellik
le ilk 45. dakikada birbirinden net gol 
pozisyonlarına girdi bu pozisyonlar Hakan 
Şükür ve Necati tarafından değer
lendirilemedi.

İkinci yarı Ümit Karan’ın attığı gol 
alkışlanacak cinstendi. Başında şapkaları 
olan kişilerin, şapkalarını çıkarmaları 
gerekirdi.

İkinci gol bu futbolcuların yapacağı cin
sten bir olay değil, ne varki bu futbolcunun 
önünde olan faul yan hakem bayrak 
kaldırınca futbolcu ister istemez, ‘hakem 
düdüğü çalar’ gibi düşündü ve topu ceza 
sahası içerisinde eline aldı. Halbuki hakem 
oyuna devam işareti vermiş durumdaydı.

Düdük herşeyin hem başı, hem de sonu.
Galatsaray’ın şansı, üç puanla bulun

duğu yeri korudu.
Trabzon, Gaziantep ile oynadığı maçta, 

Yatta ra ve Fatih’in attığı gollerle öne geçti. 
Evinde oynadığı maçı üç puanla kapattı.

Gökdeniz’siz maça çıkan Trabzonspor, 
oynadığı maçla inanılmaz gol pozisyonlarını 
bol keseden harcadı.

Trabzonspor, yüksek tempoyla maça 
başladı. Daha ilk dakikada penaltıyı gole 
çevirince erken galibiyete geçti.

Nedense bu kadar gol pozisyonu değer
lendiremeyen Trabzon deplasman maçların
da biraz zorlanır gibi oldu.

Öteki maçlarda ummumiyetle berabere 
kaldılar.

Gençlerbirliği - Konyaspor ile; 1-1
Horozun sesi kesildi. Ankaragücü; 0-0
Bu haftaki maçlar böylece en üsste bulu

nan takımlarda bir değişiklik olmadı.
UNUTKANLIK

Pazar günü oynanan Kıbrıs 
Akdenizspor’la, Zeytinspor maçının biti
minde ödül töreninin sonunda sayın 
başkanınım konuşmasından yazmadığım 
bölümü yazıyorum;

“Belediyeden Zeytinspor’a malzeme 
yardımı yapılacaktır.” Bu önemli cümleyi 
dünkü yazımda belirtemedim özür dilerim.

Bu sözler ciddi ve olumlu olması gereken 
sözlerdi.

Afyon Sandıklı Nüfus Müdürlüğü’den 
aldığım nüfus cüzdanımı ve 

Bursa SSK İl Müdürlüğü’nden 
aldığım sağlık karnemi kaybettim . 

Hükümsüzdür. HÜLYA GÜNGÖR

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi’nden aldığım diplomamı 

kaybettim. Hükümsüzdür.
Sezer KILIÇ
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Çocuğun okul başarısını etkileyen faktörler
2005-2006 Eğitim-Öğre- 
tim Yılı'nın başlaması
na saatler kala öğret
menler gibi öğrenci ve 
velilerde de ayrı bir 
heyecan yaşanıyor. 
Ancak uzmanlar, başarı 
kadar başarısızlığa 
karşı da öğretmen, 
öğrenci ve velilerin 
sağduyu içinde 
hareket ederek olum
suzluklara fırsat ver
memesini istiyor. 
Uzmanlar, okul 
başarısını etkileyen 
faktörler ve bu başarı
da ailenin rolünü 
incelerken başarının 
oluşumunda öncelikle 
öğrencide bulunması 
gereken özellikler 
üzerinde durulmasını 
istiyor. Öğrenciden 
kaynaklanan başarı ya 
da başarısızlığın en 
önemlilerinin 'zeka, 
yetenek ve kişilik' özel
likleri olduğuna dikkat 
çeken uzmanlar, 
bu 3 önemli öğeyi 
'başarının hammadde
si' olarak gösteriyor. 
Zeka ile ilgili yapılan 
birçok araştırmadan 
ilginç sonuçlar çıktığı
na işaret eden uzman
lar, öğretim program
larında başarılı olmak 
için her zaman üstün 

zeka gerekmediğini, 
aksine çok zeki çocuk
ların bile duygusal 
ihtiyaçları karşılan
madığı için başarısız 
olduğunu belirtiyor. 
Başarıda diğer bir 
etkenin ilgi ve yetenek 
olduğunu, yetişkinler 
gibi çocukların da 
ilgilendikleri ve sevdik
leri konularda başarı 
sağladığını ifade eden 
uzmanlar, özellikle 
resim ve müzik 
yeteneklerinin ilköğre
tim döneminde en 
erken ortaya çıkan 
özellikler olduğunu 
söylüyor. Uzmanlar, 
çocuğun öğrenmeye ve 
okumaya yön
lendirilmesinde, 
kendine olan güveni, 
çevresiyle iletişiminin 
de büyük önem 
taşıdığını kaydederek, 
başarılı öğrencilerin 
neşeli, kolay uyum 
sağlayan, sosyal, 
hırçın, girişken, man
tıklı ve iyimser, 
başarısız öğrencilerin 
ise durgun, içe dönük, 
uysal, uyumsuz, sıkıl- _■ 
gan, kötümser veya 
öfkeli davranış göster
diğini belirtiyor. 
Çocuğun anadilini iyi 
kullanıyor olmasının

başarıyı getireceğini, 
kitap okuma alışkan
lığının da öğrenmeye, 
araştırmaya ve çevreye 
ilgisini artıracağına 
dikkat çeken uzmanlar, 
başarının meydana 
gelmesinde motivasy
onun çok önemli 
olduğuna, bunda da 
sosyal çevrenin büyük 
etkide bulunduğuna 
işaret ediyor. Uzmanlar, 
beslenme ve fiziksel 
şartların niteliğinin,.* 
öğrencilerin yaşlarına 
uygun vitamin ve kalo
riler almasının, beden - 
sağlığına dikkat 
etmesinin başarıda 
büyük önem taşıdığını 
vurgulayarak, hastalık,, 
fazla ders çalışma, 
uykusuzluk, üzüntü ve 
heyecanların, da 
başarısızlığa sebep 
olabileceğini ifade 
ediyor.
Başarının oluşumunda- 

okul-öğretmen fak
törünün yanı sıra 
öğrenci-öğretmen, 
öğretmen-veli ilişki
lerinin de önemli 
olduğuna işaret eden 
uzmanlar, oyun sa.hası 
ve yeşil alan azlığının 
da başarıyı 
düşürdüğünü belirtiyor. 
Ûzmanların tespitlerine 
göre başarıda; aydınlık, 
temiz, uygun renklerle 
boyanmış.ve geniş 
sınıfların da olumlu 
etkileri bulunuyor. 
Çocukların enerji dolu 
olduğuna dikkat çeken 
uzmanlar, öğrencilerin 
bu fazla enerjiyi oyun 
ve spor aracılığıyla 
atmasının en uygun yol 
olacağını dile getiriyor. 
Öğretmen-öğrenci 
arasındaki duygusal ve 
sosyal ilişkinin de 
başarıda soır derece 
önemli rolü olduğunu, 
öğretmenlerin çocuk

larla kuracakları sevgi 
ve saygıya dayalı 
iletişimin-,büyük önemi 
bulunduğunun altını 
çizen uzmanlar, "Öğret
meni seven, okul 
ortamını da sever ve 
bağlanır. Öğretmenini 
sevmeyen çocuk, okul
dan soğuyabilir. 
İletişimde çocuğun 
sevilme ihtiyacı 
karşılanmalıdır. 
Eleştirilmek, beğe
nilmemek öğrencileri 
korkutur ve duygusal 
olarak başarısızlığa 
iter" diyor.
Öğrencileri ölçme ve . 
değerlendirme yöntem
inin, sadece sınavlar ve 
sözlüler olmaması * 
gerektiğini, kişilik özel-. 
likleri, sosyal 
davranışları ve der,s 
dışında kalan ilgi ve 
yeteneklerinin de 
öğretmenlerince 
dikkate alınmasını 
isteyen uzmanlar, 
"Öğretmenin mesleğini 
sevmesi ve mesleğe 
olan bağlılığı, çocuklar
la kuracağı iletişimin 
niteliğini çok etkileyen 
bir faktördür. Mesleğini î 
seven öğretmen, işiyle 
ilgili her şeyi, öğrenci
lerini ve okulunu da 
çok sever" diye 

konuşuyor. 
"ANNE-BABALARIN ‘ 
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 
BAŞARIYI ETKİLİYOR"

Uzmanlar, öğretmenin' 
aileyi yakından tanı- ' 
masının, öğrenciyi 
daha kolay tanınmasına 
ve anlamasına yardım
cı olacağını kayded
erek, "Anne ve ’ ’ 
babaların çocuklarıyla 
birlikte ders çalışma
ması gerekiyor. Aile.ile 
öğretmenin kullanacağı 
metotların farklılığı 
nedeniyle, bu durum 
çocukları gereksiz zor
luklara sokar ve aile
siyle iletişimini, bozar" 
tespitinde bulunuyor. 
Başarının oluşumunda 
en ö.nemli rolü ailenin-' 
oynadığına dikkat 
çeken uzmanlar,* ailenin 
çocuğunun fiziksel ve 
zihinsel özelliklerini iyi 
tanıması ve buna 
uygun davranmasını 
isterken onlardan ola
bileceğinden fazlasını 
istememeleri gerektiği
ni söylüyor. Uzmanlara 
göre, anne ya da 
babanın iş yaşamında 
başarılı olması, çocuk
ları ile kuracakları 
iletişimde de etkili 
oluyor.

HAÇİN ..
Yazan : Zebercet COŞKUN
«Ana ana! Seninki ne ki... Benim yangınım 

seninkinden üst. Sen bir Sultanına yanarsın... 
Ben? Bir başıma Urumlularda... Ana, baba, 
kardeş, bacı kaç canım var Hacında... Hangi birini 
düşünün? Hangi birine yanan? Koca desen o da 
yok ki bakıp avunan.»

«Bir can diye azımsama gelin! Hısım, 
akrabadan geçtim... Ciğerim benim Hacında. Ne 
anaya, ne babaya, ne kardaşa benzer ciğer... 
Saçının bir teli incinse yüreğimin bir yanı delinin.. 
Ana ol da anla.. Ana ol da sen de bil, ciğer nedir? 
Benim yangımın seninkinden alt değil...»

Gözleri ile konuşuyorlar, dilleri varıp da bir laf 
etmiyorlar. Arada başka şeylerden konuşmak 
gerekiyor, o zaman görüyorlar kızarmış, damar 
damar olmuş gözlerini birbirlerinin.

Göğün gümbürtüsü git gide çoğalıyor ve de 
yakınlaşıyor. Gelin gitti, camı kapadı. Marşı dağın 
üstü ışıdı, damar damar yarıldı gökyüzü. Sonra 
yine karaya döndü her yan.

Naime nerde ola?
Yukarı çıktıydı demin. İlişme fıkaraya! 

Dinlensin , yatsın!
Camını neyi kapadı mı diye sordum. Uyur 

kalır üstü açık... Soğuk geçer...
Gelin ocağın başına çöktü, eline oklavayı aldı, 

sacayağın altındaki odun kırıklarını düzeltti 
oklavayla; bir iki çalı çırpı daha attı. Yağmur 
cama vuruyor şimdi. Pıtır pıtır... Odanın içi ışıyor, 
sonra gök patlayacak gibi gümbürdüyor.

Bekir nerde ola?
Kalktı kaynana, pencere önüne geldi. 

Damlacıklar oluk gibi iniyor cam üstünden, dışar- 
ı lar görünmüyor.

Naime yukarda yatıyor. Yer yatağını serdi, 
girdi içine. Yorganı başına çekti. Elleri ile kulak

larını tıkadı. Haçin'de olsaydı... Annesinin 
göğsüne saklardı başını. Koltuğu altına. Anne 
kokusu bir başka olur.

Bir başka sıcaktır onun göğsü... Çok zaman 
yalandan ağlar, yalandan huysuzlanırdı Naime, 
tekrar tekrar tatmak için o mutluluğu... Şimşeği 
görmüyor, ama gürültüler erişiyor kulaklarına. 
Büzüldükçe büzülüyor. Birden hıçkırmağa 
başladı. Ne zamandır ağiamadıydı, şimdi bir 
nedeni yok, ama ağlıyor. Durmadan iniyor göz 
yaşları yastığın üstüne. Belki de birikti ne 
zamandır, doldu; şimdi yağmurla beraber 
boşanıyor. «Anne!» Ondan ötesi silikleşiyor 
gözlerinde gün günden. Rüyada imiş gibi, ya da 
çok eski günlerdeymiş gibi her şey. Miss Cold 
var bir de aklında. Sıcak ve taze... Ayrılırlarken 
nasıl sarılmıştı, nasıl sıkmıştı göğsünde onu? 
Mendili ile gözlerini sildiğini gördü Naime Miss 
Cold'un. Ne garip, Naime içten sarılmadı ona. Bir 
durgunluk, bir duygusuzluk içindeydi. Bir an 
önce ağbeysinin atına binmek, oradan uzaklaş
mak istiyordu. Oysa onunla Amerika'ya bile gide
cekti... Neden öyle yaptı o gün? Neden sıkı sıkı 
sarılmadı Miss Cold'a? Neden bu göz yaşlarını o 
gün onun göğsünde dökmedi? Gidenin bir daha 
dönmeyeceğini şimdi anlıyor. Miss Cold yok 
artık... Gitti! Bir daha gelmeyecek... Ötekiler de 
gelmeyecek... Ağbeysi de gelmeyecek belki... 
Alıp götürmeyecek onu Haçin'e. Burada, tek başı
na, başka yataklarda... Başka evlerde... Yine Miss 
Cold... «Sen kendini Naime sanıyorsun... 
Doğmak elinde mi? Sen ve ötekiler ve ben herkes 
hep bir zincirin halkalarıyız...» Belki de ölene 
dek her yorganı başına çektiğinde bunları 
düşünecek. Gök hiç durmadan gümbürdüyor, 
Naime'nin göz yaşlan durup durup coşuyor. 
Yatıştı sonra her şey. Gök gümbürtüleri de, 
Naime'nin göz yaşları da.. Bir baygınlık çöktü 
içine küçük kızın. Dışarda yağmur sessiz 
yağarken o kendinden geçmiş,uyuyordu.

Bekir'in annesi çarşafını çekti başına, sokağa 
çıktı. Yağmur dere gibi boşanmış, sel götürmüş 
ortalığı, Bekir ortalarda yok. Bir yerlere tıkılıp 

kaldıysa rahmet kesildikten sonra geleyidi... 
Kimseler ana olmasın... Önüne gelen kapıyı çalıy
or Bekir'in annesi. Sokaklar boyunca dereler gibi 
akmıştı yağmur, şimdi bir şey yok ortalıkta. Yarım 

.saatin içinde yemiş, yutmuş onca seli, su diye 
inildeyen toprak. O gümbürtü, o tufan Rumlu 
köyüne hiç uğramamış sanki...

Bekir burda mı ola?
Bekiri gördünüz mü? Kırlara çıkıp etmiş 

olmasın?
Rumlu'nun bitiminde bir evde buldu onu. 

Kabasına kabasına iki şaplak indirdi, sonra kok
ladı kulaklarının içini. Varı, yoğu Bekir şimdi 
anasının. Ortalık böyle karışalı iyice düştü oğlu
nun üstüne. Bekir'in yağmurda sığındığı evin 
kapısında bir süre kaldı; çene çaldı evin 
sahibiyle. Göğün gümbürtüsü uzaklaşıp gitmişti, 
geldiği gibi ya, bir takım uğultular maldı yerinde. 
Gök gürlemesi bir gelir bir gider, bu uğultular hiç 
bitmiyor, ardı hiç kesilmiyor.

Aşağıdan...
Rahmet aşağıdan geldiydi ya, yukarı 

çekti, gitti...
Dinle bacım! Aç kulağını! İyice ver! 

Aşağıdan mı, yukandan mı?
Dinlediler kulaklarını açıp, seslerini,soluklarını 

kesip... Höketçe'nin üstü kapkara, bulutlar oyana 
çekilmiş, ama bu uğultu oyandan değil, aşağı
dan... Haçin'den...

- Top sesi! dedi Bekir. Aşağıda dövüş var! 
Hacını alıyorlar! Yaşasın!.. Zıplıyor, yerinde 
duramıyor.

Dinleyin! Bu iş Hacında olamaz!. Hacında 
olsa durduğu yerde durur sesler. Hacın nere, 
Urumlu nere? Yakınlaşıyor gitgide... Dinleyin 
hele! Açın kulağınızı dinleyin!

Sokak kapısının önündeler.
Heeey! diye bağırdı bir geçen... Bir erkek. 

Çenenin sırası değil... Hadiyin!.. Gavur geliyor. 
Bozdu biziğileri gavur! Urumluya çıkıyor. Çenenin 
sırası değil!.. Toplanın! Kadın, çocuk toparlanıp, 
kaçın Höketçe'ye doğrul..

Devamı Yann..
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Yanlış zayıflama yöntemlerine dikkat!
Denizli Devlet 
Hastanesi (DDH) 
Beslenme Uzmanı 
Haşan Yıldız, rantı 
oldukça yüksek olan 
zayıflama sek
törünün, kişileri, 
yanlış beslenme ve 
hayat tarzına sürük
lediğini söyledi. 
Rantı oldukça yük-> 
sek olan zayıflama 
sektörlerinin her 
geçen gün yeni bir 
zayıflama ve diyet 
ürettiklerini, bunların 
da yalnızca maddi 
çıkartı olduğunu 
savunan Denizli 
Devlet Hastanesi 
Beslenme Uzmanı 
Yıldız, "Bu pazardan 
pay kapma savaşı 
içindeki kurumlar, 
bilimsel bir dayanağı 
olmayan birçok yön
temi kullanmaktan 
çekinmemektedir. 
Bu da bireyleri ve 
dolayısıyla toplumu 
etkileyerek kişileri 
yanlış beslenme ve 
yanlış hayat tarzına 
sürüklemektedir.
Dikkat edildiğinde, 
bu tür işletmelerin 
genelde parayı 
devamlı gelen müş
terilerinden 
kazandıkları görülür. 
Bunun sebebi kısa 

sürede çok düşük 
kalorili diyetlerle kilo 
vermeleri ve sonuca 
ulaştıktan sonra bu 
kiloyu koruyama
malarıdır" dedi. 
Bu tür diyetlerin 
insan sağlığına etki
lerini fırlatılan bir 
bumerangın 
yakalayamayıp başa 
çarpması gibi değer
lendiren Yıldız, "Bu 
tür beslenme pro
gramı uygulandığın
da vücut, metaboliz
mayı inanılmaz bir 
şekilde azaltarak 
korumaya geçer ve 
yaşam çok az gıday
la sürdürülmeye 
programlanır. Her 
insanın sahip 
olduğu bir bazal 
metabolizma hızı ve 
aktif enerjisi vardır. 
Bazal metabolizma 
hızı, 24 saat boyun
ca bir insanın istira
hat halindeyken har
cadığı ve sadece 
organların yaşamsal 
fonksiyonlarını 
sağlıklı bir şekilde 
sürdürebilmeleri için 
gerekli enerji mik
tarıdır. Bu hızı etk
ileyen etmenler yaş, 
boy, cinsiyet, 
aktivite ve beslenme 
öyküsüdür. Aktif

enerji ise günlük 
tempoyla harcanan 
enerji miktarıdır. Ve 
bu diyetler adıyla 
pazarlanan diyetlerin 
hepsi bazal metabo
lizma hızından çok 
daha düşük kalorili 
diyetlerdir. Bu 
nedenle insanlara iki 
haftada 5-8 kilo gibi 
uçuk rakamlar telaf
fuz etmektedirler" 
şeklinde açıkla
malarda bulundu. 
Beslenme Uzmanı 
Yıldız, yanlış diyet 
uygulaması 
nedeniyle daha 
sonra birçok sorun
larla karşılaşıldığını 
söyleyerek, "Kilo 
kaybının sonrasında 
ise bazal metaboliz
ma hızının altında 
bir kaloriyle diyet 
yapıldığında da, 
vücutta kıtlık metab

olizması dediğimiz 
bir metabolizma 
çatışmaya başlar. 
Siz hızla kilo 
verirken vücut kıtlık 
var yağ depola emri 
alır. Vücut aldığı 
enerjiyi yağdan 
gelenini ve karbon
hidratlardan gelenini 
depolayarak proteini 
enerji olarak kullan
maya başlar ve 
vücut siz farkında 
olmadan yağlan
maya başlar. Ve pro
teinler enerji olarak 
kullanıldığı için, 
vücut kas ve su kay
bettiği için siz kilo 
verdiğinizi zanneder
siniz. Sadece bunu 
da yapmaz ve ileride 
yine aynı durumla 
karşılaşırım diyerek 
çoğu zaman daha 
fazla kilo almaya 
vücudu programlar"

dedi.
Kilo vermede önemli 
olanın yaşama 
hareket katılması 
olduğunu kaydeden 
Yıldız, "Özellikle 
teknolojik 
gelişmelere paralel 
olarak artan obezit- 
eye karşı ufak ama 
yararlı alışkanlıklar 
edinilebilir. Kısa 
mesafelerde araba 
kullanılmaması, 
asansör yerine mer
diven tercih edilmesi 
gibi. Egzersizle 
kastedilen aerobik 
tarzda egzersiz olup, 
bu egzersizler vücu
da oksijen 
kazandırır.
Bu egzersizlerin 
özelliği, belli bir 
sürede belli bir 
program 
dahilinde sadece 
nabız artışını 
hafifçe yükselten 
egzersizlerdir" 
diye konuştu. 
İyi ve sağlıklı bir 
diyet programının 
asla açlık hissi 
uyandırmadığını 
ve sağlıklı bir 
şekilde haftada 1 
kilogram ver
ilebileceğini 
belirten Yıldız, 
"Bu tür beslen

meyi yaşam tarzı 
haline getirmek 
gerekmektedir. Ve 
şu da bir gerçek ki 
devamlı bu tür diyet
leri uygulayıp kilo 
alıp, veren insanlar 
eğer bu diyetleri 
uygulamasalardı 
bugün daha az kilolu 
olurlardı. Bu neden
le kilo vermek 
isteyen kişiler önce
likle sağlık kontrol
lerini yaptırdıktan 
sonra bir 
diyetisyene başvur
malı ve kendilerine 
Özgü diyet program
larını almaları gerek
mektedir" dedi.
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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 Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
Su işlet 513 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
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 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

1

1

i Kaymakamlık 51310 51
C.Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

B

i

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512' 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49

’Anıtur ' 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
14 EYLÜL ÇARŞAMBA 

SERVET ECZANESİ
Kumla Yokuşu

, GEMLİK ______

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2235 

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 GEMLİtf 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



İKBrfezl

ALTAN TİCARET
Demirdöküm Doğalgaz Kombi - Doğalgaz Kazanları- Brülörler - Radyatör - Doğalgaz 

Sobaları - Spit Klimalar- Doğalgaz tesisat döşeme işleri - Her Çeşit Sıhhi Tesisat 
40 YILLIK 

TECRÜBE ve 
GÜVEN

Evlere-işyerlerine-Sitelere 
Garantili Doğalgaz 
bağlama Hizmetleri

ALTAN TİCARET 
İstiklal Caddesi No: 49 
Tel. 513 12 81 GEMLİK

HİZMETE AÇILDI

0-13 YAŞ ÇOCUK 
GİYİMİNDE 

ARADIĞINIZ HERŞCY! 
•I

Balıkpazarı 1 Nolu Cad; No:87 
(Balıkpazarı Cami karşısı) 

GEMLİK
Tel: 0.224 513 65 28



Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 10 milyar llrafelc^^ yapıldı

400 öğrenci sevindi
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından eğitime katkı amacıyla gönderilen 10 milyar lira ile Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 400 öğrenciyi sevindirdi. Sayfa 5’de

GEMLİK’İN İl K GÜNI ÜK GA7FTFSİ

15 Eylül 2005 Perşembe 25 YKr. (250.000 TL.)

Gazetemiz 
bugün 

14 sayfa
Günlük olarak yayın yaşamına devam 
eden Gemlik Körfez Gazetesi, her 
gün bir yeniliğe daha imzasını atıyor. 
12 sayfa olarak yayınlanan gazeteniz, 
bugünden başlayarak, 2 sayfa 
daha çoğalarak, 14 sayfa olarak 
okurlarımıza daha çok haber iletecek.

AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik ve Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu sorunları çözme sözü verdi

Gemlik’in sorunları aörüsüldü
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ne duruyorsunuz 
sorunları çözün..

Dün, AKP İlçe Başkanlığı’nın organ! 
zasyonunda, partinin kurmaylarının da 
katıldığı bir toplantı yapıldı.

Toplantıya AKP’den Faruk Çelik, Altan 
Karapaşaoğlu ve Zafer Hıdıroğlu milletve 
kili düzeyinde, Hayrettin Çakmak ise İl 
Başkanı olarak katıldı.

Gemlik Kaymakamı, ilçe ve belde 
belediye başkanları, daire müdürleri, 
belediye ve il genel meclisi üyeleri, esnaf 
odaları temsilcileri de toplantıdaydı.

Gemlik’in sorunları bilinmeyen şeyler 
değil.

Bunlar birçok platformda, iktidar par
tisinin ilçe yöneticilerine ve il yöneticilerine 
anlatıldı.

Yani konular ve sorunlar biliniyor.
Ama çözümler ortada yok.
Geçtiğimiz yıl da Milton Aile 

Gazinosu’nda bu tür bir toplantı yapıldı ve 
sorunlar konuşulup notlar alındı.

Dün yapılan toplantıda bunların hangi
lerinin çözüme kavuşturulduğu, diğer
lerinin neden gerçekleştirilmediği ele alın
malıydı.

Gemlik neredeyse 100 bin nüfusu olan 
Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri.

Sorunlar diz boyu.
İlçe köy görüntüsünde.
AKP yerel seçimlerde halktan bu sorun

lara çözüm getirmesi İçin 11 bir oy aldı.
Ama sorunlar ortada duruyor.
Sorunları çözemeyen AKP iktidarıdır.
Her şey elinizde, güç sizde, konuşmak 

yerine çözüm üretmek gerek.

İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, 
Daire Başkanları, muhtarlar, esnaf odası temsilcileri’nin katıldığı toplantıda, AKP Grup 
Başkanvekili Faruk Çelik ve Bursa Milletekili Altan Karapaşaoğlu ve Zafer Hıdıroğlu, İl 
Başkanı Hayrettin Çakmak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tunçak da bulundu. 
İlçenin her türlü sorunu toplantıda masaya yatırıldı. Faruk Çelik toplantıda yaptığı 
konuuşmada, “Kimse vatandaşa tepeden bakmasın, herkes işini yapsın.” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Öğretmen çocuklanna 
burs müjdesi

öğretmenlerin üniversitede okuyan çocuk
larına burs verilecek. MEB'in duyurduğu 
burs imkanı, Toplum Gönüllüleri Vakfı 
tarafından sağlanacak. Haberi sayfa 7’de

Jrania gemisi. Marmara’daki 
depremi araştırıyor

İtalya'nın Urania adlı araştırma gemisi, 
Marmara Denizi’ndeki fay hatlarını incele
mek için çalışmalara başladı. 30 kişilik 
araştırma ekibi, İstanbul ve Marmara 
Denizi’nde meydana gelebilecek deprem
lerle ilgili veriler toplayacak. Sayfa 10'da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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! Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Memleketimden insan 
manzaraları

Memleketimden insan manza ■- 
raları, Nazım Hikmetin önemli bir 
yapıtı..

1941yılında kaleme alınmış..O . 
dönemdeki yaşamdan yansımalar 
yazıya dökülmüş..

Olduğu gibi..
Eksik de yok fazla da..
“Haydarpaşa garında
1941 baharında saat on beş.
Merdivenlerin üstünde güneş 

yorgunluk ve telâş
Bir adam merdivenlerde duruyor 

bir şeyler düşünerek.
Zayıf. Korkak.
Burnu sivri ve uzun yanaklarının 

üstü çopur.
Merdivenlerdeki adam -Galip Usta- 

tuhaf şeyler düşünmekle meşhurdur:
"Kâat helvası yesem her gün" diye 

düşündü 5 yaşında.
"Mektebe gitsem" diye düşündü 

10 yaşında.
"Babamın bıçakçı dükkânından
Akşam ezanından önce çıksam" 

diye düşündü 11 yaşında.
"Sarı iskarpinlerim olsa kızlar 

bana baksalar" diye düşündü 15 
yaşında.

"Babam neden kapattı 
dükkânını?"

Ve fabrika benzemiyor babamın 
dükkânına" diye düşündü 16 yaşın
da.

"Gündeliğim artar mı?" diye 
düşündü 20 yaşında.

"Babam ellisinde öldü,ben de 
böyle tez mi öleceğim?"diye 
düşündü 21 yaşındayken.

"İşsiz kalırsam" diye düşündü 22 
yaşında.

"İşsiz kalırsam" diye düşündü 23 
yaşında.

"İşsiz kalırsam" diye düşündü 24 
yaşında.

Ve zaman zaman işsiz kalarak
"İşsiz kalırsam" diye düşündü 50 

yaşına kadar.
51 yaşında "İhtiyarladım" dedi, 

"babamdan bir yıl fazla yaşadım."
Şimdi 52 yaşındadır.
İşsizdir.
Şimdi merdivenlerde durup kaptır

mış kafasını düşüncelerin en tuhafı
na:

"Kaç yaşında öleceğim?
Ölürken üzerimde yorganım ola

cak mı?"diye düşünüyor.
Burnu sivri ve uzun.
Yanaklarının üstü çopur.
Denizde balık kokusuyla
Döşemelerde tahtakurularıyla gelir 

Haydarpaşa garında bahar
Sepetler ve heybeler merdivenler

den inip merdivenlerden çıkıp merdi
venlerde duruyorlar."

Gelelim 2006 yılına ...
Aradan tam tamına 65 yıl 

geçmiş.ancak manzarada kayda 
değer değişiklikler yok.

Nasıl mı ?
Onu da Cuma günü yazacağız..

Sayfa 2

Marmarabirlik’te liste
arayışları sürüyor

Seyfettin 
SEKERSÖZ

Cumartesi günü 
yapılacak 72 Nolu 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi 
olağan mali 
kongresinin seçime 
dönüştürülmesi 
amacıyla liste çalış
maları yapıldığı öne 
sürülüyor.
Marmarabirlik 
karşısındaki Pembe 
Köşk Düğün 
Salonunda Cumartesi 
günü saat 11.00 de 
yapılacak olağan 
mali kongrede, 
bazı ortakların 
seçim yapılması içim 
imza toplamaya 
başladıkları öğrenildi. 
Kooperatifin Hazerun 
listesinde bulunan 
ortakların yüzde 
10'unun imza vermesi 
durumunda gündeme 
getirilmesi istenen 
çalışmaların içinde 
bir çok siyasinin de 
ismi geçiyor.
Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre'nin de liste 
çalışması içinde 
destek verdiği 
konuşulurke, ismi 
geçen bir başka 
siyasetçi DYP İlçe 
Başkanı Faruk Güzel 
ise böyle bir çalışma . 
içinde olmadıklarını 
belirterek, "Ne ben 
ne de partim 
kesinlikle 
Marmarabirlik

için liste çalışması 
içinde değiliz, 
yalnız ismimin 
kullanılması beni 
rahatsız ediyor. " 
açıklamasında 
bulundu.
Seçim için oluşturulan 
listede Umurbey'den 
ANAP Belde Başkanı 
Halil Çelebi, 
Faruk Karakaş, 
Ahmet Tekin ile 
eski yönetimden 
Ali İhsan Demirkıran'ın 
da isimleri 
konuşuluyor.
Cumartesi günü 
yapılacak 
Marmarabirlik olağan 
mali genel kuruluna 
hazırlanan Kooperatif 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim

Aksoy ise ortaklarına 
yönelik yeniden 
kabul edilme çalış
malarının tamam
landığını bildirdi.
Aksoy, mali kongreye 
yönetim kurulu 
olarak hazır olduk
larını bildirerek, 
"Ortaklarımız adına 
yaptığımız çalışmalar

ortada, bunu en iyi 
değerlendirecek olan 
onlardır. Şaibeli çalış
mamız olmamıştır. 
Kooperatifin en iyi 
duruma gelerek 
ortaklarına hizmet 
verebilmesi için 
tüm gücümüzle 
çalıştık."
şeklinde konuştu.

ADNAN TURAN 
Her türlü araç devir 

Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, 
Fenni muayene 

Sigorta işlemleri yapılır. 
Adrââ? ©©ûrte İş Külorıkosa 
Mi *0
Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

BUHB I

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 ,-- -^1
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AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik ve Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu sorunları çözme sözü verdi

Gemlik’in sorunları görüşüldü
İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri, Daire Başkanları, muhtarlar, esnaf odası 
temsilcileri’nin katıldığı toplantıda, AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik ve Bursa Milletekili Altan Karapaşaoğlu ve Zafer 
Hıdıroğlu, İl Başkanı Hayrettin Çakmak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tunçak da bulundu. İlçenin her türlü sorunu toplantıda 
masaya yatırıldı. Faruk Çelik toplantıda yaptığı konuuşmada, “Kimse vatandaşa tepeden bakmasın, herkes işini yapsın.” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

AKP Gemlik İlçe 
Başkanlığı’nın 
organizasyonunda 
ilk kez düzenlenen 
"Gemlik ve Sorunları" 
konulu toplantı yapıldı. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde yapılan 
toplantıya, AKP Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik, Bursa 
Milletvekilleri Altan 
Karapaşaoğlu ile Zafer 
Hıdıroğlu'nun yanı sıra 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İl Başkanı 
Hayrettin 
Çakmak, İl Genel 
Meclisi Başkanı 
Mehmet Tunçak, belde 
belediye başkanları, 
AKP İlzçe Başkanı 
Enver Şahin, köy ve 
mahalle muhtarları, 
Şoförler Odası ile 
Minibüsçüler ve Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
başkanları ile ilgili 
birim müdürleri 
katıldılar.
Toplantının açış 
konuşmasını yapan 
İlçe Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
bu tür toplantıyı 
yapmakta geciktiğini 
belirterek, "Böyle bir 
toplantıyı 
ilk kez Gemlik'te 
düzenleyenlere 
teşekkür ediyorum. 
En kısa sürede biz de 
kendi içimizde 
yapacağız." dedi. 
GEMLİK SORUNLARI- 
MASAYA YATIRILDI

Gemlik'in Büyükşehir 
sınırlarına dahil . 
edilmesinin ardından 
bir çok sorununun 
ortaya çıktığı tbelir- 
tilirken, AKP 
Grup Başkanvekili 
Faruk Çelik, toplantıda 
sorunlarını dinledi. 
Hisartepe'nin ne 
zaman doğalgaz ala
cağı, terminal ve S 
plakalarının sorunu, 
köylerin ihtiyaç 
duyduğu sağlık 
personeli, köy 
yerleşim alanlarının 
genişletilmesi, 
Gemlik'e göçün önlen
mesi ve geniş imar 
alanlarının açılması, 
Gemlik-Bursa 
arasında Çalışan halk 
otobüslerinin ulaşım 
sorunu, Terme 
Tesislerinin Özürlüler 
için Rehabilitasyon 
Merkezine 
dönüştürülmesi, 
esnafın yapı kullanma 
belgesi alamadığı için 
yaşadığı sıkıntılar, 

personeli, köy 
yerleşim alanlarının 
genişletilmesi, 
Gemlik'e göçün önlen
mesi ve geniş imar 
alanlarının açılması, 
Gemlik-Bursa 
arasında çalışan halk 
zeytinde stopajın 
yüzde 2'den 1'e 
indirilmesi, Manastır 
kavşağının yeniden 
gözden geçirilmesi, 
Karsak Derelerinin 
acilen temizlenmesi, 
Kurşunlu Beldesi’nde 
ulaşım yollan sorunu, 
Umurbey Beldesinde 
sulama suyu 
projesinin devam 
ettirilmesi, Üniver
sitenin Sunğipek'te 
yaptığı çalışmaların 
yavaş gitmesi, 
Körfezin temizlen? 
meşinin yanı sıra 
Gemlik cadde ve 
kaldırımlarında 
insanların rahat 
yürüyemedikleri ve 
ilçenin seyyar pazarcı 
sorunu yaşadığına

Kurşunlu Beldesi’nde 
ulaşım yollan sorunu, 
Umurbey Beldesinde 
sulama suyu 
projesinin devam 
ettirilmesi, Üniver
sitenin Sunğipek'te 
yaptığı çalışmaların 
Bölge’ye alınan işçi
lerin Gemlik dışından 
olmasının ilçede 
sorun yarattığına 
dikkat çekerek S 
plakalar konusunda 
"Birgün gelecek 
araçlarla birlikte 
Serbest Bölge’nin 
önüne gidip kimseyi 
içeri almayacağız" 
dedi.
Marmarabirlik yöneti
minin zamanında 
Bursa'dan Balıkesir'e 
kaptırılmasına hala bir 
anlam veremediğini 
söyleyen Faruk Çelik, 
Birlik konusunda 
ellerinden bir şey gele
meyeceğini söyledi. 
Manastır'a yapılmakta 
olan Sağlık Ocağı’nın 
yanı sıra muhtarların 

araçlarla birlikte 
Serbest Bölge’nin 
önüne gidip kimseyi 
içeri almayacağız" 
dedi.
Marmarabirlik yöneti
minin zamanında 
Bursa'dan Balıkesir'e 
söz veren Faruk Çelik, 
Gemlik'in içme suyu 
sorununa cevap veren 
BUSKİ İçme Suyu 
Müdürüyle sert 
diyaloğa girdiğini 
söyledi.
"Yapılacak, edilecek" 
sözlerinin kesinlikle 
kabul edilemeyeceğini 
sert bir dille aktaran 
Çelik, "Bize 2006 yılı 
için Gemlik'te neler 
yapacaksınız, 
ilçe halkı sizden ne 
bekliyor onu bize 
aktarın" diye konuştu. 
Birçok sorunun notlar 
alınarak takipçisi 
olacaklarını 
söyleyen 
Faruk Çelik ile 
Altan Karapaşaoğlu, 
Belediye projeleri 

"Yapılacak, edilecek" 
sözlerinin kesinlikle 
kabul edilemeyeceğini 
sert bir dille aktaran 
Çelik, "Bize 2006 yılı 
için Gemlik'te neler 
yapacaksınız, 
ilçe halkı sizden ne 
bekliyor onu bize 
aktarın" diye konuştu. 
Birçok sorunun notlar 
alınarak takipçisi 
olacaklarını 
söyleyen „ 
Faruk Çelik ile 
Altan Karapaşaoğlu, 
Belediye projeleri 
hakkında da Başkan 
Turgut'tan geniş 
bilgi aldılar. 
Toplantıların 
kendilerine ışık tut
tuğunu, vatandaşın 
kendilerinden çok işler 
beklediği için 
mazeretlerinin bulun
madığına söyleyen 
Çelik, "Gemlik'in 
içerde değil, yurt 
dışında bile ismi 
anılıyor. Gemlik 
zaten ismiyle 
büyük bir İlçe. 
Kimse vatandaşa 
yukarıdan bakmasın, 
herkes işini yapsın." 
diyerek Gemlik'i 
layık olduğu yere 
taşıyacaklarını 
vurguladı.
Toplantının kapanış 
konuşmasını yapan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Kaymakamlık 
olarak yapılan ve 
yapılacak projeler 
hakkında bilgi 
vererek toplantıyı 
kapattı.

__
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Sahil bölgesinde zeytin sineği korkuşa
‘Dakuz’ adıyla anılan zeytin sineğinin yumurta borusundaki iğnesi ile zeytinin kabuk altkına bıraktığı 
yumurtanın içinden çıkan larvanın zeytinin etli kısmını yediği ve zeytinin bozulmasını sağladığı belir
tildi. Sahil bölgelerinde görülen zeytin sineğinin bu yıl büyük oranda zarar açacağı bildirildi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hava sıcaklığı 
nedeniyle, zeytin 
sineğinin en önce 
görüldüğü bölge 
olan Fıstıklı, 
Kapaklı, Narh ve 
Karacaali bölgesinde 
endişe yaşanıyor. 
Poyraz rüzgarına 
kapalı olan ve 
bölgede en ılıman 
yer olan sahil 
kesiminde Haziran 

ayında ilk kez 
görülen zeytin 
sineği ile gerekli 
ilaçlama 
mücadelesinin 
yapılmadığı yerlerde 
başlayan zarar 
görülmeye başladı. 
Özellikle Narh ve 
çevresinde görülen 
zeytin sineğinin 
belirgin olarak 
zeytin tanesine 
zarar verdiği 

görülürken 
zamanında önlemini 
almayan üretici 
ise ne yapacağını 
bilemez durumda. 
Birinci nesil 
olarak bilinen ve 
kış uykusundan 
uyanıp içinde 
bulunduğu Puptan 
çıkarak Haziran 
ayında zeytin 
tanesine giren 
sinek, eğer gerekli 
ilaçlama 
yapılmadığı taktirde 
tanenin sapından 
koparak zarar 
görmesine 
sebep oluyor. 
ZEYTİNE BÜYÜK 
ZARAR VERİYOR 
"Dakuz" diye 
adlandırılan zeytin 
sineğinin 2001 yılında

üreticiye büyük darbe 
vurarak tonlarca 
iyi kalite zeytinin işe 
yaramaz duruma 
gelmesinin ardından 
geçtiğimiz yıllarda 
sahil bölgesinde 
ilaçlama çalışmalarına 
hız verilmişti.
Sineğin yumurta 
borusundaki 
iğnesi ile zeytinin 
kabuk altına bıraktığı 
yumurtanın 
içinden çıkan 
larvanın zeytinin etli 
kısmını yediği ve 
zeytinin bozulmasına 
sebebiyet 
verdiği biliniyor. 
Dişi tarafından 

meyve etine bırakılan 
yumurtanın zarar 
süresinin yazın 
2/4 qün, sonbaharda 
10 gün, kışın ise 
12-19 gün kadar 
sürdüğünü belirten 
Ziraat yetkilileri 
"Yumurtadan çıkan 
larva etrafındaki 
meyve eti ile 
beslenerek çok küçük 
bir boşluk oluştur
makta, bu kısımdaki 
meyve kabuğu bej 
renkli toplu iğne başı 
kadar bir leke gibi 
görünür. Larva 
beslenerek 
meyve eti içinde 
galeri açarak meyveyi 

çepeçevre dolandık
tan sonra, 
epidermisin altında 
pupa olmak için 
yer hazırlar.
3 larva dönemi 
geçirdikten sonra 
pupa olur" 
açıklamasını 
yaptılar.
Gençali Bölgesinde 
yaşanan kara 
hastalıktan 
(karakoşnil) 
sonra sahil 
bölgesinde görülen 
zeytin sineği 
zeytin üretimine 
bu yıl büyük oranda 
zarar vermesi 
bekleniyor.

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

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

SEKRETER ARANIYOR
Dondurulmuş gıda sektöründe faaliyet gösteren 
ihracat-ithalat yapan firmamızda çalışmak üzere 

İngilizce bilen deneyimli sekreter alınacaktır
Adayların fotoğraf başvuru cv lerini 0 224 587 78 25 
numaralı faxa veya namsalgida@superonline.com . 

internet adresine göndermeleri rica olunur. 
Başvurular gizli kalacaktır.
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Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 10 milyar liralık eğitim yardımı yapıldı

Yenisan ve Karbogaz fabrikası 
eski müdürü Doğan Güren Erten 
44 yaşında geçirdiği kalp krizi 

sonucu evinde yaşama veda etti

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 
eğitime katkı amacıy
la Türkiye’deki tüm 
Ticaret ve Sanayi 
Odaları ve Borsaları 
na gönderdiği 10’ar 
milyar lira ile Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası dün 400 

öğrenciyi sevindirdi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası öğrencilere 
verecek kıyafetler 
için Gemlik esnafın
dan teklif aldı. 
Pazar Caddesi’nde 
bulunan Merve 
Giyim’de kalan ihale 
üzerine dün, 
hazırlanan yardım 
paketleri mağazada

Ticaret ve Sanayi 
Odası görevlileri 
tarafından 
belirlenen 400 
öğrenciye dağıtıldı. 
Giysilerini alan 
öğrenciler, sevinçli 
anlar yaşadılar. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt, Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin

Türkiye’de yaptığı 
yardımların gelenek
sel haline geldiğini, 
oda olarak 400 
öğrenciyi sevin
dirdiklerini, ramazan 
ayında da yine aynı 
şekilde gıda yardımı 
yapılarak, yaklaşık 
400 aileye gıda 
paketi dağıtacaklarını 
belirtti.

Orhangazi Yenisan 
ile Gemlik'te 
bulunan Karbosan 
fabrikalarının eski 
müdürü Doğay 
Güren Erten (44) 
geçirdiği kalp krizi 
sonunda yaşamını 
yitirdi. 
Cumhuriyet 
Mahallesi Köşkler 
Sokaktaki 
evinde önceki 
gece kalp krizi 
geçiren Güren

Erten hastaneye 
kaldırılamadan 
yaşama veda etti. 
Genç yaşta 
kalp krizi sonucu 
ölen Erten’in 
ölümü ailesi ve 
sevenleri arasında 
şok etkisi yaptı. 
Dün, doğum yeri 
olan Denizli’ye 
götürülen 
Erten, burada 
toprağa 
verilecek.

ABONE OLDUNUZ MU?
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Bursa'da HEM müdürlerine DSP İl’de değişim
planlama toplantısı

Bursa İl Halk Eğitimi 
Genişletilmiş 
Planlama Kurulu 
Toplantısı, 
Yenişehir'de yapıldı. 
İl Milli Eğitim Şube 
Müdürü ve Halk 
Eğitim Başkanı 
Mehmet Ekiz'in 
başkanlık ettiği 
toplantıya Bursa 
genelindeki halk 
eğitim merkezi ve 
akşam sanat 
okullarının 
müdürleri katıldı. 
Toplantının açılışında 
konuşan Yenişehir 
Kaymakamı 
Yücel Yavuz, 
eğitimin ülke için 
son derece önemli 
bir konu olduğunu 
belirterek, "Bu konu
da halk eğitimi 

merkezlerimize son 
derece önemli 
görevler düşüyor. 
Artık eski bakış 
açılarının dışına çık
malıyız. Herkesin 
bildiği klasik kurslar
dan çok, yeni çağa 
ayak uyduracak 
kurslar üzerinde 
yoğunlaşmaksınız. 
Özellikle 
zamanımızın önemini 
bilip ona göre 
davranmalıyız" dedi. 
Sorunların 
varlığını bildiğini 
belirten Yavuz, 
"Ancak bunları 
işimize yansıtma
malıyız. Mazeret 
üretmeden çok 
çabalamahyız" diye 
konuştu.
Garnizon Komutanı

Binbaşı Yaşar 
Sucakh da, halk 
eğitimi konusunda 
üzerlerine düşeni 
yapmaya hazır 
olduklarını anlattı. 
Belediye Başkanı 
Bülent Hamdi Cingil 
ise yeni yerel yöne
timler yasasına göre 
milli eğitime önemli 
ölçüde destek vere
bildiklerini belirterek, 
"Halk eğitim 
merkezinin aça
madığı kursları 
bizler de açabiliriz. 
HEM'le birlikte 
rtak projeler 
yapabiliriz" dedi. 
Yılda üç kez yapılan 
HEM müdürleri 
toplantısının İkincisi 
Gürsu'da gerçek
leştirilecek.

Partide yenilik 
arayışını 1 yıldır 
sürdüren DSP İl 
Başkanı Remzi 
Tavşan, görevini 
eski il yöneticisi 
Hüseyin Kul'a 
devretti.
DSP İl 
Başkanlığı'nda 
önceki gün 
gerçekleşen 
devir teslim 
töreninde duygulu 
anlar yaşandı.
Parti genel merkezi 
tarafından Bursa'da 
yeni oluşturulacak 
Sanayi Araştırma 
Kurulu Başkanlığı'na 
atanan Tavşan, 3 
yıldır sürdürdüğü il 
başkanlığı görevini, 
Kul'a teslim etti.
DSP'de il başkanlığı 
süresince daima 
parti çıkarlarını 
savunduğunu anla

tan Tavşan, yenile
nen kadroya güven
lerinin tam olduğunu 
vurguladı. Tavşan, 
partinin çıtasını yük
selteceğine inandığı 
yeni başkan Kul'a da 
görevinde 
başarılar diledi. 
DSP İl Başkanı 
Hüseyin Kul ise, 
partinin uzun 
zamandır kendisini 
ve yapmak istedik
lerini vatandaşlara 
iyi anlatamadığını, 
bu yüzden son 
seçimlerde yenilgiye 
uğradığını kaydetti. 
Gerçek DSP'li 
olmayan bazı isim
lerin, bir takım rant 
çevrelerini partide 
söz sahibi yaparak 
halkın gözünde 
düşürdüğüne dikkati 
çeken başkan Kul, 
DSP'lileri yeniden

tek çatı altında 
toplamak için çalışa
caklarını ifade etti. 
Kul, partide 'yüz 
kızartıcı' suç 
işleyenler dışında 
uzaklaşan veya uza
klaştırılan DSP'lileri 
de yeniden bir araya 
toplayacağını sözler
ine ekledi.
Bu arada, Kul'un 
yönetim kurulu 
listesi, şu isimlerden 
oluştu:
"Ahmet Murat 
Özbilge, Adnan 
Gerez, Türkan 
Demirörz, Hilmi 
Küçük, Erol Gülmez, 
İbrahim Kutlu, 
Mehmet Bayrak, 
Haşan İn, Eren 
Sözal, Şevket Sezai 
Taban, Suzan Kunbi, 
Duran Sezgin, Erdal 
Ataerkil ve Sami 
Başaran. BHA

S

MUİN YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

BİR GÜNDE TESLİM EDİLİR

32 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

| BAY MUSTAFA ÖZALP I
| EMLAK'TAN
I Her Çeşit Emlak
| Alım,Satım ve Kiralama ;
| Hizmetleri
I Daire ■=> Dükkan I
j ^Zeytinlik ■=> Arsa 
| •=> Villa Arazi 
İ TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ 
İÇİN BİZİ ARAYINIZ

I. Kordon’da Asansörlü, 
Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

i Satılık Daire

| 120m2 Asansör ve Kaloriferli,
I. Kordonda Satılık Daire

Tel:513 24 74 Fax:51410 21 
İ GEMLİK/BURSA

ABONE OLDUNUZ MU?
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Öğretmenlerin 
üniversitede okuyan 
çocuklarına burs ver
ilecek. MEB'in duyur
duğu burs imkanı, 
Toplum Gönüllüleri 
Vakfı tarafından 
sağlanacak. 
İşte şartlar: 
Başvuran adayların 
değerlendirilmesi 
sürecinde adayların 
üniversite giriş 
sınavında aldıkları 
puan, ailenin 
ekonomik durumu, 
başka bir kurum 
veya kuruluştan 
burs almama kriter
leri dikkate alınacak. 
Burs için önceki 
gün başlayan başvu
rular 30 Ekim 2005 
saat 17:00'de sona 
erecek. Adayların

Bankalardan vatandaşlara
güvenlik uyarıları

Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB), ATM, 
internet ve telefon 
bankacılığı işlem
lerinin güvenliği 
konusunda vatan
daşlara uyarılarda 
bulundu.
TBB tarafından 
hazırlanan broşürde 
şu uyarılara yer 
verildi:
- Banka kartının üzer
ine veya cüzdana kart 
şifresini kesinlikle 
yazmayın.
- İsim, doğum günü 
veya telefon numarası 
gibi başka kişilerin 
kolayca tahmin ede
bileceği şifreler 
kullanmayın.
- Şifreyi banka 
görevlisi dahil kim
seyle paylaşmayın 
- ATM'den işlem 
yaparken çevreye 
dikkat edin, 
para çekerken ATM'ye 
yakın durun.
- Internet 
bankacılığında da 
kolayca tahmin 
edilebilecek şifreler 
kullanmayın.

ABONE OLDUNUZ MU?
nal ABONE OLUN
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vakfın 
"www.tog.org.tr" 
şeklindeki internet 
adresinden burs 
başvuru formunun 
çıktısını alarak 
eksiksiz ve doğru 
olarak kendi el

- Başkalarına ait veya 
güvenliğinden emin 
olunmayan bilgisa
yarlardan internet 
bankacılığı işlemleri 
yapmayın.
- Bankalar kişisel bil
gilerinizi sizden e- 
posta yoluyla talep 
edemez. Bu yüzden 
kişisel bilgilerinizi 
soran e-postalara 
cevap vermeyin.
-Tanıdığınız kişi 
veya kuramlardan 
gönderildiğinden 
emin olmadığınız e- 
postaların içindeki 
linkleri tıklamayın, 
ekleri bilgisayarınıza 
yüklemeyin.
- Erişmek istediğiniz 
web sayfasının 
adresini, internet 
tarayıcısının adres 

yazıları ile doldur
duktan sonra 
"Burhaniye Mahallesi 
Atilla Sok No: 16 
Beylerbeyi 34676 
İstanbul" adresine 
göndermeleri 
gerekiyor.

satırına kendiniz 
yazın.
- Bilgisayarınızda 
kopya veya lisansı 
olmayan yazılım 
kullanmayın.
- Bilgisayarınıza anti- 
virüs ve güvenlik 
duvarı programları 
kurun ve sürekli 
güncel tutun.
- Telefon bankacılığın
da telefon şifresinin 
telefona tuşlanarak 
girin. Şifrenin sözlü 
veya yazılı talep 
edilmesi durumunda 
kesinlikle bilgi ver
meyin.
- Yapılan görüşme 
sonrasında tuşlanan 
işlem şifresinin tele
fon hafızasına alın
madığından emin 
olun.

Son günlerde peş 
peşe zam gören ben
zin fiyatlarında bu 
kez inidirim olma 
olasılığı doğdu.
Petrol fiyatlarında 
yaşanan düşüş ben
zinin fiyatını indire
cek.
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, akaryakıt 
fiyatlarındaki artışın, 
vergiden değil, yurt- 
dışındaki fiyat 
artışlarından kay
naklandığını belirtti 
ve "Son birkaç gün
deki düşmeler, her
halde Türkiye'ye de 
yansıyacaktır" dedi. 
Unakıtan, Vergi 
Konseyi Genel 
Kurulu'nun ardından 
gazetecilerin 
çeşitli sorularını 
yanıtladı.
Maliye Bakanı, 
akaryakıt fiyatlarının 
yüksekliği konusun
daki bir soru üzerine, 
fiyatların diğer ülkel
erde de oldukça fazla 
olduğunu 
söyledi. Bu konunun 
topluma yanlış 
aktarıldığını belirten 
Unakıtan, şöyle 
devam etti: 
"Efendim, bizim 
vergilerimiz artmanın 
büyük sebebi gibi 
gösteriliyor. Halbuki 
özel tüketim vergileri 
maktudur. Maktu 
olduğu 
için de bizim vergi
lerimiz artmıyor. 
Yılbaşından beri 
aynıdır. Nispi 
olarak da azalıyor. 
Ama bugün baktım 
(KDV azalıyor mu?) 
deniyor. KDV 
azalmıyor, ama 
toplam vergi yükü 
olarak baktığımızda 
Mâliyenin aldığı pay 
yüzde olarak her gün 
daha düşüyor. 
Sebebi benzin, 
motorin fiyatları yurt- 
dışında artıyor.
Bundan dolayı aynı 
artışlar buraya yan
şıyor. Ama 
Türkiye'nin de 
bununla ilgili 
yapacak, yurtdışı 
piyasalarına 
müdahil olacak 
bir durumu yok.
O kadar alım gücü 
de söz konusu 
değil. Bunların 
fiyatının düşmesini 
beklemekten

başka da çaremiz 
yok. Fakat son 
zamanlardaki birkaç 
gündeki düşmeler de 
herhalde Türkiye'ye 
de yansıyacaktır." 
-KAMU 
HİZMETLERİNE 
BEDEL 
GETİRİLMESİ- 
Unakıtan, Vergi 
Konseyi'nin bazı 
kamu hizmetlerine 
bedel getirilmesi 
konusunda yaptığı 
çalışma hakkında 
görüşünü soran bir 
basın mensubuna da 
"Yapılan çalışmalar 
olgunlaşmadan bir 
şey söylemek 
mümkün değil" 
yanıtını verdi. 
Maliye olarak, Vergi 
Konseyi olarak 
dışarıdaki ülkelerdeki 
gelişmelere de para
lel her türlü çalış
mayı yaptıklarını 
kaydeden 
Unakıtan, Bakanlığın 
bu çalışmalardan 
uygun gördüğünü 
alabileceğini, 
kabul edebileceğini 
vurguladı.
Hükümetin de uygun 
görmesi halinde bun
ların uygulamaya 
konulabileceğini 
ifade eden Maliye 
Bakanı, "Ama bun
ların hepsi ham 
çalışmalardır. Şu 
anda gelecek, 
gelmeyecek diye her
hangi bir şey 
söylemek söz 
konusu değil" açıkla
masında bulundu. 
Unakıtan, Ulaştırma 
Bakanı Binali 
Yıldırım'ın özel 
iletişim vergisinin 
düşürülmesi yolun
daki sözlerini hatırla
tan bir gazeteciye 
de "O hususta tale
pler, devamlı Maliye 
Bakanlığına gelir" 
dedi.
-DOLAYLI-DOLAYSIZ

VERGİ KIYASLA- 
MASI- 
Unakıtan, dolaylı 
vergilerle ilgili bir 
başka soru üzerine 
de bu konuda yanlış 
bir değerlendirme 
yapıldığını söyledi. 
Unakıtan, Batı 
Avrupa ülkelerinde 
dolaylı, dolaysız 
vergiler hesaplarken, 
sigorta primlerinin 
de dolaysız vergi
lerin içine 
katıldığını bildirdi. 
Unakıtan, şöyle 
devam etti: 
"Bizde ise sigorta 
primleri vergi gibi 
kabul edilmiyor.
Sanki bizde dolaylı 
vergiler çok fazla, 
dolaysız vergiler çok 
az gibi bir kanaat 
uyanıyor. Bu yanlış. 
Aynı bazda hesapla
ma yaptığımız zaman 
bizim ülkemizde 
onlarla arada uçu
rum gibi farklar 
olmadığını göre
ceksiniz" diye 
konuştu. Unakıtan, 
vergi kanunlarının 
yeniden yazımına 
ilişkin bir soruyu 
yanıtlarken de bu 
konuda kurumlar 
vergisinde büyük 
mesafe alındığını 
belirtti.
Kurumlar vergisine 
ilişkin düzenlemenin 
daha önce hazırlanıp 
hükümete ve 
Meclis'e sunula
cağını kaydeden 
Unakıtan, "Gelir ver
gisi çalışmaları belki 
biraz daha vakit alır, 
ama onu da bu sen
eye yetiştirmeye 
gayret ediyoruz.
Yetişmezse 2006 
başına da kayabilir, 
ama mümkün olan 
hızla çalışmaları 
devam ettiriyoruz” 
diye konuştu.

http://www.tog.org.tr
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AB’nin Kıbrıs’a karşı deklarasyonu 
AB daimi büyükelçi
lerinin Brüksel'deki 
toplantısında Kıbrıs 
karşı deklarasyonu 
konusunda yine uzlaş
ma sağlanamadı. 
Deklarasyon 21 
Eylül'de tekrar 
görüşülecek.
AB daimi temsilcileri 
karşı deklarasyon 
konusunda ilerleme 
sağlamakla birlikte 
ortak bir anlaşmaya 
varamadı. 
İngiltere, karşı 
deklarasyonun 21

Ozkök,‘Birlik ve beraberlik zamanı'

eylülde yapılacak 
daimi temsilciler 
toplantısında yeniden 
ele alınacağını duyur
du. AB dışişleri bakan
ları ise 26 eylülde 
biraraya gelecek.
Karşı deklarasyonun 
taslak metninde Güney 
Kıbrıs'ın tanınmasıyla 
ilgili İngiltere ve 
Fransa'nın uzlaştığı 
formül eklenmişti. 
Metindeki tartışmalar 
Türkiye'nin Güney 
Kıbrıs'ı tanıması ve 
Kıbrıs sorununun 
çözümü konusunda 
BM'ye atıfta bulunul
ması üzerinde yoğun
laşıyor.
Güney Kıbrıs müzak
ereler başlamadan 
Türkiye'nin Rum yöne
timini tanımasını 
isterken, Ada'da 
çözümün BM 
temelinde gerçek
leşmesine karşı 
çıkıyor.
Karşı deklarasyon 
taslak metninin ana 
hatları şöyle: 
AB üyeleri, Avrupa 
Komisyonu'nun aralık 
2004 tarihinde vardığı 
sonuçlar uyarınca 
Türkiye'nin birlik 
üyeleri ile arasındaki 
ortaklık antlaşmasının

Kara parayla mücadele var mı?
Kara para aklama 
suçu nedeniyle son 
2 yıllık dönemde 
her ay ortalama 
4 ayrı suç duyu
rusunda bulunuluyor. 
Mali Suçları 
Araştırma 
Kurumu'ndan 
(MASAK) edinilen bil
giye göre, kara para 
suçlarının yüzde 
37.4'ünü uyuşturucu 
madde ticareti, yüzde 
17.2'sini gümrük 
kaçakçılığı, yüzde 
15.3'ünü de nitelikli

Ek Protokolüne attığı 
imzayı kabul eder. 
Üyeler imza sırasında 
Türkiye'nin 'Kıbrıs 
Cumhuriyeti ile ilgili 
açıklama yapma ihtiy
acını üzüntü ile 
karşılar.
AB, bu açıklamanın tek 
taraflı olduğunu ve 
Türkiye'nin yüküm
lülüklerini etk
ilemediğini açıkça 
belirtir.
AB üyesi ülkeler Ek 
Protokolün ayrımcılık 
yapılmadan tamamen 
uygulanması ve mal
ların serbest dolaşımı 
için bütün engellerin 
kaldırılmasını bekler. 
AB, Türkiye'nin imza 
koyduğu yükümlülük
ler yerine getirilene 
kadar ilgili bölümler 
için görüşmelere 
başlamayacaktır.
AB üyeleri 'Kıbrıs 
Cumhuriyeti'nin 1 
mayıs 2004 tarihinde 
birliğe üye olduğunu 
ve 'Kıbrıs 
Cumhuriyeti'ni tanı
manın uluslararası 
hukukun gereği 
olduğunu vurgularlar. 
Tam üyelik öncesi tüm 
üye ülkelerin tanın
ması üyeliğin 
gereğidir.

dolandırıcılık oluş
turuyor.
MASAK'ın faaliyete 
geçmesinden bu 
yana kara para 
aklama için 227 suç 
duyurusunda 
bulunuldu, bunların 
11'1 sonuçlandı. 
Bu arada MASAK, 6 
ay sonra kara para 
aklama ile elektronik 
ortamda mücadele 
dönemini başlatıyor. 
MASAK'ın AB Teknik 
Yardımı kapsamında 
İtalyanların da

Bu nedenle AB, 
Türkiye'nin tüm üye 
ülkeler ile ilişkilerinin 
en kısa zamanda nor
malleşmesine verdiği 
önemin altını çizer. 
Bu çerçevede AB ve 
üye ülkeleri, BM Genel 
Sekreteri'nin Kıbrıs 
sorununun kapsamlı 
bir çözüme kavuşması 
yönündeki çabasını 
desteklemek ve kalıcı 
bir çözümün bölgede 
barış, istikrar ile 
uyumlu ilişkilere 
katkıda bulunacağı 
konusunda da 
hemfikirdirler.
Konsey bütün bu 
konuları
2006 yılında ele 
alacaktır.
Türkiye'nin Kıbrıs 
deklarasyonu 
Türkiye, 29 temmuzda 
AB dönem başkanı 
İngiltere'nin Türkiye'ye 
gönderdiği Ek Protokol 
metnini Brüksel'deki 
Türk daimi temsilcisi 
Büyükelçi Oğuz 
Demiralp aracılığı 
ile imzaladı.
Türkiye, protokole 
imza atarken, Kıbrıs 
cumhuriyeti'ni tanı
madığını da yayım
ladığı bir deklarasyon
la ilan etti.

desteklediği Kara 
para Aklanması ile 
Mücadele 
Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi 
Projesi 2006 
yılının ilk 
çeyreğinde tamam
lanacak.

Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hilmi 
Özkök, birlik ve 
beraberlik çağrısını 
yineleyerek, 
"Hepimizin müşterek 
kaderini destekleye
cek birlik ve beraberlik 
içinde faaliyetler yap
manın yollarını ara
mamız lazım" dedi. 
Bölgedeki birlikleri 
denetlemek üzere 
Diyarbakır'a gelen 
Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hilmi Ozkök 
ve kuvvet komutanları, 
Vali Efkan Ala'yı 
makamında 
ziyaret etti.
Dün Saat 09.45 
sıralarında Diyarbakır 
Valiliği'ne gelen 
Orgeneral Özkök 
merasim mangasını 
selamladı. Vali Efkan 
Ala, Genelkurmay 
Başkanı Özkök'e 
ziyaretinin anısına 
Diyarbakır surlarını , 
anlatan gümüş bir 
kabartma hediye etti. 
Daha sonra gazete
cilere açıklama yapan 
Genelkurmay Başkanı 
Özkök, hoş olmayan 
olayların meydana

AKOZ İNŞAAT MALZEMELERİ
° Marshall, Akçalı inşaat boyalan
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi
* Doğalgaz Sobası
* Kalorifer Petek ve Malzemeleri
* Baymak Kombi ve E.C.A 
o 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

geldiğine dikkat çek
erek, "Bütün 
ulusumuzun hoşuna 
gitmeyen olaylar oldu. 
Bu olayları büyüt
memek lazım; ama 
çok derinden de 
düşünmek gerekir. 
Olaysız bir ülkeyi hep
imiz arzu ederiz. 
Olaysız bir ülkede 
istikrar var demektir. 
Birlik ve düzen olan 
bir ülkede bütün prob
lemleri kolaylıkla çöze
biliriz. Bu ülkeyi ve 
yüce ulusu çok daha 
ileriye götürebiliriz. 
Birlikten kuvvet doğar. 
Diyarbakır'da birlik ve 
bütünlüğü gösteren 
olaylar olmalı.
Ayrıcalığı destekleyen 
veya böyle bir görüntü 
veren olaylar yaşan
mamalı. Bu tür olaylar 

hiçbir zaman Türk 
ulusunun bütün
lüğünü ve şehir 
halkının düşüncelerini 
ifade etmiyor.
Bu olayların birçoğu
nun tahriklerle 
olduğunu biliyoruz. 
Tahrikliği kimler yapıy
or, niçin yapıyor, onu 
da sizlerin takdirine 
bırakıyorum.
Sokakta yürüyen 
kişiye sorsanız, bunun 
kimin ne maksatla 
yaptığını biliyordur. 
Onlara karşı ulusal 
bir direnç göstermem
iz lazım.
Hepimizin müşterek 

kaderini destekleye
cek birlik ve beraberlik 
içinde müşterek 
faaliyetler yapmanın 
yollarını hep birlikte 
aramamız lazım" dedi.

OUM.uk
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"fc Mim tol edilemez'
Birleşmiş Milletler 
(BM) zirvesine katıl
mak üzere New 
York'ta bulunan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
önceki gün 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
Türkiye'nin karşı 
karşıya olduğu 
sorunlarla ilgili 
değerlendirmeler 
yaptı.
Erdoğan'ın açıkla
malarında Kerkük, 
Avrupa Birliği (AB) 
ve Kürt meseleleri 
öne çıktı.
Kerkük konusunda 
bugüne kadar 
söylediklerini çok 
daha net ifadelerle 
yineleyen Erdoğan, 
Kürtleri kastederek, 
Kerkük'te tek bir 
etnik unsurun tasar
ruf kullanmasına 
Türkiye'nin izin vere
meyeceğini, ilgisiz 
kalamayacağını 
söyledi.
Recep Tayyip 
Erdoğan, bunun 
Irak'taki diğer etnik 
unsurlar açısından 
adil olmadığını vur

Dikkat! yajiîiıi|pi
Sonbahar yağmurlan 
etkisini göstermeye 
başlıyor. Bugün 
Trakya'dan yurda 
giriş yapacak 
sağanak yağışlar, 
hafta sonunda tüm 
yurdu etkileyecek. 
İstanbul önümüzdeki 
üç gün boyunca 
parçalı bulutlu.
İzmir bugün ve cuma, 
Ankara-Antalya ise 
cuma ve cumartesi 
sağanak yağış 
altında. AO\(Wnsv t 
En yüksek hava 
sıcaklıkları 
İstanbul'da 29, 
Ankara ve 
İzmir'de 30, 
Antalya ye 
Adana'da 33, 
Erzurum'da 26, 
Trabzon'da 27, 
Diyarbakır'da 35 

guladı ve Kerkük'te 
böyle bir tasarruf kul
lanmanın geçmişte 
yapılan hataların 
tekrarı olacağını 
söyledi.
Bu sözlerle 
Erdoğan, adını ver
meden, devrik Irak 
Lideri Saddam 
Hüseyin döneminde 
yapılan Araplaştırma 
politikasının 
şimdi Kürtleştirme 
politikası olarak 
Kerkük'te uygu
landığını ima etti. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
açıklamalarında 
AB'ye yönelik 
mesajlar da vardı. 
Erdoğan, AB'nin 
Türkiye'nin önüne 
Güney Kıbrıs'la ilgili 
koşullar sürmesinin 
adil olmadığını, 
bunun diplomasi 
ahlakına uymadığını 
ve kabul edilemeye
ceğini belirtti.
Başbakan Erdoğan, 
AB'nin 3 Ekim'de 
müzakerelerin 
başlaması yönünde 
söz verdiğini de vur- 
guladı."Türkiye'de 

derece olacak. 
Gece sıcaklıkları 
ise düşmeye devam 
ediyor: İstanbul, 
İzmir ye Trabzon 18, 

Antalya ve 
Diyarbakır 16, 
Ankara 15 ve 
Adana T 9 derece. 
Bugün; Trakya, 
Kuzey Ege ve Bolu 
çevresi sağanak 
yağış aliyör. Yurdun 
kuzeyi Ve batısı 
parçalı bulutlu, diğer 
yerler açık. ; 
CUMA günü yağmur 
etki alanını genişletiy
or. Marmara'nın,, 
güneyi, Ege, Batı 
Akdeniz, Batı 
Karadeniz'in iç kesirn- 
lerl İle İç Anadolu'nun 
batısı ve kuzeyi günü 
sağanak yağışlı 
geçirecek.

Petrol fıyıllarında 
İBİİBİMMI

Kürt sorununu 
demokrasi ve insan 
hakları çerçevesinde 
çözeceğinizi söyledi
niz. Somut olarak ne 
yapacaksınız?" 
şeklindeki bir 
soruya Erdoğan, 
herhangi bir etnik 
gruba özgü hak ’ 
arayışı içinde 
olmadıklarını, 
demokratik reform 
çalışmalarının 
Türkiye halkının 
tümünü ilgilendirdiği 
yanıtını verdi.
"Kopenhag siyasi 
kriterleri 
çerçevesinde, bunu 
büyük ölçüde yaptık" 
diyen Başbakan 
Erdoğan, Türk, Kürt 
tüm halkların bu iler
lemenin hazzını duy

CUMARTESİ günü ise 
yağışlar doğuya 
doğru kayıyor. 
Marmara'nın doğusu, 
Kuzey Ege, Batı 
Akdeniz, İç Anadolu 

duğunu belirtti ve 
Kürt halkına özgü 
bir demokratik hak 
yaklaşımına sahip 
olmadıklarını 
ifade etti.
Başbakan Erdoğan 
bugün de BM'de 
temaslarda 
bulunacak.
İsrail Başbakanı 
Ariel Şaron'la bir 
araya gelecek olan 
Erdoğan, 
BM'nin özellikle 
kalkınma konulu 
toplantılarına 
katılacak.
Başbakan'ın yarınki ' 
programında ise Irak 
Lideri Celal Talabani 
ve Başbakan İbrahim 
el Caferi'yle yapacağı 
görüşmeler 
bulunuyor.

ve Karadeniz'de 
sağanak yağış 
görülecek. Yağış 
almayan yerler İse 
parçalı bulutlu.

Son günlerde petrol 
ve akaryakıt fiyat
larının artması 
nedeniyle kamyoncu 
ve nakliyeci 
esnafının araçlarını 
takoza çektiğini 
söyleyen Türkiye^ ?• 
Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyonu < 
(TESK) Genel 
Başkanı Derviş. 
Günday, Türkiye'nin 
akaryakıta; uygu
ladığı fiyatlarla 
dünya şampiyonu. £ 
konumuna geldiğini, f 
hükümetin petrol fiy
atlarındaki artışı da ; 
bahane ederek 
akaryakıta sürekli 
zam yaptığını şavuıv. 
du. Günday, kr+z- 
döneminde dahi 
petrol ürünlerine 
zam yapılmadığını 
belirterek; zengin 
işadamlarından alı
namayan verginin 
Vatandaşın cebinden 
çıkarıldığını iddia 
etti.
TESK Genel Başkanı 
Günday, konuyla 
ilgiliyaptığıytezıh \ 
açıklamada, , 
hükümetin dünyada 
petrol fiyatlarındaki 
artışıbahâne ederek 
sürekli zam yaptığını 
öne süterek, V 
'’Akâryakitâ' yapılan 
zamlar; büyük ve 
zengin İşadamların
dan tahsil edile* 
meyen vergilerdir.. i 
Bü vergiler vatan* > 
daşm Cebinden zorla 
alınmaktadır. AK. . 
Parti hükümeti, jkti-; - 
dara geldiğinde.: 
1 litre benzinin fiyatı 
1 dolardı ve doların 
o günkü kur fiyatı 1/ 
milyon 600 bin liray
dı. Bugün işe sadece 
1 litre benzinden alı
nan vergi 1.5 dolar" 
dedi. Dünyâda bütün 
ülkteler için petrol 
fiyatlarının aynı 
olduğunu İfade eden 
Günday, ülkelere 

göre petrole üyğiıi"' 
lanan fiyatları iste/ ” 
şöyle açıkladı: 
"Türkiye'de 2.08 
dolar, İtalya'da 11:57 
dolar, İngiltere 'de s 
1.53 dolar, 
Almanya'da' 1^47. el 
dolar, Fransa'da şh46j\ 
dolar, Ispanya'da uij 
1.20 dolara 
Japonya'da 1,42] ii< 
dolar, Bulgaris tan 'da 
0.93 dolar. ABD 'de-. 
ise bu rakaaı^ jsıuR 
Türkiye’den tam ^9d, 
kat daha düşük.yapi 
0.63 d<tâ£^ 
AK.PanLn^mne-.. .. 
tinini tüm vergi ge,İiî/„ 
lerîm.'pejror' ", 
üzerinden7 tahs il 'etrn- 
eye çalıştığını savu- 
nanGünday,"Bu 
rakamlar da göster- , 
mektedir ki, petrol 
fiyatlarında dünya 
şampiyonuyuz: ş 
Geçen yıl gelir ve j 
kurumlar vergisinin 
toplamı 18 katrilyon
du. Bu yıl sadece 

^akaryakıttan 25 katri- 
lyon vergi 
toplanacak. AKP'nin 
adaleti bu mu? 33 
ilimizde son 8ayda 
12 bin 417 şoför, tak
sici, otobüsçü, " 
rriinibüsçü, nakliyeci 
ve kamyoncu -• 
mesleği bıraktı. Bü 4 
sayı her geçengün;M 
artıyor. Türkiye'de «'• 
taşımanın yüzde 
95'nîn karayoluy la n 
yapıldiğinsonyA .>İS3 
d üşün ürsek nakliye* 
elliğin ne kadar . 
sıkıntılı günler < _ . 
geçirdiğini anlarız. 
AKP hükümeti ham ı 
petroldeki krizi 
istismar etmekten 
artık vazgeçmelidir.. 
Yani kantarın top
uzunu kaçıran İktidar 
'dünyanın en pahalı . 
benzininin satıldığı 
ülke' kötü , 
şöhretinden ' 
Türkiye'yi ku rta rm ak 
zorundadır" ifâdeleri
ni kullandı.
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Tofaş: Pazar payımız
daha düşecek

Sigarayı bıraktıran 
aşı icad edildi

TOFAŞ CEO’su 
Alfredo Altavilla, 
Türkiye'de pazar payı 
elde etmek amacıyla 
bazı şirketlerin inti
har ettiğini öne 
sürdü. "Biz intihar 
etmeyeceğiz" diyen 
Altavilla, şaşırtıcı 
konuştu.
Frankfurt Otomobil 
Fuarı’nı ziyaret eden 
Tofaş’ın CEO’su 
Alfredo Altavilla, 
‘Pazar payı peşinde 
koşarken intihar 
etmeyeceğiz.
Rakiplerimizin de 
böyle düşünmesi 
durumunda çok 
mutlu olacağım. 
Böylece pazar daha 
stabil hale gelecek’ 
dedi. Hürriyet'ten 
Alper Yoldaş ve 
Murat Tosun'un 
haberi.
TOFAŞ CEO’su 
Alfredo Altavilla 
Türkiye’de Pazar payı 
savaşına girerek inti
har etmeyeceklerini 

söyledi. Geçtiğimiz 
aylarda göreve gelen 
Altavilla, Türkiye 
pazarını artık çok 
daha iyi anladığını 
belirten. Kendileri de 
dani olmak üzere 
Türkiye’de faaliyet 
gösteren otomobil 
markalarının ortak
laşa çok büyük bir 
yanlış yaptıklarına 
dikkat çeken 
Frankufrt Otomobil 
Fuan’nda yaptığı 
açıklamada, Altavilla, 
‘Hepimiz pazar payı 
kapmak için çok 
bastırıyoruz. Böylece 
kâr marjlarımızdan 
feregat ediyoruz ama 
bir şiketin uzun 
vadeli gelişimi için en 
temel unsur 
satışların katiletisidir’ 
diye konuştu.
ZARAR 
İSTEMİYORUZ: 
İtalyan Fiat Auto’nun 
da global starejisinde 
aynı politikayı izleye
ceğini dile getiren 
Altavilla, ‘Biz artık 
araç satarak zarar

etmek istemiyoruz. 
Fiat bu politikasını 
uygulamaya başladı 
bunun ilk sonucu da 
İtalya’daki Pazar 
payımızın düşmesi 
oldu. Ancak Fiet’ın 
finansal durumu çok 
daha iyiye gitmeye 
başladı’ dedi. 
Türkiye’de de 
önümüzdeki aylarda 
Tofaş’ın pazar 
payının düşmesinin 
kimseyi şaşırtma- 
mamsı gerektiğini 
söyleyen Altavilla 
şöyle konuştu: ‘Pazar 

payı peşinde 
koşarken intihar 
etmeyeceğiz. 
Rakiplerimizin de 
böyle düşünmesi 
durumunda çok 
mutlu olacağım. 
Böylece pazar daha 
stabil hale gelecek. 
Tofaş olarak ayrıca 
ortaklarımızı da koru
mak zorundayız. 
Bundan sonra 
Türkiye’de 
kazanırken İtalya’da 
zarar ettirecek bir 
politika izlemeye
ceğiz.’ dedi.

Sigarayı bıraka
mayanlara müjde. 
Modern tıbbın 
geliştirdiği sigara 
aşısı sigarayı 
bırakmak isteyip, 
nefsine söz geçire
meyen tiryakilerin 
sorununu kökün
den çözüyor.
İsviçre'de bilim 
adamlarının 
geliştirdiği anti- 
nikotin aşısı, ilk 
testinden başarıyla 
geçti. Aşı ilk aşama
da günde 10-40 
sigara tüketen kişil
er üzerinde denendi. 
Teste tabi olanların 
yarısına yakını aşılı 
tedavi sonucu 9 ay 
içinde sigarayı 
tamamen bıraktı. 
Deneye katılan ve 
günde 10 ila 40 tane 
sigara içenlerin 
yüzde 40'ı, sigarayı 
bıraktı, "antinikotin 
iğnesi" vurulan kişil
erde nikotin, etkisini 
gösteremiyor.
Böylece nikotinin 
içinde yer alan 
ve kişiye mutluluk 
hissini veren 
madde, beyne 
ulaşamıyor. 
Bu durumda tiryaki,

içtiği sigaradan bir 
şey anlamıyor ve 
eskizi gibi etkilen
mediği için zamanla 
sigara aramamaya 
başlıyor.
İsviçreli İlaç firması 
Cytos'un patent için 
başvurusunu yaptığı 
aşının tek bir dozu
nun etkisi çok uzun 
süre devam ediyor. 
Sigara ile savaşta 
bir çığır açan anti 
nikotoin iğnesi, 
insan sağlığının 
en büyük düşmanı 
olan sigaraya 
ölümcül darbeyi 
indirebilecek mi? 
Bunu ancak 
6-7 yıl sonra 
anlayabileceğiz.
Çünkü aşımn 
ancak 2010 yılında 
piyasaya sürülmesi 
bekleniyor.

taia gemisi, Marmara'daki depremi araştırıyor
İtalya’nın Urania adlı 
araştırma gemisi, 
Marmara
Denizi’ndeki fay hat
larını incelemek için 
çalışmalara başladı. 
30 kişilik araştırma 
ekibi, İstanbul ve 
Marmara Denizi’nde 
meydana gelebile
cek depremlerle 
ilgili veriler toplaya
cak. Ayrıca, İstan
bul’da karada sap
tanan iki fayla ilgili 
araştırmalar da 
yapılacak. 
İtalya’dan 
Çanakkale’ye gelen 
“Urania” isimli 
araştırma gemisi 
Marmara denizinde 
çalışmalara başladı. 
24’ü yabancı 6’sı 
Türk toplan 30 
araştırmacının 
bulunduğu gemide 
denizin dibine kadar 
inilerek olmuş ve 

olabilecek deprem
ler belirlenecek. 
İtalyanların en kap
samlı donanımlı 
araştırma gemisinde 
İtalyanlar ile birlikte 
çalışacaklarını 
söyleyen Proje 
Genel Koordinatörü 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi Maden 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Naci 
Görür, “Marmara’da 
bu ekip içerisinde 
İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden 
ağırlıklı olarak bilim 
adamları var. 
Bu proje sadece 
İstanbul Teknik 
üniversitesi MTA 
işbirliği ile değil, 
aynı zamanda İstan
bul Büyükşehir 
Belediye tarafından 
da desteklenmekte 
nitekim Büyükşehir 
Belediyesi bugüne 

kadar İstanbul’un 
deprem konusunda 
önemli çalışmalar 
yapmıştır. Bu çalış
manın da ciddi bir 
ayağı olarak yer 
almaktadır. Bunun 
dışında Deniz 
Kuvvetleri, Seyir 
Hidrografi ve 
Oşinografi Daire 
Başkanhğı’da bu 
araştırmalarda 
görev alacaktır” 
diye konuştu. 
Yapılacak çalış
maların önemine 
dikkat çeken 
Prof.Dr. Görür, 
“Bu araştırmanın 
başında önce Saroz 
Körfezinde Kuzey 
Anadolu fayının 
devamı ve özellikleri 
bu yörede ince
lenecek. Daha sonra 
Marmara Denizine 
geçilecek. Tekirdağ 
açıklarında Ganos 

fayı ile Gelibolu’dan 
karadan gelen fayla 
deniz içindeki 
fayın birleşimi 

ayrıntılarıyla ince- 
lenecek.Kuzey 
Marmara şelfinde ve 
Güney Marmara 
şelfinde çalışmalar 
yapılacak” dedi. 
SONUÇLAR İLGİLİ 
KURULUŞLARA 
DAĞITILACAK 
Çalışmaların 
sonunda elde edilen 
verileri ilgili kuru
luşlara vereceklerini 
söyleyen Proje 
Genel Koordinatörü 
İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) Maden 
Fakültesi 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Naci Görür, 
“Büyükşehir 
Belediyesi bu çalış
maların sonuçlarını 
İstanbul’u

depreme hazırlama
da kullanacaktır.
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı bu 
kentsel dönüşüm 
projeleri ile bilimsel 
deprem verilerini 
kullanıyor.
Şehri Rehabilite ve 
depreme hazırlamak 
için bunları 
Deniz Kuvvetine 
veriyoruz. Deniz 
Kuvvetleri bir takım 

verileri alıyor. 
Bunun dışında da 
isteyen Valilik 
ve Kaymakamlıklara 
da veriliyor.
Tabi bu çalışmalar 
yayınlarla bütün 
Dünya kamuoyuna 
aynı şekilde açık
lanıyor. Depremle 
oluşabilecek riskler 
ise ilgili yerlere 
ulaştırılıyor” 
diye konuştu.
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Cimbom'dan Ribery’e veto Barbarosca

Marsilya kulübü, 
olaylı bir şekilde 
transfer ettiği Ribery'i 
Galatasaray yöne
timine teklif etti. 
Yönetim, teknik 
patron Gerets'e fikri
ni sordu. Belçikalı 
hoca, "Ben varken 
kapıdan giremez" 
deyince iş yattı. 
GalatasaraylI yöneti
ciler, gelen bu sür
priz teklifi Teknik 
Direktör Gerets'e ilet
tiler. Belçikalı hoca, 
"Benim bulunduğum 
yerde kapıdan içeri 
giremez" yanıtını 
verdi. GalatasaraylI 
yöneticiler, gelen bu 
sürpriz teklifi Teknik 
Direktör Gerets'e ilet
tiler..
Fransızlar Sıkıştı 
Galatasaray'a sürpriz 
teklif. Sarı-

Kırmızılılar'dan olaylı 
bir şekilde ayrılan 
Ribery'i, Marsilya 
Kulübü geri vermeyi 
teklif etti.
Yöneticilerin UEFA 
nezdinde yürüttükleri 
girişimler sonucunda 
Fransız kulübü köş
eye sıkıştı. Cimbom'a 
10 milyon dolar 
parayı ödemek iste
meyen Marsilya, ne 
yapacağını şaşırdı. 
Yönetim Temkinli 
Marsilya'nın yaptığı 
bu teklif 
Galatasaray'da 
şaşkınlık yarattı. Sarı- 
Kırmızılılar, 
Fransızlar'a şimdilik 
bir yanıt vermezken 
temkinli davranıyor
lar. Konuyu Teknik 
Direktör Eric Gerets'e 
ileten yöneticiler, 
"Frank Ribery'i geri

vermek istiyorlar. 
Böyle bir şeyi ister- 
misin?" diyerek 
hocanın fikrini 
sordular.
Kesin Ve Net Yanıt 
Ribery konusundaki 
gelişmeleri yöneticil
erden büyük bir 
dikkatle dinleyen 
Gerets'in yanıtı kesin

ve net oldu. 
Belçikalı çalıştırıcı 
böyle bir duruma izin 
vermeyeceğini 
belirterek, "Benim 
bulunduğum yerin 
kapısından içeri gire
mez. Ribery dönerse 
takımdaki tüm den
geler bozulur" 
ifadesini kullandı.

B sıralamasında wmiz değişmedi
»Futbolda FIFA milli 
takımlar eylül ayı. 
dünya klasmanı açık
landı. Türkiye'nin 731 
puanla 12. sıradaki 
yeri değişmedi.
(A) Milli Takım, eylül 
ayında Avrupa klas
manında da yine 
8. sırada yer aldı. 
FIFA'dan yapılan açık
lamaya göre, bu ayda 
da Türkiye'nin 731 
puanla 12. sıradaki 
yeri değişmedi. (A) 
Milli Takım, eylül 
ayında Avrupa klas
manında da yine 
8. sırada yer aldı.
FIFA’ya üye 205 
ülkenin değer
lendirildiği klasman
da, Türkiye'nin 18. 
Dünya Kupası Avrupa

elemeleri 2. Grup'ta 
bulunan rakiplerinden 
721 puana sahip 
Danimarka, 18. 
sıradan 14. sıraya 
çıkarken, 699 puanlı 
Yunanistan, 18.likten 
2O.liğe indi.
Diğer takımlardan 
Ukrayna, 636 puanla 
36. sıradan 39. sıraya, 
Gürcistan da 461 
puanla 103. sıradan 
104. sıraya inerlerken, 
514 puanlı 
Arnavutluk, 87.likten 
86.lığa, 304 puanlı 
Kazakistan da 148.lik- 
ten 146.lığa yükseldi. 
Milli takımlar dünya 
klasmanında Brezilya, 
839 puanla ijk sırada
ki yerini korurken, 
785 puana ulaşan

Hollanda, Arjantin ile 
yer değiştirerek 2. 
sıraya yükselirken, 
Arjantin ise 778 puan
la 3. sıraşa düştü.

Klasmanın son 
sırasında ise diğer 
aylarda olduğu gibi 
16 puanla Amerikan 
Samoası bulunuyor.

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 nüfüs cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Nazlı YAŞAR

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfüs cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Kadir PALA

1994 yılında Endüstri Meslek
S: Lisesi’nden aldığım tastiknamemi 

kaybettim. Hükümsüzdür.
SS Ali ÖZEL

HKmKİ Barbaros BALMUMCU

Ufak Bir Yardım..
Bugün yazacağım spor dalı voleybol ve 

basketbol spor dalları hakkında.
Gönül isterki, Spor Bakanı’da okusun 

ama ne gezer. Bir ufak yardım derde deva.
Sayın Kaymakam’ımız ve Sayın Belediye 

Başkanı’mmızdan başka, hiç düşünmden 
bir çırpıda para verebilen müesseselerimiz 
var. Belki bu işyeri sahipleri okular da, bir 
nebzede olsa Zeytinspor’a yardım edebilir
ler. Bizde o zaman bu sütunlardan şükran
larımızı sunarız.

Şimdi bu konuyu biraz açayım; 
Zeytinspor Basketbol Bayanlar, Voleybol 
Bayanlar, Futbol Bayanlar ve genç 
Takım’larından kurulu bir spor kulüp. 
200’ün üzerinde sporcu yetiştiriyorlar.

Hiç bir nenfaat gözetmeden bu gençlere 
spor yaptıran değerli Kulüp Başkanı İhsan 
Ünlü, bu günlerde maddi yönlerden sıkıntı 
çekmektedir.

Belki 'Bu gençlerle neden bu kadar 
uğraşıyor?’ diyenler olabilir aranızdan. Yaz 
okulu açmış, iki devrede de 90+90 yani 180 
günde gençlere spor yaptırmış.

Ben köşede Sayın İhsan Unlü’le destek 
verilmesi çok yazılar yazdım ama nafile 
sonuç çıkmadı.

Zeytinspor olarak basketbol ve voleybol 
branşlarında liglere katılamama duru
mundalar.

Federasyon, Lig’lere katılım payı adı 
altında bir branştan 1.500.00 YTL talep edi
yorlar. Her futbolcunun lisansı için kişi başı
na 75.00 YTL’ninde eng eç 23 Eylül 2005 tar
ihine kadar federasyon hesabına yatırılması 
gerekiyor.

Basketbol için katkı payı; 1.600.00 YTL. 
Katılım payı lisans vizesi her sporcu için; 
75.00 YTL.

Bu iki branşın katkı payları ve lisans 
tazeleme bedeli olarak toplam; 4.000.00 YTL 
para gerekiyor.

Bu katılım bedelini hiç bir gelir kaynağı 
ve desteği olmayan Sayın İhsan Ünlü'nün 
yatıramıyacağı aşikardır.

Spor’a destek verin, gençleri teşvik edin.
Sezon başında Sayın Kaymakam’ımızın 

.Sayın Belediye Başkanı’mızın ve Milli 
Eğitim Müdürü’müzün '- Her dalda sporu 
teşvik edeceğiz’ dediklerini gazetelerde 
okuduk ve kendilerinden bizzat dinledik.

İşte yazıyorum buyurun beyler tam 
zamanı. Ufak bir yardımla bu çocuklar spor 
yapacaklar.

100 kişilik Voleybol ve Basketbol 
branşarını Türkiye Lig’lerinden çekmek 
zorunda kalacak.

İnanıyorum ki; Gemlik halkı ve mües
seselerimiz bu hasas konuda duyarhlıklamı 
meydana çıkaracaklardır.

Telefonla Federasyon yetkilileri ile 
yapılanbir konuşmayı sizlere aktarmak 
isterim;

Federasyon yetkilisinin sözü; 'Biz özerk 
olmuş bir müesseseyiz. Nereden kar ede
ceğiz?’ dediler.

Bu söz bana göre manidardır. Ufak takım
ların oyuncuları spor yapmayacaklarmı?

Federasyon’un banka hesap numarasını 
yazıyorum;

VAKIFBANK
Banka No: Şb kodu :484
Hesap No:200 655
Son Gün: 23 Eylül 2005
İhsan Ünlü Tel: 0.537 204 81 64
Şimdiden yardımlarını esirgemeyen 

herkese teşekkür ederim.
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keçelin kıvamı nasıl tutturulur? ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

Kadınların ve mutfak 
dostu erkeklerin en 
büyük sorunları 
arasında yer alır, kay
natılan reçelin 
kıvamını tuttura
bilmek. Reçelin cıvık 
ya da koyu olmaması 
yiyenler için de 
önemli bir husus. 
İşte reçelin kıvamını 
tutturma metotları: 
Bizim Market der- 
gisi'nin en 'tatlı' 
sayısında doğal ener
ji kaynaklarıyla ilgili 
bir dosya yer alıyor. 
Eylül ayında tatlılar 
üzerine geniş bir 
dosya hazırlayan 
Bizim Market der
gisinde bu ay bal, 
reçel ve helava ile 
ilgili olarak merak 
ettiğiniz her soruya 
cevap bulabiliyor
sunuz. Üç güzeller 
olarak nitelenen,, 
doğal enerji kay
nakları leziz bir gıda 
olmanın dışında, 
önemli şifa kaynağı 
olarak dikkat çekiyor
lar. Lezzetli bir hel

vanın özelliklerinden, 
yurdumuzdaki bal 
çeşitlerine kadar pek 
çok konuyu teferru
atlı olarak okuyucu
lara ulaştıran 
derginin bu sayısını 
tatlı meraklılarının 
kaçırmaması gerekiy
or. Derginin Eylül ■ 
sayısında yer alan bir 
konuda da pek çok 
kadının ve hatta mut
fak dostu erkeklerin 
merak edip, çoğu 
zaman tuttaramadığı 
bir kıvamla ilgili. 
Pek çok kişi hiç bir 
önemi olmayan bu 
konu reçel yapmayı 
arzulayanların en 
büyük sorunudur. 
Peki kıvamında bir 
reçelin sırrı nedir? 
İşte bizim market der
gisinin bu soruya 
verdiği cevap: 
Reçelin Kıvamı Nasıl 
Belirlenir?
Reçelin istenilen 
kıvamda olup 
olmadığı çeşitli 
şekillerde belir
lenebilir.

1. Refraktometre ile: 
Reçelin kuru mad
desini belirleme 
esasına dayanan bu 
yöntemde refrak
tometre denilen alet 
kullanılır. Bu aletin 
özel yerine numune 
konulup kıvam tespit 
edilir. İstenilen derec
eye gelmişse ateşten 
indirilir.
2. Termometre ile: 
Normal olarak şeker 
nisbeti % 65-70 olan 
şuruplar 104-105°C 
de kaynar. Sıcaklık 
bu dereceyi bulunca 
indirilirse uygun 
kıvam elde edilir.
3. Damla usulü ile: 
Damla usulüyle 
kıvam tespiti ise iki 
ayrı yolla yapılır, 
a) Kontrol edilecek 
şuruptan bir miktarı 
alınır, tırnak üzerine 
veya temiz bir kâba 
damlatılır. Şurup 
yayılmıyor ve şeklini 
kaybetmiyor ise 
reçelin kıvamı 
tamamdır.
b) Su dolu bir bardak 

içine kontrol edilecek 
şuruptan bir damla 
damlatılır. Eğer damla 
dağılmadan bardağın 
tabanına kadar inerse 
reçel kıvamını bul
muştur.
Reçelin Muhafazası? 
Arzu edilen kıvamda
ki reçeller ateşten 
indirildikten sonra 
kavanoz veya uygun 
kaplarda muhafaza 
edilir. Reçeller 
kavanozlara sıcak 
iken doldurulur, 
kapakları sıkıca kap
atıldıktan sonra, ters 
çevrilip bırakılır.
Reçeller rutubetsiz ve 
loş yerlerde saklan
malıdır. Reçel, şeker 
oranı ve dolayısıyla 
kıvamı düşük olursa 
açıkta muhafaza 
edildiğinde köpürme 
olur. Bir diğer bozul
ma şekli de 
kristalleşmedir.
Reçele limon suyu 
veya tuzu ilave 
edilmediği taktirde 
şekerlenme denilen 
kristalleşme olur.

Anadolu’mdan Haber

Yolcular gelir, gider Anadolu'mdan haber 
Katar katar göç eder turnalar uzaklardan 
Bir hasret türküsüdür kulaklarımda çınlar 
Yolcular teker teker Anadolu'mdan haber.

Satılmış toprakları Anadolu 'mun yasta 
Bölünmüş pare pare susturulmuş toplan I 
Hep karadır kaşları gelinlerin, kızlann 
Bir dokunsan ağlarlar Anadolu 'mdan haber. I

El atılmamış bakir topraklarlardan haber yok | 
Köyleri kentlerinden daha dingin, daha tok 
Bire on veren toprak, küsmüş nedeni pek çok I 
Dağların taşından Anadolu'mdan haber.

Dertliyim, ne söyleyim Anadolu 'mdan haber 
Fışkırır kaynakları baksan yerin altına 
Göllerinde balıklar perişan bir başına 
Sahipsiz kurdu kuşu Anadolu'mdan haber

Demirali, sen halis Türk'lerin soyandansın J 
Türkmen 'sin, Kırgız 'sın ve Orta Asya 'dansın I
Erenler diyarındah ışuk saçanlardansın 
Seni anlamayanlar uzak dursun, utansın 
Çiçek açsın, haberler gelsin Anadolu'madün. |İ

HAÇ İN >
Yazan : Zebercet COŞKUN
Bekir'in elini sıkı sıkı tutuyor anası, koşuyorlar 

eve doğru. Sokaklarda bir çığrış, bir yaygara...
Hadiyin! Çabuğun!
Gavur geliyor!
Kesmeğe!..

Çocuklar ağlaşıyorlar.
Eve vardıklarında gelin ekmek saçını yerine 

koymuş, elini, yüzünü kuruluyordu. Ocağın içi 
kıpkızıl köz, oda sıcacık... Akşam yakın, Vehpi 
efendi kollarını sıvamış abdest almağa hazırlanıy
or. Sokak kapıları bir bir dövülüyor.

Hadiyin! Çabuğun! Kadın, çoluk çocuk 
toparlanıp çıksınlar yola! Gavur geliyor. 
Kudurmuş gavur! Çıldırmış!.. Çabuğun!..

Giyinin! dedi Vehpi efendi, mintanının kol
larını indirdi, duvarda takılı tüfeğini aldı eline. 
Çabuğun! Ortalık iyice kararmadan Karsavurana 
varmalısınız! Gece olmadan önce... Biz burdan 
öteye salıvermeyik gavuru! Cepheyi yarmışlar, 
boş arazide at koşturuyorlar şimdi... Burası yeni 
bir cephe!.. Burdan öteye geçemezler!

Naime nerde? diye sordu gelin. Ortalıkta 
yok.

Bekir çık bak yukarı! DİNENİP DURMA 
ORDA! Çık, bak! Yoksa konu komşuyu dolan! 
Ben azık koyayım çıkına...

Sırtınızı, neyinizi ili giyinin! dedi Vehpi 
I efendi. Havalar döndü galan... Yukarlarda kaç 
! gün kalırsınız belli olmaz. İstermin bugünkü fırtı

na yarın Höketçe yolunda çöksün tepenize...
| Yarın sabah Höketçe'ye doğru yola çıkın. Ne olur 

ne olmaz. Gavurun kokusu ne kadar ırak olsa o
I kadar iyidir...

Bekir koşarak çıktı merdivenleri. Uç odanın 
i üçüne de baktı. Yengesinin odasında yerde bir 

döşek serili.

Nayme! Kalk! Kalk, gidiyok!
Yorgan kıpırdandı. Yüzü ve göz kapakları 

şişmiş, kızarmış Naime'nin. Aptal aptal bakınıyor.
Ne oldu?
Gavur geliyor, gaçıyok!
Sen git! Ben iniyorum!

Bekir indi aşağı.
Geliyor.
Uyumuş mu?
Şişmiş yüzü gözü...
Kız aylar olmuş doğru uyku bilmemiş 

besbelli... Ne zaman baksan bir yanda kıvrılmış 
kalmış..

Birkaç dakikanın içinde hazırlandılar. Sokakta 
koyamet kopuyor. Vehpi efendi tüfeğini kucak
ladığı gibi indi köyün alt başına. Silah sesleri 
daha belirli şimdi ve de daha yakın.

Çabuğun! Gavur köy kapılarına dayandı. 
Sokaklarda bağrışıyorlar.

Evden çıktılar. Hava her dakika biraz daha 
kararıyor.

Fener alay idik!.. Yerler cılk çamur... 
Karsavurana varmadan karanlık tepemize çöke
cek. Nasıl göreceğik bastığımız yeri?

Yür, aneyl Düğüne mi gidiyok? Feneri 
neyi mi düşünüyon sen? Bak gavurun çığırışı 
buralara geliyor. Var karanlıkta kal! Var beline dek 
çamurlara belen! Kana belenme de!..

Yürüyorlar. Sokaklar dolu... Karsavuran'a 
doğru çıkmışlar bile yola. Onlar da katıldılar 
gidenlere.

Bizim askeri süre süre getirmişler köy 
önlerine...

Bekiiirl diye sesleniyor biri. Bekiiirl 
Dönüp baktılar. Süleyman'ın karısı koltuğu 

altına bir bohça almış, annesi azık torbasını taşıy
or. Dönüp baktılar artlarına, o zaman akılları 
başlarına geldi. Bir ateş düştü yüreklerine. Bekir 
burada ama Naime yok...

Naime nereye gitti? İsmail bu seslenen.
Geliyordu biziyilenl
Ben uyandırdım... Geliyordu.
Evde miydi?

Bekir kafasını salladı ve suçlu suçlu baktı 
önüne.

İsmail döndü, gitti. Koşuyor, önüne geleni I 
iterek yararak koşuyor. Hava daha pek karar
mamış. Çığrışarak Karsavuran yoluna kendini a 
atan çoluk çocuğun arasından güç yol buldu x 
İsmail kendine. Süleymanlann eve vardı. Bir 
omuz vurdu kapıya, iki kanat iki yana açıldı.

Naime! Naimee! Kapıları birer tekmede 
açıp açıp bakıyor.

Ne var!
Kalk kız! Kalk! Ne uyuyup duruyon? Kalk 

çabuk!
İsmail bakındı, duvarda çiviye takılı bir hırka 

gördü, çekip aldı.
Al! Kafana sar şunû! Ayakkabını da eline 

al, bin sırtıma!
Bir dakikada indiler aşağı. Dışarda hava serin, I 

ince ince yağmur yağıyor. Aşağıdakilerden hiç 
durma silah esleri geliyor. Döyüş Rumlu'nun | 
hemen dibinde oluyor şimdi. İsmail koşarak geçti I 
sokaklardan. Bir köşede indirdi sırtından 
Naime'yi.

Giy ayakkabını! Çabuk! Sarın iyice! Koş I 
şimdi önüm sıra!

Nereye?
Yürü sen! Bir yana bakma! Ben artın

dayım...
Naime koşmağa başladı. Köylü yollara 

dökülmüş daha da gelenler var.
Naime! Süleymen'ın annesi yapıştı 

Naime'nin koluna. Oracıkta beklemişler, bir adım | 
atmamışlardı öteye. İsmail Naime'yi yanlarına 
kattı.

Ayrılma! dedi. Nereye giderlerse sen de 
oraya! Ben gidiyorum!

Nereye Ağbey?
Aşağıda döğüş var. Siz kaçın! 

Karsavurana... Sabahtan gavuru sürerik evelal- 
lah!

Karsavurana vardıklarında karanlık bastır
mıştı.

Devamı Yarın...
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Yaş anmayı geciktirmenin yo arı
Yaşlanmayı durdur
mak mümkün 
değildir. Ancak 
yaşlanmayı gecik
tirmek ve yaşlılıkta 
oluşabilecek bazı 
hastalıkları ve yeter
sizlikleri önlemek 
olasıdır. Herşeyden 
önemlisi beyin 
fonksiyonlarını diri 
tutup, yaşlılığı ertele
mek mümkün.
Bir şeyi ne kadar çok 
yaparsak bir süre 
sonra o yaptığın şeyi 
çok iyi yapmaya 
başladığımızı çoğu
muz biliyoruz. Bu 
düşünceden hare
ketle kendimizi 
geliştirmek ve bunu 
sürdürmek elimizde. 
Genç bir erişkin 
olarak yapmaya 
alıştığımız ve çok iyi 
yaptığımız şeyleri 
aynı alışkanlıklarla 
yapmayı sürdürmek 
yaşlılığı geciktirmek 
için yapılacak şey
lerin ilk basamağını 
teşkil eder.
Bir şeyi devamlı yap
mak, o yaptığımız 
şeyi çok iyi yap
mamızı sağlar, bunun 
yanında öğrendikler
imize hergün yeni 
şeyler eklemek bizi 
aktif ve zinde tutar. 
Beynin yaşlanmasını 
geciktirir ve beyin 
kapasitesini arttırır. 
Yaşlanmaya yol açan 
faktörlerden birisi de 

hormon salınımların- 
daki azalmadır.
Bunu replase etmek 
mümkündür. Hormon 
replasman tedavileri 
eksik olan yerine 
koyma tedavileridir. 
Kesinlikle ebedi 
gençliği vadetmez, 
fakat eksiklik 
sendromlarında 
yerinde ve zamanın
da kullanılırsa, çok 
işe yaradığı da kanıt
lanmıştır. Örneğin; 
östrojen yetmezliği 
sendromları, testos
teron yetmezliği belir
tileri, trioid hormon
ları eksiklikleri gibi 
durumlarda eksik 
olanı yerine koyma 
tedavileri doğru ve 
uygun zamanda kul
lanılırsa, çok fayda 
sağlanılan 
tedavilerdir.
Beden yaşlandıkça 
bazı vitamin ve min
erallere gereksinimi 
artar. Ancak avuç 
dolusu vitamin almak 
hiçbir zaman ebedi 
gençliği getirmez. 
Ayrıca bazı vitamin
lerin gerekliliği ve 
dozu üzerinde de tam 
bir fikir birliğine 
varılamamıştır. 
Beslenme yoluyla 
doğru ve doğal vita
min almak en uygun 
yoldur, ancak yaşlılık
ta bozulan beslenme 
düzeni bazı vitamin 
ve minerallerin ver

ilmesini lüzumlu kıl
maktadır.
Yaşlılığı geciktirici 
yöntemlerden biri de 
yaşam tarzı değişik
likleridir. Sosyal 
yaşam, hareketlilik, 
iş değişikliği, çevre 
değişikliliği, pozitif 
düşünce tarzı insanı 
ruh ve beden olarak 
zinde tutar ve motive 
eder. Sürekli gelecek
le ilgili planlar yap
mak, sık seyahat 
etmek, ev eşyaları, 
gardrop yenilemek, 
yeni arkadaşlar edin
mek, yeni şeyler 
öğrenmek sürekli 
insanı motive ederek 
ve pozitif duygular 
vererek devamlı bir 
zindelik sağlar.
Maaselef televizyon 

izlemek yaşlılığı 
tetikleyen olayların 
başında gelen bir 
alışkanlıktır. Çünkü 
televizyon seyretmek 
için arkadaşa ihtiyâç 
duymazsınız, konuş
maya gerek yoktur. 
Giyinip kendinize 

özen göstermenize 
de gerek yoktur. 
Hareket etmezsiniz, 
düşünmezsiniz ama 
can sıkıntısından 
kurtulmak için tele
vizyon karşısında 
sürekli bir şeyler 
atıştırırsınız. Bütün 
bunlar da ne yazık ki, 
yaşlılığı arttıran 
sebeplerin 
başında gelir. 
Kısaca insan ömrü 
son yüzyıllarda uzasa 
da yaşlılığı önlemek 
henüz mümkün değil. 
Anti aging program
larındaki esas amaç 
uzayan ortalama 
insan ömründe yaşlı 
nufüsun artması 
nedeniyle yaşlılığın 
meydana getirdiği 
yetmezlikleri önle
mek, mümkün 
olduğunca başka 
birisinin bakımına 
gereksinim duyul
madan yaşayabilmek 
ve nispeten sağlıklı 
ve mutlu bir dönem 
geçirilmesine olanak 
sağlamaktır.

Bilgisayar 
gözü kurutuyor

Bilgisayar karşısın
da uzun süre çalışan 
kimselerde göz kırp
ma aralığının uza
ması nedeniyle göz 
kuruması hastalığı 
görülebildiği, bun
dan korunma için de 
bilgisayarın tepeden 
bakacak şekilde kul
lanılması gerektiği 
bildirildi.
Selçuk Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi 
Göz Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Nazmi Zengin, 
günümüz modern 
teknolojisinde, işte 
ve özel kullanımda 
artık vazgeçilemez 
yere sahip olan bil
gisayarın, doğrudan 
olmasa da dolaylı 
olarak bazı rahatsı
zlıklara neden ola
bildiğini belirtti.
Genellikle bilgisayar 
kullananların, bil
gisayara uzun bir 
süre dikkatli şekilde 
baktığını ifade eden 
Zengin, "Bu da 10 
saniyede bir kırpıl
ması gereken göz 
kapaklarının uzun 
süre açık kalmasına 
neden oluyor. 
Bunun sonucunda 
da göz yüzeyindeki 
su tabakasının kuru
masına bağlı olarak 
göz kuruması 

dediğimiz hastalığa 
neden olabiliyor" 
dedi.
Göz kurumasının, 
zamanında tedaviye 
başlanmaması 
halinde gözün 
korneasının delin
mesi sonucu 
katarakt ve körlüğe 
dahi neden olabile
ceğini anlatan 
Zengin, bilgisayar 
kullanıcılarının duru
mu ilaçlı tedavi 
safhasına getirme
den, kuru ortamda 
çalışmaktan kaçı
narak, klimaya 
maruz kalmayarak 
ve varsa kaloriferin 
üzerine nem yap
ması için su yer
leştirerek, kuru göz 
sendromundan 
korunabileceklerini 
kaydetti.
Zengin, ayrıca göz 
kuruması rahatsı
zlığında bilgisayara 
bakış açısının da 
büyük önem 
taşıdığını dile getir
erek, "Özellikle, 
büro, ofis gibi kapalı 
ve kuru ortamlarda 
bilgisayarla çalışan
lar, körlüğe dahi 
neden olabilen göz 
kuruluğundan kaçın
mak için, bilgisayarı 
tepeden bakacak 
şekilde kullanmalı" 
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

TEKAnza 5132066
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğ t. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

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 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 3240
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
15 EYLÜLPERŞEMBE 

YEŞİM ECZANESİ 
Kumla Yokuşu

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2236 

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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AL TAN TİCARET
Demirdöküm Doğalgaz Kombi • Doğalgaz Kazanları- Brülörler ■ Radyatör - Doğalgaz < 

Sobaları - Spit Klimalar- Doğalgaz tesisat döşeme işleri - Her Çeşit Sıhhi Tesisat ,
40 YILLIK

TECRÜBE ve 
GÜVEN

Evlere-işyerlerine-Sitelere 
Garantili Doğalgaz 
bağlama Hizmetleri

ALTAN TİCARET 
İstiklal Caddesi No: 49 
Tel. 513 12 81 GEMLİK

GEMLİK SHOP

0-13 VAŞ ÇOCUK 
GİYİMİNDE 

ARADIĞINIZ H€RŞ€Y!

Bahkpazarı 1 Nolu Cad. No:87 
(Balıkpazarı Cami karşısı) 

GEMLİK 
Tel: 0.224 513 65 28



İstanbul’dan Gemlik’e gelen bir araçta yapılan aramada sezyum ve osmiyum adlı kimyasal maddeler bulundu

i Yurda kaçak sokulan kimyasal maddeler ele geçli
Jandarma Bölge Komutanlığı istihbarat elemanları He İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube 
Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü operasyonda, 26 gram sezyum, 139 tüp osmiyum adlı kimyasal maddeler ele
geçti. Kimyasal maddelerin kaçak olarak yurda sokulduğu belirlendi. 6 kişi Adiiye’ye sevkedildi. Haberi sayfa 2’de

CJFMI İK’İN İl K ftl'lKII ÜK fiAZFTFSİ

16 Eylül 2005 Cuma 25 YKr. (250.000 TL.)

Bursa’da, polisten 
esrar harekatı

Narkotik polisi tarafından gerçekleş 
tirilen iki ayrı operasyonda, 3 kilo 570 
gram esrar maddesi ele geçirilirken, 
5 kişi gözaltına alındı. Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı 
Narkotik Büro Amirliği'nden alınan 
bilgiye göre, operasyonlar ihbar 
üzerine yapıldı. Haberi sayfa 6’da

Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dillioğlu, Gemlik’te yetişen zeytinler için ‘Gemlik Zeytini’ ibaresinin kullanılacağını söyledi

“Gemlik zeytini marka oldu”
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Gemlik zeytininin piyasada haksız rekabet sonucu yıpratıldığını 
belirten Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dillioğlu, 
Gemlik bölgesinde yetişen zeytinler için ‘Gemlik Zeytini’, 
Orhangazi, İznik ve Mudanya ilçelerindeki zeytinler için ‘Gemlik Tipi’ 
ibaresinin kullanılacağını söyledi. Dillioğlu, Gemlik Zeytininin hayat 
öyküsünü anlatan 30 dakikalık belgesel hazırlandığını belirtti.

Zeytinde marka
Geçtiğimiz yıl, ünlü Araştırmacı-Gaze 

teci ve televizyon yapımcısı Uğur Dündar, 
yaptığı bir programda, zeytinin kararması 
için kimyasal boyaların kullanıldığını, bazı 
üreticilerin ise, paslı demirleri zeytin havuz 
larına atarak, insan sağlığı ile oynandığını 
açıklamıştı.

Bu programdan sonra, zeytin satışları 
düştü.

Doğal olarak sofralık zeytinde önemli 
pazar payı olan Gemlik Zeytini de bir süre 
bundan etkilendi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, bazı açıklamalar yaptı, gazeciye 
ulaşmaya çalıştılar ama sonuç alınamadı.

Kurunun yanında yaş da yanmıştı.
Bir daha böyle bir olayla karşı karşıya 

kalmamak, sofralık zeytinde olumsuz yayın
ları önlemek için tanıtıma önem ve rilmesi 
için Gemlik Ticaret Borsası kolları sıvadı.

Yeni Başkan Mehmet Dillioğlu ve 
arkadaşları aladıkları kararla Gemlik zey
tinin pazara kadar nasıl hazırlandığını anla
ta cak bir CD yapılmasına karar verildi. Bir 
prodöktör firma ile ön anlaşma yapıldı.

Bu arada, Gemlik zeytinin ambalajlar 
üzerinde mutlaka belirtilmesi yani 
menşeinin yazılması konusunda olumlu 
sonuçlar alındığını öğrendi.

Gemlik zeytini bir markadır.
Başta Marmarabirlik bunu uygulamaya 

koymuyordu. Şimdi marka İçin başvuru 
yapılmış ve yasal süre başlamış.

Uğraşanları kutluyoruz.

Gemlik Ticâret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Dillioğlu, 
yaptığı açıklamada, Ticaret Borsası 
olarak 27 Mart 2003 tarihinde 
Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan 
müracaatın Ağustos ayı içinde 
harcı yatırılarak, "Gemlik Zeytini 
Coğrafi İşareti"nin alınarak 
tescil edildiğini belirtti.
Dillioğlu, Gemlik bölgesinde yetişen 
zeytinler için ‘Gemlik Zeytini’ 
ibaresinin kullanılacağını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Karataş Demir 
Çelik Sanayi’ye 

teşekkür belgesi

belgesi Gemlik Vergi Dairesi yetkilileri 
tarafından dün verildi. Haberi sayfa 4’de

Kurumlar Vergisi 
sıralamasında 
3. ncü olan Karataş 
Demir Çelik Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti 
firması sahibi 
Ziver Karataş’ın 
yurt dışında olması 
nedeniyle, teşekkür

İşyeri açma 
yönetmeliği 

değişti
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, 
"Umuma Açık İstirahat ve Eğlence 
Yerleri" ile ilgili 81 İl Valiliği'ne genelge 
gönderdi. Genelgede, istirahat ve 
eğlence yerleriyle ilgili işlemlerin 
bundan böyle 10 Ağustos 2005'te 
yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalıştır
ma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 
uyarınca yapılacağı belirtildi.

Haberi sayfa 7’de

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

www.ozcanvural.tk

Haftada İki

Çankaya ve Veto!
Çıkarılan yasaların bir kısmını Sayın 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafın
dan veto edildiğini sık sık duyuyoruz.
Çankaya bir güvence olarak duruyor...

Yasalar hükümet veya Meclis grupları 
tarafından öneriliyor.

Meclis komisyonlarında görüşülüyor. 
Muhalefet yasanın usulüne uygun olması 
için hükümetle çekişiyor, tartışıyor, bazen de 
uzlaşıyor.

Cumhurbaşkanı Sezer ‘in veto ettiği 
yasalar bunlar değil.

Hükümetin yangından mal kaçırır gibi 
geçirmek istediği yasalar. Ya da komisyonda 
varılan anlaşmaya karşın

iktidar partisi milletvekillerinin Meclis 
genel kurulunda yasa metnine sokuşturmaya 
çalıştıkları madde lerle mayınlanan 
yasalar...

Cumhurbaşkanı Sezer bunları veto edi 
yor...

En son örnek yasaya eklenen "Kaçak 
Kuran kursları” maddesi.

Cumhurbaşkanı Sezer, böyle bir durumda 
yasa veto ettiği zaman kıyamet kopuyor. 
Bilgisiz-cahilce konuşmalar oluyor.

Anayasa’ya göre müsteşar -genel müdür , 
hukuk müşavirlerinin atamalarının Cumhur 
başkanı tarafından onaylanması lazım.

Cumhurbaşkanı Sezer bu atamaların 
yasalar ve mevzuata uygun olmayanlarını 
imzalamadığı için, hükümet "vekil” atama 
yöntemini icat etti ve yüzlerce bürokrat ata
ması yaptı. Yani kadrolaştı.

Vay sen misin bunu yapan!
Bir iktidar millet vekili bilgisizce soruyor ; 

Cumhurbaşkanı hükümete fren görevi mi 
yapacak ?

O görevi Cumhurbaşkanına Anayasanın 
verdiğini bilmiyor!

AKP milletvekili Cumhurbaşkanını 
Çankaya Noteri düzeyine indirmeye çalışıyor. 
Sen benim garip halkım böyle adamlara oy 
verip meclise gönderiyor, sonrada “Bu 
memleketin hali ne olacak “ diye üzülüyor
sun.

Bir diğeri "Anayasa Cumhurbaşkanı’na 
iktidara müdahale yetkisi vermiyor” diyor. 
Anayasanın Cumhurbaşkanının gerekirse 
Bakanlar kurulu toplantılarına Başkanlık 
yapacağını yazdığını da bilmiyor.

“Meclisin iradesini hafife alıyor” diyor.
Hepsini bir tarafa bırakıp 

Cumhurbaşkanının “Meclisin ve Milletin 
iradesini hafife aldığı” sözü üzerinde 
duralım.

Ben de şu soruyu soruyorum?
AKP millet iradesinin yüzde kaçını temsil 

ediyor?
Ben söyleyeyim, en fazla dörde birini...
Demek ki millet iradesinin dörde üçü AKP 

iktidarından yana değil.
Buna ne buyrulur. Hadi şimdi konuş..
Ayrıca Cumhurbaşkanı görev yaparken 

bakkal veresiye defterine yazar gibi hesap 
yapmaz ; Anayasa ve yasalara bakar ondan 
sonra imzalar. Orası Milletin güvendiği 
Çankaya kalesidir.

Orada Atatürkler - Inönüler oturmuştur.

İstanbul’dan Gemlik’e gelen bir araçta yapılan aramada sezyum ve 
osmiyum adlı kimyasal maddeler bulundu

Yurda kaçak sokulan 
kimyasal maddeler

Jandarma Bölge Komutanlığı istihbarat elemanları ile İl Jandarma 
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nün 
birlikte yürüttüğü operasyonda, 26 gram sezyum, 139 tüp osmiyum 
adlı kimyasal maddeler ele geçti. Kimyasal maddelerin kaçak 
olarak yurda sokulduğu belirlendi. 6 kişi Adliye’ye sevkedildi
İlçemizde kimyasal 
element oldukları 
bildirilen 250 gram 
sezyum ile 5'er 
gramlık halinde 139 
tüp osmiyum 
olduğu iddia edilen 
maddeler ele geçi 
rildi. Olayla ilgili 6 
kişi gözaltına 
alındı, ele geçirilen 
maddelerin 
incelenmesi için 
Türkiye Atom 
Enerjisi 
Kurumu'ndan 
(TAEK) teknik ele
man istendiği 
bildirildi.
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığından 
alınan bilgiye göre, 
Jandarma Bölge 
Komutanlığı istih 
barat elemanları ile 
İl Jandarma 
Komutanlığı 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar

Şube 
Müdürlüğü’nün 
birlikte yürüttükleri 
istihbarat 
çalışmaları 
sonucunda, 
İstanbul'dan 
Bursa'ya giderken, 
Gemlik’e bağlı 
Umurbey Beldesi 
yakınındaki bir 
tesiste mola veren 
26 SE 464 ve 16 AT 
556 plakalı 
otomobillerde 
arama yapıldı. 
Operasyonda, 26 
SE 464 plakalı oto
mobilde bir tüp 
içinde 250 gram 
sezyum olduğu 
iddia edilen, 16 AT 
556 plakalı otomo
bilde de 5'er gram
lık halinde 139 tüp 
içinde osmiyum 
olduğu iddia edilen 
madde ele geçirildi. 
Yetkililer, otomo

billerde yakalanan 
M.G, T.E, A.T, M.N, 
İ.Y, ve S.A'nın 
gözaltına alındığını, 
Türkiye'ye kaçak 
yollardan sokul
duğu tahmin edilen 
maddelerle ilgili 
olarak Tünkiye 
Atom Enerjisi 
Kurumu'ndan 
teknik eleman 
istendiğini, _ 
olayla ilgili 
soruşturmanın 
devam ettiğini 
belirttiler.
Bu arada, 
operasyonda ele 
geçirildiği iddia 
edilen ve her biri 
kimyasal element 
olan sezyum ve 
osmiyumun tek 
başına ya da 
bileşenlerle kul
lanıldığı öğrenildi. 
Alınan bilgiye 
göre, sezyum,

bir çok organik 
bileşiğin hidro 
jenleşmesinde 
katalizör olarak, 
atomik saat olarak, 
fotoelektrik 
hücrelerde ve 
vakum tüplerinde 
ve elektron tüp
lerinde gaz giderici 
olarak kullanılıyor. 
Osmiyum ise 
tetraoksit parmak 
izi tespitinde, 
mikroskobik 
incelemelerde yağlı 
doku preparat- 
larının boyan
masında kul
lanılırken, osmiyum 
alaşımları fonograf 
iğneleri ve 
dolmakalem ucu 
yapımında kul
lanılıyor. Gözaltına 
alınanlar dün 
sorgularından 
sonra Adliye’ye 
çıkarıldılar.

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dillioğlu, Gemlik’te yetişen zeytinler için ‘Gemlik Zeytini’ ibaresinin kullanılacağını söyledi

Gemlik zeytininin piyasada haksız rekabet sonucu yıpratıldığını belirten Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Dillioğlu, Gemlik bölgesinde yetişen zeytinler için ‘Gemlik Zeytini’, 
Orhangazi, İznik ve Mudanya ilçelerindeki zeytinler için ‘Gemlik Tipi’ ibaresinin kullanılacağını söyle
di. Dillioğlu, Gemlik Zeytininin hayat öyküsünü anlatan 30 dakikalık belgesel hazırlandığını belirtti.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Uzun yıllardan beri 

-zeytin piyasasında 
ismi kullanılarak 
büyük zarar gören 
"Gemlik Zeytini" 
artık marka oldu. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Dillioğlu, 
yaptığı açıklamada, 
Gemlik bölgesinde 
yetişen zeytinler için 
"Gemlik Zeytini" 
ibaresi kullanılırken, 
Orhangazi, İznik ve 
Mudanya ilçeleri 
"Gemlik Tipi" 
ibaresi kullanacaklar. 
Ticaret Borsası 
olarak 27 Mart 2003 
tarihinde Türk 
Patent Enstitüsü'ne 
yapılan müracaatın 
Ağustos ayı içinde 
harcı yatırılarak, 
"Gemlik Zeytini 
Coğrafi İşareti"nin 
alınarak tescil 
edildiğini söyledi. 
"Gemlik Ticaret 
Borsası olarak adı 
dünyada tanınan 
Gemlik zeytinini

hak ettiği çok daha 
üst seviyelere 
çıkartabilmemiz için 
belirtilen coğrafi 
alanda bulunan 
ilçelerin sivil toplum 
örgütleri ile çok 
iyi ilişkiler içine 
girmek zorunluluğu 
söz konusudur" 
diyen Dillioğlu, 
bunu yapabilmek için 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nın Gemlik 

ilçe sınırlarını 
kapsayan faaliyet 
alanının bu dört 
bölgeyi kapsamasında 
zaruret doğduğunu 
ifade etti.
Adı geçen üç ilçede 
zeytincilik faaliyetinde 
bulunan kişi ve 
kuruluşların Bursa 
Ticaret Borsası ile 
değil Gemlik Ticaret 
Borsası ile çalışmak 
istediklerini belirterek, 

"Gizlere bu şans 
tanınır ve çalışma 
alanımız genişletilir 
ise yapacağımız 
işlerin sonuçları 
yöre ekonomisine 
çok daha 
büyük katkılar 
sağlayabileceği 
gibi ülke ekonomisine 
de katkıda bulunacak
tır" şeklinde konuştu. 
Gemlik zeytininin 
piyasada haksız 

rekabet sonucu 
yıpratıldığına dikkat 
çeken Dillioğlu, 
yapacağımız 
çalışmalarla 
bunun önüne 
geçeceklerini söyledi. 
Dillioğlu, ayrıca, canlı 
hayvanda olduğu gibi 
zeytinde de Zirai 
stopaj vergisinin yarı 
yarıya düşürülmesinin 
gerektiğini belirterek 
"Ticaret Borsalarına 
tescil ettirilen vepeşin 
ödenen vergiler yüzde 
1, diğer zirai stopaj 
vergileri yüzde 2 
olmalıdır" dedi. 
BELGESEL 
HAZIRLANACAK 
Zeytinin piyasada 
haksız suçlamalar 
sonucu büyük 
zarar gördüğünü 
söyleyen Mehmet 
Dillioğlu, 
30 dakika sürecek 
belgesel hazırlığına 
başladıklarını söyledi. 
"Gemlik zeytini"nin 
hayat öyküsünü 
kamuoyuna 
sunacak olan 
belgeselde, 
ağaçta kararan, 

yüksek yağ oranı ile 
kaliteli bir ürün olan 
ve kendisine has bir 
tadıyla öne çıkan 
Gemlik zeytini 
hakkında uzman 
görüşlerine de 
yer verilerek 
anlatılacak olan 
belgesel Marmarabirlik 
Genel Merkezi'nin de 
yapacağı katkılarla 
hazırlanacak.
OKULLARA YARDIM 
BÜYÜYOR 
İlçede bulunan 
İlköğretim okullarına 
her yıl yapılan 
yardımların 
devam ettiğini de 
söyleyen Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu, 
Namık Kemal, 
Şehit Etem, 
Lale-Kemal 
Kılıç ve 11 Eylül 
İlköğretim okullarına 
10 bin YTL. 
tutarında yardım 
yaptıklarını söyledi. 
Dillioğlu, yapılan 
yardımların okul 
idaresi tarafından 
verilen listeleri 
kapsadığını söyledi.

Az daha canından oluyordu
Seyfettin SEKERSÖZ
Önceki akşam 
saat 17.30 sıraların 
da meydana gelen 
olayda, bisikletiyle 
bir toptancı aracına 
çarpan genç 
yaralandı.
Bahkpazarı 1 Nolu 
Cadde’nin Sinema 
sokak ile birleştiği 
yerde meydana gelen 
olayda, bisikletiyle 
sokağa giren 
F. ö. İsimli 
genç pazarlama 
yapan araca

hızla çarptı.
Çarpma 
sonucu yerde 
hareketsiz 
kalan genç çevrede 
bulunanlar tarafından 
çağrılan ambulans ile 
Muammer Ağım

Devlet Hastanesine 
kaldınldı.
Yaralı gencin 
çarpma sonucunda 
boynunda ve 
vücudunun çeşitli 
yerlerinden darbe 
aldığı öğrenildi.
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Kurumlar Vergisi sıralamasında 3. ncü olan Karataş 
Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti firması sahibi 

Ziver Karataş’a belgesi dün verildi

Karataş Demir 
Çelik Sanayi’ye 

teşekkür belgesi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Özürlüler Kurs 
Merkezi'nde bulunan 
çocuklar ile aileleri 
ve personel dün 
sabah saatlerinde 
Burhaniye Ören 
Beldesine tatile 
gittiler.
Burhaniye

Belediyesinin 
davetlisi olarak 
Ören Tatil Köyüne 
giden 32 kişilik 
kafileye Kurs Merkezi 
Müdür yardımcısı 
Bülent Aktaş nezaret 
ediyor.Yapacakları 
tatil müddetince 
tüm masraflarının 
Burhaniye Belediyesi

tarafından karşılana 
cak olan Özürlü 
çocuklar ile aileleri 
Salı sabahı ilçeye 

‘‘dönecekler.
Kafileyi Burhaniye 
Ören'e götüren 
otobüs Özel Halk 
Otobüsleri 
İşletmesi tarafından 
tahsis edildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

ENEN yhUrUmlenM'
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* İpAğ
* Fanya
* Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
* Kürek
* Çapa 
✓ Macun
✓ Galvenizli çivi 

TMC sintine pompası

vı^ıtıtılıadaildiııııAİ^

Gemlik Kurumlar 
Vergisi sıralamasın
da üçüncü olan 
Karataş Demir 
Çelik Sanayi ve 
Ticaret Ltd.
Şti'ne teşekkür bel
gesi verildi.
İlk sırayı alan 
kurumlar yönetim
lerine teşekkür 
belgelerinin verildiği 
dönemde yurt 
dışında oldukları

için verilemeyen 
Teşekkür Belgesi 
dün firmanın 
sahibi Ziver 
Karataş’a 
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Mehmet Şade
ile Müdür 

yardımcısı 
Mithat Önalan 
tarafından verildi. 
Çevreye zarar veren 
naylon, plastik ve 
fabrikalardan hurda

demir toplayan firma 
bunları başka 
işletmelere satıyor.
362.418 YTL. beyan 
ederek 119.500YTL 
kurumlar vergisi 
ödeyerek Gemlik 
sıralamasında 
üçüncü olan firma 
sahibi Ziver Karataş, 
kendisine ve fir
masına gösterilen 
ilgiden dolayı vergi 
Dairesi yöneticile - 
rine teşekkür etti.

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

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

SEKRETER ARANIYOR
Dondurulmuş gıda sektöründe faaliyet gösteren 
ihracat-ithalat yapan firmamızda çalışmak üzere 

İngilizce bilen deneyimli sekreter alınacaktır
Adayların fotoğraf başvuru cv lerini 0 224 587 78 25 
numaralı faxa veya namsalgida@superonline.com.

internet adresine göndermeleri rica olunur. 
Başvurular gizli kalacaktır.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

mailto:namsalgida@superonline.com
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12-16 Eylül tarihleri arasında kutlanan İlköğretim Haftası şenlikleri, okullarda müzikli eğlenceler ile devam ediyor

İlköğretim Haftası
kutlamaları sürüyor

Seyfettin SEKERSÖZ kutlanan İlköğretim 
Haftası şenlikleri 
sürüyor.
İlçede bulunan 
İlköğretim

Yeni öğretim yılının 
açıldığı 12 Eylül 
ile 16 Eylül 2005 
tarihleri arasında

okullarında 
yapılan şenlik 
etkinliklerinin yanı 
sıra dün tüm 
okulların 
katılımıyla şenlik 
yürüyüşü yapıldı. 
Hafta nedeniyle 
okullarda yapılan 
etkinler içinde 
müzikli eğlencelerde 
bulunurken okul 
bahçesine 
toplanan öğrenciler 
yapılan müzikli 
yayınla hep birlikte 
oynayarak yeni 
eğitim yılını 
kutladılar

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

(JsisaJ)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOÖALGAZ 
mi 
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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Ambulans gelene 
kadar doğum yaptı

Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
İlçesi'nde doğum 
sancıları tutan bir 
kadın, çağrılan ambu
lans gelene kadar 
doğum yaparak nur 
topu gibi bir bebek 
dünyaya getirdi. 
Yeni Dere Mahallesi 
Sakinler Sokağı'nda 
ikamet eden Cavit (20) 
ve Özlem İmre (22) 
çifti, doğacak bebek
lerinin heyecanını 
yaşarken, hamile 
kadının aniden 
başlayan doğum 
sancıları üzerine, 
komşuları tarafından

112 Acil Servis'e 
telefon açılarak 
ambulans istendi. 
Verilen adrese 
2 dakika gibi kısa bir 
sürede intikal eden 
ambulans, doğuma 
yetişemedi. Anne 
Özlem İren, tek başına 
nur topu gibi bir kız 
çocuğu dünyaya getir
di. Özlem İmre ve 
bebeği Devlet 
Hastanesi'nde 
bakıma alınırken, 
olayı duyanlar 
"Bebek ambulanstan 
hızlı çıktı" 
demekten kendilerini 
alamadı.

Bursa’da, polisten 
esrar harekatı

Narkotik polisi tarafından 
gerçekleştirilen iki ayrı 
operasyonda, 3 kilo 570 
gram esrar maddesi ele 
geçirilirken, 5 kişi 
gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organize 
Suçlar Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Narkotik Büro 
Amirliği'nden alınan bilgiye 
göre, bir ihbar doğrultusun
da harekete geçen polis, 
piyasaya esrar maddesi 
sürmek istedikleri tespit 
edilen K.Y. ve U.A. isimli 
şahıslarla bağlantı kurdu. 
Gürsu'da oturdukları öğre
nilen şüpheliler, 
öğle saatlerinde müşteri 
sandığı polislerle 
buluşmak 
üzere Ortabağlar 
Mahallesi'ne gitti.

Buradaki buluşmanın ardın
dan alışveriş yapıldığı sıra
da pusuda bekleyen diğer 
polisler harekete geçti. Gün 
ortasında gerçekleştirilen 
operasyonda şüpheliler 
K.Y. ile U.A. gözaltına 
alınırken, 1 kilo 570 gram 
esrar maddesi ele 
geçerildi. Şüphelilerin esrar 
maddesini Hatay'dan 
getirdiklerini belirleyen 
polis araştırmasını 
bu yönde sürdürüyor. 
İkinci operasyon 
İstihbarı çalışmalar 
çerçevesinde elde edilen 
bilgiler doğrultusunda 
operasyonları sürdüren 
polis, Van'dan Bursa'ya 
getirdikleri esrar maddesine 
müşteri aradıkları tespit 
edilen S.D., T.A. ve B.Ö. 
isimli şahısları da

takibe alındı.
Önceki Akşam saat 21.00 
sıralarında Santral Garaj 
Osmangazi Metro İstasy- 
onu'nun arka kısmında 
operasyon düzenleyen 
polis, şüphelileri suçüstü 
yaparak gözaltına aldı. 
Operasyonda 2 kilogram toz 
esrar maddesi ele geçirildi. 
Şüpheliler ifadeleri alınmak 
üzere emniyete 
götürülürken, esrar madde* 
si ise polis tarafından 
imha edildi.
Her iki operasyonda 
yakalanan ve emniyette 
ifadeleri alınan şüpheliler, 
K.Y., U.A., S.D., T.A. ve 
B.Ö. "Satmak maksadıyla 
uyuşturucu madde 
bulundurmak" suçundan 
Cumhuriyet Savcılığı'na 
sevk edildi. BHA

Sr

rumuzun vaklasivor
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

BİR GÜNDE TESLİM EDİLİR

32 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset
MATBAACIIIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

BAY MUSTAFA ÖZALP 
EMLAK'TAN

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama 

Hizmetleri
: ■=> Daire Dükkan

■=> Zeytinlik ■=> Arsa
■=> Villa ■=> Arazi 

i TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK w KİRALIKLARINIZ 

İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, 
Kaloriferli. LÜKS EŞYALI 

Satılık Daire

120m2 Asansör ve Kaloriferli, 
Ll. Kordonda Satılık Daire

Tel:513 2474 Fax:51410 21 
GEMLİK/BURSA

ABONE OLDUNUZ MU?

#0*0* a*ım

OKUYUN ■ OKUTUN 
ABONE OLUN
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WEB'den tek ders sw lıate
Milli Eğitim 
Bakanlığı, özel 
yetenek sınavı ile 
öğrenci alan 
yükseköğretim 
programlarını 
kazanlar ile 
ÖSYM’nin yapacağı 
ek yerleştirmede 
üniversiteye kayıt 
yaptırma hakkı elde 
edecek olanlara 
yeni bir "tek 
ders" sınav hakkı 
daha tanıdı.
Milli Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarı Necat 
Birinci’nin, Bakan 
adına yayımladığı 
konuya ilişkin 
genelge, valiliklere 
gönderildi.
Genelgede, 
üniversiteyi 
kazandığı halde 
tek dersten 
başarısızlıkları 
nedeniyle mezun 
olamayanlara 
daha önce sınav 
hakkı tanındığı ve 
sınavın 7 Eyîül'de 
gerçekleştirildiği 
anımsatıldı.
Ancak özel yetenek 
sınavıyla öğrenci 
alan örgün 
yükseköğretim 
programını kazanan 
öğrencilerin 
sonuçlarının tek

Unifersiteler masaya yatırılacak
Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) Başkanı 
Prof. Dr. Erdoğan 
Teziç, Kasım ayında, 
sınav sisteminden 
üniversitelerde 
eğitim-öğretime 
kadar her konunun 
inceleneceği ulus
lararası bir toplantı 
yapacaklarını ve bu 
toplantıda "üniver
sitelerin fotoğrafını 
çekeceklerini" belirtti. 
Teziç, "Bu fotoğraf 
duvara asmak 
için değil. Ondan 
sonra nasıl adım 
atılacağının, Türk 
yükseköğretiminin 
yasal düzenlemesinin 
çerçevesini 
oluşturur" dedi. 
Prof. Dr. Erdoğan 
Teziç, gazetecilere 
yaptığı açıklamada 
yükseköğretimin gün
deminde iki önemli

ders sınav tarihinden 
sonra açıklanması 
nedeniyle, bu 
durumdaki 
öğrencilerin 
sınav hakkından 
yararlanamadıkları 
kaydedildi. 
Genelgeye göre, 
bu durumdaki 
öğrenciler ile 
Açıköğretim 
Fakültesi’ne 
yerleşmeye hak 
kazanan ve 
üniversitelere 
genel yerleştirme 
sonucunda veya 
kayıt yaptırmama 
nedeniyle boş kalan 
kontenjanlara yapıla
cak ek yerleştirme 
sonucuna göre 
kesin kayıt hakkı 
kazanacak olanlar, 
tek ders sınavına 

toplantı olduğunu 
kaydederek, bunlar
dan birinin 2005 
Kasım ayında, 
diğerinin de 2006 
Şubat ayında 
gerçekleştirilmesinin 
planlandığını 
bildirdi.
Kasım ayında 
gerçekleştirilecek 
toplantının ulus
lararası olacağını 
İfaden eden Teziç, 
toplantıya ABD ve

girebilecek.
Ancak bu durumdaki 
öğrencilerin kayıt 
yaptırmaya hak 
kazandıklarını, ilgili 
yükseköğretim 
kurumlarından 
alacakları belgeyle 
ispatlamaları 
gerekiyor.
Sınav tarihlerini 
valilikler belirleye
cek. Sınav 
tarihleri belirlenirken, 
özel yetenek 
sınavıyla öğrenci 
alan yükseköğretim 
programlarının 
kayıt tarihlerinin 
değişkenlik 
göstermesi ve 
henüz açıklanmayan 
"ek yerleştirme" 
takvimi de 
göz önünde 
bulundurulacak

Avrupa'daki 
üniversitelerden 
12 akademisyenin 
katılacağını söyledi. 
Toplantıda, 
"üniversitelerin 
dününün, bugününün 
ve geleceğinin" ele 
alınacağını 
vurgulayan Teziç, 
ayrıca üniversitelerin 
dünya üniver
siteleriyle de 
karşılaştırılacağını 
ifade etti.

İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
"Umuma Açık 
İstirahat ve Eğlence 
Yerleri" ile ilgili 81 İl 
Valiliği'ne genelge 
gönderdi. İşte İçiş
leri Bakanlığı'nın 
genelgesinde yer 
alan yenilikler...
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
"Umuma Açık 
İstirahat ve Eğlence 
Yerleri" ile ilgili 
81 İl Valiliği'ne 
genelge gönderdi. 
Genelgede, 
istirahat ve eğlence 
yerleriyle ilgili 
işlemlerin bundan 
böyle 10 Ağustos 
2005'te yürürlüğe 
giren İşyeri Açma 
ve Çalıştırma 
Ruhsatlarına İlişkin 
Yönetmelik uyarınca 
yapılacağı 
belirtilerek, 
il özel idaresi ve. 
belediyelerin, 
umuma açık istirahat 
ve eğlence yeri 
ruhsatını vermeden 
önce kolluk kuvve
tinin görüşünü 
alacağı belirtildi. 
Buna göre, yetkili 
kolluk kuvveti, 
açılacak yerin genel 
güvenlik 
ve asayişin korun
ması açısından 
kolaylıkla kontrol 
edilebilecek bir 
yerde ve konumda 
olup olmadığını 
dikkate alarak, 
işyeri hakkındaki 
görüşünü mülki 
idare amiri 
vasıtasıyla yedi gün 
içinde bildirecek. 
Yönetmelikte, işyeri 
açma başvurusunda 
bulunan şahıs 
hakkında tahkikat 
yapılmasına ilişkin 
bir hüküm bulun
madığından, kollukça 
şahıs tahkikatı yapıl
mayacak. Kolluk 
görüşü, en geç yedi 
gün içerisinde 
ruhsat vermeye yetk
ili idarelere bildirile
cek. Kolluğun görev 
bölgesinde açılan 
umuma açık İstirahat 
eğlence yerinden en 
kısa sürede 
haberdar olması 
gerektiğinden, yetkili 
idarelerce düzenle
nen ruhsatlar 
en geç yedi gün

içerisinde 
gönderilecek. 
Ayrıca ruhsat 
vermeye yetkili 
idarelerce, düzenle
nen ruhsatlarda 
olduğu gibi iptal 
edilen işyeri 
ruhsatları da 
kolluğa bildirilecek. 
Mesafe ölçümü 
yetkisi yönetmelikte 
yetkili idareye 
verildiğinden 
bu tespitler kollukça 
yapılmayacak.
Yetkili idare işyerinin 
"en az yüz metre 
civarında okul 
bulunup bulun
madığının 
yanı sıra bu 
işyerlerinin özel 
eğitime muhtaç 
bireylerin devam 
ettikleri öğretim 
kurumlan ve okullar 
dışındaki diğer 
özel öğretim 
kurumlan ile aynı 
binada olup olmadığı 
ve içkili yer böl
gesinde bulunup 
bulunmadığrm 
tespit edecek. 
-İZİNSİZ YERLER 
3 GÜN İÇİNDE 
KAPATILACAK- 
Yetkili idarelerden 
izin alınmadan 
açıldığı kollukça 
tespit edilen 
umuma açık istirahat 
ve eğlence yerlerinin 
kolluk tarafından 
resen kapatılması 
mümkün olmadığın
dan, işyeri ile ilgili 
düzenlenecek 
tutanak ruhsat 
vermeye yetkili 
idareye bildirilecek 
ve işyeri yetkili 
idare tarafından 
en geç üç gün 
içerisinde kapatılarak 
kolluğa bilgi 
verilecek.
Polis Vazife ve 
Selahiyet 
Kanunu'nun 
8'inci maddesinde 

belirtilen 
hususların tespiti 
halinde, işyeriyle 
ilgili olarak 
geçici süreyle 
faaliyetten mene 
ilişkin onay 
yazısı kolluk 
tarafından 
hazırlanarak 
mahallin en büyük 
mülki amirinin 
onayına müteakip 
uygulanmak üzere 
yetkili idareye 
bildirilecek. Yetkili 
idarece en geç üç 
işgünü içinde 
faaliyetten mene 
ilişkin karar, 
işyerini mühürlemek 
suretiyle 
uygulanarak, 
buna ilişkin 
tutanağın bir sureti 
ile faaliyetten men 
edilen yerin tekrar 
açılmasında 
düzenlenen açılış 
tarih ve saatinin 
yazıldığı açma ve 
teslim tutanağının 
bir sureti mülki 
makama 
gönderilecek.
Mahallin en büyük 
mülki idare amiri 
tarafından geçici 
süreyle faaliyetten 
men edilen ve 
uygulanmak üzere 
gönderilen 
işyerlerine ait 
onayların, ruhsat 
vermeye yetkili 
idarelerce para 
cezasına çevrilmesi 
gibi bir durum söz 
konusu olamayacak. 
Mahallin en 
büyük mülki 
amirinden alınan 
onay ile ruhsat 
vermeye 
yetkili idarelerce 
gönderilen işyerini 
kapama ve açma 
tutanakları da 
kollukta bulunan 
işyeri ruhsatı ile 
birlikte 
dosyalanacak.
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Mortgage sistemi
imzaya açılıyor

Yüzde 43’ümüz asgari ücretli

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, yeni 
konut finansman 
(mortgage) sisteminin 
uygulanmasına yöne
lik hazırlanan 40 mad
delik kanun taslağının, 
ilk Bakanlar 
Kurulu'nda 
imzaya açılmış 
olacağını söyledi. 
Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) 
tarafından ATO 
Salonu'nda 
düzenlenen "İnşaat 
Zirvesi"nde konuşan 
Şener, bu konudaki 
düzenlemenin, 
mecliste ilk ele 
alınacak yasalar 
arasında yer 
alacağını bildirdi. 
Taslak kapsamında 
"icra iflas, sermaye 
piyasası, tüketicinin 
korunması" hakkındaki 
kanunlarda değişiklik
ler yapıldığını ve 
vergi teşvikleriyle 
yasal çerçevenin 
oluşturulduğunu 
anlatan Şener, "bu 
sistem sayesinde, 
konut edinmenin 
kolaylaşacağını 
kesin şekilde 
söyleyebiliriz" dedi. 
Yeni konut edindirme 
sistemiyle, vatan
daşların "rahat konut 
edinme" imkanına 
kavuşacağını ifade 
eden Şener, burada 
konut finansmanı 
tanımının 'en önemli 
nokta' olduğunu 
bildirdi. Şener, 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 
"Tamamlanmış konut
lar, yani yapı kullanma 
izni olan konutlar için 
ipotek karşılığı alınan 
krediler, bu sistemden 
faydalanacak. Ayrıca 
uygulama kapsamında 
tamamlanmış konut
ların finansal kiralama 
yoluyla tüketiciye 
kiralanması da var. 
Son toplantımızda, 
proje kredilerini de 
bu kapsama aldık. 
Proje ve inşaat aşa
masındaki konutların 
alımı içinde bu sistem
den yararlanılabilecek. 
Konut talebinin aşırı 
artması halinde fiyat
ların yükseleceği

* endişesi vardı, bu 
sayede proje ve

inşaat halindeki konut
ların arzı da tetik
lenecek. Konut sahibi 
ancak kredi ihtiyacı 
olanlar, konutunu 
ipotek ederek yenileme 
ve güçlendirme 
kaynağı 
sağlayabilecek.
Son depremlerden 
sonra gündeme gelen, 
mevcut yapıların 
güçlendirilmesinin 
finansmanını da 
sağlayacak. Yeniden 
finansman kredileri 
çerçevesinde de mev
cut krediyi ödeyen
lerin, düşen faizden 
faydalanmak amacıyla 
mevcut krediyi kap
atarak daha düşük 
faizli kredi 
alması da sağlanıyor. 
Kanun yürürlüğü 
girmeden önce 
devreye giren 
krediler, yani mevcut 
alınan ve ödenmekte 
olan krediler de kanun 
yürürlüğe girdiğinde, 
getirilen imkanlardan 
yararlanacak. 
İpoteklerin 
yeniden menkul kıymet 
haline gelmesi 
mümkün olacak." 
-İNŞAAT SEKTÖRÜ 
ÇANLANACAK- 
İnşaat sektörünün 
temel bir sektör 
olduğunu ve 
diğer sektörleri 
harekete geçirdiğini 
belirten Şener, yeni 
konut edindirme siste
mi sayesinde inşaat 
sektörünün can
lanacağını, buna para
lel ekonomide bir 
büyüme oluşacağını 
söyledi.
İstihdam katsayısı en 
yüksek sektörün 
"inşaat sektörü" 
olduğunu vurgulayan 
Şener, bu sayede istih
damda önemli artışlar 
beklediklerini ifade 
etti. Bu arada büyüme 
oranlarında, işsizlik 
rakamlarında ihmal 
edilebilecek bir düşüş 
sağlandığını hatırlatan 
Şener, bunun biraz da, 

inşaat sektöründeki 
küçülme ve sınırlı 
kalan büyümeden kay
naklandığını bildirdi. 
Şener, inşaat sektörün
deki büyümenin 2005 
yılında daha belirgin 
hale geldiğini vurgu
larken, bir yandan 
kamu yatırımlarındaki 
belirgin artış diğer 
yandan inşaat sek
töründeki kredilendir- 
menin etkisiyle, 
ekonomideki büyü
menin istikrarlı bir 
trende kavuşacağını 
bildirdi.
MODERN 
KENTLEŞMEYE 
KATKI 
Türkiye'deki bozuk 
kentleşmeye de işaret 
eden Şener, sistemin 
aynı anda modern t 
kentleşmeye de önemli 
katkıları olacağını 
vurguladı.
İpoteklerin menkul 
kıymetlere dönüşerek 
borsada işlem göre
ceğini, böylece finans 
sisteminin derinleşe
ceğini anlatan Şener, 
kalkınma bankaları ile 
finansal kiralama şir
ketlerine giden vatan
daşların krediler ala
bileceklerini, proje 
aşamasındaki işlerde 
de konut finansman 
fonu aracılığıyla da 
ayrı menkul kıymetin 
piyasaya arz 
edileceğini bildirdi. 
Toplantı çıkışında 
gazetelerin sorularını 
da yanıtlayan Şener, 
sistemin adının 
Türkçeleştirilmesi ve 
bazı kesimlerde dile 
getirilen "konutçu" 
sistem şeklinde 
adlandırılıp adlandırıla- 
mayacağı yönündeki 
soru üzerine ise Türk 
Dil Kurumu'nun 
bulduğu ismin pek 
kulağını okşamadığını, 
çeşitli isimlerin 
kamuoyunda kul
lanıldığını, bu 
konunun 
zamanla netleşeceğini 
söyledi.

SSK’ya kayıtlı toplam 
6 milyon 181 bin 
sigortalının yüzde 
43.6’sına denk gelen 
2 milyon 696 bininin 
asgari ücret üzerinden 
ücret aldığı belirlendi. 
SSK’ya kayıtlı toplam 
6 milyon 181 bin 
sigortalının yüzde 
43.6’sına denk gelen 2 
milyon 696 bininin 
asgari ücret üzerinden 
ücret aldığı belirlendi. 
Primleri tavandan 
yatırılan sigortalıların 
toplam sigortalı sayısı
na oranı ise yüzde 3.4 
düzeyinde bulunuyor. 
SSK, 2004 yılı eylül ayı 
aylık prim ve hizmet 
belgelerinden düzenle
nen kazançların sek
törler, cinsiyet ve prim 
ödeme gün sayılarına 
göre dağılımını açık
ladı. Buna göre, 
Türkiye’de 2004 yılı 
eylül ayı itibariyle 
SSK’ya kayıtlı olarak 
istihdam edilenlerin 
sayısı bir önceki yıla 
göre yüzde 1.7 oranın
da artarak 6 milyon 
181 bin 251’e ulaştı. 
Çalışanların yüzde 
43.6’sına denk gelen 
2 milyon 696 bin 
627’sinin primlerinin
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asgari ücret 
üzerinden, yüzde 
3.4’üne denk gelen 
208 bin 109’unun ise 
tavan üzerinden 
yatırıldığı belirlendi. 
2003 yılında ise istih
dam edilen toplam 
6 milyon 76 bin 705 
kişinin yüzde 52.6’sına 
denk gelen 3 milyon 
198 bin 912 kişinin 
primlerinin SSK prim 
tabanı üzerinden 
yatırıldığı belirlendi. 
2003 yılında primleri 
tavandan yatırılanların 
toplama oranı ise 
yüzde 2.3’üne denk 
geliyordu.
ÇALIŞANLARIN 
43.6’SI ASGARİ 
ÜCRETLİ
Primleri brüt 444 
milyon 150 bin lira 
olan asgari ücet 
üzerinden yatırılan 
toplam 2 milyon 696 

bin 627 kişinin 2 
milyon 667 bin 
337’sinin özel 
sektörde çalıştığı 
belirlendi.
Bunların 494 bin 
500’ünü kadınlar, 
2 milyon 172 bin 
837’sini ise erkekler 
oluşturuyor. Primleri 
asgari ücret üzerinden 
yatırılanların 29 bin 
29O’ı ise kamu sek
töründe çalışıyor.
Bunların da 5 bin 
23’ünü kadınlar, 
24 bin 267’sini ise 
erkekler oluşturuyor. 
Geçen yılın ikinci 
yarısındaki brüt 
asgari ücret rakamı 
olan 444 milyon-480 
milyon lira arasındaki 
bir ücret üzerinden 
SSK primi ödeyenlerin 
toplam çalışanlara 
oranı ise yüzde 13 
düzeyinde bulunuyor.

G%25c3%259cM.UK
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DYP’den Tüpraş’ın
özelleştirilmesine tepki
Doğru Yol Partisi 
(DYP) Balıkesir 
Merkez İlçe Başkanı 
Mehmet Birol 
Şahin, hükümetin 
ekonomiyi kötü 
yönettiğini, 
milli çıkarlar 
gözetilmeksizin 
kararlar alındığını 
iddia etti. 
TÜPRAŞ'ın 
satışına tepki 
gösteren Şahin, 
AK Parti 
iktidarının, 
"özelleştirme" 
kavramına sırtını 
dayayıp, beceriksizce 
kaynakların talanını 
dahi böylece 
meşrulaştırmaya 
çalıştığını ileri 
sürerek, "Biz DYP 
olarak her zaman 
özelleştirmenin 
yanında olduk, ola
cağız da. Ama bu 
kadar pespaye bir 

^özelleştirmenin 
yanında değiliz, ola
mayız da. Örnekler 
ortada. İşte Telekom, 
işte Erdemir, işte 
Tüpraş. Bu iktidarın 
ne yaptığını, son 1.5 
yıl içinde sadece

Şahin; 'CHP samimi değil'
Başbakan Vekili 
Mehmet Ali Şahin, 
terör konusunun 
genel görüşmeyle ele 
alınması amacıyla, 
CHP'nin Meclis'in 
olağanüstü toplan
ması için başvuruda 
bulunmasını 
"samimi bulmadığını" 
söyledi.
IMF heyetini 
kabul eden Şahin, 
gazetecilerin 
sorulannı yanıtladı. 
Şahin, CHP'nin, 
Meclis'i olağanüstü 
toplantıya 
çağırmasına 
ilişkin soru 
üzerine şunları 
söyledi: 
"Sanıyorum, 
CHP böyle bir 
kararı Pazartesi 
günü almıştı. 
Olağanüstü 
toplantı talebi, 
Meclis çalışmalarına 
ara vermiş ise acil,

Tüpraş ile ilgili 
yaşanan gelişmeler 
dahi tek başına 
açıkça ortaya 
koyar" dedi.
Şahin, "2004 Ocak 
ayında Tüpraş’ın 
yüzde 65.76'hk kısmı 
1.302 milyon dolara 
satılmış, Özelleştirme 
İdaresi de bu satışı 
onaylamıştı. Ancak iş 
mahkemeye gitti, 
satışın iptali üzerine 
iktidar da attığı 
bu adımdan geri 
çekilmek zorunda 
kaldı.
Bu fiyatın 
haraç-mezat bir satış 
olduğunu görmeyen, 

ivedi konularda 
Meclis'in toplantıya 
çağrılma keyfiyetidir. 
Ancak üzülerek 
belirtmek 
zorundayım ki 
CHP bu konuda 
samimi değil, niçin 
değil? Pazartesi 
günü almış 
olduğunuz bir 
kararı, eğer 
görüşülmesi gereken 
acil bir konu varsa, 
o gün Meclis 
Başkanlığı'na 
verirsiniz ve ertesi 
gün de Meclis'i 
olağanüstü toplantıya 
çağırırsınız.
Şimdi, Pazartesi 
günü bir karar 
alıyorsunuz, 
perşembe 
gününe kadar 
bekletiyorsunuz, 
Meclis'in normal 
açılmasına bir 
hafta kala 
Meclis'i olağanüstü 

göremeyen, görmek 
istemeyen iktidar, 
hemen hemen 
aynı değerlerle 
Tüpraş’ın yüzde 
14.76'sını Borsa 
Toptan Satışlar 
Pazan'nda yurt 
dışı kurumsal 
yatırımcılara 
446 milyon dolara 
sattı. İktidarın bu 
alelacele yaptığı 
satışı, hiçbir şekilde 
Özelleştirme İdaresi 
ve dinamizmi 

olarak anlamak 
mümkün değildir. 
Nihayet Tüpraş’ın 
son ihalesinde 
yüzde 51 hissesi 
4.140 milyon dolara 
satıldı. Bu meblağın 
geçen yılın Ocak 
ayında satışına 
karar verilen 
bölümün yüzde 
66'sına denk olduğu 
düşünüldüğünde, 
aradaki fark 3 milvar 
doları aşkın bir 
farktır. Hiç kimse, 
1.5 yıl içinde 
Türkiye ve dünya 
pazarlarının 
yüzde 400'lük 
bir fark

toplantıya 
çağırıyorsunuz." 
"Ben bunu 'üzüm 
yemek değil de 
bağcı dövmek* 

şeklinde değer
lendiriyorum” 
diyen Şahin, 
"Çünkü niyetleri 
gerçekten, 
Türkiye'nin 
uzun süredir 
mücadele ettiği 
terör konusunda, 
Meclis'te yapılacak 
görüşmeyle 
bir fayda sağlamaksa, 

oluşturacak şekilde 
değiştiğini iddia edip, 
bu fiyat farklarının 
makul bir açıkla
masını yapamaz. 
İktidar, aradaki 
muazzam fiyat farkını 
millete açıklamak 
zorundadır. Bu 
kararların ve 
satışların altında 
imzası olan herkes, 
iktidarın hamiliğinin 
çok yakında biteceği
ni görmelidir” 
diye konuştu. 
Hükümetin, 
"özelleştirme" adı 
altında peşkeş 
çektiğini iddia eden 
DYP Merkez İlçe 
Başkanı Birol Şahin, 
"Özelleştirme adı 
altında bazılarına 
servet kazandıran 
ve milletin uzun 
yıllar boyunca nice 
fedakarlıklara 
katlanarak 
oluşturduğu kamu 
mallarını, sırtı ter 
görmemiş bir 
mirasyedi gibi 
harcayan bu 
iktidardan hesap 
soracağız" dedi 

bunu anında, 
hemen yapmak 
gerekirdi. Bunu 
zamana 
yaymak, 'sayın 
Başbakan'ın 
Meclis'te 
bulunmasını 
arzu ettik falan' 
demek bunu 
politik amaçlara 
alet etmek anlamına 
gelir, doğrusu 
anamuhalefet 
partisi CHP'ye 
bu tavır yakış
mamıştır" dedi.

CHP milletvekillerinden 
Başbakan’a 

son önergesi
CHP Zonguldak 
Milletvekili Harun 
Akın, üç bakanın 
cevap vermediği 
"TTK' ya işçi 
alınacak mı?" 
sorusunu bu defa 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
yöneltti.
CHP Zonguldak 
Milletvekili Harun 
Akın, Türkiye 
Taşkömürü 
Kurumu'na (TTK) 
işçi alınacağı 
konusunda 
başbakan dahil 
birçok yetkilinin 
söz vermesine 
rağmen işçi aliminin 
gerçekleşmediğini 
öne sürerek, 
Başbakan 
Erdoğan'a, "TTK' 
ya işçi almayı 
düşünüyor 
musunuz? Eğer 
düşünüyorsanız 
işçi alımı kesin bir 
tarihle ne zaman 
alınacak” diye sordu. 
Akın, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
Başkanlığı'na verdiği 
dilekçe ile Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 
Anayasa'nın 98., 
TBMM içtüzüğünün 
96. maddeleri 
uyarınca yazılı 
olarak cevaplandırıl
masını istediği 
soruları yönelttiğini 
belirtti.
Başbakan 
Erdoğan'ın 
Zonguldak'ta şehit 
madenciler anıtı 
açılışında, kurumu 
ayakta tutabilmek 
için, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler'in bin
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işçi alınacağı sözünü 
verdiğini hatırlatan 
CHP Milletvekili 
Harun Akın, bunun 
üzerine TTK'ya ne 
zaman işçi alı
nacağını kesin 
öğrenmek için 
üç bakana soru 
önergesi vermelerine 
rağmen cevap 
verilmediğini 
öne sürdü.
TTK'nın öneminin 
unutulup kaderine 
terk edildiğini ileri 
süren Akın, 
”5804 Sayılı 
Teşvik Yasası 
kapsamına da 
alınmayan 
Zonguldak 
ekonomisi adeta 
can çekişmektedir. 
Enerji Bakammız'ın 
acil bin işçi alınması 
gerekir denildiği 
yaklaşık 10 ay 
öncesinden bugüne 
kadar emekli olan 
işçi sayısı 700'e 
ulaşmıştır.
Yani alınacak 
işçi mevcut açığı 
kapatmayacaktır" 
dedi.
Her üç bakanın 
bu konuda 
kendilerine TBMM 
içtüzüğü gereğince 
cevap vermeleri 
gerekirken 
önergelerinin 
cevapsız kalmasının, 
bu konuda 
bakanların 
yetkisiz olduklan 
izlenimini 
kendisinde 
oluşturduğunu 
ifade eden 
Milletvekili Akın, 
Başbakan 
Erdoğan'dan cevap 
beklediğini söyledi.

0
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Rumlar: İngiltere 
objektif davranmalı

Kıbrıs Rum yönetimi 
sözcüsü Kipros 
Hrisostomidis, 
Türkiye'nin Kıbrıs 
deklarasyonuna yanıt 
olarak Avrupa 
Birliği'nin yayımlaya
cağı deklarasyon 
konusunda İngiltere 
AB dönem başkan
lığını "objektif 
davranmaya" çağırdı. 
Rum radyosunun 
haberine göre, 
Hrisostomidis, Baf'ta 
yaptığı açıklamada, 
"Çok sayıda AB 
üyesi ülkenin karşı 
deklarasyon 
konusunda Kıbrıs 
Rum tarafının tezleri
ni desteklediğini" 
öne sürdü.
"İngiltere AB dönem 
başkanlığının Rum 
tarafının görüşlerini 
göz önünde bulun
durması ve yeni 
taslak sunması 
gerektiğini" ileri 
süren Hrisostomidis, 
"İngiltere'nin objektif 
tavır takınarak, Rum 
tarafının görüşlerini 
de göz önünde 

bulunduracağını 
umduğunu" söyledi. 
AKEL Sözcüsü 
Andros Kipriyanu da 
"Önceki günkü 
COREPER toplan
tısının Rum hüküme
tinin üye ülkelere 
yönelik çabalarının 
sonuç verdiğini gös
terdiğini" söyledi. 
"Rum yönetiminin 
AB içinde yalnızlığa 
itildiği" yönündeki 
görüşlere karşı çıkan 
Kipriyanu, Rum 
hükümetinin 
çabalarının devam 
edeceğini belirtti ve 
İngiltere'nin tavrını 
eleştirdi.
RUM YÖNETİMİNİN 
TALEPLERİ 
Bu arada, Rum 
basını, Rum yöneti
minin, Türkiye-AB 
müzakere, çerçeve 
metninde 6 noktanın 
değiştirilmesini iste
diğini vazdı. 
Rum yönetiminin 
değişiklik talepleri 
arasında, 
"Türkiye'nin tanıma 
ve protokolün uygu

lanmasına yönelik 
yükümlülüklerinin 
kaydedilmesi, Avrupa 
İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) 
kararlarının uygulan
ması, Türkiye’nin 
Rum yönetiminin 
bazı uluslararası 
kuruluşlara katılımına 
uyguladığı vetoyu 
kaldırması" konu
larının bulunduğu 
belirtildi.
Öte yandan, AB 
Bölgeler Komitesi 
Dışişleri Komisyonu 
Güney Kıbrıs'ın Baf 

şehrinde bugün top
landı. Toplantıya, 25 
üye ülkeden yetkililer 
katılıyor, < 
Toplantıda konuşan 
Atina Belediye 
Başkanı Dora 
Bakoyani, 
"Toplantıya katılan- 
ları Kıbrıs sorunu . 
hakkında detaylı 
olarak bilgilendire
ceklerini" ifade 
ederek, "Türkiye'nin 
tüm 25 üye ülkeyi 
tanımasının gerekli 
olduğunu" savundu.

Irakla iç
savaş çıkabilir’

İngiltere'de yayım
lanan The Times 
gazetesi, Irak'ta 
faaliyet gösteren 
çeşitli terör gru
plarının, Ebu Musab 
el Zerkavi’nin 
etrafında birleştik
lerini ve ülkeyi iç 
savaşa sürüklemek 
amacına yöneldik
lerini öne sürdü. 
Gazete, ABD askeri 
istihbaratı kay
naklarına daya
narak, teröristlerin 
özellikle Bağdat'taki 
Şiileri hedef aldık
larını, böylece iç 
savaşı tetiklemenin 
yolunu aradıklarını 
iddia etti.

Zerkavi’nin binlerce 
teröriste kumanda 
etmekte olduğunu 
yazan Times, "Terör 
elebaşısı yakın 
zamanda yeni bom
balı saldırılar için 
emir vermeye hazır
lanıyor" ifadesine 
yer verdi.
Times, Bağdat'taki 
bir Amerikan istih
barat görevlisinin, 
Zerkavi’nin bütün 
terör gruplarına tak
tik açıdan kumanda 
ettiğini, terör gru
plarının da varlık
larını sürdürebilmek 
için bu durumu kab
ullendiklerini 
söylediğini yazdı.

ABD’de Bush’a destek azalıyor
ABD’de Bush’a 
ABD’de yapılan 2 
anket, Başkan 
George W. Bush'u 
destekleyenlerin 
sayısının azaldığını 
ortaya çıkardı.
Wall Street Gazetesi 
ve NBC News 
Televizyonu'nun 
ortaklaşa yaptığı 
ankete göre, 
Bush'u destekleyen
lerin oranı yüzde 
40'a düştü. Ankete 
katılanlardan yüzde 
49'u ABD 
ekonomisinin 
gelecek yıl daha da 
kötüye gideceğine 
inanıyor.
Katılımcılardan 
yüzde 55'i Irak'taki 
ABD güçlerinin 
geri dönmesini 
isterken, yüzde 36'sı 
Bush’un barış 
sağlanana kadar 
askerlerin Irak'ta 
kalmaya devam 

ı etmesi gerektiği 
yönündeki poli
tikasını destekliyor. 
Ankete katılanlardan

yüzde 6O'ı ise Bush 
yönetiminin Katrina 
kasırgasına tepkisin
den memnun değil. 
Anket 9-12 Eylül tar
ihleri arasında bin 13 
kişinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 
New York Times 
Gazetesi ve CBS 
News 
Televizyonu'nun yap
tığı diğer bir ankete 
göre de, Bush’un 
terörizmi ele alış şek
lini onaylayanların 
oranı yüzde 50. Bu 
oran 11 Eylül 2001 
saldırılarının ardın
dan yüzde 90 civarın
daydı. Ankete 
katılanların yüzde 
6O'ı Bush’un halkın 
ülke konusundaki 

önceliklerini paylaş
madığı görüşünde. 
Bu oran Kasım 
2004'te Bush’un 
yeniden seçildiği 
dönemde yüzde 
50'ydi. Ankete 
katılanlardan yüzde 
41 ’i genel olarak 
Bush’un politikalarını 
tasvip ederken, 
yüzde 53'ü bu poli
tikaları onaylamıyor. 
Katılımcılardan 
yüzde 56'sı ise 
hükümetin felaketler
le başa çıkma 
konusundaki gücüne 
inanmıyor.
New York Times ve 
CBS'in anketi 877'si 
beyaz, 211’i de zenci 
olmak üzere bin 167 
kişi üzerinde yapıldı.

Irak'ın kuzeyindeki 
Telafer ve çevresin
deki ABD opersay- 
onu nedeniyle 5 
binden fazla aile 
Musul’a kaçtı. Aileler 
zor koşullarda 
yaşam mücadelesi 
veriyor. İşte yürek 
burkan ifadeler: 
Irak Türkmenleri 
Cephesi (ITC) Musul 
İl Temsilciliği’nin 
verilerine göre 
Ağustos 2004’ten bu 
yana süren çatış
malar nedeniyle 
Telafer’den Musul’a 
kaçan ailelerin sayısı 
5 bini geçti.
Son 2 ay içinde 
yoğunlaşan çatış
malar nedeniyle 
kaçan ailelerin 
bazıları kendilerine 
kalacak bir yer bula
mayınca, çareyi 
inşaat halindeki 
binalara sığınmakta 
buldu.
İnşaatlara sığınan

aileler, kapısı, 
penceresi, sıvası, 
elektriği ve suyu 
olmayan binalarda 
yaşam mücadelesi 
veriyor.
’SABAHA KADAR 
TİTRİYORUZ’
8 çocuk annesi, 32 
yaşındaki Fahriye 
Kamber (32) inşaatta 
yaşamayı şöyle 
anlatıyor:
"Burada yaşamımız 
çok zor. Burada 
kesinlikle barınamıy
oruz. Yatıyoruz, 
sabaha kadar titriy
oruz. Bütün çocuk
ların ağrısı var. Aylık 
bütçemizi bilmiyoruz. 

Paramızı hastanelere 
mi verelim, gıda mı 
alalım, elbise mi 
alalım bilmiyoruz. < 
Yani halimiz çok zor 
ve zahmetli.’’ 
Göçmenler çevreden 
gelen yardımlarla 
yaşantılarını 
sürdürmeye 
çalışırken, içinde 
yaşadıkları inşaat
ların sahipleri de 
içinde bulundukları | 
zor durum nedeniyle I 
ailelere ses çıkarmıy* 
or. Ailelerin en büyük 
endişesi ise evlerine 
dönemeden kış 
mevsiminin gelmesi, (



f
116 Eylül 2005 Cuma

SPOR
Sayfa 11

erce 
ıda 
nu 
Terör

om- 
in 
azır- 
le

aki 
İh
ın, 
ın 
tak- 
nda

k- 
mek 
kab-

elere 
mı

: zor

eden 
la

e 
at-
B
lan 
niyle 
rmıy- 
>üyük 
irine

nesi.

ataıniîiaçlarınıyönetecekhakeiîîleraçıklandı
Haftanın maçlarını 
yönetecek hakemlar 
Futbol Federasyonu 
MHK tarafından 
açıklandı. Beşiktaş- 
F.Bahçe maçına 
tecrübeli bir hakeme 
görev verildi. İşte 
derbinin hakemi... 
Turkcell Süper 
Ligi’nde Beşiktaş ile 
Fenerbahçe arasında 
18 Eylül Pazar günü 
yapılacak sezonun ilk 
derbi maçını hakem 
Fırat Aydınus yönete
cek.
Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem 
Kurulu’ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
BJK İnönü Stadı’nda 
saat 20.00’de başlay
acak maçta Fırat 
Aydınus’un yardım
cıları olarak Baki 
Tuncay Akkın ve 
Erhan Sönmez görev 
yapacak. Dev maçın

4. hakemi ise 
Mustafa Çulcu. 
HAFTANIN 
HAKEMLERİ 
Turkcell Süper 
Ligi’nde 6. hafta 
maçlarını yönetecek 
hakemler açıklandı. 
Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem 
Kurulu’ndan yapılan 
açıklamaya göre, 6. 
hafta maçlarında 
görev yapacak 
hakemler şöyle: 
16 Eylül Cuma: 
20.00 Sivasspor- 
Trabzonspor: Serdar 
Tatlı, Muhittin 
Gürses, Alpaslan 
Dedeş
17 Eylül Cumartesi: 
20.00 Ankaragücü- 
Gençlerbirliği: Cem 
Papila, Ufuk Şepik, 
Mustafa Sönmez 
20.00 Konyaspor- 
Diyarbakırspor: 
Yılnur Önen, Serdar

Akçer, Alpaslan 
Acımert 20.00 
Kayserispor-Çaykur 
Rizespor: Orhan 
Erdemir, Cemal 
Bingül, Orkun Aktaş 
20.00 Malatyaspor- 
Denizlispor: Aytekin 
Durmaz, Nihat 
Mızrak, Serdar 
Diyadin 
18 Eylül Pazar: 
20.00 Ankaraspor-

Samsunspor: Oktay 
Demiray, Bülent 
Gökçü, Turan Ökke 
20.00 Gaziantepspor- 
Kayseri Erciyesspor: 
Erol Ersoy, Cemal 
Gemici,
Kemal Yılmaz 17.30 
Vestel Manisaspor- 
Galatasaray: Bülent 
Demirlek, Mustafa 
Emre Eyisoy, Alper 
Ulusoy.

12 ta Ata 827, $■ cı kıvor
34. Avrupa Erkekler 
Basketbol 
Şampiyonası 
finallerinde (B) 
Grubu'nda bugün 
Litvanya ile 
karşılaşacak 
Türkiye, tarihindeki 
827. sınavına çıkıyor. 
(A) Milliler, 69 yıllık 
tarihinde yaptığı 826 
maçın 423'ünü 
kazanırken, 401 
maçtan yenilgiyle 
ayrıldı. Milliler, 2 
karşılaşmada da 
berabere kaldı. 
Ay-yıldızhlar tarihin
deki ilk maçını, 
1936’da Berlin'de 
düzenlenen 
Olimpiyat__________

Oyunlan'nda Şili ile 
yaptı. Milliler, 7 
Ağustos 1936'da 
yapılan karşılaşma
da rakibine 
30-16 yenildi. 
EN FARKLI 
SKORLAR 
(A) Milli Takım, tari
hinde en farklı skor- 
lu galibiyetini Libya 
karşısında elde etti. 
İzmir'de yapılan 
İslam Ülkeleri Spor 
Oyunlan'nda 29 
Eylül 1980 tarihinde 
Türkiye, Libya'yı tam 
97 sayı farkla, 142-45 
yendi. Türkiye, tari
hindeki en farklı 
skorlu yenilgisini 
ise Hırvatistan

r ■

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

Yazık oldu
Bu yazıyı gazeteye dün vermem gereki

yordu ama bu maçın sadece Türkiye’de 
değil, Avrupa’nın bütün şehirlerinde 
izlendiğini biliyorum.

Bu maçı yazmak kolay, zira maçtan önce 
Hern Daüm’un ‘Milan bizden iyi takım’ 
dediğini çok iyi biliyorum.

Niye Hern Daum sen futbolda gerekenleri 
yaptıramazsanız karşı takım istediği kadar 
oynar.

Şöyle ilk devreye baktığınızda ne 
gördüğünüzü merak ediyorum.

Evet, yazıyorum bu benim şahsi 
görüşüm.

Fenerbahçe’den ileride bir Anelka var. 
Milan defansı ise en geride dörtlü önde 3’lü 
savunma bu ne demektir?

İster 5’li forvet olsun, ister birli Milan hep 
böyleydi.

Birinci yarı bana göre Fener mağlup 
durumunda olmasına rağmen ümit verdi.

Milan’ın birinci golü ise bu defansın ne 
derece kötü yer tutması idi.

Kaka, ceza sahası dışında aldığı topu 
rahat bir pozisyorda vurdu, köşeye gider 
topu Volkan çıkaramadı.

Niye ilk pozisyonda Kaka’nın üzerine bir 
futbolcu gitmedi? Zira Önder’in arkasında 
kimse yoktu.

Nedere ilk pozisyonda topları toplayacak 
oyuncu? Yok!

Bu devre ahla, vahla geçti.
İkinci 

oldu ve 
sağladı.

Milan 
siyonda

yarı Fenerbahçe’de bir kıpırdama 
penaltıdan attığı golle beraberliği

işin ciddiyetini anlamıştı ki, direk- 
ki şefi değiştirince oyun tarzı

karşısında aldı. 
Milliler, Almanya'da 
yapılan 28. Avrupa 
Basketbol 
Şampiyonası'nda 
24 Haziran 1993'de 
Hırvatistan'a 113- 
63'lük skorla, 50 sayı 
farkla yenildi.
BERABERLİKLER 
(A) Milli Erkek 
Basketbol Takımı'nın 
tarihinde 2 de 
beraberlik 
bulunuyor.

Beraberlik durumun
da uzatmaya 
gidilmediği dönemde 
yapılan karşılaşma
da, 13 Ekim 
1963'de Avrupa 
Şampiyonası'nda 
Hollanda ile 62-62 
berabere kalan 
milliler, İstanbul'da 
13 Haziran 1995'de 
Makedonya ile 
yaptığı özel 
maçtan da 78-78 
beraberlikle ayrıldı.

değişmiş, hücumu daha çok düşünmesin
den belli, oyuna aldığı Serginyo sol kulvar
dan getirdiği toplarla Fenerbahçe defansını 
bunalttı. Uzun deparlar ve iyi top kullan
masında Kaka’ya verdiği ve Kaka’nın dirinp 
likle defansı yarması için ikinci golü getirdi.

Burada Fenerbahçe müdafasında sadece 
üç kişi vardı. Milan müdafası önlü, arkalı altı 
kişiydi.

Futbolda şans unsuru pek fazladır.
Top hem futbolcuyu hem de takımı seve

cek.
Seksensekiz dakika bir varlık göstere

meyen Ukranya yıldızı Shevçhenko soldan 
getirip, uzatılan topu Volan iyi kesemediği 
için bu futbolcunun önüne gelen topu 
rahatlıkla gole çevirdi.

Sheyehenko bu maçta iki defa topa 
vurdu. İkisinuide dışırayı attı.

Üçüncusu ise, golle neticelendi.
Şunu yazabilirim ki; Fenerbahçe defansı 

Milan defansından ders almalı.
İtalyanların defans anlayışı, dünya fut- 

bolünde önde gelir.
Bu tip maçlarda defans ve orta sahanın 

önemi ileri çıkıyor. İnşallah İstanbul’da 
rövanşı alırız.
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Çocuklarda ateş durum unda yapılması gerekenler
Rektal (makattan) 
ölçülen vücut sıcak
lığının 38 C (100.4 
F)’den ve koltuk altın
dan ölçülen vücut 
sıcaklığının 37.2 C 
‘den fazla olması ateş 
olarak 
tanımlanır.Rektal ateş 
ölçümünde dereceyi 
1 dakika tutmak 
yeterli iken koltuk altı 
için bu süre 5 
dakikadan az olma
malıdır. Koltuk altında 
dijital termometreler 
de kullanılabilir. 
Çocuklarda ateşe 
neden olan sebep
lerin başında enfek
siyonlar, susuz 
kalma, aşırı giydirme, 
çevre sıcaklığının 
yüksek olması ve 
ortamdaki nemin art
ması gelir. Diş çıkar
ma da çok yüksek 
olmayan bir ateşe 
sebep olabilir.
Ateş uzun bir süre 
(saatlerce) 41.7 C(107 
F)nin üzerinde 
kalmadığı sürece 
beyin hasarına yol 

açmaz. Enfeksiyona 
bağlı ateş sürekli art- 
maz.Vücut sıcaklığı 
41.2 C(106 F)nin üzer
ine fazla çıkmaz. 
Ateşin sebep ola
bildiği havalaler (kon- 
vülziyonlar) aileler 
için korkutucu olmak
tadır. Davranış, bilinç, 
duyu ya da otonom 
işlevlerde değişme ile 
ortaya çıkan ani 
nöbetlere verilen isim 
olan konvülziyonun 
ateşle ortaya çıkan 
tipi genellikle epilep- 
tik değildir.
Rektal sıcaklık doğru 
ölçüldüğünde vücut 
sıcaklığını yansıtır; 
ağız ve koltukaltı 
sıcaklıkları genellikle 
rektal sıcaklıktan 
sırasıyla 0.6 C (1.1F) 
ve1.1 (2F) daha 
düşüktür.
Kulak zarına giden 
kan vücut sıcaklığını 
düzenleyen merkez 
olan hipotalamusun 
preoptik alanıyla aynı 
sıcaklıktadır. Bu 
nedenle özel geliştir

ilmiş aletlerle kulak 
zarından da ateş 
ölçümü yapılabilir. 
Ateş Durumunda 
Alınması Gereken 
Önlemler:
• Ateşli bebeğin 
bulunduğu ortamın 
ısısı 20 C civarında 
olmalıdır.
• Çocuğun üzerindeki 
giysiler çıkarılmalıdır. 
***Ateşin hızlı yük
seldiği veya çok yük
sek olduğu durumlar
da eller-ayaklar çok 
soğuyabilir; bu 
vücudun bir savunma 
mekanizmasıdır.Beyi 
n,böbrek gibi hayati 
organlara daha fazla 
kan pompalayabilmek 
için hayati olmayan 
organlarda küçük 
damarlarda vazokon- 
strüksiyon (damar 
büzüşmesi) gerçek
leştiği için bu durum 
meydana gelir. Ellerin 
ve ayakların soğu
masını, çocuğun 
titremeye başla
masını aile üşüme 
olarak algılayıp 

çocuğu örtmeye 
kalkışabilir.Bu yanlış 
uygulama ateşin 
daha da yükselme
sine sebep olur.Bu da 
tehlikeli sonuçlar 
doğurabilir.
• Yüksek ateşte vücut 
daha fazla sıvıya 
gereksinim duy
duğundan çocuğa ve 
ya bebeğe bol sıvı 
verilmelidif.Verilecek 
sıvı çok sıcak veya 
çok soğuk olma
malıdır.
• Ilık suyla (29-32 C) 
banyo aldırmak iyi bir 
ateşdüşürme yön
temidir. Bu esnada 
çocuk 1-2 dakika 
duşaltında tutulup 1-2 
dakika da su dışında 
örtülmeden tutulmalı, 
sonra tekrar duş 
aldırılmalıdır.Böylece 
buharlaşma sağ
landığı için daha etk
ili olur.
***Ateşi olduğu halde 
oyuncu ya da rahat 
olan çocuklarda 
ateşdüşürücü ilaç 
kullanmak gerek

meyebilir. 
90 günlükten 
küçük 
bebeklerde 
ateş yük
selmesi ciddi 
bir enfeksiy
on belirtisi 
olabileceği 
için mutlaka 
doktora 
başvurul
malıdır.
Ateşli Çocuklarda 
Yapılan Veya 
Yapılabilecek Hatalar: 
1- Alkol veya sirke ile 
vücudu silmek
2- Üşüyebilir korkusu 
ile giysilerini çıkart
mamak hatta daha 
çok giydirmek 
3- Yanlış 
ateşdüşürücü kullan
mak:
a- Aşırı dozda ve ya 
eksik dozda ilaç kul
lanmak
b- Uygun aralıklarla 
ateşdüşürücü kullan
mamak
c- Duruma uygun ilaç 
kullanmama 
Ateş Durumunda

Mutlaka Doktora 
Götürülmesi Gereken 
Durumlar:

• Bebeğin 90 günlük 
altında olması
• Ateşin 40 C 
üzerinde seyretmesi
• Ağlama, inleme, 
huzursuzluk
• Ciltte mor dökün
tüler oluşuyorsa
• Zor nefes alıp- 
verme başlamışsa
• Daha önce havale 
geçirmişse
• Genel durumunda 
kötüleşme varsa
• Boyun kısmında 
sertleşme varsa
• Devamlı kusma 
varsa

HAÇ İN <12O>
Yazan : Zebercet COŞKUN
Yağmur ince ince yağdı; belli belirsiz, ama 

yine de her biri iliklerine dek ıslandılar. 
Karsavuranda evlere dağıldılar. Soyunup, 
dükündüler ocak başlarında, Naime 
Süleyman'ın annesinin yanından ayrılmıyor 
hiç. «O nereye, sen oraya!» demişti 
ağabeyi.

Geceyi Karsavuran'da geçirdiler. 
Uyumadılar. Girmediler bile serin döşeklere 
«Gavur gitti mi ola? Urumlu kurtuldu mu 
ola? Sabah ola, hayır ola!:»

O sabah onlara hayırlar getirmedi. Gavuru 
Rumlu'dan süremediler. Gitti elden Rumlu. 
Çeteler durmadan çekiliyorlar. Gavur dur
madan yürüyor. Çılgınlar gibi... Çığrışarak... 
Karsavuran'a doğru adım adım geliyorlar. 
Gün doğduktan az sonra bu haber kulaklarına 
erişti. Silah seslerini ve çığırışları işittiler.

Urumlu gitti! Karsavuran'da gidiyor, 
çabuğun!

Çabuğun! Höketçe yoluna!
Toparlanın bacılar!

Rumlu'dan iki yüz kişi çıktılarsa şimdi üç 
yüz oldular. Karsavuranlılar da her şeylerini 
koyup, kaçıyorlar. Gavur çığlığından, silah 
sesinden... Çocuklarını sırtlarına bağlamışlar, 
bebeler kucaklarda, koltuklarda bohçalar... 
Kaçıyorlar... Onlar da çığrışıyorlar. O gün 
akşama dek yürüdüler. Arada durup dinleniy
orlar. Yarı bellerine dek çamurlara belendiler. 
Kuruyor üstleri çabucak. Nede olsa yaz. Serin 
de olsa, yağmur da olsa aylardan ağustos. En

I öndekiler bildikleri gibi yürüyorlar, ötekiler 
ardları sıra gidiyor, anlamadan, bilmeden... 
Önden giden gavur içine çıksa yine yürüye- 

1 çekler.

Naime'ler kafilenin sonlarındalar. 
Süleyman'ın karısının koltuğu altında yine o 
küçük bohça var. Azık torbasını bugün Bekir 
taşıyor. Dinlene dinlene yürüyorlar. Silah ses
leri artık hiç işitilmiyor. Yine de gidiyorlar. Bir 
ışık, bir ocak, bir ev aradıkları... Akşama 
doğru Taşpınar'a vardılar.

Köy göründü...
Bu geceyi burda geçirek... Galan 

sabahtan ne gösterir Tanrı?
Kurunuruk, dinlenirik, birer kaçık 

sıcak çorba içerik hiç olmadık!
Ne gezer...
Taşpınar Çerkeş köyüdür. Çerkesler bu 

savaşa katılmıyorlar. Zahire yardımı yapıyor
lar ama, asker vermiyorlar.

Köy meydanı doluverdi. Herkes bir kapının 
tokmağına yapıştı.

Açın! Gavur geliyor!
Kapılar, pencereler sıkı sıkı kapalı. 

Sokaklarda o köyün köylüsünden tek kişi 
yok. Pencerelerden bakan yok. Kapı tokmak
larını dakikalardan beri vuruyorlar. Ses yok... 
Kapılar duvar olmuş... Köy bomboş sanki... 
Köylü evini kapamış, göçmüş bir yanlara 
sanki... Bacalardan yükselen mavi dumanlar 
da olmasa öyle belleyecekler. Ahırlarda inek
ler, camızlar böğürmese... Kapı önlerinde boş 
arabalar var, ortada insan yok. Açmayacaklar 
Taşpınarhlar kapılarını... Sonunda anladılar. 
İstemiyorlar kimseyi... Bu dövüşte onlar yok. 
Yarım saattir boşuna çabalıyorlar. Yalvardılar 
olmadı, gözdağı verdiler o da olmadı. 
Perdelerin bir teki kımıldamadı. Evlere gir
menin olanağı yok. En iyisi herkes kendi 
başını kayırsın...

Naime'ler boş bir taş arabasının içine 
girdiler. Ayakları çamurdan kesildi hiç 
olmadık. Yağmur sabah beri yağmadı ama, 
yollar yine çamurluydu. Süleyman'ın annesi, 
karısı, Naime ve Bekir oturdular arabanın 
içine. Her evin önünde bir araba var, 
bazılarında iki tane. Hayvanları ahıra çekmiş, 

arabaları kapı önüne bırakmışlar. Bekir azık 
torbasını ortaya koydu, annesi ipini çözdü 
torbanın... Yufka ekmekleri kat kat, az da 
çökelek var. Sabaha ne olacağını düşün
meden yumuldular. Yol boyunca iki üç kez 
açmışlardı torbayı ama, birer lokmadan çok 
yiyememişlerdi. Koşmaktan, korkudan tıkan
mışlar, o birer lokmayı bile güç yutmuşlardı. 
Hiç yemeseler belki de şimdiki kadar acık- 
mayacaklardı.

Yarım karın, aç karından daha kötü 
olur! dedi Süleyman'ın annesi.

Evler birbirine yakın olunca, arabalar da 
birbirine yakın oluyor. Birinde konuşulan 
ötekinde işitiliyor. Hep kadın, hep çoluk 
çocuk... beli bükük ihtiyar erkekler bile kaldı 
köylerinde. «Tek kurşun da sıkamaz mıyız? 
Bir gavur öldürsem yeter!» dediler.

Ya buraya da gelirse gavur? 
Sabahtan ne edeceğik?

Arabadan arabaya konuşuyorlar.
Yağmur başlarsa? 
Dünkü gibi bastırırsa? 
Bunlar almayacaklar... 
Gavur bunlar... Çerkeş ne? O da 

gavurdan sayılır...
Sabah gün ışıyınca çıkmalı yola... 

Nereye olursa...
Çerkeş köyü olmasın da... 
Gece yağmur yağarsa?

Gece yağmur yağmadı ama, sabah gün j 
ışırken başladı seçelemeğe. Naime gözünü 1 
açtığında yüzüne ince ince damlalar düşüyor
du. Ötekiler uyanık oturuyorlar. Naime uyku I 
hastalığına mı tutuldu, nedir? Ayakta alıp, I 
gidiyor.

Ne edeceğik?
Arabanın altı kurudur...

Hemen indiler arabadan, altına girdiler. 1 
Toprak kuru orada.

Bekir! İn aşağı! Şu ırahmeti şurda 
savuşturak!

Devamı var....
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jlÇocuklarda oM fobisiI
Aydın Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma 
Müdürlüğü yetk
ilileri, okula yeni 
başlayan çocuklar
da okul fobisinin 
normal olduğunu 
belirterek, sorunun 
veli-öğretmen işbir
liğiyle çözülebile
ceğini söyledi. 
Aydın Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma 
Müdürlüğü'nde 
görevli psikolojik 
danışman Eylem 
Küçük, "Çocuklarda 
kuvvetli bir endişe 
nedeniyle okula git
mek istememe ve 
gitmeme durumu 
okul fobisi olarak 
isimlendirilmektedir. 
Zihinsel, ruhsal ve 
sosyal yönden 
okula başlamaya 
hazır olan çoğu 
çocukta, okulun ilk 
günlerinde ağlama, 
okula gitmek iste
meme, anneden 
ayrılamama gibi 
davranışların 
görülmesi doğal 
bir durumdur.
Çünkü çocuk o 
güne değin güvenli, 
her türlü kuralını 
bildiği, her sıkın-

tısında anne 
babasını yanında 
bulduğu ve ken
disinden nelerin 
beklendiğini bildiği 
bir ortamdan daha 
başka bir ortama 
girmiştir. Kimi 
çocuklarda ise oku
lun ilk günlerinde 
görülen bu durum 
uzar ve çocuk, 
bu tepkisini okul 
korkusuyla ortaya 
koyar. Okula gitmek 
istemez, tepkilerine 
şiddetli baş ağrıları, 
şiddetli karın 
ağrıları, mide bulan
tıları, renkte soluk
luk ve kilo kaybı 
eşlik eder.
Zorlanınca büyük 
tepkiler gösterir" 
dedi.
Okulun ilk gün
lerinde görülen bu 
korkunun kay
nağının genelde 
anneden ayrılma 
kaygısı olduğunu 

dile getiren Küçük, 
"Ebeveynin çocuğa 
karşı aşırı ilgi 
göstermesi sonu
cunda çocuk, 
bağımlı bir kişilik 
özelliği kazanarak, 
ileride uyum prob
lemleri yaşaya
bilmektedir.
Bu nedenle 
ailelerin çocuklara 
karşı duyarlı 
davranmaları 
gerekmektedir. 
Okul fobisi ancak 
öğretmen-veli 
işbirliğiyle 
önlenebilir.
Suçlanmadan, ona 
değer vererek, onu 
dinleyerek, soruna 
neden olan faktör
leri bulmak çözüm 
için ilk adım 
olmadır. 2-3 haf
tadan fazla süren 
okul fobilerinde 
mutlaka uzman 
desteği alınmalıdır" 
diye konuştu.

Sağlık Bakanlıgı’ndan
hamilelere uyarı

Sağlık Bakanlığı, 
hamile bayanları 
'gebelik öncesi ve 
gebelik döneminde 
beslenme' konusun
da uyardı. Türkiye'de 
her yıl yaklaşık 
1 milyon 400 bin 
doğum gerçekleştiği 
belirten bakanlık, 
gebelik döneminde 
yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin, anne - 
bebek ölümlerine yol 
açan bir çok sağlık 
sorununu 
beraberinde 
getirdiğine dikkati 
çekti.
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
gebelik öncesi ve 
gebelik dönemindeki 
beslenme şekli ile 
bebeğin doğum ağır
lığı, beyin gelişimi ve 
sağlığı arasında 
yakın bir ilişki bulun
duğu vurgulanarak, 
Türkiye'de beslenme 
bozukluklarına bağlı 
olarak, hamile kadın^ 
ların yüzde 58'inde 
demir yetersizliği 
anemisi (kansızlık) ile 
kan hücrelerinin 
yapımında gerekli 
olan folik asit, fizik
sel ve zihinsel 

gelişimde etkili iyot 
ve kemik gelişiminde 
rol oynayan kalsiyum 
yetersizliklerinin 
görüldüğü 
kaydedildi.
Açıklamada, dünyada 
her yıl doğan 6 
bebekten birinin 2 
bin 500 gramın altın
da ve düşük doğum 
ağırlığı ile doğduğu 
ifade edilerek, bu 
oranın Türkiye'de 
yüzde 10-12 arası 
olduğu belirtildi. 
Düşük doğum ağır
lığının en önemli 
nedenlerinden 
birinin, hamile kadın
larda görülen beslen
me bozuklukları 
olduğu kaydedilen 
açıklamada, "Gebelik 
döneminde bayan
ların enerji ve besin 
öğeleri gereksinimi 
artmaktadır. Bu 
ihtiyaç karşılan
madığı takdirde 
bebeğin büyüme ve 
gelişmesi için 
gereksinim duyulan 
besin öğeleri, 
annenin kendi doku
larından sağlanır. 
Bunun sonucunda da 
annede, çeşitli 
hastalıklar ortaya 
çıkar ve enfeksiyon
lara karşı direnç aza- 

lir. Gebelik öncesi ve 
gebelik döneminde 
yetersiz ve dengesiz 
beslenme, anne 
açısından doğum 
risklerini beraberinde 
getirirken, gebelik 
zehirlenmesi ve anne 
ölümlerine yol açar. 
Bebekler de ise fizik
sel ve zihinsel 
gelişim geriliğine, 
hastalıklara yakalan
ma riskinde önemli 
oranda artışa ve ölü 
doğuma zemin hazır
lar" denildi.
ANNE ADAYLARINA 
BESLENME UYARI
LARI
Gebelik öncesi ve 
gebelik döneminde 
beslenmenin, hem 
anne hem de doğa
cak bebeğin sağlığını 
önemli oranda etk
ilediğine dikkat çek
ilen açıklamada, anne 
adaylarına yönelik şu 
uyarılar yer alıyor: 
"Normal zamanda 
yediklerinize ek 
olarak, her «jun cn az 
2 su bardağı kadar 
süt veya yoğurt 
tüketin. Bu besinlerin 
yerine 2-3 kibrit 
kutusu kadar peynir 
veya 1-2 kaşık 
çökelek de tüketm
eniz yararlı olacaktır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
51318 79
51312 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

513 12 12
513 20 77
512 10 72

Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur
Kamil Koç

514 47 71
513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00

TEK * 
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.

513 20 66 
513 45 03
514 00 95 
51312 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 
5131414 
51313 64
524 85 86 
513 10 42
513 10 92 
51310 45
513 77 77
513 18 46

SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 23 29
513 10 68

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 3240
513 23 24
514 3550

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet 
İtfaiye

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182

256 77 84 
544 30 6J 

(212)516 1212 
(226)811 13 23 

Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO imam
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
Ayğaz 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

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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ALTAN TİCARET
Demirdöküm Doğalgaz Kombi - Doğalgaz Kazanları- Brülörler - Radyatör ■ Doğalgaz 

Sobaları - Spit Klimalar- Doğalgaz tesisat döşeme işleri • Her Çeşit Sıhhi Tesisat
40 YILLIK 

TECRÜBE ve
GÜVEN

Evlere-işyerlerine-Sitelere 
Garantili Doğalgaz 
bağlama Hizmetleri 

ALTAN TİCARET 
İstiklal Caddesi No: 49 
Tel. 513 12 81 GEMLİK

HİZMETE AÇILDI

0-13 YAŞ ÇOCUK 
GİYİMİNDE 

ARADIĞINIZ H€AŞ€Y!

Balıkpazarı 1 Nolu Cad. No:87 
(Balıkpazarı Cami karşısı) 

GEMLİK
Tel: 0.224 513 65 28



Bursa’daki Baruthane Mezarlığı’nda oğlunun mezarı başında cinayete kurban giden Adile Ozpk’un katil zanlıları bulundu

AFMI İK’İN İL K GÜNI L1K C5A7FTFSİ

Mezarlıkta yapılan kanlı pusu aydınlatıldı
Bursa’da, cinayete kurban giden oğlunun mezarını ziyaret ederken silahla öldürülen, Adile Özok'un katil zanlıları polis tarafından
İzmir'de yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, 2 aydır takip ettikleri zanlıları yakaladı. Haberi sayfa 6’da

Vatandaş 
yardım 
peşinde

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı’ndan yardım isteminde bulunan 
vatandaşlar, gün boyu vakıf büro
sunun önünden eksik olmuyorlar. 
Kömür ihtiyacından, aylığa, 
ilaçtan yeşil karta kadar yardım 
almak isteyen vatandaşlar, eylül 
ayında daha yoğunlaşıyorlar. 4’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■।®।
17 Eylül 2005 Cumartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

İlköğretim Haftası’nın son gününde uçurtma şenliği yapıldı, yarışmalar düzenlendi

İlköğretim Haftası kutlamaları sona enli
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
12-16 Eylül tarihleri arasında kutlanan İlköğretim Haftası’nın son 
gününde Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu’nda ilk kez uçurtma şen
liği düzenlendi. Okul bahçesini dolduran ilköğretim okulu öğrenci
leri, çuval yarışı, yumurta taşıma ve yoğurt yeme yarışmalarında bir
birleri ile yarıştılar. Seyfettin ŞEKERSOZ’ün haberi sayfa 3’de

Okullu olmak
Tüm yurtta okullarda eğitim ve öğretim 

başladı.
Öğrenciler ve öğretmenler birinci haftayı 

tamamladılar.
Gemlik Türkiye’nin şanslı ilçelerinden 

biri..
Dersler genelde dolu geçiyor.
Tek tük raporlu öğretmenlerin dışında 

göreve gelmeyen öğretmen yok...
Milli ilçemizde en büyük sıkıntı çift öğre

tim ve sınıflardaki kalabalık öğrenci sayısı...
Bunun azaltılması için çalışmalar sürü 

yor.
Sunğipek Fabrikası’ndan Milli Eğitime 

ayrılan alana kaydırılacak okullar ve Çevre 
Yolunun yanına yapılacak yeni bir okul, 
Gemlik’te normal öğretime dönüşü sağlar.

Okul ve derslik sayısında istenen nok
taya geldiğimizde, eğitimdeki kalitenin art
ması için çaba gerekiyor.

Sık sık değiştirilen eğitim programları, 
kitaplar da olmasa sıkıntılar daha aza 
inecek..

Okullarımızda yetersiz toplantı salonları 
ile spor salonu sıkıntıları yaşanıyor.

Okulların temizliği için kadro verilmeme
si nedeniyle, okul yönetimleri çok zorluklar 
yaşıyor.

Aile Birlikleri aracılığı ile veliden yardım 
istemleri yeterince karşılanmıyor.

Bu da okullardaki temizlik işlerinin 
sağlıklı yapılmasını engelliyor.

Yeni öğretim yılında tüm eğitimcilere ve 
öğrencilere başarılar diliyorum.

Bursa’da lise 
öğrencilerini taşıyan 
servis tarlaya uçtu

Bursa’da Şükrü Şenkaya Analodu Lisesi 
öğrencilerini taşıyan servis tarlaya yuvar
landı. Kazada 15 öğrenci hafif şekilde yara
landı.Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğren
cilerini taşıyan Naim Yendi (54) idaresindeki 
16 S 0150 plakalı servis minibüsü, ıslak 
yolda kayarak yol kenarındaki tarlaya 
yuvarlandı. Haberi sayfa 6’da

Sınavda kopya çekene 
lapis cezası var

Yüksekokul giriş sınavları, lise giriş 
sınavları, İngilizce yeterlilik sınavları gibi 
ülke çapında yapılan sınavlarında kopya 
çekene ceza geliyor. Kopya çekenlere 
verilecek ceza ise kopyanın topluma 
vereceği zarar ölçüsünde olacak. Büyük 
çaplı organize kopyalara en yüksek hapis 
cezası uygulanırken, daha küçük 
çaplılara para cezası verilebilecek. 7'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Milli Eğitim’e ait arsadaki terkedilmiş binada yaşam savaşı veriyorlar

Gürhan ÇETİNKAYA

AB’nin yollarında yoksullaşıyor(muy)uz!
Antep yöresine bir projeksiyon yapalım.
Gerçi fark etmez. Fıstık sembol. Zeytin için de, fındık için de, şef

tali için de geçerli aşağıda anlatılanlar.
Gerçeğin ta kendisi.. Ne eksik ne fazla..
“4 kişilik aile.
Çoluk çocuk. Büyük bir mermerin çevresine toplanmışlar.
Ellerinde çekiç.Fıstık çıtlatıyorlar. Kuruyemişçiden Antep fıstığı 

alırsınız. Ucu açıktır. Ama ağaçtan toplanan fıstığın sadece yüzde 
35'inin ucu açıktır. Gerisi kapalı.

Kapalı olanlar, çekiçle vurularak çıtlatılır.4 kişilik aile bunu yapı 
yor.Fıstık çıtlatarak para kazanıyor. 25 kilo fıstık bir çeki. Bir çekiyi 
kırmanın ücreti ise 1.5 milyon lira. Bir aile. Ana, baba, çoluk çocuk 
günde 3 çeki kırabiliyorlar. 75 kilo. Karşılığı 4.5 milyon lira.

İşte yoksulluk bu demek.
Gözünüzün önüne getirin. 75 kilo fıstık. Tek tek alıyorsunuz. Taşın 

üzerine koyuyorsunuz. Çekiçle vurup çıtlatıyorsunuz.
Ömür törpüsü. Bir aile bütün gün çalışıyor. Tabii çıtlatacak fıstık 

bulunursa.
Peki, fıstıkları çıtlatacak makine yok mu?Var. Ama insan daha 

ucuz.
İşte yoksulluk bu demek.
İşte dibe vuran Türkiye bu demek.
İşte Ortadoğu ülkesine dönmek, bu demek.
İşte üçüncü lige düşmek üzere olan Türkiye'nin fotoğrafı bu.
Ankara'nın göremediği, anlayamadığı, idrak edemediği Türkiye bu. 
Bırakın Ortadoğu ülkesini. Giderek Afrika ülkesine dönüyoruz.
Halk o kadar çaresiz ki.
Parayı Dünya Bankası verdi. Devlet.önce eğitim yardımı yaptı. 

Kitap, kalem, defter alabilsinler diye. Okula gidebilsinler diye 1 mil 
yon 50 bin çocuğa 50 milyon lira dağıtıldı. 1 milyon 50 bin çocuk bu 
parayı almasaydı belki okula gidemeyecekti.

Yetmedi. Kış kapıda. Yakacak lazım.
Ama bakıldı ki. İnsanların yakacak almaya gücü yok. Bu kez FAK 

FUK FON devrede. 400 bin aileye 100 milyon lira yakacak yardımı 
yapıldı. Üşümesinler diye. Çocukları donmasın diye.

Bu da yetmedi.İnsanlar kalem, defter almıştı. Çocuklarını okula 
gönderiyorlardı. Isınacak yakıt da vardı.

Ama beslenme için para yoktu.Çocuklar okula, babalar iş aramaya 
aç gidiyordu, aç.

Görüldü ki olacak gibi değil.Bu kez 600 bin aileye 40 milyon lira 
gıda yardımı yapıldı.

40 milyonla ne olur demeyin. Dibe vurdurulan Türkiye'de 40 mil 
yon büyük para oldu. Türkiye, 40 milyonu arar hale getirildi.

Ankara farkında değil. Her ilde dizi dizi aşevleri açılıyor.
Yakında görürsünüz. Kamyonlar. Üzerlerinde kazanlar. İçinde lapa. 

Kuyruğa girmiş binlerce insan. Ellerinde tabak. Kamyondan lapa alı 
yorlar.

Durun durun..
Bu Pakistan'da olur. Mülteci kamplarında olur. Afrika'da olur 

demeyin.
Devlet vatandaşına beslenmesi için 40 milyon lira dağıtıyorsa.
Bu duruma düşmüşsek.
İnsanlar 40 milyon gıda yardımı için birbirlerini yiyorsa.
Bir sonraki aşaması da budun
Bu tablo karşımızdayken. Türkiye iyi yönetiliyor diyebilir misiniz?
Şimdi bir dakika düşünün. Şu ülkeye bakın.Ekim ayında bile hâlâ 

güneşin pırıl pırıl parladığı bir ülke.Verimli topraklara sahip bir ülke. 
Denizinden balık çıkan bir ülke.

Sebzesi, meyvesi olan bir ülke. Bankalarından dolar taşan bir 
ülke. Fabrikaları, dev sanayi tesisleri olan bir ülke.

Ama aynı zamanda da insanlarının ahm gücü sıfıra düşmüş bir 
ülke.

İşsizler ordusunun yaşadığı ülke. Üretimin durduğu>bir ülke.
40 milyonun büyük para olduğu bir ülke.
Bırakın iyiyi. Bu ülke yönetiliyor diyebilir misiniz?.
Ankara diyor ki. Başbakan diyor ki. Bize haksızlık ediyorsunuz.
Ben de diyorum ki. Asıl siz bize haksızlık ediyorsunuz.
Çıkın sokağa. Gidin bakkala sorun.
insanlar 50 bin liralık peynir alıyor. Yanlış okumadınız 50 bin.
Utana sıkıla peynir alan adam diyor ki; "Okula giden çocuğumun 

beslenme çantasına koyuyorum. Gıda alsın diye. Artık eve alamı 
yoruz."

İnanın. Haksızlık etmiyoruz.
Türkiye bu hale geldi.,
Ortadoğu ülkesi oldu."

Üç çocuğuyla
yardım bekliyor

Seyfettin şekersöz binada yaşam
Üç oğluyla 
birlikte 
terkedilmiş 
evde yaşa
maya çalışan 
İyci ailesi 
yardım 
bekliyor. 
Üç yıl önce 
geldikleri 
Gemlik'te 
hayat şart
larının ağırlığı
na dayana
mayan aileyi 
ilk önce anne 
Rahime eşin
den boşanarak 
terk etmiş. 
Üç oğlu ile 
kalan Baba 
İhsan İyci, 
Hamidiye 
İlköğretim 
Okulu yanında 
bulunan Milli 
Eiğitim'e 
ait arsadaki 
terkedilmiş

savaşı 
veriyorlar. 
Üç çocuğunun 
da okula git
tiğini söyleyen 
baba İhsan 
İyci, çocuk
larını Çocuk 
Esirgeme 
Kurumu'na 
vermek için 
Kaymakamlığa 
müracaat 
ettiğini ancak, 
velayetlerinin 
annede olduğu 
için istek
lerinin kabul 
edilemediğini 
söyledi.
Çocuklarıyla 
ilgilenebilmek 
için ilçe 
dışında şoför
lük işini bırak
mak zorunda 
kaldığını 
söyleyen İhsan 
İyci, çocukları

Ahmet, Halil 
ve Hüseyin ile 
geçimlerini 
sağlayabilmek 
için hurda 
kağıt ve 
çeşitli mad 
deler topla
yarak sattık
larını söyledi. 
Eşiyle 
mahkeme 
karan ile 
ayrıldıklarını 
söyleyen İhsan 
İyci, eşinin 
memleketi 
olan Urfa'ya 
döndüğünü 
belirterek 
"Büyük kızım 
Yasemin onun
la birlikte gitti, 
çocuklarımın 
velayeti 
annelerinde 
olduğu için 
zorluk 
çekiyprum. 
Yaşadığımız

evre ne elek
trik nede su 
var, üstelik 
kapısı pençe 
resi açık. 
Kış geliyor 
çocuklanm 
okula gitmeye 
başladı, 
çevredeki 
komşularımız 
yardımcı 
oluyorlar" 
şeklinde 
konuştu.
Çocuklarının 
daha sağlıklı 
ortamda 
yaşamak 
ve okula git
melerini 
sağlamak iste
diğini söyle 
yen İhsan İyci, 
boşandığı 
eşinden vela 
yet gelene ka 
dar kendilerine 
yardım edilme 
sini istedi.

/uınjj'j
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, 

Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.

-J 3 S -
Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

ABONE 
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İlköğretim Haftas ı’nı n son gününde uçurtma şenliği yapıldı, yarışmalar düzenlendi

İlköğretim Haftası 
kutlamaları sona erdi

Seyfettin SEKERSÖZ

12-16 Eylül 2005 
tarihleri arasında 
kutlanan İlköğretim 
Haftası düzenlenen 
şenliklerle sona erdi. 
Hafta boyunca 
okullarda süren 
etkinlikler son gün 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
bahçesinde 
düzenlenen uçurtma 
şenliğiyle son 
buldu.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in de 
katıldığı etkinliklerde 
öğrenciler aralarında 
yaptıkları çeşitli 
yarışmalarla 
eğlendiler.
İlçe merkezindeki 
İlköğretim okullarının 
da katıldıkları 
son gün etkinlik
lerinde konuşan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, "Dağlara, 
denizlere, göklere 
bakmayı unuttuk" 
sözleriyle başladığı 
konuşmasında, 
"Bu özlemi bugün 
burada sona erdire
ceğiz. Uçurtma şen
liğinde kimsenin ipi 
kimsenin uçurtmasına 
değmemesi dileğiyle 
eğlenceli anlar 
yaşamanızı 
diliyorum" dedi. 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
bahçesini dolduran 
öğrencilerden çok 
veliler uçurtma sevgi
lerini ortaya koydular.

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Kaz kafalı olabilmek!

59

Öğrenciler, düzenlenen yarışmalarda birbirleri ile yarıştılar.

İlköğretim Haftası 
kutlamalarında ilk kez 
düzenlenen uçurtma . 
şenliği ile yarışmalar 
öğrencileri 
mutlu etmeye yetti. 
"Dağlarda bayırlarda 
uçurtma şenliğinin 
düzenlenmesine 
gerek yok, okul 
bahçeleri çocuk
larımıza yeterli" 
diyen veliler ise, 
düzenlenen 
etkinliklerden 
memnun olduklarını 
dile getirdiler.
Çuval yarışı ik ‘

başlayan etkinliklerde 
öğrenciler 
birbirleriyle birinci 
gelmek için çaba 
sarf ettiler.
Yumurta yarışında ise 
kaşık içine 
konulan yumurtayı 
düşürmemek için 
dikkat gösteren 
öğrenciler birinci 
gelmekten çok yarış
manın özlemiyle 
mücadele ettiler. 
Eğlencelerin en 
önemli bölümü ise 
yoğurt yeme 
yarışması oldu.

Tabaklarda bulunan 
yoğurtların içine konu
lan parayı en önce 
bulanın birinci geldiği 
yarışmada öğrenciler 
hem yoğurt yediler, 
hem de yarıştılar. 
Düzenlenen son gün 
etkinliklerinde birinci 
plan öğrencilere İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
İle Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Hayrettin 
Minare birer paket 
çukulata hediye 
ettiler.

Göç eden kazları havada süzülürken 
hiç izlediniz mi?

'V seklinde bir formasyonla uçtuk
larını fark etmişsinizdir.

Bilim adamları araştırmış, "Bu kazlar 
neden 'V şeklinde bir grup yaratarak 
uçar diye...

Sonuçta kazların hiç de 'kaz kafalı” 
olmadıkları ortaya çıkmış hatta bizlerin 
ders alacağı noktalar var.

Uçan her kuş, kanat çırptığında 
arkasındaki kuş için onu kaldıran bir 
hava akımı yaratıyor.

'V' şeklindeki formasyonsa uçan kaz 
grubu, birbirlerinin kanat çırpısındaki 
hava akımını kullanarak uçuş menzilleri
ni yüzde 71 oranında uzatıyorlar. Yani 
tek başına gidebilecekleri maksimum 
yolu grup halinde neredeyse ikiye 
katlıyorlar.

Bize çıkan ders;
Belli bir hedefi olan ve buraya ulaş

mak için bir araya gelen insanlar oraya 
daha kolay ve çabuk erişirler çünkü bir
birlerinin çekimini kullanırlar.

Bir kaz V grubundan çıktığı anda 
uçmakta güçlük çekiyor. Çünkü 
kaldıraçla hava akımının dışında kalmış 
oluyor.

Bunun sonucu olarak hemen for
masyona geri dönüyor. 'V nin gücünü 
kullanarak...

Bize çıkan ders;
Kafamız kaz kadar çalışıyorsa bizimle 

aynı yöne gidenlerle bilgi alışverişini 
sürekli kılarız.

Başta giden *V lideri yorulduğunda 
en arkaya geçiyor ve hemen arkasındaki 
lider konumuna geçiyor.

Bu değişikliği sürekli yapıyorlar.
Bize çıkan ders;
Liderliği paylaşmak ve zor isi rotas 

yonla yapmak ivme kazandırıyor.
Gerideki kuşlar öndekileri daha hızlı 

gitmek üzere bağırarak uyarıyor...
TAKIM RUHU...
Formasyondaki bir kuş hastalanırsa 

veya bir avcı tarafından vurulur da uça
mayacak hale gelirse düşen kuşa 
yardım etmek üzere formasyondan iki 
kaz ayrılıyor.

Ve korumak üzere yanına gidiyor. 
Tekrar uçabilene kadar veya ölümüne 
kadar onunla beraber kalıyorlar.

Sonra giden bir V formasyonuna 
katılır kendi gruplarına ulaşıncaya kadar 
beraber uçuyorlar...

Kazların hiç de 'kaz kafalı* olmadık
larını anlatan bu bilgi notunu böyle 
giderse daha çok yazacağım!...

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Kapalı Spor Salonu çalı bekliyor
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kapalı Spor 
Salonu’nun 
2005 yılı sonuna 
yetiştirilmesi için 
çaba sarf 
edilirken, bir 
süredir duran 
çalışmaların çatı 
beklentisinden 
kaynaklandığı 
öğrenildi.
Salona yapılacak 
uzay çatı için 
Gemlik bölgesinde 
son 50 yılın 
metrekareye 
düşen kar yağışının 
istendiği ve 
çalışmanın bu 
nedenle bekletildiği 
bildirildi.
Meteoroloji 
Genel 
Müdürlüğü’nden 
alınan bilgilerin 
ilgili firma tarafından 
Gençlik Spor 
Genel Müdürlüğü'ne

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

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

ABONE 
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MU?
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OKUYUN OKUTUN

Vatandaş 
yardım 
peşinde

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı’ndan yardım isteminde bulunan 

vatandaşlar, gün boyu vakıf büro
sunun önünden eksik olmuyorlar.

Seyfettin SEKERSÖZ

Hükümet binasına 
girenlerin en 
çok izledikleri 
yoğunluk Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
bürosunun önünde 
görülüyor.
Kömür ihtiyacın
dan, aylığa, 
ilaçtan yeşil karta 
kadar özellikle 
Eylül ayının 
başlamasıyla 
yoğunlaşan 
vatandaşlar, Sosyal

Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
kapısında 
gün boyu 
eksik olmuyarlar. 
Okulların 
açılmasıyla da 
ailelerin daha 
çok yardıma 
ihtiyaç duymaları 
nedeniyle, 
müracaat 
ettikleri Vakıfta 
bekleyen 
vatandaşlar 
istediklerini alarak 
evlerine mutlu 
dönüyorlar.

SEKRETER ARANIYOR
Dondurulmuş gıda sektöründe faaliyet gösteren 
ihracat-ithalat yapan firmamızda çalışmak üzere 

İngilizce bilen deneyimli sekreter alınacaktır
Adayların fotoğraf başvuru ev lerini 0 224 587 78 25 
numaralı faxa veya namsalgida@superonline.com. 

internet adresine göndermeleri rica olunur.
Başvurular gizli kalacaktır.

“Para tassarruf etmek için reklam harcamalarından kesen, 
zamandan tasarruf etmek için saati durdurana benzer. *

Henry FORD J

mailto:namsalgida@superonline.com
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Öğrenciler okullarının 
duvarlarını süslüyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ de başladı.

2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılının 
başlamasıyla 
birlikte İlköğretim 
okullarında 
ders dışı etkinlikler 

Okullarının 
bahçe duvarlarını 
çeşitli çiçek ve 
figürlerle 
güzelleştirmeye 
çalışan Lale 
Kemal kılıç

İlköğretim Okulu 
öğrencilerine 
resim öğretmenleri 
Meryem Mercan 
Kaya'da eşlik 
ediyor.
Okul bahçesinde 
bulunan

w
ihata duvarlarını 
ders dışı 
faaliyetlerle 
değerlendiren 
öğrencilere 
arkadaşları da 
destek veriyorlar.

Vakıftan hayvan 
yetiştiricilerine 
destek yardımı

Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, 
bu yıl 120 bin 
YTL’lik küçük ve 
büyükbaş hayvan 
yetiştiricilerine 
destek yardımı 
yapacak.
Vakıf Genel 
Müdürlüğü’nden 
talep edilen desteğin 
geldiğini söyleyen 
İlçe Kaymakamı ve 
Vakıf Başkanı

ABONE OLDUNUZ MU?

Mehmet Baygül, 
köylerde hayvan 
yetiştiriciliğini 
güçlendirmek için • 
muhtaç ailelere 
destek sağlayacak
larını söyledi. 
Kaymakam Baygül, 
Gemlik ve köylerinde 
hayvan yetiştiricili 
ğinin yeterli düzeyde 
olmadığını belirterek, 
bunun mutlaka 
geliştirilmesini 
gerektiğini belirtti.

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

1^0- MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSÂNBİR

DOĞALGAZ 
mİBuderus

(İSISAN)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

' YETKİLİ BAYİİ

KAZAN
KALORİFER TESİSAT/
KLİMA 
HAMMM 
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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Bursa’da lise öğrencilerini 
taşıyan servis tarlaya uçtu Bursa mezarlığında yapılan 

kanlı pusu aydınlatıldı
Bursa’da Şükrü 
Şenkaya Analodu 
Lisesi öğrencilerini 
taşıyan servis tarlaya 
yuvarlandı. Kazada 15 
öğrenci hafif şekilde 
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 
kaza dün saat 10.00 
sıralarında merkez 
Osmangazi İlçesi'ne 
bağlı Mutlular 
Mahallesi Havaalanı 
yan yolda meydana 
geldi. Şükrü Şankaya 
Anadolu Lisesi öğren
cilerini taşıyan 
Naim Yendi (54) 
idaresindeki 16 S 0150 
plakalı servis 
minibüsü, ıslak yolda 
kayarak yol kenarında
ki tarlaya yuvarlandı. 
Minibüs içinde bulu
nan Şükrü Şankaya 
İlköğretim Okulu 

öğrencilerinden Di
dem M. (16), Merve 
Esra G. (16), Melis G. 
(14), Gülgün Ş. (18), 
Okan Ç. (17), Emre E. 
(16), Emre Ç. (16), 
Emine Y. (17), Gökhan 
Ç. (17), Cahit G. (17), 
Semih Ö. (17), Kerem 
S. (17), Alican P. (15), 
Erkan G. (14) ve 
Murat A. (17) yara
landı. Kaza sırasında 
ayağı kırılan Didem M. 
ile köprücük kemiği 
kırılan Merve Esra G, 
112 ambulansı ile 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne 
kaldırılırken, yarala
nan diğer öğrenciler 
Çekirge Devlet Hasta 
nesi'nde tedavi altına 
alındı. Yaralı öğrenci
lerin durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi.

Bursa’da, cinayete 
kurban giden oğlu
nun mezarını ziyaret 
ederken silahla 
öldürülen Adile 
Özok'un katil zanlıları 
polis tarafından 
İzmir'de yakalandı. 
Operasyonda bir 
tabanca ele geçir
ilirken, zanlılardan 
biri suçlamaları 
kabul etmedi.
Edinilen bilgiye göre, 
2 yıl önce Buski 
Kavşağı'nda taban
cayla öldürülen 
Çağlar Özok'un 
annesi Adile Özok 
(52), Baruthane 
Mezarlığındaki oğlu
nun mezarını ziyarete 
gitti. Eşi Fehmi Özok, 
su döktüğü esnada, 
bir otomobildeki kişil
erce silahlı saldırıya 
uğrayan Adile Özok, 
kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti.

Görgü tanığı Fehmi 
Özok'un ifadeleri 
doğrultusunda soruş
turma başlatan 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet 
Bürosu ekipleri, 2 
aydır takip ettikleri 
zanlıları İzmir’de 
yakaladı. Zanlılardan 
M.T. (28) Yeşilyurt'ta 
gözaltına alınırken, 
B.T. (23) ise 
Konak'taki evinde 
yakalandı. M.t.'nin 
evinde yapılan ara
mada bir adet taban

ca ele geçirildi. 
Polis, olayla ilgili N.T. 
isimli bayanın 
arandığını açıkladı. 
Zanlılardan M.T.'nin 
suçlamaları kabul 
etmediği ve olay 
günü Bursa'ya 
gelmediğini söylediği 
öğrenildi. Öte yandan 
B.t/nin ise M.T.'yi 
suçladığı iddia edildi. 
Polis, farklı ifade 
verdikleri için 2 
şüpheliyi, ayrı ayrı 
adliyeye sevk etti. 
2 yıl önce oğlu 

öldürülen anne Adile 
Özok, cinayetten bir 
gün sonra oğlunun 
duruşmasında tanık
lık yapacaktı.
Saldırıdan yara 
almadan kurtulan eşi 
Fehmi Özok, sustu
rulmak istendiklerini 
söyleyerek, "Eşim 
mahkemede cinayetle 
ilgili yeni gün yüzüne 
çıkan gerçekleri 
anlatacağı için 
öldürüldü. Çağlar'ın 
öldürülmesinde de 
eski nişanlısının par
mağı olduğuna 
inanıyoruz. Bu 
cinayeti de onunla 
bağlantılı kişiler işle
di. Er ya da geç 
gerçekler ortaya çıka
cak" demişti. Acılı eş, 
mezarlık başında son 
nefesini vermek 
üzere olan eşine suni 
teneffüs yapıp* son 
defa elini öpmüştü.

MM YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

BİR GÜNDE TESLİM EDİLİR

32 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset 1
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Sınavda kopya çekene 
hapis cezası var

Konut kretliterinde teni dönem
Eğer planlanan yasa 
çıkarsa yüksekokul 
giriş sınavları, lise 
giriş sınavları, 
İngilizce yeterlilik 
sınavları gibi ülke 
çapında yapılan 
sınavlarında kopya 
çekene ceza geliyor. 
Çin hükümeti, 
sınavlarda kopya 
çekenlere 7 yıla 
varan hapis cezaları 
getirmeyi planlıyor. 
Şinhua ajansının 
haberine göre, 
hükümetin çıkarmayı 
planladığı yasa, yük
sekokul giriş 
sınavları, lise giriş 
sınavları, İngilizce 
yeterlilik sınavları 
gibi ülke çapında 
yapılan sınavları kap
sıyor.
Ajansa göre, bu 
sınavlarda kopya 
çekenler, 3 ila 7

MEB personel 
alimim durdurdu

Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), yayınladığı 
genelgeyle, okulların 
yarı yıl tatiline gire
ceği tarihe kadar, 
il içinde öğretmen 
ihtiyacının giderilme
sine yönelik alınacak 
tedbirler dışında, 
her türlü atama, 
yer değiştirme, 
kurumlar arası 
nakil için muvafakat 
ve diğer 
görevlendirme 
işlemlerine yönelik 
personel hareketlerini 
durdurdu.
Müsteşar Necat 
Birinci imzasıyla 
yayınlanan 
genelgede, eğitim ve 
öğretim hizmetlerinin 
ülke genelinde etkin 
ve verimli bir şekilde 
yürütülebilmesi

hapis cezasına çarp
tırılabilecek.
Çıkarılması 
düşünülen yasa, 
okulların yıl içindeki 
sınavlarını, muhase
beciler gibi meslek 
sahipleri için yapılan 
sınavları ve TOEFL 
gibi yabancı kaynaklı 
sınavları kapsamıyor. 
Kopya çekenlere ver
ilecek ceza ise kopy

için, öğretmenlerin 
derslerin başlamasıy
la birlikte 
görevlerinin başında 
olmalarının sağlan
masının kamuoyu ve 
bakanlığın ortak bek
lentisi olduğu 
ifade edildi. 
Genelgede; ilgili 
yönetmeliklerde, 
öğretmenlere ait her 
türlü atama ve yer 

anın topluma vtrie- 
ceği zarar ölçüsünde 
olaÇak. Büyük çaplı 
organize kopyalara 
en yüksek hapis 
cezası uygulanırken, 
daha küçük çaplılara 
para cezası ver
ilebilecek;
Yasa tasarısı, şu 
anda Yasa ve Siyaset 
Komitesi'nin önünde 
bulunuyor.

değiştirme işlem
lerinin eğitim kurulu
larının eğitim ve öğre
time kapalı olduğu 
dönemlerde yapılması 
yönünde düzenlemel
er yapıldığı da hatır
latılarak, eğitim-öğre- 
tim dönemi açıldıktan 
sonra bu tür personel 
hareketlerinin yapıl
mamasının plan
landığı kaydedildi.

Akbank Konut sahibi 
olmak isteyen herkes 
için yeni bir dönem 
başlatarak konut kre
disi faiz oranlarını 
aylık yüzde 1.25'e 
indirdi. Akbank, bu 
yeni düzenlemeyle 
sektörde en düşük 
faiz oranını sunan 
banka oldu. 
Akbank'ta konut kre
disi kullanmak 
isteyenler 1 aydan 
240 aya kadar vade 
seçeneklerinden 
yararlanabilecek. 
Akbank'taki yeni faiz 
oranlarıyla 5 yıl vade 
ile 100 bin YTL konut 
kredisi kullananlar 
ayda 2 bin 418 YTL 
öderken; 10 yıl vadeli 
konut kredisi kul
lananlar ayda 
bin 659 YTL; 20 yıl 
vadeli konut kredisi 
kullananlar ise ayda 
bin 372 YTL 
ödeyecek.
Konut kredilerindeki 
gelişmeyle ilgili 
Swissotel'de bir 
basın toplantısı 
düzenleyen Akbank 
Perakende 
Bankacılıktan sorum
lu Genel Müdür 
Yardımcısı Hakan 
Binbaşgil, Türkiye’de 
konut kredilerinin 
hızlı bir büyüme 
potansiyeli göster
diğini belirterek, 
"Ancak bu büyüme 
hızının önümüzdeki 
dönemde daha da 
artarak devam ede
ceğini düşünüyoruz. 
Avrupa Biri  iğ i'ne üye 
ülkelere baktığımızda 
geçen yıl, konut 
kredilerinin Gayri 
Safi Milli Hasıla'ya 
(GSMH) oranı 
Macaristan'da yüzde 
52.4, Portekiz'de 
yüzde 41.8, Ispanya'
da yüzde 9.7, 
Polonya'da yüzde 
4.4, Çek 
Cumhuriyeti'nde ise 
yüzde 6 olduğunu

I i I
i 
i İ

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

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

görüyoruz. Yine 
geçen yıl Türkiye'de 
yüzde 0,6 olan bu 
oranın Haziran 2005 
itibariyle yüzde 1,4'e 
çıkması bize 
Türkiye'nin önündeki 
potansiyeli gösteriy
or" dedi.
Binbaşgil, 
bankacılığın her 
alanında müşteri 
odaklı yaklaşımı ben
imseyen, hayatlarının 
her evresinde müş
terilerinin yanında 
yer alarak, 
ihtiyaçlarına 
yönelik çözümler 
üreten Akbank'ın 
4.5 milyon bireysel 
kredi müşterisi 
olduğunu söyledi. 
Konut kredilerinde 
bu anlayış doğrul
tusunda 40 bin kişiye 
kredi kullandırdık
larını ifade eden 
Binbaşgil, Akbank'ın 
her zaman piyasada
ki en uygun faiz 
oranını ve vade 
yapısını müşteriler
ine sunduğunu ve bu 
alanda piyasa yapıcı 
rolünü üstlendiğini 
belirtti. Bankanın ilk 
7 ayda kullandırdığı 
tüketici kredileri 
hakkında da bilgi 
veren Binbaşgil şun
ları söyledi: 
"Akbank yılın ilk 

7 ayında konut kre
disi hacmini 3.6 kat 
artırdı. Akbank, 
Haziran 2005 itibari 
ile 989 milyon YTL 
konut kredisi hacmi 
ve yüzde 16'hk pazar 

51 3 96 83 Fax : 51

payı ile lider konu
munu sürdürmekte
dir. Akbank sadece 
konut kredilerinde 
değil, bireysel kredil
erde 5.3 milyar YTL, 
toplam kredilerde de 
17.1 milyar YTL ile 
sektörün lider 
bankası konu
mundadır. Hedefimiz, 
konut kredilerinde 
uyguladığımız ve 
devrim niteliği 
taşıyan 1.25'lik faiz 
oranında olduğu 
gibi, tüm kredilerde 
liderliğimizi 
sürdürmektir." 
Akbank'ı kredilerde 
lider yapan özellik
lerin altını çizen 
Binbaşgil, bunları 
güçlü dağıtım ağı, 
güçlü işbirlikleri, 
teknolojik altyapı, 
hızlı ve kaliteli 
hizmet ve rekabetçi 
fiyatlama olarak 
sıraladı. Akbank'ın 
daha çok sayıda 
ihtiyaç sahibini 
konut sahibi yapa
bilmek için sektörde
ki lider emlak zincir
leriyle anlaşmalar 
yaptığına dikkat 
çeken Binbaşgil, 
"Konutunu 
Akbank'ın anlaşmalı 
olduğu Turyap, 
Remax, Reha Medin, 
Century 21, Eskidji 
ve Emlak Odası 'na 
bağlı emlak ofis
lerinden alan müşter
ilerimize özel faiz 
oranları 
uyguluyorum" diye 
konuştu.

I i s i ii
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CHP, 5398 Sayılı 
Özelleştirme 
Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve 
Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun bazı 
maddelerinin iptali 
için Anayasa 
Mahkemesi'nde iptal 
davası açtı. 
Anayasa 
Mahkemesi'ne başvu
ruyu CHP adına İstan
bul Milletvekili ve Parti 
Meclisi üyesi Kemal 
Kıhçdaroğiu yaptı. 
Kıhçdaroğlu, başvuru
nun ardından yaptığı 
açıklamada, açılan 
iptal davasının daha 
önce özelleştirme ile 
ilgili yapılan başvuru
ları tamamlayıcı nitelik
te olduğunu söyledi. 
5398 sayılı kanunda, . 
kazanılmış hakların 
anayasaya aykırı 
olarak iptal edilmesine 
yönelik düzenlemeler

Talabani’den Erdoğan’a işbirliği sözü
New York’ta Başbakan 
Erdoğan ile görüşen 
Irak Devlet Başkanı 
Talabani, PKK’ya karşı 
atılacak somut adım
ları Türkiye ile konuş
maya hazır olduklarını 
söyledi. Erdoğan ise, 
“Ortak hareket ede
ceklerini söylüyorlar, 
uygulamada göre
ceğiz” dedi. 
Birleşmiş Milletler 
zirvesi için gittiği New 
York’ta ikili temaslarda 
bulunan Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, İrak Devlet 
Başkanı Talabani ve 
Başbakan Caferi ile 
ayrı ayrı görüştü. 
Başbakan Erdoğan’ın 
New York’taki en 
önemli ikili görüşmesi 
Irak Devlet Başkanı 
Celal Talabani ile oldu. 
Yarım saat olarak 
planlanan görüşme 
45 dakikaya uzayınca 
Erdoğan’ın Nijerya 
Başbakanı ile olan 
randevusu iptal edildi. 
Erdoğan-Talabani 
görüşmesinin ağırlıklı 
konusunu Kuzey 
Irak’taki PKK varlığı 
oluşturdu.
Talabani görüşme 
sonrası yaptığı açıkla
mada, “Terörist grup

olduğunu kaydeden 
Kıhçdaroğlu, şöyle 
konuştu: "Özelleştirme 
kapsamındaki kuru
luşlarda çalışan ele
manların 
aldığı maaşlar 3 yıl 
süreyle korunuyor. Bu 
kişilerin hakları, mev
cut yasaya göre 
ellerinden alınmış 
oluyor.
Ayrıca, özelleştirme 
kapsamındaki kuru
luşlardaki genel 
müdür, daire başkanı, 
şube müdürü gibi 
yöneticilerin araştırma 
kadrosuna atanması 
yönünde bir düzen
leme var.
Bu düzenleme, 

olan PKK’yı kınıyoruz. 
Türkiye’ye karşı her
hangi bir silahlı çatış
ma, Kürt halkının 
çıkarlarına aykırıdır. 
Bu nedenle kınıyoruz. 
Türkiye’deki kardeş
lerimizle bu sorunu 
çözmek için gerçekten 
işbirliği yapacağız” 
dedi. Talabani, bu 
konuda somut adım 
atıp atmayacaklarına 
ilişkin soruya, 
“Türkiye ile bunu da 
konuşmaya hazırız, 
elimizden geleni 
yapacağız” 
yanıtını verdi. 
“TÜRKİYE’Yİ 
KASTETMEDİM” 
“ABD asker çekerse, 
komşular müdahale 
eder” sözlerine de 
açıklık getiren Irak 
Devlet Başkanı, “Ben 
komşular dedim. 
Erdoğan ne dediğimi 
biliyor. Ben diğer
lerinden korkuyorum” 
diye konuştu.

bürokrasideki 
kariyer ve liyakat ilke
sine aykırı.
Bürokratların 
kazanılmış hakları 
ellerinden alınıyor." 
CHP'nin 66. kez 
Anayasa 
Mahkemesi'nde iptal 
davası açtığını belirten 
Kıhçdaroğlu, 5398 
Sayılı Özelleştirme 
Uygulamalarının 
Düzenlenmesine ve 
Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunun 8. ve 20. 
maddelerindeki bazı 
hükümlerin iptalini 
istediklerini bildirdi.

Talabani’nin ardından 
Başbakan Erdoğan da 
bir açıklama yaptı. 
“Türkiye ile Irak 
arasında mutabakat 
sözkonusu olduğunu 
belirten Erdoğan 
ellerinden gelen 
desteği vereceklerini 
söylüyorlar. Özellikle 
güvenlik güçleriyle irt
ibat halinde olma 
konusunda bu tür 
beyanları var. Bunun 
dışında Türkiye ile 
müşterek hareket 
etme arzusunda 
olduklarını söylediler” 
dedi.“UYGULAMADA 
GÖRELİM” 
Erdoğan, 
“Talabani’nin açıkla
maları sizi tatmin etti 
mi?” sorusuna, 
“Uygulamada göre
ceğiz” yanıtını verdi. 
Erdoğan, Irak Devlet 
Başkanı Talabani’den 
sonra Irak Başbakanı 
İbrahim Caferi ile de 
biraraya geldi.

Arınç, meclisi olağanüstü 
toplantıya çağırdı

ANAP veTBMM Başkanlığı, 
CHP'nin artan terör 
olaylarıyla ilgili 21 
Eylül'de olağanüstü 
toplanma çağrısını, 19 
Eylül'de toplanmak 
şartıyla kabul etti. 
Meclis pazartesi saat 
15.00'de toplanacak. 
TBMM Başkanı Bülent 
Arınç, Meclis'i 19 eylül 
pazartesi günü saat 
15.00'da olağanüstü 
toplantıya çağırdı. 
TBMM Başkanlığı 
CHP'nin son günlerde
ki olaylaralâ ilgili 
olağanüstü toplanma 
başvurusunu kabul 
etti. Meclis 19 Eylül'de 
olağanüstü 
toplanacak.
CHP Grup 
Başkanvekili Kemal 
Anadol, 21 Eylül 
Çarşamba günü saat 
15.00’te olağanüstü 
toplanılması istemli 
123 imzah dilekçeyi 
TBMM Başkanı Bülent 
Arınç’a bugün sun
muştu.

NŞAAT MALZEMELERİ at'^
* Marshall, Akçalı inşaat boyaları
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri
0 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

DYP 
toplantıyı 
destekliyor 
İktidar par
tisi destek 
vermese 
bile sayısal 
olarak 
muhalefet 
toplantı 
yeter 
sayısını 
bulabiliyor. 
CHP'nin 
olağanüstü 
toplantısı
na, ANAP 
ve DYP de 
destek verdiklerini 
açıklamıştı. 
İktidar partisi ise, 
CHP'nin. Meclis'in yeni 
yasama yılına başla
masına bir hafta 
kala vereceği 

olağanüstü toplantı 
çağrısını, 'siyasi gir
işim' olarak değer
lendiriyor.
AKP kurmayları 
toplantıya çok sıcak

yaklaşmasa da 
Başbakan Erdoğan 
toplantıya destek ver
ileceğini açıklamıştı. 
ABD'ye giderken açık
lama yapan Erdoğan, 
"olağanüstü toplantı 
CHP'nin yasal 
hakkıdır. Ben de olum
lu karşılıyorum. 
Arkadaşlarıma da 
söyledim. Toplantıyı 
engelleme yoluna git
meyeceğiz" dedi.

I
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Ankara taslak metni inceliyor
ad ___________________________________ : . . . .Türkiye ile AB arasın-

da üyelik müzak
erelerinin başlaması 
öngörülen 3 Ekim'e 
kısa süre kala 
Ankara, Brüksel'deki 
gelişmeleri yakından 
izlemeyi sürdürüyor. 
AB üyesi ülkelerin 
Brüksel'deki daimi 
temsilcilerinin oluş
turduğu Konsey'de 
(COREPER) ele alınan bel
gelere henüz son şekli verile
mezken, Ankara eline ulaşan 
taslak metinleri inceliyor. 
Diplomatik kaynaklar, 
Ankara'nın beklentisinin 
Müzakere Çerçeve Belgesi ve 
karşı deklarasyona 3

Ekim'den önce kesinlik 
kazandırılması olduğunu 
kaydederken, Türk heyetinin 3 
Ekim'de Lüksemburg'da ola
bilmesinin, söz konusu bel
gelerin netleştirilmesine bağlı 
olduğunu belirttiler.
Kaynaklar, AB dönem başkanı

İngiltere'nin çabaları da 
göz önünde bulundurul
duğunda, Brüksel'de 
yapılacak toplantıların 
Ankara'nın beklentisi 
doğrultusunda 3 Ekim'e 
kadar sonuçlanacağını 
ve müzakerelerin 
öngörüldüğü tarihte 
başlamasının yüksek bir 
olasılık olarak 
görüldüğünü kaydettiler. 

Bu arada, AB Komisyonu'nun 
genişlemeden sorumlu üyesi 
Ollie Rehn'in 6-7 Ekim'de 
Ankara'yı ziyaret edeceği; 
öğrenildi. Rehn, Ankara'da 
yetkililerle Türkiye-AB 
sürecinde gelinen noktayı 
değerlendirecek.

’im'm îiife 
ziyareti geciktirildi

topa Birliği, Kıbrıs’ı çözemiyor
Avrupa Birliği daimi 
temsilcilerinin Kıbrıs 
karşı deklarasyonu 
toplantısı tamam
landı. Toplantıda 
uzlaşma sağlana
madı. Karar 26 
Eylül'deki toplantıya 
bırakıldı.
AB Daimi Temsilciler 
Komitesi (COREPER), 
Brüksel’de bugün 
yaptığı olağanüstü 
toplantıda, 
Türkiye’nin Kıbrıs 
konusundaki 
deklarasyonuna karşı 
yayımlanacak AB 
deklarasyonu taslak 
metni üzerinde uzlaş
ma sağlayamadı. 
Diplomatik kaynaklar, 
AB Dönem Başkanı 
Ingiltere'nin 
COREPER'i pazartesi 
günü olağanüstü 
toplantıya çağırabile
ceğin!, konunun, her 
halükarda, gelecek

çarşamba günü 
düzenlenecek haftalık 
olağan toplantının 
gündeminde yer 
aldığını, "uzlaşma 
arayışlarının" devam 
edeceğini bildirdiler. 
Dönem Başkanlığı'nm 
sunduğu taslak 
belgede yer alan ve 
Türkiye'nin "Kıbrıs 
Cumhuriyeti"ni AB'ye 
tam üye olmadan 
önce tanıması gereği 
üzerinde duran 
ifadelerin, Rumlar ve 
Yunanlar tarafından 
olumsuz karşılandığı 
ifade ediliyor.
Rumların, söz konusu 
tanıma koşulunun 
daha kısa vadeli bir 
formüle bağlanmasın
da ve bu tanımanın 
"tam üyelikten önce" 
değil, "müzakere 
süreci sırasında" 
gerçekleşmesinin 
istenmesinde ısrarcı

Papa 16. Benedict'in 
Türkiye'ye yapacağı 
ziyaret ABD basının
da da ele alındı. 
Amerika'da günlük 
yayınlanan günlük 
The New York Times 
gazetesinde lan 
Fisher imzasıyla 
yer alan haberde 
Papa 16. Benedict'in 
kasımda yapması 
planlanan Türkiye 
ziyaretinin gelecek 
seneye geciktirildiği 
bildirildi.
Gazete, Papa'nın 
daha önce 
"Ortodoks lider" 
Patrik Bartholomeos

tarafından davet 
edildiğini anımsattı. 
Türkiye'nin 
Müslüman bir ülke 
olduğuna dikkat 
çeken gazete, Fener 
Rum Patriği 
Bartholomeos'un 
dünyadaki 200 mily
on Ortodoks 
Hıristiyan'ın lideri 
olarak tanınmadığını 
bu sebeple Papa'nın 
ziyaretinin daha 
çok Türkiye'nin 
kendisine odaklan
ması gerektiğinin 
düşünüldüğünü 
kaydetti.

oldukları bildiriliyor. 
İngiltere'nin, Türkiye- 
AB ilişkileri dosyasını 
ele almak üzere, 26 
eylülde, dışişleri 
bakanlarından oluşan 
Genel İşler Konseyi 
olağanüstü toplantısı 
önerdiği biliniyor. 
Kıbrıs konusundaki

karşı deklarasyon ve 
Müzakere Çerçeve 
Belgesi'nin onayına 
ilişkin pürüzlerin bu 
toplantıda, bakanlar 
düzeyinde yapılacak 
müzakereler sonu
cunda giderilmesi 
bekleniyor.

Irak’ta 
kanlı 
cuma

Iraksın kuzeyindeki 
Tuz Hurmatu 
kasabasında 
cuma namazından 
çıkan Şiileri hedef 
bugün bomba yüklü 
araç infilak etti. 
Patlamada 8 kişi 
öldü, 20 kişi yara- . 
landı.
Hastane kaynakların
dan öğrenildiğine 
göre, bombalı saldırı, 
Tuz Hurmatu 
kasabasında cuma 
namazından çıkan

Şiileri hedef aldı. 
Bir hastane yetkilisi, 
AFP muhabirine, ’’ 
Hastanemize 8 cese
tle 20 yaralı getirildi" 
dedi.

Bir güvenlik yetkilisi 
de "Bomba yüklü 
araç, Erresul el 
Adem camisinden 
çıkan Şiileri hedef 
aldı" dedi.

I BAY MUSTAFA ÖZALP I
I EMLAK'TAN$ — 5
| Her Çeşit Emlak
| Alım,Satım ve Kiralama | 

Hizmetleri |
| ■=> Daire ■=> Dükkan 5
| Zeytinlik Arsa |
İ ■=> Villa ■=> Arazi
I TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR |
I ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ | 

İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, | I Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

Satılık Daire

120m2 Asansör ve Kaloriferli, |
I. Kordonda Satılık Daire
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Kuzey Irak'ta Mesut 
Barzani'nin liderliğini 
yaptığı Irak 
Kürdistan Demokrat 
Partisi'nin (IKDP) 
sözcüsü Fadıl Mirani, 
Abdullah Öcalan'ın 
cep telefonu 
olduğunu iddia etti. 
KUZEY Irak’ta Mesut 
Barzani’nin liderliğini 
yaptığı Irak 
Kürdistan Demokrat 
Partisi'nin (IKDP) 
sözcüsü Fadıl Mirani, 
Türkiye’nin terör 
örgütü PKK için 
Irak’a girmesi 
halinde AB’ye katılım 
sürecini yakacağını 
öne sürdü.
Beyrut’ta yayınlanan 
ve Türkiye'ye ilişkin 
çok fazla haber ver
mesiyle tanınan El- 
Mustakbel gazete
sine konuşan İKDP 
Sözcüzü Fadıl 
Mirani, terör örgütü 
PKK ve Türkiye 
hakkındaki görüşleri
ni açıkladı. Mirani, 
PKK’nın açık bir şek
ilde ortada 
olduğunu, liderinin 
İmralı cezaevinde 
bulunduğunu ve cep 
telefonuna sahip 
olduğunu iddia 
ederek, şöyle dedi: 
“ABD, Irak, İran ve 
Suriye, bu dağılmış 
partiden (PKK) bazı 
kalıntılann kaldığını, 
Irak, İran ve Türkiye 
arasındaki dağlarda 
olduklarını biliyorlar. 
PKK’nın bugünkü 
durumu, 1991,1998

‘3 Ekim
İngiltere’de yayım
lanan Economist der
gisi, 3 Ekim’in hem 
AB hem de Türkiye 
için son şans olduğu 
yorumunu yaptı. 
AB’nin 3 Ekim’de 
bugüne kadar üyelik 
başvurusu yapan en 
büyük ve en önemli 
ülkeye kapılarını 
açmaya hazır
landığını yazan 
Economist, 
Türkiye’nin son 
dönemde önemli 
reformlara imza art
tığına dikkat çekti. 
Müzakerelerin gecik

ve Saddam devrilme
den önceki durum
dan farklı. Kuşkusuz 
Türkiye bunları biliy
or. Türkiye’nin rahat
sız olduğunu iddia 
ettiği bu sorunu 
iyileştirmek için bir 
yanda Irak ile 
Türkiye, diğer yanda 
ABD, Türkiye ve Irak 
arasında toplantılar 
yapılıyor. Ancak, 
PKK sadece buralar
da değil. Örneğin 
Bingöl’de de mevcut 
ve Diyarbakır ile 
Türkiye’nin başka 
bölgelerinde de 
eylemler yapılıyor. 
Yani PKK sadece 
dağlarda değil. PKK, 
Türkiye ve Avrupa’da 
yayılmış durumda." 
IKDP sözcüsü Fadıl 
Mirani, PKK gerekçe 
gösterilerek 
Türkiye’nin Irak’a 
girmesi konusunda 
ise şunları söyledi: 
“Ortada hukuki bir 
engel var.

iki taraf için de son şans’
tirilmesine yol açan 
iki tehditten birinin 
Türkiye’nin Rum kes
imini tanımaması 
olduğunu da belirten 
dergi, Türkler de 
dahil herkesin 
Türkiye’nin sonunda 
Rum kesimini tanı
ması gerektiğini 
bildiğini öne sürdü, 
ikinci tehlikenin, bazı 
AB üyelerinin, 
imtiyazlı ortaklık 
önerisini, tam üyelik 
müzakerelerinde 
başarısız olunması 
halinde kullanılacak 
bir yan yol olarak

Uluslararası hukuk, 
içişlerine müdahale 
edilmesine izin ver
mez. ABD’nin, 
İraklılara teslim 
ettiğini söylediği 
egemenliğe rağmen, 
Irak’ta hala 140 bin 
askeri bulunuyor. 
Hukuki açıdan Irak’ın 
uluslararası sınırın
dan sorumlu da 
ABD’dir. Kanaatimce 
tehditleri, tehditler 
hanesinde bırakalım. 
Bu tehditlerin uygu
lanması kolay bir şey 
değil. Koşullar buna 
müsait değil. 
Bunun siyasi net
iceleri de var. Belki 
de bu, Türk- Avrupa 
ilişkilerini vurur. 
Bana göre, eğer 
planlı ve açık bir şek
ilde bir tek Türk 
askeri bile Irak’ın 
uluslararası sınırım 
aşarsa, bu durum 
Türkiye’nin AB’ye 
katılım sürecini 
yakacaktır.' 

müzakerelere temel 
oluşturacak çerçeve 
belgesine koydur
makta ısrar etmeleri 
olduğunu kaydeden 
Economist, . 
Türkiye’nin bunu 
“onur kırıcı bir öneri”, 
addettiğini vurguladı. 
‘ÜYELİĞİN REDDİ 
SORUNLARI 
DERİNLEŞTİRİR’ 
Türkiye’nin üyeliği 
reddedilirse, 
AB’nin halen var olan 
problemlerinin de 
çözülmeyeceğini, 
daha da kötüye gide- 
cebileceğini ifadeler

ABD ve Irak güç
lerinin Irak’ın 
kuzeyindeki Telafer 
kentinde düzenlediği 
operasyonun birkaç 
gün içinde sona ere
ceği ve kent halkının 
evlerine dönmesine 
izin verileceği 
açıklandı.
Ancak Telafer’i terk 
etmek zorunda kalan 
binlerce kişi geri 
döndüklerinde 
büyük hasar görmüş 
bir kentle karşılaşa
cak. Bu arada ABD 
ve Irak askerleri yine 
Suriye sınırındaki bir 
başka kent olan 
Kaim’de operasyon 
başlattı.
ABD ve Irak güvenlik 
güçleri, Suriye sınırı 
yakınlarındaki 
Türkmen kenti 
Telafer’deki opersay- 
onlarda son aşa
maya geldiklerini 
duyurdu.
Irak Savunma 
Bakanlığı yetkilileri 

ine yer veren dergi 
bunun Türkiye’de kri
zlere yol açacağını da 
iddia etti.
Böyle bir reddin 
Türkiye’de bazı kes
imlerin yönlerini 
Rusya’ya ya da 
doğudaki diğer 
bazı ülkelere 
Çevirmesine yol 
açabileceğini yazan 
Economist, “Avrupa 
için doğacak sorun
lar, daha az dramatik 
olabilir, ama daha 
küçük olmayacak- 
tır.”yorumunda 
bulundu.

BURSA HAKİMİYET YE 
, 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

de Telafer’de 
160 direnişçinin 
öldürüldüğünü, 
440 kişinin tutuk
landığım ve 
direnişçilerin 
silahlarını gizlediği 
34 ayrı noktaya 
baskınlar düzen
lendiğini açıkladı. 
ÇADIRKENTLERDE 
SIKINTI
Askeri yetkililer de 
çok yakında 
kentte güvenliğin 
tam anlamıyla 
sağlanacağını ve 
Telafer halkının 
evlerine dönebile
ceğini duyurdu. 
Ancak operasyon 
kapsamında düzen
lenen bombardıman
larda ve baskınlarda 
kentteki birçok ev ve 
işyeri zarar gördü. 
Evlerinden zorunlu 
olarak göç eden 
bölge halkının duru
munun da kötüye 
gittiği bildiriliyor. 
Kent dışındaki kırsal 

alanda kurulan 
çadırkentlerde gıda 
sıkıntısı çekildiği ve 
salgın hastalık 
tehlikesinin baş 
gösterdiği 
belirtiliyor.
Irak’ta saldırılar bit
miyor 
ABD askerleri 
Telafer’den sonra 
Bağdat’ın 500 kilo- j 
metre batısında, 
Suriye sınırındaki 
Kaim kentinde de bir t 
operasyon başlattı. 
Görgü tanıkları, 
Kaim’de de 
Telafer’deki gibi 
büyük çaplı bir 
operasyon düzenlen-1 
meşinden endişe s 
eden halkın kenti i 
boşaltmaya 
başladığını belirtiyor.! 
Operasyonun 
Suriye’den Irak’a sız* I 
mayı başarmış ve 
Kaim’de gizlenen 
yabancı savaşçılan I 
hedef aldığı 
duyuruldu.
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Barbarosca

Barbaros BALMUMCU

Türk futbolu ulus
lararası arenada 05- 
06 sezonuna pek de 
iyi başlamadı. 
A ve Ümit Milliler ile 
kulüp takımları, ulus
lararası maçlarda 
aldıkları sonuçlarla 
düş kırıklığı yaratıyor. 
2000 yılında 
Galatasaray'ın UEFA 
ve Avrupa Süper 
Kupası'nı kazanması, 
2002 yılında A Milli 
Takım'ın 17. Dünya 
Kupası finallerinde 
üçüncülüğü elde 
etmesiyle zirve yapan 
Türk futbolu, son 
dönemde "kan 
kaybediyor".
A Milliler Zor Virajda 
A Milli Futbol Takımı, 
üçüncülük apoletiyle 
başladığı 18. Dünya 
Kupası Avrupa 
elemelerinde grupta 
henüz istediği 
başarıya ulaşamadı. 
Ukrayna'nın grup bir
incisi olarak finallere 
gitmeye hak 
kazandığı grupta 2. 
sırada yer alan millil
er, bu sırayı koru
yarak, baraj maçları 
oynama hakkını 
kazanmak için 
mücadele ediyor. 
Türkiye, 8 Ekim'deki 
Danimarka- 
Yunanistan maçının

Başkentte büyük randevu
Ankaragücü ile 
Gençlerbirliği, ligde 
bugün 61. rande
vuya çıkıyor.
Ankaragücü ve 
Gençlerbirliği,bugün 
yapacakları maçla 
birlikte ligde 61. 
"başkent derbisi"ne 
çıkacaklar. 
2 ezeli rakibin 
bugüne dek ligde 

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

sonucunu merakla 
beklerken, 12 
Ekim'de Arnavutluk 
deplasmanında 
oldukça zorlu bir 
sınav verecek. 
Ümit Milli Futbol 
Takımı ise, grupta 3. 
sırada yer alırken, 15. 
Avrupa Şampiyonası 
elemelerinde ilk 2'ye 
girme umutlarını 
mucizelere bıraktı. 
Trabzonspdt ile 
Başlayan Şok 
Kulüpler bazında ise 
2005-2006.sezonunda 
Avrupa kupaları 
macerası 
Trabzonspor'un şok 
elenişiyle başladı. 
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi 2. ön eleme 
turunda Kıbrıs Rum 
Kesimi'nin 
Anorthosis 
Famagusta takımıyla 
eşleşen bordo- 
mavililer, kesin favori 
gösterildiği 
eşleşmede deplas
mandaki ilk maçı 3-1 
yitirdi, kendi evindeki 
1-0'lık galibiyet turu 
geçmeye yetmedi. Bu 
sonuçla Avrupa 
Şampiyonlar Ligi'nin 
kapısından 2. kez 
üstüste dönen 
Karadeniz temsilcisi, 
Avrupa kupaları def
terini de bu sezon 

yaptıkları 60 maçta 
Ankaragücü 25, 
Gençlerbirliği ise 
18 kez sahadan 
galibiyetle ayrılan 
taraf oldu. 17 
karşılaşma da 
beraberlikle 
sona erdi.
"Başkent 
derbileri"nde 
Ankaragücü'nün

Galatasaray Norveç’te 
Tromsö ile Karın azizliği

için yine erken 
kapadı.
"Avrupa Fatihi"nden 
Kötü Başlangıç 
Türk futbolunda 
Avrupa kupalarının 
en başarılı takımı 
olan Galatasaray ise, 
1 sezon aradan sonra 
boy gösterdiği 
Avrupa arenaşında, 
Tromso yenilgisiyle 
kötü başlangıç yaptı. 
UEFA Kupası 1. tur 
ilk maçında oldukça 
kötü hava ve saha 
koşulları altında yap
tığı maçta, Norveç . 
Ligi'nde çok kötü 
günler geçiren rakib
ine 1-0 yenilen sarı- 
kırmızılılar, turdan 
endişe etmese de 
ülke puanı açışından 
büyük kayba 
neden oldu.

attığı 86 gole, 
Gençlerbirliği 76 
golle karşılık verdi. 
2 takım arasında 
geçen sezon yapılan 
maçların ilkini 
Ankaragücü 
1-0, diğerini ise 
Gençlerbirliği 
4-0 kazanmıştı. 
En Farklı Skorlar 
Ankaragücü, ezeli 
rakibi karşısındaki 
en farklı skorlu 
galibiyetini, 
1990-91 sezonunda

Beşiktaş Turu 
Zora Soktu 
UEFA Kupası'ndaki 
diğer Türk takımı 
Beşiktaş ise 
Liechtenstein'ın 
Vaduz takımını 
eleyerek 
yükseldiği 1. 
turda, "belalısı" 
Malmö'ye kendi 
evinde 1-0 yenilerek, 
taraftarlarını 
adeta şok etti. 
İsveç temsilcisine 
1990-91 sezonunda 
da Avrupa 
Şampiyon Kulüpler 
Kupası 1. turunda 
dramatik biçimde 
elenen siyah-beya- 

zlılar, 29 Eylül'deki 
rövanş maçı öncesi 
turu oldukça 
tehlikeye soktu.

7-2'lik skorla 
alırken, 
bu karşılaşma 
aynı zamanda 2 
takım arasındaki 
en gollü maç olma 
özelliğini de 
taşıyor.
Gençlerbirliği ise 
rakibine karşı 
en farklı skorlu 
galibiyeti, 4-0 ile 
geçen sezonun 
ikinci yarısında 5 
Mart 2005'de yapılan 
maçta elde etti.

Kuzeyde kış başladı. Yağan yağmurdan 
sahada yürümek bile imkansız.

Her iki takımda topu kontrol etmekte 
güçlük çektikleri bir maç. Yağmur olanca 
hızıyla devam ediyor. Galatasaray daha atak 
daha konbine ataklarla neticeyle gitmek iste
di.

Bu havada yan pas kadar tehlikeli bir şey 
olamaz. İleri paslarla ancak neticeye 
gidilebilinir.

Eylül ayında kar altında oynanan futbol 
güneyde yaşayan bizlere biraz da zevk veriy
or.

Galatasaray oynadığı bu takımdan çok 
daha iyi müdafaya önem veren Tromsö’yu 
geçemedi yan song Galatasaray’ı ayakta 
tutanlardandı.

Tromsö’nün kullandığı korner atışında 1-0 
galip duruma geçti Galatasaray hiçte fena 
oynuyor gözükmedi, ölü toplara kıymet ver
mediğimiz belli oluyor. Tromsö ikinci yarı 
oyun şeklini biraz olsun değiştirdiler.

Oyuna Hakan Şükür girdi. Tromsö takımı
na defans anlayışı maç başından beri hiç 
değişmedi.

Dörtlü oynayan defans ve önünde 
oynayan üçlü Galatasaray son dakikalarda 
gole yaklaştı ne var ki kalecileri golü önledi.

Benim bildiğim son dakikalardan olan 
serbest vuruşlarda, kornerlerde kale içine 
sağlı sollu oyuncular girer. Bu bir kaza 
golüne kurban gitmemesidir.

Maalesef Galatasaray’da yenildi. 
Galatasaray İstanbul’da bu maçın rövanşını 
alacak güçte.

BEŞİKTAY MALMÖ 
TALİHSİZ MAÇ

Beşiktaş Malmö maçına seyircinin büyük 
desteği altında sahaya çıktı.

Beşiktaş muhakkak galip gelinmesi bir 
maç gördüğüm kadar 30 dakikaya kadar bir 
tek ciddi şut atılmadı.

Orta sahada okunan olmayışı Beşiktaş 
için bir dezavantaj zira orta sahada pas ve 
pres yapan kimse yok.

Ahmet Hassan tek başına birşeyler yap
maya çalışıyor.

Geçen yazılarımda pançonun forumsuz 
olduğunu yazmıştım en ufak bir hareketle 
yere düşmesi bunu gösterir.

İlk yazı uzun toplarla defansın arkasına 
atılan toplar bir işe yaramadı.

İkinci yarı seyircinin yine büyük desteği 
ile Beşiktaş oyuna başladı.

Orta saha Beşiktaşın şut yüzdesi 
Beşiktaş’ta baskı Beşiktaşta kaçan goller 
seyirciyi susturamadı.

Malmö’nun attığı 2 nci kornerden 7 nci 
dakikada gole kavuştu.

Malmö’nun bütün takımı geride defansta 
haliyle buradan ilk nazarda bir beraberlik 
düşünürken galibiyette geçince de daha da 
rahatladı.

Beşiktaş tamamen riski göze alınca tek 
forvet oynayan Malmö azda olsa kaleye yak
laşıyorlar.

Leza saha içine düşen topu penaltı olur 
düşüncesiyle kendini yere atınca kaybedilen 
pozisyona yazık değil mi ikinci yarı Beşiktaş 
her yönleriyle iyiydi ne var ki malmö bütün 
takımla defanstaydı.

Futbol oyununda hangi takım gol atarsa 
üstünlük ondadır Malmö şanslı Beşiktaş 
şanssızdı.
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Kilolu hanımların $ık görünmesinin sırları ŞİİR KÖŞESİ
Celal BAY
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Kilolusunuz ve diyetle 
uğraşmak da istemiy
orsunuz. O zaman 
moralinizi bozmadan 
giysilerinizin efendisi 
olun; sizi şık ve ince 
gösterecek giysileri 
seçin.
Dökümlüyü, üzerinize 
oturanla dengeleyin. 
Bu uzun, geniş kloş 
etek, üzerinize daha 
çok oturan bu ceketle 
kombine edildiğinde, 
sizi daha ince ve 
uzun gösterir; çünkü 
dikkati aşağıya çeker. 
Platform topuk, hasır 
tabanlı ayakkabılar 
kıyafetin rahat ve 
neşeli havasını

destekler.
Giyside uzun tercih 
edin.
Ceket seçerken uzun 
modelleri tercih etm
eniz, geniş kalçaları 
ve büyük karnı daha 
küçük gösterirken, 
geniş ve uzun paçalı 
pantalonlarda bacak
ları uzun gösterir. 
Ayrıca ceketi ve pan- 
talonu aynı renk giy
erseniz, bunlar tek 
parçaymış gibi bir 
illüzyon oluşacağın
dan, olduğunuzdan 
ince ve uzun durur
sunuz. Bu tarz giy
imin en iyi yanı ise, 
illa koyu renkler 
giymek zorunda 
kalmayışınız.
Cesur renkleri kul
lanırken abartmayın. 
Kilo probleminiz var 
diye koyu renklere 
mahkum olmak 
zorunda değilsiniz. 
Siyah, kahve, lacivert 
ve gri gibi nötr tonları 
parlak ve canlı ren
klerle kombine ede
bilirsiniz. Yalnız bunu 
abartmamaya dikkat

HAÇİN -
Yazan : Zebercet COŞKUN
Az sonra tümü arabaların altlarına çekildi. 

Yağmur hızlandı, tepelerindeki tahtalara 
patır patır vuruyor. Bir de soğuk çıktı, 
Ağustos ayında titriyorlar. Mis gibi ekmek 
kokusu geliyor bir yanlardan.

Kapı açıldı" dedi Bekir.
Gerçekten de önünde durdukları evin 

kapısı aralanmıştı. Bir kız çocuğu çıktı içer
den. Temiz pak, basma entari giymiş, şalvar
lı değil. Koştu geldi arabanın yanına.
Yağmur kafasına, omuzlarına iniyor. Kız 
yanaştı, ekmek kokusu da onunla beraber 
yakınlaştı. Arabanın altına eğildi kız. İki 
avucu yufka ekmeği dolu. Yufkalar sıcak 
sıcak...

Annem saldı! Yiyin!
Geldiği gibi, koşarak gitti. Eve girdi, 

kapıyı kapadı. Yavan ekmek, ama yumuşak 
ve sıcacık. Birkaç dakikanın içinde bitirdiler 
onca yufkayı...

Yanı başlarındaki arabanın altında beş on 
kişi var.

Küçük kız az sonra yine göründü kapıda. 
Koşarak geldi yine. Bu kez o arabanın 
yanında durdu. Çocuklar var, ağlaşıyorlar. 
Çerkeş kızının elindeki yufkayı kapıştılar.

Zıkkım ye! diyor kadının biri. Zıkkım!
Naime döndürdü başını. Kadının gözleri 

bir hoş bakıyor. Deli mi ne? Başı açık, dal
galı saçları alnının üstüne, yanaklarına 
dökülmüş. Örtüsü var, var olmasına ya, 
inmiş omuzlarına. Gözleri kızarık., yanakları 
al, dudakları yarık,. Köpükler akıyor çene
sine doğru.

Zıkkım ye! diyor ikide bir. 
Homurdanıyor, söyleniyor. Dizinin dibinde

edin. Parlak renkli bir 
üst giydiyseniz, bunu 
tek renkli nötr tonlar
da bir giysiyle giym
eye özen gösterin. 
Büyük çantaları 
tercih edin.
Büyük aksesuarlar 
kullanmak, gözü 
yanıltarak vücud
unuzun olduğundan 
ince görünmesini 
sağlar.
Sade olanla yumuşak 
olanı biraraya getirin. 
İnce ve üzerinize 
yapışmayan ipek 
şifondan bir bluzu, 
düz kesimli ve sade 
keten bir pantalonla 
kullanarak şık bir 
kıyafet elde ettiğiniz 
gibi, bu sizi 
olduğunuzdan ince 

de gösterir. Kollarınızı 
ince göstermek istiy
orsanız, kıyafeti 
büyük, kalın bilezik
lerle tamamlayın. 
Baskılı giysilerden 
kaçmayın.
Vücut ölçüleriniz ne 
olursa olsun, cesur, 
baskılı giysileri giye
bilirsiniz. Yalnız bura
da dikkat etmeniz 
gereken şey, tarz ve 
biçimi doğru seçmek
tir. Örneğin 
fotoğraftaki gibi pilili 
bir etek belden dize 
kadar fazlalıkları kap
atır. Bunu bir de koyu 
renk bir üstle tamam
layıp, büyük takı da 
eklerseniz, mükem
mel bir görünüm elde 
edebilirsiniz.

iki üç yaşlarında bir kız çocuğu var. 
Vızıklanıyor, «Ekmek!» diye. Bir yumruk 
indiriyor kızın omzuna. «Zehir ye!» 
Kucağında bebesi... Sarmış kollarıyla 
bebeyi. Döşlüğünün düğmeleri çözük, 
memesi dışarda sallanıyor. Kara, damar 
damar memeyi tıkıyor ağzına, bir yandan da 
başını okşuyor bebenin. Kızın tepesine bir 
yumruk.

Al ye! Bana ne soruyon? Ne üstüme 
varıyon benim? Söylenip duruyor. Gözleri 
dalgın,bakışları uzaklarda, kimsenin 
görmediği bir şeyleri görüyor.

Anay! Bana ekmek!
Baban, ağbeylerin Hacında ne yer, ne 

içerler, habarın var mı senin?
Kocası ve beş oğlu Haçin'de kalmış. 

Yollar kapanmadan önce ana babasına köye 
misafir gelmişmiş. Küçük kızını alıp, 
gelmişmiş... Öteki karnındaymış daha... 
Onlar Rumlu'da, ötekiler Haçin'de kalmış. 
Çılgın gibi atmış kendini yollara kadın. İnmiş 
Haçin önlerine dek karnı burnunda... 
«Başına çok iş gelmiş!» dediler ya, 
oralarını Tanrı ililir... Geceleri uyku uyumaz,. 
dolanır bu kadın. Ağlar gezer, söyler gezer... 
Küçük kızı hırpalar hiç durmadan.

«Ağbeylerin Hacında, senin işin ne 
buralarda? Benim işim ne? Senin işin ne?» 

Saçını başını yolar. Namahremi bilmez 
oldu, yalınayak, başı kabak er içinde gezer 
oldu.

«Yanarım Allahım yanarım, 
Şu benim cahil göynüme. 
Dezze evin ateşe yansın, 
Kayıl değelem oğlana.

Kanı yelek, kanı kuşak, 
Buna can mı dayanır uşak. 
Ben öpmeğe kıyamadım, 
Nasıl değdin gavur fişek.

Durmak yok
Yürüyorum
Demek ki hâlâ damarlarda kan dolaşıy
or...
* * * * *
Yürüyorum
Asfalt, toprak, çakıl yollar ayak altında 
Pabuçlar kalmıyor çamur ortasında 
Demek ki hâlâ dizlerde derman 
kesilmemiş...
* * * * *
Yürüyorumz
Rüzgâr esintide, dallar oynaş içinde, 
çiçekler tiril tiril
Yeşil yapraklar yelpâze, düşmüyor ayaklat 
altına
Demek ki hâlâ su yürüyor ince damar
lara...
* * * * *
Yürüyorum
Kara bulutlar ezik
Ak bulutlar bilezik
Ses veriyor kolumda: Devam et, yürü...
Az ötede, ay göz kırpıyor
Güneş pusuda, doğdu-doğacak
Demek ki hâlâ görülecek "ışık” var
Ve biz coşkuyla yürüyoruz... 

____________________________________

Dezze evin ateşe yansın, 
Yansın gitsin köşe köşe, 
Bana kanı esvap göndermiş, 
Yaşa dezzem oğlu yaşa!..

Emmim oğlu şurda otur, 
Batsın saydığınız hatır. 
Haşan gadanı alayım, 
Beni de Hacına götür!»

Kucağındaki bebe, doyunca kendine 
geldi biraz, aklı az başına geldi. Artık gece 
gündüz sokaklarda dolaşmıyor. Ağlayıp 
gezmiyor, söyleyip gezmiyor. Bebesi var 
kucağında... Hem de oğlan... Haçin'deki beş 
oğlanın yerine koydu onu. Bebesine sarılıp j 
ağlıyor şimdi, bebesine bakıp bakıp söylüy
or. Kıza iyice düşman oldu. Gün günden kini 
çoğalıyor.

Gebereyidin! Ağbeylerin gitti, baban 
gitti! Sen ne güne duruyon ha? Zıkkım ye! 
Hadi ben yaşıyosam, şu bebe için yaşıyom. 
Sen ne güne geziyon ortalıkta?

Kolundan tuttuğu gibi fırlatıyor kızı 
karşılara. Çamurların içine yuvarlanıyor 
çocuk. Çamurdan bir toprak oldu şimdi... 
Ağlamıyor, bağırmıyor. Kalktı oturdu. Sonra! 
sümüklerini çekerek yine geldi anasının 
yanına, dizi dibine oturdu. Meme ağzından! 
çıkmış ağlıyor bebe...

Al kuzum... Al gadasını!.. Al 
tosunum!..

O gün öğlene dek arabanın altında 
kaldılar. Yağmur usul usul yağdı. Deli kadımı 
dinlediler öğlene dek. Söylüyor, söylüyor, ı 
sonra yine saldırıyor kıza. Fırlatıyor 
aşağılara. Çamurun göbeğine... Ne ağlıyor, I 
ne bağırıyor kız, gelip oturuyor anasının dizi i 
dibine yenibaştan.

Silah sesi hiç yok ortalarda. Bekir ve o J 
yaştaki çocuklar gözcülük etmek için gittiler 
Arada haber getiriyorlar.

Devamı var..
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Damak yarığında erken tedavi şart
Çukurova 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Plastik 
Ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Metin 
Yavuz, doğuştan 
gelen damak 
yarığının en geç 1.5 
yaşına kadar tedavi 
edilmesi gerektiğini, 
gecikmeli yapılan 
tedavilerde kalıcı 
fonksiyon bozukluk
ları yaşanacağını 
söyledi.
Oyak Ünye Çimento 
A.Ş.'nin girişimleri 
sonucu Ordu'nun 
Ünye İlçesi'ne ge 
lerek, Ünye Devlet 
Hastanesi'nin de 
katkılarıyla plastik 
cerrahi alanında 
sağlık sorunları 
olanları ücretsiz 
tedavi eden 
Interplast Türkiye 
Derneği'ne bağlı 
9 kişilik gönüllü 
ekibin liderliğini 
yapan Doç. Dr. 
Metin Yavuz, 
Türkiye'de doğuştan 
dudak, damak 
yarıkları ve kepçe 
kulak ile yanıklara 
bağlı vücudun bazı 
yerlerinde çek
melerin en sık 
rastlanan vakalar 
olduğunu söyledi. 
Plastik cerrahiye 
yönelik bu tür sağlık 
sorunlarında 
fonksiyon kaybı

yaşamamak için 
erken tedavi gerek
tiğinin altını çizen 
Doç. Dr. Yavuz, 
"Zamanında değil 
de geç dönemlerde 
tedavi edilirse, 
hastalar bu tedavi 
için en iyi merke
zlerde bile ameliyat 
olsalar bazı 
fonksiyonel 
şanslarını 
kaybederler. 
Örneğin doğuştan 
gelen damak 
yarığının tedavisi 
için ideal yaş 1 yaş 
civarıdır. Damak 
yarığı en geç 1.5 
yaşına kadar tedavi 
edilmelidir.
Zamanında tedavi 
yapılmazsa konuş
ma, yemek yeme 
gibi fonksiyonlarda 
aksaklık ve zorlan
ma yaşanır" dedi. 
Yavuz, Türkiye'nin 
plastik cerrahi 
alanında iyi bir 
konumda olduğuna 
da dikkat çekerek, 

Türkiye'den 
yurtdışına 
gönderilen hasta 
olmadığını, 
yurtdışından gelen 
hastaların ise en iyi 
şekilde tedavi 
edildiğini vurguladı. 
Plastik cerrahinin 
en zor vakalarının 
mikro cerrahi 
denilen mikroskop 
altında yapılan 
ameliyatlar 
olduğunu belirten 
Yavuz, "Bu ameli 
yatlar ülkemizde 
başarılı bir şekilde 
yapılıyor. Bu tür 
ameliyatlar 10-15 
saat sürebiliyor. Bu 
ameliyatları sadece 
biz değil ülkemizde
ki diğer merkezler 
de başarıyla 
yapıyor. Teknik 
olarak en üst 
düzeydeyiz. 
Bazı alanlarda 
Avrupa'dan üstün 
olduğumuz ameliyat 
tekniklerimiz bile 
var" diye konuştu.

Hamilelik döneminde 
cildinize dikkat edin

Kadınlarda hamilelik 
döneminde, hormon- 
al değişimden dolayı 
dokuların gerilme
siyle cildin 
normalden daha 
duyarlı ve kırılgan 
olduğu bildirildi. 
"Bebek.com.tr" adlı 
internet sitesinde yer 
alan bilgilere göre, 
kadın cildi hamilelik 
döneminde birçok 
değişimden geçiyor. 
Uzmanlar, hamilelik 
dönemi boyunca 
kadınların cildinde 
yaşanan değişiklik
lerle ilgili şu bilgileri 
veriyor: 
"Kadınlar, karın 
çatlakları için önlem 
almaya birinci aydan 
itibaren başlamalı. 
Bunlar mor-kırmızı 
renkten beyaza 
dönüşen izlerdir ve 
hamileliğin en önemli 
işaretleridir. Karın 
çatlakları hamilelerin 
yarısından fazlasında 
görülür. Hamilelik 
sırasında hormon
ların etkisinde kalan 
ve gerilen dokularda 
cildin yapısını ve 
esnekliğini sağlayan 
kolajen ve elastin 
lifler iyice gerilerek 
kopuyor.
Bu, daha ince ve 
düzensiz yapıdaki 
yeni liflerin oluşu

muyla telafi ediliyor. 
Bu liflerin üzerindeki 
deri de daha ince 
olduğu için ciltte bir 
yara izi niteliğinde 
gözle görülür izler 
ortaya çıkıyor. 
Kaçınılmaz olarak 
hormonal faktörler 
nedeniyle çatlaklar 
oluşuyor. Vücut a 
ğırlığındaki artış 
nedeniyle cildin 
sıkılığındaki değişim, 
yani mekanik faktör 
de etkili oluyor.
Ancak çatlakların asıl 
sorumlusu hormonal 
değişim.
Çatlakların oluşu
munda kadının 
hamilelik 
öncesindeki kilosu, 
kolajen kalitesi ve 
genetik faktörler de 
rol oynuyor. Ayrıca 
karın çatlakları 
çoğunlukla genç 
kadınlarda görülüyor. 
Daha 

önce yaşanmış olan 
hamileliklerin 
sayısının ise yeni 
karın çatlaklarının 
ortaya çıkmasında 
herhangi bir rolü 
söz konusu değil. Bel 
çevresi genişliğiyle 
karın çatlaklarının 
varlığı arasında ise 
herhangi bir bağlantı 
bulunmuyor." 
Uzmanlar, hamileliğin 
başlangıcından 
itibaren göğüs 
derisinin hacimce 
artıştan kaynaklanan 
bir gerilmeye maruz 
kaldığını belirterek, 
"Bununla beraber 
hamileliğin ilk işare
tinin göğüslerde bir 
gerginlik hissi ve 
hatta acı olduğunu 
da unutmamak 
gerekiyor. Bu 
dönemde mavi bir 
toplardamar ağı 
gözle görülür hale 
geliyor.
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İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 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 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

1

1
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Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

H

i
M

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 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

NÖBETÇİ ECZANE
17 EYLÜL 2005 Cumartesi 

ERÇEK ECZANESİ 
18 EYLÜL 2005 Pazar 

ÖZER ECZANESİ
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2238 

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 Basını Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Bebek.com.tr


17 Eylül 2005 Cumartesi -§ay^ajj

ALTAN TİCARET
Demirdöküm Doğalgaz Kombi - Doğalgaz Kazanları- Brülörler - Radyatör - Doğalgaz •. 

Sobaları - Spit Klimalar- Doğalgaz tesisat döşeme işleri - Her Çeşit Sıhhi Tesisat
40 YILLIK 

TECRÜBE ve 
GÜVEN

Evlere* işyerlerine- Sitelere 
Garantili Doğalgaz 
bağlama Hizmetleri 

ALTAN TİCARET 
İstiklal Caddesi No: 49 
Tel. 513 12 81 GEMLİK



Çok sayıda aracı kaza yapmış gibi göstererek, sigorta şirketlerini dolandırıyorlardı

Bursa’da sahte kaza şebekesi yakalandı
! Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, araçları kaza yapmış gibi göstererek, sigorta şirketlerini dolandıran aralarında I 6 polisinde bulunduğu 28 kişinin ihbar üzerine gözaltına alındığı belirtildi. Şahıslar yaklaşık 200 adet kaza raporu hazırlamışlar. 7’de

M GEMLÎK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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Turmepalı gönüllüleri 
Kumla denizini ve 

sahillerini temizlendi
Turmepalı adlı gönüllülerin oluştur
duğu çevreciler, cumartesi günü 
Küçük Kumla sahillerinde deniz temi
zliği yaptılar. Gönüllülerin deniz içinde 
dalgıçlarla, kıyıda da gönüllülerle yap
tıkları temizlikte 600 kilo çöp toplandı.

Haberi sayfa 6’da

Marmarabirlik 72 Nolu Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Mali Kongresi yapıldı

Ortaklıktan çıkarılanlar 
yeniden üye oldular
Güne Bakış

72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Tarım Satış Kooperatifi ortakları 
önceki gün yapılan mali genel kurul toplantısına büyük ilgi gös
terirlerken, Birlik delegelerini belirlerdiler. Genel kurulda konuşan 
Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, 2OOS-2OO6 yılı

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Magazin ve medya
Televizyonların özelleştirilmesinden 

sonra muhafazakar özel kanal dahil tümü, 
mankenlerin ve futbolcuların özel yaşam
larını ilgilendiren konulara büyük önem 
verir oldular.

Televole, diye adlandırdığımız bu yayın
lar, evimizin içine her an giriyor..

Onun için Manken Gamze Özçelik ile eski 
sevgilisi Gökhan Demirkol’un ettiklerini 
deşiyorlar da deşiyorlar..

Ülkenin en çok satan gazetesi bile iki 
gündür konuyu manşetine çıkarmış durum
da.

Mankenle futbolcunun yatak odası, 
adliyelik olmasına karşın, toplumu iki 
kişinin ilişkisi ile meşgul ediyorlar.

Toplumu öyle bir duruma getirdilerki, 
evlerdeki bilhassa bayanlar bu program
ların tuttunu oldular.

Sibel Çan’ın ikinci eşinden ayrılması, 
Kaya Çilingiroğlu’nun karısını, Zeynep 
Urgancı’nın kocasını aldatması konuları 
aileleri ikiye böldü.

Yaşamımızı magazinleştiriyorlar.
Hepsi bu işten birşeyler kazanıyor.
Büyük gazetelerin manşetleri bu tür 

haberlere önem veriyor.
Toplumu bu konularla ilgilendirmek için 

büyük çaba harcanıyor.
Gençler bunları okuyarak veya izleyerek 

bunalımdan bunalıma giriyor.
Meyda kendine geçidüzen vermeli.
Magazin yatak odasına kadar girmemeli.

hedeflerinin 7 bin ton zeytin almak olduğunu söyledi.
72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Zey 
tin Tarım Satış Koo 
peratifi’nin önceki 
gün yapılan mali 
genel kurulunda 31 
delege için seçim 
yapılırken, muhale
fet seçimlerde 
liste çıkaramadı. 
Kooperatife 3 yıl 
zeytin vermedikleri 
için ana tüzük 
gereği ortaklıktan 
çıkartılan üyeler, 
genel kurulca 
yeniden üyeliğe 
getirildi. Sayfa 3’de

Gemlik Bursaspor Taraftar Derneği'nin düzenlediği yemeğe katılan Bursaspor Başkanı Levent Kızıl, takıma hep birlikte sahip çıkacaklarını söyledi

“Bursaspor 
taraftarıyla büyüktür” 
Gemlik Bursaspor Taraftar Derneği'nin düzen
lediği yemekte, Bursaspor Başkanı Levent Kızıl, 
Bursaspor Taraftar Derneği Başkanı Mesut 
Ağrak, Gemlik Bursaspor Taraftar Derneği 
Başkanı Selim Pulat, Orhangazi Taraftar Der 
neği Başkanı Recep Turgut biraraya geldiler. 
Bursaspor Başkanı Levent Kızıl, Bursaspor'un 
taraftarıyla en büyük olduğunu belirterek, 
takıma hep birlikte sahip çıkacaklarını söyledi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 4'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Ahlak sükut ediyor... 
Tren rayından çıkıyor....

Ne hikmetse adam olmuyoruz.
Ya da olamıyoruz.
Ahlaki ve kültürel çöküntü yaşıyoruz.
Geçenler de bir sohbet sırasında arkadaşın 

biri dedi ki;
“Toprak işgalini defetmek zordur ancak 

olanaklıdır. Ekonomik işgalden kurtulmak da 
mümkündür. Ama; kültürel kuşatmanın boyun
duruğundan kurtulmak asla ve asla mümkün 
değildir.”

Doğru söylüyor.
Günlük yaşamda bir çok örnekle karşılaşmıyor 

muyuz?
Adam esnaf olmuş.
Hasbel kader boya ticaretiyle uğraşıyor.
Borcuna sadık değil. İsteyene bir de hakaret 

ediyor.
Müşteri ilişkilerinden bihaber. İnsanlıktan da.. 

Ahlakı çöküntüden ciddi biçimde nasiplenmiş.
Bir başka adam sürücü ehliveti almış.
Onun arabası da var. Ama kurallara, insanlara 

saygıdan yoksun.
Öyle ki;
Trafik polisi yolun ortasına geçmiş, trafiği dur

duruyor. Durduruyor ki öğrenciler caddeden 
güvenli olarak geçsinler..

Uyan kim ?
Adam bozuntusu polisin yanına kadar 

arabasıyla geliyor. Onun önünden es yapıp yolu
na devam ediyor.

Durdurup kuralsızlığı hatırlatılınca da bön bön 
bakıyor ve cevap veriyor:

“Ben ne yaptım ki ? Polis yolun ortasında 
duruyordu onu ezmemek için es yapıp geçtim.”

Hoppala..
Öldürür müsün sabaha mı bırakır mısın?
Bu garabete ceza yazsan ne olur yazmasan ne 

olur?
Onun önce insanlıktan yana payını alması 

gerek.
Böyle adamlara günün her saatinde ve her 

yerde rastlamak olanaklı..
Çünkü bu türlerden çok var..
İşin garibi her geçen gün daha da artıyor.
Daha da garibi politikaya girip başımıza 

“yönetici” olarak da geçiyorlar.
Böyle malzemeden çıkan yemek de farklı olu 

yor.
Ya tuzu eksik oluyor ya da yağı..
Gerçi yemeği beğenmedin mi yememe ve 

dökme özgürlüğün var.
Ama seçimle başına gelene bir şeyde 

yapamıyorsun.
Atsan atılmıyor..
Satsan satılmıyor.
El mahkum çekeceksin..
Çekeceksin çekmesine de..
Ya sonra..
Memleket herc-ü-merc oluyor.
Değer yargıları bozuluyor.
Tren rayından çıkıyor..
Geçen yıl Pamukova’da rayından çıkan tren 

gibi..
Aslında orada rayından çıkan tren değil..
O treni o raya sokan sistem..

ABONE OLDUNUZ MU?abone °lun 
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AKP’li gençlerden 
kırtasiye yardımı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti İlçe 
Gençlik Kollarının 
geçtiğimiz 
günlerde 
düzenlediği 
"Eğitime Katkı 
Çayı"ndan elde 
edilen gelir 
öğrencilere 
harcanıyor.
Alınan kırtasiye 
çeşitlerini parti 
binasında torbalara 
dolduran 
AK Partili gençler, 
öğrencileri 
sevindirdiler.
"Bilim ve teknoloji 
çağında eğitimin 
önemi büyüktür" 
diyen Gençlik 
Kolları Başkanı 
Gencay Yılmaz, 
"Hükümetimizin 
okullarımızda 
okul kitaplarını 
öğrencilere 
bedava vermesin
den sonra biz 
de kırtasiye 
yardımında 
bulunarak yardıma 
muhtaç ailelere 
katkıda bulunmak 
istedik. Geçtiğimiz 
yıllarda olduğu 
gibi bu yılda 450 
öğrencimize 
katkıda bulunduk, 
halktan aldığımızı 
halka vererek 
öğrencilerimizi 
sevindiriyoruz " 
dedi.
Düzenlenen eğitime 
katkı çayından elde 
edilen gelirle 
alınan kırtasiye 
malzemelerini 
öğrencilere

vererek, onların aile 
bütçelerine de katkı 
sağladıklarını ifade 
eden Yılmaz, 
"Yardıma muhtaç 
öğrencilerimizin 
tespitini de 
geçtiğimiz yıl 
olduğu gibi 
mahalle muhtarları, 
mahalle 
temsilcilerimiz, 
okul idarecilerimiz

ve teşkilatımız 
sayesinde yaptık. 
Kırtasiye 
malzemelerinin 
hak edene 
verilmesi için 
titiz davrandık. 
Eğitime yapılan 
yatırımı geleceğe 
yapılan yatırım 
olarak görüyoruz. 
Eğitim alanında 
yardımlarımjz her

ADNAN TURAN 
Her türlü araç devir 

Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, 
Fenni muayene 

Sigorta işlemleri yapılır.
•AxJj*s*ss GürJs# jyZTsöJKjS'âal 
K-aıiJ -J - OMİK
Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

zaman devam 
edecektir" 
şeklinde 
konuştu.
AK Parti İlçe 
Gençlik Kolları 
Başkanı 
Gencay Yılmaz, 
arkadaşlarına 
adına kendilerine 
güvenen ve katkıda 
bulunan herkese 
teşekkür etti.

BUMBETMIff 
UHUhemHM 
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 J
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Marmarabirlik 72 Nolu Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Mali Kongresi yapıldı

Ortaklıktan çıkarılanlar 
yeniden üye oldular

Marmarabirlik 72 Nolu Gemlik Tarım Satış Kooperatifi ortakları önceki gün yapılan mali genel kurul toplan
tısına büyük ilgi gösterirlerken, Birlik delegelerini belirlerdiler. Genel kurulda konuşan Kooperatif Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, 2005-2006 yılı hedeflerinin 7 bin ton zeytin almak olduğunu söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Marmarabirlik 
72 Nolu Gemlik 
Tarım Satış 
Kooperatifi'nde 
Birlik Seçimlerinde 
oy kullanacak 
31 delegenin 
belirlenmesi için 
seçim yapıldı.
Pembe Köşk Düğün 
Salonu’nda yapılan 
olağan mali genel 
kurulda, geçtiğimiz 
yıl ortaklıktan 
çıkarılan 
ve noter kanalıyla 
itirazda bulunanlar 
yeniden ortaklığa 
kabul edildiler. 
Ortakların büyük 
katılımıyla 
gerçekleşen mali 
genel kurulda, 
Divan Başkanlığına 
Ali Çevik getirilirken 
katipliklere ise, 
İbrahim Çınar 
ile İbrahim 
Demir getirildi. 
Geniş güvenlik 
önleminin alındığı 
mali genel kurulun 
açış konuşmasını 
yapan Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
geçtiğimiz 
yıl ortakların 
verdiği 960 ton 
rekolte beyanına 
karşılık 
1600 ton alım

yapıldığını, bu 
yıl ise hedeflerinin 
7 bin ton olduğunu 
söyledi.
Mali genel kurulda 
söz alan eski 
yönetim kurulu 
üyelerinden 
Ali İhsan 
Demirkıran'ın 
şimdiki yönetimi 
suçlayıcı 
konuşmasına 
hem divan hem de 
ortaklar tarafından 
tepki gösterildi. 
Kooperatifin Mali 
raporu ile çalışma 
ve denetim kurulu 
raporları okunarak 

ortaklar tarafından 
oy birliği ile 
kabul edildi.
İTİRAZ EDENLER 
GERİ DÖNDÜ 
Marmarabirlik 
Genel Merkezi’nin 
yaptığı yenilenme 
uygulaması içinde 
ortakların 
belirlenmesi 
çalışmalarında 
Gemlik Kooperatifi 
olarak 8587 
ortak sayısı 
çıktığı 
belirtilirken, 
uygulama 
sonucunda bu 
rakamın

1924'e indiği 
bildirildi. «= 
Genel Merkez 
tüzüğüne göre, 
üç yıl üst üste 
kooperatife ürün 
beyanı vermeyen 
1493.ortağın ise 
ortaklıktan 
çıkarıldığı, 
noter kanalıyla 
itiraz edilenlerin ise 
kabulünün genel 
kurula getirildiği 
bildirildi, 
2005-2006 yılı 
bütçesinin okunup 
görüşülerek, 
kabulünün 
ardından yapılan 

oylamada 
ortaklıktan çıkarılan 
ancak itiraz 
edenler genel 
kurulun aldığı 
oy birliği kararıyla 
yeniden ortaklığa 
kabul edildiler.
YENİ LİSTE YOK 
Mali genel kurulun 
olağan seçime 
dönüştürülmesi 
için liste arayışları 
ise fiyaskoyla 
sonuçlandı. 
Çeşitli isimlerin 
öne sürülerek liste 
hazırlığı içinde 
oldukları ileri 
sürülen bazı 

kişilerin dün 
bu isteklerinden vaz 
geçtikleri görüldü. 
DELEGELER 
BELİRLENDİ 
Marmarabirlik 
Genel Kurulu 
seçimlerinde 
oy kullanacak 
delegeler dün 
yapılan seçimle 
belirlendi.
31 asil ye 31 yedek
ten oluşan delege 
listesinde şu 
isimler yer aldı: 
İbrahim Aksoy, 
Bayram Demir, 
H. Mehmet Avcı, 
Hüseyin Peker, 
İbrahim Demir, 
Ömer Kahraman, 
Şahap Gümüş, 
Ahmet Girenay, 
Mehmet Özkurt, 
Ahmet Kaynatma, 
Mustafa Karapınar, 
İlhami Çetin, İsmet 
Kenar, Mustafa 
Ayvaz,Ercan Tüzen, 
Sadık Akın, Ali 
Bayyİğit, Nurettin 
Hocaoğlu, Nejdet 
Aklan, Emin Turan, 
Haşan Sami Çavdar, 
Abdullah Pamuk, 
Emin Akıncı, 
Haşan Örenler, 
Ali Ata, Ali 
Adıyaman, Kemal 
Arslan, Mesut 
Sevim, Halil 
Özturhan, Nurettin 
Ağıl, Kemal Güney.
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Poyraz potada kralını buldu
Barbaros BALMUMCU

Barbarosca
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Mudanya'da düzenle
nen basketbol turnu
vası, Ceylan 
Ekmek'in şampiyon
luğu ile sona erdi. 
İlçe Belediyesi'nin bu 
yıl İkincisini gerçek
leştirdiği basketbol

turnuvasında 
şampiyonluğa Ceylan 
Ekmek takımı ulaştı. 
Montania Hotel 
karşısındaki spor 
tesislerinde, 9 
Ağustos tarihinde 
start alan turnuvada

7 ekip mücadele etti. 
Final maçında 
Makpaş'ı mağlup 
eden Ceylan Ekmek, 
şampiyonluk kupası
na uzandı. Turnuvada 
Poseidon takımı 
üçüncü ve Yılmaz

Kuruyemiş de 
dördüncü oldu. 
Mudanya Belediye 
Başkanı Erol 
Demirhisar'ın da 
katıldığı törende, 
dereceye girenler 
ödüllerine kavuştu.

Yavaş yavaş

Kariyerde kıran kırana
Kariyer Net'in bu yıl 
ilk kez düzenlediği 
'Kariyer Kupası Hah 
Saha Futbol 
Turnuvası'nda 
heyecan tüm 
hızıyla sürüyor. 
Nilüfer Asia Spor 
Tesisleri'nde tek 
devreli lig usulüne 
göre oynanan turnu
vanın ikinci hafta 
karşılaşmalarında 
büyük çekişme 
yaşanırken, fileler 
toplam 33 kez 
sarsıldı. 
Marmarabirlik ile 
Toksan arasında 
oynanan haftanın en

ilginç maçı, karşılıklı 
atılan gollerle 5-5 
berabere bitti. Diğer 
karşılaşmalarda ise 
favori ekipler, 
rakiplerini zorlan
madan geçti.
TOPLU 
SONUÇLAR 
ÇİMTAŞ 
GEMPORT: 0-5 
GEMPORT-SKT: 4-0 
M.BİRLİK- 
TOKSAN: 5-5 
TOKSAN- 
BURKAY: 0-1 
ÜÇGE-
PLAZA TUR: 1-5 
SAYDAM-ÜÇGE: 3-5

Beşiktaş’ın borcu 10 milyon YTL

Bu sütunda bugüne kadar hissetiğim ve1 
arzuladığım bildiğim kadarıyla isteklerimi 
yazdım.

Bu istekler sırada değildi. İsabetli bir 
kararla su sporları için yapılmış KayıkhaneI 
Tesisleri yelken sporu ile açıldı, bu iş 
yerindeydi.

Belediye Başkanının büyük katkıları 
olduğu aşikardır bunu kimse inkar edemez.

Gemlik Yelken Kulübü olarak içimize de I 
sindi. .

Bunu kabul ediyorum! Kabul edemediğim 
Yelken Kulubü değil. Gemlik Yelken Şubesi 
olarak adlandırılması en doğrusuydu . Fakat 
Sayın komodor beyder öğrendiğime göre 
kendi kendine yetecek şekilde bir dernek 
kurulması aşamasına geldiğine sevindim. 
Techilinden sonra ismi Gemlik Yelken 
Kulübü olacak ve bundan sonra kendi ayak
ları üzerinde durmasını öğrenecek kendile 
rine göre üye yapmalarını yazmıştım. Demek 
kurulacağına göre bunlar olacak.

Yazılarımın içinde oraya gece ve gündüz 
olarak bekçinin konulması idi. İlk zamanlar 
biri gerçekleşti. Şimdi gece bekçisi de 
konacağını öğrendim.

Evet, kulüp kuruluyor, hocaları var. 
Komoduru var, sponsoru var. İcap ettiği 
zaman, yelkenler fora olacak.

İleride olacağını da yazayım Gemlik liler 
bilsinler. Burası nasıl bir Fenerbahçe bir 
Galatasaray Yelken Kulüpleri varsa bizim 
Kayıkhane Kulübümüz bu tür kulüp havası
na girecek duyuma inanmıyorum! Ne denmiş 
bu lokali küçükler için yemek salonu haline; 
getireceğiz.

Lütfen beyler bu sözün arkasında ola-, 
mazsınız zira burasını siz (hakkınız olabilir) 
Borusan Memur ve kayıtlı üyelere açık 
yemek salonu olacak.

Yapıldıktan sonra burasının üye kayıt

Beşiktaş Kulübü'nün 
olağan divan kurulu 
toplantısı yapıldı.
Kulüp başkanı 
Yıldırım 
Demirören'in katıl
madığı toplantıda, 2. 
Başkan Murat Aksu,

genel sekreter 
Kenan Öner ve çok 
sayıda yönetici 
hazır bulundu. 
Toplantıda, 
denetleme kurulu 
raporuna göre 
kulübün 10 
milyon 605 bin 
458 YTL borcu 
olduğu 
açıklandı.
Yönetim kurulunun 
çalışmalarıyla ilgili 
açıklamalar yapan 
kulüp genel

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

7e/ ; (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

sekreteri Kenan 
Öner, Beşiktaş 
üzerinde oyunlar 
oynandığını savu
narak, "Dikkat edip, 
sağduyulu davran
malıyız" dedi.
Futbol Federasyonu 
eski yönetim 
kurulu üyesi ve 
Beşiktaş Kulübü 
Kongre Üyesi 
Bayram Yağcı, 
siyah-beyazlı 
ekibe
1 maç saha kapatma 
cezası veren 
Profesyonel 
Fütbol Disiplin 
Kurulu'nun 
(PFDK) Başkanı

Adnan Türkkan'ın 
istifa etmesi gerek
tiğini savundu.
Divan Kurulu 
Başkanı Şeref 
Nasır, Adnan 
Türkkan'ın 
Beşiktaş'ın kongre 
üyesi olmadığı 
belirterek, 
"Beşiktaş'a zarar 
verecek kimseyi 
bünyemizde 
barındırmayız. 
Adnan Türkkan, 
Beşiktaş 
kongre üyesi 
değildir. Beşiktaşlı 
olduğuna da 
inanmıyorum" 
dedi.

ücreti (giriş ücreti) aylık yahut senelik

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik

0.535. 378 18 00

bugünkü üye aidatı 10.000 lira olacağını zan-i 
netmiyorum, en az üye aidatı 100.000 TL ola
caktır. Bune demek olduğunu yazmak biraz 
üzücü olacak ama maalesef bu böyle.

Bu -daha evvel düşünülmüş yavaş yavaş 
hayata geçilecekti.

Yelken Kulübünün evet yöneticiler şunu 
düşünüyorlar mı. Kapısına kocaman bir kilit 
burada denize bile giremezsin nedir bu?

Seren direğinin yolun sonunda karşı 
tarafa beton barikatların konması neye] 
işarettir?

Bunları yazmak istemezdim ama olacak! 
gerçekleri saklamak neye yarar.

Eninde sonunda meydana çıkacak olsun! 
hnerhalde bizim gibi avamı nas takımı gire
cek değil ya.

Şöyle düşünün Gemliklinin denize girdiği! 
tek yer orası vardı. Zaten sezonda bitti.

Yelken Kulübünün kurulmasını bekli; 
yoruz. Kurucu üyeler herhalde bunun bugün!
düşünürler.

Bazı öğrenmek isteğiniz hususları iste- I 
diğimde maalesef toplantıda diye konuşmak! 
istememekteler. Kim kaybeder!

Merak işte. Hala Belediye bayrağı gön
derde asılı duracak mı? Vazifesi bitti her
halde.

ABONE OLDUNUZ MU?I

Körfez
■■I GÜNLÜK SYYASY GAKTI dİ

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Özel Tııruncum’da başlayan Yabancı Dil ve Bilgisayarlı Muhasebe kurslarının 2. dönem kayıtları sürüyor

Kurslara katılanlar belgelerini aldı
Seyfettin SEKERSÖZ öğretmenler Aslı

Özel Turuncum 
Yabancı Dil ve 
Bilgisayarlı 
Muhasebe 
Kurslarında 
dönem belge 
dağıtımı yapıldı. 
18 Nisan 2005 
tarihinde başlayan 
Bilgisayarlı 
Muhasebe 
kurslarında

Fındık ile Duygu 
Konca yönetiminde 
14 kursiyer 
düzenlenen 
törenle 
belgelerini aldılar. 
Törende ayrıca 
İngilizce bölüm 
başkanı Armağan 
Burcu ile Ayşin 
Barut'un verdiği 
derslerle 12

öğrenci Elementary 
kür belgesi alırken 
6 öğrenci de 
Preinter Mediate 
kur belgesi aldı. 
Turuncum Yabancı 
Dil, Bilgisayarlı 
Muhasebe 
kurslarına 2. dönem 
kayıtları ile 5 sınıf 
için kursların 
devam ettiği 
bildirildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sefahattin DOKSANBİR

D , DOÖALGAZ
Buderus

kazah
KALORİFER TESİSATI 
MA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ MAMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

ISISAN

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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2. Özürlüler 
Şurası 

26-29 Eylül’de 
yapılacak

2. nci Özürlüler 
Şurası, 26 Eylül -29 
Eylül 2005 tarihleri 
arasında Ankara’da 
yapılacak.
2. nci Özürlüler 
Şurası,’na 81 
ilden alanlarında 
uzman olan 
temsilciler 
katılırken, Bursa ve 
Gemlik’ti 
özürlüleri de 
temsilen şuraya,

Gemlik Özel 
Türe Özürlüler 
Okulu Müdürü ve 
Eğitim Komisyonu 
Üyesi Tamer 
Sivri katılacak. 
Şurada, 
Türkiye’de 
özürlülerin 
sorunları masaya 
yatırılırken, 
özürlüler ile 
ilgili projeler 
görüşülecek.

Turmepalı gönüllüleri
Kumla denizini ve

sahillerini temizlendi
Turmepah adlı gönüllülerin oluşturduğu çevreciler, 
cumartesi günü Küçük Kumla sahillerinde deniz temizliği 
yaptılar. Gönüllülerin deniz içinde dalgıçlarla, kıyıda da 
gönüllülerle yaptıkları temizlikte 600 kilo çöp toplandı.
Küçük Kumla 
sahilinde temiz deniz 
projesi kapsamında 
temizlik yapan gönül
lüler, denizden ve 
kıyılardan 600 kilo 
çöp topladılar.
"Deniz yıllarca çöple 
doldu! Ama bir gün 
sabrı taşacak" 
sloganıyla 
harekete geçen ve 
uluslararası üne

sahip çevre kuruluşu 
Turmöpah gönüllüler, 
Küçük Kumla 
denizinde ve 
sahilinde temizlik : 
yaptı.
Gönüllüler 
adına konuşan 
Gemlik-Mudanya ve 
Armutlu Bölgesi 
Koordinatörü 
Mert Gürbüz, 
Eylül ayının üçüncü

cumartesi gününde 
yapılan ve dünyanın 
her yerinde aynı 
günde yapılan temiz
lik nedeniyle bu yıl 
da Küçük Kumla’da 
deniz temizliği 
yaptıklarını söyledi. 
Gürbüz, dalgıçlar ve 
çevreci günülüler 
tarafından 
yapılan temizlikte 600 
kilo çöp toplandığını

belirterek, 
"Bunların arasında 
sandalye, lastik ve 
benzeri atıklann yer 
alıyor. Çevreye ve 
denizlerimize 
hep birlikte sahip 
çıkmak zorundayız. 
Denizlere sahip 
çıkmazsak önümüz 
deki yıllarda girecek 
deniz bulamayız" 
dedi.

RAMAZAN YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

BİR GÜNDE TESLİM EDİLİR

32 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset I
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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toçleı, İsilçelii1
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

12-14 yaş grubunda 
Asil Çelik'i ağırlayan 
Gemlikspor, rakibini 4- 
2 yenmeyi başardı. 
İlçe stadında yapılan 
maça hızlı başlayan 
Gemlikspor, 10. 
dakikada golle 1-0 
devreyi 1-0 yenik 
kapadı.
İkinci yarıya daha atak 
başlayan Gemlikspor, 
Tolga'nın 50 öne 58'de 
attığı gollerle 2-1 öne 
geçti.
62 ve 69'da-Penaltıdan 
Caner'le 2 gol daha 
bulan Gemlikspor son 
dakika golüne engel 
olamayınca maçtan 4- 
2 galip ayrıldı. 
Saha : Gemlik 
Htikem : Gürkan 
Günay 
Gemlikspor: Şükrü (**) 
Oğuzhan (***) Veysi 
(**) Selamk(***) 
Galipcan (***) Metin 
(***) Mustafa (**) (İlker 
**) Gürhan (**) Tolga 
(***) Caner (***) Doğan 
(**) (Mevlüt *) 
Asil Çelik : Hüseyin 
(**) Süleyman (**) 
Kadir (**) Fatih (**) 
Ahmet (**) (Mustafa ) 
Akln (*) Murat (**) Bilal 
(*)(Ferhat) Nurullah 
(**) Halil (“) Haşan 
(“*) (İlker*) 
Goller: Dk. 10 Haşan 
Dk. 70 Nurullah (Asil 
Çelik) 
Dk. 50-62 Tolga Dk. 
62-69 Pen. Caner 
(Gemlikspor)

HABER Sayfa 7

i devirdi 4 -2

yaş grubu, kendi V 
ilçelik’! yenmeyi başafdı

karşında tutunamadı 64
Kendi sahasında eksik kadro ile gdfelü 
Orhangazi Gençlerbirliği karşısına 
Zeytinspor 12-14 yaş grubu gençleri 'güzel

Noksan kadroyla 
sahaya çıkan 
Zeytinspor 12-14 yaş 
gurubu takımı 
Orhangazi 
Gençlerbirliği'ne farklı 
yenildi.
Fizik olarak güçlü raki 
biyle maç boyunca 
mücadele eden 
Zeytinspor'lu gençler, 
ilk yarıyı 3-1 yenik 
kapadılar.
İkinci yarıda rakibinin 
üstün oyununa karşı 
koyamayan zeytin
spor, kalesinde 3 gol 
daha görerek maçı 6- 
1 kaybetti.
Saha : Gemlik 
Hakem : Ferhat 
Kabaçahk

Zeytinspor: mert (**) 
Recep (*) Samet (**) 
(Çağdaş) Serkan () 
Cebrail (*) İbrahim (*) 
Mehmet (*) Sedat (**) 
Uğur (**) Cenkay (**) 
(Mesut *)
Orh. Gençlerbirliği: 
Yusuf (**) Haşan (**) 
Yaşar (**) (Özgür) 
Mesut (*) Samet (**) 
Murat (***) Adem (**) 
(Samet Kaya **) Onur 
(***) Serkan (***) Uğur 
(***) 
Goller : Dk. 23 Murat 
Dk. 26 Onur Dk. 30 
sertan Dk. 52-62 Uğur 
Dk. 60 samet Kaya 
(Orh. Gençlerbirliği) 
Dk. 35 Cenkay 
(Zeytinspor)

£ Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 
y aldığım öğrenci kimlik kartımı kaybettim.
1 Hükümsüzdür. Mithat KORUMAZ
Pt

Bursa’da sahte kaza şebekesi yakalandı
Bursa’da, çok sayıda 
»aracı kaza yapmış 
gibi göstererek, 
sigorta'ştrkatlerini 
dolandırdıkları 
'iddiasıyla, aralarında 
(6!poiisinde bulun
duğu 28'kişi

gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, Cumhuriyet 
Savcılığı'na gelen 
ihbar üzerine yapılan 
araştırmada, araçlara

kaza yapmış gibi 
belgeler düzen
lenerek sigorta 
şirketlerinin zarara 
uğratıldığını tespit 
eden Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar Mali 
Büro Amirliği ekip
leri, şahısların aynı 
plakalı araçlarla 
değişik tarih ve 
yerlerde birçok trafik 
kazasına karıştık
larını ve her kazada 
farklı sürücü adresi 
bildirerek aynı evrak 
ve fotoğraflarla 
ihtiyari mali 
mesuliyet sigortasın
dan ve aracın kasko-

sundan para alıklarını 
tespit ederek, Bursa 
İzmir Kocaeli Sakarya 
ve Manisa illerinde 
yaklaşık 200 kadar 
kaza raporu tespit 
etti. Bunun üzerine 
başlatılan ve 3 gün 
boyunca süren 
operasyonla, olayla 
alakası bulunan 
6'sı polis 28 kişi 
gözaltına alındı.
Şahısların evlerinde 

ve iş yerlerinde 
yapılan aramalarda, 
yüksek modellerde 3 
motosiklet, 6 otomo
bil, 2 minibüs, çok 
miktarda oto yedek

parça, kaporta 
akşamları, sahte 
olarak düzenlenmiş 
kaza raporları, kimlik, 
ehliyet fotokopileri, 
noter vekaletleri, 
sahte plakalar ve 
sigorta şirketlerini 
dolandırmak için kul
lanılan belgeler ele

geçirildi.
Gözaltına alınan 28 
şüpheli, 'cürüm işle
mek için teşekkül 
oluşturmak, resmi 
evrakta sahtecilik, 
rüşvet, nitelikli 
dolandırıcılık' 
suçlarından adliyeye 
sevk edildi.
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Bankalann 
ATM'lerinden kart 
sıkıştırma, para çıkış 
haznesine müdahale 
etme, kart değiştirme 
ve ATM bakım görevlisi 
gibi davranma yön
temiyle dolandırıcılık 
yapıldığı öğrenildi. 
Samsun Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
www.samsunemniyet.g 
ov.tr adlı internet 
sitesinde vatandaşlar 
ATM dolandırıcılarına 
karşı uyanlargk, özellik
le kartlarının şifrelerini 
başkalarına göster
memeleri konusunda 
temkinli Olmaları isten
di. Sitede yer alan bil
gilere göre, en yaygın 
ATM dolandırıcılığı kart 
sıkıştırma yöntemiyle 
yapılıyor. Bu yöntemde 
kağıt, tahta ve yapışkan 
şeklinde çeşitli 
maddeler kullanılarak 
kart, ATM'nin kart giriş 
haznesinde kart 
hamilinin herhangi bir 
işlem yapmasına izin 
vermeyecek şekilde 
sıkıştırılıyor. Bu sırada 
dolandırıcılar kart 
hamili işlem yaparken 
omuzu üzerinden 
"şifrenizi tekrar girin" 
şeklinde önerilerle 
şifreyi öğreniyor. 
Dolandırıcı şifreyi 
alamadığı taktirde, 
ATM'ye sıkışan kartın 
bankaya bildirilerek 
iptal edilebilmesi için 
kart sahibine cep 
telefonunu uzatıyor. 
Telefonun öbür ucun
daki dolandırıcı 
kart hamiline, iptal 
işlemi için şifrenin 
bilinmesi gerektiğini

Özelleştirme kazancı faize yetmiyor
16 milyar dolarlık 
özelleştirmeye karşın, 
23 milyar dolar faiz 
ödendi.
Türkiye'nin 9 aylık 
faiz gideri, 
3 Tüpraş'a bedel... 
9 ayda 16 milyar 
dolarlık özelleştirme 
yapan Türkiye, aynı 
sürede yaklaşık 23 
milyar dolar tutarında 
borç faizi ödedi. 
Cumhuriyet tarihinin 
en büyük 
özelleştirmeleri 
bu yıl yapıldı. Türk 
Telekom'un yüzde 55 
hissesi 6 milyar 550 
milyon dolara, 
Tüpraş'ın yüzde 51 
hissesi 4 milyar 140 
milyon dolara, 
Atatürk Havalimanı

söyleyerek şifreyi 
öğreniyor. Kartının 
makinede sıkıştığını ve 
bu durumu bankaya 
bildirerek kartı iptal 
ettirdiğini sanan kart 
hamili olay yerinden 
uzaklaştıktan sonra 
kart ATM'den alınarak 
nakit çekiliyor. 
ATM'lerin günlük belli 
bir nakit çekme limitleri 
olduğundan, ele 
geçirilen kartlardan 
başka kartlara havale 
yapılmak suretiyle bu 
kartların nakit çekme 
limitlerinin çok daha 
üzerinde dolandırıcılık 
işlemi gerçekleş
tiriliyor. Kartı sahtekar
lık amacıyla kullanan 
kişi, başka bir kart 
sahibine nakit 
paraya ihtiyacı 
olduğunu ancak 
günlük limit nedeniyle 
daha fazla çekemediği
ni söyleyerek o kişinin 
hesabına havale de 
yapabiliyor. Ayrıca, 
sıkıştırılan kartın kredi 
kartı olması durumun
da, şifre öğrenilse de 
öğrenilmese de kart 
alışverişte kullanıla
biliyor.
ATM dolandırıcılığında 
para çıkış haznesine 
müdahale edilmesi 
yönteminde ise;

Dış hatlar işletmesi 3 
milyar dolara 
özelleştirildi.
9 ayda yapılan 
özelleştirmelerin 
toplamı 16 milyar 
doları aştı. Bu mada
lyonun bir yüzü. 
Diğer yüzünde ise 
ekonominin acı 
gerçekleri var. 
Uygulanan sıkı maliye 
politikalarının etk
isiyle her geçen gün 
azalan faiz ödemeleri 
Türkiye'nin belini 
bükmeye devam 
ediyor.
Türkiye son dokuz 
ayda yaklaşık 
23 milyar dolar borç 
faizi ödedi.
Telekom, Tüpraş gibi 
kuruluşların 

para çıkış haznesi 
bant veya benzeri bir 
maddeyle kapatılarak 
paranın dışarı çıkması 
engelleniyor ve gerçek 
kart hamili ayrıldıktan 
sonra banta yapışan 
para dolandırıcılar 
tarafından alınıyor. 
Kart değiştirme 
yöntemiyle yapılan 
dolandırıcılıkta da, 
ATM'de yapılan bir 
işleme yardımcı olmak 
bahanesiyle gerçek 
kart hamilinin kartı 
aynı bankanın başka 
bir kartıyla 
değiştiriliyor.
Değiştirmek için 
kullanılan kartlar 
genellikle kayıp ve 
çalıntı kartlar oluyor. 
Ele geçirilen kartın 
kullanılabilmesi için 
gerekli olan şifre 
kart sıkıştırma yönte
minde olduğu gibi 
öğreniliyor.
ATM bakım görevlisi 
gibi davranılarak 
yapılan ATM 
dolandırıcılığında, 
ATM'ye bakım yapmak 
amacıyla geldiğini 
söyleyen kişiler 
tarafından para 
kasetlerine ulaşma 
girişiminde 
bulunuluyor.

özelleştirilmesinden 
elde edilen gelir, faiz 
ödemeleri karşısında 
çok düşük kalıyor. 
Kayıtdışı, Bütçenin 
Üçte İkisine Yaklaştı 
Borç, faiz sarmalın
dan kurtulmanın yolu 
ise iyi bir vergi siste
mi ve ekonominin 
kayıt altına alınmasın
dan geçiyor. Çünkü 
ekonomisinin yüzde 
30'u kayıt dışı olan 
Türkiye'de her 100 
liralık kazancın 
60 liralılık kısmı 
vergiden kaçırılıyor. 
Bütçenin neredeyse 
üçte ikisine ulaşan 
kayıtdışı ekonominin 
parasal büyüklüğü 
70 milyar doları 
aşıyor.

Türk-İş'in hesapla
malarına göre, kayıt- 
dışı istihdam 
nedeniyle devletin yıl
lık kaybı 16.1 milyar 
YTL'yi (16.1 katrilyon 
lira) buluyor.
Türk-İş tarafından 
hazırlanan raporda, 
kayıtdışı istihdamın 
devlete olan 1 yıllık 
maliyeti hesaplandı. 
Araştırmada, 
Türkiye'de kayıtdışı 
istihdam edilen 
yaklaşık 4.5 milyon 
kişinin, asgari ücret 
üzerinden kayıt altına 
alınması durumunda, 
devletin yıllık 10.8 mil
yar YTL (10.8 katrilyon 
lira) işçi-işveren SSK 
primi, 4.3 milyar YTL 
(4.3 katrilyon lira) işçi 
gelir-damga vergisi, 
967 milyon YTL (967 
trilyon lira) işçi-

AKÛZ İNŞAAT MALZEMELERİ^1
ı±> 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

Kaçak işçi W
I I

işveren işsizlik sigor
tası primi olmak 
üzere, toplam 16.1 mil
yar YTL (16.1 katrilyon 
lira) gelir elde ede
ceğini belirtildi.
Kayıtdışı istihdamın 
yaygınlaşmasının, 
kayıtlı işçi çalıştıranlar 
aleyhine haksız reka
bete yol açtığı belir
tilen araştırmada, şu 
önerilere yer verildi: 
- İşçi ücretlerinden 
yapılan gelir vergisi ve 
sigorta prim kesinti 

£1

oranlarının azaltılmalı. 
-Kayıtdışı istihdama 
yönelik yaptırım ve 
denetim artırılmalı.
-Özellikle kayıtdışı 
istihdam edilen işçi

lerin belirlenmesi 
gibi konularda 
sendikalarla yakın 
işbirliği yapılmalı- 
-"Kaçak işçilik ve 
kaçak işçilikle 
mücadele" konusun
da, ulusal eylem 
planı hazırlanmalı.

M

http://www.samsunemniyet.g
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Mııe ■ mlişlime colıtıiisı olumlu “Akaryakıt kaçakçılığı 
giderek yoğunlaşıyor”

Türkiye'nin 
özelleştirme poli
tikalarının olumlu 
olduğu, yabancıların 
Türkiye'ye ilgisinin 
önemli sayılabilecek 
seviyede seyrettiği, 
buna en güzel 
örneğin son olarak 
Galataport'ta yapılan 
ihale olarak 
görülebileceği 
bildirildi.
Garanti Yatırım 
tarafından hazırlanan 
Galataport ihalesi 
analiz raporunda, 
İstanbul'un merkezi 
Karaköy limanının 
yeniden inşası ve 
işletmesi için 
(Galataport Projesi) 
Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri tarafından 
(TDİ) yapılan yap- 
işlet-devret 
ihalesinde, İsrailli 
Ofer ailesinin ortak
lığı ve denizcilik 
şirketi olan Royal 
Caribbean Cruises ile 
Global Yatırım 
Holding liderliğindeki 
konsorsiyum KDV 
hariç 3 milyar 538 
milyon euro (4 milyar 
316 milyon dolar) ile 
en yüksek teklifi 
verdiği hatırlatıldı. 
Raporda, 
"Galataport'ta ikinci 
büyük teklifi 1 milyar 
363 milyon euro ile 
Tepe İnşaat Sanayi 
öncülüğündeki 
konsorsiyumun, en 
düşük teklifi de 1 
milyar 005 milyon 
euro ile Finans

Biyodizelin üretimi lisansa bağlanıyor
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarı Sami 
Demirbilek, biyodizel 
üretimini lisansa 
bağlayacaklarını 
bildirdi.
Demirbilek, biyo
dizelin üretim 
maliyeti, maliyetin 
öngöreceği vergi ve 
karla piyasada satıl
masını öngördükleri
ni söyledi.
Petrol Ürünleri İş 
verenler 
Sendikası'nın (PUİS) 
Ankara Sheraton 
Oteli'nde düzenlenen 

Gayrimenkul 
Geliştirme İnşaat 
ve Yatırım A.Ş. 
önderliğindeki 
konsorsiyumun 
verdiği açıklandı. 
Raporda ihale ile ilgili 
süreç anlatılırken, 
"TDİ Genel Müdürü 
Burhan Külünk, alı
nan tekliflerin TDİ 
yönetimince mali 
incelemesini yapıl
masından sonra TDİ 
yönetim kurulundan 
geçeceğini, bu 
işlemin 'bir hafta 
kadar' alacağını ve 
daha sonra 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı (ÖİB) 
kanalıyla 
özelleştirmeden 
sorumlu Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan'a ve daha 
sonra da nihai onay 
için Yüksek Planlama 
Kurulu'na (YPK) 
sunulacağını söyledi. 
Külünk ihalenin 
somut neticesinin 
Yüksek Planlama 
Kurulu'nun onayı 
sonrasında kamuoyu
na açıklanacağını 
spyledi. Külünk'ün 
verdiği bilgiye göre 
proje, Galataport'un, 
üç yılı inşaat ve 46 
yılı da işletme süresi 
olarak toplam 49 yıl
lık işletme hakkının 
devrini içeriyor" 
denildi.
Raporda, 
özelleştirme tarafında 
ortaya çıkan tablo
nun Türkiye'nin borç

17. Olağan Genel 
Kurulu'nda konuşan 
Demirbilek, Petrol 
Piyasası kanununun 
1 Ocak'tan itibaren 
yürürlüğe girdiğini 
hatırlatırken, bu 
çerçevede sektörün 
sorunlarını çözmeye 
çalıştıklarını belirtti.
Kar payları, dağıtım 

payları ve nakliye 
ücretleri açısından 
bakıldığında 
hükümetin müda
haleleri ve bazı 
düzenlemelerin bayi
leri sıkıntıya sok
tuğunu gördüklerini 

stokunun azaltılması 
ve borç finansman
ının borç-dışı kaynak 
sağlanması anlamına 
geldiğinden olumlu 
olduğu ifade edildi. 
Raporda, "Buna ek 
olarak elde edilen 
sonuçlar Türkiye'ye 
duyulan güvenin art
tığını ve şirketlerin 
değerlerinin yük
seldiğini göstermek
tedir. Son olarak, 
Galataport'ta olduğu 
gibi özelleştirmelerin 
büyük kısmında 
yabancı yatırımcıların 
yer alması doğrudan 
yatırımlar ve cari 
açığın finansmanı 
açısından da olumlu 
bir tablo ortaya koy
maktadır. En son 
tahlilde, önemli bir 
şok (en önemli risk 
gelişmekte olan ülke 
lerden hızlı sermaye 
çıkış trendinin başla
masıdır) meydana 
gelmediği sürece 
2006 yılında da 
Türkiye'de borçların 
ve cari açığın finans
manı açısından 
önemli bir sorun çık
mayacak, kar 
satışları zaman 
zaman dalgalanmalar 
yaratsa bile genel 
olarak
faizler gerileme 
trendini sürdürürken 

YTL de değerli 
kalmaya devam 
edecektir" değer
lendirmesi yapıldı. 
Bilindiği üzere 
Özelleştirme İdaresi 

anlatan Demirbilek, 
Petrol Piyasası 
Kanunu ile sektörde 
faaliyet gösteren 
firmalarına fiyat ve 
dağıtım payı 
unsurlarında 
piyasada kendi 
kararını verme 
yetkisi getirildiğine 
işaret etti.
Kanunun piyasada 
uygulanmasıyla ürün 
ve hizmet kalitesinin 
ön plana çıkacağını 
vurgulayan 
Demirbilek, bunun 
da rekabet edenlerin 
tüketiciye daha

Başkanlığı 1.35 mil
yar doları gerçek
leşen 12.55 milyar 
dolar ise ihalesi 
tamamlanmış fakat 
onay aşamasında 
olan projelerle 2005 
yılında toplam 13.9 
milyar dolarlık 
özelleştirme uygula
ması yapıldığını açık
lamıştı. Buna 3 milyar 
dolara işletme hakkı 
devredilen Atatürk 
havalimanı ve 4.3 
milyar dolara yine 
işletme hakkı 
devredilen Galataport 
eklendiğinde 20- 
milyar dolara 
ulaşıldığı görülüyor. 
2005 yılının kalan 
kısmında ÖİB, 
Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü 
mülkiyetindeki Büyük 
Efes Oteli, Büyük 
Ankara Oteli, 
Tekel'in Kaldırım. 
Kayacık, Yavşan 
Tuzlaları, Başak 
Sigorta A.Ş. ve Başak 
Emeklilik A.Ş.'deki 
kamu hisselerinin 
satışı ile Ereğli Demir 
Ve Çelik 
Fabrikalan'ndaki 
yüzde 49.29'luk kamu 
hissesinin blok 
satışını da gerçek
leştirmeyi planlıyor. 
Bunlar da 
eklendiğinde 
2005 yılında 
25 milyar dolara 
yaklaşan bir 
özelleştirme 
uygulaması gerçek
leşecek.

yararlı hizmetler sun
masına neden 
olacağını söyledi. 
Konuşmasında 
biyodizele de 
değinerek, bu konu
da çeşitli sıkıntıların 
olduğunu söyleyen 
Demirbilek, bu kap
samda geçen hafta 
Elektrik İşleri Etüd 
İdaresi'nin yayım
ladığı taslağı 
değiştirdiklerini ve 
bir madde 
koyarak Petrol 
Piyasası Kanunu'na 
ek getirdiklerini 
bildirdi.

Petrol Ürünleri İş 
verenler Sendikası 
(PÜİS) 17. Olağan 
Genel Kurulu'na 
'akaryakıt 
kaçakçılığı* 
damgasını vurdu. 
PÜİS Genel Başkanı 
Muhsin Alkan, 
akaryakıt 
kaçakçılığının 
giderek yoğun
laştığını belirterek, 
Maliye Bakanlığı ve 
EPDK’yı göreve 
çağırdı. Akaryakıt 
bayilerini savunan 
Alkan, "Kaçakçılığı 
devletin gözleri 
önünde başkaları 
yapıyor, lütfen 
onların üzerine gidin. 
Kolluk kuvvetleri, 
satanların üzerine 
gideceğine bizim 
bayimizin üzerine 
gidiyor" dedi. 
PÜİS 17. Olağan 
Genel Kurulu, 
Ankara Sheraton 
Otel'de toplandı. 
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
PÜİS Genel Başkanı 
Muhsin Alkan, 
akaryakıt 
kaçakçılığının önlen
mesi için hükümeti 
göreve davet etti. 
Kanun çıkmasına 
rağmen kaçak 
akaryakıtın eskisin
den daha hızlı ve 
yoğun olduğunu 
söyleyen Alkan, 
"Biyodizel adı altın
da da kaçak var. 
Gazyağı katıyorlar.

BAY MUSTAFA ÖZALP 
---------------------------- 1EMLAK’TAN

Her Çeşit Emlak
Alım,Satım ve

:mlak £
Kiralama J

Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa 
Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ 

İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, 
Kaloriferli. LÜKS EŞYALI 

120m2 Asansör ve Kaloriferli, 
I. Kordonda Satılık Daire

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

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 100m2 Dükkan 
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik 

Trafik, Kasko Dask, Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Mac/de ÖZALP

GEMLİK / BURSA

Takip ediyoruz" dedi. 
Batıda akaryakıt 
kaçakçılığının 
olduğunu ancak 
Doğu ve 
Güneydoğu'da bu 
durumun akaryakıt 
bayilerine zarar ver
meye başladığını 
ifade eden Alkan, 
kaçakçılık konusun
da tüm bakanlıklara 
ve Jandarma Genel 
Komutanlığı'na bir 
yazı gönderdiklerini 
ancak bugüne kadar 
hiçbir cevap ala
madıklarını kaydetti. 
"Kolluk kuvvetleri 
satanların üzerine 
gideceğine, bizim 
bayimizin üzerine 
gidiyor" 
serzenişinde bulu
nan Alkan, Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan'a da yük
lendi. Alkan, "Sayın 
Maliye Bakanı, kaçak 
olmayacağını 
söylüyordu. Bana 
kaçağın ne kadar 
olduğunu soruyorlar. 
Ben de 'Bana sor
mayın, Maliye 
Bakam'na sorun* diy
orum. EPDK'yı da 
göreve çağırıyorum. 
Bizim söylemlerimizi 
kale almıyorlarsa 
adamlarını gönder
sinler, baksınlar. 
Alenen akaryakıt 
kaçakçılığı yapılıyor. 
Devletin gözleri • 
önünde kaçakçılığı 
başkaları yapıyor. “ 
dedi.

l



19 Eylül 2005 Pazartesi {3öes
■■«UNLUK SİYASİ OAZETEİHİ

Sayfa 10

Afganh direnişçiler
3 polis öldürdü

Afganh direnişçiler 3 
polis öldürdüler 
Afganistan'ın 
başkenti Kabil'in 
yakınlarında militan
lar bir polis devriye- 
sine pusu kurdu, bir 
polis şefi öldü, 2 
polis yaralandı. 
İçişleri Bakanlığı 
sözcüsü Lütfullah 
Meşal, militanların, 
başkentin 12 
kilometre 
güneyindeki 
Musayi bölgesinde 
kurdukları 
pusuda, polisleri 
kurşunlarla delik 
deşik ettiklerini 
söyledi.
Meşal, bunun uzun 
zamandır Kabil'in 
bu kadar yakınında

Cezayır de 4 güvenlik görevlisi olduruldu
Cezayir'de 
güvenlik 
kuvvetlerinin 
4 üyesi, 
ülkenin kuzey
doğusunda 
silahlı kişiler 
tarafından 
yapılan 2 ayrı 
saldırıda 
öldürüldü. 
Sahrıların,

Amerika’da vebalı fare paniği
Amerika'da 
vebalı fare 
paniği 
ABD'nin 
Nevvark 
kentinde bir 
laboratuvardan 
hıyarcıktı 
veba mikrobu 
taşıyan 3 
deney faresinin 
kaybolması 
paniğe neden 
oldu.
2 haftadır kayıp 
olan farelerin 
bulunması için 
Amerikan 
Federal 
Soruşturma 
Bürosu (FBI) 
yetkilileri ve 
biyoterörizm

yapılan
ilk saldırı olduğunu 
belirterek, "Taliban 
ve El Kaide 
sorun çıkarmak 
için ellerinden geleni 
yapıyorlar" dedi. 
Lütfullah Meşal, 
güvenlik güçlerinin 
3 bombalı saldırı 
planını da 

Skikda 
şehrindeki 
dağlık bölgede 
meydana 
geldiği bildiril
di. Basında 
yer alan haber
lere göre 
Müslüman 
militanlar 2 
sivil güvenlik 
görevlisini

yakalayıp 
boğazlarını 
kesti.
Gazeteler, 
silahlı bir 
grubun da 
güvenlik 
görevlilerini 
pusuya 
düşürdüğünü 
ve bir subayla 
bir mahalli

uzmanları 
devreye gir
erken, veba 
mikrobu 
taşıyan 
farelerin 
kaybolmasının 
terör bağlan
tısının 
bulunmadığı

açıklandı. 
Yetkililer, 
New Jersey 
eyaletine bağlı 
Newark kentin
deki Kamu 
Sağlığı 
Araştırma 
Merkezi yetk
ilileri, öldürücü

ortaya çıkardıklarını 
söyledi.
Afganistan'ın 
Zabil ilinde de 
Taliban militanlarının 
bir polis 
devriyesine pusu 
kurmaları sonucu 
çıkan çatışmada
7 militan ölmüştü.

güvenlik 
görevlisini 
öldürdüğünü 
bildirdi.
Basın, 
saldırıların 
Nasihat ve 
Savaş Selefi 
Grubu tarafın
dan düzen
lendiğini iddia 
etti.

veba mikrobu 
taşıyan 
farelerin sağlık 
riski yaratabile
ceğini, olayın 
kamuoyuna ve 
basına nasıl 
yansıdığının 
ise bilinmediği
ni söyledi.

Hollanda’dan yabancılar
için yeni düzenleme

Hollanda'da 
yabancıların topluma 
uyumunun sağlan
ması amacıyla kursa 
gitmek zorunda olan 
yabancıların kimler 
olacağı yeniden 
belirlendi.
Yabancılar politikası 
ve uyumdan sorumlu 
Devlet Bakanlığı 
tarafından hazırlanan 
yeni tasarı, Bakanlar 
Kurulu'nun bugün 
yaptığı toplantıda 
kabul edildi.
Tasarıya göre, pren
sip olarak 
Hollanda'da sürekli 
olarak yaşayan 
bütün yabancılar 
Hollandacayı öğren
mek zorunda olacak. 
Yeni gelecek 
yabancıların yanı sıra 
daha önce bu ülkeye 
gelmiş olan 
yabancılar dil 
ağırlıklı uyum 
kurslarını izleyecek
ler. Bu kurslardan 
yalnızca, 
Hollanda vatan
daşlığına geçmiş 
olanlar arasından, 
ödenekle geçinenler, 
bakmak zorunda 
çocukları bulunanlar 
ve din görevlileri 
istisna 
tutulacak. Ayrıca 
öğrenim çağın? 
dayken 8 yılını 
Hollanda’da geçirmiş 
olanlarla, belli bir 
okul eğitimini 
tamamlamış ya da 
herhangi bir kursa 
gitmiş 
olanlar da uyum 
kurslarından muaf 
olacak.

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

Hükümet daha 
önce kabul ettiği 
tasarıda 
Hollanda'daki kalış 
süreleri dikkate 
alınmaksızın belli 
bir eğitimi olmayan 
16-65 yaş 
arası bütün 
yabancıların uyum 
kursuna katılmasının 
zorunlu olmasını 
benimsemişti. Ancak 
hükümetin tavsiye 
organları ve 
Danıştay olmak 
üzere çeşitli kurum 
ve kuruluşlardan 
gelen itirazlar üzer
ine bakanlık, 
bu tasarıyı geri 
çekmişti. - 
Yeni düzenleme 
ile uyum kursuna 
katılacaklar için 
belli istisnalar 
getirilirken, yaş sınırı 
da 65'den 60'a 
indirildi.
Azınlıklar politikası 
ve uyumdan sorumlu 
Devlet Bakanı 
Rita

Verdonk, tasarının 
daha önce yapılan 
itirazlar ışığından 
yeniden 
düzenlendiğini ve 
kurs kapsamına 
girecek kişi sayısının 
da 750 binden 
500 bine düştüğünü 
söyledi.
Gelecek yıl ortasında 
başlaması 
planlanan zorunlu 
uyum kurslarına 
katılacak kişiler 
kurs masraflarını 
kendileri ödeyecek
ler. Belediyeler 
tarafından kurslara 
çağrılacak kişiler, 
bu kurslar sonunda 
girmek 
zorunda oldukları 
sınavı üç yıl içinde 
geçmek zorunda 
olacaklar.
Kurslara katılmayan 
ya da sınavlarda 
başarılı olamayanlar 
için belediyeler 
çeşitli maddi 
yaptırımlar 
öngörecek.
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Gemlik Bursaspor Taraftar Derneği'nin düzenlediği yemeğe katılan Bursaspor Başkanı Levent Kızıl, takıma hep birlikte sahip çıkacaklarını söyledi

“Bursaspor taraftarıyla büyüktür”
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Bursaspor 
Taraftar Derneği'nin 
düzenlediği yemeğe 
katılan Bursaspor 
Başkanı Levent Kızıl, 
Bursaspor'un 
taraftarıyla en büyük

ENEN Bafıhe h ttrtıi W
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* ipAs
* Fanya
* Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri 

Kürek
* Çapa
* Macun 

Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

' vıijtrıııtafciltbttiıırjtji;

olduğunu söyledi. 
Zeki Restaurant'da 
verilen yemeğe 
Levent Kızıl ile bazı 
Yönetim kurulu 
üyeleri de katılırken, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih

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

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

Mehmet Güler, 
Bursaspor Taraftar 
Derneği Başkanı 
Mesut Ağrak, 
Teksas gurubu adına 
Mehmet Gülersöz, 
Sportis Gurubu adına 
Mesut Ulusoy ile

Orhangazi taraftar 
Derneği Başkanı 
Recep Turgut'ta 
katıldı.
Yemeği düzenleyen 
ev sahibi Gemlik 
Bursaspor Taraftar 
Derneği Başkanı 
Selim Pulat, 
Gemlik'te böyle: 
bir derneği 
kurmaktaki 
amaçlarının parçalan
mış Bursaspor'lulârı 
bir araya getirebilmek 
olduğunu söyledi. 
Bastırdıkları 
Bursaspor defterlerini 
öğrencilere dağıtarak, 
genç Bursasporlular 
kazanacaklarını dile 
getiren Pulat, 
"Özlenen Bursasporu 
yeniden süper 
ligde görmek isti 
yoruz" dedi.
Geçen yıldan ders 
aldıklarını dile 
getirerek konuşması
na başlayan Levent 
Kızıl, bu yıl ne iste
diğini bilen ve arzulu 
bir takım yarattıklarını 
belirterek, "Takımın 
başına getirdiğimiz 
Raşit hoca bizi 
hedefe götürecektir. 
Bursaspor'un önünde 
kimse duramaz. 
Bursaspor'a hep 
birlikte sahip 
çıkacağız ve başarıya 
ulaşacağız" dedi. 
Yemeğe katılarak 
derneği onurlandıran 
Bursaspor Başkanı 
Levent Kızıl'a
Dernek Başkanı Selim 
Pulat tarafından 
teşekkür plaketi veril

di. Derneğin 
bastırdığı defterleri 
çok beğenen ve katkı
da bulunmak için bin 
adet öğrencilere 
dağıtılmak üzere 
defter bastıracağını 
söyleyen Levent

Kızıl, defterlerin 
bastırılmasında maddi 
destek sağlayan 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler'e Bursa 
spor adına teşekkür 
plaketi verdi.

M
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Bebeklerde bazen 
dişlerin üzerinde 
kahverengi lekeler 
oluştuğu ya da bu 
dişlerin kırılıp 
döküldüğü gözlenir. 
Aslında bu lekeler diş 
çürükleridir.
Ve dişler de çürük 
nedeniyle kırılır. Bu 
kadar erken bir 
dönemde çürük oluş
masının nedeni de 
biberon çürüğü adı 
verilen çürüklerdir. 
Bebek beslen
mesinde en önemli 
besin olan anne sütü 
ya da inek sütü doğal 
olarak şeker içerir. 
Gece yatmadan önce 
ya da uyku sırasında 
bebek anne sütü ya 
da biberon emerse, 
süt ağızda birikerek 
mikropların dişleri 
çürütmesi için elver
işli bir ortam oluştu
rur. Bu nedenle özel
likle gece beslenmesi 
sonrası dişlerin temi
zliğine özen göster
ilmelidir.
* Biberon çürüğün-

M
w...O

den korunmak için ne 
yapmak gerekir?
* Bebeğinizin gece 
ağzında biberonla 
uyuma alışkanlığını 
önleyin. Beslendikten 
sonra uyutmaya 
çalışın.
* Biberondaki süte 
şeker, bal pekmez 
gibi tatlandırıcılar 
ilave etmeyin.
* Bebek beslendikten 
sonra mutlaka su 
içirin.
* İlk dişlerin sürmeye 
başlamasıyla gece ve 
sabah beslenmeleri 
sonrası temiz, ıslak 
bir tülbentle dişlerini 
silerek temizleyin.
* Biberon çürüğünün 
önemi nedir?
Biberon çürüğü 
görülen dişler tedavi

edilmezse ağrı yapar 
ve iltihaplanır. İltihap
lı ya da ağrıyan dişler 
bebeğin huzursuzlan- 
masına ve beslenme 
düzeninin bozulması
na neden olur. İltihap 
alttan gelecek kalıcı 
dişleri de etkileyip 
şekillerinin bozuk 
olmasına yol açar. Bu 
dişler çekilmek 
zorunda kalırsa 
çocukta konuşma 
problemleri ortaya 
çıkabilir. Biberonun 
yanı sıra emziklerin 
ağlayan bebekleri 
susturmak amacıyla 
bal, pekmez, reçel 
gibi tatlandırıcılara 
batınlarak verilmesi 
de biberon çürük
lerinin başka bir 
nedenidir.

Gavur gidiyor! 
Karsavurandan çıkmışlar! 
Rumlu'ya doğru kaçıyorlar! 
Duran beyin çetesi bozmuş gavuru! 
Gizik Duran!
Kim söyledi? Köylüleri gördük! 
Çeteleri gördük!
Duran beyi gördük!

Öğleden sonra Taşpınar'dan çıktılar. Ağır 
ağır aşağı doğru yürümeğe başladılar. 
Yorgundular, açtılar ama, mutluydular...

Gökdere köprüsünün ardında 13 
Teşrinievveli 14*e bağlayan gece 11 atlı pusu
da bekliyordu. Kozan'dan sabah çıktılar, 
akşam ortalık kararmadan köprüye vardılar. 
Her yan Ermeni tehlikesi içinde. En umul
madık anda, en akla gelmeyen yerden bir şey 
çıkabilir... Birkaç gün önce Ermeniler Feke'ye 
doğru yürümüşler çılgınlar gibi. 
Girememişler, geri dönmüşler, ama yine de 
hazırlıklı olmak gerek... kaçmak için yol arıy
orlar. Korkudan, açlıktan çılgına dönmüş 
halkı durdurmak öyle beş on kişinin, yüz,, iki 
yüz kişinin başarabileceği bir iş olamaz.

Tufan bey kara kara düşünüyor. Sabah 
beri dolu dizgin geliyoruz. Göğdere ötesinde 
tehlike var, dediler. Bu yüzden köprünün 
buyanında kaldık. Karanlıkta atılmak 
istemedik tehlikenin ortasına. Geceyi burada 
geçireceğiz ve sağı solu kollayacağız.

Dere önümüzde köpük köpük akıyor. Biz 
on bir atlı kayanın ardında sessiz bekliyoruz.

Haçin'e bu ikinci gidişim. Amerikan 
Mektebinin çeteler tarafından işgal edildiği 
gün oradaydım. Muharebe bir yerde değil ki... 
Misis cephesine Maraş'tan Salahaddin Adil 

Halihazırda bir işte 
çalışırken iş ara
manın rahatlığı 
tartışılmaz. Ame eğer 
işsizseniz yeni bir iş 
bulma ihtimaliniz çok 
daha zayıf bir ihtimal 
olmaktadır, yeni bir iş 
imkanının size 
gelmesini bekle
meyin, siz onu davet 
edin: 
Ancak uzun bir 
süredir işsizseniz, 
üstelik tecrü- j 
belerimize ve 
yeteneklerinize 
uygun bir iş bulamıy
orsanız, yarı zamanlı 
işlerde şansınızı 
deneyebilirsiniz. 
Günümüzde daha 
çok öğrenciler veya 
yeni mezunlar 
tarafından tercih 
edilen part time ya da 
diğer bir deyişle 
dönemsel işler, hem 
kendinizi değişik sek
törlerde denemenize, 
hem az da olsa 
maddi kazanç sağla
manıza, hem de geri 
kalan zamanınızı tam 
gün bir iş aramaya

bey telgraf çekmiş. (Cepheyi bırak, bütün 
kuvvetinle Haçin'e yetiş! Vaziyet çok kötü... 
Muhabere munkati...) Bütün kuvvetimi alıp 
yola çıktım. On atlı bütün kuvvetim... Bir de 
ben on bir... Yerler yaş, kaputlarımıza sarılıp 
yatıyoruz. Nöbet nöbet... Gece boyunca 
gözümü kırpmadım. Bütün kuvvetimi 
topladım tehlikenin kucağına gidiyorum, ama 
bilmiyorum hiçbir şey... Ne yapacağım? Nasıl 
başaracağım bu işi? Her an tehlikeyle karşı 
karşıyayız, önümü göremiyorum. Belki Haçin 
önlerine bile sağ yetişemeyeceğiz, On atlı ile, 
iki yüz çete ile başarabilinecek bir iş değil 
bu... Otuz bini aşkın Ermeni ver Haçin'de. 
Korkudan ve açlıktan çılgına dönmüş otuz 
bin kişi... Ben on kişilik kuvvetimi almış 
gidiyorum. Yukarda bütün umutlarını bana 
bağlamış insanlar var. Bekliyorlar... Haçin 
çevresinde aylardan beri dövüşen çeteler bir 
türlü inemediler aşağı, bir türlü alamadılar 
kasabayı... kendi kendilerini yönetiyorlar. 
Başlarında kimse yok. Doğan bey de başka 
cephelere gitti. Muharebe bir yerde değil ki... 
Çepçevre sarıldı Haçin, ama inemiyorlar. Çok 
yanlı düşünüp bir karara varmağa çalışıyo
rum. Neden inemediler? Haçin cephesinde 
dövüşenlerin çoğu Haçin'li. İçerde canı var 
çoğunun... Belki de bu yüzden inemiyorlar... 
Kadınlara, çocuklara işkence edilmesinden 
korkuyorlar... Teslim olsunlar istiyorlar. 
Kalenin tepesinde çarmıha gerilmiş gençleri 
görüyorlar, çekiliyorlar geri... Gelirseniz ötek
iler de böyle olacak demeye geliyor bu gös
teriler. Bir an önce bitirmek gerekiyor bu işi... 
Ama nasıl?

Sabah ortalık ışırken kayadan kayaya bir 
Türk askeri geldi yanımıza... Elinde bir 
tezkere var.

«Çabuk geliniz! Bizleri ya sağ bulur
sunuz, ya da ölü!

Feke Kaymakamı Ferruh»
Yollar tehlikeli diyor asker. Ben gece 

çıktım, kayalardan, tepelerden gizlenerek

ayırabilmenize 
olanak verir. 
Kendinizi değişik iş 
alanlarında 
geliştirmek hoşunuza 
gidiyorsa ve araştır
ma yapmayı, sürekli 
yeni şeyler öğren
meyi seviyorsanız, 
bu tip işler tam size 
göre olabilir. Üstelik 
bu sayede belki de 
size tam zamanlı bir 
iş fırsatı sunabilecek 
potansiyel firmalarla 
da tanışmış olur
sunuz.
Aynı zamanda şirket
lerin part time 
çalışanlara yönelik 
düzenlediği eğitimler
den de yararlanabilir, 
yeni beceriler 
edinebilir, bu sayede 
CV’nizi de zengin- 

leşti rebilirsiniz. Öte 
yandan dönemsel 
işler, daha sonra hay
ata geçirmeyi 
düşündüğünüz 
kişisel projelerinize 
daha fazla vakit 
ayırabilmeniz açısın
dan da iyi bir fırsat 
olabilir.
Eğer dönemsel, bir 
işte çahşıyorken siz
den istenenden daha 
fazlasını sunarsanız, 
tam zamanlı bir 
pozisyon oluştuğu 
zaman ilk tercih olma 
şansınız da yük
selmiş olur. Ancak 
işleri bölük pörçük 
değil tam olarak yap
maya ve etrafınızdaki 
insanların saygısını 
kazanmaya da 
çalışmalısınız.

geldim.
Tehlikeden korkup beklemek tehlikeyi 

davet etmek olacağına göre, tehlikenin 
üstüne yürüyüp bastıracağız onu. . 1 ,

On bir atlı dolu dizgin çıktılar yola. Az । 
sonra Feke'ye vardılar. . (

Halk dehşet içinde. Çevrelerini sardılar , [
hemen. Kaymakam Ferruh bey, Cezmi efendi >— 
ve tüm Feke'liler... M T j

Saim haçin'de...
Haçin önlerine gitti Saim bey... Çetel

erle dövüşüyor...
Buldum! dedi Tufan bey. Tamam 

tamam buldum!
Saim Kozanlı bir gençtir. Mert, dürüst ve J 

kahraman... Tüm Çukurova tanır onu...
Geçen harpteki kahramanlıkları dillerde 
dolaşıyor.

Oldu! diyor Tufan bey yine. Tamam! J 
Oldu!

Feke telgraf odasında toplanıldı. Kozan'a, 
Develi'ye, Göksün, Andırın, Aziziye, kayseri,,.] 
Her yana telgraflar çekildi.

«Saim bey Haçin tepesindedir. Düşmanı 
durdurmuştur... Herkes müftüleri kuman- I 
dasında silahlı, silahsız oraya doğru yola çık
mış... Siz de katılın! Zafer mutlaktır!»

Sora Tufan bey ve on atlı Haçin'e doğru 9 
yola çıktılar. Feke'den pek çok kişi katıldı I 
kendilerine.

15 Teşrinievvelde Tufan bey yanında üç jl I 
yüz, dört yüz kişiyle Haçin tepesine vardı. I

Sağdan, soldan durmadan geliyorlar.
Silah, taş, sopa ne buldularsa ellerinde... Her 
yandan yüzlerce kişi çıkmış yola. Saim adını I 
işiten katılmış gelenlere...

«Tehlikeden korkup beklemiyeceğiz.
Üstüne gideceğiz tehlikenin» diyor Tufan ■ 
bey.

Geliyorlar, durmadan geliyorlar. Saim'in i 
adını işiten sopasını kapıp çıkıyor yola.

Devamı Yarın...
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Saman nezlesinden kaçma yolları
I Polen mevsiminin 

*1 başlamasıyla birlikte 
. saman nezlesinde de 

artış başladı.
r Hapşırık, burun 

| kaşıntısı, burun akın
tısı ve burun tıkanık
lığı gibi belirtilerle 
ortaya çıkan saman

। nezlesi her 10 kişiden 
I 2'sinde görülüyor.

Polenlerden korunma 
yöntemleri:
Polen ve dış ortam 
mantarı gibi alerjenler 
alerjik rinit nedeni 
olarak sıklıkla 
karşımıza çıkmak
tadır. Bu alerjenler- 
den tümüyle kaçınma 
güç olsa da bazı 
pratik yöntemler 
uygulanabilir. Günlük 
polen ve mantar 
sporu miktarının ve 
duyarlı olunan aler- 

। jenin yılın hangi 
' döneminde yüksek 

olduğunu bilmek
I öı emlidir. Bunun 

için,
Au dönemlerde 

1 ı mkün olduğu 
kaı- ’r iç ortamda

I > almalı, evde ve 
। aıabada pencereler 

, । kapalı tutulmalıdır.
' Dış ortama çıkmak 

gerektiğinde maske 
| ve gözlük kullanımı 

önerilebilir.
-Sabahın erken saat
leri çiçek tozlarının 
ve diğer alerjenlerin 
havada daha yoğun 
olduğu zamanlardır. 
Bu saatlerde sokakta

olmamaya özen 
göstermek faydalı 
olabilir. Kuru ve 
rüzgârlı havalar da 
havadaki polen mik
tarının en yüksek 
seviyelere çıktığı 
iklim şartlarıdır.
-Polen yoğunluğunun 
fazla olduğu böl
gelere gidilmemelidir. 
-Evde ve arabada 
polen geçişine engel 
olan filtrelerin 
takıldığı ventilasyon 
sistemlerinin kul
lanımı yararlı olur.
-Dış ortamdan eve 
gelindiğinde elbiseler 
hemen değiştirilmeli 
ve duş alınmalı, bu 
sayede karşılaşılan 
polen miktarı azaltıl
malıdır.
-Giysiler üzerine 
çiçektozları yapışa
bileceği için dışarı 
aşılmamalıdır.
Ev içi alerjenleri için 
korunma yöntemleri: 
Ev içi alerjilerine ev 
tozu akarı, kedi, 
köpek, hamam 
böceği ve mantarlar 
olmakla birlikte bun
lar içinde en yaygın 

olanı ev tozu akarı 
alerjisi. Bu durum 
evin temiz veya pis 
olmasıyla yakından 
ilgili. Ev tozu akar- 
larında kurtulmak 
için;
-Kuş tüyü ve yün 
yastık ve yatak yerine 
sentetik olanlar tercih 
edilmeli, eğer yatak 
eskiyse değiştirilmeli 
-Yatak, yorgan ve 
yastığın özel dokun
muş kılıflarla kaplan
malı
-Yatak yorgan ve 
yastık kılıflarının her 
hafta 55 derece 
üzerinde ısıda yıkan
malı
-Saman nezlesi olan 
hastalar mümkün 
olduğu kadar temizlik 
yapmamalı, temizlik 
yapmaya mecbur 
kaldığında mutlaka 
maske takmalı 
-Temizlik esnasında 
evden uzaklaşılması 
ve temizlik bittikten 2 
saat sonra eve gir- 
ilmemeye dikkat 
edilmeli
-Temizlik yaparken 
toz kaldırılmamasına 

dikkat edilmeli(ıslak 
bezle toz alma, çırp
ma silkeleme şek
linde temizlik yapma
ma)
-Halılar tahta döşeme 
gibi diğer zemin 
kaplama malzemeleri 
ile değiştirilmeli.
Özellikle beton zemin 
üzerindeki halılar 
daha risklidir.
-Değiştirilemeyen 
halıların akarisidlerle 
(akarları öldüren 
kimyasal maddeler) 
temizlenmeli 
-Döşemeli 
mobilyaların deri, 
tahta veya vinil 
mobilyalarla değiştir
ilmesi iyi olur.
-Yün battaniye, yor
gan, hırka, kazak yer
ine sentetik dokuma 
ve kumaşlar kullanıl
malı.
-Yumuşak tüylü oyun
caklar yasaklanmalı 
veya sıcak su ile 
yıkanmalı veya derin 
dondurucuda 1 gece 
tutulmalı.
-Perdeler kolay yıkan
abilir kumaşlardan 
seçilmeli veya store- 
jaluzi tipi perdeler 
tercih edilmeli.
-Toz tutan malzemel
er kapalı dolapta sak
lanmalı.
-Evin içi her hafta çift 
kat torbası ve HEPA 
filtresi olan elektrikli 
süpürgeyle temizlen
meli.
-Ev içi nem oranının 

yükselmemesine 
çalışılmalı, bodrum
larda yaşamaktan 
kaçınılmalı.
Hamam böceği aler
jenleri için korunma 
yöntemleri: 
En önemli unsur ev 
ortamının temizlen
mesidir. Ortalıkta 
gıda artıklarının 
bırakılmamalı, mut
fakta bulaşık bırakıl
maması, temizlik 
yaparken çamaşır 
suyu kullanılmalı, 
etraf sık süpürülmeli, 
yatak ve perdelerin 
temizliğine dikkat 
edilmeli, çöpler evin 
dışında tutulmalı ve 
gıdaların sıkıca kap
atılmış kutularda sak
lanmasına özen gös
terilmeli.
Mantar alerjenleri için 
korunma yöntemleri : 
Mantar alerjisi 
yaşanılan binanın 
yaşı ve yapısı, 
bodrum katı olması, 
ısınma şekli, nem
lendirici ve klimaların 
kullanılması gibi 
çeşitli faktörlerden 
etkileniyor.
Mantarların en 
sevdiği ortamların 
rutubetli evler, 
bodrum katı, banyo, 
sauna, küvet ve 
lavabolar olduğunu 
unutmamak gerekiy
or. Ev için mantar
larını azaltmak için;
-Air conditioner veya 
nem gidericilerle iç 

ortam neminin azaltıl
malı
-Havalandırma fan
larının kullanılması, 
havalandırma ve 
klima filtrelerinin 
bakımının yapılmalı 
-Yemek pişirme ve 
duş alma sırasında 
ortam havalandırıl
mak
-Ev içindeki su 
kaçaklarının önlen
mesi ve sızdırmaz 
hale getirilmeli 
-Kapı ve pencerelerin 
kapalı tutulmalı 
-İç ortamlarda bitki 
bulundurulmamalı 
-Halıların kaldırılması, 
kaldırılamıyorsa sıkça 
temizlenmesi ve 
HEPA filtre kullanıl
malı -Silinebilir ve 
yıkanabilir duvar 
kâğıtlarının 
fungisidlerle silinip 
temizlenmeli 
-Fungisidler veya 
%10'luk çamaşır suyu 
ile mantar olan 
yüzeylerin silinmeli 
-Buzdolabı ve nem 
gidericilerin çamaşır 
suyu ile temizlenmeli 
-Elbiselerin kuru 
olarak dolaplarda 
muhafaza edilmeli 
-Kitap, kağıt, gazete, 
ayakkabı gibi mantar
lar için iyi bir ortam 
oluşturan eşyaların 
iyi havalandırılan 
odalarda tutulmalı. 
-Bodrum katlarında 
yaşamaktan 
kaçınılmalı.
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■ GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 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 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)1

■

i

■

Kaymakamlık 51310 51
Ç.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

i 
m

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

HASTANELER

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

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz • 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
18 EYLÜL 20Ö5 PAZARTESİ 

ENGİN ECZANESİ

KErfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2239 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri ; KÖRFEZ OFSET 

Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ALTAN TİCARET
Demirdöküm Doğalgaz Kombi - Doğalgaz Kazanları* Brülörler - Radyatör • Doğalgaz 

Sobaları - Spit Klimalar- Doğalgaz tesisat döşeme işleri - Her ÇeşitSıhhıTesisat 
40 YILLIK 

TECRÜBE ve 
GÜVEN

Evlere-işyerlerine-Sitelere 
Garantili Doğalgaz 
bağlama Hizmetleri 

ALTAN TİCARET 
İstiklal Caddesi No: 49 
Tel. 513 12 81 GEMLİK
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Kaymakamlık emriyle kapısı mühürlenerek çalışmaları durduruldu

Yasal olmayan kurs kapatıldı
Bir süre önce evlerden randevu alınarak, ziyaretlere gidilerek İngilizce kursu için kayıt yapılan 'Gelişim Eğitim’ isimli kurs merkezi kapatıldı.Yapılan çalışmaların 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izin alınmadığı ve yasal olmadığı gerekçesiyle yapılan ihbar sonucu ilgili kurs merkezi için soruşturma başlatılmıştı. Sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

20 Eylül 2005 Salı 25 YKr. (250.000 TL.)

Çalışma Bakanlığı 
eleman alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
müfettiş yardımcılığı ve uzman 
yardımcılığı görevlerine sınavla 
personel alacak. Müfettiş Yardımcılığı 
için istenilen şartlara uyan adaylar, 
25 Ekim 2005’e kadar başvuru 
yapabilecek. Haberi sayfa 8’de

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Kaymakamlık tarafından tören düzenlendi

Gaziler Günü kutlandı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Almanya seçimleri
Türkiye’nin yakından ilgilendiği Almanya 

seçimlerinde beklenen olmadı.
Sosyal Demokrat (SDP) tek başına iktidar 

bekleyen Merkel’i seçimin mağlubu ilan etti.
Türkiye düşmanlığı yapan, AB’ye 

Türkiye’nin girmesini engellemeye çalışan 
bizim sağcı partilerin kardeş partisi 
Hıristiyan Demokrat Birliği, CDU ve CSU 
‘nun hesapları tutmadı.

Seçimlerde bizim söylemimizle sağ ve 
sol oylar kafa kafaya..

Büyük ihtimal Schröder’in başkanlığında 
yeni bir koalisyon hükümeti kurulacak. SDP 
seçimlerde 34.2’lik oyu ile durumunu koru
masını bilirken, seçim öncesi ortağı Sol 
Parti yüzde 8.5 oy aldı.

Yeşiller ise 8.1’de kalma başarısını gös
terdi. Anketler Yeşiller’e bu kadar çıkacağını 
tahmin edemedi.

Önceki gece, Sol Parti lideri Oscar 
Lafontaine, SDP ile koalisyona gitmeyeceği
ni açıkladı.

Ancak, Hıristiyan Demokrat Birliğini de 
destekleyeceklerini söylemedi.

Almanya seçimlerinin galibi yine sol 
oldu.

Sol birlik Almanya da hükümeti kura
bilirse, Türkiye’ye yönelik politikalar 
değişmeyecek.

600 bin Türk Alman vatandaş, SDP’yi 
destekleyerek, sosyal demokratlara bir 
daha şans tanımada etkili oldular.

Türkiye karşıtı Hollanda, Fransa’ya bir de 
Almanya eklenmiş olsaydı, Türkiye’nin AB 
umutları bir başka bahara kalırdı.

Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen törene, Bursa Gaziler Derneği’nden 
misafir gaziler de katıldı. Törende konuşan Yüzbaşı Yücel Öztürk, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Millet Meclisi tarafından Gazilik ümranına layık 
görüldüğü 19 Eylül’ün her yıl Gaziler Günü olarak kutlandığını söyledi. 3’de

Bilgisayarlar öğretmenlerin elinde kaldı
'Her Öğretmene 
Bir Dizüstü 
Bilgisayar' 
kampanyasına 
katılan öğretmenler 
isyanda.
Bilgisayarlarının

bozuk çıktığını 
söyleyen 
öğretmenler 
para iadesi 
istiyorlar.
48 aya kadar vadeli 
bilgisayar kredisi

kullanabildiği 
kampanyanın ilk 
etabında 100 
bin öğretmenin 
bilgisayar 
sahibi yapılması 
hedeflenmişti.

75 bin dizüstü 
bilgisayar dağıtıldı. 
Ancak dağıtımla 
birlikte şikayetlerde 
ortaya çıkmaya 
başladı.
Haberi sayfa 7’de

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

Haftada İki il

Donla koşan Milliler....!

Yasal olmayan 
kurs kapatıldı

Atatürk barajının Kahta kıyılarında iki genç 
boğuldu.

Biribirilerine sarılarak sularda kaybolan bu 
gençler 20-25 yaşlarında idi.

Federasyon yaptığı açıklamada ikisinin de 
'Milli Sporcu' olduğunu söyledi.

Bizler adlarını duymamıştık , triatlon koşu - 
yorlarmış.

( TRİATLON : 10 km. koşacaksın sonra 1,5 
km. yüzeceksin sonundada 40 km. bisiklete 
binip yarışacaksın. Yarışmada üç ayrı disiplinle, 
biribirine ters kasları çalıştıracaksın.)

Gazetede resimlerini gördüm. Menderes 
Çoban ve Ali Esmer...

Üzerlerinde milli mayo yoktu. Basit bir şort 
vardı. ( Don bu don )

Federasyon bir mayoyu dahi çok görmüş.
Resmi açıklamalar ikisininde milli sporcu 

olduğunu söylüyor.
Mersinli inşaat işçisi babanın oğlu Menderes 

Çoban.
Ali Esmer'se, yarışmada 64 numara, Urfa'nın 

bir köyünden garibim...
Ayaklarına geçirdikleri donla yarışmaya 

giren veya girdirilen 'Milli Sporcularımız'.
Spor sayfalarındaki öteki sporculara bakın

ca biraz şaşırıyoruz.
Onların yaptıkları işte milliydi gerçi .alınan 

üç puandan sonra ne kadar milyar prim alacak
tan yazılıyor çiziliyor. Büyük jeepler hediye 
ediliyor.

Milli takım teknik direktörüne 100 milyar, 
şoförüne 10 milyar verilince

Kahta'da boğulan 'Milli sporcuya* MAYO ala
cak para kalmıyordu.

Her şey ay-yıldız içindi. Öyle söyleniyordu.
Bu çocuklar sakın o yaman kış vakitlerinde 

okula ulaşmak için karlı tepeleri aşan çocuklar 
olmasın. Onları unutmamız adına yarışıyorlar 
belkide.

Karakalem 64 yazısı ve ayaklarında don
larıyla. Transfer parası -primler hediyeler 
almadan. Sen söyle ey Federasyon, 
Almanya'ya gidersek primler ne kadar olacak ? 
Şimdiden bunun hesabını yapıyor 'Millilerin'...!

Hani her şey ay-yıldız içindi. Doğru konuşun, 
taşıdığınız formaya yakışmıyor.

Bu yazıyı yazmamızın aslında bunlarla ilgisi 
yok. Neye olsun ki.

Devletin malı deniz yemeyen domuz. Yiyin 
efendiler yiyin ama bu gariplere de bir mayo 
alında ,'Milli Sporcu' olarak donla yarışmasınlar.

Federasyon yanlarına bir küçük kurtarıcı 
motor koyamamış, ödenek yokmuş.

Tabidir ki olamaz, bu masrafa dağlar dayana
maz, Federasyon nasıl dayansın..

Bütün bunları niye yazdım, biribirlerine 
sarılarak öldüler bilin istedim.

Hepsi bu. Bir hikaye..

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

Seyfettin SEKERSÖZ

Bir süre önce 
evlerden randevu 
alınarak, 
ziyaretlere 
gidilerek İngilizce 
kursu için kayıt 
yapılan ‘Gelişim 
Eğitim’ isimli 
kurs merkezi 
kapatıldı.
Merkezinin 
İzmit'te olduğu 
öne sürülen ve 
Gemlik'te İngilizce 
eğitim vermek 
üzere, öğrenci 
kayıtları başlatan 
‘Gelişim Eğitim’ 
isimli kurs merkezi 
ilçede faaliyet 
gösteren bir 
İngilizce kurs 
merkezi tarafından 
şikayet edilmişti. 
Yapılan 
çalışmaların 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
izin alınmadığı 
ve yasal olmadığı 
gerekçesiyle İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
İlçe Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na 
yaptığı ihbar 

sonucu ilgili 
kurs merkezi için 
soruşturma 
başlatılmıştı. 
Yaklaşık 2 yıl 
önce İl Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
verildiği öne 
sürülen anket 
yapma belgesi 
ile okullara

giderek, 
öğrencilerin 
.kimlikleri ve 
ev adreslerini 
alan kişilerin 
İstiklal 
Caddesi
1 Nolu Aralık’ta 
kiraladıkları iş 
yerinde öğrenci 
kayıtlarına 
başlamışlardı. 
Telefon ile

■j’UbjjİJ
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, 

Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
üAd öürJa İş?

is -J lNcöî ÖÖ -
Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

evlerden randevu 
aldıkları
ileri sürülen kurs 
merkezi elemanları, 
evlerde bağlantı 
kurdukları 
ailelerden
155'er YTL kaparo 
aldıkları ve
600 bin YTL 
civarında da 
senet imzalattıkları 
ileri sürülüyor.

Bazı velilerin 
dikkatini 
çekerek 
sağda solda 
konuşmaları 
neticesinde 
işin boyutu 
ortaya çıkınca 
öğrenciler ilçede 
faaliyet gösteren 
başka bir 
İngilizce 
kursuna 
yönlendirilmişti. 
Geçtiğimiz

hafta sonunda 
soruşturmanın 
tamamlanmasıyla 
birlikte ilgili 
kurs firması 
Kaymakamlık 
emriyle kapısı 
mühürlenerek 
çalışmaları 
durduruldu.
"Usulsüz ve 
izinsiz özel 
dershane 
açarak faaliyette 
bulundukları" 
gerekçesiyle 
kapatılan 
Gelişim Eğitim 
isimli Kurs 
Merkezi için 
bağlantı kuran 
öğrenciler 
Gemlik'te 
faaliyet gösteren 
başka bir 
İngilizce 
kursuna yön
lendiriliyorlar.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Kaymakamlık tarafındah tören düzenlendi

Gaziler Günü kutlandı
Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen törene, Bursa Gaziler Derneği’nden misafir gaziler de katıldı. 
Törende konuşan Yüzbaşı Yücel Öztürk, Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Meclisi tarafından 
Gazilik ünvânına layık görüldüğü 19 Eylül’ün her yıl Gaziler Günü olarak kutlandığını söyledi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik 
Kaymakamlığı'nın 
düzenlediği, 
Gaziler Günü 
dün düzenlenen 
törenle kutlandı. 
Törene Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
As. Vet Okl. 
ve Eğt Merk. 
ve Garnizon 
Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay Özen Şenyiğit, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı - 
Ayhan Aygün, 
siyasi parti 
temsilcileri ile 
ilçede bulunan 
gaziler katıldı. 
Saat 11.oo de 
Atatürk Anıtı’na 
sunulan çelenklerle 
başlayan törende, 
saygı duruşunun 
ardından İstiklal 
Marşı okundu.

Törende Yüzbaşı 
Yücel Öztürk 
tarafından günün 
anlamını belirten 
bir konuşma yapıldı. 
Öztürk, Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 
Millet Meclisi 
tarafından 
Gazilik pnvanına

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle, dün Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

layık görüldüğü 
19 Eylül’ün 
her yıl Gaziler 
Günü olarak 
kutlandığını 
söyledi.
Geçtiğimiz 
yıllarda az sayıda 
gazinin katılımıyla 
yapılan

Gaziler Günü 
kutlamalarına 
bu yıl Bursa'dan 
da "katılım oldu. 
Bursa Gaziler 
Derneği’nden 
misafir gazilerin 
de katıldığı törenin 
ardından
Merkez Komutanlığı

bahçesinde 
kokteyl verildi. 
Kokteyl'de 
Garnizon 
Komutanlığı 
tarafından 
gazilere ikramda 
bulunuldu.
Bol bol askerlik 
anıları tazelendi.

Kendilerine 
gösterilen yakın 
ilgiden mutlu 
oldukları 
gözlerinden 
okunan gaziler, 
kokteyl sonunda 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı

Topçu Kurmay 
Albay Özen 
Şenyiğit, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ve Askeri 
erkanla birlikte 
hatıra fotoğrafı 
çektirmeyi ihmal 
etmediler.
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Bursaspor Defterleri Umurbey Abdullah Fehmi İlköğretim Okulu öğrencilerine dağıtıldı,

Öğrenciler: ‘En büyük Bursaspor’ dedi
I 
t

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Bursaspor
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katkılarıyla bastırılan 
Bursaspor defterleri 
Umurbey Abdullah

Fehmi İlköğretim 

Okulu öğrencilerine 
dağıtıldı.

Taraftar Derneği ile 
Umurbey 
Belediyesi’nin

ENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları
' ip Ağ
* Fanya
* Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
< Kürek
✓ Çapa
✓ Macun
✓ Galvenizli çivi 

TMC sintine pompası

* wiijt!iııdpdt!İltWııytJiı

llırksın
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Defterlerin 
bastırılmasına destek 
veren Belediye 
Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'i ziyaret eden 
Gemlik Bursaspor 
Taraftar Derneği 
Başkanı Selim 
Pulat ile yönetim 
kurulu Belediye 
olarak verilen 
destekten dolayı 
kendisine teşekkür 
ettiler.
SINIFLAR 
BURSASPOR 
DİYE İNLEDİ 
Bastırılan defterleri 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 

Okuluna getiren 
Bursaspor 
taraftar Derneği 
yöneticileri ile 
Başkan Güler, 
Okul Müdürü

Ahmet Duran 
Polat ile birlikte 
sınıflan gezerek 
öğrencilere 
dağıttılar.
Defterleri çok 
beğenen öğrenciler 
hepbir ağızdan 
"En büyük 
Bursaspor" diye 
yaptıkları 
tezahüratla artık 
Bursaspor'u 
tutacaklarını 
söylediler.
Yaklaşık 300 adet 
çizgili ve kareli defteri 
sınıflan gezerek 
öğrencilere dağıtan , 
Başkan Güler ile 
Bursaspor dernek 
yöneticileri aynı 
dağıtımı katkıda 
bulunulması 
durumunda 
Gemlik'te de yapabile
ceklerini söylediler. ,



Umurbey Abdullah Fehmi İlköğretim Okulunun bahçesi belediye ve hayırsever vatandaşlar tarafından onarıldı

Havaalanı gibi okul bahçesi
Seyfettin SEKERSOZ

Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulunun bahçesi 
adeta helikopter pisti 
gibi oldu.
Belediye ile bazı 
hayırsever kişilerin 
de katkılarıyla 
yaz boyunca onanma 
alınan okul ile 
bahçesi dört dörtlük 
duruma getirildi.
Önceki yıllarda 
bazı yerleri mıcırla ‘ 
kaplanarak, 
öğrencilerin 
çamurda kalmaları 
için çalışmalar 
yapılsa da yeterli 
olmamıştı.
Okulun bahçesinde 
bir araya gelen

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet 
Duran Polat ve 
okul öğretmenleri 
ile Belediye 
Meclis üyeleri 
tamamlanan 
çalışmalardan 
mutlu olduklarını 
dile getirdiler. 
"Gemlik’te çok 
iyi eğitim veren 
okullardan 
biriyiz" diyen 
Belediye 
Başkanı Güler, 
okulun yapılan 
onarımlardan 
sonra sadece 
bahçesinde sorun

yaşandığına 
dikkat çekerek 
"Belediye hayırsever 
kişiler işbirl iğiyle 
okulun bahçesine

renkli kilitli parke 
taşı döşettirdik. 
Bundan sonra 
öğrencilerimiz 
çamurda

kalmayacaklar" 
şeklinde 
konuştu.
Abdullah Fehmi 
İlköğretim

Okulu daha 
önce çatı ve 
iç onarımları 
yapılarak yepyeni 
hale getirilmişti.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

D . DOÖALGAZ
Buderus

kazan
<|S|SÂİİ> KALORİFER TESİSATI 

llı^s-—  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
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Gaziler Giinii'nii unuttular

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dün kutlanan 
Gaziler Günü 
nedeniyle, 
düzenlenen 
törene katıl
mayan bazı 
siyasi partiler 
tepki gördü. 
Mecbur kalındığı 
için katılmak 
durumunda

bulunulan 
bayram ve 
kutlama 
törenlerinin 
dışında kalan 
Gaziler 
Günü'nü 
unutarak 
katılmayan 
siyasi partiler 
törene katılanlar 
tarafından 
"Gaziler bu

siyasi partileri 
ilgilendirmiyor 
mu?" dediler.
Törene 
katılarak 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunan 
iktidar partisi 
AKP ile Ana 
muhalefet 
partisi CHP'nin 
başkan ve 
yöneticilerinin

yanı sıra 
/sadece

Anavatan 
Partisi 
başkan ve 
yönetimi ile 
DSP ilçe 
başkanları ve 
yöneticilerin 
bulunması 
dikkat çekti. 
Ailesinde ve 
yakınları içinde

mutlaka 
bir gazinin 
bulunduğu 
toplumumuzun 
eğlence 
programlarına 
gösterdikleri 
yakın ilgiyi böyle 
anlamlı gün için 
göstermemeleri 
ise merak 
konusu oluyor.

Bursa’da trafik 1 
şebekesine 8 tutuklama
Araçları kaza yapmış 
gibi gösterip sahte 
raporlar düzenley
erek sigorta şirket
lerini dolandırdıkları 
öne sürülen 
şüphelilerinden 
8'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Mali Büro 
Amirliği'nden alınan 
bilgiye göre, sigorta 
şirketlerini dolandır
mak amacıyla 
aralarında polislerin 
de bulunduğu 
28 kişilik şebekeden 
8 kişi çıkarıldığı 
mahkemece tutuk- 
landı.2'sinin savcılık
tan serbest 
bırakıldığı şüpheli
lerden Fuat S., Ümit 
G., Selman Y., 
Hamza B., Onur C., 
Murat Y., Levent C. 
ve Halil E. tutukla
narak cezaevine 
gönderilmişti.
Şüphelilerden 6*sı da 
soruşturma evrak-' 
larının tamamlan

masının ardından 
bugün sabah saat- \ 
terinde adliyeye gön- 
derildi.Şüphelilerin 
aynı plakalı araçlarla ‘ 
değişik tarihlerde, 
farklı illerde trafik 
kazalanna karıştık
ları, polis 
memurlanmn ise 
kazalara para 
karşılığı rapor 
düzenledikleri tespit 
edilmiş, Bursa, 
Ankara İzmir, 
Kocaeli, Sakarya ve 
Manisa illerinde 
gerçekleşen her 
kazada farklı sürücü 
adresleri bildirildiği, 
aynı evrak ve. 
fotoğraflarla İhtiyarı 
Mali Mesuliyet 
Sigortası ve aracın 
kaskosundan para 
alındığı ortaya 
çıkarılmıştı.
Sanıklar hakkında, 

"Cürüm işlemek için 
teşekkül oluşturma, 
resmi evrakta sahte
cilik, rüşvet ve nite
likli dolandıncılık" 
suçlarından işlem 
yapıldı.

RAMAZAN YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

BÎR GÜNDE TESLİM EDİLİR

32 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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E'den okullara elet uyarış
Okulların açılmasıyla 
birlikte her okul 
idaresinin farklı öğren- 
ci kıyafeti uygula
masından kaynaklı 
çok sayıda şikayet 
gelmesi, Milli Eğitim 
Bakanlığı'm tedbir 
almaya yöneltti.
Milli Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. 
Necat Birinci, 'person
el* öğretmen ve öğren
ciydik: kiyafetleri' 
isimli bir genelge 
yayımladı. Müsteşar 
Birinci, daha önce 
yayınlanan genelgeler 
ve ilgili bakanlık 
mevzuatının dışına 
çıkıldığı yönünde 
basından ve öğrenci 
velilerinden şikayetler 
geldiğini hatırlattı.
Tüm okullarda birlik
teliğin olması için 
okulca belirlenen 
kıyafetler önceden 
velilere duyurularak, 
herfirmadan temin 
edici; şekilde seçimler 
yapılacak.

Okul arması ve rozeti 
gibi malzemeler zorla 
aldıttırılmayacak. Okul 
idareleri okul aile bir
liklerine ek gelir temin 
etme yoluna, bu yönde 
gitmeyecek. Öğrenci 
kıyafetleri öncelikli 
olarak ekonomik, 
sade, kişiye yakışan 
ve pedegojik esaslara 
uygun olacak. Yine 
eşofman, rozet ve 
okul arması gibi 
malzemelerde okul 
idareleritoplu alıma 
gidemeyecek. Veliler 
ve öğrenciler kıyfet- 
lerinalınmasında 
belirli: firmalara- yön- 
lendirilemeyecek. Her 
okul kendisine aitr okul 
kıyafetinin bir örneğini 
sergileyecek. 
Öğretmenler, kılık 
kıyafetlerine özen 
gösterekek, öğren
cilere örnek olacaklar. 
Öğretmenlerin kıy afet
leri sade, düzenli ve 
temiz olacak. Her okul 
rehberlik birimince

velileri kıyafet 
konusunda bilgilendi
recek.
Müsteşar Birinci, özel
likle son zamanlarda 
öğrencilerin kıyafetler 
konusunda yanlış giy
imler sergilediklerini 
belirterek, gömleğin 
pantolon^ üzerine 
çıkarılması, kravatın 
bel hizasında bağlan
ması, gömlek 
yakasının altından 
baolanmavıo;atkı aibi 
boyuna takılmasına 
dikkat edilmesini iste
di. Kızlarda genelge 

gereği artık, eteklerini 
belden kıvırmak 
suretiyle etek boy- 
larınıdiz üstünden 
çok yukarılara çeke
meyecek. Birinci, bu 
konuda okullarda 
olumsuz örneklere 
rastlandığını bildirdi 
ve genelge kapsamın
da tüm okrullarda 
öğretmenler 
kurullarının toplanıp 
personel öğretmen ve 
öğrencilerin yönet
meliklerin okunmasını 
ve uyarılmaları gerek
tiğini belirtti.

Otomotiv ihracatında

Türk ekonomisinin 
lokomotifi haline 
gelen otomotiv sek
törünün ihracatı, yılın 
8.5 aylık döneminde 
yüzde 26.3 oranında 
artarak, 8 milyar 903 
milyon dolara ulaştı. 
Sektörün ihracatı, 
geçen yılın aynı döne
minde 7 milyar 47 
milyon dolarda 
kalmıştı.
Uludağ İhracatçı 
Birlikleri HlİEh veri
lerinden derlenen bil
giye göre, 1 Ocak-15 
Eylül döneminde, 

ihracat kalemleri 
arasında binek oto
mobiller 2 milyar 992 
milyon 206 bin dolar 
ile ilk sırada yer aldı. 
Bunu, otomotiv yan 
sanayii ve eşya taşı
maya mahsus motor- 
lutaşıtlar izledi.
En fazla ihracat artışı, 
demiryolu taşıtlarında 
gerçekleşirken, trak
törler, hava ve uzay 
taşıtları, tanklar ve 
zırhlı savas taşıtları 
ile özel amaçlı diğer 
çekicilerde  ̂ihracat 
geriledi.

Hava nasıl olacak? Verilen bilgisayarlar 
öğretmenlerin elinde kaldı

Sağanak yağışlar 
bugünden ı itibaren 
Trakya'dan yurda 
giriş yapıyor. Hafta 
boyunca yurdun 
batısı sağanak 
yağışlı. Hava 
sıcaklığr yağış 
alan yerlerde 4 
derece azalacak. 
Sonbahar yağ
murları etkisini 
gösteriyor, 
sağanak yağışlar 
bugünden itibaren 
Trakya'dan giriş 
yapıyor. Hafta 
hay,unca- yurdun 
batısında sağanak 
yağış bekleniyor. 
Hava sıcaklığı yağış 
alan yerlerde 4 
derece azalacak. 
İstanbul cuma 
gününekadar 
sağanak yağış altın
da, İzmir çarşamba 
ve.perşembe, Ankara 
ve Antalya ise yalnız

ca, perşembe günü' 
yağışlı,.. Hava sıcak
lığı yarından; itibaren 
yağış alan yerlerde 4 
derece azalacak.
BUGÜN Marmara ve 
Batı Karadeniz'de 
sağanak yağış 
görülecek. Doğu 
Akdeniz ve 
Güneydoğu 
Anadolu’da hava 
açık, diğer yerlerde 
parçalı bulutlu... 
ÇARŞAMBA günü 
Marmara, Batı

Karadeniz'in; kıyı kes- 
imh Ege'nin kuzeyi 
ve kıyı bölgeleri, ile 
Batı. Akdeniz'de 
yağış var. Kars 
çevresinde de yağış 
bekleniyor.
PERŞEMBE günü ise 
yağışlar etki alanını 
genişletiyor.
Marmara, Ege, 
Akdeniz, İç 
Anadolu'nun kuzeyi 
ile Batı ve Orta 
Karadeniz günü 
yağışlı geçirecek...

'Her Öğretmene Bir 
Dizüstü Bilgisayar' 
kampanyasına 
katılan öğretmenler 
isyanda.
Bilgisayarlarının 
bozuk çıktığını 
söyleyen öğretmen
ler para iadesi istiy
or,.
"Her Öğretmene Bir 
Dizüstü Bilgisayar" 
kampanyasında 
öğretmenlerin 
şikayet sesleri yük
seliyor. Milli Eğitim 
Bakanlığı'na (MEB) 
yöneltilen "bilgisa
yarların iddia 
edildiğinin aksine 
piyasa fiyatının altın
da olmadığı” iddi
asının ardından 
şimdi de dağıtılan 
bilgisayarların, bir 
kısmının arızalı çık
ması öğretmenlerin 
tepkisine neden 
oldu, ihaleyi alan 
Toshiba firmasryetk- 
ilileri sorunun

Almanya'dan karay- 
oluyla getirilen ürün
lerin' yolda hasar 
görmesinden kay
naklanabileceğini 
ifade ederken, 
ödeme yapan öğret
menlerin bir kısmı 
paralarının iadesini 
istiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı 
devlet okullarında 
576 bin, özel okullar
da 40 bin öğretmen, 
üniversitelerde de 
77 bin öğretim ele
manı olmak üzere 
yaklaşık 700 bin 
öğretmeni "dizüstü " 
bilgisayar sahibi 
yapmak için geçen 

mayısta kampanya 
başlatacağını duyur
du. Toshiba, Casper 
ve Data Teknik 
arasından dağıtıcı 
firma Toshiba;seçil
di. isteyen öğret
menin Vakıfbank'tan 
48 aya kadar vadeli 
bilgisayar kredisi 
kullanabildiği kampa
nyanın, ilk etabında 
100 bin öğretmenin 
bilgisayar sahibi 
yapılması hedeflendi. 
75 bin dizüstü bil
gisayar dağıtıldı. 
Ancak dağıtımla 
birlikte şikayetlerde 
ortaya çıkmaya 
başladı.
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Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
müfettiş yardımcılığı ve 
uzman yardımcılığı 
görevlerine sınavla per
sonel alacak. İşte 
bakanlığın aradığı 
şartlar...
Bakanlığın konuya 
ilişkin ilanı, Resmi
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Gazete'de yayımlandı. 
Buna göre, Müfettiş 
Yardımcılığı için iste
nilen şartlara uyan 
adaylar, 25 Ekim 2005'e 
kadar başvuru yapa
bilecek.
Yazılı sınav, 14-15 
Kasım günlerinde 
Bakanlık merkez 
binasında 
yapılacak. Yazılı sınav
da başarılı olanlar, 
daha sonra açıklanacak 
tarihte sözlü sınava 
çağrılacak.
Bakanlık, ayrıca açık 
bulunan "genel idari 
hizmetleri" 
sınıfından 5 uzman 
yardımcısı kadrosuna, 
sınavla uzman yardım
cısı alacak.
Uzman yardımcılığı için 
6 Ekim'e kadar başvuru 
yapılabilecek.
Yazılı sınavı 22 Ekim'de 
yapılacak, başarılı olan
lara sözlü sınav 
tarihi ve yeri bildirile
cek. 1) SINAVA GİRİŞ 
KOŞULLARI: 
a) Devlet Memurları 
Kanununun 48.mad- 
desinde yazılı genel 
koşullan taşımak, 
b) En az dört yıllık 
lisans eğitimi veren 
Hukuk, İktisat, Siyasal 
Bilgiler, İşletme, İktisa
di ve İdari Bilimler 
Fakülteleri ile bunlara 
denkliği yetkili makam
larca kabul edilen yerli 
veya yabancı eğitim 
kurumlanndan birini 
bitirmiş olmak, 
c) Sağlık durumu her 
türlü yolculuk ve iklim 
koşullarına elverişli 
olmak, 
d) Kasıtlı olarak işlen
meyen suçlar dışında 
hürriyeti kısıtlayıcı bir 
ceza ile hükümlü olma
mak, e) Yapılacak 
inceleme sonucunda, 
sicil ve karakteri 
bakımından 
Müfettişliğe alınmasına 
engel bir hali bulunma
mak (inceleme 
sonuçları gizli tutulur), 
f) Bu sınava daha önce 
birden fazla katılmamış 
olmak, g) 2005 Ocak 
ayının birinci gününde 
30 yaşını geçmemiş 
olmak, h) A Grubu KPS 
Sınavında (KPSSP 89) 
puan türünde 80 ve 
daha çok puan almış 
olmak ve başvuran

adaylar arasında 
yapılacak puan sırala
masında ilk 90 kişi 
arasında yer almak, 
2) GEREKLİ BELGEL
ER: a) Oturma adresi 
ile sınava hangi 
yabancı dilden gire
ceğini belirtir başvuru 
dilekçesi, b) Kendi el 
yazısı ile yazılmış öz 
geçmişi, c) Nüfus cüz
danının onaylı örneği, 
d) Diploma veya 
bitirme belgesinin aslı 
veya onaylı örneği, 
e) Askerlik hizmetinin 
yapılmış veya ertelen
miş olduğuna ilişkin 
belge, f) Cumhuriyet 
Savcılığından alınmış 
sabıka kaydı, 
g) 3 adet vesikalık 
fotoğraf, h) Sağlam ve 
yolculuk koşullarına 
dayanıklı olduğuna 
ilişkin Sağlık Kurulu 
raporu (yarışma 
sınavını kazandıktan 
son»^» verilebilir)., 
ı) Geçerliliğini 
yitirmemiş A Grubu 
KPS Sınavlarına ilişkin 
Sınav Sonuç 
Belgesinin aslı veya 
noterce onaylanmış 
örneği, 
3) SINAV ŞEKLİ VE 
KONULARI:
Sınav yazılı ve sözlü 
olmak üzere iki 
bölümde yapılacaktır. 
Yazılı sınavda başarılı 
olanlar sözlü sınava 
çağrılacaktır. Yazılı ve 
sözlü sınavlar aşağıda
ki konulardan yapıla
caktır. A-İş ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku (İş 
Kanununun Genel 
Hükümleri ile İş 
Sözleşmesine İlişkin 
Hükümleri, Sosyal 
Sigortalar, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığı 
Kanununun Karşılanan 
Risklere İlişkin 
Hükümleri), Sosyal 
Politika (Sosyal 
Ekonomi), 
B-lktisat (İktisadın 
Genel Esasları, İktisadi 
Doktrinler, Para, Banka, 
Milli Gelir, Gelir 
Dağılımı, İstihdam, 
Yatırım, Kalkınma ve 
Uluslararası Ekonomik 
İlişkiler), 
C- Hukuk: 
a) Anayasa ve İdare 
Hukukunun Genel 
Esasları, Türkiyenin 
idari Yapısı, İdari Yargı, 

b) Ceza Hukukunun 
Genel Esasları, 
c) Ceza Muhakemeleri 
Usulü Hukukunun 
Genel Esasları, 
d) Medeni Hukuk ve 
Borçlar Hukukunun 
Genel Esasları, 
D-Maliye (Maliye 
Biliminin Genel 
Esasları, Kamu 
Mâliyesi, Maliye 
Politikası, Türk Vergi 
Sistemi, Bütçe), 
E- Genel Muhasebe, 
Bilanço, Ticari Hesap 
ve İşletme İktisadı, 
F- Yabancı Dil 
(İngilizce, Fransızca 
veya Almanca), 
G- Kompozisyon 
4) SINAV TARİHİ VE 
YERİ:
Yazılı sınav 14 ve 15 
Kasım 2005 günlerinde, 
İnönü Bulvarı, No:42, 
Emek-Ankara 
adresinde bulunan 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Rşkanljöı 
Merkez Binasında 
09:30-12:30 ve 14:00- 
17:30 saatleri arasında 
yapılacaktır. Yazılı 
sınavda başarılı olanlar 
Teftiş Kurulu 
Başkanlığınca son- ‘ 
radan bildirilecek târi
hte sözlü sınava 
çağrılacaktır.
5) BAŞVURU ŞEKLİ VE 
SÜRESİ:
Sınava katılmak için 
2.maddede belirtilen 
belgelerin en geç 25 
Ekim 2005 günü mesai 
bitimine kadar Teftiş 
Kurulu Başkanlığına 
teslim edilmiş olması 
gerekmektedir. Bu tari
hten sonra yapılacak 
başvurular, postadaki 
gecikmeler ve eksik 
veya geçersiz belgeler
le yapılan başvurular 
dikkate alınmayacaktır. 
Gerekli koşulları 
taşıyanlara fotoğraflı 
“Sınava Giriş Belgesi” 
verilecek, sınavlara bu 
belge ile birlikte resmi 
makamlarca verilmiş 
kimlik belgesi gösteril
erek girilecektir.
6) BAŞVURU ADRESİ: 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, 
İnönü Bulvarı, No:42, 
B-Blok, Kat:3, Emek- 
ANKARA
Tel: (0312) 296 61 88

’KK’nın wı ikIib imıfc
Irak'ın kuzeyinde 
yuvalanan bölücü 
örgüte yönelik askeri , 
operasyonun sinyal
lerini veren, ABD yöne
timi, örgütün Avrupa 
kaynaklı mali desteğini 
kesmek için ilk 
adımı attı 
Amerikalı komutanlar
dan sonra ABD Maliye 
Bakanlığı’ndan uzman
lar heyetinin Ankara’ya 
gelerek bu konuda 
görüşmelerde bulun
duğu ortaya çıktı. 
Türkiye ve ABD yet
kilileri, PKK’nın 
Avrupa’daki para 
trafiği konusunda 
ellerindeki tüm bilgileri 
paylaştı. Türkiye’nin 
sunduğu bilgilere göre 
PKK Avrupa’daki uyuş
turucu kaçakçılığından 
ve haraçlardan yılda 
40 milyon dolar gelir 
elde ediyor.
ABD’nin Ankara 
Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı Nancy 
McEldovvney ABD’nin 
atacağı adımlarla ilgili 
ilk bilgileri dün 
Dışişleri Müsteşar 
Yardımcısı Nabi 
Şensoy’la görüştü.

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ ”5'
* Marshall, Akçalı inşaat boyalan
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri
* Kat Kaloriferi
* Doğalgaz Sobası

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

McEldovvney yaptığı 
açıklamada, terörle 
mücadele yönteminin 
değişik boyutları ola
cağını ancak gizlilik 
ilkesi açısından daha 
detaylı bilgi vermesinin 
mümkün olmadığını 
söyledi. PKK er
başlarından Murat 
Karayılan’ın ‘ABD biz
imle masaya otursun’ 
açıklaması için 
McEldovvney 
‘Biliyorsunuz ki, 
teröristlerle görüşme
yiz’ açıklamasında 
bulundu. Lagendijk: 
Öcalan’m miadı doldu! 
Avrupa Parlamentosu- 
TBMM Karma 
Parlamento 
Komisyonu Eşbaşkanı 
Joost Lagendijk,

‘Kürtler yeni bir dönem 
başladığını idrak 
edemiyorlar. Bu yeni 
dönemde PKK’ya ihtiy
acımız yok’ dedi.
Türk gazetecileri soru
larını cevaplayan AP- 
TBMM Karma 
Parlamento 
Komisyonu Eşbaşkanı 
Joost Lagendijk, şöyle 
dedi: ‘PKK Kültlerin 
siyasal sisteme dahil 
olmasını istemiyor. 
Çünkü bu PKK’nın 
sonu olur. Umuyorum 
ki Kürtler içinden 
siyasi partiler çıkar. Bu 
şiddeti bitirir ve 
PKK’nın sonu olur. 
Öcalan geçmişte kaldı, 
umarım demokrasi 
çerçevesinde yeni Kürt 
siyasi liderleri çıkar.’
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Schröder, hükümetten emin
Almanya Başbakanı 
Gerhard Schröder, 
seçim sonuçlarının, 
ülkede Sosyal 
Demokrat Parti'ye 
(SPD) ihtiyaç duyul
duğunu gösterdiğini 
söyledi. SPD, sol 
parti dışında tüm 
partilere koalisyon 
görüşmeleri önerdi. 
Schröder, SPD 
başkanlık divanı 
toplantısından sonra 
Berlin'de yaptığı 
açıklamada, kendi 
yönetimi altında yeni 
bir hükümet kurula
cağından emin 
olduğunu belirterek, 
"Seçim sonuçları, 
SPD gibi büyük bir 
partiye ihtiyaç duyul
duğunu gösterdi. Bu 
isteği gerçekleştire

‘Türkiye için nimet olabilir’
Almanya'daki seçim
leri Hristiyan 
Demokrat lider 
Angela Merkel için 
bir yenilgi olarak 
ifade eden dünya 
basını, "Sonuç, 
Türkiye için bir nimet 
olabilir" yorumlarına 
yer verdi. 
Almanya'da dün 
yapılan ve Hıristiyan 
Demokratların çok az 
bir farkla en yüksek 
oy oranına ulaştığı 
genel seçimlerin 
sonuçlarına dünya 
basınında çeşitli 
yorumlar yapıldı. 
LİBERATİON: 
GÖRÜLMEMİŞ ŞEY 
Fransa’nın önde 
gelen gazetelerinden 
Liberation ise, Alman 
seçimlerin sonucu 
için "görülmemiş 
şey" ifadesini kul
landı. Alman seç
menlerinden üçte 
birine yakın bir 
bölümünün en büyük 
iki parti için oy kul
lanmadığına dikkat 
çeken gazete, 
Başbakan 
Schröder’in 
güçlendirilmiş hisset
tiğini, Merkel’in de 
hayal kırıklığını 
gizlemediğini belirtti. 
BERLİNER ZEİTUNG: 
MERKEL’İN 
KORKTUĞU BAŞINA 
GELDİ
Alman gazetesi

ceğiz” dedi.
SPD, Birlik partiler
ine (CDU/CSU), Hür 
Demokrat Parti'ye 
(FDP) ve Birlik 
90/Yeşiller Partisi'ne 
koalisyon 
görüşmeleri teklif 
etti. Sadece Sol Parti 
ile görüşülmeyeceği 
açıklandı.
Dışişleri Bakanı 
Joschka Fischer de 
Hıristiyan Demokrat 
Birlik partisi (CDU) 
Genel Başkanı 
Angela Merkel’in 
yönetimi altında 
görev yapamaya
cağını belirterek, 
Birlik partileri ve Hür 
Demokrat Parti (FDP) 
koalisyonunu olası 
görmediğini ifade 
etti.

Berliner Zeitung, 
seçimi Merkel için bir 
yenilgi olarak değer
lendirirken birkaç 
hafta önce seçimin 
Merkel’in çantasında 
keklik gibi 
görüldüğünü anım
sattı. Gazete, "Angela 
Merkel’in korktuğu 
başına geldi.Sosyal 
Demokratlar ile koal
isyon kurması için 
büyük bir baskı altın
da olacak" yorumunu 
yaptı.
VVASHINGTON 
TIMES: MERKEL 
DAHA İYİ BİR 
SONUÇ UMUYORDU 
VVashington Times 
gazetesi, Hristiyan 
Demokrat lider 
Angela Merkel’in az 
bir farkla da seçim
lerden önde çıkması
na rağmen 
Schoeder’in koalisy
on ortaklarından 
birinin desteği 
olmadan hükümet 
kuramayacağını 
belirtti. Gazete, 
seçimlerde en çok 
zararı Alman halkının 
gördüğünü belirterek 
"Almanlar dün gece 
Başbakanlarının kim 
olacağını bilmeden 
uyudular" yazdı. 
GUARDIAN: ALMAN
LAR ÜLKELERİNİN 
GELECEĞİ 
KONUSUNDA 
BÖLÜNDÜ

Şimdilik büyük parti
lerin koalisyon 
konusunda karar 
vermeleri gerektiğini 
kaydeden Fischer, 
"Ne olacağını bek
leyip görelim" diye 
konuştu.
FDP Başkan 
Yardımcısı Andreas 
Pinkwart ise başkan
lık divanı toplantısın
da, SPD ve Yeşiller

İngiliz Guardian 
gazetesi, seçimler
den, Almanlar’ın, 
ülkelerinin geleceği 
konusunda bölün
müş oldukları sonu
cunun çıktığını belirt
ti. Haberde, 
Haziran’da 21 puan 
geride olan 
Schröder’in "kanlı bir 
boksör gibi son ana 
kadar vazgeçmediği" 
ifade edildi.
TIMES: SONUÇ 
İNGİLTERE’Yİ HAYAL 
KIRIKLIĞINA 
UĞRATTI 
İngiliz The Times 
gazetesi, açıkça ifade 
etmemesine rağmen 
İngiltere Başbakanı 
Tony Blair’in 
Almanya seçim
lerinde radikal 
reformlar gerçek
leştirebileceğine 
inandığı Hristiyan 
Demokratları destek
lediğini belirtti. 
Gazete, yetkililerin 
sonucun olumlu yanı 
olarak ise, Türkiye ile 

ile koalisyon 
görüşmeleri yapma
ma kararı aldıklarını 
söyledi.
Sol Parti de hiçbir 
partiyle koalisyon 
yapmak istemediği
ni, SPD ve 
Yeşiller'den oluşacak 
bir azınlık hüküme
tine de dışardan 
destek vermeyeceği
ni açıkladı.

müzakerelerin daha , 
sorunsuz olabileceği 
şeklinde gördüklerini 
ifade etti.
DİE PRESSE: ALMAN 
TOPLUMUNUN KAFA 
KARIŞIKLIĞINI YAN
SITIYOR 
Avusturya’nın Die 
Presse gazetesi de, 
Alman seçimlerinin 
sonucunun 
ekonomik reform 
arzusu ile değişim 
korkusu arasında 
bölünmüş bir 
toplumun kafa 
karışıklığını yansıt
tığını yazdı.
DİE WELT: ALMAN 
HALKININ SORUN
LARININ FARKINDA 
MI?Alman Die Welt 
gazetesi de, Alman 
halkının ülkenin 
sorunlarının farkında 
olmayabileceğini 
belirterek, bu sorun
ları "işsizlik yüksek 
borçlanma, yetersiz 
eğitim ve sosyal 
güvence çıkmazı" 
olarak sıraladı.

Kuzey Kore nükleer 
silahlardan vazgeçiyor
BM Atom Enerjisi 
Direktörü 
Muhammed 
ElBaradei bugün 
yaptığı açıklamada 
BM silah denetçi
lerinin mümkün olan 
en kısa zamanda 
Kuzey Kore'ye dön
mesinin şart 
olduğunu söyledi. 
ElBaradei, Kuzey 
Kore'nin yardım ve 
güvenlik sözlerinin 
verilmesi karşılığın
da nükleer silahların
dan vazgeçeceğini 
söylemesinin ardın
dan bir açıklama 
yaptı. ElBaradei, 
gelişmeyi mem
nuniyetle 
karşıladığını 
belirterek, "Ne kadar 
erken dönersek o 
kadar iyi olur" dedi. 
Kuzey Kore, BM 
Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı 
(UAEA) silah 
denetçilerini Aralık 
2002'de sınır dışı 
eıTnrş ve f ay sonra 
da UAEA'nın silah 
denetimlerine yetki 
veren nükleer 
silahların yayılması
na önleme anlaşması 
NPT'den çekildiğini 
ilan etmişti. 
Kuzey Kore'nin nük
leer silah çalışmaları 
2 yıldır uluslararası 
arenada bir kriz

BAY MUSTAFA ÖZALP 
EMLAK’TAN

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama 

Hizmetleri 
Daire, Zeytinlik, Villa 
Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ 

İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, 
Kaloriferli. LÜKS EŞYALI 

120m2 Asansör ve Kaloriferli, 
I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)
Yeni Devlet Hastanesi Altı______

Eski Pazar Cad, 100 m2 Dükkan
Bgğ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 Dükkan

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik 
Trafik, Kasko Dask, Sağlık ve 

Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.
ŞEKER SİGORTA 

Afac/de ÖZALP
3 24 74 Fax: S14 1O 21 
GEMLİK / BURSA

*

3

1

3

haline gelmişti. 
Kuzey Kore'nin bazı 
yardım ve güvenlik 
garantilerinin ver
ilmesi halinde nük
leer silahlarından 
vazgeçeceğini açık
laması, başta ABD 
olmakla üzere Kuzey 
Kore'nin nükleer 
silahlarından endişe 
duyan ülkelere rahat 
bir nefes aldırdı. 
Tarafların uzlaşma 
sağladığı anlaşmaya 
göre ABD Kuzey 
Kore'nin egemen
liğine saygı duyacak 
ve Kuzey Kore'ye 
saldırmayacak. 
Kuzey Kore olası bir 
Amerikan saldırısına 
karşı atom bombası 
geliştirme programı
na devam ettiğini 
savunuyordu. 
Anlaşmaya taraflar 
arasında geçen 1 
haftalık yoğun müza
kereler sonucunda 
varıldı. Müzakerelere 
Kuzey Kore, Güney 
Kore, Çin, Japonya, 
Rusya ve ABD'den 
temsilciler katıldı. 
Tarafların vardıkları 
anlaşmaya göre, 
Kuzey Kore bütün 
nükleer silahlarından 
vazgeçecek, NPT'ye 
geri dönecek ve 
ülkesine BM silah 
denetçilerinin dön
mesine izin verecek.

oum.uk
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Erdoğan Almanya
seçimlerini değerlendirdi

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Almanya'daki seçim 
sonuçlarının Türkler 
üzerinden yapılan 
olumsuz propagan
daların ve AB'den 
Türkiye'ye imtiyazlı 
ortaklık verilmesi 
konusunun ne denli 
olumsuz bir netice 
doğurduğunu ortaya 
koyduğunu vurgu
ladı.
Başbakan Erdoğan, 
Trabzon'a 
hareketinden önce 
Esenboğa 
Havaalanın'da 
gazetecilerin 
Almanya'daki seçim
lerle ilgili sorularını 
cevapladı. Alman 
halkının seçim kam
panyası başladığı 
andan itibaren açık
lanan kamuoyu 
araştırmalarına ne 
denli ilgi gösterdiği 
ve kampanya 
sürecinin, anket neti- 
cilerimn aksine 
Başbakan Schröder 
tarafından gayet iyi 
değerlendirildiğinin 
seçim sonuçları 
ile ortaya çıktığını 
belirten Erdoğan, 
"Tabi bu arada 
Türkler üzerinden 
yapılan olumsuz pro
pagandaların,

Vatan ayrılık kabul etmez’
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral 
Hilmi Özkök, üniter 
yapıyı tartışmaya 
açanlarla mürteci 
grubun her zamanki 
gibi karşılarında Türk 
Silahlı Kuvvetleri'ni 
bulacaklarını bildirdi. 
Orgeneral Özkök, 
Gaziler Günü 
dolayısıyla yayım
ladığı mesajda, gazi
lerin, ulus olma bil
incini oluşturan 
temel değerlerin ve 
ulus olarak sahip 
olunan şanlı 
geçmişle arasında 
olması gereken 
güçlü bağın en 
önemli halkalarından 
birini oluşturduğunu 
vurguladı.
Özkök,"Özellikle 
'etnik milliyetçilikle' 
ulusal kimliğimizin 
ve üniter yapımızın 

j ayrıştırılmaya ve biz-

hele hele AB'ye 
Türkiye'nin imtiyazlı 
ortaklık konusunun, 
üyelik konusunun ne 
denli olumsuz bir 
netice doğurduğunu 
ortaya koyan bir 
kampanya" diye 
konuştu.
Almanya'yı içerden 
izleyenler için süpriz 
olarak ortaya çıkan 
bir netice olduğunu 
kaydeden Erdoğan, 
bu sonucunun 
siyasetçileri de 
düşündürmesi ve 
siyasetçilerin örnek 
alması gereken bir 
sonuç olduğunu dile 
getirdi. Schröder'in 
iktidar partisi lideri 
olmasına rağmen 
başarılı bir kampa
nya sürdürdüğünün 
söylenebileceğini 
kaydeden 
Erdoğan, seçimlerin 
hemen hemen 
başa baş sonuç
landığına işaret etti.

leri bir arada tutan 
ortak değerlerimizin 
aşındırılmaya 
çalışıldığı bir ortam
da, siz gazilerimizin 
varlığı ve ifade ettiği 
anlam, bizlere ayrı 
bir güç vermektedir" 
dedi. Vatanın, 
"Hiçbir kayıt ve şart 
altında ayrılık kabul 
etmez bir kütle' 
olarak kabul edildiği
ni" belirten 
Orgeneral Özkök, 
mesajında şu 
görüşlere yer verdi: 
"Bu mutlu günde 
şunu önemle ifade 
etmek isterim ki, t 
ulusun ve ülkenin 
bütünlüğünü ve 
üniter devlet yapısını 
tartışmaya açan 
çevrelerle; son gün
lerde yaşanan 
gelişmeleri fırsat bil
erek, gerçek dinle 
hiçbir alakaları

İki hafta sonra bir 
bölgede daha yapıla
cak seçimlerle 
sonuçların başa baş 
konumuna iyice 
gelmiş olacağını 
ifade eden Erdoğan, 
bu sonuçla 
Schröder'in kazan
mış olabileceğine 
dikkat çekti. 
Erdoğan, "Gerek 
Alman halkı gerek 
Alman demokrasisi 
için hayırlı olmasını 
diliyorum. AB süreci 
için de inanıyorum ki 
hayırlı bir netice 
ortaya çıktı" 
şeklinde konuştu. 
Başbakan Erdoğan, 
açıklamaların 
ardından Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 
Çevre ve Orman 
Bakanı Osman Pepe 
ile birlikte saat 
13.45'te Trabzon’a 
hareket etti.

olmadığı halde, İslam 
dinini sapık amaçları 
için kötüye kulla
narak halkımızı 
yanıltmaya çalışan 
ve hatta daha da ileri 
giderek kendilerini 
Türkiye Cumhuriyeti 
ile açık bir hesaplaş
ma içinde gösteren 
mürteci grup, her 
zamanki gibi 
karşılarında bütün 
toplumsal güçleri ve 
Türk Silahlı 
Kuvvetlerini bulacak
lar ve hiçbir zaman 
habis emellerine 
ulaşamayacaklardır.'

70 milyon insanın
kardeşliği bozuluyor
Cumhuriyet Hlak 
Partisi (CHP) Genel 
Başkanı Deniz 
Baykal, terör olay
larının nitelik 
değiştirdiğini, 
Türkiye'de yaşan son 
terör olaylarının gün
lük siyasi akış içinde 
geçiştirilemeyeceğini 
belirterek, terör 
konusunu görüşmek 
üzere TBMM Genel 
Kurulu'nu 
olağanüstü toplan
tıya çağırdıklarını 
söyledi.
70 milyon insanın 
kardeşliğinin bozul
mak istendiğini kayd
eden Baykal, "Belli 
bir amaç uğruna, 
planlı olarak terör 
uygulanıyor. Bu terör 
olayları 3 Ekim'de

Hükümetin tavrını 
eleştiren, Irak'tâki 
olayların terörü 
beslediğini kaydeden 
Baykal, Türkiye'de 
yasaları uygulayacak 
siyasi bir, irade 
olmadığını savundu. 
Baykal, ABD'nin 
Türkiye üzerinden 
sevkiyat yaptığını 
öne,sürdü. Baykal, 
başbakanın sözlerine 
de değinerek, niyet
lerinin bekçiyi 
dövmek değil, 
değiştirmek 
olduğunu söyledi. 
CHP Grubu, bugün 
TBMM'de toplandı. 
Genel Başka Baykal, 
Meclis Genel 
Kurulu'nun toplan
masından önce par
tisinin grup toplan
tısındaki konuş
masında, olağanüstü 
toplantının 
Türkiye'nin bugünü 
ve geleceği açısın
dan büyük önem 
taşıdığını kayded
erek, TBMM'nin, ana 
muhalefetin, tüm 
siyasi partilerin üzer
lerine düşeni yapmak 
zorunda olduğunu 
söyledi.

Körfez
ABONE OLDUNUZ MU?1

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Türkiye'de terörün 
tavır değiştirdiğini, 
eskiden güvenlik 
güçlerine yönelik 
hareket varken, 
şimdi doğrudan 
vatandaşa dönük 
terör olayları yaşan
maya başladığını dile 
getiren Baykal, 
"Türkiye ağır bedel 
ödeyerek, bu nok
taya geldi. Şimdi, 
karayollarına, tren 
yollarına mayınlar 
döşeniyor.

Turizm bölgelerini 
panik ve korku 
ortamına çekebilmek 
için patlamalar 
yapılıyor. 17 ayrı 
kentinde 20'den fazla 
büyük terör olayı 
meydana geldi. Bu 
durumun hızla art
ması anlayışı herkesi 
kaygılandırıyor. 
Böyle bir manzarayla 
karşı karşıyayız. 
Türkiye'de yaşanan 
terörün niteliği 
değişmiştir. Halkı, 
milleti, insanlarımızı 
doğrudan terör çatış
masının parçası 
haline getirmeye 
dönük provakasyon- 
lar sergilenmeye 
başlamıştır" diye 
konuştu.
"70 MİLYON İNSANIN 
KARDEŞLİĞİ BOZU
LUYOR" 
Son terör olaylarını 
hatırlatan Baykal, 
normal insanların, 
terörün bir parçası 
haline getirilmeye 
çalışıldığını, olayların 
Karadeniz'e kadar 
yaygınlaştırılmak 
istendiğini söyledi. 
Baykal, "Konu kon

trol edilebilir olmak
tan çıkıyor. Halkı işin 
içine çekmeye 
başlıyor. Bu plan
lanıyor. Çatışmalar, 
gerginlikler oluyor. 
Terörü, tek tek insan
ları doğrudan etk
ileyebilecek toplum
sal süreç haline 
getirilmek isteniyor. 
Sistemli bir planın 
parçası bunlar" dedi. 
CHP'nin bu manzara 
karşısında sorumlu
luk duygusu içinde 
hareket geçtiğini 
ifade eden Baykal, 
Türkiye'de büyük 
yanlışlıklar 
yapıldığını belirtti. 
"Refah kaybının, 
haksızlıkların zaman 
içinde telafisi 
mümkündür. Ama 
70 milyon insanın 
kardeşliğini 
bozarsanız, bunu 
telafi etmek mümkün 
değildir. Terör 
konusunu, hiçbir 
şekilde günlük 
siyasetin parçası 
haline getirmedik" 
diyen Baykal, "Terör 
mücadelesi parti 
mücadelesi değildir. 
Hepimizin ortak 
mücadelesidir. 
Bugün iktidarda olan 
kaybolup giderler, 
muhalefette olanlar 
iktidar olabilirler. 
Bu nedenle sorumlu
luk duygusu içinde 
hareket etmeliyiz. 
Terör hepimizin ortak 
sorunudur.
Yanlışlıkları dile 
getirmeyi günlük 
siyaset anlayışı için 
burada değiliz" 
diye konuştu.
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Derbi’de gözaltına alınan 28 kişi serbest Bdrbarosca
Barbaros BALMUMCU

Turkcell Süper 
Ligi'nde dün 
Beşiktaş ile 
Fenerbahçe arasında 
İnönü Stadı'nda 
oynanan derbi maçta 
gözaltına alınan 
41 kişiden 28'i 
serbest bırakılırken, 
13 çocuk da aileler
ine teslim edildi. 
Fenerbahçe'nin 
2-1 kazandığı derbi 
maça Beşiktaş seyir-

cisi gibi bilet alarak 
girdikleri anlaşılınca 
dışarı çıkartılarak 
Beşiktaş Polis 
Merkezi'ne götürülen 
41 Fenerbahçeli 
taraftarın kimlik 
tespitleri yapıldı. 
Bu kişilerden 
28'i, ifadeleri 
alındıktan sonra 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın talimatıy
la serbest bırakıldı.

FIFA ve UEFA’dan hakemlerimize görev
FIFA ve UEFA, 
Selçuk Dereli ile 
Cem Papila'yı ekim 
ayında oynanacak 
karşılaşmalarda 
görevlendirdi.
Selçuk Dereli 12 " 
Ekim Çarşamba 
günü 2006 Dünya 
Kupası 
Elemeleri'nde 
oynanacak 
Lüksemburg- 
Estonya karşılaş
masını yönetecek. 
Futbol 
Federasyonu'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, Selçuk Dereli 
12 Ekim Çarşamba 
günü 2006 Dünya

Kupası 
Elemeleri'nde 
oynanacak 
Lüksemburg- 
Estonya karşılaş
masını yönetecek. 
Dereli'nin yardım
cılıklarını ise 
Muhittin Gürses ile 
Bahattin Duran 
yapacak.
Bu karşılaşmanın 
4. hakemi ise İsmet 
Arzuman olacak.
Cem Papila da 7 
Ekim Cuma günü 
Litvanya-Sırbısıan 
Karadağ Ümit Milli 
takımları arasında 
yapılacak 
mücadelede düdük

çalacak. Bu karşılaş
manın yardımcı 
hakemleri olarak 
Adil Sinem ile

Bülent Gökçü, 4. 
hakem olarak ise 
Aytekin Durmaz 
açıklandı.

Özdemir: Moral kazandık
Fenerbahçe İkinci 
Başkanı Nihat 
Özdemir, Beşiktaş’ın 
saha ve seyircisi 
önünde oynamanın 
ve BJK İnönü 
Stadı'nda galip gel
menin kolay 
olmadığını söyledi. 
Özdemir Fener 
taraftarının stada 
gelmesi ile ilgili 
olarak da şöyle 
konuştu:

Özdemir, yaptığı 
açıklamada, 
Beşiktaş’ın saha ve 
seyircisi önünde 
oynamanın ve BJK 
İnönü Stadı'nda 
galip gelmenin kolay 
olmadığını 
belirterek, "Bu 
maçta seyircimiz de 
yoktu. Beşiktaş 
taraftarı takımını çok 
iyi destek veriyor. 
Ancak iyi oynayarak

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, 

çerez temin edilir.
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

(0.224) 513 06 70
(0.537) 491 31 30

galip geldik. Bu gali
biyet lig ve Avrupa 
Şampiyonlar Ligi 
maçlarımız için 
moral motivasyonu
muzu artırdı.
Takımdaki uyum da 
bizi sevindirdi" diye 
konuştu.
Fenerbahçeli 
taraftarların derbi 
maça gelmesiyle 
ilgili olarak Nihat 
Özdemir, şunları 
kaydetti: 
"Seyircilerimizin 
stada gelmesi, 
kulübün bilgisi 
dahilinde değildir.

Onlar münferiden 
maça gelmiştir.
Stada gelip, orada 
grup kurmalarından 
dolayı gerginlik oldu. 
Vali bey hemen 
gerekli önemleri 
aldırdı. Herhangi bir 
olay yaşanmadı." 
Özdemir, karşılaşma
da yapılan küfürlü 
tezahüratlara karşı 
olduklarını her 
zaman söylediklerini 
ifade ederek, "Bizim 
stadımızda sahaya 
yabancı madde 
atılmıyor, küfür 
edilmiyor. Dedi.

12 Dev Adam (Türkiye - Litvanya)
Bu maçın neticesini gördükten sonra, 

üzülmemek elde değil.
Efes Kupası’nda ve Fransa’da yapılan 

4’lü tunuvada seyrettiğimiz 12 dev 
adamlardan hiç eser yoktu.

Litvanya istediği gibi oynadı. Bir ara 
skorun aradasıhdaki fark 20 sayıya kadar 
çıkmıştı.

Son periyotta biraz canlanır gibi olan 
takımımız neticede 84’de karşı 75 mağlup 
oldu. Maçın sonuna kadar seyretmek dahi 
istemedim ama madem bir iki satır yaza
cağım, seyretmek mecburiyetinde kaldım.

Üzüldüğümü söyleyebilirim.
Türkiye - Bulgaristan

Bu maçta son dakikaya kadar 12 adam 
ların Litvanya maçından farksız bir görün
tü verdi. 4 .*

Bu maçta son periyodu kadar mağlup 
getirir. Dev adamlar son periyota kadar 
mağlup gibi oldu. İbrahim’in attığı 2 defa 
3’lük ve çok kritik bir zamanda Hidayet7in 
sahneye çıkışı maçın uzamasına sebep 
oldu. Beş dakikalık uzatmada takımımız 
çok iyi müdafa, biraz isabetli şutlarla 
Bulgaristan’ı skorla yendik.

Pazar günü saat 22.oo’de Hırvatistan 
ile karşılaşacaklar.

İlk Derbi
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi güzel 

oyundan sonra Fenerbahçe’nin oldu.
İlk yarıda etkili olmayan Beşiktaş, ikin

ci yarı gol için bastırdı.
30 metreden Beşiktaş’lı Kleberson’un 

füzesi ile beraberliği yakaladı. Bu gol 
vuruş bakımından şaheserdi.

Fenerbahçe’de Anelka’yı alkışlamak 
lazım.Tek forvet nasıl oynanır? Onu çok 
güzel gösterdi.

Kontra alıp götürüp attığı şut bu kadar 
güzel olur.

Beşiktaş öteki maçlara nazaran iyi 
mücadele etti.

Herkes bu maç Fener’in mağlubiyeti ile 
biter diye düşünürken , 90 dakikasının 
sonuna doğru Beşiktaş’ın golü ve 
Turncay’ın ileri ver kaçıyla attığı akıllı 
golle Fenerbahçe galip duruma geldi.

Bu gol de, öteki gollerden hazırlanış ve 
yapılış bakımından akıl doluydu.

Fenerbahçe Hobre ile bir penaltı 
kaçırdı. Nobre topu dışarıya attı.

Fenerbahçe’de Anelka istenilen duru
ma yavaş yavaş geliyor.Önümüzde Milan 
maçı var. Bu tür Fenerbahçe biraz olsun 
bizi ümitvar etti.

Sevgili Volkan, senin gibi kaleci 30 
metreden atılan o firikiki yakalardı. Çünkü 
o topu takip etmen mümkündü.

Firikikte çok güzeldi.
Bursa

Bursaspor tam gaz yoluna devam ediy- 
or.Önceki gün oynadığı zorlu duplasman 
maçında Körfez engelini kayıpsız kapattı.

Bursa , beraberliği koruduğu takdiroe 
geldiği Süper Lig’e çıkacağını tahmin 
ediyorum.

ABONE OLDUNUZ MU?

Kgrfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Anne ■ babaları sigara 
içen çocuklar horluyor

Emmy ödülleri ı 
sahiplerini buldu

İsviçreli ve İngiliz 
bilimadamlarının 
yaptığı araştırmaya 
göre, sigara içen 
anne ve babaların 
çocukları horluyor. 
İsviçre'nin Bern 
Üniversitesi öğretim 
görevlisi Claudia E. 
Kuehni'nin İngiliz 
meslektaşlarıyla 
yaptığı araştırma, 
sigara ile çocukların 
horlaması arasında
ki ilişkiyi ortaya 
koydu. Araştırma 
çerçevesinde 1-4 
yaşında 8 bin 700 
çocuk, 6-9 yaşına 
gelene kadar 
izlendi.
Araştırmacı Kuehni, 
1-4 yaşında hor
layan çocukların 6-9 
yaşına geldiklerinde 
de horlamaya 
devam ettiklerini 
belirterek, horla

manın erkek çocuk
larında daha fazla 
görüldüğüne dikkat 
çekti.
Çocuklarda horla
maya neden olan en 
önemli etkenin 
sigara dumanı 
olduğu kaydedildi. 
Araştırma sonuçları
na göre, hem annesi 
hem de babası 

sigara içen çocuk
lardaki horlama 
oranı, birinin sigara 
içmesine göre iki 
kat daha fazla.
Bilimadamları, 4 
yaşın altında olan 
ve sürekli horlayan 
çocukların mutlaka 
uzman hekime 
götürülmesi gerek
tiğini vurguladılar.

57'nci Emmy ödül
leri sahiplerini 
buldu. Drama 
dizisinde "Lost 
(ABC)", komedi 
dizisinde ise 
"Everybody Loves 
Raymond (CBS)" 
ödüle layık görüldü. 
Mini dizi alanında 
ödülü "The Lost 
Prince (Masterpiece 
Theatre)" alırken, 
TV filmi alanında 
ödülü "Warm 
Springs (HBO)" 
kazandı.
En iyi aktör ödülü 
drama dizilerinde 
James Spader'a 
(Boston Legal, 
ABC), komedi 
dizisinde Tony 
Shalhoub'a (Monk, 
USA) verildi. Mini 
dizi veya tiyatro 
dalında en iyi aktör 
ödülü ise Geoffrey

(Lackavvanna Blues, 
HBO) verildi.

Rush'un (The Life 
and Death of Peter 
Sellers, HBO) oldu. 
En iyi aktris 
ödülüne, drama 
dizisinde Patricia 
Arquette (Medium, 
NBC), komedi 
dizisinde ise Felicity 
Huffman (Desperate 
Housevvives, ABC) 
layık görüldü. Mini 
dizi veya film dalın
da ise bu ödül S. 
Epatha Merkerson'a

H AÇ İ N
Yazan : Zebercet COŞKUN
«Saim umumi harpte pek çok kahraman

lıklar göstermiş. Çukurova'nın göz bebeği. 
Böyle biriyle yan yana dövüşmeyi çok ister
dim. Umumi harpten sonra onu aramış, bula
mamıştım. Ailesini bile doğru dürüst görme
den kendini seven arkadaşlarıyla yine ceph
eye çıkmış. İşte şimdi karşımda Saim. 
Haçin'i alırsak bu Saim'in sayesindedir... 
Onun adına toplandı bunca insan... 
Durmadan geliyorlar...»

16 Teşrinievvel'in akşamına sürdü hazır
lıklar.. Tufan bey cepheleri dolaşıyor, gerekli 
emirleri veriyor. Gece hücumu yapılacak... 
Meşaleler, Silahlar ve tenekeler dolusu gaz 
yağı. Tümü hazır. Haçin tam daire şeklinde 
kuşatıldı. Dairenin her yanından ortaya 
doğru saldırılacak. Kaçış noktası ki bu bir 
tanedir ve Hamurcu Gediği kayasının 
orasıdır, burayı Saim bey yönetecek. Çeteler
le, askerlerle, köylülerle tek tek konuşuyor 
Tufan bey. Onları dövüşe hazır tutmak iste
diği...

Adın ne?
Süleyman. 
Nerelisin?

- Hacınlı...
Haçinli ha? Neden buradasın sen? 

Neden buralardasın? Neden yaşıyorsun? 
Soyun, sülalen gitti, sen burada topun ardı
na gizlenip oturuyorsun, öyle mi? Gürlüyor 

| tufan beyin sesi. Gözünü kırpmadan bakıyor 
Süleyman'ın yüzüne. Öleceksin! Ölmen 
gerekiyor. Hepimiz ölmek için toplandık 
buraya. Öleceğiz ve Haçin'i kurtaracağız! Bu 
gece ölmeğe iniyoruz ve de ne kadar öldüre
bilirsek o kadar öldüreceğiz!..

Her biri ile ayrı ayrı konuştu Tufan bey. 
Güç veriyor gücünü yitirene...

Öleceğim! diyor Süleyman. Bu gece 
öleceğim. Ama Hacını da bırakmayacağım 
onlara. . i

Ölmemiz gerekiyor!.
Ben kolayına ölmem... Ölmeden önce 

öldüreceğim! diyor yanındaki, kısa boylu 
sarışın bir adam. Çok Ermeni öldüreceğim, 
hem de kolayına ölmeyeceğim! Haso derler 
kendisine. Kürt Haso... Süleyman'dan büyük
tür yaşı. Karısı, Çoluk çocuğu Haçin'de 
kalmış. Gece gündüz onları sayıklar. 
«Hüseyin!.. Mehmet!.. Haşan! Ayşe! 
Fadime.. Hasanım yedi yaşında... Mehmet 
dokuzunda. Fadime memedeydi... Onları bul
madan ölmem ben! Onları görmeden.. Onları 
kurtarmadan...»

Gece yarısına doğru başladı saldırı. 
Dairenin her yanından ortaya doğru iniyorlar. 
Önde Haçin'in yerlileri... Tufan bey böyle ter
tipledi. Çeteler onların ardında; sopalı, taşlı, 
baltalı köylüler de onların ardında. Uğultuyla 
iniyorlar aşağı.

Süleyman'la Kürt Haso yan yana koşuyor
lar. Saldırı her yanda birden başladı. 
«Allah! Allah!» sesleri gökleri tutuyor. 
Süleyman ve Kürt Haso yan yana ölmek için 
koşuyorlar. Korkmuyorlar, bir coşkunluk var 
içlerinde. Ölmek için ve de öldürmek için... 
Kendilerini kaybetmişler, bağırıyorlar... 
Ellerinde çıralar alev alev... Bazıları tenekel
erle gaz taşıyor ellerinde. Kasabanın ilk 
evlerine serpmeğe başladılar gazları... 
Ardından çıraları fırlatıyorlar evlerin üstüne... 
Bu iniş bir başka iniş. Dokuz aydın Haçin 
çevresindeler.. Dokuz aydır sürüyor dövüş. 
Biraz iniyorlar,sonra çıkıyorlar. Alamıyorlar 
Haçin'i... Karşıda otuz bin Ermeni kale gibi... 
Her gün, her yanda dövüşülüyor, ama 
alamıyorlar kasabayı. Aşağı inemiyorlar. 
Oldukları yerde sayıyorlar dokuz aydır. Bir 
günde her şey değişiverdi. Köylerden,

dağlardan inen binlerce insan var. Sopalar, 
kazmalar, taş, silah ne buldularsa.. Daha da 
geliyorlar... Bu güçlendiriyor çeteleri... sonra 
Tufan bey... Bir başları var şimdi. Ona 
güveniyorlar... Öl! dedi, ölecekler. Ölmeğe ve 
de öldürmeğe gidiyorlar. Durum başka 
şimdi... Çılgınca bir coşkunluk var yürek
lerde. Silah sesleri, çığlıklar, ateş... Yangın 
her yanı sarıverdi. Karanlık gecenin içinde 
Haçin bir büyük ateş olmuş, göklere çıkıyor 
alevler... Sokaklarda, çığlıklar, koşuşmalar... 
Karanlıkta dövüşülüyor, ölüyor her iki yan
dan da bir çok insan, ama Ermeniler adım 
adım çekiliyorlar... Ahlamıyorlar ileri... Dağlar 
dopdolu... Meşaleler ışıl ışıl sarmış, tepeleri. 
Gelenlerin ardı arkası yok. İnsan değil bun- <> 
lar, ateş iniyor tepeden. Tüm Haçin'i sardı bu 
ateş, Türkler ilerledikçe ateş de yürüyor üst
lerine üstlerine...

İsmail sabaha karşı Kirkot mahallesine 
ulaştı. Sokaklarda dövüşe, dövüşe, vura 
öldüre yol açtı kendine. Ortalık ışıyordu. Her 
günkü saatinde... Hiçbir şey olmuyormuş 
gibi... Sokaklar ceset dolu, sokaklarda kan... 
sokaklarda dövüş ve yangın yürüyor sokak
tan sokağa. Kirkot mahallesinin alt başına 
varmış alevler, hala gaz serpiyorlar evlere. 
Gün pembe pembe ışıyor. Gökyüzü pembe, 
dağlar bile pembe bu sabah. Yaprak, ağaç, 
toprak hep kızıl!., taşlar kan renginde, 
evlerde kızıl alevler... Tüfekler patlıyor, kimi 
yerde süngü süngüye...

İsmail evlerini gördü. Kafesler inik, 
perdeler kapalı. Koşarak yokuşu çıktı. Kapı 
önünde iki üç kişi öldürdü. Bilmiyor kim 
olduklarını, tanımıyor. Omuz vurup açtı 
kapıyı.

«Evimizin içi karanlık daha, merdivenler 
loş... Gece çıkmamış buradan. Neden 
geldim, neden girdim eve pek bilmiyorum. 
Düşünce diye bir şey yok şimdi, her şey 
kendiliğinden oluyor. Koşmak, vurmak, 
öldürmek... Devamı Yarın..» i
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Aspirini gece 
almakta fayda var

'W Sıjlılı Sigortası tutmaz1
Yatmadan önce alı
nan aspirinin yük
sek tansiyonu 
düşürdüğü sap
tandı. Ispanya'da 
yapılan bir araştır
maya göre; gece 
alınan aspirin 
sabahtan daha 
olumlu etki 
yapıyor.
Vigo Üniversitesi'n- 
den bir araştırma 
ekibinin bu sonuca 
ulaşan ilk bilimsel 
çalışması 328 kişi
den ve yaş ortala
ması 44 olan 
3 ayrı grup üzerinde 
yapıldı.
Yüksek Tansiyonu 
Düşürüyor
Tansiyon hastaların
dan oluşan gruplar
dan birincisine hiç 
aspirin verilmezken, 
ikinci grubun her 
sabah, üçüncü 
grubun ise geceleri 
aynı dozda aspirin 
alması istendi.

Körfez ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Tansiyonları 
ölçülerek çizelgelere 
döküldü. 3 ay 
sonunda ortaya 
çıkan tabloya göre, 
geceleri aspirin kul
lananların tansiyon 
sorunu önemli 
ölçüde azalırken, hiç 
kullanmayan grup 
düşük tansiyon 
problemi yaşadı. » 
Gündüz aspirin ver
ilenlerin ise yüksek 
tansiyon problem
lerinin arttığı gözlen

di. Çalışma gece 
aspirin kullananlar
dan % 90'ında tan
siyon sorununun 
önemli ölçüde 
azaldığını ortaya 
koydu. Ancak 
Amerikan 
Kardioyoloji Üniver- 
stesi, ilk kez yapılan 
bu çalışmanın 
tavsiye niteliği 
taşıdığını ve daha 

çok çalışma yapıl
ması gerektiğini 
belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın 
yaptığı ankete 
katılanların yarısın
dan fazlası, genel 
sağlık sigortası 
uygulamasının, 
"sağlık hizmetlerine 
erişime bir katkısı 
olmayacağını veya 
sağlık hizmetlerine 
erişimi zorlaştıra
cağını" düşünüyor. 
Sağlık Bakanlığı'nın 
yaptığı ankete 
katılanların yarısın
dan fazlası, genel 
sağlık sigortası 
uygulamasının, 
"sağlık hizmetlerine 
erişime bir katkısı 
olmayacağını veya 
sağlık hizmetlerine 
erişimi zorlaştıra
cağını" düşünüyor. 
Sağlık Bakanlığı 
Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Merkezi 
Başkanlığı 
Hıfzıssıhha Mektebi

Müdürlüğü'nün 
"http://hm.saglik.gov. 
tr" internet 
sitesinde, yeni 
dönemde TBMM'de 
görüşülecek Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Yasa 
Tasarısı ile ilgili

anket düzenlendi. 
Ankette, "Sizce 
uygulamaya 
geçilmesi düşünülen 
genel sağlık 
sigortasının, kişilerin 
sağlık hizmetlerine 
erişimine katkısı 
nasıl 
olacaktır?" sorusu 
yöneltildi.
Ankete göre, soruyu 
yanıtlayan 230 
katılımcının yarısın
dan fazlası
(yüzde 63.48), uygu
lamanın, "sağlık 
hizmetlerine erişime 
bir katkısı olmaya
cağını veya zor
laştıracağını" 
savunuyor.
Internet üzerinde 
yapılan ankete

katılanların yüzde 
13.48'i (31 
kişi), "genel sağlık 
sigortasının sağlık 
hizmetlerine 
erişime bir katkısı 
olmayacağını", 
yüzde 50'si (115 kişi) 
"sağlık hizmetlerine 
erişimi zorlaştıra
cağını" düşünüyor. 
Katılımcıların yüzde 
33'ü ise (76 kişi), 
"genel sağlık 
sigortası 
uygulamasının, 
sağlık hizmetlerine 
erişimi kolaylaştıra
cağı" görüşünde... 
Ankete kaplanların 
yüzde 3.48'i (8 kişi) 
ise bu konuda bir 
fikri olmadığını 
belirtiyor.

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

TEKAnza 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. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
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

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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 26f54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

■■
 m ro 

i m

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 Anza 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

http://hm.saglik.gov
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Belediye Sanat ve Kültür Derneği Türk Sanat, Gençlik ve Çocuk Korolarına yeni kursiyerler alınacak

Korolara kayıtlar başlıyor
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği, yeni 
sezonda korolarına- 
yeni kursiyerler 
arıyor.
Sanat ve Kültür 
Derneği Başkanı 
Edip Özer, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Şef Mehmet Taşpınar 
yönetimindeki çocuk 
korosuna kayıtların 
24 Eylül 2005 
tarihinde başlaya
cağını belirterek, 
koroya yeni 
çocukların alınacağını 
söyledi.
Bunun için isteklilerin 
derneğe başvur
maları, 9 Ekim 2005 
günü yapılacak 
sınavlarla koroya 
katılacak öğrencilerin 
seçileceği duyuruldu. 
Çocuk Korosu,

23 Nisan 2006 günü 
ilk konserini verecek. 
Türk Sanat Müziği 
Korosu’nu da bu yıl 
gençleştirmeyi 
düşündüklerini 
söyleyen Özer, 
kayıtların başladığını 
2 Ekim 2005 günü 
saat O9.oo’da 
seçmeler 
yapılacağını söyledi. 
Türk Sanat Müziği 
Korusu’nun 
bu yıl da Şef 
Erdinç Çelikkol’un 
yönetiminde 
çalıştırılacağını 
söyleten Özer, 
koro 29 Ekim 
2005 Cumhuriyet 
Bayramı’nda ilk 
konserini verecek 
olduğunu belirtti. 
GENÇLİK KOROSU 
Belediye Sanat 
ve Kültür Derneği

Başkanı Edip Özer, 
Gençlik Korosu’nun 
15 Ekim 2005 
Pazartesi günü 
saat 13.oo’de çalış
malara başlayacağını, 
19 Mayıs 2006 tari
hinde yapılacak 

gençlik konserine 
hazırlanacağını 
belirtti.
Gençlik Korosu 
kayıtlarının da 
24 Eylül -15 Ekim 
tarihleri arasında 
yapılacağını belirten 

Özer, seçme 
sınavlarının 
15 Ekim 2005 
Cumartesi günü 
Belediye Meclis 
Salonu’nda 
gerçekleştirileceğini 
ibildirdi.

Türk Halk Müziği 
Korusu’nun başvuru
larının başladığını 
belirten Edip Özer, 
çalışmaların 
9 Ekim 2005 günü 
çalışmalara başlaya
cağını söyledi.

GEMLİK SHOP
HİZMETE AÇILDI

0-13 YAŞ ÇOCUK 
GİYİMİNDE 

ARADIĞINIZ H€RŞ€Y!

Balıkpazarı 1 Nolu Cad. No:87 
(Balıkpazarı Cami karşısı) 

GEMLİK 
Tel: 0.224 513 65 28
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Yeni istihdam yaratacak işletmelere 3 yıl İçinde 400 milyon YTL'lik kredi kullandırılacak.

IYeni eleman alanlara sıfır faiz
f
 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Vakıfbank ve Türkiye İş Kuru 

, mu (İŞKUR) arasında protokol imzalandı. Kredi 12 ay vadeli ve sıfır faiz He temiz edilecek. Haberi sayfa 8’de

... GEMLIK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK Kira artışı 

hükümet 
gündeminde
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, son günlerde kira artışı 
nedeniyle gelen şikayetler geldiğini 
belirtti. Kiralarda görülen yüksek oranlı 
artışların, enflasyona etkisi konusunda 
açıklama yapan Şenen enflasyon ile kira 
rakamları arasında bağ olduğunu söyledi.

Haberi sayfa 7’de

I icra yoluyla boşaltılan Terme Kaplıcası, sahipsiz kalınca çevre sakinlerini rahatsız ediyor

Koç gibi yönetmek!
Siyasi yaşamları boyunca özelleştirmelere 

karşı çıkanlar, iktidar olunca ülkenin en strate
jik kaynaklarını bile haraç mezat sattılar.

Devlete sürekli kazanç sağlayan ekono
minin dinamosu olan TÜPRAŞ bile elden 
çıkarıldı.

Hukuki bir engele takılmazsa, TÜPRAŞ’ın 
yeni sahipleri Koç Grubu ve Shell olacak.

TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesinden sonra 
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, basına yaptığı 
açıklamada, “TÜPRAŞ’ı devlet Koç grubundan 
daha iyi mi yönetecek.” dedi.

Hoppala!
Devletin yöneten, ülkenin ekonomi çarkının 

başındaki bir şahsın, mantığına bakın.
Bunlar baştan beri devlete inanmıyor ve 

güvenmiyorlar.
Ülkenin tüm zenginlik kaynaklarını belli 

ailelerin tekeline bıraktılar.
IMF destekli iç ve dış sermaye, ulusal kay

nakları ele geçiriyorlar.
İngiltere ve Fransa da bile birçok kurum 

kamunun elinde.
Onlar özelleştirmeye gitmezken, bizde kar 

getiren stratejik kurumlar elden çıkarılıyor.
Öte yandan özelleştirme sırasında dönen 

pazarlıklar, ulusal basında birer birer ortaya 
çıkıyor.

ANAP Genel Başkanı Erkan Mumcu, bir 
süre önce ayrıldığı AKP’nin özelleştirmeler 
sırasında uyguladığı politikanın gizli yönlerini 
açıkladı.

Cumhuriyet tarihimizin en kritik günlerini 
yaşıyoruz.

Bu filmin sonunu birlikte izleyeceğiz.

Harabeye dönen Terme Kaphcası’nda yaşanan olaylar, çevre sakin
lerini rahatsız ediyor. Gece yaşanan olaylar nedeniyle, kaplıca yakın
larından geçmeye korktuklarını söyleyen çevre sakinleri, kaplıcanın 
yeni bir serseri mekanı olduğunu belirterek, belediye tarafından 
önlem alınmasını istediler. Seyfettin ŞEKERSOZ’ün haberi sayfa 3’de

Zabıta, seyyar 
arabaları topladı
Hükümet binası çevresinde bulunan seyyar 
arabalar zabıta ekipleri tarafından toplandı. 
Dün sabah saatlerinde başlayan seyyar araba 
toplama operasyonunda, 3 seyyar araba 
Belediye Temizlik İşleri Garajına kaldırıldı. 2’de
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Bursaspor sen çok yaşa...
Bu Bursaspor pek yaman..
4’te 4 yaptı.
4 Maçta 12 puan.
Açık ara lider..
Hem içeride hem dışarıda hiç firesi yok.
Bursa Atatürk Stadı’nda Mardinspor’la 

yaptığı İlk maçını izledim.
Oyuncuların, yönetimin, teknik yönetimin 

ve de izleyicinin inancının sahaya çok net bir 
biçimde yansıdığını gördüm.

Ve kesin olarak şuna inandım:
“Bu yıl Bursaspor Şampiyon..”
Hiç bu konuda tevazu göstermeye gerek 

yok.
Çünkü görünen köy klavuz istemiyor.
Anlaşılan o ki Süper Lig’den 2 yıl uzak 

kalan Bursaspor dersini almış.
Sezona iyi hazırlanmış.
Başkan Kızılla Teknik Direktör Çetiner çok 

iyi bir ikili olmuşlar.
Ve takıma resmen doping etkisi yap

mışlar.
Bu arada Okan’ın yokluğunu da unutma

mak gerek.
Bazı insanlar vardır.Olmaması olmasından 

daha iyidir.
Okan da öyle..
Okan’ın geçmiş yıllarda Bursaspor’a 

katkıları olmuştur.
Ama daha çok da kendine faydası olmuş

tur.
Gol Kralı olmak iyi de ...
Takım yararını görmedikten sonra,gol kralı 

olmak neye yarar ki?
Her neyse konumuz Okan değil.
Şimdi ve yıl boyunca gündemimizde 

Bursaspor’un başarıları var.
İyi hazırlanmış,doğru transferler yapmış 

ve inanarak doğru hedefe kilitlenmiş 
Bursaspor’un başarıları yıl boyunca yerel 
gazetelein ve televizyonların yanı sıra ulusal 
gazeteleri ve televizyonları ma meşgul ede
cek.

Tarihi başarılarla dolu Bursaspor’a da bu 
yakışır.

Hele seyirci de Raşit Çetiner’in dilek
lerinden etkilenip de mavi flamayı hedeflerse 

değmeyin Bursa’nın ve Bursaspor’un 
keyfine..

İlginçtir maçlar da zaten adeta bir şölen 
havasında geçiyor.

İzleyen de, oynayan da, oynatan da son 
derece keyif alıyor.

Ve bir Bursasporlu’nun Kocaeli maçında 
taş yağmuruna rağmen dile getirdiği şu söz
leri kulağımdan hiç silinmiyor.

“Bursaspor sen çok yaşa, 
Canım feda olsun sana ... 
Hiçbir şeye değişilmez, 
Senin sevgin şu dünyada

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, 

Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.

Csıiü -J rJo: ÖÖ *
Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

Zabıta, seyyar ı
arabaları topladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hükümet binası 
çevresinde 
bulunan seyyar 
arabalar 
zabıta ekipleri 
tarafından 
toplandı.
Gün boyu parmak
lıklara bağlı olarak 
kalan seyyar 
arabalar akşam 
saatlerinde 
sahipleri 
tarafından çeşitli 
amaçlarla 
kullanılıyordu. 
Dün sabah 
saatlerinde 
başlatılan 
seyyar araba 
operasyonuyla 
toplanan 
arabaların 
sahipleri ile 
zabıta ekipleri 
arasında sert 
tartışmalar 
yaşandı.
Hükümet binası 
önünde bu 
tür araçların 
bırakılmasına 
müsaade 
etmeyen 
zabıta ekipleri 3 
seyyar aracı 
aldılar.
Hem kötü 
görüntü hem de 
tehlike arz

ettikleri göz önüne 
alınarak, toplanan

seyyar arabalar
Belediye Temizlik

İşleri garajına 
kaldırıldı.
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icra yoluyla boşaltılan Terme Kaplıcası, sahipsiz kalınca çevre rahatsız ediyor

Kaplıca sahipsiz kaldı
Seyfettin SEKERSÖZ

Atıl durumda 
bekletilen 
Terme Kaplıca 
ları’nın içler acısı 
durumu çevre 
sakinlerini 
rahatsız ediyor. 
Belediye tarafından 
İcra yoluyla 
işleticisi çıkarıldık
tan sonra 
ilgilenilmeyen 
Kaplıca’nın her 
yanı yıkılarak, 
harabeye döndü. 
Kaplıca binasında 
gece yaşandığı 
öne sürülen 
olaylar ise 
çevre sakinleri 
tarafından tepki ile 
karşılanıyor.
Çevrede yaşayanlar 
akşam saatlerinden 
sonra kaplıca 
yakınlarından 
geçmekten 
korktuklarını 
belirterek, 
Belediye'nin önlem 
almasını istiyorlar. 
Kaplıca binasının 
ön kısmına yapılan 
tüm engellere 
karşın bazı 
kişi ya da kişilerin 
arka kısımda 
bulunan pencerele 
rin demirlerini 
keserek, giriş 

! açmalarına kızan 
i çevre halkı, 
"Buranın sahibi 
yok mu?" diyerek 
tepkilerini dile 
getiriyorlar. 
Bina içinde 
kendilerine yatmak 

»için yatak yapan 
kişilerin burayı 

i çeşitli amaçlarla • 
kullandıkları 1 
gözlenirken, 
geceleri isebina - 
rtçîffderr ınsahr'
besleri geldiğini 
^söylüyorlar.

Terme Kaplıcası’nın 
yeni bir serseri 
mekanı olduğu 
söylenen vatan
daşlar "Güzelim 
tesis serseri mekanı 
oldu. Kadınlarımız 
buradan geçemiyor
lar. Her akşam 
buraya oiren kimliği 
bilinmeydi kişileri 
görmekte^'rdhbfşn 
oluydi’iizı• Kaplıca ’ < i 
kullanılmayacaksa 
h eden y/k//m/yor "

... diyorlar.

<feıjB8|ae sı}

Terme Kaplıcasının çevresinde oturanlar, 
Kaplıcaya kaçak olarak girip çıkanlardan 
rahatsız olduklarını belirterek, tesislere 
sahip çıkılmasınRfetiyoflar
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Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

RASGELE
Eylül....
Tetaş ayıdır...
Okullar açılır...
Öğrenciler ders başında...
Odun, kömür derdi...
Mevsimlerin en narinidir, bence...
Güneşin, bulutun, yağmurun, rüzgarın, 

lodosun buluştuğu ay ...
Böceklerin, kuşların, karıncaların terk 

zamanıdır...
Göçmen kuşları telaşlıdır...
Hüzün verse de, kıştan çalınan serinliği,
Ya da yazdan çalınan sıcağı, taşır.
Tüm işlerin rastgele zamanıdır...
Balık mevsimidir bir de...
Hamsi zamanL.
Kıpır kıpır ağalarda ....
Palamudun hassını bulursun, öyle don

durulmuşunu değil....
Bereket zamanı....
Rasgele ustalar....
Rasgele...
(...)
Zira işiniz çok zor...
Balıkları küstürdük...
Öldürdük...
Yaşam yerlerini kanalizasyon yaptık!...
Balıkçı tekneleri yavaş yavaş çakıllarda, 

kumlarda çürümeye başladı, önce...
Trolcular ise alabildiğine mavi berekette 

çoğaldı...
Yetmedi... *
Dinamitleriyle, bombalarıyla balıkları yok 

ettiler...
Yumurtalarıyla yok ettiler, balık 

sülalesini....
Daha çok daha çok kazanmak adına...
Ve sonunda YASAK koyucu geldi...
Balık tutmak, yasağa tabi oldu...
Mayıs-Eylül ayına kadar...
Balıklar yaşama şansını buldu..
îvîaviyergökte yasak, bank avlanmak!...
YASAK...
Balıklar yergökte yok oluyordu,
Gökdeki kuşlar gibi...
Olmadı...
Yetmedi...
Kurdular, denizin eteğine fabrikalarını...
Kustu, sanayi pisliğini...
Denizler, göller, nehirler....
Maviyergök kirlendi...
Yasalar da yetmedi...
Açıldı mevsimrbahğın...
Gemlik’hnin balıkçıları boş dönmüşler, 

ilk avlarından..
Dualar okunmuş ilk kez...
Rastgele diyerek... |
Ağları boş dönmüş balıkçılar....
Balıkçı mazot paraşını bile çıkarm^dan j 

döndü, evine.
Tezgahlarda kaldı, tek tük balıklar ...
Balıkçılık sabır işidir.;'.
Rastgele .ustalar...

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Festival sahnesi yükseltiliyor

iliî

Sayfa < s

60 tonluk kantar I 
için çalışmalar 

başladı I

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İskele Meydam’nda 
i doldurularak

kazanılan Festival

ENEN

alanı düzenleme 
çalışmaları 
sürüyor.
Geçtiğimiz yıl

festival günlerine 
beton çalışmaları 
vaoılarak yetiştirilen 
alanda şimdilerde

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* ip Ağ
'S Fanya
* Mantar, kurşun 

İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa

✓ Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

' r^pnııl;ınıtltrildrjıııliııi;ıli)'i;

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

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

renkli taşlarla 
güzelleştirme 
çalışmaları 
devam ediyor. 
Alanda başlatılan 
çalışmaların 
yakında bitmesi 
beklenirken 
sahne yükseltme 
çalışmaları da 
başlatıldı.
11 Eylül kutlamaları 
içinde yer alan 
festival günlerinde 
sahneye çıkan 
sanatçıları 
izlemekte zorluk 
çeken vatandaşların 
tepkileri üzerine 
sahne daha 
yukarı kaldırılacak. 
Sahnenin 
yükseltilmesi ile 
alandan daha 
rahat izlenme 
olanağı yaratılırken 
sahnenin arka 
kısmına sanatçı 
bekleme salonu 
yapılacağı öğrenildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Marmarabirlik 
Kooperatifi önüne 
yapılacak olan 
60 tonluk kantar 
için çalışmalar 
başladı.
Kooperatife 
zeytin getiren 
üreticiler beton 
parke yanında 
bulunan tek 
kantara girmek 
durumunda 
kalıyorlardı. 
Geçtiğimiz 
günlerde 
Marmarabirlik 
Genel Merkezi 
tarafından ihaleye

çıkarılan kantar 
yapımı için 
hafriyat çalışması 
başlatıldı.
İhaleyi alan 
firmanın kantarın 
yapımını 
tamamladığı 
bildirilirken alt 
yapı çalışmasının 
ardından montaj 
çalışmasına 
geçeceği öğrenildi. 
Marmarabirlik 
depolarının yan kıs* 
mına yapılacak olan 
kantarın 15 gün 
içinde bitirilerek 
hizmete gireceği 
bildirildi.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIŞ 
KÖRFEZ REKLAMı 
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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torlu çocuklar tatilden döndü PaTasır otoparkta yer yok
Seyfettin ŞEKERŞOZ

Burhaniye Belediye 
Başkanı Fikret 
Akova'nın davetlisi 
olarak Ören Tatil 
köyüne giden 
Özürlü çocuklar 
tatilden mutlu 
döndüler.
Minibüsçüler 
Kooperatifi'nin 
tahsis ettiği Özel 
Halk Otobüsüyle 
Ören'e giden özürlü 
çocuklar önceki 
akşam Burhaniye 
Belediyesinin tahsis 
ettiği otobüsle 
ilçeye döndüler. 
Özürlü çocuklar ile 
aileleri ve Özürlüler 
Kurs Merkezi 
personelinin de 
bulunduğu 
yaklaşık 40 kişiden 
oluşan kafile 6 
gün boyunca

Burhaniye 
Belediyesi'nin 
misafiri olarak 
tatil yapma 
olanağı 
buldular.
Havalarında iyi 
gitmesi sonucu

denize girerek bol 
bol eğlenen kafile 
kaldıkları 6 gün 
boyünca çeşitli 
yerleri ziyaret 
ederek geziler 
yaptılar.
Dönüşlerinde

Burhaniye 
Belediyesi'nin 
tahsis ettiği 
otobüsle Gemlik'e 
dönen özürlü 
çocuklar ile aileleri 
mutlu bir tatil 
geçirdiler.

Seyfettin SEKERSÖZ

Belediye katlı 
Otoparkında boş yer 
olmayınca vatandaş 
arabasını koyacak 
yer bulamıyor.
Otoparkın ücretsiz 
olması nedeniyle 
araçlarını aylardır 
almadan bıraktığı 
otoparkta bu 
nedenle yer bulmak 
imkansız oluyor. 
Yeni çarşının yıkıl 
masıyla katlı otopark 
altındaki pasaja taşı
nan esnaf araçlarına 
yer bulamamaktan 
dertli.

Otoparka araçlarını 
yer olmadığı için 
bırakamayan vatan
daşlar ara sokaklara 
bıraktıkları araçlarına 
trafik tarafından 
ceza kesilince daha 
da tepki gösteriyorlar. 
Çevrede bulunan 
kişilerin araçlarını 
aylarca otoparkta 
bırakarak ücretsiz 
kullandıkları için 
tepki gösteren çarşı 
esnafı otoparkın 
vakit geçirmeden 
ücretli duruma geçi 
rilmesinin faydalı ola
cağını ileri sürüyorlar.
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Benzinde indirim
Benzinlerin rafineri 
çıkış fiyatında, yarın
dan geçerli olmak 
üzere indirim yapıldı. 
İndirimin pompa fiy
atlarına, yüzde 4.3- 
4.4 civarında yansı
ması bekleniyor. 
Süper benzinin 
çıplak metreküp 
rafineri çıkış fiyatı, 
yüzde 12.6 oranında 
ucuzlayarak 723.14 
YTL'den 632.30 
YTL'ye geriledi. 
Süper benzinin, 
dağıtım şirketlerini 
ilgilendiren "vergili" 
rafineri çıkış fiyatı 
ise yüzde 4.3'iük 
indirimle metreküpte 
2 bin 479.35 YTL’den 
2 bin 372.15 YTL'ye 
düştü.
Kurşunsuz benzinin 
çıplak rafineri çıkış 
fiyatı da yüzde 12.6

ucuzlamayla 
metreküpte 733.52 
YTL'den 640.83 
YTL'ye geriledi. 
Kurşunsuz benzinde 
indirim, "vergili" 
rafineri çıkışında ise 
yüzde 4.4 hesaplandı. 
Buna göre, metreküp 

fiyatı 2 bin 475.07 
YTL'den 2 bin 365.70 
YTL'ye indi. 
Tüpraş'ın yaptığı, 
indirimin ardından, 
dağıtım şirketlerinin 
pompa fiyatlarını 
belirleyip açıkla
maları bekleniyor.

W yıİM Devlet ı
tastanesi’nde ran to titei

Devlet has
tanelerinde özellikle 
göz polik
liniklerinden randevu 
almakta zorlanan 
vatandaşlar, isyan 
ediyor. Hastanelerin 
birleştirilmesiyle 
devlet hastanelerine 
talep artarken, en 
büyük sıkıntı rande
vu konusunda 
yaşanıyor. 
Hastanelerin 
otomatik randevu 
telefonlarının yoğun
luk sebebiyle 
düşürülememesi 
yüzünden, hastaneye 
uğrayarak muayene 
için gün almak 
isteyen hastalar, ran
devu kaydı için 
saatlerce kuyrukta 
bekliyor. Bilhassa 
göz polik

liniklerinden randevu 
almak için haftalarca 
uğraşan hastalar, 
yetkililere tepki gös
teriyor.
Göz muayenesi için 
Devlet Hastanesi'ne 
giden Radyo Türk 
Haber Müdürü İsmail 
Erkan, kuyrukta 3 
saat bekledikten 
sonra kendisine bir 
hafta sonraya gün 
verildiğini söyledi. 
Erkan, "Daha sonra 
Şevket Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne gittim. 
Burada da tüm ran
devularının dolu 
olduğunu söylediler. 
Telefonla randevu 
alabilmek için 3 gün 
uğraşmama rağmen 
bir türlü düşüremed
im. Benim gibi bin
lerce insan mağdur.

Göz poliklinikleri 
talebe cevap vermek
te zorlanıyorsa, dok* 
tor sayısı artırılarak I 
buna çare bulun
abilir. Birçok insan I 
devlet has
tanelerinden sıra ala
madığı için özel has
tanelere gitmek 
mecburiyetinde 
kalıyor" diye 
konuştu.

RAMAZAN YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

BİR GÜNDE TESLİM EDİLİR

32 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset '>9-
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK r I *

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK I k
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95 I ‘
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Kira artışı hükümet gündemtle Yaş düzeltip emekli olanlar Saf
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, kira 
artışları konusunda 
son dönemde 
şikayetler geldiğini 
belirterek, "konuyu 
değerlendiriyoruz" 
dedi.
Kiralarda görülen yük
sek oranlı artışların 
enflasyona etkisi 
konusunda Şener, 
enflasyon ile kira 
rakamları arasında 
bağ olduğunu hatırlat
tı.
Enflasyon rakamları
na yansıyan kira 
rakamlarını iki şekilde 
değerlendirmek 
gerektiğini vurgu
layan Şener, bunlar
dan ilkinin oturulan 
evin değiştirilmesi 
durumunda ortaya 
çıkan artışlar, İkin
cisinin ise oturulan

■ItH tatmini düşmenin voltan
Aydınlatma ve elek
trikli ev aletlerini kul
lanırken dikkat edile
cek bir kaç ayrıntı ile 
elektrik faturanız daha 
az gelebilir. İşte elek
trik tasarrufunun püf 
noktaları..
Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi Genel 
Müdürlüğü Ulusal 
Enerji Tasarrufu 
Merkezi’nce 
konutlarda elektrik 
enerjisinin verimli kul
lanılması konusunda 
hazırlanan broşüre 
göre, sadece aydınlat
mada dikkat edilecek 
birkaç küçük ayrıntı 
bile önemli oranlarda 
elektrik tasarrufu 
yapılabiliyor.
-Bir akkor lamba, 
kompakt fluoresan 
lamba ile değiştir
ildiğinde yüzde 80 
kadar aydınlatma 
maliyeti azalır.
-Odadan ayrılırken 
lambalar kapatıl
malıdır. Aile bireyleri 
odadan ayrılırken lam
baları kapatmalarını 
hatırlatacak notlar 
konması faydalı ola
caktır.
-Gün ışığından

evdeki yıllık kira 
artışları olduğunu 
kaydetti.
DİE'nin kira artışi 
rakamlarının her ikisi
ni de kapsadığını 
söyleyen Şener, bir 
evin kaç liraya kiraya 
verileceği konusunda 
devlet müdahalesinin, 
serbest piyasa kural
larına uygun 
olmadığını vurguladı. 
Ancak yıllık kira 
artışlarına ilişkin 
Türkiye'de ve dünya
da zaman zaman 
düzenlemeler 

mümkün olduğunca 
faydaianılmalıdır. 
Odalar doğal aydınlık 
avantajını daha iyi 
kullanacak şekilde 
düzenlenmelidir.
-Dış kapı ışıldakları 
halojen lambalarla 
değiştirilebilir. 50-90 
vvatt’hk bir halojen 
lamba, iki kat fazla 
vvatt’lı standart bir 
reflektör lamba yerine 
takılırsa yine aynı 
aydınlatma elde edilir. 
-Lambaların ve 
armatürlerin periyodik 
olarak bakımları yapıl
malıdır. İyi yapılmayan 
bakım sonucunda 
lamba üzerinde 
biriken tozlar faydalı 
ışık miktarını azaltır. 
-Duvarlar ve tavanlar 
açık renkli boya ile 
boyanmah, dekorasy
on eşyaları mümkün 

yapıldığını anımsatan 
Şener, "Kira artışları 
konusunda son 
dönemde şikayetler 
geliyor. Konuyu 
değerlendiriyoruz" 
diye konuştu.
Bakan Şener, konut 
arzını artıracak olan 
uzun vadeli, uygun 
koşulu konut finans
man (mortgage) sis
teminin devreye gir
işinin, kira fiyatlarının 
düşmesinde çok fay
dalı olacağını da 
söyledi.

olduğunca açık renkli 
seçilmelidir.
-Lamba ışık çıktısı 
verimli olarak kullanıl
malıdır.
-Daha fazla ışığa 
ihtiyaç duyulan 
bölümlerde çok sayı
da düşük güçlü lamba 
yerine daha yüksek 
güçlü tek bir lamba 
kullanmak daha ver
imli bir aydınlatma 
sağlar.
-Dekoratif lambalar 
ışığı sizin 
istemediğiniz yönlere 
gönderir. Açık renk, 
şeffaf gölgelikli aba
jurlar ışığı daha iyi 
geçirirler.
-Zamanlayıcılar, foto- 
seller, ya da yaklaşım 
sensörleri vasıtasıyla 
aydınlatmanın kontrol 
edilmesi de enerji 
tasarrufu sağlar.

Çalışanlar, ilk günden 
emeklilik hesapı yap
maya başlarlar, 
sosyal güvenlik 
uzmanı Resul Kurt, 
emeklilikle ilgili her 
konuda akla gelebile
cek soruların cevabını 
yazdı.
Bu yazı dizisinde, 
emeklilik hayatıyla 
ilgili bir çok konuya 
açıklık getireceğiz. 
Yazımızın bugünkü ilk 
bölümünde ise, 
Neden herkesin 
sosyal güvencesi 
olmalı: Doğrudan sig
ortalının kendisinin 
veya bakmakla 
yükümlü olduğu kişi
lerin hastalanmaları 
halinde gerekli sağlık 
ve tedavi yardımları 
yapılmakta, sigor
talıların çalışama
masından kay
naklanan gelir kayı
pları geçici iş göreme
zlik ödeneği ile telafi 
edilmekte, sigor
talıların kendilerine 
yaşlılık aylığı veya 
çalışamayacak durum
da olmaları halinde 
maluliyet aylığı 
bağlanmakta, vefat 
etmesi halinde de eş 
ve çocukları ile bazı 
durumlarda anne va 
babalarına ölüm aylığı 
bağlanmaktadır. Bu 
nedenle, ister bağımlı, 
ister bağımsız 
çalışsın, herkesin 
sosyal güvenlik siste
mi kapsamında 
olmasının çok büyük 
yararlan bulunmak
tadır. Ülkemizde hangi 
sosyal güvenlik 
kurumlan bulunmak
tadır: Farklı tarihlerde, 
değişik çalışma 
statüsünde bulunan 
işçiler, memurlar ve 
bağımsız çalışanlar 
için ayrı sosyal sigor
ta kurumlan oluşturul
muştur. 1983’te tarım 
kesiminin sosyal 
güvenlik kapsamına 
alınmasıyla uygulama 
değişmiş, 2925 sayılı 
Tarım İşçileri Sosyal 
Sigortalar Kanunu ve 
2926 Sayılı Tarımda 
Kendi Adına ve 
Hesabına Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar 
Kanunları için ayrı 
sosyal sigorta müess- 
esesi kurulması yer
ine SSK ve Bağ-Kur 
tarafından yürütülme
si gündeme getir
ilmiştir. HERKESE

TEK AYLIK 
Ülkemizde hem primli 
sosyal güvenlik siste
mi, hem de sosyal 
yardım ve sosyal 
hizmetleri içeren prim- 
siz sosyal güvenlik 
sistemi birlikte uygu
lanmaktadır. Primli 
sosyal güvenlik kuru
luşları Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanhğı’na bağlı 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu (SSK) ile, 
Esnaf ve Sanatkarlar 
ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu 
(Bağ-Kur), Maliye 
Bakanhğı’na bağlı 
Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı olup, 
bu kurumlar dışında, 
506 sayılı Sosyal 
Sigortalar 
Kanunu’nun 20. mad
desine istinaden 
odalar, borsalar, 
banka ve sigorta şir
ketlerinde çalışanların 
sosyal güvenliğini 
sağlamak için kurulan 
özel sosyal güvenlik 
sandıkları da bulun- 
maktadır. Aynca, T.C. 
Emekli Sandığı da 65 
yaşını doldurmuş 
muhtaç ve kimsesiz 
Türk vatandaşlarına 
aylık bağlanmasına 
dair 1976’da çıkarılan 
2022 sayılı Kanun ile, 
İstiklal madalyası ver
ilmiş bulunanlara 
vatani hizmet tert
ibinden aylık bağlan
masına dair 1968’da 
çıkarılan 1005 Sayılı 
Kanunlara göre ilgili 
kimselere aylık öde
mektedir. Bir sigor
talının ancak bir tek 
sosyal güvenlik kuru
mu kapsamında sigor
talılığı mümkün bulun
maktadır. Aynı anda, 
birden fazla sosyal 
güvenlik kurumuna 
sosyal sigorta primi 
ödenemeyeceği gibi, 
birden fazla sosyal 
güvenlik kurumundan 
yaşlılık aylığı da alına
mayacaktır. Değişik 
sosyal güvenlik kuru

luşlarına tabi olarak 
geçen hizmetler nasıl 
birleştirilmektedir: 
Sigortalılar farklı 
sosyal güvenlik kuru
luşlarına tabi olarak 
çalışabilirler. Örneğin; 
bir sigortalı çalışma 
hayatı boyunca, hem 
memur, hem işçi, hem 
şirket ortağı ve hem 
de banka sandığına 
bağlı olarak çalışmış 
olabilir. Bu durumda 
SSK, Bağ-Kur ve 
Emekli Sandığına 
ödediği Malullük, 
Yaşlılık ve Ölüm 
Sigortaları primlerinin 
birleştirilerek değer
lendirilmesi gerek
mektedir. Bu amaçla, 
2829 sayılı Sosyal 
Güvenlik Kuramlarına 
Tabi Olarak Geçen 
Hizmetlerin 
Birleştirilmesi 
Hakkında Kanun 
çıkarılmıştır. 2829 
sayılı Kanunla;
1. T.C. Emekli 
Sandığı’na, 
2. Sosyal Sigortalar 
Kurumu’na, 
3. Esnaf ve 
Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu’na, 
4. 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar 
Kanunu’nun geçici 
20. maddesine göre 
kurulan emekli 
sandıklarına tabi 
çeşitli hizmet süreleri 
bulunanların 
emeklilik, malullük, 
yaşlılık ve ölümleri 
halinde kendilerine ve 
hak sahiplerine 
sağlanacak haklar 
düzenleme altına 
alınmıştır. Bağ-Kur 
kanununa göre, isteğe 
bağlı sigortalıların 
gerice doğru yaptık
ları 10 yıllık borçlan
ma süreleri de 
sadece Bağ-Kur’dan 
aylık bağlanması 
durumunda dikkate 
alınmakta, diğer 
kuramlarda geçen 
hizmet süreleri ile bir- 
leştirilmemektedir.
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Sayfa 8

Meteorolojiden yağış uyarısı
Türkiye'nin büyük 
bölümünün haftaso- 
nuna doğru yağışlı 
havanın etkisi altına 
gireceği bildirildi. 
Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, Marmara, 
Batı Karadeniz ve 
Kuzey Ege kıyılarında 
görülecek sağanak ve 
gök gürültülü sağanak 
yağışlar, (Çarşamba 
günü) Marmara ve Ege 
kıyılarında devam ede- 
cek.Perşembe günü 
Marmara ile Ege 
kıyılan, Cuma günü 
Marmara, Karadeniz, İç 
Anadolu'nun kuzeyi, İç 
Ege, Batı Akdeniz ile 
Doğu Akdeniz kıyılan 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçecek.
Yağışların yann 
Marmara ile Kuzey Ege 
kıyılannda, Perşembe

günü Marmara'nın 
kuzey ve doğusu ile 
Batı Karadeniz 
kıyılarında etkili 
olmasının beklendiği 
belirtilen açıklamada, 
yağışlı havanın hafta 
sonunda yurdun büyük 
bir bölümünde etkisini 
sürdüreceği kaydedildi. 
Açıklamaya göre, 
mevsim normalleri 
civannda ve yer yer 
üzerinde seyreden 
hava sıcaklıktan, 
yağışla birlikte 
Perşembe günü batı 
bölgelerimizde 2 ila 4

derece, Cuma günün
den itibaren kuzey ve iç 
bölgelerimizde 5 ila 7 
derece azalacak.
İstanbul başta olmak 
üzere; Yann akşam 
saatlerinde ve 
Perşembe günü 
Marmara, Kuzey Ege ve 
Batı Karadeniz'de bek
lenen etkili sağanak ve 
gök gürültülü sağanak 
yağışların oluşturacağı 
olumsuz şartlara karşı 
(yıldırım, sel, taşkın, su 
baskını v.b) ilgililerin ve 
vatandaşların tedbirli 
olmaları gerekiyor.

4.5 milyon yeşil
kart iptal edildi

Ödeme gücü olmayan 
vatandaşların tedavi 
giderlerinin karşılan
ması amacıyla verilen 
4 milyon 453 bin 367 
yeşil kart, usülsüz veya 
mükerrer alındığı 
gerekçesiyle iptal 
edildi.
Buna göre, Sağlık 
Bakanlığı yeni sisteme 
geçmeden önce 12.5 
milyon olan Yeşil Kart'lı 
sayısı, 8 milyon 656 bin 
729'a düştü.
Bu arada ihtiyacı 
olduğu belirlenen 
1 milyon 796 bin 638 
kişiye daha yeni Yeşil 
Kart verilmesi karar
laştırdı. Son verilenlerle

Mtailâı sılrtı
Küçük ve Orta Ölçekli 
Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB), 
Vakıfbank ve Türkiye iş 
Kurumu (İŞKUR) 
arasında imzalanan 
protokolle, yeni istih
dam yaratacak işlet
melere 3 yıl içinde 400 
milyon YTL'lik kredi 
kullandırılacak.
Vakıfbank aracılığı ile 
kullandırılacak kredi, 
12 ay vadeli ve sıfır fai
zle temin edilecek.
KOSGEB kayıtlarında 
yer alan veya KOSGEB 
tarafından uygun 
görülen, iş yerinde 
1-150 işçi istihdam 
eden imalatçı KOBİ'ler, 
yeni istihdam edecek
leri eleman için bu kre
diden yararlanabilecek. 
KOBİ'ler İŞKUR 
kanalıyla işe alacakları 
ve SSK bildirgelerini 
verecekleri yeni ele
manlar için '0* faizli 
işletme kredisi şek
linde bu krediyi alabile
cek. Protokole göre, 
bir KOBİ'ye en çok 

| toplam 100 bin YTU’ye

kadar kredi kul
landırılacak. Krediler 
12 ay vadeli ve 3 ayda 
bir olmak üzere 4 eşit 
taksit ödemeli olarak 
kullandırılacak. 
KOSGEB tarafından 
faiz maliyeti bankada 
tutulan fondan 
sağlanacak olan kredi 
ile firmalar sıfır faizli 
olarak kredi kul
lanacak. İşletmeler 
sadece kredi tutarının 
yüzde 2'si oranında 
banka komisyonu 
ödeyecek.
KOSGEB, Vakıfbank ve 
İŞKUR arasında 
yürütülecek projenin 
imza töreni de bugün 
Vakıfbank Genel 
Müdürlüğü'nde gerçek
leştirildi. Törene,

Vakıfbank Yönetim 
Kurulu Başkanı ve 
Vakıflar Genel Müdürü 
Yusuf Beyazıt, 
Vakıfbank Genel 
Müdürü Bilal Karaman, 
KOSGEB Başkanı 
Erkan Gürkan katıldı. 
Vakıfbank Genel 
Müdürü Bilal Karaman, 
törende yaptığı konuş
mada, 2005 yılının ilk 
altı ayında toplam 
kredilerinin 6.7 milyar 
dolara ulaştığını belirt
ti. Bu kredilerin büyük 
bölümünün küçük ve 
orta boy işletmelere 
kullandırıldığını da 
ifade eden Karaman, 
KOSGEB ile de hali
hazırda iki proje yürüt
mekte olduklarını 
bildirdi.

birlikte Türkiye’de Yeşil 
Kartlı sayısı, 9 milyon 
843 bin 271'e yükseldi. 
İllerdeki yeşil kartlı 
sayısı ile nüfus oran
larına bakıldığında, 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu illerinde 
nüfusun yarıya 
yakınının Yeşil Kartlı

olduğu ortaya çıktı. 
Buna göre, en fazla 
Yeşil Kart'lı vatandaş, 
Bingöl'de (yüzde 56) 
yaşıyor. Bingöl'ü 
Hakkari (yüzde 48), 
Siirt (yüzde 46.4), 
Batman (yüzde 45.7), 
Van (yüzde 45.4), Ağrı 
(yüzde 44.5) izliyor.

UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M ASFALTA 
CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI 

== ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURTH— YAPILABİLİR SATILIK ARSA

Tel : (0.224) 513 96 83

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

NŞAAT 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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talar deklarasyonu veto elli
AB üyesi ülkeler 
Türkiye ile müzak- 
ereleri başlatma 
konusunda 
anlaştılar" 
haberinden hemen 
sonra Rum yöneti
minden gelen bir 
haber kafaları 
karıştırdı.
Kıbrıs Rum yönetimi, 
AB'nin Türkiye'ye 
karşı yayımlamaya 
hazırladığı deklarsy- 
onu bloke etti. Bu 
haberin gelmesinden 
önce, Kıbrıs Rum 
Yönetimi lideri Tasos 
Papadopulos, AB'nin 
bütün üyelerinin 3 
ekimde Türkiye ile 
üyelik müzakereler
ine başlanmasını 
kabul ettiğini 
söylemişti.

Papadopulos gazete
cilere yaptığı açıkla
mada, "AB içinde 
katılım müzak
erelerinin 3 ekimde 
başlamaması gerek
tiğini söyleyen bir 
ülke yok" diye 
konuşmuştu.
AB Daimi Temsilciler 
Komitesi'nde 
(COREPER), 
Türkiye'nin Kıbrıs 
konusundaki 
deklarasyonuna 
karşı yayımlanacak 
AB deklarasyonu 
taslak metni 
konusunda dün 
uzlaşmaya varılmıştı. 
Karşı deklarasyonda, 
Türkiye’ye müzakere 
sürecinde Kıbrıs 
Rum kesimini tanıma 
çağrısı yapılıyor.

Deklarasyonda ayrı
ca Gümrük Birliği'nin 
eksik uygulan
masının müzak
erelerin genelini etk
ileyeceği mesajı ver
iliyordu.
Avrupa Birliği, Türk 
liman ve havaalan
larının Güney Kıbrıs 
Rum keşimi gemi ve 
uçaklarına açılması 
çağrısını yapıyor ve

bu konunun 2006'da 
gözden geçirileceği
ni belirtiyordu.
Karşı deklarasyonda, 
Türkiye'den, tüm AB 
üyesi Ülkeler ile 
arasındaki ilişkileri 
en kısa sürede ve 
hukuki olarak nor
malleştirmesi bek
lentisine yer 
veriliyordu.

Ingiliz askerler zorla şerbet bırakıldı
Irak polisi tarafından 
tutuklanan 2 İngiliz 
askerinin düzenlenen 
operasyonla serbest 
bırakıldıkları 
bildirildi.
Irak Savunma 
Bakanhğı'ndan alınan 
bilgiye göre, dün Irak 
polisince gözaltına 
alınan 2 İngiliz 
askeri, tutuklu bulun
dukları polis binasına 
İngiliz ordusu tarafın
dan düzenlenen 
operasyonla 
kurtarıldı.
Çok sayıda İngiliz 
askerinin katıldığı 
operasyonda polis

karakolunun giriş 
kısmı askeri araçlarla 
yıkıldı. İçeri giren , 
Ingiliz askerleri 
2 arkadaşlarını 
kurtardı.
Aynı operasyonda 
150 tutuklunun da 
serbest bırakıldığı 
belirtildi.
Baskınla serbest 
kalan 2 İngiliz 
askerinin istihbarat 
toplama ünitesinde 
görevli oldukları 
açıklandı.
Önceki sabah saat
lerinde meydana 
gelen olayda, 
Arap giysileri giyen

2 İngiliz askeri, 
Basra'daki polis 
karakoluna ateş 
açmış, bunun 
üzerine göz altına 
alınmışlardı. Irak 
polisi sorguladıkları 
askerleri serbest

bırakmayı reddedince 
İngiliz ordusu, 
polis karakoluna 
tanklar eşliğinde 
geniş çaplı bir 
operasyon düzenley
erek askerlerini 
kurtardı.

PKK’ın kontrol noktası ortaya çıktı
Türkmeneli televizy
onu, IKYB denetimin
deki Kuzey Irak'ta 
kurulan PKK kontrol 
noktasını görüntüledi. 
PKK üyeleri 
burada araçları 
durdurarak kimlik 
kontrolü yapıyor. 
Irak hükümeti ve ABD 
'terörist örgüt' ilan 
etti, ancak PKK Kuzey 
Irak’taki faaliyetlerini 
aynı şekilde 
sürdürüyor.
Süleymaniye'ye bağlı 
Sengeser kasabası 
yakınlarındaki Kortek 
bölgesinde kontrol 
noktaları kuran PKK

üyeleri, araçları durdu
rarak kimlik kontrolü 
yapıyor.
’Kürdistan Demokratik 
Çözüm Partisi* 
tabelasının asılı 
olduğu kampta 
Abdullah Öcalan res
imleri dikkat çekiyor. 
Örgütün kampında 
giriş yapan tüm 
araçların kayıtları tutu
luyor. PKK araç için
dekilerin kimlik bel
gelerini kontrol ediyor. 
Araçlar IKYB deneti
mindeki kasabada Irak 
Devlet Başkanı 
Celal Talabani'ye bağlı 
peşmergeler tarafın

dan denetlendikten 
sonra Kortek bölge
sine girebiliyor.- 
Burada da terörist 
PKK mensupları 
tarafından kontrol 
ediliyorlar. 
Terör örgütü PKK, 
daha önce de 
Kuzey Irak'ın Kerkük 
kentinde ana caddel

erde imza toplamış, 
Musul ve Bağdat gibi 
büyük şehirlerde büro 
açmıştı.Türkmeneli 
televizyonu 
Irak Kürdistan 
Yurtseverler Birliği 
denetimindeki 
bölgede kurulan bir 
PKK kontrol noktasını 
görüntüledi.

Şiddetli fırtına 
25 bin kişiyi 
evsiz bıraktı

Hindistan'ın 
güneyindeki şiddetli 
fırtınada ilk belir
lemelere göre 8 kişi 
öldü, 25 bin kişi 
evsiz kaldı. Andra 
Pradeş eyaletinin 
kıyı kesimlerinde 
etkili olan fırtına ve 
sağanağın yol açtığı 
sellerde, ağaçlar ve 
elektrik direkleri 
devrildi.
Pisti su kaplaması 
yüzünden kıyı şehri

Visakhapatnam'daki 
havalimanının.kap
atıldığı bildirildi. 
Kurbanların 6'sının 
elektrik çarpması 
sonucu öldüğü belir
tilirken, onlarca 
balıkçının kay
bolduğu bildirildi. 
Yetkililer, şiddetli 
fırtınanın etkisini 

-kaybetmesine karşın 
bölgede yağışların 
devam etmesini bek
lediklerini söyledilegg

2
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BAY MUSTAFA ÖZALP 
EMLAK’TAN

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama 

Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa 
Dükkan, Arsa, Arazi

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
| ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ
< İÇİM Dİ7İ ADAVIMI7İÇİN BİZİ ARAYINIZ
2 $
2

I. Kordon’da Asansörlü, 
Kaloriferli. LÜKS EŞYALI 

120m2 Asansör ve Kaloriferli, 
I. Kordonda Satılık Daire

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

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme 

katlı.içindeki yeni atari makineleriyle
satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

S

Trafik, Kasko Dask, Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır. 

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

$ GEMLİK / BURSA
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Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
YÖK üyeliğine 
ODTÜ öğretim üyesi 
Prof. Dr. Fikret 
Şenses'i atadı. YÖK 
üyeliği, Prof. Dr. 
Mehmet Savaş 
Küçükyavuz'un isti
fası nedeniyle 
boşalmıştı.
YÖK üyeliği, 

| Prof. Dr. Mehmet
Savaş 
Küçükyavuz'un isti
fası nedeniyle 
boşalmıştı.
Prof. Dr. Şenses 
kimdir?
Küçükyavuz'un 
ardından YÖK 
üyeliğine atanan 
Prof. Dr. Fikret 
Şenses, akademik 
kariyerinin büyük 
bölümünü 
ODTÜ'de yaptı. 
Lisans eğitimini 
İngiltere'de Warwick, 
yüksek lisansını 
Lancaster ve dok
torasını Londra 
Üniversitesi'nde

Duff’un açıklamaları 
TBMM gündeminde
CHP İzmir 
Milletvekili Hakkı 
Ülkü, Türkiye - 
Avrupa Karma 
Parlamentosu Eş 
Başkan Yardımcısı 
Andrevv Duff un 
açıklamalarını 
TBMM gündemine 
taşıdı.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
cevaplandırması 
istemiyle TBMM 
Başkanhğı'na bir 
soru önergesi veren 
Ülkü, Andrevv 
Duff un, "Bir yandan 
Kemalizmin eskidiği m 
ni öne sürdüğünü^ i 
diğer yandan bölücü
örgüt ile masaya otu-' 
rulması gerektiğini 
savunduğunu* 
bununla da yetinmey
erek Mustafa Kemal 
Atatürk'ün resim- << 
terinin devlet 
dairelerinden kaldırıl
ması gerektiği".
yönünde açıklamaları 
hatırlatarak, bu konu-

tamamlayan Şenses, 
1979 yalında ODTÜ 
İktisat Bölümü'nde 
yarı zamanlı öğretim 
üyesi olarak 
göreve başladı.
Akademik kariyerine 
ODTÜ'de devam 
eden Şenses,. pro
fesörlüğe yükseldiği 
1991 yılından bu 
yana ODTÜ İktisadi 
ve İdari Bilimler 
Fakültesi'nde 
görev vaoıyor. 
Şenses, Prof. Dr. 
Mustafa Parlar 

d# hükümet olarak 
resmi y^ da gayrı 
resmi nasıl bir cevap 
verildiğini sordu.
Ülkü; önergesindeişu 
sorulara da yer verdi: 
7KükÜW.®t olarak,
Türkiy$~ 
Cumhuriyeti'ry.mili- [ 
tarist birdevlet,- 
Mustafa Kçrn0i,7 '7 ; 
Atatürk'ü ise sadece 
bir asker olarak 
gören Duff Ve dHün ; 
gibi düşünen Avrupa 
Birliği yetkililerine, 1 
bir program dahilinde 

Eğitim ve Araştırma 
Vakfı'ndan 2004 yılın
da Eğitimde Üstün 
Başarı Ödülü, 
1999 ve 1997 yılların
da da Yılın Eğitimcisi 
ödülleri almıştı.
Diğer bazı vakıflar
dan ve kurumlardan 
da ödülleri bulunan 
Şenses'in çok sayıda 
makalesi, bilimsel 
çalışması ve 
yoksullukla 
mücadele konusu
nun da işlendiği 
kitapları bulunuyor.

Atatürk'ü, O'nun 
barışa olan inancını 
anlatma gereksinimi 
ggymakta mısınız? 
AB sürecinde 
Çumhuriyet'in temel 
değerlerine ve ilkeler
ine gelebilecek bu tür 
müdahaleleri nasıl 
karşılayacaksınız? , 
Ç u m huriyetimizin}o * 
temel değer V|ŞnovsjV9 
ilkelerinde!^,asla taviz 
vermeyeceklerinizi, t, 
açık ve netbir.şekrj ; > 
ilde kamuoyuna açık*: 
lîayabilir misiniz?'')/!

Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti), 
tartışmalara yol açan 
Anayasa değişiklik 
paketini rafa kaldır
ma kararı aldı. Paket, 
yeni yasama döne
minde gündeme 
getirilmeyecek. AK 
Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Dengir 
Mir Mehmet Fırat da, 
konuyu doğrula
yarak, "Şu anda gün
demimizde böyle bir 
paket kesinlikle yok" 
dedi.
AK Parti, TBMM 
Anayasa Komisyonu 
Başkanı Burhan 
Kuzu tarafından 
hazırlanan 50 madde
lik Anayasa paketini 
'sessiz sedasız' gün
deminden çıkardı. 
AK Parti Merkez 
Yürütme Kurulu'nun 
(MYK) geçtiğimiz 
günlerdeki toplan
tısında alınan karar 
doğrultusunda 
hareket edecek olan 
parti, Anayasa pake
tini bu yasama döne
minde Meclis gün
demine taşımayacak. 
Ortamın daha fazla 
gerilmemesi 
konusunda görüş 
birliğine varan parti 
yönetimi, değişiklik 
paketini askıya aldı. 
AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı

Terörle mücadele
toplantısı 27 Eylül de
Terörle Mücadele 
Yüksek Kurulu 
toplantısı, Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül başkanlığında 
27 Eylül Salı günü 
yapılacak.
Bölücü terör örgütü 
PKK'nın eylemlerinin , 
artması ve ülke 
genelinde gerçek
leştirilen eylemlerin 
ardından harekete 
geçen hükümet, 
1997 yılından bu yana 
toplanmayan 
Terörle Mücadele 
Yüksek Kurulu’nu faal 
hale getiriyor. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, ABD 
ziyareti sırasında 
Terörle Mücadele 
Yüksek Kurulu’nu 23 
Eylül'de toplantıya 
çağırdığını açıklamıştı.

Dengir Mir Mehmet 
Fırat da, partinin 
gündeminde böyle 
bir paketin 
olmadığını belirterek, 
"Kesinlikle bizim bir 
Anayasa paketimiz 
yok. Öyle bir değişik
lik düşünmüyoruz. 
Gündemimizde yok" 
diye konuştu.
TBMM Anayasa 
Komisyonu Başkanı 
Kuzu tarafından 
hazırlanan 50 madde
lik paket, orman vas
fını kaybetmiş arazi
lerin satışı olarak 
bilinen 2B 
düzenlemesi, 
Yükseköğretim 
Kanunu'nda (YÖK) 
değişiklik, Hakimler 
Savcılar Yüksek 
Kurulu'nun (HSYK) 
yapısında değişiklik, 
YAŞ kararların yargı 
denetimine açılması, 
milletvekili dokunul
mazlığı, 
Cumhurbaşkam'mn 
görev ve yetkilerinin 
yeniden düzenlen

Terörle Mücadele 
Yüksek Kurulu 
Başkanlığı görevi, 
bugün Resmi 
Gazete'de yayımlanan 
Başbakanlık genelgesi 
ile Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül'e verildi. 
Dışişleri Bakam 
Gül'ün Türkiye dışında 
bulunması nedeniyle 
23 Eylül'de yapılması 
planlanan toplantı, 
27 Eylül Sah gününe 
alındı. Toplantıya* 
aynı tarihte Birleşik , 
Arap Emirlikleri 
ziyaret edecek olan 
Başbakan Erdoğan ’ 
katılmayacak.
Terörle Mücadele 
Yüksek Kurulu, son 
olarak 1997 yılında 
dönemin Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Ecevit'in başkanlığın

mesi gibi maddeler 
içeriyordu. Söz 
konusu paket için 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali • 
Şahin,TBMM Başkan 
Vekili İsmail Alptekin, 
Anayasa Komisyonu 
Başkanı Burhan 
Kuzu ve AK Parti 
Grup Başkan Vekili 
Sadullah Ergin'den 
oluşan bir komisyon 
kurulmuştu. Söz 
konusu komisyon bir 
kez toplanmış ve 
paketin genel değer
lendirmesini 
yapmıştı.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan da 
AK Parti yönetimine, 
Anayasa değişiklik 
paketinin "muta
bakatla" yasalaşması 
için talimat vermişti. 
Ancak parti yönetimi, 
CHP ile mutabakat 
sağlanmasının çok 
zor olacağı düşünce
siyle paketi rafa 
kaldırdı.

da toplanmıştı. 
Aradana geçen 8 yıl 
zarfında işlevini 
kaybeden Kurul, 
Dışişleri Bakanı Gül'e I 
bağlandıktan sonra ilk I 
toplamlısını yapacak. I 
Gül başkanlığında |
27 Eylül'de yapılacak I 
toplantıya İçişleri I
Bakam Abdülkadir 
Aksu, Adalet Bakanı I 
Cemil Çiçek, >yü MA I 
Genelkurmay İkinci I 
Başkanı Orgeneral I 
Işık Koşaner, 
Başbakanlık 4ürt ^sıl I 
Müsteşarı Ömer | 
Dinçer, MGK Genel L 
Sekreteri Yiğit d’Msıl ■ 
Alpogan, MİT ınY6j| 
Müsteşarı Emre Taner, I 
Emniyet Genel v9İü8 
Müdürü Gökhan 
Aydıner ve ilgili 
bürokratların katılması 
bekleniyor. •
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Ronaldinho yılın futbolcusu seçildi Barbarosca
Barcelona'nın ünlü 
yıldızı Ronaldinho, 
futbolcular tarafından 
yılın futbolcusu 
seçildi.
Dünya Futbolcular 
Birliği (FIFPro) 
üyelerinin katıldığı 
oylamanın sonucu, 
bu akşam BBC'nin 
Londra'daki stüdy- 
olannda açıklandı. 
40 ülkeden yaklaşık 
38 bin profesyonel 
futbolcunun kul
landığı oyla, 
Brezilyalı orta alan 
oyuncusu, 
yılın futbolcusu 
unvanını aldı.
Ronaldinho, böylece 
dünyada futbolcu
ların katılımıyla 
düzenlenen en geniş 
oylamada birinciliği 
elde etti.
FIFPro Başkanı 
Gordon Taylor, yap
tığı açıklamada, 
"Dünyanın çeşitli yer
lerinden futbolcu 
arkadaşları tarafın-

Kalkavan: Beşiktaş’a başkan olabilirim
Beşiktaş Kulübü eski 
Yönetim Kurulu 
Üyesi İhsan 
Kalkavan, Beşiktaş 
camiasının kendisine 
sınırsız yetki vermesi 
halinde, bir gün 
kulüp başkanlığını 
düşünebileceğini 
söyledi.
Memorial
Hastanesi'nin spon
sorluğunda yapılan 
"11 Altın Adam" 
yanşmasının Kalyon 
Otel'deki Jüri toplan
tısında yer alan 
Ihsan Kalkavan, ken
disine yöneltilen 
soruları yanıtladı. 
Kalkavan, Beşiktaş 
Kulübü'nde başkan
lık görevini düşünüp 
düşünmediği 

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

dan yılın en iyisi 
seçilmek büyük bir 
onurdur" dedi.
FIFPro tarafından 

yılın futbolcusu 
seçilen Ronaldinho, 
geçen yıl Aralık ayın
da FIFA tarafından 
dünyada yılın en iyi 
futbolcusu ödülüne 
layık görülmüştü. 
Ankette ayrıca 38 bin 
futbolcuya 2004-2005 
sezonunun en iyi 
takımını kurmaları 
için 55 futbolcu adayı 
arasından seçim yap
maları da istendi. 
Çeşitli ülkelerdeki 
futbolcuların yılın en 
iyi takımına 
Fenerbahçe'nin 
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi (E) Grubu'ndaki 
ilk maçında 3-1 
yenildiği AC 
Milan'dan 5 futbolcu
nun girmesi dikkat 
çekti.
38 bin profesyonel 
futbolcunun 
seçimiyle geçen 

konusundaki bir 
soru üzerine, siyâh- 
beyazlı kulübün kötü 
yönetilmesinin ken
disini üzdüğünü 
ifade ederek, şunları 
söyledi: "Süleyman 
Seba'nın başkanlığı 
döneminde ona karşı 
bir yönetim kurmak 
için yarışa girmiştik 
ve kaybettik. Ondan 
sonra da ben çıkıp, 
bir daha Beşiktaş'ta 
hiçbir yönetimde yer 
almayacağımı 
söyledim. Bir 
Beşiktaşlı'ya da 
tükürdüğünü yala
mak yakışmaz. Ama 
hakikaten bir gün 
camia birleşip, 
'Tamam İhsan Bey, 
biz aday çıkartmıy-

sezonun en iyi ilk 11'i Frank Lampard
ise şöyle: 
Kaleci: Nelson Dida 
(AC Milan); Defans: 
Cafu (AC Milan), 
Alessandro Nesta 
(AC Milan),.John 
Terry (Chelsea), 
Paolo Maldini (AC 
Milan); Orta alan: 

oruz. Kendi istediğin 
gibi bir yönetim kur* 
derse, o zaman 
başkanlık olabilir. Bir 
seçim kampanyası 
içinde değil, 
Beşiktaş'ı dünya 
markası yapabilmek 
için rahat bir şekilde 
kadro oluştura- 
bilmeliyim." 
Beşiktaş'ın üst üste 
aldığı kötü neticeler 
sonrası kendisine 
çok sayıda telefon 
geldiğini kaydeden 
Kalkavan, "Bilhassa 
son Fenerbahçe 
mağlubiyeti sonrası 
birçok kişi beni ara
yarak, desteklerini 
ilettiler. İleride bu 
talepler yine ciddi 
olarak gelirse, 
ben de fedakarlık 
göstererek, . 
Beşiktaş için 
çalışırim" diye 
konuştu.

(Chelsea), Claude 
Makelele (Chelsea), 
Ronaldinho 
(Barcelona) Zinedine 
Zidane (Real Madrid); 
Forvet: Samuel Eto'o 
(Barcelona) Andriy 
Shevchenko (AC 
Milan).

RIZA ÇALIMBAY'A 
DESTEK 
İhsan Kalkavan, 
Beşiktaş'taki gele
ceği tartışılmaya 
başlayan teknik 
direktör Rıza Çalım- 
bay'a destek verdi. 
Kalkavan, "Rıza'nın 
Beşiktaş'a gelişinde 
benim de payım 
oldu. Gelmesini çok 
istiyordum. Son 
dönemde Beşiktaş'ın 
içinde bulunduğu 
zafiyetler beni çok 
üzdü ama bana göre 
bu durumda en az 
günahı olan kişi 
Rıza hocadır. Ne 
kadar başkan sahip 
çıkıyor gibi gözükse 
de, yönetim içinde 
hocayla ihtilaflı 
olanların varlığı 
biliniyor. Ben de 
yönetici olsam, Rıza 
kardeşime sahip 
çıkardım" dedi.

I Barbaros BALMUMCU

Gemlik Bursaspor 
Taraftarları Derneği

Bursaspor Gemlikli taraftarların geçen 
hafta içinde düzenledikleri yemeğe Sayın 
Bursaspor Başkanı Levent Kızıl da katıldı.

Sayın Bursaspor Başkanı bu sene 
aldığı ve şu ana kadar yaptığı icraatla 
fevkalade idare ediyor.

Sezon başında Ümit Milli Takım 
hocasını kadrosuna katarak, en isabetli 
transferi yaptı.

Şu ana kadar gelen hocalar nedense 
bazı kaprislere kapılarak, transferlerini 
yapıp takımı bir yerlere getirmek için çaba 
sadettiler.

Bu seneki hocanın bildiğim kadar bazı 
katı kuralları var, bu kurallarda bu 
hocanın sporda iyi bir yere gelmesini 
sağlar.

Levenk Kızıl’ın yanında Umurbey 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in 
koyu fenerbahçeli olmasına rağmen bir 
zamanlar Bursaspor idareciliği yapmış 
olan Faruk Güzel’in bulunması çok güzel 
bir şey.

Sayın Levent Kızıl’ın bu seneki takımı 
süper lige taşıyacak olmasından şu an 
bile memnuniyetini belli ediyor.

Güzel ilçemizin Bursaspor taraftarları 
derneği ayakta tutan yönetim kurulunu 
tebrik ederim.

Yemek güzel bir ortamda geçmiş. Bu 
yemekten bazı dersler çıkarmak gerek. 
Ilçemizinde bir kulubü var. Kimse buna 
gerektiği şekilde sahip çıkmıyor.

Gemlikspor’un inanın bir ismi var 
taraftarların toplanabileceği bir lokali dahi 
yok.

Kulüp Binası her yerde olur. Kulüp 
lokali şehir içinde olması çok daha iyidir.

Üyelerin toplanabileceği bir yer her 
zaman aranılır.

Bursaspor’u muhakkak ki herkes 
seviyor ve destekliyor.

Sayın Raşit Hoca, bu sene çalıştırdığı 
takımdan fazlarıyla memnun gözükmek
te.

Bursa şehrine ikinci lig yakışmıyor.
Hep beraber sevgili Bursaspor’u 

destekleyelim.
Ufak bir anı: Sene 1963 Bursaspor yeni 

kurulmuş beş kulübün en iyi futbolcuları 
ile takviye edilmiş durumda.

Ben Tavşanlıspor’la anlaşmış gitmek 
için hazırlığımızı yapıyordum eşyalarımızı 
toplamamız gerekiyordu haliyle.

Eşim ve birde bebeğimiz vardı biraz 
zaman alıyordu.

Bir iş işin Bursa’ya gitmem icap ediy
ordu. Bütün futbolcuların toplandıkları 
yer mahfedildi. Oraya uğradım. Aradığım 
arkadaş ise Tavşanlıda oynayan 
Pınarsporlu (Rahmetli) Ertuğrul’du, bula
madım. Dönerken (Rahmetli) Muhtar 
Tuncalpla karşılaştık. Selam ve hatır sor
duktan sonra benim Bursaspor’a gelme
mi istedi. Zira (rahmetli) Tuncalp benim 
Bursa karmasından hocamdı.

Sayın Hocam ben Tavşanlı Linyitspor 
ile anlaşmaktayım aldığım ücrette bu 
kadar bazı imkanlarda var dediğimde.

Böyle imkana bende giderim diye 
benim onura etti. Bursaspor’un o zaman
lar bugünkü imkanlar yoktu.
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Çocuklarda özgüven nasıl gelişir?
Çocuğunuzun hayatta 
başarılı olmasının ön 
koşullarından biri 
kendine güvenli bir 
birey olarak yetişme
sidir. Oysa kızgınlık 
anında söylenen sözler, 
verilen olumsuz tepkil
er özgüven gelişimini 
engeller.
Çocuklar okul çağına 
geldiklerinde özsaygı 
duygusu da gelişmiş 
olur. Özsaygısı gelişmiş 
bir çocuk yeni şeyler 
'denemek, arkadaş edin
mek ve genel anlamda 
başarılı olmak için 
özgüvene sahip olur. 
Özsaygısı fazla 
gelişmemiş bir çocuksa 
bu alanlarda zorluk 
çeker ve daha çok 
yardıma ihtiyaç duyar. 
Çocuğunuza nasıl 
güven aşılayabilirsiniz? 
Çocuğunuzun kendine 
güven duygusu 
geliştirmesinde size 
büyük görev düşüyor. 
Bunun çocuğunuzun 
tüm hayatını etkileye
ceğini düşünerek şu 
ipuçlarından faydalan
abilirsiniz: 
Çocuğunuza inanın ve

bunu gösterin. 
Kendisinin değerli ve 
herkesçe sevilebilecek 
biri olduğunu anla
masını sağlayın. 
Onu övün ve olumlu 
davranışlarına olumlu 
tepkiler verin. 
Çocuğunuz değerini ve 
başarılarını sizin onun 
hakkında ne 
düşündüğünüzle ölçer. 
"Aferin, bu zor bir işti 
ve sen bunu başardın." 
gibi sözler genç kulak
lara müzik gibi gelir. 
Ayrıca çocuğunuzla 
konuşurken hata yap
manın normal 
olduğunu., herkesin 
hata yapabileceğiniz Ve 
bunun büyümenin bir 
parçası olduğunu da 
söyleyin. Fazla eleştirel 
olmaktan kaçının. Bu, 
özgüvene zarar verir. 
Onu dinlediğinizi belli 
edin. Çocuğunuzun 
anlattıklarını dikkatle 
dinleyin, anladığınızdan 
emin olmak için duy
duklarınızı tekrarlayın 
ve çocuğunuzun anlat
maya devam etmesini 
sağlamak için olumlu 
tepkiler verin;

HAÇIN »
Yazan : Zebercet COŞKUN
Evimize girmek istedim ve bıraktım 

dövüşü girdim. Yukarı çıkrriak istiyorum ve 
de çıkıyorum. Oysa biliyorum kimselerin 
olmadığını... Ailemden tek kişi yaşamıyor 
artık, onü da biliyorum. Yine de çıkmak istiy
orum yukarıya, odalara bir bir bakmak istiyo
rum. Gözümle görmek istiyorum. İnanamıyo
rum... Annem... Tombalacık omuzlan, ışıl ışıl 
yanan sarı gözleri... İsmailim! Gadanı alayım! 
Oda kapısını açıp, çıkıverecek. Ölmüş ola
maz... Öylesine hayat doyu, öylesine sevgi 
dolu yüreği... Faik? Faik nerede? Onu da 
öldürmediler ya? Naime yaşıyor, o da yaşa
malı!.. Evin içi sessiz,çık yok. Birindi katta 
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Çocuğunuzun duygu
larını anladığınızı gös
terin ve onun bu 
duyguları sözel olarak 
ifade etmesine yardımcı 
olun.
Davranışları eleştirin, 
çocuğunuzu değil. Bu 
tuzağa düşmek çok 
kolaydır ama çok fazla ' 
eleştiri, çocuğunuzun 
kendisini kötü biri 
olarak görmesine ve 
kendi aptallığı ya da 
yaramazlığı nedeniyle 
kötü şeylere sebep 
olduğunu düşünmesine 
yol açar. Eğer bu uzun 
süre devam ederse, 
çocuğa büyük ölçüde 
zarar verir. Kızdığınız 
şeyin yapılan bir 
haraket ya da 
sevmediğiniz bir

davranış olduğu 
konusunda net olun ve 
çocuğun bunu anla
masını sağlayın. j- 
Çocuğunuzun güçlü 
olduğu yanlarına odak
lanın, zayıf olduklarına 
değil.
Size sıkıcı gelse bile, 
çocuğunuzun ilgi alan
larına saygı duyun.
Arkadaşlarıyla ve okul
da yaptıklarıya samimi 
bir şekilde ilgilenin. 
Dinlediğinizi göstermek 
için yorum yapın. 
Çocuğunuzun samimi 
olarak yansıttığı korku 
ve güvensizlikleri kabul 
edin. Bunlar size önem
siz görünebilir ama bşr 
kenara atmayın.
Çocuğunuz matematiği 
yapamadığını

söylediğinde, 
"Saçmalama" ya da "O 
zaman çalışmaya 
başlasan iyi olacak." 
gibi şeyler yerine 
"Matematik zor geliyor 
olabilir, sana nasıl 
yardımcı olabilirim?" 
demeye gayret edin. 
Bağımsız olması 
konusunda destek 
verin. Çocuğunuzu yeni 
şeyler denemesi için 
yüreklendirin. Bir işi 
başarmak özgüvenini 
arttırır ve bazen de yap
tığı hatalar sayesinde 
yepyeni şeyler öğrenir. 
Çocuğunuzla beraber 
gülün, ona karşı değil. 
Çocuğunuzun 
başarılarına odaklanın. 
Bu yüzme, müzik, 
resim ya da başka 
şeyler olabilir.
Hatalarına, başarısızlık
larına odaklanmayın. 
Çocuğunuz yetersiz 
olduğu alanların ve 
neleri yapamayacağının 
gayet farkındadır. Eğer 
sürekli bu alanlara 
dikkati çeker, ya da 
çocuğunuzu eleştirirs
eniz özgüven ortadan 
kalkar. Bunun yerine

çocuğunuzu doğru yap
tıkları için övün ve ona 
destek vererek motive 
edin. Yanlış yaptığında 
ise onu değil, yaptığı 
davranışı eleştirin. 
Kızgınlık anında insan 
düşünmeden konuşa
bilir. "Saçmalama, 
aptallaşma, amma da 
beceriksizsin." gibi 
olumsuz cümleler 
sarfedebilir. Oysa 
çocuğunuz bunları cid
diye alır. Bu da 
özgüveninin gelişimini 
olumsuz etkiler. Hatta 
kendiniz hakkında 
söylediğiniz olumsuz 
şeyler bile 
çocuğunuzun 
güvenini etkileyebilir; 
çünkü çocuklar 
yetişkinleri taklit etme 
eğilimindedir.
"İşte bir dakika daha 
duramayacağım.", 
"Artık bu baskıya 
dayanamıyorum" gibi 
sözler, çocuğunuzda 
sizin hayatın zorluk
larıyla başedemeye- 
ceğinize dair bir 
düşünce uyandırarak 
gene özgüvenini, 
etkileyebilir.

galanıyor kıvrımların arasında...
Her şey öyle düzgün, öyle tertipli ki, 

bugün çıkılmış sanki evden... Karyolanın 
yanında konsol, üstünde ayna... Aynaya 
bakıyorum şimdi... Durmuş aynaya bakıyo
rum, garip değil mi? Aylar var ki, görmedim 
yüzümü,aylar var ki kendimi bilmiyorum, 
kendimde değilim. Aylar var ki Haçin'den 
başka hiçbir şey girmedi düşlerime. Sara bile 
ilk şimdi geliyor aklıma. Geldi durdu aynanın 
pırıltıları arasına,sonra kayboldu. Yüzünü 
seçemedim, sarı örgülü saçlar, pembeler ve 
pırıltılar arasında göründü ve gitti... Uzak bir 
hayal Sara, şimdi kendin varım aynanın 
önünde.. Bu ben değilim... Saçı, sakalı bir
birine karışmış, alnından aşağı kan sızıyor. 
Her gün gördüğüm, omuz omuza 
dövüştüğüm çetelerden biri... Elimi uzatıp 
aynanı tozunu sildim, sonra baktım avu
cuma. Kapkara olmuş... Karşımdaki çete 
daha açık, daha seçik şimdi. Her şeyi 
anladım avcumdaki toza bakınca. Ak örtü
lerin üstündeki toz tabakası da bir karış... 
Ay ağ ı rn ıbirHşeye> takıldı, eğilip a Idım.^B iri s 
4a nthj Tahtadan tbibmöktep çantası; iÇahtaynbs; 
alıp, cam önünö geldim, tozunu ellerimleİ9r 
sildim. HeeyaıtoÇ>izik)(pzik çantanın, eilpcidiçot 
g ezd i r iyorfl rm üstünleş iOy ufeİBD y ereığ ird i p ı b 16 
kanhşpau?maöantmıeÇia>ftianın birlyahiiçakurJeıoa

İn çabuk! Tutuştu, yanıyor!
Mürsef efendilerin eve gelmiş yangın; 

saçaklarda; merdivenlerde, sokak kapısında 
kızıl alevler... Kuru tahtalar çıtır çıtır yanıyor...

Bahçe kapısından çıktığını gördüler 
İsmail'in. Tüfeği yoktu elinde, kolları arasında 
sarı bir çanta var. Kalabalığa karıştı, bir daha 
da onu gören olmadı o gün.

Alevler Kirkot mahallesini sarıverdi bird-' 
en. Gün ışıdı, dövüş bitmedi. Sokaklarda 
süngü süngüye kırıyorlar birbirlerini. Yavaş 
yavaş hükümet meydanının oraya çekiliyor 
Ermeniler. Çember sıkıştıkça bir araya 
toplanıyorlar. Bir kısmı Kale Kilisesine 
kapanmışlar, kurşun sıkıyorlar durmadan, .< 
ama umutsuzlar, ne yapacaklarını bilmiyorlar 
artık. Öldürmek için sıkıyorlar kurşünu,yoksa 
kurtulmanın olanağı yok.

Kirkot mahallesinin alt başında,Bostanhk 
çayının kıyısındaki küçük değirmenin oraya 
saklanmıştı Çalyan Karabit. Elinde tabancası 
var ama, ateş etmiyor.

Dur! dedi karşıdan gelen Türk'e. Dur! 
VurmâT Söyleyeceklerim var!
KumandâriSiizâr..Rif

Andrrinlı bi? ğeriÇ karşısmddkli SİlâhıfrPö1
Ka ra bi t'e tfeVirdr?

yontub^yftnulud sbnişi noleloî sbıysa doç
1 - ^oŞaikl/idiydi bağırdı m birden, faik! Ne^gg 

saasriliB" ,nsvs?ilsX 
Çafğşıglg^^fijŞ^tfiJginde koşuyorum ı ;? noe

Söyleyeceklerim var.
| ^ar”Orrnm"2amjmriUd süyiByecCTHnr-" 

Durlrr IJ A O T J ÇT
Öç el patladı tabanca. Gbçtiv gitti Andırınlı

genç yukarı doğrır.. Ölenin başında bekle
menin gereği yok.İKîm olduğunu biltffiyorp 
Bir ferment işte... Görevi oplşrj temizlemek.

Eılrtehiler.

ıiUŞÜl

Şimdi, önümejpe .gelir.se kır|p^|pkğypf l̂..|ğBrn Bir Ermeni ışte..FGgrçvı onlari temizlemek^
WhlbıF;ftİW«sıR -sis ins.d iei^ dopıid Yıllferd^‘^âWçW£rmem v ar... 1J alı a çok İşi

Q|&ffi'^fel^BeiÎ6İ5%RuyornîW?9lwâA,®ffii6yg®'İA“''‘—‘----
fiÇ^b«8BeiWW>^Vuruy<lW,9bh9li .ıslitîsli __________ w

Aynalar%Öftla/?/^9İq9İej ।J
l^apılaraI(tr(ilıil rlvf> ,f;d Karabit'in pnünde dürdüğü değirmenim

içinde Çîğrışanlar var. Onları bile işitmedi w

VcfİAndırınlımn...
Çaylan Karabit bir şeyler mırıldandı,sonra

“(lîslifdi slysopri . _ .aeıilan ^sıslo ba9,5IX^feb%^ nsd . a____
şb naŞ, loyinilid .Mgıeısfaöp dfranlAtettödP ,dL

ssıH s/??£1tö loiisnöv nHi prhîpaa I Jaleye doğru çeioliyöıTJîr Kısım
- ’ Ç,kmadÜ 9 ? ? -----------
Merdi verile,re yürüyorlar..ıbob mıbısMio

dan.

) "mnışılsç 
.ufşunozİ

Ardın adim, dövüşe ddvp§^.,t0le,Ö1dütŞ)'
Devamı Yarın

gelir.se
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Solunum yolu 
enfeksiyonlarına dikkat Sineli teı w meta
Uzmanlar, sonbahar 
aylarıyla birlikte sol
unum ve sindirim 
yolu enfeksiyon
larında artış 
görüldüğünü 
belirterek, okulların 
da açıldığı bu 
dönemde özellikle 
kapalı mekanlarda 
hastalıkların daha 
hızlı yayıldığı 
uyarışında bulundu. 
Ege Üniversitesi 
(EÜ) Tıp Fakültesi 
Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Münir Büke, vücutta 
hücre sayısından 
bin kat daha fazla 
mikrop bulunduğu
nun altını çizerek, 
"Ancak doğal bir 
denge mevcut. 
Vücudun doğal 
direnci olduğu müd
detçe, bu bakteriler 
dışarıdan gelen 
mikroorganizmalara 
karşı savunma 
mekanizması oluştu
ruyor. Vücut direnci 
düştüğü zaman 
hastalıklar ortaya 
çıkıyor" dedi. 
Beslenme, egzersiz, 
sigara kullanımı, 
stres gibi faktörlerin

vücudun doğal 
direncini etkilediğini 
vurgulayan Prof. Dr. 
Büke, "Okulların 
açıldığı sonbahar 
aylarında bu mekan
larda insanlar arası 
yakın ilişkiler artıyor. 
Bunun sonucunda 
da özellikle soğuk 
algınlığı gibi sol
unum yolu enfeksiy
onlarında bir artış 
görülüyor. Burun 
akıntısı, burun 
tıkanıklığı, kırgınlık, 
boğaz yanması gibi 
belirtilerle soğuk 
algınlığı ortaya çıkıy
or" diye konuştu. 
Soğuk algınlığının 
griple karıştırılma
ması gerektiğini 
kaydeden Prof. Dr. 
Büke, "Sonbahar ve 
kış aylarında tüm 
dünyada salgınlara 
yol açan grip virüs
leri görülüyor. Grip, 
soğuk algınlığından 
farklı olarak şiddetli 

kas ağrıları, yüksek 
ateş ve ileri dere
cede bitkinlikle ken
disini gösterir" dedi. 
Soğuk algınlığına 
karşı korunmada en 
birincil yolun kişisel 
hijyen olduğunu vur
gulayan Büke, 
"Bu hastalıktan 
korunmak için hasta 
kişilerle mümkün 
olduğu kadar az 
temasta bulunul
malı, eller sık sık 
sıvı sabunla yıka
narak, burun 
ve ağız temizliğine 
önem verilmelidir. 
Sanıldığının aksine 
soğuk algınlığının 
tedavisinde antibiy
otik kullanımı gerek
siz ve sakıncalıdır. 
Bunun yerine bol 
sıvı ve meyve 
tüketilmelidir.
Hastalığın 
tedavisinde istirahat 
şarttır" şeklinde 
konuştu.

Yeşil sinek lar
valarının, derin 
yaraları cerrahi 
müdahaleye gerek 
kalmadan, 
iyileştirdiği ortaya 
çıktı. Bu yöntem, 20 
ülkede tedavi amaçlı 
kullanılıyor. 
ANTİBİYOTİK SAL
GILIYOR 
Ortalama 100-200 
larvanın üzerine 
konulduğu derin 
yaralar, 1-4 gün 
içerisinde larvalar 
tarafından temi
zleniyor. Yara 
üstüne 2-3 milime
treyken konulan lar
valardan her birinin 
antibiyotik sal- . 
gıladığı ve 25 
miligram ölü dokuyu 
yiyerek, 1 gün 
içerisinde 1 santime
treye ulaştığı belir
lendi. Larvaların, 
antibiyotiğin dışında 
başka bir sıvı da 
(Allantoin/Urea) sal
gılayarak, yaranın 
kapanmasına 
yardımcı olduğu 
görüldü.
İLK KEZ 16. 
YÜZYILDA 
UYGULANDI 
Yöntemi Türkiye'ye 
taşıyan Uluslararası 
Biyoterapi Derneği 
Genel Başkanı ve 
İsrail Hebrew Üniver

sitesi Hadassah Tıp 
Fakültesi Parazitoloji 
Ana Bilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Kosta Y. Mumcuoğlu, 
“Maggot Terapi” adı 
verilen bu yöntemin, 
ilk kez 16. yüzyılda 
uygulandığını 
söyledi.
20 ÜLKEDE KUL
LANILIYOR 
Uzun yıllar ara ver
ilen yöntemin, 1990 
yılından itibaren 
tekrar hayata geçir
ildiğini belirten Prof. 
Dr. Mumcuoğlu, 
başta ABD, Ingiltere, 
Almanya, İsrail 
olmak üzere 20 
ülkede halen tedavi 
amaçlı kullanıldığını 
kaydetti. ABD Sağlık 
Bakanlığı'nın 2003 
yılında bu metodu 
kabul ettiğini açık
layan Prof. Dr. 
Mumcuoğlu, sinek 
larvalarıyla yarayı 
iyileştirme yöntemi

nin, Türkiye'de ilk 
kez kendisinin 
öncülüğünde 
Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi'nde 
(GATA) uygulamaya 
başlandığını, 
Türkiye'de birçok 
hastanenin bunu kul
lanmak istediğini 
bildirdi.
MAYIN PATLAMASI
NA İLİŞKİN 
YARALAR
Lucilia Sericata 
denilen ve halk 
arasında Yeşil 
Sinek olarak bilinen 
sinek larvalarının 
tedavide daha 
başarılı olduğunu 
bildiren Prof. Dr. 
Mumcuoğlu, mayın 
patlaması ve bom
balama olayları son
rasında oluşan derin 
yaralar başta olmak 
üzere her türlü 
yaranın bu yöntemle 
iyileştirildiğine 
dikkat çekti.

M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 51310 45
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
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226)363 43 19
Eskthisar (262) 655 60 31i

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcı lığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1

K
OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)R

B

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122 
Su İşlet 513 45 21 -115
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

1 AKCAN PETROL 513 10 79 
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Ata’nın ölümündeki sır çözüldü
‘Gelinim Olur musun?’ 
adlı televizyon pro
gramında ‘Kaynana 
Semra’ olarak ünlenen 
Semra Yücel’in, oğlu 
24 yaşındaki Ata 
Türk’ün uyuşturucud
an öldüğü belirlendi. 
Sır Adli Tıp 
Kurumu’nun raporuyla 
çözüldü: 
Otel odasında ölü 
bulunan Ata Türk’ün 
kan örneğinde yapılan 
incelemede ‘aşırı mik
tarda Extacy adlı 
uyuşturucu ve uyarıcı 
nitelikli ilaç madde
sine’ rastlandı.
Türkücü Cansever, 
Adana'ya gelmeden 
önce Semra Hanım’ın 
oğlunu ‘O pis şeyler
den içme’ diye 
uyardığını söyledi. 
‘GELİNİM Olur 
musun?’ adlı televizy
on programında 
‘Kaynana Semra’ 
olarak ünlenen Semra 
Yücel’in, oğlu 24 
yaşındaki Ata Türk’ün 
uyuşturucudan öldüğü 
belirlendi. Adana Adli 
Tıp Kurumu’nda Ata 
Türk'ün cesedinden 

alınan kan örneği, kısa 
sürede incelendi.
Türk’ün, aşırı miktarda 
Extacy adlı uyuşturu
cu ve uyarıcı nitelikli 
ilaç ve az miktarda da 
esrar maddesine rast
landı. Alkol oranı ise 
yok denecek kadar az 
düzeyde bulundu.
Polis bu bulgular üzer
ine Ata Türk’ün ölme
den önceki geceyi bir
likte geçirdiği kişileri 
mercek altına aldı.
Türk'ün intihar amaçlı 
bu ilaçları almış ola
bileceği ihtimali de 
araştırılıyor.
ANNE ‘İÇME’ DEMİŞ 
Ata Türk’ün birlikte 
Adana’ya gittiği 
türkücü Cansever, 
ilginç açıklamalarda 
bulundu. Cansever 
Adana’ya gitmeden 
önce Semra Hanım’ın, 
Ata’yı ‘O pis şeylerden 
içme’ diye uyardığını 
söyledi. Cansever şun
ları anlattı: ‘Ata, 
Adana’ya program 
yapmaya gideceğimi 
duymuş. Beni telefon
la arayarak, moralinin 
çok bozuk olduğunu. 

morale ihtiyacı 
olduğunu söyleyip 
benimle gelmek iste
diğini belirtti.
Annesinden izin 
almam için beni evler
ine davet etti. Ben de 
Ata’yı kırmayıp evler
ine gittim. Semra 
Hanım’ı ilk kez orada 
görüp tanıştım. Ata’nın 
da benimle gelmesi 
için izin iste-dim. 
Semra Hanım izin 
verdi. Ancak, oğlu 
Ata’ya da, ‘O pis 
şeylerden içme. 
İçersen hakkımı sana 
helal etmem’ diyerek 
uyanda bulundu.’ 
CENAZE BUGÜN 
Semra Yücel’in evinde 
önceki gün mevlit oku
tuldu.
Son görüntüleri 
Ata Türk’ün ölümüne 
saatler kala yapılan bir 
röportajı yayınladı. 
Adana’ya birlikte 
geldiği Cansever’in 
sahneye çıktığı Adres 
Bar'da yapılan röpor
taj sırasında masasın
da bira şişeleri olduğu 
görülen Türk, Adana'yı 
ve kebabı çok sevdiği

ni söylüyor. 17 Eylül 
gece yarısı yapılan 
röportajda, Adana’yı 
henüz gezemediğini 
belirten Ata Türk, 
röportajda Adana’yı 18 
Eylül Pazar günü 
gezeceğini söylüyor. 
Baba ile abla gözyaşı 
döktü Ata’nın ölüm 
haberinin ardından 
Adana’ya giden baba 
Hamit Türk ve ablası 
Seçil Türk cenazeyi 
gözyaşları arasında 
teslim aldı. Oğlunun 
tabutuna sarılarak 
ağlayan babayı 
TV’deki programda 
yarışmacı olan Ahmet 
Akman teselli etmeye 
çalıştı. Cenazenin tes
limi sırasında sık sık 
fenalaşan Ata’nın 
ablası Seçil’i de 
yatıştırmak Akman’a 
düştü. Acılı baba-kız 
Ata’nın cenazesini 
alarak dün uçakla 
İstanbul’a döndü. 
Son gecenin sırrı 
menajer Erhan’da 
ATA Türk’ün yarış
madaki rakibi, yakın 
dostu olan Ahmet 
Akman, Hürriyet’e

konuştu. Ata’nın 
ablası ve babası ile 
birlikte cenazeyi İstan
bul’a getirmek için 
önceki akşam 
Adana’ya giden Ahmet 
Akman, Ata’nın 
ölümüyle ilgili ilginç 
açıklamalarda bulun
du. Ahmet Akman, 
‘Bütün sır Cansever’in 
menajeri Erhan Arı’da 
saklı’ dedi. İşte 
Akan’ın açıklamaları: 
01.00 ile 04.00 saatleri- 
arasında neler oldu? 
‘Cansever’in bardaki 
programı saat 23.00 
gibi bitmiş. Yanlarında 
Erhan (Arı) diye bir 
şahıs daha var. Üçü 
kaldıkları otele geliyor
lar. Erhan ile Ata’nın,

otelde aynı odada 
kaldıklarını öğrendim. 
Gece yarısı 01.00 gibi 
Ata, Erhan’la birlikte 
otelden ayrılıyor.
Sabaha karşı 04.00’te 
geri dönüyorlar. Ata 
ayakta duracak 
durumda değilmiş. 
Bunu da otel 
görevlileri söylüyor. 
Erhan görevlilerle 
beraber, Ata’yı odası
na çıkartıyor. Erhan 
Arı, Ata’nın alkolü 
fazla kaçırdığını 
söylüyor.
Ayakkabılarını bile 
çıkartmadan yatağa 
yatırdığını söylediler. 
Erhan 15.00’te uyan
mış ama Ata’yı 
uyandıramamış.



Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan açıklamada, ülke çıkarlarının parti çıkarlarından öne alınması istendi

CHP ‘Ülke çıkarlarını öne alalım’
CHP yapılan yazılı açıklamada, son günlerde ülkede birlik ve beraberliğe büyük gereksinim duyulduğu vatandaşların sağduyulu olması, 
dolduruşa gelmemesi istenirken, ulusal konularda ülke çıkarlarının parti çıkarlarından öne alınması gerektiği belirtildi. Haberi sayfa 4’de
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Kiracılara Borçlar 
Kanunu müjdesi

Türk Borçlar Yasa Tasarısı üzerinde 7 
yılı aşkın süren çalışmalar sona erdi. 
Ev sahipleri artık istedikleri kadar 
depozito alamayacak, kira artışı ise 
ÜFE'ye endeksi olacak. Türk Borçlar 
Yasa Tasansı'na göre, kira anlaşmaları 
bir önceki kira yılında ÜFE oranını 
geçmemek koşuluyla geçerli olacak.

Haberi sayfa 8’de

başlatıyor?
i.- >'‘*1 * ‘ • ' '' /I________ ' ■ *

Güne Bakış
Uludağ Üniversitesi, bu yıl ÖSS sınavlarında ilk kez Gemlik Yerleşkeşi 
ithalat-İhracat ile Bitki Üretimi Bölümleri için öğrenci aldı. Gemlik 
Yerleşkesi’nde bu yıl Bitki Üretimi öğrencileri öğrenim görecekler. 3’de

Gemlik’in son

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kalaycı
Dün CHP’nin basın bildirisini almak için git

tiğim parti merkezinden dönerken, Ahmet 
Dural Meydam’nında bulunan belki birçoğu
muzun dikkatini bile çekmediği, Gemlik’e son
radan gelenlerin ise bi haber olduğu 
Cumhuriyet Hanı’na uğradım.

Bu han beni çocukluğumdan beri çeker..
Eski el sanatlarının uzun yıllar yapıldığı bir 

yerdir bu küçük çıkmaz.
Kalaycısı, motor onarımcıları, sıcak demir

cisi, bıçakçısı bu küçük çıkmaz sokakta buluş
muştur.

Evinde nostalji olarak sakladığı bakır 
kabını, tenceresini kalaylatmak isteyen bu 
hana gelir.

Veya; nacağına, keserine sap taktırmak 
isteyen...

Köyden gelen Ahmet Ağa küreğini, bal
tasını, çapasını, belini buradan alır.

Ahmet Dural Meydanı’ndaki kaldırımdan 
geçerken bazı çeker bu sokak beni..

Bakımsız hali midir bilmem ama zenatının 
son ustaları sanki burada toplanmıştır.

Bayram Becerikli de kalaycılık zenatının 
son ustası Gemlik’te...

İşsizlikten yakınıyor bayram usta..
Kalay yapmak artık pek ender de olsa 

başka usta bulamadıkları için Yalova’dan ve 
Orhangazi’den bile gelenleri oluyormuş.

Şimdilerde küçük tamin işleriyle geçinmek 
zorunda kalıyor anlaşılan..

Bir zamanlar buralarda semerciler ve nal
bantlar da vardı.

Bugün onlar yok artık.
Ama Gemlik’in son kalaycısı direniyor.

Gemlik’in 40 yıllık kalaycısı Bayram Becerikli, 
"Benden sonra bu mesleği Gemlik’te 
yürütecek kimse yok. ” dedi.
Bayram Becerikli, ağabeyinden öğrendiği 
mesleğini 20 yılı köylerde gezici kalaycılık 
yaparak, 20 yılını da Gemlik Merkezindeki Ahmet 
Dural Meydanı Cumhuriyet Hanı’ndaki dükkanın
da kalaycılık yaparak geçirdiğini belirtti.
Kadri GÜLER'in haberi sayfa 14’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Temizlikte sınıfta kaldık
Ahlak sükut ederken
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Televizyonların birinde geçmişte yayınlanan abuk-sabuk 
bir program vardı.

Adını hatırlamaya bile gerek yok.
İşte o programın başrol oyuncularından birisinin geçen

lerde bir otel odasında ölüsü bulundu.
Medya olaya mal bulmuş mağribi gibi atladı.
Toplum ister istemez o olaya kilitlendi..
Ölüsüs bulunanın anası,danası,arkadaşı kameraların 

önünde arz-ı endam ediyor.
Gören de sanır ki bir halk kahramanı ölmüş,ardından 

ağıt yakılıyor..
Ülke ciddi bir ahlak erozyonunun pençesinde..
Kıvranıp duruyor.
Ne yazık ki bir Allahın kulu da çıkıp da bu sonu belirsiz 

gidişin önünü tıkamak için çaba sarfetmiyor.
Yaşananlar yaşayacaklarımızın habercisi..
Gelişmeler insanı umutsuzluğa sürüklüyor.
Çünkü çok ciddi boyutta bir kültür deformasyonu yaşam 

yor.
Kültürel deformasyon ahlaki çöküntüyü de birlikte 

getiriyor.
Çözülme toplumun kurumlarına ve dinamiklerine dek 

yayılmış durumda.
Kurallara uymamak ve kural dışı davranışlar göstermek 

ne yazık ki "bir ayrıcalık ve özgürlük " olarak algılanıyor ve 
uygulanıyor.

Oysa özgürlük başkalarını rahatsız etmek değil kk
Yaşamın her alanında özgürlük adı altında yapılan kural

sız hklar diz boyu..
İlginç olan kurallara uyan,disiplinli yaşamayı ilke edinen

lerin rahatsızlıkları.
Uygarlığın gereklerini yerine getirmek “saflıkla” eş değer 

tutuluyor.
Aslında yaşananlar tümüyle eğitimsizlikten kaynaklanıy

or.
Eğitimin başlangıç noktası aile..
Türkiye’de ve dünyada aile kavramının yeniden tanım

lanması gerekiyor.
Anne-baba ve çocukların sorumluluk sınırları ile yatay

dı key ilişkilerinin çağın gereklerine uygun düzeye getir
ilmesinde sayısız yararlar var.

Galiba işin başında anne-babanın “özel eğitimi” geliyor.
Türkiye’de ve dünyada en kolay elde edilen işlev anne- 

babalık.
Öyle mi olmalı?
Çocuğu yaşama hazırlayan ilk aşamada başlayan 

davranış yöntemi geleceği biçimlendiriyor.
“Ağaç yaşken eğilir” deyimini yaşamla 

özdeşleştirdiğimizde çocuk öncelikle annesinden babasın
dan gördüğünü doğru olarak algılıyor ve uyguluyor.

Doğal olarak bu durumda asıl belirleyici de aile oluyor.
O halde ailenin yani anne-babanın doğru bilgilerle 

donatılması gerekiyor.
Ki çocuklarını da uyumlu, paylaşımcı, katılımcı, ilkeli, 

kararlı, yararlı ve tutarlı yetiştirebilsin.
Nasıl başladık nereye geldik?
İnsanoğlunun belki de genetik yapısından kaynaklanan 

hırslı yapısı, kural tanımazlığı ve ilkesizliği de beraberinde 
getiriyor.

Kanımca bugün insanlığı bir ur gibi saran çekememez- 
lik, açgözlülük ve öc alma duygusu da bu yapının bir sonu
cu..

Bu noktada olumluyuz.
Çünkü bir gün;
Ulu önder Atatürk’ünde işaret ettiği gibi, “Sömürgecilik 

ve emperyalizm yeryüzünde yok olacak ve yerlerine uluslar 
arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrıcalığı gözetmeyen yeni 
bir uyum ve işbirliği çağı egemen olacaktır." .

Ütopya gibi görünse de gerçekleşeceği inancımı son
suza dek koruyacağım.

Çünkü öyle olmasını istiyorum.
Bu yazıyı 5 Mayıs 2005 tarihinde yazmıştım. Adana’da 

bir otel odasında ölüsü bulunan delikanlının ardından 
medya bombardımanı altındaki Türk insanının davranış 
biçimini görünce yeniden yazma gereği duydum.

Bulduğum her fırsatta da yazacağım.
Çünkü bizim, dayatılan ahlaksızlık girdabından bir an 

önce kendimizi kurtarmamız şart.

Kadri GÜLER

Gemlik, çevre 
ilçeler içinde 
temizlik 
konusunda 
sınıfta kaldı. 
Nüfusu gün 
geçtikçe artan 
ilçemizde temizlik 
işlerinden görevli 
Belediye’nin bu 
işleri özelleştir 
meşine karşın, 
ilçenin cadde ve 
sokaklarındaki 
kirlilik gün 
geçtikçe artıyor. 
Gemlik’in en 
gözde yerlerinde 
caddeler ve 
kaldırımlar atılan 
kağıt, yiyecek ve 
sigara izmarit
lerinden çirkin 
bir görüntü 
meydana 
getiriyor.
Dün Ahmet Dural 
Meydanı’nda 
öğle saatlerinde 
Çekilen yandaki 
fotoğraf, kirliliğin 
boyutlarını 
ortaya koyuyor. 
Bir yancan cadde 
ve sokaklardaki 
kirlilik artarken, . 
çöp konteyner- 
lefinin çevresi 
de kirlilikten 
nasibini alıyor. 
Gemlikliler ana

caddelerdeki 
kirliliğin bile 
gerektiği 
gibi temizlen

memesinden 
şikayet 
ederlerken, 
vatandaşların

çevre, ve yerleri 
temiz tutması 
isteniyor.

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

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, 

Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.
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Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0 537) 933 25 26
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Uludağ Üniversitesi Pazartesi günü 2005-2006 eğitim ve öğretim yılını başlatıyor.

Yerleşke kapılarını 
eğitime açıyor

BASINDANSEÇMELER
■' GüngorURAS

Uludağ Üniversitesi, bu yıl ÖSS sınavlarında ilk kez Gemlik Yerleşkesi 
ithalat-İhracat ile Bitki Üretimi Bölümleri için öğrenci aldı. Gemlik 
Yerleşkesi’nde bu yıl Bitki Üretimi öğrencileri öğrenim görecekler.

Uzun uğraşımlardan 
sonra, Sunğipek 
Fabrikası’nın Uludağ 
Üniversitesi’ne 
tahsisisinin gerçek
leşmesinin ardından 
yeni eğitim ve öğre
tim yılında “Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi” kapılarını 
öğrencilere açıyor. 
YOK tarafından 
2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılında 
İthalat - İhracat ve 
Bitki Üretimi için 
30 ar kontenjan 
ayrılan Gemlik 
Yerleşkesi’nde 
İthalat ve İhracat 
bölümüne kayıt 
süresince puanları 
tutan öğrenciler 
kayıtlarını yaptırdı. 
Bitki Üretimi 
bölümüne ise kayıt- 
ların sona ermesine 
kadar 12 öğrencinin 
kayıt yaptırdığı, 
boş kalan konten
janların ek kayıt 
süresinde tamam
lanacağı açıklandı. 
30 öğrencinin kay
dının tamamlandığı 
İthalat ve İhracat 
Bölümü’nün bu yıl 
Ali Osman Sönmez 
kampüsünde eğitime 
başlayacağı, birinci 
yılda dil eğitimi ve 
rileceği, ikinci ve 
üçüncü yılın Gemlik 
Yerleşkesi’nde 
gerçekleşeceği 
bildirildi.
Pazartesi günü 
Uludağ Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesinde pazartesi günü başlaya
cak olan eğitim ve öğretim nedeniyle eski Müdüriyet binasında 
onarım ve boya çalışmaları son noktaya geldi- >

kampüsünde başla 
yacak olan yeni 
eğitim yılı açılışı 
ile birlikte Gemlik 
Yerleşkesi’nde ilk 
eğitim ve öğretim 
Bitki Üretimi 
bölümünde 
12 öğrenci ile 
start alacak. 
Eski Müdüriyet 
binasının birinci ve 
ikinci katlarının ders 
hane, yemekhane 
ve kafeterya ya 
çevrilmesi için 
yoğun çalışmalar 
başladı.
Uludağ Üniversite-

si’nden gelen ele- 
menlar ile dershane 
ve kafeterya olarak ’ 
ayrılan bölümlerde 
onarım ve boya 
işlerinin iki gün 
içinde tamam
lanacağı öğrenildi. 
Öte yandan 
öğrencilerin öğrenim 
görecekleri masa, 
sıra ve dolaplar 
yerleşkeye geldi. 
EV BULAMADILAR 
Bitki üretimi 
bölümünün 6 kız 
6 erkek öğrencinin 
birinin Gemlikli 
birinin BursalI

olduğu öğrenilirken, 
Gemlik’te kiralık 
ev bulamadıkları 
bildirildi.
Bu konuda 
Gemliklilerin 
öğrencilere ev ver
mek istememeleri 
nedeniyle, velilerin 
sıkıntılı anlar 
yaşadıkladı 
belirtildi. *
Yerleşke yönetiminin 
konu ile ilgili olarak 
Gemliklilerden 
gelen öğrenci 
ve velilerine 
yardımcı olmaları 
istendi.

Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi’nde bu yıl Bitki Üretimi bölümü ilk öğrencilerine eğitim 
ve öğretim hizmeti verecek. 12 öğrencinin kaydını yaptırdığı bölüme, ek kayıtlarda 17 öğrenci 

MEOinacak. Okulun masa, sandalye, dolap sıra gibi gereçleri geldi._____________________

Merinos'un makinelerini söktük 
hurdacıya sattık (Merinos özelleşti!)

Özelleştirme Yüksek Kurulu, 
Bursa'daki ünlü Merinos Yünlü Sanayi 
İşletmesi'nin makine ve teçhizatının bir 
hurdacıya yüzde 20'si peşin, kalanı taksi
tle ödenmek üzere 3 milyon 825 bin YTL 
bedelle satılmasına karar verdi.

Böylece Merinos'un özelleştirilmesi 
başarı (!) ile tamamlanmış oldu. 
Hatırlayan belki vardır... Bizler bir zaman
lar "Balkanların ve Ortadoğu'nun en 
büyük tekstil tesisi" diyerek Merinos ile 
pek övünürdük.

Merinos fabrikası 1933-1937 yılları 
arasında uygulanan ve de ilk sanayi 
tesislerimizin kuruluşunun yolunu açan 
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı kapsamın
da kurulmuştu.

İnönü’nün temelini 1935 yılında attığı 
fabrikayı 2 Şubat 1938 tarihinde Atatürk 
açmıştı.

Hurda lazım
Bu fabrikanın kuruluşuyla Türkiye'de 

Merinos cinsi koyun yetiştirilmeye baş
landı. Bu koyunların tüyü ile dokunan 
yünlü kumaşlar Avrupa piyasalarında en 
kaliteli kumaşlarla rekabet eder durumda 
idi.

Fabrikada 6 bin işçi çalışıyor, aileleri 
ile birlikte Bursa'da 30 bin kişi bu fab
rikadan ekmek yiyordu.

Özelleştirme Yüksek Kurulu önce fab
rikadaki üretimin durdurulmasına ve işlet
menin kapatılmasına, ardından kapsam 
içi personelin iş akitlerinin feshedilerek 
tazminatlarının ödenmesine karar verdi. 
Fabrikanın, kapasitesini artıracak, mod
ernleştirecek ve böylece işletecek bir ser
maye grubuna satılması beklenirken, 
Özelleştirme Yüksek Kurulu, fabrikanın 
içindeki makine ve teçhizatın hurdacıya 
satılmasını, binaların ve Bursa'nın 
göbeğindeki 318 dönüm fabrika arsasının 
Bursa Belediyesi'ne "bila bedel" devrini 
uygun gördü.

Ders alınmalı.
Belediye fabrikanın boş binalarını her

halde düğün salonu, gazino yapar. 
Bahçesini de çayhaneye dönüştürür...

Daha önce (10 Kasım 2004 tarihinde bu 
köşede) yazdığım için bu fabrikanın ne 
şartlar ile ne güçlüklerle yapıldığını, ne 
şartlarda büyütüldüğünü, ne hizmetler 
gördüğünü tekrarlamayacağım.

Sattığımızı "öyle" satıyoruz, sata
madığımızı "böyle" kapatıyoruz. Sonra da 
bunun adına "özelleştirme" diyoruz... 
Yanlışları anlatmaya çalışanları ise 
"özelleştirmeye karşı olan eski 
komünistler" diye azarlayınca... Tartışma 
bitiyor...

Elinizi vicdanınıza koyarak söyleyiniz: 
"Merinos fabrikası özelleştirildi mi? 
Merinos'un hurdacıda-noktalanan 
hikâyesinin özelleştirme ile ne ilgisi var?"

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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Cumhuriyet Halk 
Partisi’nden yapılan 
yazılı açıklamada, 
son günlerde ülkede 
birlik ve beraberliğe 
büyük gereksinim 
duyulduğu vatan
daşların sağduyulu 
olması, dolduruşa 
gelmemesi 
istenirken, ulusal 
konularda ülke 
çıkarlarının parti 
çıkarlarından öne

I alınması istendi. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Basın 
Söscüsü Haşan

I Çelikkaleli, parti ilçe 
merkezinde basına 
dağıttığı yazılı 
açıklamasında, 
geçtiğimiz günlerde 
İstanbul’da bir cuma 
namazından sonra, 
kentin ortasında

I ve İstanbul'u 
i yönetenlerin gözleri 
I önünde bağnaz ve 

ENEN
I Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

orta çağ kalıntısı 
yasa dışı bir örgütün 
yaptığı açıklamaların 
Cumhuriyet Halk 
Partilili derin 
düşünmeye 
sevkettiği bildirildi. 
Açıklamada şu 
görüşlere yer verildi. 
‘‘Türkiye'nin kuru
cusu, İstiklal Savaşı 
kahramanı ve 
önderimiz 
Atatürk'ümüze ağza 
alınmayacak laflar 
edildi. Acaba. Atatürk 
dönemin şehitleri ve 
gaziler bu ülkeyi düş
manın elinden kur
tardığı için mi böyle- 
sirie, acımasızca 
fütursuzca ve terbiye
sizce hakarete maruz 
kalıyorlardı? Yoksa 
bu harekete girişen
ler bir zamanlar düş
man işbirliği yapan
ların soyları ve kalın
tılarımı dahası yoksa

bu girişimde bulu
nanlar yurdumuzdan 
sökülüp atılan o işgal 
güçlerinin çocukların
ca mı yönetiliyorlar? 
Anlaşılan bazı karan- . 
Iık güçler bu zaval
lıları yönlendirip 
sokağa gönderiyorlar. 
Bu ihaneti yapanlar 
kandırılmış olabilirler. 
Buraya kadar tamam, 

ancak Emniyet güç
lerine ne demeli?
Sormak gerekir 
acaba bu topluluk 
Atatürk’e ve 
Çumhuriyet’e sisteme 
bunca hakaret 
ederlerken yasal 
bir savunmamı 
yapıyorlardı ki kolluk 
kuvvetleri ve 
yetkililer hoşgörü 
gösteriyorlardı?
Bu sürünün ne hakkı 
olabilirdi. Doğrusu 
mu bunların bu 
hareketlerini CHP 
olarak şiddetle ve 
nefretle kınıyoruz. 
Atatürk ve 
Cumhuriyete eskisin
den daha çok sahip, 
çıkacağımızı tüm 
halkımıza duyurmak 
istiyoruz. Bu 
hareketlere, bu 
yasasızlıklara destek 
çıkan, yandaş olan, 
hoşgörü ile ■ . 
karşılayanlarıma aynı 
şiddet ve nefretle 
kınıyoruz ve diyoruz 
yasal olmayan her 

harekete birlikte tavır 
koyalım. Resmi 
devlet güçleri bu 
hareketi önlemeye 
yeterlidir. Onlar 
yeter ki seyirci 
kalmasın ve görev
lerini yapsınlar. Sayın 
halkımız, ülkemizin 
bugün birlik ve 
beraberliğe büyük 
gereksinimi vardır.
Sağ duyulu olalım ve 
dolduruşa oyuna 
gelmeyelim. Milli 
konularda parti 
çıkarlarını öne çıkar
mayalım ülke çıkar
larını öne alalım.” 
CHP’nin ülkede 
yaşayan her vatan
daşı birinci sınıf 
vatandaş olarak 
gördüğü belirtilen 
açıklamaya şöyle 
devam edildi: 
‘‘Dini, dili, ırkı ve 
rengi ne olursa olsun 
o insanlarımız bizim 
için çok önemlidir. 
Ancak iç ve dış güç
lerin tertipleriyle 
ülkeyi bölmeye 

çalışan ve çağ dışı 
mecralara götürmeye 
çalışanlar elbette 
başkadır. Bunlar 
bizden hoşgörü 
göremezler.
Bizim Demokratik 
anlayışımız bunları 
kabul etmez.
Binlerine sesleni 
yoruz. Lütfen bu şer 
güçlerine destek çık
mayın Sayın yetkililer 
bunlara hoş görü 
göstermeyin. Yasal 
olmayan kurslara ve 
dershaneler af gibi 
şeyler düşünmeyin 
bunları yürek
lendirmeyin. Yasal 
olmayan tekke 
zaviye ve medreseler 
ülkemizde boy 
göstereceklerdir. 
Bu mümkün mü 
elbette değildir. 
Buna Atatürk 
Türkiyesi’nin 
Atatürkçü güçleri 
karşı çıkacaktır.
Atatürk’ün kurduğu™ 
CHP karşı çıkacaktır/ 
Güvenlik güçleri 
görevini yapacaktır. 
Hakkını isteyen. 
memurlara ve Dünya 
Kadınlar gününe 
katılan kadınlara 
biber gazıyla 
müdahale eden 
güvenlik güçleri, 
bu gerici topluluğa 
acaba neden 
seyirci kaldı? Bu 
düşündürücüdür. 
Herşeye rağmen biz 
insanımıza güvenlik 
güçlerimize 
güveniyoruz"

~ BURSA HAKİMİYET VE KENT 1 
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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Belinden düşen tabanca 
ölümüne neden oldu

Harmancık'ta İsmail 
Güneş(52) isimli 
vatandaş girdiği 
tuvalette belinden 
düşürdüğü ruhsatsız 
tabancanın ateş 
alması sonucu 
yaşamını yitirdi. 
Keleş İlçe Jandarma 
Bölük 
Komutanlığından 
alınan bilgiye göre,

olay önceki gün 
Harmancık 
Pazan'nda yaşandı. 
Keleş'in Kıranışıklar 
Köyü'nde oturan ve 
Harmancık ilçesine 
alışverişe indiği 
öğrenilen 52 yaşın
daki İsmail Güneş, 
ihtiyaç gidermek için 
tuvaleti kullandı. 
Ancak Güneş'in

kabine girdikten 
sonra belinden 
düşürdüğü ruhsatsız 
silah ateş alınca 
olanlar oldu.
Tabancadan çıkan 
kurşun belinden 
girerek, kalbine 
saplanınca Güneş, 
yaşamını yitirdi. 
Olayla ilgili savcılık 
soruşturması

başlatılırken, kan 
davası yüzünden 
işlediği bir cinayet 
nedeniyle cezaevine 
giren ve daha sonra 
afla tahliye olduğu 
öğrenilen evli ve 2 
çocuk babası Güneş, 
otopsinin ardından 
Kıranışıklar 
Köyü'nde toprağa 
verildi.

Dadaşlar 
Dernegi’nden 

yöresel yemekleri 
tanıtım kermesi

Dadaşlar Derneği 
Kadınlar Kolu tarafın
dan yöresel yemek
leri tanıtım kermesi 
düzenleniyor.
Yarın saat lO.oo’da 
Belediye Sergi 
Salonu’nda yapılacak

olan kermeste kadın
lar tüm hünerlerini 
sergileyecekler. 
Dadaşlar Derneği 
Başkanı Faris 
Eşiyok tüm 
Gemliklileri kermese 
davet etti.

Hırsızlar, Mudanya’da da altınları götürdü
Mudanya'ya bağlı 
Mürsel Köyü'nde 
kimliği belirsiz hırsız 
ya da hırsızlar, 
H.Ç'ye ait evden 
binlerce YTL 
değerinde ziynet 
eşyası çaldi;
Bademli 
Jandarma Karakol

Komutanlığı'ndan 
alınan bilgilere göre, 
hırsızlık olayı önceki 
gece saat 22.25 
sıralarında meydana 
geldi. Kimliği belirsiz 
hırsız ya hırsızlar 
kapısını zorlayarak 
açtıkları H.Ç.'ye 
ait evden 2 adet inci

küpe, 2 adet altın 
beşi birlik, 10 adet 
Adana burması 
bilezik, 2 adet taşlı 
altın gece bilezik, 
10 adet altın düz 
bilezik ile birer 
adet altın kırma 
bilezik, altın 
gerdanlık, altın kolye

ile küçük altın çaldı. 
Eve döndüğünden 
ziynet eşyalarının 
çalındığını fark 
eden H.Ç'nin 
şikayeti üzerine 
harekete geçen 
jandarma olayla ilgili 
soruşturma başlattı

Zeki Müren 
anılacak

Osmangazi 
Belediyesi, 
Sanat Güneşi 
Zeki Müren'i ölüm 
yıldönümünde 
anmak için etkinlik 
düzenledi.
24 Eylül'de

Kültürpark 
Açık Hava 
Tiyatrosu'nda 
düzenlenecek 
etkinliğe Emel 
Sayın ve Ahmet 
Özhan da katılacağı 
öğrenildi! ‘a;
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Yengesini katletti
Çeşitli nedenlerden dolayı öfkelendiği yengesini, bir el ateş ettiği silahın 
tutukluk yapmasının ardından bıçakla doğrayan öfkeli adam dehşet saçtı. 
Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede can verirken, psikolojik rahatsızlığı 
olan ve adam yaralamaktan kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Bursa’da sağlıklı buluşma
Sağlıklı şehirler oluşturmayı amaçlayan Dünya Sağlı Örgülü Sağlıklı 

Şehirler Ağı'nın 2005 yılı toplantısı Bursa’da başladı.

Zafer Mahallesi 
Ankara Caddesi, 
dehşet anlarına 
sahne oldu. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
psikolojik tedavi 
gördüğü belirtilen ve 
kasten adam yarala
maktan kaydı bulu
nan Recep A. (45) 
isimli şahıs, çeşitli 
nedenlerden dolayı 
öfkelendiği yengesi 
Sevdiye Akkaya'yı 
(46) bıçakla doğradı. 
Setbaşı'ndaki bir 
ilköğretim okulunda 
öğretmen olan eşinin 
evde olmadığı sırada 
talihsiz kadına pazar 
alışverişinden 
dönüşte evine gir
erken saldıran Recep

A., adeta 
dehşet saçtı. 
Yengesine bir el ateş 
eden Recep A., 
tabancanın tutukluk 
yapmasının ardından 
bu kez de bıçakla 
saldırdı. Yengesini 
omuzlarından, sırtın
dan ve kalçasından 7 
bıçak darbesiyle ağır 
yaralayan Recep A., 
daha sonra polisi 
arayarak kendini 
ihbar etti.
Bu arada talihsiz 
kadın da kayınpederi 
ve en büyük kayınbi
raderi tarafından 
çağrılan "112 Acil 
Yardım" ekibi ile - 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yoğun 
bakım ünitesinde 

tedavi altına alınan 
talihsiz kadın doktor
ların tüm çabalarına 
karşın kurtarılamadı. 
Bu arada polis 
ekipleri de 
Recep A.'yı olay 
mahallinde gözaltına 
aldı. Emniyette kendi
ni savunduğu öğre
nilen Recep A. 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'na sevk edil
di. Recep A. 
emniyetten çıkarıldığı 
sırada, kendisini 
görüntüleyen gazete
cilere "Yarım kalan 
işimi tamamladım. 
Pişman değilim" 
diye söylendi.
Recep A. çıkarıldığı 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
gönderildi. BHA

Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) Sağlıklı 
Şehirler Ağı ve 
Avrupa Ulusal 
Sağlıklı Şehirler 
Ağları 2005 yılı 
toplantısı 33 ülkeden 
100 belediye başkanı 
ve yöneticisinin 
katılımıyla Bursa’da 
başladı.Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
(TKM) gerçekleştiren 
ve 4 gün sürecek 
toplantının açılış otu
rumunda konuşan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Bursa'nın 
Sağlıklı Şehirler 
Ağı'nda 3. dönem 
üyeliğine kabul edil
erek Türkiye'de bir 
ilki gerçekleştirdiğini 
kaydetti. Modern ve 
sağlıklı şehirler oluş
turmayı amaç edinen 

birliğin Bursa'daki 
toplantısında sağlıklı 
şehir planlaması, 
fiziksel aktivite, 
obezite ve sağlıklı 
yaşlanma konularının 
ele alınacağını anla
tan Şahin, "Üye ve 
aday tüm kentler 
arasında diyaloğu 
geliştirmek amacıyla 
birbirine entegre 
edilmiş üç ayrı . 
toplantıda 4 gün 
boyunca ortak çalış
malar yapılacak. 
Şehirlerimizin sosyal, 
kültürel, tarihi, ticari 
ve ekonomik alanlar
da geliştirilmesi ve 
sosyal belediyecilik 
dahil tüm konularda 
yaşamaktan mutluluk 
duyulacak kentler 
oluşturulması 
amacıyla görüş 
ahşverinde bulu

nacağız. Uzmanlann 
teknik konularla ilgili 
yapacağı ortak 
toplantılann yanı sıra 
katılımcılara, yap
tığımız ve yapmayı 
planladığımız pro
jeleri tanıtacağız. 
Ayrıca toplantılardan 
bulduğumuz fırsatlar
da düzenlenecek 
kültür gecesi, şehir 
turları ile katılımcı 
belediye başkanı, 
yönetici ve poli
tikacılara kentimizi 
tarihi ve kültürel 
anlamda tanıtacağız" 
dedi. Sağlıklı Şehirler 
Ağı Avrupa Ofisi Kent 
Sağlığı Başkanı Dr. 
Agis Tsouros, sağlıklı 
şehirleri ortaya 
çıkaran etkenin 
sağlık sektörünün 
dışındaki bir faaliyet 
oluduğunu söyledi.

RAMAZAN YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

BİR GÜNDE TESLİM EDİLİR

32 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset I
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK ' 1
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Mm lıissıltıi Molılıı! Emeklilere kötü haber
Tüpraş'ın yüzde 
14.76'hk bölümünün 
6 ay önce İsrailli Ofer 
Grubu'ha satılmasına 
özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı bir açıkla
ma yaptı. Ama açıkla
ma kafaları karıştırdı... 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı, Türkiye . 
Petrol Rafinerileri 
A.Ş'nin (TÜPRAŞ) 
hisselerinin yüzde 
14.76'sının İMKB'de 
satışına ilişkin, , 
TÜPRAŞ’ın borsada 
işlem gören 
hisselerinin hamile 
yazılı olması sebe
biyle, satışa konu 
hisselere şu anda 
kimin veya hangi şir
ketin sahip olduğu
nun bilinmediğini 
bildirdi. ÖİB, TÜPRAŞ 
hisselerinin yüzde 
14.76*sımh İMKB'de 
satışına ilişkin açıkla
ma yaptı.
Açıklamada, 
Başkarilıâın 1995 

yılından beri İMKB'de 
sermaye 
piyasası mevzuatına 
uygun olarak işlem 
gerçekleştirdiğini! 
İdare'nin bu işlemlerle 
ilgili parasal sınırların 
yine Özelleştirme 
Kanunu uyarınca 
olarak Özelleştirme 
Yüksek Kurulu 
tarafından belirlendiği 
hatırlatıldı.
Söz konusu TÜPRAŞ 
hisselerinin toplam 36 
milyon 969 bin 698 
YTL nominal değerli 
hisse senetlerinin 
satış sürecinin 28

Sinagogu kuma gömdüler
Batı Şeria'nın 
kuzeyinde bulunan bir 
sinagog, Filistinliler 
tarafından yıkımının 
Önlenmesi amacıyla, 
Yahudilerce, tonlarca 
kum ve toprağın altına 
gömüldü.
Batı Şeria'nın 
kuzeyinde yer alan ve 
kısa süre önce tahliye 
edilen Sanur Yahudi 
yerleşkesinde bulu
nan bir sinagog, 
Filistinliler tarafından 
yıkımının önlenmesi 
amacıyla tonlarca 
kum ve toprağın altına 
gömüldü.

Şubat 2005'de 
başlandığı bildirilen 
açıklamada, satış 
işleminin İMKB 
Toptan Satışlar 
Pazarı Kuruluş ve 
İşleyiş Esasları 
Genelgesi 
çerçevesinde belir
lenen fiyat ve usullere 
göre yapıldığı 
kaydedildi.
Global aracılık yaptı 
Açıklamada, şöyle 
denildi: "Bu 
çerçevede satış işlemi 
4 Mart 2005'de 
gerçekleşmiş, takas 
işlemi 8 Mart 2005'de 
Takasbank A.Ş., 
ıJüiıyesıiıue tamam
lanmış ve satış 
tutarı olan 569. milyon 
333 bin 349 YTL İdare 
hesaplarına anı gün 
içinde intikal . 
etmiştir.” İşlemin 
bütün aşamalarının 
başladığı andan 
itibaren SPK ve 
İMKB'ye bildirildiği ve 
bültenlerde yayın
landığı ifade edilen 
açıklamada, şu bil
giler verildi: 
"Satış işleminin^ 
yapıldığı esnada 
Global Menkul 
Değerler A.Ş. 
tarafından adına

İsrail Hahambaşı 
Şlomo Amar, 
ordu radyosuna 
yaptığı açıklama
da, "Sanur yer
leşim yerindeki 
sinagogun üzer
ine, Filistinli sivil
lerin yerleşkeye 
girmesinden 
önce buldozerler
le kum ye toprak 
yığıldı. Bir havraya 
yapılacak saygısızlığı 
önlemek ve onun 
sağlam olarak dur
masına imkan sağla
mak için onu göm
memiz gerektiğine 

hareket ettikleri 
yatırım fonlarının lis
tesi İMKB 
Başkânliğı'na ve 
İdaremize bildirilmiş, 
İMKB Başkanlığı bu 
yatırım fonlari listesini 
3 Mart 2005 tarihli bül
tende yayınlayarak 
önay vermiştir. 
İdaremizde söz 
konusu alıcıların Ofer 
Grubu olduğuna dair 
bir bilgi mevcut 
değildir. Söz konusu 
yatırım fonlarındaki 
bu alım için 
kullanılan fonların 
Ofer Grubu'na ait ola
bileceği gibi, herhangi 

oır daşna yatırımcıya 
ait olması ihtimali her 
zaman söz 
konusudur. Nitekim 
işlem sonrasında bazı f 
basın organlarında 
Tempelton, Marc 
Mobius gibi 
izimler de öne çık
mıştır. Esasen, 
TÜPRAŞ'ın borsada 
işlem gören 
hisselerinin hamiline 
yazılı hisse senedi 
olması sebebiyle 
satışa konu 
hisselere şu anda 
kimin veya hangi şir- ; 
ketin sahip olduğu 
bilinmemektedir."

karar verdik" dedi. •- 
İsrail ordusu, 
Gazze'den çekilme- : 
sine rağmen, İsrail 
askerleri Sanur ve 
diğer 3 yerleşke 
etrafında bulunmaya 
devam ediyor.

SKK emeklisine öden
mesine karar verilen 
TÜFE farkı, 
Ankara 7. İş 
Mahkemesinden 
döndü. Daha önce 
ödemenin yasal faizi 
ile birlikte ödenme- . 
sine karar veren yerel 
mahkeme, Yargıtay’ın 
bozma kararına 
uyarak ödemenin 
yapılmamasına 
hükmetti.
Emekli-Sen'in emekli 
aylıklarına uygulanan 
TÜFE artışlarının ayın 
2 ve 3'ünde yansıtıl
ması gerekirken 19 - 
21 arasında öden- '■ 
meşinin hak kaybına 
neden olduğu 
gerekçesi ile açtığı 
davada yerel 
mahkeme, Yargıtay'ın 
bozma gerekçesi 
yönünde karar açık
ladı. Ankara 7. İş 
Mahkemesi'nde 
görülen karar duruş
masında mahkeme, 
Yargıtay'ın bozma

Borsadan tarihi rekor
İstanbul Menkul 
Kıymetler Borşası 
(İMKB) Bileşik 
Endeksi seans içi ve 
kapanış rekorlarını 
yeniledi.
Avrupa Birliği Daimi 
Temsilciler 
Komitesinin karşı 
deklarasyon 
konusundaki 
görüşmeleri sürerken 
piyasaların bu konuyu 
yakından takip ettiği 
gözlemleniyor. ABD 
merkez bankası FED 
ise, beklentilere 
uygun şekilde dolar 
gösterge faizini 
çeyrek puanlık (0.25) 
artırımla yüzde 3.75'e 
yükseltti. Yatırım - 
uzmanları bu faiz 
artırımının zaten bek
lendiğini bu nedenle 
piyasaların.çok fazla 
tepki göstermediğini 
bildiriyorlar.
Güne 33600 puan 
seviyesinden atımlar
la başlayan İstanbul 
Menkul Kıymetler 
Borsası (İMKB) 
Bileşik Endeksi, 
34002 puan seviye
sine kadar yükseldi. 

gerekçesinde yer, 
alan Emekli-Sen'in 
sendikalar 
kanununa göre 
kurulmuş bir örgüt 
olmadığı Ve taraf 
olamayacağı ve bu 
nedenle davanın 
reddine yönelik 
kararına uydu. 
Daha önce Ankara 
7. İş Mahkemesi, 
sendikanın kararı 
doğrultusunda 
karar vererek 
1 Ocak 2001 ile 
1 Haziran 2002 tar
ihleri arasındaki 
29 ay boyunca 
emeklilere eksik 
ödeme yapıldığına 
hükmetmişti ve yerel 
mahkeme bu hak kay
bının yasal faizi ile 
birlikte emeklilere 
ödenmesine karar 
vermişti. SSK tarafın
dan temyiz edilerek 
Yargıtay'a giden dava
da ise Yüksek 
Mahkeme, Emekli- 
Sen'in sendikalar 7

Bu seviyede bir mik
tar kar satışıyla 
karşılaşan ve 33800 
puan şeviyesine ger
ileyen endeks seans 
genelinde bu 
seviyede yatay seyir 
izledi. İMKB 100 
Endeksi günü 
33863.82 puandan, 
düne göre (yüzde 
0.43) 144.52 puan artı
da tamamlayarak 
kapanış rekorunu 
yenilemiş oldu. 
Endeks seans içi 
rekorunu da 34002.48 
puana taşıdı. İkinci 
Seansta işlem hacmi 
639 milyon 806 bin 
253 YTL olurken, 
toplam işlem hacmi 1 
milyar 409 milyon 542 
bin 074 YTL olarak 
gerçekleşti. Bugün 
işlem gören 313 hiss
enin 132'si dünün 
altında, 119'u 
üzerinde, 62'si ise 
aynı seviyede 
kapandı.
Mali Endeks 50862.09 
puan ile (yüzde 0.11) 
55.83 puan artarken, 
Sanayi Endeksi 
(yüzde 1.13) 308.15

kanuna göre kurul
muş bir sendika 
olmadığını ve bu 
nedenle davada taraf 
olamayacağına 
belirterek, davayı red
detmişti. Yargıtay'ın 
bozma kararından 
sonra tekrar görülen 
davada yerel 
mahkeme Yargıtay'ın 
bozma kararı 
yönünde emeklilerin 
TÜFE farkını alamaya
cağına hükmetti.

puan değer kazanarak 
27488.94 puan oldu. 
Hizmet Endeksi 
16564.40 puan ile 
(yüzde 0.31) 52.13 
puan düşüş kaydetti. 
Bugün en yoğun 
işlem gören hisseler 
Yapı Kredi Bankası, 
Koç Holding, Erdemir, 
Tüpraş ve İş Bankası 
C oldu. Beşiktaş 
Futbol Yatırımları, 
Varlık Yatırım, 
Factotürk Factoring, 
Tekstil Finansal 
Kiralama ve Gedik 
Yatırım düne göre en 
çok yükselen kağıtlar 
olurken, en fazla 
değer yitiren hisseler 
Alarko Gayrimenkul, 
Net Holding, İş 
Finansal Kiralama, 
Acıbadem Sağlık ve 
GSD Holding oldu. En 
fazla değer kazanan 
endeksler, Metal Ana, 
Spor, Kimya, 
Ulaştırma ve Sina 
olurken, Yeni 
Ekonomi, 
Gayrimenkul, İletişim, 
Tekstil ve Sigorta 
düşüş kaydeden 
sektörler oldu.
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Türk Borçlar Yasa 
Tasarısı üzerinde 7 yılı 
aşkın süren çalışmalar 
sona erdi. Ev sahipleri 
artık istedikleri kadar 
depozito alamayacak, 
kira artışı ise ÜFE'ye 
endeksi olacak.
Türk Borçlar Yasa 
Tasarısı'na göre, kira 
anlaşmaları bir önceki 
kira yılında ÜFE oranını 
geçmemek koşuluyla 
geçerli olacak. Bu kural 
bir yıldan daha uzun 
süreli kira 
sözleşmelerinde de 
uygulanacak.
Türk Borçlar Yasa 
Tasarısı üzerinde 7 yılı 
aşkm süren çalışmalar 
sona erdi. Adalet 
Bakanı Cemil Çiçek, 
tasarıyı önümüzdeki 
yasama yılı içinde 
yasalaştırmaya çalışa
caklarını belirten Çiçek, 
TBMM’d ki yasa 
görüşmelerinde de 
yasaya yönelik 
önerilerin dikkate alı
nacağını bildirdi.
7 YILLIK ÇALIŞMA, 649 
MADDELİK YASA

Yasa çalışmalarına 
2 Nisan 1998 tarihinde 
başlandı; Prof. Dr. 
Turgut Akıntürk’ün 
başkanlığındaki 
komisyonda, çeşitli 
üniversitelerden, 
Adalet Sanayi ve 
Ticaret, Maliye 
Bakanlıklarından, 
Yargıtay’dan, Türkiye 
Barolar Birliği’nden ve 
Türk Hukuk 
Kurumu’ndan toplam 32 
üye yeraldı.Çalışmalar 
kapsamında, 
57 toplantı yapıldı.
Yeni Borçlar Yasası 
Tasarısp694 
maddeden oluştu. 
TÜRKÇE TÜRK 
BORÇLAR YASA 
TASLAĞI 
Daha önce "Borçlar 
Yasası" olarak anılan 
yasada ilk değişiklik, 
isminde yapıldı. 
Yasanın adı "Türk 
Borçlar Yasası" olarak 
değiştirildi.: Yasada yer 
alan bazı sözcükler de 
Türkçe anlamlarında yer 
alda. Akit yerine 
sözleşme, tediye yerine

ödeme, temerrün yerine 
direnim, munzam zarar 
yerine aşkın zarar 
sözcükleri tasarıda 
yeraldı.
EŞ İZNİYLE KEFİLLİK 
DÖNEMİ
Yeni.Borçlar Yasa 
Tasarısı Taslağı, bir çok 
yeniliği de beraberinde 
getiriyor. Taslak, 
kefillikte eş izni dönemi- 
nibaşlatıyor. Taslağın 
kefilliği düzenleyen

maddesi, "Eşlerden biri 
mahkemece verilmiş bir 
ayrılık kararı olmadıkça 
veya yasal olarak 
yarı yaşama hakkı 
doğmadıkça ancak 
diğerinin yazılı rızasıyla 
kefil olabilir" şeklinde 
düzenlendi., 
Ancak, kefalet, ticaret 
siciline kayıtlı bir 
işletmenin sahibi, . 
bir kollektif ortaklığın 
ortağı, bir komandit

ortaklığın sınırsız 
sorumlu ortağı, 
bir anonim ortaklığın 
yöneticisi veya müdürü, 
bir sermayesi paylara 
bölünmüş komandit 
ortaklığın müdürü veya 
bir
limited ortaklığın 
yönetici ortağı 
tarafından işletmeyle 

- ilgil olarak verilmişse, 
eşin rızası aranmaya
cak. Kefalet 
sözleşmesinde son
radan yapılan ve kefilin 
sorumlu olacağı mik
tarın artmasına veya adi 
kefaletin müteselsil 
kefalete dönüşmesine 
ya da kefil yararına olan 
güvencelerin önemli 
ölçüde 
azalmasına neden 
olmayan değişiklikler 
için de diğer eşin 
rızası gerekmeyecek.

KİRA 
SÖZLEŞMELERİNDE 
ÜFE GÖZ ÖNÜNE 
ALINACAK 
Tasarı, yenilenen kira 
dönemlerinde uygu
lanacak kira- bedeline

ilişkin anlaşmaları da 
düzenlendi. Buna göre, 
anlaşmalar, bir önceki 
kira yılında ÜFE oranını 
geçmemek koşuluyla 
geçerli olacak. Bu kural 
bir yıldan daha uzun 
süreli kira 
sözleşmelerinde de 
uygulanacak. 
DEPOZİTO 3 KİRA 
BEDELİNİ 
GEÇMEYECEK 
Ev kiralarken, ödenen 
depozito 3 kira bedelin
den yüksek olamaya
cak. Depozito, açılan 
ortak hesap üzerinden 
bankaya yatırılacak. .? 
Ancak, anlaşma halinde 
ya da mahkeme kararı 
ile bankadaki para 
taraflarca 
çekilebilecek.
HİZMET SÖZLEŞMESİ 
Hiç bir yasanın 
kapsamına girmeyen 
işçilerin koşullan da 
Borçlar Yasası’nda 
düzenlendi.
Bu işçiler için yapılacak 
hizmet sözleşmesi de 
Borçlar Yasası 
kapsamında düzenlendi.

Işsizilik oranı yüzde 10;8

L

2<m .y / Tel: (0.224) 513 68 30

AKÖZ İNŞAAT MALZEMELERİ
*

‘Hiı:

m

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
Türkiye’deki işsizlik 
oranının yüzde 10.9 
olduğunu bildirdi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
Türkiye’deki işsizlik 
oranının yüzde 10.9 
olduğunu bildirdi. 
Başesgioğlu, CHP 
Muğla Milletvekili 
Fahrettin Üstün’ün, 
"işsizliğin, ilköğre
tim, ortaöğretim ve 
üniversite mezunları 
arasındaki yüzdelik 
oranına" ilişkin soru 
önergesini yanıtladı. 
Bakan Başesgioğlu, 
DİE’nin hane halkı 
işgücü anketinin Mart 
2005 sonuçlarına 
göre, işsizlik oranının

Zfj/

yüzde 10.9 olduğunu 
kaydetti.
Başesgioğlu, işsizlik 
oranıh«< okuryazar 
olmayanlarda yüzde 
4.3, ilköğretim

mezunlarında yüzde 
10.4, ortaöğretim 1 
mezunlarında, yüzde 
14.9, üniversite .
mezunlarında yüzde 
9.5 olarak açıkladı.

ABONE OLDUNUZ MU?

Hulusi 
ATEŞ

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

İrmak Sok. Yeni Pazar Cad. No:58 GEMLİK
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Müzakerelerde ta emli wld Ata, Meclis 
gündeminde

AB Daimi 
Temsilcileri, 
Türkiye'nin Kıbrıs 
konusundaki 
deklarasyonuna 
karşı yayımlanacak 
AB deklarasyonu 
taslak metni 
(üzerinde yeni bir 
^uzlaşma sağladı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Türkiye'nin AB'ye 

»katılım müzak- 
terelerinin, "Kıbrıs 
uCumhuriyeti'nin 
tanınmasından 
bağımsız olarak 
sürdürülmesi" 
[çerçevesinde 
uzlaşma sağlandı. 
Diplomatik kay

maklar, konunun bu 
akşam netlik kazan
abileceğini, bununla 
birlikte "son dakika 

[muhalefetleri" 
olasılığının da bulun
duğunu söylediler. 
Belgenin, "yazılı 
onay" sürecine 
sokulduğu belirtildi. 
AB üyesi ülkelerin 
daimi temsilci
lerinden oluşan 
COREPER'de,

Türkiye'nin "Kıbrıs 
Cumhuriyeti"ni 
müzakere süreci 
sırasında tanıması 
yolunda geçen 
Pazartesi günü 
uzlaşma sağlan
masının ardından, 
söz konusu metnin 
AB Konseyi'nde dün 
onaylanması son 
anda Rumlar tarafın
dan engellenmiş, 
görüşmeler bugünkü 
haftalık olağan 
COREPER t 
oplantısının 
gündemine alınmıştı. 
COREPER toplan
tısında, 3 Ekim'de 
başlaması öngörülen 
Türkiye'nin AB'ye 
katılım müzak
erelerinin temelini 
oluşturacak olan 
Müzakere Çerçeve 
Belgesi de ele alınıy
or.
AB'nin yürütme 
organı olan AB 
Komisyonu tarafın
dan hazırlanarak 
onaya sunulan 
Müzakere Çerçeve 
Belgesi'nin,

3 Ekim'den önce, 
AB karar organı 
olan AB Konseyi 
tarafından onaylan
ması gerekiyor. 
Rumların, "Kıbrıs 
Cumhuriyeti"nin 
Türkiye tarafından 
tanınmasına ilişkin 
ifadeleri, hukuki 
geçerliliği olmayan 
deklarasyon bel
gesinden, hukuki 
geçerliliği olan 
Müzakere < 
Çerçeve Belgesi'ne 
taşıma girişim
lerinden de söz

ediliyor.
Avusturya gibi 
bazı ülkelerin, 
Müzakere Çerçeve 
Belgesi'ne,■' 
'imtiyazlı ortaklık 
seçeneği"ni dahil 
ettirme girişimi 
biliniyor.
Dönem Başkanı 
Ingiltere'den kay
naklar, bazı üye 
ülkelerden kay
naklanan engellerin 
kalktığını, tartış
maların devam 
ettğini 
duyurdular.

CHP Kırşehir 
Milletvekili Hüseyin 
Bayındır, İçişleri 
Bakanı Abdülkadir 
Aksu'ya bir otel 
odasında ölü bulu
nan Ata Türk’ün 
tabutunun hangi 
sıfatla Türk bayrağı
na sarıldığını sordu. 
Bayındır, İçişleri 
Bakanı Abdülkadir 
Aksu’nun cevap
landırması istemiyle 
TBMM Başkanlığı’na 
sunduğu önergede, 
yasa ve tüzüklerde 
kimlerin tabutuna 
bayrak örtüleceğinin 
belirtildiğini, bu 
hakkın sahiplerinin; 
Cumhurbaşkanı, mil
letvekili, asker, şehit, 
devlet madalyası, 
basın şeref kartı 
sahibi ve üştün 
hizmet verdiği 
mülki amirince 
kabul adilen sanatçı, 

bilim adamı gibi 
Türk vatandaşları 
olduğunu kaydetti. 
CHP’li Bayındır, 
önergesinde 
şu sorulara da 
yer verdi: "Şehitlik 
mertebesine ulaş
mak Anadolu 
topraklarında 
vatanını savunarak 
iç ve dış güçler 
tarafından zalimce 
öldürülen evlat
larımızın mı yoksa 
bir otel odasında 
uyuşturucudan ölen 
birinin mi hakkı?
Bu gibi programların 
Ata oibi daha birçok 
kişiyi psikolojik 
açıdan bunalıma . 
sürüklediği ve 
sonunda ölümlerine 
sebep olduğu açıktır. 
Bu asayiş sorunu 
konusunda önlem 
almayı düşünüyor 
musunuz?" dedi.

Sezer'den terör uyarısı I BAY MUSTAFA ÖZALP I

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
"son günlerde tır
mandırılan terör olay
larının, kimi tanımla
malar yapılarak, 
sokak gösterileriyle 
gündemde tutulmak 
istenen etnik ve irti
cai temele dayalı gru
plaşmaların üzün
tüyle izlendiğini" 
belirterek, 
"Türkiye'nin, gelecek 
yönünden büyük 

[tehlike oluşturan bir 
j ortama çekilmek 
istendiğini" söyledi. 
Sezer, "Devletimiz, 
tekil devlet yapısını 
her koşulda koruya
cak kararlılıkta ve 
güçtedir" dedi. 
Cumhurbaşkanı

Sezer, Gaziantep 
Üniversitesi'nin 2005- 
2006 akademik yılı 
açılış törenindeki 
konuşmasında, son 
günlerde tırmanan 
terör olaylarıyla ilgili 
değerlendirmeler 
yaptı.
Türkiye'nin 
istikrarını, birliğini 
bozmaya, barışa, 
huzura ve bölünmez 
tümlüğüne zarar ver
meye hiç kimsenin 
gücünün yetmeye
ceğini kaydeden 
Sezer, şöyle devam 
etti: 
"Bilinmelidir ki, 
devletimiz, tekil 
devlet yapısını her 
koşulda koruyacak 
kararlılıkta ve güçte

EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama 
Hizmetleri 

Daire, Zeytinlik, Villa 
Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ 

İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, 
Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

dir.
Ülkemize yönelebile
cek tüm tehditler 
devletimizin karar
lılığı, yurttaşlarımızın 
bilinçli çabaları, 
ulusumuzun birlik ve 
beraberlik istenciyle 
engellenecektir. Türk 
ulusunun sağ
duyusu, yurt-, 
taşlarımızı bir arada 
tutan yüce değerlere 
gönülden bağlılığı, 

&

e

geçmişte olduğu gibi 
bugün de kötü 
niyetlileri yenmeye 
yetecektir.".
Bu konudaki görevin, 
üniversite gençliğine 
düştüğünü ifade 
eden Sezer, her 
zaman olduğu gibi, 
bugün de gençlerin 
sağduyulu 
davranacağına olan 
güvenlerinin sonsuz 
olduğunu vurguladı.

120m2 Asansör ve Kaloriferli, 
I. Kordonda Satılık Daire

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

S

3

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme 

kath.içindeki yeni atari makineleriyle ' 
satılık dükkan, önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

<&•

3 GEMLİK t BURSA
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Irak’ta 30 bin
direnişçi bulunuyor
Merkezi 
Washington'da bulu
nan düşünce kuru
luşu Stratejik ve 
Uluslararası Etütler 
Merkezi'nin (CSIS) 
raporuna göre, 
Irak'ta 30 bin 
direnişçi bulun
duğunu ve bunların 
yüzde 90'ının Sünni 
Araplardan oluş
tuğunu belirtti. 
Irak'ta yüzde 10'u 
yabancı, yaklaşık 30 
bin direnişçi bulun
duğu tahmin ediliyor. 
Merkezi 
VVashington'da bulu
nan düşünce kuru
luşu Stratejik ve 
Uluslararası Etütler 
Merkezi'nin (CSIS) 
raporuna göre, 
direnişe 
katılan 30 bin kadar 
direnişçinin yüzde 
9O'ı, Şiilerin egemen
liğinden 
kaygılanan ya da ikti
darı kaybetmenin 
kızgınlığı içindeki 
Sünni 
Araplardan oluşuyor. 
Nevaf Ubeyd ve 
Anthony Cordesman 
tarafından kaleme 
alınan raporda, 
3 bin kadar olduğu 
tahmin edilen 
yabancı direnişçiler 
içinde en geniş 
grubu yüzde 20'yle 
Cezayirliler oluştu
rurken, Cezayirlileri 
yüzde 20 
ve yüzde 17'yle 
Suriyeliler ve 
Yemenliler izliyor. 
Rapora göre, 
yabancı direnişçi
lerin yüzde 15'i 
Sudan, yüzde 5'i , 
Mısır ve yüzde 5'i. 
diğer ülkelerden 
geliyor. Suudi 
Arabistan istihbarat 
servislerince ele 
geçirilen 
militanların sorgu
larına, diğer kay
naklar ve bölgedeki 
diğer ülkelerin 
istihbarat servisler
ine dayanılarak 
hazırlanan raporda, 
Ağustos 2005'e 
kadar Irak'a 350 
Suudi vatandaşının 
girdiği, bunların 
130'unun 
öldürüldüğü ya da 
yakalandığına 
inanıldığı belirtildi. 
Direnişin temel

unsurlarının eski 
Devlet Başkanı 
Saddam Hüseyin'e 
bağlı kimseler 
olmadığı, bununla 
birlikte Saddam yan
lılarının uzmanlık 
anlamında katkıda 
bulunduğu belirtilen 
raporda, direnişçi
lerin büyük 
kısmının Sünni Arap 
aşiretleri üyesi 
olduğu, Saddam 
Hüseyin rejimi 
dönemine dönüşü 
desteklememesine 
rağmen çoğunun, 
şıııerın liderliğinde 
bir hükümetten 
çekinen Sünnilerden 
oluştuğu kaydedildi. 
-SUUDILERİN 
DİRENİŞTEKİ YERİ- 
Raporda, yabancı 
direnişçilerin sadece 
yüzde 1 'ini oluşturan 
Suudilerin çoğunun, 
Arap olmayan bir 
ülkenin Araplara ait 
toprağı 
işgal etmesi fikrine 
tepki gösterdiği ve 
ABD'nin Ebu Garib 
ya da Guantanamo 
cezaevlerinde 
mahkumlara yaptığı 
kötü muamelelere 
kızgın olduğu için 
direnişe katıldığı ve 
yaşlarının ortalama 
17 ila 25 olduğu 
belirtildi;
Suudi yetkililerce 
Irak'a girmeye 
çalışırken yakalanan
ların çoğunun Irak 
savaşından önce mil
itan olmadığı, onların 
yüzde 85'inin 
herhangi bir 
hükümetin izleme lis
tesinde bulunmadığı. 
ya da El Kaide 
üyesi olarak bilin
mediği ve özellikle 
koalisyon güçlerinin . 
Irak'ı 
işgaliyle 
radikalleştiği belir
tilen raporda, 
Suudilerin direnişe 

katkısının maddi ve 
propaganda olarak 
ortaya çıktığı, 
Suudilerin bazen 
kişisel olarak 10 bin 
ila 15 bin dolar 
maddi katkısı olduğu 
kaydedildi.
İntihar bom
bacılarının Cezayir 
ya da Mısır'dan 
olmasına rağmen, 
intihar saldırılarının 
Suudilerce yapıldığı 
haberlerini yayan bir 
sistem bulunduğu, 
Cezayirli ve Mısırlı 
intihar bom
bacılarının 
ailelerine öldüklerine 
dair hiçbir zaman 
haber verilmediği, 
ancak
Suudi bombacılann 
yakınlarına haber 
vermek için 
arkadaşlarına bir 
telefon numarası 
bıraktığı ifade edilen 
raporda, medyanın 
intihar 
bombacılarının 
amaçları için "şehit" 
olduğunu yansıt
masının direnişe 
yandaş bulmada 
güçlü bir araç 
olduğuna dikkat çek
ildi. Direnişçi gruplar 
tarafından internette 
yayınlanan şehitler 
listelerinin ince
lendiğinde, intihar 
saldırılarını yaptığı 
iddia 
edilen kimselerin 
bazılarının sağ ve 
halen Suudi 
Arabistan'da 
yaşadığının 
görüldüğü 
kaydedilen rapora 
göre, Suudi 
direnişçilerin 
birçoğu, genç insan
ların sıklıkla Suriye 
üzerinden Irak'a 
geçmesine 
yardım eden aşırı 
dinci din adamlann- 
ca Irak'a gitmeye 
teşvik ediliyor.

BM’de Iran ■ İsrail catışnrf
İran ve İsrail birbirini 
küresel ve bölgesel 
barışı tehdit etmekle 
suçladı.
BM Genel Kurulu'nda 
konuşan İsrail 
Dışişleri Bakanı 
Silvan Şalom, İran'ı 
'şer rejimi' olarak 
adlandırdı. Şalom, 
BM Güvenlik 
Konseyi ve 
Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı'na 
(IAEA) çağrıda bulu
narak İran'ın nükleer 
silah elde etmesinin 
önlenmesini istedi. 
Şalom, "BM'nin ilgili 
birimlerine sesleniy
orum: 'Şer rejimini' 
nükleer silah edin
meden durdurun. 
Tüm dünyanın 
istikrar ve güvenliği 
tehlikededir.
Güvenlik Konseyi'niri 
hemen harekete 
geçmesi zorunludur. 
Uluslararası toplum 
İran'a karşı bir araya 
gelerek, İran'ın nük
leer teknoloji sahibi 
olmasını önlemelidir" 
dedi. İran'ın nükleer 
programını 
geliştirme arzusunu 
dünya güvenliği için 
"ana tehdit" olarak

Gürcistan - GüneyiMde

Osetya gerginliği.
Gürcistan ile 
Güney Osetya 
arasındaki gerginlik 
nedeniyle taraflar 
arasında devam eden 
barış görüşmelerinin 
kesildiği bildirildi. 
Güney Osetya'nın 
başkenti Tskinvali'de 
dün gerçekleşen 
"Bağımsızlık Bayramı' 
sırasında Gürcü köy
lerinden, Tskinvali'ye 
yapılan roket 
saldırısını kınayan
Güney Osetya 
Cumhurbaşkanı 
Eduard Kokoiti, 
"Gürcistan yönetimi, 
söz konusu saldırıdan 
dolayı Güney 
Osetya'dan özür 
dilemelidir. Güney 
Osetya, Gürcistan'dan 
gerekli açıklama ve 
özrü almadan herhan
gi bir görüşmeye git
meyecektir" dedi.

gören İsrail Dışişleri 
Bakanı Şalom, 
"İnsanlığın kaderini 
Tahran'daki zalim
lerin eline teslim 
etmemeliyiz" diye 
konuştu.
İranh elçi Ahmet 
Sadeghi, BM Genel 
Kurulu'nda Şalom'un 
suçlamalarına ve ağır 
eleştirilerine cevap 
verdi.
Şalom'un sözlerini 
'mesnetsiz suçlama' 
diye adlandıran 
Sadeghi, "İsrail, 
kendi gayri meşru
luğunu örtbas etm
eye çalışıyor" dedi. 
Sadeghi, "İsrail reji
mi, nükleer silah pro
gramını uluslararası 
gözlemcilerin dene
timine açmalıdır.
Bunun için İsrail'e 
karşı ortak cephe 
alınmalıdır" diye 
konuştu.'

Gece saatlerinde 
başkent Tskinvali'ye 
yönelik roketli 
saldırı sonucu 
7 kişinin yaralandığı 
ileri sürülüyor. 
Öte yandan, bağımsı
zlık bayramı nedeniyle 
Güney Osetya'ya 
gelen Gürcistan'ın 
diğer ayrılıkçı bölgesi 
Abhazya'nın 
Cumhurbaşkanı 
Sergeyi Bagapş, 
roketli saldırıdan
Gürcü tarafını sorum
lu tutarak, 
Gürcistan'ın Güney 
Osetya'yla savaşa 
girmesi durumunda 
Abhazya'nın askeri 
gücü ile Güney 
Osetya'nın yanında 
yer alacağını açıkladı. 
Gürcistan Parlamento 
Başkanı Nino 
Burcanadze ise 
Tskinvali'deki bağım-
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Sadegi, İsrail'in nük-Laf 
leer cephanesini yıl- Grc 
lardır bölgedeki jki

Sa\ 
Mic 
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ülkelere karşı tehdit 
unsuru olarak kul* 
landığını söyledi.
İsrail, Ortadoğu 
ülkeleri içinde nük
leer silahlara sahip 
tek ülke olarak 
biliniyor. İsrail nük-
leer silahlara sahip 
olduğunu kabul 
etmiyor, ancak bu I 
konudaki iddiaları dal 
yalanlamıyor. ■ 
Uluslararası uzman- | 
ların tahminlerine ! 
göre büyük bir nük- 
leer cephaneliği olan
İsrail'in elinde 200 L 
nükleer bomba var. J 
İsrail, dünyadaki en “ 
büyük düşmanı yy 
olarak İran'ı görüyor!3, 

- - *ed< İran da öteden 
beri İsrail'i 'küçük 
şeytan' olarak 
adlandırıyor.

fim 
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®yh
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sizlik bayramı kutla-J 
malarına Rusya 1 
Federasyonu'ndan 
resmi yetkililerin T 
katılmasını sert 
bir dille eleştirerek) 
"Tskinvali'de
düzenlenen askeri Feneri 
geçit töreninde kul-Birekt 

Şampi 
liginde

landan tanklar ve 
zırhlı araçlar 
Gürcistan'a gözdağı 
verme amacını 
taşıyordu" dedi.
Gürcistan Parlamenl
Başkam, bölgede 
görev yapan Rus I 

barış gücü komutan-1 
lığını da yetersizlikti 

suçlayarak 
"Güney Osetya'lı I 
ayrılıkçılarla Rusya I 
Federasyonu'ndakl I 

tetikçiler, 
Gürcistan'ın birsilm 
çatışmaya sürüklen! 
meşini amaçlıyor'' ■ 
diye konuştu. 1
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ISI Fenerbahçe’ye iyi haber Barbarosca
Barbaros BALMUMCU
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Fenerbahçe’nin 
şampiyonlar ligindeki 
'rakiplerinin üzerinde 
karabulutlar dolaşıy
or. Milan ve Scahalke 
kötü sonuçlarla 
.uğraşırken, PSV’nin 
dedi sakatlıklar.
Teknik Direktör Guus 
Hiddink'in öğrenci- 
leri, bu sezon ilk 
yenilgilerini aldıkları 
hafta sonundaki 
Groningen maçında 
iki de sakat verdi. 
'Savunma oyuncuları 
Michael BalI ve 
Michael Reiziger 
ciddi şekilde sakat
tandı. Hiddink hem 
maçı hem de defan
sın bel kemiği iki fut

bolcusunu kaybettiği 
için oldukça zor 
duruma düştü.
28 Eylül'de de yoklar 
Şampiyonlar Ligi'nde 
geçen sezon yarı 
finale kadar yükselip, 
Milan'a talihsiz bir 
şekilde elenmesinin 
ardından birçok 
futbolcusu 
Avrupa'nın büyük 
kulüpleri tarafından 
kapışılan PSV, giden
lerin yerini doldura
cak transferler 
yapamadı. 
Hiddink'in 
Rangers'tan aldığı 
Michael BalI ve 
Middlesbrough'dan 
transfer ettiği

CHAMP1ONS
LEAGUE.

Michael Reiziger de 
ligin 5. haftasında 
sakatlandı. BalI, sağ 
diz yan bağlarından, 
Reiziger ise sağ 
kalçasından sorun 
yaşıyor. BalI en az iki

ay, Reiziger ise hafta
larca sahalardan 
uzak kalacak ve 
bu iki futbolcu 
28 Eylül'deki 
Fenerbahçe maçında 
forma giyemeyecek.

Minik gençler
Pazar günü ilçemiz stadında Gemlik - 

Asil Çelik arasındoa oynanan futbol 
maçını Gemlik’tiler kazandı.

Gemlikspor maça hızlı başladı. 
Maalesef ilk devre 1-0 yenik kapandı.

İkinci yarı atak başlayan Gemlikspor 
50 ve 58. dakikada 2-1 öne geçtiler.

62. ve 65. dakikada iki gol daha 
kazanan takım Gemlikspor oldu.

Son dakikada Asil Çelk’in golüne mani 
olmayınca maçı 4-2 kazanması bildi.

Ben bu maçı yazmayacaktım ama şim
diden ikaz etmem gerekiyor.

Geri dörtlünün önünde oynayan ve 
oynayacak gençe hocası tarafından topu 
sağ ve sol çizgide oynasa, önüne top 
atarsa hem kontratop, hem de gole yakın 
olur. Niye bu yönde genç yetiştirilmez?

Halterde büyük şok
Uluslararası 

^Halter Federasyonu 
(IWF), Türkiye

■ Halter 
IjFederasyonu'nun 
tüm uluslararası 
faaliyetlerini geçici 
olarak askıya aldığını 
açıkladı. Gerekçe ise 
şöyle açıklandı. 
Uluslararası Halter 
Federasyonu (IWF), 
Türkiye Halter 
‘Federasyonu'nun 
tüm uluslararası 

; faaliyetlerini geçici 
olarak askıya aldı. 
IWF, bu karara 
gerekçe olarak da

6 Eylül 2005 tari
hinde müsabaka 
dışı doping kon
trolünde yapılan 
kural ihlalerini 
gösterdi. * 
Bu karar sonrası 
Türkiye Halter' 
Federasyonu, 
15 kasım 2005 
tarihinde Katar'da 
yapılacak 
Dünya 
Şampiyonası'na 
katılamayacak. 
Yapılan kural 
ihlalleriyle ilgili 
olarak Dünya 
Şampiyonası sırasın-

da bir 
duruşma yapılacak 
ve konuyla ilgili

kesin karar bu 
duruşmadan sonra 
verilecek.

Daum casusluğa gitti
Fenerbahçe Teknik 
Direktörü Daum, 
Şampiyonlar 
ligindeki rakibi

schalke'yi izlemek 
için Almanya'ya gitti. 
Fenerbahçe 
Teknik Direktörü

mentol 
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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

Zeytinspor - Gençlerbirliği
Zeytinspor tamamen minik ve ufak fut

bolculardan kurulu ılduğundan, topu 
ileriye taşıyacak güçleri doğal olarak 
tükeniyor.

Tebrik ederim. İyi mücadele ettiler. 
Güçleri kadar yapabileceklerini yaptılar.

Daha fazlasını istemek haksızlık-olur.

Türkiye - Almanya
Almanya grubuhda ikinci, Türkiye ise 

üçüncü olmuştu.
Gruplar arası eşleşmede Almanya ile 

bu maçı Saat: 19.oo’da oynadık.
Millilerimiz oyuna iyi başladı. İlk 

devrenin yarısına kadar maçı hep önde 
götürdük. İlk yarı böylece 34-27 gibi bir 
skorla bitti.

Nedense ikinci yarının başlarında 
attığımız şutlar büyük bir talihsizlikle 
çembere değip dışarı çıktı. Serbest 
atışlarda bile top bizi sevmedi.

Dakikalar ilerledikçe, takımımız bir 
takım hüvviyetine kavuşur gibi oldu. İyi 
müdafa yaptık, iyi top çevirdik ve sonun
da sayı bulduk.

Bu maçta galip gelen takım çeyrek 
finalde mücarele edecekti.

İkinci devrede Almanlar , sanki ilk 
devredeki takım gitmiş, yerine bambaşka 
bir takım ( çok iyi top kullanan) gelmiş 
gibiydi.

Almanlar yavaş yavaş sayı farkını yük
seltmeye çalıştı ve başardılarda.

İyi oynayamadık. Almam takımındaki 
bir oyuncu Nuoski tek başına 33 sayı 
yaptı.

Almanya bu maçı 66-57 9 sayı fark ile 
kazandı.

12 Dev adam böylece bu turnuvadan 
daha doğrusu Avrupa Şampiyonasından 
eli boş döndü.

Christoph Daum, 
Avrupa Şampiyonlar 
Ligi (E) Grubu'ndaki 
rakiplerinden
FC Schalke 04'ün lig 
maçını izlemek üzere 
Almanya’ya gitti.

Alman teknik 
adam, rakiplerinin 
dün akşam d 
eplasmanda 
Nürnberg 
ile oynadığı lig 
maçını izledi. •
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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 )
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Vücut çatlakları moralinizi bozmasın
Çatlaklar nasıl oluşur 
ve vücudun hangi 
bölümlerinde daha sık 
görülür? Oluşumunu 
önlemek ve mevcut 
olanları tedavi etmek 
mümkün mü? Neler 
yapılmalı?
Vücut çatlaklarını tıpkı 
birer yara İzi gibi değer
lendirmek mümkün. Cilt 
aşırı derecede basınçla 
karşılaştığında yıpranır. 
Dolayısıyla cildin yapısı 
bozulur ve çatlaklar 
ortaya çıkar. Önceleri 
pembe renkli olan bu 
çatlaklar zamanla 
beyaza yakın bir renk 
alır. Ciltteki bu noktalar 
bronzlaşmaz ve gözden 
kaybolmaz. Bu çatlak
ları ortadan kaldırmak- 
tansa çatlak oluşumunu 
önlemek daha kolaydır. 
Çatlakların ortadan 
kaldırılması için ise, 
çoğu zaman basit 
estetik müdahalelere 
veya kozmetik ürünler
ine ihtiyaç duyulur. 
Soğuk suyla duş yap
mak en iyi çözümlerden 
biri. Duşu çatlakların 
bulunduğu bölgenin 
üzerine tutarak dairesel 
hareketlerle gezdirmek 

de kan dolaşımım 
artıracağı için, yehf 
oluşmuş taze çatlak
ların ortadan kaldırıl
ması için etkili bir yön
tem. Bu şekilde hücrel
er canlanarak yeniden 
elastik bir yapıya 
kavuşacak, dolayısıyla 
da çatlaklar 
kaybolacaktır. 
Nerelerde daha sık 
görülür?
Çatlaklara daha çok 
göğüs, karın ve bel 
çevresinde rastlanır. 
Karın: Bu bölgede 
ortaya çıkan çatlakların 
oluşumunda da gebelik 
dönemi önemli bir rol 
oynar. Genişleyen karın 
yüzeyi yıpranır ve 
esnekliğini kaybeder. 
Vücudun bu bölgesinde 
çatlak oluşumunu önle
mek için cilde badem 
yağıyla masaj yapmak 
ve kozmetik ürünlerden 
faydalanmak olumlu 
sonuç, verir.
Bel çevresi: Daha çok 
bel çevresiyle belin üst 
kısmında görülen çat
laklar her yaşta ortaya 
çıkabilir. Cinsiyet farkı 
gözetmeksizin kadın ve 
erkekte meydana gelen 

bu tür çatlakların 
en önemli neden
lerinden biri; kısa 
zamanda çok mik
tarda kilo alıp ver
mektir. Bu şekilde 
oluşan çatlakları 
önlemek için doğru 
beslenme alışkan
lıkları edinmek ve 
kilo alıp vermekten 
kaçınmak 
önem taşır.
GöğüslerVücudun en 
nazik organları arasın
da yer alırlar. Göğüsleri 
saran doku oldukça 
ince ve hassastır. Bu 
bölgedeki çatlaklar 
gelişme çağında bile 
oluşabilir. Buna rağmen 
çatlakların çoğunlukla 
doğum sonrasında 
ortaya çıktıkları görülür. 
Kozmetik ürünlerinin 
etkisi: Vücudun her 
bölgesinde kullanıla
bilen kozmetik ürünleri, 
içeriklerinde yer alan 
kolajen, hyalüranik asit, 
elastin ve vitaminler 
sayesinde cilde tekrar 
esneklik kazandırırlar. 
Günde 1 kez, çatlak
ların bulunduğu bölge 
üzerine hafif bir şekilde 
masaj yaparak uygulay

Ş//R KÖŞEŞj
Demir Ali Baydarl

acağınız kremler 
sayesinde istenen 
etkiyi elde edebilirsiniz. 
Bitkisel peeling: 
Bitkilerden oluşan toz 
halindeki özel bir 
karışım, özel losyonuy
la sulandırılarak çatlak
ların olduğu bölgeye 
masaj hareketleriyle 
uygulanıyor.
Uygulama yapıldıktan 
1 hafta sonra 
ciltte soyulma 
meydana geliyor. 
Bu şekilde derideki 
düzey farklılıkları 
azaltıldığı gibi, bitkilerin 
özellikleri nedeniyle 
cildin kan dolaşımı 
uyarılıyor. Bunun sonu
cunda da gergin ve 
canlı bir görünüm 
ortaya çıkıyor.

Okunsun Sevda İle
Söylensin sonsuza dek
Vatan millet aşkımız 
Susmasın hiçbir zaman 
Şu İstiklal Marşı ’mız

Eksilmesin hiçbir an 
Hûda vatan aşkımız 
Okunsun sevda ile 
Şu İstiklal Marşı ’mız

Söylensin dilden dile 
Şu çok güzel marşımız 
Okunsun hep daima 
Şu İstiklal Marşı ’mız

Gitmesin hiçbir zaman 
Bu hürriyet aşkımız 
Düşmesin hiç dillerden 
Şu İstiklal Marşı ’mız

1

HAÇ İN ™
Yazan : Zebercet COŞKUN
Süleyman kaleye yürüyenler arasında. 

Yanı başında Kürt Haso var. İkisinin de 
yüzü gözü kan içinde. Haso pek öldürmüy
or, daha çok yürüyor öne doğru. Taş merdi-, 
venli bir eve koştu. Yangın pek ulaşmamış 
oraya. Kapısı kırık, boş kapı yeri. Haso bir 
sıçrayışta dal.dı içeri. Kendi evi onun 
burası.

Haso yangın geliyor! diye seslendil
er, sonra unuttular onu. Boğaz boğaza, 
bıçak bıçağa dövüşüyorlar. Yaraları dur
madan kanıyor Süleyman'ın, ama önemli 
değil. Acımıyor, yanmıyor, çiziklerden ince 
şerik şerit kan sızıyor. Yangın evden eve 
atlıyor. Tutuşmayan yerlere gaz döküyorlar 
hala...

Haso! İn! Yanacaksın diri diri! 
bir işe yaramadan!

Haso'nun evi tutuştu, alevler pencere 
pervazlarında. Duman, koku... Bez kokuları 
ortalığı sarmış. Haso omzunda bir yorganla 
çıktı dışarı. Yorgan rulo yapılmış kalın bir 
telle sıkı sıkı sarılmış. Kazık gibi duruyor 
Kürt Haso’nun omzu üstünde. Yorganı yere 
koydu, ucunu bulamadı, bir çekişte paral
adı teli. Burun kanatları titriyor. Yüzünün 
teri, kanla karışık boz bulanık gömleğine 
sıvaşmış. Dövüşü bıraktı artık Haso, 
çeviriyor teli, yorganı yerlerde yuvarlıyor.. 
Sokağın ortasına açılıverdi yorgan. İnce, 
uzun, kara bir şey... Yorganın ortasında 
upuzun, kaskatı... Bir ceset... Çırılçıplak, 
teni mor ve de kara... Yorganın içi kanlı. 
Küçük bir çocuk bu, öleli de pek çok 
olmamış...Koku yok...

Hüseyin! diye bağırıyor Haso.

Hüseyinim! Hüseyinim!
Yorganı bıraktı sokağın orta yerinde. 

Gözleri bir garip bakıyor şimdi... Deli gibi... 
Kudurmuş gibi...

Kılıcını aldı eline. «Hüseyin!» dedi bir 
daha sesi çıkmadı.

Ermeniler kaleye doğru çekiliyorlar, 
Türkler ilerliyor. Kirkot mahallesinde kim
seler kalmadı Haso'dan başka. Kılıcı elinde.

Nereye? diye seslendi Süleyman 
yokuşun yukarsından.

Haso aşağı doğru iniyor. Değirmenden 
çığlıklar geliyor. Hep İşittiler ama dur
mamışlardı. Değirmenin önünde durdu 
Haso. Bir tekme vurdu. İki omuz vurdu, 
parçaladı koca kapıyı.

Süleyman yokuş aşağı koşuyor şimdi. 
Haso elinde kılıç değirmenin içinde.

Değirmenin içi çocuk dolu. Haşan kılıcını 
savuruyor. Önüne geleni doğruyor.

Ne yapıyorsun Haso? dedim? Onlar 
çocuk... Günahsız...

Ya benim Hüseyinim! Ya benim 
Mehmedim? Onlar çocuk değil miydi?

Dur! dedim, yapıştım eline.
Çekil! Seni de vururum!..

Çıldırmıştı Haso...
Ermeniler kalenin dibine çekilmişler. 

Değirmenin önünden görüyorum. Kirkot 
mahallesindeki evlerin çıtırtısı kulaklarım
da... Değirmenin içinde çocuklar çığrışıyor
lar.

Yukarda Türk Ermeni çığlık çığlığa 
dövüşüyorlar...

Kaleye doğru yavaş yavaş yürümeğe 
başladım. İçimde bir burukluk var. Oysa 
aylardır bugünü yaşamıştım düşlerimde. 
Şimdi yorgunum, boğazımda bir düğüm... 
Neden? Gerçek bu mu? Dünya kurulalı beri 
varolan? Gerçeğin yolundan sapması bu 
olsa olsa... Yanlış yolda yürüyoruz...
Yukarıda dövüş sürüyor, ben Kirkot 
mahallesinin çıtırtısına dalmışım. Bizim ev 
yok. O çoktan kül olmuş, yerini bile bula

mam şimdi bu yangının, bu karışıklığın | 
ortasında. Mehmet emmigilin evine sıçradiı 
yangın. Üst odaların kafesleri inik, aşağına 
perdeler sıkı sıkı kapalı. Saçaklar tutuştu, 
kafesler tutuştu sonra... Bizim ev az yukar* 
da olacaktı. Görmenin, aramanın gereği 1 
yok. hiçbir şey bulamayacağımı biliyorum. 
Küllerini karıştırsam yine de bacımın bir 
kemiğini çıkaramam. Öldü o... Çoktan... 
Topu ben salladıydım. İçim rahat... Yine de 
çıkamıyorum Kirkot mahallesinden.

Ateşler yutuyor Kirkot'u.
Yukarda kalenin dibinde kıyasıya 

dövüşüyorlar.. Aşağıda çocuk çığlıkları... I
Onlar acadılar mı?

Bizimkiler de çocuktu... Hüseyin de 
çocuktu... Mehmette...

Haso'nun sözlerini tekrarlıyorum... 
Kendime güç vermek için, kaçıp gitmemek! 
için buralardan. Ya da bir kurşunla Kürt 1' 
Haso'yu gebertmemek için...

Yavaş yavaş yürüyorum yurakıya doğrull 
Ben oraya vardığımda bizimkiler kaleye giril 
mişlerdi. I

Ermenilen ellerinde son iki Türk'ün teki li 
ni hemen o sırada kalenin içinde şehit 1 
etmişler. Başı bir yanda, bedeni bir yanda.® 
Göl gibi kan... Kızıl, taze.. Öteki Türk cıldn 
mış... |

-Gelmeyin buraya! Dokunmayın banal I 
Ben hiçbir şey yapmadım! diye bağırıyor, II 
yumruklarını gösteriyor bize... I

Yerde yatanı tanıdım. Tanınacak durumu! 
yok, ama yine de bildim. Kapı bir komşun 
muzdu. Benim yaşıtım, arkadaşım. O anda! 
yeniden güçlendim, bir hırs geldi, bir kin*! 
yine... Yapan onlar... Biz yalnız karşılık 1| 
verdik... I

Aklını yitiren tek Türk'ü alıp götürdüler! 
bizimkiler. Bir şeye karışmıyorum artık, yu® 
mz bakıyorum, yarı gören gözlerle... 9 I 
Ermenileri ikişer ikişer bağladılar ellerinde® I 
birbirlerine... I ।

Devamı Yarın.. 9L
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Mikrocerrahi ile organlar onarılıyor
Tümör veya travma merkezinde en uygun tedavisinde serbest kaybı nedeniyle has- KST7Z : ..veya

|in 
ıçradı 
;ağına 
jştu, 
yu kar- 
eği 
orum.
bir 

iıf.. 
ine de<

veya yanık nedeniyle 
yitirilen, ya da doğuş
tan eksik olan doku 
veya organlar kabus 
olmaktan çıkıyor.
Günümüzde mikrocer
rahi yöntemleri ile 
gerçekleştirilen 
serbest doku nakilleri' 
sayesinde, yitirilen 
doku veya organlar 
onarılabiliyor.
Kanser nedeniyle 
memesi alınan kadın
lara tekrar meme yapıl
ması, burnu kopan 
hastaya yeni bir burun 

(oluşturulması, doğuş
tan el parmakları eksik 
olan çocukların veya 
iş kazası sonucu el 
parmaklarını kaybe- 
denlerin kendi ayak 
parmaklarının ellerine 
nakledilmesi mikrocer- 
rahinin bu çalışmalar

dan sadece birkaçı. 
Üstelik, uzman ellerde 
ve yeterli donanıma 
sahip merkezlerde 
uygulandığı takdirde 

[mikrocerrahi 
tekniğinde alınan 
başarı oranı yüzde 95- 
^99 gibi yüksek rakam
larda seyrediyor. Zaten 
uzmanlar 
"Mikrocerrahiden 
başarılı sonuçlar 
alınıyor mu?" tartış
masını çoktan geride 
bırakmışlar. Artık 
dünyanıp bir çok

uygun
dokunun nasıl 
nakledileceği, doku
nun alındığı bölgeye 
zarar vermemek için 
neler yapılması gerek
tiği, dokuların 
aktarıldığı bölgede 
fonksiyonel ve 
kozmetik onarımın en 
iyi nasıl sağlanacağı 
tartışılıyor ve çalış
malar bu yönde 
ilerliyor.
SERBEST DOKU 
NAKLİ
Mikrocerrahi; çıplak 
gözle görülmesi 
mümkün olmayan 
damar ve sinir gibi 
yapıların mikroskop 
altında büyütülerek 
onanırıma imkan 
tanıyan cerrahi bir 
teknik olarak tanım
lanıyor. Acıbadem 
Kozyatağı 
Hastanesinden Estetik 
Plastik ve 
Rekonstrüktif Cerrahi 
Uzmanı Dr. Şükrü 
Yazar, mikrocerrahide, 
"özel dikiş materyali 
ve minik damarları 
tutabilecek ince cer
rahi aletler kul
lanılarak, Çıplak gözle 
görülemeyecek kadar 
ince damarlar veya 
sinirler, mikroskop 
altında dikilerek bir
leştiriliyor" diyor.

doku aktarımı yönte
minden yararlanılıyor. 
Serbest doku aktarımı 
(serbest flep nakli) 
tanımlanacak olursa; 
tek ameliyatla deri, 
derialtı dokusu, kas 
veya kemik dokuları 
ayrı ayrı yada birkaçı 
birlikte doku eksikliği 
olan yara bölgesine bu 
aktarılan dokuları 
besleyen damarları ile 
birlikte taşınması ve 
oradaki bu dokuları 
besleyecek olan 
damarlara mikroskop 
yardımıyla ve mikro
cerrahi teknikleri 
kullanılarak birleştir
ilmesidir.
Serbest flepler, doku 
kaybının ihtiyacına 
göre genellikle, sırt, 
karın, kol ya da bacak 
bölgesinden alınıyor. 
İhtiyaç duyulursa bu 
dokularla beraber sinir 
de taşınarak, alıcı 
alana duyu ya da 
fonksiyon kazandınla- 
biliyor. Örneğin yüz 
felci olan bir hastada, 
felçli bölgeye hareket 
kazandırmak amacıyla 
kas ve sinir taşın
abiliyor. Veya, tümör 
nedeniyle alt çenenin 
tümü veya bir kısmı 
cerrahi işlemle alın
ması gerekebiliyor. 
Bunun sonucunda 
çene bölgesinde

kaybı nedeniyle
tanın yaşam kalitesi 
ciddi boyutlarda bozu
luyor. İşte bu noktada 
mikrocerrahi devreye 
giriyor ve vücudun 
başka bir bölgesinden 
alınan dokular, 
defekt olan bölgeye 
taşıyarak yeni bir çene 
oluşturuluyor. 
DOKULAR 
ONARILABİLİYOR 
Mikrocerrahi 
denildiğinde hemen 
herkesin aklına ilk 
olarak kopan bir elin 
ya da bacağın yerine 
dikilmesi geliyor. Oysa 
mikrocerrahi, vücudun 
hemen her bölgesinde 
oluşan doku veya 
organ kaybına çözüm 
sunabiliyor.Örneği, bir 
iş kazası sonucunda 
tümüyle kopan saçlı 
deriler hastaneye 
uygun şartlarda 
ulaştırılırsa mikrocer
rahi tekniğiyle yeniden 
dikilebiliyor.
Dr. Şükrü Yazar, mikro- 
cerrahinin uygulandığı 
alanlardan birkaçını 
şöyle sıralıyor: 
"Doğumsal anomaliler, 
trafik veya iş kazası, 
yanık ve tümör çıkarıl
ması sonucu oluşan 
doku kayıpları, 
günümüzde serbest 
doku aktanmı 
tekniğiyle onartabiliy
or. Örneğin kanser ya

çene veya burun gibi 
yüz bölgelerini yitiren 
hastalara bacak 
kemiğinden çene 
yapılabiliyor ya da 
önkolda hazırlanan 
burun nakledilebiliy- 
or." 
EKSİK PARMAKLAR 
Mikrocerrahi, el cer
rahisinin ayrılmaz bir 
parçasını oluşturuyor. 
Amaç travma sonucu 
kopmuş el veya diğer 
organların hemen yer
ine dikilmesidir. Bazen 
bu mümkün olama
maktadır. Bu hastalar
da yani el parmakları 
kopmuş ve zamanında 
yerine dikilememiş 
veya eksik parmakla 
doğmuş çocuklara, 
günlük aktivitelerinde 
rahatlıkla kullanabile
cek kadar fonksiyonel 
ve daha iyi bir estetik 
görünüm sağlamak 
amacıyla ayak parmak
ları eksik olan el par
maklarının yerine 
nakil edilebiliyor.
Mikrocerrahi; el ve üst 
ekstremiteye ait sinir

sıkışmaları, romatoid 
artrit ve diğer artritler 
nedeniyle gelişen şekil 
ve fonksiyon bozuk
lukları, parmak 
fazlalığı veya 
yapışkanlığı gibi 
doğumsal el anom
alileri, elde yanık 
sonucu oluşmuş 
yapışıklıklar gibi pek 
çok sorunda da çözüm 
sunuyor.
AMELİYAT SONRASI 
ÖNEMLİ 
Mikrocerrahi ameliyat
larının süresi, yapıla
cak olan işleme göre, 
4 saatten 12 saate 
kadar uzayabiliyor. 
Bazen bu süreyi kısalt
mak için ameliyata iki 
ekip olarak çalışmak 
gerekebilir. Tümör 
vakasıyia örnek vere
cek olursak; bir ekip 
vücuttaki tümörü 
alırken, diğer ekip de 
nakledilecek serbest 
dokuyu hazırlayabiliy
or. Bu iş bölümü 
ameliyatın süresini 
kısalttığı gibi, başarı 
oranını da artırıyor.
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Mikrocerrahi yönte-
mikrocerrahi minde doku kaybının oluşan büyük doku da travma sonucu
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEKAnzj 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 51313 08
Liman Baş. 513'1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
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■ V ■

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

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 
H 
B 
E

i

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

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122 
Su İşlet 513 4521 -115
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalniz 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 OTQ GAZ 51314.Z5

.NÖBETÇ^I^E;
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YIL : 33 SAYI : 2242 

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
Matbuaclık-Yayıncıhk-Reklanıcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Gemlik’in son kalaycısı
40 yıllık kalaycı Bayram Becerikli, ‘Benden sonra bu işi yapacak kimse yok’ dedi
Gemlik’in 40 yıllık 
kalaycısı Bayram 
Becerikli, “Benden 
sonra bu mesleği 
Gemlik’te yürütecek 
kimse yok." dedi. 
1952 yılında

Trabzon’dan Gemlik'e 
geldikten sonra, 
kalaycılık mesleğini 
ağabeyinden 
öğrendiğini söyleyen 
Bayram Becerikli, 
20 yılını köylerde 

gezici kalaycılık 
yaptığını, 20 
yıldır da Gemlik 
Merkezinde mesleğini 
sürdürdüğünü 
söyledi.
Mutfak teknolojisinin 
değiştiğini söyleyen 
yılların kalaycısı 
Bayram Becerikli, 
Ahmet Dural 
Meydam’nda bulunan 
Cumhuriyet 
Hanı’ndaki kalaycı 
dükkanında soru
larımızı yanıtlarken, 
mutfakta kalaylanacak 
kap kacakların 
kalmadığını söyledi. 
Bayram Becerikli 
şöyle konuştu: 
"Mesleğimin 20 yılını 
Gemlik’in köylerine 
yaya giderek, seyyar 
kalaycılık yaparak 
geçirdim. 20 yılda 
sabit kalaycılık 
yaptım. Beni 
Gemlik’te herkes 
tanır. Gemlik’in tek 
uzman kalaycısı 
benim. 10 yil öncesine 

kadar işlerimiz çok 
iyiydi. Ama bakır tas, 
kazan, tencere ve 
tava gibi mutfak 
gereçlerinin yerlerini 
alimünyum daha 
sonra da çelik yapıma 
terketmesi sonucu 
bizim işlerimizde 
azaldı. Birkaç yıl 
öncesine kadar, eski 
bakır gereçleri satın 
alanlar bulunuyordu. 
Bu gereçler de 
evlerde aksesuar 
olarak kullanılıyordu. 
Şimdi bu ilgi de yok 
oldu. Tek tük 
tamir işleri ile 
karnımızı doyurmaya 
çalışıyoruz.
Bu handa Gemliklilere 
hizmet verdim.
Yalova ve 
Orhangazi’de 
hiç kalaycı kalmadı. 
Oralardan az da olsa 
bana iş geliyor. 
Ancak, bu işi 
Gemlik'te benden 
sonra yapacak 
ikinci bir kişi yok.

Gemlik’te 
kalaycılık 
mesleğinin 
son ustası 
herhalde 
ben olacağım. 
Benden 
sonra bu 
işi yapan 
bulunmaz.”



Depreme dayanıklılık araştırması yapılan eski SSK Hastanesi binasının yıkımdan önce onarım çalışması yapılacağı belirtildi

Eski SSK binası çürük çıktı
İsmi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi olarak değiştirilen eski SSK Hastanesi binasında geçtiğimiz günlerde yapılan depreme dayanıklılık araştırması kötü 

t çıktı. Hastane binasında dün AKp Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu inceleme yaparak, Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Küçükkeçe’den bilgiler aldı. Sayfa 5’de

Emniyetten 
uyuşturucu uyarısı
Uyuşturucu madde kullanılan 
ortamlarda ahlaki değerlerin geçersiz 
olduğu ve uyuşturucunun AIDS 
hastalığına davetiye çıkardığı bildirildi. 
Uyuşturucuların, bugünü ve yarını 
karartan, insanı kendi benliğinden 
ve milli kültürden koparan bir felaket 
olduğu belirtildi. Haberi sayfa 7’de

Gemlik’e giriş ve çıkışlardaki kazaları ortadan kaldıracak iki kavşak projesi hazırlandı

Güne Bakış
AKP Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu, İl Genel Meclisi Daimi Encümen üyesi Nurettin Avcı, 
Karayolları Bursa Bölge Müdürü Feridun Önal, Proje Müdürü Ramazan Apak ile ilçemize gele 
rek, yapılacak giriş kavşaklarını yerinde incelediler. Hıdıroğlu, Gemlik’e giriş için iki 
kavşağın 2006 programına mutlaka alınacağını söyledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zafer Hıdıroğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa 

j Milletvekili Zafer Hıdıroğlu, ilginç bir kişi.
Mizaç olarak sempatik ve girişken, yerinde 

I duramayan bir kişiliğe sahip.
Gemlik’in her türlü sorununun çözümünde 

I Hıdıroğlu’nun koştuğunu görürsünüz.
Sanki Gemlik Milletvekili..
Hıdıroğlu, dün yine Gemlik’teydi. .
Yanında, İl Genel Meçlisi Daimi Encümen 

I üyesi, eski Belediye Başkam Nurettin Avcı, 
[ Karayolları Bursa Bölge Müdürü ve Proje 

Müdürü ile..
Gemlik girişinde yıllardır meydana gelen 

1 trafik kazaları nedeniyle, Dörtyol Kavşağı’nına 
alternatif girişler düşünülüyor.
| Bilindiği gibi, Rıfat Minare Çiftliği içinden 
geçen çevre yolu ile ilçeye girmek bir külfet.

Her araç, 4 kilometre fazla yol yapmakta, 
ayrıca Orhangazi Caddesi’nden geçerken de 9 
tümseği aşmak zorunda.

Sürücüleri yılda milyarlarca lira yakıt zararı
na sokan ve tümsekler yüzünden araçların ön 
takımlarını perişan eden bu yola alternatif 
Umurbey yolu üzerinden Gemlik’e girişin pro- 

j jelendirildiği geçtiğimiz yıl duyurulmuştu.
Son Belediye Meclisi’nde sürpriz bir teklif 

’ ile meclise gelen Belediye Başkanı Mehmet 
. Turgut, bu giriş projesine Terminal’! de 
I eklemiş.

Öğrendiğime göre, Karayolları Bölge 
Müdürlüğü’nün bu Terminal’den haberi yok- 

t muş!
t AKP’li Hıdıroğlu, uzmanlarla, yerel yöneti
len biraraya getirip, Gemlik’in önemli bir soru
nuna çözmeye çalışıyor.

I I İyi de yapıyor.__________________________

Sağlık Ocağı yeri için bulunan binanın alınmasına 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut'a karşı çıktı

Sağlık Ocağı yeri için bulunan bina Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut'a pahalı geldi. Ahmet 
Süren Meydam’nda bulunan bahçeli evi, AKP 
Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu ile Mehmet 
Turgut'la birlikte dün görerek, değerlendirme 
yaptılar. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün. haberi 2’de

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

Haftada İki

Misafir odasına girmek YASAK!
Biz Türkler ev satın alırken veya yap

tırırken salona çok önem veririrz.
Odalar -mutfak kısaca iç taksimat ne olursa 

olsun amma salon büyük ve gösterişli evin en 
iyi yerinde olmalı deriz.

En büyük odayı senede 3-5 gün gelecek 
misafire ayırıp, kendi evimizde 365 gün sığıntı 
gibi yaşamaya itiraz etmeyiz.

Dişimizden tırnağımızdan artırıp ev alıyoruz 
küçük oturma odalarına tıkışarak kocaman 
salonu kullanmıyoruz. Kullanmamak ne 
kelime oraya girmeye korkuyoruz. Olay 
sadece metrekarede salonun büyük olmasın
da değil, evimizde ki en iyi -pahalı -gösterişli 
eşyaları, pahalı koltukları perdeleri - halıları, 
yemek takımlarını kullanmıyoruz.

Onlar misafirlere ayrılmış .dokunulmaz 
Yasaktır...

Hele bir dokunun evin hanımı gösteriş için 
alınan dokunulması tabu olan bu odanın 
kapısını kilitler, siz ancak rüyanızda 
görürsünüz.

En pahalı koltukların üzerine hiç otur
madan, en pahalı halılarınız üzerine 
basmadan, en pahalı tabaklarınız içinde 
yemek yiyemeden onlar kendi kendine esKiyıp 
giderler...

Kapısı bütün sene kapalı misafir odamızda, 
en değerli eşyalarımızı kullanmamız yasak 
olan salonun içinde ki eşyalar kendi kendine 
eskirke, ev sahipleri ucuz eski püskü eşyalar 
üzerinde, o daracık havasız çok zaman 
penceresiz odalarda otururuz. Evin hanımı 
daracık mutfaklarda havasız -ışıksız bütün gün 
yemek işleriyle uğraşır,daracık banyolarda 
yıkanır, evde herşey üstüstedir amma salon 
kocaman süslü-pahalı eşyalarla dolu tek taş 
yüzük gibi senede birkaç gün misafir kabülüne 
hazır bekletilir...

Şimdi ben konuşuyorum.. Kendi paramızı 
kendi yaşayışımızı yükseltmek için kulanmak 
daha akılcı değilmi. ?

3-5 gün gelecek misafire hava atacağız diye 
kendimizi 365 gün işkence yapmayalım. 
Aklımızı başımıza toplayalım. Herkes kendi 
evinde misafir olsun..

Kendimize ev alalım misafire değil..
Gelişmiş ülke halklarına bakın .oralara 

gidemediniz ise televizyonlarda filimlerde 
görüyorsunuz, adam evinin en iyi yerinde otu
rup yer içer.

Onlar akıllı da biz Türkler apdalmıyız.?
Bir ev alabilmek için bazen bir ömür tüketi 

yoruz. Misafire saygı-sevgi güzelde kendimize 
eziyet niye.?

Siz dört kolluya bindikten sonra misafir 
odanız gıcır gıcır kalsa ne olur, kalmasa ne 
olur.

Belki de sizden sonra oraya çamurlu 
ayakkabıları ile girecek,o kıyamadığınız yemek 
masası üzerinde içki mezeleri dökülecek, 
belkide halılarınıza misafir köpekleri işeyecek, 
"Rahmetli pekte titizdi" diye arkanızdan güle
ceklerdir.

Onun için şimdi girin misafir odanıza 
ayağınızı uzatıp oturun , isterseniz bana dua 
da edebilirsiniz. Sağ olun.

Sağlık Ocağı yeri için bulunan binanın alınmasına 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut'a karşı çıktı

yeri pahalı geldi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde 
yapılan Gemlik'in 
sorunları 
toplantısında 
gündeme getirilen 
Sağlık Ocağı 
yeri için bulunan 
bina Başkan 
Mehmet Turgut'a 
pahalı geldi.
Hızlı bir şekilde 
nüfus artışı 
yaşanan
Gemlik'te eğitimle 
birlikte en

çok ihtiyaç 
duyulan hizmet 
sektöründen 
biri olan Sağlık 
Ocakları'nın 
çoğalması 
çalışmaları 
sürüyor.
Toplantıda öne 
sürülen Osmaniye 
Mahallesi ile 
Eşref Dinçer 
Mahallelerinin 
faydalanacağı 
bir yerde Sağlık 
Ocağı’nın 
yapılabilmesi için 
arsa arayışına 
giren Kaymakam 
Mehmet Baygül 
ile Osmaniye 
Mahallesi 
Muhtarı Nevres 
Atalar, Ahmet 
Süren Meydam’nda 
bulunan bahçeli 
evi Zafer Hıdıroğlu

Ahmet Süren Meydam’nda bulunan bahçeli evi Zafer Hıdıroğlu ile 
Mehmet Turgut'la birlikte görerek, değerlendirme yaptılar.

ile Mehmet 
Turgut'la 
birlikte görerek, 
değerlendirme 
yaptılar.
Bahçeli evin 
bedelinin 
300 milyar lira

olduğunu 
öğrenen 
Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, buranın 
alınmasına 
karşı çıktı.
Belediye olarak

300 milyar lira 
veremeyeceklerini 
ifade eden 
Başkan Turgut, 
teklife sıcak 
bakmadığını 
söyledi.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, 

Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.
.a\ cl r ej -35 ' j\/J r j' 1

-J D
Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26
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Gemlik’e giriş ve çıkışlardaki kazaları ortadan kaldıracak iki kavşak projesi hazırlandı

Gemlik’e girişler 
rahatlayacak

AKP Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu, İl Genel Meclisi Daimi Encümen üyesi 
Nurettin Avcı, Karayolları Bursa Bölge Müdürü Feridun Önal, Proje Müdürü Ramazan 
Apak ile ilçemize gelerek, yapılacak giriş kavşaklarını yerinde incelediler. Hıdıroğlu, 
Gemlik’e giriş için iki kavşağın 2006 programına mutlaka alınacağını söyledi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Uzun yıllar birçok 
siyasinin sözünü 
ettiği ancak, 
bir türlü yapımı 
gerçekleşmeyen 
Gemlik girişleri 
nihayet ele alınıyor. 
Gemlik’e 
Umurbey yolu 
girişinde yapımı 
düşünülen kavşak 
için son incelemeler 
dün yapıldı. 
AKP Bursa 
Milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu'nun 
büyük gayretleriyle 
2006 yılı yatırım 
programına alınması 
planlanan 
kavşakların 
Gemlik’e nefes 
aldırması bekleniyor. 
Dün ilçeye gelen 
Zafer Hıdıroğlu, 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
İl Genel Meclis 
Daimi Encümen 
Üyesi Nurettin Avcı, 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, Karayolları 
Bölge Müdürü 
Feridun Önal, 
Proje Müdürü 
Ramazan Apak 
ile birlikte 
kavşak yapılması 
planlanan yerleri 
gezerek,

AKP Bursa millitvekili Zafer Hıdıroğlu, II Genel meclisi Daimi Encümen 
üyesi Nurettin Avcı ve Karayolları Bölge Müdürü Feridun Önal, Proje 
Müdürü Ramazan Apak ile Gemlik kavşaklarını inceledi.

değerlendirme 
yaptılar.
ÖNCE SANAYİ 
KAVŞAĞI 
Gezinin ilk 
durağı olan 
Sanayi girişinde 
incelemelerde 
bulunan heyete, 
Sitenin Yönetim 
Kurulu üyeleri 
açıklayıcı bilgiler 
verdiler. 
Karayolları Bölge 
Müdürü ile Proje 
Müdürü'nün görüş

lerini aian 
Hıdıroğlu, sanayi 
girişinin kapatılıp 
Azot Kavşağı’nın 
genişletilerek, 
buradan yaklaşık 
bir kilometrelik 
yolla sanayi 
bölgesine 
bağlanmasının 
düşünüldüğünü 
söyledi.
"Burayı yapalım, 
ne olursa olsun" 
zihniyetiyle 
kesinlikle adım

atmayacaklarını 
söyleyen Hıdıroğlu, 
Azot girişinde 
bulunan alt geçitin 
bölgeye yeterli 
olacağını belirterek, 
ilerleyen 
zamanda değerlendi
receklerini söyledi. 
Hıdıroğlu, iki 
tarafında kamulaştır
ma maliyetlerinin 
belirlenmesi 
için çalışmalar 
yapacaklarını 
belirterek

Azot Kavşağı 
düşünüldüğünde 
sanayi girişinin 
mutlaka kapatılması 
gerektiğini savundu. 
GEMLİK GİRİŞLERİ 
2006 PROGRAMINDA 
Gemliklilere verdiği 
hiçbir sözü kulak 
arkası yapmadığını 
söyleyen Zafer 
Hıdıroğlu, 
"Hiçbir sözümü 
yutmadım, 
yemedim.
Verdiğim her 
sözü yerine 
getirdim. 
Kavşaklar için 
her türlü desteği 
ve çalışmayı 
yapacağım" dedi. 
Gemlik girişinin 
projelerinin hazır 
olduğunu söyleyen 
Karayolları Bölge 
Müdürü Feridun

Önal, Umurbey 
altındaki kavşak 
için de kendi 
çalışmalarının 
tamamlandığını, 
sadece para ile 
imar planı değişiklik
lerinin yapılması 
gerektiğini bildirdi. 
Kavşakların 
yapılması için ne 
gereki yorsa yerine 
getireceklerini 
söyleyen Zafer 
Hıdıroğlu, ilk etapta 
Gemlik’e iki giriş 
kavşağının 
yapılacağını, 
Sanayi kavşağında 
ise Azot yolunun 
Serbest Bölge’ye 
giden aşırı 
yoğunluğunu da 
gö*e alarak, daha 
sonra karar verecek
lerini söyledi.



23 Eylül 2005 Cuma KHrfez Sayfa 4 2

2

d 
n 
a 
aı 
al

pi 
kc 
ka 
leı 
/e
Va 
alı 
an 
sis 
koı 
kol 
kel 
SÖ] 
ı'eı 
»is 
iaş 
;di 
cav 
îde 
tor 
anı 
tok 
)ild 
;on 
»ün 
Taı 
ar, 
zni 
pot 
trec 
ayd 
lygı 
amı 
arın 
rolü 
;iral 
>on 
ırojı 
îu k 
’rojı 
naşı 
ılımı 
ien ’ 
(onı 
ırtmı 
ann 
indi* 
tayeı

Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’ninarşasına

yeni bina yapılacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'teki hasta 
yatak sayısını 
çoğaltarak bölge 
hastanesi olma 
yolunda hızla 
ilerleyen Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
arsasına yeni 
bina yapılacak. 
Ek poliklinik 
ile Kantin 
boşluğunda bulunan 
675 metrekarelik 
alan üzerine 
kurulması düşünülen 
yeni bina için 
keşif istendiği 
bildirildi.
75 yataklı olması 
düşünülen yeni 
binanın yapılmasıyla 
birlikte Devlet 
Hastanesi’nin

SENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

SATILIK 
VİLLA

Sakana Misina Ağları
Her çeşit batık ağları

AE3ONE

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

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

Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvanizli çivi
TMC sintine pompası

513 96 83
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Ek yerleştirme 
başvuruları 

Ekim’de
yapılacak

Seyfettin SEKERSÖZ 

2005 Öğrenci seçme 
sınavı sonuçlarına 
göre ek yerleştirme 
başvuruları 
03-07 Ekim 
2005 tarihlerinde 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne 
yapılacak.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada 
Ek Kontenjanlara;
1) 2005-ÖSS'ye 
başvuran,
2) Başvurulacak 
eğitirn programları-

I na göre en az olan 
puanı (160,000 veya 
185,000) alan, 
3) 2005-ÖSYM 
sonunda, açık 
öğretimin konten-. 
jansız programları 
dışında hiçbir yük
sek öğretim kuru
ntuna 
yerleşmemiş 
(kayıt hakkı kazan
mamış) olan, 
4) tercih edilen 
yüksek öğretim 
programının 
(açık öğretim 
hariç) 2005-ÖSYS 
sonunda oluşan 
en küçük puanına 
eşit veya daha 
yüksek bir 

puana sahip olanlar i
başvurabilecekler. ’
LİSE SON 1
SINIFLARA !
TEK DERS <

SINAVI 
> Orta öğretim 

kurulularından 
(Liselerden) tek 
dersten başarısızlık
ları nedeniyle 
mezun olamayan 
öğrencilerden;
1) Açık Öğretim 
Fakültesine 
yerleşmeye hak 
kazanan, 
2) Özel yetenek 
sınavı ile öğrenci 
alan yüksek öğretim 
programlarını 
kazanan, 
3) Genel Yerleştirme 
sonucu veya 
kaydolmama 
nedeniyle boşalan 
kontenjanlara ek 
yerleştirme sonucu 
kesin kayıt 
hakkı kazanan 
öğrencilerden 
kayıt yaptırabilecek
lerini ilgili 
yüksek öğretim 
kurulularından 
aldıkları belge ile 
ispatlamaları 
halinde valiliklerce 
belirlenecek 
tarihlerde 
başarısız oldukları . 
tek dersten 
sınava alınacaklar. 
Liselerde yapılacak 
tek ders sınavlarının 
tarihi ise 
valilik tarafından 
tespit edildikten 
sonra 
duyurulacak.

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

İ



23 Eylül 2005 Cuma HABER _________------- Sayfa 5

Depreme dayanıklılık araştırması yapılan eski SSK Hastanesi binasının yıkımdan önce onarım çalışması yapılacağı belirtildi

Eski SSK binası çürük çıktı
Seyfettin SEKERSÖZ

Sağlık Bakanlığına 
devredilen eski SSK 
binasında bir süre 
önce yapılan depreme 
dayanıklılık araştırması 
iyi çıkmadı.
İsmi Kadın 
Doğum ve Çocuk 
Hastanesi olarak, 
değiştirilen binada 
yapılan araştırma 
sonucunda 
güçlendirme 
projesi uygulanması 
isteniyor.
Hastane binasında 
incelemelerde bulunan 
Zafer Hıdiroğtu, 
Hastane Başhekimi 
Doktor Mehmet 
Küçükkeçe'den 
bilgi aldı. Yaptırdıkları 
deprem dayanıklılık 
incelemesinde 
sağlam çıkmayan 
bina için yıkımdan 
önce onarım çalışması 
yapılacağı bildirildi.

Zafer Hıdıroğîu, eski ! 
{gezerek, yetkililerden

Muammer Ağım 
Hastanesi'ne yapılacak 
ikinci bina ile yatak 
sayısını artırmak 
istediklerini ifade eden 
Küçükkeçe,onarım 
geçirecek olan eski 
binada ise çok amaçlı 
ye tüm poliklinik 
hizmetlerinin 
verileceği sağlık 
merkezi yapmak 
istediklerini söyledi.

DOĞAİ.GAZ 
KOMBİBuderus

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
YETKİLİ BAYİİ

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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Orhangazi’de otobüs a ev aldı 
yolcular panik yaşadı

30 yolcusu bulunan bir otobüs Orhangazi'de alev aldı. 
Yolcular büyük panik yaşadı. 

Manisa-İstanbul seferi yapan bir yolcu otobüsü Orhangazi çıkışında 
elektrik akşamında çıkan bir arıza nedeniyle yanmaya başladı.
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Yaklaşık 30 yolcusu 
bulunan otobüsteki 
yangın İtfaiye ekibi 
tarafından 
söndürülürken, yol
cular da büyük korku 
yaşadı.
Olay saat 17:30 
sıralarında Yalova- 
Bursa Karayolu 
Orhangazi çıkışında 
meydana geldi.
Alınan bilgilere göre 
yaklaşık 30 yolcusu 
ile Manisa-İstanbul 
seferini yapan 
Alaşehir Sarıkız fir
masına ait 45 ZZ 984

plakalı yolcu otobüsü 
elektrik akşamında 
meydana gelen arıza 
nedeniyle yanmaya 
başladı. Motor kıs
mından yükselen 
alevlerin büyümesi 
sonrasında otobüs 
hızlı bir şekilde 
boşaltıldı. Panik 
içinde otobüsten inen 
yolcular yol kenarına 
geçerken, alev alan 
otobüse ilk müdaha
leyi otobüs muavin
leri ve şoförler yaptı. 
Daha sonra olay yer
ine gelen Orhangazi

Belediyesi İtfaiye 
ekibinin müdahale
siyle yangın daha 
fazla büyümeden 
kontrol altına alındı. 
Büyük korku yaşayan 
yolcular ise olay yer
ine getirilen bir başka 
otobüsle yollarına 
devam ederken, 
motor bölümünde 
büyük maddi hasar 
meydana gelen oto
büs çekici yardımıyla 
bulunduğu yerden 
kaldırılabildi. Polis 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

Bursa'daki zirvenin 
sonuç bildirgesine 
"azınlık" ifadesi koy
durmaya çalışan 
DanimarkalI bayan 
Bruun, Hikmet 
Şahin'den sosyal 
belediyecilik dersi 
aldı. Şahin, belediye 
başkanlarının ırk, 
din, dil ayrımı yap
madan herkese eşit 
hizmet götürmekle 
görevli olduğunu 
söyledi.
Ahmet AKHAN BHA 
Dünya Sağlık Örgütü 
Avrupa Sağlıklı 
Şehirler Ağı'nın 
zirvesinin ikinci 
gününde gerçek
leştirilen politikacılar 
oturumunda etnik 
azınlık tartışması 
yaşandi.
Zirveye damgasını 
vuran tartışma, 
Kopenhag Sağlık 
Daire Başkanı 
Yardımcısı İnger 
Marie Bruun'un, 
toplantılar sonunda

hazırlanacak sonuç 
bildirgesine vatan
daşlık kelimesinin 
yanına etnik azınlık 
kelimesinin de yazıl
masını istemesiyle 
alevlendi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'in başkanlığın
da yapılan oturumda 
Bruun, dört günlük 
zirve sonunda poli
tikacıların altına imza 
atacağı tek sayfalık 
sonuç bildirgesine 
vatandaşların yanı 
sıra "etnik azınlık
ların da eşit haklar
dan yararlanabilme
si" cümlesinin eklen
mesini talep etti. 
Bruun'un bu 
başta Türk belediye 

başkanları olmak 
üzere bazı yabancı 
kent temsilcilerinin 
tepkisine neden 
oldu.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, sonuç bildir

gesine böyle bir 
ifadenin yazılmaya* 
cağını vurgulayarak, * 
belediye başkan- 
iarının din, dil, ırk 
ayrımı yapmadan 
herkese eşit hizmet 
götürmekle görevli 
olduğunu söyledi. Bu j 
toplantıda sağlıklı I 
şehirlere yönelik bir 
toplantı olduğunu 
ifade eden Şahin, j 
"Sağlıklı şehir den
ince o şehirdeki 
insan sağlığının 
ötesinde, bir 
belediye başkanmın 
üzerine düşen konu 
o şehrin planlan
ması, ulaşımı, 
sosyal belediyecil
iğin yaygın hale 
getirilmesidir. 
Belediye başkanı, 
şehirde kim yaşarsa 
yaşasın ne 
düşünürse düşünsün 
hangi ırktan olursa 
olsun herkese eşit 
hizmet götürmekle 
yükümlüdür" dedi.

RAMAZAN YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

BİR GÜNDE TESLİM EDİLİR

32 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset 1
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Tüketici kredileri arttı Emniyetten uyuşturucu uyarısı
Tüketici kredileri 2005 
yılında 16 Eylül 
itibarıyla yüzde 80.2 
oranında artarak 23 
milyar 288.7 milyon 
YTL'ye çıktı. Tüketici 
kredileri, 2004 yılı 
sonu itibarıyla 
12 milyar 924.6 mil
yon YTL idi.
Aynı dönemde, tüketi
ci kredileri içinde en 
yüksek artışı yaklaşık 
yüzde 219.9 oranında
ki artış ile konut 
kredilerinde yaşandı. 
31 Aralık 2004 tari
hinde 2 milyar 641.2 
milyon YTL olarak 
gerçekleşen konut 
kredileri, 16 Eylül tari
hi itibarı ile 
8 milyar 448.3 milyon 
YTL'ye çıktı.
Bu sürede taşıt kredi
leri yüzde 26.9 artarak 
4 milyar 321.8 milyon 
YTL'den 5 milyar 
484.3 milyon YTL'ye, 
diğer krediler yüzde 
56.9 yORsere reK 5 m it 
yar 961.6 milyon 
YTL'den 9'milyar 
356.1 milyon YTL'ye 
çıktı.2005 yılında 16 
Eylül itibarıyla birey
sel kredi kartı kul
lanım tutarı da yüzde 
15.9 oranında artış 
yaşandı. Bireysel 
kredi kartı kullanımı 
31 Aralık 2004 tari

tatili imamına M teini
Bankaların konut 
kredilerine uyguladığı 
faiz> yarışı, 
kredilendirme miktarı
na da sıçradı. 
Denizbank bir ilki 
gerçekleştirerek konu
tun, yüzde 100'ünü 
kredi kapsamına aldı. 
Bankaların konut 
kredilerindeki reka
beti, faiz oranından, 
kredilendirme miktarı
na da sıçradı.
Bankalar, satın ah- 
nacak konutun yüzde 
75-80’ine kadar 
kredilendirme 
yaparken, Denizbank 
Türkiye’de ilk kez 
konutun yüzde 
100’ünü kredi kap
samına aldığını

hinde 13 milyar 752.9 
milyon YTL’den 16 
Eylül tarihi itibarı ile 
yaklaşık 15 milyar 
938.8 milyon YTL'ye 
yükseldi.
Aynı dönemde tasfiye 
olacak tüketici kredi
leri ve bireysel kredi 
kartları toplamında 
yüzde 94.3 oranında 
artış yaşanarak 681.7 
milyon YTL'den 1 mil
yar 324.5 YTL'ye çıktı. 
KREDİ KARTLARININ 
KULLANIM TUTARI 
ARTTI
Mevduat bankaları 
tarafından sağlanan 
kredi kartlarının kul
lanım tutarı bir hafta
da yaklaşık 246 mily
on 458 bin YTL artış 
gösterdi.
Merkez Bankası veri
lerine göre, 
Bankaların kul
landırdığı kredi kart
larının tutarı 9 Eylül 
tarihinde 15 milyar 
692 milyon 338 bin 
YTL iken, 16 Eylül tar

açıkladı.
Banka, diğer 
bankalardan kul
lanılan konut kredi
leri için de ‘Peşinat 
Kredisi’ başlattı. 
Denizbank 
‘Denizbank Konut 
Peşinat Kredisi’ ve 
‘Denizbank Yüzde 
100 Konut Kredisi’ ile 
müşterilerine uzun 
vadede düşük faizli ev 
kredisi imkanı 
sağlayan iki yeni 
uygulama başlattı. 
Denizbank’tan yapılan 
açıklamaya göre, 
banka müşterileri 
almak istedikleri eve 
Türk Lirası’nda aylık 
yüzde 1.34 faiz oranıy
la 20 yıla kadar vad- 

ihinde 15 milyar 938 
milyon 796 bin YTL'ye 
yükseldi.
Kredi kartlarının 15 
milyar 892 milyon 991 
bini YTL cinsi, 45 
milyon 805 bin YTL'lik 
kısmı ise yabancı 
para cinsi olarak kul
lanıldı. Aynı dönemde 
YTL cinsinden taksitli 
olarak kullandırılan 
kredi kartlarının 
83 milyon YTL'si 
kamu bankalarına, 
4 milyar 160.4 milyon 
YTL'si özel bankalara 
ve 540 milyon 23 bin 
YTL'si de yabancı 
bankalara ait 

bulunurken, taksitsiz 
kullandırılan kredi 
kartlarının 1 milyar 
192 milyon 914 bin 
YTL'si kamu 
bankalarına, 8 milyar 
805 milyon 158 bin 
YTL'si özel bankalara 
ve 1 milyar 111 milyon 
569 bin YTL'si de 
yabancı bankalara 
ait oldu.

ede sahip olabilme 
imkanı buluyor.
Dövize Endeksli 
Denizbank Konut 
Kredileri’nde faiz 
oranı aylık xyüzde 
0.70 ve vade 
20 yıla kadar yayıla- 
biliyor.
PEŞİNAT KREDİSİ: 
Denizbank, koşulların 
yanı sıra müşterilerine 
iki yeni özel 
uygulama getirdi.

Uyuşturucu madde 
kullanılan ortamlarda 
ahlaki değerlerin 
geçersiz olduğu ve 
uyuşturucunun AIDS 
hastalığına davetiye 
çıkardığı bildirildi. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nün " 
www.egm.gov.tr " 
resmi internet 
sitesinin 
"Tavsiyelerimiz" 
bölümünde, uyuşturu
cu madde kullanımına 
ilişkin çarpıcı bilgiler 
veriliyor.
Uyuşturucuların, 
bugünü ve yarını 
karartan, insanı kendi 
benliğinden ve milli 
kültürden koparan bir 
felaket olduğu belir
tilen sitede, 
"Benliğinden ve öz 
kültüründen kop- 
muşluk da insanı 
bunalıma ve 
cemiyetin dışına iter. 
Bu itilmişlik ise 
bedeni varlığın yok 
olmasına kadar gide
bilir. Merak ve. özen

tiyle başlayan sigara 
içme, daha sonra 
gelen alkol alışkanlığı 
ve bir üst derecesi 
olan uyuşturucu 
bağımlılığı, bataklığa 
düşmenin haberci
sidir. İnsanı insan
lığından alıkoyan bu 
bataklıkta yaşamaksa 
alkolle birlikte cinsi 
sapıklığı, fuhşu, uyuş
turucu bağımlılığını, 
frengi ve çağımızın en 
korkunç hastalığı plan 
AIDS'i getirmesi 
kuvvetle muhtemeldir. 
Bu tür ortamların 
çoğunda ahlaki 
değerler geçersizdir. 
Ahlakın geçersiz 
olduğu ortamlarda 
bütün değer hüküm
leri tersine dönmüş, 
maddi ve manevi den
geler bozulmuş, 
sorumluluklar yitir
ilmiştir. Uzmanlarca 
yapılan araştırmalara 
göre, AIDS ile uyuştu
rucu ortamlarının ve 
uyuşturucu kullanımı 
arasında doğrudan 
veya dolaylı bir ilişki 
mevcuttur. Büyük 
çoğunlukla gençlerin 
kullanımına sunulan 
ve cazip gösterilen 
uyuşturucu maddeler, 
AIDS'e ve çeşitli 
hastalıklara yol 
açmakta, genç yaşta 
ölümlere sebep 
olmaktadır" ifadeleri 

yer alıyor. Sitede, 
ebeveynlere de şu 
tavsiyelerde 
bulunuluyor: 
"Çocuklarınızın, uyuş
turucu batağına 
yuvarlanmalarına 
vesile olabilecek kötü 
örneklerin ve 
özendiricilerin yuva
landığı birahane, mey
hane, diskotek, 
kahvehane gibi yerler
den uzak tutmalısınız. 
Uyuşturucuya 
götüren sebeplerin 
başında gelen alkold
en uzak durmalarını 
ve bu kötü alışkanlığa 
düşmemelerini sağla
malısınız. Bütün 
uğraşlarınıza rağmen 
uyuşturucunun 
pençesine düşen 
çocuklarınızın kurtul
malarına destek 
olmalı, gerekli tedavi
lerinin yapılması 
hususunda yardımcı 
olmalısınız.
Uyuşturucu kullanan 

çocuklarınızda, 
arkadaşlarını 
değiştirme, sık sık 
geç kalmak, yalan 
söylemek, yeni yeni 
arkadaşlar edinmek, 
aşırı para harcamak 
gibi bâzı değişiklikler 
olacaktır. Yorgunluk 
bitkinlik, sinirlilik gibi 
hallerinde uyuşturucu 
kullanabilecek
lerinden şüphelenerek 
sebebini araştır
malısınız. Uyuşturucu 
kullandığını tespit 
etmeniz halinde, önce 
kötü arkadaş grubun
dan ayırmalı, uzman 
psikiyatri uzman
larının önerileri 
doğrultusunda tedavi
lerini sağlamalısınız". 
Sitede, gençlere 
yönelik yapılan 
uyarılar ve tavsiyeler 
ise şöyle: 
"Sizin ve gele
ceğinizin en büyük 
düşmanı sigara, alkol 
ve uyuşturucudur. 
Birahane, diskotek, 
meyhane ve benzeri 
mekanlar uyuşturucu 
kullanımı ve dağıtımı 
için uygun mekan
lardır. Bu mekanlar
dan uzak durunuz. 
Merak için gitmek 
zorunda kalırsanız 
bile dikkatli olunuz, 
tuzaklara düşmeyiniz. 
Uyuşturucular, sizi 
milli ve manevi değer
lerinizden koparır, 
cemiyete uyum

sağlayamayan kav
gacı, sinirli ve uyum
suz insan haline 
getirir. Bu da içinde 
yaşadığınız cemiyet
ten soyutlanmanıza 
ve batağa iyice 
saplanmanıza sebep 
olur. Düşünün! Sizler 
bizim gele- 
ceğimizsiniz. Büyük 
önder Atatürk bile 
cumhuriyeti ve istik
bali sizlere emanet 
etmedi mi? Onu koru
mak ve kollamakla 
yükümlü kılınmışsınız. 
Bu koruma ve kolla
ma eylemini uyuşmuş 
beyinlerle yapmanız 
mümkün mü?
Cemiyetten soyutlan- 
makla cumhuriyeti 
korumanız ve kollck 
manız mümkün mü? 
Kötü örneklerin hay
atlarına, parıltılı ve 
sahte yaşantılarına 
aldanmayın. Onlar, 
Cumhuriyetin kol
layıcısı olan sizleri bu 
görevden alıkoymak 
için canla, başla 
çalışan düşman
larınızda. Soğuk 
savaşın çirkin bir 
anlayışı olarak, sizleri 
önce uyuşturucuya 
iten ortamları hazırla
yarak dejenere edip, 
sonra da öldürücü 
alışkanlıklarla imhaya 
yönelen guruplar 
mafya adı altında 
örgütlenmiştir. Sizin 
örnek aramaya, hele 
hele kötü örneklere 
sarılmanıza gerek 
yoktur. Çünkü; 
Mustafa Kemal 
Atatürk gibi bir yol 
göstericiniz vardır. 
Öncelikle uyuşturucu 
kullanımına yol açan 
ortamlardan uzak dur
malısınız. Kötü örnek
lerden kaçınmalı, 
onların parıltılı ve 
şaşalı yaşantılarına 
aldanmamaksınız.
Uyuşturucu kullanımı
na başlamanın en 
büyük sebeplerinden 
olan deneme isteğin
den kendinizi uzak 
tutmalısınız. Dedi.

http://www.egm.gov.tr
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AB müzakere sürecine 
geri sayım sürerken, 
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) ve YÖK yetk
ilileri ile rektörler ve 
sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, eğitimin 
durumunu ve uyum 
sürecinde gelinen nok
tayı değerlendirdi. 
Değerlendirmelerdeki 
ortak görüş; Türk 
eğitim sisteminin, pro
gram açısından genel 
olarak AB ülkeleriyle 
uyumlu olduğu, ancak 
fiziki altyapı, ödenek ve 
öğretmen yetersizliği 
sorunları yaşadığı 
yönünde.
.Türkiye'nin eğitim 
alanındaki hazırlıklarıy
la ilgili değer
lendirmede bulunan 
MEB Talim ve Terbiye 
Kurulu Üyesi ve AB 
Genel Sekreterliği 
Topluluk Programları 
Koordinatörü Sevinç 
Atabay, AB'nin birçok 
alanda ortak politika 
belirlemesine karşın 
genellikle ülkelerin 
eğitim sistemlerine 
müdahale etmediğini 
vurguladı. Yine de bazı 
ortak kriterlerin bulun
duğunu ifade eden 
Atabay, "öğrencinin, 
zorunlu eğitimi tamam
ladığı zaman en az 2 
yabancı dili öğrenmiş 
olmasfnın, bu kriterler
den biri olduğunu kay
detti.

Mesleki eğitime de 
önem verilmesi gerek
tiğini vurgulayan 
Atabay, "Çıkan ilerleme 
raporlarında, en çok 
eleştirildiğimiz alan, 
mesleki eğitimdeki 
standartlarımız.
Bugüne kadar mesleki 
eğitime yeterince ilgi 
göstermediğimizi ülke 
olarak kabul ediyoruz. 
Ama şimdi durum tam 
tersine döndü" diye 
konuştu.
YÖK Başkanı Erdoğan 
Teziç, müzakereler 
sürecinde üniver
sitelerin, AB'ye uyumu 
açısından yapılacak 
değerlendirmede 
hükümetin herhangi bir 
sıkıntıyla karşılaşmaya
cağını söyledi.
Avrupa'da ortak bir 
yükseköğretim alanı 
oluşturmak için Avrupa 
ülkelerinin eğitim 
bakanlarının bir araya 
gelerek yayımladığı 
Bolonya 
Deklarasyonu'ndaki

kriterler esas alınıyor. 
Bu kriterleri yerine 
getirerek ortak bir alan 
oluşturrpak için 
Bolonya sürecinin, 
2010 yılına kadar 
tamamlanması 
hedefleniyor.

Bolonya kriterleri, 
"Diploma derecelerinin 
anlaşılır hale getirilme
si, yükseköğretim sis
teminin lisans ve lisan
süstü eğitim olarak 
kademelendirilmesi, 
yükseköğretimde 
kalite kontrolünün 
oluşturulması, 
öğrenci ve 
akademisyenlerin 
serbest dolaşımının 
kolaylaştırılması" 
gibi unsurları kapsıyor. 
Rektörlerin 
büyük bölümü ise 
"idari ve mali özerklik 
olmamasından" 
yakınıyor 
ve AB'ye uyum 
açısından bu konuda 
sorun yaşanacağını 
düşünüyor.

Manisa'da yaklaşık 70 
bin kişinin katılımıyla 
düzenlenen Çiftçi 
Mitingi'nde konuşan 
Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB) Genel 
Başkanı Şemsi 
Bayraktar, "Bu insan
lar alın terinin 
karşılığını alamadık
ları için buradalar, 
kimse başka tarafa 
çekmeye çalışmasın. 
Ziraat Bankası'nı 
uyarıyorum; ya çiftçi 
bankası görevini 
üstleneceksin ya da 
çiftçi yeni bir banka 
kuracak" dedi. 
Laleli semtindeki 
büyük meydanda 
düzenlenen dev 
mitinge Türkiye'nin 
dört bir tarafından on 
binlerce çiftçi akın 
etti. Cumhuriyet tari
hinin en büyük mitin
gi olduğu bildirilen 
mitinge Miting Komite 
Başkanı ve Manisa 
Ziraat Odası Başkanı 
Nuri Sorman ile TZOB 
Yönetim Kurulu 
üyeleri de katıldı. 
Açılış konuşmasını 
yapan Manisa Ziraat 
Odası Başkanı Nuri 
Sorman, gelişmiş

ülkelerde tarım 
desteklenirken, 
Türkiye’de tarımda 
2000'li yıllardan sonra 
girdi desteklerinin 
tamamen kesildiğini 
ve tütün ve şekerde 
olduğu gibi üretimi 
durdurmak için 
kanunların 
çıkartıldığını ileri 
sürdü. IMF ve ihra
catçı ve sanayicilerin 
oluşturduğu lobilerin 
etkisiyle ürün fiyat
larının düşük açık
landığını söyleyen 
Sorman, çiftçinin 
sabrının kalmadığını 
belirterek, "Çarık 
ayağı sıkmaktadır. 
Başbakan sayın 
Erdoğan bugün bu 
kalabalığa kulak ver
melidir. Kulak ver
mezse bu milletin 
ürkmesi atın ürkme
sine benzemez" dedi. 
Geniş güvenlik 
önlemlerinin alındığı 
miting alanına coşku
lu bir karşılamayla 
giren TZOB Genel 
Başkanı Şemsi 
Bavraktar ise. konuş
masına "Her partiye 
eşit mesafede ola
cağımızı, siyaset dışı

kalacağımızı, çiftçinin 
hak ve menfaat
lerinden başka göre
vimizin olmadığını 
ifade ettik. Hiç kimse 
bize iftira etmesin, 
buraya hiçbir siyasi' 
partiyi, hiçbir mil
letvekilini davet 
etmedik. Buraya 
çiftçimizi korumak 
için geldik" 
diyerek başladı. 
Bayraktar, "Çiftçimi
zle oturuyoruz, soh
bet ediyoruz, 
aldığımız mesajları da 
hükümete götürüy- . 
oruz, muhalefet parti
lerine götürüyoruz. 
Hükümet bu istekler
imiz, bu taleplerimiz 
karşısında bir takım 
kararlar da aldı. Peki 
bu kararlar yeterli 
olmuş olsaydı, 
çiftçimiz alın terinin 
karşılığını almış 
olsaydı, bu meydanı - 
doldurur muyduk? 
Bu mitingin niçin 
yapıldığını başta 
hükümet olmak üzere 
herkesin çok iyi anla
ması lazım. 
Türkiye'nin yapısal 
sorunları hala 
çözülememiştir.

NŞAAT MALZEMELERİ X
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}akçalı boya akçalı boya,
* Marshall, Akçalı inşaat boyaları
* Sıhhi Tesisat Malzemeleri
ö Kat KaloriferiEmniyetçilere konut müjdesi

İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
Emniyet mensu
plarının lojman ve 
konut sorununun 
çözümü için Emniyet 
Genel Müdürlğü'ne 
ait arsalardan uygun 
olanlarının TOKı'ye 
devredilmesini 
öngören bir proje 
hazırlandığını söyledi, 
içişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
Emniyet mensu
plarının konut ve 
lojman sorununun 
çözümü için 
Toplu Konut İdaresi 
(TOKİ) ile ortak 
projeler uygu
lanacağını bildirdi. 
TOKİ tarafından, 
Eryaman'da 3 bin 960, 
Mamak'ta 
620 konut olmak

। üzere inşa 
edilen toplam

4 bin 580 konutun 
anahtar 
teslimi Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da 
katıldığı bir törenle 
yapıldı.
Törende konuşan 
içişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
Emniyet 
mensuplarının lojman 
ve konut sorununun 
çözümü için 
Emniyet Genel 
Müdürlğü'ne ait 
arsalardan uygun 
olanlarının TOKİ'ye 
devredilmesini 
öngören bir proje

hazırlandığını bildirdi. 
TOKİ'nin bu arsalarda 
konut üreteceğini, 
bunun karşılığında 
öncelik Doğu ve 
Güneydoğu'daki 
iller olmak üzere 
TOKİ’nin ürettiği 
konutların bir 
bölümünün 
Emniyet mensupları 
için lojman olarak 
alınacağını açıklayan 
Aksu, böylece söz 
konusu bölgelerde 
ev bulamama 
sorunu yaşayan 
Emniyet mensuplarına 
kolaylık sağlanmış 
olacağını kaydetti.

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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Basra'da gergini büyüyor
Irak'ın Basra 
kentinde İngiliz güç
lerinin, gözaltındaki 
iki İngiliz askerini 
cezaevi duvarını tan
klarla yıkarak kurtar
ması nedeniyle hafta 
başındân bu yana 
yaşanan gerginlik 
büyüyor.
Irak'ın Basra kenti 
valisi Muhammed El 
Vaili, İngiliz güç
lerinin hafta başında, 
kentte gözaltına alı
nan iki Ingilizin 
bulunduğu binayı 
tanklarla yıkmasın
dan ötürü özür 
dilemediği sürece 
İngiltere ile işbirliği 
yapmayacaklarını 
söyledi.
El Vaili, 41 üyeli il 
meclisinin dün top

İtalya'da erken seçim sesleri
İtalya'da Ekonomi 
Bakanı Domenico 
Siniscalco'nun isti
fasının ardından, 
Başbakan Silvio 
Berlusconi önder
liğindeki merkez-sağ 
koalisyon bünyesin
deki parti liderlerinin 
bugün akşam saat
lerinde bir araya 
gelmesi bekleniyor. 
İtalya'da Ekonomi 
Bakanı Domenico 
Siniscalco'nun isti
fasının ardından, 
Başbakan Silvio 
Berlusconi önder
liğindeki merkez-sağ 
koalisyon bünyesin
deki parti liderlerinin 
bugün akşam saat
lerinde bir araya 
gelmesi bekleniyor. 
Bu arada 
Siniscalco'dan 
boşalan ekonomi 
bakanlığına kimin 
getirileceği merak 
ediliyor.
Hükümetin normalde 
2006 nisanında 
olması gereken 
genel seçim 
öncesinde 
parlamentodan 
çıkarması gereken 
bütçe tasarısının 
görüşülmesine sekiz 

landığını ve üç talep
lerini yerine getirene 
kadar İngiltere ile 
işbirliğini durdurma 
kararı aldığını açık
ladı.
Basra Valisi, il 
meclisinin talepleri
ni, İngiltere'nin olay
dan ötürü özür 
dilemesi, bu tür bir 
olayın tekrarlanmay
acağı garantisi ver
mesi ve baskındaki 
tüm hasarın karşılan
ması için tazminat 
ödemesi olarak 
özetledi.
Irak kabinesi ise 
Basra'da yaşanan 
olayların soruşturul
ması için bir komite 
oluşturma kararı 
aldı.
İngiltere Savunma 

gün kala 
Siniscalco'nun istifa 
etmesi, erken seçim 
çağrılarını da 
beraberinde getirdi. 
Merkez-sol partileri 
bünyesinde 
barındıran Zeytin 
Ağacı İttifakı 
lideri Romano Prodi, 
bugün yaptığı açıkla
mada, Siniscalco'nun 
istifasından sonra en 
iyi çarenin erken 
seçim olduğunu 
öne sürdü.
Muhalefet adına 
konuşan Prodi, 
"İttifakımız 
bünyesindeki 
tüm partiler adına, 
ülkenin içine düştüğü 
zor durumu göz 
önüne alarak 
hükümeti istifaya 
çağırıyorum. 
Teknokratlardan 
oluşan bir hükümet 
çare 
değil. En iyi çözüm, 
bir an önce erken 
seçime gidilmesidir" 
dedi.
Muhalefetteki partiler 
tarafından yapılan 
açıklamalarda da 
hükümet, erken 
seçim kararı almaya 
çağrıldı.

Bakanı John Reid, 
bu olayın iki ülke 
arasındaki ilişkilere 
zarar vermeyeceğini 
açıkladı.
Irak Başbakanı 
İbrahim El Caferi ise

Bu arada Başbakan 
Berlusconi, bugün 
Ouirinale Sarayı'nda 
Cumhurbaşkanı 
Carlo Azeglio 
Ciampi'ye 
Siniscalco'nun istifa 
dilekçesini sundu, 
haraya yakın kay
naklar, Ciampi'nin, 
istifadan sonra 
ekonomi 
bakanlığı yetkisinin 
Berlusconi tarafından 
kullanılmasına sıcak 
bakmadığını 
belirtiyor.
Koalisyon ortaklarına 
yakın kaynaklar ise 
Berlusconi'nin 

yaptığı açıklamada, 
İraklıların kendi 
ülkelerini yeniden 
inşa etmek için koal
isyon güçlerine hala 
ihtiyacı öldüğünü 
söyledi.

ekonomi' 
bakanlığı yetkilerini 
Başbakan Yardımcısı 
Giulio Tremonti'ye 
devretmesinin güçlü 
bir olasılık olduğunu 
kaydediyor.
Ekonomi 
bakanlığına, . 
Siniscalco döne
minde ekonomi 
bakan yardımcılığı 
görevini 
yürütmüş olan Forza 
İtalya Partisi'ne men
sup Giuseppe ■ 
Vegas'ın 
getirilmesi de güçlü 
olasılık olarak değer
lendiriliyor.

Yabancıların 
Türkiye’de 

gayrimenkul 
merakı

Yabancıların 2 yıl 
içinde Türkiye'de 7 
bin 620 dönüm 
gayrimenkul satın 
aldığı bildirildi. 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Faruk Özak. 
CHP İzmir Milletvekili 
Enver öktem'in soru 
önergesini yanıt
larken, yabancılara 
mal edinme hakkı 
tanıyan yasanın 
yürürlüğe girdiği 19 
Temmuz 2003 tari
hinden bugüne 

BAY MUSTAFA ÖZALP 
EMLAK’TAN

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama 

Hizmetleri 
Daire, Zeytinlik, Villa 
Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ

İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, 
Kaloriferli. LÜKSEŞYALJ

E:

120m2 Asansör ve Kaloriferli, 
I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)
______ Yeni Devlet Hastanesi Altı_______  
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

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

satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli
K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

$

i
%

kadar yabancı uyruk
lu kişilere 7 bin 549, 
şirketlere ise 71 
dönüm taşınmaz 
satışının gerçek
leştirildiğini belirtti. 
Bakan Özak. 
yabancılara satılan 
taşınmazların tapu 
işleminde harca esas 
olmak üzere 
bildirilen satış 
değerinin ise 494 
milyon 282 bin 276 
YTL olduğunu 
kaydetti.
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Galataport ihalesi 
hükümet-muhalefet 
savaşına dönüşüyor. 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, galata
port ihalesinin bir 
tezgah olduğunu ve 
hükümetin bütün 
gelişmeleri bildiğini 
belirtti. Başbakan 
Erdoğan ise galata
port ihalesinde bir 
usulsüzlüğün 
olmadığını savundu. 
BAYKAL: ELİMİZDE 
BANT KAYITLARI 
VAR 
İsrailli Ofer ailesinin 
önümüzdeki gün
lerde siyasetin ana 
konusu haline gele
ceğini belirten CHP 
Genel Başkanı Deniz 
Baykal, Kuşadası 
Limam'nda Ofer 
Ailesi'ne yönetmelik 
gereği satış 
yapıldığını ve bu 
yönetmeliğin hukuka 
aykırı olduğu için 
iptal edildiğini vurgu
ladı.
Baykal. Galataport 
İhalesi’nin de bir tez
gah olduğunu ve 
herşeyin hükümetin 
bilgisi dahilinde 
gerçekleştiğini ifade 
ederek "Şimdi de bir 
Ofer olayı ortaya 
çıktı. İzliyorsunuz 
değil mi ? Muazzam 
bir olay, dehşet bir 
konu. Önümüzdeki 
günlerde bu 
siyasetin ana konusu 
haline gelecektir. Bu 
konu ile ilgili çalış
malar yapıyoruz. 
Şimdi de Başbakan 
çıkmış diyor ki hortu
mun küçüğü büyüğü 
olmaz. Yeşilkart hor- 
tumculuğunu eze
ceğim. Adam hakkı 
olmadan yeşil kart 
alıyormuş, sen veriy
orsun senin 
adamların veriyor. 
Yahu sen önce sağı
na soluna bak, sen 
bu adamlarla 
Başbakanlıkla

BURSA HAKİMİYET. VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora 

(Akbank aralığı
Sokak No : 3/B GEMLİK

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

başlıyor

buluştun. Nerde 
bunun tutanağı !, ne 
konuştun orda? 
Senin onayın 
olmadan bu kadar 
tezgah döndürülebilir 
mi ? Eğer senin bil
gin olmadan bu 
kadar şey oluyorsa 
sana yazık, ülkeye 
yazık" dedi.
Kuşadası Limanı 
ihalesi ile ilgili olarak 
ise Baykal 
"Yönetmelik iptal 
edilince dediler ki, 
'Yönetmelik iptal 
edilirse kânun 
çıkarırız.' Bu bizim 
elimizde, teypte, 
kayıtta. Ve nitekim 
bu laftan kışa bir 
süre sonra kanun 
çıkarıldı. Biz o 
kanunu Anayasa 
Mahkemesi'ne 
götürdük.. Şimdi o 
kanuna dayanarak 
Ofer, Galata Port 
ihalesini almaya 
çalışıyor. Peki bun
ların hepsi nasıl 
oluyor? Kişisel ticari 
başarısıyla mı oluy
or? Kendisine bu 
imkanı sağlayan bir 
muhatap var mı? 
Memur mudur, 
bürokrat mıdır, 
kimdir o muhatap? 
'Yönetmelik olmazsa 
kanun çıkarırız' deme 
kudretini gösteren 
bu kişi nasıl bir 
düzeydedir" diye 
konuştu.
ERDOĞAN: 
GALATAPORT'TA 
USULSÜZLÜK YOK 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan,

TÜPRAŞ, Galataport 
ve Türk Telekom 
özelleştirmeleri 
hakkında açıkla
malarda bulundu. 
Başbakan Erdoğan, 
Sheraton Otel'de 
düzenlenen 'Vergi 
Tahakkuk 
Kayıtlarının 
Bankacılık Sistemine 
Açılışı ve 2004 
Türkiye Vergi 
Şampiyonları Ödül 
Töreni' çıkışında 
gazetecilerin soru
larını cevaplandırdı. 
Erdoğan, Galataport 
İhalesi'nde usulsü
zlük olduğu eleştiri
lerinin sorulması 
üzerine, "Usulsüzlük 
ifadesini kabul 
etmem mümkün 
değil. Bunların hepsi 
maalesef 
Türkiye'deki bu süre
ci olumsuz olarak 
izleme gayreti içinde 
olanların, bu süreci 
engellemek isteyen
lerin Türkiye'nin 
ekonomik sıçrama 
sürecini geçmişte 
olduğu gibi 
engelleme gayreti 
içinde olanların 
yakıştırmalarından 
başka birşey 
değildir.
Yıllarca bû ülkede, 
'Niçin özelleştirme 
bu kadar ağır gidiy
or? Niçin 
özelleştirme 
yapılamıyor?' diyen
ler şimdi de ne 
yapacaklar? 'Burada 
usulsüzlük var' diye
cekler" şeklinde 
cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı, 
Rita kasırgası 
nedeniyle, ABD’nin 
özellikle güney böl
gelerine seyahat 
etmeyi planlayan 
vatandaşlara, seya
hatlerini kasırganın 
etkisi geçene kadar 
ertelemeleri 
tavsiyesinde 
bulundu.
Bakanlıktan yapılan 
duyuruda, ABD 
makamları tarafından 
bazı şehirlerin 
tahliyesine baş
landığı hatırlatıldı ve 
"ABD’de söz konusu 
eyaletlerde yaşayan 
vatandaşlarımızın, 
yerel makamların 
tahliye önerilerine 
uymaları ve güvenli 
bölgelere gitmeleri,

Yüce Mahkeme’den
durdurma

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin Belediye Kanunu’nun bazı mad
delerinin iptali ve yürürlüğü durdurulması istemiyle yaptığı 
başvuruda ilk aşamayı sonuçlandırdı. Mahkeme okul öncesi 
eğitim kurumlarıyla ilgili maddenin yürürlüğünü durdurdu.
Anayasa Mahkemesi, 
Belediye Kanunu’nun, 
belediyenin görev ve 
sorumlulukları arasın
da sayılan okul öncesi 
eğitim kurumlan aça
bileceği ve 
belediyenin kanunlar
la başka bir kamu 
kurum ve kuruluşuna 
verilmeyen mahalli 
müşterek nitelikteki 
diğer görev ve hizmet
leri yapacağı veya 
yaptıracağına ilişkin 
hükümlerin yürür
lüğünü durdurdu.
Anayasa Mahkemesi 
heyeti, bugün yaptığı 
toplantıda, CHP’nin 
93 sayılı Belediye 
Kanunu’nun bazı mad
delerinin iptali ve 
yürürlüğü durdurul
ması istemiyle yaptığı 
başvuruda ilk aşamayı 
sonuçlandırdı.
Heyet, aynı kanunun 
14. maddesindeki bir 
hükme yönelik 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer’in de iptal 
ve yürürlüğün 
durdurulması

can ve mal güvenlik
leri açısından zaruri 
görülmektedir" 
denildi.
Rita kasırgasından 
etkilenen ya da 
yakınlarından haber 
alamayan vatan
daşlar, Dışişleri 
Bakanhğı’na 

istemiyle açtığı davayı 
birleştirerek karara 
bağladı.
Anayasa Mahkemesi 
Başkan Vekili Haşim 
Kıhç’ın verdiği bilgiye 
göre, Yüksek 
Mahkeme, belediyenin 
görev ve sorumluluk
larını düzenleyen 
14. maddedeki 
belediyelerin mahalli 
müşterek nitelikte 
olmak şartıyla okul 
öncesi eğitim kurum
lan açabileceğine 
ilişkin hükmün yürür
lüğünü durdurdu.
Anayasa Mahkemesi, 
ayrıca yine aynı 
maddedeki 
belediyenin kanunlar
la başka bir kamu

(0 312 292 21 65) 
numaralı telefon, (0 
312 292 27 18) 
numaralı faks ya da 
Türkiye’nin 
VVashington 
Büyükelçiliği’ne 
(00 1 202 612 67 01) 
numaralı telefondan 
ulaşabilecek.

f 
B 
d 
T 
9 
aı 
Fı 
b( 
k

kurum ve kuruluşuna 
verilmeyen mahalli 
müşterek nitelikteki • 
diğer görev ve hizmet
leri de yapacağı veya 
yaptıracağına ilişkin I 
hükmün de yürür- * 
lüğünün durdurul- 1 
masını kararlaştırdı. 9 
Anayasa Mahkemesi, 
her iki hükmün de 
yürürlüğünün durdu
rulmasına oyçok- 
luğuyla karar verdi. 
Yüksek Mahkeme, 
diğer maddelere yöne
lik yürürlüğü durdur- j 
ma istemlerini ise red- Ij 
detti. Anayasa 
Mahkemesi, iptal 
davasını ise daha 
sonra esastan karar 
bağlayacak.
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Çamlıbay’dan medyaya sitem Barbarosca
1

Malmö ile oynanacak 
rövanş maçında kötü 
bir sonuç alması 
durumunda nasıl bir 
tavır takınacağı 
yönündeki soru 
Beşiktaş Teknik 
Direktörü Rıza Çalım- 
bay'ı öfkelendirdi. 
Çalımbay medyaya 
sitem etti.
Beşiktaş Teknik 
Direktörü Rıza Çalım- 
bay, son haftalarda 
yaşadıkları düşüşün 
her takımda yaşan
abileceğini ifade 
ederek, önemli olanın 
bunu atlatabilmek 
olduğunu söyledi. 
Çalımbay, menajer- 
kaptan Tayfur 
HavutÇu ile birlikte 
BJK Nevzat Demir 
Tesisleri'nde düzen
lediği basın toplan
tısında, son 10 
gündür yoğun bir 
gündem oluştuğunu

Fener’e yeni 
transfer

Fenerbahçe Erkek 
Basketbol Takımı 
daha önce de 
Türkiye’de forma 
giyen Kambala ile 
anlaştı.
Fenerbahçe basket
bol ligine iddialı bir 
kadro kuruyor. 27 
yaşında ve 2.06 

7. hafta maçlarını kim yönetecek?
îiırkcell Süper
Ligi'nde 7. hafta 
niaçlarını yönetecek 
İŞimler belli oldu.
Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem 

I GRUP AİLE
• ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 

meşruhat, 
. çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ifade ederek, "Son 10 
gün bana çok şey 
öğretti. Antrenörlük 
hayatım için de çok 
şey öğretti. Bana 
bundan sonrası için 
de faydası oldu" 
dedi.
Fenerbahçe maçın
dan sonra, gerçek 
olmayan haberlerin 
yapıldığını öne süren 
Çalımbay, şunları 
söyledi: 
"En çok üzüldüğüm 
nokta asılsız haber
lerin yapılması oldu. 
Hiç olmayan haberler 
yazıldı. Bu da bizi zor 
durumda bıraktı. 
Yönetim her zaman 
arkamızda olduğunu 
söyledi ama farklı 
şeyler yazıldı. Biz 
yönetimle sürekli . 
görüşüyoruz ve 
mükemmel bir şek
ilde kenetlendik. 
Önemli olan zor 

metre boyundaki 
Letonyalı oyuncu, 
eşi ve çocuğu ile bir
likte İstanbul'a geldi. 
Kambala ve eşi 
Atatürk 
Havaalanı'nda 
Fenerbahçe Kulübü 
Basketbol Şubesi 
Altyapı Sorumlusu

Kurulu, haftanın 
maçların şu hakem
leri açıkladı 
23 Eylül Cuma: 
20.00 Trabzonspor- 
Vestel Manisaspor:

dönemde kenetlen
mek. Sizin abart
tığınız kadar olaylar 
yok. Artık 
yapacağımız ilk şey 
Ankaraspor maçını 
kazanmak. Bunu 
kazandıktan sonra da 
hedefimiz Malmö'yü 
geçmek." Göreve 
geldiğinden bu yana 
ligde 23 maç yaptık
larını hatırlatan 
Çalımbay, "23 maç

Cem Lakay tarafın
dan karşılandı. 
Gazetecilere ilk 
demecini veren 
Kambala, yaptığı 
açıklamada, 
"Fenerbahçe'ye mut
lak başarı için 
geldim. Antrenör 
Aydın Örs çok

Oktay Demiray, 
Mustafa Yalçınkaya, 
Ayhan Akgöz 
24 Eylül Cumartesi: 
20.00 Denizlispor- 
Gaziantepspor: 
Yunus Yıldırım, 
Şerkan Akarca, 
Ömer Faruk Yeşil 
20.00 Gençlerbirliği- 
Malatyaspor: İsmet 
Arzuman, Bülent 
Gökçü, Selçuk Kaya 
20.00 Fenerbahçe- 
Kayserispor: 
M.Selçuk Dereli, 
Özgür Çetiner, 
Alper Ulusoy 25 
Eylül Pazar: 17.30 
Ankaraspor- 
Beşiktaş: Erol Ersoy, 
Mustafa Emre 

yaptık, ve bu maçlar
da çok iyi çıkış yap
mıştık. Şu anda kötü 
bir dönem geçiriy
oruz. Sadece 3 yenil
gi aldık. Bir an önce 
bunu durdurmalıyız. 
Ankaraspor ve 
Malmö maçları bizim 
için çok çok önemli. 
Bu maçları kazanıp 
olayları noktalamak 
istiyoruz" diye 
konuştu.

saygıdeğer bir insan. 
Damir Mrsiç ile de 
hep bunu konuşuy
oruz. Geçen yıldan 
itibaren Fenerbahçe 
çok iyi bir takım 
oldu. Bu yıl da 
Avrupa'da çok 
büyük başarılara 
imza atacağız" dedi.

Eyisoy, Serhan 
Malkoç 19.00. 
Diyarbakırspor- 
Ankaragücü: 
Cüneyt Çakır, 
Murat Şahin, 
Alpaslan Dedeş 
20.00 Kayseri 
Ercjyesspor- 
Sivasspor: Metin 
Aydoğan, Cemal 
Bingül, Hüseyin 
Fidan 20.00 Çaykur 
Rizespor-Konyaspor: 
Serdar Tatlı, M.Cem 
Hanoğlu, Cem 
Satman
20.00 Samsunspor- 
Galatasaray: 
Bülent Yıldırım, 
Erhan Sönmez, 
Mustafa Sönmez

Barbaros BALMUMCU

İçimizden biri
Adı Soyadı : Kemal Akıt
Doğum Yeri : Gemlik
Doğum Tarihi : 1939
Tahsili : Bursa Ticaret Lisesi
1939 yılıda Gemlik’te doğan Kemal Akıt, ilk 

ve orta mektep tahsilini Gemlik'te, lise tahsilini 
ise Bursa Ticaret Lisesi’nde tamamladı.

İş hayatına babasıyla başladı. Babasının 
2. devre Belediye Başkanhğı’ndan dolayı doğan 
boşluğu iş hayatının başına geçerek yaptı.

Cemiyetcilik hayatına Gemlikspor’a başkan
lık yaparak başladı. Başkanlığı sırasında 
Gemlispor’da ciddi bir atılımla Gemlispor’u iyi 
bir yere getirdi.

İşleri aksamasın diye klüp başkanlığını bırak
tı.

İdarecilik bir kere alışkanlık yapmaya 
görsün, zorlamalarla Ticaret Odası üyeliği ve 
Ticaret Odası Başkanlığına geldi.

Ticaret Odası Başkanlığında 4 devre 16 sene
den beri yapmaktadır.

Ticaret Odası başkanlığına geldiğinden beri 
zeytincilik ve ziraatçiliğe büyük önem verdi.

Zeytin ve ağacının gelişmesi va bakımı 
hususunda dışarıdan getirttiği hocalar eşliğinde 
seminer ve konferanslar tertipledi.

Gemlik halkının tek geçim kaynağı olan 
Gemlik zeytininin dünva piyasalarına açılmasın
da öncülük yaptı.

1989 yılında Gemlik’te sanayinin çok yeni 
ola'rak girmesi bu sanayi girişiminde öncülük 
yaptı.

Gemlik sanayinin Gemlik’te yapılmasında 
Gemlik Ovası’nın bittiğini, dışarıdan göçe bağlı 
olduğunu üzülerek söylemektedir.

Göçün getirdiği tek sorun sadece ovanın 
bitmesi değil, Gemlik halkına has örf, adet ve 
geleneklerin ortadan kalkması, emniyet- 
vakalarınıda beraberinde getirdi.

Gemlik, Türkiye ortalamasının üstünde, bir 
gelişme kaydetti. Bunu hükümet politikası 
olarak düşünmenin gerekli olduğunu söyledi.

1950 yıllarında Gemlik’in nüfus ortalaması 
10-15 binkişi civanda idi. Maalesef bugün 100 
bine yaklayan bir nüfusa sahibiz.

Bugünkü sanayi bu nüfusu besleyecek güçte 
değil.

Sayın Kemal Akıt; 'Benim gönlüm geçimimizi 
sağladığımız Gemlik zeytinin kesilip arsa olma-: 
ması' demektedir.

'Bütün şehirler ve kazaların ürettikleri ürün
lerin ister sanayide, ister ziraatte olsun bu ürün
leri tanıtan bir amblemi, bir tanıtım panosu 
varda niye güzel Gemlik’imizin yok?

Tanıtım olarak Kütahya Seramik Heykeli, 
Amasya’nın elması, Anamur’un muzlu kadın 
heykeli, Giresun’un fındığı, Denizli’nin horozu 
gibi..

Evet Kemal Akıt diyor ki; Niye bizim de zeytin 
ağacımızı toplayan bacımız, küfeleri, merdiveni 
sepetleriyle, sıpası ile bir sembolü yapılması 
gereklidir’ demektedir.-

Gemlik’imizi sembolize edecek bu eseri 
senelerden beri Kumla’da bulunan sayın 
Prf. Tankut Öktem yapacak olması. Sayın Kemal 
Akıt bu iyilik sever hocaya teşekkür etmektedir.

İkinci olarak, Sayıri Belediye Başkanlarının 
büstlerini birinci veya ikinci kordonun isabetli 
bir yerine dikilmesini arzulamaktayım demekte
dir.

En kısa zamanda Sayın Belediye 
Başkanımız'la görüşüp bu eserin nereye dikile
ceği görüşünü almak istiyorum, demektedir,

Sana izin ömürler dileriz, seze daha idareci 
olarak bir 16 sene daha görmek dileğimle..
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Okul kitapları öğrencilerin sağlığını bozuyor ŞİİR KÖŞEŞj
Celal Bay

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın uygula
maya aldığı yeni ders 
programı nedeniyle, 
öğrencilerin sağlık 
durumları bozuldu. 
Ders kitaplarının 
çokluğu nedeniyle 
kendi ağırlıklarının 
yarısı kadar kitap ve 
defter taşımak zorunda 
bırakılan İlkokul öğren
cileri, 2005-2006 eğitim- 
öğretim sezonunun 
ilk ayında sağlık proble
mi yaşamaya başladı. 
Ortalama 25-30 kilo 
ağırlığındaki ilkokul 
öğrencileri, kendi ağır
lıklarının yarısı yada 
yarısından fazlası 
ağırlıkta kitap ve 
defter taşımak 
zorunda bırakılırken; 
hazırlık kitabı, yardımcı 
kitap, okuma kitabı ve 
defterler olmak üzere 
her gün 15 kilo ağır
lığında çanta taşıyan 
öğrenciler, sınıflarına 
yorgun ve bitkin 
vaziyette düşüyorlar. 
Öte yandan, yaklaşık 
15 kilo ağırlığındaki 
kitap ve defter dolu 

çantasını taşıyamayan 
bazı öğrenciler, 
sınıflarına çantalarını 
yerlerde sürüyerek 
güçlükle getirirlerken, 
ağır bir yük altına giren 
bazı öğrencilerin ise 
şimdiden boyun, 
bel ve sırt ağrısı 
yaşadığı ileri sürüldü. 
Aşırı kitap ve defter 
yükü taşımaları sonucu 
bel ve sırt ağrısı çeken 
birçok öğrenciye, 
ailelerince sürekli dok
tor tedavisi yap
tırılırken, uygulamadan 
oldukça rahatsız olan 
veliler, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın konuya el 
atmasını istedi. Diğer 
yandan, öğrenci velileri 
çocuklarının bel fıtığı 
ve özellikle boylarının 
gelişememesi ihtimalin
den dolayı büyük 
endişe duyuyor. 
Çocükların aşırı yük 
taşımalarının sağlık 
açısından büyük sorun
lar yaşatacağına 
değinen Kırşehir 
Devlet Hastanesi 
Çocuk Uzmanı 
Dr. Cahit Uzunbay,

okulların açılmasıyla 
birlikte bel, sırt ve 
boyun ağrısı çeken 
çocukların hastanelere 
akın ettiğini belirtti. Dr. 
Uzunbay, "Çocukların 
taşıdıkları kitaplar 
oldukça ağır ve öyle ki, 
bazı zayıf çocukların 
taşıdığı kitaplar kendi 
ağırlıklarında. Okulların 
açılmasıyla birlikte 
birçok veli bel, sırt ve 
omuz ağrıları çeken 
çocuklarını tedavi 
ettirmek için hastanem
ize akın etti. İlkokul 
öğrencilerine bu yaşta 
bu kadar ağır çanta 
taşıtmak, sağlıkları için 
son derece zararlı.

Gelişme çağında olan 
çocuklarımızın omur
gaları ve eklemlerinde 
eğilmeleri başlamış 
olabilir. Aşırı kitap ve 
defter dolu çantalar 
çocukların kalça 
eklemlerini de 
eğiyor ki, bu son 
derece riskli. Çocuk
ların ileriki yaşlarda 
tedavisi mümkün ola
mayacak kamburluk 
yaşamaları bu haliyle 
fazla uzak değil.
Onun için de buna bir 
an önce çözüm bulun
ması gerekir.
Aksi takdirde bir nesil 
kambur büyüyecek" 
dedi.

Durmak yok
Yürüyorum
Demek ki hâlâ damarlarda kan dolaşıy- I 
or...

Yürüyorum
Asfalt, toprak, çakıl yollar ayak altında 
Pabuçlar kalmıyor çamur ortasında 
Demek ki hâlâ dizlerde derman 
kesilmemiş...

Yürüyorum
Rüzgâr esintide, dallar oynaş içinde, 
çiçekler tiril tiril
Yeşil yapraklar yelpâze, düşmüyor ayaklat I 
altına
Demek ki hâlâ su yürüyor ince damar
lara...
Yürüyorum
Kara bulutlar ezik
Ak bulutlar bilezik
Ses veriyor kolumda: Devam et, yürü... I
Az ötede, ay göz kırpıyor
Güneş pusuda, doğdu-doğacak
Demek ki hâlâ görülecek "ışık" var 
Ve biz coşkuyla yürüyoruz...

HAÇ İN •
Yazan : Zebercet COŞKUN
Hükümet meydanında toplanan 

Ermeniler son bir kurtuluş hamlesi yap
mak istediler. Çepçevre sarılmışlar, kaleye 
sığınmanın bir yararı olmaz, Höketçe yolu 
hiç yaramaz. Çemberi yarsalar bile o 
yanda kurtuluş yok... Son umut 
Kozan'da... Hep birlikte Hamurcu 
Gediği'nin oraya koşmağa başladılar. 
Kayanın önünde Saim ve arkadaşları var. 
Kale gibi dikiliyorlar Kozan yolunda.

Aşağıdan kovalayanların kurşunları, 
yukardan Saim'in kuvvetleriyle hamla 
yapan Ermenilerin çoğu telef oldu. Bir 
kısmı diri olarak ele geçti. Bin kişi kadarı 
da kaçmayı başardı. Biri kadındı kaçan
ların.. Kirkor Şinikyan ve Aram çavuş da 
var bu kaçanların arasında...

Haçin'den sağ çıktılar. Dağlarda telef 
olup, olmadıkları bilinmiyor.

Haçin yanıyor...
Haçin içinde dolaştıkça kin artıyor... 

Ahırlar içinde uçları çivili tokmaklarla delik 
deşik edilmiş çocuk cesetleri, kazığa otur
tulmuş kadınlar, erkekler... Bunlar son 
günlerde öldürülenler.. Ötekiler yok orta
da...

Tutukluları manastırın bahçesine 
doldurdular. Belki de bu kalanlar hiçbir 
kötülüğe bulaşmayanlar, bunu şu anda 
kimse bilemez ve de düşünemez.

Mihran Katayan yok onların arasında. 
Geceden beri süren dövüşte ölmüş, belki 
de kaçmıştır. Ama seta orada... Birbirlerine 
ellerinden bağlamışlar kadınları... Şimdi de 
onlarınkiler çığrışıyor... Seta bakınıyor 

çevresine... Belki de binlerini arıyor. Bir 
şeyler bekliyor. Manastırın bahçe duvarı 
üstüne baktı. Elinde tüfeği ile Gorgi duruy
or orada. Geceki dövüşe o da katılmış 
belki, belki de Haçin'in kurtulduğunu 
duyunca silahını alıp inmiş... Kıpırtısız 
duruyor duvarın üstünde.

Gorgi! Seta sesini bir kendisi işitti. 
Gözlerini ayırmadan bakıyor Gorgi'ye. 
Sonunda gördü Gorgi onu. Hala yeğen bir 
süre bakıştılar. «Kurtar beni!» diyor 
Seta'nın bakışları. «Kurtar!» 
«Kurtaracağım!»xdedi Gorgi bakışlarıyla. 

Manastıra sokmak istiyorlar kadınları, 
direniyorlar, istemiyorlar girmek...

Gorgi tüfeğini kaldırdı. Yüzü taş gibi 
kıpırtısız, bakışları sert ve de kararlı. Tetiği 
çekti., bir, iki, üç... Durmadan sıkıyor 
kurşunu. Sonra indi duvarın üstünden. 
Tüfeğini omzuna aştı, ardına bakmadan 
yürüdü,gitti. Seta yere düşmüştü.. Çığlığını 
kimse işitmedi.

Esinti vardı o gün. Rüzgar serin serin 
esiyor. Osman Tufan bey ve beraberindeki 
on atlı Haçin tepesinden yola çıktılar. Saim 
ve arkadaşları da katıldılar onlara. Haçin'in 
işi bitmişti artık. Hamurcu Gediği'nde 
durdu Tufan bey. Dönüp ardına baktı. 
Haçin büyük bir yangın olmuş yanıyor. 
Manastırın tepesinden alevler yükseliyor.

«Bu iş burada biter... Muharebe bu... 
Artık yapacak hiçbir şey yok... Başka 
cepheler, başka Haçin'ler bekliyor bizi...» 

Soğuk bir gece. Naime'nin elini ayağını 
ve yüzünü ayaz kesiyor. Atın kıçında, 
ağabeyinin beline sıkı sıkı sarılmış. Arada 
uyukluyor.

Düşersin! Sıkı dur!
O zaman kendine geliyor Naime.

İn! Az yürü! Uykun açılsın! 
«Gidiyoruz. Bir bacım, bir ben kaldık.. 

Bilmiyorum neler oldu... Akın akın 

indiğimizi biliyorum... Tüfeğim, süngüm... 
Vuruyorum, öldürüyorum... Koşuyorum... 
sonra evimiz... Kapıyı omuzlayıp giriyorum 
içeri, bir koşu çıkıyorum merdivenleri. Her 
şey eskisi gibi... Ak seki örtüleri, ak 
perdeler... Konsol üstünde aynalar. Her 
şey eskisi gibi. Faik'in çantasını kucağıma 
alıp dağlara doğru yürüdüm. Yukarı, 
tepelere... Aşağıda dövüş var, Haçin'de 
kıyamet kopuyor... Sesler, çığırışlar kulak- i 
larımı paralıyor. Ben bakmıyorum ardıma... , 
Çanta koltuğumda çıkıyorum Bostanlık 
çayı boyunca... Manisanenin önünden geç-, 
tim, bağ yollarına saptım. Sonra bir 
asmanın dibinde açtım gözlerimi... Ne 
zaman geldim, ne zaman uzandım, ne 
zaman daldım bilmiyorum...

Aşağı indiğimde Haçin diye bir yer 
yoktu artık. Taş üstünde taş kalmamış... I 
İnsan da... Ne Türk, ne Ermeni ne de çete 
hiç kimseler yok... Kül eşeleyen köylüler
den başka...

Durmadım yürüdüm Rumlu'ya 
doğru...»

Gece sessiz, dağlar sessiz. Dere inci 1 
ince akıyor yolun kıyısında.

İndiler attan, el ele yürüyorlar atın ardı 
sıra İsmail'le Naime. Kalın, uzun bir palto 
var Naime’nin üstünde. Başında yün atkı. 
Ağbeyinin yüzüne kaldırıyor gözlerini. 
Sakalları uzamış... Aş ışığında gözlerinin a 
pırıltısı bile seçiliyor. Az konuşuyor İsmail, | 
daha çok düşünüyor... Naime hiçbir şey < I 
sormuyor. Bazı şeylerin sorulmayacağını, 
sorulmamaları gerektiğini hissediyor artık. I 
Biliyor ki gidenler bir daha gelmeyecekler. I 
Biliyor ki, şimdi bir ağabeyi var, bir de o. 
Sıkı sıkı tuttu İsmail'in elini. Sert ve sıcak J 
bu el... Hem de kocaman. Güven veriyor 
gecenin karasında. Karların üstünde 
yürüyorlar. Arada ata biniyorlar.

Devamı Var..
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Mu bozul I ııHarı içi» »8 yapmalıyız? Katkı maddeli gıdalardan 
uzak durun

Zaman zaman hep
imiz uyku bozukluğu 
yaşarız.Uyku bozuk
luğu devamlı bir hal 
alırsa ve uykuda fizi
ki hastalık belirtileri 
oluşuyorsa mutlaka 
bir uzman hekime 
başvurmak gerekir. 
Doç. Dr. Serdar Dağ 
uyku bozukluklarının 
nedenlerini ve 
tedavisini yazdı. 
Her yaşta görülebilen 
bu bozuklukları çok 
kısa şekilde 
özetleyelim.
Insomnia: Uykuda 
zorluk çekme ya da 
yetersiz uyku izlenimi 
bırakan durumdur. 
Hasta uykuya dal
maya zorlanır.Bunun 
yanında hastada 
huzursuzluk,sinirlilik 
ve genelde depresif 
bir sorun 
olabilir.Sabahları 
erken uyanma duru
munda hasta normal 
olarak uykuya dalar 
ancak çok erken 
uyanır ve tekrar 
uyuyamaz.Buda 
genellikle depresyon
la birliktedir.
Uyku ritminin tersine 
dönmesi,durumu 
özellikle yaşlı kimsel
erde çok zaman 
uykusuzluğa çare 
olarak bilinen

ilaçların uygun 
olmayan bir şekilde 
kullanılması neden 
olur.Hastalar 
sabahları 
dalgındır.Günün 
büyük bir bölümünü 
uyuklayarak geçirir- 
ler.Geceleri ise kesin
tili olarak uyurlar 
veya uyuyamazlar.
Karabasanlar(kabus- 
lar): Aşırı yorgunluk 
durumunda aşın 
alkol aldıktan sonra 
ve ateşli hastalıklar 
sırasında 
olur.Hastayı bu 
durum aşırı 
huzursuz yapar. 
Gece korkuları: 
ĞeneTıTkie çocuklarda 
görülür.Bunlara 
uykuda gezme eşlik 
edebilir.Çocuklarda 
kendi kendine 
düzelme eğili
mindedirler. Büyükler 
de ise genellikle 
psikolojik sorunlarla 
veya alkolizm ile 
beraberdir.

Uyku apnesi: Hava 
yolunu tıkanmasına 
veya beyindeki 
nörolojik hasara 
bağlı olarak gelişen 
uyku sırasında 
nefesin geçici dur
ması ve buna bağlı 
gelişen ani uyan
malar ile karakter- 
izedir.Bazen apne 
(uykuda nefes dur
ması) uzar. 
Hastanın bu durumu 
hayatını tehdit eder. 
Ölüme kadar 
götürebilir.Altta 
başka bir problem 
yoksa genelde şiş
manlarda görülür kilo 
vermeyle semptomlar 
geçer.
Narkolepsi : 
Tekrarlayan uyku 
nöbetleri ve kas 
gücünün birden bire 
kayıp olması yani 
uyku felciyle 
karşımıza çıkan ve 
genellikle uykunun 
başlangıç dönemini 
kapsayan bir 

hastahktır.Nedeni 
tam bilinmez 
.Genelde adolesans 
veya genç erişkin 
çağında 
başlar.Kadınlarda 
daha fazla görülür. 
Yukarıda uyku bozuk
luklarından en çok 
görülenlerden 
çok kısa 
bahsettim.Yaşam 
kalitesini etkileyen 
bu hastalıkların 
mutlaka tedavi 
edilmesi gerekir. 
Tedavisi için uyku 
sorununun hangi 
türe girdiğini iyi 
tespit etmek 
gerekir.Aksi takdirde 
tedavi uygun sonuç 
vermez.
Hastalığın ayrıcı 
tanısının iyi yapıl
ması gerekir.Örneğin 
bazı epilepsi türleri ( 
sara hastalığı) bu 
uyku hastalıkları İle 
karışabilir.Bunun için 
gerekli tetkikleri 
yapılır.(örneğin uyku 
EEG'si) hastalığın 
türünü belirleyip 
tedaviyi etkin 
yapmak 
gerekir.Hastalığın 
tedavisi hastanın 
yaşam kalitesini art
tırdığı için hayati 
önem taşıyan kötü 
sonuçlardan korur.

Tüketici Hakları 
Derneği Samsun 
Şube Başkanı ve 
Halk Sağlığı Uzmanı 
Dr. M. Emin 
Dinççağ, katkı mad
deli gıdalardan uzak 
durulması gerektiği
ni bildirdi.
Dr. M. Emin 
Dinççağ, gıda mad
deleriyle vücut 
bakım ürünlerindeki 
renklendirici ve raf 
ömrünü uzatıcı E- 
102 (Tartrazin), E- 
104 Ûuinoline 
Yellovv, E-107 Yellovv 
7G ve E-122 
Azorubine gibi mad
delerin ABD, İsveç, 
Norveç, Avusturya 
gibi ülkelerde yasak
landığını, Türkiye'de 
ise kullanımının 
serbest olmasının 
şaşırtıcı olduğunu 
kaydetti. Türkiye'de 
değişik ürünlerde 
renklendirici ve raf 
ömrünü uzatıcı 
olarak kullanılan 
katkı maddeleri 
konusunda halkı bil
inçlendirecek bir 
kurum olmadığına 
dikkat çeken 
Dinççağ, "Bu konu 
gıda sağlığı açısın
dan bir eksikliktir. 
Özellikle tüketici 
derneklerinin gıda 
analizi yapabilecek 
bağımsız laboratu- 
varlar kurması 

gereklidir" uyarısın
da bulundu.
İçecekler, tatlı, reçel, 
tahin, çerez, kon
serve ve balık ile 
hazır çorbalarda kul
lanılan renklendirici 
(boya maddesi) E- 
102'nin (Tartrazin) 
astım krizi ve tiroid 
tümörüne neden 
olduğu, çocuklarda 
allerjik reaksiyonlar 
yaptığı, insan kro
mozomunda hasar 
meydana 
getirdiğinin 
anlaşıldığını ve bu 
maddenin gıdalarda 
kullanımının Norveç 
ve Avusturya'da 
yasak olduğunu 
kaydeden Dinççağ, 
"Deri iltihabına 
neden olan E-104 
Ouinoline Yellovv 
ise, saç bakım ürün
leri, kolonya üretimi 
ve eczacılıkta kul
lanılıyor olup 
Avusturya, Amerika 
ve Norveç'te yasak
tır. E-107 Yellovv 7G , 
Avusturya ve ve 
ABD'de yasaktır. E- 
110 Sunset Yellovv 
FCF Orange Yellovv 
S'nin hayvanlarda 
tümöre neden 
olduğu görülmüştür 
ve Norveç'te yasak
tır. Gıda Güvenliği 
Kurumu, 
E-120'den sakınıl
masın) öneriyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
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.Savc ılığı 513 10 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 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 1637
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 51345 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
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YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
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Burşalı gelinin çeyiz sandığı açıldı
Bursa yöresinin 
düğün geleneklerini 
yansıtan “Bursah 
Gelinin Çeyiz 
Sandığı” adlı sergi, 
Kent Müzesi’nde 
sergileniyor.

Asırlık düğün 
geleneklerinin can- 
landırıldığı “Bursah 
Gelinin Çeyiz

Sandığı” sergisi, 
törenle ziyaret açıldı. 
Sağlıklı Kentler Birliği 
Zirvesi için Bursa’ya 
gelen yabancı konuk
ların da katıldığı 
açılış töreni, izleyen
leri yüzyıllar önce
sine götürdü. 
“Gelin alma” 
geleneğinin can- 
landırıldığı törende, 

at üstünde Kent 
Müzesi önüne getir
ilen bir geline önce 
bal ikram edildi, 
ardından da kucağına 
bebek verildi. Gelinin 
müzeye girmesiyle 
izlenime açılan 
sergide; 18, 19 ve 20. 
yüzyıllarda gelinlerin 
çeyiz sandıklarını 
dolduran eşyalar, 
gezenleri zaman 
tüneline soktu.
Sergi sayesinde el 
emeği göz buruyla 
işlenmiş yatak örtü
leri, gecelikler, çeşitli 
kıyafetler ve gelinlik
ler yeniden gün ışığı
na çıktı.
Serginin en ilginç 
köşesinde ise, 92 
yaşındaki Beytiye 
Tuncer’in çeyiz 
sandığından çıkardığı 
gelinliği ve eşyaları 
vardı. Beytiye Tuncer 
70 yıl önce giydiği 
gelinliği ile yatak 
örtüleri Ve ö

dönemde kullandığı 
bazı eşyaları görünce 
duygulandı.
Yıllarca gözü gibi 
bakıp sakladığı 
kıyafetlerin sergilen
mesinden dolayı çok 
mutlu olduğunu 
söyleyen Beytiye 
Tuncer, “Kıyafetlerin 
sergilenmesiyle pek 
çok hatıram yeniden 
canlandı. Yaklaşık 70- 
80 yıl önce annem ve 
benim kullandığımız 
kıyafet ve eşyaları

BursalIların da 
görmesi beni çok 
gururlandıracak” 
dedi.

Bursa Kent 
Müzesi’ndeki sergi 
6 ay boyunca izlen

ime açık kalacak.

HİZMETE AÇILDI
0-13 YAŞ ÇOCUK 

GİYİMİNDE 

ARADIĞINIZ HCAŞCY! 

DCNCYİMÜ BAYAN TCZGAHTAA 

ALINACAKTI A.

Balıkpazarı 1 Nolu Cad. No:87 
(Balıkpazarı Cami karşısı) 

GEMLİK
Tel: 0.224 513 65 28



CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Osman Turan, 30Eylü^ünî^âpıîacaî^îar^aı^^rojeîernî^îgiÎHhaîeniÎH^ÎfldilmMİn^tecir

‘Kapalı Çarşı ihalesi ihale gibi yapılsın”
CHP Gemlik İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kapalı Çarşı ihalesinin gerçekten ihale gibi yapılması istendi.CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi 
Mimar Osman Turan, Belediye Başkanı Mehmet Turgut'a seslenerek, 30 Eylül 2005 günü Yeni Çarşı Projeleri ile ilgili yapılması düşünülen ihalenin derhal 
iptal edilmesi, söz konusu projenin Ulusal anlamda açılacak bir proje yarışması ile belirlenmesi konusunda gerekli adımları atmanızı öneriyoruz. ” dedi. 2'de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■■
24 Eylül 2005 Cumartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Elektrik fiyatlarında 
yüzde 20 indirim yapıldı 
Türkiye Elektrik Ticaret ve.Taahhüt 
A.Ş (TETAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım 
A.Ş ve bağlı ortaklıklarına sattığı aktif 
enerji fiyatında yaklaşık yüzde 20'lik 
indirime gitti. 1 Eylül tarihinden başla
mak üzere 2005 yılı sonüna kadar 
geçerli olacak tarife Resmi Gazete'de 
yayımlandı. Haberi sayfa 8’de

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda yemin töreni düzenlendi

441 acemi er and içti
Güne Bakış

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda düzenlenen 
törende, dün acemi erler, vatanları uğruna yemin ettiler. 85/3 tertip acemi erleri yur
dun dört bir yanından gelen aileleri ile izledi. Seyfettin ŞEKERSOZ'ün haberi 3’de

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Engürücük- Kurtul arası
Dün, Bursa’ya gidiş ve dönüşümde 

Engürücük Köyü ile Kurtul Köyü arasındaki 
çarpık gelişimi inceledim.

Gemlik’te deniz ticareti, limanlar ve Serbest 
Bölge’nin kurulmasıyla gelişti.

Simav, Sındırgı gibi orman ürünleri satışında 
tanınmış ilçelerdeki kereste depçları giderek 
Gemlik’e taşındı.

Bursa asfaltından Borusan Fabrikalarına 
kadar uzanan bölgede onlarca nakliye ve antre
po tesisi kuruldu.

Toprak kıymetlendi.
Zeytinlikler kömür deposu haline geliyor.
Borusan ile Gemlik Gübre arasındaki 

Gemsaz tatil evleri, gelişen sanayinin tehdidi 
altında.

Birer birer fabrikalar tarafından satın 
alındığını duyuyoruz.

Yani, yazlık tatil beldesi arazisi giderek 
sanayi bölgesi, ardından da liman yapılacak yer 
haline geliyor.

Öte yandan, Azot Fabrikası’nın kurulmasıyla 
birlikte, kaçak oluşan islamköy’ü de aynı akibet 
bekliyor.

Burası ayrı bir bölge ama, Engürücük ile 
Kurtul arası böyle değil.

Verimli zeytinlikler Devletin resmi makam
larının gözleri önünde kaçak olarak ker .ste 
deposuna dönüşüyor. Ortada ruhsat yok.

Parayı gören köylü arazisini satıyor.
Bu çarpık gidişe bir dur diyen yok.
Mutlaka arada avantalar dönüyordun
Bu hat, Küçük Sanayi Sitesi karşısından 

başlıyor.
Gemlik Belediyesi sessiz, Büyükşehir 

Belediyesi bu konuda suskun.
Konu Büyükşehirce acele olarak ele almalı.

Bursa, Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 
üyeleri tarafından birliğin şampiyonu seçildi. 

Şampiyon Bursa 
Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 2005 yılı 
toplantısına ev sahipliği yapan Bursa, 34 
ülkeden gelen 99 kentin belediye başkanı 
ve yöneticisi tarafından şampiyon ilan 
edildi. Sağlıklı Şehirler Ağı'nın genel 
raportörü Terry Blair Stevens, toplantıların 
değerlendirmesini yaparken, Bursa 'ya 
övgüler yağdırdı. Haberi sayfa 6'da

liber gazıyla direnip kaçtı
Bursa’da Küçükbalıkh Mahallesi Kandil 
Sokak'ta oturan Yaşar K. kendisini tedaviye 
götürmek için evine gelen ambulans ve polis 
ekiplerine biber gazıyla saldırıp, evin kapısına 
elektrik akımı bağlayan uyuşturucu bağımlısı 
genç ortalığı birbirine kattı. Yaşar K. nın 3 
aydır annesini, babasını ve kardeşini ölümle 
tehdit ettiği ve eve almadığı öğrenildi. Syf 5’de

mailto:quler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Ermeni meselesi

Şu ermeni meselesini temcit pilavı gibi ısıtıp 
ısıtıp önümüze koyuyorlar.

İçerideki çanak tutucularla iş birliği yapan 
dış güçler Türkiye Cumhuriyeti’ni zayıflatıp 
amaçlarına ulaşma çabasındalar.

Ama başaramayacaklar..
Neden mi?
Dün Orhangazi’de Koç İlköğretim Okulu 

Salonu’nun karanlık salonundaki aydınlık yüzlü 
insanlar kesinlikle onların önünde kaya gibi 
duracaklar.

Uludağ Üniversitesi, Atatürkçü Düşünce 
Derneği Orhangazi Şubesi, Bursa Gazeteciler 
Cemiyeti, Türk Ocağı, Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti, CUMOK-Cumhuriyet Okurları ve 
Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler 
Odası’nın güçlerini, birleştirerek düzenledikleri , 
“Osmanlı Ermenilerinin Bursa Yöresindeki Terör 
ve Katliam Hareketleri konulu panelde konuş
macılar ve katılımcılar yüreklere su serpti.

Gerçeklerin tüm çıplaklığıyla ortaya konduğu 
“mesele” öyle hiç de sanıldığı gibi bir Türk 
etnisitesini göstermiyor.

Aksine Osmanlı Devleti’nin zayıflığını fırsat 
bilenlerin yaklaşımlarıyla edilgen konumda olan
lar ne yazık ki Türkler.

Orhangazi’de Bursa da, Gemlik’te 1892-1922 
yılları arasında yaşananlar tüyler ürpertecek 
boyutta ..

O dönemde yapılanları görmezden gelipte işi 
tümüyle Türkiye’nin üzerine yıkmak olsa olsa 
“kuyruk acısı”dır.

Bir de ve tabii ki daha önemlisi Türkiye’nin 
sahip olduğu coğrafyadır. Yeraltı yer üstü 
zenginlikleridir.

Prof.Dr.Hüseyin Aygül.Prof.Dr. Yusuf 
Oğuzoğlu, Araştırmacı Yazar Yılmaz Akkıhç ve 
Turgay Tüfekçioğlu’nun geçmişe yönelttikleri 
projektörler Türkiye üzerine oynanan oyunları 
gözler önüne koyuyor.

Karanlıkta kalanları ya da bilinçli olarak 
karanlıkta bırakılanları aydınlatıyor.

Konuşmacıların üzerinde önemle durdukları 
ve hassasiyetle vurguladıkları 4 T Ana Planı 
Ermeniler’in yüksek hedeflerini açıklıyor.

Tanıtım..
Tanınma..
Tazminat..
Toprak İsteği..
Onlar şu ana kadar planın Tanıtım ve tanınma 

ayaklarını durmadan, usanmadan anlatıyorlar..
Başardıkları anda da diğer iki T anında dev 

reye girecektir.
Ermeni dayatmasının karşısındaki en büyük 

engel siyasal, soyal ve ekonomik yapının 
güçlenmesidir.

Onun için bizim ulus olarak güçlü olmak 
zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz var.

Güçlü olmak içinde uyanık'olmak ve bilinç 
düzeyimizi yükseltmemiz gerek.

CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Osman Turan, 30 Eylül günül 
yapılacak olan çarşı projeleri ile ilgili ihalenin iptal edilmesini istedi. 

“Kapalı Çarşı ihalesi 
ihale gibi yapılsın”

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığından 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
Kapalı Çarşı 
ihalesinin gerçek
ten ihale gibi 
yapılması istendi. 
CHP İlçe Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Mimar Osman 
Turan tarafından 
yapılan açıklamada, 
Yeni Çarşı’nın 
6 ay önce 
yıkıldığına dikkat 
çekilerek, "Söz 
konusu yerde 
Gemlik'e simge 
olacak yeni bir 
modern çarşı 
yapılmak istenmek
tedir. Bu amaca 
yönelik Gemlik 
B e tediyesi ’n de 
30 Eylül 2005 
günü 'İhale ile' 
herhangi bir 
firmaya Mimari 
Proje yaptırılacak
tır. CHP olarak 
Gemlik için böyle- 
sine önemli bir yapı 
kompleksinin 
Mimari Projesinin; 
kaldırım, kanaliza
syon işi verir gibi 
en düşük fiyat teklif 
edene verilmesine 
şiddetle karşıyız. 
Söz konusu 
projenin Ulusal 
anlamda açılacak 
bir Mimari Proje 
yarışması ile

belirlenmesi, 
seçici jüride 
Meslek Odaları 
ve Sivil Toplum 
Örgütü 
temsilcilerinin de 
mutlak surette 
yer alması 
gerektiğini 
düşünüyoruz.
28 Mart 2004 
yerel seçimlerinden 
önce, oldu-bittiye 
getirilmek istenen 
aynı konu ile ilgili 
kentimizdeki 
Mimarlar Odası, 
İnş. Müh. Odası, 
Meslek Odaları, 
AKP dışındaki 
tüm siyasi partiler, 
tüm Sivil Toplum 
Örgütleri ortaklaşa 
bir mücadele 
ortaya koyarak 
ve söz konusu 
projenin ihale ile 
değil, Mimari 
Proje yarışması

ile belirlenmesini 
talep ederek 
yapılmak istenen 
oldu-bittiye 
meydan ver
memişlerdir. 
Ne tesadüftür ki, 
aynı senaryo 
yaklaşık 2 yıl 
sonra gene 
halkımızın önüne 
sunulmaktadır. 
Seçim döneminde 
bir kent meclisi 
oluşturacağını, 
kent ile ilgili 
tüm konularda 
Sivil Toplum 
Örgütlerinin 
görüşlerini 
atacağını vaat 
eden bir Belediye 
Başkanının, bu 
konudaki inadını ve 
yanlış tutumunu 
anlamakta zorluk 
çekiyoruz.
CHP olarak, 
Gemlik

Belediyesi’nin 
padişahlık veya 
krallık yöntemleri 
yerine demokratik 
ve etik kurallar 
içinde Yönetilmesi 
gerektiğini 
düşünüyor ve 
Belediye 
Başkanına bir 
çağrıda bulunmak 
istiyoruz.
30 Eylül 2005 
günü Yeni Çarşı 
Projeleri ile ilgili 
yapmayı 
düşündüğünüz 
ihaleyi derhal 
iptal etmenizi, 
söz konusu 
projenin Ulusal 
anlamda açılacak 
bir proje yarışması 
ile belirlenmesi 
konusunda gerekli 
adımları atmanızı 
öneriyoruz.
Gerek CHP, gerek 
diğer siyasi partiler, 
Meslek Odaları ve 
Sivil Toplum 
Örgütlerinin bu 
konudaki talep ve 
isteklerinin 
tamamen yok 
sayılıp, söz 
konusu ihalenin 
yapılması 
durumunda CHP 
olarak, bu ihalenin 
iptali için, tüm 
hukuki yollan 
kullanacağımızı 
Gemlik kamuoyuna 
saygılarımızla 
duyururuz." 
denildi.

K
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, 

Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.
-AVJry-;: Gj □ rJ y j'jJ y j 
K3JİİÎ -j rJrj:s 5 £5 - G-S/jJ-Lİ-K 
Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

BURSAMKİMİYEÎVEKENT
GAZETELERİNEİLANveREKlAMALM.

KÖRFEZ REKIAN
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK |

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı ı 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95 J
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W acemi er and içti

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkez 
Komutanlığı’nda 
düzenlenen 
törende eğitimleri
ni sürdüren 
441 acemi er 
yemin etti. 
85/3 tertip acemi 
erlerin yaklaşık 
bir ay önce 
başladıkları

Özen Şenyiğit'in 
davetlisi olarak 
katıldılar.
Yemin merasimi 
töreni, Eğitim 
Bölük 
Komutam'nın 
Birlik Komutanına 
tören ârzı ile 
başladı.
Şehitler adına 
saygı duruşunun 
ardından 
İstiklal Marşı 
c* At/lr»

eğitimleri 85/3 tertip üzerinde Türk
sonunda dün askerleri arasında Bayrağı ve
yemin töreni birliğe katılan çeşitli silahların
düzenlendi. ilk acemi er bulunduğu
Yemin törenine olan Talha masaların
yurdun dört bir Aynacı tarafından etrafında
yanından gelen birlik yaş kütüğüne birbirlerinin
aileler çocuklarının plaket çakıldı. omuzlarına ellerini
yemin ederek, tam Kaymakam atarak vatanları
bir asker oluşlarını Mehmet Baygül uğruna and içtiler.
gözleri yaşlı ile Garnizon Çocuklarının
alkışlarla Komutanı yaptıkları yemin
kutladılar. Topçu Kurmay törenini alkışlar,
Törene Kaymakam Albay özen arasında izleyen
Mehmet Baygül, Şenyiğit Veteriner anne babalar,
Belediye Başkanı acemi er yurdun dört bir
Mehmet Turgut Talha Aynacı'ya yanından bin
ile Cumhuriyet dönem plaketi bir zahmetle
Başsavcısı verdiler. geldikleri törende
Ayhan Aygün, As. AND İÇTİLER hayatlarının en
Vet Okl. Ve Eğt. 85/3 tertip mutlu dakikalarını
Mrk. Ve Garnizon 441 acemi er yaşadılar.
Komutanı Topçu tören alanında ORDU MİLLET
Kurmay Albay hazırlanan EL ELE

'; Talha Aynacı tarafından birli 
p^aşkütüğüne.plaket çakıldı

Düzenlenen yemin 
töreninin ardından 
konuşan As. Vet. 
Okl. Ve Eğt. Mrk. 
Ve Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay 
özen Şenyiğit, 
gözler önüne 
serilen bu güzel 
tablonun ordu 
millet el ele 
prensibiyle 
yaşatıldığını 
belirterek, 
"4 hafta önce bize 
emanet ettiğiniz 
evlatlarınızı vatana 
hayırlı asker haline 
getirdik. İçtiğiniz 
and şerefli 
askerlik 
hayatınızda size 
yol gösterecek, 
rehber olacaktır. 
İyi bir asker 
olabilmek için 
önce amirlerinize 
güvenecek sonra 
onlara itaat 
edeceksiniz. 
Her şeyden 
önce tüm 
yaşamınızda 
Atatürk ilke ve 
inkılaplarına 
her zaman sahip 
çıkmalısınız" 
şeklinde konuştu. 
Düzenlenen yemin 
merasimi acemi 
erlerin yaptıkları 
tören geçişi ile 
son buldu.

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Damlalar akar yanağımdan...
Damlalar akar yanağımdan bülbüller saf tutmuş, yazı 

uğurluyorlar.
Güneşin saklanma zamanı...
Kuşlar...
Göçmen kuşlarının veda zamanı...
Çiçeklerin terk zamanı...
Sararan yapraklar, kuruyan dallar...
Bulutun sevişme zamanı...
Yağmurun ağlama zamanı...
Hüzün...
Güneş....
batımı...
doğumu...

Yaz uğurlanıyor...
Artık yazdan çalınan günlere göz kırpacağız...
Yazın kıştan çalınan o serin günlere göz kırmak gibi...
Telaşlı mevsim geldi.
Sohbahar...
Yazarların hüzün diye bahsettiği mevsim...
Severim sonbaharı, sararan yapraklar yerlere dökülse 

de...
Ağaçlar cömertçe soyunsalar da...
Ürperti zamanı...
Güneşin göz kırptığı günler...
Bulutların deşarjh günleri...
Telaşlı aydır, sonbahar..
Okullar açıldı bile...
Öğrenciler okul formalarıyla dolduruyor cıvıl cıvıl otobüs

leri; sokaklarda ayak sesleri, konuşma sesleri...
Kitaplar raflarda...
Saklanma zamanı bitti...
Yakıt derdi kapıda...
Kış...
Yoksulun üşüdüğü uzun mevsim ...
Yine göreceğiz, naylon poşetlerde kilo ile odun ve kömür 

1 alanları...
Çöp adamların çöp kutularındaki'aş kavgalarını...
Kış şık mevsim oldu, artık...
Yoksulun yakıt derdine düştüğü, çocuğunun masrafını 

çıkaracağı sancılı aylar...
Oysa her mevsim ayrı bir güzeldir.
Her mevsimin tadı başkadır.
Beyaz gelinlikli dağımın kokulan esmeye başladı bile...
Kar...Beyazlık...Ağaçların beyaz tomurcuk güller verdiği 

mevsim...
Kardan adamlar, kardan yaşam... .
Her ne kadar artık çatılardan buzlar sarkmasa da...
Karlı günler kapıda...
Bereket denilen Ramazan da davulunu çalmak üzere...
Bir ülkede yoksulluğun fotoğrafını çekmek için, ramazan 

ayına bakmanız bile yeter...
Ramazan aşevi çadırları kurulacak..
Siyasetçiler övünecek, 'bu kadar aşevi kurduk, bu kadar 

kişi yemek yedi" diyerek..
Aşevleri ....Utanç çadırlarıdır, bencel...
Bir ay...
Doyuracak yaşam startında adı bile olmayan yoksuluğun 

insanlığını...
Bağışlar...
Gazetelerde boy boy yer alacak...
iftar sofralarının görüntüleri...
Başbakan oturacak yoksulların fotoğrafına...
Aşevi'nden bir görüntü...
Milletvekilleri hatırlayacak , milletin vekili olduğunu...
O da poz verecek ya bir varoş semtinde, ya da aşevin- 

de....
Davullar çalacak...
İhale kavgası-Tokmakları davulcular birbirine vuracak...
Para kazanmak...
Bahşiş bile dilenciliğe dönecek, davulcunun manisi- 

zliğinde..
Sonhabar yaza veda...
Damlalar akar yanağımdan bülbüller saf tutmuş, yazı 

uğurluyorlar.
Neyleyim ki, ülkemde güneş hep yoksuldan yana...
Yağmur, rüzgar, bulut, kar da zenginden yana...
Ağaçların yapraklarını döktüğü bu ayda, bende de söz

bitti, bugün...
Komşuda pişen paylaşılır düşüncesiyle,
Veda edelim sonbaharla güneşli günlere
Sevgiyle kalınız *

--------------- ---------- —----- — Y



24 Eylül 2005 Cumartesi Sayla 4

Oriflame hanımlara
yeni iş imkanı sağlıyor

Seyfettin SEKERSÖZ

Evinde sıkılıp 
kendine hem 
meşguliyet hem de 
kazanç getirecek 
meslek arayan ev 
hanımlarına yeni iş 
imkanı yaratılıyor. 
Oriflame Kozmetik 
Ürünleri Altın 
Direktörü Yasemin 
İbiş liderliğinde 
yapılan motivasyon 
toplantısında 
hanımlara iş fırsatı 
sunuldu.
Gemlik 
Fenerbahçeliler 
Derneği'nde yapılan 
toplantıya, Oriflame 
üyeleri ile aday 
hanımlar katıldı. 
Oriflame Güzellik 
Danışmanlarımın da 
katıldığı toplantılar 
her ay düzenleniyor.

Dadaşlar 
Derneğinden 

yöresel 
yemekleri 
tanıtma 
kermesi

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Toplantıda Oriflame 
Altın Direktörü 
Yasemin İbiş ile 
liderler Berrin 
Tekinaslan, Nilgün 
Öztürk, Semra Sütçü 
ile Canan Karakaş 
katılımcı hanımlara iş 
fırsatı sunuyorlar.

ENEN MheAvBıeferiteli
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları

t İpA^
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek

•s Çapa
* Macun

Galvenizli çiyi
TMC sintine pompası
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Dadaşlar 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
Kadınlar Kolü'nüri 
düzenlediği 
"Yöresel Yemekleri 
Tanıtım" kermesi 
büyük ilgi gördü. 
Belediye Sergi 
Salonü’hda hazır
lanan kermesin 
açılışını Kaymakam

Mehmet Baygül 
ile Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
birlikte yaptılar. 
Erzurum ve 
yöresinin değişik 
türde tatlı ve 
böreklerini sunan 
Dadaş hanımlar, 
kendi yaptıklarını 
hem tanıttılar hem 
de satarak, derneğe 
gelir elde ittiler.

BURSA HAKİMİYET VE KENT Jı 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM I
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK I 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yahı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax: 513-35 95 -ŞM
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Zeytinde yaprak 
halkalı leke hastalığı 
mücadelesi başladı

Biber gazıyla direnip kaçtı

İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, zeytin 
yaprak halkalı leke 
hastalığı ile mücade
lenin başladığını 
belirterek, zeytin üreti
cileri uyardı.
Çetin, mücadele ve 
kullanılması gereken 
ilaçlar ile ilgili 
açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“İl genelinde 9.500.000 
zeytin ağacını 
yakından ilgilendiren 
ve zeytinliklerde 
yaprak dökülmesine, 
ağaçların çıplak 
kalmasına, verimin 
yüzde 30-40 azalması
na, sürgün ve ince 
dalların kurumasına 
neden olan zeytin 
yaprak halkalı leke

hastalığının sonbahar 
mücadelesi 20 Eylül 
2005 tarihi 
itibariyle başladı.
Bunun için Tarım İl ve 
İlçe Müdürlüklerince 
tavsiye edilen yüzde 
1.5’luk bordo bula

macı, yüzde 0.4 lük 
hazır bakırlı ilaçlar, 
yüzde 0.1’lik 
biternatol Wp 25, 
yüzde 0.3’iük 
Champion (Bakır 
hidroksit) ilaçlarından 
biri kullanılmalıdır.” 

Kendisini tedaviye 
götürmek için evine 
gelen ambulans ve 
polis ekiplerine biber 
gazıyla saldırıp, evin 
kapısına elektrik 
akımı bağlayan uyuş
turucu bağımlısı 
genç ortalığı birbirine 
kattı. Görevlilere 
uzun süre direndik
ten sonra çatılardan 
kaçmayı başaran 
bağımlı gencin, 3 
aydan bu yana 
annesini, babasını ve 
kardeşlerini ölümle 
tehdit ettiği ve eve 
almadığı belirtildi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nü 
alarma geçiren 
olay, Küçü kbalıklı 
Mahallesi Kandil 
Sokak'ta 
meydana geldi.
Polis ve 
"112 Acil Yardım" 
ekibi, savcılık 
talimatıyla 
uyuşturucu bağımlısı 
22 yaşındaki 
Yaşar K.'yi tedaviye 
götürmek amacıyla 
söz konusu 

adrese gitti. 
Ancak ekiplerin 
geldiğini gören ve 
polislere direnip 
biber gazıyla saldıran 
Yaşar K., evin 
giriş kapısına da 
kablo uzatarak elek
trik akımı verdi. 
Daha sonra evin 
çatısına çıkan Yaşar 
K. kaçmayı başardı. 
Talep üzerine biber 
gazlı polis ekipleri ile 
tazyikli suyla müda
hale ihtimaline 
karşılık itfaiye ekip
leri de olay yerine 
geldi.
Yaklaşık 20 kişilik 
polis ekibinin sıkı 
önlemine karşın 
Yaşar K. kaçmayı 
başarırken, ekipler 
olay yerinden ayrıldı. 
Daha sonra Yaşar 
K.'nin babası Hamit 
K. ile annesi Güler 
K.'nin uzun zaman
dan bu yana hayırsız 
evladı yüzünden 
evlerine giremedik
leri ve akrabalarında 
kaldıkları ortaya çıktı. 
63 yaşındaki Hamit 

K., oğlunun durumu
na çok üzüldüğünü 
gözyaşlarıyla anlattı. 
Sürekli dua ettiğini, 
oğlunun yakalanıp 
tedavi edilmesi 
ve daha sonra askere 
alınması için 
yardım beklediğini 
kaydeden 
Hamit K., 
"Oğlumun tedavi 
edilmesini 
istiyorum. Hap 
kullanıyordu ve 
annesini dövüyordu. 
Onu kötü arkadaşları 
bu hale getirdi. 
3 aydır kendi 
evime gidemiyorum. 
Bütün aileyi 
dağıttı" dedi. 
Yakalanmasına 
çalışılan Yaşar 
K.'nin polise 
mukavemet ve 
biber gazlı saldırı 
gerekçesiyle 
hakkında adli 
işlem yapılacağı 
tedavisinin ardından 
vatani görevi için 
Askerlik Şubesi'ne 
teslim edileceği 
öğrenildi.
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Buderus Ml
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Bursa, üç gündür devam eden Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın üyeleri tarafından birliğin şampiyonu seçildi*

KHrfez
24 Eylül 2005 Cumartesi

Avrupa Sağlıklı 
Şehirler Ağı'nın 2005 
yılı toplantısına ev 
sahipliği yapan 
Bursa, 34 ülkeden, 
gelen 99 kentin 
belediye başkanı ye 
yöneticisi tarafından 
şampiyon ilan edildi. 
Toplantıların üçüncü 
gününde TKM'de 
gerçekleştirilen 
2. çalışma oturumun
da konuşan Sağlıklı 
Şehirler Ağı'nın 
genel raportörü 
Terry Blair Stevens, 
Bursa'nın sağlıklı 
şehirler hareketinin 
şampiyonu olduğunu 
söyledi. 3 gündür 
süren toplantıların 
genel bir değer
lendirmesini yapan 
Stevens, Bursa'ya 
övgüler yağdırdı. 
Bursa'nın sadece 
yerel düzeyde değil, 
artık ulusal ve ulus
lararası alanda da 
lider pozisyonda 
olduğunu vurgulayan 
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Stevens, "Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, bütün 
şehir yatırımlarını 
tutku ye istekle 
harekete geçirmiş. 
Toplantılarda yap
tığımız konuşmalar
dan yeni fırsatları 
değerlendirmemiz 
gerektiği sonucuna 
vardık. 350'den fazla 
üyemiz ve 18 yeni 
şehrimiz var. Ayrıca 
ağımıza 11 yeni 
şehrin başvurusu 
oldu. Onlar da 
toplantılarda bize 
katıldı. Hem çok şey 
öğrendik ve pay
laştık, hem de çok 
eğlendik. Tüm 
bunlar için 
Bursa'ya teşekkür 
ediyoruz" dedi. 
Türk usulü devam 
Oturumları değer
lendiren DSÖ Avrupa 
Sağlıklı Şehirler Ağı 
Avrupa Bölge Ofisi 
Kent Sağlığı Başkanı 
Agis Tsouros, toplan

tıların iyi bir içerikle 
gerçekleştiğini ve 
ileri düzeyde poli
tikacı katılımının 
olduğunu vurguladı. 
DSÖ'nün Avrupa 
Sağlıklı Şehirler 
Ağı'ndan her zaman 
yenilikler beklediğini 
vurgulayan Tsouros, 
Bursa'daki toplan
tılarda da obeziteden, 
sağlıklı yaşlanmaya, 
sağlıklı şehir planla
masından, fiziksel 
aktiviteye kadar 
birçok konu üzerinde 
detaylıca çalışıldığını 
ve önemli kararlar 
alındığını söyledi. 
Öte yandan Avrupa 
Sağlıklı Şehirler 
Ağı'nın 2006 yılında 
hangi kentte bir 
araya geleceğini 
açıklayan Tsouros, 
"3 gündür toplan
tılarımızı ve her şey
imizi Türk usulü 
yapıyoruz. Bundan 
sonra da devam ede
ceğiz. Çünkü 1-4

Kasım 2006 tarihinde 
yapılacak Avrupa 
Sağlıklı Şehirler Ağı 
toplantısı 
Finlandiya'nın 
"Turku" kentinde 
gerçekleştirelecek" 
diye konuştu. 
Bursa'dan dünyaya 
mesaj Oturumun 
kapanış konuşmasını 
yapan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin de, 
Bursa'dan dünyaya 
sağlıklı şehirler 
hareketinin neler 
yapmak istediğinin 
anlatıldığını ve strate
ji mesajları verdikleri
ni kaydetti. Tüm 
Avrupa'daki meslek
taşlarımızla birlikte 
şehirlerin nasıl daha 
sağlıklı ve güvenli 
yerler haline getir
ilebileceğinin 
tartışıldığını belirten 
Şahin, Bursa'da alı
nan kararların bütün 
şehirler ve ulusal 
ağlar için sağlıklı 

olma yolunda bir 
kazanım olduğunu 
sözlerine ekledi. 
Sonuç bildirgesinde 
aktif vatandaş 
Bu arada önceki gün 
politikacılar oturu
munda tartışmaya 
neden olan "etnik 
azınlık" kelimesinin 
ise dün açıklanan 
Avrupa Sağlıklı 
Şehirler Ağı sonuç 
bildirgesine eklen
mediği gözlendi. 
Kopenhag temsilcisi 
İnger Marie Bruun'un, 
sonuç bildirgesine 
eklenmesini istediği 
ifadeye başta 
Başkan Hikmet Şahin 
olmak üzere, 
Türk ve yabancı 
belediye başkanîarı 
itiraz etmişti. 
Dün açıklanan ve 
tüm üye kentlerin 
temsilcileri tarafından 
imzalanan tek say
falık sonuç bildir
gesinde "etnik azık
lık" yerine "aktif 

vatandaş" ifadesinin 
kullanıldığı dikkati tr 
çekti. Ödüller 
dağıtıldı Oturumun 
sona ermesinin 
ardından Bursa'daki I 
okullar arasında 
düzenlenen 
"Hayalimdeki sağlıklı | 
şehir Bursa" konulu I 
resim yarışmasında I 
dereceye girenlere ' 
ödülleri verildi.
Resim yarışmasında I 
Duyum İşitme 
Engelliler İlköğretim I 
Okulu'ndan Gözde 
Peynirci birinci 
olurken, "Sağlıklı .’ 
şehir olma yolunda I 
Bursa" konulu 
fotoğraf yarışmasın* I 
da ise birinciliği 
Yılmaz Kalpalp aldı. I 
Yarışmada dereceye I 
girenlere ödüllerini 
Başkan Hikmet Şahin ■ 
ile Avrupa Sağlıklı r 
Şehirler Ağı Avrupa I 
Ofisi Kent Sağlığı 
Başkanı Agis 
Tsouros verdi. BHA

L
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Hifa sııııı tai va â ıslı aeçecet Uyuşturucu kullananların profili
Yağışlı havanın, yur
dun kuzey ve iç kes
imlerinde hafta sonu 
etkili olacağını bildiril
di.
Meteoroloji'den 
yapılan duyuruya 
göre, bugün Kuzey 
Ege kıyıları, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
dışında tüm yurt 
yağışlı geçecek. 
Yağışlar sağanak ve ' 
gökgürültülü sağanak 
şeklinde olurken, 
Batı Karadeniz'de 
etkisini hissettirecek. 
Pazar günü ise 
Karadeniz, 
Marmara'nın kuzeyi

W ıt te başvurusu başlıyor
Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu, yüksek 
lisans, doktora, ön 
kayıt, özel yetenek 
ve dikey geçiş srnavı 
ile lisans programına 
girmeye hak kazanan 
öğrencilerin burs, 
yurt ve öğrenim kredi 
başvurularının 
26 Eylül 2005 tari
hinde başlayıp
5 Ekim 2005 tarihinde 
sona ereceğini bildir-

İnsan kromozomu fareye nakledildi
İngiliz bilimadamları, 
genetik hastalıkların 
nedeninin ortaya 
çıkarılmasında önemli 
bir adim kabul edilen 
bir deneyde, insan 
kromozomlarını fareye 
başarıyla nakletti. 
Science dergisinde 
bugün yayımlanan ve 
Ingiliz The Guardian 
gazetesinde de yer 
alan deney ilk kez 
yapılırken, bunun 
beynin gelişimi ve 
kalbin oluşumunda 
anomalilere yol açan 
"down sendromu" 
(mongolluk) hastalığı 
için tedavi umudu 
yaratabileceği belir- 
tiliyor.13 yıl sarf edilen 
çalışmalar sonucu 
yapılan deneyde, bili- 
madamları,

ve doğusu, 
İç Ege'nin kuzeyi, İç 
Anadolu'nun kuzey ve 
doğusu ile Doğu 
Akdeniz'de sağanak 
ve gökgürültülü 
sağanak yağışlar 
görülecek. Yağışlar 

ww.kyk.gov.tr internet 
adresinden başvuru» 
larını yapabilecek.

di. Söz konusu şart
larda olan öğrenciler, 
kurumun

3 günlük bir fare 
embriyosuna 250 
genlik bir diziden 
oluşan 21 numaralı 
insan kromozomunu 
ekledi. Her bin 
insandan birinin 
dovvn sendromuna 
yol açan kromo
zomun ekstra kopy
asıyla doğduğunu 
hatırlatan bilir 
madamları, kromozu- 
mun eklenmesiyle, 
farenin dovvn 
sendromuna sahip bir 
insanın tüm 
karakteristik özellik
lerini göstererek doğa
cağını belirtti.
Bilimadamları, böylece 
fare üzerinde yapılan 
bu deneyle, hangi gen 
veya genlerin dovvn 
sendromuna yol

Marmara'nın 
doğusu, Batı 
Karadeniz ile Doğu 
Karadeniz kıyılarında 
etkili, olacak. Hava , 
sıcaklığı ise yağışla 
birlikte 4 - 6 derece 
azalacak.

açtığının 
saptanabileceğini kay- 
detti.Fareyi inceley
erek dovvn sendromu- 
hun nedenlerini bul
maya çalışacaklarını 
belirten bilimadamları, 
bu deneyi genetik 
hastalıkların tedavisi 
yolunda bir "dönüm 
noktası" olarak değer
lendirirken, bazı 
çevreler deneyi 
genetik tıbbın sınır
larını zorlamak olarak 
eleştiriyor.

Emniyet Genel 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize 
Suçlarlarla Mücadele 
Daire Başkanlığı 
tarafından uyuşturucu 
kullananların profili 
çıkarıldı.
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar Daire 
Başkanlığı tarafindan 
uyuşturucu kullandığı 
tespit edilen 922 kişi 

■ üzerinde yapılan 
ankete verilen cevap
lar, ilginç sonuçlar 
ortaya koydu. Madde 
kullanıcılarının cin
siyete göre dağılımına 
bakıldığında madde 
kullanıcılarının yüzde 
3’ünün kadın, yüzde 
97'sinin ise erkek 
olduğu ortaya çıkmak
ta. Yaşa göre dağılımı
na bakıldığında ise 20 
ile 29 yaş arasında 
madde kullanımının 
artığı gözükmekte. 
Buna göre, yüzde 21, 
25-29 yaş; yüzde 20, 
20-24; yüzde 14, 30- 
34; yüzde 12, 35-39; 

yüzde 9, 40-44; yüzde 
6, 45-49; yüzde 4, 50- 
54 olarak sıralanırken 
15-19 yaş arasının 
yüzde 9 olması da 
dikkat çekmekte.
İlk kullanım yaşı ise 
yüzde 29 oranında 15- 
19 yaş, yüzde 28 ile 
20-24 yaş olarak 
yoğunlaştığı 
görülürken kul
lanıcıların eğitim 
düzeylerine 
bakıldığında 922 kişi
den 396'sının ilkokul, 
147 kişinin ortaokul, 
133 kişinin ilkokul 
olduğu ortaya 
çıkmakta.
Medeni hallerine 
bakıldığında ise 
madde kullanıcılarının 
yüzde 52'sinin bekar, 
yüzde 27'sinın evli, 
yüzde 3'ünün ise 
boşanmış olduğu 
görülmekte. Madde 
kullanıcılarının yüzde 
68'inin ailesiyle, 
15'i.nin arkadaşı ile 
yüzde 13'ünün yalnız 
yaşadığı görülmekte. 
Madde kullanıcılarının 
yüzde 86'sı ankete 
ailelerinin olduğu 
yönünde cevap 
verirken, yüzde 
10'unun ailesinin 
olmadığını söylediği 
ifade edilmekte.
Madde kullanım nede
nine bakıldığında ise 
491 kişinin merak, 355

kişinin arkadaş etkisi, 
215 kişinin kişisel 
sorunlar, 146 kişinin 
aile sorunları, 93 
kişinin eğlence 
amaçlı, 22 kişinin aile 
etkisi ve 16 kişinin ise 
tuzak olarak cevap 
verdiği açıklanmakta. 
Yapılan ankette 
madde kullanıcıların 
büyük çoğunluğunun 
düşük ve orta sosyo
ekonomik düzeye 
sahip kişiler olduğu 
belirlenmekte.
SABIKALILARIN 
YÜZDE 50'SİNİN 
SABIKA NEDENİ 
UYUŞTURUCU 
Madde kullanım 
süreçleri ince
lendiğinde ise ilk kul
lanıma .başlanan mad
denin yüzde 91 ile 
sigara olarak ortaya 
çıkarken ikinci kul
lanılmaya başlanan 
madde yüzde 55 ile 
alkol olarak ortaya 
çıkmakta, üçüncü kul
lanılmaya başlanan 
maddeler arasında ise 
esrar-marihuannanm 
yüzde 75 oranla kendi 
grupları içerisinde en 
yüksek olduğu 
görülmekte.
Anket verilerine göre 
kullanıcıların büyük 
çoğunluğunun uyuş
turucu madde kul
lanımına başlamadan 
önce sigara kullan
maya başladığı 
görülmekte. Bunu 
sigara ve alkolün • 
beraber kullanımı izle
mekte. Madde kul
lanımına sigara ile 
başlayanların daha 
sonra ikinci olarak 
yüzde 55'ninin alkol; 
sigara-alkol kullanan
ların ise yüzde 
52'sinin esrar kullan
maya başladığı tespit 
edilmekte.
Kullanım sıklığına 
göre 1. sıklıkta kul
lanılan maddeler 
arasında yüzde 84 
oranında esrar/mari- 
huanna olurken bu 
maddeyi yüzde 8 
oranında eroin, yüzde 

3 oranla extacy ve 
diğer maddelerin 
izlediği görülmekte. 
Kullanıcıların maddeyi 
kullanım sıklığına 
bakıldığında ise, 
yüzde 26'sının günde 
birden fazla, yüzde 
25'inin buldukça, 
yüzde 11'inin günde 
bir kez, yüzde 9'unun 
ise maddeyi haftada 
2-3 kez kullandığını 
söylediği belirlendi. 
Maddenin temin yolu
na bakıldığında ise 
yüzde 41'inin 
arkadaşından, yüzde 
27'sinin yabancıdan 
şeklinde cevap verdiği 
görülmekte. Yüzde 
39.5’i maddeyi kendi 
evinde kullandığını 
söylerken, yüzde 24'ü 
terk edilmiş yerlerde, 
yüzde 8'i arkadaşının 
evinde, yüzde 6'sı 
eğlence mekanlarında 
kullandığını ifade 
etmekte.
Maddeyi ilk kullanım 
yerine bakıldığında 
ise kendi evi yuzdt» 
18, arkadaşının ev 
yüzde 15, 
terk edilmiş yerler 
yüzde 26, eğlence yer
leri yüzde 11.5 olarak 
ortaya çıkmakta.
Madde kullanıcıların 
yüzde 96'sında 
bulaşıcı hastalığa 
rastlanmazken, yüzde 
3'ünün bulaşıcı 
hastalığı olduğunun 
tespit edildiği belir
tilmekte. Tedavi talebi
ni madde kul
lanıcılarından yüzde 
72'si kabul etmezken, 
yüzde 27'sinin 
tedaviyi kabul ettiği 
belirtilmekte.
Madde kullanıcıların 
sabıka durumuna 
bakıldığında ise 
yüzde 53'ün sabıkalı, 

yüzde 46'sının ise 
sabıkasız olduğu 
anlaşılmakta. 
Sabıkalardan yüzde 
50'sinin sabıka 
nedeninin uyuşturucu 
madde kullanımından 
kaynaklandığı ortaya 
çıkmakta.

ww.kyk.gov.tr
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falar,,,Ete sevinmeyin
Yeni Borçlar Kanunu'na 
göre artık kira artışları 
UFE ile sınırlı olacak, 
kiracıdan alnan depozi
to ise 3 kira karşılığını 
geçmeyecek.
Yeni Borçlar Kanunu 
tasarısının bir bölümü, 
Adalet Bakanı tarafın
dan açıklandı. Önemli 
maddeler arasında 
kiralarda artış oranının 
kanunla belirlenmiş 
olmasının yanısıra, 
depozito miktarı ve 
bunun tevdi mahalline 
ilişkin tarafları 
bağlayıcı hükümler 
mevcut. Medya, 
'Kiracılara sevindirici 
haber’ diye kullandı. 
Uygulamada ise kazın 
ayağı öyle olmayacak. 
Açalım: 
Kiracıları korumayı 
amaçladığı anlaşılan bu 
kanuna göre; mal 
sahibi veya kiralayan 
her yıl serbestçe 
keyfen kira bedelini art- 
tıramayacak. Yıllık 
enflasyon miktarı, 
müteakkip yıl yapılacak 
kira zammına esas 
olacak.
Bu ne demek? Yıllık 
enflasyon hedefini tes- 

" bit, doğrudan iktisat 
politikası ile ilgili. Yani, 
yıllık kira artışını gûya 
Devlet belirleyecek. 
Diğer önemli bir madde 
ise depozito. Mal sahip
leri, kiralanan yerin 
hasara uğraması, elek- 
trik-su paralarının veya 
apartman aidatlarının 
kiracı tarafından öden
memesi ihtimaline 
karşılık teminat olarak 
kiracıdan önceden bir 
miktar para alıyorlardı. 
Kanuna göre: Artık 
depozito miktarı ev 
sahibinin insafına 
bırakılmıyor. Bu mik
tarın 3 aylık kira bedeli
ni geçemeyeceği 
kanunda yer alacak. 
Mesele bununla da 
kalmıyor. Depozito, ev 
sahibine verilmeyecek. 
Kira sözleşmesi ile 
tayin edilecek para, bir 
bankada taraflarca 
açılacak hesaba 
yatırılacak.

II

II

II
JL.

Kâğıt üzerinde güzel 
görünen bu maddeler 
realitede nasıl işleye
cek?
Uygulama değişmeye
cek
Hemen cevap verelim. 
Serbest pazar 
ekonömisi’nin mal ve 
hizmet fiyatlarını 
belirlediği ülkelerde, bu 
tarz kanunların uygu
lanma olanağı yoktur. 
O halde ne olacak? 
Ev sahiplerinin kiral
adıkları yerleri hiçbir 
objektif ölçüye uyma 
zorunluluğu olmadan 
diledikleri kişilere 
diledikleri fiyata kiraya 
vermelerine başlangıç
ta hiçbir yasal engel 
bulunmamaktadır. O 
halde kiracı tamamen 
sübjektif ölçülere göre 
seçilecek.
Sonra; depozito 
parasının ismi değiştir
ilerek yasadaki bu 
hüküm bertaraf edile
cek. Başka bir nam 
altında talep edilen 
para, yine kiracıdan alı
nacak. Kiracı, ‘Ben bu 
parayı vermem’ derse, 
daire, bu parayı verene 
kiralanacak. İstenilen 
parayı veren de her 
zaman bulunacak.
Yıllık kira artış oranının 
bertarafı çok daha 
kolaydır. Başlangıçta 
kira sözleşmesine iste
nen kira artışı konacak. 
Kiracı, müteakkip yıllar
da ihtilaf çıkardığında 
ise evlenecek çocuk
larının veya kendi
lerinin konut veya işy
eri ihtiyacı için hemen 
tahliye davası açılacak 
ve kiracı tahliye nedeni 
ile daha büyük bir

maddi yük altına gire
cek.
Ve iptal edilecek 
Bu kanun sadece 
vakıflar veya belediyel
er gibi kamu kurum- 
larınca kiralanan yer
lerde belki bir süre 
uygulanacak.
Serbest piyasa ekono
mi uygulanan ülkelerde 
arz ve talep dengesi, 
mal ve hizmet fiyat
larını belirler. Bireylerin 
de Anayasa teminatı 
altında sözleşme 
özgürlükleri vardır. 
Devlet, çıkaracağı 
kanunlarla bunları 

engelleyemez. 
Hükümetin kiracıları 
koruma amacıyla uzun 
çalışmalar sonucu 
ortaya çıkardığı bu tip 
kanunlar, toplumda 
hukuk barışını sağlaya
cak yerde birçok ihti
lafa zemin hazırlar. Hep 
böyle olmuştur. Sulh 
hukuk mahkemelerinin 
kira tesbiti ve kira 
bedeli davalarında da 
büyük bir artış 
yaşanacak.
Sonra ne mi olacak? 
Anayasa Mahkemesi, 
önceki yıllardaki gibi 
kanunun bu maddeleri
ni sözleşme özgür
lüğüne aykırı bularak 
iptal edecek.
Hükümet, serbest 
piyasa ekonomisi 
kurallarına uygun 
olarak tarafların fiyat 
tesbitlerine müdahale
den vazgeçerek 
serbestçe belirlenecek 
doğru fiyatlar 
üzerinden vergi alimim 
sağlarsa, ülke yönetimi 
yönünden daha uygun 
hareket etmiş olacaktır.

Ilektrik fiyatlarında 
%20 indirim yapıldı
Türkiye Elektrik 
Ticaret ve Taahhüt 
A.Ş (TETAŞ), Türkiye 
Elektrik Dağıtım A.Ş 
ve bağlı ortaklıklarına 
sattığı aktif enerji fiy
atında yaklaşık yüzde 
20'lik indirime gitti. 
Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu'nun (EPDK) 
konuya ilişkin kararı, 
Resmi Gazete’nin 
dünkü sayısında 
yayımlandı.
Karar uyarınca, 
1 Eylül tarihinden 
başlamak üzere 2005 
yılı sonuna 
kadar TETAŞ’ın, 
TEDAŞ ve bağlı 
ortaklıklara sattığı 
toptan elektrik 
satış tarifelerinde 
indirime gidildi. 
Buna göre Ykr/kwh 
başına satılan aktif 

enerji fiyatı ftüAŞa 
8.27'den 6.64'e, 
Trakya EDAŞ'a 
10.41'den 8.31'e,

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

Boğaziçi EDAŞ'a 
(BEDAŞ) 9.06'dan 
7.25'e, Körfez EDAŞ'a 
10.07'den 8.06'ya, 
Karaelmas EDAŞ'a 
8.63'den 6.90'a, 
Meram EDAŞ'a 
9.91'den 7.93'e, 
Sakarya EDAŞ 
(SEDAŞ) 8.17'den 
6.55'e, Baştent 
EDAŞ'a 9.59'dan 
7.66'ya indirildi. 
Bu arada karar 
uyarınca Hazine, 2005 
yılına ait Genel 
Yatırım ve Finansman

Kararnamesinde esas 
alınan makro 
ekonomik gösterge
lerde meydana 
gelebilecek değişiklik
lerden veya sair 
nedenlerden dolayı, 
TETAŞ tarafından 
Kurum'a tarife 
değişikliği teklifinde 
bulunulması duru
munda, yapılan 
inceleme ve değer
lendirme sonucu 
Kurul kararı 
çerçevesinde değişik
lik yapılabilecek.

UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M ASFALTA 
—■ CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI

ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT 
YAPILABİLİR SATILIK ARSA 

oo Tel: (0.224) 513 96 83
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Unakıtan:‘Ofer alıcı adam konuşurum1'
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, İsrailli 
işadamı Sami Ofer 
ile yaptığı görüşme 
konusundaki eleştir
ilere anlam 
veremediğini ifade 
ederek, "(Ofer'le 
konuştun mu?) Alıcı 
adam konuşurum, 
niye konuş
mayayım? Allah 
Allah ben anla
madım" dedi.
Yabancı Sermaye 
Derneği'nin üye 
toplantısına 
katılarak, "Yeni Vergi 
Reformu, 
Özelleştirmeler ve 
Yabancı Yatırımların 
Durumu" konulu bir 
konuşma yapan 
Bakan Unakıtan, 
özelleştirmelere 
devam edeceklerini, 
çünkü devletin 
ticaret yapamaya
cağını aktararak,

CHP’den Erdoğan’a ‘yüce divan’ uyarısı
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Özyürek, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Ofer ve 
Kutman ile 
görüşmelerinin, 
dönemin Başbakanı 
Mesut Yılmaz'ın gece 
yansı 
görüşmeşmelerini 
hatırlattığını dile 
getirirken, Meclis 
açıldıktan sonra 
Tüpraş ihalesiyle 
ilgili verecekleri 
soruşturma Öner
gesinde AK 
Parti'lilerin tavrını 
merak ettiklerini 
söyledi. Özyürek, 
Mehmet Kutman’ın 
Kuşadası'nda sene 
başında yaptığı 
konuşmayı anım
satırken, "Bir iş 
adamı önceden bu 
kanun böyle çıkacak 
diyor ve TBMM'den 
kanun çıkıyor. Yani 
Türkiye'nin kimin 
tarafından idare 
edildiği, Ofer, 
Kutman tarafından 
idare edildiği ortaya 
çıkmıştır" dedi, 
özyürek, bugün par
lamentoda düzen
lediği basın toplan

siyasilerin çiftliği" 
durumuna gelmiş 
yerleri milletin men
faati için sattıklarını 
belirterek şöyle 
konuştu: 
'(Nasıl satarsınız?) 
Bayağı satarız işte... 
Milletin menfaati için 
yaptıklarımız.
(Alıcılarla konuşuy
orsun) Konuşurum, 
ABD'den 
Uzakdoğu'ya kadar 
gittim özelleştirmeyi 
anlattım. Potansiyel 
alıcılarla konuşmak 
mecburiyetindeyim. 
(Ofer'le konuştun 
mu?) Konuştum. 
Alıcı adam konuşu
rum, niye konuş
mayayım? Allah 
Allah ben anla
madım. (Hong 
Kong'a gittin mi?) 
Gittim. (Konuştun 
mu?) Konuştum, 
onun için gittim.

tısında, Ofer vea 
Kutman ortaklığının 
aldığı Tüpraş'ın 
yüzde 14.76'hk hiss
esi ile Kuşadası ve 
Galata Limanlarında 
usulsüzlük ve yolsu
zluk yapıldığını dile 
getirdi. Tüpraş'ın 
yüzde 14.76'hk 
hisselerinin satışında 
Sermaye Piyasası 
mevzuatı ve Borsa 
usullerine uyul
madığını kaydeden 
Özyürek, son olarak 
Koç - Shell ortak
lığının verdiği para 
gözönüne alındığın
da, Ofer ve Kutman 
ortaklığına verilen 
bölümde kamunun 
752 milyon dolarlık 
bir zararının ortaya 
çıktığını vurguladı. 
Başbakan Erdoğan 
ve Maliye Bakanı 
Unakıtan'ın, Ofer ve 
Kutman ile yaptığı 
görüşmeleri anımsa
tan Özyürek, 
"Başbakan ve bakan
lar elbette herkes ile 
görüşür ama bir ihale 
öncesi sadece bir 
grupla görüşür ve o 
grup ihaleyi alırsa 
ciddi kuşkular doğar" 
dedi. Bu

(Otel odasında 
görüşmüş, gizli bir iş 
yapılmış, bir gecede 
satılmış...) Davos'a 
gittiğimde kıştı, kar 
buz... Dışarıda mı 
konuşsaydım 
adamla... Ben kayak 
sporu yapmak için 
gitmiyorum ki oraya 
kardeşim. Ben 
alıcılarla konuşmak 
için gidiyorum. 
Medyaya söylüyo
rum, Türkiye'ye iyilik 
yapmıyorsunuz.

görüşmelerin döne
min başbakanı Mesut 
yılmaz'ın geceyarısı 
görüşmelerini anım
sattığını da dile 
getiren Özyürek, 
"Bu konuyla ilgigli 
Meclis açılınca 
soruşturma önergesi 
vereceğiz. Mesut yıl
maz için olumlu 
oy veren ve soruştur
ma komisyonunda 
çalışan AKP'li mil
letvekilleri nasıl bir 
tavır sergileyecekler? 
Mesut Yılmaz olunca 
Yüce Divan'a gitsin, 
Tayyip Erdoğan, 
Kemal Unakıtan olun
ca aklayıp paklayalım 
mı diyecekler hep 
beraber göreceğiz" 
diye konuştu. 
Özyürek, toplantıda 
Kuşadası Limanı 
ihalesini Ofer ile bir

Benim sandalyeye 
bağlılığım, gözüm 
yok. Geldik, bu bir 
hizmet, yapıyoruz, 
gideceğiz. Herkes 
herkesi biliyor, beni 
de biliyorlar, sizi de 
biliyorlar. Çamur 
atmalarla bir yere 
varılmaz, çirkefçe 
sataşmalarla bir yere 
varılmaz. (Görüştün 
mü?) Görüştüm ne 
var, her zaman 
görüşmeye de 
hazırız." 

likte alan Mehmet 
Kutman’ın, 
"Danıştay'ın 
iptal ettiği yönet
meliğin daha sonra 
kanun haline getirile
ceğine ilişkin" 
konuşmasının 
deşifresini de dağıttı. 
Kutman’ın 19 Ocak'ta 
yaptığı konuşmada 
sözünü ettiği yasa 
değişikliğinin 3 
Temmuz'da 
TBMM'den geçtiğini 
anlatan Özyürek, "Bir 
iş adamı önceden bu 
kanun böyle çıkacak 
diyor ve TBMM'den 
kanun çıkıyor, Yani 
Türkiye'nin kimin 
tarafından idare 
edildiği, Ofer, 
Kutman tarafından 
idare edildiği ortaya 
çıkmıştır" diye 
konuştu.

Siirt’te mayın 
patladı 1 şehit

PKK'lı teröristler 
tarafından Siirt- 
Eruh karayoluna 
döşenen mayının 
askeri konvoyun 
geçişi sırasında pat
laması sonucu, 
1 er şehit oldu, 
5 er de yaralandı. . 
Teröristlerce Siirt- 
Eruh karayoluna 
döşenen mayının 
askeri konvoyun 
necisi şırasında pat
laması sonucu, 1 er 
şehit oldu, 5 er de 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
terör örgütü PKK 
üyesi teröristlerce 
Siirt-Eruh karayolun- 
daki Kuyucak köyü 

BAY MUSTAFA ÖZALP
EMLAK’TAN

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama 

Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa 
Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ 

İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, 
Kaloriferli. LÜKS EŞYALI 

120m2 Asansör ve Kaloriferli,
I. Kordonda Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)
Yeni Devlet Hastanesi Altı______

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan ""
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme 

katlı,içindeki yeni atari makineleriyle 
satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: S14 1O 21 
GEMLİK / BURSA
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yakınlarında yola 
döşenen mayın, 
askeri konvoyun 
geçişi sırasında 
patladı.
Patlamada, araç 
içinde bulunan er 
Zeki Yanal Gülseren 
(Şanlıurfa) şehit 
oldu. Yaralanan 5 
askerin tedavi altına 
alındığı, sağlık 
durumlarının iyi 
Q|diınü bildirildi. 
Olayın ardından 
çevrede geniş 
güvenlik önleminin 
alındığı, teröristlerin 
yakalanması için 
çalışmaların 
sürdürüldüğü 
belirtildi.
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“Türkiye’de yeni 
kışkırtma”

Iran, UAEA'vı uvard ı
Avrupa Komisyonu, 
Boğaziçi Üniversite* 
si'nde bugün başla* 
ması planlanan 1915 
Ermeni olaylarıyla 
ilgili konferansın 
engellenmesini 
eleştirdi.
Komisyonun açıkla
masında, konferansı 
durduran mahke
menin kararını ve 
konferanstan bir gün 
önceye rastlayan 
zamanlamasını 
'kışkırtma* diye nite
lendi.
Açıklamada "AB 
Komisyonu, Türk 
toplumunun geçmişi
ni özgürce tartış
maya yönelik bu yeni 
girişimin gerçek
leşmemesinden 
üzüntü duymaktadır. 
Yasal gerekçelerinin 
eksikliği ve konfer
ansın hemen 
öncesinde gelen bu 
haber yine bir kışkırt
ma olarak görünmek
tedir" denildi. 
Açıklamada 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın bu 
kararı kınaması 
gerektiğinin 'not 
edildiği' belirtilerek, 
"Reformların etkin ve 
bütüncül uygulan- • 
ması önemlidir” 
ifadesi kullanıldı. 
İstanbul 4. İdare 
Mahkemesi bugün 
başlaması öngörülen 
"İmparatorluğun 
Çöküş Döneminde 
Osmanh Ermenileri: 
Bilimsel Sorumluluk 
ve Demokrasi 
Sorunları 
Konferansı" başlıklı 
toplantı için dün 
yürütmeyi durdurma 
kararı almıştı. 
Kararda konferansa 
katılacak kişilerin bil
imsel ehliyeti, konuy
la ilgileri ve her

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

görüşe temsil şansı 
tanınıp tanınmadığı 
sorgulanmıştı.
Konferansı 
düzenleyen Boğaziçi 
ve Sabancı üniver
sitelerinin rektörleri, 
mahkeme tebli
gatının ellerine dün 
akşam saat 17.30'da 
ulaştığını bildirdi. 
Boğaziçi Üniversitesi 
Rektörü Profesör 
Ayşe Soysal ile 
Sabancı Üniversitesi 
Rektörü Profesör 
Tosun Terzioğlu, 
ortak açıklamaların
da mahkeme kararı
na uymak zorunda 
olduklarını, ancak 
bilimsel özgürlük ve 
üniversite özerk
liğinin korunması 
için tüm yasal hak
larını kullanacaklarını 
söyledi.
Profesör Terzioğlu 
bir soru üzerine de 
"Bizim de endişemiz, 
Türkiye’nin prestiji 
açısından bu kararın 
ciddi sakıncalara yol 
açacağıdır. Sadece 
AB süreci değil; bu, 
Türkiye'nin çağdaş, 
uygar, demokratik, 
üniversiteleri özerk, 
akademik özgürlük
lere sahip bir ülke 
olup olmadığı mese
lesidir" diye konuştu. 
Rektörlerin, konfer
ansın kamu üniver
sitesi niteliği taşı
mayan başka bir 
yerde yapılması 
önerisini değer
lendirdiği bildiriliyor. 
Bu arada Milli Güç 
Platformu adlı 
dernek, konferansın 
yapılması planlanan 
Boğaziçi Üniversitesi 
önünde bu sabah bir 
protesto gösterisi 
yaptı.
Gösteriye, durdurma 
kararı için mahkem

eye başvuran avukat 
ve Milli Güç 
Platformu Başkanı 
Kemal Kerinçsiz de 
katıldı.
Kerinçsiz "Bu kon
feransın amacı 
Sevr'in yeniden hort- 
latılmasıdır. Ülkenin 
kaosa sürüklenmesi 
ve parçalanmasının 
sağlanmasıdır. 
Ermenistan ve 
Kürdistan'ın oluşu
munun sağlan
masıdır" diye konuş
tu.
Kültür ve Töre 
Derneği üyeleri de 
Boğaziçi Üniversite- 
si'nin girişine, 
Ermeniler tarafından 
öldürülen kadın ve 
çocuklara ait olduğu 
belirtilen fotoğraflar 
astı. Fotoğraflar bir 
süre sonra polis 
tarafından kaldırıldı. 
Konferansa katıımak 
isteyen ancak bu 
talepleri reddedilen 
Türkiye Emekli 
Subaylar Derneği 
(TESUD) üyeleri de 
sabah saatlerinde 
Kadıköy'de buluştu. 
Atatürk'e saygı 
amacıyla Beşiktaş'a 
giden bir yolcu vapu
runa binen grup, 
Dolmabahçe Sarayı 
önlerine gelindiğinde 
Türk bayrakları ile 
saygı duruşunda 
bulundu.
Dernek Genel 
Başkanı emekli 
Tümgeneral Rıza 
Küçükoğlu, 
Ermenilerin son gün
lerde Rum, Yunan ve 
Ermeni soykırımı 
iddialarıyla Atatürk'-e 
saldırdığını söyledi. 
Küçükoğlu "Bu ulus 
en büyük sembolü 
olan Atatürk'e sahip 
çıkacaktır" diye 
konuştu.

İran, AB'nin İran'ın 
nükleer programını 
Güvenlik Konseyi'ne 
getirme ile ilgili 
tavsiyelerinin 
Uluslararası Atom 
Enerjisi Ajansı 
(UAEA) tarafından 
kabul edilmesi 
halinde bunun bir 
çatışmaya yol aça
bileceği uyarısında 
bulundu.
UAEA AB'nin iki tek
lifini görüşmek için 
dün bir toplantı 
yaptı. İran'ın Ulusal 
Güvenlik Konseyi

Merkel ile yeşiller
anlaşamadı

Almanya'da Birlik par
tileri Hıristiyan 
Demokrat Birlik ve 
Hıristiyan Sosyal 
Birlik (CDU/CSU) ile 
Birlik 90/Yeşiller eş 
başkanları, koalisyon 
ön görüşmeleri için 
bugün bir araya geldi. 
CDU Genel Başkanı 
Angela Merkel ve CSU 
Genel Başkanı 
Edmund Stoiber ile 
Birlik 90/Yeşiller eş 
başkanları Claudia 
Roth ve Reinhard 
Butikofer dörtlü 
görüşme yaptı. 
Merkel, görüşmenin 
açık ve dürüst bir 
atmosfer içinde 
geçtiğini belirterek, 
"Ancak farklılıklar çok 
büyük. İkinci bir 
görüşme yapmayı 
şimdilik düşünmüy
oruz" dedi.
Gerek olduğunda ikin
ci görüşme yapmak 
için görüş birliğine 
vardıklarım belirten ‘ 
Merkel, SPD ile 
yapacakları ikinci 
görüşme sonrası 
Yeşiller ile tekrar ön 
görüşme yapıp yap
mayacaklarına karar 
vereceklerini söyledi. 
CSU Genel Başkam 
Edmund-Stoiber de 
Merkel'le aynı görüşte 
olduklarını belirterek, 
"Yeşiller, ayrıntıları 
konuşmak istemediler. 
Seçim sonuçları 
konusunda bizden 
görüşlerimizi 
değiştirmemizi istedil

Başkan Yardımcısı 
Cevad Vaidi gazete
cilere yaptığı açıkla
mada, tekliflerin 
UAEA’da kabul 
edilmesi halinde 
bunu bir çatışma 

olarak düşünecek
lerini kaydederek 
"Çünkü her iki tek
lifte de Güvenlik 
Konseyi'ne yer ver
iliyor" dedi.

er. Biz bunu kabul 
etmedik" dedi. 
Görüşmeyi olumlu 
olarak niteleyen 
Stoiber, bazı yerel 
yönetimlerde Birlik 
partileri ve Yeşiller'in 
birlikte çalıştıklarını 
belirterek, buradaki 
gelişmeleri takip ede
ceklerinin söyledi. 
Birlik 90/Yeşiller 
Eş Başkanı Reinhard 
Bütikofer, görüşmede 
birlikte hükümet 
kurma imkanı 
görmediklerini 
belirterek, "Seçim 
sonuçlarına göre 
hangi zihniyet değişik
liğini yapacakları 
konusunda Birlik par
tileri bize cevap ver
medi. Biz de yönetim
imize yeni bir koalisy
on ön görüşmesi 
yapılmaması yönünde 
tavsiyede bulu
nacağız" dedi.
Birlik partileriyle 
aralarındaki farklılık
ların büyük olduğuna 
dikkati çeken 
Butikofer, buna 
rağmen devlet siyase
tinin sorumluluğu

gereği görüşme den
emesi yaptıklarını 
söyledi.
Butikofer, istikrarsız ' 
bir hükümet, azınlık 
hükümeti ya da erken 
seçime karşı olma 
konusunda her iki 
tarafın da aynı görüş
leri paylaştıklarını 
söyledi.
Yeşiller'in seçimlerde 
çoğunluğu sağlayan 
aracı parti rolü de 
üstlenmeyeceğini de 
vurgulayan Butikofer, 
"İstikrarlı bir hükümet 
için içerik konusunda 
da anlaşma 
olmalıdır" dedi.
Yeşiller Eş Başkanı 
Claudia Roth da yap
tığı açıklamada, 
Birlik partileriyle 
temel konularda 
büyük farklılıkları 
bulunduğunu 
belirterek, "İstikrarlı 
hükümet ortak bir pro
gram içeriğine 
dayanır"dedi.
Roth, farklı görüşlere 
rağmen birtakım tabu* 
ların yıkılması için 
görüşmelerin faydalı 
geçtiğini söyledi.

I
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Türkiye Kupası’nda maç tarihleri değişti Bârbarosca

Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) 
tarafından bu sezon 
yeni bir formatta 
düzenlenen Türkiye 
Kupası’nda müsaba
ka tarihleri değişti. 
TFF'den yapılan açık
lamaya göre yeni fik
stür şöyle: 
Grup 1. Maçlar - 
26.10.2005 
Grup 2. Maçlar - 
21.12.2005

f

Appiah isyan etti
Fenerbahçe'nin 
Ganah yıldızı 
Stephen Appiah, 
büyük takım olduk
ları için eleştiri yapıl
masını bir dereceye 
kadar normal 
karşıladığını, ancak 
iyi giden bir takım 
için ağır eleştiriler 
yapılmasına anlam 
veremediğini 
kaydetti.

। Sarı-lacivertli 
kulübün resmi inter
net sitesine açıkla
mada bulunan 
Ganalı futbolcu 
Appiah, sarı-lacivertli 
takımda tüm futbol
cuların özveriyle 
çalıştığını belirterek, 
"Fenerbahçe otur
muş bir takım, 
antrenörümüz de 
bizim gelişimimiz 
için elinden geleni 
yapıyor. Büyük takım 
olduğumuz için 
eleştiri yapılması bir 
dereceye kadar nor
mal. Ancak bu kadar 
iyi giden bir takıma 
ağır eleştiriler getir
ilmesini anlayamıyo
rum. Takımdaki 
herkes büyük bir 
özveriyle çalışıyor. 
Hepimizin tek hedefi

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ 

masa, 
.'3\ı meşrubat, 
çerez temin edilir.

Grup 3. Maçlar - 
13.01.2006 
Grup 4. Maçlar - 
17.01.2006 
Grup 5. Maçlar - 
25.01.2006 
Çeyrek Final 1. 
maçlar - 01.02.2006 
Çeyrek Final 2. 
maçlar - 08.02.2006 
Yarı final ve final 
maçları ise daha 
önce duyurulan tarih
lerde oynanacak.

takımı Avrupa'da ve 
Türkiye'de daha 
başarılı bir hale 
getirmek.
Şampiyonlar Ligi’nde 
PSV Eindhoven ile 
oynayacağız. Milan 
maçında çok iyi 
oynadık ancak skor 
bizim istediğimiz gibi 
olmadı. Ancak bu 
maçta gördük ki 
Fenerbahçe, 
Avrupa'nın en iyi 
takımlarından birine 
90 dakika boyunca 
hırsla ve futbol bilin
ciyle saldırabiliyor. 
Bu da ne kadar 
başarılı olabile
ceğimizin bir göster
gesi" diye konuştu. 
Fenerbahçe taraftarı 
kadar ateşli, takımı
na güvenen 
taraftarın dünyada 
bile çok az olduğunu 
ifade eden Appiah, 
"Fenerbahçe taraftarı 
takımı tetikleyebiliy- 
or. Bizi destekleyen 
taraftarların gücü 
bize de büyük moti
vasyon sağlıyor. 
Birçok takımda 
forma giydim. 
Fenerbahçe taraftarı 
kadar ateşli, bu 
kadar takımına güve

önümüzdeki gün
lerde açıklanacağı 
bildirildi.

Türkiye Kupası gru
pları fikstür çeki- 

. minin tarihinin ise

nen taraftar, bırakın 
Türkiye'yi dünyada 
bile çok az olduğunu 
biliyorum. Biz takım 
olarak onların 
verdikleri desteğe en 
güzel yanıtı vere
ceğiz. Türkiye'de 
Fenerbahçe iki yıldır 
Üst üste şampiyon 
oluyor. Bizim göre
vimiz bu başarıyı 
daha da yukarıya 
çekmektir.
Şampiyonlar 
Ligi'nden önce 
Kayserispor ile ligde 
bir maçımız yar. 
Kendi sahamızda 
oynayacağız ve ben 
tribpnl^çin dolu bı
çağına inanıyorum, 
Kendi sahamızda 
taraftarımıza yine 
galibiyet sevinci 
yaşatmak istiyoruz" 
dedi.
Fenerbahçe'nînne 
kadar büyük bir ’ ’

takım olduğunu 
transferinden önce 
de bildiğini, ama bu 
kadar aile bağlarıyla 
bağlı olduğunu 
görünce daha da 
mutlu olduğunu 
söyleyen Appiah, 
"Fenerbahçe büyük 
bir aile. Buraya, 
geldiğimden bu yana 
herkesin birlik ve 
beraberlik içinde bir
birine destek verdiği
ni gördüm. 
Fenerbahçe'nin 
büyük bir kulüp 
olduğunu gelmeden 
önce de biliyofçlum, 
ama bu derece bir-* 
birine sahip çıkan ye, 
birbirine sayjgi 
duyan, iyi veya kötü 
günde birbirine . 
kenetlenen,böyle bir 
camia ûldüğunü 
içine girince daha iyV 
gördüm" ifadelerini ’ 
kullandı.

Barbaros BALMUMCU

İçimizden biri
Adı Soyadı : Tamer Sivri
Doğum Yeri : İzmit
Doğum Tarihi : 20.8.1956
Emekli öğretmen Tamer Sivri, evli ve 2 kız 

babası.
27 yıldır zihinsel engelliler öğretmeni olan 

Tamer Sivri en son 11 Eylül İlköğretim 
Okulu’nda sınıf öğretmenliği yaptı ve buradan 
emekli oldu.

Tamer Sivri, Bursa Zihinsel Özürlü Çocukları 
Koruma Derneği’nin 5 yıldır başkanlığını , 
Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu’nun iki 
dönemdir Genel Mali Sekreterliğini ve Genel 
Başkan Yardımcılığını yapmaktadır.

3 yıl memur ve memur emeklileri derneğinin 
başkanlığını yaptı.

2. dönem Gemlik Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin ikinci başkanlığını yürüttü.

Şu anda Gemlik’te bulunan zihinsel özün- 
iülere hizmet veren Özel Türe Özel Eğitim 
KursMerkezi’nin müdürlüğünü yapmaktadır.

Tamer Sivri’nin şimdiye kadar yapmış olduğu 
faaliyetleri şöyle sıralamak gerek:

1- Ata mahallesinde dernek olarak 2002 Eylül 
ayında zihinsel engellilere kurs merkezi açıl
ması. 50 özürlü çocuğa 3 yıldır eğitim ve rehabi- 
latasyon çalışması yapılması.

2- Gemlik’te 5 yıldır özürlüler şenliği yapıl
masında öncülük etmekte, 600 çocuğu 6 gün 
boyunca barındırma, Türkiye’nin 40 ilinde 
katılım, 6 şenlik, 2006 yılında yapılacak şenlik
lere katılma.

3- Bursa Valiliği’nden alınan 20 tekerlekli 
sandalyenin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması.

5- Özürlüler ile ilişkili haberleri halka duyur
ma.

6- Engellilere kitap ve kırtasiye yardımında 
öncülük yapmak gibi.

Evet Tamer Sivri mesaisini bütün gün boyun
ca bu özürlü çocuklara harcamaktadır.

Tamer Sivri’nin isteklerinden biri ise bu 
çocuklara maddi ve manevi yardımın yapılması 
bilhassa çocuk geliştirme mecmuaları, elde 
bulunan ve evimizin bir tarafında bulunan 
okumadığımız kitapları bağışlanmasını istemek
tedir.

Bu çocuklara yapacağımız yardımın ne kadar 
huzur vereceğini sizler tahmin edebiliyorsunuz- 
dur.

Her türlü yardımı yapmak isteyen iyilik sever
lere Tamer Sivri’ye ulaşacak telefon numaraları

Ev: (0.224) 513 75 63
GSM: (0.535) 862 13 67- (0.505) 716 36 22
Halkımızın bu konuda duyarlı davranmasını 

bekliyoruz.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

.İstiklâl 'Caddemi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yânı

Tel: (0.224) 513 96 83 Fâx ! 513.35.9$

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR ABONE OLDUNUZ MU?
Tel ^1(0.224) 513 06 70
GSM: (0.537)491 31 30 Körfez

GUNIUK IVVAIV OAUTI ■■■

! ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

ÛL Gemlik Lişesi’Hden aldığım 
tastiknanemi kaybettim 

Hükümsüzdür..; \ v 
Osman GENÇ
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Zayıflamak için alışveriş rehberi
Zayıflamak istiyorsanız, 
işe akıllı alışverişten 
başlayın. Akıllı alışver
iş, markete gittiğinizde, 
sevdiğiniz her şeye 
bodoslama dalmadan, 
sağlıklı olan gıdaları 
satın almaktır.
Kilo vermek istiyor
sanız, işe beslenme 
şeklinizi değiştirmekle 
başlamanız gerek. 
Bunun yolu da, alışver
iş yapma şeklinizi 
değiştirmekten geçiyor. 
Deterjan kutuları ve 
sebze-meyve tor
balarının aralarına 
sıkıştırdığınız bisküvi 
ve gofretler yerine, 
sağlıklı besinler satın 
alırsanız, eve bu besin
leri sokmamış olur
sunuz. Bu da kilo verm
enizi kolaylaştırır.
İşinizi kolaylaştırmak 
için, süpermarketlerin 
farklı reyonlarına göz 
atıp, neyin yararlı, 
neyin zararlı olduğuna 
baktık:
Mısır gevreği ve ekmek 
reyonu
Bu bölümde dikkat 
etmeniz gereken şey, 
alacağınız ürünün 
yeterli miktarda life 
sahip olmasıdır.

Hangisini satın almalı? 
Dilim başına en az 2 
gram lif içeren ekmek. 
Bunlar genellikle tam 
buğdayh ekmeklerdir. 
Porsiyon başına en az 
3 gram lif içeren mısır 
gevreği çeşidi. Bolca lif 
içeren mısır gevrekleri, 
doyurucu olmalarının 
yanı sıra, iyi 
birer antioksidan kay
nağı olan E vitamini ve 
selenyum ile bakır, 
çinko ve B6 vitamini de 
içerebilirler.
Kısmen hidrojen nebati 
yağ kullanıldığına dair 
bir ibare görürseniz, 
uzak durun; çünkü bu, 
o ürünün kalp için 
zararlı olan trans 
yağlardan içerdiği anla- 
manına gelebilir. 
Alışveriş sepetinize 
ekleyin:
Yulaf: Yarım fincan 
yulafta 150 kalori, 3 
gram yağ, 4 gram lif 
bulunur ve hemen 
hemen hiç şeker içer
mez. Ancak aromalı 
olanlarından kaçının ya 
da sınırlı tüketin; çünkü 
içeriğinde bulunan 
fazladan şeker, yulafın 
kalorisini iki misline 
çıkarır. Krakerler: Şu

ara pek çok farklı 
markanın diyet bisküvi 
ve krakerleri bulunuyor 
ve bunlar öğün 
aralarında atıştırmak 
için ideal, örneğin bir 
paket Eti Form kepekli 
bisküvide 169 kalori ve 
3.62 gram yağ bulunuy
or. Mavi-Yeşil'in mısır 
ve pirinç çıtırının bir 
paketi ise sadece 138 
kalori. Bunun içinde hiç 
şeker bulunmazken, 
yağ miktarı da 0.84 
gram. Gene Mavi- 
Yeşil'in pizza krakerinin 
bir paketi 121.6 kalori 
ve 3.1 gram yağ içeriy
or. Bunları unutun: 
Şekerli, pirinç-mısır 
patlaklı, müslili ürünleri 
unutun. Bunlar daha 
masum seçenekler gibi 
sunulmuş olsa da, 50- 
60 gramlık bir barda 
yaklaşık 200 kalori, 6 
gram yağ ve 21 gram 
şeker bulunur.

Süt ve süt ürünleri rey
onu
Buraya "kalsiyum köşe
si de diyebiliriz.
Bir porsiyonu günlük 
kalsiyum ihtiyacınızın 
en az yüzde 30'unu 
karşılayan ürünler 
seçin. Yüzde 30,19-50 
yaş arası kadınlar için 
300 mg kalsiyuma 
denktir. Günlük 
kalsiyum ihtiyacınız ise 
1000 miligramdır.
Az yağlı ve yağsız 
ürünleri, içinde en az 
miktarda şeker bulu
nanları tercih edin. 
Aromalı sütler, tatlı, süt 
bazlı içecekler leziz 
birer kalsiyum kaynağı 
olabilir ama bunların 
yüksek kalorik içerikleri 
de göz ardı edilmeme
lidir.
Kalp için yararlı olan 
soya sütünü deneyin. 
Ancak seçtiğiniz 
markanın kalsiyum ve

D vitamini açısından 
zenginleştirildiğinden 
emin olun.
Alışveriş sepetinize 
ekleyin:
Yarım yağlı ya da 
yağsız yoğurtlan tercih 
edin. Meyvalı yoğurtta 
da gene light olanları 
satın almaya bakın. 
Peynirde de gene terci
hinizi az yağlı beyaz 
peynirden yana kullan
abilirsiniz. Beyaz 
peynirin kaşardan daha 
az yağlı olduğunu unut
mayın.
Bunları unutun: 
Çilekli, muzlu, çikolatalı 
gibi aromalı sütler ne 
kadar lezzetli olsa da, 
içerdikleri şeker ve yağ 
yüzünden kalorileri çok 
fazladır. Bu nedenle 
bunlardan kesinlikle 
uzak durun.
Sütlü tatlılar yerine de 
light meyvalı yoğurt 
tercih edilebilir. 
Sebze-meyva reyonu 
Besin değerinin ve 
sağlık ölçütünün gayet 
yüksek olduğu bu 
reyonda hata yapmak 
zaten zor ama gene de 
bir iki önerimiz olabilir: 
Kural: Ne kadar renkli 
olursa, besleyiciliği de 

o oranda artar. Yeşil, 
turuncu ve kırmızı 
sebzelerle meyvalar, 
kanser ve kalp hastalık
larına iyi gelen 
fitoki my asallan bol 
miktarda İçerirler. 
Sebzeleri yıkayıp ayık
lamaya üşeniyorsanız, 
ayıklanış olarak pakette 
satılanlardan alın. Belki 
biraz daha fazla öder
siniz ama hazırlamak 
zorunda kalmadan 
yiyebilecek olmanız sizi 
daha fazla yemeye 
teşvik edebilir. 
Alışveriş sepetinize 
ekleyin: 
Kırmızı biber hem çok 
besleyici, hem de çok 
lezzetlidir. Salatada kul
lanabilir, çiğ yiyebilir, 
ya da dolmasını yapa
bilirsiniz Bir fincan kır
mızı biberle günlük A 
vitamini ihtiyacınızın . 
üçte birini ve C vitamini 
ihtiyacınızın iki katını 
alabilirsiniz.
Domates, kanseri 
önlemede etkili bir 
antioksidan olan 
likopen açısından çok 
zengindir.
Bunları unutun: 
Şekerli meyva sularını 
unutun.

HAÇİN -
Yazan : Zebercet COŞKUN

Sabaha uyursun galan! 
Sabah? Sabah nerde 

olur ki?
Feke'de!.. Saralara 

gidiyoruz...
Biraz da orada mı kala

cağım?
Düşüneceğiz...
Sen düşünmedin mi 

ola?
Daha düşüneceğim... 

Aylar var ki, Hâçin'den başka 
bir şe/ gelmedi aklıma... 
Sara'yı görsem tanımam 
şimdi... Yüzünü, gözlerini 
unuttum, yalnız sesi var kulak
larımda. Onun sesi ve Osman 
emminin sesi.. Çağırmıştı 
Osman emmi... Oraya gidiy
oruz şimdi...

<<Bası şeyler var ki onları 
hiç düşünmeyeceksin.. 
Beklemek gerek... Günler elbet 
bir şeyler getirecek.. Hâçin'den 
gece geçiyoruz,. Göstermemek 
için Naime'ye.. Gerçeği, Naime 
bahane, kendim için gece 
geçiyorum. Her şeyin bittiğini, 
yok olduğunu görmeğe 
dayanamıyacağım.

Gönlümce şekillendiriyorum 
her şeyi... Gönlümün istediği 
gibi... Kan yok, ateş yok bu 

düşlerde... 
Güzellikler var. Onlar 
gül bahçelerindeler, 
gülüyorlar... Bu cen
net olabilir... Evet, 
görüyorum... Şekiller 
açılıyor önümde...

Yeşil kayaların üstünden sular 
akıyor... Çocukluğumdan beri 
düşlerimi süsleyen, haz veren, 
kötülüklerin hiç girmediği yer 
buraları. Onlar oradalar... 
Rahatlıyorum...

Biten yok... Biten hiçbir şey 
yok... Her şey olduğu gibi 
duruyor... Yalnız benim gözler
imden silindiler... Ötede... Bir 
başka dünyalarda... Mutluluk 
dolu yerlerde...

Ağbey? 
Ne var? 
Ne düşünüyorsun? 
Hiiç! Düşünüyorum 

işte... Aklıma ne gelirse.. 
Birbiri ardına geliyor 
düşünceler...

Ben Miss Cold'u 
düşünüyordum şimdi...

Amerika'da şimdi... 
Amerike'da doğa

bilirdim... Bu benim elimde 
değil... Olur mu öyle şey?

Belki de olur... Belki de 
öyledir...

Neden dövüşüyoruz 
öyleyse?

Bilmem... Öyle gerektiği 
için... Öyle emir aldığımız 
için...

Ben kimim ağabey?

Sen Naime'sin... Bunu 
iyi belle... Türksün... Sen 
senden başkası olamazsın... 
Haydi ata binelim! Yolumuz 
uzun...

Yine atın kıçına Naime'yi 
oturttu.

Dere yolun kıyısında şırıl 
şırıl akıyor. Bir üstlerindekiler, 
bir de heybelikleri var 
dünyalıkları. Heybenin bir 
gözündeki tahta çanta arada 
tıkırdıyor.

Belime sıkı tutun! 
Uyuma!

Bostanhk çayı ile çatak 
deresinin birbirine karıştığı 
yerdeki köprüden geçiyorlar 
şimdi. Oradan anlaşılıyor ki 
burası Haçin'dir. Her şey yerle 
bir olmuş. Kale kilisesi, 
Manastırın taş duvarları bile 
dinamitle un ufak oldu...

Derenin şırıltısından başka 
ses yok, ama İsmail'in kulak
larında sesler büyüyor, açılıy
or, çığlıklar oluyor. Manastırın 
oradan geliyor bu sesler... 
Alevler gökyüzünü kızıla 
boyuyor. Naime beline sıkı sıkı 
yapışmasa belki de düşecek 
İsmail. O günkü gibi... Bir 
asmanın dibinde kendinden 
geçtiği o günkü gibi yıkıla
cak...

İşte Haçin!
Neye yarar?
Bunca kan... Bunca acı...
İçine tükürdüğümün 

dünyası...

Haçin kurtuldu...
Bir Naime çıktı içerden. İki 

büyük kız daha vardı ama, 
onların adı sanı kalmadı.

Bir Naime...
Mürsel efendinin kızı...
Bir de ağıt kaldı o günler

den...
Dilden dile dolaşır hala...

Hacında kanı pazarı, 
Var mı kitapta yazarı?

Uyu Osman oğlum uyu 
Haçin oldu kanlı kuyu, 
Hücum ettik alamadık, 
Soyka kalsın Sultan suyu.

Mürsel efendinin kızı, 
Haktan kara yüzü, 
Ara kurşunu mu değdi? 
Anan kadanı alsın kuzul. 4

Osmanımı göğe attılar, 
Şüngüyü altına tuttular, 
Öldüğüme gam çekmiyom, 
Ah tenimize baktılar...

Baş katibi öldürdüler, 
Demir değneğinen düve 

düve,
Kürt Gencoyu yüzüyorlar, 1 
Özne gibi üve üve...

Çam sarıoğlu koca gavur, J 
Bebekleri kaynatıyor, 
Gün görmemiş hanımları, ; j 
Süngü ile oynadılar.

Devamı var..
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Sayfa 13

antibiyotik kullanmavıı
Depresyona karşı 

doğal çözüm
Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Klinik 
Bakteriyoloji ve 
Enfeksiyon 
Hastalıkları 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
İsmail Balık, antibiy
otiklerin virüslere 
hiçbir etkisi 
olmadığını vurgula
yarak, soğuk algın
lığı geçirenlerin 
kesinlikle antibiy
otik kullanma
malarını istedi.
Balık, Türkiye'de en 
çok tüketilen 
ilaçların başında 
antibiyotiklerin 
geldiğini belirterek, 
bakteriyel enfeksiy
onlara karşı etkili 
olan antibiyotiklerin, 
virüs kökenli soğuk 
algınlığı veya grip 
için kullanılmaya
cağını bildirdi.
Gereksiz antibiyotik 
kullanınca hem yan 
etkilere maruz 
kalındığını hem de

ekonomik kaybın 
ciddi boyutlara 
ulaştığını kaydeden 
Balık, "Gereksiz kul
lanımda, antibiyotik
lere vücut, direnci 
gelişir ve kullanıl
ması gereken 
hastalıklarda işe 
yaramaz hale gelir" 
dedi.
Antibiyotik kullanımı 
konusunda, hekim
ler kadar vatan
daşların da dikkatli 
olması gerektiğini 
ifade eden Balık, 

dünyada, antibiy
otikleri en gereksiz 
yere 
kullanan ülkelerin 
başında Türkiye'nin 
geldiğin.; söyledi 
Balık, "Diğer 
ülkelere bu açıdan 
fark atıyoruz. Yıllık 
ortalama 600 milyon 
dolar antibiyotik için 
boşuna ödüyoruz.
Getirdiği zararlı 
sonuçların maliyeti 
ne kadardır onu 
hesap etmek çok 
zor" diye konuştu.

Halk arasında "bin- 
birdelik otu" olarak 
da bilinen "kantaron 
otu" çayının doğal 
depresyon ilacı 
olduğu bildirildi. 
Antik çağlardan 
beri yara, yanık gibi 
deri lezyonlarında, 
mide ve bağırsak 
hastalıklarının 
tedavisinde etkin 
olarak kullanılan 
kantaron otu, son 
yıllarda antidep- 
resan özelliği 
nedeniyle orta ve 
hafif şiddetli 
depresyonların 
tedavisinde de 
kullanılmaya baş
landı. Aktarlardan 
kolayca temin 
edilebilen kantaron 
otu en çok çay 
olarak tüketili-yor. 
Asya'dan Amerika' 
ya kadar dünyanın 
pek çok ülkesinde 
doğal olarak yetişen 

Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

ve Ortaçağdan beri 
güvenle kullanılan 
bir bitki olan kan
taron, yapılan 
araştırmalara göre 
50'den fazla etken 
madde içeriyor. 
Kantaron hakkında 
yapılan araştır
malarda, bu bitkinin 
sentetik antidepre- 
san ilaçlarla benzer 
etkili olmasına rağ
men daha az yan 
etkiye sahip 
olduğunu ortaya 
konulduğunu 
belirten uzmanlar, 
kantaronun 
faydalarını şöyle 
sıraladı:
"Hafif ve orta şid
detteki depresyon
larda rahatlatıcı ve 
sakinleştirici etkisi 
bulunuyor. Korku, 
endişe, kaygı, umut
suzluk ve çaresizlik 
duygularının gider
ilmesinde yardımcı 

oluyor. Siyatik, 
eklem iltihabı ve 
pre-menstural kram
plar (adet öncesi 
ağrı ve sıkıntılar) 
giderilmesinde fay
dalı oluyor.
Safra salgısını 
uygun yönde etk
ileyerek sindirim 
sistemini rahat
latıyor.
Kronik yorgunluk 
sendromunda, 
uykusuzluk, 
menopoz döne
mindeki sıkıntı, 
stres ve gerginlik
leri gideriyor." 
Aktarlarda bir bağı 
ortalama 1 YTL'ye 
satılan kantoron 
otu, kolayca temin 
edilebilirken, aktar 
Erhan Değişmez, 
kantaron otunun 
daha fazla mide 
ülseri ve vücuttaki 
yaralar için sorul
duğunu kaydetti.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli 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 10 45
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 31

1

1

■

i Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

■ v 
w i m 

u
j û>

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 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
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Bursa'daki ectasy bağımlısı gencin, ibret verici oyBiS
> Ablz

yardım beklediğiniBursa'da, kendisini Küçükbahkh iaya£
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tedaviye götürmek 
için evine gelen 
ambulans ve polis 
ekiplerine biber 
gazıyla saldırıp, evin 
kapısına elektrik 
bağlayan bağımlı 
gencin arkasında dra
matik bir hayat 
öyküsü çıktı. 3 aydır 
eve almadığı anne, 
babası ve kardeşlerini 
ölümle tehdit eden 
Ecstasy bağımlısı 
genç, polislere 
saldırıp ortalığı bir
birine kattı.
Osmangazi İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Şehit Şerafettin 
Yılmaz polis ekibi ve 
112 Acil Servis ambu
lansı, savcılık ve 
valilikten gelen emir 
doğrultusunda uyuş
turucu bağımlısı 
Yaşar K.'yü tedaviye 
götürmek üzere

Mahallesi Kandil 
Sokak 18 numaradaki 
evine gitti.
Görevli polislere 
direnip biber gazıyla 
saldıran, evin giriş 
kapısına elektrik 
akımı veren Kömürcü, 
takviye ekipler gelene 
kadar çatılardan kaç
mayı başardı. Takviye 
gelen biber gazlı 
asayiş ekipleri, 
çevrede geniş güven
lik tertibatı alsa da, 
arka sokaktaki bir 
apartmana girip 
insanları korkutan 
Yaşar K. (22), kaç
mayı başardı.
Yaklaşık 20 kişilik 
polis ekibi, çatılarda 
K.'yü aradı. Evin gir
işinde kaçak elektrik 
akımı olması 
nedeniyle TEDAŞ, 
şahsın polislere biber 
gazıyla saldırması 
yüzünden de tazyikli

itfaiye ekibi çağrıldı. 
İBRETLİK ECSTASY 
VAKASI
Polis ekipleri, yak
laşık yarım saatlik 
operasyonun ardın
dan normale döndü. 
Basın mensupları, 
Yaşar Kömürcü'nün 
babası olan emekli 
fidanlık görevlisi 
Hamit Kömürcü'yü 
buldu. Kendi evine, 
hayırsız evladı yüzün
den 3 aydır gire
meyen eşi Güller K. 
ile birlikte akraba ve 
tanıdıklarının yanında 
kalan 63 yaşındaki 
Hamit K., oğlunun 
durumuna çok 
üzüldüğünü ve bir 
şey yapamadığını 
gözyaşlarıyla anlattı.

Sürekli dua ettiğini, 
oğlunun yakalanıp 
tedavi edilmesi ve 
daha sonra silah altı
na alınması için

kaydeden Hamit K. 
"Onun yakalan
masını, tedavi 
edilmesini istiyo
rum. Hap kullanıy
ordu, annesini 
dövüyordu. Geçen 
sene Devlet 
Hastanesinde bir 
süre tedavi gördü. 
İyi oldu ama kötü 
arkadaşları yine 
bu hale getirdiler. 
3 aydır kendi 
evime gelemiyo
rum. Bütün aileyi 
dağıttı, ev ona kaldı* 
dedi.
Kardeşi Yavuz da 
polis ve ambulans 
ekiplerinin operasy
onunda evin yanın
dan ayrılmadı. Ancak 
ağabey Yaşar K.'nün 
kardeşini ve diğer 
ağabeylerini de işyer
lerine ve evlerine 
giderek bıçakla tehdit 
ettiği, bu yüzden

onların da Bursa yı 
terk ettikleri öğrenildi. 
Yaşar K.'nün yakalan
ması durumunda, 
polise mukavemet ve 
biber gazlı saldırı 
gerekçesiyle hakkın
da adli işlem yapıla
cağı, daha sonra 
tedavisinin ardından 
vatani görevi için 
Askerlik Şubesi'ne 
teslim edileceği 
öğrenildi.
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Bahkpazarı 1 Nolu Cad. No:87 
(Balıkpazarı Cami karşısı) 
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Tel: 0.224 513 65 28
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Gemlik’te poya ve dekorasyon işleri ile uğraşan Doğan O, kayınbiraderi tarafından bacağından vuruldu

Eniştesini pompalı ile yaraladı
Ablasını sık sık dövdüğü için eniştesi Doğan Ö ile tartışan M.A(24) alkollü eniştesini pompalı tüfek ile 
ayağından yaraladı. Yaralı Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Haberi sayfa 2’de
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TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

25 YKr. (250.000 TL.)

Devlet okulları 
bilgisayara boğacak 
Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım 
yenj öğretim döneminde okullara 
400 bin bilgisayar gönderileceğini 
açıkladı. Yıldırım, 250 bin bilgisa
yarın devlet tarafından alındığını, 
geri kalan 150 bin adetini ise hayır
sever işadamları tarafından alı
nacağını söyledi. Haberi sayfa 8’de

Demokratik Sol Parti’nin Bursa yeni İl Başkanı Hüseyin Kul, İlçe yöneticilerini ziyaretinde konuştu:

“Küskünleri DSP’de buluşturacağız”
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ermeni Konferansı
Tarih, yaşanmış olayları yer, zaman ve ad 

göstererek inceleyen bir bilim dalıdır.
Her toplumun kendi tarihi vardır.
Yazının icadından sonra, insanoğlu yaşadık- 

lannı duvarlara, deri üzerine, kile kağıdı bulduktan 
sonra da kağıda yazmıştır.

Günümüzde teknoloji ilerlediği için yazılımlar 
bilgisayardan dijital oltamda da yazılmakta..

1299 yılında kurulan OsmanlI Devleti, 1920'de 
yıkıldı.

Orta Asya’dan Anadolu topraklarına gelerek 
devlet kurduktan sonra, askeri ve ekonomik gücü 
ile bir yandan Fas’a, bir yandan Yemen’e, bir yan
dan Avrupa’nın ortalarına kadar uzandı.

Altı yüzyıl devlet olarak ayakta kalan pek az 
ülke vardır.

Bu kadar büyük karaparçasına hükmeden bir 
devlet her zaman yönetilmemiştir.

imparatorluğun egemenliğinde yalnız 
Anadolu’da bile devletin asıl halkı olan Türklerle 
birlikte asırlaca başka azınlıklarda yaşamıştır. ■

OsmanlI yükselirken, güçlü yöneticilerle yük
selmiştir.

İmparatorluk, Avrupa’daki demokrasi, özgürlük 
ve bağımsızlık hareketlerinin artmasından sonra 
Anadolu topraklan dışında toprak kaybederken, 
içte de dış devletlerin kışkırtması ile İsyanlar 
yaşamıştır.
ıT Osmanlı Rus savaşından sonra, Ermenilerin 
Türklere karşı giriştikleri olaylar ve sonrası 
Anadolu topraklarından sürülmeleri sırasında 
yaşan olaylar siyâsi malzeme yapılmaktadır.
j. Bu olayları devlet hep örtmüştür.
<*’ Şimdi, İlk kez, cesurca, bilim adamlan bir kon
feransta konuyu masaya yatırmışlardır.

Konferanstan ne çıkacağı bilinmeden aynı kafa 
konferansı engellemeye çalışıyor.

Tarihsel gerçeklen İncelemek tarihçilerin işidir.
0 nedenle sonuçlar istemediğimiz gibi de olsa 

buna katlanmayı bitimliyiz.

Demokratik Sol Parti Bursa İl Başkanlığı’na getirilen Hüseyin Kul, Gemlik İlçe 
Örgütü’nü ziyaretinde partilerinden uzaklaştırılanları DSP’ye çağırırken, ilçe ve 
il kongrelerinin demokratik bir şekilde yapılacağı müjdesini verdi. Kul, İlçe 
Başkanı Hüseyin Poyraz’a “İstediğin kadar partiye üye kaydı yapabilirsin” dedi.
Bir süre önce 
Demokratik Sol Parti 
İl Örgütü’nden 
uzaklaştırılan ancak, 
daha sonra tekrar 
partiye alınan ve İl 
Başkanlığı’na getirilen 
Hüseyin Kul, ilçe 
ziyaretlerinin ilkini 
Gemlik’ten başlattı. 
Kul, Gemlikli partililer 
ile yaptığı görüşmede, 
"Eski arkadaşlarımızı 
yeniden kazanarak, 
partimizi eski günlerine 
geri döndüreceğiz. 
Küskünlükler kalkacak, 
onları dışlamanın 
partiye zarar verdiğini 
herkes gördü" dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Uranla, Körfez’i 
araştırıyor

Marmara Denizi’ndeki fay hatları üzerine 
bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla 
Türkiye'ye gelen Italyan "Urania" adlı 
araştırma gemisi, Gemlik Körfezi'nde 
araştırmalarını sürdürüyor Gemlide, 6 
kişilik ekip çalışıyor. Haberi sayfa 2’de

Yaşlı sorunlarına 
çözüm aranıyor

AK Parti’nin Türkiye'nin 81 ilinde Yaşlı 
Koordinasyon Merkezleri kurduğunu 
belirten AK Parti İzmir il Başkanlığı Yaşlı 
Koordinasyon Merkezi (YKM) Sorumluları 
Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Nükhet Hotar Göksel, 
olaya kesinlikle bir siyasi amaç olarak 
bakmadıklarını söyledi. Haberi sayfa 9’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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M* Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Kuşlar doğru söylüyor.. 
Ama acı veriyor.

Gün içinde yaşanan öyle olaylar var ki. insanın 
I kanını donduruyor..

Bazı olaylar da var ki, insanın içini burkuyor, 
gözünü nemlendiriyor.

Önceki gün Ziraat Bankası aracılığıyla gönde 
rilen bir mektupdan çıkan broşürde yazılanlar da 
öyle;

“Açlıklarını unutsunlar diye çocuklarını er 
kenden uyutan anneler varmış...”

Kim söylemiş: Kuşlar..
Ah bu kuşlar gerçekleri hemen de insanın 

yüzüne vuruyorlar..
Ama anlayan kim..
Hacı Murat yüz surat.
Ar damarı çatlamış bir kere.
Üç bir yanı denizlerle çevrili, derelerinden şırıl 

şırıl sular akan, bolluk ve bereket ülkesi güzel 
yurdum insanının düştüğü duruma dikkat ediniz.

Annenin ıstırabını siz de yüreğinizde hissede
biliyor musunuz ?

Eğer hissedebiliyorsanız siz hala insansınız.
Sizdeki duygulardan ülkeyi yönetenlerde de 

olsa..
Onların da içi burkulsa..
Ülke ne yazık ki her geçen gün açlığa, 

sefalete, ahlaksızlığa doğru sürükleniyor.
Ülkeyi yöneten siyasi otorite ar, namus,din 

iman ayaklarıyla ülkenin ipini çekiyor.
Geleceği yok ediyor.
Özelleştirme adı altında sürdürülen “talan”

। politikası, ulusal kalkınmanın önüne set oluyor.
। Güya şeffaf biçimde gerçekleştirilen ihale
। düzeni, al gülüm ver gülüm boyutunda seyredi 

yor.
Kutmanlar, Oferler, Albayraklar, Morbayraklar 

elele ülke sefalete..
Söylenenlere ve yazılanlara bakılırsa, 
Enflasyon düşük seyrediyor..
Borsa aldı başını gidiyor.
Otomobil satışları patladı..
Konut desen ha keza..
Ama kuşlar öyle demiyor..
Ne diyor:
Vatandaş aç..
İşsizlik diz boyu..
Adı büyük üniversitelerin mezunları iş diye 

kıvranıyor.
Ekonomide esen bahar rüzgarları vatandaşın 

içini cebini ısıtmıyor.
Bir terslik var...
Olmalı da..
Bilinmeyen ya da bizlerin fark edemediği bir 

şeyler var..
Aysbergin görünen yüzü iyi..
Görünmeyen ya da saklanan yüzünde durum 

ne alemde..
Gerçi;
Ödenmeyen krediler, protesto olan senetler, 

karşılıksız çeklerden bahsediliyor.
Kırmızı kartlı insan sayısının her geçen gün 

arttığı yazılıyor.
Demek ki alan çok..
Veren yok..
Almadan vermek..
Nereye kadar ?
Bir çok krizin altından kalktık.."
Depremi de hallettik.
Ama bu sefer...
Allah Korusun..
Yazdıysa bozsun..

Eniştesini pompalı 
ile yaraladı

Ablasını sık sık dövdüğü için eniştesi Doğan Ö ile tartışan M. A(24) 
alkollü eniştesini pompalı tüfek ile ayağından yaraladı. Yaralı 
Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ .

Gemlik'te, boya 
ve dekorasyon 
işleri ile uğraşan 
Doğan Ö. (40) 
kayınbiraderi 
M.A. (24) tarafından 
pompalı tüfekle 
bacağından 
vurularak 
yaralandı.
Önceki gün,

meydana gelen 
olayda silah 
sesini duyunca 
harekete geçen 
polis ekipleri, 
olayın zanlısı 
olduğu iddia 
edilen M.A.'yı 
kısa süre sonra 
suç aleti ruhsatsız 
pompalı tüfekle 
yakaladı.

Yaralanan 
Doğan Ö. olay 
yerine gelen 112 
ambulansı tarafın
dan Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Aşırı alkollü 
olduğu iddia 
edilen şahsın 
hayati

tehlikesinin 
bulunmadığı 
bildirildi.
Gözaltına 
alınan zanlı 
M.A.'nın, 
eniştesini, 
ablasıyla sık 
sık kavga ettiği 
için vurduğunu 
söylediği 
ileri sürüldü.

Uranla, Körfezi inceliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Marmara 
Denizi'ndeki fay 
hatları üzerine 
bilimsel çalışmalar 
yapmak amacıyla 
Türkiye'ye gelen 
İtalyan "Urania" 
adlı araştırma 
gemisi, Gemlik 
Körfezi'nde 
araştırmalarını 
sürdürüyor.
Edinilen bilgilere 
göre, Marmara 
Denizi'nin kıta 
sahanlığı 
bölümünün 
depremsellik 
yönünden 
incelemelerini 
yapan gemide, 
İstanbul Teknik 
Üriiversitesi'nden 
6 kişilik ekibin

çalıştığı öğrenildi. 
Proje Genel 
Koordinatörlüğünü 
İTÜ Maden 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof Dr. 
Naci Görür'ün

yaptığı "Urania" 
gemisindeki 
incelemeye;
İTÜ, İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi, MTA 
Genel Müdürlüğü

ve Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı 
Seyir Hidrografi ve 
Oşinografi Dairesi 
Başkanlığı'nın da 
destek verdiği 
bildirildi.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, 

Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
•Adrasj vSD/Js Merkaad 
-Kerii d 33- •£3BjWL1X 

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

PAZARLAMACI 
ELEMAN ARANIYOR

Zeytin sektöründe 
Gemlik dışında pazarlamacılık yapabilecek 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR 

MAAŞ + PRİM
GSM : (0.555) 563 18 90j
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Demokratik Sol Parti’nin Bursa yeni il Başkanı Hüseyin Kul, İlçe yöneticilerini ziyaretinde konuştu:

Demokratik Sol Parti Bursa İl Başkanlığıma getirilen Hüseyin Kul, Gemlik İlçe Örgütü’nü ziyaretinde parti
lerinden uzaklaştırılanları DSP’ye çağırırken, ilçe ve il kongrelerinin demokratik bir şekilde yapılacağı 
müjdesini verdi. Kul, İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz’a “İstediğin kadar partiye üye kaydı yapabilirsin” dedi.

Seyfettin SEKERSÖZ

Bir süre önce 
görevden alınan 
DSP İl Başkanlığı için 
atama ile göreve 
getirilen Hüseyin 
Kul, Gemlik İlçe 
Yönetimini ziyaretinde 
partililere mavi 
boncuk dağıttı. 
Kendisinin 3 yıl 
önce DSP'den 
uzaklaştırılarak, 
yasaklı konumuna 
getirildiğini 
söyleyen Kul, 
DSP'de bundan 
böyle atama 
devrinin 
kapanacağını, 
seçimlerin isimlerine 
layık demokratik 
şekilde yapılacağı 
müjdesini verdi. 
Göreve atama ile 
gelen İl Başkanı 
Hüseyin Kul ile 
yönetimi, İlçe 
Başkanı Hüseyin 
Poyraz ile eski 
ve yeni partililer 
tarafından 
karşılandılar.
Atama yazısının 
kendilerine ulaştığı 
5 Eylül'den bu 
yana ilk kez ilçe 
ziyaretini Gemlik'e 
yaptıklarını 
söyleyen yeni il 
Başkanı Hüseyin 
Kul, yapacakları 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.
Kul, DSP'den 
çeşitli nedenlerle 
uzaklaştırılan 

eski partililerin 
arasında kendisinin 
de bulunduğuna 
dikkat çekerek, 
"Eski arkadaşlarımızı 
yeniden kazanarak 
partimizi eski 
günlerine geri 
döndüreceğiz. 
Küskünlükler 
kalkacak, onları 
dışlamanın partiye 
zarar verdiğini 
herkes gördü" 
şeklinde konuştu. 
Ülkenin hem 
ekonomik hem de 
idari bakımdan 
kötü günlere 
gitmekte olduğunu 
belirten Kul, 
"Yeniden silkinip 
Kuva-yi Milliye 
ruhunun geri 
gelmesi gerekiyor. 
Ülke çıkarlarını 
peşkeş çekenler 
topraklarımızı 
yabancılara 
pazarlayarak 
açıkça ortaya 
koymaktalar.
DSP için yazılan 
senaryolar partimizi 
yıkmak için 
yapılmıştır. Okuma 
alışkanlığı olmayan 
halkımıza gerçekleri 
yüz yüze anlatarak 
vakit geçirmeden 
toparlanmanın 
zamanı geldiğini 
söyleyeceğiz" dedi. 
Üç yıldan bu 
yana yasaklı 
olduğunu ancak 
partisi için 
her tür çalışmanın

içinde yer aldığını 
söyleyen Kul, 
"Kişiyi sevmeyebiliriz, 
ancak onların partili 
oylarına ihtiyacımız 
var, biz doğru olanı 
yaparak halkımızın 
güvenini tekrar 
kazanacağız." 
şeklinde konuştu.
DSP'de köklü 
değişikliklerin 
yapılacağı 
sinyalini de 
veren Kul,

"İlçe başkanı 
sorumluluğunda 
istenilen kadar üye 
yapılabilir. Seçimler 
artık demokratik 
ortamda yapılacak. 
Bu güne kadar 
sesimizi din
letemedik, 
bizi kimse 
dinlemedi ancak 
bundan sonra 
gerçek DSP'lilerin 
istedikleri 
olacaktır" dedi.

DSP’nin yeni İl Başkanı Hüseyin Kul, Gemlik İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz’a “İstediğin kadar üye yaz" dedi.

Artivin’in Ardanuş 
ilçesinden hasta 
iki çocuğu için 
yollara düşen 
acılı baba 
Gemlik’lilerden 
de yardım iste
minde bulundu. 
Geçtiğimiz 
günlerde Gemlik’e 
gelen ve biri 
karaciğer hastası, 
diğeri kemik 
erimesi hastası 
olan iti çocuğuna 
yardım isteyen acılı 
baba Kaymakam 
Mehmet Baygül’e 

çıkarak 
çocuklarının 
durumunu anlattı. 
Kaymakam 
Baygül, ikamet 
ettiği ilçedeki 
Sosyal 
Yardımlaşma 
Vakfı’ndan 
kendilerine yardım 
yapılabileceğini 
söyledi.
150 YTL destek 
yardımı alan 
acılı baba, 
Gemliklilerin de 
kendisine 
yardım etmesini 

isterken, 
Yardımlaşma 
Vakfı’ndan 
yapılan yardımların 
tedeviye yeterli 
gelmediğini, 
70 bin YTL’ye 
ihtiyaç olduğunu 
söyledi.
Mali durumları 
iyi olanların 
Allah Rızası için 
kendine yardım 
etmesini isteyen 
baba, parayı 
bulana kadar 
yurdu dolaşacağını 
da söyledi.
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Zeytinspor çıtayı yükseltiyor
Çeşitli branşlarda 
gençlere spor 
yapma olanağı 
sağlayan Zeytinspor, 
Bayanlarda 
Türkiye Üçüncü 
Ligine hazırlanıyor. 
Kasım ayında 
başlayacak olan 
(TBBL) Türkiye 
Bayanlar Basketbol 
Ligi'ne katılacak 
olan Zeytinspor'da 
hedeflerinin 
büyük olduğunu 
söyleyen kulüp 
başkanı İhsan 
Ünlü, başarılı 
çalışmalarına bir 
yenisini eklemek için 
çıtayı yükselttiklerini 
söyledi.
Beden Eğitimi 
Öğretmeni Tuğan 
Büyükbaşaran'a 
emanet edilen 
Bayan Basketbol 
Takımı birkaç

takviyenin 
dışında tamamen 
Gemlikli 
sporculardan 
oluşuyor.
Kapalı Spor 
Salonunun 
olmayışını büyük 
bir dezavantaj 
olarak gören 
Ünlü, "Çeşitli 
branşlarda faaliyet 

gösteren sporcu
larımızın maçlarını 
dışarda oynamaları 
bizi üzüyor" dedi. 
Gemlik'te 
amaçlarının 
zoru başararak 
gençlere spor 
yapma olanağı 
yaratmak olduğunu 
dile getiren Ünlü, 
Kasım ayında

başlayacak 
Bayanlar Üçüncü 
Basketbol
Liginde rakiplerinin 
Galatasaray, 
Bakırköyspor, 
Suadiye, Moda, 
İstanbul Incirlispor 
ile Bursa 
Büyükşehir 
Belediyespor 
olduğunu 
açıkladı.
Zeytinspor Kulüp 
Başkanı İhsan 
Ünlü, zor şartlarda 
yürüttükleri 
sportif faaliyetlerde 
destek 
alamadıklarını 
belirterek, 
"Gençlerimize 
spor yapma 
olanağı yaratıyoruz 
ancak sporsever 
iş adamlarımızdan 
hiçbir destek 
alamıyoruz" 
şeklinde konuştu.

Yayalara] 
saygımız yok

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Günlük yaşamların
da ihtiyaçlarının 
büyük bölümünü 
araç kullanarak 
geçirenlerin yayalara 
önem vermedikleri 
fotoğrafta görüldüğü 
gibi ortaya çıkıyor. 
Günün akşam 
saatinde işlerinden 
evlerine dönmekte

olan yayalar, 
kaldırımları işgal 
eden araçlar 
nedeniyle yola 
inmek durumunda 
kalıyorlar.
Yol kenarına park 
etmek yerine 
kaldırıma çıkarak 
burayı kapatma 
gereği duyanlara 
ise çare 
bulunamıyor.

ENEN İre Hata
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları

* ip A ğ
* Fanya
* Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
* z Kürek

Çapa
v* Macun
v* Galvenizli çivi

TMC sintine pompası

* ve(tiğermakemelerilelıiımetini^e)iiı

Öğretmenlik Kariyer 
Basamaklarında 
YükselmevSınavı- 
Uzman Öğretmenlik 
için 12 Eylül'de 
başlayan başvuru 
süresi, 30 Eylül 
Cuma günü 
sona erecek. 
Sınava başvurular, 
internet üzerinden 
yapılacak. Sınava 
ilişkin bilgiler, 
başvuru koşullan ve 
elektronik başvuru 
formu, 
"http://personel. 

meb.gov.tr" ve 
'http:Zilsis.meb.gov.tr" 
internet adreslerinde 
yayınlanan 
Öğretmenlik 
Kariyer 
Basamaklarında 
Yükselme Sınavı- 
Uzman Öğretmenlik 
Kılavuzu'nda 
yer alıyor.
Sınava 
başvurabilmek için 
halen eğitim ve 
öğretim hizmetleri

sınıfında öğretmen 
unvanlı kadrolarda 
bulunmak, en az I 
isans mezunu olmak 
ve adaylık dönemi 
hariç öğretmenlikte 
7 yıl kıdemi 
bulunmak 
gerekiyor. 
Öğretmenler sınav 
ücreti olarak Halk 
Bankası, Vakıflar 
Bankası, Ziraat 
Bankası veya 
Yapı ve Kredi 
Bankası'nın 
şubelerinden 
birine T.C. kimlik 
numaralannı ve 
isimlerini söyleyerek 
30 YTL ödeyecekler. 
Sınav, 27 Kasım

2005 tarihinde 81II 
merkezinde tek 
oturumda 
gerçekleştirilecek. < 
Sınav, 09.30'da 
başlayacak ve 
3 saat sürecek. 
Adaylara çoktan 
seçmeli test yön
temiyle 180 soru 
yöneltilecek.
Sınavda öğretmenlere, 
Türkçe, pedagojik 
formasyon, genel 
kültür, Milli 
Eğitim mevzuatı, 
eğitim yönetimi ve 
sistemi ile ilgili 
temel bilgilerden 
olmak üzere 
4 test uygulanacak»

0 İMLİK

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

http://personel
meb.gov.tr
http:Zilsis.meb.gov.tr
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Palamut hamsiyi unutturdu
Palamut balığnın tanesi 2.5 ile 5 YTL arasında satılıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Eğlence çukurda bitti
Kız arkadaşıyla eğlenceden dönen gencin kullandığı oto
mobil, aşırı hız ve alkol nedeniyle 4 metre derinlikteki 
inşaat çukuruna düştü. Kazada şans eseri ölen olmadı.

Marmara denizindeki 
palamut bolluğu 
balıkçı tezgahlarına 
canlılık getirirken 

vatandaşın da 
yüzünü güldürüyor. 
Tanesi 2.5 ile 5 YTL 
arasında satılan 
Palamut balıkları 
dar gelirli vatan

daşların et ihtiyacını 
rahatlıkla karşılıyor. 
Karadeniz'den 
getirilen Palamutların 
yanı sıra Marmara 
denizinde bolca

avlanan Palamut 
balığı fakirin 
vazgeçemediği 
Hamsiyi 
unutturmuş 
durumda.

Yargı kararıyla durdu
rulan Acemler 
Köprülü Kavşağı 
inşaatı az kalsın 
iki gence mezar 
olacaktı. Kız 
arkadaşıyla önceki 
gece eğlenceden 
dönen alkollü gencin 
kullandığı otomobil 
kavşak inşaatı için 
açılan çukura uçtu. 
Geç saatlere kadar 
eğlenen Eser 
G. (26) ve Ayla 
Güzererler (27), 
saat 01.00 sıralarında 
İhsaniye'ye gitmek 
için yola çıktı.
Eser G.'nin kullandığı 
16 K 9630 plakalı 
otomobil aşırı hız 
ve alkolün de 
etkisiyle Acemler 
Kavşağı için açılan 
4 metre derinliğinde
ki çukura uçtu. 
Kazayı gören 
vatandaşların ihbarıy
la olay yerine gelen 
polis, Ayla 
Güzererler'i, inşaat 

demirlerinin 
üzerinde duran 
otomobilden çıkardı. 
Bacağından yara
landığı belirlenen 
genç kızı çukurdan 
çıkarmak hiç de 
kolay olmadı. 
Önce çukura bir 
merdiven indirildi. 
Güzererler, 
merdivenden 
çıkamayınca bu 
kez bir polis memuru 
genç kızı sırtına alıp, 
ambülansa 
kadar taşıdı. 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan 
Güzererier'in 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Polis yetkilileri 
kazayla ilgili 
soruşturma 
yürütürken, 
gözaltına alınan 
sürücünün 96 
promil alkollü 
olduğu belirlendi. 
BHA
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Gemlikspor; 3 Orhangazi Yeniköyspor
Seyfettin SEKERSÖZ

12-14 yaş grubu 
son maçına 
çıkan Gemlik 
spor, sahasında 
Orhangazi 
Yeniköy'e 4-3 

yenilerek hayal 
kırıklığı yarattı. 
Maçın henüz 2. 
nci dakikasında 
ani gelişen 
atakta golü 
kalesinde 
bulan

Gemlikspor 
1-0 yenik duru
ma düşmesine 
rağmen arka 
arkaya attığı 
gollerle ilk yarıyı 
3-1 önde kapadı. 
İkinci yarıya fark 
için çıkan 
Gemlikspor, 
müdafasında 
yaptığı büyük 
hatalarla 2 gol 
yiyince durum 
3-3 oldu. Konuk 
ekip Yeniköy 
33. dakikada 
kazandığı 
penaltı atışından 
yararlana
mazken 51. 
dakikada 
4-3 öne geçti 

ye maçı kazan-

masını bildi. 
Saha : Gemlik 
Hakem : 
Mustafa Kılıç 
(***) , 
GEMLIKSPOR : 
Şükrü (**) 
Uğurkan (*) 
Mustafa (*) 
(Veysi) Selami 
(*) Galipcan (*) 
Metin (**) (Evren 
) Mustafa (*) 
Gökhan (**) 
(Emre **) Tolga 
(**) Caner (***) 
Mert (*) 
ORHANGAZİ 
YENİKÖYSPOR : 
Güray (**) Fehmi 
(**) Emre (**) 
Soner (*) 
(Furkan “) Emir 
(**) Mert (***) 
(Cihan ) Adnan 
(“) Gürkan (***) 
Semih (**) Anıl 
(*) (Birol) 
Ongun (*) 
Goller: Dk. 10 
Tolga Dk. 12-18 
Caner 
(Gemlikspor) 
Dk. 2-51 Mert 
Dk. 24 Adnan 
Dk. 28 Gürkan 
(Yeniköy)

Orhangazispor: 0 Sakaryaspor: 4
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Atatürk 
Stadında oynanan 
DSGL (Deplasmanlı • 
Süper Gençler Ligi) 
de konuk 
Sakaryaspor 
Orhangazispor'u 4-0 
yenerken zorlanmadı. 
Maça hızlı başlayan 
konuk Sakaryaspor, 
ilk dakikadan itibaren 
Orhangazi kalesinde 
gol aradı. Sakarya'lı 
gençler 12'de

Kadri, 18'de Hüseyin 
ve 21. dakikalarda 
Mustafa'nın attığı 
gollerle ilk yarıyı 
3-0 önde kapadılar. 
İkince yarıya yine 
atak başlayan ve 
Orhangazispor'a 
atak yapma 
şansı tanımayan 
Sakaryaspor 86. 
Dakikada Semih'le 
durumu 4-0'a 
getirerek maçı 
rahat kazanması 
bildi.

Saha : Gemlik 
Atatürk 
Hakemler: 
Mehmet Efe (***) 
Ersan Yapça (***) 
Ferhat Kabaçah (***) 
Orhangazispor : 
İsmail (*) Evren (*) 
Ahmet (*) Şafak (**) 
Cevher (**)' Erdem (**) 
Serkan (*) (Sezer) 
Melih () Halil (*) 
Fırat (**) Murat (*) 
(Hakan *) 
Sakaryaspor : Kerem 
(**) Adil (**) Mehmet 
(***) Hüseyin (***) Ali 
Şan (***) Gökhan (***) 
Orhan (**) Engin (**) 
(Görkem ) Mustafa (*) 
(Polat) Özgün (**) 
Kadri (***) (Semih **) 
Goller : Dk. 12 Kadri, 
Dk. 18 Hüseyin, Dk. 
21 Mustafa, Dk. 86 
Semih (Sakaryaspor) 
Kırmızı Kart: 
Dk. 64 Şafak 
(Orhangazispor)
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Özelleştirme mağduru işçilere fırsat Oğraııcfa torocıltt tığ atladı
özelleştirme 
uyglamaları nedeniyle 
işsiz kalanlardan, 
kamu kurum ve kuru
luşlarında geçici 
olarak çalışmak 
isteyenlere bu yı 
sonuna kadar 
başvurabilme hakkı 
tanındı. Bu yolla 
çalıştırılacak geçici 
personelde aranan 
koşullar da esnetildi. 
Bakanlar Kurulu’nun, 
özelleştirme uygula
maları sonucunda 
işsiz kalan işçilerin 
diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarında geçici 
personel statüsünde 
istihdam edilmelerini 
düzenleyen karar
namelerde yaptığı 
değişiklik Resmi 
Gazete'de yayımlandı. 
Yapılan düzenlemeyle 
Özelleştirme İdare- 
si'nin iştirakler hariç 1 
Ocak 1992 ile 20 Eylül 
2004 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 
özelleştirme uygula
maları nedenivle is 
akdi, kamu veya özel 
sektör tarafından fes
hedilenlerden, gerekli 
belgelerini 31 Aralık 
2005’e kadar 
Özelleştirme İdare- 
si’ne teslim edenler, 
çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşlarında geçici

personel statüsünde 
istihdam edilecekler. 
Ancak özelleştirme 
sonucunda işsiz kalıp 
daha sonra emekli 
olanlar bu haktan 
yararlanamayacak. 
Daha önce Söz 
konusu tarihler 
arasında 
özelleştirmeler 
nedeniyle işsiz kalan
ların kamuda geçici 
personel olarak istih
dam edilebilmeleri 
için 20 Eylül 2004 tari
hinden sonra 60 gün 
süre tanınmıştı ve bu 
süre 20 kasım 2004’te 
dolmuştu.
Yapılan düzenlemeyle 
özelleştirme mağ
durlarına kamuda 
geçici personel olarak 
çalışmak üzere yeni 
bir şans daha 
tanınırken, bu person
elde aranacak 
koşullarda da değişik
lik yapıldı. Geçici 

olarak çalıştırılacak 
özelleştirme mağ
durlarının en az 
"ilkokul mezunu" 
olmaları koşulu 
kaldırılarak okuryazar 
olmaları koşulu getir
ildi. Ayrıca, "taksirli 
suçlar hariç ağır 
hapis veya 6 aydan 
fazla hapis ya da 
affa uğramış olsalar 
bile Devletin şah
siyetine karşı işlenen 
suçlarla, zimmet, ihti
las, irtikap, rüşvet, 
hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahteci
lik, inancıı kötüye kul
lanma, dolanlı iflas 
gibi yüz kızartıcı 
suçlarla, kaçakçıkk, 
resmi ihale: ve alım 
satımlara fesat 
karıştırma, Devlet sır
larını açığa vurma 
suçlarından: dolayı 
hükümlü bulunma
mak" koşulu da 
kaldırıldı.

Kimi uyanık öğrencil
er, Bilgi Edindirme 
Yasası’ndan yararla
narak, ödevini Milli 
Eğitim Bakanlığı 
çalışanlarına yap
tırırken, internetten 
kopyala-yapıştır 
yapanlar çoğaldı. 
Geçtiğimiz eğitim 
öğretim yılı içinde 38 
bin öğrenci 2003 yılın
da çıkan Bilgi 
Edindirme 
Kanunu’ndan yarar
lanmak istedi.
Bakanlığı mail yağmu
runa tutan öğrenci
lerin soruları ise hayli 
ilginç oldu.
Kimisi kolayca ezber
lenecek bir şiir 
isterken, kimisi de 
yazarların kitap 
özetlerinin çıkarılması 
talebinde bulundu. 
Birim çalışanları 
günde 300 soru 
geldiğini belirterek, 
“Çoğunluk ödev 
konularını istiyor" 
dedi. Öte yandan, 
internetten arama 
motorları aracılığıyla 
her türlü bilgiye 
ulaşan öğrenciler, 
aynı zamanda kolay
cılığı da öğrendiler. 
Eğitim Sen Genel 
Başkanı Alaaddin 
Dinçer, kopyacılığın 
yaygın olduğu bir 
ülkede öğrencilerin

de bundan etk
ilendiğini, ödevlerin 
bu şekilde yapıldığını 
söyledi.
Anadolu Eğitim-Sen 
Genel Başkanı Cansel 
Güven, öğrencilerin 
ödevlerini bilgisayar 
çıktısı yerine el 
yazısıyla hazırla
malarının sağlanması 
halinde bu sorunun 
aşılabileceğini 
söyledi.
Günde 300 mail 
gidiyor 
Öğrencilerin Milli 
Eğitim Bakanlığı bilgi 
edinme birimine 
yönelttikleri ödev 
konularından bazıları 
şöyle:
Türkiye’nin ithal ettiği 
ürünler, mallar, 
eşyalar hangileridir? 
Kümes hayvanlarının 
üremeleri ile ilgili bilgi 
verir misiniz?
Fransız Edebiyatı’nın

Türk Kültür ve 
Edebiyatı’na etkileri 
nelerdir? Bilgi gön
derir misiniz?
Orhan Pamuk’un bir 
kitabının özetini 
istiyorum?
Gülümseten sorular 
Bana öğretmenim 
hakkında bilgi vere
bilir misiniz? (Öğret
meninin kimliği 
hakkında bilgi verme
den)
Ben bir cafe-bar aça
cağım. İzlemem 
gereken yasal 
prosedür nedir?
Eski Başbakan Bülent 
Ecevit’in öğrenim bil
gileri ve üyesi olduğu 
dernek ve örgütlerin 
adını istiyorum?
Tavukların horozsuz 
yumurta yapmaları 
nasıl oluyor?
Bu sene sizce kim 
şampiyon olur?

MıM ihez Çince eğilim programı Yeni virüs alarmı

Türkiye’de ilk defa 
Okan Üniversitesi’nde 
Çince Mütercim 
Tercümanlık 
Programı açılıyor. 
35 öğrenci alacak olan 
Çince Mütercim 
Tercümanlık 
Programı’nın 
büyük ilgi görmesi 
bekleniyor.
Geçtiğimiz aylarda, 
Çince Mütercim 
Tercümanlık 
Programı’nın açılması 
kapsamında Çin Halk 
Cumhuriyeti, Beijing 
Language and Culture 
University ile Okan 
Üniversitesi arasında, 
öğretim üyesi ve 
öğrenci değişimini de 
kapsayacak şekilde 
işbirliği protokol çalış
ması başlatılmış ve 

üzerinde 
anlaşma 
sağlanan 
protokol 
metni, 
YÖK’ün 
onayından 
geçerek 
kesinlik 
kazanmıştır. 
2005-2006 
eğitim ve 
öğretim 
yılında ek 
kontenjan
dan öğrenci 
alacak olan Çince 
Mütercim Tercümanlık 
Programı öğrenci 
sayıları açıklandı; 
Çince Mütercim 
Tercümanlık Programı 
kontenjan .35 kişi 
30 kişi ücretli 
3 kişi %50 burslu

2 kişi %100 burslu 
Ayrıca 02-03 Aralık 
2005 tarihleri arasında 
İstanbul’da Okan 
Üniversitesi’nin 
katkıları ile Çin’den 
gelen Kobilerin temsil
cilerinin de hazır 
bulunacağı bir 
Kobi buluşması______  

gerçekleştirilecektir. 
Türk -Çin Kobileri’nin 
Ortak İş Platformu 
Toplantısı, İstanbul 
Movenpick Otelde 
gerçekleştirilecektir. 
Toplantıya 200 
kişinin katılımı 
beklenmektedir.

Bilgisayarla ilgili 
güvenlik şirketleri, 
internet kul
lanıcılarını yeni bir 
bilgisayar virüsüne 
karşı uyardı. Kimin 
yazdığı henüz tespit 
edilemeyen ’Bagle' 
isimli virüs, bilinen 
bütün güvenlik pro
gramlarını devre dışı 
bırakıyor.
Kimin yazdığı henüz 
tespit edilemeyen 
"Bagle" isimli yeni 
bir virüsün, bilinen 
bütün güvenlik pro
gramlarını devre dışı 
bıraktığı ve güvenlik 
hizmeti veren sitelere 
girişi engellediği 
bildirildi.
Antivirüs yazılım şir
ketleri MacAfee 
tarafından "Bagle.cd" 
ve Trend Micro 
tarafından "Bagle.da" 
olarak isimlendirilen 
virüsün, kısa sürede 

çok sayıda bilgisa
yarı etkilediği ve etk
ilemeye de devam 
ettiği kaydedildi. 
Elektronik posta 
yoluyla yayılan virüs, 
"New Price" başlığı 
altında sıkıştırılmış 
olarak ”price.zip" ve 
türevleri olarak kul
lanıcılara kendini 
gönderiyor.
Virüs bilgisayara 
bulaştığı anda güven
likle ilgili işlemleri 
devre dışı bırakıyor 
ve "Symantec, 
MacAfee, Kaspersky, 
Panda, Zone Labs ve 
Agnitum" gibi güven
lik sitelerine erişimi 
engellemek için 
Windows kayıt def
terini siliyor. Bununla 
da yetinmeyen virüs, 
muhtelif sitelerden 
çeşitli kodları da 
bulaştığı bilgisa
yarlara indiriyor



26 Eylül 2005 Pazartesi Sayfa 8
■Hû ÛUNLUK MH^M

Devlet okulları 
bilgisayara boğacak

Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım'dan 
okullara bilgisayar 
müjdesi. Bakan 
Yıldırım yeni öğretim 
döneminde okullara 
400 bin bilgisayar 
gönderileceğini 
açıkladı.
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, bu 
yıl okullara 400 bin 
adet bilgisayar gön
derileceğini söyledi. 
Erzincan'ın Üzümlü 
İlçesi'nde bu 
yıl 3'üncüsli düzenle
nen Kültür 
Sanat ve Üzüm 
Festivali'ne katılan 
Yıldırım, Türk 
Telekom tarafından 
ilçede yaptırılan 
santralin açılışını 
eski başbakanlardan 
Yıldırım 
Akbulut ile birlikte 
gerçekleştirdi. 
Okullara bilişim 
sınıflarının 
kurulduğunu ve 
eğitimin dünyaya 
açıldığını anlatan 
Yıldırım, "Türkiye 
dünyada gelişen

bilişim çağına 
ayak uydurma 
yönünde çok 
başarılı çalışmalara 
imza attı" dedi.
Yıldırım, internet 
erişiminde geniş bant 
erişim ağının 
kurulması için çalış
maların sürdürüldüğü 
ifade ederek, şunları 
söyledi:
"Bugün itibariyle 
öğrencilerimizin yüzde 
85'ine hitap eden 
internet altyapısı 
tamamen bitirilmiş 
ve hizmete 
sunulmuştur.
Okullarımıza 
kurduğumuz bilgisa
yar teknoloji 

sınıfları ile eğitimde 
teknolojiyi yakalama 
amacındayız.
Bu yıl okullarımıza 
400 bin tane bilgisayar 
göndereceğiz.
Bunun 250 binini 
devlet alıyor, 
geri kalan 
150 bin adetini 
ise hayırsever 
işadamlarımız 
alacak. Öğrencilerimiz 
artık okulda 
öğrendikleriyle 
kalmayacak, 
bilgisayarın 
başına geçecek 
bir tuşla 8 milyar 
sayfalık dünya 
kütüphanesine 
girecek."

Oyuncak bebekte uyuşturucu bulundu

Konya İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlar 
Şubesi tarafından 
uyuşturucu tacirlerine 
yönelik düzenlenen 
"Sarmaşık" kod adlı 
operasyonda 
yakalanan 103 kişiden 
17'si adliyeye sevk 
edilirken, esrar, 
hap, kenevir ile 
uyuşturucu taşı
macılığında kullanılan 
oyuncak bebekler 
ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, 
alınan istihbarat 
çalışmaları sonucun
da Nisan ayında 
başlatılan "Sarmaşık" 
kod adlı operasyonda 
3 günde Konya'da 96,

Antalya'da 3, 
Hatay'da 4 olmak 
üzere 103 kişi 
gözaltına alındı. 
Yakalanan 
şüphelilerin üzerinde, 
evlerinde ve iş 
yerlerinde yapılan 
aramalarda 10 taban
ca, 4 av tüfeği, 8 
bıçak, 600 adet 
Extacy, 10 kilogram 
esrar maddesi ile 
uyuşturucu maddesi... 
taşımakta kullanılan 
oyuncak bebekler 
ele geçirildi.
Emniyette sorguları 

tamamlanan 103 
kişiden 86'sı 
savcılığın talimatı 
üzerine serbest 
bırakırken, 17 

kişi geniş güvenlik 
tedbirleri arasında 
adliyeye 
getirileli.
Uyuşturucu 
satıcısı olduğu ■ 
iddia edilen Veysel 
T'nin Antalya'da 
oyuncak bebeklerin 
içerisine uyuşturucu 
yerleştirdikten 
sonra, otobüste 
bulunan yaşlılara, 
"çocuğuma hediye 
gönderiyorum, bir 
yakınım sizden ala
cak, ona sürpriz 
yapacak götürür 
müsünüz" diyerek 
kuryelik yaptırdığı 
öğrenildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

----- -------------------------------- ;--------------------------------------------- .----------------------------- ;________________________  • . t-

llaç’ta domuz ürünü tartışması
Birçok ilaçta domuz 
derisinden üretilen 
jelatin maddesinin 
kullanılması, Avrupa 
ülkelerinde yaşayan 
Müslümanları kaygı
landırıyor. 
Müslümanlar, şimdi 
bu ilaçların haram 
kapsamına girip 
girmediğini tartışıyor. 
Domuzdan üretilen 
katkı maddelerinin 
birçok ilaçta kul
lanıldığını 
ilk olarak Danimarka 
gazetesi Urban 
haberlerinde yer verdi. 
Aynı haber, bu ülkede 
Türkçe yayınlanan 
Haber gazetesinde de 
okuyuculara 
duyuruldu.
Danimarka gazetesinde 
yer alan habere göre, 
üretilen birçok ilaçta 

ı domuz derisinden imal 
edilmiş maddelerin kul
lanıldığı ve 
Müslümanların 
bunları bilmeden 
ilaçları kullandıkları 
öne sürüldü. 
İlaçta en fazla 
kullanılan katkı mad- 
desininse jelatin 
olduğu kaydedildi. 
Danimarka'da göçmen

lere danışmanlık yapan 
kuruluşlarsa bu konuda 
doktorların hastalarına 
bilgi vermemesini 
eleştirdi..
Danimarka Tabipler 
Birliği, hastaların 
ilaçların nelerden 
yapıldığını eczaneye 
sormalarını ya da 
prospektüsleri oku
malarını 
önererek, doktorların 
hastalara bu konuda 
bilgi verecek vakitleri 
olmadığını açıkladı. 
-HELAL Mİ 
HARAM Ml?- 
İlaç sanayicileri, bu 
konunun tartışılmasını 
tehlikeli buluyor. 
Deli dana hastalığı 
tehlikesine karşı, 
son yıllarda 
birçok ilaçta 
domuz derisinden

imal edilen jelatinin 
kullanıldığı belirtiliyor. 
Doktorlar, hastalanan 
Müslümanların 
bu ilaçları 
kullanmamasından 
ve ölümlerle 
karşılaşılmasından 
endişe ediyor.
Avrupa ülkelerinde ilaç
ta olduğu gibi birçok 
şeker ve tatlı 
çeşidinde domuz ya da 
sığır jelatini sıkça kul
lanılıyor. Ürünlerde 
jelatin kullanıldığı 
içerikte yer alıyor, 
ancak hangi hayvan 
derisinden imal edildiği 
belirtilmiyor.
Danimarka'daki 
Müslümanlar şimdi, 
domuz ürünleri 
kullanılan ilaçların 
haram mı, helal mi? 
olduğunu tartışıyor.

AKOZIHŞAAT MALZEMELERİM
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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İnönü yumurta ve domates 
yağmuruna tutuldu

Yaşlı sorunlarına 
çözüm aranıyor

Bilgi Üniversitesi 
Dolapdere 
Kampusu'nda devam 
eden "İmparator
luğun Çöküş 
Döneminde OsmanlI 
Ermenileri: Bilimsel 
Sorumluluk ve 
Demokrasi 
Sorunları" başlıklı 
konferanstan ayrılan 
Erdal İnönü, 
protestocular 
tarafından yumurta 
ve domates 
yağmuruna tutuldu. 
Kampusa girdiği 
sırada göstericiler

Gül: ‘Türkiye, dış 
politikayı takip 
etmek zorunda*

Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül, 
"Türkiye'nin çok 
yönlü dış politikayı 
ısrarlı bir şekilde 
takip etmesi gerek
tiğini" söyledi. 
BM Genel Kurul 
çalışmaları 
çerçevesinde New 
York'ta bulunan 
Bakan Gül, 23 AB 
ülkesinin dışişleri 
bakanları ile 
görüşme yaptıklarını, 
bu görüşmelerin 
"yoğun tartışma, 
görüş alışverişi ve 
3 Ekimle ilgili 
değerlendirmeleri" 
kapsadığını belirtti. 
ABD Dışişleri Bakanı 
Rice ile yapılan 
görüşmede ele alınan 
terör örgütü PKK 
konusunda detay
ların sorulması 
üzerine İse Bakan 
Gül, bunların bir 
nevi tekrar 
niteliğinde olduğunu, 
beklentilerin aynen 
devam ettiğini 
aktardıklarını 
kaydetti.
Gül, "Terörle 
mücadelede

tarafından yuhalanan 
İnönü, saat 15.30 
sıralarında konfer
anstan ayrıldı.
Çıkışta basın 
mensuplarına 
herhangi bir 
açıklamada bulun
mayan Erdal İnönü, 
protestocu 
grubun tepkisiyle 
karşılaştı.
Göstericiler bir ara 
İnönü'ye domates ve 
yumurta atmaya 
başladı. Erdal İnönü, 
buna rağmen 
yürüyerek Taksim'e 

terörist gruplar, 
organizasyonlar . 
arasında ayrım 
yapılamaz. Ayrım 
yapıldığı andan 
itibaren terörle 
mücadele en büyük 
yarayı alır" dedi. 
Bakan Gül, 
Türkiye'de terörle 
mücadele kanun 
tasarısıyla ilgili 
devam eden tartış
mayla ilgili AB'den 
herhangi bir uyarı 
gelip gelmediği 
konusundaki bir 
soruyu, "Böyle bir 
şey sözkonusu 
değil. AB'yi de 
ilgilendirmez" 
şeklinde cevap verdi. 
BM Binyıl Zirvesi 
temaslarını 
tamamlayan 
Başbakan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül, 
terör örgütü PKK'ya 
karşı atılması 
gereken adımlarla 
ilgili beklentilerini 
ABD'li yetkililere 
tekrarladıklarını 
söyledi.
New York'taki 
temaslarının 
ardından basın

gitti. Atılan 
yumurta ve 
domateslerin 
sırtına isabet ettiği 

açıklaması yapan 
Bakan Gül, ABD 
Dışişleri Bakanı 
Condoleezza Rice ile 
görüşmesinde terör 
örgütleri arasında 
ayrım yapılamaya
cağını kendisine 
ilettiğini söyledi.
Rice, "Terör örgütleri 
arasında ayrım 
yapıldığı takdirde 
en büyük zarar alınır. 
PKK bugün bize 
zarar veriyorsa yarın 
da ABD'ye ve Irak'a 
zarar verir" dediğini 
belirten Gül, somut 
beklentiler içinde 
olduklarını ABD'nin 
de bu örgüte karşı 
mücadele etmeye 
çalışacağını belirtti. 
BM temasları

İnönü, basın 
mensuplarının 
sorularını yanıtsız 
bıraktı.

çerçevesinde 23 AB 
ülkesinin dışişleri 
bakanıyla 
görüştüğünü 
belirten Gül, "Bu 
görüşmelerim, 
yoğun tartışma, 
görüş alışverişi 
ve
3 Ekim değer
lendirmelerini 
kapsadı. Kendimi 
Brüksel'de 
hissettim" dedi. 
Toplantının sonunda 
Bakan Gül'e 
milletvekilliğinin 
İlk dönemlerinde 
New York'taki 
emektar gazeteci 
lerden Behzat Barış 
tarafından çekilen 
bir anı fotoğrafı 
hediye edildi

AK Parti İzmir II 
Başkanlığı Yaşlı 
Koordinasyon 
Merkezi (YKM) 
Sorumluları Sosyal 
İşlerden Sorumlu 
Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Nükhet Hotar Göksel 
ve Genel Merkez Yaşlı 
Koordinasyon 
Merkezi Başkanı 
Sakarya Milletvekili 
Nevzat Doğan, İzmir 
Yaşlı Koordinasyon 
Merkezi başkanlarıyla 
İl Merkezi'nde toplantı 
yaptı. Göksel ve 
Doğan, Sosyal İşler
den Sorumlu İl 
Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Nazlı, İl Yaşlı 
Koordinasyon 
Başkanı Halis Güneş 
ve 28 ilçenin YKM 
sorumlularından, yap
tıkları çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. 
AK Parti'nin büyük bir 
öngörü ile hareket 
ederek Türkiye'nin 81 
ilinde Yaşlı 
Koordinasyon 
Merkezleri kurduğunu 
ifade eden Nükhet 
Hotar Göksel, 
YKM'lerin kuruluş 
amaçlarını şöyle 
anlattı:
"Şu anda genç olan 
nüfusumuz 2050 yılın
dan itibaren 
yaşlanacak. Tıpkı 
Avrupa'nın şimdi 
mücadele ettiği yaşlı 
sorunlarını o yıllarda 

l BAY MUSTAFA ÖZALP j 
EMLAK’TAN

Her Çeşit Emlak
| Alım,Satım ve Kiralama | 
2 Hizmetleri
S Daire, Zeytinlik, Villa | 
| Dükkan, Arsa, Arazi |

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR | 
J ACİL SATILIK ve KİAAUKLAAINIZ E 
j İÇİN DİZİ ARAYINIZ | 
| I. Kordon’da Asansörlü, Iİ Kaloriferli. LÜKS EŞYALI •
| 120m2 Asansör ve Kaloriferli,
2 ____ I. Kordonda Satılık Daire_____  ı
2 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçihde) ı 
2 Yeni Devlet Hastanesi Altı I
a Eski Pazar Cad. 100 fn2 Dükkan ‘ 
2 Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 rr>2 çekme f 
İ katlı,içindeki yeni atari makineleriyle

satılık dükkan, önünde 115 m2 Bahçeli !
« K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Sağlık ve t 
2 Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır. K 
2 ŞEKER SİGORTA |
2 Madde ÖZALP
J Tel:S13 24 74 Fax: 514 10 213________ _______ GEMLİK / BURSA

yoğun bir şekilde biz 
yaşayacağız. Yaşlı 
sorunlarını tartışır 
hale geleceğiz. 
Bunları yaşamamak 
için şimdiden tedbir
ler almak zorundayız. 
Özellikle yaşlı 
nüfusun bilgi birikim
lerinden, tecrü
belerinden istifade 
etmek için projeler 
üretme gayreti 
içindeyiz. Yaşlı sivil 
toplum kuruluşlarıyla 
irtibat halinde çalış
malarımızı devam 
ettiriyoruz. Aynı 
zamanda, 
yaşlılarımızın barın
ma, sosyal güvenlik 
ve bakım sorunlarını 
yaşamamaları için de 
hükümet nezdinde 
çalışmalarımız devam 
ediyor." 
AK Parti'nin yaşlı 
sorunlarını bir sosyal 
görev olarak 
algıladığını ifade eden 
Göksel, bu olaya 
kesinlikle bir siyasi 
amaç olarak bak
madıklarım kaydetti. 
Kısa sürede 81 ilde 
teşkilatlanmayı 
tamamladıklarını ve 
Ankara'da tüm illerin 
katıldığı bir toplantı 
düzenlediklerini ifade 
eden Hotar Göksel, 
tüm Türkiye genelin
den yaşlı sorunlarıyla 
ilgili bilgi ve önerilerin 
gelmeye devam ettiği
ni dile getirdi.
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Bağdat'la intihar saldınsı tam uyuşturucu tehdidi ilM
Irak'ın başkenti 
Bağdat'ın Kerrada 
semtinde sabah 
saatlerinde meydana 
gelen intihar 
saldırısında ölen Irak 
askerlerinin sayısı 
4'e çıktı 
Edinilen bilgilere 
göre başkentin 
alışveriş merkez
lerinin bulunduğu 
Kerrada semtinde 
askeri konvoyun 
geçişi sırasında. 
bomba yüklü bir 
otomobilin infilak 
etmesi sonucu 2 Irak 
askeri olay yerinde 
hayatını kaybetti.
Patlamada yaralanan 
3 askerle yoldan 
geçmekte olan 1 sivil

Gazze Şeridi’nde 
sert operasyonlar

- İsrail Savunma 
Bakanı Şaul Mofaz, 
orduya Gazze 
Şeridi'nde "sert 
operasyonlar"da 
bulunulması emrini 
verdi
Üst seviyedeki 
bakanlık yetkililerini 
Tel Aviv’de 
olağanüstü toplan
tıya çağıran
Mofaz, Filistinlilerin 
İsrail'e attığı 
füzelere karşılık 

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

hemen hastaneye 
kaldırıldı. Hastaneye 
kaldırılan yaralılar
dan durumu ağır 
olan 2 Irak askeri 
daha hayatını 
kaybetti, böylece 
patlamada ölenlerin 
sayısı 4'e çıktı.
Büyük panik yaşan
masına neden olan 
saldırının ardından 
Amerikan askerleri 
ve Irak güvenlik güç
leri bölgede geniş 
güvenlik önlemleri 
aldı. Olayda başın
dan hafif şekilde 
yaralanan Irak aske 
rine bir Amerikan 
askerinin tıbbi müda
halede bulunması 
dikkat çekti.

vermelerinin "şüphe 
götürmez*' olduğunu 
ifade etti. Füze 
saldırılarında 5 
İsrailli yaralanmıştı. 
İsrail, saldırılardan 
dolayı Gaze 
Şeridi'ne hava 
operasyonu 
gerçekleştirmişti. 
İsrailli Bakan, 
füze atılmasının 
sorumluluğunu 
üstlenen radikal 
Hamas ve İslami

Patlamayla birlikte 
hurdaya dönen oto
mobil, çekici 
yardımıyla kaldırıldı. 
İsmini vermeyen bir 
askeri yetkili, 
"Konvoyumuzun 
geçişi sırasında 
bomba yüklü bir araç 
infilak etti, 2 aske 
rimiz şehit oldu, 3'ü 
de ağır şekilde yara
landı. Bunu yapanlar 
insan olamaz bunlar 
terörist" şeklinde 
konuştu.
Şiddetli patlamada 
çevredeki bazı 
evlerin de camları 
kırıldı. Çevre sakin
leri saldırı anı ve 
sonrasında büyük 
panik yaşadı.

Cihad örgütlerine 
karşı da saldırı 
talimatı verdi. İsrail 
devlet radyosu, 
bunun hava 
taarruzlarının 
devam etmesi ve 
Gazze Şeridi'nin 
kuzeyine asker 
konuşlandırmayı da 
ihtiva ettiğini 
duyurdu.
İsrail Gazze 
Şeridi'nden 12 gün 
önce çekilmişti.

AB Komisyonu 
Başkan Yardımcısı 
Franco Frattini, 
Avrupa'da 2.5 milyon 
uyuşturucu bağım
lısının olduğunu 
belirterek, gençler 
arasında uyuşturucu 
kullanımının rekor 
seviyeye çıktığına 
dikkat çekti.
Avrupa Uyuşturcu ve 
Uyuşturucu 
Bağımlılığı Gözlem 
Merkezi (EMCDDA)

Suriye’de 
Türk şehitliği 

harabeye döndü
Suriye'nin başkenti 

Şam'daki Türk 
Şehitliği'nde kabirleri 
bulunan OsmanlI vali 
ve subaylarının mezar 
taşları, bazı kişilerce 
yerlerinden sökülerek 
parçalanmış ve etrafa 
atılmış durumda. 
Türk şehitlerinin 
mezarlarının bakımsı
zlığı özellikle Suriye 
Türklerini üzüyor

Irak’ta Anayasaya 
‘evet’ mitingi |

Halkoylamasına 
15 Ekim'de sunula
cak olan yeni Irak 
Anayasası için 
Basra'da yüzlerce Şii 
anayasaya 'evet' 
mitingi düzenledi.
Basra Valiliği 

önünde sona eren 
eylemde sürekli, 
"Evet evet Sistani, 
evet evet kanun", 
"Hayır hayır Baas 
Partisi, hayır hayır 
Saddam ve adamları" 
şeklinde sloganlar 
atıldı. 1.5 saat 
süren eylemde 
Abdülaziz el-Hekim'e 
bağlı Bedir yanlısı 
gruplar, yapılacak 
bu oylamada 
anayasaya 'evet* den
mesinin 'teröristlere

tarafından yapılan 
açıklamada da, 
"Uyuşturucu, 
günümüzde Avrupa 
vatandaşlarının en 
büyük 
endişelerinden biri 
ve toplumumuzun 
güvenlik ve sağlığına 
yönelik en büyük 
tehdittir" denildi. 
EMCDDA'yı ziyaret 
eden Frattini, uyuştu
rucu konusunda bilgi 
sağlayan bir yer

Edinilen bilgilere 
göre, dönemin 
Osmanh Padişahı 
Yavuz Sultan 
Selim Han, İslam 
alimlerinin ve 
evliyanın büyük
lerinden Muhyiddin-i 
Arabi'nin, Şam'ın 
Salihiyye semtinde 
çöpler altındaki kabri
ni araştırıp buldurduk
tan sonra kabir üze 

hayır* anlamına da 
geleceğini, 'hayır* 
demenin ise 
'teröristlerin'
yanında olunduğunun 
bir göstergesi 
olacağını iddia
etti
Nezar el-Esedi ise 
yaptığı açıklamada, 
"Biz anayasa ve 
kanunu istiyoruz, 
inşallah bütün Irak 

olarak merkezin 
önemli rol 
oynadığının altını 
çizdi.
EMCDD Direktörü 
VVolfgang Goetz ise, 
"Uyuşturucu kul
lanımının, hem bunu 
kullananlara, hem de 
kullanıcıların 
yaşadığı toplumlara 
vereceği tahribatı 
tüm Avrupa'da 
görüyoruz" dedi.

rine güzel bir türbe, 
yânına da 6fr camı ve 
imaret yaptırmış. 
Padişah Yavuz Sultan 
Selim, OsmanlI 
vali ve subaylarının 
mezarlarının 
bulunduğu Türk 
Şehitliği'ni de harabe 
halinden kurtararak, 
yeniden düzenletmiş 
ve bakımlı bir hale 
getirmişti.

halkı 15 Ekim'de 'evet* 
diyecek. Kanun 
içinde bazı kötülükler 
olabilir ama 
bunlar mutlaka 
düzeltilecektir. Bu 
anayasa ve kanun, 
Irak için yeni bir 
başlangıç olacak. 
Anayasaya 'evet* 
denilmesi teröristlere I 
'hayır' anlamına gele- 1 
çektir" dedi.
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Mustafa Denizli geri mi dönüyor?
Iran Birinci Lig 
takımlarından Pas'ı 
çalıştıran Mustafa 
Denizli, takımının 
Asya Kupası'ndan 
elenmesinden sonra 
Türkiye'ye dönmenin 
de ihtimal dahilinde 
olduğunu ifade eti. 
Iran Birinci Lig takım- 
larından Pas'ı 
çalıştıran Mustafa 
Denizli, takımının 
Asya Kupası'ndan 
elenmesinden sonra 
Türkiye'ye dönmenin 
de ihtimal dahilinde 
olduğunu ifade 
ederek, "İran 
medyası ve İran 
sokakları, benim 
İçin daha değişik 
görevleri gündeme 
getiriyorlar ve bunu 
istiyorlar. Belki 
onunla ilgili bir 
müddet daha 
kalabilirim" dedi. 
Denizli, ligde puan 
kaybetmeyen 2 
takımdan biri olduk- 
larını, dolayısıyla 
ligde fazla 
sıkıntı yaşamayı 
düşünmediklerini 
söyledi. Asya 
Kupası'nda Birleşik

Arap Emirlikleri 
ekibi El Ayn ile 
oynadıkları 
"talihsiz maçın" 
kupayı ellerinden 
aldığını ifade eden 
Denizli, şöyle 
konuştu: 
"Böyle bir maçtan 
sonra tekrar lige 
dönüp başarılı 
olmak çok 
kolay bir hadise 
değil. Malavan'ı 
3-0 yenerek bunu 
başardık ve El 
Ayn maçını telafi 
ettik. Biz İran 
Ligi'nin en iyi 
takımıyız. İran 
Ligi'nde 
en iyi futbol 
oynayan takım 
Pas. Bunu daha da

geliştirmeye 
çalışıyoruz. Bunu 
söyleyen yalnızca 
ben değilim. 
İran'daki bütün 
futbol otoritelerinin 
görüşü bu yönde. 
Bu bizim için 
övünç verici bir 
hadise. Gerçekten 
iyi bir takımız. 
Bunu daha da 
geliştirirsek İran 
Ligi'nin oldukça 
üzerinde bir futbol 
çizgisine geliriz." 
Mustafa Denizli, 
İran'a gelirken 
belirlediği hedeflerin 
tümünü 
gerçekleştirdiğini 
belirterek, Asya 
Kupası'nda 32 
takımdan

8 takım 
arasına girmenin ve 
hiç maç kay
betmeden kupanın 
dışında kalmanın 
"son derece önemli 
bir başarı" olduğunu 
kaydetti.
Denizli, şunları söyle
di: "Mücadele 
ettiğimiz takımların 
tüm imkanları bizim 
onlarca kat üzerim
izde. Buna rağmen 
bu takımlar içinde en 
iyi olabilmek için 
çaba sarf ettik ve 
bunu da başardık. 
Gol averajıyla 
kupanın dışında 
kaldık. Bizim El 
Ayn maçında bütün 
futbolculara 
vereceğimiz primi 
El Ayn tek futbol
cusuna verdi.
Benim için önemli 
olan yaşadığım 
futbol heyecanı ve 
ortamı dır. Benim 
verdiğim kararların 
önemli bir kısmı 
radikal kararlardır. 
Bu Türkiye'de de 
böyleydi, dışarıda 
da böyle.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

İçimizden Biri

Demirörerı: ‘Yetişmiş 
hocayı gönderemem’
Beşiktaş Kulübü 
Başkanı Yıldırım 
Demirören, Teknik 
Direktör Rıza Çalım-

bay'a sahip çıkarak, 
"Bizden kelle istiyor
lar diye içimizden 
yetişmiş bir hocayı 

göndermem" 
dedi.
Beşiktaş Kulübü 
Başkanı Yıldırım 
Demirören, 
Teknik Direktör 
Rıza Çalımbay'a 
sahip çıkarak, 
"Bizden kelle 
istiyorlar diye 
içimizden 
yetişmiş bir 
hocayı gönder
mem" dedi.
Aktif Beşiktaşlılar

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

tarafından düzenle
nen 'Geleceğe Bakış 
Toplantılan'nın ilki 
Ankara'daki 
Beşiktaşlı üniver
siteli öğrencilerin 
katılımıyla Çankaya 
Üniversitesi'nde 
gerçekleştirildi. 
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
Beşiktaş Kulübü 
Başkanı Demirören, 
siy^ah-beyazlı 
kulübün yatırımlarıy
la, tesisleriyle önü 
açık olan tek kulüp 
olduğunu iddia etti. 
Beşiktaş'ta yetişmiş 
futbolcularla, teknik 
direktörle büyük 
başarılara imza ata
caklarını söyleyen 
Demirören, "Büyük 
takım yok, büyük 
camia var. Onun İçin 
Beşiktaş en büyük 
camiadır. Beşiktaş 
camiası kenetlendiği

zaman bütün engel
leri aşarız" diye 
konuştu.
Siyah-beyazlı ekibin 
havalimanında bazı ' 
protestolara maruz 
kaldığını hatırlatan 
Demirören, "Bizden 
kelle istiyorlar. Kelle 
isteyenler için 
içimizde yetişmiş 
hocayı göndermem" 
dedi.
Bazı futbol 
yazarlarının Beşiktaş 
ile ilgili eleştirilerine 
de tepki gösteren 
Demirören, 
"Beşiktaş'a en 
büyük kötülüğü 
onlar yapıyor.
Herkes önce 
Beşiktaş'ın 
menfaatini, 
sonra koltuğu, 
başkanlığı 
düşünecek. Herkes 
haddini bilecek" 
diye konuştu.

Q— Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

EMİR ÜRE

Adı Soyadı : Kemal Akıt
Doğum Yeri : Gemlik
Doğum Tarihi: 1939
Tahsili : Bursa Ticaret Lisesi
1939 yılında Gemlik’te doğan Kemal Akıt, ilk 

ve orta mehtep tahsilini Gemlik’te lise tahsilini 
ise Bursa Ticaret Lisesi’nde tamamladı.

İş hayatına babasıyla başladı. Babasının 2. 
devre Belediye Başkanlığından doğan boşluğu 
iş hayatının başına geçerek yaptı.

Cemiyetçilik hayatına Gemlikspor’da 
Başkanlık yaparak başladı. Başkanlığı sırasında 
Gemlikspor’da ciddi bir atılımla Gemlikspor'u 
iyi bir yere getirdi.

İşlerinin sekteye uğramasın diye Kulüp 
Başkanlığını bıraktı.

Cemiyetçilik idarecilik bir kere alışkanlık 
görmeye görsün. Zorlamalarla Ticaret Odası 
üyeliği ve Ticaret Odası Başkanlığına geldi.

Ticaret Odası Başkanlığında 4 devre 16 sene
den beri yapmaktadır.

Ticaret Odası Başkanlığına geldiğinden beri 
zeytincilik-Ziraatçiliğe büyük önem verdi.

Zeytin ve ağacı gelişmesi ve bakımı 
hususunda dışarıdan getirttiği hocalar eşliğinde 
seminer ve konferanslar tertipledi.

Gemlik halkının tek geçim kaynağı olan 
Gemlik Zeytinini dünya piyasalarına açılmasın
da öncülük yaptı.

1989 yılında Gemlik’te sanayinin çok yeni 
olarak girmesi bu sanayi girişiminde öncülük 
yaptı.

Gemlik sanayinin Gemlik’te yığılmasında 
Gemlik ovasının bittiğini, dışarıdan göçe bağlı 
olduğunu üzülerek söylemektedir.

Göçün getirdiği sadece ovanın bitmesine 
başlamakta işsizlik, konut sorunu da 
beraberinde getirdiğini söylemektedir.

İşsizliğin konut sorununun yanında Gemlik 
halkının has örf ve adetlerini ortadan kalkması 
emniyet vakaları da beraberinde getirmiş 
olduğu

Gemlik Türkiye ortalamasının üstünde bir 
gelişme kaydetti, bunu hükümet politikası 
olarak düşünmek gerekli olduğunu söylemekte
dir.

1950 yıllarında Gemlik’in nüfus ortalaması 
10-15 bin kişi civarında idi. Maalesef bugün 100 
bine yaklaşan bir nüfusa sahibiz.

Bugünkü sanayi bu nüfusu besleyecek güçte 
değil. İşsizlik bütün melanetleri de beraberinde 
getirirdi.

Sayın Kemal Akıt, benim gönlüm geçimimizi 
sağladığımız Gemlik zeytinliğini kesip arsa 
olmaması demektedir.

Bütün şehirler ve kazaların ürettikleri ürün
lerin ister sanayide ister ziraatte olsun bu ürün
leri tanıtan bir amblemi bir tanıtım panosu varda 
niye Güzel Gemlikimizin yok demektedir.

Tanıtım olarak Kütahya Seramik heykeli, 
Amasya’nın elması, Anamurun muzlu kadın 
heykeli Giresun’un fındığı Denizlinin horozu 
gibi.

Evet Kemal Akıt diyor ki, niye bizim de bir 
zeytin ağacı zeytin toplayan bacımız, küfeleri 
merdiveni sepetleriyle sıpası Jle bir sembolün 
yapılmasını demektedir.

Gemlikimizin sembolize edecek bu eseri 
senelerden beri Küçük Kumla’da bulunan Sayın 
Prof. Tankut öktem yapacak olması Sayın 
Kemal Akıt bu İyilik seven hocaya teşekkür 
etmektedir.

İkinci olarak Sayın Belediye Başkanımızdan 
de gelmiş geçmiş bütün Belediye Başkanlarının 
büstlerini birinci veya ikinci kordunun isabetli 
yerlerine dikilmesi arzulamaktayım demektedir.

Er kısa zamanda Sayın Belediye 
Başkanımızla görüşüp, bu eserin nereye dikile
ceği görüşünü almak İstiyorum demektedir.

Sana uzun ömürler diler sizi daha idareci 
olarak bir 16 sene daha görmek dileğimle.
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Diyet ne zaman ise yaramaz?
Diyete başladığınız gibi 
diyetten vazgeçiyor
sanız, yaptığınız diyet 
muhtemelen yaşam 
tarzınıza ve beslenme 
şeklinize uymuyor 
demektir. Peki hangi 
diyetler yürümez? Diyet 
savaşı nasıl kazanılır? 
Diyete başlıyor, bir süre 
uyguladıktan sonra 
"Amaaan zaten diyet 
işe yaramaz" diyor
sanız, hatırlatalım: İşe 
yaramayan diyet değil, 
onları uygulayanların 
diyete sadık kalama- 
masıdır. Kalorisi 
azaltılmış sağlıklı bir 
beslenme programı kilo 
kaybıyla sonuçlanır. 
Sorunsa, diyeti sonuna

kadar uygulayabilmek
tir. Ancak maalesef 
çoğu diyetin kendi 
içinde hataları vardır 
ki, bu da diyet yapanı 
soğutur.
Diyet eğer çok kısıt
layıcıysa, işe yaramaz. 
Standart diyetlerin 
çoğunda alınan 
kaloriler büyük ölçüde 
azaltılır ki, kilo kaybı 
sağlansın. Bu diyetler 
şu basit fikre dayanır: 
Kilo vermek için daha 
az yemelisiniz. Bu her 
ne kadar doğru da olsa, 
fazla miktarda kilo ver
mek isteyenlerin gün
lük aldıkları kalori mik
tarını 1000-2000'e 
düşürmeleri can sıkıcı 
ve bunaltıcı bir durum
dur. Bu nedenle bu 
diyetçiler daha diyete 
başlamadan, bir şeyler
den yoksun kaldıklarını 
hissetmeye başlarlar. 
Az miktarda kilo verme
si gerekenler için bile, 
günlük 2200-2500 
kaloriden 1200 kalori 

civarına düşmek, sis
tem için şok hissi 
yaratacaktır. Kadın 
dergilerine bakacak 
olursanız, hemen hep
sinde en azından bir 
tane örnek bir menü 
görebilirsiniz.
Yayınlanan diyetlerin 
ortak yanı ise, listede 
bulunan besin mik
tarının gayet az olup, 
besinlerin yoğurt, 
süzme peynir ve tavuk 
eti gibi pek de ilginç 
olmayanlardan seçilmiş 
olmasıdır.
Diyet yapan kişinin 
yediği yiyeceklerin türü 
değişiyorsa, o diyet 
işe yaramaz.
Çoğu kişi alışkanlıkları
na bağlıdır ve genelde 
alışkın olduğu besinleri 
tükeymeye devam eder. 
Kilolu kimseler yanlış 
besinleri fazla miktar
larda tüketirler, ama 
bazı diyetler sağlıklı 
besinlerin tüketimini 
sağlamak adına diyet 
yapan kişinin alışık 

olmadığı tarzda, 
egzotik, zor bulunur ya 
da sıkıcı besinler 
içeriyorsa, o diyetin 
yürümesi zordur.
Diyet, yapılması uğraşı 
isteyen besinler 
içeriyorsa, işe yaramaz. 
Çoğu diyet listesi taze 
besinler içerir. Bu da 
yemek alışverişi ve 
hazırlanması için daha 
çok zaman gerektirir. 
Eğer yalnız yaşıyor ve 
çalışıyorsanız, evde 
yemekle uğraşmak 
çok cazip gelmeyebilir. 
Listedeki yemeği 
dışarıda bulmanız da 
zor olabilir. Bu 
durumda diyet uzun 
ömürlü olmaz.
Diyeti ceza gibi 
görüyorsanız, işe yara
maz. Diyet demek, 
normalde yediğinizden 
az yiyip, sevdiğiniz bazı 
besinleri kesmeniz 
demektir. Ayrıca bazı 
yeni besinleri sevmeyi 
öğrenmeniz ve yemek 
hazırlamakla daha çok

zaman harcamanız da 
gerekir. Bu da diyet 
yapan kişide sanki 
cezaya kalmış gibi bir 
his uyandırabilir. Öte 
yandan insanların 
genel yaklaşımı şudur: 
"Bu diyeti şu kadar kilo 
verene kadar yapıp 
nasılsa bırakacağım". 
İşte bu da insanların 
diyette başarısız 
olduğu noktadır. Çünkü 
diyetle yeni edindiğiniz 
beslenme alışkanlık
larını devam ettirmez 
şeniz, verdiğiniz kilolar

aynen geri döner. 
Hatalar tekrarlanırsa 
diyet işe yaramaz. 
Ne zaman diyet yapan 
kişi diyeti bozarsa, 
diyeti hepten bırakıp 
eski alışkanlıklarına 
geri döner. Bu da bir 
sonraki denemesinde 
gene başarısız ola
cağının göstergesidir. 
Böylece diyet yapan 
kişi diyet hakkında 
kaderci bir yaklaşım 
belirler ki bu durumda 
olumlu sonuç alması 
pek mümkün dpğildic-

Sonbahar 
kadınlan 
etkiliyor

Mevsim değişik
likleri insanları 
büyük ölçüde etk
iliyor. Ancak 
kadınların 
psikolojik ve 
hormonel den
geleri daha has
sas olduğundan, 
kadınlar bu 
dönemlerden 
daha çok 
etkileniyorlar. 
Mevsim değişik
likleri vücudun 
fiziksel ve ruhsal 
yapısını yakından 
etkiliyor. Bu aylar
da yorgunluk, hal

sizlik, depresyon 
gibi şikayetlerin 
artığını belirten 
uzmanlar bu 
şikayetler için 
sporu ve sağlıklı 
beslenmeyi öner
iyor. Kadınların 
bu dönemden 
erkeklere oranla 
daha fazla etk
ilendiğini belirten 
Memorial 
Hastanesi 
Suadiye 
Polikliniği İç 
Hastalıkları 
Bölümünden 
Uzm. Dr. Soner

Dilekten, güneşin 
ve sıcak havanın 
etkisiniyitirme- 
siyle şikayetlerin 
artığını söyledi: 
"Sonbahar mevsi
mi insanlara 
birkaç yönden 
etki ediyor.
Bunlardan ilki ter
mal etkidir. Bu 
etki ısı değişim
leri ve nem oran
larında ani azal
malar nedeniyle 
yaşanıyor. İkinci 
etki ise psikolojik 
etkidir. Güneş ve 
ısı insana mutlu

lukla huzur veriy
or. Sonbaharın 
gelmesiyle birlikte 
havalar soğu
maya başladığı 
için kişilerde 
depresif bir ruh 
hali ortaya çıka
biliyor. Böylece 
son baharın 
gelişiyle birlikte 
kişilerde; halsiz
lik, uykusuzluk, 
yorgunluk gibi 
şikayetler artıyor. 
Kadınların 
psikolojik ve hor
monel dengeleri 
erkeklere göre

daha hassas 
olduğu için kadın-; 
lar bu dönemler
den erkeklere 
oranla daha fazla 
etkileniyor." 
Soğuk ülkelerde 

intihar oranları 
artıyor 
Hava değişim
lerinin fizyolojik 
değişimlerin yanı 
sıra psikolojik 
değişimlere de 
yol açtığını 
belirten Uzm. 
Dr. Dilekten, 
soğuk havalarda 
intihar vakalarının 

artığını söyledi: 
"Kuzey 
ülkelerinde 
kış ayları soğuk 
ve karanlık 
geçer. Ülke 
insanlarında 
depresyona 
girme oranları 
diğer ülkere göre 
daha fazladır. 
Bu ülkelerde 
intihara eğilim 
oranı daha çoktur. 
Oysa Güney ve 
Akdeniz 
ülkelerinde bu 
orana daha az 
rastla nmaktadır."

HAÇ İN
Yazan : Zebercet COŞKUN
On kat esvap, püsküllü fes, 
Bunu bana yu! Diyorlar.
Ocak başlarındanyırak, 
Bebek pişmiş ye! diyorlar...

On kat esvap, püsküllü fes, 
Olamaz meleğin kucağı.
Höketçede olsayıdık, 
Yekindi oranı göçeği...

Osman oğlum kucağımda, 
Çuha şalvar bacağında, 
Böyle yiğit türemedi, 
Kamberlinin bucağında...

Bir pınar gördüm tereli,

Oturanlar hep 
yareli,

Dünden kardeşim 
öleli,

Varamıyom 
evimize...

Toplanın, gelin obalar, 
Bir taş koyun yapımıza. 
Dolan da gel baban oğlu, 
Ağ çardaklı kapımıza!

Evimizin önü kuyu, 
Boz bulanık akar suyu, 
Çabalama Selbim uyu! 
Uyu mor beliktim uyu!

Yaşa Tufan beyim yaşa! 
Kılıcın geçsin taşa... 
Enfiyeci Hüseyin paşa, 
Kılıcını sarmış tasa...

Koltuğu bohçalı gezerim,

Koluma lira dizerim, 
Öldürme gadanı alayım 
Kırk hanımı bozardım 

(güzellikten yana)

Urum yolunun ağzında, 
Kötünlü duran mı duran, 
Allah uzun ömür versin, 
Şöhretli gavur kıran...

Kabul oldu mu dilekler? 
Su verdi mi ala melekler... 
Kurşun değmiş Duranıma, 
Çırpındıkça ka kulaklar...

Eller ne derse desin, 
Kurban olurum Durana, 
Mahşarda seni dilerim, 
Çürüme ha! Ben varana!..

Oy Duranım, oy Duranım, 
Ayrılık zor, toy Duranım

Dolan da gel kadanı alrım, 
Daki ölmedim, yalanım... i

Yanarım Allahım yanarım, 
Şubenim cahil göynüme.
Dezze evin ateşe yansın | 
Kayıl değilim oğlana...

Kanı yelek, kanı kuşak, 
Buna can mı dayanır uşak?
Ben öpmeğe kıyamadım, । 
Nasıl değdin gavur fişek?

Dezze evin ateşe yansın, İ 
Yansın, gitsin köşe köşe 
Bana kanı esvap göndermiş 
Yaşa dezzem oğlu yaşa!:: I

Emmim oğlu şurda otur, 
Batsın saydığınız hatır. I 
Haşan gadanı alayım, 
Beni de Hacına götür!BİTTİ .J
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Kırmızı et ile tavuk etini 
yan yana tutmayın

Strese karşı beyninizi kullanın
Etlerin genelinde 
sağlığa zararlı 
olmayan bir florası 
olduğunu belirten 
Meram Belediyesi 
Veterinerlik Müdürü 
Mehmet Ekici, kır* 
mızı et ile tavuk 
etinin aynı ortamda 
durmasının bakteri 
florasının birbirine 
geçmesine yol 
açtığını ve zararlı 
toksin üreteceğini 
söyledi.
Kırmızı et ile tavuk 
etinin bulundur
duğu bakteri çeşi
dinin farklılıklarım 
anlatan Veteriner 
Hekim Mehmet 
Ekici, "Etlerin 
genelinde sağlığa 
zararı olmayan bir 
florası var. Kırmızı 
et ile tavuk eti aynı 

ortamda bulun
duğunda tavuk 
etinin kokusu ete, 
etin kokusu da 
tavuk etine geçe
bilir. Et ile tavuk 
etinin bakteri florası 
farklıdır. Tavuk 
etindeyken zararsız 
olan bakteri florası, 
ete geçtiği zaman 
çabuk üremeden 
kaynaklanan zararlı 
toksin üretimi olur. 
Aynı şekilde bu, kır
mızı etten tavuk 
etine geçen bakteri 
florasından da kay
naklanabilir. Bunun 
için kırmızı et ile 
tavuk etinin birara- 
da bulundurulması 
uygun değil" dedi. 
Kırmızı et ve tavuk 
eti satan yerlerin 
TSE standartlarına 

göre dizayn edilme
si gerektiğini vurgu
layan Ekici, "Kasap 
dükkanının 
statüsüyle tavuk eti 
satımının statüsü 
birbirinden farklıdır; 
hatta aynı markette 
bulundurulması bile 
bazı hükümlere 
bağlanmıştır. Ama 
bu konuda esnek 
davranıldığı için biz 
sadece reyonu ayır
makla tedbirimizi 
alıyoruz. Meram 
Belediyesi böl
gesinde bulunan 
tüm kasaplarda bu 
uygulamayı yapıy
oruz. Bunu aslında 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nın yap
ması gerekiyor" 
şeklinde konuştu.

Ege Üniversitesi 
(EÜ) İletişim 
Fakültesi 
Gazetecilik 
Bölümü öğretim 
üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Suavi Tuncay, 
stresin, beynin 
kullanılabilmesiyle 
ortadan 
kalkacağını, 
başarının ve 
yaratıcılığın 
anahtarının, 
beyin fırtınası 
olduğunu bildirdi. 
Strese karşı olan 
tepkilerin beynin 
kontrolünden 
çıkması durumun
da, yüksek tansiyon 
veya astım gibi 
rahatsızlıkların 
yanında zihinsel 
sürecin de 
olumsuz 
etkileneceğini

belirten Tuncay, 
şunları kaydetti: 
"Stres psikolojik, 
sosyal, kültürel ya 
da fiziki alanların 
organizmada 
oluşturduğu 
değişikliktir.
Stresin ağır 
olması ya da 
uzun sürmesi 
halinde kişinin 
denge mekaniz

masını bozduğu, 
fizik ve ruhsal 
sağlığa zarar verdiği 
de gözlenmiştir. 
Her duygu ve 
faaliyet, hayatımız 
içinde strese yol 
açmaktadır. Ancak 
insan güçlüklerin 
üstesinden gelebilir, 
daha iyi bir perfor
mans sergileyebilir, 
daha mutlu olabilir."

Depresyona doğal çözüm
Halk arasında "bin- 
birdelik otu" olarak 
da bilinen "kantaron 
otu" çayının doğal 
depresyon ilacı 
olduğu bildirildi. 
Antik çağlardan beri 
yara, yanık gibi deri 
lezyonlarinda, mide 
ve bağırsak hastalık

larının tedavisinde 
etkin olarak kullanılan 
kantaron otu, son yıl
larda antidepresan 
özelliği nedeniyle orta 
ve hafif şiddetli 
depresyonların 
tedavisinde de kul
lanılmaya başlandı. 
Aktarlardan kolayca 

temin edilebilen kan
taron otu en çok çay 
olarak tüketiliyor. 
Asya'dan Amerika* ya 
kadar dünyanın pek 
çok ülkesinde doğal 
olarak yetişen ve 
Ortaçağdan beri 
güvenle kullanılan bir 
bitki olan kantaron,

yapılan araştırmalara 
göre 50'den fazla 
etken madde içeriyor. 
Kantaron hakkında 
yapılan araştırmalar- \ 
da, bu bitkinin sen
tetik antidepresan 
ilaçlarla benzer etkili 
olmasına rağmen 
daha az yan etkiye 
sahip olduğunu 
ortaya konulduğunu 
belirten uzmanlar, 

kantaronun fay
dalarını şöyle sırala 
dı:"Hafif ve orta şid
detteki depresyonlar
da rahatlatıcı ve 
sakinleştirici etkisi 
bulunuyor. Korku, 
endişe, kaygı, umut
suzluk ve çaresizlik 
duygularının gider
ilmesinde yardımcı 
oluyor. Siyatik, eklem 
iltihabı ve pre-men-

stural kramplar (adet 
öncesi ağrı ve sıkın
tılar) giderilmesinde 
faydalı oluyor. Satra 
salgısını uygun yön 
de etkileyerek sin 
dirim sistemini rahat
latıyor. Kronik yor 
günlük sendromunda, 
uykusuzluk, menopoz 
dönemindeki sıkıntı, 
stres ve gerginlikleri 
gideriyor."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane j>13 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. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tarım Müd. 513 10 45 
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.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1
K

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
Anrtur 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 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
26 Eylül 2005 Pazartesi 

SERİM ECZANESİ 
D.Subaşı Mah. Çeşme Sok. 

No: 1 GEMLİK 
Tel 513 50 07

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2245 

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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39 ülkeden 100 ayrı şehrin temsilcisi Bursa’da Sağlıklı Kentler Birliği toplantısında biraraya geldi "l

39 ülke temsilcisi sağlıklı bir dünya için biraraya geldi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin ev 
sahipliğinde gerçek
leştirilen Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) Sağlıklı 
Kentler Birliği toplan
tılarında 39 ülkeden 
100 ayrı şehrin temsil
cisi bir araya gelirken, 
daha sağlıklı bir dünya 
için bilgi ve tecrü
belerini paylaşıyorlar. 
Toplantıda gerçekleş 
tirilen DSÖ Avrupa Ağı 
“Yerel Hükümetler ve 
Fiziksel Aktiviteler" 
konulu oturumda söz 
alan Danimarka. 
temsilcileri kentlerinde 
yaşadıkları 
dönüşümleri anlattı.

ALKOL, SİGARA VE 
OBEZİTE TEHLİKESİ 
Başkent Kopenhag'ın 
Sağlıktan Sorumlu 
Belediye Başkanı Inger 
Marie Bruun, 1994 
yılından beri şehrin 
sağlık profilini ortaya 
çıkarmak için çalıştık
larını söyledi. Görevini, 
her yaştan insanın 
hareket halinde 
olmasını sağlamak 
şeklinde özetleyen 
Marie Bruun, 
“Bizim Kopenhag'da 
en büyük sorunumuz, 
yüksek alkol ve 
sigara tüketimi.
Vatandaşlarımızın üçte 
biri normal kilosunda.

Geri kalan üçte ikisi 
ise kilolu ve giderek 
obez hale geliyor. Her 
10 çocuktan biri 30 
yaşında obez olacak. 
İnsanlar boş vakit
lerinde egzersiz yap
mak zorunda. Aksi 
takdirde insanlarımız 
ve geleceğimiz tehdit 
altında" dedi. . 
İŞÇİLER VE İŞŞİZLER 
DAHA OBEZ 
Konuşmasında istatis- 
tiki biigilere de yer. 
veren Bayan Bruun, 
“Obesite vasıfsız - 
işçiler arasında yüksek 
dereceli memurlara 
göre daha fazla. Bu 
oran işsizlerde ise, 
çalışanlara göre daha 
yüksek. Durum 
böyleyken insanların 
çeşitli, hastalıklara 
yakalanmasını, erken 
yaşta ölmelerini 
engellemek için onları 
hareketlendirme!! ve 
sağlık için egzersizlere 
yönlendirmeliyiz" 
şeklinde konuştu. 
BAŞKANIN MAKAM

ARABASI BİSİKLET 
Kopenhag’daki mev-1 
cut parkları dönüştür
erek birer aktivite 
merkezi haline getir 
meye başladıklarına 
dikkat çeken Inger 
Marie Bruun, “Bizim 
belediyemizin- bütçesi 
4.5 milyon Euro ve 
bütçemizin üçte birini 
(1.5 milyon Euro) kenti 
daha sağlıklı hale 
getirmek için 
harcıyoruz. Yapılan 
uzun bisiklet parkurları 
sonrası araç kullanımı 
düştü. Belediye 
başkanımız bile işe 
bisikletiyle geliyor. . 
Son 10 yılda ortalama 
yaşam süresi 
arttı” dedi.
BİSİKLETLE GELEN 

TASARRUF 
DanimarkalIn 
Odense kenti 
Belediyesi Sağlık 
Sorumlusu Henrik 
Lumholdt, sadece 
bisiklet kullanımını 
artırmaları 
sonucu elde ettikleri

rakamlarla herkesi 
hayrete düşürdü. 
Bisiklet yolunun uzun 
ve sağlıklı bir yaşama 
gittiğini ifade eden 
Lumholdt, “4 yıl önce 
bisiklet kullanımının 
yaygınlaşması için 
çocukları, ebeveynleri 
ve işyerlerini kapsayan 
3 ayrı kampanya 
başlattık. Ebeveynlerin 
bisikletlerinin arkasına 
küçük çocukların 
binebileceği arabalar 
taktirdik. Çocukların 
bisikletlerine km tespiti 
için okuyucular taktık 
ve en çok km yapan
lara ödüller verdik. Şu 
anda şehirde 5000 

çocuk bisikletle hafta
da ortalama 101 km yol 
katediyor ama 250 km 
yapan çocuklar da 
var” diye konuştu. / 
Kampanyaların çokJ 
önemli sonuçlar 
verdiğini vurgulayan 
Henrik Lumholdt, 
şunları söyledi: “4 yıl 
sonra gelinen noktada 
^bisiklet trafiği % 20 
arttı ve buna bağlı 
olarak kazalar da 
azaldı. Kent olarak 
2131 ek yaşam yılı 
kazandık. 15-49 yaş 
arası ölümler % 20 
azaldı ve 4 yılda 4.4 
milyon Euro tasarruf 
sağladık”

HİZMETE AÇILDI
0-13 YAŞ ÇOCUK 

GİYİMİNDE
ARADIĞINIZ HERŞEY!
DENEVİMLİ BAYAN KZGAHTAR 

tUNACAHfl lfeg
Bahkpazarı 1 Nolu Cad. No:87 

(Bahkpazarı Cami karşısı)- ,9ı
GEMLİK 0

Tel: 0.224 513 65 28 S



Gemlik Gübre’yi satın alan Yıldırım Şirketler Grubu, Amonyak Fabrikası’nı yeniden devreye soktu

Gemlik Gübre amonyak üretimine başladı
1998 yılında ekonomik olmaması nedeniyle üretime ara verilen Gemlik Gübre Amonyak 
Fabrikası, 7 yıl aradan sonra yeniden amonyak üretmeye başladı. Haberi sayfa 5’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
27 EylBl 2005 Salı 25 YKr. (250.000 TL.)

Bursa’da esrar 
operasyonu

Ellerindeki esrar maddesine 
müşteri arayan 4 şüpheli, polis 
operasyonuyla yakalandı. 
Operasyonda 2 kilo 495 gram 
esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca 
ele geçirildi. Haberi sayfa 6’da

Umurbey Beldesi’nde Eski Belediye Garajı’nın bulunduğu yere çok amaçlı salon yapılıyor.

Güne Bakış
V kadri_guler@hotmail.com

Amonyak Fabrikası
Gemlik Gübre Fabrikası’nda amonyak bölümü 7 

yıl aradan sonra yeniden üretime açıldı.
Türkiye'de gübre üretimi kamuda Azot Sanayi 

Genel Müdürlüğü’ne bağlı Gemlik, Kütahya ve 
Samsun Fabrikalarından sağlanıyordu.

Gemlik Gübre, diğer adıyla Azot Fabrikası’nın 
yapımına 1974 yılında başlandı. Yanılmıyorsam 
birkaç yıl sonra da gübre üretimine başlandı.

Ortadoğu’nun en büyük gübre fabrikası kamu 
eliyle kuruldu.

Köylüye dağıtılan gübrede, devlet destekleme 
uyguluyordu.

Bu uzun yıllar böyle sürdü.
IMF ile yapılan anlaşmalarda, Türkiye’ye daya 

tılan, kamunun ekonomik faaliyetlerden elini 
çekmesi politikaları sonucu, diğer kamu fabrikaları 
gibi Gemlik Gübre’de satıldı.

1975’lerdeki rakkamlarla 600 milyon dolara mal 
olan; fabrikaya en çok parayı veren Yıldırım 
Şirketler Grubu, Gemlik Gübre’yi satın aldı.

Bu sırada fabrikanın gübre üretiminde ham 
maddesi olan amonyak bölümü, üretim maliyetinin 
dış atımlardan yüksek olması ne'deniyle, 1998 yılın
da durdurulmuştu.

Dünya şkohomisfsürdkli değişiyor.
Devletlerin ürün dampingleri, bazı ülkelerin 

ekonomilerini çökertiyor.
Yıldırım' Şirketler Grubu Azot’u aldıktan sonra 

işçi çıkarmadı.
Emekliliği gelen isteğiyle işten ayrıldı.
Fabrikada amonyum nitrat ve amonyum sülfat 

ile üre üretimi gerçekleşiyor.
İşçiler, bu yıl yeni patronlarıyla toplu sözleşme 

de yaptılar, ilk 6 ayda 6.8 zam aldılar, .
Devlet memuruna ise 2.5 verdi.
Yıldırım' Şirketler Grubu, amonyak fabrikasını 

yeniden faaliyete geçirmek için eski Genel Müdürü 
Hayati Derici’yi göreve çağırdı.

Deneme çalışmaları bitti ve üretim başladı.
Hayırlı olsun. Ancak, amonyak çok tehlikeli bir 

madde. Gerekli önlemler alınmalı.

4 bin 800 metrekare 
alan üzerine yapılacak 
olan çok amaçlı salon 
ihalesinin 24 Ekim 
2005 günü yapılacağını 
duyuran Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
firmaların ihaleye 
katılmasını istedi. 
Binanın tüm maliyeti 
nin Umurbey Belediye 
bütçesiyle yapılacağını 
söyleyen Güler, çok 
amaçlı salonun statik 
olarak en sağlam 
binası olacağını belirtti. 
Çok amaçlı salon, 
1500 kişi ağırlayacak 
büyüklükte olacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Bu yıl 4 bin öğrenci 
okula başlayamadı 
Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde 
yeni eğitim-öğretim yılının 
3'üncü haftasına girilmesine 
rağmen yaklaşık 4 bin öğrencinin 
okula başlayamadığı bildirildi.

Haberi sayfa 7’de

Kacak telefonlar 
bloke edilecek

Telekomünikasyon Kurumu Başkan
Yardımtısı Mustafa Alkan, telsiz kanununda^ î 
değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardmdaf1 l 
kaçak cep telefonlarını ekim ayı sonuna | 
kayıt altına alacaklarını belirterek, aldf^' 
dan sonra kayıt dışı telefonların sjgfârda 
larının bloke edileceğini söyledi.

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

Zavallı kara Afrika...
Dünya şampiyonaları - Olimpiyatları dikka

tle izliyorum.
İnce uzun bacaklı, kopacakmış gibi sap 

boyunlu, göz çukurları mosmor, hüzünlü 
bakan, iskeleti andıran bu siyah insanları 
hayretle görüyorum.

Her an düşüp bir taraflarını kıracakmış gibi 
bizleri korkutan bu insanların; nasıl olup ta 
dipdiri,kırmızı yanaklı,her taraflarından sağlık 
fışkıran, düzgün vücutlu beyaz atletlere tur 
üstüne tur bindirdiklerine şaşırırım...

Çoğu Kara Afrika’dan gelen, milyonlarca 
çocuğun açlıktan kıvrandığı, ancak şanslı 
olanların hayatta kalabildiği bir dimyanın kara 
bahtlı insanları..

Ama onlar bilhassa uzun mesafeli koşu
lar da rakip tanımayan, kupaları - madalyaları 
alan, rekorları silip süpüren doğa üstü güce 
sahip koşuculardır...

Onların yetiştikleri koşullar nedeniyle özel
likle uzun mesafeler de rakipsiz olduklarını 
bilmeme rağmen yine de yarattıkları rekor
lara akıl erdirmekte zorlanıyorum..

Bu işi bilenler diyorlar ki :
“ Bu Afrikalılar yüksek rakımlı coğrafyada 

az oksijenle yaşadıkları için ;alçak rakım da 
bol oksijenli yerlerde çok rahat koşarlar. 
Genetikleri -ciğer -kas yapıları da ayrı bir 
avantajlarıdır. “

Amerika ‘da Atletizm'de - Basketbolde 
başarılı olanların çoğu zencidir.. Bunlar zengin 
Amerika ‘mn fakir - itilmiş olanlarıdır.

Hırslarıyla, sporda başarılı olarak beyazların 
arasına girebilmek için en büyük uğraşıyı 
verirler.. Beyazlardan intikamlarını almaya 
bakarlar... İnsanlığın utancıdır...

Dünyanın en iyi sporcularını çıkaran Yaşlı 
- yorgun Afrika bugün yıkıcı bir açlığın 
pençesinde kıvranıyor. Kendinden kat be kat 
çok beslenen beyaz insanları yarışlar da geçen 
kara iskeletlerin kıtalarında yaşayan insanların 
çoğu temel besin maddelerinden yoksun.

Kuraklığın ve açlığın dayanılmaz boyutlar 
da olduğu Orta Afrika'da her yıl milyonlarca 
çocuk açlıktan ölüyor.

Uluslar arası yardım kuruluşlarının 
çabaları, bu zengin ülkelerin gerekli yardımı - 
ilgiyi göstermelerine yeterli olmuyor.. 
Göstermelik - medyatik yardımlarla, timsah 
göz yaşları içinde; Onlar kendi ülkeleri -kendi 
refahlarından başka bir şey düşünmüyorlar.

Oysa zengin ülkelerin askeri harcamalar 
için yılda bir trilyon dolar para harcadıkları 
bilinmektedir.

Düşünüyorum da dünya nasıl oluyor da 
gözlerinin önünde açlıktan ölüp giden insan
lar arasında ölümle yaptığı savaşı kazanıp 
gelen bu kara iskeletleri vicdanı sızlamadan 
alkışlayabiliyor.

Onların şampiyon oldukları,ipi göğüsledik
leri anda ki mutluluklarını gördüğümde biraz 

1 olsun teselli buluyorum.
| p kara iskelet gibi insanların zenginler 
\ dünyasından almayı başardıkları tek intikam 
\ da bu olsa gerek.
\ Koş benim kara Afrikam koş seni ancak 
\ bukurtanyor..

Umurbey Selçuk I 
Camii kapatılacak I

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey 
Beldesi’nin iki 
camiinden biri 
olan ve 1970’li 
yılların başında 
yapılan 
Selçuk Camii 
kubbesini taşıyan 
sistemde destek 
olmadığı 
gerekçesiyle 
ibadete kapatılıyor. 
Ani çökme 
tehlikesi bulunan 
Selçuk Camii’nin 
yapımı sırasında 
kubbe desteğinin 
yapılmadığı için 
çatlamalar 
meydana gelmesi 
sonucu İnşaat 
Mühendisleri 
Odası’ndan 
yardım istediklerini 
belirten, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, gelen 
sonucun iyi 
olmadığını bildirdi. 
Mülkiyetinin 
Umurbey 
Belediyesine 
ait olan Selçuk 
Camii’nde 
Karot testi 
yapan Gemlik 
İnşaat Odası 
yetkilileri 
tarafından

çatlamaların 
her hangi bir 
deprem sonucu 
oluşmadığının 
anlaşıldığından 
kubbenin 
çökme ihtimalinin

bulunduğu 
bildirildi.
Durumu Gemlik 
Müftülüğüne 
bir yazı ile 
bildireceklerini 
söyleyen Belediye

Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
olası tehlikeye 
karşı önlem 
alarak camiyi 
ibadete kapatacak* 
larını bildirdi.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, 

Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.

©Dr]© '

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

PAZARLAMACI 
ELEMAN ARANIYOR

Zeytin sektöründe
Gemlik dışında pazarlamacılık yapabilecek I
BAYAN ELEMAN ARANIYOR

MAAŞ + PRİM
GSM: (0.555) 563 18 90 J

GEMLİK _______________ _   ___ î Jİ JÎB ’Et

□öLZÜ ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN,

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Umurbey Beldesi’nde Eski Belediye Garajı’nın bulunduğu yere çok amaçlı salon yapılıyor.

4 bin 800 metrekare alan üzerine yapılacak olan çok amaçlı salon ihalesinin 24 Ekim 2005 günü yapıla
cağını duyuran Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, firmaların ihaleye katılmasını istedi. 
Binanın tüm maliyetinin Umurbey Belediye bütçesiyle yapılacağını söyleyen Güler, çok amaçlı salonun 
statik olarak en sağlam binası olacağını belirtti. Çok amaçlı salon, 1500 kişi ağırlayacak büyüklükte olacak.

Seyfettin ŞEKERŞÖZ

Umurbey beldesi 
kuruluşundan bu 
yana en büyük 
ihalesini 
gerçekleştirecek. 
Eski Belediye 
Garajı’nın bulunduğu 
yere yapılması 
projelendirilen 
çok amaçlı salon 
için ihale günü 
belirlendi.
Umurbey Futbol 
sahasına gidişte 
bulunan eski 
Belediye Garajında 
yapılacak proje 
hakkında bilgi veren 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
ihalenin 24 Ekim 
2005 Pazartesi 
günü saat 14.00 de 
Umurbey 
Belediyesinde 
yapılacağını duyurdu. 
SOP mZ'LİK
SALON
Yapılacak projenin 
çok amaçlı olduğunu 
bildiren Güler, 
4 bin 800 metrekare 
alan üzerine 
yapılacak binanın 
1355 metrekare 
kapalı alanı 
bulunacağını söyledi. 

salonun 600 
metrekare olarak 
düşünüldüğünü 
hatırlatan 
Başkan Güler, 
düğün, toplantı, 
tiyatro, konser 
gibi çok amaçlı 
olarak 
projelendirilen 
ihalenin tüm 
girişimcilere 
açık olduğunun 
altını çizdi, 
inşaatın bitişinin 
30 Haziran 2006 
(240) gün olduğunu 
bildiren Güler, 
Umurbey'in 
statik olarak 
en sağlam binası 
olacağını söyledi. 
İHALE ŞEFFAF 
OLACAK 
ihaleye ilgili tüm 
firmaların katılmasını 
beklediklerini 
belirten Başkan 
Güler, "İhalenin 
şeffaf olmasını 
istiyoruz ve 
belde halkımızın 
önünde yapacağız. 
Sloganımız her 
zaman olduğu 
gibi 'Biz Umurbeylz, 
biz yaparız' 
olacaktır" dedi. 
Binanın tüm 
maliyetinin

İLAÇLI SALON!
• Tarihi; 22.10.2005 
tl^hl »30.06.20Q6 3ı

KAMAÖgl SALON 
^teTarihi: 22.10.2005

• i30.06.7006

«Um

Belediyesi’nin bütçe
siyle yapılacağını 
hatırlatan Güler, 
işletmesini ise

ühnırbey belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, eski Belediye Garajında yapılacak proje 
hakkında bilgi verdi. Güler, salonun 1500 kişi 
yİ ağırlayacak büyüklükte olduğunu söyledi.

özel sektörün 
yapmasından yana 
olduklarını söyledi. 
KULLANIMI 
HERKESE AÇIK 
OLACAK 
Yapılacak çok 
yönlü salonun 
yaz günlerinde 
kullanılmak üzere 
terasının da 
bulunduğunu 
söyleyen Güler, 
"Salonumuzu tüm 
vatandaşlarımız 
gibi her hangi bir 
siyasi parti de 
kullanabilecek. 
600 metrekarelik 
bu salon yaklaşık 
1500 kişiyi 
ağırlayacak 
büyüklükte olacak.' 
şeklinde konuştu.
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Yeni Tapu 
Müdürü

Hatırlatması bizden
SSK Hastanesi’nin 

Sağlık Bakanlığı’na 
devrinden sonra 
yapılan depreme 
dayanıklılık araştır
ması sonucunda 
hastane binasının 
sağlam çıkmadığı, 
yıkımdan önce 
onarım çalışması 
yapılacağının incele
meyi yapanlar 
tarafından ifade 
edildiği; yerel basın
da haber olarak 
yayınlanmış bulun
maktadır.

Bu yayınlardan 
anlayabildiğimiz 
kadarı ile yalnız 
binanın dayanıksı-

zlığı anlaşılmaktadır.
Jeolojik ve jeofizik 

bir incelemenin 
yapılıp, yapılmadığı 
bilinmemektedir.

Bugünkü SSK 
binasının bulunduğu 
yer, 1947 yılında bir 
sel felaketi sonrası 
suların oyduğu 
yerdir, Sunğipek 
Fabrikası santralinda 
yakılan kömür curuf 
ve küllerinin nakli ile 
doldurulmuştur. 
Ciddi bir incelöme 
sonrası bu durum 
mutlaka tesbit edile
cektir.

Böylesi bozuk ve 
elverişli olmayan

zemin üzerine yeni 
bir hastanenin 
inşaası sakıncalıdır.

Bugünkü Sağlık 
Grup Başkanlığı ile 1 
Nolu Sağlık 
Ocağı’nın bulunduğu 
yerin zemini eski 
binanın temininden 
daha sağlamdır. Sel 
suları, bu zemine 
zarar verememiştir.

Yeni hastane 
binasının bu yere 
yapılması kanaatim
ce uygun olacaktır.

1 Nolu Sağlık 
Ocağı, bugünkü has
tane polikliniklerine 
nakledilerek, hizmete 
devam edebilecek,

Sağlık Ocağı’na ilave 
bina gibi ek harcama 
gerektirmeyecektir.

İleriki yıllarda, 
ihtiyaç arttığında 
yıkılacak binadan 
arta kalan arsaya 
prefabrik hizmet 
binaları yapılabile
cektir.

Hatırlatması biz
den, dikkate alıp 
almamak ilgili ve 
yetkililerden.

Gemlik’in bir 
çocuğu olarak biz 
görevimizi yapalım 
da...

Allah, duyarsız 
kaldın diye bizden 
hesap sormasın...

göreve başladı
*

SENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

a,././ .. x/..... / j /Her çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları

* İP Ağ
* Fanya
* Mantar, kurşun

İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri

* Kürek
✓ Çapa
v Macun
✓ Galvenizli çivi

SATILIK 
VİLLA
Umurbey 
Polatkan

Caddesi 'nde 
restare 
edilmiş, 

kullan ım a 
hazır 

2 katlı, 
bahçeli, kat 
krıloriferli 

Sah ikinden 
Satılık 

. LÜKS 
VİLLA

513 96 83

Tapu Müdürü 
Müştekim Artuç'un 
Mudanya'ya ilçesine 
tayin oknasıyla 
boşalan Gemlik 
Tapu Müdürlüğü'ne 
Tahir Gündoğdu 
atandı.
İzmir Ödemiş'ten 
gelen Tahir 
Yemenoğlu'nun 21

yıllık aynı kurumda 
idarecilik yaparak 
ülkenin çeşitli böl
gelerinde görev 
yaptığı öğrenildi. 
Geçtiğimiz hafta 
içinde ilçey? 
gelerefekyeni 
görevine başlayan 
Yemenoğlu, 
Elazığ'lı olup evli 
ve iki çocuk babası.

ABONE OLDUNUZ MU?
Rlöl '■ ^44
m GÜNLÜK SİYASİ GAZE TE . |^^|

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

IOC
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Gemlik Gübre amonyak üretimine başladı 
1998 yılında ekonomik olmaması nedeniyle üretime ara verilen Gemlik Gübre 
AmonyaK ramıkas^7 yıl aradan sonra yeniden amonyak üretmeye başladı.
1974 yılında üretime 
başlayan Gemlik 
Gübre Fabrikası’nda 
gübre yapımında 
kullanılan amonyak 
üretimi için kurulan 
Amonyak Fabrikası, 
dünyadaki amonyak 
fiyatlarının düşmesin
den sonra, maliyet
lerin yüksek olması 
nedeniyle, üretime 
1998 yılında ara 
verilmişti.
Geçtiğimiz yıl, 
Özelleştirme Yüksek 
Kurulu tarafından 
satışa çıkarılan ve 
Yıldırım Şirketler 
Grubu tarafından 
83.5 milyon dolara 
satın alınan Gemlik 
Gübre Fabrikası’nda 
amonyak üretimime 
yeniden başlandı. 
DENEME 
ÇALIŞMALARI 
BAŞARILI GEÇTİ 
Özelleştirildikten

iirâhrwihfei“

.■persASJ

İ^ÜbiÂaB^ld^v v

v 4 arito^y &A»n 
,*}<<'Z> 4'Ml^ Wö ’maioır 

’ ?'"' ’'' ■

sonra yem yönetim 
tarafından 7 yıldır 
üretime ara verilen 
Amonyak Fabrikası’nı, 
yeniden faaliyete 
geçirmek için 
Fabrikanın eski

Genel Müdürü Hayati 
Derici, fabrikaya 
Genel Müdürü olarak 
atanmış ve deneme 
çalışmalarına 
başlanmıştı.
Bir süredir devam 

eden deneme 
çalışmalarından 
geçtiğimiz günlerde 
başarılı sonuçlar alı
narak, Gemlik Gübre 
Fabrikası’nın 
Amonyak

Bölümü’nden üretim 
gerçekleştirilmeye 
başlandı.
İTHAL EDİLİYORDU 
Gemlik Gübre 
Fabrikası’nda 
amonyak 
üretiminin ithal 
amonyaktan daha 
pahalıya malolması 
nedeniyle, Azot 
Sanayi Genel 
Müdürlüğü 
döneminde amonyak 
dış ülkelerden 
ithal edilerek 
gübre üretiminde 
kullanılıyordu. 
Fabrikayı satın alan 
Yıldırım Şirketler 
Grubu’nun Amonyak 
Fabrikası’nda üretime 
geçilme kararının 

alınmasının ardından 
çalışmalar başlanmış 
ve kısa sürede 
fabrika yeniden 
çalışır hale getirildi. 
Geçtiğimiz günlerde, 

Amonyak 
Fabrikası’nda 
deneme çalışmalarının 
başarılı olması 
nedeniyle, 
fabrika yönetimi 
tarafından 
kurbanlar kesildi. 
Kesilen kurbanlar, 
fabrikada çalışan 
personele kavurma 
yapılarak dağıtıldık :• 
Yıldırım Şirketler 
Grubu’nun (YILFERT) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza 
Yıldırım’ın başarı 
ile sonuçlanan 
deneme üretimi 
gerçekleştirilen 
Amonyak 
Fabrikası’nın yeniden 
devreye girmesi 
nedeniyle, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da 
katılacağı bir 
açılış yapmayı 
düşündüğü öğrenildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

(jsîsflj)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

DOĞALGAZ 
Mİ 
m 
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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îursa’da esrar operasyonu
Ellerindeki esrar mad
desine müşteri arayan 
4 şüpheli, polis 
operasyonuyla yaka
landı. Operasyonda 2 
kilo 495 gram esrar ile 
1 adet ruhsatsız 
tabanca ele geçirildi. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Narkotik Büro 
Amirliği'nden alınan 
bilgiye göre, esrar 
ticareti yaptıkları iddia 
edilen M.E.G. (25), 
Ö.A. (35), T.G. (21) ve 
B.B. (21) isimli 
şüpheliler yakalandı. 
Alınan telefon 
ihbarının ardından 
harekete geçen polis 
ekipleri, Beyazıt 
Mahallesi Beyazıt 
Caddesi'nde pusuya 
yatıp, şüphelilerin 
içinde olduğu otomo
bil takibe alındı. 
Şüpheliler burada 
ellerindeki esrar mad
desini satmak istedik
leri sırada polis 
operasyona start 
verdi. Neye uğradık

larını şaşıran şahıslar 
gözaltına alınırken, 
otomobilin ön 
koltuğunun altında bir 
çanta içerisine sak
lanmış 2 kilo 495 
gram esrar maddesi 
ele geçirildi.
Ayrıca şüpheliler 
üzerinde yapılan ara
mada bir adet ruhsat
sız tabanca ele geçi 
rildi. Esrar maddesini 
Samsun'dan getirdik
lerini iddia ettikleri 
öğrenilen şüpheliler, 
polis ekiplerince 
emniyete götürüldü. 
Esrar maddesinin 
B.B.'ye, otomobilin de 
Ö.A.'ya ait olduğu ve 
M.E.G. ile T.G.'nin de 
uyuşturucu maddesi
ni satmak için aracılık 
yaptıkları belirlendi. 
Piyasa değeri yaklaşık 
2.5 bin YTL olduğu 
belirtilen esrar mad
desi polis tarafından 
imha edilirken, ifade 
leri alınan şüpheliler 
uyuşturucu ticareti 
yapmak suçundan 
Cumhuriyet Şavcılı 
ğı'na sevk edildi.

Biiyüksehir’den burs i w
Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği eğitim bursundan yararlanmak isteyen 
öğrencilerin 30 Eylül 2005 Cuma gününe kadar müracaat etmeleri istendi.
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
eğitim bursundan 
yararlanan 
öğrencilerin, bu yıl 
da aynı olanağı 
kullanabilmeleri için 
belgeleriyle birlikte 
30 Eylül Cuma 
gününe kadar 
Acemler'deki 
Eğitim Şube 
Müdürlüğü'ne 
müracaat etmeleri 
gerektiği bildirildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
öğrenim hayatında 
başarılı olan 
ancak ekonomik 
gelir düzeyi düşük 
üniversite 
öğrencilerine 
sağladığı eğitim 
bursundan 

yararlananlara 
belgelerini tamamla
ma uyarısı yapıldı. 
Geçen dönem 
eğitim bursu alan ve 
yeni dönemde de 
bunu sürdürmek 
isteyen öğrencilerin 
okullarından 
sınıf geçtiklerine, 
2005-2006 eğitim- 
öğretim dönemi 
için kayıt yaptırdık
larına, geçen 
dönemde disiplin 
cezası almadıklarına 
ilişkin belgeyi 
cuma günü mesai 
saati bitimine 
kadar Büyükşehir 
Belediyesi 
Eğitim Şube 
Müdürlüğü'ne 
getirerek, 
kayıtlarını yaptır

maları gerekiyor. 
Ayrıca, banka 
hesap numaralarında 
değişiklik olan 
öğrencilerden, 
hesap cüzdanı 
fotokopilerini de 
öğrenci belgeleri 
ile Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Eğitim Şube 
Müdürlüğü'ne 
teslim edilmeleri 
isteniyor.
YENİ 
MÜRACAATLAR 
EKİM’DE
Bu arada, 
mezuniyet, 
okuldan 
uzaklaştırma, 
kendi isteği ile 
okuldan ayrılma, 
kayıt dondurma, 
sınıf geçememe, 

disiplin cezası 
alınması durumunda, 
bursun kesileceği 
ifade edildi.
Yetkililer, kontenjan , 
açığı için de ön 
kayıt başvurularının 
3-14 Ekim 
2005 tarihleri 
arasında 
Acemler'deki 
Eğitim Şube 
Müdürlüğü'ne 
yapılacağını 
duyurdu.
Yeni başvurulan 
takiben, burs 
komisyonunun 
değerlendirmesi 
sonucunda, 
asil listede yer 
alan öğrencilerden 
istenecek 
belgeler ayrıca ilan 
edilecek.

RAMAZAN VAKLASIVOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 1

GÖRMEDEN 1
KARAR VERMEYİN |

BİR GÜNDE TESLİM EDİLİR

32 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset -j
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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MEB’de Ankara’da i$ takibine son Kaçak telefonlar bloke edilecek
Milli Eğitim Bakanlığı, 
kaynak tasarrufu 
sağlayacak "Yatırım 
ihtiyaçlarının 
Elektronik Ortamda 
Belirlenmesi ve İzlen
mesi Projesini" hayata 
geçiriyor. Projeyle 
artık merkezi yönetim 
ve büroktarik işlemler
le tıkanan ve ölü 
yatırımlara yol açma 
dönemi kapatılıyor. 
Bakanlık yeni projeyle 
okul kimliklerini oluş
turacak. Okulların yer
leşim birimlerine 
dağılımından, nüfus 
hareketlerinin bilgisa
yar ortamından takib
ine, eğitim araç ve 
gereçlerinin dengeli 
bir şekilde ihtiyacı 
olan yerlere ulaştırıl
masına kadar pek çok 
alandaki adeletsizlik- 
ler ortadan kalkacak. 
"Yatırım İhtiyaçlarının 
Elektronik Ortamda 
Belirlenmesi ve İzlen
mesi Projesi", Devlet 
istatistik
Enstitüsü'nün veri 
tabanı ve İçişleri 
Bakanlığı'nın MERNİS 
Projesiyle de uyumlu 
çalışacak. Bu sayade 
okul ihtiyacı olan 
yerelişm birimleri 
objektif bir kritere 
göre belirlenecek.
Böylece kaynakların, 
illerin gerçek 
ihtiyaçlarına göre kul
lanılması sağlanacak. 
Kaynaklar proje fiz
ibilitesi yaklaşımında 
en etkin biçimde kul
lanılacak ve Ölü

Açlık sınırı 527 YTl
Türk-İş 
Konfederasyon u'na 
göre, eylül ayında 4 
kişilik bir ailenin açlık 
sınırı 527 YTL, yoksul
luk sınırı ise bin 601 
YTL'ye yükseldi.Türk- 
İş Araştırma Merkezi 
tarafından yapılan 
araştırmaya göre, 
Eylül 2005 itibariyle 
açlık sınırı geçen aya 
göre 6.29 YTL artarak 
527 YTL, yoksulluk 
sınır ise geçen aya 
göre 20 YTL artışla 
bin 600 YTL oldu. 
Yapılan 'açlık ve yok
sulluk sınırı' araştır
masına göre, aile

yatırım yapılmayacak. 
İl milli eğitim nüdür- 
lükleri her yıl il yapım 
programını onaylat
mak için Ankara'ya 
gelmeyecek, yatırım 
programlarını elek
tronik ortamda gire
cek ve bakanlık 
tarafından bu pro
gramlar elektronik 
ortamda onaylanacak. 
Projeyle birlikte 
bürokratik işlemler de 
azalacak. Yeni sistem
le birlikte iller standart 
formlarla birlikte tek
liflerini doğrudan 
elektronik ortamda 
APK Kurulu 
Başkanlığı'na 
yapacaklar. Okulların 
ders araç-gereç ve 
makine teçhizat 
ihtiyaçları için de aynı 
yol takip edilecek.> 
Ayrıca iller yapım pro
gramlarını elektronik 
ortamda girecek ve 
bakanlıktan elektronik 
imza ile bu programlar 
onaylanacak. Böylece 
yatırım programlarının 
Ankara'dan takip işi 
sona erecek.
E-yatırım projesiyle 
Türkiye genelinde 
iller, ilçeler ve okullar 

bütçesinde ağırlıklı bir 
harcama grubunu 
oluşturan gıda ürün
lerinde fiyatlar aylık 
yüzde 1.26 ve 
12 aylık yüzde 8.82 
oranında arttı. Eylül 
ayı itibariyle tespit 
edilen fiyat artışının 
nedeni, mevsim şart
larına bağlı olarak 
meyve - sebze fiyat
larında görülen nispi 
gerilemenin yerini 
fiyat artışına bırak
ması oldu. Özellikle 
sebze fiyatlarındaki 
artış aile bütçesine ek 
harcama gereğini 
tavuk fiyatındaki ger

bazında eğitim yatırım 
ihtiyaçları elektronik 
ortamda sürekli ve 
greçek verilerle tespit 
edilecek. Devam eden 
inşaatların gerçek
leşme görüntü ve 
seviyelerinin,arsa 
stoklarının imlenmesi, 
doğru karar vermeye 
esas teşkil edecek 
çeşitli raporların 
hazırlanması ve pro
jeksiyonların yapıl
ması mümkün olacak. 
Böylece ayrılan sınırlı 
kaynakların doğru 
yönlendirilip verimli / ', 
bir şekilde kullanıl
ması sağlanacak.
Projenin hayata 
geçmesiyle birlikte 
ayrıca il-İleçeler bazın
da hangi okulların 
depreme karşı güven
lik testinin yapıldığı, 
hangisinin bu test 
sonucunda 
güçlendirilmesine 
gerek görüldüğü ve 
hangilerinin 
güçlendirildiği, okulun 
bulunduğu yerleşim 
biriminin depremde 
kaçıncı derecede 
risk bölgesinde 
olduğu ekranda 
görülebilecek.

ileme düşürdü. Diğer 
ürünlerin fiyatları ise 
sabit kaldı.
Ayrıca, Ankara'da 
yaşayan 4 kişilik bir 
ailenin 'gıda için* 
yapması gereken 
asgari harcama tutarı 
bir önceki aya göre 
yüzde 1.26 oranında 
artarken, 2005 yılının 
ilk 9 aylık dönemi 
itibariyle gıda 
harcaması tutarındaki 
artış yüzde 2.46 
oranında gerçekleşti. 
Gıda harcaması 
tutarında son 12 ay 
itibariyle artış yüzde 
8.82 oldu.

Telekomünikasyon 
Kurumu Başkan 
Yardımcısı Mustafa 
Alkan, telsiz kanunun
daki değişikliğin 
yürürlüğe girmesinin 
ardından kaçak cep 
telefonlarını ekim ayı 
sonuna kadar kayıt 
altına alacaklarını 
belirterek, ekim ayın
dan sonra kayıt dışı 
telefonların sim kart
larının bloke edile
ceğini söyledi. 
Türkiye'de 11 milyona 
yakın kayıt dışı cep 
telefonu bulunduğunu 
belirten Alkan, bun
ların kayıt altına alın
masıyla cep telefonu 
gaspı, hırsızlığı, kap- 
kaçı gibi vatan
daşların malına, canı
na kasteden suçların

Bu yıl 4 bin öğrenci 
okula başlayamadı

Şanlıurfa'nın Siverek 
İlçesi'nde yeni eğitim- 
öğretim yılının 
3'üncü haftasına gir
ilmesine rağmen yak
laşık 4 bin öğrencinin 
okula başlayamadığı 
bildirildi.
Alınan bilgiye göre, 
çoğunluğu ilköğretim 
çağında bulunan söz 
konusu öğrenciler, 
aileleriyle birlikte 
pamuk toplamak için 
farklı, il ve ilçelere git
tikleri için henüz ders 
başı yapamadı. 
Öğrenci velisi 
Mustafa Tüm, tek 
geçim kaynağının 
ırgatlık olduğunu 
söyledi.
Çocuklarından 2'sinin 
ilköğretime devam 
ettiğini belirten Tüm, 
ancak ailece ilçe 
dışında çalıştıkları

SEKRETER ARANIYOR
Telefonlara bakacak A 

bayan eleman aranıyor 
Veni çarşı No:47 - G€IVI<-1K 

Tel: 513 79 28

artık gündemden çıka
cağını söyledi.
Yaklaşık 10 gün sonra 
kaçak cep telefon
larıyla ilgili yönet
meliğin yayın
lanacağını anlatan 
Alkan, şöyle konuştu: 
"Yaptığımız çağdaş 
uygulama ile bir çok 
ülkeden daha önce en 
son teknolojiyi, kul
lanıp yaklaşık 10 trily
on lira tutarındaki 

için çocuklarını okula 
göndermediğini 
belirtti.
Çocuklarını hem 
bırakacak yer 
olmadığı, hem de tar
lada kendilerine 
yardıni ettikleri için 
şimdilik okula gön
deremediğini kayde
den Tüm, "Çocuk
larım işimizi bitirdik
ten, yani 2 ay sonra 
okula başlayabilecek. 
Bu şekilde 

yatırımla elektronik 
kontrol merkezi oluş
turduk. Kaçak telefon
ların kayıt altına alın
masıyla ekonomiye 
160-170 milyon YTL 
gelir sağlanacak." ■ 
Alkan, Ekim ayı 
sonuna kadar fat- 
urasız telefon sahip
lerinin 5 YTL yatırarak 
telefonlarını kayıt altı- 
na aldırabileceklerini 
kaydetti.

arkadaşlarından 
geride kalıyorlar, 
bunu biliyoruz. Ancak 
başka çaremiz de 
yok" dedi.
Siverek Kaymakamı 
Seddar Yavuz, ise 
tarımda çalışan 
ailelerin çocuklarına 
yönelik bir çalışma 
gerçekleştirdiklerini 
ve söz konusu öğren
ciler için geçici pan
siyonlar oluşturacak
larını bildirdi.
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LES’e başvurular başladı
Lisansüstü Eğitimi 
Giriş Sınavı (LES), 
başvuruları başladı. 
Başvurular, 7 Ekim 
Cuma gününe kadar 
kabul edilecek.
Sınav, 4 Aralık Pazar 
günü yapılacak. 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme 
Merkezi'nden yapılan 
açıklamaya göre, 
LES'e, en az lisans 
diplomasına sahip 
olanlar ile sınavın' 
yapıldığı tarihten 
itibaren 1 yıl içinde bir 
lisans programından 
mezun olabilecek 
dürümdakiler 
girebilecek.
Başvurular, üniversite 
rektörlüklerine 
yapılacak.
Lisans programından 
mezun olabilecek 
dürümdakiler başvuru 
belgelerini kendi 
üniversitelerinden, 
diğer adaylar ise her
hangi bir üniversite
den 6 YTL karşılığında 
temin edebilecek.
Sınav ücreti olarak da 
55 YTL yatırılacak. 
Adaylar, başvurma 
belgesi ve sınav ücre
tinin yatırıldığını gös

feiran atı issizlik »mı W;
Türkiye'de Mayıs- 
Haziran-Temmuz döne
mini kapsayan üç aylık 
hareketli ortalamalara 
göre, 2005 Haziran ayı 
itibarıyla işsizlik oranı 
yüzde 9.1 olarak tah
min edildi.
DİE'nin bu yıldan 
itibaren hareketli üçer 
aylık dönemler itibarıy
la 'her ay* açıkladığı 
Hanehalkı İşgücü 
Anketi'nin (Mayıs- 
Haziran-Temmuz 2005) 
dönemini kapsayan 
"Haziran 2005" 
sonuçlarına göre, bu 
dönemde işgücüne 

\ katılım oranı ise yüzde 
\ 50 oldu.
\ \wzlik oranı kentlerde 
\ yüzde 12.2, kırda yüzde 
I 4.9 o\arak belirlendi. 
\ Hanehalkı İşgücü 
I Anketi sonuçları, 2005 
I yılından itibaren 
I hareketi! üçer aylık 
| dönem ortalamaları

terir dekontunu aldık
ları yerlere teslim 
edecekler.
Sınav, 4 Aralık Pazar 
günü, üniversite rek
törlüklerinin bulun
duğu Adana, 
Afyonkarahisar, 
Ankara, Antalya, 
Aydın, Balıkesir, Bolu, 
Bursa, Çanakkale, 
Denizli, Diyarbakır, 
Edirne, Elazığ, 
Erzurum, Eskişehir, 
Gaziantep, Hatay, 
İsparta, İstanbul, İzmir, 
Kahramanmaraş, 
Kars, Kayseri, 
Kırıkkale, Kocaeli, 
Konya, Kütahya, 
Malatya, Manisa, 
ıvTeîKîir, ıviu(fi'<r, iMiijutT, 
Sakarya, Samsun, 
Sivas, Şanlıurfa, 
Tokat, Trabzon, Van, 

esas alınarak her ay 
açıklanmaya 
başlanırken, sonuçlar, 
ifade kolaylığı açısın
dan ilgili üç aylık döne
min ortasındaki ay 
adıyla anılıyor.
Buna göre Haziran 
2005 bülteninde açık
lanan sonuçlar, Mayıs,

Zonguldak ve 
Lefkoşa'da yapılacak. 
Bütün yükseköğretim 
kurumlan, lisansüstü 
programlarına öğrenci 
seçme ve yerleştirme 
işlemlerinde LES 
sonuçlarını kul
lanacak. Adayların 
LES'ten başvurdukları 
lisansüstü programın 
puan türünde en az 45 
(lisans diplomasıyla 
doktora programına 
başvuracaklar için 55) 
puan almaları gerekiy
or. Üniversiteler, lisan
süstü programlarına 
öğrenci seçiminde 
LES puanının, yüzde 
50'den az olmamak 
KüşüiUy ia ire ağırlIRıâ 
değerlendirmeye alı
nacağını adaylara 
duyuracak.

Haziran ve Temmuz 
2005 aylarını içeren üç 
aylık dönemi kapsıyor. 
Bu dönemde toplam 31 
bin 105 hanehalkı ve bu 
hanehalklarında 
yaşayan 15 ve daha 
yukarı yaşta toplam 85 
bin 939 fert ile 
görüşüldü.

Kredi ve burs
başvuruları başlıyor

Yükseköğrenim Kredi 
ve Yurtlar 
Kurumu'ndan öğrenim 
kredisi ile burs almak 
ve kurumun yurtların
da barınmak isteyen 
öğrenciler için 
başvurular dün 
başladı.
Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
mada, yüksek lisans, 
doktora, ön kayıt, 
özel yetenek ve 
dikey geçiş sınavı 
ile lisans programına 
hak girmeye

Polis ^O'larına 5 tin 1 iiji
Emniyet Teşkilatı'nın 
ihtiyacını karşılamak 
üzere Türkiye 
genelinde Polis Meslek 
Yüksek Okulları’na, 4 
yıllık yüksek öğretim 
kuramlarından veya 
bunlara denk yurtdışın- 
daki okullardan mezun 
4 bin 94O'ı erkek, 26O'ı 
bayan olmak üzere 
toplam 5 bin 200 polis 
memuru adayının alı
nacağı bildirildi.
Samsun Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıklama
da, polis memuru ihtiy
acını karşılamak üzere 
geçerlilik süresi devam 
eden 2004 veya 2005 
tarihlerinde yapılan 
Kamu Personel Seçme 
Sınavı'nda (KPSS) 65 
puan ve üzeri puan 
alan en az 4 yıllık yük
sek öğretim kuram
larından veya bunlara 
denkliği kabul edilen 
yurtdışındaki yüksek 
öğretim kurumu lisanslı 
mezunlardan polis 
memuru adayı alı

UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M ASFALTA 
CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI 

ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT 
YAPILABİLİR SATILIK ARSA

Tel : (0.224) 513 96 83

kazanan öğrencilerin 
başvurabileceği 
bildirildi.
Açıklamada,
5 Ekim tarihinde sona

erecek başvuruların 
www.kyk.gov.tr inter
net adresinden de 
yapılabileceği 
belirtildi.

nacağı kaydedildi. 
Müracaatların 14 Ekim 
2005 tarihinde saat 
17.00'de sona ereceği 
ve müracaat eden 
adayların İl Emniyet 
Müdürlükleri'nde ön 
değerlendirme, Bölge 
Komisyonları'nda da 
mülakat ve fiziki 
yeterlilik sınavlarına 
katılacağı ifade edildi. 
KPSS puanı, mülakat 
ve fiziki yeterlilik 
sınavlarından alınacak 
puanların toplamı net
icesinde belirlenecek 
başarı sıralamasına 

göre, 19 Aralık 2005-19 
Haziran 2006 tarihleri 
arasında 1. dönem 
eğitim için 105 bayan, 
bin 995 erkek, 21 
Haziran-19 Aralık 2006 
tarihleri arasındaki 2. 
dönem eğitim için de 
155 bayan, 2 bin 945 
erkek polis memuru 
adayının Polis Meslek 
Yüksek Okulları’na alı
nacağı öğrenildi.
İlgili şartları taşıyan
ların detaylı bilgileri İl 
Emniyet 
Müdürlükleri'nden ala
bileceği ifade edildi.

http://www.kyk.gov.tr
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Meclis 1 Ekim’de açılıyor
Yeni yasama yılına 
1 Ekim’de girecek 
olan TBMM'yi yoğun 
bir gündem bekliyor. 
Birinci yasama yılın
da 199, ikinci 
yasama yılında 
265 ve üçüncü 
yasama yılında 
166 olmak üzere 
bugüne kadar 
toplam 630 yasa 
çıkaran 22. Dönem 
parlamentosu, 
yaklaşık 3 ay tatilin 
ardından dördüncü 
yasama yılına 
giriyor.
TBMM Genel Kurulu 
ve komisyonlarını bu 
yıl da ağır bir iş yükü 
bekliyor. Genel Kurul 
gündeminde 97 
tasarı, 42 teklif, 242 
araştırma önergesi 
bulunuyor. Ayrıca, 
bin 237 yazılı ve 394 
sözlü soru önergesi,

Deniz Baykal’dan terör uyarısı
CHP lideri Deniz 
Baykal, terör 
konusunda, "Bu 
konuda gevşek dur
manın, terör uygu
layanlarla ilişkili 
çevrelerin sırtını 
sıvazlamanın, onlara 
hoş gözükmeye 
çalışmanın ne kadar 
ağır sonuçlar doğu
racağını ısrarla 
anlatıyoruz" dedi. 
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, terör 
konusunda, "Bu 
konuda gevşek dur
manın, geçiştirmenin, 
görmemezlikten gel
menin, terör uygu
layanlarla ilişkili 
çevrelerin sırtım 
sıvazlamanın, onlara 
hoş gözükmeye 
çalışmanın ne kadar 
ağır sonuçlar doğu
racağını ısrarla 
anlatıyoruz" dedi. 
Baykal, çeşitli 
temaslarda bulunmak 
üzere THY'nin tarifeli 
uçağıyla İstanbul'dan 
Londra’ya gitti.
Baykal, Ingiltere'ye 
hareketinden önce 
Atatürk Havalimanı 
VIP
Salonu’nda yaptığı

Başbakan ve bakan
lar tarafından yanıt
lanmayı bekliyor. 
Geçen yasama yılın
da kurulan 5 araştır
ma komisyonu çalış
malarına 1 Ekim'den 
itibaren devam 
edecek. Çalış
malarını tamamlayan 
TMSF, patates üreti
cileri ve sporda şid
detle ilgili komisyon
ların raporları ise 
Genel Kurul günde
minde yer 
alıyor.
İhtisas komisyon
larının gündeminde, 
KHK ve teklifler 
hariç, 108 yasa 
tasarısı görüşülmeyi 
bekliyor. Gündemi 
en yoğun komisyon, 
40 tasarıyla Plan ve 
Bütçe Komisyonu... 
Dışişleri 
Komisyonu'nda 21, 

açıklamada, Ingiltere 
İşçi Partisi'nin kon
gresi 
içinde düzenlenecek 
toplantıya konuşmacı 
olarak katılacağını 
belirterek, toplantının 
Türkiye ile ilgili 
olduğunu söyledi. 
Toplantıda, 
Türkiye'nin AB ile 
tam üyelik ilişkisinin 
tartışılacağını ve 
Kıbrıs konusunun 
Türkiye'nin AB ile 
ilişkileri 
karşısında bir engel 
haline 
dönüştürülmesinin 
değerlendirileceğini 
kaydeden Baykal, 
burada düşüncelerini 
aktaracağını anlattı. 
Baykal, Ingiltere'den 
İtalya'ya geçeceğini 
ve Venedik'te 
"İslam ve 
Demokrasi" 
konusunda düzenle
nen toplantıya katıla
cağını da 
belirterek, daha 
sonra Roma’ya gide
ceğini ve Italyan 
Sosyalist 
Partisi'nin düzen
lediği Türkiye-AB 
ilişkilerini konu alan

Milli Savunma 
Komisyonu'nda 13, 
İçişleri 
Komisyonu'nda 10, 
Adalet 
Komisyonu'nda 8, 
Milli Eğitim 
Komisyonu'nda 6, 
Sağlık 
Komisyonu'nda 4, 
Anayasa 
Komisyonu'nda 3, 
Sanayi ve Ticaret 
Komisyonu'nda 2 
ve Tarım 

bir çalışmaya katıla
cağını bildirdi. 
CHP Genel Başkanı 
Baykal, "Türkiye'nin 
3 Ekim’de AB ile 
müzakerelerinin 
başlamasından önce 
bu çalışmalarımızın 
bir önemi, 
yararı olacağını umut 
ediyorum. Bu neden
le yapılan çağrıları 
değerlendirmeyi bir 
görev bildik" dedi. 
-TERÖR KONUSU- 
Basın mensuplarının 
sorularını da cevap
landıran Baykal, 
"Erzincan-Erzurum 
demiryoluna konulan 
25 kilogramlık pat
layıcıların 
son anda fark edil
erek İmha

Komisyonu'nda bir 
tasarı görüşülmeyi 
bekliyor. Bayındırlık 
ve Çevre komisyon
larının gündeminde 
tasarı bulunmuyor. 
TBMM gündeminde, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in bir kez daha 
görüşülmek üzere 
geri gönderdiği 
14 yasa da 
görüşülmeye 
bekliyor.

edildiği"nin hatırlatıl
ması üzerine, 
şöyle konuştu: 
"Çok üzüntü verici 
bir tablo. Maalesef 
bir süredir kamuoyu
muza anlatmaya 
çalıştığımız, terörün 
tırmanışı konusunun 
kesintisiz 
sürmekte olduğunu 
gösteriyor. Terörün 
yeni bir nitelik kazan
maya başladığına 
ilişkin teşhisimizin 
burada da doğru
landığını görüyoruz. 
Demiryoluna C-4 
koyarak toplu suikast 
girişiminde bulun
mak, artık 
siyaset değil, İnsan
lık, ahlak anlayışının 
dışında bir olaydır.

Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt, 
"AP'nin terörle 
mücadelemizi 
'saldırgan askeri 
operasyonlar* olarak 
niteleyen düşünce 
ve ifade 
şeklini gönül 
rahatlığıyla 
söylüyorum: 
esefle kınıyorum" 
dedi.
Kara Harp Okulu'nun 
2(J05 - 2006 eğitim - 
öğretim döneminin 
başlaması nedeniyle 
düzenlenen törende 
konuşan Orgeneral 
Büyükanıt, Avrupa 
Parlamentosu'nun 
(AP) Türkiye'nin terör
le mücadelesini 
'saldırgan askeri 

1

!

BAY MUSTAFA ÖZALP 
EMLAK’TAN 

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama 

Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa 
Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ 

İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, 
Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

120m2 Asansör ve Kaloriferli,. 
______ I. Kordonda Satılık Daire 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)

Yeni Devlet Hastanesi Altı______
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan 

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

satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli 
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 D diki m Zeytinîlfi

Trafik, Kasko Dask, Sağlık v« 
Her Türlü Sigorta İşlemleri YaPllır 

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALPÂ

Tel:513 24 74 Fax- 
GEMLİK / BUR^â

operasyonlar' olarak 
niteliğini hatırlatarak, 
"Tüm dünyanın teröre 
karşı belli ölçüde 
tavır aldığı bir ortam
da TSK'nın terörle 
mücadelesini 'saldır
gan askeri operasyon
lar' olarak tanımlayan 
bu tür ifadeleri 
Türkiye 
Cumhuriyeti'ni 
uyandırması gereken, 
çan sesleri olarak 
izlemekteyim" ifadesi
ni kullandı. 
Konuşmasını, 
Atatürk'ün 'Ne mutlu 
Türküm diyene* 
sözüyle bitiren 
Orgeneral Büyükanıt, 
"Buna ilave yapmak 
istiyorum. Ne mutlu 
bu sözü anlayana" 
şeklinde konuştu.

s
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IRA silahsızlaod ^usya, İran’a silah satmaya talı;ıwf
Kuzey İrlandalI 
ayrılıkçı örgüt İrlanda 
Cumhuriyetçi 
Ordusu IRA'nın 
silahsızlanma süreci
ni tamamladığını 
söyleyen bir rapor, 
bugün İngiltere ve 
İrlanda hükümetler
ine sunuldu.
Silahsızlanma süreci
ni denetleyen 
KanadalI emekli 
General John de 
Chastelain ve bağım
sız gözlemciler 
Katolik rahip Alex 
Reid ve Protestan 
Metodist rahip 
Harold Good'un 
raporlarını sunduğu 
bildirildi.
IRA geçen temmuzda 
30 yılı aşkın bir 
süredir devam eden 
silahlı mücadelesine 
son verdiğini ve 
silahlarını teslim 
edeceğini açık
lamıştı.
Ancak İngiltere'yle 
birlik yam'ısı partner, 
silahsızlanma 
sürecinin tamam
landığı haberlerine 
şüpheyle yaklaşıyor
du. Silahların imhası
na tanıklık eden 
bağımsız komisyona 
güvenmeyen 
Demokratik Birlik 
Partisi temsilcileri, 
'görsel kanıt' talep 
ediyordu. Londra 
hükümeti, silahsı
zlanma komisyonun
daki Protestan rahi

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

bin Demokratik Birlik 
Partisi'ni ikna 
etmesini umuyor. 
IRA'nın siyasi kanadı 
olarak görülen 
Katolik parti Sinn 
Fein ise bunun 'tarihi 
bir gelişme 
olduğunu* açıkladı. 
Raporun açıklan
masıyla beraber 
İngiltere ve İrlanda 
hükümetlerinin, 
Kuzey İrlanda'daki 
yerel yönetimin 
yeniden canlandırıl
ması için taraflara 
baskı yapması bek- 
lenivor.
1998 yılında imza
lanan Kuzey İrlanda 
Barış Anlaşması 
sonucunda bölgede
ki Katolik ve 
Protestan partiler 
aynı meclis çatısı 
altında oturmayı 
kabul etmiş ve yarı 
özerk bir yönetim 
kurulmuştu.
IRA da anlaşmayla 
birlikte silahsızlanma 
sürecine girdi. Ancak 
partiler arasında 

devam eden karşılıklı 
suçlamalar ve tartış
malar sonrasında, 
İngiltere hükümeti 
2002'de yerel yöneti
mi askıya aldığını 
duyurdu.
IRA geçen yıl Kuzey 
İrlanda'da düzenle
nen bir dizi büyük 
silahlı soygunla 
yeniden gündeme 
geldi. Örgüt, araların
da 26,5 milyon ster
linlik bir banka soy
gununun da bulun
duğu bu olaylarla 
ilgisi olduğu iddi
alarını reddetti.

Örgüt, ocak ayında 
Belfast'ta bir barda 
çıkan kavgada 
Katolik Robert 
McCartney'nin 
öldürülmesi olayına 
üyelerinin karıştığını 
da önceleri inkar etti. 
Ancak bu itirazları 
reddeden İngiltere ve 
İrlanda hükümetleri 
baskıyı yeniden 
artırınca, IRA silahsı
zlanma sürecine hız 
verdi.

Rus Komersant 
gazetesinde yer alan 
haberde, Rusya'nın 
İran'a silah satma 
konusundaki 
çabalarını giderek 
artırdığını belirterek, 
adını açıklamadığı bir 
kaynağının, 
"Moskova, Tahran ile 
askeri-teknolojik 
işbirliğini artırdı" 
dediğini duyurdu. 
Haberde, Rus üst 
düzey askeri yetk
ililerinin İran'a iki 
nedenden dolayı 
silah satmak istediği 
belirtilerek, 
"Birincisi, İran'a 
yönelik uluslararası 
bir ambargo yürür
lüğe girmeden sata
bileceğimiz kadar 
silahı satmamız. İkin
ci olarak da ABD'nin 
olası bir müdahalesi 
durumunda onları en

az Irak'ta olduğu gibi 
zor duruma sokmayı 
sağlayacak derecede 
İran'ın iyice 
silahlandırılması" 
görüşüne yer verdi. 
Gazete yorumunda, 
böyle bir politikanın 
uluslararası bir skan- 
dala neden olma gibi 
bir riski taşıdığı belir

‘Türkiye ile süper Avrupa
Avrupa Birliği'yle 
3 ekim tarihinde 
müzakerelere başla
maya hazırlanan 
Türkiye, İtalya'da 
yayımlanan en önemli 
günlük gazete 
Corriere della Sera'ya 
başyazı konusu oldu. 
Gazetenin müdür 
yardımcılarından 
Gianni Rotta tarafın
dan kaleme alınan ve 
"Türkiye'yle Süper 
Avrupa" başlığıyla 
yayımlanan başyazı
da, Türkiye'nin tam 
üyeliğinin Avrupa 
Birliği'nin bir süper 
güç haline getireceği 
görüşü savunuldu. 
AB ülkelerinin kendi 
iç sorunlarıyla - 
boğuşarak Ankara ile 
müzakereleri savsak
lamalarının büyük bir 
hata olacağının belir
tildiği başyazıda, 
"Avrupa Türkiye'yle 
siyasi, ekonomik ve 
ahlaki bir süper güç 
haline gelebilir" denil- 
di.Türkiye'nin AB 
sürecinin başla
masının 1959'a dek 
uzandığını belirten 
yazar, Ankara'nın 
3 ekimde
Avrupa'nın kapısını 
"son kez" çalacağını 
hatırlatarak, şöyle 
dedi: "Ortada, 
70 milyon Türk'ün 
AB vatandaşlığına

kabulleri için müzak
erelerin başlatılması . 
konusu var. Yarım 
asırlık bu sınav, ebe
diyete dek süremez. 
Nihai karara henüz 
uzun bir zaman olsa 
da, gerçek anlamda 
bir müzakere başlatıp 
başlatmama konusun
da seçim yapma vakti 
gelmiş bulunuyor." 
Yazar, Türk halkı 
arasında çoğunluğun 
ülke istikbalini 
AB üyeliğinde 
gördüğünü belirterek, 
hükümetin de 
Avrupa'dan olur ala
bilmek için önemli 
adımlar attığına . 
dikkati çekti. 
Orhan Pamuk 
hakkında açılan 
davayı, polislerin 
meydanlarda kadın
lara dayak atmasını 
pohpohlayanlarıysa 
"Ankara'da AB'yle 
bütünleşmeye direnç 
gösteren güçler" 
olarak niteleyen yazar, 
bu tür tavırların 
Almanya ve 
Fransa'daki Türkiye 
karşıtı siyasilerin 
ekmeğine yağ 
sürdüğünü anımsa
tarak, şöyle dedi: 
"Oyun konusu yapılan 
şey, Avrupa için de 
Türkiye için de tarihi 
bir önem taşıyor.
3 ekimin sadece bir 

tilerek, ABD'nin 
Uluslararası Atom 
Enerjisi Kurumu 
(UAEK) ile yürütülen 
diplomatik girişim
lerin yanı sıra 
sorunu şiddetle 
çözme olasılığını da 
saklamadığına 
dikkat çekildi.

I başlangıç olması, 
Türkler konusunda 
demokrasinin hiçbir 
ilkesinin atlanmaması > 
elbette şart. Ama 
onaylanamamış AB 
Anayasası'nın 
babalarından Giuliano 
Amato'nun II Sole 24 
Ore gazetesinde 
belirttiği gibi, iki yüzlü 
tuzaklara yelte- 
nilmemesi ve 
Avrupa'nın açıklık 
yanlısı bir tutum 
içinde olması da şart" 
Türkiye konusundaki ı 
tartışmalarda, miyop 
bir tavırla Ankara'nın j 
üyeliğinin AB'ye 
sağlayacağı katkılann ] 
görmezlikten 
gelindiğine değinen 
yazar, bu üyeliğin 
gerçekleşmesiyle elde I 
edilen avantajlarıysa 
şöyle özetledi: 
"Önümüzdeki 
yıllarda terörizmle 
savaş ve kültürler 
arası sürtüşmeler * I 
konusunda, en hassas I 
sınırda (askeri açıdan j 
da) harika bir kale 
tesis edilmiş olacak. | 
Bu, AB'yi köhnemiş, j > 
yaşlanmış etik yok- 4 
sunu bir oluşum gibi I 
betimleyen 
ABD'liler de dahil 
olmak üzere, en acı- d 
maşız eleştirmenleri, İl 
fiiliyatta yalancı d 
çıkaracaktır.
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Kartal’ın suskun golcüleri
Ankaraspor yenil
gisiyle ligde Üst üste 
oynadığı dört maçta 
11 puan yitiren 
Beşiktaş'ta golcülerin 
performansı İnce
lendiğinde her şey 
ortaya çıkıyor.
Kartal'ın forvet hattını 
oluşturan isimlerden 
Youla, Ahmet Dursun 
ve Veysel bu sezon 
ligde 7 maçta tek gol ■ 
atamadı. Youla ve 
Veysel'in UEFA 
Kupası'nda da golü

9ok. Ahmet Dursun 
tek golünü S-1*lik 
Vaduz maçında 
penaltıdan attı. İlk 
3 maçta fırtına gibi 
esen Ailton da Vaduz 
maçı sonrası susun
ca, Beşiktaş bu hale 
geldi.
Gol yollarında etkisiz 
kalan Beşiktaş'ta 
Teknik Direktör Rıza 
Çalımbay, forvetteki 
sıkıntıyı nasıl gidere
ceğini ise henüz 
çözebilmiş değil.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Yunanistan - Almanya Final Maçı

Galatasaray'ın Avrupa 
mesaisi başladı

Turkcell Süper 
Lig'de 
Samsunspor'u 
deplasmanda 2-1 
yenerek liderliğini 
sürdüren 
Galatasaray, UEFA 
Kupası 1. tur 
rövanşında 
Norveç'in Tromso 
takımı ile perşembe 
günü oynayacağı 
maçın hazırlıklarına 
ara vermeden 
başladı.
Teknik direktör Eric 
Gerets yönetiminde 
gerçekleştirilen ve 
yaklaşık 1.5 saat 
süren antrenmanda, 
Samsunspor 
karşılaşmasında 
oynayan futbolcular 
koşu yapmakla 
yetinirken, diğer fut
bolcular taktik çalış
ma yaptılar.
Sak^tUkiarı süren A

futbolculardan 
Ergün, 
Hakan Şükür ve 
Cihan'ın takımla 
birlikte çalışmalara 
başlaması teknik 
heyeti sevindirirken, 
Cihan'ın idmanda 
yeniden sakatlan
ması üzüntü 
yarattı.
Sol arka 
adalesinde çekme 
meydana gelen 
Cihan'ın derhal 
tedavisine başlandı. 
Oyuncunun durumu 
henüz netlik 
kazanmadı. ?
Antrenmana 
sakatlığı süren Altan 
ve Aykut'un yanı sıra 
izinli olan Haşan Şaş 
katılmazken, Haşan 
Kabze ise koşu yap
makla yetindi.
Galatasaray,bugüny 

v apacağı idman ile »4

Tromso maçının 
hazırlıklarını 
sürdürecek.
Galatasaray'ın yıldız 
oyuncusu Haşan 
Şaş'ın eşi Sibel Şaş, 
International 
iHospital'da, sağlıklı

bir erkek bebek 
dünyaya getirdi. 
Hastaneden yapılan 
açıklamada, Yusuf 
Deniz adı verilen 
bebeğin ve annenin 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu bildirildi.

grup AİLE
Gemlik Endüstri IVJeslek

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPIİNil

i tyjltopd-ises i ’ n d e n a1 d ı ğ ı mdipl om am ı 
—kay betti in| Geçı^Ş izdir. ' .

1 1 ’îİ il ;
g fOsJ. J t Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden
। ■ aldığım ehliyetim/ ve Genlik nufüs

, Müdürlüau’nden aldığın! nüfus
lı ' cüzdanımı kaybettim. Geçersizdir.

YALÇIN KUŞ I/. Î2 I <

^oaenvc .“on BTo&ISıpe
'ÖL Uludağ Üniversitesinden n 
• aldığım öğ ne rm > k i m I i k k W'
f ’A) kaybettİîiIpeçerâiS^^?e

Avrupa Şampiyonası final maçında Yunanlstan- 
Almanya arasında üçüncü çeyreğin sonuna kadar 
Yunanistan önde götürüyordu.

Yûnan Milli Takımı sert müdafaa yaparak Alman 
milli takımını biraz hırpalar gibiydi. Bu da bir taktik 
olarak nitelendirmek gerek. Zira sporcu kızınca 
maçı bırakabilir.

Uçüpcü çeyreğin sonunda skor Yunanistan 64, 
Almanya 48.

Yunan takımı şampiyonluğa şartlanmış gibi hırs 
ve istekli.

Bu oyunda kenardaki koçun rolü büyük yerinde 
ve zamanında oyuncu değiştirmesi taktir edilir.

Yunanistan takımı tam 18 sene sonra Belgrat’ta 
Almanya’yı yeniyor.

Almanya maçı bırakmış gibi isteksiz ve neşesiz 
maçın biran evvel bitmesini İster gibi

Maçın neticesi: 78 - 62
Avrupa Şampiyonu Yunanistan
Bu Avrupa Şampiyonasında çok zevkli maçlar 

seyrettik. Takımların hocalarını seyrettik. Maalesef 
kötü hakem seyrettik.

1-Yunanistan
2- Almanya
3- Fransa

ORHANGAZİ - SAKARYA PAF
Uzun zamandan beri ilçemiz stadında maç 

seyretmeye hasret kaldık.
Orhangazi Paf takımıyla Sakarya Paf takımları 

karşı karşıya geldiler. Şöyle düşündüm acaba bir bir 
sene evvelki geç takımımız olsaydı ne yapardı diye.

Gemlikspor paf takımı yabana atılır bir takım 
değildi eğer geçen sene iyi bir organize edilseydi 

size şunu söyleyebilirim ki; Gemlik in takımı bütün 
takımlar içinde en iyilerindeydi.

Bugün bir İsmail, Muharrem, Yusuf, Emre’yi ve 
Sercan’ı başka takımlarda görmek mümkan değil.

İnanın bizim takımdaki bu gençleri aramadı.
Orhangazi tahmin edilenden kötü derler ki iki 

topu yapamıyorlar.
Sakarya ilk yazı da aldığı neticeyle, rahat bir fut

bol oynamayı tek pas ileri paslar kanatlardan getir
ilen toplarla oynanan oyunu süslemeyi bildiler.

Sakarya 15. 20.23 ncü dakikalarda attığı golle ilk 
yarıyı 3-0 bitirdiler, ikinci yarı galiba hocalarının tal
imatıyla antreman havasında tek paslarla 
Orhangazi’yi yordular, Orhangazi oyundan kopar 
gibi.

Bu yarının 88. nci dakikasında atılan maçlar 
Sakarya maçı 4-0 kazandı.

Evet, geçen seneki Gemlikspor genç takıml 
grubunda birinci dahi olmadı ama Orhangazi 
takımından daha üstündür. .

YAZIK
Gezi bahanesiyle evime yakın olan Kayıkhane 

Yelken Kulubü’ne kadar yürüdüm niyetim yazdığım 
gibi yürümekti ama gel gör ki.

Yelken Kulubü’nüh önüne geldiğimde içeri girip 
iki kişinin pinpon oynadıklarını gördüm, tabi 
tesisteki spor araçlarından gençler istifade etmeleri 
gerekirdi.

Gemlikspor futbol takımının malı olan resimler, 
televizyon ve ufak tefek parçaları bilorda masasının 
üstünde duruyçilfiâr.

İster, istemez gözüm lokalin temizliğine takıldı g 
tabi.Günlerdenpazar olması nedeniiledağımk.fîek | 
temiz sayılmazdı.

Tesisin bu bölümü küçüklere yemek salojnu $ 
yapılacağını söylenmeşihe rağmen ne zaman oirif 
girişimi yaplacağını merak ediyorum?
' Yemek hane olsunda duvarları süsleyen di 

‘.zaman ki futbol takımların resimleri neden aşılmaz 8 
resimlerin bazılarını eksilterek,yerlerine asılabilipir-: 
dİ A •. ,®h i

Ne var XI ileri günler Yelken' KüfübÖîrf^msrj// 
tescil edilecekmiş,o zaman belki Gemlik f ıUf :6 ,o /// 
Şubesi kendisine barınacak bir yer bulunu/. J /f|

Geçen sene her şey^karısambİrned^^r0/^ 
takımı İçini bir mekan için uğraş.vermezr. i 
hazır olunca dışarıdan bir yabancıda ’j 
yapan .

Bu seneki Genel Sekreterkardeşi'" 
vazifen//■'îfen alakadar olu^-'V^’L“•

B**^ 4; idmiiiı '■imiyörum. -’ ■ 'ui 
'•.^hmdtjğu-*^ ^-£255^
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Çocuğunuz dahi olsun istiyorsanız
Zeka araştırmaları 
uzmanları bebeklerin 0- 
3 yaşlarında alacağı 
eğitimle beyin 
kapılarının daha geniş 
açılabileceğini 
savunuyor. İşte uzman
lara göre bir çocuğu 
dahi yapacak eğitim 
sistemi:
Artık klasik zeka tanım
larını bir yere bıraktıran 
çoklu zeka kuramı gün
demde. Bu kurama 
göre, insanların 
zekaları çok yönlü.
Bundan hareketle çoklu 
zeka araştırmaları 
uzmanı Semih Summak 
bebeklerin 0-3 yaş 
eğitimlerine yoğun
laşılarak çocukların 
beyinlerinin kapılarının 
açılabileceğini belirtti. 
Çocuğunuzun beynine 
açılan bu kapıdan gele
ceği içeri alın ve onu 
dahi yapmaya 
başlayın....^ 
İngiliz yazar Graham 
Greene "Çocukluk 
döneminde öyle 
zamanlar vardır ki; 
beyinde bazı kapılar 
açilıi* ve gelecek içeri 
alınır" diye yazmıştır.

'Günümüzde çocukların 
geleceği içeriye aldığı' 
anlara yönelik bir çok 
çalışma yapılıyor.
Sınırlı olsa da 
Türkiye'de de bu tip 
araştırmalar yapılıyor; 
sadece üstün zekalılara 
yönelik değil üstelik. 
Gaziantep Üniversite- 
si'nden çoklu zeka 
araştırmaları uzmanı 
Semih Sumak’ın eşiyle 
birlikte yürüttüğü çalış
ma bütün anne baba 
adaylarını, özellikle de 
henüz üç yaşına 
gelmemiş bebeklerin 
ebeveynlerini 
ilgilendiriyor.
Summak'ın geliştirdiği 
ve kendi çocuğuna da 
uygulayıp başarılı 
olduğu çalışma, bilim
sel araştırmalarda 
sadece dahi çocuklara 
yönelik yöntemleri red
dediyor. Buna karşılık 
Sumak zekanın kalıtsal 
değil, daha çok çevre
sel faktörlere bağlı 
olduğunu ve her 
çocuğun aslında potan

siyel bir dahi olduğunu 
belirtiyor.
Anne babalara düşen 

ise henüz eğitim çağına 
gelmeden, çocuklarının 
potansiyellerini en 
doğru biçimde kullanıl
masını sağlamak. 
Semih ve Elçin Somak 
çifti çocukları İbrahim 
üzerinde bugün daha 
da geliştirdikleri eğitim 
programını ilk kez 
uyguladılar ve başarılı 
oldular.
"Çocukların dili 
duyarak öğrendiğini 
biliyorduk; duyduklarını 
görürlerse okuma 
becerisi de geliştirme
zler mi diye düşündük. 
Yaptıkları uygulamalar 
sonucunda çocukları 
İbrahim hem İngilizce 
hem de Türkçe okuya
biliyor." 
Çocukalrın beyin siste
mi end oğru nasıl şekil
lenir sorusundan yola 
çıkarak, bu sistemin 
ana eksenini çoklu 
zeka kuramı olarak 
belirlemişlerdir.
Çocuğun aylık pro
gramlar halinde ne yap
ması gerektiğiyle ilgi

lidir.
Aramıza hoşgeldin. 
oyunu, ilk arama 

oyunu, yatakta göz 
cimnastiği, seslerle 
aritmetik, dokun-anla 
oyunu, eşini bul oyunu, 
dinle ve sesi bul oyunu 
gibi programlar bebek
lerin öğrenme eşikler
ine göre hazırlanmış ve 
temel olarak çocukların 
birinci yaşa kadar olan 
dönemini kapsıyor. 
Bu çalışma en üst düz
eye gelmek için dahi 
olmasının gerekmediği
ni gösteriyor. Çoklu 

< zeka kuramı her
çocuğu potansiyel dahi 
kabul ediyor ve onu, 
becerilerini sayısal ve 
sözel olarak ikiye 
ayıran ve tek alana 
yönlendiren klasik zeka 
kuramından farklı bir 
şekilde yetiştirmeyi 
hedefliyor. "Çocukların 
da inanılmaz yoğunluk
ta ve çeşitlilikte bir 
yetenek demeti var. Bu 
zekanın kendini 
gösterebilmesi için 
düzenli olarak uyarıl
ması lazım." diyor 
Sumak.

Akım Benekler 
Akademisi 'Ders 
Oynama' Yönergesi

GÜNLÜK 
SET SAYISI 5 SET (8- 
10 DA olabilir)
Her oturum 1 set beş 
kelimelik bir gösterim
den oluşuyor. Çocuk 
bunları görüntü 
hafızasına alıyor.

Başlangıç düzeyi (0-6 
ay arası): Örnek 
kelimeler- anne, mama, 
süt (6-12 ay arası): 
Örnek cümle- "Süt çok 
güzel, hain kurt keçi
leri kovalıyor" (Resimli 
kartlar eşliğinde) 
(12-18 ay arası): örnek 

cümle- "Selin her 
sabah süt içer, bak bu 
çocuk mama yiyor." 
(18-24 ay arası): Örnek 
cümle- "Kanguru 
yavrusunu karnındaki 

kesede taşıyor." 
(24 ay sonrası): örnek 
cümle- "Ormanda 
küçük bir kulübede 
anne keçi ve 
yavrusu yaşarmış." 
Sıklık Her set günde 
üç kez Yazı boyutu 
6, 5,4 cm (ilgili aşama
da önerilen şekliyle) 
Süre Gösterim süresi 
(her kartı) en fazla üç 
saniye (daha fazla 
göstermeyin) 
Yeni kelime Günde 
toplam beş adet 
Emekli etme süresi 
Günlük beş kelime (her 
setten 1 adet) 
Her kelimenin ömrü 
Günde 3 kez beş gün 
boyunca ■ toplam 15 
gösterim.

Çocuğunuz ana sınıfına başladıysa, bunlara dikkat edin
Anaokulu, çocuk için 
apenm güvenli atmos
ferinden dış dünyaya 
attığı ilk adımdır.
Çocuğun yaşamında 
ilk önemliolay olduğu 
için de çocuğu 
anaokuluna gitmeye 
çok iyi hazırlamak 
gerekir.
Biraz geçmişe bir yol
culuk yapıp, kendi 
çocukluk günlerinize 
dönün.
Anaokulunuzdaki 
öğretmeniniz nasıldı?
O çarpanlar hangi 
şarkıları söyler, neler 

r oynardınız?
Anaokulunda eh iyi kız 

t {arkadaşınızı hatırlıyor 
i musunuz mesela?
s Belki de şuanda d 

günlerden kalma tah-
I imin ettiğinizden daha i5 

fazla şey hatıdıyor-ı f/ 
gisunuz. Ancak punçla, n 
Irşaşırılacak bij durum ; 
OOk. Çünkü anaokulu.
I çocukların aile 
r ortamından diş ortama 
| {geçtiği ilk örtamdır. Ve 
Lilkleçtınutulmaz. -■ 
f çocuk için çlduğu 
• kadar aileler için de 
İ önemli pir başlangıçtır 
' anaokulu. Çocuk

larının anaokuluna 
başlamasıyla aileler 
artık çocuklarının 
yaşantısında daha az 
yer alacakları 
düşüncesine alışmaya 
çalışıyorlar.
Okulların açılmasına 
çok az bir zaman kala, 
çocuklarını anaokulu
na gönderecek olan 
aileıere 10 önerimiz 
var. Bu 10 önerimizle 
çocuğunuzun yeni 
yaşam ortamında daha 
rahat etmesini 
sağlayabilir, siz de bu 
sayede huzur bula*U 
"bilirsiniz:
•1a Çocuğumuz anaoku
lu için yeterince olgun 

Jirıı?
Anaokuluna gidecek i | 
bir çocuk öncelikle I 
isteklerini dile getire- g 
bllec skora nda konuş
ma yetisine sahip 
pırnalıdır. Sınıfındaki I 
diğer çocuklarla 
anlaşabilmeli ve öğret
menine isteklerini dile.

5 getirebilmelidir. Ayrıca; 
çocukta bağımsız 
dayjanapilme, y e.te n eği 
olmalıdır. Çopuk her- ' 
hangi bir durumda i 
Iç'şH^r^ini’ş'şy^mak ■ 

için kaçmamalı ve 
örneğin kahvaltı ettiği 
yeri toplayabilmelidir. 
Ama en önemlisi yeni 
tecrübelere karşı açık 
olmalı. Kendiliğinden 
yeni arkadaşlar edin
meyi istemeli ve yeni 
oyunlar öğrenmek için 
istekli olmalıdır.
2. Başka çocuklarla 
tanışma...
Çocuğunuzu anaoku
lunda hiç bilmediği bir 
ortam bekliyor: büyük 
bir grup çocuk, 
gürültü ve heyecam? 
yenikurallar, oyuncak
lar için kavgalar. Biz ₺ 
büyükler için bjjtevfrncT 
zaman zamany enibir 
grubun ipine girmek 
zö r9 ^r£W*imsP r 
kalır heyecanlanırız. 
Ancak yeni grubun 
üyelerini.tanımak ve 5t 
kaynaşmak için zaman 
en ğuzefcozümdür. Bu 
nedenle kendinizi sap 
daha henüz minicNegli ’i 
olan 5 yaşındaki 
çocuğunuzun yerine v 
Koyan.Şimdiye kadar, 
böylesine kalabalık bir 
jğpjplaaynamaya, p,-, 
konuşmaya ve biraran. 
da olmaya alışmamış. 1 
i l a'y fit * Cİ7'*ı

Bu nedenle eğer daha 
önce grup içinde 
oyunlar oynamışsa, 
anaokulundaki ortama 
daha çabuk alışabilir. 
Bu sayede belki de 
oynamak için diğer 
arkadaşlarını bekleme
si gerektiğini, bazen 
belirli bir sıra izlendiği
ni de öğrenmiştir. 
Çocuk birden farkeder 
ki annesi ve babası 
anaokulunda yanında 
değildir artık. Böylece 
anne ve babasının 
yerini alacak oyun 
arkadaşlarına alış
maya çalışır. Bu da 
pğpr çocuk bunu daha 
önceden yaşamışsa, 

' daha kolay g^pçek- 
leşjri . , 
^. Anaokuluna hazırla- 
mak v.. -- £ 
Çotuğunuzla anaokulu

1 hakkında konuşun.' 
-Ona.orada onu nelerin 
beklediğini anlatın.

I Burada önemli olan 
onda yanlış veya 
olmayan bir beklenti 
uyandırmamaktır. 
Örneğin ona anaoku
lunu olmadık şekilde 
anlatırsanız, hay-

; alkınklığı tahmin

ettiğinizden de büyük 
olur. Ona, anaokulun
da da uyulması 
gereken bir takım 
kuralların, yapılması 
gereken görevlerin 
olduğunu, öğretmen
lerin herkes için en 
iyisini istediğini 
anlatın. Olabilecek 
problemler hakkında 
da konuşmaktan 
kaçınmayın. Mesela 
tuvaleti geldiğinde ne 
yhpması gerektiğini 
anlatın.
4. Anaokulunu ince
den ziyaret edin 
Günüzmüde birçok 
anaokulu, kayıt yapıl
madan önce okulu 
görme ve tanıma 
imkanı sunuyor. Bu fır
satı mutlaka değer
lendirip, çocuğunuzla 
birlikte gidip ortamı 
görün*. Böylece tam 

olarak anaokuluna ■ 
başlamadan önce 
nasıl bir ortama gire
ceğini, oyuncaktan ve 
öğretmenleri görebilir. 
Bir diğer fırsatta 
çocuğunuzu anaokulu
nun oyun parkı 
bölümünde 
oynatmaktır. Eğer 
kayıt yaptıracağınız- J 
anaokulunun böyle bir 
yeri varsa çocuğunu- j 
zla o orada oynarken i 
konuşabilirsiniz. 4 
Orada sizin gibi gelmiş 
başka çocuklu allel-, | 
erde varsa, çocuk 
henüz okul başla- 
madan arkadaşlar 
edinebilir.
5. Yavaş yavaş alıştırın 
Birçok anaokulunda, Jl 
ilk günler ailelere grup 
içinde veya anaoku- jı 
lunda olma KfrfrÂ'Mt 
fırsatı verilir. « '
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lEctacy, beyin ve kalpI II I I I II I I II II hücrelerini olduruyor
Sinir sistemini baskı 
altında tutup adeta 
etkisiz hale getiren 
uyuşturucu hap ecsta
cy, aşırı terleyerek 
fazla sıvı kaybeden 
kullanıcıya su ihtiy
acını hissettirmiyor, 
böylece vücudun 
tehlikeli boyutta kuru
masına yol açıyor. 
Konya Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, cin
sel gücü artırdığı iddi
asıyla satılan ecstacy 
hapın, böyle bir 
fonksiyonu bulunmuy
or. Hapın, ölüme 
kadar götüren son 
derece tehlikeli etkileri 
bulunuyor. İçerdiği 
amfetamin maddesi ve 
türevleri nedeniyle 
bağımlılık yapan hap 
alındıktan 30 dakika 
sonra vücutta etkisini 
göstermeye başlıyor 
ve 90 dakika sonra da 
etkide zirveye ulaşıp, 
yaklaşık 3 saat bu 
seviyede kalıyor. 
Ecstacy, bu süre 
içinde kişiyi aşırı

enerjik yapıyor ve 
vücutta su kaybına 
yol açıyor. Sıvı kaybını 
artırırken merkezi sinir 
sistemini baskı altında 
tutması yüzünden su 
ve yemek ihtiyacını 
hissettirmeyen uyuş
turucu hap, kişiyi 
susuzluk ve açlıktan 
kurutarak öldürebiliy
or. Kalp atışını ve 
nabızı artıran ecstacy, 
bazen vücut sıcak
lığının 42 dereceye 
kadar çıkmasına yol 
açabiliyor. Hap bu 
durumda hassas olan 
beyin ve kalp kası 
hücrelerini yakarak

öldüren ya da telafisi 
güç hasarlar bırakıyor. 
Savunma mekaniz
masını etkileyen, uyku 
ihtiyacını azaltan 
ecstacy, karar verme 
yeteneğinin kaybol
masına ve kişinin 
davranışlarını kontrol 
edememesine neden 
oluyor.Hap kişinin, 
dişlerin kilitlenmesi ve 
göz bebeklerinin açıl
masına yol açtığı için 
ışıktan rahatsızlık duy
masına neden oluyor. 
Bu yüzden ecstacy 
kullananlar kapalı 
ortamlarda bile güneş 
gözlüğü takıyor.

Mı jıta ial tft
Sinop Sağlık 
Müdürü Dr. 
Abdülkerim 
Köroğlu, vatan
daşları ilkbahar 
ve sonbahar 
mevsimlerinde 
yetişen ve 
zehirlenmelere 
yol açan mantar
lara karşı uyararak, 
"Mantar, Rus 
ruletinden bile 
tehlikeli. Kültür 
mantarları dışında 
mantar 
tüketilmemeli" 
dedi.
Mantar tüketimi 
konusunda vatan
daşları uyaran İl 
Sağlık Müdürü Dr.

Abdülkerim 
Köroğlu, mantarı 
"zehirli" ya da 
"zehirsiz" diye 
tanımlayabilmenin 
mümkün 
olmadığını 
belirterek, 
"Mantarların bili
nen 79 türü var. 
Büyük bölümü tok- 
sik madde içeriyor.

Mantarlar gelişme 
dönemlerinde 
toplanarak bilinç
sizce tüketiliyor. 
Haliyle ülkemizde 
sıkça mantar 
zehirlenmesi 
hikayeleriyle 
karşılaşıyoruz. Bu 
hikayeyi yaşayan
lar da genelde 
ölüyor" dedi.
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kelepir daire
Manastır’da Full Deniz Manzaralı

7. Kat, Kalorifer + Asansörlü 
152 m2, 3+1, Çift Cephe 

0.532 496 52 96
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 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 id. 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 10 45
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
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
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 işlet 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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Altın Portakal’da ilk ödüller verildi
42. Antalya Altın 
Portakal Film Festivali 
kapsamında bu yıl 10. 
kez verilen "Yaşam 
Boyu Onur Ödülleri" 
ve "Yıldırım Önal Anı 
Ödülü", sahiplerini 
buldu.
Film festivalinde jüri

üyesi olmak için 
Antalya'ya gelen dün
yaca ünlü sinema . 
oyuncusu Michael 
Madsen ise bilinmeyen 
bir nedenle töreni 
terk etti.
Konyaaltı Açık Hava 
Tiyatrosu'nda düzenle-

w-

m|

nen ve sunuculuğunu 
Korhan Abay ile 
Şebnem Dönmez'in 
yaptığı ödül törenine 
ünlü sanatçılar ve pro
tokol heyeti, yere ser
ilen metrelerce uzun
luktaki kırmızı halıdan 
geçerek geldi. 1966 
yılından bu yana sine
ma meslek örgüt
lerinin oluşturduğu 
Ulusal Sinema 
Platformu'nun aldığı 
kararlar doğrultusun
da verilen "Yaşam 
Boyu Onur 
Ödülleri"nin bu y ilki 
sahipleri, oyuncu 
Nebahat Çehre, yönet
men Seyfi Havaeri, 
merhum oyuncu Efkan 
Efekan ve dünyaca 
ünlü film yıldızı David 
Carradine oldu. 
Efekan'ın ödülünü, 
oğulları Umut ve 
Alihan Efekan aldı. 
."Yıldırım Önal Anı 
Ödülü" ise Türk sine-

masının emektar oyun
cusu 75 yaşındaki 
Tuncer Necmioğlu'na 
verildi. Ödüle layık 
görülen sanatçılar 
tören boyunca duygu 
dolu anlar yaşadı. 
Öte yandan, 
film festivalinde jüri 
üyesi olmak için 
Antalya'ya gelen dün
yaca ünlü sinema 
oyuncusu Michael 
Madsen, töreni terk

etti. Ünlü oyuncu, 
tören devam ederken 
henüz bilinmeyen bir 
nedenle oturduğu yer
den vvkalkarak 
Açık Hava 
Tiyatrosu'ndan 
koşar adımlarla 
uzaklaştı. Törene, 
Hülya Koçyiğit, 
Kenan Işık, Meltem 
Cumbul, Nurgül 
Yeşilçay, Ali Rıza 
Binboğa, Ferzan

Özpetek,
Atilla Dorsay, 
Hollyvvood yıldızı Q ■ 
Woody Harrelson v£! 
David Carradine gibi 
yerli ve yabancı 
birçok ünlü isim,- 
katıldı."Yaşam Boyu 
Onur Ödülleri" ve , 
"Yıldırım Önal Anı 
Ödülü" için düzenle-.^ 
nen tören, Sezen 
Aksu'nun verdiği kon
serle sona erdi.

Gi 
ör
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Mimarlar Odası’ndan yapılan açıklamada, Çarşı kompleksi ve proje ve yapımına yönelik açıklamaların Belediye tarafından dikkate alınmadığı belirtildi.

gemlİk GEML'K’İN İLK günlük gazetesi

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
28 Eylül 2005 Çarşamba

‘Meslek Odaları yok sayılıyor1
Gemlik Mimarlar Odası Başkanı Tarık Kaplan, Çarşı Projesi ile ilgili görüşlerini belirtiği açıklamasında, meslek odaları ile sivil toplum 
örgütlerinin yol sayıldığını söyledi. Kaplan, Çarşı’nın ulusal boyutta yapılacak olan bir yarışma ile olması gerektiğini söyledi. 2’de

GEMSİAD’dan 
örnek davranış
Gemlik Sanayi ve İşadamları Derne 
ği tarafından Haziran ayında Bin 
göl'de yaşanan depremde zarar 
gören okullara yardım amacıyla 
bağış kampanyası başlatıldı.
Halkın sıkıntılarına ortak olmak 
amacıyla düzenlenen kampanyanın 
yılbaşına kadar süreceği açıklandı.

Haberi sayfa 4’de25 YKr. (250.000 TL.)

Rıfat Minare Üretici Zeytin Hali ile Tüccar Zeytin Halinin dışında ilçede zeytin alım ve satımı yapılmayacak

Maltta zeylin satışı yasaklanıyor
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sokakta satış
Zeytin hasad mevsimi yaklaşıyor.
Bu yıl zeytinin bol yılı.
Ürün kaliteli, üreticilerin yüzü gülüyor.
Her sabah, Umurbey’den Gemlik’e inerken 

zeytinliklerin arasında durup, dallardaki 
zeytinlerin fotoğraflarını çekiyorum.

Zeytinler görülmeye değer.
Tek tük de olsa kararmaya başladı siyah 

inci.
1970’li yıllara kadar, Gemliklinin geçimi 

zeytincilik ve balıkçılıktı.
Sunğipek Fabrikası’nda çalışmak, sırtını 

devlete dayamak ise ayrıcalıktı..
Sanayinin gelişmesiyle nüfus da artınca iş 

kolları çoğaldı.
Makiliklerin zeytinliğe dönüştürülmesiyle 

de zeytin ağacı sayısı arttı.
Zeytin ticareti Gemlik’te gelişiyor.
Zeytincilik depolama ve pazarlama sistem

lerinde modernleşiyor.
Zeytin ihracaatı da artıyor.
Dün, yapılan toplantıda Gemlik sokakların

da zeytin satımı yapılmayacağı açıklandı.
Bu kararı yıllardır alırlar ama uygulamaya 

gelince uygulayamazlar.
Orhangazi Caddesi yıllardır taze zeytin 

alınıp satıldığı bir mekan..
Burada zeytini kimler alır?
Tabii Borsanın üyeleri olan zeytin stokçu

ları veya tek tük de olsa evlerinde zeytin 
tuzlacak olan vatandaşlar...

Bu caddede trafik sıkışır, insanlar yollarda 
yürüyemez kime ne.

Dün yeniden alınan karar uygulatılmak.
, Herşeyden önce zeytin stokçuları mal 

almak için birbirleriyle yarışmayıp, kararı 
uygulamalı.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dillioğlu, zeytin sezonunda 
cadde ve sokaklarda yapılan zeytin alım ve satışlarının trafiği olumsuz etk
ilediği, vergi kaçağı yaşandığı ve özellikle Gemlik dışından getirilen zeytin
lerin Gemlik zeytini diyerek, alınıp kaplara konulduğunu söyledi. Toplantıda, 
Rıfat Minare Üretici Zeytin Hali ile Tüccar Zeytin Halinin dışında zeytin alım 
ve satımı yapılmasına Kaymakamlık onayıyla güvenlik güçleri tarafından 
mani olunacağı belirtildi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

İşsizlere müjde!
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri' 
ne 260’ı kadın, 4 bin 94O’ı erkek olmak üzere 
toplam 5 bin 200 polis memuru alınacak. 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Basın Protokol 
ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nden 
yapılan yazılı açıklamada, polis memuru 
atımlarının 19 Aralık 2005 tarihinde 
başlayacağı belirtildi. Haberi sayfa 8’de

Ücretsiz göz 
taraması yapılıyor
Bahar Göz Merkezi Gezici Tarama Ekibi 
tarafından Belediye Düğün Salonu’nda 
ücretsiz göz taraması yapılıyor. Gemlik 
Belediyesi’nin davetlisi olarak ilçemize 
gelen ekip, bugünde ücretsiz göz 
taramasına devam edecek. Sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Ortadoğu kanatılan yara...
Orta Doğu ülkeleri şunlar: Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, 

Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Ürdün, İsrail, Suriye, Irak, Katar, 
Umman, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Yemen , İran, Afganistan, 
Pakistan ve Türkiye.

Ortadoğu’da sular bir türlü durulmuyor.
Nasıl durulsun ki?
Medeniyetler tarihinde önemli bir yere sahip olan Orta Doğu, 

günümüzde de uluslararası arenada devletlerin gündemindeki yerini 
aynı sıcaklığı ile koruyor.
Bölgede barış ve huzurun sağlanması demokratikleşme surecinin hızla 
başlatılması ve dış güçler ile bölge ülkelerinin bu demokratik ortamda 
iyi ilişkiler kurması ile doğru orantılı. Bölge ülkelerinin demokratik 
yönetimlere kavuşması, bölgesel istikrarı da beraberinde getirecek.

Ancak isteyen kim.
Son bir haftada Ortadoğu’dan dünyaya yansıyanlara bir göz ata- 

laım.
Lübnan’ı kaos korkusu sardı
Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta pazar günü aracının altına yerleştirilen 

bombanın patlaması sonucu ağır yaralanan ünlü kadın sunucu May 
Şidyak'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Lübnan’da Suriye karşıtı televizyoncu May Şidyak’ı hedef alan 
saldırı, Şam yönetimine yönelik uluslarası baskıyı daha da artırdı.

5 bin Iraklı asker ve 3500 ABD askerinin 10 gün önce başlattığı 
Telafer operasyonun tamamlandı. Ancak 150’den fazla direnişçinin 
öldürüldüğü, yaklaşık 450 şüphelinin de gözaltına alındığı operasyon
lar, kentte büyük yıkıma yol açtı.

Suriye uluslararası baskı altında.
Hamas gösterisinde patlama: 19 ölü
Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, Hamas gösterisi sırasında meydana 

gelen şiddetli patlamada 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Beyrut’ta patlama: 1 ölü
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta akşam saatlerinde şiddetli bir patlama 

meydana geldi. Patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirken, en az 10 kişi 
de yaralandı.

İran’ın restine ABD’den uyarı:
ABD,' İran’ın uranyum zenginleştirmeye yeniden başlama restine 

karşılık, Tahran’ın yaptırımlardan korunmak için kurallara uymaktan 
başka şansı olmadığı uyarısında bulundu.

Orta Doğu, oldukça geniş bir alana sahip ve barındırdığı petrol rez
ervleri sebebiyle büyük devletlerin ilgisini daima üzerine çekmiş bir 
bölge. Yaklaşık olarak 15 milyon kilometre kare alana ve 450 milyon 
nüfusa sahip.

ABD eski başkanlarından Truman bir konuşmasında, Orta Doğu’nun 
dünya üzerinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederken 
şunları söylemişti:

“Gözlerimizi Yakın ve Orta Doğu’ya çevirdiğimizde vahim meseleler 
arz eden bir bölge ile karşılaşıyoruz. Bu bölgede geniş tabii kaynaklar 
var. En işlek kara, hava, deniz yolları buradan geçmektedir. Bu bakım
dan bölgenin büyük iktisadi ve stratejik önemi vardır. Fakat bu 
bölgedeki ülkelerin hiç birisi ne yalnız ne de birlikte kendilerine 
yöneltilecek bir tecavüze karşı koyabilecek kadar güçlüdür.”

Başkanın bu sözlerinden de anlaşılacağı gibi, bölgenin dünya den
geleri açısından ne kadar büyük bir önem arz ettiği Amerika Birleşik 
Devletleri tarafından hiçbir zaman göz ardı edilmemektedir.

ABD Ortadoğu’daki önemi hiçbir zaman göz ardı etmiyor.
Onun içinde orada sürekli karışık bir ortam yaratmanın zeminini 

oluşturuyor.
Bunu yaparken de dinsel ve etnik yapıları sürekli kaşıyor.
Oysa Ortadoğu’da yaşayan insanlar barış istiyor.Ortadoğu’da yük

selen tansiyona rağmen, barış için gösteriler düzenleniyor.
Filistin lideri Mahmud Abbas’ın konuşma yaptığı Ramalallah’taki 

gösteride
amaç, İsrail’in Gazze’den çekilişini kutlamaktı. Ancak ilerleyen 

dakikalarda alandaki kalabalık barış sloganları attı ve gösteri söylenen 
şarkılarla birlikte festival havasına büründü.

I Kudüs’te de yaklaşık 2 bin 50Ö İsrailli, toplandıkları meydanda barış 
I sloganları atarak barış sürecinin devam etmesini istedi. Gösteride 
I Filistin Lideri Mahmud Abbas’ın Ramalallah’taki konuşması da dev 
I ekrandan izlendi.
I Hem \s ra il hem Filistin tarafından ilk defa eş zamanlı düzenlenen
I gösterilerde, barış için bir yol bulunmasını istiyor.
I Bu ses önemli ve kulak vermek gerekiyor..
I Ama kimin umurunda..
| O halde çözüm bölge halkında..

‘Meslek Odaları 
yok sayılıyor’

Gemlik Mimarlar Odası Başkam Tarık Kaplan, 
Çarşı Projesi ile ilgili görüşlerini belirtiği açık

lamasında, meslek odaları ile sivil toplum 
örgütlerinin yol sayıldığını söyledi

Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Mimarlar 
Odası Başkanı 
Tarık Kaplan, 
Çarşı Projesi için 
görüşlerini 
belirtirken, 
meslek Odaları 
ile sivil toplum 
örgütlerinin yok 
sayıldığını 
öne sürdü.
Haziran ayında 
Oda olarak 
hazırlanan 
"Gemlik'te 
yapılması 

r düşünülen çarşı 
kompleksi proje 
ve yapımına 
yönelik" basın 
açıklamasına 
rağmen Belediye 
tarafından dikkate 
alınmadıklarını 
dile getiren Tarık 
Kaplan, "Gemlik'e 
simge olacak, 
prestij 
kazandıracak 
modern görünümlü 
bir çarşının 
ulusal boyutta 
yapılacak olan 
bir yanşma ile 
olması gerekirken, 
Gemlik Belediye 
si’nden 30 Eylül 
2005 günü 'İhale 
ile' herhangi bir 
firmaya Mimari 
Proje olarak 
yap tırılacaktır.

Başta Mimarlar 
Odası Gemlik 
Temsilciliği olarak, 
daha önce 
yaptığımız basın 
açıklamasında da 
belirttiğimiz gibi, 
Gemlik için böyle 
önemli bir yapı 
kompleksinin 
Mimari Projesinin, 
İhale usulü ile en 
düşük fiyat teklif 
edene verilmesine 
ısrarla karşıyız. 
Ve bununla 
ilgili olarak 
şu hususların 
kamuoyuna 
duyurulmasına 
karar verilmiştir" 
dedi.
Tarık Kaplan, 
yaptığı açıklamada; 
"1. Yapılacak 
olan projenin. 
Ulusal bazda 
açılacak bir

proje yanşması 
ile belirlen
melidir.
Proje 
yarışması 
değerlendirme- \ 
si konusunda 
seçici kurulda 
başta Gemlik 
Mimarlar Odası 
ve İnşaat 
Mühendisleri 
Odası olmak 
üzere Üniver
siteler de 
olmalıdır.

Diğer Sivil 
Toplum 
Örgütlerinin de 
fikirleri değer
lendirilmelidir. 
2. Proje alanı 
önünde 
bulunan 
Yapı Kredi 
Bankası ve diğer 
taşınmazlann 
proje kapsamına 
alınması, 
bu nedenle gerekli 
istimlak ve hukuki 
konular çözümlen
meden proje 
çalışmalanna 
geçilmemesi 
gerekir.
3. Mimari tasanm 
sürecinde 
proje müellifi 
olabildiğince 
özgür bırakıl
malıdır." açıkla
masını yaptı.

PAZARLAMACI 
ELEMAN ARANIYOR

Zeytin sektöründe 
Gemlik dışında pazarlamacılık yapabilecek 
BAYAN ELEMAN ARANIYOR 

MAAŞ + PRİM 
GSM: (0.555) 56318 90

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Rifat Minare Üretici Zeytin Hali ile Tüccar Zeytin Halinin dışında ilçede zeytin alım ve satımı yapılmayacak

Sokakta zeytin
satışı yasaklanıyor

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dillioğlu, zeytin sezonunda 
cadde ve sokaklarda yapılan zeytin alım ve satışlarının trafiği olumsuz etkilediği, 
vergi kaçağı yaşandığı ve özellikle Gemlik dışından getirilen zeytinlerin Gemlik 
zeytini diyerek, alınıp kaplara konulduğunu söyledi. Toplantıda, Rıfat Minare Üreti
ci Zeytin Hali ile Tüccar Zeytin Halinin dışında zeytin alım ve satımı yapılmasına 
Kaymakamlık onayıyla güvenlik güçleri tarafından mani olunacağı belirtildi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Yaklaşan zeytin 
sezonu için çalış
malarını sürdüren 
Ticaret Borsası 
ilk toplantısını dün 
geniş katılımla yaptı. 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi 
Salonu’nda yapılan 
toplantıyı düzenleyen 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu ve yöneti
minin yanı sıra, 
Kaymakamlık Yazı 
işlen" Müdürü İbrahim 
Ay, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, Ticaret Odası 
ile Marmarabirlik 
Kooperatif 
Yönetimleri, 
Muhtarlar, Vergi 
Dairesi Müdür 
Yardımcısı Mithat 
önalan ile Zeytin 
Hali yönetimleri 
hazır bulundu. 
CADDE VE 
SOKAKLARDA 
ZEYTİN ALIMI 
VE SATIMI 
YASAKLANIYOR 
Toplantının amacının 
ilçeye giren zeytin
lerin denetlenmesi, 
ilçede bulunan iki 
zeytin halinin dışında 
zeytin alım ve satım
larının yasaklanması, 
vergi denetimleri ve

alınacak güvenlik 
önlemleri olduğunu 
bildiren Kaymakamlık 
Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, adı gecen 
yerlerin dışında 
zeytin alım ve 
satımı yapılmasına 
Kaymakamlık onayıy
la güvenlik güçleri 
tarafından mani 
olacaklarını söyledi. 
Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu, toplantıda 
yaptığı konuşmada, 
yaklaşan zeytin sezo
nunda cadde ve 
sokaklarda yapılan 
zeytin alım ve 
satışlarının hem 
trafiği olumsuz 
etkilediği, vergi 
kaçağı yaşandığı ve 
özellikle Gemlik dışın
dan getirilen zeytin
lerin Gemlik zeytini 
diyerek, alınıp kaplara 
konulduğunu söyledi. 
Bunların önlenmesi 

için kesinlikle 
güvenlik önleminin 
alınacağım söyleyen 
Dillioğlu, Rifat Minare 
Üretici Zeytin Hali ile 

Tüccar Zeytin Halinin 
dışında ilçede zeytin 
alım ve satımlarının 
artık yapılamaya
cağını duyurdu. 
Gemlik'e Antalya'dan 
bile zeytin getirildiği 
ni belirten Dillioğlu, 
"Gemlik zeytininin 
yarı fiyatı etmeyen bu 
zeytin Gemlik zeytini 
diye kaba konulup 
pazarlanıyor. Zararını 
da bizim zeytinimiz 
görüyor" dedi.
Toplantıya katılan 
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdür Yardımcısı • 
Mithat önalan'da 
zeytinden alınan vergi 
oranları hakkında 
bilgi verirken 
Anayasa'nın 73. 
Maddesi olan "Herkes 
kendi gücüne göre 

vergi öder" ibaresi 
altında zeytin satan 
her kesin devlete 
vergi ödemesi 
gerektiğini hatırlattı.

ZEYTİN FİDANI 
YETİŞTİRİLMESİNE 
ENGEL OLUNSUN 
Toplantıya katılan 
zeytin tüccarlarından 
Erdoğan Barutçuoğlu 
Gemlik zeytinine 
yıllardır darbe vuran 
zeytin fidanı 
yetiştirilmesini ilk kez 
gündeme getirdi. 
Barutçuoğlu, 
"Orhangazi ilçesinde 
yılda 15 milyon 
adet zeytin fidanı 
yetiştiriliyor. Bu 
fidanlar ülkenin 
çeşitli bölgelerine 
satılmakta ve üretilen 
zeytinlerde Gemlik 
zeytini olarak 
önümüze gelmekte, 
öncelikli olarak 
zeytin fidanı 
yetiştirilmesine 
sınırlama getirilmeli" 
dedi.
TOPLANTILAR 
SÜRECEK 
Bu tür toplantıların 
Gemlik dışında 
İznik, Orhangazi ve 
Mudanya'da da süre
ceğini bildiren Borsa 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu, buralarda 
yapılacak toplantılar
da görüşlerin 

: dile getirileceğini 
söyledi.
Dillioğlu, Gemlik 
Zeytini belgeseli 
için önümüzdeki 
hafta içinde 
çekimlerine başlanıla
cağını belirtti.

Kör gözüm parmağıma...
Konu:Gemlik ve Sorunları...
Geç mi kaldım yazmakta, hayır...
Ben bu KONU başlığını sık sık kullanmak

tan yanayım...
Günlerce...
Kör gözüm parmağıma...
AKP Gemlik İlçe Başkanlığının organizas 

yonunda ilk kez düzenlenmiş” Gemlik ve 
Sorunları” konulu toplantı...

İlk kez...
AKP ‘nin ağır topları toplantıda... AKP Grup 

Başkanvekili Faruk Çelik(Bursa), Milletvekilleri 
Altan Karapaşaoğlu ile Zafer Hıdıroğlu 
(Bursa)...

Gemlik Kaymakamı Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, İl Başkanı 
Hayrettin Çakmak...

Çelik kızmış!...
“...Yapılacak, edilecek...” sözlerinin kesinlik

le kabul edilemeyeceğini, 'Bize 2006 yılı için 
Gemlik’te neler yapacaksınız, ilçe halkı sizden 
ne bekliyor onu bize aktarın....Ve de bir çok 
sorunun notlar alınarak takipçisi olacağız” 
demiş Çelik...

Kör gözüm parmağıma...
Gemlik Büyükşehir sınırlarına dahil 

edilmesinin ardından bir sürü sorunları çık
mış...

Ve de...
Doğalgaz, terminal, S plakalar, köylerin 

ihtiyacı, sağlık personeli, göçe önlem, imar 
atanlarının açııması, esnaf, zeytin, dereierın 
temizlenmesi, Sunğipek, KÖRFEZ’in temizlen
mesi, kaldırımlar, caddeler,yaya yolları, 
pazarcılar, su..!.

İşte bu başlıklar altında Gemlik’in sorun
ları...

Gemlik Büyükşehir sınırlarına dahil 
edilmesinin ardından bir çok sorunlarının çık
tığı konusuna katılmıyorum!...

Gemlik yıllarca kurtarılmayı bekledi...
Godoyu beklemesine!...
Büyükşehir’e bağlanması ile sorunlar 

yumağı büyümedi...
Gemlik küçüldükçe sorunlar büyüdü...
Bence bu sorunlar yumağına bir de 

‘cinayetlerin, mafya olaylarının’ eklenmesi de 
gerekiyor...

Neredeyse her hafta olay var...
Gemlik, gazetelerin manşetlerine KÖRFEZ 

diye geçmiyor...
Kesilen kafalar, töre cinayetleri vb...
Gemlik ne köy, ne kasaba, ne şehir... 
Denizinde yüzülmüyor, adı Körfez... 
Balıkları yenmiyor, ben güvenmemi.... 
Zeytini de kaçırmış .v 
Çarpık yapılaşmada en önde gidiyor. 
Bakın, bu şiir gibi oldu...
Gemlikli şairler, haydi Gemlik’i yazın 

dizelerinize..
Yazarlar, öykülerini anlatın Gemlik’in...
2006 yılı geldi, Sayın Çelik...
Geldi... Toplantı notları elinizde...
Eh hükümetin başında da siz varsınız...
O zaman buyurun Körfez’in masasına... ] 
Yatırın Gemlik’i ameliyat masasına...
KÖRFEZ’in temizlenmesi konu başlığı var 

ya...
İşte o başlıkta operasyona başlamak yeter...!
Eğer KÖRFEZ maviye boyanabiliyorsa, 

dereleri temizlenir, insanları temizlenir, zeytin
likler yeşil-kara küpelerle lezzet verir.

Gökyüzünün rengine dönüştürün Körfezi...
Marmara’nın incisi olduğunun göstergesi de 

bu...
Yoksa kör gözüm parmağıma...
Gemlik’in yaşı bitmez, sorunları büyür...
Yumak bulaşır Körfez’in başına...
Ne köy, ne kasaba, ne şehirdir, Gemlik...
Sevgiyle kalınız
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GEMSİAD’dan örnek davranış
Gemlik Sanayi ve İşadamları Derneği 

tarafından Haziran ayında Bingöl'de yaşanan 
depremde zarar gören okullara yardım 
amacıyla bağış kampanyası başlatıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Sanayici ve 
işadamları Derneği 
(GEMSİAD) Haziran 
ayında Bingöl'de 
yaşanan depremde 
zarar gören okullara 
yardım amacıyla 
bağış kampanyası 
başlattı.
Depremde yaşanan 
maddi hasarın büyük
lüğü ve 6 ay geçme
sine rağmen yaraların 
sarılamadığı, vatan
daşların evlerinin 
yıkılması nedeniyle, 
halen çadırlarda otur
mak zorunda kaldık
ları göz önünde 
bulundurularak, 
başlatılan 
kampanyaya 
GEMSİAD üyeleri

Sakana Misina Ağları
* ip Ağ

Fanya
Mantar, kurşun

* İp Çeşitleri
v Sandal Malzemeleri
* Kürek

Çapa
✓ Macun
✓ Galvenizli çivi 

TMC sintine pompası

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

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

ENEN
alık tutma zevkini bizimle yaşayın.. 

Her çeşit balık ağları ___________________________

TURAN TRAFİK 
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, 

Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.

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

öncülük ederek,
takdir topluyor. 
2005-2006 eğitim ve 
öğretim yılının 
başlamasına rağmen, 
hasarlı okulların 
ve Yatılı Bölge 
okullarının kapalı 
olması sebebiyle 
okula gidemeyen 
öğrencilerin biran 
önce okullarına 
kavuşması, halkın 
sıkıntılarına ortak 
olmak için düzenle
nen yardım kampan 
yasının yılbaşına 
kadar süreceği 
bildirildi.
Önceki akşam 
GEMSİAD'da düzenle
nen törende, Bingöl 
depremine destekte 
bulunan dernek

üyeleri adına Hulusi
Gandar tarafından 
çiçekle teşekkür 
edilen Dernek 
Başkanı Yüksel 
Bayrak, yönetim 
kurulu arkadaşları 
Haşan Toksabay ve 
Ömer Kocaman'ın 
desteklerinin daha 
büyük olduğunu 
söyledi.
Ülkenin yoğun 
gündemi nedeniyle, 
neredeyse unutulma 
noktasına gelen 
Bingöl depreminde 
zarar gören özellikle 
ilköğretim okullarının 
onarımları için her 
türlü desteği yapmak 
istediklerini dile 
getiren GEMSİAD 
Başkanı Yüksel

Bayrak, "Deprem 
kuşağında bir ülkede 
yaşıyoruz, Bingöl 
depremi hepimizi 
derinden sarstı.
Elimizden geldiği 
kadar yardımcı 
olmaya çalışacağız. 
Bu işle yakından 

ilgilenen üyemiz 
Haşan Toksabay'ın 
gayretleri ve 
üyelerimizin katkıları
na vatandaşlarımızın 
da destek vermesini 
ve duyarlı olmalannı 
bekliyoruz" dedi. 
GEMSİAD'ın açtığı

Bingöl depremi için 
yardım kampanyasına 
maddi destek vermek 
isteyen vatan
daşlarımız İş Bankası 
Gemlik Şubesi 2220- 
304250-0673738 
nolu hesaba yardım 
yapabilecekler.

SATILIK 
VİLLA
Umurbey 
Polntkan

Caddesi ’nd^ 
restore 
edilmiş, 

kullanıma 
hazır

2 katlı, . 
bahçeli, kat 
kaloriferli 

Sahibin den 
Satılık 
LÜXSf 
c/lla ;

573 96 83j [

SATILIK ARAZİ
Manastır üstü Mersini Boğaz Mevkii 

32.300 metrekare arazi satılıktır.
GSM : (0,532) 412 79 52
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Ücretsiz göz taraması yapılıyor
Bahar Göz Merkezi Gezici Tarama Ekibi tarafın
dan dün Belediye Düğün Salonu’nda başlayan 

göz taraması, bugün de devam edecek
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Belediyesinin 
davetlisi olarak 
gelen Bahar Göz 
Merkezi ekibi vatan
daşları ücretsiz 
muayene ettiler.
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
başlatılan göz tara

masında, yaşlı genç 
çok sayıda vatandaş 
gözlerini ücretsiz 
muayene ettirme 
olanağı buldular. 
Bahar Göz Merkezi. 
Gezici Tarama 
Ekibi Dr. Kemal 
Özyurt gözetiminde, 
Kıvanç Şerefoğlu, 
Merve Güler ve

Yasemin Öndersev'in 
yaptığı tarama 
hizmeti gün 
boyunca sürdü.
Vatandaşların 
ücretsiz olduğu 
için yoğun ilgi 
gösterdikleri 
göz taramasının 
bugünde devam 
edeceği bildirildi.

Dün Belediye Düğün 
Salonu’nda Bahar 

Göz Merkezi 
Gezici Tarama Ekibi 

tarafından yapılan 
göz taramasında, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’ta 

göz taraması yaptırdı

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

Cisisan)

Mm 
«I
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Tekel’de dağıtım özelleşiyor
Tekel Sigara’da öncelikle pazarlama-dağıtım birimi 

özelleştirilecek. İhale ilanına Ekim ayında çıkılması planlanıyor.

Blok satış için iki kez 
ihaleye çıkarılan 
ancak özelleştirile- 
meyen Tekel’de, 
pazarlama-dağıtım bir
imi özelleştirilecek. 
Böylelikle, operasy- 
onel etkinliğin artırıl
ması hedefleniyor. 
Tekel yetkilileri, önce
likle dağıtım mar
jlarının belirlenmesi 
üzerinde çalışıyor. 
Dağıtım yapacak fir
manın belirlenmesine 
ilişkin ihalede, ön 
yeterlilik aranacak, 
bunu sağlayabilen fir
malar ihaleye katıla
bilecek.
Ön yeterlilik için önce
likle, Türkiye çapında 
yiyecek veya içecek 
ve başka maddelerin 
dağıtımını yapıyor 
olmak şartı aranacak. 
Bunun yanında, 
katılımcı firmanın 
Tekerin sigaralarını 
dağıtmaya uygun 
teknolojik alt 
yapısının olması da 

gerekecek. Katılımcı 
firmanın yeterli araç, 
gereç ve depoya 
sahip olması ile 
finansal yeterliliği 
olmasına da 
bakılacak.
Tekel’in bugün uygu
ladığı sistemde 
dağıtım payları bölg
eye ve uzaklığa göre 
değişirken, örneğin 
oryantal tütün ile 
üretilen sigaralarda 
yüzde 8 civarında olan 
bayi karının yaklaşık 
yüzde 12-18’i kadar 
bir prim dağıtımcı fir
maya gidiyor. 
Ortalamada dağıtım 
maliyeti yüzde 11’ler 
seviyesinde 
bulunurken, ihalenin 
bunun altında belir
lenecek bir oran 
üzerinden, açık 
eksiltme suretiyle 
yapılabileceği 
kaydediliyor.
Burada Tekel’in bir alt 
sınır da belirleyeceği 
ifade edilirken,

katılımcı firmaların 
buraya kadar inmeleri 
durumunda seçimin 
nasıl yapılacağı ise 
henüz netlik kazanmış 
değil. Burada finale 
kalan firmaların ya 
teknik yeterliliklerine 
göre ya da kuraya 
göre seçimi alternati
fleri üzerinde 
duruluyor.
İHALE İLANI EKİM’DE 
Yetkililer, anlaşma 
süresi, dağıtım fir
masına verilecek prim 
ve bunun alt limiti ile 
teknik puanlama 
kriterleri üzerinde 
çalışmalarını 
devam ettiriyor. 
Bu çalışmaların 
tamamlanarak Ekim 
ayı içinde ihale ilanına 
çıkılmasının hede
flendiği de vurgu
lanırken, ihalenin 
Tekel ya da ÖİB eliyle 
gerçekleştirilebileceği, 
burada da henüz 
karara varılmadığı 
vurgulanıyor.

Okullarda yapılan 
sağlık taramasına 
göre 19 bin okulun 
yaklaşık 2 bin 
600’ünde tuvalet, 
574’ünde ise su yok. 
Bir buçuk milyon 
öğrencinin yaklaşık 
yarısı hiç dişini 
fırçalamamış. . 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Türkiye genelinde 19 
bin okulda, 2 mily
onu aşkın çocuğu 
muayene ederek 
sağlık taraması yaptı. 
Tarama sonucunda 
hayli çarpıcı 
sonuçlar ortaya çıktı. 
2004 yılında yapılan 
taramânın sonuçları
na göre okulların 
yüzde 83’ünde şehir 
suyu var. Yüzde 
15’inde ise su 
bidonu kullanılıyor. 
Yüzde 2’ye denk 
gelen 574 okulda ise 
hiç su yok.
2 bin 588 okulun 
sağlığa uygun

tuvaleti olmadığı 
tespit edildi. 3 bin 
631 okuldaki lavabo
larda sabun ve benz
eri temizlik malzeme
si bulunmuyor. Bin 
877 okulda çöpler 
sağlığa uygun 
toplanmıyor.
202 bin çocuğun 
boğazında sağlık 
problemi tespit edil
di. Bunu parazitoz, 
şaşılık, görme 
bozukluğu, kulak, 
burun, akciğer, cilt 
hastalıkları izliyor. 
Araştırmada 3 bin 
444 tüberküloz, 5 bin 
397 kalp hastası 
çocuk da tespit 
edildi.
ÇOCUKLARIN

Sayfaş

YARISI HİÇ DİŞİNİ i 
FIRÇALAMAMIŞ 
Ağız ve diş sağlığı J 
kontrol edilen yak- J 
laşık 1,5 milyon 
çocuğun yaklaşık 1 
yarısının, 723 bininin 
hiç diş fırçalamadığı 
belirlendi. 6 yaş 
dahil 244 bin 945 
çocuğun kalıcı diş j 
çürüğü var.
Milli Eğitim 
Bakanlığının sağlık 
taramasının ardından 
244 bin 312 öğren- | 
ciye reçete yazıldı. 1 
44 binin 
üzerindekine ücret-1 
siz ilaç verilirken 118 
binden fazla çocuk 1 
sağlık ocağı ve has
tanelere sevk edildi. 1
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Sınavsız geçiş talebi azaltmadı
Meslek Yüksek 
Okulları ile ilgili olarak 
yıllardır tartışılan ve 
çözüm üretilebilmesi 
için hükümet ile öğre
tim görevlileri ve 
öğrencilerin seslerini 
duyurmaya çalıştığı 
YÖK'e cevap niteliği 
taşıyan anket, çarpıcı 
sonuçlar ortaya 
çıkardı.
'Mesleki ve teknik orta 
öğretim okullarından 
meslek yüksek 
okullarına sınavsız 
geçişin değer
lendirilmesi' adıyla 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Erkek Teknik Öğretim 
Genel Müdürü Hüseyin 
Acur tarafından yap
tırılan ve söz konusu 
doktora tezinin ekinde 
yer verilen ankette, 
öğretim üyeleri ile 
öğrenciler, meslek 
yüksek okullarına 
sınavsız geçişin bu 
okulların kalitesini ve 
önemini yitirmesine 
neden olduğunu belir
tirken, anket böylece 
YÖK'ün meslek yük
sekokullarına sınavsız 
geçişle öğrenci alın
masının 4 yıllık fakül
telere olan talebi azal

tacağına ilişkin savını 
da çürüttü.
Türkiye'de 'Mesleki ve 
teknik orta öğretim 
okullarından meslek 
yüksek okullarına 
sınavsız geçişin değer- 
lendirilmesi'ne yönelik 
Türkiye'de ikinci bir 
tez araştırmasi özelliği 
taşıyan çalışmada, 
öğretim görevlilerine 
ve öğrencilere 30'ar 
soru yöneltildi. Ankete 
katılanlar, yöneltilen 
her soruya 'Kesinlikle 
katılmıyorum, çoğun
lukla katılmıyorum, 
orta düzeyde katılıyo
rum, çoğunlukla 
katılıyorum ve tama
men kafıliyorum' şek
linde 5 şıkta cevap 
verdi. 'Meslek Yüksek 
Okullarında verilen 
eğitim iş hayatı için 
yeterlidir* görüşüne 
öğretim üyelerinin 

yüzde 38'i katıl
madığını, öğrencilerin 
de yüzde 39.5'i bu 
okullarda verilen 
eğitimin iş hayatına 
yeterli olmadığını 
belirtti. 'Sınavsız geçiş 
uygulaması ile meslek 
yüksek okullarına 
öğrenci alınması 
yerinde verilmiş bir 
karardır' görüşüne 
öğretim üyelerinin 
yüzde 36.9'u, öğrenci
lerin ise yüzde 25.4'ü 
katılmadıklarını bildir
di. 'Sınavsız geçiş 
uygulaması ile meslek 
yüksek okullarına 
öğrenci alınması, ülke* 
kaynaklarının verimli 
etkin kullanımını 
sağlar' şeklindeki 
görüşe de öğretim 
üyeleri yüzde 21, 
öğrenciler de yüzde 
17.2 oranında katıl
madıklarını söyledi.

YÖK'ün hükümet ve 
kamuoyuna yönelik 
savlarından biri olan 
'Sınavsız geçiş uygula
ması ile meslek yük
sek okullarına öğrenci 
alınması üniver
sitelerin lisans (4 yıl
lık) programlarına olan 
talebi azaltır' şeklinde
ki görüşüne ise öğre
tim üyelerinin yüzde 
32.1'i, öğrencilerin de 
yüzde 37.4'ü katıl
madıklarını ve YÖK'ün 
bu savının yanlış 
olduğunu kaydetti. 
Ankete Türkiye'nin 5 
bölgesinden seçilen 8 
meslek yüksek okulun
dan 253 öğretim ele
manı ile 407 öğrenci 
katıldı. Söz konusu 
Meslek Yüksek 
Okulları (MYO) ise 
şunlar; İnönü Üniver
sitesi Adıyaman MYO, 
19 Mayıs Üniversitesi 
Amasya MYO, Atatürk 
Üniversitesi Erzurum 
MYO, Anadolu Üni. 
Eskişehir Porsuk MYO, 
18 Mart Üniversitesi 
Çanakkale MYO, 
ODTÜ Ankara MYO, 
Bahçeşöhir Üniversite
si MYO, 9 Eylül 
Üniversitesi

İzmir MYO.
Araştırmaya katılan 
meslek yüksek okulu 
öğrencilerinin mezun 
oldukları lise türlerine 
göre dağılımı şöyle; 
ankete katılan 407 
öğrenciden cevap 
veren 404 öğrencinin 
yüzde 15.3'ü teknik 
lise, yüzde 70,8'i 
endüstri meslek lisesi, 
yüzde 7'si kız - ticaret 
meslek lisesi, yüzde 1'i 
genel lise, yüzde 8.2'si 
ise diğer okul mezunu. 
Anketten çıkan sonuca 
göre öneriler şöyle: 
- Meslek yüksek okulu 
sınavsız geçiş uygula
ması gözden geçir
ilmeli, giriş kriterleri 
yeniden düzenlenmeli. 
- Meslek yüksek 
okullarına, nitelikli 
öğrencilerin gelmesini 
sağlayacak tedbirler 
alınmalı.
- Meslek yüksek 
okullarının alt yapı 
sorunları giderilmeli, 
öğretim elemanı 
kalitesinin artırılması
na yönelik gerekli ted
birler alınmalı.
- Meslek yüksek 
okullarının öğrenci 
kaynağı mesleki ve 

teknik orta öğretim 
okulları olmalı.
- Mesleki ve teknik 
orta öğretim okulları 
aynı / benzer 
programlan, meslek 
yüksek okullarının 
aynı / benzer program
larının ön koşulu 
haline getirilmeli ve iş 
yaşamına göre pro
gramlar yeniden 
güncellenmeli.
- MEB ve YÖK 
uygulamanın niteliğini 
artırabilmek ve mevcut 
sorunların çözümü 
için koordinasyon 
halinde çalışmalı.
- Meslek yüksek 
okullarının eğitim, 
öğretim, yönetim 
uygulamaları ile ilgili 
yasal düzenlemeler 
yeniden gözden geçir
ilmeli.
- Meslek yüksek 
okullarında verilen 
eğitimin, iş hayatı için 
yeterli olması sağlan
malı.
- Meslek yüksek okulu 
sanayi iş birliği 
sağlanmalı.
- Meslek yüksek 
okulları yaşam boyu 
öğretime uygun hale 
getirilmeli.

Kişi başına brüt kazanç 1,280 YTL
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Türkiye'de imalat 
sanayiinde 2005 
yılının ikinci döne
minde kişi başına 
aylık ortalama brüt 
kazanç 1,280 YTL, 
kişi başına aylık orta
lama brüt ücret ise 
1,144 YTL olarak 
gerçekleşti.
İmalat Sanayi Üç Aylık 
istihdam Anketi'nin 
2005 yılı ikinci Dönem 
(Nisan-Mayıs-Haziran) 
geçici sonuçlarına 
göre, bu yılın ikinci 
döneminde fiili çalış
ma karşılığı saatlik 
brüt ücret, işyeri 
büyüklüğüne göre 
karşılaştırıldığında, 
"işyeri büyüklük 
grubu arttıkça, kişi 
başına fiili çalışma 
karşılığı saatlik brüt 
ücretin de arttığı" 
görüldü.
Aylık ortalama brüt 
kazançlar iki 
basamaklı ekonomik 
faaliyet kolu itibariyle

incelendiğinde, en 
yüksek ortalama brüt 
kazanç 3, 991 YTL 
ile "Kok kömürü, 

rafine edilmiş 
petrol ürünleri 
imalatında" 
olurken,onu 2,296 
YTL ile "Kimyasal 
madde ve ürünleri 
imalatı" izledi. 
Toplu iş sözleşmesi 
kapsamındaki işyer
lerinde 'en yüksek' 
ortalama brüt kazanç, 
3,616 YTL ile kok 
kömürü, rafine 
edilmiş petrol ürünleri 
imalatı, 2, 738 YTL ile 
kimyasal madde ve 
ürünleri imalatı ve 
2,400 YTL ile plastik- 
kauçuk ürünleri 
imalatı* ekonomik 
faaliyet kolunda oldu. 
Toplu sözleşme kap
samı dışındaki işyer
lerine bakıldığında da, 
en yüksek ortalama 
brüt kazancın, 4,861 
YTL ile kok kömürü,

rafine edilmiş petrol 
ürünleri imalatı ve 
3,198 YTL ile Tütün 
ürünleri imalatı 
faaliyet kolunda 
olduğu görüldü. 
Aylık ortalama brüt 
kazançlar kamu- 
özel sektör ayrımında 
incelendiğinde ise 
2005 yılının ikinci 
döneminde kamu 
sektöründe en 
yüksek ortalama brüt 
kazanç 3,616 YTL 
ile kok kömürü, 

rafine edilmiş petrol 
ürünleri imalatı ve 
2,895 YTL ile ana 
metal sanayi sek
töründe oldu.
Özel sektörde ise en 
yüksek ortalama brüt 
kazanç, 4,861 YTL 
ile kok kömürü, 
rafine edilmiş petrol 
ürünleri imalatı ve 
2,281 YTL ile kimyasal 
madde ve ürünleri 
imalatı sektöründe 
oldu.
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Manastır’da Full Deniz Manzaralı

7. Kat, Kalorifer + Asansörlü
* 152 m2, 3+1, Çift Cephe

0.532 496 52 96

SEKRETER ARANIYOR 
Telefonlara bakacak 

bayan eleman aranıyor 
Veni çarşı No:47 - G€MÜK 

Tel: 513 79 28
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Öğretmenler bu yıl 
çok çalışacak

Okullardaki öğretmen 
açığını yaptığı son 
atamalarla da kapata- 
mayan Milli Eğitim 
Bakanlığı, mevcut 
öğretmenleri daha 
fazla çalıştırmak için 
harekete geçti. 
Öğretmenlerin haftalık 
ders saatleri ile ek 
ders ücretleri ile ilgili 
yasanın değiştirilmesi 
için tasarı hazırlandı. 
Eğitimcilerin ders 
yükünü artıracak yeni 
tasarıya göre, öğret
menlere haftalık azami 
ders saatleri dışında 
ek ders verilecek. 
Öğretmenler meslek 
yüksekokullarında ve

Türkiye’nin ilk otomotiv 
mühendisliği bolumu

Türkiye'de ilk kez 
Ankara Hacettepe 
Üniversitesi 
bünyesinde açılan 
Otomotiv Mühendisliği 
Bölümü, eğitime Ekim 
ayında başlayacak. 
Bu yıl açılan ve 30 
öğrencinin kabul 
edildiği bölüme, 
Almanya'daki

ı Esslingen Üniversitesi
I ve Mercedes Aksaray
| Fabrikası destek 
| veriyor.
I Hacettepe Üniversitesi 
I Mühendislik Fakültesi

Dekanı Prof. Dr. H. 
Selçuk Geçim, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, Türkiye'de, 
otomotiv sektörünün 
geliştiğine dikkat çek
erek, Türkiye'nin oto
motiv ihracatının 10

ihtiyaç durumunda 
başka kamu kurum ve 
kuruluşlarında da 
görev yapacak.

milyar dolar gibi bir 
rakama ulaştığını 
söyledi.
Bu nedenle böyle bir 
bölüme gereksinim 
duyulduğunu kaydeden 
Geçim, "Otomotiv 
sektöründe öne 
çıkmış ülkelerdeki 
durum nedir diye 
baktık.
Özellikle Almanya'da 
yapılan araştırmalar 
sonucunda, Türkiye'de 
otomotiv mühendisliği 
bölümüne ve otomotiv 
mühendislerine belli bir 
ihtiyaç olduğunu 
gördük" dedi.
Güney Kore'nin de oto
motiv sektörüne 
Türkiye ile aşağı yukarı 
aynı yıllarda girdiğini 
hatırlatan Geçim, şimdi 
her yerde bu ülkenin

Meslekte 
25 yahni dolduran 
öğretmenler de ek 
ders yapacak.

markalarının olduğunu, 
her şeyden önce 
yetişmiş insanın gerek
tiğini kaydetti.
Prof. Dr. Geçim, 
Türk otomotiv 
endüstrisinin kendi 
tasarımını yapacak 
düzeye erişmediğini 
belirterek, şöyle 
konuştu: 
"Örneğin bir otobüs 
fabrikasında, güçlü 
motorlar hala dışardan 
geliyor. Burada yapılan 
kısım çok fazla değil. 
Birtakım tasarımların 
da yapılabiliyor olması 
lazım. Bu da bilgi, 
deneyim gerektiriyor. 
Rekabete dayanma 
gücünüzün olmasını 
gerektiriyor. Onun için 
de uzmanlaşmış insan
lar lazım."

lU’de 'Ermeni
konferansı' yapılacak

İstanbul Üniversite- 
si'nin (İÜ) gelecek 
Mart ayında "Ermeni 
Konferansı" 
düzenleyeceği 
bildirildi.
Rektörlük'ten yapılan 
açıklamada, "üniver
sitenin, 2006 Mart ayı 
içinde Ermeni soru
nunu geniş ulus
lararası katılımla, bil
imsel kriterlere uygun 
olarak masaya yatıra
cağı" belirtildi.
Konferansta, yeni bel
geler ışığında Ermeni 
sorununun geçmişi 
olduğu kadar, bugünü 
ve geleceğinin de ele 
alınmaya çalışılacağı 
belirtilen açıklamada, 
şunlar kaydedildi:

İşsizlere müjde!
Polis Meslek Eğitim 
Merkezi 
Müdürlükleri’ne 26O’ı 
kadın, 4 bin 94O’ı erkek 
olmak üzere toplam 
5 bin 200 polis memuru 
alınacak. Adaylarda şu 
özellikler aranıyor: 
Polis Meslek Eğitim 
Merkezi 
Müdürlükleri’ne, 2004 
veya 2005 yılları Kamu 
Personel Seçme Sınavı 
puan türünden 65 ve 
üzeri puan alan en az 
4 yıllık yüksek öğretim 
kuramlarından veya 
bunlara denkliği kabul 
edilen yurtdışındaki 
yüksek öğretim kurumu 
lisans mezunlarından, 
5 bin 200 polis memuru 
alınacak.
Ankara Emniyet 
Müdürlüğü Basın 
Protokol ve Halkla İlişk
iler Şube 
Müdürlüğü’nden 
yapılan yazılı açıklama
da, Polis Meslek Eğitim 
Merkezi
Müdürlükleri’ne 26O’ı 
kadın, 4 bin 940’ı erkek 
olmak üzere toplam 
5 bin 200 polis memuru 
alınacağı bildirildi. 
Açıklamaya göre, polis 
memur alımı, 19 Aralık 
2005 ve 21 Haziran 
2006 tarihlerinde olmak 
üzere iki dönem 
halinde gerçekleştirile

"Katılımcı olarak 
soykırım yasası çıkar
mış olan ülkelerin 
hukukçuları, bilim 
insanları ve poli
tikacıları özellikle 
davet edilecek. İstan
bul Üniversitesi, tarihi 
misyonu ve akademik 
gelenekleri içerisinde, 
bilimsel ve tarafsız bir 
gözle konuyu ird
eleyecek. Ermeni 

cek.
Askerlik yapmayan 
erkekler ile kadın aday
lar 9 Kasım 1979 ve 
'takip eden tarihler, 
askerlik hizmeti yapmış 
erkek adaylar ise 09 
Kasım 1977 tarihi ve 
takip eden tarihlerde 
doğmuş olmaları 
gerekiyor. Kadın aday
larda 1.65 erkeklerde 
ise 1.67 santimetreden 
kısa boylu olmaması ve 
boy ölçüsünün san
timetre olarak son iki 
rakamı ile kilosu 
arasında 15 kilogram 
eksik veya fazla olma
ması şartı aranıyor.
Adayların, sağlık 
yönünden Emniyet 
Teşkilatı Sağlık Şartları 
yönetmeliğinin 9’uncu 
maddesinde yer alan 
sağlık koşullarını taşı
maları ve yüz kızartıcı 
suç işlememiş olmaları 
gerekiyor.
Polis memura olmak 
isteyenlerde, müracaat 

sorunu yalnızca tarihi 
açıdan değil, hukuk, 
siyasî tarih, 
sosyoloji gibi farklı 

disiplinler açısından 
ve her türlü görüşe 
açık bir şekilde 
tartışılacak.
Toplantıda, sorunun 
bilimsellik 
çerçevesinde çok 
yönlü olarak ele alın
ması amaçlanıyor." 

tarihinde herhangi bir 
siyasi parti veya parti 
kollarına üye olma
maları, daha önceden 
varsa ayrıldığını bel
gelemeleri, alkol, uyuş
turucu ve psikotrop 
maddeler ile kumar 
alışkanlıklarının da 
bulunmaması şartı 
aranıyor.
Ayrıca, Emniyet Genel 
Müdürlüğü bünyesin
deki herhangi bir 
eğitim kurumundan çık
mış veya çıkarılmış 
olanlar da polis 
memura olabilmek 
için başvuruda 
bulunamayacak.
Adaylar, gerekli belgel
erle 5-14 Ekim tarihleri 
arasında Ankara 
Emniyet Müdürlüğü 
Eğitim Şube 
Müdürlüğü’ne başvura
caklar. Başvurulara 
ilişkin ön değer
lendirme ise 17-19 
Ekim tarihlerinde 
yapılacak.
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Öğrenci kredilerine büyük zam! tet 20 milyar te
Üniversite öğrenci
leri bu öğretim yılına 
iki müdeli haberle 
giriyor. Hükümet 
Kredi Yurtlar 
Kurumu'nun isteğini 
kabul ederse krediler 
175 YTL'ye çıkacak. 
Diğer müjde ise... 
Üniversite öğrenci
leri bu öğretim yılına 
müjdelerle giriyor. 
Bu müjdelerin ilki ve 
en önemlisi öğrenci 
kredilerinde. Krediler 
ocak ayından 
itibaren önemli oran
da artırılacak, ikinci 
müjde ise sabah kah
valtısı konusunda. 
Yurtlarda kalan 
öğrencilere artık 
sabah kahvaltısı ver
ilmeye başlanacak. 
Bu iki müjdeyi de 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürü Haşan 
Albayrak star’a açık- 
ladı...Albayrak kredi 
artışına ilişkin tek
liflerin Başbakanlığa 
sunulduğunu söyle
di.
HOYTL’den 175 
YTL’ye çıkabilir 
Albayrak, şu anda 
aylık 110 YTL olan 
öğrenci kredilerinin 
arttırılmasıyla ilgili 
olarak 3 ayrı alternat
ifli çalışma yaptık
larını bunu da 
hükümete sunduk
larını söyledi. ‘Benim 
hayalim öğrenci 
kredilerinin asgari 
ücretin yarısına ulaş
masıdır. (Şu anda 
asgari ücret 350 YTL. 
Albayrak’ın hayali 
gerçekleşirse kredil

‘Özelleştirme değil kiralama’
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, 
Galataport ihalesinin 
bir özelleştirme değil 
uzun süreli yatırım 
karşılığı kiralama pro
jesi olduğunu 
belirterek, "Velev ki 
ihaleyi iptal ettim; 
aynı parayı veren 
olmazsa bunun 
hesabını kim vere
cek?" diye sordu. 
Ulaştırma Bakanı 

Yıldırım, Katar Kamu 
İşleri İdaresi Başkanı 
Mansour Al 
Khayareen'i kabulün
den sonra gazeteci
lerin Galataport ihale

er 175 YTL olacak.) 
Ancak, bu bütçe 
imkanlarına bağlı. 
İnşallah kredilerin 
asgari ücretin yarısı
na ulaştığını göre
bilirim’ dedi.
Kahvaltı için de 
hazırlık yapıldı 
Albayrak, yurtta 
kalan öğrencilere 
akşamları 1.5 YTL 
değerinde akşam 
yemeği verildiğini, 
bundan sonra kah
valtı verilmesi için 
çalışma yaptıklarını 
söyledi. Albayrak, 
‘Şu anda öğrenciler 
kahvaltılarını kendi 
imkanlarıyla karşılıy
or. Bundan sonra 
çaylarını kendileri 
karşılasın, ekmek ve 
kahvaltılığı biz vere
lim diye düşünüyo
rum. Bu da 900 YKR 
gibi bir para yapıyor’ 
diye konuştu.
Yatay ve dikey 
geçişe de kredi 
Albayrak, daha önce 
yatay ve dikey geçiş 
yapan öğrencilerin 
kredi için başvura- 
madığını belirterek, 
artık bu imkanın 
kendilerine tanı
nacağını, internet 
üzerinden başvuruda 
bulunulabileceğini 
kaydetti. Albayrak, 
yurt sıkıntısını aşmak 
ve 25 bin yeni kapa
site için yurt inşaat- . 
farının sürdüğünü 
hatırlatarak, yurt 
sorunu yaşanan yer
lerde kiralamaya git
mek için ilana çıktık
larını hatırlattı.
Albayrak, ‘Sinop, 

sine ilişkin sorularını 
cevaplandırdı. 
Galataport ihalesi 
sonucunun, 
özelleştirme Yüksek 
Kurulu (ÖYK) tarafın
dan değil, Yüksek 
Planlama Kurulu 
(YPK) tarafından 
onaylanacağını, ancak 
konunun henüz önler
ine gelmediğini ifade 
eden Yıldırım, "Bizim 
bakacağımız zaman 
gelecek. Biz dönüp bir 
şeye bakmadık henüz. 
Sabırsızlanmaya 
gerek yok" diye 
konuştu .YPK sekre- 
taryasının ihale sonu

Aydın, Muğla 
illerinde sıkıntımız 
var. Bunun dışında 
sıkıntı yok. 
Kiralamaya gide
ceğiz. İhtiyaç sahibi 
olan ve kız çocuk
larını kesinlikle dışar- 
da bırakmıyoruz’ 
dedi.
İhtiyaç sahiplerine 
kontenjan 
Kendisinin insiyat- 
ifinde olan yüzde 5’li 
kontenjanı ihtiyaç 
sahiplerine göre kul
landığını kaydeden 
Albayrak, ‘İhtiyaç 
sahiplerine bu kon
tenjandan hemen 
veriyoruz. Yoksa tor
pilliler için kullanıl
ması gibi bir durum 
sözkonusu değil. 
Tüm yurtlara talimat 
verdim. Öğreciler 
misafir kaydediliyor. 
Sonra da yer 
bulunuyor. İhtiyaç 
sahiplerine de kon
tenjan kullanılıyor. 
Suistimal olması 
sözkonusu değil’ 
dedi.
BAŞVURULAR 
İNTERNETTEN YAPI
LACAK 
ÖĞRENİM kredisi ile 

cunu onaya sun
madan önce ilgililerin 
görüşlerini alacağını, 
bakanlann da 
inceleme ve açıklama 
isteyebileceklerine 
İşaret eden Yıldırım, 
henüz bu aşamaya 
gelinmediğine dikkat 
çekti. İhalenin 'karan

burs almak ve kuru
mun yurtlarında 
barınmak isteyen 
öğrenciler için 
başvuru süresi dün 
başladı. Burs, kredi 
ve yurt için; yüksek 
lisans ve doktora 
öğrencileri ile ön 
kayıt, özel yetenek 
ve dikey geçiş 
sınavıyla lisans pro
gramına girmeye hak 
kazanan öğrenciler 
başvurabilecek. 
Başvuru süresi 5 
Ekim’e kadar süre
cek. Başvurular, 
'www.kyk. gov.tr ' 
internet adresinden 
yapılabilecek. 
2002’den bu yana 
burs ve kredilerde 
yüzde 145’lik artış 
oldu. Master öğrenci
lerine aylık öğrenim 
kredisi miktarının 
2 katı, doktora 
öğrencilerine 3 katı 
kredi veriliyor. 
Kurumdan burs veya 
öğrenim kredi alan 
öğrencilere ödemeler 
3’er aylık dönemler 
halinde yapılırken, 
1 Ocak’tan itibaren 
ödemeler aylık olarak 
yapılmaya başlandı.

lık olduğu ve şeffaf 
yapılmadığı* yönünde
ki eleştirileri de 
yerinde olmadığını 
belirten Yıldırım, 
"Kamu idarecileri gizli 
görüşür diye bir şey 
yok. Kamu idarecileri 
herkesle görüşür ve 
bu herkesi de bağlar.

Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan, bu 
yıl 20 milyar doların 
üzerinde bir 
özelleştirme gerçek
leşeceğini . 
belirterek, "Bizim 
yabancı sermayeye 
diyeceğimiz tek şey 
’vvelcome'dır" dedi.
Maliye Bakanı 
Unakıtan, İstanbul 
Ceylan Otel'de düzen
lenen Uluslararası 
İslami Finans 
Forumu'nun (IIFF), 
ikinci gününde "İsla
mi Pencereler ve 
Değişim" konulu otu
rumun açılış konuş
masını yaptı.
"Nerede ne yapmak 
istiyorsanız, para ile 
olur arkadaş.
Savaşlardan karı-koca 
kavgalarına kadar 
para herşeyde çok 
önemlidir" diyerek 
sözlerine başlayan . 
Unakıtan, gelişen 
dünyada 
Ortadoğu'nun 
fevkalade önemli, 
Uluslararası Finans 
Forumu'nun da İstan
bul'da düzenlen
mesinin Türkiye için 
yabancı yatırımcıyı 
çekme açısından 
önemli olduğunu 
kaydetti.
"YABANCI YATIRIM

I BAY MUSTAFA ÖZALP

I
EMLAK’TAN

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama 

Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa 
Dükkan, Arsa, Arazi

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ 

İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, 
Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

3 120m2 Asansör ve Kaloriferli,
S ____ I. Kordonda Satılık Daire_____
S 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)
I Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan
î Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme 

katlı,içindeki yeni atari makineleriyle 
satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

! K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Sağlık ve
I Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.
| ŞEKER SİGORTA
i Macide ÖZALP
] Tel:513 24 74 Fax: «14 10 21

GEMLİK / BURSA Ş

CIYA VVELCOME" 
Türkiye'nin borçların
dan kurtulması için 
özelleştirmenin en 
önemli etkenlerden 
biri olduğuna değinen 
Bakan Unakıtan, 
Erdemir, Tekel, THY, 
Petkim, Milli Piyango, 
enerji dağıtım kurum- 
larını ve arkasından 
enerji üretim tesisleri 
ve devlet bankalarını 
özelleştireceklerini 
belirtti. Unakıtan 
bunu, "Kulağınızda 
kalır diye söylüyorum. 
Daha limanlarımız var. 
Erdemir, Tekel sigara, 
Türk Hava Yolları, 
Petkim, Milli Piyango, 
enerji dağıtım şirket
leri ve ondan sonra 
arraj; üretim ihaleleri 
var. Özelleştirmelere 
aynı hızla devam ede
ceğiz. Devleti 
ekonomik faaliyetler
den kurtanncaya 
kadar özelleştirmeye 
devam edeceğiz" söz
leriyle açıkladı.

http://www.kyk
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'Irak üzerimizde #
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Irak'ta şu anki duru
mun pek de arzu 
edildiği gibi 
gelişmediğini vurgu
layarak, "Sadece, 
Kürtler ile Şiiler 
arasında değil, Kürt, 
Şii, Türkmen, Sünni 
ve Arabi kapsayan 
bir anayasa olması 
lazım" dedi. 
Umman'daki 
temasları 
çerçevesinde 
Türkiye-Umman İş 
Konseyi 
Toplantısı'na katılan 
Erdoğan, burada 
yaptığı konuşmada, 
yatırımların başla
ması ve ticaretin 
gelişmesi için iş 
adamlarından destek 
istediğini, kendisinin 
de üzerine düşen 
görevi yerine getire
ceğini söyledi. 
Çifte vergilendir
menin önlenmesi 
anlaşmasının imza
lanacağını ve doğru
dan uçak ile deniz 
seferlerinin bir an 
önce başlayacağını 
belirten Erdoğan,

Bush’tan yakıt 
tasarrufu çağrısı
ABD Başkanı 
George Bush, Katrina 
ve Rita kasırgalarında 
sekteye uğrayan 
petrol üretimi 
nedeniyle 
Amerikalılardan, 
yakıt tasarrufu 
yapmalarını istedi. 
Bush, Katrina kasır
gasının ardından 
petrol rafinerilerinin 

. yoğunlaştığı Meksika 
I Körfezi'ne yapacağı 
\ yedinci ziyaret öncesi 
i yaptığı açıklamada, 
| petrol üretiminin 
I kesintiye uğradığı şu 
I günlerde 
I Amerikalılardan, 
I yakıt tüketimi 
l konusunda duyarlı 
| olmalarını istedi, 

özellikle ulaşımda

şunlarıkaydetti: 
"Türkiye'de yatırımı 
olmayan iş dünyası 
temsilcileri, AB ile 
üyelik müzak
erelerinin sonuçlan
ması öncesinde eğer 
ülkemizde yatırım 
yaparlarsa inanıyo
rum ki, çok kazançlı 
çıkacaklardır. 
Türkiye, ekonomik 
olduğu kadar siyasi 
alanda da son 
dönemde önemli 
reformlar gerçek
leştirmiştir. Temel 
hak ve özgürlükler, 
demokrasi ve 
hukukun üstünlüğü 
gibi kazanımlarda 
yapılan düzenlemeler 
etkin bir şekilde 
uygulamaya 
konulmuştur.

"tasarruf gereğini 
vurgulayan Bush, 
halka, gerekmedikçe 
otomobil kullanmama 
ve daha çok toplu 
ulaşım araçlarına 
yönelmeleri çağrısın
da bulundu.
Katrina kasırgasında

Bu kapsamlı reform
lar içerisinde AB'ye 
tam üyelik için de 
gerekli olan kriterler 
eksiksiz olarak yer
ine getirilmiştir." 
Irak'taki gelişmelere 
de değinen Erdoğan, 
"Irak'a komşu bir 
ülke olarak üzerim
izde önemli bir yük 
var" dedi.
Erdoğan, "Irak'ta şu 
anki durum, pek de 
arzu edildiği gibi 
gelişmiyor. Anayasa 
için yapılan hazırlık
lar çok da beklenen, 
arzu edilen gelişme 
noktasında değil. 
Bunu başarabilmek 
için özellikle komşu 
ülkelerin bir araya 
gelmesi lazım" 
diye konuştu.

büyük ölçüde 
zarar gören petrol 
üretim merkezleri, 
Rita kasırgası 
sırasında önlem 
olarak kapatılmıştı. 
Halen Texas'ta 
16 rafineri kapalı 
tutuluyor.

Amerikan 
gazetelerinden 
VVashington Times'ta 
yazan Frank J. 
Gaffney Jr., Türkiye 
hakkında şok iddi
alarda bulundu. 
AB'nin Türkiye'nin 

üyeliğine kibarca 
fakat kesin olarak 
'hayır* demesi gerek
tiğinin yazıldığı 
makalede Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın sistem
atik olarak ülkeyi 
Müslüman laik bir 
demokrasiden, 
Avrupah değer ve 
özgürlükleri lan
etleyen bir ideoloji 
tarafından yönetilen 
"İslamofaşist" bir 
devlete 
dönüştürdüğü iddia 
edildi.
Yazar bu savının 
"kendince" delilleri 
olarak da çeşitli iddi
alar öne sürdü.
Yazıda Türkiye'nin, 
11 Eylül 2001 
saldırılarının ardın
dan Suudi Arabistan

Terörle Mücadale 
Kurulu Toplandı

Terörle Mücadele 
Yüksek Kurulu, 
Başbakan Vekili, 
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül başkan
lığında toplandı. 
Başbakanlık merkez 
binadaki toplantı dün- 
saat 16.10’da başladı. 
Toplantıya Gül’ün 
yanı sıra İçişleri 
Bakanı Abdülkadir 
Aksu, Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek, 
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, Jandarma 
Genel Komutanı 
Orgeneral Fevzi 
Türkeri, Genelkurmay 
ikinci Başkanı 
Orgeneral Işık

ABONE OLDUNUZ MU?
Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

lUnelıi nflton Etine
HURSTNY, FEBRltAOT15,2ûM WlShİııgtCnWee|(e()(

ve diğer Körfez 
ülkeleri tarafından 
ABD'den çekilen mil
yarlarca dolarla dolu 
olduğu, ABD'li bazı 
politika belirleyici
lerin, bu paranın 
"İslamofaşist 
terörizme" yeni gelir 
kaynakları oluştur
mak için kul
lanıldığından 
endişe ettiği 
belirtildi.
Gaffney Jr., 
Türkiye'deki laik 
sitemin yerine 
medrese tarzı imam 
hatip okullarının 
ikame edilmeye 
çalışıldığını, imam 
hatip okulları ve ben
zeri enstitülerde

Can 
Sina 
Hüst 
“Fut 
lağvı 
dan ı 
dedil 
KIVA 
TEP» 
önce 
bay'ı 
mağl 
dan t

Koşaner, MGK Genel 
Sekreteri Yiğit 
Alpogan, MİT 
Müsteşarı Emre Taner, 
Emniyet Genel 
Müdürü Gökhan 
Aydıner, Milli 
Savunma Bakanlığı

Şah 
olm

I spoı 
dop 

ı dop 
I cez<
I dok 
I bir r 

gitti 
spo 
üzeı 
düş

I r'7.) 
I Gen

Bak 
i Kon 
I Şah

dete 
poli 

| alını 
n"Do

böyl 
katıl

sadece Kur*an'ı 
Kerim ve onun 
"islamofaşistiere" j 
göre yorumlarının 1 
öğretildiğini öne 
sürdü.
Yazıda ayrıca 
tecrübeli ve laik 
bürokratların yerine 
ideolojik olarak güve* 
nilir kişilerin getir
ildiği öne sürülerek, 
"Başka yerlerde 
olduğu gibi Bay 
Erdoğan'ın 
Türkiye'de yavaş 
yavaş ilerleyen 
İslamofaşist 
darbesinin de 
damgası dini 
hoşgörüsüzlük" 
ifadelerine yer 
verildi.

E
I UE 

(Mal
nec 

. na, 
gire 
veri 

[için
har» 

[yor. 
! Mur 
| ofis 
| yön 
çok 
koni 
liğin 
Aksı

Müsteşarı Korgeneral 
Atilla Işık ve İlgili 
bürokratlar katıldı. 
Toplantı öncesinde 
basın mensuplan 
tarafından görüntü 
alınmasına izin 
verildi.

c
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Ceza ar Türk sporunun üzerine gölge duşurdu
Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Şahin, "Başta halter 
olmak üzere bazı 
spor dallarındaki 
doping iddiaları ve 
dopingle ilgili verilen 
cezalar sporumuza, 
dolayısıyla dünyada 
bir numaraya doğru 
gittiğimiz halter 
sporunda Türkiye'nin 
üzerine ciddi gölge 
düşürdü" dedi. 
"7. Avrupa Konseyi 
Gençlikten Sorumlu 
Bakanlar 
Konferansfna katılan 
Şahin, şiddet ve şid
dete karşı gençlik 
politikalannın ele 
alındığını belirterek, 
"Doğrusu ilk kez 
böyle bir toplantıya 
katılan bakan olarak,

bunlardan yarar
landım ve etkilendim" 
dedi.
"Uluslararası Halter 
Federasyonumun 
Türkiye Halter 
Federasyonuma 
verdiği müsabakalar
dan men cezasıyla 
ilgili ciddi bir soruş
turma yapılması, için 
Başbakanlık Teftiş 
Kurulu'na bu 
konunun araştırıl
masıyla ilgili bir 
müracaatta bulu
nacağım" şeklindeki 
açıklamasının hatır
latılması üzerine 
Şahin, şunları kaydet
ti: "Faksla soruştur
manın istenmesini 
doğru bulmadığım

için, döner dönmez 
böyle bir çalışma 
başlatmak durumun
dayız. Çünkü başta 
halter olmak üzere 
bazı spor dallarındaki 
doping iddiaları ve 
dopingle ilgili verilen 
cezalar sporumuza,

dolayısıyla dünyada 
bir numaraya doğru 
gittiğimiz halter 
sporunda Türkiye'nin 
üzerine ciddi gölge 
düşürdü. Bunun 
tekrar etmemesi için 
ciddi tedbirler almak 
durumundayız" dedi.

Beşiktaş’da kazan kaynıyor
UEFA'daki kritik 

| Malmö rövanşı 
nedeniyle kamuoyu- 

L na, "Her şey yoluna 
I* girecek” mesajları 

verilse de yönetim 
içinde büyük 
hareketlilik yaşanı
yor. Dün 2. Başkan 
Murat Aksu'nun 
ofisinde toplanan 
yöneticiler radikal bir 
çok kararın alınması 
konusunda fikir bir
liğine vardı. Murat 
Aksu, Kemal Gencer, 
Can Akın Çağlar, 
Sinan Vardar ve 
Hüseyin Yücel'in, 
“Futbol şubesi 
lağvedilmezse bun
dan sonra biz yokuz” 
dedikleri iddia edildi. 
KIVANÇ OKTAY'A 
TEPKİ 
öncelikle Rıza Çalım- 
bay'ın Ankaraspor 
mağlubiyetinin ardın
dan takımla birlikte

İstanbul'a dön
memesini masaya 
yatıran idareciler, izni 
Kıvanç Oktay'ın 
verdiğini öğrenmeleri 
üzerine uzun 
zamandır tartışılan 
futbol şubesinin 
kaldırılması konusun
da hemfikir oldular. 
Yöneticiler, futbolun 
direkt Başkan 
Yıldırım Demirören'e 
bağlanmasını ve 
süper yetkilerle 
donatılacak bir men- 
acerin göreve getir
ilmesini istiyor. Hatta 
bu menacerin adı bile 
belli!.. Kartal'ı 3 yıl 
üst üste şampiyon 
yapan Gordon Milne. 
Milne şu anda 
Nevvcastle'da benzer 
bir görevi üstlenmiş 
durumda.
BAŞKANIN ONAYI 
BEKLENİYOR 
Menacerlik için

İçimizden biri

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 

meşrubat, 
^Htihtoçerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

Mustafa Denizli ve 
Rasim Kara'nın da 
adı geçti ama bu 
isimler fazla destek 
bulamadı. İdareciler, 
Malmö maçından 
sonra takım içindeki 
bölünmenin sorum
lusu olarak gördük
leri Sergen, Tayfur ve 
İbrahim Üzülmezin 
kadro dışı bırakılması 
için de düğmeye 
bastı. Tabii ki bu

kararların hayata 
geçmesi Başkan 
Demirören'e bağlı. 39 
derece ateşle evinde 
yorgan döşek yatan 
Başkana geçmiş 
olsun ziyaretine 
giden yöneticiler, 
Yıldırım 
Demirören'den 
Malmö maçının sonu
cu ne olursa olsun 
tekliflerini kabul 
etmesini bekliyor.

ABONE OLDUNUZ MU?

Adı Soyadı: Cengiz BIYIKLI
D.Yeri: Gemlik
D.Tarihi: 4,2.1965
Çocuk yaşlarında futbola her çocuk gibi 

mektep bahçesinde başladı. Atatürk Okulu 
bahçesi, Balıkpazarı semtinin futbol 
sahası idi. Buradan yetişen gençler ileride 
ister istemez bir futbol takımında rahatlıkla 
oynayabiliyordu.

Mektep bahçesi bir alt yapı kurs merkezi 
gibiydi. İşte Cengiz’de böyle başladı ve 
zamanı geldiğinde Gemlik Sümerspor’da 
oynamaya başladı. Buradan Bursaspor’a 
ve Gönenspor’a transfer oldu. İki seneden 
sonra Erzincanspor ve Kütahya Tavşanlı 
Linyitspor’a geçti. Bir hayli takım 
değiştirdikten sonra Yalovaspor’a geldi.

Tam 12 yıl profesyonel olarak futbol 
hayatını idare ettirdi.

.Evliliğini düşünerek doğduğu yere 
Gemlik’e geldi. Futbolculuk hayatının 
sonuna geldiğinde inanarak, Orhangazi’de 
bulunan Döktaşspor’a transfer oldu. İki 
seneden sonra arkadaşlarının isteği ile 
güzel bir jübile ile futbolu bıraktı.

Sadece bir fiil oynamayı bıraktı ama 
sporla hep ilgilendi.

Geçen zaman içinde çalıştığı fabrika 
takımının alt yapısında hoca olarak çalış
maya başladı.

Döktaş A Takımını çalıştırmak üzere 
Ersel Uğur’a yardımcı olarak çalıştı.

Gemlik Olgunlar Turnuvası’nda şansız 
bir dakika yaşadı ve ayağı kırıldı.

Bir sene gibi uzun bir zaman maçlara 
dahi gidemedi. Spor tutkunluğu bir insanın 
içinden hiç çıkmaz belki kişilerden huy 
çıkarda spor tutkunluğu hiç bitmez.

30 Temmuz - 8 Ağustos 2005 tarihinde 
Kütahya antranörleri derneği tarafından bu 
kursa katılması için özel olarak davet 
edildi.

Cengiz Bıyıklı bu kursda eğer sıralama 
olmuş olsaydı birincilik gibi yüksek bir 
puanla bitirirdi.

Cengiz’in almış olduğu diploma 
B Kursu diploması gelecek senede İstan
bul’da yapılacak olan A- kursuna katılmayı 
düşünmektedir.

A kursu olan sporcu, profesyonel takım
larda çalıştırma imkanına sahip oluyor.

Cengiz Bıyıklı’nın amacı yöresinde 
bulunduğu Gemlikspor’u veya 
Orhangazispor’da hocalık yapıp gençler 
yetiştirmek.

Şöyle bir geriye bakıldığında 
Gemlikspor’u hep Bursa’dan gelen 
hocalar çalıştırmış ve iyi veya kötü intiba 
bırakarak ayrılmışlar.

‘Eğer ileride Gemlikspor’u çalıştırırsam 
inanın on sene Gemlik hoca aramaz’ 
demektedir,

Körfez
H GÜNLÜK 9 YYAIY GAZETE ■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

O- Bursa Bağ-Kur İl Müdürlüğü’nden 
aldığım Bağ-Kur Sağlık Karnemi 

kaybettim. Geçersizdir.
& Bahadır KAYA

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 36 95
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Sağlıklı ve güzel görünümlü saçlar için
Sağlıklı saçların sırrı, 
elbette ki bakımlı 
olmaktan geçiyor.
Çünkü çevre faktörleri, 
güneş ışınları, sürekli 
fön veya uygun 
olmayan şampuan 
kullanımı, saçları 
yıpratarak sağlıksızlaş- 
malarına ve canlılık
larını kaybetmelerine 
yol açıyor.
Saç dökülmesi, 
'Kansızlık, demir ve 
çinko eksikliği, hor- 
monal düzensizlikler 
(böbrek bezi üstünden 
salgılanan hormonlar, 
testesteron, tiroid hor
monları), ilaçlar, uzun 
süreli geçirilen 
hastalıklar, stres ve 
psikoloji' gibi çok 
değişik faktörlere bağlı 
olabiliyor.
DÖKÜLEN SAÇLAR 
Saç dökülmesi sorunu 
olanlarda, ilk aşamada 
bu durumun sebep
lerinin araştırıldığını 
belirten uzmanlar "Kan 
tahlili, hormon düzey
leri, kullanılan ilaçlar, 
stres faktörünün olup 
olmadığına bakılır. Elde 
edilen sonuçlara göre, 
ilaçla tedavi şekli ve 
saç mezoterapisi öner

Kahvaltı deyip geçmeyin
Kahvaltı öğünler 
arasında en önemli 
olan öğündür ve güne 
sağlıklı başlamak ve 
günü sağlıklı 
sürdürmek için gerek
lidir.
Vücudun sağlıklı bir 
şekilde çalışabilmesi 
için kan şekeri daima 
belirli bir düzeyde 
kalmalıdır.Bunun için 
azar azar sık sık 
beslenme şekli yeterli 
ve dengeli beslenme 
için şarttır.Bütün gece 
aç kalan vücut sabah 
kahvaltı da yapıl
madığında kendi 
dokularını kullanmaya 
başlar. Bu durumda 
keton cisimciği 

ı dediğimiz kalbe, 
beyine, karaciğere v.s 

i yük getiren mad- 
I delerin oluşumunda 
I artış olur.Kan şek- 
I erindeki iniş ve 
I çıkışlar baş ağrısı, 
I yorgunluk, uyku hali, 
I halsizlik,'kopsantrasy- 
| on ve algılama 
I güçlüğü gibi bir çok 
I sonucu beraberinde

getirir.Bu da çocuğun 
I başarısını olumsuz 

ilir. İlaçla tedavide ağız
dan verilen ilaçlar 
sayesinde kıl kökleri 
vücut tarafından 
beslenir. Saç mezoter- 
apisinde ise, kıl kök
lerini besleyen vitamin
ler ve kan dolaşımını 
arttırıcı ilaçlar direk kıl 
köklerine, çok ince 
uçlu kılcal iğneler vası
tasıyla enjekte edilir. 
8-10 haftalık tedavi 
süresince haftada 
1 seans uygulanan 
ilaçlarla saç dökülmesi 
tamamen engellenir ve 
yeni saçların çıkması 
ile birlikte saçlarda 
dolgunluk, hacim artışı, 
parlaklık, saç 
kalitesinde yumuşama 
görülür. Saç mezoter
apisi ile yeni ve canlı 
saçlara kavuşulur" 
diyor.
ELEKTRİKLİ SAÇLAR 
Uzmanlar, sıcaklık 
değişimlerinin saç 
yapısını zorladığını ve 
bunun neticesinde 
saçların elektrikle yük
lendiğini ifade ederek, 
bunun belirtisini de, 
'saç tellerinin uçuş
ması ve çıtır çıtır sesler 
çıkarması* olarak 
bildiriyor. Uzmanlar, 

yönde etkiler. 
Kahvaltıda yenen 
yiyeceklerin ne aldığı 
ve ne kadar tüketildiği 
de son derece önem- 
lidir.Kahvaltıdan amaç 
sadece karın doyur
mak veya bir şeyler 
yemiş olmak olma- 
malıdır.Çocukların bir 
öğünde besin gru
plarından hepsini 
tüketmesine özen 
gösterilmesidir.Alınan 
her besinin vücudun 
sağlıklı gelişmesi için 
taşıdığı önem dikkate 
alınmalıdır.Bu nedenle 
kahvaltıda süt gru
plarından süt veya 
peynir, et grubundan 
yumurta, sebze, 
meyve grubundan 
ekmek 
tüketilebilir.Ayrıca 
enerji ihtiyacı olan 
çocuklara zeytin, bal, 
pekmez, tereyağı v.s 
de eklenebilir.Sağlıklı 
bir birey olarak hayatı 
idare ettirebilmek için 
doğru beslenme 
şarttır.
Ne yazıktır ki evlerde 
ve okullarda hatta aile 
ile yapılan hafta sonu 

özellikle saçların, fön 
makinesi ile kurutul
duğunda elektriklenme 
sorunu ile karşı 
karşıyâ kahnabildiğini 
de vurguluyor.
Uzmanlar, saçları 
elektriklenenlere 
tavsiyeleri ise şöyle: 
"Bir miktar şekil
lendirme kremini avuç 
içinize iyice yaydıktan 
sonra saçlarınıza 
sürün. Gerekirse, bitki 
özleri içeren saç nem
lendirme losyonları da 
kullanabilirsiniz. Bu tip 
ürünler, bakım yap
manın yanı sıra 
saçlarınızdaki elektriği 
de alır."
Uzun vadeli bakım kap
samında, düzenli 
olarak 'yapılandırma 
kürleri* kullanılmasını 
öneren uzmanlar bu 
şekilde saçların nem 
dengesinin düzen
leneceğini ve hasar
ların giderileceğini 
kaydediyor.Uzmanlar, 
saçlardaki elektriklen
meye karşı, doğal mad
delerden yapılmış 
fırçalar, kemik, ahşap 
veya metalden yapılmış 
taraklar kullanılması 
gerektiğini de belirtiy

gezmelerinde dahil çok defa kullanımın
fast-food yeme 
alışkanlıkları sık- 
laşmıştır.Genel olarak 
fast-food yiyeceklerde 
besin öğeleri (vitamin, 
mineral v.s) yeterli 
değildir.Çocuğun asıl 
ihtiyacı olan Fe, Ca,C 
vitamini ve özelliklede 
posa açısından 
fakirdir.Düşük posalı 
besinler bağırsak 
kanserleri riskini artır- 
maktadır.Buna rağ
men yağ, sodyum, 
kolestrol v.s gibi fazla 
alındığında zararlı ola
bilecek değerlerde 
yüksektir.Bu da kalp 
damar hastalıkları ve 
hipertansiyona zemin 
hazırlamaktadır. 
Ayrıca fast-food 
yemeklerde kullanılan 
bitkisel yağlar, uzun 
süreli ve yüksek ısı ile

or..
YAĞLI SAÇLAR 
Hormon düzensizlikleri, 
irsi faktörler ve stres 
gibi durumların da yağ 
bezlerinin fazla çalış
masına yol açarak, 
saçların çabuk yağlan
masında etkili 
olduğunu ifade eden 
uzmanlar şu önerilerde 
bulunuyor: 
"Saçlarınızı ılık 
suyla ve yağlı saçlara 
uygun bir şampuan 
kullanarak yıkayın. 
Yıkama sırasında saçlı 
deriye hafif masaj 
uygulayın ve 
saçlarınızı ılık suyla 
iyice durulayın. 
Saçlarınızı fönün ılık 
ayanyla kurutun." 
MAT SAÇLAR 
Çok sık fön kullanmak, 
rüzgar ve ısı değişim
leri, perma veya boy
anın, saç derisinde 
pürüzlere yol açtığını 
vurgulayan uzmanlar, 
"Sonuçta saçlar ışık 
yansıtmaz, 
bakımsız ve 
mat bir hale gelir" 
diyor.
Uzmanların mat saçlara 
sahip kişilere önerileri 
ise şöyle: 

da etkisiyle oksıdasy- 
ona uğrayarak doy
muş yağlara kanserler 
dolayısıyla vücut için 
olumsuz hale döner- 
ler.Kantinlerde satılan 
salam, sosis gibi et 
ürünlerinin sık kul
lanımı bu ürünlerin 
korunmasında kul
lanılan (nitrit, nitrat 
gibi)maddeler nedeni 
ile kansorejen etki 
gösterirler.
Özellikle çocuk
larımızın beslen
mesinde yiyeceklerin 
hazırlanış şekillerinin 
ve hijyenin de çok 
önemli olduğu ve 
çocukluk çağında 
henüz yerleşmeye 
başlayan beslenme 
alışkanlıklarının ileriki 
yaşları da etkilediği 
unutulmamalıdır.

"Limon suyunu veya 
elma sirkesini soğuk 
suyla konsantre hale 
getirin. Saçlarınızı 
yıkadıktan sonra bu 
karışımla durulayın. Bu 
tip karışımlar saç 
yüzeyini düzgünleştirir. 
Saçlarınızı şampuanla
ma işleminden sonra 
çok iyi şekilde durula
maya dikkat edin. 
Bakım yağları içeren 
şekillendirme ürünleri 
kullanırsanız, 
saçlarınızın daha par
lak görünüm kazandığı
na şahit olabilirsiniz." 
HACİMSİZ SAÇLAR 
Hacim sorununun, 
genellikle çok ince ve 
düz saçlarda 
görüldüğünü ifade 
eden uzmanlar bu tip 
saçlara verilen şeklin 
çabuk bozulduğunu ve 
hacimlerinin kay
bolduğunu bildiriyor. 
Bakım olarak, saçları 
yıkadıktan sonra sıvı 
keratin içeren ürünlerle 
güçlendirilmesi gerek
tiğini belirten uzmanlar 
"Şekillendirme ürün
lerini, sadece saç

Ş/'/R KÖŞEŞj
Demir Aili BAYDAR

Söyle Tatlım
Gözündeki yaşları dök avucuma bana ver 
Gönlündeki hüzünü rüzgarlara salıver \ 
Bir tatlı gülüşünle şu gönlümü alıver

Kim acıttı canını söyle tatlım bileyim 
Kirletmişse rüyanı, koy elime sileyim

Kara gözlü cadılar karartmasın ufkunu 
Kapat gönül kapını çalmasın umudunu 
Sihrine aldanma kır sahirin çubuğunu

Kim acıttı söyle tatlım bileyim 
Kirletmişse hülyanı kol avucuma sileyim

uçlarında kullanmanız* 
da yarar var.
Şekillendirme ürününü 
sürdükten sonra, 
saçlarınıza ayrıldığı 
çizginin 
tersi yönde fön çekin. 
Sakı'nın, saçları elek* 
trikleçlarınız kısa ise 
saç tellerinizi parmak* 
■arınızla havalandınn 
ve spreyle sabitleyin" 
ifadesini kullanıyor. 
Uzmanlar, hacimsiz 
saçların uzun vadeli 
bakımını ise şöyle 
anlatıyor: 
"Saçlar, özel 
arındırıcı şampuanlarla 
yıkanılmak ve iyice 
durulanmalıdır.
Düzenli olarak, 
saçları onaran şekil
lendirme ürünleri kul
lanın, böylelikle 
saçlarınızın güçlen
mesini sağlarsınız. 
Saç telleriniz ince ise, 
6 haftada bir uçlann- 
dan kestirmenizi 
öneririz. Hacim ve 
dalga veren ürünler 
kullanmanız da 
saçlarınızı daha gür 
gösterecektir."

' - 1
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Prostata karşı nar suyu
ABD'deki VVisconsin 
Üniversitesi'nde 
görevli bilimadamı, 
fareler üzerinde yap
tığı araştırmada, nar 
suyunun ileride pro
stat kanseriyle 
mücadelede kul
lanılabileceğini 
ortaya çıkardı.
ABD'deki VVisconsin 
Üniversitesi'nde 
görevli bilimadamı 
Haşan Mukhtar

Katil grip kapıda mı?

başkanlığındaki ekip, 
fareler üzerinde yap
tığı araştırmada, 
farelerin içme suyu
na nar suyu kattı. 
Kanserin ilerleme 
hızının, nar suyu 
miktarı artıkça 
yavaşladığını tespit 
eden bilimadamları, 
bundan sonraki 
deneylerde nar suyu
nun insanlardaki etk
isini araştıracaklarını 
açıkladılar.
Mukhtar ve ekibi, 
insanlardan alınan 
prostat kanseri 
hücreleri üzerinde 
laboratuvarda yaptık
ları deneylerde nar 
suyunun.olumlu etk
isini gözlemlediler. 
Bilimadamları, 
hücrelere verdikleri 
nar suyu miktarını 
artırdıkça, ölen 
kanserli hücre 
sayısının da arttığını

tespit ettiler. 
Laboratuvarda 
yapılan bu deneyden 
sonra insanlardan 
aldıkları prostat 
kanseri hücrelerini 
24 fareye enjekte 
eden bilimadamları, 
farelerde kötü huylu 
tümörlerin oluş
tuğunu kaydettiler. 
Farelerin içme suyu
na yüzde 0,1 ya da 
0,2 oranında nar 
suyu ekstresi katan 
bilimadamları, bir 
grup fareye de kon
trol amacıyla sadece 
içme suyu verdiler. 
Deney sonucunda, 
içmeye suyuna 
yüzde 0,2 oranında 
nar suyu katılan 
farelerde prostat 
kanserinin ilerleme 
hızı, diğer gruba göre 
daha çok yavaşladı. 
Bu farelerde prostata 
özgü ve insanlarda 
prostat kanseri şüph

esi doğuran antijen
lerin sayısının da 
azaldığı ortaya çıktı. 
Nar suyu verilmeyen 
farelerde ise 
kanserin hızla 
ilerlediği belirtildi. 
Ekibin başkanı 
Mukhtar, "Bu 
sonuçların, narın 
kansere ve özellikle 
de prostat kanserine 
karşı etkin maddeler 
içerdiğinin kanıtı 
olduğunu" ifade etti. 
Bilimadamları, 
farelere verilen 
nar suyu kon
santresinin, insan
ların bir günde içe
bileceği nar suyuna 
eşdeğer olduğunu da 
belirttiler.
Antioksidan yönün
den zengin olan nar, 
daha önce yapılan 
araştırmalarda da 
ciltteki tümörlerin 
büyümesini 
yavaşlatmıştı.

Yurdum insanı 
geçmiş yıllarda kışa 
girerken "Bu kış 
komünizm gelecek" 
diye korkutulurdu. 
Rusya parçalandı, 
komünizm tehlikesi 
ortadan kalktı, ama 
tehdit devam ediyor. 
Korkutma artık "Bu 
kış katil grip kapıda" 
şekline dönüştü. 
İnsanımızın her 
sorunu halledilmiş, 
hiçbir derdi 
kalmamış da, bir tek 
kışa girerken 
rahatlık batmasın 
diye korkutulması 
eksik kalmış sanki. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta, Mynet 
okurları için grip'i 
yazdı.
Gazetelerdeki 
manşetleri okuyun
ca, kapıyı hafifçe 
aralayıp etrafı 
kolaçan etmeden 
adım atmaya ürküy
or insan. Sanki, 
başınızı dışarı uzatır 
uzatmaz birisi 
üzerinize çullanacak, 
boğazınızı sıkacak, 

bıçaklayacak, keser
le saldıracak... 
korkusuna giriyor
sunuz ister istemez. 
YILLIK OLAĞAN 
SALGINLAR 
Gribin her yıl kış 
aylarında salgınlarla 
ortaya çıkan bir 
hastalık olduğu 
doğrudur ve bu yıl 
da bir grip salgını 
olacaktır.
Bu, Allah* ın emri 
olan "yıllık olağan 
salgınlar" çoğu 
zaman sadece bir 
kasabayı, bir şehri 
veya bir ülkeyi 
ilgilendirir, tüm 
dünyaya yayılmaz. 
Yani, salgın oldu 
diye herkesin gribe 
yakalanması, hasta
lanması, yatak 
döşek yatması 
gerekmez. 3-6 hafta 
kadar süren bu 
olağan salgınlarda 
toplumun ancak %1- 
5' i hastalanır. Ama, 
bu tür salgınları 
küçümsemek de 
doğru değildir, 
çünkü gribin bu tip 
salgınları her yıl tüm 
dünyada 3-5 milyon 
insanın ciddi şekilde 
hastalanmasına ve

250.000-500.000' inin 
de ölmelerine
yol açar. 

DÜNYA ÇAPINDA 
SALGIN
Katil grip kapıda slo
ganıyla lanse edilen 
ve gerçekten de tüm 
dünyayı etkileyebile
cek olan salgınlar 
ise pandemi adıyla 
bilinir. Pandemilerin, 
geçmişte olduğu 
gibi milyonlarca 
insanın ölümüne 
neden olma ihtimal
leri yüksektir.
Meselâ, dünyamızın 
yaşadığı en büyük 
pandemi olan ve 
İspanyol Gribi adıyla 
bilinen salgın 1918 
yılında 40 milyondan 
fazla insanın 
ölümüne yol 
açmıştır.

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 işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 1Q 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

VAPUR - FERİBOT

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

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

K 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 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 513 10 79"
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Şavşatlılar Derneği’ne AKP ziyareti
Seyfettin SEKERSÖZ 
Gemlik Artvin 
Şavşatlılar Yardımlaş 
ma ve Dayanışma 
Derneği, önceki akşam 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile AKP 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin ve partililerin 
akınına uğradı. 
Ani ziyarette, Belediye 
Başkanı Turgut ile

Şahin vatandaşların 
yönelttiği soruları 
yanıtladılar.
Osmaniye Mahallesi 
Ahmet Süren 
Meydam’nda bulunan 
Şavşatlılar Derneği’ne 
yapılan ziyaretin 
amacını anlatan Enver 
Şahin, "Parti olarak 
sivil toplum örgütle 
rine değer veriyoruz.

Seçimden önce değil, 
sonra da gelerek nasıl 
daha iyi hizmet vere
biliriz onlarla ilgileni 
yoruz. Ortak amacımız 
Gemlik'e en iyi hiz
meti vermektir" dedi. 
İMKANIMIZ 
VARSA YAPARIZ 
Yapılan toplantıda, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
yöneltilen ilk soru 
Osmaniye Mahalle 
si’nde gösterilen 
ve değerinin 300 bin 
YTL olduğu belirtilen 
yer oldu.
Belediye’nin bu yeri 
alım gücü bulun
madığını söyleyen 
Başkan Turgut, 
"Sağlık Ocağı yap
mak belediye hizme
tine girmiyor, ancak 
imkanlarımız varsa 
destek oluyoruz. Ben 
300 milyar liraya has
tane ek binasının iki 
katını yaptırdım. 
İstekler biraz mantıklı 
olmalıdır. Bunun 
hesabını ileride bana 
sorarlar" dedi. 
Festival alanındaki 
sahne tadilatı için de 

açıklama yapan 
Turgut, vatandaşlar
dan gelen 'sahneyi 
göremiyoruz' 
şikayetleri doğrul
tusunda sahnenin 
50 santim yüksele
ceğini ve içinin de 
depo olarak 
kullanılacağını 
bildirdi.
SU SIKINTISINA 
ANLAM 
VEREMİYORUM 
İlçede yaşanan su 
sıkıntısı içinde görüş
lerini belirten Turgut, 
su ve kanalizasyon 
hizmetlerinin BUSKİ'ye 
geçmesinden sonra, 
sıkıntının başladığını 
ve nedenlerine ise 
anlam veremediğini 
söyledi. Turgut, 
"Su işinde bir sıkıntı 
yaşanıyor ancak 
şahsen çözemediğim 
bir sorun, neden 
kaynaklandığını 
bilemiyorum" dedi. 
ZABITA 
GÖREV YAPMIYOR 
Pazar içinde vatan
daşların seyyarlardan 
şikayetini ise tamamen 
Zabıtanın görev yap

mamasına bağlayan 
Turgut, "Maalesef 
Zabıta görevini yap
mıyor. En yüksekten 
mesai almalarına rağ
men işlerini layıkıyla 
yaptıkları söylenemez. 
Ciddi çalışsalar bu 
şikayetler olmaz. Pazar 
yeri ile Çarşı Meydanı 
ve Orhangazi Caddesi 
kavşağı arasında kalan 
bölgeyi denetlemek 
zor değil, zabıta bunu 
bile yapmıyor." diye 
rek, zabıtayı eleştirdi. 
Pazar yerinde tuvalet 
ihtiyacını yine gün
deme getiren bazı 
vatandaşlara 
"Türkiye'nin hiçbir 
yerinde Pazar yer
lerinde tuvalet yoktur. 
Tüm ilçeleri gezdim 
hiç birinde tuvalet 
göremedim" dedi. 
SORUN YİNE

İŞSİZLİK 
Şavşatlılar Derneği’nln 
büyük bölümünü 1 
oluşturan gençlerin ] 
Serbest Bölge ile bazı 
fabrikaların işçi istih
damını Gemlik dışın
dan sağlamalarına 
tepki gösterdikleri 1 
toplantıda Başkan 
Turgut, bir süre önce 
Kültür Merkezi’ndeki ’ 
toplantıda konuşulan
ları hatırlatarak, 
"Serbest Bölge kendi 
içinde devlet gibi, 
hiçbir yaptırımımı! j 
olamıyor. Dışardan 
insan getirmeye gerek 
yok, burada ülkenin 
her yerinden insanıma 
var." dedi.
AKP İlçe yönetiminin 
Şavşatlılar Derneği 
ziyareti çeşitli istek ve 
soruların cevaplan- 
masıyla devam etti.



doğalgaza kavuşturacak olan GEMDAŞ’ın abone ve boru döşeme çalışmaları devam ediyor

Doğalgaz çalışmalarının odun ve kömür satışlarını etkilemediğini söyleyen mahrukatçılar, havalar soğumadan odun ve kömür
lerini alan vatandaşların karlı çıkacağını, tüm depolarda kurumuş odunların alıcı beklediğini söylediler. Haberi sayfa 5’de

gemlik GEMLİK’ÎN ÎLK günlük gazetesi

BİBİ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ^■■BBI
29 Eylül 2005 Perşembe 25 YKr. (250.000 TL.)

Bursa’da sahte 
para çetesi 
yakalandı

Bursa’da piyasaya sahte para 
sürmek istedikleri iddia edilen 
3 kişi yakalandı. Küçük Sanayi 
Sitesi’nde sahte parayla alışveriş 
yapmak isterken bir esnafın ihbar 
etmesi üzerine, 1 adet 100 YTL’lik, 
20 adet 50 YTL’lik banknotlar ele 
geçirildi. Haberi sayfa 6’da

Zeytinin bu yıl daha kaliteli ve iri olması geçimini zeytinden sağlayanların emeklerini boşa çıkartmayacak.

Zeytin bu yıl güldürecek
Medya’da tehlike çanları

Türk medyası giderek tekelleşiyor.
Medya, babali gazetecilerden, son 25 

yılda belli sermaye gruplarının elinde top
landı.

Star Tv. geçtiğimiz gün, Doğan Medya 
Grubu tarafından satın alındı.

Türkiye’nin en büyük medya grubu haline 
gelen Doğan Medya, bir yandan Hürriyet, 
Milliyet gibi büyük gazeteleri, diğer yandan 
onlarca dergi, Kanal D, Star, Haber Türk gibi 
televizyon kanalları ile en büyük benim 
diyor.

Bu gidişin iyi olduğunu söyleyen yok.
Kapitalizmin egemen olduğu ülkelerde 

bile böylesi bir durum yok.
Bir yandan basını, televizyonlar ile 

kamuyu etkileyeceksin, diğer yandan 
bankacılık, petrolcülük, turizmcilik aklınıza 
ne geliyorsa her çeşit ticaretle uğraşacaksın.

ABD’de bile buna izin verilmiyor.
Fransa’da Almanya da medya patronları 

bankacılık yapmıyor.
Bizdeki kapitalizm işlemesi vahşice.
Medya patronları ellerindeki medya 

gücüyle iktidarları etkiliyor.
Ama her ihtirasın da bir sonu var.
Sabah grubunun eski patronlarının hali 

ortada..
Uzanlar bu ülkeden çaldıklarıyla herşeyi 

bırakıp kaçatılan
İsviçre bankalarında 1.5 milyar dolarları 

bulunmuş.
Nasıl olmuş bunlar.
İktidarların gözlerinin içe baka baka..
Ceremeyi ise vatandaşa ödeterek.

Gemlik çevresinde bulunan yaklaşık 2 milyon 254 bin zeytin 
ağacından beklenen rekoltenin geçen yıla oranla daha yük
sek kalitenin iyi olması üreticinin yüzünü güldürecek.
Bu yıl havaların 
uygun gitmesi 
nedeniyle, kaliteli 
zeytin bekleyen 
Gemlikli üretici, 
emeğinin karşılığını 
alabilecek. 
Geçtiğimiz yıllara 
göre, zeytin 
rekoltesinin daha 
yüksek olması 
beklenirken, üretici 
sinek mücadelesi 
sürdürürken, 
2005-2006 yılı 
rekoltesinin sofralık 
zeytinde 31 bin ton, 
yağlık zeytinde ise 
4 bin 500 ton 
olması bekleniyor. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3'de

Özürlü çocuklara 
MEB’den destek

Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, özürlü 
çocukların eğitimine yönelik açıklamalar
da bulunarak, yeni düzenlemelerle 
özürlü çocukların eğitim masraflarının 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
karşılanacağını söyledi. Sayfa 9’da

Kayıt dışı ekonomi 
sıkı takip edilecek
Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonominin 
kayıt altına alınmasına dönük çalış
malara hız veriyor. Hesap Uzmanların 
dan sonra Vergi Konseyi de kayıt dışı 
ekonomiyi araştırmaya hazırlanıyor.

Haberi sayfa 10’da
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Aydınlanmanın ana ışıkları....
Bektaşi de çok yaman. Ne düşündüğünü saklar.. Ne sözünü 

sakınır.
Aklına geleni denk düşürdüğü anda dışa vurur. Çekinmek 

nedir bilmezler.
Neden? Çünkü yürekleri tertemizdir.
Kimseyle ilgili kötülük düşünmezler.
Düşünseler aşağıdaki fıkralar üretilir miydi ?
BEKTAŞİ VE SOFU
Koyu sofu bir adamcağızla Bektaşi, bir başka kente gitmek 

üzere bir kervana
katıldılar. Sofu, ikindi üzeri namaz kılacağını söyledi. 

Bektaşi :
-Geç kalırsan kervanı kaçırırsın ; onun için sünneti bırak da 

yalnız farzı kılıver, diye öğüt verdi.
Bektaşi'nin sözüne uydu adam. O gece bir yerde kon

akladılar. Ertesi sabah sofu, Bektaşi'ye sitem etti.
-Dün bana sünneti kıldırmadın, gece rüyama Peygamber 

Efendimiz girdi.
Bektaşi adamın sözünü ağzına tıkadı :
-Daha ne istiyorsun! Farzı da bırak rüyana bu kez Tanrı 

girsin!
BİR GÜN FAZLA TUTMUŞ
Adama sormuşlar :
-Kaç gün oruç tuttun?
-Hastalığım nedeniyle, ancak bir gün tutabildim!
Aynı soruyu, orada bulunan Bektaşiye sorunca, hiç istifini 

bozmadan yanıt vermiş :
-Bu arkadaş benden bir gün fazla tutmuş!
DAMIZLIK BEKTAŞİ
İkinci Mahmut, Yeniçeri ocağını kaldırdıktan sonra, Alevı- 

Bektaşi kesimi üzerinde terör estirmiş, kimilerini öldürmüş, 
kimilerini ise sürdürmüştü. İstanbul'da hiçbir Bektaşi ortaya 
çıkamaz olmuştu.Padişah bir gün Bahçekapı'dan geçerken 
korkmadan, göğsünü gere gere dolaşan bir Bektaşi babası 
görmüş. Adamın rahat tavırları padişahı etkilemiş. Çağırtıl
masın) buyurmuş. Baba gelince şöyle demiş :

-Sizinkilerin tümü bir kıyıya kaçtı, gizlendi.Sen burada yalnız 
başına ne dolaşıyorsun?

Baba çekinmeden yanıtlamış :
-Sultanım, onlar gitti, beni damızlık bıraktılar!
DOMUZUN SOFTASI
Bir Ramazan günü köyün mescidine bir yaban domuzu 

dadandığını haber vermişler.
Bektaşi hayret içinde sakalını sıvazlayarak :
-Garip şey... Softanın domuzunu çok görmüştüm, ama 

domuzun softasını ilk defa işitiyorum, demiş.
İYİ RÜYALAR
Mevlevi, Bektaşi ve Softa yemekten sonra ikram edilen bir 

tepsi baklava için rüyaya yatarlar. En hayırlı düşü gören 
baklavayı alacak. Öneri kabul edilir. Yatar, uyurlar. Sabah olun
ca Sofu :

-Ne düş gördünüz anlatın bakalım?, der.
Mevlevi sikkesini başına geçirerek :
-Hayırdır inşallah göklere çıktım, der.
Hoca da :
-Ben ise düşümde cennete gittim, der.
Bektaşi :
-Erenler, ben de gece birinizin göklere uçtuğunu, diğerinizin 

ı de cennette gezdiğini görünce, artık bunlar fani dünyaya dön- 
\ mezler diyerek kalkıp baklavayı temizledim!, der.
I KENDİNDE OLMAYANI
\ Bektaşi, camide namazdan sonra dua etmiş :
I -Ey ulu Tanrım, bana bir rakı parası ver!
ı Varımda namazını bitiren softa da, ellerini kaldırmış :
ı -Rabbim, bana iman ver!
I İki duayı da işiten hoca, Bektaşiye :
ı -Bak, herkes ne işitiyor Tanrı'dan, sen rakı parası.
I Utanmıyor musun?, demiş.
I Bektaşi usulca :
I -Ne yapalım hoca efendi, herkes kendisinde olmayanı ister, 
i demiş.

KErfez

GSM : (0.532) 412 79 52

Tüp patlaması Mlı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dün sabah 
saatlerinde 
yaşanan olay 
evin tüm cam
larını kırarken 
çevrede 
oturanlara 
korkulu anlar 
yaşattı. 
Doktor Ziya 
Kaya Mahallesi 
Ozan Sokak 
Baytaş apart
manının üçüncü 
katında sabah 
saat 08.00 de 
tüp kaçağından 
olduğu belir
lenen patlama 
yürekleri ağı
zlara getirdi. 
Büyük bir 
gürültüyle 
camlara çıkan 
vatandaşlar 
sokakta cam 
kırıklarıyla 

karşılaştılar. 
Katalitik'ten 
sızan gazı 
fark edemeyen 
Melahat Duru 
isimli kadın 
elektrik 
düğmesini açın
da bir anda 
patlama 
yaşandı. 
Meydana gelen

patlama 
sonucu evin 
sokağa 
bakan 
tüm camları 
kırılırken çıkan 
yangın olay 
yerine gelen 
itfaiyenin 
müdahalesine 
gerek kalmadan 
söndürüldü.

SATILIK ARAZI
Manastır üstü Mersini Boğaz Mevkii 

32.300 metrekare arazi satılıktır.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat 

Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.

Ğj£jrJ=> jY/J =>rj 
Kaıis -J jJo: 55-
Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

ABONE 
OLDUNUZ 

MU?

MM OUNLUK SİYASI GAZ£Tİ

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Zeytinin bu yıl daha kaliteli ve iri olması geçimini zeytinden sağlayanların emeklerini boşa çıkartmayacak.

Zeytin bu yıl güldürecek
Gemlik çevresinde bulunan yaklaşık 2 milyon 254 bin zeytin 

ağacından beklenen rekoltenin geçen yıla oranla daha yüksek 
kalitenin iyi olması üreticinin yüzünü güldürecek

Seyfettin SEKERSÖZ

Yaklaşan zeytin 
sezonunda üretici 
bu yıl mağdur 
olmayacak.
Rekoltenin yaklaşık 
35 bin ton olması 
bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl 
zeytin 
ürününün hem 
az hem de küçük 
olması nedeniyle, 
memnun olmayan

zeytin üreticisinin 
yüzü bu yıl 
gülecek.
Tüm çalışmaların 
sonuçlanmak üzere 
olduğu rekolte 
bildirilerinde, 
beklentinin sofralık 
zeytinde 31 bin ton, 
yağlık zeytinde 
ise 4 bin 500 
ton olması 
bekleniyor.
Gemlik ve 
çevresinde bulunan

yaklaşık
2 milyon 254 bin . 
zeytin ağacından 
beklenen rekoltenin 
geçen yıla oranla 
daha yüksek, 
kalitenin iyi 
olması üreticinin 
yüzünü 
güldürüyor. 
Geçtiğimiz yıl 
zeytin rekoltesinin 
sofralıkta 27 bin 
ton, yağlıkta ise 
3 bin ton olmuştu. 
KALİTELİ VE İRİ 
Önceki yıla oranla 
zeytinin bu yıl 
daha kaliteli ve 
iri olması geçimini 
zeytinden 
sağlayanların 
emeklerini boşa 
çıkartmayacak., 
Gemlik ve 
çevresinde 
beklenen rekolte 
artışının 
yanı sıra bazı 
zeytinliklerde 
yaşanan kara

hastalık 
nedeniyle 
zor günler 
geçiren üreticiler 
halen ilaçlama 
çalışmalarını 
sürdürüyorlar. Özel

likle sahil 
bölgelerinde 
yaşanan sıcak 
havalar nedeniyle 
görülen zeytin 
sineğinin 
dışında az da 

olsa halkalı 
lekeyle mücadele 
sürdüren üreticiler, 
zamanında yapılan 
ilaçlamanın 
karşılığını alacakları 
bildirildi.

2 günde 1500 kişi göz taramasından geçti
Önceki gün Bahar 
Göz Merkezi
Geziçi Tarama Ekibi 
tarafından yapılan 
ücretsiz göz

taraması büyük 
ilgi gördü.
İki gün boyunca 
Belediye Düğün 
Salonu’nda kuyruğa 
giren vatandaşlar, 

olabilmek için 
beklediler. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
daveti üzerine 
ilçeye gelen

ücretsiz muayene Bahar Göz 
Tarama Merkezi 
ekibi, yaklaşık 
1500 kişiye 
göz taraması yaptı. 
Belediye anonsu 
ile yapılan duyuru 
sonunda, 
ilçenin en uzak 
mahallelerinden 
bile gelerek 
gözlerinin 
bakımını yaptıran 
vatandaşlar aldıkları 
neticeleri 
değerlendirecekler.

Bahar Göz Merkezi Gezici Tarama Ekibi tarafından Belediye Düğün 
Salonu’nda ücretsiz yapılan göz taramasında 1500 kişi taramadan geçti
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Belediye Meclisi
3 Ekim’de toplanıyor

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

DÜŞKÜNLER ve HUZUREVİ

Gemlik Belediye tarafından toplantıya Meclis, eylül ayı
Meclisi, ekim ayı 
aylık toplantısını 
3 Ekim 2005 
Pazartesi günü

çağrılan meclis 
üyeleri saat 14.oo’de 
olağan olarak gün
deminde bulunan

yapacak.
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut

imarla ilgili konuları

toplantısında 
köprülü kavşak 
ile ilgili görüşmeleri 
imar komisyonu
tarafından tamam-

görüşmek üzere 
toplanacak.

lanmadığı için 
bitirememişti.

ENEN ikeHM'U
Balık tutma zevkini

Her çeşit balık ağları
Sakana Misina AğlarıJ İPA8 
Fanya

*z Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
**' Sandal Malzemeleri
* Kürek

Çapa
* Macun
v* Galvenizli çivi
♦z TMC sintine pompası

bizimle yaşayın..

Irksın
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Gazetemiz 
“Gemlik Körfez”in 6 
Eylül günkü 
manşetinde 
“Hasanağa Kampı 
Huzurevi oluyor” 
haberi yer alıyordu.

Gemlik Belediye 
Meclisi, huzurevi 
gerçekleştirmesini 
oybirliği ile karar
laştırmış. Yer olarak 
da Hasanağa Gençlik 
Kampı Tesislerini 
düşünmüş.

Bu durum beni 
çok sevindirdi, mutlu 
etti. Umuyorum ki; 
benim gibi çoğu 
vatandaşımızda 
mutlu olmuştur.

İnsana hizmet 
kudsi bir görevdir. 
Hele hele yaşlı, acze 
düşmüş, korumaya 
muhtaçları koruma 
altına almak 
yücelerin yücesi bir 
hizmet.

Bu önemli girişim 
haberi beni tam 32 
yıl öncesine götürdü.

197.3 yılınca 
CHP’den Belediye 
Başkanı adayı 
olduğum seçim çalış
malarında dile getir
miştim, birkaç kez de 
gazetemizde 
yazmıştım. Ama o 
gün doğanlar buğun 
32 yaşında.

Gemlik’e son
radan gelenler de 
bilsin diye bir kere 
daha yazmanın, 
hayırlı bu teşeb
büsün gerçekleşti 
rilmesinde yararı olur 
inancıyla, beni 
Belediye Başkanı 
adayı olmaya sevk 
eden durumu sîz
lerinde bir kez daha 
hafızalarınızda can
lanması, yeni gelen
lerce bilinerek, 
desteğin artırılması 
için dile getirmek 
istiyorum.

Yıl 1973. Şubat 
ayının çok soğuk bir 
kış gecesi. Hava 
soğuk mu soğuk. 
Kar lapa lapa yağı 
yor. Kafoğlu 
Fabrikası’nda gece 
bilançoyu hazırlama 
çalışmaları yapıyo
rum. Cümle kapısı 
açık, içeriye sırtında 
biley taşı yüklü, bük
lüm olmuş Giritli 
Haşan Amcı girdi.

Kendisini

Rahmetli gece 
bekçimiz Çakır Dayı 
(Mehmet Kaya) 
karşıladı. Birşeyler 
konuştular. Haşan 
Amca döndü, çıkıp 
gitti. Çakır dayıyı 
çağırdım. ‘Haşan 
Amca ne istedi?’ 
diye sordum. Tartı 
kantarımızın önünde
ki beton üzerinde 
barınmak ve yatmak 
üzere izin istedi. 
Burası fabrika olmaz 
sonra taşın üstünde 
hasta olursun dedim. 
Onun üzerine çıkıp, 
gitti dedi. Bak Çakır 
Dayı ben buraday
dım. Bana söylesey- 
din bir hal çaresi 
bulurdum.
Yazıhane’de soba 
yanıyor. Burada ya 
da buhar kazanı 
dairesinde yatırırdım 
dedim. Haydi git bak. 
Henüz çok uzaklaş- 
mamıştır. Al gel de 
amcayı barındıralım 
dedim. Çakır Dayı 
fabrikadan ayrıldı, 
aramaya başladı. 
Görünür de kimseler 
yok diye döndü 
geldi.

Giritli Haşan 
Amca, çok namuslu, 
onurlu bir insandı. 
İhtiyar yaşında el 
avuç açmadan sırtın
da biley taşı üç beş 
kuruş geliri ile yarı 
aç yaşamını 
sürdürüyordu.

Sabah oldu o yıl
larda, Kafoğlu 
Fabrikası’nın Genel 
Müdür Sayın Haşan 
Kızıltan’dı. Akşam ki 
yaşanan olayı kendi
sine anlattım o da 
duygulandı.
Buralarda da kendisi
ni rahat ettiremeyiz. 
Gemlik Palas’tan bir 
oda tut, ücretini biz 
ödeyelim dedi.

Büyük bir se
vinçle Haşan Amcayı 
çalışanlarımızca 
araştırmaya koyul
duk. Bir de öğrendik 
ki, o gece Haşan 
Amca, eski Devlet 
Hastanesi yanında 
Tahsin 
Altıparmakların 
bağının kulübesinde 
donarak ölmüş. 
Onun bu akibeti 
yüreğime dert olmuş
tu.

Namuslu, muhtaç

ve acze düşmüş 
insanlar, sokaklarda 
sürünüp, donarak mı 
öleceklerdi.
Belediyelerin bir 
görevi de himayeye 
muhtaç ve kimsesiz
leri korumaktı.

O nedenle, bir 
huzurevini yapa
bilmek için CHP’den 
Belediye Başkanı 
adayı oldum. 
Kazanamadım. 
Bugüne kadar seçim
lere, katılan her parti 
ve Belediye Başkanı 
vaad etti düşkünler 
ve huzurevini 
gerçekleştirecekleri
ni.

Kazandılar ama 
vaatlerini, unuttular.

32 yıl Gemlik 
böylesi insani bir 
hizmetten yoksun.

Değerli hemşehri
lerim, insanın ne 
kadar yaşayacağı, 
sonunun ne olacağı 
belli mi?

Servet elden 
gider, sağlık bozulur, 
Gelin, damat iste
mez. El ayak tutmaz. 
Başını sokacak yerin 
yoksa?

Ne korkunçc 
felaket değil mi?

Sorun soruşturun, 
darülacezede, 
düşkünler ve huzur 
evlerinde barınan
ların bir zamanlann 
zenginleri, makam, 
mevkii sahipleri, 
güçlü kuvvetli insan
ları olduğunu göre
cek veya 
öğreneceksiniz.

Bu durumlara biz- 
lerin düşmeyeceği ne 
malum.

Gelin bu biz de 
destek verelim. Bu 
hayırlı girişime 
öncülük edenlerin 
yanında saf tutalım, 
maddi ve manevi 
yardımlarımızı 
esirgemeyelim.

Sayın yetkililer, 
Haşan Ağa tesis
lerinin devri için 
uğraş veren başta 1 
Sayın Belediye 
Başkanımız Mehmet 1 
Turgut’a yardımcı 
olun. Turgut, çalış 
kandır, tuttuğunu 
koparır, kafaya koy
duğunu yapar. Haydi 
Hacı Beyi kotar bu 
işi. Gariplerin kalpleri 
kaben olsun....

______________ J
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Doğalgaz odun kömür satışını etkilemedi

Bu kış doğalgaza 
kavuşması beklenen 
ilçemizde geleneksel 
yakıt olan odun ve 
kömür satışları 
eskisi gibi sürüyor. 
Gemlik’i doğalgaza 
kavuşturacak olan 

GEMDAŞ’ın devam 
eden boru döşeme 
ve abone çalış
malarının odun, 
kömür satışlarını 
Etkilemediğini 
söyleyen mahru 
katçılar, meşe gürgen

odunun tonunun 
170-180 milyon 
liradan satıldığını 
bildirdiler.
Kış yaklaşırken, 
odun ve kömür 
yakıtı kullanan 
vatandaşların

ahmlarınını sürdürdü 
ğünü söyleyen mahru 
katçılar, dogalgaz 
yakıtı kullananların 
sayısının bu yıl bekle
nen kadar olmayaca 
ğını, halkın bu konu
da tedirgin olduğu 

için geleneksel 
yakıtından vazgeç 
mediğini söylediler. 
ODUN KÖMÜR 
ALMANIN
TAM ZAMANI
Doğalgazın gelecek 
yıllarda kullanımının 

artabileceği dikkat 
çekilirken, havalar 
soğumadan odun ve 
kömürlerini alanların 
daha karlı çıkacağı, 
tüm depolarda kuru
muş odunların alıcı 
beklediği belirtildi.

MÜHENDİSLİK LTD.
Sabahattin DOKSANBİR

ŞTİ.

Buderus

(JSISAN)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

DOÖALGAZ
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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Bıırsa’da sahte 
para çetesi yakalandı

Piyasaya alışveriş yaparak sahte para sürmek isteyen 3 şüpheli, uyanık 
bir esnafın ihban sonucunda polis tarafından yakalandı.

Kelepçeyle kaçtı
Hısızli suçundan lilijejt sevk di İt» şüpheli kendisini götü'en 

iti polis ■■■» kil kavgayı müdahale etliji rt iijlı,

Operasyonda 1 adet 
100 YTL'lik, 20 adet 
de 50 YTL'lik sahte 
banknotlar ele geçir
ildi.
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Mali Büro 
Amirliği'nden alınan 
bilgiye göre, 
piyasaya sahte para 
sürmek istedikleri 
iddia edilen 3 kişi 
yakalandı. İzmir 
Yolu'ndaki Küçük 
Sanayi Sitesi'nde 
sahte parayla 
alışveriş yapmak 
isteyenler olduğu 

yönünde "155 Polis 
İmdat" telefonuna 
ihbar yapıldı.
İhbarın ardından ver
ilen plaka üzerine bir 
otomobili takibe alan 
mali polis, kent 
genelinde uygulama 
yapmaya başladı. 
Gün boyu süren 
çalışmaların ardın
dan şüpheli otomo
bil, Ankara Yolu Hal 
karşısında yakalandı. 
Araçta bulunan İ.G. 
(39), A.G. (43) ve O.Y. 
(24) isimli şahıslar 
gözaltına alındı. 
Şahısların üzerinde 
yapılan aramada 1 
adet sahte 50 YTL'lik 

banknot ele geçirildi. 
Daha sonra 
şüphelilere ait oto
mobili didik didik 
arayan polis ekipleri, 
1 adet 100 YTL’lik 19 
adet de 50 YTL'lik 
sahte banknot ele 
geçirdi.
Daha sonra şüphelil
er emniyete 
götürülürken, otomo
bile de el konuldu. 
Sahte paraları İstan
bul'dan temin ettik
leri öğrenilen 
şüpheliler, ifadeleri 
alındıktan sonra 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk 
edildi.

Ellerindeki 
kelepçeyle kaçan 
şüpheli çok sayıda 
polisin araştırması
na rağmen izini 
kaybettirdi.
Edinilen bilgiye 
göre olay, dün 
sabah 
saatlerinde 
Adliye'de 
meydana geldi. 
Bir hırsızlık 
suçundan 
Ertuğrulgazi Polis 
Merkezi 
ekiplerince 
yakalanan A.D. 
(17) isimli şüpheli, 
ifadesi alındıktan 
sonra sabah saat
lerinde Cumhuriyet 
Savcılığı’na sevk 
edildi. Adliye'ye 

götürülen şüpheli, 
iki polis memuru 
nezaretinde rapor 
almak için zemin 
kattaki adli tıpa 
indirildi. Burada 
beklendiği sırada iki 
kişi arasında kavga 
çıktı.
Bunun üzerine 
A.D.'yi getiren iki 
polis memuru 
kavgaya müdahale 
etmek için şüphelin
in yanından ayrıldı. 
Bunu fırsat bilen 
şüpheli A.D. de 
elleri kelepçeli 
olarak adliye 
binasından çıkarak 
kaçtı. Siyah kazak 
ve mavi kot pan
tolon giydiği belir
tilen şüphelinin kaç

masının ardından 
tüm polis birimleri 
alarma geçti.
Demiryolu Caddesi 
Gülbahçe Mahallesi 
istikametine kaçtığı 
belirtilen şüpheli 
için çok sayıda 
polis ekibi 
bölgeye yayıldı. 
Eşkal bilgileri 
doğrultusunda 
geniş çaplı araştır
ma yapan 
polis ekipleri, 
A.D.'yi yakalaya
madı.
Gemlik 
Küçükkumla'da 
ikamet ettiği belir
tilen şüphelinin 
yakalanması için 
çalışmalar 
sürdürülüyor.

RAMAZAN YAKLAŞIYOR
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

BİR GÜNDE TESLİM EDİLİR

32 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95



29 Eylül 2005 Perşembe HABER Sayfa 7

IJ II

3 Ekim Pazartesi günü 
güneş tutulması 
yaşanacak. Tutulma 
sırasında Ay'ın gölge
si, Kuzey Atlantik 
Okyanusu'ndan başla
yarak, 4 saat içinde 
Hint Okyanusu'na 
ulaşacak. Gölgenin 
geçtiği yerlerde tutul
ma, "halkalı güneş 
tutulması" şeklinde 
izlenecek.
Tutulma, Türkiye'den 
de saat 11.30-14.15 
sıralarında "parçalı 
güneş tutulması" şek
linde gözlenebilecek. 
Tutulma sırasında 
Ay'ın gölgesi, Kuzey 
Atlantik 
Okyanusu'ndan başla
yarak, yaklaşık 4 saat 
İçinde Portekiz,

I Kûçülı otomobile talep 
artıyor, model yenileniyor

Otomotiv sektöründe 
pazar payını giderek 
genişleten A konsepti 
(küçük motor hacimli) 
otomobil piyasasına 
her geçen gün yeni 
bir model ekleniyor. 
Türkiye otomotiv 
piyasasının yüzde 
60'hk bir dilimini oluş
turan A konsepti 
araçlara her geçen 
gün talep daha da 
artıyor. Benzin fiyat
larının pahalılığı 
insanları küçük 
hacimli otomobil 
almaya sevkediyor. 
Otomobil firmaları ise 
her geçen gün küçük 
hacimli otomobil 
piyasasına yeni bir 
model sunuyor. Bu 
büyük pastadan pay 
kapmak isteyen 
büyük otomobil fir
maları küçük ama 
konforlu otomobillerle 
müşteri çekmeye 
çalışıyor.
Bu konseptte bulunan 
araçlar motorlarının 
küçük hacimli olması

İspanya, Batı Akdeniz, 
Cezayir, Tunus, Libya, 
Çad, Sudan, Kenya ve 
Somali'yi geçerek Hint 
Okyanusu'na ulaşa
cak.
Ancak 3 Ekim'de Ay'ın 
görünen büyüklüğü, 
Güneş'ten daha küçük 
olacağından, tutul
manın ortasında 
Güneş, Ay'ın 
çevresinde ışıklı bir 
halka biçiminde 

nedeni ile az benzin 
tüketmesi, şehir içi 
trafiğinde rahat kul
lanılması ve park 
kolaylığı gibi neden
lerden dolayı tercih 
ediliyor.
Ayrıca uygun fiyatları 

da seçilme nedenleri 
arasında yer alıyor. 
Bu konseptte, Fiat 
Punto, Toyota Yarls, 
Mitsubishi Colt, 
Hyundai Getz ve Atos, 
Renault Modus, Kia 
ise Picanto modeli ile 
yer alıyor. 16 bin 
YTL'den başlayan fiy
atları ile göz dolduran 

görünecek.
Afrika'nın güneybatı 
ucu dışında her yeri, 
Avrupa, Ortadoğu, , 
Pakistan ve 
Hindistan'da da bu 
Güneş tutulmasının 
parçalı evreleri 
gözlemlenebilecek. 
Parçalı Güneş tutul
ması, yaklaşık 11.30- 
14.15 saatleri arasında 
Türkiye'den de 
izlenebilecek.

bu araçlar değişik 
donanım seçenekleri 
ile değişik müşteri 
kesimlerine hitap 
ediyor.
Özellikle bayanların 
tercih ettiği küçük 
hacimli otomobiller, 
güvenlik donanımları 
ile de müşterisine 
güven veriyor. ABS, 
Airbag gibi güvenlik 
donanımlarının stan
dart olduğu araçlarda 
CD çalar, otomatik 
vites, elektrikli cam ve 
yan aynalar ve deri 
koltuk bile bulun
abiliyor.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. 
Recep Akdağ, modern 
teknolojiye sahip 
Refik Saydam 
Hıfzısıhha Merkezi'nin 
difteri, hücreli veya 
hücresiz boğmaca- 
tetanos kombine 
aşılarıyla TT, DT, Td, 
BCG ve tifo aşısı üre
timinde deneysel 
altyapı birikimine 
ulaştığını söyledi. 
Akdağ, "Gelecek yıl 
aşı üretimindeki zor
lukları çözmeyi hede
fleyen Hıfzısıhhamız, 
Sağlık Bakanlığı'nın 
halk sağlığı alanındaki 
AR-GE Merkezidir" 
dedi.
Bakan Akdağ, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Hıfzısıhha kurumu- 
nun, birey ve toplum 
sağlığının korunması 
ile geliştirilmesine 
yönelik çok önemli 
çalışmalar yürüt
tüğünü belirterek, 
''Hıfzısıhhamız, labo
ratuar kontrol, refer
ans ve araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri
ni; merkezi Ankara'da 
olmak üzere İstanbul, 
İzmir, Antalya, Adana, 
Diyarbakır, Erzurum 
ve Samsun illerimizde 
kurulu teşkilatı ve 
1.650 personeliyle 
başarıyla yürütmekte
dir" dedi.
Bakanlığı döneminde 
araştırma ve 
geliştirme faaliyet
leriyle aşı üretiminde 
ilk kez fermentör 
teknolojisine 
geçildiğini ifade eden 
Akdağ, geliştirilen 
yöntemle pilot 
adsorbe tetanos aşısı 
üretildiğini kaydetti. 
Akdağ, şu an modern 
teknolojiyle difteri, 
hücreli veya hücresiz
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boğmaca-tetanos 
kombine aşıları ile TT, 
DT, Td, BCG ve tifo 
aşısı üretiminde 
deneysel altyapı 
birikimine ulaşıldığını 
vurguladı.
Bakan Akdağ, bütün 
bu çalışmaların yanın
da modern işletmeci
lik anlayışına uygun 
olarak Refik Saydam 
Hıfzısıhha Merkezi'ne 
bağlı Aşı-Serum Üre
tim Enstitüsü kurul
masına dair yasa 
taslağı hazırlandığını 
belirterek şu görüşleri 
kaydetti:
"Bu çalışmalarımızdan 
da anlaşılacağı üzere 
ülkemizde aşı üreti
minden 
vazgeçilmemiştir. 
Geçmişte üretimi dur
durulan aşılar yanında 
yeni ihtiyaçlara dönük 
aşı üretimi üzerinde 
de ciddi olarak durduk 
ve önemli mesafe kat 
ettik. Ülkemizde aşı 
üretimi ve teknolo
jisinin geliştir
ilmesinin stratejik 
önemi olduğunu biliy
oruz ve çalış
malarımızı buna göre 
yürütüyoruz. 
Biyoteknoloji 
konusunda enstitüleri 
ve araştırma merkez
lerini geliştirmeyi 
düşünüyoruz. Bu 
konuda çalışmalar 
yaparken birçok 
üniversitede yer alan 

araştırma merkez
lerinin ve bilim 
adamlarının çalış
malarını bağlantılı 
hale getirmek, 
böylece bu konudaki 
ğelişmeleri endüstriye 
kazandırmak zorun
dayız. Bilim adamları 
bilim üretmek için 
çalışır ama bunun 
mutlaka ülke 
ekonomisine 
katkısının olması 
gerekiyor ki bu husus
ta ayrılabilen paylar 
artsın. Böylece bilim 
adamları olarak daha 
fazlasını yapabilelim. 
Bu anlamda, on yıllar 
önce büyük bir 
öngörüyle kurulmuş 
olan Hıfzısıhha 
Merkezi'nin geliştir
ilmesi amacıyla ciddi 
bir çaba içerisine 
girdik. Bir merkezi 
referans, araştırma 
laboratuarı olarak 
Hıfzısıhhamızı 
önümüzdeki yıllarda 
ciddi bir atılımla bu 
işin merkezlerinden 
biri haline getire
ceğiz."
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, Refik Saydam 
Hıfzısıhha Merkezi'nin, 
"Referans Merkezi" 
olma hedefi ve 
Türkiye Bilim Kurulu 
Kararlan'nda yer alan 
"Ar-Ge Kuruluşu" 
olma hedefini gerçek
leştirme yolunda hızla 
ilerlediğini vurguladı.
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Motorinin litre fiyatı 
2-3 Ykr arttı

Motorinin rafineri çıkış 
fiyatına yapılan zam
mın ardından pompa 
fiyatları, bugünden 
geçerli olmak üzere 
litrede 2-3 YKr, bir 
başka deyişle 20-30 
bin lira arttı.
Rafineri çıkış fiyatları
na yapılan zam, 
pompa fiyatlarına yak
laşık yüzde 1-1.4 
oranında yansıdı.
Artırım sonrası 
Ankara'da motorinin 
pompa satış fiyatı BP 
ve Petrol Ofisi'nde 
litrede 2.08 YTL'den 
2.11 YTL'ye, OPET’de

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 

Bağ-Kur ve SSK'hların 
askeri hastanelerden 
yararlanması amacıyla 
yakın zamanda 
Milli Savunma 
Bakanlığı ile a 
nlaşma imzalanacağını 
bildirdi.
Sosyal Güvenlik 
Yüksek Danışma 
Kurulu, sosyal 
güvenlik reformu 
çerçevesinde hazır
lanan Sosyal 
Yardımlar ve Primsiz 
Ödemeler Kanunu 
Tasarısı Taslağı ile 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Kanun 
Tasarısı Taslağı'nı 
değerlendirmek

ı üzere Çalışma ve 
\ Sosyal Güvenlik 
\ Bakanlığı'nda 
I toplandı.
I Bakan Başesgioğlu, 
| toplantının ardından 
I yaptığı açıklamada, 
I sosyal güvenlik sistem

2.08 YTL'den 2.10 
YTL'ye çıktı.
İstanbul'da motorinin 
pompa satış fiyatı 
litrede PO ve BP'de 
2.06 YTL'den 2.09 
YTL'ye, OPET'de 2.06 
YTL'den 2.08 YTL'ye 

astei hastane

ine ilişkin yasa 
tasarılarını ele aldık
larını bildirdi ve 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. 
Başesgioğlu, 
SSK'hların özel 
hastanelerden 
faydalanmasına ilişkin 
soru üzerine, 
SSK'hların şu anda 
100'ü aşkın özel sağlık 
merkezinden doğrudan 
hizmet alabildiğini 
söyledi. Bağ-Kur için 
de benzer bir uygulama 
başlatıldığını kaydeden 
Başesgioğlu, şunları 
kaydetti:

CMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M ASFALTA 
CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI 

i ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT
L YAPILABİLİR SATILIK ARSA

Tel(0.224) 513 96 83

yükseldi.
İzmir'de de motorinin 

pompa satış fiyatı, 
litre başına PO ve 
BP'de 2.05 YTL’den 
2.08 YTL'ye, OPET'de 
ise 2.05 YTL'den 2.07 
YTL'ye yükseldi.

"Bağ-Kur Genel 
Müdürlüğümüz de bu 
uygulamayı, 
önümüzdeki günlerde 
yaygınlaştıracaktır. 
Hem Bağ-Kur hem 
SSK, önümüzdeki gün
lerde vatandaşlann 
Milli Savunma 
Bakanhğı'na bağlı 
askeri hastanelerden 
sağlık hizmeti 
almalarını sağlayacak 
bir anlaşma yapacaklar. 
İleride inşallah, Genel 
Sağlık Sigortası'na 
geçtiğimiz zaman, bu 
ayrımların hepsi 
kalkacak."

Kızılay 10 bin 
öğrenciye burs verecek
Türkiye Kızılay 
Derneği, Devlet 
Parasız Yatılılık ve 
Bursluluk Sınavı'nı 
kazanmış ancak kon
tenjan dolduğu için 
listeye dahil 
edilmemiş 10 bin 
öğrenciye burs 
verecek.
Kızılay, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile imza
lanan protokol uyarın
ca 5. sınıfta Devlet 
Parasız Yatılılık ve 
Bursluluk sınavını 
kazanan öğrencilere 
burs verildiği bildirildi. 
Burs verilecek öğren
cilerden şu belgeler 
istenecek:
- Maaş bordrosu veya

II -.........-

i 8İ W
Üniversiteyi kazana
mayan adayların ikinci 
kez şanslarını deneye
bilecekleri ek yer
leştirme için başvuru
lar, 3 Ekim Pazartesi 
günü başlıyor.
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), 2005-Öğrenci 
Seçme Sınavı (ÖSS) 
sonuçlarına göre 2005- 
2006 öğretim yılı için 
yükseköğretim pro
gramlarına ek yer
leştirme yapacak.
Başvurular, 3 Ekim 
Pazartesi günü başlay
acak, 7 Ekim Cuma 
günü sona erecek. 
Ek yerleştirme konten
janlarına başvura
bilmek için şu koşullar 
gerekiyor: 
- 2005-ÖSS'ye başvur
muş olmak, 
- Başvurulacak 
önlisans ve açıköğre- 
tim programlan için 
2005-ÖSS'de öngörülen 
puan türünde 160 ve

üstünde, lisans pro
gramları için ise 
öngörülen puan 
türünde 185 ve üstünde 
ÖSS puanına sahip 
olmak, 
- 2005-ÖSYS merkezi 
yerleştirme sonunda 
açıköğretimin konten- 
jansız programları 
dışında hiçbir yük
seköğretim programına 
yerleşmemiş olmak, 
Adaylar, 4 YTL (4 mily
on lira) karşılığında 
2005-ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programlarına Ek 
Yerleştirme Kılavuzu ve 
Başvurma Formunu

vergi dairelerinden alı
nacak vergiye esas 
matrahını gösterir 
belge,
- Aile reisi veya eşi 
çalışmıyorsa Emekli 
Sandığı, Bağ-Kur ve 
SSK’dan belge, 
- Aile nüfus kayıt 
örneği,
- Nüfus cüzdanının

fotokopisi, 
- Eş çalışıyorsa eşin 
bakmakla yükümlü 
olduğu şahıslarla ilgili 
mahkeme kararı 
örneği,
- Anne-baba boşanmış 
ise çocuğun 
velayetinin kimde 
olduğuna dair 
mahkeme kararı.

ÖSYM Sınav Merkezi 
Yöneticiliklerinden ala
bilecekler.
Adaylar, kılavuzda 
belirtilen esaslara 
uygun olarak doldura
cakları başvuru formu 
ile 8 YTL'yi ek yer
leştirme ücretinin ilgili 
bankaya yatırıldığını 
gösteren banka dekon
tunu yine ÖSYM Sınav 
Merkezi 
Yöneticiliklerine teslim 
edecekler.
Adayların bu ücreti 
yatırmak için bankaya 
sadepe T.C. kimlik 
numaralarım vermeleri 
yeterli olacak.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLU İM 

O IC«_J YU N
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Kök hücre çalışması durduruldu Ozlirlü B'to tetet
Sağlık Bakanlığı'nın, 
yasal düzenleme 
çalışmaları yapılın
caya kadar "embriy- 
onik kök hücre çalış
malarını" durdur
ması, bilim adamları 
arasında tepkiye yol 
açtı.
Sağlık Bakanlığı 
Tedavi Hizmetleri 
Genel Müdür 
Yardımcısı Bekir 
Keskinkılıç, valilik
lere gönderilen bir 
genelge ile bakan
lıkça yapılan çalış
malar sonuç
landırılıncaya kadar, 
embriyonik kök 
hücre araştır
malarının yapılma
masının istendiğini 
anımsattı.
"Birey olabilecek 
embriyoların tıbbi 
malzeme olarak kul-. 
(anılabileceği uygula
malara karşı bu 
önlemin alındığını" 
ifade eden 
Keskinkılıç, bu 
embriyoların, 
yaşamını sürdüre-. 
bilecek embriyolar 
olduğu konusunda 
tartışmalar 
yaşandığını, bu 

tartışmaları, konunun 
etik ve dini yönlerini 
tüm yönleriyle 1-2 ay 
içinde değerlendirip 
sonuca bağlayacak
larını bildirdi.
Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Kemik İliği 
Transplantasyonu 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Taner 
Demirer, kararını 
eleştirdi. Türkiye'de 
embriyonik kök 
hücre çalışması 
yapılmadığını, ancak 
bazı üniversitelerde 
bireysel çalışmalar 
yapıldığını söyleyen 
Demirer, "Çalışmaları 
durdurmak doğru 
değil. Çünkü embriy
onik kök hücrelerden 
yararlanarak, kas, 
beyin, kalp hücresi 
gibi değişik dokular 
yapma imkanı 
bulunuyor" dedi. 
Demirer, elde 
edilen embriyonik 
kök hücrelerin, nor
mal embrivo özelliği 
taşımadığının da 
altını çizdi.
Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hematoloji Bilim Dalı

Başkanı ve Türk 
Hematoloji Derneği 
Başkanı Osman İlhan 
da embriyonik kök 
hücre çalışmalarının 
zaten Türkiye'de 
yapılmadığını 
belirterek, kök hücre 
konusunda geçen ay 
Sağlık Bakanhğı'nda, 
üniversiteden bilim 
adamları, Adalet 
Bakanlığı, Kadın ve 
aileden sorumlu 
Devlet Bakanlığı ile 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı yetk
ililerinin katılımıyla 
bir toplantı 
y âp i İd iy ı rt i üiıdirdi. 
Toplantıda, yetişkin 
kök hücre nakil
lerinin, oluşturulacak 
etik kurul onayıyla 
yapılmasının gün

deme geldiğini anla
tan İlhan, yetişkin 
kök hücre nakil
lerinin Sağlık 
Bakanhğı'nca oluştu
rulacak etik kurul 
onayıyla araştırma 
bazlı yapılmasının 
önemine işaret etti. 
İlhan, bu çalışmaların 
ticari kaygılardan 
uzak yapılması 
gerektiğini bildirdi. 
Türkiye'de tedaviye 
yönelik araştırma 
yapılmasını destek
lediklerini bildiren 
İlhan, embriyonik 
kök hücre 
Çdiışnıaicirının 
Türkiye'de de 
tartışıldığını, etik ve 
dini açıdan konunun 
ele alınması gerek
tiğini vurguladı.

Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu, özürlü 
çocukların eğitimine 
yönelik açıklamalarda 
bulunarak, yeni 
düzenlemelerle özürlü 
çocukların eğitim 
masraflarının Milli 
Eğitim Bakanlığı 
tarafından 
karşılanacağını 
söyledi.
Bir dizi inceleme ve 
açılış törenlerine katıl
mak için dün 
Şanlıurfa'ya gelen 
Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu, Vali 
Şemsettin Uzun'u 
makamında 
ziyaret etti.
Valiliğe gelişi sırasın
da polis tören man
gasıyla karşılanan 
Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu, TBMM İçiş
leri Adalet Komisyonu 
Başkanı ve Tekirdağ 
Milletvekili Ziyaeddin 
Akbulut, Şanlıurfa 
Milletvekilleri Mahmut 
Kaplan, Faruk Bayrak 
ve Müfit Yetkin'le bir
likte Vali Şemsettin 
Uzun'la görüştü. 
Ziyaret sırasında 
özürlü çocukların 
eğitimine yönelik 
açıklamalarda bulu
nan Bakan Çubukçu, 
yaptıkları yeni düzen
lemelerle özürlü 
çocukların eğitim

masraflarının Milli 
Eğitim Bakanlığı 
tarafından 
karşılanacağını söyle
di. SSK'lı ve Bağ- 
Kurlu'ların özürlü 
çocuklarının eğitim 
masraflarının Milli 
Eğitim Bakanlığı 
tarafından 
karşılanacağını kayd
eden Bakan Çubukçu, 
özürlülerin sosyal 
hayata kazandırılması 
için yerel 
yönetimlere de önemli 
görevler düştüğünü 
kaydetti.
Valilik ziyareti sırasın
da basın mensu
plarının töre cinayet
leriyle ilgili soruları da 
cevaplandıran Bakan 
Çubukçu, "Töre 
cinayetlerine ilişkin 
özellikle haksız tahrik 
indirimini düzenleyen 
462. madde kaldırıldı. 
Hükümetin ilk 3 ayın
da yaptığı değişiklikle 
indirimi ortadan 
kaldırıldı.

Terörle mücadele zirvesinden
kararlılık mesajı çıktı BAY MUSTAFA ÖZALPI

%
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül başkan
lığında gerçekleştirilen 
Terörle Mücadele 
Yüksek Kurulu toplan
tısından terörle 
mücadelenin tüm 
kurum ve kuruluşlar 
arasında işbirliği ve 
koordinasyon içinde 
sürdürüleceği 
mesajı çıktı.
Son dönemde artan 
terör olaylarını değer
lendirmek üzere 8 yıl 
aradan sonra toplanan 
Terörle Mücadele 
Yüksek Kurulu 
Başbakanlık Merkez 
Binası'nda 4 buçuk 
saat süren bir toplantı 
gerçekleştirdi. 
Toplantının ardından 
kurulda ele alınan 
konulara ilişkin yazılı 
bir açıklama yapıldı. 
Açıklamada toplantıda 
son zamanlarda mey

dana gelen terör olay
larının bütün boyutları 
ile değerlendirilerek, 
terörle mücadele için 
değerlendirildiği vur
gulandı. Terörle 
mücadele için yürür
lükte bulunan yasal ve 
idari tedbirler ile bun
ların etkin bir biçimde 
uygulanıp uygulan
madığının ele alındığı 
ve teröre karşı 
önümüzdeki dönemde 
izlenmesi gereken 
strateji ve hareket tar
zlarının gözden geçir
ildiği bildirildi.
Terörle mücadelenin 
hükümetin en 
öncelikli gündem 
maddesini oluştur
duğuna işaret edilen 
açıklamada bu tespit 
doğrultusunda çalış
maların titizlikle 
sürdürüldüğü 
kaydedildi.
Açıklamada şu

ifadelere yer verildi: 
"Ülkemizin genel 
güvenliği, bölünmez 
bütünlüğü, devletin 
demokratik ve laik 
yapısı, toplumsal 
huzur ve halkımızın 
can ve mal 
emniyetinin korun
ması için mevcut 
biçim imkan ve 
kabiliyetler seferber 
edilmiş bulunmaktadır. 
Terörün iç ve dış 
güvenliğimiz için oluş
turduğu tehditler göz 
önünde bulunduru
larak nereden gelirse 
gelsin her türlü terörle 
mücadele bundan

sonra da görevli tüm 
kurum ve kuruluşlar 
arasında tam bir işbir
liği ve koordinasyon 
içinde ve kararlılıkla 
sürdürülecektir." 
Açıklamada ayrıca, 

toplantıda gerek tespit 
gerekse öneri olarak 
gündeme getirilen 
bütün konuların titiz
likle ve ayrıntılı olarak 
değerlendirilerek 
gerekli kararların 
alındığı ifade edildi. 
Terörle mücadele 
yüksek kurulu 
bundan sonra da 
toplantılarını belirli 
aralıklarla sürdürecek.

EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama 
Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa 
Dükkan, Arsa, Arazi

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ 

İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü, 
Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

120m2 Asansör ve Kaloriferli, 
_____ I. Kordonda Satılık Daire 
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)

Yeni Devlet Hastanesi Altı
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

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

satılık dükkan, önünde 115 m2 Bahçeli
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

i

5 Tel:513 24 74 FaxfS14 1O 21 B
S GEMLİK / BURSA •
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Ankara'ya Kıbns ıe soyanı jayateı
Avrupa 
Parlamentosu'nda 
(AP) Türkiye’yle 3 
Ekim'de üyelik müza
kerelerine başlan
masıyla ilgili karar 
tasarısı kabul edildi. 
Ancak Ankara'nın 
müzakereler sırasın
da 'Kıbrıs'ı tanıması 
ve sözde Ermeni 
soykırımını kabul 
etmesi istendi.
Üyelik müzak
erelerinin başlaması 
için yapılan bü oyla
ma bir formalite 
olarak görülse de, 
AB içinde 
Türkiye'nin üyeliğine 
yönelik derin görüş 
ayrılıklarının bulun
duğu bir ortamda 
bunun önemli bir 
tasdik olduğu

“Çerçeve Belgesi”
oylanıyor

AB Daimi Temsilciler 
Komitesi, 3 Ekim'de 
başlaması öngörülen 
Türkiye'nin AB'ye 
katılım müzak
erelerinin temelini 
oluşturacak 
Müzakere Çerçeve 
Belgesi'ne ilişkin 
tartışma ve pazarlık
ları bugünkü toplan
tının gündemine aldı. 
Toplantıda, AB'nin 
iç konuları ele alı
nacak. AB'nin 
yürütme organı 
olan AB Komisyonu 
tarafından hazırla
narak 29 Haziran'da 
onaya sunulan 
Müzakere Çerçeve 
Belgesi’nin,’ 
3 Ekim'de müzak

erelerin resmen 
başlamasından önce, 
\ karar organı olan 
\ ^Konseyi tarafın- 
\ ^onaylanması 
\ gere^or.
\ Çerçerç Belgede, 
\ öze\\WKıbrıs Rum 
\ kesimi,'İwan istan, 
\ Avustuqave 
' Fransa'nınıvarlı gir- 
\ işimleri sonunda. 

' "AB'nin hamijjjcıi® 
I 1 konusuna değinen 

' ifadelere ağvriık 
I kazandırılmak ve 
I "AB hazır olmazsa

ifade ediliyor. 
Parlamenterlerin 
356'sı müzakerelerin 
başlamasının lehinde 
oy kullanırken, aley
hte 181 oy çıktı.
125 parlamenter ise 
çekimser kaldı.
AB liderleri müzak
erelere başlanılması 
için Türkiye'ye aralık 
ayında yeşil ışık yak
mıştı. Ancak

Türkiye hazır olsa 
bile giremez" mesajı 
yansıtılmak isteniyor. 
EK PROTOKOLÜN 
YİNE ERTELENMESİ 
GÜNDEMDE 
Avrupa 
Parlamentosu Genel 
Kurulu, Gümrük 
Birliği'nin AB'nin 
yeni üyelerini de 
kapsayacak şekilde 
uygulanmasını 
öngören ek pro
tokolü; bugün 
tartışarak oylayacak. 
Parlamentonun 
muhafazakar kanadı, 
daha önce de ertele
nen ek protokol oyla
masının yine gelecek 
bir tarihe bırakıl-' 
maşını isteyecek.
Avrupa
Parlamehtosu'ndaki

Türkiye'nin temmuz
da 'Kıbrıs'ı tanı
madığını yineleyen 
bir deklarasyon 
yayınlamasının 
ardından konuyla 
ilgili tartışmalar 
alevlenmişti. Türkiye, 
sözde Ermeni 
soykırımını kabul 
etme yönünde de 
baskıya maruz 
kalmıştı.

en büyük siyasi grup 
olan Avrupa 
Halk Partisi adına 
açıklama yapan 
sözcü Robert 
Fitzhenry, grubun 
dün akşamki toplan
tısında, oylamanın 
ertelenmesini isteme 
kararı alındığını 
bildirdi. Sözcü, 
eğer bu konuda 
yeterli desteği ala
mazlarsa oylamaya 
katılmayacaklarını 
söyledi. - 
Ek protokolün, 
5-8 Eylül'de yaptığı 
genel kurul toplan
tılarında oylanması 
planlanmış, ancak 
oylama başkanlık 
divanının aldığı 
karar uyarınca 
ertelenmişti.

W teı ekonomiye sıiı i
Maliye Bakanlığı, 
kayıt dışı ekonominin 
kayıt altına alınması
na dönük çalışmalara 
hız veriyor. Hesap 
Uzmanlarından sonra 
Vergi Konseyi de 
kayıt dışı ekonomiyi 
araştırmaya hazır
lanıyor.
Vergi Konseyi, kayıt 
dışı ekonomi 
konusunda çok geniş 
kapsamlı bir çalışma 
yapılması kararını 
aldı. Bu çerçevede 
incelenecek sektörler 
için farklı kesimler
den temsilcilerin 
katılacağı alt komisy
onların oluşturulması 
görüşü benimsendi. 
Bu komisyonlar, 
kayıt dışı ekonominin 
boyutunu sektörler 
itibariyle ortaya koy
acak, ülkemizde kayıt 
dişiliği arttıran etken
leri belirleyecek ve 
çözüm önerilerini tek 
tek sıralayacak. 
2006 yılı içinde 
tamamlanması plan
lanan çalışmalar, 
daha sonra bir rapor 
halinde Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan ile diğer 
ilgililere sunulacak. 
Bu arada Vergi 
Konseyi Başkanı 
Mustafa Uysal, kayıt

Iralda 4 ABD askeri öldü
ABD ordusuna ait 
bir aracın Nasiriye - 
Basra karayolundan 
geçişi sırasında 
yola döşenen 

bombanın 
patlatılması 
sonucu 
4 ABD 
askeri öldü, 
1 asker yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, Nasiriye'den 
Basra'ya gelmekte 
olan askeri araçtaki

ABONE OLDUNUZ MU?
KErfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

dışı ekonomi 
konusunda şu ana 
kadar pek çok şey 
söylendiğini, raporlar 
yazıldığını ancak 
kayıt dişiliğin boyut
larının bir türlü aşağı 
çekilemediğini 
söyledi.
Türkiye'de kayıt dışı 
ekonominin boyutuy
la ilgili çok farklı 
rakamların telafuz 
edildiğini kaydeden 
Uysal, Hesap 
Uzmanları Kurulu'nca 
gerçekleştirilen çalış
maya göre 2004 yılı 
itibarıyla kayıt dışı 
ekonominin yüzde 
30.07 olduğu 
bildirildi.

Bu oranın gelişmiş 
ülkelerin yanı sıra 
bazı gelişmekte olan 
ülkelerden de fazla 
olduğuna dikkati 
çeken Uysal, şu bilgi
leri verdi: 
"Araştırmalara göre, 
kayıt dışı ekonominin

ABD askerlerinden 
4'ü, yola döşenen 
bombanın patlatıl- 

gayri safi milli 
hasılaya oranı 
Japonya, İsviçre, 
ABD ve Avusturya'da 
yüzde 8 ile yüzde 10 
arasında bulunuyor. 
Bu oran Almanya, 
Fransa, İngiltere gibi 
ülkelerde yüzde 13- 
23, Yunanistan, İtalya 
ve İspanya'da yüzde 
24-30, Rusya'da da 
yüzde 20-27 aralığın
da seyrediyor.
Gelişmiş ülkelerde 
yüzde 15 olarak 
ölçülen kayıt dişilik 
oranında gelişmekte 
olan ülkeler ortala
ması da yüzde 30 
olarak ölçülüyor. 
Söz konusu oran, 
Afrika ülkeleri ile 
Latin ve Güney 
Amerika ülkeleri için 
yüzde 41, Asya 
ülkeleri için yüzde 4 
26, gelişmiş OECD 
ülkeleri için de yüzde 
16.4 olarak veriliyor.” :

ması sonucu 
ölürken,1 asker de 
ağır yaralandı.
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W Güneş'e TS'de n simiz MI
Trabzonspor yöne
timine veda 
ziyaretinde bulunan 
Şenol Güneş’e 
Başkan Aktuğ'dan 
süpriz teklif.. Aktuğ, 
Güneş'e yeni görev 
önerdi. Teklif ne, 
Güneş teklife ne 
yanıt verdi? 
Başkan Aktuğ, “Seni 
biz göreve Futbol 
A.Ş’nin başına 
geçirmek için 
getirdik. Ama sen 
sahaya indin. Şimdi 
de istifa ettin. Gel, 
yeniden sana teklif 
ettiğimiz ilk göreve 
dön” önerisi getiril
di.
Ancak Şenol 
Güneş’in dün 
yapılan bu öneriye, 
“Teknik direktörlük
ten istifa ettikten 
sonra böyle bir 
göreve gelmem 
kesinlikle uygun 
olmaz. Bu nedenle 
size teşekkür ediyo
rum fakat kabul ede
mem” karşılığını 
verdiği belirtildi. 
ALMANYA’DA 
SONUÇ YOK UMUT 
FRANSA
Yeni teknik direktör 
arayışı içindeki 
Trabzonspor yöneti
cileri Almanya’daki 
temaslarını sona 
erdirdi ve Fransa’ya 
geçti. Almanya’da 
önce Augenthale ile 
bir araya gelip 
anlaşamayan, ardın
dan Klaus 
Toppmöller ile 
masaya oturan 
bordo mavili yöneti
ciler, ekonomik şart
lar ve ağır sözleşme 
şartları nedeniyle 
kendisiyle anlaş

maya varamadı. 
Bunun üzerine 
Mathias Sammer ile 
görüşüldü. Bayern 
Leverkusen ile 
anlaşma aşamasın
da olan Sammer ile 
de yapılan 
görüşmeler de 
sonuçsuz kaldı. 
Bordo mavili yöneti
ciler, “Almanya’da 
teknik adamlar en az 
1 milyon ile 1,5 mily
on euro arasında 
para istiyorlar. Bu 
rakamlarla anlaşmak 
mümken değil” 
yorumunu yaptılar. 
FERNANDEZ KAÇTI 
Almanya’da bekle
nen sonuç çık
mayınca yöneticiler 
Fransa’ya geçti. 
Fransa’da ilk 
görüşülmesi 
düşünülen isimler
den biri olan 
Fernandez’in 
Katar’da bir takımla 
anlaşması sonucu 
listeden çıkarıldı. 
Yöneticiler Faul Le 
Guen ve 
Deschamps’ın 
nabzını yokladıktan 
sonra bu kez geçen 
sezon Real 
Sociedad’ı çalıştıran 
Reynold Denouix ve 
Valit Halilhodziç ile 
masaya oturacak. 
2002 Dünya 
Kupası’nda 
Senegal’i çalıştıran 
Bruno Metsu ise 
son yıllarda düşüş 
göstermesi 
nedeniyle listeden 
çıkarıldı.
Trabzonspor yöneti
cileri, Fransa’daki 
temaslarından bir 
sonuç çıkaramazsa, 
tekrar Almanya’ya

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

dönüp Mathias 
Sammer ile 
Türkiye’ye dönmeyi 
planlıyor.
2 YARDIMCI TÜRK 
OLACAK 
Trabzonspor’u 
çalıştıracak yabancı 
teknik direktörün 
yanma en az 2 Türk 
yardımcı verilmesi 
planlanıyor. Bunun 
için Olimpik Milli 
Takımı çalıştıran ve 
başarılı olan Turan 
Mesci, Ümit Milli 
Takım Yardımcı 
Antrenörü Tolunay 
Kafkas ve Lemi 
Çelik’in isimleri 
geçiyor. Başkan 
Atay Aktuğ, kendi
sine önerilen tüm 
isimleri bir 
süzgeçten geçirdik
ten sonra en yararlı 
olabilecek iki ismi 
tercih edeceğini vur
gulandı. Aktuğ, 
hedeflerinin, Türk 
yardımcıların teknik 
direktörün tecrü
belerinden yararla
narak gelecekte 
Trabzonspor’u 
çalıştırabilecek aşa
maya gelmelerini

sağlamak olduğunu 
ve isimleri buna 
göre tesbit edecek
lerini de vurguladı. 
3 FUTBOLCUYA 
EKSTRA CEZA 
Bordo mavili yöneti
ciler, Sivasspor ve 
Vestel Manisaspor 
yenilgilerinden 
dolayı tüm takıma 
30’ar milyar lira para 
cezası verirken, 
Erdinç, Celalettin ve 
Yattara’ya ise ayrıca 
ceza verileceği öğre
nildi. Yattara’nın 
özel yaşamına 
dikkat etmemesi ve 
form düşüklüğü, 
Celalettin’in de 
büyük bir form 
düşüklüğü gösterip, 
kendisine dikkat 
etmemesi nedeniyle 
cezalandırılacakları 
belirtildi. Erdinç 
Yavuz’a ise Vestel 
Manisaspor maçın
da yaptığı hareketler 
nedeniyle ağır para 
cezası verilmesi 
düşünülüyor.
Cezaların 5 milyar 
lira ile 10 milyar lira 
arasında kesileceği 
de vurgulandı.

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

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Gençlerle gururluyuz
Dünya şampiyonasında mücadele eden 

17 yaş grubu gençler için yazmaya çalışa
cağım.

Bu gençler, bugün Dünya Şampi
yonasında mücadele ediyorlar. Gençler şu 
ana kadar 57. milli maçlarını oynayacaklar.

Galibiyet veya mağlubiyet için hiç bir 
şey yazmıyacağım. Ne varki bu gençleri 
dünya takımlarından bazıları takibe almış 
durumda.

Neden bu gençler bu kadar iyi!
Şöyle; Sayın Gündüz Tekin Onay’ın 

ifadelerinde gençler bu işi seviyorlar şu 
ana kadar hiç bir kötü yönleri yok. İyi di
siplinli takımlarında rahat çalışıyorlar.

Bu takımda Galatasaray’da, 
Fenerbahçe’de, Trabzonspor’da ve 
Avrupa’da oynayan gençlerden teşekkül 
ediyorlar.

Son olarak Çin Milli Takımını çeyrek 
finalde 5-1 gibi bir skorla yenildiler. Yarı 
finalde Brezilya gibi sporda devasa bir 
takımın gençleriyle perşembeyi cumaya 
bağlayan günde saat sabah 03.00’de 
NTV’den naklen yayınlanacak.

Sayın Gündüz Tekin Onay’ın (ki fe
derasyondan ayrılmış durumda) en büyük 
sıkıntısı bu çocukları başka klüplere tez
gahtarlık yapan kişiler.

Bu kişiler kendi menfaatlerini ön sıraya 
getirerek bu çocuklar üzerinde oyun oyna
maları.

17 yaş demek, düşüncesi bazılarında bir 
Galatasaray’da, Fenerbahçe’de oynamak 
bazılarında ise, para kazanmak.

Umumiyetle bir takımda direkt oynamak 
istemektedirler.

Bugün bir Fenerbahçe’de zaman 
zamanda olsa takımlarda 7 oyuncu var.

Galatasaray’da genç milli takımın 
ordusu var. İleride bu gençler yarının 
A Milli takımı çalıştıran hocanın çalışma 
yöntemlerinden biri şöyle ki; Geri dörtlü ve 
öndeki dörtlü iplerle bellerinden bağlı 
olarak idman yapıyorlar.

Öndeki giderken, arkaadaki onu takip 
ediyor. Sağa ve sola giderek birbirlerini- 
takip ediyor, ileride beraberce oynadık
larından ne yapacakları nerede durması ve 
muhtemel yapılan bir hatayı kademeli 
olarak örtmek gibi.

Kısa yazdım; bu bir takım oyunu. Yarın 
bu gençler pozisyona göre topun 
oynandığı arkadaşının yapacağı hareketi 
hem takip etmek, hemde kademesini kay
betmemek.

Bu bir idman, pozisyonları buna göre bu^ 
gençler ileride oynayacağı takıma daha 
çabuk adapte olması ve bulunduğu yerde 
pozisyonunu takip edin ve en iyisini yapın.

Perşembeyi cumaya bağlayan gece, 
saat 03.00’de Brezilya maçını seyrettim.

Chelsca’nın dolar milyoneri, Rus 
başkanı Roman Abromvvıch. Dünya 
şampiyonasına Romen İngiliz Kulübünün 
sportif direktörü Frank Amason genç 
yetenekleri keşfetmek üzere Peru’ya çıkar- 
tama yapıyorlar.

Göğsümüz kabardı şampiyonada en iyi 
takım olarak gösterilen Milli 
Takımımızdan dünya şampiyonu olarak 
görmek istiyoruz.
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Modanın 1O emri
Hepimiz bir şekilde iyi 
görünmeye çalışırız 
ama bazen bu uğurda 
yanlış yollara sap
tığımız da olur. Oysa 
bazı moda kuralları 
vardır ki, bu kurallara 
uyarsak, her daim şık 
görünmeyi garantileye
biliriz.
Sabah mahmurluğunu 
atıp da giyinmeye 
başladığımızda, hemen 
hepimizin aklında iyi 
görünmek fikri vardır. 
Ne giyeceğimize karar 
verdiktikten sonra, 
aynada kendimizi iyice 
kontrol eder, sonra da 
işin saç ve makyaj kıs
mına geçeriz. Vücut

şekliniz ne olursa 
olsun, bazı moda kural
ları vardır ki, giysilerin 
üzerinizde iyi dur
masını garantiler. Ayna 
karşısından memnun 
ayrılmak ve istediğimiz 
gibi bir etki yaratmak 
için özellikle dikkat 
isteyen 10 konu var. 
Renk ve duruş 
1. Tek renklilik kur
tarıcınız olabilir. 
Tepeden tırnağa aynı 
renkte giysiler giyers
eniz, uzun, bölün
memiş bir çizgi illüzy
onu yaratmış olur
sunuz. Bu da sizi daha 
ince gösterir ve 
kusurların daha az 
göze çarpmasını 
sağlar. Siyah, 
devetüyü, krem, koyu 
kahve gibi nötr tonları 
tercih edin.
2. Bedeniniz kadar... 
Vücudunuza çok büyük 
(uzun, bol tişört ya da 
elbiseler gibi), ya da 
çok küçük (kısacık, 
üzerinize yapışan 
tişörtler gibi) gelen 
giysiler, sizi 
olduğunuzdan daha 
kilolu gösterir. Bu 
nedenle kendi 
bedeninizde giysiler 
satın alın.

3. Yapışkan değil, 
akışkan: Giydiğiniz 
kumaşlar ikinci bir deri 
gibi üzerinize yapışma
mak, yapışmadan sar
malı. Jean gibi sert 
kumaşlar çıkıntıları 
toplayıp saklarken, 
poplin ve keten gibi 
daha az sert kumaşlar
da fazlalıklar pörtleye- 
bilir. Çok ince 
kumaşlarsa en tehlike
lisidir. Hem iç göstere
bilir, hem de vücuttaki 
çıkıntıları iyice ortaya 
serer. Bu nedenle 
kıvrımlı bir şekilde 
inen, yapışmayan ama 
akışkan duran 
kumaşları tercih edin.
4. Mükemmel pantalon- 
lar: Pantalonda en iyi 
görüntüyü elde etmek 
için büzgüsüz ve plisiz 
pantalonları tercih 
edin; çünkü bunlar sizi 
daha göbekli gösterir. 
Ayrıca göbek 
deliğinizin yaklaşık 2,5 
santim aşağısında 
biten, az düşük belli ve 
paçaları hafif geniş 
pantalonları da giye
bilirsiniz. Paçaların 
hafif geniş olması 
kalça genişliğini den
geler.
5. Mükemmel etek:

Evaze etekler hemen 
herkese yakışır ve özel
likle büyük popolarla 
tombik göbekleri gayet 
şık bir biçimde kamufle 
eder. Diz hizası uzun
luğu tercih edin, bu 
bacaklarınızın en iyi 
şekilde görünmesini 
garantiler.

Üstler, takımlar ve 
diğerleri
6. Mükemmel Bluz: V 
yakalı üstler ve uzun 
kollu balıkçı yakalılar 
hemen herkese yakışır, 
çünkü dikey çizgilere 
sahiptirler. Bu da gözü 
yukarı doğru bakmaya 
iter. Ayrıca bunlar göv
denizi daha uzun ve 
ince gösterir.
7. Mükemmel Takım: 
İçinde küçük vatkalar 
olan ceketler omu
zlarınızı belirgin hale 
getirir ama tabii 
80'lerde giyilen türden 
büyük vatkalardan da 
uzak durmalısınız. Bel 
kısmı hafif oturuk olur
sa, hoş ve kadınsı bir 
kıvrım sağlanmış olur. 
Bu etkiyi kemerle de 
sağlayabilirsiniz. 
Pantalon da gene 
kalçada üzerinize otu

ran, paçaları hafifçe 
geniş bir tarzda 
olmalıdır.
8. Temele inin: İç 
çamaşır çizgilerinin 
belli olması, yaratmaya 
çalıştığınız görüntüyü 
sabote eder. Bu neden
le ince kumaşlarda 
belli olmayacak ipek 
gibi ince ve yumuşak 
materyalli sütyenleri ve 
dikişsiz külotları kul
lanmaya özen gösterin. 
String giyiyorsanız, 
dikkat edin; çünkü pan- 
talonunuzun kumaşı 
inceyse, stringler 
gerçekten çirkin bir 
görüntüye sebep ola
biliyor.
9. Büyüklük önemlidir: 
Kullandığınız aksesuar
ların giydiklerinizle 
uyum içinde olmasına 
özen gösterin. Çok 

küçük bir çanta, ya da 
kocaman küpeler, 
yarattığınız hoş imajı 
yerle bir etmeye 
yeter. Çantanız, 
ayakkabılarınız ve 
takılarınız giysilerinizin 
renk ve dokusuyla 
uyum içinde, vücut 
ölçülerinizle de 
orantılı olmalıdır.
10. Profesyonel 
yardım ahn: Şık bir 
ceket, ya da siyah bir 
pantalon 
gardrobunuzun demir
başlarındandır ve bun
lar yüksek kalitede 
olmalıdır. Bu durumda 
mutlaka iyi bir terziniz 
olmalı. Böylece tam 
vücudunuza göre, 
kusurlarınız örtülecek 
şekilde diktirebilir ve 
uzun zaman rahatlıkla 
giyebilirsiniz.

Bebeğinizin cinsiyetini seçebilirmisiniz? ŞİİRKÖŞEŞİ
Celal BAY

2 erkek kardeş tabii ki 
bir kız kardeş ister! 
Sadece 2 çocuk istiy
orsanız neden biri kız, 
diğeri erkek olmasın? 
Bebeğinin cinsiyetini 
seçebilmek hemen 
hemen tüm aileler için 
önemli aslında. Bu 
nedenle sizler için 
dünyada var olan yön
temleri derlemek iste
dik. Yöntemleri başarı 
oranları, güvenilirlik
leri, maliyetleri gibi 
kriterlere göre değer
lendirmeye çalıştık. 
İşte önde gelen yön-

\ temler...
\ Bebeğinizin
\ hasiyetini Seçmek
\ W Satın
\ NAKrsiniz?
I Bebenizin
\ Cinsini Seçmek
\ 2 erkek kardeş tabii ki
I birkızkMeş ister!
I Sadece 2 yjcuk istiy- 
ı orsanız neden biri kız, 
I diğeri erkek (Masın? 
I Bebeğinin cinneti n i 
ı seçebilmek hemen 
I hemen tüm ailelerdin 

önemli aslında. Bu 
1

nedenle sizler için 
dünyada var olan yön
temleri derlemek iste
dik. Yöntemleri başarı 
oranları, güvenilirlik
leri, maliyetleri gibi 
kriterlere göre değer
lendirmeye çalıştık. 
İşte önde gelen yön
temler:
1. BabyChoice - 
Yüksek başarı yüzde- 
si, güvenilir ve 
ekonomik 
İsviçre’deki Materna 
Laboratuarlarının 1996 
yılından beri 
Japonya’dan ABD’ye 
kadar birçok ülkede 
temsilcilikleri aracılığı 
ile dağıtımını yaptığı 
başarılı, pratik ve 
ekonomik bir yöntem. 
BabyChoice yöntemi 
15 yılı aşkın bir bilim
sel çalışmanın ürünü. 
Bilimsel incelemeler 
sırasında yapılan den
emelerden yüzde 98,7 
oranında olumlu 
sonuç alınmış. Metot 
halka açıldıktan sonra 
yüzde 90 oranında 
başarı görülmüş.

Dünya çapında yılda 
2000’e yakın aile yön
temden yararlanıyor. 
Üstelik herhangi bir 
tıbbi müdahale söz 
konusu değil aileler 
kendileri uygulaya
biliyor.
Bu yöntemin ülkem
izde temsilciliği 
bulunuyor. Başvuru 
için öncelikle bir form 
dolduruyorsunuz ve 
395USD’lik ödemenizi 
Türkiye temsilcisi 21. 
Yüzyıl Ürünleri Ltd. 
Şti’ne yapıyorsunuz. 
Formunuz İsviçre’ye 
iletiliyor ve burada 
yalnız size özel cin
siyet seçimli bir 
takvim hazırlanıyor. 
Bir yıllık bu takvimde 
istediğiniz cinsiyetten

bebeğe hamile kala
bileceğiniz ortalama 
70 özel gününüz 
işaretli oluyor. 
Bundan sonra yap
manız gereken, işaretli 
günlerden birinde 
hamile kalmak. İşin 
diğer bir güzel yanı 
tüm dünyada %100 
para iade garantisi 
olması. Şirket bunu, 
metodun başarı 
oranını tam olarak 
takip edebilmek için 
sağlıyor. Dünya 
genelinde %90’larda 
olan başarı oram 
ülkemizde %96.7 
olarak gerçekleşmiş. 
Bu durum ailelerimizin 
uygulamada daha 
dikkatli olmasından 
kaynaklanıyor olabilir.

Araladı da kalbimin tülünü 
Gösterdi tomurcuk gülünü 
Sanki yeniyetme Bozdağ sülünü 

paralanıyor yürek ah n'edeyim 
otuz yıl geriye nasıl gideyim

Bir buse kondurdu sol yanağıma 
Al gecelikle sokuldu sağıma 
Girdi, tevek solmuş viran bağıma 

uyuyan gönül şaha kalk, canlan be 
zayıf damar sende biraz kanlan be

Yaşam güzde, gönül baharda gezdi 
gecedeki karanlığı ezdi

Gerçek de, düşteki hileyi sezdi 
kapalı gözler ah edip inlerim 
umut şarkısını düşte dinlerim lı

Pembe sülün gönlün tozunu aldı 
Yorgun yürek tatlı hayale daldı 
Güneş doğunca, düş gecede kaldı 

yere bas ayağını dostum, yere 
düşle ulaşılmıyor gerçeklere
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Ramazan ayı için beslenme önerileri
Anadolu Sağlık 
Merkezi'nin (ASM) 
Diyetisyeni Cemal 
Aytaç, Ramazan 
ayının başlamasına 
az bir zaman kala 
beslenme önerileri 
vererek, sağlıklı bir 
oruç tutmak için 
mutlaka sahura 
kalkılması gerektiğini 
söyledi.
ASM Diyetisyeni 
Cemal Aytaç, 
günümüzde sahura 
kalkmak yerine, 
gece yatmadan önce 
yemek veya kah
valtının tercih 
edildiğini ve bunun 
da yanlış olduğunu 
belirterek, azalan 
öğün sayısını ise 
sık yiyerek, sahur ve 
iftar dahil 1-2 ara 
öğünle dörde çıkar
manın gerekli 
olduğunu ifade etti. 
Sahura kalkmadan 
oruç tutulması 
halinde aç kalma 
süresinin artacağını 
da vurgulayan 
Diyetisyen Cemal 
Aytaç, "Sahura kalka
madığı zaman 
metabolik hız düşer, 
halsizlik, baş ağrısı, 
yorgunluk ve dikkatte 
azalmalar görülür. 
Gün içinde kan şek

erinin düşmesini ve 
uzun süreli açlık son
rası yapılan iftarda 
aşırı besin tüketimini 
engellemek için, 
sahurda yavaş 
sindirilen ve besin 
değeri yüksek 
gıdaların tüketilmesi 
çok önemlidir.
Yemeklerin seçi
minde çok yağlı, çok 
tuzlu ve aşırı tatlı 
besinlerden kaçın
mak gereklidir. 
Bunların yerine 
hazmı kolay, mide- 
bağırsak sisteminde 
uzun süre kalabilen 
lifli ve selüloz içeren 
sebze, meyve ve 
kepekli ekmek tercih 
edilmelidir. Sahur 
yemeği bir anlamda 
erken kahvaltı olarak 
da düşünülebilir. 
Protein içeriği yük
sek olan besinler, 
midenin boşalma 
süresini uzatarak 
acıkmayı geciktirdik
leri için sahurda 

tüketilmeleri daha 
uygundur. Bunun için 
yumurta, süt, yoğurt, 
peynir ve kuru bak
lagiller tercih 
edilebilir. Sahurda 
ayrıca zeytin, peynir, 
esmer ekmek, çiğ 
sebzeler, süt veya 

yoğurt, meyve veya 
taze sıkılmış meyve 
suları, reçel ve kom
posto türü gıdalar 
veya kuru baklagil 
çorbaları ile etli veya 
etsiz sebze yemeği 
gibi posa içeriği yük
sek bir öğün 
tüketilebilir" dedi. 
Yetişkin bir insanın 
günde en az 1.5-2 
litre su içmesi gerek
tiğinin de altını çizen 
Aytaç, "Gün içinde 
su kaybının önlen
mesi için, özellikle 
sahurda sıvı alımına ‘ 
çok önem verilme
lidir. Geceden iftar 
zamanına kadar, 
uzun süreli açlık ve 
özellikle sıvı tüketi
minin olmaması, 
önemli sağlık sorun
larına neden olabilir. 
İftar yemeklerinde 
ise, yemekle beraber 
su tüketiminin olma
ması yine önemli 
sağlık sorunlarına 
neden olabilir. İftar 

yemeklerinde, 
yemekle beraber su 
tüketimini biraz daha 
kısıtlayarak iftar ile 
sahurda 2 litre (10 su 
bardağı) su içmek 
doğru bir davranış 
olacaktır" şeklinde 
konuştu.

"İFTAR YEMEĞİ 
YAVAŞ YAVAŞ VE 
KÜÇÜK 
PORSİYONLAR 
HALİNDE 
YENMELİDİR" 
İftarda boş mideye 
birden yüklenmenin 
yanlış olduğunu ifade 
eden ASM 
Diyetisyeni Cemal 
Aytaç, "İftar yemeği 
yavaş yavaş ve 
küçük porsiyonlar 
halinde yenmelidir. 
Azar azar, iyice 
çiğneyerek ve sık 
aralıklarla besinler 
tüketilmeli ve çok 
yağlı, çok tuzlu ve 
aşırı tatlı besinlerden 
kaçınmak gereklidir. 
Gün boyu aç kalı
nacağı için, yavaş 
sindirilen, mide ve 
bağırsak sisteminde 
uzun süre kalabilen 
ve kana geçiş hızı 
düşük olan esmer 
tahıl ürünleri ile 
sebzeler, kuru bak
lagiller ve salata gibi 
gıdaları tercih etmek, 
iftar sonrası yaşan
abilecek olası rahat
sızlıkları engeller. 
Çorba, kahvaltılık 
ürünler ve salata ile 
oruç açıldıktan 1-2 
saat sonra ana 

öğünü tüketmek, hem 
metabolizmayı 
çalıştırmak, hem de 
boş mideye birden 
yemek yemenin yol 
açabileceği sağlık 
sorunlarını engelle
mek adına önemlidir. 
İftardan birkaç saat 
sonra tüketilen ana 
öğünde ise, etli veya 
etsiz az yağlı sebze 
yemeği ile az miktar
da pilav, makarna 
veya börek yenebilir. 
Bunun yanında 
yoğurt, ayran veya 
süt tüketimi asla 
ihmal edilmemelidir. 
Bu tüketimin günde 
2-3 su bardağının 
altına düşmemesine 
özen gösterilmelidir. 
Yemeğin ardından 
ise, şerbetli hamur 
tatlıları ve kızartılan 
tatlılar yerine, sütlaç 
ve güllaç gibi hafif 
sütlü tatlılar veya 
meyve tüketilmelidir" 
dedi.
ASM Diyetisyeni 
Cemal Aytaç, ayrıca 
sağlıklı bir Ramazan 
ayı geçirmek ve oruç 
tutmak için örnek bir 
iftar ve sahur 
mönüsü de verdi: 
"İFTAR: 1 kase çorba, 
1 dilim az yağlı beyaz 
peynir, 3-4 tane 

zeytin, salata ve 1-2 
ince dilim esmer 
ekmek.
İFTARDAN 1-2 SAAT 
SONRA: 1 porsiyon 
etli veya etsiz sebze 
yemeği ya da 2-3 
köfte kadar ızgara 
tavuk, balık veya kır
mızı et, 3-4 yemek 
kaşığı pilav ya da 
makarna veya 1 dilim 
börek, salata, 1 kase 
yoğurt veya cacık, 
1-2 ince dilim esmer 
ekmek.
İFTARDAN 4 SAAT 
SONRA ARA ÖĞÜN: 
1-2 porsiyon meyve 
ile 1 bardak süt veya 
yoğurt ya da 1 kase 
sütlü tatlı.
YATMADAN ÖNCE 
ARA ÖĞÜN: 1-2 por
siyon meyve.
SAHUR: 1 bardak süt 
veya ayran, 1 haşlan
mış yumurta, 
1-2 dilim az yağlı 
beyaz peynir, 
domates, salatalık, 
1-2 porsiyon meyve, 
esmer ekmek veya 
bir kase çorba, bir 
porsiyon sebze 
yemeği, 2-3 köfte 
kadar ızgara tavuk, 
balık veya kırmızı et, 
1 kase yoğurt, 
1-2 ince dilim 
esmer ekmek."

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

1X4

1

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar.Kom. 51312 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 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 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)51612 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

- ¥ ûl 1111 ffl İH 1 
■■

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__________ 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

5 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 1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 613 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

29 Eylül 2005 Perşembe 
SEVİNÇ SARAL ECZANESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE B^Bİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2248 

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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Borcunu ödemeyene kredi kartı yok
Banka Kartları ve Kredi 
Kartları Kanun Taslağı 
Bakanlar Kurulu'nda 
imzaya açılıyor. Tasarı 
yasalaşırsa bankalar 
artık sokakta 
kredi kartı dağıtamaya- 
cak.Tasarıda 
neler var?
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
Banka Kartları ve Kredi 
Kartları Kanun 
Taslağı'nı, önümüzdeki 
ilk Bakanlar 
Kurulu'nda imzaya 
açacaklarını bildirdi. 
Şener, tamamlanan 
Yasa Taslağı hakkında 
gazetecilere açıkla
malarda bulundu. 
Kredi kartlarında son 
zamanlarda "takibe 
düşen alacaklarda az 
da 
olsa artış olması, 
tüketicilerden gelen 
şikayetler ve hızla 
büyüyen 
kredi kartı hacmi" 

hte bulunacağını 
söyledi.
Şener ayrıca, 
bankaların hesabın

tarafından belir
leneceğini 
vurgulayan Şener, 
12 punto ve koyu

nedeniyle bu yasayı 
çıkaracaklarını ifade 
eden
Şener, bu kapsamda

ferilerin, 
bütçe sınırını aşan har
camalarda bulunma
ması temel kural 
olmalıdır.

tamamladıklarını 
belirterek, "önümüzde
ki ilk bakanlar kurulun
da imzaya açacağız.

HİZMETE AÇILDI

sözleşmelerden kay
naklanan sıkıntıların 
da yasa ile 
giderileceğini bildirdi. 
Yenilikler kapsamında 
bankaların, talepte 
bulunmayanlara kredi 
kartı veremeyeceğini, 
borcunu ödemeyen
lerin bir daha kart 
alamayacağını anlatan 
Şener, yeni düzenle
meyle kredi kartı 
limitlerinin de, "aylık 
gelirinin iki katım" aşa
mayacağını söyledi. 
-"FAİZ ORANLARI İLE 
İLGİLİ KISITLAMA 
YOK" 
Faiz oranları ile ilgili 
bir kısıtlama getir
ilmediğini belirten 
Şener, ancak faiz oran
ları hesabına ilişkin bir 
düzenleme yapıldığını 
ve BDDK'nın 
bankaların belirlediği 
faiz oranlarını "her ay 
ilan 
edeceğini", tüketici
lerin buna göre terci-

tamamına değil, öden
meyen kısmına
faiz yürütülebileceğini, 
bileşik faiz uygulana
mayacağını, faiz 
hesabının hesap kesim 
tarihinden başlaya
cağını ve gecikme 
faizinin 
borcun yüzde 30'unu 
geçemeyeceğini vur
guladı.
Başbakan Yardımcısı 
Şener. H^ kaların 
Yasanın çıkmasından 
sonra 
faiz oranlarında bir ay, 
diğer hususlarda ise 
bir yıl içinde yasaya 
uyum sağlayacaklarını 
da kaydetti.
TAKİBE DÜŞEN KREDİ 
KARTI BORCU 
YÜZDE 7.35 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
bir yılı aşkın süredir 
üzerinde çalışılan 
Banka ve Kredi Kartları 
Yasa Tasarısı Taslağını 

TBMM'de öncelik- 
ligörüşülmesi için 
komisyon başkan- 
larıyla görüşeceğim" 
dedi. Bankaların 
belirlediği kredi kartı 
kullanım sözleşmeler
ine müşterilerin 
katılmış olduğunu ve 
şartları belirlemede 
herhangi bir 
güce sahip olmadık
larını anlatan Şener, 
sözleşmelerin sayfalar
ca, çoğu zaman müş
terilerin kavrayamaya
cağı ifadeleri içerdiğini 
ve ihtilaf 
konusunda müşteri
lerin kazanamayacağı 
metinlerin ortaya 
konduğunu söyledi. 
Hazırlanan çerçeve 
kanununa göre, 
kart kullanan ve 
veren bankalara 
belirli yükümlülükler 
getirildiğini, sözleş
menin nasıl olacağının, 
sözleşmede bulunacak 
hususların BDDK

harflerle açık 
anlaşır düzenlenecek 
sözleşmelerde, 
tek taraflı haksız 
şartlara yer verilmeye
ceğini anlatan 
Bakan Şener, faiz oran
larında değişiklik 
olduğunda hemen 
müşteriye 
haber verileceğinin ve 
değişiklikten sonraki 
hükümlerin geriye 
yürütülemeyeceğinin 
de kurala bağlandığını 
bildirdi.
Gecikme faizinin aktif 
faizin yüzde 30'unu 
geçemeyeceğini ifade 
eden Bakan Bakan 
Şener, müşterilere de 
"kredi kullanan müş-

Dünyada 
herkesin imkanlanna |1 
ve bütçesine göre har* I 
cama yapması gerekir 
uyarısında bulundu. 
Bir soru üzerine Şener, 
kredi kartı kaç tane 
olursa olsun tüm 
kredi kartlarının 
toplam limitlerinin J 
gözönünde 
tutulacağını 
ve ilgililerin gelir 
beyanının dikkate alı* 
nacağını söyledi. 
Şener, yasayla ilgili 
ikincil düzenlemelerin 
BDDK'ca yapılacağını, | 
taksit kartlar konusuy
la ilgili de BDDK'ya 
yetki verildiğini, bu 
yetki çerçevesinde 
bazı alanlardaki 
detaylı düzenlemelerin 
yapılacağını 
kaydetti.

0-13 YAŞ ÇOCUK 
GİYİMİNDE 

ARADIĞINIZ H€RŞ€Y! 

D€N€VİfflLİ BAYAN THGRHTRR 

ALINACAKTIR.

Bahkpazarı 1 Nolu Cad. No:87 
I (Bahkpazarı Cami karşısı) 
I GEMLİK

Tel: 0.224 513 65 28



Sunğipek arazisi içinde Milli Eğitim'e verilen yerlerin okula dönüştürülme projesi onay bekliyor.

Milli Eğitim projesi onay bekliyor
i J Sunğipek arazisinin Uludağ Üniversitesi’ne tahsis edilirken, Milli Eğitim'e verilen binalarda "Mesleki Liseler Kampüsü" yapma çalış- 
| malarının son aşamaya geldiği öğrenildi. Öze! bir Mimarlık firmasına hazırlatılan projenin Bayındırlık İl Müdürlüğü'nde onay bek- 
J k lediği, onayın ardından ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onarım ve ek bina ihalesinin yapılacağı bildirildi. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
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Kelepçe ile kaçan 
hırsız Gemlik’te 

yakalandı
Bursa’da hırsızlık suçundan çıkarıl 
dığı adliyede kendisini götüren polis
lerin bir kavgaya müdahale etmesin
den yararlanarak elleri kelepçeli oldu 
ğu halde kaçan şüpheli Gemlik'te 
yakalandı. Haberi sayfa 5’de

'Bursa Büyükşehir Belediye Zabıtası sabahın ilk ışıklahnda Serbest Bölge önünde S plakalı minibüs denetimi yaptı

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Taşımacılıkta kriz
Serbest Bölge ve çevre fabrikaların işçi

lerine servis işi yapan minibüslerin S plakası 
krizi devam ediyor.

Hatırlarsanız, bir süre önce Bursa 
Büyükşehir Belediye Zabıtası, bu araçlara 
ceza yazmış ve servis taşımacılığı yapama 
yacaklarını kendilerine bildirmişti.

Adından, Minibüsçüler Serbest Bölge 
önünde toplanarak, sorunlarına dikkat çek
tiler ve ilçede 118 tane olan servis plakalı 
minibüsün sayısının arttırılmasını istediler.

Aradan geçen süre içinde taşıma işi 
sürdü.

Birileri resmiyette kaçak olarak çalışmış 
görünen minibüslerin, çalışmalarını engellet
mek için sürekli yarayı kaşıyor!

İş böyle olunca, denetimler yapılıyor ve 
dün 11 aracın çalışmasının engellenmesi ve 
araçların bağlanmasıyla sonuçlanan olaylar 
yaşandı.

Minibüs servis taşımacılığında büyük 
rantlar yatıyor.

S plakası almak zor.
Plaka fiyatları pahalı, kiminde üç dört tane 

S plakalı minibüs var!
Bu işten ekmek yemek isteyenler, haklı 

olarak Gemlik’in büyüdüğünü S plakası 
sayısının acilen arttırılması gerektiğini 
söylüyorlar.

Bu konuda siyasiler ellerini erken tut 
mazlarsa, hoş olmayan olaylar çıkabilir.

Bursa Serbest Bölge ve çevredeki fabrikalara servis görevi veren S 
plakası olmayan 11 minibüs, Bursa Büyükşehir Belediye zabıtası ile 
polisin yaptığı denetimden sonra bir hafta süreyle trafiğe çıkmaları 
yasaklandı. Minibüsçüler, soruna çare bulunması için Kaymakam, 
İlçe Emniyet Müdürü ile AKP İlçe Başkanını ziyaret ettiler.
Fabrikalara servis 
yapan S plakası 
bulunmayan 
minibüslere karşı 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin açtığı 
savaş sürüyor. 
Dün sabah 
Serbest Bölge’ye 
baskın yapan zabıta 
ve polis, taşımacılık 
yapan 11 S plakası 
taşımayan aracı 
bağladı. Minibüsçüler 
ise isyanda, soruna 
çare bulmaları için 
her kapıyı çalıyorlar.
Seyfettin Şekersöz’ün 

haberi sayfa 3’de

BUSKI’den atık 
su ruhsatı uyarısı
BUSKI’den yapılan açıklamada, atık suyu 
olup da önlem almayan işletmelere uyarı 
yapıldı. Açıklamada, BUSKİ Atık Su Deşarj 
Yönetmeliğinin 11. Maddesine göre "Her atık 
su kaynağı bir Atık Su Deşarj ruhsatı almak 
zorundadır" denildi. Haberi sayfa 5’de

Borçlu öğrenciye 
haciz geliyor

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, öğrenim 
ve katkı kredisi borçlarını ödemeyen 253 bin 
391 kişi hakkında icra takibi başlatıldığını 
açıkladı. Öğrencilerden 31 milyonu ana 
borç, 50 milyonu gecikme zammı toplam 81 
milyon YTL alınacak. Haberi sayfa 8 de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kariyer sınavı için
bugün son gün

"Uzman Öğretmenlik" 
için düzenlenen Öğret
menlik Kariyer 
Basamaklarında 
Yükselme Sınavı'na 
12 Eylül'de başlayan 
başvuru süresi, bugün 
mesai saati bitiminde 
sona eriyor.
Sınava başvurular, 
internet üzerinden 
yapılacak. Sınava 
ilişkin bilgiler, başvuru 
koşullan ve elektronik 
başvuru formu, 
"http://personel.meb.g 
ov.tr” ve 
"http:Zilsis.meb.gov.tr" 
internet adreslerinde

ıı V

Wıı öğrenciye liiciz rçliiff
Bakan Çelik, öğrenim 
ve katkı kredisi 
borçlarını ödemeyen 
253 bin 391 kişi hakkın
da icra takibi 
başlatıldığını açıkladı. 
Öğrencilerden 31 mily
onu ana borç, 50 mily
onu gecikme zammı 
toplam 81 milyon YTL 
alınacak.
MİLLİ Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, öğrenim 
ve katkı kredisi 
borçlarını ödemeyen 
253 bin 391 kişi hakkın
da icra takibi 
başlatıldığını bildirdi. 
Çelik, CHP Antalya 
Milletvekili Nail 
Kamacı’nın soru öner
gesine verdiği yanıtta, 
Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu’nca, 
96 bin 579’u öğrenim 
kedisi, 156 bin 812’u
Vatkı kredisi alan 
Mam 253 bin 391 
borçVı hakkında vergi 
daire&müdürlükleri 
aracımla icra işlemi 
başlatılanı kaydetti. 
Bakan Çe\\k, icra takibi 
yapılan öğrenim ve 
katkı kredisi borç mik-

UMUKBE Y SINIRLARI İÇİNDE 450 M ASFALTA 
CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI 

ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT 
KAPILABİLİR SATILIK ARSA

Tel: 10.224) 513 96 83

w
yayınlanan Öğretmen
lik Kariyer 
Basamaklarında 
Yükselme Sınavı- 
Uzman Öğretmenlik 
Kılavuzu'nda yer 
alıyor.
Sınav, 27 Kasım 2005 
tarihinde 81 il 

tarının 31 milyon 181 
bin 431 YTL’si ana 
borç, 50 milyon 443 bin 
238 YTL’si de gecikme 
zammı olmak üzere 
toplam 81 milyon 624 
bin 669 YTL olduğunu 
belirtti.
210 milyon YTL tahsil 
edildi
Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu’nca 
15 Haziran 2005 tarihi 
itibariyle, 2 milyon 115 
bin 583 öğrenciye 1 
milyar 754 milyon 335 
bin 518 YTL öğrenim 
kredisi, 1 milyon 584 
bin 779 öğrenciye de 
toplam 326 milyon 735 
bin 871 YTL katkı kre
disi ödendiğini bildiren 

merkezinde tek otu
rumda gerçekleştirile
cek. Sınav, 09.30'da 
başlayacak ve 3 saat 
sürecek. Adaylara 
çoktan seçmeli test 
yöntemiyle 180 soru 
yöneltilecek.

Çelik, kredilerden 201 
milyon 82 bin 779 
YTL’sinin tahsil 
edildiğini ifade etti. 
Ek başvurular başlıyor 
Öte yandan üniversiteyi 
kazanamayan adayların 
ikinci kez şanslarını 
deneyebilecekleri ek 
yerleştirme için başvu
rular, 3 Ekim’de başlıy
or. Anadolu Üniversite- 
si’nin açık öğretim sis
temine göre eğitim 
yapan iktisat, işletme 
ve açıköğretim fakül
telerine bu yıl yerleştir
ilenler ile öğrenci affın
dan yararlanıp başvu
ranlar ise kayıtlarını
3-19 Ekim tarihlerinde 

yapılacak.

Emekliler toplu sözleşme istiyor
Emeklilere toplu 
sözleşme hakkı 
isteyen Emekli-Sen, 
hazırladığı toplu 
sözleşme taslağı öner
isini, bugün Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanhğı'na sunacak. 
Öneride, sendika 
üyesi emeklilerin 
taban aylığının 
750 YTL olması ve 
emeklilere yılda 
2 aylık tutarında 
ikramiye verilmesi 
talep ediliyor.
Emekli aylıklarında 
yapılacak artışlarda, 
uygulanan farklı yön
temlerin ortadan

kaldırılması gerektiği 
belirtilen öneride, 
aylıklara 2006 yılının 
birinci 6 ayı için yüzde 
30 oranında, ikinci 6 
ayı için de TÜFE artışı 
oranına yüzde 2 refah 
payı eklenerek zam 
yapılması isteniyor. 
Öneride, usulüne

İçişleri Bakanlığı ile 
Bayındırlık 
Bakanlığı'nın birlikte 
hazırladığı yönetmeliğe 
göre belediyeler duru
mu iyi olanlara konut 
satıp aldığı parayla dar 
gelirlilere ev yapacak. 
Belediyeler tarafından 
öncelikle dar gelirliler 
için farklı büyüklük
lerde sosyal konutlar 
üretilebilecek. Sosyal 
konutlar dışında, 
belediyelerce konut 
üretilip satılması 
halinde, elde edilecek 
gelirden sosyal konut
ların finansmanına 
katkı sağlanacak. 
İçişleri Bakanlığı ile 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı'nın birlikte 
hazırladığı 
Belediyelerin Arsa, 
Konut ve İşyeri Üretimi, 
Tahsisi, Kiralaması ve 
Satışına Dair Genel 
Yönetmelik, Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Belediyeler tarafından 
arsa, konut ve işyerleri 
üretilmesi, tahsisi, 
kiralanması ve satışına 
ilişkin usul ve esasları 
düzenleyen yönetmelik 
uyarınca, aylık toplam 
geliri asgari ücretin, 
büyükşehir belediyesi 
sınırları dahilinde 2 
katını, diğer belediyel
erde 1.5 katını 
geçmeyen aileler dar 
gelirli sayılacak. 
Belediyeler, düzenli 
kentleşmeyi sağlamak,

M
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beldenin konut, sanayi 
ve ticaret alanı ihtiy
acını karşılamak 
amacıyla, imarlı ve 
altyapılı arsalar 
üretilebilecek. 
Belediyeler tarafından 
öncelikle dar gelirliler 
için farklı büyüklük
lerde sosyal konutlar 
üretilecek.
Sosyal konutlar dışın
da, belediyelerce konut 
üretilip satılabilecek. 
Bu satışlardan elde 
edilecek gelirden 
sosyal konutların 
finansmanına katkı 
sağlanabilecek. 
"DÜŞÜK MALİYETLİ 
KONUTLAR" 
Yönetmelikte, 
sosyal konut, "Brüt kul
lanım alanı 100 
metrekareyi geçmeyen 
ve düşük maliyetli 
olarak üretilen konut" 
olarak tanımlanırken, 
belediye tarafından 
üretilen arsa ve sosyal 
konutların, yönetmelik
te belirtilen şartları 
taşıyanlara, kıymet 
takdir komisyonu 
tarafından belirlenen 
bedeli karşılığında 

uygun kabul 
edilen uluslararası 
sözleşmelerden 
hareketle Emekli- 
Sen'in yasal bir 
sendika olduğu ve 
üyeleri adına toplusö
zleşme yapma hakkı 
bulunduğu ifade 
edildi.

I

ihalesiz olarak verilme
si öngörülüyor.
Yönetmeliğe göre 
üretilecek arsa, konut 
ve işyerlerinin maliyet 
bedelini belirlemek 
amacıyla, biri inşaat 
mühendisi olmak üzere 
belediyeler 
bünyesinde, en az üç 
kişilik kıymet takdir 
komisyonları oluşturu
lacak.
Belediyeler, arsa temi
ninde, konut ve işyeri 
yapımında, kredi kuru
luşları, Toplu Konut 
İdaresi (TOKİ) 
Başkanlığı ve diğer 
ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla ortak 
projeler yapabilecek. 
Ayrıca, ihtiyaç olması 
halinde değişik büyük
lüklerde ve özelliklerde 
işyerleri üretilebilecek. 
ARSA VE KONUT 
TAHSİSİNDE 
ARANACAK ŞARTLAR 
Arsa, konut ve işyer
lerinin üretiminde 
ihtiyaç duyulacak arsa 
ve araziler, 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu 
hükümlerine göre 
temin edilecek.

http://personel.meb.g
http:Zilsis.meb.gov.tr
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Bursa Büyükşehir Belediye Zabıtası sabahın ilk ışıklarında Serbest Bölge önünde S plakalı minibüs denetimi yaptı

Bursa Serbest Bölge ve çevredeki fabrikalara servis görevi veren S plakası olmayan 
11 minibüs, Bursa Büyükşehir Belediye zabıtası ile polisin yaptığı denetimden sonra 
bir hafta süreyle trafiğe çıkmaları yasaklandı. Minibüsçüler, soruna çare bulunması 
için Kaymakam, İlçe Emniyet Müdürü ile AKP İlçe Başkanını ziyaret ettiler.
Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa Büyükşehir 
zabıta ekiplerinin 
polis destekli 
yaptığı S plaka 
denetimi 
sonucunda, 
11 adet minibüs 
yediemin 
gözetiminde 
otoparka çekilerek, 
servisten men edildi. 
Dün sabah 
saat O7.oo sıralarında 
Serbest Bölge önüne 
gelen Büyükşehir 
Belediyesi zabıta 
ekipleri, S plakalı 
araçların dışında 
servis taşıyan 
araçları engelledi. 
Servis taşımacılığı 
yapan esnafla 
zabıta ekipleri 
arasında zaman 
zaman sert tartış
malar yaşanırken, 
11 adet minibüse 
zabıt tutuldu.
Minibüsler, 
yediemin eşliğinde 
özel bir otoparka 
çekilirken, 7 gün 
çalışmaları 
durduruldu.
Bu araçların 
ikinci kez plaka ihlali 
sonucunda ceza 
süresinin 15 gün 

olacağı bildirildi. 
SERVİSÇİLER 
İSYANDA
Araçları bağlanan 
servisçiler, sıkın
tılarını önce İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'a 
ileterek, 
destek istediler. 
Daha sonra, 
Kaymakamlığı 
ziyaret eden esnaflar, 
buradan Belediye 
Başkanına giderek, 
yardım talebinde 
bulündular.
Sorunlarını burada 
dile getiren mağdur 
esnaf, daha sonra 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin'e giderek 
soruna çözüm 
bulunmasını istediler. 
S plaka uygula
masının sadece 
Bursa'da yapıldığına 
dikkat çeken 
esnaflar, bu 
sıkıntının arkasında 
Bursa'da faaliyet 
gösteren bazı 
taşıma firmalarının 
olduğunu ileri 
sürdüler.
UKM'ye gelen 
yeni müdürün 
göreve başlamasının 
ardından bu

sıkıntıların 
yaşandığını söyleyen 
esnaflar, 1998 
yılında Gemlik'e 
verilen 118 adet 
S plakanın 
sanayinin 
gelişmesiyle 
ihtiyaca cevap 
veremediğini 
söylediler.
Her gittikleri 
yerde kendilerinin 
haklı olduğıınun 
kabul edildiğini 
söyleyen servis 
taşıyıcıları, "Her 
nedense bu sözler 

havada kalıyor, 
kimse bize yardımcı 
olmak için kıpır
damıyor" dediler. 
AKP İlçe Başkanı 
Enver şahin ile 
Belediye Meclis 
üyesi ve Büyükşehir 
Belediye Meclis 
Üyesi Ali Okuroğlu, 
esnafın sorunlarını 
dinleyerek durumu 
Büyükşehir 
Belediye Meclisi’ne 
taşıyacaklarını 
söylediler.
İnsanların ekmek 
kazanmak için 

verdikleri 
mücadeleye her 
zaman destek vere 
rek, yardımcı olmak 
için çaba gösterecek
lerini söyleyen 
Enver Şahin, 
"Bu sorunu 
gerekli her 
yere tüm Bursa 
Milletvekillerine 
ilettik, kimse 
kaçamak 
güreşmesin, 
"Gerekirse Serbest 
Bölge önünde 
yatarız" diyenlere 
desteğimiz tamdır,

gidelim haksızlığa 
birlikte dur 
diyelim." 
şeklinde konuştu. 
Büyükşehir 
Belediye Meclis 
Üyesi Ali 
Okuroğlu, servis 
taşıyıcılarından 
sorunlarını bir 
liste halinde 
hazırlamalarımı 
ve kendilerini 
ulaşacak bu istekleri 
Büyükşehir 
Meclisi’ne 
taşıyacaklarını 
söyledi.

I
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Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozca n vu ra11933@hotmail.com 
www.ozcanvural.tk

Allah akıl versin....
Alman seçimlerinde Türk dostlarıyla, 

Türk düşmanları yenişemediler ya, bizde 
bir sevinç bir sevinç...

Bu durumda 3 Ekimde müzakerelerin 
başlamasına kesin gözüyle bakılıyordu ki 
yine bir pürüz çıktı. Avrupa birliği yayın
ladığı deklerasyonla bizden öyle şeyler 
istiyor ki Amerika’da zenci kölelerden 
bunlar istenmedi. 25 ülke bu birliğe gir
miş ,biz 26. cıyız hiç birinden isten
meyenler bizi aşağılayarak bizden 
isteniyor...

Bizim halkımız Avrupa birliğine girince 
serbest dolaşım olacak, Avrupa’da iş 
bulabileceğini - gelirinin artacağını - 
daha iyi yaşama şartlarına ulaşacağını 
sanıyor.

Serbest dolaşım Avrupa birliğine 
girsen de olmayacak. “Türk emeğinin 
Avrupa’da serbest dolaşım hakkından 
peşin peşin vazgeçtiğimizi” kabul ettik. 
Fakat bu hayal aleminde yaşayan halkım

dan gizleniyor...
Ortada Türk dostları ve Türk düşman

ları yok. “Türkiye’yi aldık diye oyalaya
bildiğimiz kadar oyalayalım” diyenlerle, 
“Dürüst olalım ve almayacağımızı şimdi
den açik açık söylüyelim” diyenler var.

Var var amma iki tarafta bunu açık 
açık söy tüyemiyorlar...

BİZİ ALMAZLAR....
Bir daha yazıyorum bizi almazlar..
Çünkü Avrupa “tarihi düşmanını” 

içinde istemiyor. Bu bir...
İkincisi: “milyonlarca eğitimsiz ve 

görgüsüz “Müslüman köylüyü” 
şehirlerinde hiç istemiyor.

Üçüncüsü : Türkiye’yi kalkındırmak 
için milyarlarca Avro vermek zorunda 
kalacağı geri kalmış bir ülkeyi hiç 
istemiyor. Zaten yardım paraları Portekiz- 
Yunanistan’a harcadılar. Şimdi sırada 
Bulgaristan - Romanya var.

Kaldı ki alsalar bile bunun eşit şartlar
da Tam üyelik olmayacağı, bir çeşit “yan 
üyelik “ olacağı kesinlik kazandı.

Adı “İmtiyazlı ortaklık”.
Yani kısaca halkım ; Kıbrıs ‘ı versen 

,sonra Güneydoğu ‘yuda versen, 15 yıl 
beklesen , enseni açık tutup durmadan 
şaplak yemeyi kabullensen de gene elini 

l kolunu sallaya sallaya Avrupa ‘ya gidip 
cpada iş arayamayacaksın.

Bunları bil de öyle bekle...
Turist olarak bile vizesiz kapısından 

geçemiyeceksin...
Ayrıca şunu söytüyeyim; Sen esrar

dan öten bir kişiye şehitlere örtülen Türk 
bayrağını örtersen, üfürükçü -cinci 
hocalar peşinde koşarsan, erkeklerin 
ayakta işemesi günah diyen Müftüye 
inanıp pisiurtarı söken belediyelerin 
varsa .senin kafan 1400 yıl geride ise 
Avrupa birliğine girsen ne olacak girme
sen ne olacak canım kardeşim...

Sen dünyadan bir habersin. Sen öyle 
de zavallısın böyle be...

Allah sana akıl verein daha iyi....

Milli Eğitim projesi 
onay bekliyor

Seyfettin SEKERSÖZ

Sunğipek arazisi 
içinde Milli 
Eğitim'e verilen 
yerlerin okula 
dönüştürülme 
projesi onay 
bekliyor.
Arazinin, Uludağ 
Üniversitesi’ne 
tahsis edilirken, 
Milli Eğitim'e 
verilen binalarda 
"Mesleki Liseler 
Kampüsü" yapma 
çalışmalarının 
son aşamaya 
geldiği Öğrenildi. 
Özel bir Mimarlık 
firmasına hazırlatılan 
projenin Bayındırlık 
II Müdürlüğü’nde 
onay beklediği, 
onayın ardından 
ise II Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
onarım ve ek bina 
ihalesinin yapılacağı 
öğrenildi.
Milli Eğitim'e 
ayrılan binalarda 
yapılacak onarım 
ve ek ilaveler için 
açılacak ihalenin 
yıl sonuna yetişmesi 
bekleniyor.
LİSELER KAMPÜSÜ 
Yapılacak onarımın 
sonunda Kız 
Meslek Lisesi, 
Ticaret Meslek Lisesi 
ile Gemlik 
Lisesi'nin buraya 
taşınarak 
yerlerine İlköğretim 
Okulları açılarak 
ilçede yaşanan 
derslik sıkıntısına 
son verilerek, 
okullarda tek 
öğrenime geçileceği

bildirildi. 
17 bin 200 
öğrencinin 
öğrenim 
gördüğü 
Gemlik'te bazı 
okulların tek 
devreli öğre 
nime geçtiği 
görülürken, 
bazı okullarda 
ise sıkıntının 
halen sürdüğü 
görülüyor. 
Liselerin 
Sunğipek'te 
yapılacak 
binalara 
nakledilme 
terinden sonra 
boşalacak 
binalarda 
açılacak yeni 
okullarda 
İlköğretim okulu 
sıkıntısının 
azalacağı ve 
okulların tek 
öğrenime geçmesi 
bekleniyor.
Öte yandan,

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka , Ruhsat, 

Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır.

‘ü (ttJoös (W - 
Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

Gemlik 
Belediyesi'nin 
çevre yolu 
arkasında 
bulunan yaklaşık 
6 dönümlük 
araziyi satın alarak, 
Milli Eğitim'e 
okul yapmak 
kaydı ile bağışının 
ardından 
çalışmaların sürdüğü

öğrenildi. 
Buraya yapılacak 
32 derslikli okulun 
Lale Kemal ile 
Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
okullarını 
rahatlatacağı 
ve bu okullarında 
normal 
öğrenimlerine 
döneceği öğrenildi.

SATILIK ARAZİ
Manastır üstü Mersini Boğaz Mevkii 

32,300 metrekare arazi satılıktır,

GSM: (0.532) 412 79 52

%25e2%2596%25a0%25e2%2596%25a0%25e2%2596%25a0oUni.Uk
mailto:ra11933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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BUSKI’den atık sıı utalı iğ Kelepçe ile kaçan hırsız
BUSKİ'den yapılan 
açıklamada, atık 
suyu olup ta önlem 
almayan işlet
melere uyarı 
yapıldı.
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak, 
yürürlüğe giren 
Su Kirliliği 
Kontrolü 
Yönetmeliği'nin 
4. Maddesine göre 
"Su kirliliği 
kontrolü açısından 
her türlü kirletici 
kaynağın bir izin 
belgesine bağlan
ması esastır" 
denildiği 
hatırlatılarak, 
BUSKİ Atık 
Su Deşarj 
Yönetmeliğinin 
11. Maddesine 
göre "Her atık su 
kaynağı bir Atık 
su Deşarj ruhsatı 
almak zorundadır" 
denildi.

BUSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Turgut Men

BUSKİ Genel 
Müdür Yardımcısı 
Turgut Men ile 
Arıtma Tesisleri 
Daire Başkanı 
Cevdet Kaya imzalı 
açıklamada, 
"BUSKİ görev ve 
sorumluluk alanı 
içersinde kalan, 
atık sularını BUSKİ 
Kanalizasyon 
şebekesi hattına 
veya fosseptiğe

Arıtma Tesisleri Daire 
Başkanı Cevdet Kaya

bırakan ve kirletici 
atık suyu olup ta, 
atık suyuna arıtma 
önlemi alması 
gereken tüm atık 
su kaynaklarına 
31.12.2005 tarihine 
kadar gerekli 
önlemleri almaları 
için süre 
verilmiştir.
Bu tarihten sonra 
yapılacak 
denetimlerde,

Gemlik’te yakalandıatık suyuna 
arıtma önlemi 
alması gerektiği 
halde almayan 
atık su 
kaynaklarını 
kirleten öder 
prensibine göre 
K ÖP (Kirlilik 
Önlem Payı) ve 
faaliyetten men 
gibi yasal 
işlemler yapıla
caktır. Atık su 

arıtma önlemi 
almış veya 
denetim ekipleri 
mizce kirletici atık 
suyu olmadığı 
ve arıtma önlemi 
almasına gerek 
görülmeyen atık 
su kaynakları 
belirtilen süreyi 
beklemeden 
idaremize başvuru
da bulunarak ruh
satlandırma işlem
lerini başlatabilir
ler" denildi.

Hırsızlık suçundan 
çıkarıldığı adliyede ken
disini götüren polislerin 
bir kavgaya müdahale 
etmesinden yararlanarak 
elleri kelepçeli olduğu 
halde kaçan şüpheli 
Gemlik'te yakalandı. 
Emniyet Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre 
Ertuğrul gazi Polis Merkezi 
sorumluluk alanındaki bir 
hırsızlık suçuna karıştığı 
iddiasıyla yakalanan ve 
adliyeye sevk edilen A.D. 
(17), kendisini savcılığa 
götüren polislerin, 
yaşanan bir kavgaya 
müdahale etmesinden 
faydala narak elleri 
kelepçeli olarak kaçmıştı. 
Olayın ardından çok 
sayıda polis ekibi zanlının 
kaçabileceği bölgeye 
dağılmış, ancak yapılan 
tüm aramalara karşın 
şüpheli A.D. elleri

kelepçeli olarak izini 
kaybettirmeyi 
başarmıştı.
Daha sonra A.D.'nin evinin 
Gemlik Küçükkumla'da 
olması nedeniyle polis , 
ekipleri araştırmasını bu 
yönde yoğunlaştırdı.
Gece geç saatlere kadar 
süren takibin ardından 
şüpheli, Gemlik'e gitmek 
istediği minibüste yakala
narak gözaltına alındı. 
Şüphelinin ellerindeki 
kelepçeyi kemer 
yardımıyla çıkartarak 
Kızyakup Mahallesi'nde 
dereye attığı öğrenildi. 
Gece geç saatlerde kent 
merkezine getirilen şüphe
li A.D., emniyette 
alınan ifadesinin ardından 
hırsızlığın yanı sıra firar 
etmek suçundan da 
Cumhuriyet Savcıhğı'na 
sevk edileceği 
bildirildi.

J^&^rMÜHENDİSdKLrDTşTL
Sefahattin DOKSANBİR

n . DOĞALGAZBuderus
KAZIN 
mnlFEnrESIsiîi 
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
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Seyfettin SEKERSÖZ

22 Mayıs 2004'de 
hizmete giren 
Uluocaklar Telsim 
Cepshop alt 
bayilerle ilk 
toplantısını 
yaptı.
Orhangazi 
Caddesi Rodop 
Izgara Salonu’nda 
gerçekleşen 
yemekli toplantıya, 
ilçede satış 
yapan

18 alt bayi katıldı. 
Toplantıyı 
düzenleyen 
Uluocaklar 
Telsim Cepshop 
Müdürü Refiye 
Akçetin, 
alt bayilere 
Telsim'in aldığı 
son bilgileri 
aktarırken, 
onlardan gelen 
isteklere 
cevaplar verdi. 
Gemlik içinde cep 

telefonu satışı ve 
kontör satışı 
yapan alt bayiler 
bir yıl içindeki 
faaliyetleri hakkında 
bilgiler verdiler. 
Alt bayilerini 
talepleri doğrultusun
da notlar alan 
Telsim Cepshop 
Müdürü Refiye 
Akçetin, talepleri, 
istekleri ve 
şikayetleri 
değerlendire 
çeklerini söyledi. 
Müşteri 
hizmetlerinin 
gerekli şekilde 
yerine getirilmesini 
arzu ettiklerini 
alt bayilere ileten 
Akçetin, 
kendileriyle 
çalışmayı kabul 
eden alt bayilerin 
kurallara mutlaka 
uymaları gerektiğini 
hatırlattı.

Uluocaklar 
Telsim Cepshop 

Müdürü 
Refiye Akçetin, 

alt bayilere 
Telsim'in aldığı 

son bilgileri 
anlattı.

TEŞEKKÜR ]
Gemlik Özürlüler Okulu’nda 

eğitim gören 
zihinsel engelli çocuklara 

yaptığı kuru erzak, 
et ve temizlik malzemesi 

yardımında bulunan 
Sayın İnan Tamer’e 

teşei kürü bir borç biliriz.
Özürlüler Okulu Müdürü 

_________ Tamer SİVRİ________ J

BURSA HAKİMİYET VE KENT j 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIRİ

KÖRFEZ REKLAMI
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK I 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij.yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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B'ta yeni mM iti» iti Batık krediler deprem gibi
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB), bu eğitim- 
öğretim yılında tüm 
Türkiye'de uygulan
maya başlanan ve 
ilköğretimin ilk 
5 sınıfını kapsayan 
yeni müfredat için 
internet sitesinde 
anket düzenledi. 
Ankette "Yeni 
Müfredatın En Çok 
Hangi Yönünü 
Beğeniyorsunuz" 
sorusuna yanıt aranıy
or. "Öğrenci Merkezli 
Yapıla ndırıcılığı", 
"Eleştirel ve Yaratıcı 
Düşündürmesi", 
"Zengin Etkinlikler 
İçermesi", "Teknolojik 
Gelişimlere Uyumu",

toıriMi wi dil
İçişleri Bakanlığı'nca 
her yıl hazırlanan 
rutin atama karar
namesi 
Cumhurbaşkanı Sezer 
tarafından imzalandı. 
İçişleri Bakanlığından 
yapılan açıklamaya 
göre, 284 kaymakam, 
100 vali yardımcısı ve 
14 Mülki İdare 
Amirinin yeni görev 
yerleri belirlendi. 
Buna göre, 3 büyük 
ilden, Ankara vali 
yardımcılıklarına 
Hukuk Müşaviri' 
Nurullah Naci 
Kalkancı, Kayseri Vali 
Yardımcısı Tevfik 
Karabalık, Trabzon 
Vali Yardımcısı 
Erdoğan Aygenç, 
İzmir Vali Yardımcısı 
Fevzi Güneş, Erzincan 
Vali Yardımcısı Faruk 
Işık ve Erdemli 
Kaymakamı Yusuf 
Ziya Karacaev ile 
Ünye Kaymakamı Ali 
Bakoğlu atanırken, 
Çorlu Kaymakamı 
Mehmet Ali Ulutaş, 
Samsun Vali 
Yardımcısı Halil

ABONE OLDUNUZ MU?
Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

"Tematik Yaklaşımı 
Benimsemesi", 
"Rehberlik, 
Kariyer ve 
Girişimciliği 
Vurgulaması", 
"Ölçmede Süreci 
Değerlendirmesi", 
"Disiplinler Arası 
Uygulamaları" ve 
"Hepsi" seçenekleri 
sunulan soruyu

Tancan Arpak, Edirne 
Vali Yardımcısı Levent 
Günçal ve Buca 
Kaymakamı Mehmet 
Fahri Can İstanbul 
Vali Yardımcısı olarak 
görevlendirildi.
İzmir vali yardımcılık
larına ise Tekirdağ 
Vali Yardımcısı Aydın 
Alper, Manisa Vali 
Yardımcısı Sait 
Topoğlu, Bursa Vali 
Yardımcısı Celalettin 
Yüksel, ve Bandırma 
Kaymakamı İsmail 
Gürsoy'un ataması 
yapıldı.
İstanbul Vali 
Yardımcısı Haşan 
Bağcı Kartal 
Kaymakamlığına, 
Kartal Kaymakamı 

bugüne kadar 1704 
kişi yanıtladı.
Buna göre, katılım
cılardan 612'si 
(yüzde 35.92) "Hepsi", 
361'i (yüzde 21.19) 
"Öğrenci Merkezli 
Yapılandırıcılığı", 
254'ü (yüzde 14.91) 
"Eleştirel ve Yaratıcı 
Düşündürmesi"seçen 
eğini işaretledi.

Dursun Ali Şahin 
Bakırköy 
Kaymakamlığına, 
Uzunköprü 
Kaymakamı İrfan 
Balkanlıoğlu Bağcılar 
Kaymakamlığına, 
Sapanca Kaymakamı 
Haşan Duruer Avcılar 
Kaymakamlığına, 
Avcılar Kaymakamı 
Abdurrahman 
Koçoğlu ise Marmaris 
Kaymakamlığına 
atanırken, Yalvaç 
Kaymakamı Abdullah 
Kalkan Bodrum 
Kaymakamlığına, 
Batman Vali 
Yardımcısı Mustafa 
Kaya Datça 
Kaymakamlığına 
getirildi.

Ankara Ticaret Odası 
(ATO) Başkanı Sinan 
Aygün, Banka Kartları 
ve Kredi Kartları Yasa 
Taslağı'nın olumlu, 
ancak eksik olduğunu 
söyledi.
Aygün, "Yüzde 7.4'e 
ulaşan batık krediler 
7.4 şiddetinde deprem 
demektir. Faizlere çeki 
düzen gelmedikçe, 
mağdurlara ödeme 
kolaylığı sağlan
madıkça bu depremin 
yaraları sarılamaz" 
dedi.
ATO başkanı, konuya 
ilişkin yaptığı yazılı 
açıklamada, kredi 
kartlarındaki esas 
sorunun yüksek fai
zler olduğunu 
belirterek, "polis, 
asker, gazi, şehit 
çocuğu, iş, memur, 
milletvekili, öğret
menin...vs icra 
kıskacından kurtarıl
ması" gerektiğini kay
detti.
Tüm toplumsal kesim
leri ilgilendiren 
yasanın bir "milat"

Yağış etkisini kaybetti
İstanbul'da önceki 
gece başlayan ve 
kentin Anadolu Yakası 
ile Boğaz çevresinde 
zaman zaman etkili 
olan sağanak yağışın, 
akşam saatlerinde 
etkisini kaybedeceği 
bildirildi.
İstanbul Meteoroloji 
Bölge Müdürü 
Mustafa Yıldırım, özel
likle Anadolu Yakası 
ve Boğaz çevresini 
zaman zaman etk
ileyen sağanak 
yağışın akşam saat
lerinde kenti terk ede
ceğini söyledi.
İlde bugün ve 
cumartesi günü yağış

0 0
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kelepir daire
Manastır’da Full Deniz Manzaralı

7. Kat, Kalorifer + Asansörlü 
152 m2, 3+1, Çift Cephe 

0.532 496 52 96

olması gerektiğini 
ifade eden Aygün, "Bu 
milat, mağdurun 
geçmişine sünger 
çekilmeden gerçek
leşemez. Gelin en 
azından, kredi kartı 
borcunu ödeyemeyen 
veya tüketici kredisi 
alarak borcunu tak
sitlerle ödemek 
isteyen tüketiciye bir 
imkan tanıyalım. Bu 
da son olsun, bir daha 
da bu defter açıl
masın" dedi.
Faize ve birikmiş 
borca çözüm üret
meyen bir yasanın 
"merhem" olmaya
cağını vurgulayan 
Aygün, şöyle konuştu: 
"Kredi kartında 
yaşanan sorunların 

beklenmediğini, hava 
sıcaklığının da arta
cağını belirten 
Yıldırım, ancak pazar 
günü yeniden bekle
nen yağışla birlikte 
hava sıcaklığının 
düşeceğini kaydetti. 
İstanbul'da hava 
sıcaklığının 26 derece 
olan mevsim normal

yüzde 80'ini yüksek 
faiz, yüzde 20'sini ise 
diğer konular oluştu
ruyor. Faize ve birik
miş borçlara bir çare 
olmadıkça yasanın 
çıkmasından hemen 
sonra yine kredi kart
ları mağdurlarının 
dramlarını okumaya 
devam ederiz. Faizlere 
de bir düzenleme 
gerekiyor. Önerimiz 
şudur; tüketici kredi
lerine uygulanan faiz 
oranları, eşit ya da 
yüzde birkaç puan 
fazlasıyla kredi kart
larına da uygulansın. 
Bu olmazsa devlet 
borçlanma faizleri baz 
alınsın. Bu faizlerin 
örneğin yüzde 30 
fazlası uygulansın." 

lerinin altında seyret
tiğini ifade eden 
Yıldırım, bugün 
gündüz 18-19 derece 
olan sıcaklığın 
bugün 23, cumartesi 
günü de 26 dereceye 
yükseleceğini, pazar 
günü ise 22 dereceye 
düşmesinin bek
lendiğini anlattı.

i

i
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Bursa'da 2 kamyon otisIi: 2 ölü
Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana 

gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Bursa'nın İnegöl İlçe- 
si'ne bağlı Mezit 
Boğazı Rüştiye köyü 
mevkiinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Ankara 
istikametinden Bursa 
istikametine seyre
den 78 AR 025 
plakalı kamyon 
sürücüsü Sıtkı Orta 
(53), hatalı sollama 
yaparak karşı 
istikametten gelen 
Yılmaz San (50) 
idaresindeki 03 FD 
plakalı kamyonla 
kafa kafaya çarpıştı. 
Aynı istikametten 

gelen bir diğer kamy
on sürücüsü Mehmet 
Süder (53) kaza

yapan 2 kamyona 
çarpmamak için 
direksiyonu kırınca 
10 H 0105 plakalı 
kamyonu ile şaram
pole yuvarlandı. 
Kazada kamyonun 
kabini içinde sıkışan 
Sıtkı Orta olay 
yerinde hayatını 
kaybederken, ağır

yaralı olarak ambu
lansla İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Yılmaz Sarı 
da tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı.
Kaza yapan 2 kamy
ona çarpmamak için 
kamyonuyla şaram
pole uçarak

yaralanan diğer 
sürücü Mehmet 
Süder ise İnegöl 
Devlet Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Kamyonun kabini 
içine sıkışarak hay
atım kaybeden Sıtkı 
Orta'nın cesedi, 
Cumhuriyet 
savcısının olay 
yerindeki 
incelemesinin ardın
dan itfaiye ekipleri 
tarafından 
kabin kesilerek 
dışarıya çıkarıldı. 
Jandarma ekipleri, 
kazayla alakalı soruş
turma başlatırken, 
her 2 sürücünün 
cesedi otopsi için 
Adli Tıp morguna 
gönderildi.

Ziraat Odalarına
AKP’den suçlama

AKP Orhangazi İlçe 
Başkanı Neşet 
Çağlayan, ziraat 
odalarının bir siyasi 
partinin sözcüleri 
gibi davrandığını 
öne sürdü.
Yazılı basın açıkla
ması yapan 
Çağlayan, başbakan 
dahil AKP'nin her 
kademesinde görev 
yapan kişilerin 
çiftçilerle ilgili 
sorunların istenilen 
düzeyde 
çözülmediğini her 
platformda 
söylediklerini 
belirterek, 
"Çiftçimiz her ikti
dar döneminde 
sıkıntı çekmiştir. Bu 
durum sadece ikti
darların eksikliği 
değil, bilinçsiz tarım 
yapan çiftçilerimizin 
ve bunlara gereken 
danışmanlığı ve 
lojistik desteği

sağlayamayan sivil 
toplum örgütlerinin 
eksikliğinden kay
naklanmaktadır" 
dedi.
Tarım kesimine 
yönelik hükümet 
icraatlarını anlatan 
Çağlayan, "Herkes 
iyi bilmelidir ki, 
AKP iktidarı ile 
Türkiye'de popülist 
politikalar tarihe 
karışmıştır. 
Meydanlarda 'Siz 
100 istediniz biz 
size 120 veriyoruz" 
popülizmi bitmiştir. 
Ülkenin genel den
geleri korunarak 
her alanda eşit bir 
kalkınma 
sağlanacaktır. 
Bu süreçte her 
kesim belli bir sıkın
tı çekecektir. 
Buna da hepimizin 
katlanması 
gerektiğini düşün
mekteyiz" dedi.

F 
t
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RAMAZAN YAKLASIYOA
İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 

GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN

BİR GÜNDE TESLİM EDİLİR

i 32 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No î; 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Jürkiye’den imtiyazlı ortaklık resti
'Ankara strateji hazır
lığında 3 ekim 
öncesinde strateji 
belirleyen Ankara'da 
gözler 2 ekim pazar 
günü yapılacak AB 
Dışişleri Bakanları 
toplantısına çevrildi. 
Sadece Türkiye ile 
müzakerelere ilişkin 
Çerçeye Belge'nin 
değil, İngiltere 
BaşbakanıJack 
Stravv'un konuşması 
da dahil olmak üzere 
tüm şartları görmek 
isteyen Ankara, 
son dakikaya 
kadar 
diplomatik süreci 
işletecek.
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül, 
Çerçeve Belge'yi 
görmeden 3 ekimle 
ilgili son kararını ver
meyecek. Türk

Dışişlerinden Ermeni tepkisi
Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Namık Tan, 
AP'nin Türkiye'nin 
sözde Ermeni 
soykırımını tanıması 
yönünde aldığı kararla 
ilgili olarak, "Konunun 
siyasi platformlarda 
görüşülmesinin hiç 
kimseye yarar sağla
madığını bir kez daha 
hatırlatmak isteriz" de 
Tan, konuya ilişkin bir 
soruyu yanıtlarken, 
hukuki bağlayıcılığı 
bulunmayan tavsiye w 
kararında üyelik 
öncesinde "Ermeni 
soykınmı"mn 
tanınması ve AP'nin 
1987'de kabul ettiği 
karara Türkiye'nin 
uymadığı
yönünde ifadelere yer 
verildiğini belirterek, 
şunları kaydetti: 
"Bu kararla birlikte 
sözde Ermeni 

''soykırımı bir kez
daha AP 
gündemine taşınmış 
olmaktadır. Konunun 

heyetini 
Lüksemburg'a 
götürmesi için de 
özel bir uçak hazır 
bekleyecek.
Dışişleri 
Bakanlığı'nda 'ipleri 
koparan taraf olma
ma eğilimi ağırlığını 
korurken, en iyi 
Çerçeve Belge için 
de pazarlıklar 
sürüyor.
Ankara, imtiyazlı 
ortaklığın Çerçeve 
Belge'ye girmesi 
veya Çerçeve 
Belge'nin müzakerel
er başlamadan onay
lanmaması durumun
da Brüksel'de 
masaya oturmama 
taraftarı.
Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Namık 
Tan da, Avrupa 
Parlamentosu'nun 

siyasi platformlarda 
görüşülmesinin hiç 
kimseye yarar sağla
madığını bir kez daha 
hatırlatmak isteriz. 
Türkiye her zaman tar
ihin tartışmalı dönem
lerinin 
tarihçiler tarafından 
değerlendirilmesi 
gerektiğini savunmuş 
ve 
arşivlerini bütün 
araştırmacıların 
hizmetine açmıştır." 
Türkiye'nin geçmişte 
olduğu gibi gelecekte 
de yapıcı katkılarını 
sürdürmeye devam 
edeceğini belirten Tan, 
şöyle devam etti: 
"Hatırlanacağı üzere, 
1999 Helsinki 
Zirvesi'nde ülkemize 
adaylık 
statüsü verilmesi 
kararının, AP'nin 
Ermeni soykırımına 
ilişkin 18 
Haziran 1987 tarihli 
kararına aykırı olduğu, 
bu eylemiyle AB'nln

Türkiye'nin Ermeni 
soykırım iddialarını 
tanıması yönünde. 
aldığı kararla ilgili 
olarak, "konunun 
siyasi platformlarda 
görüşülmesinin 
hiçkimseye yarar 
sağlamadığını 
bir kez daha hatırlat
mak isteriz" dedi.

Ermeni toplumuna 
zarar verdiği gerekçe
si ve zararın 
tazmini ile 
Türkiye'nin adaylık 
statüsünün kaldırıl
ması talebiyle 9 Ekim 
2003'te Avrupa Adalet 
Divanı Birinci Derece 
Mahkemesi'nde bir 
dava açılmıştı.
Divan, 3 Şubat 2004'te 
davacıların iddialarını, 
zirvenin (AB Konseyi) 
hukuki bir AB organı

Tan, Türkiye'nin AB 
üyeliği ile Ermeni 
iddiaları arasında 
bağ kurularak, bu 
konuya ilişkin 
Avrupa Adalet 
Divam'nda açılan 
davanın da 
geçtiğimiz yıl 
reddedildiğine 
dikkat çekti.

olmadığı, AP karar
larının hukuki değil 
siyasi bir 
belge teşkil ettiği, 
iddia edilen zarar ile 
AB arasında illiyet 
bağı bulunmadığı, 
doğduğu İddia edilen 
zararın ispatlana- 
madığı gerekçesiyle 
davanın esasına 
girmeden hem Birinci 
Derece ahkemesi'nde, 
hem de temyiz aşa
masında reddetmişti."

5 yılda 45 hakim ve savcı
meslekten çıkarıldı

Adalet Bakanı Cemil
Çiçek, son 5 yılda 45 
hakim ve savcıya 
meslekten çıkarma 
cezası verildiğini 
bildirdi.
Çiçek, AK Parti 
Ankara Milletvekili 
Ersönmez Yarbay'ın 
soru önergesini yanıt
larken, Hakim ve 
Savcılar Yüksek 
Kurulu'nca 1 Ocak 
2000-3 Haziran 2005 
tarihleri arasında ver
ilen disiplin cezaları 
hakkında bilgi verdi. 
Buna göre, yıllara 
göre, hakim ve 
savcılara verilen 
disiplin cezaları şöyle: 
2000 yılında 27 
uyarma, 13 aylıktan 
kesme, 28 kınama, 
7 kademe ilerlemesini 
durdurma, 3 derece 
yükselmesini durdur
ma, 22 yer değiştirme, 
6 meslekten çıkarma.
2001 yılında 62 
uyarma, 12 aylıktan 
kesme, 41 kınama, 
16 kademe ilerlemesi
ni durdurma, 2 derece 
yükselmesini durdur

I BAY MUSTAFA ÖZALP
l EMLAK’TAN
j Her Çeşit Emlak

Alım,Satım ve Kiralama 
Hizmetleri

J Daire, Zeytinlik, Villa i 
Dükkan, Arsa, Arazi >

; TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ 

İÇİN BİZİ ARAYINIZ
i I. Kordon’da Asansörlü, 

Kaloriferli. LÜKS EŞYALI
« 120m2 Asansör ve Kaloriferli,
J I. Kordonda Satılık Daire_____

I
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)

Yeni Devlet Hastanesi Altı
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

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

satılık dükkan, önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

Tel:61 3 24 74 Fax: 514 1O 21 
GEMLİK / BURSA

ma, 10 yer değiştirme, 
15 meslekten çıkarma.
2002 yılında 71 
uyarma, 27 aylıktan 
kesme, 55 kınama, 
10 kademe ilerlemesi
ni durdurma, 5 derece 
yükselmesini durdur
ma, 20 yer değiştirme, 
5 meslekten çıkarma.
2003 yılında 
42 uyarma, 
16 aylıktan kesme, 
39 kınama, 
11 kademe ilerlemesi
ni durdurma, 4 derece 
yükselmesini durdur
ma, 10 yer değiştirme, 
12 meslekten çıkarma. 
2004 yılında 47 
uyarma, 8 aylıktan 
kesme, 44 kınama, 
7 kademe ilerlemesini 
durdurma, 18 yer 
değiştirme, 6 meslek
ten çıkarma.
3 Haziran 2005 tari
hine kadar ise 15 
uyarma, 16 kınama, 
5 kademe ilerlemesini 
durdurma, 3 derece 
yükselmesini durdur
ma, 3 yer değiştirme 
ve 1 meslekten 
çıkarma.

ABONE OI—DUNLJZ IV1 U *3*
OKUYUN - OKUTUN

ABONE OLUN
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Türkiye ile AB 
arasındaki görüşmel
er yaklaştıkça 
Türkiye, Avrupa 
basınında daha çok 
yer almaya başladı. 
Italyan La 
Repubblica Gazetesi, 
Türkiye'nin AB 
müzakereleri 
konusuna tam bir 
sayfa ayırdı. La 
Repubblica, 
Avrupa'nın 
Türkiye'ye sözde 
"Ermeni Soykırımı" 
dayatması yaptığını 
ve bunun Ankara 
tarafından hoş 
karşılanmadığını 
belirtti. Gazete, 
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül'ün 
Avrupa'nın sözde 
Ermeni soykırımıyla 
ilgili tutumu devam 
ederse, 3 Ekim'de 
Brüksel'e girmeye
bileceğin! savundu. 
La Repubblica, dün 
yapılan oylamada 
sağ partilerin 
Türkiye'ye kötü bir 
sürpriz yaptıkları 
yorumunda bulu
narak, "Türkiye'nin 
üyeliğine en sıcak

Alman halkı, 
Sosyal Demokrat 
Parti (SPD) ile Birlik 
partileri Hıristiyan 
Demokrat Birlik 
(CDU) ve Hıristiyan 
Sosyal Birlik'in 
(CSU) büyük 

ı koalisyon hükümeti 
I kurmaları halinde 
I kimin başbakan 
I olması konusunda 
I kararsız.
I Alman NTV televizy

onu tarafından yap
tırılan bir kamuoyu 
araştırmasına göre, 
büyük koalisyon 
kurulması durumun
da, halkın yüzde 29'u 
CDU Genel Başkanı 
Angela Merkel'i, 
yüzde 28'i de 
Başbakan Gerhard 
Schröder'I (SPD) 

। başbakan olarak

bakan ülke olarak 
bilinen İtalya'dan 
başbakan ve dışişleri 
bakanının Türkiye 
taraftarı tavrına rağ
men Kuzey Birliği ve 
Yeni Hıristiyan 
Demokratlar, 
Türkiye'nin aleyhine 
oy kullanırken, 
Ulusal Birlik Partisi 
parlamenterleri oy 
kullanmadı" dedi. 
Gazete, parlamenter
lerin Türkiye düş
manlığının halk 
arasında da zemin 
bulduğuna 
değinerek, 
parlamentodaki 
oyların halktaki 
Türkiye düşmanlığın
dan etkilendiğini öne 
sürdü. Hollanda ve 
Fransa'da anayasa 
referandumuna 

tetofai İm

görmek istiyor. 
Araştırmaya katılan- 
ların yüzde 23'ü her 
iki liderin de olası 
büyük koalisyonda 
başbakan olmaması 
gerektiği yönünde 
görüş bildirdiler. 
Başbakanlığın 
dönüşümlü olarak iki 
yıllığına her iki parti

"hayır" denilmesinin 
altında Türkiye 
karşıtlığının yattığını 
savunan gazete, 
"Avrupa halkları 
arasında var olan 
Türkiye karşıtlığı gün 
geçtikçe artıyor" diy
erek durumun 
Türkiye aleyhine 
geliştiğini yazdı.
La Repubblica, dün 
Strasbourg'da 
yapılan oylamanın 
Türkiye'nin , 
AB üyeliği karşısın
daki en büyük 
ennplin Islâm ve 
Hıristiyan âleminin 
bağdaşamaması, 
parlamenterlerin 
Müslüman 
Türkiye’yi aralarında 
görmek istememeleri 
olduğu yorumunu 
yaptı.

tarafından da yapıl
ması fikrine ise 
Almanların yüzde 
77'sinin karşı çıkıyor. 
Araştırma sonuçları
na göre halkın yüzde 
22'si Schröder ve 
Merkel'in dönüşümlü 
olarak başbakanlık 
yapmasını 
doğru buluyor.

BM'nin açıkladığı 
Dünya Yatırım 
Raporu'na göre 
Türkiye 2004 yılında 
çektiği yabancı 
yatırım miktarı 
sayesinde 22 sıra 
birden atladı ve 
57.'likten 35.'liğe 
yükseldi.
Birleşmiş Milletler 
Ticaret ve Kalkınma 
Konferansı'nın (UNC- 
TAD) Dünya Yatırım 
Raporu'na göre, 
Türkiye, geçen yıl 
çektiği 2.7 milyar 
dolar tutarındaki 
doğrudan yabancı 
yatırım miktarı ile 
57.'likten, 35,'liğe 
yükseldi. UNCTAD'ın 
"Dünya Yatırım 
Raporu 2005: 
Uluslarüstü Şirketler 
ve Araştırma ve 
Geliştirmenin 
Uluslararası Hale 
Gelmesi" başlıklı 
raporu, tüm dünya 
ile birlikte eş zamanlı 
olarak Türkiye'de de 
açıklandı.
Yabancı Sermaye 
Derneği (YASED) 
tarafından İstanbul'
da düzenlenen 
bir basın toplantısı 
ile duyurulan rapora 
göre, 2000 yılında 1.4 
trilyon dolar ile zirve 
yapan dünyadaki 
yabancı yatırım 
tutarı, 2001, 
2002 ve 2003'deki 
düşüşten sonra, 
2004'de yüzde 2 
artışla, 648 milyar 
dolar olarak gerçek
leşti. Gelişmekte 
olan ülkelere yapılan 
yatırımlar yüzde 40 
yükselerek, 
233 milyar dolara 
ulaştı. Gelişmiş 
ülkelerdeki doğrudan 
yabancı 
yatırımlar ise yüzde 
14 gerileyerek 380 
milyar dolara indi. 
Geçen yıl tüm doğru
dan yabancı yatırım
ların yaklaşık yüzde 
36'hk 
bölümü, gelişmekte 
olan ülkelere gitti. 
Doğrudan yabancı 
yatırımda en büyük 
artışı gösteren 10 
ekonomiden 
7'si gelişmekte olan 
veya geçiş dönemi 
ekonomileri olurken, 
en büyük 
10 düşüş ise 
gelişmiş ülkelerde 
gerçekleşti.
Doğrudan yabancı

yatırımları çeken ilk 
10 ülke ABD, 
İngiltere, Çin, 
Lüksemburg, 
Avustralya, Belçika, 
Hong Kong, Fransa, 
İspanya ve 
Brezilya olarak sıra
landı. ABD 95.9 mil
yar dolar ile ilk sırayı 
alırken, ikinci 
İngiltere'nin 
çektiği yabancı 
yatırım tutarı 78.4 
milyar dolar olarak 
belirlendi.
Çin ise 60.6 milyar 
dolar ile 3. sırayı aldı. 
-TÜRKİYE 22 SIRA 
YÜKSELDİ- 
Tûrkiye, 2004 yırında 
2 milyar 733 milyon 
dolarlık doğrudan 
yabancı yatırım tutarı 
ile listede 35. sıraya 
yükseldi. 2003 yılın
da 1 milyar 694 mily
on dolarla 57. sırada 
bulunan Türkiye, bu 
sonuçla 22 basamak 
ilerlemiş oldu.
Türkiye'de bu yılın ilk 
7 ayında 2 milyar 562 
milyon dolar 
tutarında doğrudan 
yabancı yatırım girişi 
gerçekleşti. Bu da 
2004 yılı toplamına 
yakın bir tutarı oluş
turuyor.
EN CAZİP 18. ÜLKE 
Dünyada doğrudan 
yabancı yatırımlar 
sıralamasında geçen 
yıl 22 basamak yük
selerek 35'liğe çıkan 
Türkiye, araştırma 
geliştirme (AR-GE) 
yatırımları açısından 
ise en cazip 18. ülke 
olarak gösterildi. 
Birleşmiş Milletler 
Ticaret ve Kalkınma 
Konferansı'nın (UNC- 
TAD) 
Dünya Yatırım 
Raporu'nda, 2003 
yılında hizmet sek
törü ön plana 
çıkarken, 2004 yılın
da AR-GE'ye odak
lanıldı.
YASED Genel 
Sekreteri Mustafa 
Alper'in sunuşuna 
göre, AR-GE 
yatırımları yoğun

rekabet nedeniyle 
maliyetlerin öne çık
masıyla 
gelişmekte olan 
ülkelere kaymaya 
başladı.
AR-GE yatırım
cılarının yüzde 
50'den fazlası Asya 
bölgesinde Çin, 
Hindistan ve 
Singapur'u tercih 
etti. Şirket yetkilileri 
ile yapılan 
anket çalışmasına 
göre, 2005-2009 
dönemi için en cazip 
muhtemel AR-GE 
lokasyonları, Çin, 
ABD, Hindistan, 
Japonya, Ingiltere, 
Rusya, Fransa, 
Almanya, Tayvan, 
Singapur olarak sıra
landı.
Türkiye, AR-GE 
yatırımları açısından 
en cazip ülkeler 
arasında 18. 
sırada gösterildi. 
Potansiyel aday 
ülkeler olarak Kore 
Cumhuriyeti, 
Singapur, Tayvan 
ve Vietnam'a dikkat 
çekildi.
Raporda, AR-GE 
yatırımcısı firmaların 
gelişmekte olan 
ülkeleri sadece iş 
gücü için değil, 
büyüme, uzmanlık 
kapasitesi ve yeni 
teknolojiler açısın
dan kilit kaynaklar 
olarak gördükleri 
kaydedildi.
Rapora göre, 
AR-GE yatırımların
da, düşük maliyet, 
geniş bir 
kalifiye çalışan 
havuzu ve daha 
düşük maliyet-daha 
çok yenilik 
aranıyor.
Çin, Rusya ve 
Hindistan'ın 
dünyadaki tüm 
teknik yüksekokul 
öğrencilerinin üçte 
birine sahip olduğu
na dikkat çekilirken, ı 
Türkiye'nin de bun
dan alması gereken 
dersleri bulunduğu 
vurgulandı.
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.UEFA’da tur arıyoruz «II
Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

UEFA Kupası 1. tur 
rövanş maçında 
Galatasaray, Tromso 
İL takımıyla İstan
bul'da, Beşiktaş da 
Malmö FF takımıyla 
Malmö'de karşı 
karşıya gelecek. 
Galatasaray, 
Norveç'in Tromsö 
takımıyla oynaya
cağı maçla Avrupa 
kupalarında 189. 
randevusuna çıka
cak.
Sarı-kırmızıhlar, 100 
yıllık tarihlerinde 
bugüne kadar 
Avrupa kupalarında 
yaptıkları 188

karşılaşmada 69 
galibiyet elde 
ederken, 72 karşılaş
mada yenildi.
"Cim Bom", Avrupa 
kupalarında 47 
maçta ise beraber
liği bozamadı.
Galatasaray, Avrupa 
kupalarında rakip 
fileleri oplam 240 
kez havalandırırken, 
kalesinde ise 274 
gol gördü.
Beşiktaş ise İsveç'in 
Malmö FF takımıyla 
yapacağı UEFA 
Kupası 1. tur ilk 
maçıyla birlikte 
Avrupa kupalarında

106. karşılaşmasına 
çıkacak.
"Kara Kartallar", 
bugüne dek 
Avrupa'da yaptığı 
105 maçta, 31 gali
biyet, 51 yenilgi, 23

de beraberlik aldı. 
Avrupa'da bugüne 
dek rakip fileleri 
toplam 117 kez 
havalandıran 
Beşiktaş, kalesinde 
ise 162 gol gördü.

Gökdeniz sezonu kapattı
Bahis skandahna 
adı karışan
Trabzonsporlu 
Gökdeniz Karadeniz 
10 ay, Ogün 
Temizkanoğlu ve 
Bayram 12 ay, 
Alişan Kandil ise 8 
ay spordan men 
aezası aldı. İşte 
diğer cezalar. 
Geçtiğimiz sezonun 
27'nci haftasında 
yapılan Akçaabat 
Sebatspor- 
Kayserispor Süper 
Lig maçı öncesinde 
yaşanan yasadışı 
bahis olayının ardın
dan, Futbol 
Federasyonu 
Profesyonel Futbol

Disiplin Kurulu, 
olaya adı karışan 
futbolculara 
ceza yağdırdı. 
PFDK, olayın başak- 
törlerinden olan ve 
bahis oynadığını iti
raf eden 
Trabzonsporlu 
Gökdeniz 
Karadeniz'e dünden 
itibaren geçerli 
olmak üzere 10 ay 
futboldan men ve 60 
bin YTL de para 
cezası verdi. 
Aynı davada, o 
dönemde Akçaabat 
Sebatspor'da 
oynayan eski milli 
futbolcu Ogün 
Temizkanoğlu'na da

12 ay müsabakalar
dan men cezası ver
ildi. Ayrıca Akçaabat 
Sebatsporlu diğer 
futbolcu Bayram da

12 ay men cezası 
aldı.
Alişan Kandil'in ise 
8 ay müsabakadan 
men cezası verildi.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 

meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 4013130

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ACINIR

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

Sevinilecek galibiyet
İlk maçta PSV Eindhoven Schalke’yi 

1-0 yenmiş puanını 3’e çıkartmıştı.
Fenerbahçe Milan’a yenilmiş, hiç 

puanı yoktu. Bu maç Fenerbahçe için 
ŞampiyonlarLig’inde var olma maçıydı.

Bu maçta 3 puan çok önemli 
Kadıköy PSV’yi ağırladı PSV’nin bu 
arenadan çıkması bana göre çok 
zordu.

Fenerbahçe 1978 yılında Avrupa 
Şampiyon kulüpler kupası 1. turunda 
PSV’yi 2-1 yenmiş, ancak rövanşta 6-1 
gibi bir skorla maçı kaybetmişti.

Fenerbahçe maça temkinli başladı. 
PSV’liler her yerde adam adama 
markajlı oynuyorlardı.

Zaman zaman PSV’lilerin yaptıkları 
atakları Fenerbahçe müdafası yerinde 
ve zamanında kesip takımı rahatlatıy
ordu.

Maç ortada oynanırken 40. dakikada 
Fenerbahçe’nin kazandığı penaltıyı 
Alex’ şahane vuruşuyla gole çevirdi.

Fenerbahçe üstün oynarken 42. 
dakikada Alex’in Selçuk’a attığı pası, 
Selçuk PSV takımının yan ağlarına 
taktı.

45. dakikada penaltıyı yapan PSV’li 
ikinci sarı kartı görünce kırmızı kartla 
oyun dışı kaldı.

PSV on kişi ilk yazı bu şekilde bitti.
Bu devrede Alex, Anelka, Selçuk ve 

Serkan takımın en iyilerindendi.
Nobre, biraz daha dikkatli olabilsey

di Fenerbahçe golü daha erken bula
bilirdi.

Volkan’ın ilk yarı takıma güven veren 
bir potre çizmesi dikkatten kaçmadı.

İkinci yarı Fenerbahçe istenilen 
daha iyi oynamaya başladı. Anelka, bir 
sağda bir solda birkaç defa getirip yap
tığı ortalardan Nobre istifade edemedi. 
Gene böyle bir akında Anelka’nın 
getirip yaptığı ortaya Alex’in kalecinin 
boş bıraktığı köşeye kafayla attığı top 
Fenerbahçe’nin ikinci golü oldu.

Sağ tarafta Serkan, bu formuyla Milli 
Takıma aday olduğunu gösterdi. Sağ 
kulvarı bir geride, bir ileride en iyi şek
ilde ye-rine getirdi.

Sahada sadece Fenerbahçe yoktu. 
Onu en iyi şekilde destekleyen süper 
bir taraftar vardı.

Evet Fenerbahçe bütün hatalarıyla 
en iyi şekilde üstüne düşen görevi 
yaptı.

İli top çevirme, iyi pas, sağ ve sol
kulvarı çok
Fenerbahçe’nin

iyi kullanmaları 
şemdiye kadar

oynamış olduğu futbolun en iyisini 
oynadı.

Fenerbahçe, 2-0 galibiyetiyle devam 
ederken Nobre çıkıtı, yerine Mahmut 
Yozgatılı girdi.

Alex 90+2 ‘de Fenerbahçe nin 
3. golünü attı. 5

Bu dakikada Alex çıktı yerine Kemal 
girdi. Evet Fenerbançe isteniyen fut
bolu gösterdi. >.

Bütün takım futbolcu,arınl gönülden 
kutlamak lazım.
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Çocuğunuz okula alışamadıysa dikkat!
Gerçi okullar başlayalı 
iki hafta oldu ama, 
bazı çocuklar hala 
okula gitmemekte 
direniyor olabilir. Eğer 
bu, sizin çocuğunuz 
için de bir problemse, 
pedagog Melda 
Alantar'ın sözlerine 
kulak verin. 
Araştırmalar, okul 
çağındaki her 10 
çocuktan 3’ünün okula 
giderken huzursuz- 
landığını, sorun 
yaşadığını ve gitmek 
istemediğini gösteriy
or. Okulu reddeden ve 
gitmek istemeyen 
çocukların genellikle 
anne ve babayla yakın 
ilişkiler içerisinde 
olan, endişe ve korku 
yaşayan çocuklar 
olduğunu belirten 
uzmanlar, okulun ilk 
günlerinde alınacak 
küçük önlemler ile bu 
sorunların giderilebile
ceğini söylüyor.
Memorial Hastanesi 
Çocuk ve Ergen Ruh 
Sağlığı Bölümünden 
Pedagog Melda 
Alantar, çocukların 
neden okul fobisi 
yaşadığını anlattı:

"Genellikle okulu red
deden öğrenciler anne 
ve babalarıyla yakın 
ilişki içinde olan, 
endişe ve korku 
yaşayan çocuklardır. 
Okul başarısı veya 
sosyal ilişkiler 
konusunda sorunlar 
yaşayan çocuklar 
okula gitmeyi red
dedebilirler. Pek çok 
çocuk okul ortamında 
aşağılanma, dışlanma, 
zorbalık gibi durumlar
la karşılaşıyor. Bazı 
çocuklar ise televizy
on izleyerek, oyun 
oynayarak eğlenceli 
zaman geçirdikleri için 
evde kalmayı tercih 
ederler. Eğitim 
kademeleri arasında 
geçiş yapan çocuk ve 
ergenler ( örneğin 
ilköğretimden liseye 
geçiş yapan öğrenciler 
) de yoğun stres 
yaşayabilirler. Tüm bu 
etmenler okulu reddet
menin ortaya çık
masında etkili olur." 
Müdahale edilmediği 

taktirde okul reddet
menin sonuçları ne 
olur ?
Araştırmalara göre

okul fobisi müdahale 
edilmediği taktirde 
kronik okulu reddetme 
sorununa dönüşebiliy
or. Kronik okulu red
detme sorunu ise, aile 
içinde huzursuzluğun 
yanı sıra akademik 
başarısızlığa, okula 
uyumsuzluğa, yetersiz 
akran ilişkilerinin 
ortaya çıkmasına 
neden oluyor. Yetişkin 
dönemde de yüksek 
okul ya da iş ortamına 
uyum sağlayamama, 
panik atak, psikolojik 
ve psikiyatrik sorun
lara yol açabiliyor. 
Anne-babalar ve 
öğretmenler neler yap
malı ?
'Okul olgunluğu'nun 
çocuğun bedensel, 
duygusal, zihinsel ve 
sosyal anlamda okula 
hazır olması anlamına 
geldiğini belirten 
Pedagog Melda 
Alantar, anne, baba ve 
öğretmenlere düşen 
görevleri sıraladı: 
Yetişkinler çocuğun 
güçlü yönlerini fark 
etmeli ve ona bu özel
liklerini kullanması 
için destek olmahdır- 

lar. Anne-babanın en 
önemli görevlerinden 
biri de çocuklarına 
bağımsızlığa ulaş
malarında yardımcı ve 
yol gösterici olmaktır. 
Anaokuluna ilk kez 
giden çocuğun ailesi 
ayrılık sahnesini kısa 
tutmalı, onu sevdiğini 
söyleyip okulda mutlu 
ve güvende olduğunu 
belirtmeli ve gün 
sonunda onu gelip 
alacaklarını söyleme
lidir.
Özellikle lise döne
minde okul seçiminde 
çocuğun görüşü alın
malı, ilgi ve yetenek
leri göz önünde bulun
durulmalıdır.
Okul açılmadan önce 
yapılan alışverişlerde 
çocuğun da bulun
ması, gerekli 
malzemelerin alın
masında öğrenciye 
seçim yapma hakkının 
tanınması onun süreç 
içinde etkin olarak yer 
almasını sağlar.
Aile öğrenmenin ve 
okulun önemli 
olduğunu çocuğa 
belirtmelidir. Okulun 
açılış törenine aile

bireylerinin de katıl
ması çocuğu rahat
latır.
Öğrenci baş ve karın 
ağrısı, mide bulantısı 
gibi fiziksel rahatsı
zlıklar nedeniyle okula 
gitmeyi reddediyorsa, 
öncelikle çocuk 
hastalıkları uzmanı 
tarafından muayene 
edilmelidir. Eğer okula 
gitmesini engelleyen 
tıbbi bir rahatsızlık 
yoksa, çocuk okula 
devam etmelidir.
Anne-baba sabırlı 
davranmalı, anlayış 
göstererek çocukla 
konuşmalı ve okula 
gitmeyi neden reddet
tiğini araştırmalıdır.
Öğrenci sınav endişe
si, arkadaşlarının ken- 
dişiyle alay etmesi 
gibi belirgin bir sorun
dan söz ediyorsa aile 
ivedilikle öğretmen ve 
okul psikologu ile 
konuşarak sorunu 
çözebilmek için birlik
te uygun bir plan 
geliştirmelidir.
Evde kalmak isteyen 
çocuğun televizyon 
izleme, oyun oynama 
gibi etkinlikleri kısıtla-

narak, okula gitmenin 
evde kalmaktan daha 
eğlenceli olduğu gös
terilmelidir.
Öğretmenler destek
leyici, sevgi dolu, 
etkin olarak düzenlen- i 
miş sınıf ortamı 
yaratarak, ailesinden ./ 
ayrılmayı istemeyen 
çocuğu kapıda karşıla- s 
yarak, küçük çocuklar 
için çıkartma ve benz
er küçük hediyeleri * ] 
kullanarak, sorunun . j 
çözümüne katkıda > J 

bulunabilirler.

Bebeklerde göbek bakımı nasıl olmalı? $///? KÖŞESİ
Demir Ali Baydar

Bebek yaşama 
annesinden kendisine 
uzanan göbek kor
donuyla bağlıdır.
Rahim içerisindeki 9 
ay boyunca bebek 
gıdasını bu kordon 
içindeki kan damar
larından alır. Bununla 
beraber, bu kordon, 
artık gerek duyul
madığı için ayrılır. 
Doğum sonrasında, 
bebeğin anne ile 
bağlantısını sağlayan 
göbek kordonu, yak
laşık 5 cm mesafeden 
göbek klembi ile 
bağlanarak kesilir. 
Geriye kalan, yaklaşık 
2.5 cm. boyunda,

I bebeğin vücuduna 
I çok yakın bir parçadır.

Bu kordon zamanla 
kurur ve gövdeden 
ayrılır. Uygun bakım 
ile bir hafta gibi bir 
sürede, bu parça 
kurur ve düşer. Bazı 
bebeklerde, kordonun 
düşmesi 12-15 gün 
sürebilir.
Yeni doğan bebeğin 
göbeğinin erken yada 
geç düşmesi de sorun 

olabilir. Bir haftadan 
önce göbek düşerse 
göbekten kaynaklan
abilecek enfeksiyonlar 
(yenidoğan tetanozu, 
sepsis) bakımından 
dikkat edilmesi 
gerekir. 15 günden 
sonra hala düşmeme
si ise göbeğin çok 
temiz tutulduğu veya 
mikrop öldürücü 
tozlar kullanıldığı 
hallerde olur. 
Göbek bakımı 
konusunda farklı 
görüşler vardır. 
Bebeklerde alkol, 
betadine, battigon 
gibi antiseptik ilaçlar
la göbek bakımının 
gereksiz olduğunu 
savunan görüşler 
bildirilmektedir. İdeali 
göbek kordonuna 
düşene kadar günde 
bir kez %70'lik alkol 
ile yapılan pan
sumandır. Doğumdan 
sonraki ilk göbek 
bakımından sonra 
özel steril gaz bezi 
veya evde yapılmış, 
kaynatılarak yıkanmış 
ve ütülenmiş bir bezle

sarılarak kuru tutul
ması göbeğin 
zamanında düşmesini 
sağlayacaktır. Göbeği 
temizlerken, göbek 
kordonu çıkıntısını 
inciltmeden tutarak 
göbeğin etrafından 
çıkıntıya doğru temiz
leyiniz. Bu şekilde, 
hem bu bölge temiz 
tutulmuş olacak, hem 
de enfeksiyon tehlike
si ortadan kaldırılmış 
olacaktır.
Bu amaçla kullanılan 
ilaçlar ciltte tahriş 
yapabileceğinden ilacı 
lütfen sadece göbek 
kordonuna sürünüz 
ve cildine fazla 
bulaştırmayınız. 
Ayrıca , alkol ciltten 
emilerek bebeğin kan 

şekerinin düşmesine 
sebep olabilir.
Betadine solüsyonları 
ise iyot içerdikleri için 
tiroid bezini uyarabilir. 
Bir kulak temizleme 
çubuğu, ilacı göbek 
kordonuna daha kon- 
tollü olarak sürmenize 
yardımcı olabilir.
Göbek kordonu kuru 
tutulmalıdır. Bebeğin 
bezini değiştirirken, 
bezin göbek üzerine 
gelecek şekilde kap
atılmamasına dikkat 
edilmelidir.
Bu şekilde göbek 
kuru tutulabilir.
Alt bezinin göbeğin 
altından bağlanması 
ve böylece kirlen
mesinin engellenmesi 
gerekir.

Kanadı Kırık Kuşa Dönersin I

Dolu dizgin koşan taylar gibisin
Güldür güldür akan çaylar gibisin I 
Sen şimdi baharda aylar gibisin 

Geçer o mevsimler kışa dönersin I

Hep dmdiiz değildir çıktığn yollar j 
Neler çalar neler şu zalim yıllar 
Tutmaz olur dizler, yorulur kollar I 
Kanatları kırık kuşa dönersin

Can verdiğin canan bakmaz sözüne 1
Gün gelir bir tokat yersin yüzüne 11 
Acılar içinden taşar gözüne 
Yağmurda ıslanan taşlargibisin

İçimde çıkarsa kanayan çıban

Çare bulamazsın yarılır taban ı 
Derman sultan olur, sen ise çoban I j 
Uykunda gördüğün düşe dönersin ;

f- _—pJ
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Charlie Chaplin'in 
damadı ortalığı karıştırdı

Dünya sinema tari
hinin unutulmaz yıldı
zlarından Charlie 
Chaplin'in torunu ünlü 
model Kiera 
Chaplin'in nişanlısı 
Alede Basseville,

I Antalya'da katıldığı bir 
partide ortalığı bir
birine kattı.
Chapline ile tartış
masının ardından 
gece boyunca içki 
içen Basseville, kendi
sine soru sormak 
isteyen basın mensu
plarına da hakaret etti. 
42. Antalya Altın 
Portakal Film Festivali 
kapsamında, dedesi 
onuruna düzenlenen 
'Charlie Chaplin 
Ğecesi'ne katılmak 
için kente gelen ve 
Amerikan basınının 
dünyanın en güzel 7 
kadını arasında gös
terdiği Kiera Chaplin,- 
nişanlısı Alede 
Basseville ile birlikte 
Riva Diva Hotel'de 
düzenlenen partiye 
katıldı. Otelin havuz

sempatik tavırları ile 
dikkat çekeri Kiera 
Chaplin'e büyük ilgi 
gösterirken, 
Basseville ise organi
zatörlerle tartışmaya 
devam etti. Israrla par
tiden ayrılmak iste
diğini söyleyen 
Basseville, partinin 
yapıldığı havuz başın
daki tribünlere otu
rarak gece boyunca 
içki ve sigara içerken, 
nişanlısı Kiera Chaplin 

ise konuklarla sohbet 
etti. Yaklaşık 1 saat 
partide kalan çift, 
ayrılırken de tartııştı. 
Sinirli tavırları ile 
dikkat çeken 
Bassevilla, otelin 
önünde kendisine 
soru sormak isteyen 
basın mensuplarının 
mikrofonlarını eliyle 
engelleyerek, hakaret 
etti. Çift daha sonra 
bir minibüse binerek 
otelden ayrıldı.

■

İnek yarışması Bursa’yı 
arenaya çevirdi ]

Bursa'da Tarım 
Bakanı Mehdi Eker'in 
de izlediği Türkiye 
1. Döl Kontrolü - 
Türk Boğaları
Bursa Yarışması ve 

5. Damızlık İnek
Yarışması'nda 
İspanyol arenalarına 
benzer görüntüler 
yaşandı.
Büyükbaş hayvan

lardan bazıları jüri 
ve Bakan Eker'in 
önünden geçtikleri 
esnada huysuzlanıp, 
seyircilerin arasına 
kaçtı. Heyecanlı 
anların yaşandığı 
yarışmada, birinci 
olan büyükbaş hay
vanın sahibine 
bin YTL ödül verildi. 
Bakan Mehdi Eker, 
Tüyap Fuar Alam'nda 
Tarım Bakanlığı 
tarafından düzenle
nen 'Tarım,

Hayvancılık, 
Fidancılık, 
Tavukçuluk Fuarı' ile 
Bursa Süt 
Endüstrisi Fuarı" 
açılış töreninin 
ardından Döl 
Kontrolü Türk 
Boğaları ve Damızlık 
İnek Yarışması'm 
izledi. Burada seyir
cilerin çokluğu 
nedeniyle huysu- 
zlaşan inekler sahip
lerine zor anlar 
yaşattı.

Bazıları bağlı 
oldukları halatları ’ 
kopardı bazıları da i 
güçlükle zaptedildi.». 
Yarışmanın sonunc^l 
Baran isimli | 
büyükbaş hayvanın' 
sahibi Osman Nuri 
Aslan, Bakan Eker i 
tarafından bin YTL 
ile ödüllendirildi.
Yarışmada ikinci veı 
üçüncülüğü 
Karacabey'den Neca 
Deveci'nin büyükbaş 
hayvanları kazandı.

0-13 VRŞ ÇOCUK 
GİVİMİNDC 

RRRDIĞINIZ HCRŞCV! 
DENEYİMLİ BAYAN TEZGAHTAA 

ALINACAKTIR.
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(Bahkpazarı Cami karşısı) 
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