
İhaleye, Bursa’dan iki firma katılırken, Gemlik’ten katılan olmadı

Yeni Çarşı Projesi ihale edildi
Gemlik'e kazandırılacak cazibe merkezi için proje ihalesi dün yapıldı.Belediye İhale Odası’nda yapılan proje ihalesine iki 
ürma katılarak, tekliflerini verdiler.Verilen teklifleri değerlendirecek olan İhale Komisyonu sonucu 5 gün içinde açıklayacak, 
lamlik'ten hiçbir proje firmasının katılmadığı ihaleye Bursa’dan gelen iki firma teklif vererek katılması dikkat çekti.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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Bursa’daki liselerde 
korkutan gerçek

Bursa'da İl Sağlık Müdürlüğü Ruh 
Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından 
ilköğretim ve lise öğrencileri arasın
da yapılan bir araştırmada, gençler 
arasında sigara ve alkol kullanımının 
yaygın olduğu ortaya çıktı. Öğrenci
lerin yüzde 38.8’in in alkollü içki, 
yüzde 5’in in uyuşturucu kullandığı 
saptandı. Haberi sayfa 6’da

Umurbey Belediyesini ziyaret eden Bursa milletvekiline sulama projesi'anlatıldı

AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu ve Gemlik İlçe yöneticileri, 
Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’den ‘Umurbey Bölgesi 
Sulama Suyu Projesi’ hakkında bilgi aldı. Projeyi dinleyen Anbarcıoğlu, 
ANAP’h Belediye Başkanına sonuna kadar destek olacağı sözünü verdi.

PBJ Kadri GÜLER 
g kadri_guler@hotmail.com

Su projesine destek
Umurbey Belediyesi’nin 2002 yılında Devlet 

'İ Su İşleri Bursa Bölge Müdürlüğü ile birlikte 
başlattıkları “Sulama Suyu Projesi”nin birinci 

^..basamağını oluşturan çalışmalar geçtiğimiz yıl 
I bitirilerek hizmete sokulmuştu.

İznik Gölünden Sunğipek Fabrikası’na 
gelen suyun bir bölümü, pompalarla Umurbey 

«4 altındaki Halilbey Çeşmesi Mevkiine kadar 
J getirilip, buraya yapılan bir havuza pompa- 

■ (andı.
Umurbey’liler iki yıldır bu havuzdan trak- 

I törü 500 bin liraya su alıp zeytinliklerini sulu 
B yortar.

Projenin ikinci ayağında, beldenin üstlerine 
4 yapılacak büyük ikinci havuza su pom- 

1 palanacak. Su buradan zeytinliklere borülarla 
. ulaşarak, ürünün rekolte ve veriminin artması

na sağlanacak.
Projenin ikinci ayağının tutarı 1 trilyon lira.
Bu bölgemizin en tutarlı ve yararlı proje

sidir.
AKP Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu' 

dün İlçe Başkanı Enver Şahin ve arkadaşlarıy
la Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güleri ziyaret ederek, makamında proje ile 
bilgi aldı.

Aklın yolu birdir.
Anbarcıoğlu, projeden sonra belde 

Belediye Başkanı başka partili de olsa destek 
sözü vermiş. Doğru olanı yapmış.

Bir verip, 15 alınacak bir projeye köstek 
değil, destek verilmeli.

Yapılan da bu. Bravo.

AKP Bursa 
Milletvekili Faruk 
Anbarcıoğlu 
proje konusunda 
destek için 
Devlet Su İşleri 
Genel Müdürünü 
telefonla arayarak, 
randevu istedi. 
Önümüzdeki 
günlerde, AKP 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin ve 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Ankara’ya 
giderek, destek 
arayışlarını 
sürdürecekler.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Büyükşehir UKM yetkilileriyle görüştü

S plaka denetimleri durduruldu
Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin, 
Serbest Bölge çevresinde yağtığı 
S plaka denetimleri şimdilik durduruldu. 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un

Büyükşehir UKM yetkilileri ile görüştüğünü 
belirterek, sorunların önümüzdeki günlerde 
çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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. W: i f Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Memleket meseleleri...
Yıllardan beri çeşitli ortamlarda 

ülkenin meselelerine hal çaresi bulmak 
için çabalar dururuz.

Ancak bizim gayretimize rağmen 
memleket bir türlü istediğimiz gibi olmaz.

Bunun bir nedeni olmalı aslında..
Çünkü yurttaşları memleket meselele 

rine bu kadar duyarlı, siyaset bilgisi yük
sek, çözüm önerileri dehşet verici olan 
bir ülke nasıl olur da ilerlemez.

Bu işin içinde bir iş var. 
Ama ne?
Ortadoğu...
Büyük bir zenginliğe sahip.
Nüfus potansiyeli de yüksek.
Türkiye’de Ortadoğu’da köprü konu

munda bir yerde..
Asya ile Avrupa’nın tam da birleşme 

noktasında..
Coğrafi açıdan önemli..
Konumu stratejik.
Yer altı ve üstü zenginlikleri de var..
O halde niye ilerlemiyor.
Örneğin aşağılarda bir yerde bulunan 

İsrail hem de çölün ortasında zengin
liğine zenginlik katarken..

Yıllarca süren Filistin itişmesine rağ
men..

Valla ben bu. işin içinde bir çapanoğlu 
arıyorum.

Bu güzel yurdu sürekli bacağından 
çeken, azıcık yükseldi mi kafasına vuran 
bir güç var..

Ama bu güç dışarıda falan değil.. 
İçimizde..
Hem de taa derinliğimizde..
Çünkü içeride bir sorun olmasa dışarı

dakiler bir iki hamle yaparlar.
Sonuç alamayınca vazgeçerler. 
Tarihde bunun örnekleri çok.
Ne zaman ki devlet çok güçlü..
İç barışı sağlamış.
Dışarıdakilerin gıkı çıkmamış.
Ne zamanki, devlet zayıflamış. 
İçeride halk birbirine düşmüş. 
Dışarıdakiler tepesine binmiş. 
İşi bitirmiş.
O halde çok okuyacağız çok.
O halde çok uyanık olacağız çok..
O halde çok çalışacağız çok.
O halde işimize bakacağız işimize..
Yani diyorum ki 3 Ekim’de alınacak 

karar bizim sonumuz falan değil.
Geleceğimiz de değil.
Bu ülkenin geleceği doğrudan insan 

yapısının kalitesiyle ilişkilidir.
Ve hedef doğru konup halka da doğru 

bilgi aktarılmalıdır.
Türkiye’nin birinci hedefi Avrupa 

Birliği’ne girmek değil, sosyo-ekonomik 
yapısını sağlamlaştırmaktır.

Eğitim düzeyini yükseltmektir. 
Sağlıklı bir toplum olmaktır. 
Namerde muhtaç, olmadan yaşamaktır. 
Gerisi olsa da olur olmasa da..

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Büyükşehir UKM yetkilileriyle görüştü

S plaka denetimleri ılrtnılılıı
Seyfettin ŞEKERŞÖZ 

Büyükşehir Belediyesi 
zabıta ekiplerinin, 
Serbest Bölge 
çevresinde yaptıkları 
S plaka denetimleri 
şimdilik durduruldu. 
Bir süredir yapılan 
operasyonlarda, 
S plakası taşımayan 
minibüsler 
servisten men 
edilerek ceza 
uygulaması 
yapılıyordu. 
Önceki gün, 
Serbest Bölge önünde 
yapılan denetimlerde 
11 adet minibüs 
hakkında tutanak
tutularak otoparka 
çekilmişti.
Büyükşehir UKM
yetkilileriyle görüşen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
uygulamaları şimdilik 
durduklarını belirtti. 
Sorunun önümüzdeki 
günlerde mutlaka 
çözüme kavuşturul

■ESSi ı

Önceki gün, Serbest Bölge önünde yapılan denetimlerde 11 adet 
minibüs hakkında tutanak tutularak otoparka çekilmişti. Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, denetimlerin durdurulduğunu açıkladı.

ması gerektiğini de 
söyleyen Başkan 
Turgut, "Büyükşehir 
ile görüşmelerde 
bulunarak soruna 
çözüm arayacağız, 
ancak şimdilik

durduruldu" 
açıklamasını yaptı. 
Servisten men edilen 
araç sahipleri, önceki 
gün, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u, 
Emniyet Müdürü Ali

Kemal Kurt ve AK 
Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin’i 
ziyaret ederek, 
sorunlarını dile 
getirip, destek 
istemişlerdi.

Kanalizasyon ve içme suyu 
proje ihalesi yapıldı

Seyfettin ŞEKERŞÖZ

Gemlik, Küçük 
Kumla ve Umurbey'in 
uzun yıllardır 
çözülemeyen sorunu 
için ihale yapıldı. 
Dün BUSKİ'de 
yapılan proje 
ihalesinde 
Gemlik,

Küçük Kumla ve 
Umurbey'in 
kanalizasyon ve 
içme suyu proje 
ihalesi yapılarak, 
ilk adım atıldı?
Uzun yıllar 
bölgenin ihtiyacını 
karşılayacak olan 
iki proje için

açılan ihalenin 
sonucunda 
hazırlanacak 
projeler 
değerlendirilerek, 
bu kez yapım 
ihalesine gidilecek. 
Gemlik'in 
Büyükşehir 
sınırlarına dahil

edilmesinin 
ardından beklenen 
hizmetlerin 
yapılması yönünde 
ilk adımların 
atıldığı gözlenirken, 
çalışmaların 
2005 yılı içinde 
tamamlanması 
bekleniyor.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle iş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 * GEMLİK
Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0,537) 933 25 26

SATILIK MAZİ
Manastır üstü Mersini Boğaz Mevkii 

32.300 metrekare arazi saükktır. 
GSM: (0.532) 412 79 52 j
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Umurbey Belediyesini ziyaret eden Bursa milletvekiline sulama projesi anlatıldı

^Sulama suyuna
AKP’den destek

Seyfettin ŞEKERSÖZ 500 milyar liralık ÇALIŞANA yaptığı telefon
destekle sulama HER ZAMAN görüşmeleri
suyunun en DESTEK VERİRİZ sonucunda,
yüksek tepeye Halk için çalışan DSİ Genel
çıkarılabileceğini her yere destek Müdürü ile
söyleyen Güler, vereceklerinin randevu
sulamalı tarıma belirten AK Parti alınarak
geçildiğinde İlçe Başkanı görüşeceklerini
verimin yüzde Enver Şahin, söyledi, <
300 artacağını başarılı çalış Önümüzdeki
söyledi. malarıyla örnek hafta sonunda
Umurbey bir idareci olan Başkan Gület
Bölgesi’nde Başkan Güler'in ile birlikte
yaklaşık 500 bin yaptıklarını Ankara'ya
zeytin ağacının taktir ettiklerini gitmesi
bulunduğunu belirterek, sula planlanan
belirten Güler, ma suyu projesi AK Parti
130 metrelik için de destek İlçe Başkanı
kısma vereceklerini Enver Şahin,
götürülecek söyledi. “Umurbey
suyla geçecekleri Belediye Sulama Suyu
sulu tarımın yöre makamında Projesi” için bir
halkına yılda yaklaşık bir dizi görüşme
15 trilyon lira saat kalan lerde bulunarak,
gelir getireceğini Milletvekili destek
anlattı. Anbarcıoğlu, arayacaklar.

Projesi 21 
Ekim 2002 tari
hinde hazırla
narak Devlet Su 
İşleri tarafından 
onaylanan 
“Umurbey 
Bölgesi Sulama 
Suyu Projesi”ne 
AK Partiden 
yardım 
desteği geldi. 
Dün, Umurbey 
Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'i 
ziyaret eden 
AK Partr Bursa 
Milletvekili 
Faruk 
Anbarcıoğlu 
ile İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
proje hakkında 
bilgi aldılar. 
Bilgisayar 
üzerinde 
geniş bilgi veren 
Başkan Güler, 
projenin ilk 
basamağı olan 
kısmının kendi 
imkanlarıyla 
yapıldığını, 
kalan bölümü 
içinde 1 trilyon 
742 milyar 
liraya ihtiyaç 
duyulduğunu 
söyledi.
İlk etapta proje 
ye sağlanacak

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

SAÇMALIKSA!!!
İçimden geldiği gibi yazmadığım anlar sahtekarlık yapıyormuş duy

gusuna kapılırım. Saçmalamak..
Bu konuda üstüme yok... Her şeyi altüst edercesine..
Neyzen sağ olsa, beni ‘yok ederdi’..
Zira fıkralarını anlatırken, Neyzen’in fıkralarına değil de, bana güler

ler...
En önemli yerinde unutuveririm.. Şaşırır kalırım..
Uydurmaya çalışma gibi gayretler, nafile!..
Bir sözcüğün günlerce peşinden koştuğum olur. >
Buldum mu, o sözcüğü hiçbir yerlere sığdıramamanın sancısı 

başlar..
Bir sözcüğü yakaladım mı, tepinirim ...
İşte o anlarda ıslıkla şarkıları ıskalarım!..
Kovalama başlar..
TDK ihanet değildir amacım, bir de kendi türettiğim sözcüleri seve 

rim..
Severim, bana aittir... O BENİM BENİMDİR..
ANCAK! Nalet!...
Bir yazın dostunu öyle sevdim ki, sanal olduğunu unuttum da, bir 

gün ona ‘nalet’ deyiverdim..
Oysa bu benim yitirdiğim dostuma söylediğim sözcüktü..
Onu özlediğimde, burnumun direği sızladığında... Naletim derdim...
Sanal ya !.. Üşenmemiş, TDK sözlüğünde aramış, bulamayınca 

bozuluvermiş..“TDK olmayan sözcükleri bana kullanma dostu ”..
İyi... Ne soğuk bir sözcük, anlamı olumlu olsa da.. İyi... Sevmedim 

bu sözcüğü yalnızlığında.. Dostum ünlem... Ne çabuk da dost oluverir
ler..

Dostum sözünün de içini boşaltılar ya... Şimdi de buna taktım..
Sözcüklerin peşinde koşmayı severim... Dedim ya... Onlarla 

sevişmeyi, kavga etmeyi, ‘pişti’ oynamayı da.. DÜZ insan!.. Şu mimik 
sizler grubunda kiler de öyle.. Durgun deniz gibidirler. Bir aynanın yan
sıması gibi dururlar, sadece...

Oysa kırık aynadaki yüzler, caziptir!..
Nasıl becerirler bilmem, mimiksiz konuşmayı..
Ben ise, göz, kaş, dudak mimikleri yetmezmiş gibi, ellerimle de 

konuşurum. O nedenle kırışıklıklarımı da severim..
Gevezeleri sevmem; yalancıdırlar.
Dalgalı denize bayılırım... Hele ki, dalgaların çakıl taşlarını çektiği o 

sesler dünyanın en güzel melodisini kulağıma taşır.
Kumlu denizden nefret etmem ama sevmem de..
Deniz dediğin taşlık, kayalık olmalı.. Balığıyla, yosunuyla, 

denizanasıyla..
Denizin anası olur mu, var.. Hele bir çarpsın olmadık yerinize de 

görün...
Şezlong denilen o sandalyeyi de sevmem..
Çakıl taşlarına yayacaksın havlunu, batacak tüm çakıllar her bir ye 

rine...
Yosunlara bayılırım.. Onlara basmak en büyük zevkim..
Denizi çook severim, kızımın adı da Deniz.. Bir de Deniz Gezmiş’!.
Güneşin doğuşunu da batışını da severim..
Yıldızlar... Her gece 9 yıldız sayıp yattığım çocukluğum aklıma gelir; 

beni sevecek (nedense benim seveceğim değil) adamı düşümde göre
ceğime inandığım yıllar.

Bir yaz akşamı, balkon ışığına sarkan o kör uçan koca böcekler yok 
mu? Bir duble içeceğim rakımın içine ederler. Ya da okuduğum kitaba.

Sivri sineğe tahammülüm yoktur, arı ise en büyük korkum! (Alerjim 
var) Horozların sesiyle uyanmayı severim.. Ancak, yoluma çıkmamalı.. 
Kafamı deldikleri aklıma gelir.. Karafatmanın her türünden nefret ede 
rim!..

Kuduz yarasaları hiçççç sevmem!.. Onlar karafatmaların gece 
yüzüdür, erkeğidir..Dağınıklığa bayılırım..

Temmuzu sevmem... Sıcak.. Ağustos’u da; belirsiz bir mevsimdir.. 
İlkbahara bayılırım.. Yağmur sayesinde, buluta nanik yaparım ... Çatlatır 
ya bulutu!.. Bir çok şair sonbaharı ayrılıklar, hüzünler, acılarla dile 
getirirler..

Hadiii.. Ayrılıklar, hüzünler, acılarla beslenmenin keyfini almak 
lazım !..

Sonbahar... sAğaçların soyunduğu , san yapraklarının doğaya renk 
kattığı mevsim... Çıplaklık... Son yaprakların düşüş anı.. Hışırtılar... 
Pişti... Bu ne şimdi, ‘saçmaladım yahu’... Saçmaladım...

Şöyle edebiyata imzasını atanlar bir bakın, saçmalamayan var mı?
Einstein’in dil çıkaran fotoğrafı bile yeter..
Felsefe dünyasının Chopin’i olarak nitelenen Nietzshe,saldırmadığı 

alan var mı? Ya yaşamı..
Fenerle insan arayan Diojen...
Hamsun, açlığın filozofu.,
Dostoyevski, budalanın babası...
Filozof Çetin Altan, hala saçmalayanlann önünde..
Evi tabut olan alkolik Neyzen...
Azin Nesin, Türk insanının yüzde 6O’ı geri zekalı diyen..
İlk anda aklıma gelenler...



1 Ekim 2005 Cumartesi Sayfa 4

Teknosistem Mühendislik açıldı
Teknosistem Mühendislik’in dün yapılan açılışına, 

AKP Bursa Milletvekilleri Faruk Anbarcıoğlu ve 
Zafer Hıdıroğlu’da katıldı

Seyfettin SEKERSÖZ

Alarko Yetkili Satıcısı 
Teknosistem 
Mühendislik 
Balıkpazan 2 Nolu 
Cadde üzerini»? 
açıldı.
Müdürlüğünü AKP İl 
Genel Meclis Üyesi 

ve Diş Hekimi Oktay 
Kahveci'nin eşi 
Makine Mühendisi 
Safiye Kahveci'nin 
yaptığı Alarko 
ürünleri satış yerinin 
açılışına çok sayıda 
siyasetçi katıldı. 
AK Parti Bursa 
Milletvekilleri Faruk

Anbarcıoğlu ile Zafer 
Hıdıroğlu ve 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü İbrahim 
Ay, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, AK 
Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
yönetim kurulu 

üyeleri, İl Genel 
Meclis ve Belediye 
Meclis Üyeleri ile 
Alarko Marmara 
Bölge Müdürü 
İbrahim Biner ve 
Satış Müdürü Tuncer 
Kültür katıldı.
Açılış kurdelesini 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
birlikte kesen 
Milletvekilleri 
Gemlik'in diğer 
ilçelerden önce 
kullanacağı

ENEN BahMatato’M
Balık tutma zevkini

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları
' İp^ğ
* Fanya

Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
✓ Kürek
* Çapa 
✓ Macun
✓ Galvenizli çivi

TMC sintine pompası

' v diğer mahemeler ile ki’jnetini’Jep:

bizimle yaşayın..

■Srkajrj
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Altın Düğme 
hizmete açıldı

Seyfettin SEKERSÖZ

Özellikle bayanların 
ilgi gösterdiği 
malzemelerin 
satıldığı Altın Düğme 
işyeri açıldı.
Elif ve Hüseyin 
Şençiftinin açtığı 
işyerinin açılış 
kurdelesini, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Osmaniye Mahallesi 
eski Muhtarı 
Ahmet Hocaoğlu ile 
birlikte kestiler. 
Gemlik'in her geçen 
gün geliştiğinin 
en büyük örneğinin 
ara sokaklarda 
dahi işyeri açılması 
olduğunu söyleyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
işyeri sahiplerine 
bol kazanç diledi. 
Altın Düğme 
işyerinde düğme, 
ahşap ürünler,
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İbrahim Talan, yeniden
başkan adayı olabilecek
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Çıkarılmak istenen 
yasa ile yeniden 
başkan adaylığı 
tehlikeye giren 
Gemlik Muhtelif 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan'a, 
Anayasa 
Mahkemesi'nden 
müjdeli haber çıktı. 
Dün toplanan 
Anayasa Mahkemesi 
üyeleri geriye 
dönük hakların 
yok edilemeyeceği 
kararını oy 
birliği ile verdi. 
Yasanın çıkması 
durumunda ancak 
ileriye dönük 
uygulanabilecek 
bir karar olarak 
değerlendiren 
Anayasa Mahkemesi

bir süredir kamu 
oyünu meşgul eden 
konuya son 
noktayı koydu. 
Önümüzdeki iki ay 
içinde seçim 
hazırlığına giren 
Gemlik Muhtelif

Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
Başkanı İbrahim 
Talan yeniden 
başkan 
adayı olabilecek. 
Anayasa 
Mahkemesi'nin

Konteynerler temizleniyor
Mahalle aralarında 
bulunan çöp kontey 
Herlerinin çevresine 
bırakılan çöpler 
temizleniyor.
Çöp bidonları 
bulunmasına rağmen 
vatandaşın içine 
değil, dışına bıraktığı 
çöp torbaları topla 
yıcı firma tarafından 
alınmayınca pis koku 
yayıyor. Belediye 
Temizlik İşlerinin 
yetişemediği işlere 
Fen İşleri araçları 
yardımcı olarak 
biriken çöpleri 
temizliyorlar.
Çöp bidonu yanına 
gelen vatandaş

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 

verdiği kararın 
beklenen 
bir karar olduğunu 
söyleyen İbrahim 
Talan, önümüzdeki 
seçimlerde eski 
düzenin dışında 
başkan ile yönetim 
kurullarının ayrı 
seçileceğini 
söyledi.
Tüm sorumlulukların 
yeni seçim yasası 
ile başkanlara 
yüklendiğini belirten 
İbrahim Talan, 
"Önemli olan 
Gemlik esnafının 
hayrına olmasıdır. 
Hakkımızda son 
kararı esnafımız 
verecektir. Onlar 
için yaptığımız 
çalışmalara yeniden 
devam etmek 
istiyoruz" şeklinde 
konuştu.

elindeki torbayı atmayarak, dışarıya yanında görüntü
bidonun içine bırakınca pis koku kirliliği de yaratıyor.

O 4620146250 Nolu fatura cildi
23051 - 23100 nolu sevk irsaliyesi 

25.9.2005 tarihinde aracımız ile birlikte çalınmıştır.
Seyyar Toptan Zeytinci İlhan AYDI

Gemlik V.D. 110 005 3380

■MI GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Arada Sırada
Dr. Ertan OKAY

ÖNLENEBİLİR BİR SAKATLIK: 
Doğumsal Kalça Çıkığı 

HASTALIĞIN TANIMI: 
Daha önce sadece doğuştan olduğu düşünülen 

Doğumsal Kalça Çıkığı hastalığının, doğum sırasın
da ve doğum sonrası ilk 6 ayda yapılan hatalar 
sonucunda da oluştuğu saptanınca "Doğumsal 
Kalça Çıkığı" adı "Gelişimsel Kalça Displazisi" 
(GKD) olarak değiştirilmiştir. Hastalığın hafif şekli 
kalça eklemindeki gelişim yetersizliği veya kalça 
gelişiminin gecikmesidir. En ağır şekli ise ileri dere
cede çıkıktır.

HASTALIĞIN NEDENLERİ:
Ülkemizde sık görülen bu hastalığın kesin 

nedeni bilinmemektedir. Ancak hormonal (ilk kız 
bebeklerde sık), ailesel (ailesinde kalça çıkığı olan
larda), bölgesel (Balkanlarda ve Akdeniz 
ülkelerinde sık) bir çok etmen "Gelişimsel Kalça 
Displazisi"ne neden olabilmektedir. Doğum sırasın
da bebeğin bacaklarının zorlanarak çekilmesi, 
doğumdan hemen sonra bebeğin bacaklanndan 
tutulup başaşağı sallanması bu hastalığa neden 
olabilmektedir. Doğum sonrasında bebeklerin 
bacaklarının birbiriyle bitişik olarak uzatılmasına 
yol açan her şey GKD'ye neden olabilmektedir. 
Bunların başında KUNDAK gelmekle birlikte 
bebeğin sürekli kucağa alınması, uyurken bacak
larının sıkıca sarılması, sıkı ve dar giysiler en sık 
gördüğümüz hatalardır.

HASTALIĞIN SIKLIĞI:
Doğum sırasında bebeklerin yaklaşık %5 inde 

GKD mevcuttur. Bunların büyük bir kısmında kalça 
gelişimi yetersiz iken az bir kısmında kalça çıkığı 
vardır. Kalça gelişimi yetersiz bebekler yukarıda 
saydığımız (kundak vb) uygulamalara maruz kalırlar 
ise hastalığın şiddeti artmakta ve kalça çıkığı oluş
maktadır. Kalça gelişimi yetersiz olup hatalı uygula
malara maruz kalmayan bebekler kendiliğinden 
iyileşmektedir. Hastalık kız bebeklerde erkeklere 
göre 3 kat sık görülür.

HASTALIĞIN TEŞHİSİ
Muayene ile kesin teşhis konulamayan vakalar

da en yararlı yöntem Kalça Ultrasonografısidir (US). 
Bu konuda deneyimli Radyoloji Uzmanınca iyi bir 
cihaz kullanılarak yapılması gerekir. Doğumdan 
itibaren 6. aya kadar Ultrasonografi kullanılmakta, 
daha sonraki aylarda Röntgen de gerekli olabilmek
tedir. Kalça US tetkikinde mutlaka her iki kalça 
incelenmelidir. Tetkik yaklaşık 20 dakika sürmekte
dir.

Ailede kalça çıkığı olması, makat geliş ile 
doğum, gebelik kesesinde sıvı azlığı, doğuştan 
boyun eğriliği veya ortopedik anormalliği bulunan 
bebeklerde GKD daha sık görülmektedir. Bebeğin 
bacaklarındaki boğumlarda farklılık olması, bir 
bacağının diğerinden kısa olması, bir veya iki 
bacağını dışa tam aşamaması veya siz açarken 
bebeğin ağlaması hastalığın belirtileri olabilir. Bu 
durumlarda bebeğinize Kalça Ultrasonografişi yap
tırmanızı öneririz.

HASTALIĞIN TEDAVİSİ:
Bebeği kendi haline bıraktığınızda dizlerini bük

erek bacaklarını kendine doğru çeker ve dışa doğru 
açar. Aslında bu pozisyon Allah'ın bebeğe verdiği 
programın bir parçasıdır (emme, arama refleksi 
gibi). Sağlıklı bebeğe zararı olmayan bu pozisyon, 
GKD mevcut ise bebeğin kendi kendini tedavi 
etmesini sağlar. Tedavi için bebeklerin bacaklarını 
bu pozisyona getiren çeşitli yöntemler kullanılır. İlk 
6 ayda teşhis edilen hafif derecedeki hastalık çift 
arabezi ile, daha şiddetliyse Pavlik bandaj ile tedavi 
edilmektedir. Altı aylıktan büyük ileri derecedeki 
hastalıkda alçı uygulaması ve ameliyat gibi daha 
zor tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Yürüme 
çağından sonra teşhis edilen ileri derecede 
hastalıkta ise tam tedavi sağlanamamakta ve erken 
yaşta sakatlık ortaya çıkabilmektedir.

Bazı ülkelerde (Afrika ülkeleri, Çin) anneler 
yenidoğan bebekleri yüzükoyun kendi sırtlarına 
bağlamakta veya omuzlarına koymakta bu şekilde 
tarlada, fabrikada çalışmaktadır. Dolayısıyla bacak
tan birbirinden ayrık duran bebeklerde kalça çıkığı 
görülmemektedir.

BİR ÇOK HASTALIKTA OLDUĞU GİBİ; ERKEN 
TEŞHİS = TAM İYİLEŞME demektir.
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Liselerde korkutan gerçek
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bir araştırma, 

öğrencilerin yüzde 38.8'inin alkollü içki, yüzde 5'inin de uyuşturucu kullandığını ortaya koydu.
Bursa'da ilköğretim ve 
lise öğrencileri arasın
da yapılan bir araştır
ma, gençler arasında 
sigara ve alkol kul
lanımının yaygın ve 
uyuşturucu madde 
kullanma alışkan
lığının önemsenecek 
düzeyde olduğunu 
ortaya koydu.
Araştırmada, sigara 
içen öğrencilerin üçte 
birinin ilköğretim 6. 
sınıf düzeyine denk 
düşen 12 yaş ve 
öncesinde sigara 
içmeye başladığı, 
lise son sınıfta ise 
öğrencilerin yarısının 
sigara içtiği belirlendi. 
Araştırmaya katılan 
öğrencilerin yüzde 
39'u ara sıra da olsa 
alkollü içki aldığını 
ifade ederken, yüksek 
harçlık alan öğrenciler 
arasında sigara ve

alkol kullanımının 
yaygın olduğu tespit 
edildi. Araştırmanın 
dikkat çekici bir diğer 
noktası ise, bir 
uyuşturucu maddeyi 
deneyen öğrencilerin 
yüzde 5, kullananların 
ise yüzde 3 oranında 
olmasıydı.
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü Ruh 
Sağlığı Şube Müdürlü 
ğü tarafından yapılan 
"Öğrenciler arasında 

madde kullanım 
yaygınlığının ve özel
liklerinin belirlenmesi" 
konulu araştırmaya, 
Osmangazi, Nilüfer ve 
Yıldırım ilçelerindeki 
56 ilköğretim okulu ve 
lisede bin 412 
öğrenci dahil edildi. 
Araştırma öğrenci
lerin, bağımlılık yapıcı 
madde kullanımının ilk 
basamağı olarak 
düşünülen sigara 
kullanmaya çok erken 

yaşta başladıklarını 
ve yıllarla birlikte bu 
alışkanlığın hızla 
yayıldığını ortaya 
koydu. Öğrenciler ara 
sında sigarayı deneme 
oranı yüzde 38.9 
olarak belirlendi.
Bu oran ilköğretim 
ikinci basamak 6. ve 
8. sınıf öğrencileri için 
yüzde 23.3, lise öğren
cileri için yüzde ise 
59.4. Halen sigara 
içen öğrencilerin oranı 
yüzde 21.3. Bu oran 
erkek öğrencilerde 
yüzde 27.4, kız öğren
cilerde ise yüzde 14.3. 
Sigara içme oranları, 
ilköğretim ikinci 
basamak 6. ve 8. sınıf 
öğrencilerinde yüzde 
8.4, lise öğrenci
lerinde ise yüzde 34.7. 
ALKOL ALMA 
ORANLARI 
Öğrencilerin yüzde

38.8'i ara sıra da olsa 
alkollü içki içiyor.
Bu oran erkek öğren
cilerde yüzde 46.2, 
kız öğrencilerde ise 
yüzde 29.3. Yine bu 
oran lise öğrenci
lerinde yüzde 56.5, 
ilköğretim 6. ve 8. 
sınıf öğrencilerinde 
ise yüzde 10.63.
Sınıf düzeylerine göre 
ara sıra da olsa alkol 
kullanma oranları ise 
ilköğretim 6. sınıfta 
yüzde 5.65, ilköğretim 
8. sınıfta yüzde 18.1, 
lise 1'de yüzde 50.9, 
lise sonda yüzde 
62.35. Alkol kullanan 
öğrencilerin yüzde 
3.3'ü her gün, yüzde 
5.2'si haftada 1-2 gün, 
yüzde 8.6'sı ayda bir 
iki gün, yüzde 82.9'u 
ise seyrek olarak ya 
da özel günlerde 
alkol alıyor.

Araştırmaya katılan 
öğrencilerden herhan
gi bir uyuşturucu 
madde deneyenlerin 
oranı yüzde 5, kul
lananların oranı ise 
yüzde 3. Bir uyuşturu
cu maddeyi denemiş 
olma oranlarında ise 
ilaç yani hap yüzde 
55.2 ile ilk sırada yer 
alırken, yoğun bir 
şekilde kullanıldığı 
tahmin edilen 
esrarın yüzdesi ise 
28.4. Uyuşturucu 
maddeyi denemiş olan 
öğrencilerin deneme 
nedenlerinin başında 
yüzde 27.8'lik bir 
oranla "bilmeden 
deneme" gerekçesi 
ilk sırada yer alıyor. 
Diğer nedenler ise; 
yüzde 26.6 ile merak, 
yüzde 19 ile 
arkadaş teklifi.

s
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İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN
BİR GÜNDE TESLİM EDİLİR
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Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Benzine zam geldi Orman arazilerinin satışı yeniden gündemde
Benzinlerin rafineri 
ç.îkış fiyatı artırıldı. 
Benzinlerin rafineri 
çıkışına yapılan zam
mın ardından, pompa 
fiyatları bugünden 
geçerli olmak üzere 
litrede 8-9 YKr, bir 
başka deyişle 
80- 90 bin lira arttı. 
Rafineri çıkış fiyatları
na yapılan zam, 
pompa fiyatlarına 
yaklaşık yüzde 3-3.4 
oranında yansıdı. 
Zam sonrası BP ve 
PO'da 95 oktan 
kurşunsuz benzinin

YOK, atama için 
Danıştay'a dava açtı
YÖK, atama için 
Danıştay'a dava açtı 
YÖK, Başbakanlık'ın 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan 
personel atamaları
na ilişkin 
genelgesinin 
yürütmesinin 
durdurulması ve 
iptali istemiyle 
Danıştay'a dava açtı. 
YÖK, genelgenin, 
profesör ve doçent 
kadroları dışındaki 
yardımcı doçent, 
araştırma görevlisi 
ve öğretim görevlisi 
gibi akademik kadro
lara Başbakanlıksan 
ve Devlet Personel 
Başkanlığından izin 
almadan atama 
yapmaya imkan 
vermediği, bunun da 
yasal düzenlemelere 
aykırı olduğu 
gerekçesiyle

pompa satış fiyatı, 
Ankara ve İzmir'de
litrede 2.66 YTL'den 
2.75'e, OPET'de ise 
2.67 YTL'den 2.75 
YTL'ye çıktı.
BP ve PO'da

Danıştay'a başvurdu. 
YÖK yetkilileri, 
"Yükseköğretim 
kurulularındaki tüm 
öğretim elemanı 
kadrolarına atama 
yapılırken bu ata
malarda sadece 
YÖK'ün izninin 
gerektiği, başkaca 
bir koşul bulun
madığı" yönünde 
Danıştay'ın 24

kurşunsuz benzinin 
daha önce 2.67 YTL 
olan İstanbul'daki 
litre fiyatı ise 2.76 
YTL'ye, OPET'de 
2.68 YTL'den 2.76 
YTL'ye yükseldi.

Ağustos 2005 tarihli 
kararı bulunduğunu 
anımsatarak, 
genelgenin bu 
kararla çeliştiğini, 
"akademik kadrolara 
atama yapılırken 
Başbakanlıksan veya 
Devlet Personel 
Başkaniığı'ndan izin 
alınmasına gerek 
bulunmadığım" 
bildirdi.

Kısaca 2B olarak 
adlandırılan "Orman 
vasfını yitiren arazi
lerin satışına" 
ilişkin çalışmaların, 
önümüzdeki günlerde 
yeniden gündeme 
gelmesi bekleniyor. 
"2B kapsamındaki 
arazilerin satışına" 
ilişkin soruları yanıt
layan Çevre ve Orman 
Bakanı Osman Pepe, 
2B kapsamındaki 
arazilerin satışıyla 
ilgili, üniversiteler, 
sivil toplum kuru
luşları ve hukukçular
la yaptıkları yaptıkları 
çalışmaların tamam
landığını, Ekim başın
da konuyla ilgili bir 
açıklama yapacak

Yağışlar devam etek
Hafta sonu yağışlı 
hava geliyor 
Meteoroloji, hafta 
sonu gelecek yağışlı 
hava konusunda 
vatandaşları uyardı. 
Yurdumuz yarın 
Akdeniz'den gelen 
ılık ve yağışlı havanın 
etkisi altına girecek. 
HANGİ BÖLGELER 
YAĞIŞLI 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü Analiz ve 
Tahmin Merkezi’nden 
yapılan açıklamaya 
göre, yurdun batı 
kesimleri, bugün öğle 
saatlerinden itibaren 
Orta Akdeniz’den 
gelen yeni bir ılık ve 
yağışlı havanın 
etkisine girecek. 
Açıklamaya göre, 
yarın, Trakya, 
Marmara’nın batısı,

larını söyledi. 
Bakan Pepe, 
"yasa tasarısını 
Meclise mi sunacak
sınız" sorusu üzerine, 
"onunla alakalı. Yasa 
mı olacak, anayasa 
değişikliği mi olacak, 
hangisi olacaksa" 
ifadesini kullandı. 
Orman vasfını yitirmiş 
arazilerin satışından,

Kıyı Ege, Akdeniz 
kıyıları ve Göller 
yöresi yağışlı 
geçecek. Sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak şeklindeki 
yağışlar bu bölgelerde 
etkili olacak.
Pazar günü ise 
Marmara, Ege, 
Akdeniz, İç Anadolu, 
Batı Karadeniz ile Orta 
Karadeniz’in iç kesim
leri yağışlı geçecek. 
Yağışların Marmara, İç 
Ege, Batı Akdeniz, İç 

hükümetin göreve 
geldiğinde büyük 
gelir beklediğinin 
hatırlatılması üzerine 
Pepe, "Öyle ama tabii 
onu maalesef Sayın 
Cumhurbaşkanı geri 
iade edince, öyle bir 
kaynağı kullanma 
imkanı olmadı. 
Ancak o işin arkasını 
bırakmış değiliz" dedi.

Anadolu’nun batısı ile 
Batı Karadeniz’in 
batısında etkili 
olması bekleniyor. 
Yağışlı hava, 
Pazartesi günü yurdun 
kuzey ve doğu 
kesimlerinde etkisini 
sürdürürken, hava 
sıcaklığı da bugün ve 
yarın İç ve Doğu 
kesimlerde artacak, 
Pazar gününden 
itibaren ise batı 
kesimlerden başla
yarak azalacak.
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Üniversiteli en çok 
askere güveniyor

İhracatta Cumhuriyet rekoru
İÜ Sosyoloji Bölümü 
öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Vehbi 
Beyhan’ın 
öncülüğünde, 2001 
yılından 2005 yılına 
kadar yapılan araştır
manın sonuçları 
açıklandı.
Yrd. Doç. Dr. Bayhan, 
yaptığı yazılı 
açıklamada, ankete, 
İÜ öğrencilerinden 
3 bin 409’unun 
katıldığını bildirdi. 
Açıklamada, şöyle 
denildi: "Bütün sosy
olojik araştırmalarda 
olduğu gibi, gençlik 
araştırmasında da 
örneklemenin adı ve 
soyadı alınmamıştır. 
2005 araştırma bulgu
ları, daha önce 2001, 
2002, 2003 ve 2004 
araştırma bulguları ile 
aynı zamanda 2004 
yılında son sınıflara 
uygulanan anket 
bulgularıyla 
karşılaştırılmıştır.
Araştırma bulguları, 
bütün üniversite genç
lerine genelleştirile
mez. Ancak 
Türkiye’nin bütün 
bölgelerinden gelen 
gençlerin her biri bir 
aile ve kültürü temsil 
ettiğinden, araştırma 
sonuçları diğer 
kamuoyu araştırmalan 
ile benzerlikler 
taşımaktadır. ” 
Ankete katılanların 
yüzde 60’ının erkek, 
yüzde 40’ının kız, 
yaşlarının 18-24 
arasında olduğu

bildirilen açıklamada, 
"En fazla güvenilen 
kurum hangisi?" 
sorusuna ankete 
katılan öğrencilerin 
yüzde 35’inin "ordu", 
yüzde 23’ünün "Hiçbir 
kuruma güvenmiyo
rum" yanıtını verdiği, 
yüzde 13’ünün 
"üniversite", yüzde 
7’sinin "TBMM", yüzde 
6’sının ise "hükümet", 
"polis” ve "mahkeme 
ler" yanıtlarını verdiği 
kaydedildi. "Sizce 
siyasetle uğraşanların 
gerçek amacı nedir?” 
sorusuna öğrencilerin 
yüzde 65’inin "yan
daşlarına, yakınlarına 
çıkar sağlama, zengin 
ve meşhur olma", 
yüzde 35’inin "ülkeye 
hizmet" yanıtını 
verdiği bildirildi.
"Türkiye’nin en çok 
hangi ülke veya ülke 
lerle işbirliği yapma 
sim istersiniz?" 
sorusunu ise öğrenci
lerin yüzde 47’si "AB", 
yüzde 13’ü "İslam 
ülkeleri", yüzde 13’ü 

"Orta Asya Türk Cum 
huriyetleri", yüzde 3’ü 
"ABD", yüzde 2’si 
"Rusya", yüzde 19’u 
"hiçbir ülke ile işbirliği 
yapmasına gerek 
yok", yüzde 1’i ise 
"Türkiye’nin ne 
olacağı beni 
ilgilendirmez" diye 
cevaplandırdı. 
Açıklamada, 
"Yaşamak üzere 
yurtdışına göç etmek 
konusunda ne 
düşünüyorsunuz?" 
sorusunu öğrencilerin 
yüzde 48’i geri 
dönmek üzere gitmeyi 
düşündüğünü,yüzde 
21’i geri dönmemek 
üzere gitmeyi 
düşündüğünü,yüzde 
31 ’i ise gitmeyi 
düşünmediğini 
belirterek yanıtladığı 
kaydedildi.
Gençlerin yüzde 
69’unun yurtdışına 
gitme isteğinin, 
özellikle Türkiye’de 
iş bulamaktan 
kaynaklandığını 
belirttiği kaydedildi.

Türkiye 1-29 Eylül ta 
rihleri arasında 6.5 
milyar dolarlık İhracat 
gerçekleştirdi. Devlet 
Bakanı Tüzmen'e göre 
7 milyarlık ihracat ile 
Cumhuriyet tarihinin 
rekoru kırılacak. 
Devlet Bakanı Kürşad 
Tüzmen, 1-29 Eylül 
tarihleri arasında, 6,5 
milyar dolarlık ihracat 
bulunduğunu kayde 
derek, bugün tamam
landığında ise yani 
1-30 Eylül tarihleri 
arasında ilk defa yak
laşık, 7 milyar dolarlık 
ihracat rakamının 
aylık olarak yakalan
mış olacağım bildirdi. 
Tüzmen, "Bu da bütün 
sıkıntılara rağmen, 
Cumhuriyet tarihinin 
rekoru olacak" dedi. 
Bakan Tüzmen, 
İhracatçı Birlikleri 
Yönetim Kurulu 
Başkanları ile 
ihracatın sorunları ile 
ilgili olarak düzenle
nen toplantıda yaptığı 
konuşmada, 7 milyar 
dolarlık aylık rakama 
ulaşmanın kolay 
olmadığının 
altını çizerek, bu 
rakamın artış trendini 
yüzde 18'lere 
getirdiğini, 
senelik artışın ise yak
laşık yüzde 17'ye 
ulaşacağını söyledi. 
Tüzmen, ilk 9 ayda 
(1 Ocak-29 Eylül) , 
tarihlerinde 
53.1 milyar , 
dolarlık ihracat 
rakamına ulaşıldığını 
kaydederek, 
12 ayda ise 72 
milyar dolarlık 
rakamın aşılmış ola

cağını belirtti. 
İthalatta da hızlı bir 
büyüme trendinin 
devam etmesine 
rağmen, 
ihracat artışı ile ithalat 
artışının nerede ise 
başa baş noktaya 
erişmiş olduğunu 
kaydeden Tüzmen, 
şöyle devam etti: 
"İthalatın yükü ağır 
olduğu için, dış ticaret 
açığının da 40 
milyar dolara ulaş
ması muhtemel.
Bu da yüzde 20-22'ye 
denk geliyor.
Yani rahat çevirebile
ceğimiz bir oran. 
Bu sene program 
hedefi 71 
milyar dolar ama, 
72 milyar dolan 
inşallah aşacağız." 
-İHRACAT 
RA KAMLA Rl- 
İhracat Genel 
Müdürlüğü verilerine 
göre, 1-29 Eylül tarih
leri arasında geçen 
yılın aynı dönemiyle 
karşılaştırıldığında 
yüzde 17:9 
artan ihracat, 6 milyar 
495 milyon 606 bin 
dolara ulaştı.
Söz konusu tarihlerde 
tarım sektörünün ihra

catı yüzde 45,5 artarak 
1 milyar 112 milyon 
653 bin dolar, sanayi 
sektörünün 
ihracatı yüzde 
13,4 artarak
5 milyar 257 milyon 
675 bin dolar, 
madencilik sektörü 
ihracatı ise yüzde 14,7 
artarak 125 milyon 
278 bin dolar oldu.
1 Ocak-29 Eylül tarih
leri arasında ihracat 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
17 artış ile 53 milyar 
55 milyon 310 bin 
dolar olurken, tarım 
sektörünün inracatı 
yüzde 29,6 artarak 6 
milyar 618 milyon 677 
bin dolar, sanayi sek
törünün ihracatı yüzde 
15,2 artarak 45 
milyar 326 milyon 
989 bin dolar, 
madencilik sektörü 
ihracatı ise yüzde 
28,9 artış ile 1 milyar 
109 milyon 644 
bin dolar oldu.
İhracat Genel 
Müdürlüğü verilerine 
göre, son 12 
aylık ihracat 
rakamı ise 71 milyar 
736 milyon 659 bin 
dolara ulaştı.

sara;

Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü (GSGM), 
son günlerde 
ortaya çıkan 
doping skandalları 
sonrasında sert tedbir
ler almaya başladı. 
Genel müdür Mehmet 
Atalay imzasıyla tüm 
teşkilat birimlerine 
gönderilen yazıda, dop
ing kontrollerini sonuç
landırmayan federas 
yon, kulüp ve sporcu
nun katılacağı faaliyetin 
onaylanmayacağı 
duyuruldu.
Spor federasyonlarının 
uluslararası faaliyet 
onayları, milli takım 
sporcularının doping 
testleri yaptırılıp, 
sonuçlandırılmadıkça, 
hiçbir surette onaylan
mayacağı ifade edilen 
yazıda, şöyle denildi:

"Spor federasyon
larımızın milli takımlar 
ve kulüpler düzeyinde 
yurt içinde ve yurt 
dışında iştirak edecek
leri olimpiyat, üniver
site oyunları, dünya, 
Avrupa ve Balkan 
Şampiyonalan ile 
benzeri uluslararası 
turnuvalara katılımları 
öncesinde milli takım
larda veya spor kulüp
lerinin kadrolarında yer 
alan sporcuların mutla
ka doping kontrollerini

yaptırmaları gerekmek- 
tedir.Uluslararası turnu
va veya şampiyonalara 
kulüpler düzeyinde işti
rak eden spor kulübü 
başkanlıklarına müs
abakalara katılmadan 
önce doping testi 
yaptırmaları için 
gerekil uyarı ve talimat 
federasyonlarda 
bildirilecektir. Konuyla 
ilgili tedbirlerin 
alınmasını ve İlgililerin 
bilgilendirilmesi 
gereklidir."

i BHB ı 
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Yeraltı dünyası karışıyor
Alaadin Çakıcı, Sedat 
Şahin ve Haluk 
Kırcı'nın bir dönem 
avukatlığını yapan 
Atalay Cebesoy'un, 
bürosunda uğradığı 
silahlı saldırı 
sonucu hayatını kay- 
betmesindenl saat 
sonra Beşiktaş'ta 
3 kişi, kimliği belirsiz 
kişilerce sokak 
ortasında kurşun 
yağmuruna tutuldu. 
Şahısların üzerine 
25 el ateş eden 
saldırganlar kayıp 
lara karışırken, 
olayda yaralanan 
3 kişinin Sedat 
Şahin'in adamları 
olduğu iddia edildi. 
Beşiktaş Ihlamurdere 
Caddesi Altınbaş 
Sokak Hanımağa 
Nargile Cafe Salonu 
önünde meydana 
gelen olayda, kimliği 
belirsiz 2 kişi, 

,cafe önünde 
bekleyen Talat 
Yavuz, Menderes 
/\teş ve Ahmet 
Yalçınkaya'nın 
üzerine tabancayla 
ateş etmeye başladı. 
Yaklaşık 25 el ateş

I

Ingiltere'den 
Avusturya'nın diplo
matik manevralarının 
önünü kesmek için 
sürpriz atak... Türkiye 
ile ilgili çerçeve bel
gesi kararı yarın 
akşamı 
sonuçlandırılacak. 
İngiltere, AB Dışişleri 
Bakanları'na mektup 
yazarak, AB 
başkentlerine pazar 
gecesi için öngörülen 
gayri resmi yemeği 
resmi yemeğe 
dönüştürdüğünü 
duyurdu.
İngiltere "Türkiye 
kararı ya yarın akşam 
verilecek ya da krizde 
olacağız” diyerek 

c tüm ülkelere
-Müzakere Çerçeve 
Belgesi'nin onayını 2 
Ekim'e çektiğini iletti. 
Avusturya'nın 3 Ekim 
sabahı beklenmedik 
bir hamle ile Türkiye 
konusunu sulandır

eden saldırganlar 
olayın ardından 
kaçmayı başarırken, 
kanlar içinde kalan 
yaralılar Şişli 
Etfal Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Burada ilk tedavisi 
yapılan yaralılardan 
durumu ağır olan 
Yavuz ve Ateş, 
Florance Nightingale 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Bacaklarından 
vurulan Ahmet 
Yalçınkaya ise 
tedavi altına alındı. 
Bu arada, hastanede 
toplanan yaralı 
yakınları, görüntü 
almak isteyen 
basın mensuplarını 
engelledi ve 
tehdit etti.
Yaralanan şahısların 
Sedat Şahin'in 
adamları olduğu 
iddia edilirken, polis, 
saldırının Fatih'teki 
avukat cinayeti ile 
bağlantılı olup 
olmadığının 
belirlenmesi için 
geniş çaplı bir 
soruşturma başlattı. 
Avukat cinayeti 
Alaaddin Çakıcı, 

ran varı
ma girişimine karşın 
İngiltere dün son 
dakika manevrasıyla 
programda Viyana 
üzerinde baskıları art
tırmak için kritik bir 
değişikliğe gitti. 
Dönem Başkanlığı 
hemen harekete 
geçerek pazar akşamı 
"resmi bir karar" 
alınabilmesi ve 
bunun duyurula
bilmesi için gerekli 
düzenlemeler için 
Konsey'in ilgili 
organlarına yazı 
gönderdi.
Yemekte resmen bir 
Dışişleri Bakanları 
kararı âhnabilmesi 
için tüm çevirmen 
kadrolar ve Konsey 
yetkilileri hazır 
bulanacak. Ayrıca 
tarihi Türkiye 
kararının açıklanması 
için basın toplantısı 
odası da hazır 
tutulacak.

Sedat Şahin ve 
Haluk Kırcı'nın bir 
dönem avukatlığını 
yapan Atalay 
Cebesoy, Fatih Vatan 
Caddesi Letafet 
Apartmanı'nın 3. 
katındaki bürosuna 
gelen kimliği belirsiz 
bir kişi tarafından 
silahla vuruldu. 
Vücuduna 5 kurşun 
isabet eden Cebesoy, 
çevreden yetişenler 
tarafından kaldırıldığı 
Özel Vatan 
Hastanesi'nde aşırı 
kan kaybından 
hayatını kaybetti. 
Olayı duyan 
Cebesoy'un yakınları 
hastaneye koşarken, 
polis kaçan saldır
ganın yakalanması

i BAY MUSTAFA ÖZALP

2 Ekim gecesi 
Türkiye için Müzake 
re Çerçeve Belgesi 
ya tüm üyeler tarafın
dan onaylanacak ya 
da AB Anayasa 
krizinin ardından 
Türkiye ile ikinci bir 
krize sürüklenecek. 
Çünkü İngiltere dün 
tüm AB başkentlerine 
şu bilgiyi ulaştırdı: 
"Yarın akşam Türkiye 
kararı ya verilecek ya 
da AB olarak hep bir
likte daha büyük bir 
sorunun içersine 

için geniş çaplı 
soruşturma başlattı. 
Öte yandan, Atalay 
Cebesoy, geçtiğimiz 
hafta Vatan 
Caddesi'nde 
öldürülen Muzaffer 
Dağdeviren'in de 
avukatlığını yapıyor
du. Dağdeviren, 
gazeteci-yazar 
Uğur Mumcu, Prof. 
Dr. Ahmet Taner 
Kışlalı, Prof. Dr. 
Muammer 
Aksoy ve Doç. Dr. 
Bahriye Üçok'un 
öldürülmesinin de 
aralarında bulun
duğu çok sayıda 
olayı kapsayan 
"Umut Operasyonu" 
davasında 
yargılanıyordu.

sürükleneceğiz" 
AVUSTURYA SESSİZ 
KALMAK ZORUNDA 
KALDI 
İngiltere'nin bu res
tinin ardından gözler 
Hırvatistan ile 
Türkiye gündem 
maddelerini iliş 
kilendirmek isteyen 
Avusturya'ya 
çevrildi. Ancak 
Avusturya "sessiz 
kaldı". AB'deki diplo
matlar tarafından 
bu tutum kabul 
olarak algılanıyor.

Başbakan'dan 
Ali'ye uyan
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 

"Dürüst davranmazsanız Türkiye'nin 
cevabı da öncekilerden farklı olur" dedi

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
müzakere çerçeve 
belgesini onayla
mayan Avrupa 
Birliği'ni uyardı. 
Çorum'da halka 
hitap eden Erdoğan, 
"Beklenen dürüstlü 
ğü görmezsek, 
Türkiye'nin cevabı 
da bugüne kadar 
olduğunun 
çok dışında 
olacaktır." dedi. 
Başbakan Erdoğan 
şunları kaydetti: 
"Avrupa Birliği adına 
karar verecek olan
lara sesleniyorum:

EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama 
Hizmetleri

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIRI TAPU TAKIP İŞLERİ YAPILIR
| ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ
§ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

I. Kordon’da Asansörlü, 
Kaloriferli. LÜKS EŞYALI 

120m2 Asansör ve Kaloriferli,
I. Kordonda Satılık Daire

I 
£ $ s

«£ 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)
3______ Yeni Devlet Hastanesi Altı______
3 ____ Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan
J Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme 

katlı,içindeki yeni atari makineleriyle
S satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli3 . ı—।■
3 K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır. 

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

i
s

Şüphesiz ki, 
onlar da bugüne 
kadar olan süreçte 
Türkiye nasıl dürüst 
davrandıysa, 17 
Arahk'ta verilen 
kararla ilgili olarak 
müzakere çerçeve 
belgesiyle ilgili 
olarak inanıyorum 
ki dürüst davrana 
caklardır. Eğer 
burada o beklenen 
dürüstlüğü 
görmezsek, Türki 
ye'den beklenen 
cevap da bugüne 
kadar olduğunun 
çok çok dışında 
olacaktır."
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Fransızların yüzde 60*ı 
Türkiye’ye karşı M işte fotoğrafları yayınlm

Fransa'da yapılan 
son kamuoyu 
araştırması, 
Fransızların yüzde 
60'nın, Türkiye'nin 
AB üyeliğine 
karşı olduğunu 
ortaya koydu. 
IFOP kamuoyu 
araştırmasına göre, 
iktidardaki sağcı 
Halk Hareketi Birliği 
(UMP) seçmenleri 
içinde bu oran 
yüzde 70'e çıkıyor. 
UMP'nin 42 mil
letvekili ile Fransa 
Demokrasi Birliği'nin 
(UDF) 1 milletvekili, 
iki gün önce 
Cumhurbaşkanı

Talat: ‘KKTC, Annan planına bağlı’
KKTC
Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat, 
adaya barışın BM 
gözetiminde yapıla
cak görüşmelerle 
geleceğini ifade 
ederek, Kıbrıs 
Türkünün Annan 
planına bağlı 
olduğunu söyledi. 
Türk-Amerikan 
Konseyi Başkanı 
James Holmes'u 
kabul eden Talat, 
görüşmenin basına 
açık bölümünde yap
tığı konuşmada, 
"Adanın yeniden bir
leşmesini isteyen 
Kıbrıs Türkünün 
Annan planına bağlı 
olduğunu ve adaya 
barışın, BM gözeti
minde yürütülecek 
müzakerelerin 
desteklenmesiyle 
geleceğine 
inandığını" belirtti. 
Kıbrıs Türkünün 
çözüm istencinde 
bir değişiklik 
olmadığını, Rumların 
uzlaşmazlığı 
karşısında çözüm 
için çaba harcadık
larını kaydeden 
Talat, ayrıca izolas 
yonların kaldırılması 
yönünde uğraş 
verdiklerini söyledi. 
Talat, özellikle olum
suz etkisi büyük 
olan ekonomik izo
lasyonların ortadan 
kaldırılmasının şart 
olduğunu vurguladı. 
Talat, "Sizin ziyare-

Jacques Chirac'a 
gönderdikleri ortak 
mektupta, müza 
kerelerin başlaması
na karşı çıkılmasını 
talep etmişti.
Fransız basını, 
"UMP lideri Nicolas 

tiniz ve izolasyon
ların kaldırılmasını 
desteklemeniz bizim 
için çok değerli. 
Teşekkürler. Umarım 
gelecekte daha fazla 
işbirliğimiz olur" 
diye konuştu.
James Holmes da 
ilk kez ziyaret ettiği 
Kıbrıs'ta bulunmak
tan büyük mem
nuniyet duyduğunu 
söyledi. Kıbrıs 
konusuyla çok uzun 
zamandır ilgilendiği
ni kaydeden Holmes, 
199O'lı yıllarda 
Türkiye'deki ABD 
Büyükelçiliğinde 
görev yaptığını, 
birkaç ay önce de 
Türk-Amerikan 
Konseyi başkanlığı
na getirildiğini 
anlattı.
Holmes, ABD yöneti
minin kendisinden 
ABD iş dünyası ile 
Kuzey Kıbrıs iş 
dünyası arasında 
daha iyi bir ilişki 
yaratılmasına 
yardımcı olmasını 
istemesi üzerine, 
KKTC Ticaret ve 
Sanayi Odaları tem- 

Sarkozy'nin, 2007 
yılında yapılacak 
cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine kadar 
Chirac’ı yıpratmak 
için sürekli Türkiye 
kartını oynadığı" 
yorumunu yapıyor.

silcilerini ABD'ye 
davet ettiklerini ve 
şimdi de kendisinin 
aynı amaçla adaya 
geldiğini kaydetti. 
Temaslarında Türk- 
Amerikan Konseyi 
ile Kuzey Kıbrıs iş 
çevreleri arasında 
ortak çıkar alanları 
yaratma olasılığını 
ele aldıklarını ifade 
eden Holmes, 
bunun çok zor 
olduğunu, ancak 
sabırlı olmak 
gerektiğini belirtti. 
Holmes, Kıbrısh 
Türklerin plana sıkı 
sıkıya bağlanmasını 
takdirle karşıladığını 
ifade ederek, "Buna 
azimle devam et 
meniz çok önemli. 
İçinde bulunulan 
süreç hem Türkiye 
hükümeti hem de 
Kıbrıs Türk halkı için 
çabalama zamanıdır. 
Gelecek, başarınıza 
ve Türkiye ile sizin 
AB üyeliğinize 
bağlıdır" dedi.
Kıbrıs Türkünün aynı 
zamanda ticari iliş 
kiler kurmasını da 
istediklerini söyledi.

ABD’de federal 
bir yargıç, 
VVashington’un 
ülkenin imajını olum
suz etkileyeceği 
düşüncesine rağ
men, Ebu Garib’deki 
mahpuslara yapılan 
işkence ve kötü 
muamele ile ilgili 
onlarca fotoğrafın 
yayınlanmasına 
karar verdi. 
ABD Bölge 
Yargıcı Alvin K. 
Hellerstein, kararını 
açıklarken, Irak ve 
Afganistan’daki 
teröristlerin barbar
lıklarına bahane 
bulmaya ihtiyaçları 
olmadığını kanıtladık
larını söyledi.
Amerikan İnsan 
Hakları Birliği 
(ACLU), ABD’nin 
gözaltında tuttuğu 
kişilere nasıl 
davranıldığı, işkence

‘Üniversitelere tavrımız yo
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, . 
"üniversitelerde 
hiçbir kadronun 
dondurulmadığım" 
belirterek, "Üniver
sitelerde kadro ihti 
yacı ne ise kesinlikle 
bir plan program 
dahilinde kendilerine 
verilmektedir" dedi. 
Basın mensuplarının 
sorularını yanıtlayan 
Bakan Çelik, hükümet 
göreve başladığından 
bu yana 3 yılda 
toplam olarak üniver
sitelere tahsis edilen 
kadroların 14 bin 
500 civarında bulun
duğunu bildirdi. 
"Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Müdürlüğü 
marifetiyle 253 bin 
öğrenci ile ilgili icra

GEMLİK
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ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN / 

OKUYUN OKUTUN

yapıldığı bilinen 
ülkelere mahkum 
transferi gibi konu
larda bilgi istenen ve 
Ekim 2003’te açılan 
dava kapsamında, 
87 fotoğraf ile 4 
video kasetin 
yayınlanmasını 
talep etmişti.
ACLU, işkence 
yapıldığını ve bunun 

takibi başlattığına" 
dair bazı haberler 
olduğunu hatırlatan 
Çelik, "Değil 253 bin, 
bir tek kişiyle ilgili 
icra takibi söz 
konusu değil" dedi. 
Çelik, "Ders kitapları 
ile ilgili problem 
yaşandığı" yönündeki 
soru üzerine de, 106 
milyon ders kitabı 
dağıttıklarını hatır
latarak, bazı yerlere 

sistematik olduğun 
iddia ediyor. Ebu 
Garib’teki mahpus
lara yapılan işkencı 
ve kötü muamele 
görüntülerinin dahi 
önce yayınlanması! 
karşın, bu dava dal 
önce kamuoyunda 
hiç görülmemiş 
başka fotoğrafları 
kapsıyor.

çalışma kitabı gön 
derilmesi gerekiri» 
ders kitabı, ders 
kitabı gönderilmes 
gerekirken kılavuz 
kitap gitmiş olabile 
ceğini söyledi. Çeli 
"Ancak bu yüzde 
2'dir. Yüzde 98 hiç 
problem olmadan I 
iş bitirilmiştir. 2 gü 
sonra farkına van/ı 
ve bu düzeltilmiştiı 
diye konuştu.
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Fakoemülsfikasyon Cihazı SATIN ALINACAKTIR 
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

Fakoemülsfikasyon cihazı alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
J : 2005/134995

: CUMHURİYET MAH: ÇEVRE YOLU ÜZERİ - GEMLİK / BURSA
: 224 513 92 00 - 224 513 92 07
: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

: Peristatik pompalı ultrasonik fako cihazı 
1 adet

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Ameliyathanesi 
: Sözleşmenin onayından sonra en geç 10 gün içinde

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu 
: 28.10.2005 -11 :oo

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriter
ler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik 

posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgi

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

ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.2.3 İhale konusu mala ilişkin mevzuatı gereği öngörülen mecburi standart/belge/bilgi:
- Mala ait CE ve ISO belgesi
- Garanti belgesi
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyânnamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4.4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlar? 
da olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu altmın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptınlamâz.

' 4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması duruma göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin 

yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kul- 
landırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dişında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve 

idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu ahm veya ihale dokümanında belirlenecek ben 
zer nitelikteki atımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler 
tarafından teklif edilen bedelin % 30 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek 
benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştîrme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
a) İstekli amalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu
b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçı olduğunu gösteren bel

geler.
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin 

yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi
4.3.3. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
Türkiye’de yerleşik en az bir bakım onarım servisi bulunmalıdır ve distribütör firma TSE hizmet 

yeterlilik belgesi bulunmalıdır.
4.3.4. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.
Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ser

tifikalar
Teklif edilen cihaz veya sistemin CE belgesi ile birlikte ISO belgesi verilecektir. Bu belge ve serti

fikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya 
Uluslararası Akreditasyon Forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kuram
larınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.

4.3.5. Kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin begleler
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları
Satıcı firma teklifi ile birlikte, cihazın tıbbi ve teknik özelliklerin görülebileceği orjinal gerekli dökü- 

manları ile Türkçe kullanım kılavuzu ve elektrik elektronik devre şemalarını içeren servis manuelini vere
cektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, resmi ya da özel kuramlarda gerçekleştirilen Fakoemülsfikasyon 
cihazı işi kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dökümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi satın alma adresinde görülebilir ve 50 YTL / 50 

milyon TL karşılığını aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif-»erecek olanların ihale dökümamnın satın almaları zorunludur.

■ 8. Teklifler 28.10.2005 tarihi saat: 11.oo’a kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
- adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektim

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 

teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B-4490

Kayıt No 
1. İdarenin 
a) Adresi 
b) Telefon - Faks No 
c) Elektronik posta adresi 
2. İhale Konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yeri(leri) 
c) Teslim Tarihi 
3. ihalenin 
a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi - Saati

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Galatasaray - Tromsö
İlk maçı 1-0 kaybeden Galatasaray rövanş 

almak için Ali Sami Yen’de oynadı. 24 bin kişiyle 
Ali Sami Yen seyircisi Galatasaray’a maç 
bitimine kadar destek verdiler.

Bir zamanlar rakiplerini korkutan 
Galatasaray UEFA kupasında turu geçmek için 
elinden ne gelirse yapacağıdır.

Evet, Galatasaray bu havada maça başladı. 
Tromsö takımı, uzun toplarla Galatasaray defan
sı arkasına atacağı toplarla gol arıyordu.

Defanstan umumiyetle uzun toplarla çıkışları 
Galatasaray orta sahasına yarar gibiydi. 
Galatasaray topu yere indirmek için uğraş ver
mesine rağmen bir türlü istenilen pozisyonlara 
giremediler.

Gene uzun pasla çıkan Tromsö takımı 30 pas
tan attı şutu ofsayt kokan bir durumda olan fut
bolcusunun ayağına deyen top maalesef 
Galatasaray kalesine gol olarak girdi. Top bu 
devre Galatasaray’ı sevmedi. Volkan çıktı, yer
ine Hakan Şükür girdi.

İkinci yarı Galatasaray baskılı oyunuyla 
seyirciden taktir aldı. Ne var ki; kapalı defansı 
bir türlü asmak mümkün olmadı.

Saatlerimiz 79. ncu dakikayı gösterirken sağ
dan gelişip kale içine düşen topu Hakan 
Şükür’ün şutuyla beraberliği yakaladı.

Galatasaray gene baskılı, Tromsö takımı 
haklı olarak müdafaya önem veri yor. İnanın top 
Galatasaray’ı sevmiyor. Bir top direkten döndü. 
Galatasaray bütün batlarıyla bastırıyor. 
Maalesef Galatasaray 5’li grubu airemi yor ve 
eleniyor.

MALMO - BEŞİKTAŞ 
İŞTE BEŞİKTAŞ

Kendi sahasında 1-0 yendiği Malmö ile turu 
geçebilmek için müdacele etti.

Beşiktaş bütün batlarıyla maça fırtına gibi 
. başladı. Gerçek Beşiktaş böyle olmalıydı.

Kara kartallar sağlı ve sollu atanlarıyla 
Malmö defansını bunaltıyorlar. Sergen Yalçın’ın 
fevkalade hareketleriyle olumlu İşler yapıyor. 
Youla’ya aktardığı ara pası ile Youla’nın akıllı 
vuruşuyla 28 nci dakikada Beşiktaş’ı öne geçir
di. Sergen’in bütün pasları adrese teslim gibi 
oldu.

Beşiktaş golden sonra müdafaaya çekilme
den gene aynı düzeyde aynı güzellikle oyna
maya devam etti, bu ara Ali Güneş’in getirip yan 
çaprazdan attığı şut Beşiktaş’ın ikinci golü 
olarak gördük.

Beşiktaş orta sahada Okan, Sergen, Ahmed, 
Haşsân ile etkili oluyor.

İlk yarı Beşiktaş’ın hem pas hem de hücum
da iyiydiler.

İkinci yarı Beşiktaş gene özlenen futbolunu 
oynuyor. Sahnede Youla’nın alıp götürdüğü 
topu 3 ncu defa Beşiktaş golü olarak attı.

61 nci dakikada ceza sahası üzerinden 
yapılan serbest vuruşu ile Malmö gole kavuştu. 
Durum 3-1 oldu.

90+3 de Kleberson’un yapmış olduğu orta 
oyuna ikinci yarı giren Tümer’in şahane voleri 
ile Beşiktaş durumu 4-1 yaptı. Buna göre; 
Beşiktaş tur atladı ve çekilecek. Kurada Hanga 
5.4 grubu düşeceği Beşiktaş mağlubiyetinin 
rövanşını ezerek aldı.

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi’nden aldığım tastiknamemi 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
Engin BİTEN

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

Murat GÜL

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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Hamilelikte oluşan cilt değişiklikleri ŞİİR KÖŞESİ |
Celal BAY

Güzelsiniz, hem de 
çok özel bir nedenden 
dolayı.. Dokuz aydan 
uzun bir süre boyunca 
pek çok değişik olayla 
karşılaşacaksınız.
Örneğin cildiniz, doku
ların gerilmesi ile bir
likte sadece hamilelik 
döneminde görülen 
hormonal bir değişim
den etkilenecek, aynı 
sizin gibi biraz daha 
duyarlı, daha kırılgan 
olacak. Hamileliğinizle 
ilgili sadece güzel 
anılara sahip ola- • 
bilmek için yalnızca şu 
anda yaşadığınız fizik
sel değişikliklerle 
uğraşmayacak, aynı 
zamanda yakın gele
cekte yaşayacağınız 
değişikliklere de hazır
lanmak durumunda 
kalacaksınız.
İsterseniz, hamilelik 
döneminde cildinizin 
yaşayacağı değişimleri 
inceleyelim: 
Karın çatlaklarına son! 
Önlem almaya birinci 
aydan itibaren 
başlayın!
• Karın çatlağı nedir?

Bunlar mor-kırmızı 
renkten beyaza 
dönüşen izlerdir ve 
hamileliğin en önemli 
işaretleridir. Karın 
çatlakları hamilelerin 
yarısından fazlasında 
görülür.
* Neden ortaya 
çıkarlar?
Hamilelik sırasında 
hormonların etkisinde 
kalan ve gerilen doku
larda cildin yapısını ve 
esnekliğini sağlayan 
kollajen ve elastin 
lifler iyice gerilerek 
kopuyorlar. Daha ince 
ve düzensiz yapıdaki 
yeni liflerin oluşumuy
la telafi ediliyorlar. Bu 
liflerin üzerindeki deri 
de daha ince olduğu 
için ciltte bir yara 
izi niteliğinde gözle 
görülür izler ortaya 
çıkıyor.
• Neden görünürler? 
Kaçınılmaz olarak 
hormonal faktörler 
nedeniyle çatlaklar 
oluşuyor. Vücut 
ağırlığındaki artış 
nedeniyle cildin 
sıkılığındaki değişim, 

yani mekanik 
faktör de etkili 
oluyor. Ancak 
çatlakların asıl 
sorumlusu 
hormonal 
değişim. 
Çatlakların 
oluşumda 
kadının 
hamilelik 
öncesindeki 
kilosu, kolajen 
kalitesi ve 
genetik faktör
ler de ayrıca 
rol oynuyor.
Ayrıca karın çatlakları 
çoğunlukla genç 
kadınlarda görülüyor. 
Daha önce yaşanmış 
olan hamileliklerin 
sayısının ise yeni 
karın çatlaklarının 
ortaya çıkmasında her
hangi bir rolü söz 
konusu değil. Bel 
çevresi genişliği ile 
karın çatlaklarının var
lığı arasında ise her
hangi bir bağlantı 
bulunmuyor.
• Önleyici cilt bakımına 
hamileliğin birinci 
ayından itibaren

başlayın. Ne kadar 
erken başlanırsa 
çatlakların önlen
mesindeki başarı 
o kadar yüksek 
oluyor.
• Cilt bakım ürünü ne 
kadar düzenli aralık 
larla uygulanırsa et 
kinliği o kadar yüksek! 
• Cilt bakım ürününün 
kullanımına doğum 
sonrasında da devam 
etmeyi unutmayın!
• .Lr.U'.rÂ^Mİv
karın çatlaklarını da 
güneşe maruz 
bırakmayın!

Güneş Tutuldu
Güneş tutuldu «
11 Ağustos 1999
Saat: 14.24 1
Güzelim, canım sarı ışık
Ay tarafından yutuldu.

Güneş tutuldu
Ak gözlü ay karartıp yüzünü
Gitti güneşin alnıcatına oturdu
Bu bir doğa kaynaşması
Bu, güneş, ay, dünya oynaşması
Bu, yalnız iki dakika sürecek
Biraz sonra
Yani iki dakika sonra
Parlak sarı ışık
Gönül gözü perdesiz olanların yüreklerine girecek.

Gönül gözü perdeli olanların aklı tutuldu
Doyumsuz küflü yüreklerine akbaba gözü oturtanlar
Sanmayın ki hep size hizmet edecek
Başına çöreklendiğiniz üzüm küfesi
Yarın, karanlık tutulacak
Karanlıkta türeyen kemirgenler yutulacak
I? onlar öylece kalakalacak
Siz, istediğiniz kadar kuma gömün başınızı

1
 Güneş tutııldu-kurtııldıı H <
İnsanlık kurtul-du- kurtulacak! ıi

Anne sütü bebeği 
hastalıklardan koruyor
Osmaniye İl Sağlık 
Müdürü Dr. Mehmet 
Bahar, bebeklerin 
sağlıklı büyüme ve 
gelişmesinde en 
ideal yöntemin 
emzirme olduğunu 
söyledi.
Bahar, 1-7 Ekim 
'Emzirme Haftası' 
nedeniyle yaptığı 
açıklamada, ülkemiz 
nüfusunun yüzde 
37'sini oluşturan 
0-14 yaş çocuklarda 
ölüm nedenleri 
içerisinde, beslenme 
yetersizliklerinin tek 
başına veya enfeksi 
yonlarla ikincil olarak 
ilk sıralarda yer 
aldığını belirterek, 
"Fakat çocuk ölüm
lerinin büyük çoğun
luğunu mevcut 
olanaklarla önleye
bileceğimiz hastalık
lar teşkil etmektedir. 
Solunum yolu enfek
siyonları, ishalli 
hastalıklar ilk sıralar

da yer almakla birlik
te, bu hastalıkların 
ölümcül bir hale 
gelmesine çocukların 
yeterince beslene- 
memeleri sebep 
olmaktadır.
Bu noktayı göz 
önüne aldığımızda 
bebek ve çocukların 
beslenmelerinin 
doğdukları andan 
itibaren 
düzenlenmesinin 
önemi gündeme 
gelmektedir" dedi. 
Bu durumun doğum
dan itibaren yaşamın 
ilk 6 ayında tek 
başına anne sütüyle 
beslenmenin önemini 
gösterdiğine dikkat 
çeken Bahar, 
"Anne sütünün besin 
değerinin yüksek 
olmasının yanı sıra 
hastalıklardan korun
mayı sağlayan özel
likleri de vardır. 
Bu nedenle sadece 
anne sütü ile en az 6

ay beslenme gibi 
ucuz, basit bir yön
tem, aynı zamanda 
binlerce bebeğin 
sağlığını korur ve 
gelişimini sağlar" 
diye konuştu. 
Bahar, annelere de 
şu uyarılarda 
bulundu: 
"Sütünüz yavrunuza 
en güzel armağandır. 
Bebeğinizi doğumdan 
sonra ilk yarım saat 
içinde emzirin. 
Bebeğinize ilk 
sütünüzü (Ağız 
sütü) mutlaka verin. 
Bebeğinizi 

emzirdikçe sütünüz 
gelecektir. Bebeği 
nizin ilk 6 ayda sizin 
sütünüzden başka 
gıdaya ihtiyacı yok
tur. Anne sütü ile 
beslenen bebekler 
ishal ve bulaşıcı 
hastalıklara daha 
az yakalanırlar. 
Bebeğiniz ishal oldu 
ğunda emzirmeye 
özellikle devam edin. 
Emzirdiğiniz bebeği 
nize yalancı meme 
veya emzik vermeyin. 
Aldığınız alkol, sigara 
ve ilaçlar sütünüzle 
bebeğinize geçebilir.

Anne ve baba olmak 
dünyanın en güzel 
duygusu! Bebeğiniz 
ilk günden itibaren 
hayatınıza yeni bir 
heyecan, yeni bir 
mutluluk kattı değil 
mi? İlk bakış, ilk 
gülüş, ilk kucağa 
alış... Hepsi sanki 
sihirli bir dünyanın 
kapılarını açıyor. 
Onu sadece sevmek 
yeterli değil, onun 
geleceğini güvence 
altına almak da 
gerekiyor. Her şey
den önce ona iyi bir 
eğitim vermek her 
anne ve babanın 
isteği. Eğitimin 
yanısıra sosyal ve 
kültürel faaliyetler 
de bir çocuğun 
sağlıklı gelişimi için 
vazgeçilmez.
Bunu sağlamanın 
yolu ise maddi 
koşulların yeterli 
düzeyde olmasından 
geçiyor.
Vakit kaybetmeyin 
Bebek bezleri, dok

tor kontrolleri, 
mamalar, aşılar... j 
Bebeğin ne kadar 
çok masrafı var 
değil mi? Büyüdüğü 
zaman da şartlar 
değişmiyor. Okul, 
forma, kırtasiye, 
oyuncak, kıyafet.. 
Bu masraflarla başa 
çıkmanın tek bir 
yolu var: Para birik
tirmek! “En sağlıklı 
para biriktirme yolu 
nedir?" sorusunun 
yanıtı çok açık: 
Bebeğinizin adına 
ona özel bir hesap 
açtırmakl Banka 
hesabı ne kadar 
erken açılırsa elde 9 
edilecek birikim o * 
kadar fazla oluyor.
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Oruç tutarken kilo almayın
Erken saatlerde 
yapılan iftarın ardın* 
dan akşam yanlış 
yiyecekler tercih 
edilmesi ve sahurda 
hamur işi tüketimi 
kilo artışına neden 
oluyor. Oruç 
tutarken kilo alma
mak için bu öne 
rilere kulak verin: 
Sahura kalkmak 
yerine gece yat
madan önce yenilen 
yemek ya da 
kahvaltı ahşkanlık- 
lîğından da uzak 
durup, azalan 
öğün sayısını az ve 
sık yiyerek en az 
dörde çıkarmak 
gerekiyor.
Sahura kalkılmadan 
oruç tutulması ise 
aç kalma süresini 
artırdığı için 
metabolik hızın 
düşmesine, halsiz
lik, başağrısı, 
yorgunluk ve dikkat
te azalmaya neden 
olabiliyor.
Anadolu Sağlık 
nrîerkezi'nden 
Diyetisyen Cemal 
Aytaç Ak ve 
Diyetisyen Hande 
Ongun, Ramazan 
ayını sağlıklı 
geçirmek öneriler ve 
örnek iftar ve sahur 
menüsü verdi.

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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

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

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 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 ta on

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_________ 51417 00

NÖBETÇİ ECZANE

1 EKİM 2005 CUMARTESİ
İNCİ ECZANESİ

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2250 

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)

Sahurda yavaş 
sindirilen ve besin 
değeri yüksek 
gıdaların tüketilmesi 
önerilirken yemek
lerin seçiminde çok 
yağlı, çok tuzlu ve 
aşırı tatlı besinler
den kaçınılması 
gerektiği belirtiliyor. 
Erken kahvaltı 
olarak da 
düşünülebilecek 
sahurda, hazmı 
kolay, mide-bağırsak 
sisteminde uzun 
süre kalabilen lifli ve 
sellüloz içeren 
sebze, meyve ve 
kepekli ekmeğin 
tercih edilmesi de 
tavsiye ediliyor. 
Sahurda tüketi- 
lebilecekler: 
"Zeytin, peynir, 
esmer ekmek, çiğ 
sebzeler, süt veya 
yoğurt, meyve veya 
taze sıkılmış meyve 
suları, reçel ve kom
posto türü gıdalar 
veya kurubariıhgıi' 
çorbaları, etli veya 
etsiz sebze yemeği, 
yoğurt, esmer 
ekmek ve meyve." 
Gün içinde su kay
bının önlenmesi için 
iftar ile sahur arası 
2 litre (10 su bar
dağı) su içilmesi 
de öneriliyor.

Örnek menü: 
İftar: Şir kase çorba 
bir dilim az yağlı 
beyaz peynir, 
üç,dört zeytin 
Salata 
Bir-iki ince dilim 
esmer ekmek 
İftardan bir-iki 
saat sonra: 
Bir tabak etli veya 
etsiz sebze yemeği 
veya İki, üç köfte 
kadar ızgara 
tavuk/balık/ kırmızı 
et Üç, dört yemek 
kaşığı pilav/makarna 
veya bir dilim börek 
Salata Bir kase 
yoğurt veya cacık 
bir, iki ince dilim 
esmer ekmek 
İki saat sonra: 
bir, iki porsiyon 
meyve ile bir bardak 
süt veya yoğurt 
Veya bir kase 
sütlü tatlı 
Yatmadan: 
Bir, iki

porsiyon meyve 
Sahur:
bir bardak süt 
veya ayran, Bir 
haşlanmış yumurta 
Bir, iki dilim az yağlı 
beyaz peynir 
Domates - salatalık 
bir, iki porsiyon 
meyve Esmer 
ekmek veya 
Bir kase çorba 
Bir tabak 
sebze yemeği 
İki, üç köfte kadar 
ızgara tavuk/ 
balık/kırmızı et, 
bir kase yoğurt 
bir, iki dilim
esmer ekmek 
Ramazan ayında 
şişmanlamak 
istemeyenlerin 
tatlılardah kaçın
ması ve tatlı 
tüketilecekse az 
miktarda sütlü 
tatlıları tercih 
tmeleri de önerildi.

İstanbul ile birlikte 
Antalya’da da uygu
lanmaya başlanan, 
"gastrik by-pass" 
yöntemiyle, şişman 
hastaların mideleri 
bir küçük fincan 
boyutuna indiri 
lerek, midenin 
yüzde 9O'ı devre 
dışı bırakılıyor. Bu 
yöntemle, aşırı kilo
lu bir hasta kısa 
sürede ideal kiloya 
ulaşabiliyor.
Akdeniz Üniver 
sitesi Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. 
Meral Gültekin yap
tığı yazılı açıklcma- 
da, aşırı şişman
lığın, diyabetten, 
hipertansiyona, 
kalp hastalığından 
solunum sıkıntısına 
kadar bir çok sağlık 
sorununa yol 
açtığını bildirdi. 
Aşırı kilolardan kur
tulmanın en etkin 
yolunun ameliyat 
olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. 
Gültekin, geçen yıl 
dünyada 146 bin 
kişiye zayıflama 
ameliyatı uygu
landığını bildirdi. 
Aşırı şişmanların 
ameliyatla zayıflatıl- 
masında en sık kul
lanılan yöntemin 
gastrik by-pass ve 
ayarlanabilir mide 

bandı takılması 
olduğunu belirten 
Gültekin, gastrik 
by-pass yönte
minde, midenin 
kesilerek küçük bir 
fincan boyutuna 
getirildiğini, 
sindirim sisteminin 
(ince bağırsaklar) 
bir kısrfıının da 
devre dışı 
bırakıldığını kaydet
ti. Gastrik by-pass 
yönteminde başarı 
oranı yüzde 90 
olduğunu kaydeden 
Gültekin, ayarlan
abilir mide bandın
da da yüzde 65 ile 
80 oranında başarı 
sağlanabildiğini 
vurguladı.
A.Ü Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Güner Öğünç de bu 
yöntemin uzun 
süredir ABD ve 
Kanada'da uygu
landığını belirterek, 
"Bu yöntemle eski
sine göre yüzde 
10'u kalan mideye 
bir öğünde bir 
orta boy yumurta 
büyüklüğünde gıda 
alınabilir. Biz has
taya hiç bir gıda 
kısıtlaması uygu
lamıyoruz. Ama 
hasta yemek 
istemiyor" dedi. .
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Bursa’da ulaşım zammı 
bugün yürürlükte

Toplu ulaşım ücretleri 
bugünden itibaren 
zamlı... Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezi'nin (UKOME) 
geçen ayki toplan
tısında belirlenen 
yüzde 25 oranındaki 
zamlar yarından 
itibaren uygulanmaya 
başlanacak.
Zamlı tarifeye göre 
dolmuşlarda kısa 
hatlarda 0,90 YTL olan 
ücret 1,10 YTL'ye, 
uzun hatlarda 1,00 
YTL olan ücret de 
1,25 YTL'ye çıkarıldı. 
Taksimetre açılış 
ücreti 1,25 YTL'den 
1,40 YTL'ye, kilometre 
ücreti ise 1,25 
YTL'den 1,45 YTL'ye 
yükseltildi.
Servis araçları okul 
taşıtı ücretleri 5 kilo
metreye kadar 56,25 
YTL'den 60,00 YTL'ye, 
İ0 kilometreye kadar 
75,00 YTL'den 80,00 
YTL'ye, 20 kilometreye 
kadar 87,00 YTL'den 
90,00 YTL'ye çıkarıldı.

20 kilometreden sonra 
her kilometre için alı
nan ücret ise 0,85'den 
0,93 YTL'ye çıkarıldı. 
Minibüslerde 0,75 
YTL'lik ücret 1,00 YTL, 
1,00 YTL'lik ücret de 
1,25 YTL oldu.
Yeni uygulamaya göre 
BursaRay'da BuKart 
bilet fiyatı 0.80 YTL 
olarak uygulanacak. 
Ancak BursaRay 
istasyonlarını dikey 

besleyen hatları kul
lanan bir yolcu (tam), 
belediye veya özel 
halk otobüslerine 0,60 
YTL, BursaRay'a ise 

0,80 YTL öderken, 
eğer aktarmasını 
45 dakika içinde 
yaparsa toplam 1,40 
YTL yerine 1,10 YTL 
ödeyecek. Öğrenciler 
ise belirlenen tarifenin 
yüzde 65'ini 
ödeyecekler.
Öte yandan, toplu 
taşıma araçlarından 
fazla yaralanmayıp, 
Akıl BuKart almayan
ların tercih ettiği tek 
kullanımlı manyetik 
kartlar için ise tam 
bilete 1,50 YTL, 
indirimliye ise 
1,25 YTL ödenecek.

kaza: 1 ölü 5 yaralı
Yol ortasındaki kamyon lastiğine 

çarpmamak için sürücüsünün direksiyon 
kırdığı otomobil takla attı.

Sürüklenen otomobil 
kaldırımda bekleyen 
bir yayaya çarparak 
ölümüne neden 
olurken, araçtaki 
5 kişi de hafif 
şekilde yaralandı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
kaza, önceki gece 
saat 22.30 sıralarında 
İzmir Yolu'nda 
meydana geldi. 
16 ANN 99 plakalı 
otomobiliyle şehir 
merkezine seyreden 
Keramettin 
Aydıncı(30), yola 
düşen bir kamyon 

lastiğe çarpmamak 
için direksiyon 
kırınca olanlar oldu. 
Kontrolden çıkan ve 
sonrasında taklalar 
atan otomobil, 
yaklaşık 20 metre 
sürüklendikten 
sonra kaldırımda 
yürüyen Tayyar 
Turan Daltaban'a 
(38) çarptu 
Kazanın ardından 
ağır yaralanan Tayyar 
Turan Daltaban ile 
otomobilde bulunan 
hafif yaralılar, 
Bayram Ali Yaşar 
(58), Fatma 
Yaşar(39),

Aziz Aydıncı (59), 
Şerife Aydıncı (30) 
ve sürücü 
Keramettin Aydıncı 
(30) çeşitli 
hastanelere 
sevk edildi.
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılan ve 
burada yoğun bakım 
ünitesinde tedavi 
altına alınan 
Daltaban, doktorların 
tüm müdahalelerine 
karşın kurtarılamadı, 
la ilgili soruştur
manın başlatıldığı 
bildirildi. BHA

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
YETKİLİBAYİİ

DOĞALGAZ
KOMBİ 
m 
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



Başbakan Erdoğan, Brüksel de bugün çıkacak kararı değerlendirirken şöyle konuştu: ” Gerekirse yolumuza devam ederiz,”

AB için dönüm noktası
Türkiye’nin Avrupa Biriiği’ne (AB) katılım müzakerelerine bugün resmen başlanacak. Dün akşam, AB Dışişileri Bakanları biraraya 
gelerek, müzakere öncesi son görüşmelerini yaptılar. Kalpler bugün Brüksel’de atacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün yap
tığı konuşmada, ortaya çıkan tablonun Türkiye’nin geleceğinden çok, AB’nin geleceğini belirleyeceğini söyledi. Haberi 3’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

■^■■1 TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
3 Ekim 2005 Pazartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Bursa’da minibüs 
ağaca çarptı; 14 yaralı 
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 
aşırı hız yapan yolcu minibüsü, 
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu orta refüjdeki 
ağaca çarptı. Kazada minibüsün ön 
koltuğundaki yolcular sıkışırken, 
1 'i ağır 13 kişi yaralandı.

Haberi sayfa 6’da

Cep telefonunu 
mesajla buldu

İnşaatta çalışan bir işçi, cep telefonunun 
çalındığını anlayınca, oğlunun telefonun
dan ‘Sakın satın almayın çalıntıdır’ mesajı 
çekti. Telefonu çalan hırsız, bayiinin tele
fonu kontrolü sırasında mesajı görmesiyle 
yakalandı. Sabıkalı hırsızın cebinde 4 
gram da esrar bulundu. Haberi sayfa 6’da

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Müzakere günü
Türkiye batılaşma yolunda aldığı kararını 

en güçlü şekilde Atatürk gelişitirdi.
Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılma 

kararını almasından sonra, zorlu sınavlar
dan geçiriliyoruz.

AB katılımcı ülkeleri arasında bir tek 
müslüman ülke olan Türkiye’nin bu birliğe 
girme yolunda birilik üyeleri çetin engeller 
çıkarıyorlar.

Dün akşam AB dışişlere bakanlarının 
yapacağı toplantının sonuçları ve alınacak 
kararlar çok önemli. Bugün Brüksel’de 
toplanacak olan daimi konseyde, 
Türkiye’nin AB katılım müzakerelerine 
başlatması gerekiyor.

Avusturya’nın müzakerelerin başla
masını istememesi bir krize neden olmuştu.

Bu krizin aşılıp aşılmadığı veya yeni 
çıkıp çıkmayacağını göreceğiz.

Ancak, son anda çıkarılacak yeni krizler 
Türkiye’nin sabrını taşırabilir.

Yapılan anketler halkın büyük bir 
bölümünün AB’ye katılmaya istemediğini 
gösteriyor.

Buna karşın, yola devam ediyoruz.
Türkiye, AB’nin istediği Kopenhag 

Siyasi kriterlerini yerine getirdi.
Müzakerelerin başlangıç tarihi ise 3 Ekim 

2005 kondu.
O gün geldi çattı.

AB büyük sınavını bügün verecek.
Başbakanın dediği gibi, sorun çıkarsa 

yolumuza devam ederiz, AB ise hıristiyan 
kulubü olarak kalır. 

Gemlik’in en kalabalık okulu, arsa atımından sonra rahatlayacak.

11 Eylül İlköğretim 
Okulu’na ek derslik imkanı

11 Eylül İlköğretim Okulu 
Okul Aile Birliği tarafından 
okulun yanında bulunan 600 
metrekarelik arsa satın alınıyor. 
Arsanın okula bağışlanacağını 
belirten Okul Aile Birliği Başkanı 
Raif Demirtaş, "Okulumuzda 
iyi ve kaliteli eğitim vermek 
istiyoruz. Arsaya iki ya da 
üç katlı derslik yaparak, sınıflar
daki öğrencisi sayısını azalta
cağız" dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Çocuk Tiyatroları 
Festivali Bursa’da 

başladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat 
ve Turizm Vakfı'nın ASSITEJ (Dünya Çocuk 
ve Gençlik Tiyatroları Birliği) Türkiye Temsil 
elliği ile ortaklaşa düzenlediği "Uluslararası 
Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festiva 
li" başladı. Festival, 1-7 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek. Sayfa 5’de

Derbinin galibi 
Zeytinspor oldu 
14-16 yaş gurubunun dün Atatürk 
Stadında oynadığı Gemlikspor, Zeytin 
spor karşılaşmasında, mavi beyazlı la r 
sahadan galip ayrıldılar. Karşılaşmayı 
4-2 bitiren Zeytinspor, yakaladığı fırsat
ları iyi değerlendirdi.Haberi sayfa 14’de

Ek yerleştirme 
başvuruları başladı

Üniversitelerdeki 57 bin 251 kişilik boş 
kontenjana yapılacak ek yerleştirme için 
başvurular, bugün başlıyor.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
2005 - Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) 
sonuçlarına göre 2005-2006 öğretim yılı 
için yükseköğretim programlarına ek 
yerleştirme yapacak.. Haberi sayfa 7’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Türkiye Avrupa Birliği’ne 
girer mi?

Derinlikleri olan bir soru..
Çok geniş anlamda değerlendirilip 

yanıtlanması gerekiyor.
Ama daha önce girmeli mi sorusuna 

yanıt aramak gerekiyor.
Türkiye’nin anlı şanlı yazarları ve sivil 

toplum örgütleri Türkiye’nin girmesi 
gerektiğinin altını çiziyor ve dikkatleri o 
yönde topluyor.

Oysa;
Toprak reformunu yapamamış , 
İnsanının sağlık, eğitim, sosyal güven

lik sorunlarını çözememiş bir Türkiye 
Avrupa Birliği’nin kapısından içeri adımını 
atabilir mi?

Attırırlar mı?
Görüne o ki attırmıyorlar..
Ellerinden geleni ardına koymuyorlar.
Aslında Türkiye’den vazgeçemiyorlar 

da.
Çünkü plansız büyüyerek artmış yük

sek tüketim potansiyeli olan genç bir 
nüfus.

Ağızlan sulandırıyor.
AvrupalI üretiyor.
Ürettiğini satacak yer arıyor.
Daha ne?
İşte sana pazar.
Hem de lüks mala talebi olan daha 

doğrusu talebi körüklenen bir potansiyel.
Ama durum farklı..
Ne diyor .AvrupalI..
“Türklcr Avrupa kapısından içeri 

girsinler ama bizim istediğimiz koşullar
da...

Yoksa,
Öyle serbest dolaşımmış filan anla

mam ben..
Onlar sadece alsınlar.
Biz halkımızın sosval düzeyini geliştire

lim..
Ekonomisini güçlendirelim.”
Engellemek için ne gerekiyorsa yapı 

yorlar.
Örneğin ısıtıp ısıtıp ermeni meselesini 

önümüze koyuyorlar.
Etnik yapıyı kaşıyorlar.
Bunun içinde Türk-Kürt, Alevi-Sünni, 

Laik-antilaik diye toplumsal yapıyı boz
maya dönük girişimlerini hep sıcak tutu 
yorlar.

Başarıyorlar da..
Biz de aydınımızla, gericimizle, liberal- 

istimizle onların bu isteklerine çanak tutu 
yoruz.

İlginçtir..
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesini 

topluluk içinden isteyen bir tek İngiltere 
var.

Canla başla çalışıyorlar.
Niye ?
Kara kaşımız kara gözümüz mü onları 

cezbediyor?
İşin içinde bir iş var ama ne?
Tarihsel geçmişimize bakarsak İngili

zlerle ciddi sıkıntılar yaşanmış.
Ona rağmen..
Valla bu İngilizler geleceğe dönük bir 

hesap yapıyorlar..
Bekleyelim bakalım.
Karamanın koyunu sonra çıkar oyunu..
Akıllı olsak da İngiliz oyununa gelme

sek.
- Düşünecek bir şey yok İktidar halle 

der.
- İktidar mı ?
- Evet evet İktidar halleder.
- Zaten halletmiyorlar mı?

Umurbey Selçuk Camii 
ibadete kapatıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kubbesinin 
çökme tehlikesi 
bulunan Umurbey 
Selçuk Camii 
ibadete kapatıldı. 
Önceki gün alınan 
tedbir ile Gemlik 
Müftülüğü'ne 
yazı yazıldığı ve 
camide artık ibaret 
yapılamayacağını 
söyleyen 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
"Vatandaşlarımızın 
mağdur olmamaları 
için cami yanında 
bulunan Halk 
Eğitim Merkezi 
Kurs binasını 
Ramazan boyunca 
tahsis ettik. 
Halkımız ibadet 
lerini orada yapabile
cekler” dedi.
Yapılış aşamasında 
kubbesinin gerekli 
şekilde taşıyıcı 
kolonlara oturtul- 
madığı anlaşılan ve 
bu nedenle her an 
çökme tehlikesi 
bulunan caminin 
yapılacak detaylı 
inceleme sonucunda 
kesinlikle yıkılacağını 
söyleyen Güler, 
"Belediyeler

artık çeşitli yerlere 
yardım yapabiliyorlar, 
bizde mülkiyeti 
Belediyemize ait 
olan bu caminin

yıkılarak tekrar 
yapımı için destek 
vereceğiz.
Yardımsever 
halkımızın da

desteği ile camiyi 
yeniden yaparak 
ibadete açmak 
istiyoruz" dedi.

. Umurbey^elçuk Camii
kubbesinin çökme tehlikesi bulunmasC;^..  ̂şöV’' f 
nedeniyle İbarete kapatıldı. Camii,
yıkılarak, tekrar yapılacak.v< 

________________ ■

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK
Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0,537) 933 25 26

SATILIK ARAZ 
Manastır üstü Mersini Boğaz Mevkii 

32.300 metrekare arazi satılıktır, 

GSM: (0.532) 412 79 52
BURSA HAKİMİYET VE KENT J 

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 F?ax : 513 35 95
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Başbakan Erdoğan, Brüksel de bugün çıkacak kararı değerlendirirken şöyle konuştu: ” Gerekirse yolumuza devam ederiz.”

AB için dönüm noktası
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerine bugün resmen başlanacak. Dün 
akşam, AB Dışişileri Bakanları biraraya gelerek, müzakere öncesi son görüşmelerini yaptılar. 
Kalpler bugün Brüksel’de atacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada, 
ortaya çıkan tablonun Türkiye’nin geleceğinden çok, AB’nin geleceğini belirleyeceğini söyledi.

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
bugün ortaya 
çıkacak tablonun, 
Türkiye'nin gele
ceğinden çok 
AB'nin geleceği için 
belirleyici olacağını 
söyledi.
Başbakan Erdoğan, 
Türkiye'nin hiçbir 
sıkıntısı, ihtiyacı 
olmadığını belirterek, 
"Çünkü inanıyoruz, 
güçlüyüz ve ülke 

। olarak yolumuza 
devam ederiz.
Kopenhag Siyasi 

’ Kriterleri'nin ismi, 
T* Ankara Siyasi

Kriterleri olur" dedi. 
Erdoğan, "AvrupalI 
muhataplarımızın 

tercihlerini, 
aklıselimden yana 
kullanarak, 
sağduyunun gereğini 
yaparak en doğru 
kararı vereceklerine 
inanıyorum" diye 
konuştu.
AK Parti 5. İstişare 
ve Değerlendirme 
Toplantısı'nın açılış 
konuşmasında, 
Türk milletine ve 
Avrupa'ya seslenen 
Erdoğan, şunları 
söyledi: 
"Milletimizin 
geleceğine yönelik 
hedeflerinin hiçbiri 
belirlenmiş bir 
tarihe ya da 3 Ekim 
tarihine endeksli 
değildir. AB üyeliği,

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çıkan 
kararın ne olursa olsun, Türkiye’nin kendi 

kararını vereceğini söyledi.
Türkiye'nin 42 
yıldır sürdürdüğü 
bir maratonun ve 
42 yıllık bir hayalin 
aldığı en üst 
istasyon, 
mesafelerden 
birisidir. Şu anda, 
bu istasyon

değişmemiştir, yarın 
da değişmeyecektir. 
Şu anda sıra
Avrupa Birliği'nde, şu 
anda onlar testten 
geçiyorlar."
Çıkan karar ne olursa 
olsun, Türkiye'nin 
kendi kararını vere

ceğini vurgulayan 
Erdoğan, şöyle 
devam etti:
"Ve bu karar asla 
Türkiye'nin 
demokrasi yolunda 
attığı adımları, 
haklar ve 
özgürlükler 
açısından sağlanan 
uyum yasalarıyla 
ilgili yapısal 
reformları sekteye 
uğratacak, demokrasi 
ve insan hakları 
alanında bizi geriye 
götürecek bir karar 
olmayacaktır." 
Başbakan Erdoğan, 
"AB ya siyasal bir 
olgunluk göstererek, 
küresel bir aktör 
olmaya karar

verecek, küresel 
bir güç olmaya 
karar verecek ya da 
ila-nihaye bir 
Hıristiyan kulübü 
olmayı içine 
sindirecektir.
Çünkü Türkiye'nin 
özellikle son 
2.5-3 yılda 
ortaya koyduğu 
performans, 
AB üyelik 
hedefimize 
karşı olanların 
bütün düşüncelerini 
ellerinden 
almıştır. Önümüze 
koyacakları 
ihtimalleri 
kalmamıştır" 
diye konuştu.

11 Eylül İlköğretim Okulu'na ek derslik imkanı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçemizin en kalabalık 
İlköğretim okulların
dan biri olan
11 Eylül İlköğretim 
Okulu'na Okul 
Aile Birliği'nden 
arsa desteği.
Eğitim kalitesini 
her geçen gün

yükseltmek için 
çalışan ancak 
kalabalık öğrenci 
sayısı nedeniyle, 
sınıflarında gerçek 
sayıya inemeyen 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu'na yanında 
bulunan 600 
metrekarelik 
arsa satın alınıyor.

Okul Aile Birliği 
Başkanı Raif 
Demirtaş, tüm işlem
lerin 
tamamlandığı 
arsayı dernek 
olarak alarak 
okula bağış 
yapacaklarını 
söyledi.
Üzerine iki ya da 
üç kat ek derslik 
yapılması için 
başta Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut olmak üzere 
çeşitli yerlerden 
tam destek 
aldıklarını 
söyleyen Demirtaş, 
"Okulumuza 
önce arsayı 
kazandırmak

Keşse; -

verecek
duruma getireceğiz.
Yapılacak ek

derslik ile sınıflarda 
öğrenci sayısını 
azaltarak kaliteli

eğitim yapılmasını 
sağlayacağız" 
dedi.

11 Eylül ilköğretim Okulu,Okul Aile 
Birliği Başkanı Raif Demirtaş, 600 
mekrekarelik arsayı satın alıp Milli;' 
Eâltİipe,bağişİâ^C^^^!bWöyie^i^

istiyoruz, 11 Eylül 
ilköğretim okulunu en 
iyi ve kaliteli eğitim
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11 Evlül İlköğretim Okulu Aile Birliüi seçikli
Seyfettin SEKERSÖZ

Yaklaşık 1500 
öğrencinin öğrenim 
gördüğü 11 Eylül 

। İlköğretim Okulu
Okul Aile Birliği 
genel kurulu yapıldı. 
Bütünler Düğün 
Salonu’nda yapılan 
toplantıda, eski 
Başkan Raif Demirtaş 
yine göreve getirildi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un da 
misafir olarak takip 
ettiği genel kurulda, 
Divan başkanlığını 
Ercan Barütçuoğlu 
yaparken, katipliklere 
Ali Veysel Akkan 
ile Ramiz Güneş 
getirildi.
Geçtiğimiz yıl yapılan 
genel kurulda 
katılımın üst düzeyde 
olmasına karşılık bu 
kez aynı ilginin 
gösterilmediğini 
belirterek, velileri 

eleştiren Okul 
Müdürü Mehmet 
Duran, "Velinin 
olmadığı yerde iş 
olmaz" dedi.
Duran, "İşlerin iyi git
tiğini bahane ederek 
genel kurul, toplantısı
na katılmayan velileri 
burada görmek 
isterdim. Velilerimiz 
öğrencilerimiz için 
yapılan tüm çalış- 
malan takip etmeleri 
gerekir. 11 Eylül 
İlköğretim okulu 
olarak her yıl başarı 
çıtasını yukarıya 
çekmek istiyoruz. 
Önümüzdeki yıl 
yapılacak Lise Giriş 
sınavında kazanan 
öğrenci sayımız 
artacaktır" diyerek, 
okulda yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Okul Aile

Birliği Genel 
Kuruluna katılan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, yeni 
yasanın Belediyelere 
verdiği bazı haklar 
nedeniyle, okullara 
daha çok. yardımda 
bulunacakları 
sözünü verdi.
Turgut, 1500 
öğrencinin öğrenim 
gördüğü okulda 
kaliteli eğitim 
için üzerlerine 
düşen görevleri 
yerine getireceklerini 
söyledi.
Okul Aile Birliği 
Faaliyet ve Denetim 
raporlarının okunarak 
kabul edilmesinin 
ardından geçilen 
seçimlerde 4 kişiden 
oluşan yönetim kuru
luna Raif Demirtaş, 
Hilgün Aydın, Ali 
Küçük, Perihan 
Demirtaş seçildiler.

ENEN SftMîtaifafi Ba?kan> Mehmet Turgut, 
___________ _________haklar nedeniyle,

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağlan 

* Sakana Misina Ağları 
* ip Ağ 
* Fanya 
* Mantar, kurşun 
* İp Çeşitleri 
* Sandal Malzemeleri 
* Kürek 
✓ Çapa 
s Macun

Galvenizli çivi
TMC sintine pompası 

'' veâğerınalıemderilehrjnetini;<le}iı

Srkîirı
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

tır

IDO’dan lll’ye ek sefer
t

İstanbul 
Deniz 
Otobüsleri 
A.Ş'nin (İDO), 
bu gününden 
itibaren 
Avcılar- , 
Bakırköy 
arasında 
başlatacağı 
deneme 
seferleri ile 
İstanbul 
Üniversitesi 
(İÜ) Avcılar Yerleşke 
si'nde eğitim gören 
öğrencilere ek sefer 
hizmeti vereceği 
bildirildi.
İDO'dan yapılan 
yazılı açıklamada, 
yeni eğitim ve 
öğretim yılının 
başlamasıyla 
birlikte İDO'nun, 
İÜ öğrencilerinin 
deniz ulaşımından

daha etkin 
yararlanabilmeleri 
amacıyla hafta içi 
saat 16.30'da 
Avcılar'dan kalkan 
deniz otobüsü ile 
Bakırköy-Kadıköy- 
Bostancı hattında 
sefer gerçekleştire
ceği belirtildi. 
Açıklamada, "İÜ 
Avcılar Yerleşkesi 
öğrencilerinin dönüş 
yolculuklarını daha 

hızlı yapabilmeleri 
için saat 16.30’da . 
Avcılar'dan kalkan 
deniz otobüsü, 
çok kısa sürede | 
Bakırköy-Kadıköy* 
Bostancı seferi 
gerçekleştirecek. 
Böylelikle Boğaz 
trafiğine girmeyecek 
öğrenciler, kısa 
sürede uzun mesafe 
kat etmiş olacaklar* 
denildi.
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TEFAL’den uygulamalı tanıtım
Seyfettin SEKERSÖZ

istiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
Tefal Bayii önünde 
ilgi çekici tanıtım 
yapıldı.
Belediye Meclis 
Üyesi Ali Acar'ın 
sahibi olduğu 
Tefal Mağazasında 
İstanbul'dan gelen 
tanıtım elemanları

gün boyu 
yaptıkları içecekleri 
vatandaşlara 
ikram ettiler.
Firma sahibi Ali 
Acar verdiği 
bilgide, fritöz, 
katı meyve sıkacağı 
ve blendırların 
nasıl çalıştıkları 
ve neleri yapabile
ceklerinin 
tanıtıldığını söyledi.

İstanbul Tefal 
Genel Merkezi'nden 
gelen Tanıtım 
Müdürü Burak 
Aşıklar ile tanıtım 
elemanlarının 
hazırladığı 
kızartmalar ile 
çeşit türdeki 
içecekler 
kaldırımdan 
geçen herkese 
ikram edildi.

Çocuk Tiyatroları Festivali Bursa’da başladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın ASSITEJ 

(Dünya Çocuk Ve Gençlik Tiyatroları Birliği) Türkiye Temsilciliği ile 
ortaklaşa düzenlediği "Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları 

Festivali" 1-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür
Sanat ve Turizm 
Vakfı'nın ASSITEJ 
(Dünya Çocuk Ve 

^Gençlik Tiyatroları 
Birliği) Türkiye 
Temsilciliği ile ortak
laşa düzenlediği 
"Uluslararası Bursa 
Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Festivali", * 
jönce Kent Müzesi ; fc 
Meydanı’nda gerçek

leştirilen tiyatro 
gösterisi, ardından da 
Tayyare Kültür 
Merkezinde verilen 
konserle başladı.

410. yaşını tarihinin 
en yoğun katılımıyla

^kutlayan "Uluslararası 
: Bursa Çocuk ve 
^Gençlik Tiyatroları 
JFestivali"nin açılış 
törenine Bursa 
Büyükşehir

Belediye Başkan 
Vekili Idris Uysal,
BKSTV Başkanı 
Hüseyin Özdilek,
ASSITEJ Dünya Çocuk 
ve Gençlik Tiyatroları 
Birliği Türkiye Merkezi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Tülin Sağlam 
Ve festivale katılan 
yabşncı topluluklar ile 
çokş^y ıda;Bursatı; t; 
sanatsever büyük ilgi n 
gösterdi. * ■
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi BKSTV 
Tiyatrosu'nun 
"Kardeşimin Rengi" 
adlı komedi hüründeki 
oyunu Kent Müzesi 
Meydanı’nda sah-, 
nelemesiyle başlayân» 
"Uluslararası Bursa

; Çç>ctık ve Gençlik 
Tiyatrolar) Festivali" 
daha sonra Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 

devam etti. Açılış 
nedeniyle, Uludağ 
Üniversitesi Gençlik 
Senfoni Orkestrası 
davetlilere muhteşem 
bir konser verdi.
Şef Prof. Kçral
Çalgan yönetimindeki 
orkestra dünyaca ünlü

* müzisyenler Johann 
Sebastian Bach ve 
EyartetiFslice Dall « 

fİAnaabmuft ölümsüz \ 
* eserlerini' 

seslendirirken, 
konserde ünlü Türk 
bestekarlar Muammer 
Sunî UlvF Cemal 
Erkin'in de unutulmaz 
eserlerine yer verildi. 
Büyükşehir Belediye

/ Başkanvekili Idris’ fi f 
Uysal, bugüne kadar 
gerçekleştirilen 
etkinliklerle tiyatronun 
da içibde yer- f 
aldığı kültür sanat 

hizmetlerinin, eksilme
den, çoğalarak devam 
edeceğini belirtti. 
Uysal, "Tiyatro bir 
memleketin kültür 
seviyesinin aynasıdır" 
diyerek, festivalin 
Bursa'ya hayırlı 
olmasını diledi.' 
ASSITEJ Dünya Çocuk 
ve Gençlik Tiyatroları 
Birliği Türkiye Merkezi 
Yönetim Kurulu j S 
Başkanı TÛllO ’lJP / 
Sağlam, bu yıl İO.'su 
düzenlenen festivalde 
büyükemeğiolan 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahlh'e ve 
yöneticilerine 
teşekkür etti, ?ı 
"Uluslararası Bursa 
Çocûk veGençilk 
Tiyatroları 
Festlvair'hm klâsik “ 
yapıdaki çocuk ve

gençlik oyunlarının 
yanı sıra sokak 
oyunları, dans-müzik 
ağırlıklı oyunlara 
kadar geniş bir 
yelpazeyi kapsadığını 
söyleyen Sağlam, 
festivalde sahne 
alşcak toplulukların, 
ASSITEJ Dünya Çocuk 
ve Gençlik Tiyatroları 
Birliği Türkiye x 
Temsilciliği Yönetim 
Kurulu tarafından 
yapılan değerlendirme 
sonucunda 
yaklaşık^O topluluk 
arasından 
belirlendiğini ifade etti. 
Yapılaıi bu 
değerlendirme sonucu, 
Danimarka'dan iki, 
Kıbrıs Kum kesimi, 
Fransa, Almanya, 
Cezayir, İsviçre, 
Hollanda Ve İsrail'den 
de birer topluluğun

festivale katılmasının 
kararlaştırıldığını 
açıklayan Tülin 
Sağlam, bir hafta 
sürecek festivalde 
katılımcı topluluklar 
gösterilerinin 
yanı sıra çocuk 
seyirci ile söyleşiler, 
iç eğitim seminerleri 
ve atölye 
çalışmaları da 
yapılacaklarını 
hatırlattı.
1-7 Ekim 2005 
tarihleri arasında 
gerçekleşecek 
"Uluslararası 
Bursa Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 
Festivali", Tayyare 
Kültür Merkezi, 
Çocuk Sanat Evi, 
Nilüfer Belediyesi 
Konak Kültürevl ve 
Kent Müzesi'nde 
.izlenime sunulacak.
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Eursa'da miııife ağaca çamlı; 14 yaral 
Yağış nedeniyle, kayganlaşan yolda yolcu minibüsü 
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 

sonucu ağaca çarptı. Minibüsün ön tarafından oturan 
yolcular sıkışırken, 1 ağır 13 kişi de yaralandı.

Cep telefonunu mesajla buldu

Yağış nedeniyle 
kayganlaşan yolda 
aşırı hız yapan 
yolcu minibüsü, 
sürücüsünün 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
orta refüjdeki ağaca 
çarptı. Kazada 
minibüsün ön 
koltuğundaki yolcu
lar sıkışırken, 
Ti ağır 13 kişi 
yaralandı.
Yağmur nedeniyle 
kayganlaşan 
yollarda önceki gün 
çok sayıda trafik 
kazası meydana 
geldi. Bunlardan 
biri ise ucuz 
atlatıldı.
Rta refüjdeki

ağaçlara çarpan 
minibüsün 
yolcuları yaralandı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
kaza önceki gün 
saat 13.00 sıraların
da Ankara 
Yolu Duaçınarı 
Kavşağı'na 100 
metre mesafede 
meydana geldi. 
Cumalıkızık-Santral 
Garaj hattında 
yolcu taşıyan 
M.K. (20) idaresin
deki 16 M 1472 
plakalı minibüsün 
sürücüsü, Santral 
Garaj'a gittiği 
sırada yağış 
nedeniyle 
kayganlaşan 

yolda direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetti. Minibüs 
orta refüjdeki 
ağaca çarptı. 
Ağacı deviren 
minibüs hurda 
yığınına dönerken, 
yolcular aracın 
içerisinde sıkışıp 
kaldı. Kazanın 
ardından vatan
daşlar tarafından 
çağrılan itfaiye ve 
"112 Acil Yardım" 
ekipleri kısa sürede 
olay yerine gitti. 
İtfaiye ekiplerinin 
uzun uğraşları 
sonucunda 
sıkıştıkları yerden 
çıkarılan yaralılar 
Devlet ve Yüksek 
İhtisas 

hastanelerine 
kaldırıldı. Ayrıca 
arka koltuklarda 
oturan yaralılar da 
kaldırıldıkları 
çeşitli hastanelerde 
tedavi altına 
alındı.
Yaralılardan 21 
yaşındaki E.Ş.'niri 
(21) durumunun 
ağır olduğu ve 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne 
sevk edildiği 
öğrenildi. Kaza 
nedeniyle Ankara 
Yolu'nda trafik 
tıkandı. Trafik 
ekiplerinin yoğun 
uğraşları 
sonucunda trafik 
akışı sağlanmaya 
çalışıldı. BHA

İnşaatta çalışırken cep 
telefonu çalınan işçi, oğlu
nun cebinden kendi telefo
nuna 'Sakın satın almayın 
çalıntıdır' mesajı gönderdi. 
Zanlı ise telefonu bir 
bayiye satmak isterken 
gelen mesaj üzerine 
yakalandı.
Emniyet müdürlüğü 
Asayiş Şube Müdürlü 
ğü'nden alınan bilgiye 
göre Beşevler'de bir 
işhanının duvarlarını ören 
49 yaşındaki iki çocuk 
babası İbrahim Köse, 
önceki gün sabah saat
lerinde iş kıyafetlerini 
değiştirdi. Köse, Nokia 
marka cep telefonun da 
ceketinin cebinde bıraktı. 
İşi bitip Gürsu'daki evine 
giden Köse, cep telefo
nunun cebinde olmadığını 
fark edince de paniğe 
kapıldı. Telefonunun 
çalındığını anlayan 
Köse'nin imdanına 17 
yaşındaki oğlu Osman 
yetişti. Osman Köse, 
hemen bir arkadaşının 
cep telefonundan 
babasının çalınan telefo
nuna 'Sakın satın almayın 
çalıntıdır' şeklinde

bir mesaj gönderdi. 
PLANI TUTTU 
Bu sırada şüpheli Ayhan 
O. da, ikinci el çalıntı 
telefonu Santral Garaj 
Gelibolu Sokak'taki bir 
bayiye satmaya götürdü. 
Telefonu kontrol eden 
bayi, bu sırada gelen 
mesajı açınca cihazın 
çalındı olduğunu anladı ve 
bir fırsatını bulup durumu 
polise bildirdi. Polis 
ekipleri, telefoncuda 
Ayhan O.'yu gözaltına 
aldı. Sabıkalı olduğu 
öğrenilen ve cep telefonu 
hırsızlığı suçlamasını 
kabul etmeyen Ayhan 
O.'nun üst aramasından 
4 gram esrar ele geçirildi. 
Şüphelinin ifadesinin 
ardından adliyeye sevk 
edilirken, telefonunun 
bulunduğu haberini alan 
İbrahim Köse, sevinçle 
karakola koştu. Köse, 
"Oğlumun aklıma telefona 
mesaj atmak geldi. Polis 
arayınca çok sevindim. 
Ben duvar üstlerinde 
çalışıp kazandığım parayla 
cep telefonu aldım. 
Bulunacağından da 
emindim” dedi. BHA

İMSAKİYE ÇEŞİTLERİMİZİ 
GÖRMEDEN 

KARAR VERMEYİN

32 YILLIK TECRÜBEMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset i]
MATBAACILIK-YAYINCI

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralı 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.

> : 3/B GEMLİK 
513 35 95
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Uzman öğretmenlik 
sınavında muafiyet
Halen Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev 
yapan öğretmenlerden, tezli yüksek lisans öğreni
mini tamamlayanlar, alanlarına bakılmaksızın 
Uzman Öğretmenlik Sınavı'ndan muaf sayılacak.

Ek ywle$linne basılıları lıugiiıı başladı

Milli Eğitim 
Bakanlığından, 
"İlahiyat 
Fakültesi mezunu 
öğretmenlerin 
Kariyer Basamak 
larında Yükselme 
Sınavı'ndan (KBYS) 
muafiyeti" ile ilgili 
açıklama yaptı. 
Açıklamada, Milli 
Eğitim Temel 
Kanunu'nda, 
"Alanında 
ya da eğitim 
bilimleri alanında 
tezli yüksek lisans 
öğrenimini 
tamamlamış 
öğretmenlerden 
uzman öğretmenlik, 
doktora öğrenimini 
tamamlamış 
öğretmenlerdense 
başöğretmenlik için 
sınav şartı aranmaz" 
denildiğine 
işaret edildi. 
Açıklamada, 
şöyle denildi: 
"Bu hükümden de 
anlaşılacağı gibi, 
halen Bakanlık 
kadrosunda 
görev yapan öğret
menlerimizden hangi 
alanda (branşta) 
olursa olsunlar, 
alanlarında ya da 
eğitim bilimleri alanın
da tezli yüksek lisans 
öğrenimini tamam
layanlar 27 Kasım 
2005 tarihinde 
ÖSYM tarafından 
yapılacak olan 'Uzman 
Öğretmenlik 
Sınavı'ndan muaf 
sayılacaklardır.
Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı'nın 
Bakanlığımıza 
hitaben yazdığı 
28.5.2005 tarih ve

12559 sayılı 
yazısında, Ankara 
Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi ile 
Atatürk Üniversitesi 
İslami Bilimler 
Fakültesi'ne 1982 
yılından önce kayıt 
yaptıran ve 5 yıllık 
yükseköğrenim 
görenlerin, gördükleri 
bu öğrenimin 
yüksek lisans 
öğrenimine eşdeğer 
sayıldığı belirtilmiştir." 
Açıklamada, bunun 
"tezli yüksek 
lisans" kapsamında 
değerlendirilip 
değerlendirilemeye- 
ceği hususunda 
tereddüde düşüldüğü 
için, konunun tekrar 
YÖK Başkanlığı'na 
sorulduğu kaydedildi. 
Açıklamada, gelen 
cevabi yazıda, 
bu öğrenimlerin, 
Lisansüstü 
Eğitim ve Öğretim 
Yönetmeliği uyarınca 
"Tezli/tezsiz 
yüksek lisans 
öğrenimleri ile 
eşdeğerde sayıldığı" 
bildirildiği için, 
bu durumda 
olan öğretmenlerin 
Uzman Öğretmenlik 
Sınavı'ndan muaf 
sayılacaklarının 

duyurulduğu 
belirtildi.
Açıklamaya şöyle 
devam edildi: 
"Bu durum, bu 
kapsamdaki 
öğretmenlerimizin 
doğrudan uzmanlığa 
atamalarını 
öngörmemekte, 
sadece sınavdan 
muaf olmalarını 
sağlamaktadır.
Yukarıda belirtilen 
kanun ve bu kanuna 
dayalı olarak 
çıkarılan yönetmelikte 
de açıklandığı 
üzere, kıdem, 
hizmet içi eğitim, 
etkinlikler ve sicil 
ölçütlerine göre 
değerlendirilecekler 
ve puan 
üstünlüklerine 
göre kontenjan 
sınırlılığında 
atamaları 
gerçekleştirilecektir. 
Diğer alanlarda 
(branşlarda) olup 
5 yıllık yüksek 
öğrenim bitiren 
öğretmenlerimizle 
ilgili tereddüt 
oluşmadığından 
ayrıca Yüksek 
öğretim Kurulu 
Başkanlığı 'ndan 
sorulmasına gerek 
görülmemiştir."

Üniversitelerdeki 57 
bin 251 kişilik boş 
kontenjana yapılacak 
ek yerleştirme için 
başvurular, bugün 
başlıyor. İşte ek 
yerleştirme için belir
lenen koşullar... 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), 2005-Öğrenci 
Seçme Sınavı (ÖSS) 
sonuçlarına göre 
2005-2006 öğretim yılı 
için yükseköğretim 
programlarına ek yer
leştirme yapacak. 
Ek yerleştirme 
kontenjanlarına 
başvurabilmek 
için şu koşullar 
gerekiyor: 
-2005-ÖSS'ye 
başvurmuş olmak, 
-Başvurulacak ön 
lisans ve açık öğretim 
programları için 
2005-ÖSS'de 
öngörülen puan 
türünde 160 ve 
üstünde, lisans 
programları için ise 
öngörülen puan 
türünde 185 ve 
üstünde ÖSS puanına 
sahip olmak, 
-2005-ÖSYS merkezi 
yerleştirme sonunda 
açık öğretimin konten- 
jansız programları 
dışında hiçbir yük
seköğretim programı
na yerleşmemiş 
olmak, 
-Ek yerleştirmede, 
kılavuzdaki Tablo-4, 
Tablo-3A ve Tablo- 
3B'den tercih edilen 
yükseköğretim pro
gramının 2005-ÖSYS 
merkezi yerleştirme 
sonunda oluşan en 
küçük puanına eşit 
veya daha yüksek bir 
Y-ÖSS puanına sahip 
olmak.
-DİĞER ADAYLARIN 
BAŞVURUSU- 
2005-ÖSYS'de sadece 
sınavsız geçiş için 
başvuran adaylardan 
açık öğretimin konten-

jansız programları 
hariç bir yükseköğre
tim programına yer
leşmemiş olanlar da 
2005-ÖSYS ek yer
leştirmeye başvura
caklar ve tercihlerini 
aynı Ek Yerleştirme 
Başvurma Formu 
üzerinde gösterecek
ler. Bu adayların kendi 
alanlarında tercih 
edebilecekleri pro
gramlar, sadece 
Tablo-3A'da yer alıyor. 
Tablo-3A, Tablo-3B , 
Tablo-4 ve ek yer
leştirme kurallarına 
ilişkin bilgiler, 2005- 
ÖSYS Ek Yerleştirme 
Kılavuzu'nda 
yer alıyor.
Lise mezunları ek yer
leştirme için Tablo- 
3A'da yer alan ön 
lisans programlarını 
da tercihleri arasında 
gösterebilecekler ve 
ilgili yasa gereğince 
meslek lisesi mezun
larına öncelik tanın
mak koşulu ile 
yerleştirilebilecekler. 
2005 yılında özel 
yetenek sınavı ile 
öğrenci alan 
yükseköğretim 
programlarına kesin 
kayıt yaptırmış olanlar 
da 2005-ÖSYS ek 
yerleştirmeye 
başvurabilecekler. 
-BAŞVURU- 
Yükseköğretim 
programları ek yer
leştirme kontenjanları
na başvurmak 
isteyen adaylar, 
4 YTL (4 milyon lira) 
karşılığında 2005- 
ÖSYS 
Yükseköğretim

Programlarına Ek 
Yerleştirme Kılavuzu 
ve Başvuru 
Formunu ÖSYM Sınav 
Merkezi Yöneticilik 
lerinden alabilecekler. 
Adaylar, kılavuzda 
belirtilen esaslara 
uygun olarak doldura
cakları başvuru formu 
ile 8 YTL'yi ek yer
leştirme ücretinin ilgili 
bankaya yatırıldığını 
gösteren banka 
dekontunu, yine 
ÖSYM Sınav Merkezi 
Yöneticiliklerine tes
lim edecekler.
Adayların bu ücreti 
yatırmak için 
bankaya sadece T.C. 
kimlik numaralarını 
vermeleri yeterli ola
cak. Posta ile yapılan 
başvurular, işleme 
alınmayacak. Başvuru 
süresi, 7 Ekim Cuma 
günü sona erecek. 
2005-2006 öğretim 
yılında ek yerleştirme 
kontenjanlarına 
merkezi yerleştirme 
işlemleri, 2005-ÖSS 
Kılavuzu, 2005-ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu ile 2005- 
ÖSYS Yüksek 
öğretim 
Programlarına 
Ek Yerleştirme 
Kılavuzu'nda 
belirtilen esaslara 
göre yapılacak.
Devlet, vakıf, KKTC 
ve yurtdışındaki 
üniversitelerin lisans 
ve ön lisans konten
janlarında 57 bin 251 
kişilik boş kontenjan 
bulunuyor
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Kaçak elektrik 
kullananlar azaldı

Marmararay Projesi başlıyor

Kaçak elektrik kul
lananlar hakkında 
‘devlet malını çalma’ 
gerekçesiyle açılan 
davalar etkili oldu. 
Hapis cezaları göz 
korkutunca, kaçak 
elektrik kullananların 
sayısı da düştü.
Hapis cezaları göz 
korkutunca, kaçak 
elektrik kullanan 
abone sayısı, bir anda 
1 milyon 150 binden, 
830 bine geriledi.
Yıllık kaybı 2 milyar 
doları bulan Türkiye 
Elektrik Dağıtım 
A.Ş.’nin (TEDAŞ), 
kaçak elektrik kul
lananlar hakkında 
‘devlet malını çalma’ 
gerekçesiyle açtığı 
davalar, sonunda 
etkisini gösterdi. 
Paranın yanı sıra, 
hapis cezasıyla 
açılan bu davalar, 
kaçak elektrik kul
lananların gözünü 
korkuttu. TEDAŞ’ın 
kaçak elektrik kul
lanan abone sayısı, 
1 milyon 150 binden, 
830 bine geriledi. 
1996 yılından bu yana 
alınan tüm önlemlere 
rağmen, elektrik 
kayıplarının bir türlü 
önüne geçemeyen 
TEDAŞ’ın, gerek 
kaçak kullanım, 
gerekse teknik 
altyapıdan kay
naklanan kayıpların 
toplamı, yüzde 25’lere 
kadar ulaştı.
Bunun yüzde 10’unu 
teknik kayıplar 
oluştururken, geri 
kalan yüzde 15’i kaçak 
kullanımdan 
kaynaklanıyordu. 
ÖNLEMLER 
ETKİLİ OLDU 
Son bir yıl içinde bir 
yandan şebekeden 
kaynaklanan kayıpları 
yüzde 7 oranındaki 
dünya ortalaması 
düzeyine çekmeye, 
diğer yandan da 
sürekli artan kaçak 
kullanımı azaltmak 
için caydırıcı 
önlemler almaya 
çalışan
Tedaş, Türkiye 
genelinde yaptığı 
taramaların 
sonuçlarını almaya 
başladı. Türkiye 
geneline yayılan 
bu sıkı taramaların 
sonucunda, kaçak

elektrik kullandığı 
tespit edilen 
aboneler hakkında, 
para cezasının yanı 
sıra, devletin malını 
çaldıkları gerekçesiyle 
de haklarında hapis 
cezasına çarptırıl
maları için savcılıklara 
suç duyurusunda 
bulunuldu.
SAVCILIKLARA 
SUÇ DUYURUSU: 
Yapılan araştırmaya 
göre, savcılıklara suç 
duyurusunda 
bulunulmaya 
başlanmasının ardın
dan, yüzde 25’leri 
bulan Türkiye’deki 
teknik kayıp ve 
kaçak elektrik kul
lanım oranı, yüzde 
18’e geriledi. Bu, 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı’nın 
verilerine de 
yansıdı. Bakanlığın 
verilerine göre, 
Türkiye’de 
16 milyon 281 bin 
elektrik abonesi 
bulunuyor. Alınan 
tedbirler sonucunda, 
kaçak elektrik 
kullanan ev ve iş 
yerlerinin sayısı, 1 
milyon 150 binden 
830 bine kadar 
geriledi. Buna rağmen 
elektrik kaçağının 
hala yüzde 18 
seviyesinde bulun
ması, Türkiye’deki 
sivil toplum 
kuruluşlarının bir 
araya gelerek, 
Kaçak Elektrikle 
Mücadele 
Platformu’nu 
(KEMÜP) oluşturması
na yol açtı.
Platformda, 
Türkiye Elektrik 
Mühendisleri Odası, 
tüketici dernekleri, 

medya mensupları, 
elektrik üreten ve 
ithal eden şirketlerin 
temsilcileri ve 
elektrik pazarlama 
şirketlerinin 
temsilcileri yer alıyor. 
Ankara, İstanbul 
ve İzmir’deki sanayi 
ve ticaret odalarının 
başkanları da 
KEMÜP’e destek 
veriyor. KEMÜP, 
önümüzdeki 
günlerde bir çalışma 
programı 
doğrultusunda kaçak 
elektrik kullanımını 

önlemek için toplantı 
ve paneller düzenleye
cek.
Kaçak Elektrik 
Projesi’ni geliştiren ve 
projenin 
koordinatörlüğünü 
üstlenen Şeyda Elçi, 
‘Kaçak elektrik kul
lanımı yüzünden 
dürüst tüketiciler 
cezalandırılıyor. 
Sorunun yıllardır 
sürdüğü düşünülürse, 
kaçak elektrik 
kullanımının 
ekonomiye verdiği 
yara 10 milyar 
dolarlarla ifade 
edilebilecek 
boyutta.
Bu meblağ, halkın 
cebinden gasp 
ediliyor. Dünya 
ülkelerinde kayıp 
kaçak oranı sadece 
yüzde 7 seviyelerinde 
kalıyor’ dedi. 
DİREKLER 
KALKIYOR Enerji ve 
Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı, kayıp ve 
kaçak 
elektriği önlemek 
ve AB standartlarını 
yakalamak amacıyla 
bu yıl 300 trilyonluk 
bir kaynak ayırdı. 
Bu kaynak, hem 
güvenlik hem de 
estetik açıdan 
elektrik 
direklerindeki kablo
ların yer altına 
döşenmesi için 
kullanılıyor.
Bu elektrik kablo
larının yer altına 
indirilmesinin 
toplam maliyeti ise 
1 milyar doları bula
cak. Bakanlık, 
3 yıl içinde ülke 
genelindeki tüm 
kabloların yer altına 
döşenmesini 
planlıyor.

Türkiye'nin en 
büyük projelerinden 
birisi olan Gebze- 
Haydarpaşa, 
Sirkeci-Halkah 
banliyö hatlarının 
yüzeysel metroya 
dönüştürülmesi ve 
Demiryolu Boğaz 
Tüp Geçişi içeren 
Marmaray 
Projesi'nde tüp 
tünel elemanlarının 
üretimine 
başlanıyor. 
Marmaray
Projesi'nin Asya ile 
Avrupa'yı denizin 
altından birbirine 
bağlayacak 
demiryolu boğaz tüp 
geçişinde kullanılacak 
batırma tüp 
tünel elemanları, 
Tuzla Kuru 
Havuzu'nda imal 
edilecek. İmalatın 
başlaması nedeniyle 
4 Ekim Salı günü 
düzenlenecek törene, 
Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldırım 
da katılacak. 
Projenin ilk etabı 
olarak belirlenen 
demiryolu Boğaz 
Tüp Geçiş 
bölümü, Sirkeci- 
Üsküdar arasında 
1400 metresi batırma 
tüp tünel olmak 
üzere 13.7 
kilometreyi bulacak. 
Tüp tüneller, batırma, 
delme, aç-kapa 
şeklinde yapılacak.

Demiryolları yeraltına iniyor
Ankara-İstanbul 
hızlı tren projesi kap
samında Eskişehir 
demiryolu hatlarının 
yeraltına alınmasının 
planlandığı bildirildi. 
TCDD Genel 
Müdürlüğü yet
kililerinden alınan 
bilgiye göre, hızlı tren 
projesi kapsamında, 
Eskişehir ulaşım 
yollarının, mevcut 
hatları sık sık kesmesi 
nedeniyle bu 
kesimin hızlı tren 
işletmeciliğine 
uygun hale getirilmesi 
ve şehrin her iki 
yakasında 
oluşan ulaşım prob
lemlerinin çözümü, 
Eskişehir Garı'nda 
bulunan araziler ve 
tesislerin yapılacak 
imar planlamasıyla 
TCDD lehine 
kullanılması için çalış
malar sürdürülüyor. 
Bu kapsamda, toplam

Tünel 
derinlikleri, su 
yüzeyinin 55 metre 
altında iki yönlü 
olarak inşa 
edilecek. Tüp 
tünellerle ilgili 
bölümün 
finansmanı, 
Japon JBIC'ten ilk 
10 yıl ödemesiz, 
40 yıl vadeli ve 
binde 7,5 faizle 
sağlanmıştı.
-MARMARAY 
PROJESİ- 
Marmaray Projesi, 
Boğaz Tüp Geçişi, 
Banliyö Hatlarının 
Yüzeysel Metroya 
Dönüştürülmesi ve 
Çeken-Çekilen 
Araçların Temini 
aşamalarından 
oluşuyor.
Gebze'den 
başlayarak Halkalı'ya 
kadar uzanacak hat, 
toplam 76.3 
kilometre uzunluğun

4.4 kilometrelik 
demiryolunun 
2.2 kilometrelik 
kesimi aç-kapa tünel, 
2.2 kilometrelik kısmı 
U kesitli yarma ile 
geçilmesi, gar yolları 
ve peronların zemin 
altına alınması 
ve Hasanbey istas 
yonunun triyaj gar 
olarak yeniden 
tasarımı planlanıyor. 
Yük trenleri, hızlı 
trenler ve konvensiyo 
nel yolcu trenleri için 
yer altında Eskişehir 
Gan'nın 5 yollu olarak 
planlaması yapıldı.

da olacak.
Projenin tamamlan
masıyla birlikte 
Gebze-Halkah arasının 
105, Söğütlüçeşme- 
Yenikapı arasının 
12 ve Usküdar-Sirkeci 
arasının da 4 dakikada 
geçilmesi planlanıyor. 
Marmaray Projesi'nin 
ikinci etabı, yüzeysel 
metro çalışmalarını 
kapsıyor. Bu bölümün 
ihalesinin, gelecek ay 
gerçekleştirilmesi 
öngörülüyor.
Projenin üçüncü 
kısmında ise çeken 
ve çekilen araçların 
modernizasyonu ve 
temini hedefleniyor. 
Marmaray Projesi'nin 
tamamının yaklaşık 
2,5 milyar dolara 
mal olması bek
lenirken, projenin 
2008 yılı sonunda 
tamamlanması 
planlanıyor.

Böylece Kütahya 
ve Haydarpaşa 
yönlerine de bağlantı 
sağlanacak.
Tüm bu çalışmaların 
yapılabilmesi için 
gerekli proje çalış
malarına başlanıldı. 1 
Uygulama projelerinin 
hazırlanmasının 
ardından inşaat 
çalışmalarına 
başlanacak.
Hazırlanacak uygula- j 
ma projesi kapsamın
da işin toplam maliyeti, 
ve süresi daha sonra 1 
kesin olarak 
belirlenebilecek.

GUM.UK
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Sanayiciye dolar için
hayal kurma öğüdü

Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Tamer 
Taşkın, "Sanayicimiz 
doların yüksel 
meşini, enerji 
maliyetlerinde ve 
vergide indirime 
gidilmesini bekleme 
sin, tedbirini 
alsın" dedi.
Tamer Taşkın, EBSO 
Meclisinin Eylül ayı 
olağan toplantısında 
yaptığı konuşmada, 
yönetim kurulunun 
faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi.
Taşkın, 6 aylık

dönemde 15 
fuara katıldıklarını 
ayrıca Siemens 
Firması'nın gelecek 
yıl açacağı Tedarikçi 
Fuan'nın İzmir'de 
gerçekleştirilmesi 
için girişimlerde 
bulunduklarını 
söyledi.
Savunma sanayiinde 
İzmir'in geride 
olduğunu belirten 
Taşkın, bu 
konuda çalışma 
yapılması gerektiğini 
ifade etti.
Türkiye'de sanayici 
için maliyetlerin 
yüksek olduğunu,

YTL'nln 
değerli olmasının 
ihracatı önemli 
ölçüde etkilediğini 
belirten Taşkın, 
"Sanayicimiz kısa 
vadede, doların 
yükselmesini,

enerji maliyetlerinde 
ve vergide indirime 
gidilmesini 
beklemesin, tedbirini 
alsın. Bu, kısa 
sürede düzelecek 
gibi de görünmüyor" 
diye konuştu.

Türk malı füzeler geliyor
Roketsan Genel 
Müdürü Hüseyin 
Baysak, her türlü 
uzun menzilli füze 
yapabilme 
konusunda yeterli 
altyapıya ulaştık
larını söyledi. 
Baysak, "kendi 
özgün tasarımlı 
füze projesine 
başladık ve büyük 
bir hızla 
ilerliyoruz" dedi. 
Roketsan Genel 
Müdürü Hüseyin 
Baysak, her türlü 
uzun menzilli 
füze yapabilme 
konusunda 
yeterli altyapıya 
ulaştıklarını söyledi. 
Hüseyin Baysak, 
Roketsan'ın 
projeleriyle ilgili 
yaptığı açıklamada, 
birkaç yıldan 
buyana uzun ' 
menzilli füzeler 
üzerine yoğunlaştık
larını ve gerek 
insan kaynağı,f 
gerek mühimmat,' 
gerekse bilgi ve 
teknoloji olarak 
bu alanda önemli

eknoloji trans
feriyle yürütülen 
programlar 
olduğunu 
belirten Baysak, 
yerli tasarım 
konusunda 
yoğun bir şekilde 
çalıştıklarını 
kaydetti.
Hüseyin Baysak, 
özgün tasarım ve 
uzun menzilli 
füze üretimini 
aşama aşama 
gerçekleştirecek-

bir altyapıya ulaştık
larını vurguladı, 
özgün tasarım füze 
teknolojisi üzerinde 
çalışmalarını 
artırdıklarını belirten 
Baysak, "kendi 
özgün tasarımlı 
füze projesine 
başladık ve büyük 
bir hızla ilerliyoruz" 
dedi.
-ROKETSAN FÜZE 
SANAYİİNDE GÜÇLÜ 
GELİYOR..’^ ’ 
Şuanda üretimde 
olan füze program
larının, ağırlıklı 
olarak ortak 
üretim veya

lerini belirterek, 
"hedefimiz, 
TSK'nin 
ihtiyacı olan hava 
savunma, havadan 
havaya, havadan 
karaya, karadan 
karaya ve tanksavar 
füzelerini tamamıyla 
özgün tasarımla 
Türkiye'de 
üretmekti?' dedi. 
Baysak, özgün 
tasarlm füze 
üretiminin İlk 
aşaması olarak 
Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı'nın uzun 
menzilli tanksavar 
füze ihtiyacını

karşılayacaklarını 
kaydetti.
-LAZER 
GÜDÜMLÜ 
ROKET PROJESİ...- 
Güdümlü 
mühimmat üretimi 
projesine ağırlık 
verdiklerini 
ifade eden 
Baysak, lazer 
güdümlü roket 
projelerine de hızla 
devam ettiklerini 
bildirdi.
Helikopterlerden 
yer hedeflerine 
karşı kullanım 
imkanı veren lazer 
güdümlü roket 
projesinin 2007'de 
tamamlanacağını 
belirten Baysak, 
2008 yılında da, 
bu roketlerin seri üre- 
tirpine geçeceklerimi 
ifade etti.
Baysak, bundan 
böyle ileriki * 
yıllarda Türkiye'nin^ 
de, füze teknolo-un 
jisinde uluslararası ı.. 
alandaki ağırlığını 
hissettirmeye 
başlayacağını. 
vurguladı.. .

ABONE OLDUNUZ IVIU? 
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN

Türkiye'nin enerji 
tüketimi 2003 yılına 
göre yüzde 5.7 arttı. 
BP'nin Dünya Enerji 
Raporu'na göre, 
Türkiye'de geçen yıl 
petrol tüketiminde 
yüzde 2.4, 
doğalgaz tüketi
minde yüzde 
5.7, hidroelektrik 
enerji tüketiminde 
yüzde 18.2, 
kömür tüketiminde 
ise yüzde 5.2 
artış meydana 
geldi. Türkiye'de 
2004 yılında, 22.1 
milyar metreküp 
doğalgaz ve 32 
milyon ton petrol, 
tüketildi.
Rapora göre,

2004 yılında, 
dünyada tüm 
enerji kaynaklarına 
yönelik talepte 
hızlı bir artış 
görüldü ve bu da 
fiyatların 
yükselmesine 
neden oldu. 
Çin başta olmak 
üzere, küresel 
ölçekte talep 
artışının dünyanın 
her bölgesinde 
10 yıllık trendlerin 
üzerine çıkmasıyla 
geçen yıl tüm 
dünyadaki birincil 
enerji kaynaklarının 
tüketiminde 
yüzde 4.3 gibi 
önemli bir artış 
meydana geldi.

BAY MUSTAFA ÖZALP |
EMLAK'TAN |

Her Çeşit Emlak 
Alım.Satım ve Kir^' 

Hizmetleri

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
İACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ 

İÇİN BİZİ ARAYINIZ
I. Kordon’da Asansörlü,

| Kaloriferli. LÜKS EŞYALI
2 120rri2 Asansör ve Kaloriferli,
$ I. Kordonda Satılık Daire
2 3 Ayrı Daireli'Müstakil Ev (Bahçe İçinde) 

Yeni Devlet Hastanesi Altı

î
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme 
katlı.içindeki yeni atar! 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

GEMLİK / BURSA
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NATO, Bosna’da 10
terör şüphelisini izliyor

Bomba jliiî araç patladı :)5ölii
NATO, Bosna'ya 
yerleştiğine inanılan 
yaklaşık 10 
terör şüphelisini 
yakından izliyor.
Amerikalı 
General Luis 
VVeber Saraybosna 
Dııevni Avaz gazete
sine verdiği mülakat
ta "Onlardan burada 
ilgilendiğimiz 10

kadar kişi var. 
Bazı eylemlerde 
bulunduklarından 
haberdarız.
Bosna'da bazı 
kamplar bulunuyor. 
Bunların Filistin 
ve Afganistan'da 
olduğu gibi eğitim 
kampları olduğunu 
söyleyemeyiz.
Ancak toplantılar

organize eden ve 
bazı eylemlerde 
bulunan insanlar 
var” dedi.
Amerikalı general 
sınırları iyi 
kontrol 
edilemediğinden 
teröristlerin 
Bosna'ya gelme 
riski bulunduğunu 
ifade etti.

Türkiye, Avrupa’yı böldü
Türkiye-AB ilişki
lerindeki son 
gelişmelere yer 
veren ABD'nin 
gazetelerinden 
New York Times, 
"AB'nin Türkler 
konusunda hala 
bölünmüş durumda" 
olduğunu yazdı. 
AB'nin, bugün 
başlaması öngörülen 
Türkiye'nin üyelik 
müzakerelerinin 
şartlarını belirlemede 
uzlaşmaya 
varamadığını 
kaydeden gazete, 
AB büyükelçilerinin 
Brüksel'deki 
toplantısının, 
Avusturya'nın 
müzakerelerin ancak 
tam üyelik dışında 
bir alternatif içerme
si durumunda 
başlatılması ısrarı 
üzerine dağıldığına 
işaret etti.
Uzlaşıya varılama- 
masının, Türkiye ile 
müzakerelerin 
başlatılması 
konusunda 
Avrupa'daki gerilimi '■ 
ortaya koyduğumu

STljc Uçrk <Şunc$

Chorçl», F^ıçingCtıallcng^s, Uveitis 
For Popc « SujCGçssiçn PtJK.ÇSS Uufo.Ms

fr~Frrr«»ı? T'P

VlUlMl 
in LJml

R» fkj rj ı k> W TVzı r. «W

belirten gazete, 
Türkiye'yi kucaklama 
konusunda pek çok 
ülkenin şüpheleri 
olmasına rağmen, 
Avusturya'nın karşı 
tavrında yalnız 
kaldığını ifade etti. 
Haberde, ayrıca 
"uzlaşmaya 
varmadaki 
başarısızlığın, 
Avusturya'nın 
müzakereleri 
engellemek için 
veto yetkisini 
kullanıp kullanmaya
cağı konusunda 
soru işaretleri 
doğurduğuna” 
ciikkat çekildi । 
DÖnembaşkanı

Ingiltere'nin ikna için 
Avusturya ile 
görüşmeye devam 
edeceğine işaret 
edilen haberde, 
"Hırvatistan'ın 
AB üyeliğini 
destekleyen 
Avusturya'nın, 
müzakerelere önce 
Türkiye ile baştana 
cak olmasından 
rahatsız olduğu” 
belirtildi. Haberde, 
"bazı AB yetkilile 
rinin, Avusturya'nın 
tavrının, Türkiye'nin 
müzakerelerden 
çekilmesine yol 
açabileceğini 
söyledikleri^1 
kaydedildi.

'risevcB nstıilg
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Pasifik Ökyanusu'nı i kasrrgaOtiS'in,
da başlayan, düşük 
şiddetli kasırga• 
Otisjih, Mekşika'rtın ' 
BajaKaliforniya 
Yarımada sı'na doğru 
jilerleşdiği bilçîjnl^ir, 
'Hava tahmincileri, 5 
dereceli kasırga şid
det ölçümünde en 
düşük seviyede olan

Pasifik Okyanufsu'n- 
da oiuŞtuğu'ı’ru've < 
Mekslka'hıül 
Bâja
Yarımadası'na doğru 
ilerlediğini açıkladı.
Yetkililer, Otis'in Baja 
Kaliforniya Yarımada1 

isı'nın 215 kilometre* ;* 
güneyinde Pasifik

Okyanusti'nıdat 9s üt ,a 
başladığınıifadbettini; 
Miami merkezli ABD' 
Kasırga Merkezî 
Otis'in hızıhlh)§ââtte( 
130 kilometre dfefrfeH?’’'-1 
plçüldüğ ün üaçık-™ 
fâdı.'Ayrıç^.^sır^ 
ganin şiddetinin, 
artmalının bek- 
lendiği belirtildi. K.J ...

Irak'ın Balad 
kentinde bomba 
yüklü 3 aracın, 
önceki akşam saat
lerinde infilak etmesi 
sonucu 95 kişi 
hayatını kaybetti, 
135 kişi de yaralandı 
Edinilen bilgilere 
göre önceki akşam 
saat 18.30 sıralarında 
Şiilerin yoğun olduğu 
Balad kentinde art 
arda üç patlama 
meydana geldi. 
Polis ve sağlık 
ekiplerinin olay 
yerine gelmesinin 
ardından 15 dakika 
sonra aynı yerde 
ikinci bir patlama 
daha oldu.
15 dakika arayla 
meydana gelen iki 
patlamanın şoku 
yaşanırken insanların 
yoğun olarak

bulunduğu çarşı 
merkezinde 
üçüncü bir patlama 
meydana geldi. 
Bomba yüklü 
araçlarla düzenlenen 
saldırılarda 95 
kişi hayatını 
kaybederken 
135 kişi de yaralandı. 
Yaralılar hastanelere 
kaldırılırken cesetler 
için morglarda 
yer kalmadığı ve 
bu yüzden 
cesetlerin torbalara 
yerleştirilerek 
hastane önüne 
konulduğu bildirildi. 
Yaralı sayısının fazla 
olması nedeniyle 
tıbbi yardım 
malzemelerinin yeter
sizliğinin de sıkıntı 
yarattığı ifade edildi. 
Görgü tanığı Şii 
Ahmed Abdullah,

"Burada pazar 
kuruluydu. Bu 
pazarda Sünni ve 
Şiilerin tezgahları 
vardı. Sünniler 
dükkanlarını 
kapatıp gittikten 
sonra patlamalar 
oldu. Burada daha 
önceleri sabah 
saatlerinde olan 
patlamalar bu defa 
akşam saatlerinde 
meydana geldi. 
Bunun sebebi 
Şiileri öldürmek 
istemeleridir" 
şeklinde konuştu. 
95 kişinin öldüğü, 
135 kişinin de 
yaralandığı saldırıyı 
henüz üstlenen 
olmadı. Irak polisi, 
olayın ardından 
çevrede geniş 
güvenlik önlemleri 
aldı.

Ingiltere'de evlilik 
oranı giderek düşüyor

İngiltere'de yeni, - 
nesildeki çiftlerinGf 
evlenmeden birlikte ı 
yaşamaya tercih,’ı<•; 
etmesi ı nedeniyle ) f r 
gelecek
25 yılcftbpvlijjMsmhrıü 
olmayan insânlar+p.;; 
oranının evme/idan,' 
fazla olaçflğiiniryüjeıü 
belirtildi do ısBmısşs 
İngiltere»ıUluşah 6ıs 
İstatistik Of is i'n in )O >ı

(ONS) tahminlerine 
göre, 20Q3^yıhnda 
yüzde 53 olan., . 
evli erkek?pranı 
2031; yıUnda r . : 
yüzd,ei4?'ye^! slsırl ı 
aynı yılda yüzde jb* 
50 olan evli bayan m 
oran> ilse yüzde ? n a 
40'a düşecekıoYU 3 
Tahminlerin 30br ıs1ı 
yaşıp .altındaki i t nsi 
kişilerdeki ıSıvljlİıkııı m

oranında çarpıcı , ua 
bir biçimde görülen 
düşüşün devam - ^o5i 
etmesi varsayımınmış 
göre yapıldığa ığıi^sY 
ve ölen yaşfciıy tpoKid 
jenerasyonu^ snsyua 
yerine birlikte iiiîsıjH 
yaşamayı evliliğe 5sü 
tercih eden yeni ınnfl 
bir kuşağın geçtiği । 
belirtiktin tıidüm Ms-np 

ev iplid
ısVfia?lriKt iTTk
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Bursaspor’da moraller iyi
6 maçtır galibiyet 
serisini sürdüren 
Bursaspor’da 
moraller en üst 
düzeyde. 
Gaziantep 
Belediyespor 
karşısında alınan 
3 puan, Bursaspor 
yönetiminde 
büyük coşku yarattı. 
Başkan Levent

Kızıl, zorlu bir 
mücadele sonrası 
güzel bir galibiyet 
aldıklarını belirterek, 
"Futbolcular yürek
lerini ortaya koydu. 
Bu bizim en zor 
maçımızdı. Süper 
Lig'e çıkmayı 
yüzde 30 oranında 
garantiledik.
Rakiplerimiz bize

karşı çok farklı 
oynuyorlar ama 
yine de kazanıyoruz 
dedi.
Özellikle maçın 
ikinci yarısında 
daha etkili 
oynadıklarını da 
belirten Kızıl, 
"Rakipten daha 
fazla pozisyon 
bulmamıza rağmen

değerlendiremedik. 
Bizim için rekor 
kırmak değil Süper 
Lig'e çıkmak önemli. 
Son dakika golüyle 
de olsa 3 puanı aldık. 
Daha karşılaşmanın 
başında talihsiz 
bir gol yememize 
rağmen toparlandık. 
Bursaspor gücü 
ortaya çıkıyor" dedi.

Avrupa liglerinden sonuçlar
Yıldıray Baştürk’ün 
formasını giydiği 
Hertha Berlin, son 5 
dakikada yediği 
gollerle Werder 
Bremen’e 2-1 yenilip, 
bu sezon sahasındaki 
ilk mağlubiyetini aldı. 
Alpayh Köln de 
Nürnberg’e 2-1 
yenildi.
Almanya Ligi’nin dişli 
ekiplerinden Hertha 
Berlin’e ağır darbe... 
Yıldıray’ın formasını 
giydiği Lacivert- 
Beyazhlar, VVerder 
Bremen’e son 5 
dakikada yediği iki 
golle yenilmekten 
kurtulamadı.
Dardai’nin attığı golle 
umutlanan Hertha 
Berlin, VVerder 
Bremen’in iki yıldızı 
Borovvski ve Valdez’e 
engel olamayınca, 
3 puan Yeşil- 
Beyazhlar’ın oldu. 
Şampiyonlar Ligi’nde 
büyük hüsran 
yaşayan Bremen 
temsilcisi bu sonuçla 
Bundesliga’daki iddi
asını sürdürdü.
KÖLN DE MAĞLUP 
Alpay Özalan’ın 
takımı Köln ise, 
Nürnberg deplasman
ında 2-1 mağlup oldu. 
Savunmada vasat bir

oyun sergileyen tem
silcimiz, rakibine yap
tığı faul sonrasında 
sarı kart gördü. Lider 
Bayern Münih ise 
evinde VVolfsburg’u 
Santa Cruz ve 
Lucio’nun attığı 
goller ile devirdi ve 
zirvedeki yerini 
korudu. 
Bundesliga’da alınan 
diğer sonuçlar şöyle: 
Bayer Leverkusen- 
Arminia Bielefeld: 
1-1, Hannover- 
Duisburg: 1-1, 
M.Gladbach- 
Mainz: 1-0.
MANCHESTER 
KABUS GÖRDÜ 
İngiltere Premier 
Ligi’ne kötü başlayan

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

Manchester United, 
Fulham karşısında 
adeta kabus gördü... 
2. dakikada John’un 
attığı golle geriye 
düşen Kırmızı 
Şeytanlar, 17. dakika
da Ruud van 
Nistelrooy ile skoru 
eşitlemeyi başardı. 
Bu golün hemen 1 
dakika sonrasında 
sahneye çıkan 
Rooney, takımını öne 
geçirdi. Ancak 
DanimarkalI Claus 
Jensen güzel golüyle 
skoru 2-2 yaptı. 
Mücadelede son sözü 
45’te sahneye çıkan 
HollandalI Nistelrooy 
söyledi: 2-3.
TUGAY 61 DAKİKA 
Temsilcimiz Tugay 
Kerimoğlu’nun takımı 
Blackburn Rovers 
ise, VVest Bromvvich 
Albion’ı 2-0 mağlup 
etti. Maça ilk 11’de 
başlayan tecrübeli 
oyuncu, 61 .dakikada 
yerini Mokoena’ya 
bıraktı. Blackburn’ün 
2 golünü de Arnavut 
forveti Kuqi kaydetti. 
Tottenham Hotspur 
da, ligin flaş ekip
lerinden Charlton’ı 
deplasmanda 3-2 
mağlup etti ve 
çıkışını sürdürdü.

Portsmouth- 
Newcastle United 
maçı ise golsüz 
sonuçlandı ve ekipler 
sahadan 1’er 
puanla ayrıldı.
NİHAT KALSIN
Real Sociedad Teknik 
Direktörü Jose Mari 
Amorrortu, 
temsilcimiz Nihat 
Kahveci’nin takımın
da katması İçin 
imkanların seferber 
edileceğini açıkladı. 
Düzenlediği basın 
toplantısında milli 
futbolcunun 
sözleşmesinin sona 
ereceğini hatırlatan 
başarılı çalıştırıcı, 
“Bu çok önemli bir 
sorun. Bizim hede
fimiz ve en büyük 
temennimiz, Nihat’ın 
uzun yıllar Real 
Sociedad forması 
giymesi. Nihat iyi 
niyetli ve her zaman 
kendini geliştirmeye 
açık bir futbolcu. 
Kontratı ile yürütüle
cek çalışmalar, onun 
futbolunu etkilemez" 
ifadesini kullandı.
GALLAS ÇOK 
İDDİALI
Chelsea’nin Fransız 
savunma oyuncusu 
VVilliam Gallas yaptığı 
açıklamalarla 
İngiltere’de gündeme 
oturdu... Londra tem
silcisinin bu sezon 
ligi domine edeceğini 
iddia eden milli fut
bolcu, “Eğer yüksek 
performansımızı kış 
mevsimine kadar 
sürdürürsek, ocak 
ayında şampiyon
luğumuzu ilan 
ederiz. Böylece 
gerçek hedefimiz 
olan Şampiyonlar 
Ligi’ne daha iyi 
motive oluruz" diye 
konuştu

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

14 ■ 16 Yaş Grubu
Geçen seneyi grubunda iyi derece ile bitire

meyen Gemlikli gençlerin bu seneye nasıl hazır
landıkları pek bilmiyorum.

Bu maç sezonun ve kendilerinin ilk maçı 
oynayacakları takım Gemlik takımlarından 
Zeytinspor.

Zeytinspor’da yapılmış bir idman düzeni yok. 
Zaten idman yapacak yer de yok.

Gemlikspor ise, Kumsaz’da idmanlarını 3 
hoca eşliğinde yapıyorlar. Bakalım bu üç 
hocadan ne çıkacak.

Uzun zamandan beri minikleri, 14-16,16-18 
yaş grubunda en büyük emeği geçen lisansız 
Hoca Sönmez Deliorman’ı dışlamak niye. Gene 
mi bazı olumsuz işler dönmeye başladı. Bu genç 
takımda en büyük emeği geçen bu kişiyi 
küstürmek niye?

Daha maçlar başlamadı. Sıra Haydar Hoca’ya 
mı geliyor?

Gemlikspor, Emre, Gökhan, Mehmet, Samet, 
Sercan, Adem, Selçuk, Mutlu , Murat, Muharrem, 
Tansu ile sahaya çıktılar.

İlk akın ve şut Zeytinspor’dan geldi.
İdmanlarını toprak sahada yapacak maçı 

çimen sahada oynayacaksınız bu iş zor. Çünkü 
çimen saha da alınan kondisyon biter.

Gece yapılan idman hiç fayda sağlamaz.
25. nci dakikaya kadar Zeytinspor daha etkili 

daha bilinçli oynarken, Kerem’in çok güzel şutu 
ile 1-0 öne geçti.

Gelişen Gemlikspor akınında 35 nci 
dakikadaki Mücait beraberliği sağladı. Bu grup
ta Mudanya- Burgaz- İznik, Yenişehir ve 
Zeytinspor gibi iyi takımlar var.

İlk yarı Zeytinspor’un üstünlüğü ile geçti. 
Kulübedeki iki hocada yapılan hataları ya 
görmediler ya da görmemezlikten geldiler.

İkinci yarı ilk hücumda kalecinin yapmış 
olduğu bir hatadan hakemin vermiş olduğu 
penaltıyı Muharrem gole çevirdi. Durum 2-1.

Bu penaltı kararında hakem hatalı idi. 
Santradan sonra yapılan bir faul atışında 
Zeytinsporlular beraberliğe kavuştu. 2-2

58 nci dakikada Zeytinspor Engin ile 
penaltıyı gole çevirince durum 3-2 oldu. 
Gemlikspor Temmuz ayından beri idmanları 
devamlı yapıyor. Zeytinspor, idmanlara başla 
yalı 2 hafta oldu. Gemlikspor’un pek iç açıcı bul
madım. Zeytinspor 38 nci dakikada dördüncü 
golünü attı.

SÜMERSPOR’UN İKİNCİ KUŞAĞI
Her altı ayda bir toplanmayı gelenek haline 

getiren takım Sümersporlular, altı ay geçmesine 
rağmen bazı nedenlerle toplantıyı bayramdan 
sonraki bir zamana ertelemiş.

Ne var ki; Gemlik’i seven Sümerspor da fut
bol oynamış ikinci kuşak kendi aralarında 
anlaşarak bir yemek düzenlediler.

Bu yemeği eski Sümersporlu Selahattin 
Akcan üstlenmiş. İlk yemek çok kısa zamana 
sıkışmış olması nedeniyle istenilen kişiye ulaş
madı. Genede 20 kişiyi bulan bir grup vardı.

Boksör Restaurant’ta yapılan bu yemeğe 
katılan arkadaşlar Selahattin, Melih, Osman, 
Haluk, Ömer, Hüseyin, Ender, K. Hüseyin, Yusuf, 
Cengiz, İsmail, İsmail ve M. Şahin.

Bu arkadaşların hazırladığı bir Diyarbakır 
yapılı el işlemeli ibrik hediye edilişi bu yemeğe 
daha da renk katmış.

Son konuşma, Osman Bıyıklı yapımında bu 
yemeğin devamını diliyoruz temennisiyle bitti.

Eski arkadaşlar bir nebze olsun hasret 
giderdiler.

OCMLİK

■■■ OUNLÜK SİYASİ OAZIT1

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Çocuğunuz okula ahsamadıysa, mutlaka okuyun
Bazı çocuklar hala 
okula gitmemekte 
direniyor olabilir. 
Eğer bu, sizin 
çocuğunuz için de 
bir problemse, peda
gog Melda Alantar'ın 
sözlerine kulak verin 
Araştırmalar, okul 
çağındaki her 10 
çocuktan 3’üYıün 
okula giderken 
huzursuzlandığını, 
sorun yaşadığını ve 
gitmek istemediğini 
gösteriyor. 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 sorun
ların giderilebileceğini 
söylüyor.
Memorial Hastanesi 
Çocuk ve Ergen Ruh 
Sağlığı Bölümünden 
Pedagog Melda 
Alantar, çocukların 
neden okul fobisi 
yaşadığını anlattı: 
"Genellikle okulu 
reddeden 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 
televizyon 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 reddetmenin 
ortaya çıkmasında 
etkili olur."
Müdahale edilmediği 
taktirde okul reddet
menin sonuçları ne 
olur ?
Araştırmalara göre 
okul fobisi müdahale 
edilmediği taktirde 
kronik okulu 
reddetme sorununa 
dönüşebiliyor.
Kronik okulu

reddetme 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 
yapmalı ?
'Okul olgunluğu'nun 
çocuğun bedensel, 
duygusal, 
zihinsel ve sosyal 
anlamda okula hazır 

olması 
anlamına 
geldiğini 
belirten 
Pedagog 
Melda 
Alantar, 
anne, baba 
ve öğret men 
lere düşen 
görevleri 
sıraladı: 
Yetişkinler 
çocuğun güçlü 
yönlerini fark 
etmeli ve 
ona bu
özelliklerini kul

lanması için destek 
olmalıdırlar. Anne- 
babanın en önemli 
görevlerinden biri de 
çocuklarına bağımsı
zlığa ulaşmalarında 
yardımcı ve yol gös
terici 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 
söylemelidir. 
Özellikle lise 
döneminde okul 
seçiminde çocuğun 
görüşü alınmalı,

ilgi ve yetenekleri göz 
önünde bulundurul
malıdır.
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 
katılması çocuğu 
rahatlatır.
Öğrenci baş ve karın 
ağrısı, mide 
bulantısı gibi fiziksel 
rahatsızlıklar 
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 

reddettiğini araştır
malıdır. Öğrenci 
sınav endişesi, . 
arkadaşlarının 
kendisiyle alay 
etmesi 
gibi belirgin bir 
sorundan söz 
ediyorsa aile 
ivedilikle öğretmen ve 
okul psikologu ile 
konuşarak sorunu 
çözebilmek için 
birlikte uygun 
bir plan geliştirmelidir. 
Evde kalmak isteyen 
çocuğun televizyon 
izleme, oyun oynama 
gibi etkinlikleri 
kısıtlanarak, okula 
gitmenin evde 
kalmaktan daha 
eğlenceli olduğu 
gösterilmelidir. 
Öğretmenler 
destekleyici, sevgi 
dolu, etkin olarak 
düzenlenmiş sınıf 
ortamı yaratarak, 
ailesinden ayrılmayı 
istemeyen 
çocuğu kapıda 
karşılayarak, 
küçük çocuklar 

için çıkartma ve 
benzer küçük 
hediyeleri 
kullanarak, sorunun 
çözümüne katkıda 
bulunabilirler.

Modanın *-| O 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 
garantileyebiliriz. 
Sabah mahmurluğu 
nu atıp da giyinmeye 
başladığımızda, 
hemen hepimizin 
aklında iyi görünmek 
fikri vardır. Ne giye
ceğimize karar verdik- 
tikten sonra, aynada 
kendimizi iyice kon
trol eder, sonra da 
işin saç ve makyaj 
kısmına geçeriz.
Vücut şekliniz ne 
olursa olsun, bazı 
moda kuralları 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. 
1. Tek renklilik 

kurtarıcınız olabilir. 
Tepeden tırnağa aynı 
renkte giysiler 
giyerseniz, uzun, 
bölünmemiş bir çizgi 
illüzyonu yaratmış 
olursunuz. Bu da sizi 
daha ince gösterir ve 
kusurların daha az 
göze çarpmasını 
sağlar. Siyah, 
devetüyü, krem, koyu 
kahve gibi nötr 
tonları tercih edin.
2. BEDENİNİZ 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. YAPIŞKAN DEĞİL, 
AKIŞKAN : Giydiğiniz 
kumaşlar ikinci bir 
deri gibi üzerinize 
yapışmamalı, yapış
madan sarmalı. Jean 
gibi sert kumaşlar 
çıkıntıları toplayıp 

saklarken, poplin 
ve keten gibi daha 
az sert kumaşlarda 

fazlalıklar pörtleye- 
bilir. Çok ince 
kumaşlarsa en 
tehlikelisidir. Hem iç 
gösterebilir, hem de 
vücuttaki çıkıntıları 
iyice ortaya serer. 
Bu nedenle kıvrımlı 
bir şekilde inen, 
yapışmayan ama 
akışkan duran 
kumaşları tercih edin. 
4. MÜKEMMEL 
PANTALONLAR : 
Pantalonda en iyi 
görüntüyü elde etmek 
için büzgüsüz ve ple- 
siz 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 
dengeler.
5. MÜKEMMEL ETEK: 
Evaze etekler hemen 

herkese yakışır ve 
özellikle 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 gövdenizi 
daha uzun ve 
ince gösterir.
7. MÜKEMMEL TAKIM 
İçinde küçük vatkalar 
olan ceketler omu
zlarını zı belirgin hale 
getirir ama tabii 
80'lerde giyilen tür
den büyük vatkalar
dan da uzak dur
malısınız. Bel kısmı 
hafif oturuk olursa, 
hoş ve kadınsı bir 
kıvrım sağlanmış olur.

Bu etkiyi kemerle de 
sağlayabilirsiniz. 
Pantalon da gene 
kalçada üzerinize 
oturan, paçaları 
hafifçe geniş bir 
tarzda olmalıdır.
8. TEMELE İNİN : İç 
çamaşır çizgilerinin 
belli olması, yarat
maya çalıştığınız 
görüntüyü sabote 
eder. Bu nedenle 
ince kumaşlarda belli 
olmayacak ipek gibi 
ince ve yumuşak 
materyalli sütyenleri 
ve dikişsiz külotları 
kullanmaya özen gös
terin. String giyiyor
sanız, dikkat edin; 
çünkü pantalo- 
nunuzun kumaşı 
inceyse, stringler 
gerçekten çirkin bir 
görüntüye sebep 
olabiliyor.
9.BÜYÜKLÜK : 
Kullandığınız 
aksesuarların giydik
lerinizle uyum içinde 
olmasına özen gös
terin. Çok küçük bir 
çanta, ya da kocaman 
küpeler, yarattığınız

hoş imajı yerle bir 
etmeye yeter. Çan- 
tanız, ayakkabılarınız 
ve takılarınız giysi- | 
terinizin renk ve 
dokusuyla uyum 
içinde, vücut ölçü- 3 
lerinizle de orantılı l 
olmalıdır.
10. YARDIM : Şık bir । 
ceket, ya da siyah bir 
pantalon gardrobunu 
zun demirbaşların- 1 
dandır ve bunlar yük
sek kalitede olmalıdır. 
Bu durumda mutlaka 
iyi bir terziniz olmalı. 
Böylece tam vücudu 
nuza göre, usurlarınız^ 
örtülecek şekilde 
diktirebilir ve uzun I 
zaman rahatlıkla 
giyebilirsiniz
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Hamilelikle yüksek ateşe dikkat
Uzmanlar, özellikle 
soğuk kış gün
lerinde sıkça 
yaşanan yüksek 
ateşin, hamile 
kadınlarda bebek 
açısından önemli 
sorunlara yol 
açabileceğine 
dikkat çekiyor. 
Konuyla ilgili bilgi 
veren Amerikan 
Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı 
Alper Mumcu, 
insanlardaki 
normal vücut 
ısısının 37 derece 
olduğunu 
belirterek, bu 
değerin 38.9 
derecenin üstüne 
çıkmasının ve belirli 
bir süre bu değerde 
kalmasının hamile 
bir kadında çeşitli 
sorunlara 
neden olabileceğini 
söyledi.
Mumcu, şu bilgileri 
verdi: "Yüksek 
ateşin, anne karnın
da gelişmekte olan 
bebek üzerindeki 
etkileri 
araştırıldığında, 
merkezi sinir 
sisteminin en fazla 
etkilenme 
riski taşıyan 
bölüm olduğu 
belirlenmiştir.

Bunun yanı sıra 
artmış vücut 
sıcaklığı kafanın 
normalden küçük 
olması, göz ve 
damak kusurları, 
üst çenede 
küçüklük, kol ve 
bacaklarda 
hasar, böbrek 
gelişiminde 
bozukluklara 
nea'en oıâöıiVr. Bu 
fiziksel hasarların 
yanı sıra yüksek 
ateşten etkilenmiş 
bebekler, ileriki 
yaşamlarında 
öğrenme ve kon
santrasyon güçlük
leri yaşayabilirler." 
Gebelik sırasındaki 

yüksek ateşin, 
düşüğe ve bebek
lerde merkezi sinir 
sistemi kusurlarına 
da neden olabile
ceğine işaret eden 
Mumcu, bunların 
dışında bu 
rahatsızlığın doğa
cak çocuğun kalp 
kulakçıkları arasında 
delik ve kalbin sol 
tarafında gelişme 
geriliği olarak da 
yansıyabileceğini 
vurguladı.
ÖNERİLER
Yüksek ateşli bir 
rahatsızlık 
geçirmemek için, 
hamile kadınların 
dikkatli olmaları 

gerektiğini hatırlatan 
Mumcu, anne aday
larına şu önerilerde 
bulundu: 
"Hamileliğinizin 
erken dönemlerinde 
herhangi bir 
enfeksiyon 
geçirirseniz 
ya da ateşiniz 
yükselirse 38.9 
derecenin üzerine 
çıkmadan önce 
mutlaka dok
torunuza haber 
verin. Hamileliğiniz 
boyunca saunaya 
gitmemeye 
çalışın. Sıcak suya 
girerek banyo yap
mayın.
Su sıcaklığı 39 
derecede ise 
15, 40-41 derece 
ise 10 dakikadan 
uzun suda 
kalmayın. Üçlü tara
ma testi ile nöral tüp 
defektlerinin yüzde 
80'i tanınabilir. Ültra- 
son incelemesi ile 
diğer kusur ve 
sakatlıkların da 
büyük bir 
kısmı teşhis 
edilebilir. Bu yüzden 
yüksek ateşin 
bebekte neden ola
bileceği bazı 
hastalıkların erken 
teşhisi için, rutin 
kontrollerinizi asla 
ihmal etmeyin."

Yanıkların en 
büyük nedeni 

elektrik
Başkent Üniver
sitesi Rektörü ve 
Türkiye Yanık ve 
Yangın Afetleri 
Derneği Başkanı 
Prof. Dr.
Mehmet Haberal, 
Türkiye'deki 
yanıkların en 
önemli nedeninin 
elektrik çarpması 
olduğunu söyledi. 
Haberal, elektrik 
yanıklarının 
"felaket" 
boyutunda 
olduğunu 
belirterek, 
"Televizyon 
kurulurken bile 
elektrik çarpması 
yaşanabiliyor ve 
bu yanıklar bir 
doku, organ 
kaybına neden 
olabiliyor" dedi. 
Türkiye'de, yılda 
ortalama 1 milyon 
kişinin çeşitli 
nedenlerle ısı 
yaralanmalarına 
maruz kaldığının 

ifade eden 
Haberal, konuya 
ilişkin kesin 
veriler bulun
madığını ancak 
en iyimser 
tahminle bu 
hastaların 40 
binin sakat
landığını, 2 bininin 
de yaşamını 
yitirdiğini söyledi. 
Haberal, yanık 
vakalarının yak
laşık yüzde 
80'ini 0-6 yaş 
grubundaki çocuk
ların oluştur
duğunu belirterek, 
"Yanıkların 
başlıca nedenleri 
bilgisizlik, merak, 
giyim, ısınma, 
pişirme gelenek
leri, kötü yapılaş
ma, kalitesiz 
malzeme, vs. 
Bu konu tüm 
dünyada ihmal 
ediliyor" diye 
konuştu.

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 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 İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

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

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

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 4521 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. 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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 26

NÖBETÇİ ECZANE

3 Ekim 2005 Pazartesi 
KAHRAMAN ECZANESİ

KHrfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2251 

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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Derbinin galibiyeti Zeytinspor oldu

mühendislik ltd. şti
Sebahattın DOKSANBİR

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dün başlayan 14-16 
yaş gurubu maçında 
Zeytinspor, 
Gemlikspor'u 4-2 
mağlup etmeyi

başardı.
40'ar dakika üzerinden 
oynanan maç tam bir 
derbi havasında 
geçerken, iki tarafta 
mutlak kazanmak için 

mücadele verdi. 
Gemlikspor’un aksine 
grup maçlarına daha 
iyi hazırlandıkları 
gözlenen Zeytinspor 
takımı yakaladığı 
fırsatları iyi değer
lendirince maçtan 
galip ayrıldı.
Saha : Gemlik 
Hakemler: 
Resul Koşar (***) 
Ersoy Bilgin (***) 
Yahya Kan (***) 
ZEYTİNSPOR : Servet 
(“) Onur (**) Fatih (*) 
(Mert **) Serkan (***) 
Selahattin (***) Kerem 
(***) Hakan (***) B.Uğur 
(***) Ali (“) Cihan (**) 
Engin (***) (Sedat **) 
GEMLİKSPOR : Emre 
(*) Gökhan (*) (Özgür 
**) Mehmet (**) Samet 
(**) Sercan (**) Adem 
(**) Selçuk (“) Mutlu 
(“) Mücahit (***) 
Muharrem (**) (Arif) 
Tanju (*) (Burak *)' 
Goller : Dk. 25 B. Uğur, 
Dk. 44 Pen. ve 80 
Engin, Dk. 57 Hakan 
(Zeytinspor) Dk. 37 
Mücahit Dk. 42 Pen. 
Muharrem Gemlikspor)

Buderus
DOGALGAZ 
KOMBİ

ISISAN
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HMLmm
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOGALGAZ
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



Beyannamelerini vermeyen ortaklardan zeytin alımı yapılmayacağı açıklandı.

Marmarabirlik rekolte bildirimi almaya başladı
72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, rekolte 
beyannamesi vermeyen ortakların kooperatifte zeytin veremeyeceğini belirterek, ortakların mağdur olmamaları 
için 31 Ekim 2005 tarihine kadar mutlaka rekolte bildirimini vermeleri gerektiğini söyledi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER 
kadri guler@hotmail.com

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
4 Ekim 2005 Sah 25 VKr. (250.000 TL.)

Sahte belgelerle 
kredi vurgunu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Mali Büro Amirliği ekibi, İstanbul'
da 12, Bursa'da da 6 ayrı banka şubesi
ni sahte belgelerle dolandırıp, 250 bin 
YTL'lik vurgun yaptıkları iddia edilen 
üç kişiyi gözaltına aldı. Bursa Polisi 
zanlıları, Organize Sanayi Bölgesi’nde 
bir bankadan kredi çekmeye 
çalışırken yakaladı. Haberi sayfa 14’de

Tartışmalı Meclis
Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısı

na katılmadığım için pişmanım.
Mecliste ilçe sorunları konusunda ciddi^ 

tartışmalar yaşandığında kalite artıyor.
Ekim ayının gündemi geçen toplantıdan - 

kalan konulardı.
İlçenin en pnemli konuları, Çarşı Projesi ve 

Kavşak ile Terminal projeleri dün mecliste ele 
alınıp görüşüldü.

Mecliste 5 DYP’li, birde MHP’li üye muhale
fette görev yapıyor.

MHP’li Osman Doğan her zaman teknik 
konularda tutarlı önerilerle meclise geliyor.

Çarşı Projesini eleştiren Doğan, "Ucuz ama 
kötü bir proje yerine, biraz daha pahalı ama 
güzel bir proje" yapılması gerekirken işin oldu 
bittiye getirildiğini, proje ihalesine iki firmanın 
katıldığını belirterek, “Yapılacak proje sanat 
değeri yüksek bir yapı olmalıdır." demiş.

Terminal yerinin 10 bin metre kareden 6 bin 
metrekarelik bir alana sıkıştırılmak istendiği de 
eleştirilen mecliste, iktidar partisi de oylamada 
bölünmüş.

Başkanın iki oturumda da çıkarmak istediği 
proje, kargaşa ortamında ad okunarak oylama 
yapılmış.

İmar Komisyonu, meclise konüyla ilgili 
rapor sunamamış. Buna karşın yapılan oyla
manın ne kadar hukuki değeri olur bilinmez.

Başkan Turgut, nedense plandaki yere 
Terminal yaptırmak istemiyor. Önce eski Devlet 
Hastanesi gündeme geldi. Ama geçen meclis, 
başkanın o günkü istemini kabul etmedi.

Şimdi Gemlik’e girişin güvenli olması için 
Umurbey altından yapılması düşünülen kavşak 
projesinin içine Terminal sokuşturuldu.

Teknik olarak buraya Terminal yapmak işi 
Jıerşeyden önce şehir plancılarının da 
görüşünün alınması gerekirdi.

Bunlar yapılmadan iş oldu bittiye getirilmek 
isiteniyor.

t Neden bu konuda kamu oyunda bir tartışma 
yapılmadan, bir iki meclis toplantısına 
sıkıştırılmak isteniyor!

'* Gemlik’te Terminal için en uygun alan şimdi 
seçilen yer mi? Belediye Meclisi’nin üyeleri 
yine sınıfta kaldı. Kararlarını düşünerek 
tartışarak değil etki altında alıyorlar.

^^öİedi^^M^öTisi’hde, Umurbey altından ilçeye ^iriş için yapılacak 
Kavşak ve Terminal konusunda sert tartışmalar yaşandı

Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında kavşak ve termi
nal yeri konusunda İmar Komisyonu’nun sözlü rapor sunması, 
muhalefetin tepkisine neden oldu. MHP’li üye Osman Doğan, 
mecliste konuşmayan üyeleri kınarken, ad okunarak yapılan 
oylamada, 7 AKP’li üye de muhalefet ile birlikte oy kulandı. 
Ancak, oylar 13-13 eşit çıktı. Muhalefet oylama sayımına itiraz 
etti. DYP ve MHP’li üyeler kararın iptali için mahkemeye başvu
racaklarını söylediler. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

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

www.ozcanvural.tk

Haftada İki

Dostlar alışverişte 
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 

aydınları 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 
bulunacaksın, şöyle konuş diyeceksin 
sonrada kendini aldatıp bu iş olacak diye 
kendine pozlar verip medyayı arkandan 
koşturacaksın.

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 hallettik
leri .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 mil
let her taraflarıyla onlara güler durur.

Marmarabirlik rekolte'
bildirimi almaya başladı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
yeni zeytin sezonu 
için rekolte bildirimi 
almaya başladı. 
Dün başlayan rekolte 
bildirimi 31 Ekim 
2005 günü 
sona erecek. 
Geçtiğimiz yıl 
1600 ton zeytin 
alımı yapan 
Gemlik Kooperatifinin 
bu yıl Genel 
Merkezi verdiği 
rakam 6 bin 150 ton. 
Açıklanan süre 
içinde beyanna
melerini vermeyen 
ortaklardan kesinlikle 
zeytin alımı 
yapılmayacağını 
öıTUYren tUneılln 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy, 
ortakların mağdur 
olmamaları için 
süre içinde mutlaka 
bildirimde bulunmaları

gerektiğini hatırlattı. 
Ana taahhüt
namesinde yer alan 
rakamın üstünde 
kesinlikle zeytin 
verilmesinin 
mümkün olmadığını 
da bildiren Aksoy, 
"Ortaklarımız 
rekolde yükseltmesi

yapabilmeleri için 
gerekli evrakları 
ile birlikte müracaat 
ederek bedel 
mukabilinde 
yükseltebilirler" dedi. 
Geçtiğimiz günlerde 
yapılan mali kongrede 
ortaklığa geri dönüş 
yapan 1493 ortakla

birlikte Gemlik 
Kooperatifinin 
3344 ortak sayısına 
yükseldiğini 
söyleyen Aksoy, 
rekolte beyan
namelerinin ay 
sonuna kadar 
mutlaka verilmesi 
gerektiğini söyledi.

Zeki Saral, Türk Ocakları
Derneği Başkanı seçildi
Bursa Türk Ocakları 
Derneği başkanlığına 
Zeki Saral getirildi. 
Önceki gün, 
yapılan Türk 
Ocakları genel 
kurul toplantısında, 
2 liste çekişti.

Prof. Zeki Palalı’nın 
listesine karşı 
liste çıkaran 
Zeki Sararın 
listesi seçimlerin 
galibi oldu.
Bursa Türk Ocakları 
Derneği Başkanlığına

seçilen Zeki Saral’ın 
yönetim kurulunda 
şu isimler yer alıyor 
Prof. Haşan Çebi, 
Mete Tetik, 
Hüseyin Erbulgu, 
Feyyaz özyüksel, 
Hürkan Karaboğa '

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle iş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK
Tel : (0.224) 514 62 02 
GSM: (0.537) 933 25 26

BURSAHAKİMİYETVEKENT
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KÖRFEZ REKLAM
istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı I
Tel: (0.224) 513 9683 Fax: 513 35 95 |
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Belediye Meclisinde, Umurbey altından ilçeye giriş için yapılacak Kavşak ve Terminal konusunda sert tartışmalar yaşandı

Terminal Meclisi ikiye böldü
' Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında kavşak ve terminal yeri konusunda İmar 

Komisyonu’nun sözlü rapor sunması, muhalefetin tepkisine neden oldu. MHP’li üye Osman 
Doğan, mecliste konuşmayan üyeleri kınarken, ad okunarak yapılan oylamada, 7 AKP’li üye 
de muhalefet ile birlikte oy kulandı. Ancak, oylar 13-13 eşit çıktı. Muhalefet oylama sayımına 
itiraz etti. DYP ve MHP’li üyeler kararın iptali için mahkemeye başvuracaklarını söylediler.

I Seyfettin ŞEKERSOZ

İmar Konularını 
görüşmek üzere 
toplanan Gemlik 
Belediye Meclisi’nde 
sert tartışmalar 
yaşandı.
Umurbey altında 
yapılması proje
lendirilen kavşak ile 
Terminal yeri için

I İmar Komisyonu
। Başkanı Cemal Aydın 
I Aybey'in sözlü olarak 
| yaptığı açıklamaya 
i 4tepki veren meclis 

üyeleri arasında
| yapılan oylama 
j 13-13 sonuçlandı.
I Gemlik Belediye 

Meclisi, Ekim ayı 
toplantısında tüm 
meclis üyelerinin 
hazır bulunduğu

l gözlenirken, Devlet 
Hastanesi’nde çalı 
şan bir grup dokto 
run verdiği hastane 
ile Manastır arasına 
üst yol yapımı öner
gesi gündeme.alı-

| narak İmar Kbmis 
yonuna havale edildi. 
ÇARŞI PROJESİ İÇİN

| SERT TARTIŞMA 
YAŞANDI
Yeni Çarşı projesi
için görüşme önerge
si veren MHP'li 
Osman Doğan'ın 
isteğini kabul 
etmeyen Başkan 
Mehmet Turgut ile 
Doğan arasında sert 

tartışma yaşandı. 
Osman Doğan'ın 
"Bu meclisi göreve 
çağırıyorum.
Toplumu ilgilendiren 
bir konu için sessiz 
kalan arkadaşları 
kınıyorum" dedi. 
Osman Doğan'ın 
önerisini çarşı 
projesinin ihaleye 
çıkarıldığını öne süre 
rek oylanmasına 
engel olan Başkan 
Turgut, bazı meclis 
üyelerinin de 
tepkisini aldı. 
MECLİS'TE 
"YALAN 
SÖYLÜYORSUN" 
SESLERİ 
İmar Komisyonu 
Başkanı Cemal Aydın 
Aybey'in Umurbey 
altından Gemlik'e 
girişin kavşak düzen
lemesi ve Terminal 
konularında 
Komisyon kararının 
yetişmemesi 
nedeniyle, sözlü 
olarak yaptığı açıkla
manın yasalara 
uygun olmadığını ileri 
süren DYP'yi üyeler 
ve bazı AKP'li 
meclis üyeleri, 
konunun imar 
komisyonu üyelerine 
bilgi ve rilmeden 
meclise getirildiğini 
söyledi ler.
Kavşak ve Terminal 
yeri için İmarla ilgili

İ ' ■■■

te»
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Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısına tüm 
belediye meclis üyeleri katılırken, kavşak ve 
terminal konusunda terminal ile Çarşı projesi 
konusunda MHP’li Osman Doğan, meclisi 
göreve çağırarak, işlerin oldu bittiye 
getirilmemesini istedi.

bir sorun olmadığını 
söyleyen İmar 
Komisyonu Başkanı 
Aybey, hazırlanan 
proje üzerinde 
açıklamada bulundu. 
İmar Komisyonu 
üyesi DYP'li Zekai 
Karaduman, kendi
sine bilgi verilmeden 
oldu bittiye getirilmek 
istenen Kavşak ve 
Terminal yerinin 
meclisten çıkması 
durumunda dava 
açacaklarını söyledi.

Meclis üyesi 
Osman Doğan'ın 
proje üzerinde 
yaptığı konuş
maya tepki 
gösteren Başkan 
Turgut, "Yalan 
söylüyorsun" şek
linde konuştu. 
Doğan'ın "Bu tür 
işe yaramaz ve 
gereksiz para 
harcanan projeler 
Başbakan'ın 
sözleriyle bağ

daşmıyor. Milletin 
parasını boşa har- 
cıyamazsınız" di 
yerek bu tür pro
jelerin siyasi amaçla 
yapıldığını öne sürdü. 
Konut dışı kentsel 
alan çalışma bölgesi 
olarak imar planında 
görülen arazinin 
imarından sonra kala
cak yaklaşık 6.200 
dönümünde yapıl
ması projelendirilen 
Terminal için görüş
lerini belirten DYP’li 
Gökhan Taylan'da 
komisyonda 
görüşülmeden 
meclise getirilen 
bu konunun iptalini 
isteyeceklerini 
bildirdi.
BAŞKAN MECLİSİ 
İKİYE BÖLDÜ 
Sert tartışmaların 
ardından el kaldırma 
ile yapılan oylamada 
kargaşa yaşandı. 
Bazı meclis 
üyelerinin ne

Osman Doğan’ın eleştirileri sırasında meclis 
üyelerini sessiz kalmak ile suçlarken, kınadı. 
Başkan Turgut ise Doğan ’a yalancı diye 
tepki verdi.

yapacağını bilmediği 
oylama sonunda 
isim okunarak 
oylama yapıldı. 
Daha önce el kaldır
mayan bazı meclis 
üyeleri, isimle yapılan 
oylamada İmar 
Komisyonu görüşüne 
“evet” derken oylama 
DYP'li 5 üye ve 
MHP'li 1 üyenin yanı 
sıra 7 AKP'li meclis 
üyesinin oyuyla 
durum 13-13 çıktı. 
İtirazları göz önüne 
almayan Başkan 
Turgut, kendi oyunun 
iki oy sayılacağını 
bildirerek 
oylamanın kabul 
edildiğini söyledi. 
Tartışmaların sonun
da konunun mahke 

meye taşınacağını 
söyleyen DYP'li 
meclis üyeleri oyla
mada yanlış sayım 
yapıldığını da iddia 
ettiler.
4 KAT PLANA 
İSLENECEK 
Meclis daha önce 
kabul edilen 4 kat 
imar izninin plancı 
tarafından İmar 
Planına işlenmesi 
için İmar Komisyo 
nuna havale edilme
sine karar verdi. 
Gemlik Belediye 
Meclisi Komisyona 
havale edilen 
önergeleri görüşüp 
karara bağlamak için 
6 Ekim 2005 Perşem 
be günü saat 14.00 
de tekrar toplanacak
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Dünya Mimarlar Günü 
nedeniyle, Gemlik 
Mimarlar Odası 
üyeleri Atatürk 
Anıtına çelenk 
koyarak saygı 
duruşunda 
bulundular.
Mimarlar Odası 
Başkanı Tarık Kaplan 
ve üyelerin birlikte 
sundukları çelengin 
ardından yapılan 
açıklamada, Dünya 

SENEN SâvMMM
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları

* Fanya
Mantar, kurşun

' Çapa
s Macun
s (jalvenizli çivi
s TMC sintine pompası

Ek kontenjan formları veriliyorSandal Malzemeleri

Sakana Misina Ağları

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

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

ülkelerin 20, yüzyılın 
üçüncü çeyreğinde 
hızla küreselleşme 
sürecinde oldukları 
belirtilerek, "Bunun 
en çarpıcı sonucu 
olarak insanlar 
kentleşiyorlar, 
kentlerde yaşıyorlar. 
Kırsal kesimin 
nüfusu eriyor, 
azalıyor, bir çok 
nedenle kente göç 
eden kesim, sorunları 
ile kente geliyor.

kentlerinin henüz 
kentleşmediği bu 
süreçte, kırsaldan 
gelen nüfusun 
kentlileşmesini 
beklemek, çözümlen
meyen kent sorun
larının artması 
karşısında ne derece 
doğrudur? Merkezi 
ve yerel yönetimlerin, 
planlamasız 
kentlerde, kentte 
yaşayanlarla 'kenti 
paylaşmak' adına 
bazı sorumluluklar 
paylaşmaları 
gerekiyor" denildi. 
Açıklamaya şöyle 
devam edildi:.
"Kentte yaşam 
bilincinin 
yerleştirilmesine, 
kentleşme sürecinde, 
sivil insiy arifler ile 
ortak hareket etme, 
Kentte ve kentlerde 
yapılacaklarının 
programının* 

kentlilerle tartışıl
masına açık olma, 
Kentte ranta dayalı 
kararların alınma
masını sağlama, 
Kentlerin sağlık- 
laştırılmasını 
■öngören yasal 
düzenlemelerin 
yeniden ele alınarak, 
yaptırımcılığı ön 
plana çıkarılmış 
hale getirilmesine, 
Kentte yaşayanların 
da kenti paylaşmak 
adına: Kamu 
yararının daha fazla 
gözetilmesini, kişisel 
yararların azalmasını,

Üniversitelerdeki boş 
kontenjanlar için 
müracaat formları 
yerilmeye başlandı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
Tanesi 4 bin YTL 
verilerek alınan 

planlamaya karşı 
anlayış ve açıklıkla 
bakmaları, sosyal, 
ekonomik ve 
teknolojik gelişmelere 
daha fazla önem 
vermeleri, Üniver
sitenin toplum 
sorunları içinde 
yer almaları, basının, 
planlama ve konut 
gereksinimlerine 
daha fazla yer 
vermeleri, yalnızca 
bilgi aktarma yerine 
daha fazla eleştiri ve 
aydınlatma yapmalan 
gerekmektedir.
Kentlerimizi 

formlar doldurulduk
tan sonra yine 
aynı yere verilecek.
Dün sabahtan 
itibaren İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne 
gelenler aldıkları

----|l 
küreselleşmenin 
sonuçlarına karşı 
korumak, bilinçli 
yurttaş ve kentte 
yaşayanların üzerine 
düşen önemli bir 
görevdir. Hukukun 
üstünlüğü ilkesine I 
saygı, gelişmiş kentte' 
yaşama bilinci, kent I 
ve çevre varlı klanım 
korunması konusun
da yöneticilerin, 
yargı kararlan 
karşısında demokrasi 
terbiyesinin gerekleri
ni yerine getirmeye l 
daha kolay 
zorlanabileceklerdir." 

formları doldurduk
tan sonra 3-7 
Ekim 2005 tarihleri 
arasında bulunduk
ları yerlerdeki 
Milli Eğitim 
Müdürlüklerine 
teshin edecekler, r*
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Serbest Kürsü
Tamer SİVRİ \

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Güler ve Yılmaz 
Aras'ın yeniden 
dekora ettirdiği 
"İdaş Uyku 
Dünyası" açıldı.

İstiklal Caddesi 
üzerinde açılan 
işyerinin açılış 
kurdelesini, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut kesti.

1965'ten beri ürettiği 
kaliteli ürünlerle 
marka olan 
İdaş'ın tüm ürünleri 
mağazada 
müşterilerin

hizmetine sunuluyor. 
İdaş Uyku Dünya 
sı’nın açılışında, 
Araş ailesinin 
yakınları ve dostları 
yalnız bırakmadılar

Fisun Karbay emekli oldu
Seyfettin SEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nde 
uzun yıllar 
başarıyla 
hizmet veren 
Şef Fisun Karbay 
emekliye ayrıldı. 
Fisun Karbay'ın 
emekliye ayrılması 
nedeniyle, 
düzenlenen 
yemekte duygulu 
anlar yaşandı. 
Orhangazi 
Caddesi’ndeki 
Rodop Izgara 
Salonu’nda 
verilen yemeğe, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen 
ile Şube Müdürleri 
Ali Osman Cura 
ile Hüseyin 
Zan'da katıldı. 
Mehmet Ercümen, 
emekli olan

Fisun Karbay'a 
arkadaşları 
adına hediye 
vererek, verdiği 
hizmetlerden 
dolayı teşekkür 
etti.

WI BURSA HAKİMİYET VE KENT
J 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

Ata’nın şehit ilan edilmesi....
Televizyonlarda ünlenen Semra hanımın 

oğlu ‘Ata nın bir otel odasında ölü bulun
masının ve cenazesinin Türk bayrağına sarıl
masının ardından yankılar hala devam ediyor.

Bir televizyon programının ünlediği 
Ata'nın cenazesi niye Türk Bayrağına sarıldı?

Nasıl şehit mertebesine ulaştı?
Semra hanım nasıl şehit anası oldu?
Hangi şartlar altın da olursa olsun evladını 

yitiren bir annenin acısı önünde saygı duy
mamak üz.ülememek düşünülemez.

Ama... görsel basın da gördüğüm kadarıy
la Ata'nın cenaze töreni devlet büyüğü 
cenaze töreni gibiydi. Oysa cenaze namazı 
kılınan kişi ne şehitti ne de gazi. Cenaze 
namazı görüntülerinden bırakın insanları 
kurtlar, kuşlar, çiçekler, duvarlar, minareler, 
kubbeler bile utandı.

Ne yaradana ne ölüye ne insana saygısı 
olmayan kuru ve boş bir kalabalıktı. Ata 
Türk'ün Doğduğunda böyle bir isim takılması 
bile bana göre yanlıştı. Böyle bir isim sadece 
ulu önderimiz Atatürk'e ait olabilir.

Sonraları Ata nın yaşamı bir televizyon 
faCiaşı fakat Semra hanımın dediği gibi şehit 
hiç değil sadece zavallı bir televizyon kur
banı.

Hangi ordunun alayın bölüğün takımın 
içinde yer almış Albay, yarbay, yüzbaşı, bin
başı ya da er.

Ya da ıssız tenha bir köyde görev 
yaparken hainlerce vurulan bir öğretmen.

Yada hangi dağda hangi köyde göreve 
giderken mayına basıp parçalanan Doktor 
yada Hemşire.

Yada hangi karakolda nöbet tutarken hain
lerce katledilen Jandarma yada Polis.

Ha nereden şehit..
Abuk sabuk bir televizyon programına 

annesiyle katılarak medyatik olmuş bu genç 
barlarda uyuşturucu ile birlikte aldığı alkol 
yüzünden öldüğü için mi şehit.

Aslında top arabasına bindirilip bayrakları 
yarıya indirip saygı atışıyla şehitliğe de 
defnedilmeliydi.

Tabutun üzerine koyulan bayrak bile onun 
şehit olmadığını anlamış ve üzülmüştür

' sanırım.
Ata şehit değil di asla..! olsa olsa kur

bandı.
Biz Türkler kurbanlarımızı sever besler 

gözümüz gibi bakar ama günü geldiği zaman 
keser afiyetle yemesini de biliriz. 
Şehitlerimize saygısızlık yapmayalım ve 
bayrağımızdan özür dileyelim.

Gazetenin birinde Semra hanımın devlet
ten ev istediğini okudum belki verilir bir ev 
nasıl olsa bizler kiralarda sürünmeye 
alışmışız. .

Hiç olmazsa Semra hanım bir ev sahibi 
olsun fakat bahçesine Ata'nın heykeli de di 
kilsin.

Madalyada verilsin ulusal kurtuluş günle 
rimize törenlerimize madalyası ile katılsın. 
Bundan böyle Semra hanım medyaya hangi 
kimlikle çıkacak? Süper kaynana olarak mı 
yoksa şehit anası olarak mı? Şehitleri anma 
gününde onur konuğu olacak mı tv lerin 
merak ediyorum. Bu ülkenin akıllı zeki, 
anlayışlı şehidine saygılı insanlarına biraz 
daha düşünmek biraz daha sabırlı olmak 
düşüyor herhalde.

Ama gerçek olan birşey var ülkemizde 
hergün bir mehmetçik, polis, öğretmen, dok
tor, hemşire şehit düşüyor. Cudi yada başka 
dağlarda.

□prasa abone olunJ OKUYUN OKUTUN
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‘Okul temizliği de hastane kadar önemli’
Bursa İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tunçak, okul temizliğinin hastaneler 
kadar önemli olduğunu belirterek, gelecek yıldan itibaren kent merkezindeki 

okulların temizliğinin hizmet satın alma yöntemi ile yapılacağını söyledi.

Diyanet fitre fiyatlarını belirledi

Son yıllarda gerek 
personel yetersizliği 
ve gerekse ödenek 
yokluğu nedeniyle 
eğitim kuramlarında 
temizlik sıkıntısı 
yaşandığını belirten 
Bursa İl Genel 
Meclisi Başkanı 
Mehmet Tunçak, 
öğrencilerin sağlıklı 
bir ortamda eğitim
lerini sürdüre
bilmeleri için İl 
Genel Meclisi'nin 
sosyal sorumluluk 
çerçevesinde 
kaynak ayıracağını 
açıkladı.
Okullarda yeterli 
hizmetli kadrosu 
olmaması 
nedeniyle yaşanan 
temizlik sıkıntısı 
veli, öğretmen ve 
öğrenciyi canından 
bezdirirken, 
temizliğin çocuklara 
yaptırılması 

tepkilere neden 
oluyor. Birçok 
okulda yeterli temiz
lik yapılmadığı için 
tuvaletlerin 
kullanılamadığı 
bildirilirken, okul 
koridorları da pis 
kokulardan bir türlü 
kurtulamıyor.
Kentin en merkezi 
okullarında dahi 
temizlik önemli bir 
sorun olmayı 
sürdürürken, her yıl 
onlarca öğrencinin 
enfeksiyon kapması 
da yeterince temizlik 
yapılamamasına 
bağlanıyor.
Veli, öğretmen ve 
öğrencilerin sık sık 
yaptıkları şikayetleri 
göz önünde bulun
duran İl Genel 
Meclisi, 2006 
yılından itibaren 
okulların temizlik 
işlerinin hizmet 

satın alımı yön
temiyle çözülmesi 
için düğmeye bastı. 
İl Genel Meclisi 
Başkanı Mehmet 
Tunçak, Vali Nihat 
Canpolat ile konuyu 
görüştüklerini ve 
olumlu tepki aldık
larını belirtirken, 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
konu üzerinde 
çalıştığını ve bir tek
lif şeklinde meclis 
gündemine getirile
ceğini ifade etti. 
Kadrolu hademe 
sayısının yetersiz 
olduğunu hatırlatan 
Tunçak, "Okul yöne
timleri hademelere 
adeta yalvararak iş 
yaptırmaya çalışıyor. 
Hademe ancak rica 
minnetle üstün körü 
bir temizlik yapıyor. 
Bu da sağlıklı değil. 
Rica minnet yerine, 

parasını verip doğru 
düzgün temizlik 
yaptırmak istiyoruz" 
dedi.
Mevcut hizmetli 
kadrosuyla eğitim 
kuramlarının temi
zliğinin doğru 
düzgün yapıl
masının mümkün 
olmayacağının altını 
çizen Tunçak, 
öğretmen ve öğren
cilerin bu durumda 
mağdur olduklarını 
kaydetti. Tunçak, 
okul temizliğinin de 
en az hastane 
temizliği kadar 
önemli olduğunu 
belirterek, okulların 
temizliğinin tam 
olarak sağlanma 
sıyla öğrencilerin 
hastalıklara 
yakalanma riskinin 
de en aza indirile
ceğini sözlerine 
ekledi. BHA

Din İşleri Yüksek 
Kurulu, 2005 yılı için 
en düşük fitre mik
tarını, asgari ücret, 
geçim standardı gibi 
bir dizi kriterleri 
esas alarak belirledi. 
İşte Diyanet'in 
belirlediği fitre 
tutarları şöyle : 
Din İşleri Yüksek 
Kurulu'nca 2005 yılı 
için en düşük fitre miktarı; 
asgari ücret, geçim 
standardı, gıda 
fiyatları gibi kriterler ile bir 
kişinin bir günlük 
asgari gıda 
ihtiyacı göz önünde bulun
durularak, en az 4 YTL 
olarak belirlendi.
Diyanet İşleri Başkanı 
Ali Bardakoğlu, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Ramazan ayı dolayısıyla 
din hizmetleri 
alanında ilave bazı 
planlamaların yapılarak 
gerekli tedbirlerin 
alındığını bildirdi. 
Ramazana yarın 
başlanacağını, 
kameri aybaşları ile 
ilgili yürürlükteki uygula
ma hakkında vatandaşların

hiçbir tereddüt 
içinde olmaması 
gerektiğini vurgulayan 
Bardakoğlu, bu konuda 
"vakit@diyanet.gov.tr" 
veya "vakithesaplama 
@diyanet.gov.tr" veya 
"www.diyanet.gov.tr/turk- 
ish/vakithesaplama.asp" 
internet adresinden 
bilgi alınabileceğini 
belirtti.
Bardakoğlu, Ramazan 
ayı süresince müftüsü 
ve vaizi bulunmayan 
il ve ilçelerde 
istihdam edilmek üzere, 
şu ana kadar 135 
personelin 
görevlendirildiğini, 
din görevlisi bulunmayan 
camiler için de 
gerekli tedbirler 
alındığını söyledi.

mailto:vakit@diyanet.gov.tr
diyanet.gov.tr
http://www.diyanet.gov.tr/turk-ish/vakithesaplama.asp
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Yağışlı hava devam edecek Eylül ayındaenflasyonyükseldi
Yurdun kuzeydoğu 
kesimlerinde bugün 
etkili yağış bekleni
yor. Özellikle Doğu 
Karadeniz, Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeyinde görülecek 
yağışların oluştura
cağı su baskını, sel 
ve taşkın gibi olum
suz şartlara karşı 
ilgililerin ve vatan
daşların tedbirli^ 
olmaları istendi.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü’nden 
yapılan "Meteorolojik 
Değerlendirme"ye 
göre, sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
şeklinde devam eden 
yağışlar, bugün 
Karadeniz, İç 
Anadolu'nun doğusu, 
Doğu Akdeniz ile

Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde, 
yarın Orta ve Doğu 
Karadeniz ile Doğu 
Anadolu'nun kuzey ve 
doğusunda görülecek. 
Yağışlar, bugün 
akşam saatlerinden 
itibaren Batı ve Orta 
Karadeniz ile İç 
Anadolu'nun kuzey
doğusunda, yarın da 
Doğu Karadeniz ile 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeydoğusunda etkili

olacak.
Yağışlı hava, 
yarın ve 6 Ekim 
Perşembe günleri 
Doğu Karadeniz ile 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeydoğusunda 
etkili olduktan sonra 
yurdu terk edecek. 
Yağışla birlikte azalan 
hava sıcaklıkları, 
yarından itibaren batı 
bölgelerden 
başlayarak 
tekrar artacak.

Bu yılın Eylül ayında, 
tüketici fiyatları 
yüzde 1.02, üretici 
fiyatları ise yüzde 0.78 
arttı. DİE rakamlarına 
göre geçtiğimiz ağus
tos ayında ÜFE 1.04, 
TÜFE ise 0.85 artış 
göstermişti.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 
bu yılın Eylül ayında 
tüketici fiyatlarının 
(TÜFE) yüzde 1.02, 
üretici fiyatlarının 
(ÜFE) ise yüzde 0.78 
oranında arttığını 
açıkladı.DİE'nin 2003 
baz yıllı verilerine 
göre, Eylül ayı 
itibarıyla 
yıllık enflasyon ise

Iran Doğalgaz

TÜFE'de yüzde 7.99, 
ÜFE'de yüzde 4.38 
oldu. Yılın 9 ayında 
fiyat artışları da tüketi
cide yüzde 3.93, üreti
ci fiyatlarında yüzde 
2.98 olarak hesap
landı. Eylül ayı 
itibarıyla 12 ayhk orta
lamalara göre yıllık 
enflasyon ise tüketici 

fiyatlarında yüzde 
8.63, üretici fiyatların 
da yüzde 9.54 oldu. 
Ağustos ayında 
enflasyon rakamları 
ÜFE: 1.04, TÜFE: 0.85 
olmuştu. Yılık enflas 
yon ise ÜFE'de 4.32, 
Yıllık TÜFE'de ise 
ise 7.91 olarak 
açıklanmıştı.

Açıköğretime kayıtlar başladı hattında patlama
Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi'nin (AÜj 
uzaktan öğretim uygu
layan İktisat, İşletme 
ve Açıköğretim 
Fakülteleri'ne (AÖF) 
yerleştirilen adaylar 
ile af için başvuran
ların kayıt işlemleri, 
dün başladı.
2005 ÖSYS ile 
Açıköğretim sistemine 
göre öğretim yapan 
İktisat, İşletme ve 
Açıköğretim 
Fakülteleri'ne yer
leştirilen adaylar ile 
18 Mart-18 Mayıs 2005 
tarihleri arasında 5316 
sayılı yasadan yararla
narak af için başvu
ranların kayıt işlem
leri, yarın AÖF büro
larında başlayarak, 19 
Ekim'de sona erecek. 
Anadolu Üniversitesi 
Rektörlüğü, söz

KELEPİR DAİRE
'i Manastır’da Full Deniz Manzaralı

7. Kat, Kalorifer + Asansörlü 
p 152 m2, 3+1, Çift Cephe 

0.532 496 52 96

konusu tarihler 
arasında mazeretleri 
sebebiyle kayıt 
yaptıramayanların, 
gerekçelerini kanıt
layan resmi belge ile 
20-21 Ekim 2005 tarih
lerinde seçtikleri 
Açıköğretim Fakültesi 
bürosuna bizzat 
başvurarak, kayıt yap
tırabileceklerini duyur
du. Bu tarihlerde maz
ereti hala devam 
edenlerin kayıtlarını 
ise, tam olarak hazır
lanan kayıt ile mazeret 

belgelerini, büroya 
getiren yakınları yap
tırabilecek. 21 Ekim 
2005 tarihinden sonra 
mazeret beyan ederek 
kayıt yaptırmak 
isteyenlerin baş 
vurularının kabul 
edilmeyeceği ve kayıt
larının yapılmayacağı 
kaydedildi. Kayıt 
süresinin kesinlikle 
uzatılmayacağı, bel
gelerin eksik olması 
halinde ve postayla 
kayıt yapılmayacağı 
açıklandı.

______________

Gürbulak yakınlarında 
kaynak bağlantısı 
sırasında 
patlama oldu.
İran-Türkiye doğalgaz 
boru hattında, 
kaynak bağlantısı 
sırasında patlama 
meydana geldi. 
Botaş'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
Doğu bay azıt'a 
bağlı Barın ve Aşağı 
Tavla köyleri arasında
ki bölgede meydana 
gelen patlamadan 
sonra İran'dan 
doğalgaz alımı

durduruldu.
Patlama sebebiyle 
abonelere gaz

sevkiyatında bir 
aksama olmayacağı 
kaydedildi.

Doğalgazın fiyatı
değişmeyecek

Doğalgaz Ekim ayında 
da Eylül ayı fiyatıyla 
satılacak.
Doğalgazın Ekim 
ayında da Eylül 
ayı fiyatları ile 
satılmaya devam 
edileceği bildirildi. 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanlığı'ndan 
yapılan yazılı Açıkla
mada, doğalgazın 
satış fiyatında 
Ekim ayında da 
değişiklik olmadığı 
belirtildi. 
Açıklamağa, 
BOTAŞ'ın Eylül ayı

doğalgaz satış fiyat- aynen uygulayacağına
larını Ekim ayında da işaret edildi.
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Liman-lş Sendikası Galaport 
İhalesinin iptali için dava açtı

Dikkat! Grip tatilden döndü
Liman-İş Sendikası, 
kamuoyunda büyük 
tartışmalara neden 
olan Galataport 
ihalesinin iptali için 
Danıştay'a dava açtı. 
Liman-İş Sendikası 
Genel Başkanı Raif 
Kılıç, bugün 
sendikanın avukatı 
Metin Bayyar ile 
birlikte Danıştay 13. 
Dairesi'ne gelerek 
dava dilekçesini verdi. 
Çıkışta bir açıklama 
yapan Kılıç, "Umarım 
hükümet bu konuda 
gerekli duyarlılığı gös
terir. Bir daha bunu 
gözden geçirerek ona 
göre bir değer

Sezer’den Bilimsel
özgürlük mesajı

Sezer'den Bilimsel 
Özgürlük Mesajı 
Sezer: Üniversitelerde 
farklı düşünceler 
özgürce tartışılmalı. 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, 
üniversitelerin dog
manın savunulduğu 
değil, farklı ve karşıt 
görüşlerin özgürce 
tartışıldığı kurumlar 
olması gerektiğini vur
guladı.
Sezer, Hatay'da 
Mustafa Kemal Üniver- 
sitesi'nin yeni 
akademik yıl açılış 
törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Sezer, 
törende, üniver
sitelerin bilimsel, 
yönetsel ve mali 
özerkliğe sahip olması 
gerektiğine işaret 
ederek, "Bilimin 
gelişmesi ancak özerk 
üniversitelerde 
olanaklı olabilir, bilim
sel özerklik üniver
sitelere de bazı 
yükümlülükler 
getirmektedir. " dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?

lendirme yaparak 
karar verir" diye 
konuştu.
Türkiye Deniz İşlet- 
meleri'nin ihale yapma 
yetkisinin olmadığını 
söyleyen Kılıç, 
Galataport'un, 
Özelleştirme İdaresi

Sezer şunları söyledi: 
"Özgür tartışmaya ve 
farklı görüşlerin 
savunulmasına olanak 
tanınması hiç 
kuşkusuz bu yüküm
lülüklerin en başında 
gelir. Özellikle tarihsel 
ve toplumsal konular
da gerçeğin tek ve 
değişmez olduğunu 
bu tek gerçeğin 
tartışılamayacağını 
ileri sürmek, böylece 
karşı görüş sahip
lerinin düşünce açıkla
ma haklarını 
ellerinden almak, 
akademik geleneğe 

tarafından ihale yapıl
ması ve ihalenin şeffaf 
olması gerektiğini 
kaydetti. Kılıç, 
Galataport'un 149 
yıllığına kiraya 
verilmesinin de ileride 
sakıncalar doğura
cağını iddia etti.

ters düşer. Böyle bir* 
yaklaşım bilimsel 
değil, dogmatiktir. 
Üniversiteler dog
manın savunulduğu 
değil, farklı ve karşıt 
görüşlerin özgürce 
tartışıldığı kurumlar 
olmak zorundadır. " 
Üniversite yer- 
leşkesinde öğrenciler
le öğle yemeğinde 
biraraya gelen Sezer, 
valiliği de ziyaret etti. 
Cumhurbaşkanı Sezer 
daha sonra Saint 
Pierre Kilisesi ve 
Habibi Neccar Camii'ni 
ziyaret etti.

Yaz sıcaklarının 
bitmesiyle birlikte 
grip ve nezle 
rahatsızlıklarının 
görülme oranı da 
hızla artıyor. 
Uzm. Dr. Serap Bos, 
güneş ışınlarının 
azalması, kapalı 
alanların kul
lanımının artmasıy
la birlikte grip 
nezle gibi solunum 
yoluyla bulaşan 
hastalıkların artığını 
söyledi. 
Grip hastalığının 
çoğu zaman nezlö ile 
karıştırıldığını belirten 
Uzm. Dr. Serap Boz 
gribin nezleden farklı 
olarak ateş, başağrısı 
ve kas ağrılarıyla 
birlikte ortaya çıktığını 
söyledi: 
“Grip; boğaz ağrısı, 
burun akıntısı, burun 
tıkanıklığı, öksürük, 
halsizlik, bitkinlik ve 
kas ağrıları ile seyre
den akut bir virüs 
hastalığıdır. Grip ve 
nezle bulaşma şekil
leri ve belirtileri 
yönünden benzerlik 
gösterirler. Ancak 
gripte ateş , baş ağrısı 
ve kas ağrıları daha 
ön plandadır.” 
GRİPTEN KORUNMAK 
İÇİN NELER 
YAPILMALI?
Bu dönemde el 

temizliğinize özen 
gösterin, elinizi sık 
sık yıkayın 
Hapşırma ve öksürme 
durumunda 
temastan kaçının 
Odalarınızı sık sık 
havalandırın, 
klimalardan kaçının 
Bağışıklık sistemini 

olumsuz etkilediği için 
stresten uzak durun

‘Güneş Tutulması' turizmi
Yılın önemli 
bölümünde bulutsuz 
olan Antalya semaları, 
gökyüzü gözlemleri 
için elverişli ortam 
sunuyor. 
Gelecek yilki tam 
güneş tutulması için 
turizmciler hazırlıklara 
şimdiden başladı. 
Türkiye'den de 
gözlemlenen halkalı 
güneş tutulması, 
Antalya Bakırtepe'de 
bulunan Tübitak 
Ulusal Gözlemevi 
tarafından internetten 
canlı olarak

Grip aşısı yaptırmayı 
ihmal etmeyin. 
Grip aşısının nasıl 
uygulandığını Uzm* 
Dr. Bos anlattı: 
“İnaktive veya ölü 
influenza virüs
lerinden üretilen grip 
aşısı senede bir kez 
uygulanır. Aşının, 
Eylül-Kasım gibi son
bahar aylarında uygu
lanmasını tavsiye 
ediyoruz. Üst kolun 
dış yüzünden kas 
içine uygulanan aşı 
uygulandıktan sonra 
yerinde hafif kızarık
lıklar ve hafif bir ateş 
dışında önemli bir 
komplikasyon oluştur
maz. Her yıl dolaşan 
virüs türleri farklı 
olduğu için aşı olduk
tan sonra da grip 
hastalığına yakalama 
riski vardır ancak 
hastalığa yakalanılsa 
bile aşının etkisiyle o 
dönem daha hafif ve 
kolay geçirilecektir. 
İnfluenza türleri 
değiştiği için buna 
bağlı olarak aşıların 
içeriği de salgın 
yapma olasılığı en 
yüksek olan virüslere 
göre değiştirilmekte

yayınlandı.
Halkalı güneş 
tutulması, Antalya 
Valiliği'nin internet 
sitesinden de canlı 
olarak izlendi. 
2006 yılındaki tam 
güneş tutulması 
sırasında ise, 
Antalya'ya gelmesi 
beklenen çok sayıda 
bilim adamı ve 
astronomi meraklısı 
için, turizmciler de 
hazırlık yapıyor.
29 Mart 2006 Çarşam
ba günü saat 13:50 
sularında başlayacak 

dir. Sonuç olarak her 
yıl aşılanmak gerekir.” 
KİMLER GRİP AŞISI 
YAPTIRMALI?
Herkes grip aşısı yap
tırabilir, ancak 65 yaş 
üzerindeki kişiler ve 
çocuklar, askeri 
kışlalarda ve huzurev
leri gibi toplu yerlerde 
kalan kişiler, kalp, 
astım, kronik bronşit, 
böbrek yetmezliği ve 
şeker hastalığı olanlar, 
dış ülkelere seyahat 
edecek olanlar, gebel
er, doktor, hemşire, 
sağlık personeli gibi 
bulaşma riski yüksek 
olan kişiler özellikle 
aşı yaptırmalıdırlar. 
KİMLER GRİP AŞISI 
YAPTIRAMAZ?
Yumurta alerjisi olan 
kişilere ve 6 aydan 
küçük bebeklere grip 
aşısı yapılamaz. 
Hamileliğin ilk üç ayı 
içinde olan kişilerde 
ancak doktor tarafın
dan kesin gerekli 
görüldüğü taktirde aşı 
yaptırabilirler. 38 
derece üstünde ateşi 
olan hastalarda da aşı 
uygulaması ateş 
geçirildikten sonra 
yapılabilir.

ve birkaç dakika 
sürecek tutulma için, 
yaklaşık 200 bin 
kişinin gelmesi 
bekleniyor.
Bu tutulmamanın, 
gökyüzü koşulları 
açısından en 
uygun gözlem 
noktası da 
Antalya olacak. 
Tutulmanın gözlen- 
mesiyle ilgili olarak 4 
özellikle Manavgat, 
Side ve Kemer'deki 
turistik tesisler, 
tanıtım çalışmalarına 
başladı. _____
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İşte dakika dakika tarihi zirve
AB ile Türkiye müza 
kereler metni konusun
da anlaşmaya vardı. 
Nefeslerin tutulduğu 
24 saatte neler 
yaşandı? İşte Ankara- 
Lüksemburg hattında 
yaşanan gelişmeler. 
*‘17:30 Dışişleri 
Bakanı Abdullah Gül'ün 
uçağı Lüksemburg'a 
gitmek için hazırlan
maya başladı 
• 17:15 Ankara, 
Lüksemburg'dan gelen 
son Müzakere Çerçeve 
Belgesi taslağını değer
lendirdi. Başbakan 
Erdoğan, Abdullah Gül 
ve Ali Babacan belgeyi 
son kez gözden geçirdi. 
• 16:05 Ve Avusturya 
geri adım adım attı... 
Avusturya Dışişleri 
Bakanı Ursula Plassnik, 
"ortak hedefimiz tam 
üyeliktir" açıklamasını 
yaptı.
• 16:00 Rum 
Kesimi'nde yapılan 
ankete göre, 
"Türkiye'nin müza 
kerelere başlaması 
Kıbrıs sorununa çözüm 
bulunması olasılığını 
nasıl etkileyecek?" - 
sorusuna, katılımcıların 
yüzde 33'ü "Olumsuz 
etkileyecek” yanıtını 
verirken, yüzde 31'de 
"olumlu etkileyeceği" 
şeklinde görüş belirtti.
• 15:55 İspanya 
Genelkurmay Başkanı 
General Felix Sanz 
Roldan, "Türkiye'nin 
katılımı olmadan AB 
tamamlanmış 
olmayacak" dedi.
• 15:20 AB Türkiye'ye 
yeni taslak gönderdi, 
Ankara 5 saat sure 
istedi.
• 15:10 AB 
Komisyonu'nun Türkiye 
Delegasyonu Başkanı 
Hansjörg Kretschmer, 
Türkiye'nin AB'ye 
katılım müzakerelerinin 
en kısa sürede başla
masına yönelik bir 
çözüm bulunacağı 
ümidinde olduğunu 

söyledi.
• 14:55 Kıbrıs Rum 
Kesiminin, Türkiye’nin 
karşı çıktığı Müzakere 
Çerçeve belgesi 
taslağının Kıbrıs’ın 
NATO üyeliğine kapı 
aralayabilecek para
grafına bir madde daha 
eklemeye çalıştığı 
öğrenildi.
• 14:40 AVRUPA Birliği, 
saat 18:00'de Türkiye 
için yapılacak açılış 
törenini erteledi. İkili 
görüşmelerle kriz 
aşılmaya çalışılıyor 
• 14:20 Letonya 
Dışişleri Bakanı Artis 
Pabriks, sorunlarda 
"hala bir çözümün 
olmadığını" kaydetti. 
Pabriks, "İçerdeki 
atmosfer oldukça sıcak. 
Bu akşama kadar 
çözmek için hala umutı 
var ama olmazsa kaybe
den taraf Türkiye değil 
AB olur" diye konuştu. 
• 13:50 Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi 
(AKPM) Başkanı Rene 
van der Linden, 
müzakerelerin başlama
masının Türkiye'de 
istikrarsızlığa yol aça
bileceğini dile getirerek 
"Eşiğimizde, halkın 
umutlarını yıkmış bir 
Avrupa'ya karşı olan bir 
istikrarsızlık kaynağı 
yaratmayalım" dedi.
• 13:30 Tarihi zirvede 
2 düğüm...
Lüksemburg'daki 
zirvede özellikle 2 
madde üzerinde uzlaş
ma sağlanarak, 
Müzakere Çerçeve 
Belgesi'niri yayınlan
ması için çalışılıyor. 
«13:15 Slovakya'da 

yapılan bir kamuoyu 
yoklaması, halkın 
yarısına yakınının 
Müslüman ülkelerin 
AB'ye girmesine karşı 
olduğunu gösterdi.
• 12:55 Fransız 
Liberation gazetesi, 
Konya gibi kentlerde 
ortaya çıkan ve agresif 
bir ekonomik dinamizmi 

olan muhafakazar 
girişimciler kuşağının 
artık Avrupa’ya 
inanmadığını yazdı. 
• 12:40 AB dışişleri 
bakanlarından bir 
bölümünün, Türkiye'ye 
ilişkin müzakere 
çerçeve belgesine son 
şeklinin verilmesi çalış
malarının "olumlu ya da 
olumsuz öğle saat
lerinde sonuçlandırıl
ması gerektiği" 
görüşünde olduğu 
bildirildi.

• 12:20 Bu sabah 
yeniden bir araya gelen 
AB Genel İşler Konseyi, 
Türkiye toplantısına 
saat ara verdi.
« 12:10 Hollanda, 
uzlaşmaya varamaması 
halinde "Avrupa için 
kötü bir gün" olacak. 
Lüksemburg, görüşme 
ler olumsuz sonuçlanır
sa "hasar AB için 
çok büyük olur".
• 12:00 İngiltere’nin 
Avrupa İşlerinden 
Sorumlu Bakanı 
Douglas Alexander, 
Türkiye’ye tam üyelik 
hedefi yerilmesi 
konusunda ısrarlı 
olduklarını söyledi.
• 11:35 İtalyan Corriere 
della Sera gazetesi, 
tarihi zirveyi 
"Türkiye’nin Avrupa’ya 
Girişine Viyana Duvarı" 
başlığıyla verdi.
• 11:25 Avrupa'da 
yaşayan bir grup 
Ermeni, Avrupa Birliği 
Genel İşler Konseyi 
toplantısının yapıldığı 
bina önünde Türkiye 
karşıtı gösteri yapıyor. 
• 11:00 Lüksemburg 
Dışişleri Bakanı Jean 
Asselborn, "AB'nin 
bugün itibar ve güve
nilirlik sınavından 
geçtiğini" söyledi.
• 11:00 Türkiye'nin 
AB'ye katılımını istedik
lerini ifade eden 
İtaiya Dışişleri Bakanı, 
"Gelişme olacağından 
umutluyum" diye 
konuştu. Portekiz 
Dışişleri Bakanı ise 
"Son dakikaya kadar 
ümidim var" dedi.
• 10:55 Avrupa 
Birliği'nin Dış Politika 
ve Savunma Yüksek 
Temsilcisi Javier 
Solana, bugün yapıla
cak görüşmelerin sonu
cunda bir uzlaşmaya 
varılması konusunda 
"kararlı" ve "iyimser" 
olduğunu söyledi.
• 10:40 Avrupa Birliği 
Genel işler Konseyi,

Türkiye'nin AB'ye tam 
üyeliği konusundaki 
müzakerelerin başla
ması için Avusturya 
engellini aşmak üzere 
yeniden toplandı.
• 09:55 İngiliz haber 
kanalı SKY TV, 
Türkiye'nin AB ile 
üyelik müzakerelerine 
başlaması için 
sürdürülen yoğun 
çabaların sürdüğünü | 
belirterek, "müzakereler 
bugün başlasa bile, 
anlaşma sağlanması 
için geçen her dakika, 
Türkiye'nin gönlünde 
açılan yaralan derin
leştiriyor" yorumunda 
bulundu.

• 09:55 İngiltere 
Dışişleri Bakanı Jack 
Stravv, bugün sabaha 
kadar süren 
Avusturya'yı ikna 
çabalarının ardından 
"Sonuç alacağımızdan 
emin değilim" dedi.

• 07:35 Belçika 
Dışişleri Bakanı Karel 
De Gucht, Türkiye’nin 
AB’ye katılım müzak
erelerinin bugün başla
maması halinde hiçbir 
zaman başlamayabile
ceğim ifade ederek, 
bunun tarihi bir hata 
olacağını söyledi.
• 04:55 Almanya 
Dışişleri Bakanı 
Fischer, toplantıda 
diğer meslektaşlarına 
"müzakerelere başla
mak istiyorsanız, müza
kere yapacağımız bir 
tarafın da olması gerek
tiğini unutmamanız 
gerekir" dedi.
• 04:48
Lüksem burg'taki 
toplantıyı yakından, 
takip eden Türkiye, 
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül başkan
lığında yapılan toplantı
da gelişmeleri değer
lendirdi ve "Ankara'nın 
pozisyonunda herhangi 
bir değişiklik olmadığı" 
duyuruldu.
• 03:05 Avusturya 
Dışişleri Bakanı Ursula 
Plassnik, 
"Müzakerelerin başla
masını bloke etmek 
istemiyoruz, Avusturya 
müzakerelere taş koy
mak istemiyor. Bu 
konuda bir itirazımız 
yok. Ama bunun için 
bazı pürüzlerin 
çözülmesi lazım" dedi.
• 02:54 Avrupa Birliği 
dönem başkanı İngiltere 
Dışişleri Bakanı Jack 
Stravv, bu akşam 
yapılan görüşmelerde,

"biraz ilerleme" sağ
landığını, ancak bunun 
sonuca ulaşmak için 
"yeterli olmadığını" 
söyledi. Stravv, 
Avusturya'yı üstü kapalı 
eleştirerek, "kendimi 
çaresiz hissediyorum" 
dedi. Sonuca ulaşmak 
için hala yeterli zamana 
sahip olduklarını kayde
den Stravv, "Normal 
olarak yarın saat 17.00'a 
kadar vaktimiz var, 
ancak garanti değil" 
dedi.
• 02:48 Belçika Dışişleri 
Bakanı Karel De Gucht, 
toplantının çok zorlu 
geçtiğini belirterek, 
Lüksemburg'da Türk 
temsilcilerinin bulunma
masının da ayrı bir 
problem yarattığını 
söyledi. De Gucht, 
"Şu anki durum hiç de 
kolay değil" dedi.
• 01:55'En uzun gece' 
uzlaşma sağlanamadan 
bitti. İngiltere, 
Avusturya ve AB 
Komisyonu yetk
ililerinin ise çalışmaları
na sabaha kadar devam 
edeceklerini açıkladı.
• 01:33 İngiliz diplomat
lar, 17 Aralık Brüksel 
zirvesinde alınan 
kararın yerine getirilme
si konusunda üye 
ülkelerin hemfikir 
olduğunu, ancak hem 
Türkiye'yi hem de 
Viyana'yi tatmin edecek 
bir uzlaşı üzerinde 
durulduğuna dikkati 
çekti. İngiltere, Türk 
Dışişleri Bakanlığını 
sürekli bilgilendirdi ve 
Ankara'nın görüşünü 
aldı.
2 EKİM PAZAR

• 23:47 Yol haritasını 
belirleyecek Müzakere 
Çerçeve Belgesi'ni 
görüşen Avrupa Birliği 
Genel İşleri Konseyi, 
akşam yemeğinin sona 
ermesinin ardından 
toplantıya yarım saatlik 
ara verdi.
• 23:09 Avrupa 
Birliği (AB) dönem 
başkanı İngiltere 
Başbakanı Tony Blair, 

Avusturya Başbakanı 
VVolfgang Schuessel'i 
telefonla arayarak, 
Viyana'nın tam üyelik 
müzakerelerinin başla
ması konusunda ortaya 
çıkardığı engeli kaldır
ması çağrısında bulun
du.
• 20:25 Avrupa Birliği 
Genöl İşleri Konseyi, 
AB ve Türkiye arasında 
yürütülecek müzakere 
lerde yol haritasını 
oluşturan Müzakere 
Çerçeve Belgesi'ni 
görüşmek üzere 
Lüksemburg'da top
landı.
• 20:22 Fransa Dışişleri 
Bakanı Philippe Douste- 
Blazy, "Türkiye ile 
müzakerelerin başlatıl
masının, Türkiye'nin 
AB'ye gireceği anlamı
na gelmeyeceğini" 
söyledi.
• 20:15 Avusturya 
Dışişleri Bakanı Ursula 
Plassnik, AB Genel İşler 
Konseyi toplantısının 
başlamasından hemen 
önce yaptığı açıklama
da, Türkiye düğümünün 
Lüksemburg'da 
çözüleceğini ifade 

etti,
• 20:13 Rum
Kesimi Dışişleri Bakanı 
Yakovu, kendileri için 
Müzakere Çerçeve 
Belgesi'nde bir sorun 
kalmadığını söyledi. 
Rum bakan, kendilerini 
endişelendiren 
konunun, Dışişleri 
Bakanı Abdullah 
Gül'ün, müzakereler 
öncesi yapacağı 
açılış konuşması 
olduğunu belirtti ve 
"Sakin bir açılış" 
olmasını istiyoruz" 
diye konuştu.
• 18:42
İngiltere'nin Dış işleri 
Bakanı Jack Stravv, 
AB Genel İşler 
Konseyi'nin toplantısın
da, Türkiye ile ilgili 
Müzakere 
Çerçeve Belgesi 
hakkında bir sonuca 
ulaşmayı ümit ettiğini 
söyledi.
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23 milyon dolarlık 
ikramiye sahipsiz kaldı

Avustralya’nın 
। piyangolarından

Povverball çekil
işinde 23.2 milyon 
dolarlık ikramiyeyi 
kazanan kişinin, 
aradan 1 yıla yakın 
süre geçmesine 
karşın ortaya çık
madığı bildirildi. 
Büyük ikramiyenin 
sahibi 12 aydan beri 
aranırken, bu süre 
içinde 100 kişi 
ikramiyenin kendiler
ine çıktığım öne sür
erek baş\4uruda 
bulundu, ancak bu 
kişilerin gerçek talih
li olmadığı belirlendi. 
İkramiyeyi biletleri 
olmadığı halde 
sahiplenen şahıs
ların, "Yanlışlıkla 
biletimi çöpe attım, 
yanlışlıkla çamaşır
lara karıştı veya ara
banın camından 
dışarıya uçtu" şek
linde gerekçeler öne 
sürdüğü bildirildi. 
Povverball kurallarına 
göre, talihli 
ikramiyesini elinde 
bileti olmadan da 
alabiliyor. Bunun için 
biletin satın alındığı 
andaki ayrıntıları 
açıklayan yeminli 
beyanname 
verilmesi yetiyor. 
Beyannamede, 
biletin nereden ve 
saat kaçta satın

Güney Kore’de konser izdihamı: 11 ölü
Güney Kore’nin 
Sangju şehrinde bir 
stadyumda verilen 
müzik konserinde 
izdiham yaşandı.
İzdiham sonucu 11 
kişinin öldüğü,

Tayland’da terör alarma
Endonezya’nın Bali 
adasında Tayland 
Başbakanı Taksin 
Şinavatra, 
ülkesindeki 
turizm bölgelerinde 
alarma geçilmesini 
istedi.
Taksin, Bali'deki 
saldırılarla 
ilgili olarak gazete
cilere yaptığı 
açıklamada, "çok 
dikkatli olmaları 
gerektiğini gösteren 

alındığını gösteren 
bilgilerin mutlaka yer 
alması gerekiyor.
23.2 milyon dolarlık 
ikramiyeyi kazanan 
biletin 1 yıl önce 
Brisbane'daki 
Nundah 
Nevvsagency'de 
satıldığı ve 
ikramiyenin isabet 
ettiği numaraların ise 
30, 7, 1, 23, 32 ve 
Povverball 22 
olduğu bildirildi.
Avustralya'nın 
piyango şirketi 
Tattersall's sözcüsü 
Gerry Davine, 
talihlinin ihtiyacı 
olmadığı için parayı 
almayı geciktirdiğini 
tahmin ettiklerini 
söylerken, 
Oueensland 
Tattslotto (Golden 
Casket) Halkla 
İlişkiler Sorumlusu 
Deirdra Leigh ise, 
"Talihlinin, yurtdışın- 
da veya cezaevinde 
olduğu ya da eşin
den boşanmayı bek
lediği dedikoduları 
yapılıyor" şeklinde 
konuştu.
Oueensland'da 
ikramiyeyi almak 
için gerekirse 7 yıl 
bile beklendiğini 
kaydeden Leigh, 
"Bir keresinde bir 
bayan kocasının 
eşyalarını

60 kişinin de 
yaralandığı 
bildirildi.
Polis, Seul'ün 270 
kilometre güneyinde
ki Sangju şehrinde 5 
bin kişinin stadyu

bilgiler 
bulunduğunu ve 
tam bir alarma 
geçilmesi çağrısı 
yaptığını" söyledi. 
Tayland Başbakanı 
Taksin, bu 
çerçevede başkent 
Bangkok'taki 
birçok yer ile 
Puket adası, 
Pattaya tatil 
yöresi dahil, 
önemli turizm 
merkezlerine sivil 

temizlerken bir bilet 
buldu. Golden 
Casket'i aradı ve 100 
bin dolar kazandığını 
öğrendi. Bilet 4 yıl 
önce alınmıştı" dedi. 
Daha önce 
Melbourne'un 
Dandenong 
semtinde oturan 
bir oto tamircisi de 
2000 yılında 
Tattslotto'dan 
kazandığı 2.5 milyon 
doları almak için 3 
yıl beklemişti. 
Bu arada 
Oueensland'da 
"Golden Casket" 
adıyla çekilen 
Tattslotto adına bir 
tıp araştırma 
merkezi açıldığı ve 
bu merkezin sahibi 
çıkmayan ikrami 
yelerle işletildiği 
bildirildi.
Öte yandan 
Victoria'da sahibi 
çıkmayan Tattersall's 
ikramiyesinin 9 
milyon doların 
üzerinde olduğu 
kaydedildi. Bu 
rakamın içinde 1972 
yılında Cheltenham 
semtindeki bir 
bayide "Ourck Pick" 
olarak oynanan 
bilete çıkan 2 
milyon dolarlık en 
büyük ikramiye de 
yer alıyor.

mun kapısına 
hücum etmesi üze 
rine çıkan panikte 11 
kişinin öldüğünü, 60 
kadar kişinin de 
yaralandığını 
açıkladı.

güvenlik görevlileri 
yerleştirileceğini 
anlattı, ancak ayrın
tılı bilgi vermedi. 
Bu arada Tayland 
Milli İstihbarat 
Ajansı'nin şefi 
General Cıımbol 
Manmai, "Tayland'da 
terörist saldırısı 
planlandığına 
ilişkin yeni bir 
tehdit ya da bilgi 
bulunmadığını” 
açıkladı.

Nobel Tıp Ödülü o 
AvustralyalI hekimlere j

2005 Nobel Tıp 
Ödülü'nü, 
AvustralyalI hekimler 
Barry J. Marshall ile 
J. Robin VVarren'ın 
kazandığı açıklandı. 
Marshall (54) ile 
VVarren (68), "gastrit 
ve ülsere bakterinin 
yol açtığını belir
lemeleriyle" büyük 
ödüle layık görüldü. 
İsveç-Stockholm 
Karolinska Enstitü 
Nobel Kurulu'nun 
açıklamasına göre, 
Marshall (54) ile 
VVarren (68), "gastrit 
ve ülsere bakterinin 
yol açtığını 
belirlemeleriyle" 
büyük ödüle layık 
görüldü. İki bilim 
adamı, 10 milyon 
kronluk (1,29 milyon 
dolar) ödülü 
paylaşacak.
Marshall ile VVarren, 
1982'de "helikobakter

Filistin Parlamentosu’na baskın f
Filistin'de Hamas 
örgütüyle girilen 
çatışmada bir iş 
arkadaşlarının 
ölmesini protesto 
eden onlarca 
polis, Filistin 
Parlamentosu'nun 
Gazze Şeridi'ndeki 
bölümünü bastı. 
Silahlarıyla 
parlamento binasına 
giren ve Filistin 
Yönetimi'ni 
Gazze Şeridi'nde

Çin’de gri
Çin'in orta kesimin
deki Henan 
eyaletinde bulunan 
bir kömür ocağında 
meydana gelen 
grizu patlamasında, 
ilk belirlemelere göre 
34 kişi öldü.
Hebi şehrinde bulu
nan ocaktaki patla
ma, yerel saatle dün 
sabah 04:45'te 
(TSİ 23.45) 
meydana geldi.
Kurtarma ekipleri, 
öğleden sonra 
15:20'ye kadar

pilori" tipi bakteri 
"mikrobunun", 
onikiparmak 
bağırsağı ve midede 
iltihaba neden 
olduğunu belirlediler. 
Marshall, VVarren’ın 
çalışmalarına yardım 
eden hekim. 
Avustralya'nın Perth 
kentinde patolog 
hekim olan VVarren, 
hastaların yüzde 
50'sinin mide 
diplerinde oluşan 
ülserde "helikobakter 
pilori kıvrım 
bakterileri"nin 

istikrarı sağlayama
makla suçlayan 
polisler, yönetimi 
protesto eden 
sloganlar attı.
Yüzlerce polis de 
bina dışında havaya 
ateş açtı.
Polislerin baskını, 
milletvekillerinin 
yaptığı toplantı 
sırasında 
meydana geldi. 
Milletvekilleri, 
baskın sırasında, 

sürdürdükleri çalış
ma sırasında 34
işçinin cesedini 
buldular.
Eyalet yetkililerinin 
ocağa gittiği ve pat 
lamanın nedeninin

etkin olduğunu ve
saptadı. kak
Karolinska Nobel n*3
Kurulu'nun liyakat fe<
kaydına göre, 
Marshall ile VVarren'ın raı 
izlediği bakteri, £e'
onikiparmak bağır- Ee 
sağı ülserlerinin I u.
yüzde 90'ında, mide 
ülserlerinin de yüzde 
80'inde etkindi.
Marshall ile VVarren, p- 
helikobakter pilori'yi, ı ■ 
iltihap oluşumu 
gastrit ile yara 
oluşumu ülserde 
kesin belirlediler.
Eskiden hayat 
tarzına, aşırı sinirli 
olmaya bağlı olduğu
zannedilen ülserin Mi
antibiyotiklerle kısa Di
tedavi yolunun Te
açılması da, Al
Nobel Kurulu'nun Yı
takdirinde baş A’
sırada yer aldı, or
________________ -V3

vidyofon vasıtasıyla 
Batı Şeria'daki 
ana parlamentoya 1 
bağlanarak 
güvenlik durumunu 
görüşüyordu.
Filistin güvenlik 
kuvvetleriyle 
Hamas militanları 
arasında, İsrail'in 
Gazze Şeridi'nden 
çekilmesinden 
3 hafta sonra 
çatışmalar çıkmıştı.

ya 
m 
Yı 
ta 
be 
"A 
kc 
ku 
Di 
ce 
de 
Be 
Fu 
At. 
Ge 
Me 
ba
top

araştırıldığı 
bildirilirken, 
patlama anında 
ocakta kaç kişinin İ 
bulunduğu 
konusunda bilgi j 
verilmedi
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O takım PFDK'ya sevkediliyor
Galatasaray, Beşiktaş 
ve Trabzonspor 
takımları, oynadıkları 
maçlara Futbol 
Federasyonu'nun 
izni olmadan 
pankartla çıkmaları 
nedeniyle PFDK'ya 
sevk edilecek.
Futbol Federasyonu 
yetkilileri, 3 kulübün 
de Fenerbahçe'nin 
Konyaspor ile yaptığı

ve Anelka'nın faullü 
golünü hedef alan 
"El değmemiş temiz 
bir lig istiyoruz" 
şeklindeki pankart 
için izin almadıklarını 
ve Futbol 
Federasyonu Ligler 
Statüsü hükümleri 
gereğince ceza
landırılacaklarını 
ifade ettiler.
Ligler Statüsü'nün

konuyla ilgili 
düzenlemesini yapan, 
18. maddesinin 
"Stadyum, Tribün 
Düzenlemesi Ve 
Organizasyon, 
Güvenlik, Basın, 
Şiddet Ve Taşkınlık" 
başlıklı maddesinin 
(B) fıkrasının 16. 
bölümü şöyle: 
"Müsabakalarda, 
takımların siyah

bant takma veya 
siyah forma ile 
müsabakaya 
çıkmaları, pankart 
taşımaları 
ve saygı duruşunda 
bulunulması 
federasyon iznine 
tabidir. Aksine 
davrananlar hakkında 
Futbol Disiplin 
Talimatı hükümleri 
uygulanır. "

Terim; ‘Korkum, şansımızın
son maça kalmaması’

Milli Takımlar Teknik 
Direktörü Fatih 
Terim, Türkiye- 
Almanya, Danimarka- 
Yunanistan, 
Arnavutluk-Türkiye 
maçları ile ilgili 
önemli açıklamalar 
Yaptı. Terim'in 
Almanya 2006 
yolunda tek bir 
korkusu vardı: 
Milli Takımlar Teknik 
Direktörü Fatih 
Terim, Almanya ile 
yapacakları hazırlık 
maçında Danimarka- 
Yunanistan maçını da 
takip edeceklerini 
belirterek, 
"Almanya'ya 
konsantre olurken, 
kulağımız 
Danimarka'dan gele- 

ı cek haberde olacak" 
I dedi.

Sayfa 11

I Beylerbeyi'ndeki
I Futbol Federasyonu 
I Atatürk Planlama, 
I Geliştirme ve Eğitim 
| Merkezi'nin 
I bahçesinde basın

"İnşallah 
Arnavutluk'ta kendi 
göbeğimizi kendimiz 
kesecek duruma 
geliriz" diye konuştu. 
Danimarka'nın çok 
iyi bir takım 
olduğunu 
düşündüğünü anla
tan Terim, şöyle

111II | olu
toplantısı düzenleyen 
Terim, Danimarka ve 
Ukrayna maçlarına 
bakıldığında Dünya 
Kupası'na gitmeyi 
hakkettiklerini 
belirterek,

devam etti: 
"Yunanistan, Avrupa 
Şampiyonu olabilir, 
ama bu grupta çok 
da iyi oynamadı. 
Daha önceki basın 
toplantımda, 
Danimarka- 
Yunanistan maçının 
Danimarka'da 
oynanacağını

d GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ 
| Cemiyetlere sandalye, masa, 
f meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

düşünerek, normal 
şartlar altında 
futbolun entere 
sanlıkları bir araya 
gelmezse, bize 7 
puanın yeteceğini 
söylemiştim. Ayrıca 
Danimarka yendiği 
zaman, bizim 
Arnavutluk maçının 
neticesini bekleye
cek. Yani bir avantajı 
var. Özellikle play 
off kalma adına 
yüzde 1 de olsa 
herkes bu şansı 
kullanmak ister.
O yüzden 9 veya 
7 puanın bizi götüre
ceğini söyledim. 
Danimarka, 
Yunanistan'ı yendiği 
zaman biz de 
Arnavutluk'a takılır
sak, Danimarka 
play offa kalacak. 
İnşallah Arnavutluk 
maçına kendi işimizi 
kendimiz görme 
imkanıyla gideceğiz. 
Belki de ilk defa play 
offa bu kadar yakın 
olacağız."

"TEK KORKUM, 
ŞANSIMIZIN SON 
MAÇA KALMAMASI" 
Fatih Terim, oyuncu
larının, Danimarka 
ve Ukrayna maçların
da ve kamplarda 
geçirdikleri zaman
ların tam bir takım 
olma yolunda gittik
lerini göstermelerinin 
sevindirici olduğunu 
söyledi. 
Oyuncularında play 
offa kalma ve orayı 
da geçme isteğinin 
çok fazla olduğunu 
dile getiren Terim, 
"Yeter ki Arnavutluk 
şansını yakalayalım. 
Oradan play offa 
kalmış bir şekilde 
döneriz. Oyuncuları 
ma güveniyorum. 
Yenilgisi olmayan 
Ukrayna'yı deplas
manda yenmek 
kolay değil. Ayrıta 
farka gidebileceğimiz 
maçta Danimarka ile 
2-2 berabere kaldık. 
Oyuncularım bu 
ülkeye önemli bir 
takım mesajlar 
verdi. Beni korkutan, 
ürküten tek şey 
futbolda bütün 
tersliklerin olması ve 
şansımızın 
Arnavutluk maçına 
kalmaması olur" 
diye konuştu. 
Danimarka- 
Yunanistan maçını 
izlemeyeceklerini 
belirten Terim, 
Ukrayna-Arnavutluk 
maçını yardımcı 
antrenör Müfit 
Erkasap'ın izleye
ceğini söyledi.

la 
linin

Hgi

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

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. Ali Osman AYHAN

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Galatasaray
Şenol Güneş’in istifasından sonra ilk 

sınavını Galatasaray maçınla yaptı. Bu maç 
hem Galatasaray hem de Trabzon için çok 
önemliydi.

Neden mi?
Galatasaray bilindiği gibi, Kuzey Deniz’den 

esen rüzgarın önünde kaybolup gitmişti.
Galatasaray yönetiminde ve Galatasaray 

oynayan oyuncular içinde çok önemliydi.
Trabzon maçı Galatasaray’a bir ilaç gibi 

geldiğini zannederim.
Trabzon ise bu maçı almış olsaydı, gene ben 

varım diyecekti. Gelecek olan Hoca (Haliloğlu) 
İşte Trabzon bu denebilecekti. Maalesef bu da 
olmadı.

Trabzon daha liglerin başı olması nedeniyle 
sanki lig bitmiş havasına girmiş gibiydi.

Maça Galatasaray çok hızlı başladı.
Hakan Şükür, Necati ve Ümit Karan üçlüsü 

bu maçın belli aktörleriydi.
Dakika 21 de Hakan Şükür, dakika 23. Heinz 

28 nci dakikada sahneye Ümit Karan ve 38 nci 
dakikada Necati ile durumu dörde çıkardı.

Galatasaray çök rahattı ama gelin görün ki 
Yattara, Fatih, Mehmet Yılmaz Galatasaray 
savunmasına zor anlar yaşattı. Ancak 
Mondragon kritik kurtarışlarla rakibin çabaları
na imkan vermedi.

Dakika 41. Trabzonspor’dan Mehmet Yılmaz 
ile bir gol bulmuş. Biraz olsun ikinci golü bula
bilmek için çok saba sarfetmesine rağmen 
maalesef olmadı.

Maçı Galatasaray 4-1 alıp gene puan 
cetvelindeki yerini korudu.

KARTAL - SAMSUN
UEFA kupasından yarasız çıkan Beşiktaş 

İnönü de Sergen, Youla ve Ailton golleriyle 
ligde hayat buldu.

Siyaz beyazhlar üst üste pozisyona girdi. 18 
nci dakikada Beşiktaş’ın kazandığı serbest 
vuruşla Sergen’in mükemmel bir vuruşla 
Samsun ağlarına bıraktı.

25 nci - 34. ncü dakikada Ahmed Hassan iki 
kez kaleyi yokladı Ahmad Hassanın gözüara 
pasıyla Youla’nın vuruşu kaleciden dönmesine 
rağmen tekrar aynı futbolcu Beşiktay’ı 2-0 gali
biyette taşıdı.

Samsunspör pes etmedi, dakika 39 da 
kaisin ortasında Adnan’ın golüyle skoru bire 
indirdi.

Bu sırada sahaya Ailton, Tümer ve İbrahim 
sahaya sürdü.

İbrahim Akın’ın getirip Ailton’e uzattığı topu 
güzel vuruşla durumu 3-1 e getirdi.

Samsunspor’dan Kars’ın serbest vuruşla 
Samsunspor’un ikinci golü olarak buldu.

Sergen, son haftalarda attığı toplar adresini 
iyi buluyor UEFA maçında da iyi bir çıkışla 
Beşiktaş’ı ateşleyen sürükleyen futbolcu 
olarak gözüktü.

Göze çarpan genç çağdaş, Koray, İ. 
Tovaman ve Kleberson göze çarpan futbolcu
lardı. Bu galibiyetle Beşiktaş ve Sayın hoca 
biraz rahatlamış olduğunu zannederim.

TÜRKİYE - HOLLANDA
Gece saat 23.oo’de oynanan Türkiye- 

Hollanda maçını Türk Milli takımı 2-0 yenilerek 
dünya 4 ncüsü oldu.

OUNLUK SİYASI GAZE TE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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KADIN ve ÇOCUK
Sayfa 12

eğitim şart İşçi - Memur - Emekli
İşte işçi-memur işte emekli 
Hani nerede verilen sözler
Büyük vaatler, binbir suretti

Yaldızlı sözlerle iktidara geldiniz 
Sınırsız vaatlerde yarışa girdiniz
Kıvranıyor bakın hedef kitleniz 
İşçi, memur, emekli unutmadı hiç

Annelerinin baktığı 
çocuklar, dadı, yuva 
ya da akrabalarca 
bakılanlardan daha 
başarılı oluyor. En 
kötü durumda olan 
çocukların, gelişi
minin ilk yıllarını 
yuvalarda geçirenler 
oldu.
Britanya'da 1998 
yılında başlatılan bir 
araştırmada 1200 
çocuk doğumdan üç 
yaşına kadar izlendi. 
Bebekler 3,10,18 ve 
51 aylık olduklarında 
annelerle görüşüldü. 
Araştırmaya katılan 
annelerin yarısı 
bebeklerine kendileri 
bakarken, üçte biri 
bebek yedi aylık 
olduğunda işe döndü. 
Katılımcıların yüzde 
8’i ise bebek üç 
aylıkken çalışmaya 
başladı.
Araştırma sonunda ■ 
çocuklara bir dizi 
yetenek testi uygu
landı ve yetişkinlilerle 

kurdukları göz kon
tağı seviyesi ölçüldü. 
En kötü durumda 
olan çocukların, 
gelişiminin ilk yıllarını 
yuvalarda geçirenler 
olduğu, en iyi sonuç 
verenlerin annelerinin 
yetiştirdiği çocuklar 
olduğu ortaya çıktı. 
Bu grubu dadı veya 
bakıcıları tarafından 
yetiştirilenler 
izlerken, akrabaların 
baktığı çocukların 
durumunun yuvalar- 
dakilerden biraz daha 
iyi durumda oldukları 
sonucuna varıldı. 
Anneleri tarafından 
yetiştirilmeyen 
çocuklarda ortak 
olumsuz özellikler ise 
şiddetli öfke, içe 
kapanıklık, şikayetçi
lik ve üzüntü olarak 
gözlendi. Uzmanlar, 
en çok tercih edilen, 
bir akrabanın bebeğe 
bakmasının, sanıldığı 
gibi en iyi yol 
olmadığını söyledi.

Cinsel eğitim 
eşcinselliğe engel 
Yrd. Doç. Dr. Ayten 
Uysal, çocuklarda 
cinsel eğitimin büyük 
önem taşıdığını 
belirterek, uygun 
eğitim verilmemesi 
durumunda çocuğun 
ileride cinsiyetine 
aykırı davranabile
ceğini söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Ayten 
Uysal, çocuklarda 
cinsel eğitimin büyük 
önem taşıdığını 
belirterek, uygun 
eğitim verilmemesi 
durumunda çocuğun 
ileride cinsiyetine 
aykırı davranabile
ceğini söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Ayten 
Uysal, İzmit'te 
düzenlenen ' 
'Zihinsel öğrenme 
yetersizliği olan 
çocuklarda cinsel 
gelişim, cinsiyet ve 
cinsel eğitim" konulu 
seminerde, cinsel 
eğitimin, engelliler 
dahil her çocuğa

verilmesi gerektiğini 
belirtti. Cinsel 
eğitimin yok sayıl
ması halinde, cinsel 
gelişimin yanı sıra 
zihinsel, duygusal, 
sosyal ve ahlaki 
gelişimin de olumsuz 
etkileneceğini ifade 
eden Uysal, verilen 
rollerin kabulü, kendi 
ve karşı cinsinin özel
liklerini öğrenmesi 
için çocuklara cin
siyet eğitimi ve 
rilmesinin çok önemli 
olduğunu kaydetti. 
Doğumdan itibaren 
emme, çiğneme ve 
ısırmayla başlayan 
cinsel gelişimin, 
farklı evrelerle 11-12 
yaşla rındaki genital 
döne me kadar 
devam ettiğini 
anlatan Uysal, şöyle 
konuştu: "Bu süreç 
içinde bağırma, 
azarlama, engelleme 
gibi yanlış davranış 
lar, cinsel ve zihinsel 
gelişimi olumsuz 
etkiler.

Sağolun, onları hiç ezdirmediniz 
Aç, açık, işsiz gezdirmediniz 
Üstelik canından bezdirmediniz 
İşçi, memur, emekli köleniz oldu

Övünün, onları iyice erittiniz 
Yaptıklarınızla bir de iftihar ettiniz 
Bu şirinliklerle Avrupa’ya gittiniz 
İşçi, memur, emekli gurur duyuyor

Kapınıza kul oldu, döndü dilenciye 
Haklarınızı istediler değildir ki hediye 
Ad bulunur ülkede her türlü vergiye 
İşçi, memur, emekliye kaynak kuruyor.

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim.

Geçersizdir.
Nazım DÜZGÜNEY

Gemlik Vergi Dairesi’nin 
027 009 2647 nolu mükellefiyim. 

Vergi Levhamı kaybettim.
Geçersizdir.
Yılmaz AKIN

İLidU... _______ İLAN ... - —?
GEMLİK MİNİBÜSÇÜLER VE OTOBÜSÇÜLER ODASI BAŞKANLIĞINDAN

GENEL KURUL İLANI
Sayın Üyemiz;
Odamızın I. Genel Kurul Toplantısı 25.10.2005 Sah günü saat:12.oo'de

S.S. Gemlik Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooferatifi Toplantı Salonu’nda 
aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde II. Genel Kurul Toplantısı 01.11.2005 Sah. 
günü saat:12.oo’de aynı yerde ve aynı gündem ile yapılacağından;

Belirtilen gün ve saatte üyelerimizin teşrifini rica ederiz.
GÜNDEM
1. Açılış
2. Başkanlık Divanının teşekkülü,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
4. Başkanlık Divanına tutanakları imzalama yetkisinin yerilmesi
5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
6. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi
7. Bilanço ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi
8. Bilanço ve gider hesaplarının kabulp veya reddi,
9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
10. Yeni dönem çalışma programı ile program içinde yer alacak olan 

eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi,> 
kabulü veya reddi.

11. Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin 
tespit edilmesi

12. Birlik tarafından gündeme alınması istenen yetkilerin görüşülmesi ve 
kabulü,

13. Dilek ve temenniler
14. Seçimler,
15. Kapanış. B( 4543)

S.S. 72 SAYILI GEMLİK ZEYTİN I
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİNDEN I

2005/2006 zeytin kampanyası için ortaklarımızdan ; 
Rekolte Beyannamesi alınmasına kooperatifimiz idari 
binasında başlanmıştır. Rekolte Beyannamesi alımı 
31 Ekim 2005 tarihinde sona erecektir.

Rekolte Beyannamesi vermeyen ortakların zeytin J 
ortakların zeytinleri kesinlikle alınmayacaktır.
Ortaklarımızın mağdur duruma düşmemeleri için । 
Rekolte Beyannamesi vermesi önemle duyurulur.

B (453S) 1



Sayfa 134 Ekim 2005 Sah
SAĞLIK

Ramazanda sağlıklı
beslenme için uyarılar

Kanserde 
erken tanı 

kolaylaşıyor
Sağlık Bakanlığı, 
sahura kalkmadan 
oruç tutulmasının 
aç kalma süresini 
artırdığı için 
halsizlik, baş 
ağrısı, yorgunluk 
ve tansiyon ile 
kan şekeri 
sorunlarına yol 
açabileceği 
uyarısında 
bulundu.
Sağlık Bakanlığı'nın 
Ramazan ayı 
dolayısıyla 
beslenme 
konusunda yaptığı 
bazı uyarı ve 
öneriler şöyle: 
-İftar ve sahurda 
yavaş yavaş 
ve az miktarda 
yemek yenilmeli, 
yemekler ağızda 
iyi çiğnenmelidir. 
-İftar yemeğine 
çok sıcak veya 
çok soğuk 
olmayan hafif 
bir çorbayla 
başlanılmalı, 
çorbanın ardından 
etli veya etsiz, 
fazla yağlı 
olmayan bir 
sebze yemeği, 
yoğurt, meyve veya

tatlı tüketilmeli. 
-Sütlaç, keşkül, 
güllaç gibi 
tatlılar tercih 
edilmeli.
-İftar ve sahur 
arasına konulan 
ara öğünlerle 
dengeli beslenme 
sağlanmalı.
-Aşırı yağlı 
kızartma ve 
kavurmalar ile 
hamur tatlıları, 
şekerleme ve 
aşırı tatlı 
besinlerden 
uzak durulmalı.

Kolay hazmedilen, 
mide-bağırsak 
sisteminde uzun 
süre kalabilen 
sebze, meyve ve 
kepekli ekmek 
gibi posalı besinler 
ile besin değeri 
yüksek gıdalar 
tercih edilmeli.
-Sahura kalkmadan 
oruç tutulması, 
aç kalma süresini 
artırdığı için 
halsizlik, baş 
ağrısı, yorgunluk, 
tansiyon ve kan 
şekerinin 

yüşmesine; 
verimsizlik, 
depresyon, 
konsantrasyon 
güçlüğü ve dikkatte 
azalmaya neden 
olur.
-Sahur yemeğinde 
midenin boşalma 
süresini 
uzatarak acıkmayı 
geciktiren 
yumurta, süt, 
yoğurt, peynir ve 
kuru fasulye, 
nohut, mercimek 
yemekleri 
tüketilmeli.
-Sahurda aşırı 
yağlı, tuzlu ve 
ağır yemeklerle 
unlu gıdalardan 
uzak durulmalı. 
Zeytin, meyve, çiğ 
sebze, reçel gibi 
gıdalar tüketilmeli. 
-Sıvı alımına 
önem verilmeli 
ve iftar ile sahur 
arasında 10 su 
bardağı su 
içilmeli.
Aşırı çay, kahve 
ve asitli içecekler 
yerine, taze sıkılmış 
meyve suyu ve 
komposto 
tüketilmeli.

Kanserde erken 
tanı yaşamsal 
önem taşıyor. 
Ancak bu tanının 
yapılabilmesi için 
yapılan taramalar, 
testler her kanser 
türüne göre 
değişiklik 
gösteriyor. 
Kanserde erken 
tanıyı sadece 
"önemli" diye 
tanımlamak 
yetersiz. Çünkü 
kanserde erken tanı 
hayati önem taşı 
yor. Birçok kanseri 
özellikle tanısı 
erken konduğu 
zaman ortadan 
kaldırmak mümkün 
olabiliyor. Lenfoma 
gibi bazı türlerinde 
tanı o kadar erken 
olmasa bile 
hastalıktan kurtu- 
lunabiliniyor. Ama 
bazı kanserler var 
ki birkaç tedavi 
yöntemini birleşti 
rerek hastalıktan 
tamamen kurtul
mak için hastalığın 
yayılmamış olması 
gerekiyor. Akciğer 
kanseri, kalın 
barsak kanseri, 
prostat kanseri, 
meme kanseri 
gibi sık rastlanan 

birçok kanserin 
üstesinden 
gelebilmek için 
erken tanı esas. 
Ancak, birbirine 
karışmış iki kavram 
olan erken tanı ve 
kanseri önlemeyi 
birbirinden ayırmak 
gerekiyor. Çünkü 
bazı kanserleri 
oluşmadan önce, 
ileride oluşma ihti
maline karşı engel
lenmesi mümkün 
olabiliyor. Bunların 
başında da kalın 
barsak kanseri 
ve rahim ağzı 
kanseri geliyor. 
Bu ikisinde 
yapılacak basit 
tarama testleriyle 
ileride kansere 
dönüşmesi 
muhtemel 
lezyonlan tespit 
edip, ameliyat 
olmaya gerek 
olmadan bunların 
çıkarılmasıyla 
kanserin önlenmesi 
mümkün oluyor. 
Toplumda en 
yaygın olarak 
görülen kanser 
türleri arasında, 
kalın barsak, 
meme, akciğer, 
mide ve cilt 
kanserleri geliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

tfaiye
Polis imdat 
Jandarma İmdat 
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 
5131053
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO 
Aydın Turizm 
Süzer Turizm

513 12 12
513 20 77
512 10 72

Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER

TEKAnza 
TEK işletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
ilçe Seç. Md.

Devlet Hastanesi 
SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 92 00
513 23 29
513 10 68

Halk Eğitim Müd.
BELEDİYE

513 20 66 
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57 
51313 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42 
51315 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42 
51310 92 
51310 45
513 77 77 
51318 46

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO imam
Dinlenme Tes.

256 77 84 
544 30 60 

(212) 5161212 
(226) 811 13 23 

Aslan
513 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet 
Su işlet 
İtfaiye

51345 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
ipragaz 

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

51312 95
51316 37
51316 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81

Bütünler Likitgaz 513 80 00

Muhasebe Md. 513 45 21 *182
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnız 185

Akçagaz 
Totalgaz
AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

514 88 70
51417 00
613 10 79
613 30 33

613 14 26

NÖBETÇİ ECZANE

4 Ekim 2005 SALI
MURAT ECZANESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI: 2252 

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)



Sayfa 144 F.kiın 2005 Sah

Sahte belgelerle kredi vurgunu
Sahte belgelerle kredi çekerek, çeşitli bankaları 250 bin YTL lira 

dolandırdıktan iddia edilen üç kişi gözaltına alındı. Mobilya 
mağazası açmayı planlayan zanlılar, Bursa’da da 6 ayrı banka 

şubesinden kredi almak için sahte belge düzenlemişler.

Bursaspor’a jest I
n I «Iami'ia mi'iaaJaIaaihJa Ai'ima D..-*-Bursaspor'un Süper Lig'e dönüş mücadelesinde tüm Bursa

kenetlenirken, İl Genel Meclisi de kulübe desteğini sürdürüyor.
Çeşitli bankaları sahte 
belgelerle kredi çe 
kerek dolandıran üç 
kişi gözaltına alındı. 
Zanlılar, dolandırdık
ları paralarla mobilya 
mağazası açmayı 
bile planlamışlar.
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar Şube 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Mali Büro Amirliği 
ekibi, İstanbul'da 
12, Bursa'da da 
6 ayrı banka şubesini 
sahte belgelerle 
dolandırıp, 250 bin 
YTL'lik vurgun yaptık
ları iddia edilen üç 
kişiyi gözaltına aldı. 
Sahte kimlik ve 
fotokopilerini kulla
narak Türkiye çapında 
faaliyet gösteren 
çeşitli bankaların 

■■ dolandırıldığı ihbarını 
alan Bursa Polisi, 
düzenlediği operas 
yonla Organize Sanayi 

Bölgesi'ndeki bir 
bankadan kredi çekme 
ye çalışan Barbaros 
1.(31), Fuat Ö. (39) ve 
Mustafa E.'yi(49) 
gözaltına aldı. Daha 
önce esnaflık yaptık
larını ve 2001 krizinde 
iflas ettiklerini iddia 
eden üç kişinin 
gösterdikleri yerde 
yapılan aramalarda 
çok sayıda sahte kim
lik fotoko pisi, sahte 
sürücü belgesi, soğuk 
mühür, çok sayıda 
kaşe, sahte kimlik ve 
belgeleri yapmada 
kullandıkları tarayıcı 
ve fotokopi ile sahte ' 
kimliklerle bankalar
dan alınmış çek kar
neleri, bankalara kredi j 
ve kredi kartı için 
müracaat formaları, 
sahte isimler adına 
düzenlenmiş 
muhtarlık belgeleri 
ele geçirildi. 
Üç kişinin İstanbul'da 

12 bankadan kredi kar 
tı, Bursa'da da 6 ayrı 
bankadan ticari kredi, 
oto kredisi ve çek 
karnesi aldıkları iddia 
edilirken, bu yolla 
bankaları 250 bin YTL 
dolandırdıkları iddia 
edildi. Polis yetkilileri, 
dolandırıcılığın 
boyutunun belir
lenebilmesi için tüm 
bankalara yazı 
yazarken, rakamın 
1 milyon YTL'yi bula
bileceği öğrenildi. 
Üç eski esnafın topla 
yacakları paralarla 
mobilya mağazası 
açmayı planladıkları 
öğrenildi. Şüpheliler 
emniyette alınan 
ifadelerinin ardından 
"Suç işlemek için 
teşekkül oluşturmak, 
liitelikli dolandırıcılık, 
sahte resmi belge 
düzenlemek ve kullan
mak" suçundan adli- 
yeye sevk edildi. BHA 

Bursaspor'un süper 
lige dönüş mücade
lesinde tüm Bursa 
kenetlenirken, İl Genel 
Meclisi de kulübe 
desteğini sürdürüyor. 
İl Genel Meclisi'nin 
toplantısında 
Merinos Stadyumu 
nun Bursaspor’a 
1 yıllığına kiralanması 
oy birliğiyle kabul 
edilirken, stadın tüm 
gelirleri Bursaspor’a 
bırakılacak.
Bursaspor, lig 
bitmeden şampiyon
luğunu ilan etmesi 
durumunda kalan 
maçlarını burada 
oynayacak.
İl Genel Meclisi'nin 
eylül ayı ilk toplan
tısında Mehmet 
Tunçak başkanlığında 
yapıldı. Toplantıda 
Bursaspor'un Merinos 
Stadyumu'nun bir 
yıllığına kiralanması 
isteğini görüşen

meclis, oy 
birliğiyle talebi 
kabul etti.
Bursaspor bir 
yıl süresince 
stadyumu 
kullanabilecek, 
üstelik tüm 
gelirlerini de 
kasasına 
koyacak. 
Bursaspor'un 
Merinos 
Stadyumu'ndan 
yaklaşık 200 bin 
YTL gelir elde 
edeceği 
öğrenilirken, ligin 
son haftalarında 
oynayacağı iç 
saha maçlarını 
burada yapacak. 
Bursaspor'un Süper 
Lig'e çıkması 
durumunda Atatürk 
Stadyumu'nun 
istenilen normlara 
uyması için ka 
patılarak tadilata 
başlanacağı

Is

bildirilirken, 
stadyumda köklü 
değişikliklere gidile- j 
ceği öğrenildi. Mayıs 
ayında onanma 
alınması planlanan ‘ 
stadyumda koşu 
pisti kaldırılarak 
tribünlerin uzatılması 
planlanıyor. Seyirci I 
kapasitesi artırılacak 
olan Atatürk Stadyu 
mu'nun UEFA stan
dartlarına uyarlana 
cağı kaydedildi. BHA
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Hoşgeldin Ramazan
İslam aleminin en kutsa! ayı olan onbir ayın sultani ramazan başladı. Müslümanlar, ramazan ayını 29 gün boyun
ca oruç tutarak ve ibadet ederek geçirecekler. Ramazan Bayramı ise, 3-4-5 Kasım 2005 günlerinde kutlanacak.

TÜM OKURLARIMIZA 
HAYIRLI 

RAMAZANLAR DİLERİZ

KErfez
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

5 EKİM 2005 ÇARŞAMBA

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ YATSI
05.32 06.5? 12.59 16.12 20.07

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ramazan başlarken
Bir ramazan ayı daha geldi.
Dünya müslümanlarının oruç ayı olan 

ramazan, aynı anda ibadet ayıdır da.
ramazan nedeniyle, Sah pazarı 

oldukça kalabalıktı.
Bu ayın özellinden, gün boyu oruçlu olan

lar, akşam iftar sofrasını zengin görmek ister
ler.

Ramazan aylarında bu nedenle gıda tüketi
mi atar.

Talep arttığı için, fiyatlar da artar ramazan 
ayında..

Bu yıl ramazan iftar iş yaşamını da etkile
meyecek.

Saat 19.oo da patlayan topla orucumuzu 
bozacağız.

Ramazan insanda başka duygulara neden 
oluyor.

Kendini bu ayın akışına kaptırıp gidiyor 
insan.

Gece saura kalkmanın, iftara kadar geçen 
zamandan sonra, top sesi beklerken sofrada 
beklemenin, tüm gün oruç tutarak, aç 
kalmanın ve ağıza atılan ilk lokma ile gün 
boyu yemek yemek için sabırsızlığımızın sona 
ermesinin duygularını tatmak bir başkadır.

Eski ramazanlar artık yok.
Bazı çocukluğumdaki ramazanlar gelir 

aklıma..
O günler daha mı güzeldi diye sorarım 

kendi kendime..
Top patmamadan önce sofranın etrafında 

oturup, elde kaşıklarla yemeğe başlamayı 
beklemenin heyecanı, toptan sonra babamız 
la birlikte camiye gidiş ve teravi namazını 
kılarken yan gözlerle kimin ne yaptığını gözle
mek...

Daha sonra ise, Yahya Kaptan’ın kahve
hanesinde oynanan tombalayı seyretmek...

Ramazan ayında kahvehanelerde bu tür 
eğlenceler yok..
I Şimdi ki ramazan ayları daha motonlukla 
geçiyor.

Her zamanki gibi televizyonların başında 
sihirli kutunun esiri olarak geçireceğiz 
ramazanı.

Bir ramazana daha eriştik.
Tüm inananlara kutlu olsun.

60 tonluk kantar, zeytıh atımlarında kolaylık sağlayacak

Kooperatif binası önüne 
kantar yapılıyor

72 Nolu 
Marmarabırlık 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, kooperatif 
binası önüne yapıla
cak olan 60 tonluk 
kantarın 15 gün 
içinde montaj işle 
minin de tamamla
narak hazır duruma 
geleceğini söyledi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

BursaMa trafik 
kazası: 26 varalı
İnegöl yakınlarında Osman Özgür Şeker 
yönetimindeki kamyonet, Bursa İnegöl 
karayolunda alt yapı çalışmalarının yapıldığı 
mevkiide 10 metre yükseklikteki alt geçit 
kanalına düştü, 26 kişi yaralandı. Sayfa 6 'da

İftar telaşı, kaza 
riskini arttırıyor
İftara yetişmek için yapılan aceleciliğin ve 
buna bağlı dikkat kaybının arttığı Ramazan 
ayında sürücüler, hız yapmamaları 
konusunda uyarılıyor. Haberi sayfa 8'de

Büyükşehir Belediyesi her akşam 
4 bin kişiye iftar yemeği verecek 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Fevzi Çakmak 
Caddesi'ndeki Aşevi'nde ramazan boyunca 
her akşam 4 bin kişiye iftar yemeği verecek. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin, ‘Sokakta kalan hemşerilerimizi 
iftara çağırıyoruz' dedi. Haberi sayfa 6’da

Motorsîklet kullananlara 
ehliyet denetimi

İlçemizde her geçen gün artan motorsiklet 
kullananlar, trafik denetimine takılıyor. 
Sürücü belgesi olmadan kullanılan motor- 
sikletler, trafikten men ediliyor. Sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

İnan Tam-er
Bazı insanlar vardır eskilerin deyimiyle adıyla 

müsemmadır, yani eş anlamlıdır.
İnan Tamer de o insanlardan..
İnançlı ve yürekli.
Aşağıdaki anı İnan Abi ile ilgili.. Nitelikli bir 

duruş örneği.
Yaşananları ortak bir dostumuzdan dinledim.
Yıl 1973..Türkiye genel seçime hazırlanıyor.
O dönemin siyasal partileri CHP, AP, MHP, MSP 

vesaire..
AP, DP’nin devamı olarak Türk seçmeninin 

kanına girmiş.
Köyler kentler AP diyor da başka bir şey 

demiyor.
Bizim milletimiz böyledir.
Şeversen gider.. Sevmezsen gelir.
Öyle bir politika izleyeceksiniz ki hiçbir şey 

yapmayacaksınız ama oyları hamuduyla götüre
ceksiniz.

İşte o dönemler AP’yle özellikle kırsal kes
imdeki seçmenin ilişkisi de böyle bir zeminde 
yürüyordu.

Alan da veren de razı bir durum yani..
Olan ülkeye oluyordu ama kimin umurundaydı.
İnan Tamer ve Cumhuriyet Halk Partili 

arkadaşları seçim propagandası yapmak üzere 
köy köy mahalle mahalle dolaşıyorlar.Onlar diye
ceklerini diyor köylü yada mahalleli de dinliyor.

Yolları Muratoba’ya düşüyor.
Soğuk bir kış günü..
Dışarıda yağmur yağıyor.
Kahveye giriyorlar.
İçeride köyün ileri gelenleri hasbıhal ediyorlar.
- Selamunaleykum.
- Aleykümselam.
O da ne..
Kahvede oturanlar bir bir dışarı çıkıyor.
Muhtarla birlikte 3-5 yaşlı kalıyor kahvede.
Tamer ve arkadaşları şokta.., 
Daha o şoka alışmadan ikinci bir şok. 
Işıklar da sönmüştür.
Köylü aklı sıra direniş gösteriyor.
İnan Tamer şaşkınlıkdan sıyrılıp oradakilere 

hitaben şöyle der:
“Değerli arkadaşlar, biz düşman değiliz. Bu 

ülkenin yurttaşlarıyız. Ben sizi saydım.. Ayağınıza 
kadar geldim. Sizin gösterdiğiniz davranış 
Türklerin konukseverlik anlayışına hiç yakışfnı 
yor. Lütfen o lambayı yakınız.”

Derin bir sessizlik kaplar ortalığı....
Ve ışıklar yanar.
Köyün muhtarı kıpkırmızı..
Köylülerinin davranışından utanır .. Özür diler..
Seçim olur. Sonuç CHP için her zamanki 

gibidir. Bir oy bile yoktur.
Bu kez yıl 1977..
Türkiye yine seçim sath-ı mailine girmiştir.
İnan Tamer ve arkadaşları yine yollardadır.
Muratoba’dan başlanır seçim çalışmalarına..
Kahveye gidilir
-Selamuneleyküm..
- Aleykümselam.
Ne var ki bu kez ilgi çok farklıdır. Köylü kah 

veye akın etmektedir. Kahvede oturacak yer 
kalmamıştır.

Köylünün kulağı İnan Tamer’in ağzından çıka
caklara kilitlenmiştir.,

O sırada babayiğit bir delikanlı bulunduğu yer
den bağırır.

- Ben de Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye, 
olmak istiyorum.

Delikanlı kıvılcımı çakmıştır. O gün 
Muratoba’da 100’ü aşkın kişi partiye kaydını yap
tırmıştır.

Gün gelir seçim yapılır.
Sonuçlar açıklanır.
Seçmen sayısı 300 .. CHP’ye çıkan oy sayısı 

150.. İnancın ve kararlılığın zaferi..
Politika dediğin böyle yapılır.

ADD’nin eğitime 
desteği sürüyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
2005-2006 eğitim 
öğretim yılında 
öğrencilere yönelik 
kurslar açmaya 
devam edecek.
Gemlik ADD 
Başkanı 
Mehmet 
Kızılkaya, yaptığı 
açıklamada 
amaçlarının 
öğrencilerin 
Atatürk İlke ve 
Devrimler! 
doğrultusunda 
çağdaş, laik, bilim
sel düşünebilen 
yurttaşlar olarak 
yetişmelerine 
katkıda bulunmak 
olduğunu söyledi. 
Kızılkaya, dernek 
lokal binasında 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerine 
yönelik Matematik
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(5. Sınıf) Türkçe- 
Okuma (6.7.8 
sınıf) gitar, 
satranç ve 
yetişkinlere 
yönelik Drama, 
Diksiyon 
Kurslan'mn 
verileceğini bildirdi.

Açılacak kursların 
25 kişilik ve 
10 Ekim 2005 
Pazartesi günü 
başlayacağını 
söyleyen ADD 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya, ayrıca, 
"Bu sene yüksek

öğrenime devam 
öden 7 gencimize 
burs vermekteyiz. 
Duyarlı üye ve 
vatandaşlarımızın 
desteği ile bu 
sayıyı daha da 
artırmak amacın
dayız" dedi.

BAYAN HASTAYA
BAKACAK

BAYAN HASTA BAKICI
BAKICI ARANIYOR

Yatılı olması tercih sebebidir.
Tel: 0.224 513 17 18
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TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

BURSA
HAKİMİYET

VE KENT
GAZETELERİNE

İLAN ve
REKLAM
ALINIR

KÖRFEZ
İstiklal Caddesi Bora j

Sokak No : 3/B 
GEMLİK 

(Akbank aralığı 
Stüdyo Prestij yanı ı 

Tel : (0.224) 513 96 83 1 
Fax : 513 35 95
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60 tonluk kantar, zeytin atımlarında kolaylık sağlayacak

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ
VicdancaKooperatif binası önüne

kantar yapılıyor
Bizim Uşak AB yollarında...

72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, kooperatif binası önüne 
yapılacak olan 60 tonluk kantarın 15 gün içinde montaj işleminin 

F de tamamlanarak hazır duruma geleceğini söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ramazan geldi...
Manisiz davullu geceler...
Çal davulu davulcu, -kent kabuğunda- yoğun iş tempo

sunda çalışan insanın tepesini attır ...
İş güç var...*
Orucunu tutmak isteyen ‘çalan saatini’ kuruverir..
Üstelik davulcular da bir garip oldu...
Birbirlerinin kafalarını tokmaklayarak ihale adı altında 

Ramazan davulcusu olmadılar mı?
Çıkaracaklar acısını...
Davula değil de uyandıracakları insanların kafasına 

vuru yorlar, tokmağı...
, Kuru gürültü!...
Karlı iş oldu, Ramazan...
Marketler, Pazar yerleri ‘Ramazan yiyecekleri’ ile müş

teri memnuniyetinde...

72 Nolu 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi 
binasının önüne 
yapılacak olan 
60 tonluk kantar 
yerinde son 
hazırlıklar 
tamamlanıyor. 
Zeytin 
Kooperatifinin 
istiklal Caddesi 
üzerindeki 
binasının çevre 
yolundan 
ilerideki 
toptancılar

. Zeytin Hali yoluna 
taşınmasının 
ardından

■zeytin alımları da 
burada yapılmaya 
başlanmıştı. 
Kooperatife 
zeytin getiren 
üreticinin 
kantar olmayışı

nedeniyle çeşitli kantar için Aksoy, 15
sıkıntılar yapılan kazının gün içinde
yaşamasını ardından beton montaj işleminin
dikkate alan işlemi de de tamamlanarak
Kooperatif bitirildi. hazır duruma
Yönetimi, soruna 72 Nolu gelecek olan 60
çözüm bularak Marmarabirlik tonluk kantarın
çalışmaları Gemlik Zeytin zeytin sezonunda
tamamladılar. Tarım Satış ortaklara
Önce kooperatif Kooperatifi büyük kolaylık
binası önünde Yönetim Kurulu sağlayacağını
yer hazırlanan Başkanı İbrahim. söyledi.

Yaşadığım apartman Ramazan telaşındaydı dün.
Komşular toplanmışlar, ramazan gecelerine aş hazır

lığında.
Yufkanın adı Ramazan olmuş...
Ramazan Yufka!!!
Ramazan yufkası açma telaşındalar, komşular...
Dudaklarının arasında cigarayla, hanımlar sofraların 

başında^..
Başlarında yemeniler...
Bazlama yanlarında, yufkayı açan uzatıyor Ayla 

komşuya...
Nuran, Neşe, Ayten, Dilek... komşular sessiz kora 

halinde hamurları açıyorlar..
Yastaç ya da sofralık da eller yarışıyor hamur açmak 

için...
Her şey kıvamında olacak ...
Tuzunu, suyunu ayarında koyacaksın...
Yoksa lezzet dile oturmaz...
Yaşamın lezzeti ‘tat almak’ değil mi?
Birileri hemen mikser misali karıştırıcı oluverir, tadı 

damağı kalmaz yaşamın lezzetinde..
Sanki kadınların köy sohbeti taşınmış bahçeye..
Henüz yaz rüzgarının serinliğinde, ‘son güneş’ göz kır

pıyor ...
Bu arada gözleme ikramı da var..
“Eh benden de size çay” derken unlu eller koro halinde; 
“Komşi sen bize neskafe yap, varsa üçü bir arada” 

demezler mi?
Üçü bir aradaymış...
Rahmetli Sabancı aklıma geldi!...
AB’nin müzakerelerinde yer aldık ya, “Aldık üçün birini’ 

der miydi, yaşasaydı Sabancı?
Aklıma Başbakan Tayyip, Gül ve AvusturyalI 190’hk dil

ber sarı bakan geliverdi...
Üçü bir arada işte..
Avusturya’nın ‘Türkiye’ye imtiyazlı ortaklık’ san inatta 

rağmen kırıldı ya...
AB’nin müzakerelerini kabul edildik.
‘Üçübirarada* kahvesini unlu-ojeli- elleriyle yudumlayan 

komşularımdan Ayla komşu;
“AB’ye adım atmışız ya Vicdan komşi... Gelir arkası, 

çok sevindim vallahi...”
Neşe, ‘Yahu... Başbakan bizim uşak, onlar almasa da 

kabul ettirirdi’ demez mi?
Bak şu bizim Uşağa!.. 1.90’hğa nasıl da haddini bildirdi? 
Unlu eller, politik sohbetin içinde hamur yoğuruyorlar.. 
Gözlemeler ateşte...Göz göz...
Davullar çalacak siz bu yazıyı okumadan önce... 
Ramazan davullu...
Komşumun diliyle AB’nin dikenli yollarına doğru yol 

alırken, Ramazancı maniler atacak..
“Davulumun ipi kaytan 
üstümde kalmadı mintan, 
uşağım AB yolunda... 
At bir bahşiş sevindir 
Türkiye’yi AB yolunda 
Düm düm teke... 
Fazla söze hacet yok... 
İftar sofralarının çeşitliliğinde olsun yaşamınızın lezzeti.. 
Sevgiler
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Motorsiklet kullananlara ehliyet denetimi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçemizde gün 
geçtikçe çoğalan 
motorsikletlere Trafik 
tarafından sıkı 
denetim uygulanıyor. 
Son günlerde 
hayatımıza giren

ve ulaşımda rahatlık 
olduğu için tercih 
edilen motorsikletler, 
sürücü belgesi 
olmadan kullanılmaya 
başlanılınca 
denetimlerde başladı. 
(A-2) Motor

sürücü belgesi 
olmayanların 
kesinlikle motor 
kullanamayacağı 
hükmü bulunmasına 
rağmen tercih 
edilmesi şikayetlere 
de yol açıyor.

İstiklal Caddesi 
üzerinde yapılan 
denetimlerde hiç 
sürücü belgesi 
olmayanlara 
normal yasal işlem 
uygulanırken, 
oto araç sürücü

belgesi olup 
motor kullananlara 
ise yetersizlik 
işlemi uygulanıyor. 
Her tür motorsiklet 
kullanmak için 
kesinlikle motor 
sürücü belgesi

alınması gerektiği 
vurgulanırken, 
yasalara uymayan
ların motorları 
trafikten men 
edilerek oto 
kurtarıcılarla park 
yerlerine götürülüyor.

ENEN MhMtaeta'tai Örgün Yaygın Eğitime
Balık tutma zevkini

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları 

İpAğ
* Fanya
* Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
* Kürek
s Çapa 
s Macun
s Galvenizli çivi
s TMC sintine pompası

bizimle yaşayın.. Destek Derneği’nden kermes

* wija8iW{rHWııiııltjiı

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

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ

îAYG,N g

Gemlik Örgün Yaygın 
Eğitime Destek 
Derneği öğrencilere 
gelir amaçlı kermes 
düzenledi.
Belediye Sergi Salonu 
önünde kurdukları 
stantta günboyu kuru 
gıda satan dernek 
üyeleri kardeş okul

ilan ettikleri Endüstri 
Meslek Lisesinde 
öğrenim gören öğren
cilere katkıda bulu
nacaklarını söylediler. 
Dernek Yönetim 
Kurulu üyeleri Nuray 
Ertem ile Semra Çini 
yaptıkları açıklamada, 
dernek üyelerinin 
temin ettikleri kuru 
gıda ve hamur işlerini

satarak okulun çeşitli I 
ihtiyaçlarına katkıda 
bulunacaklarını 
söylediler. Bu tür J 
etkinliklerle yardıma 
ihtiyacı olan öğren
cilere katkıda bulun-1 
duklannı söyleyen I 
dernek üyeleri, bazı I 
öğrencilere de burs I 
imkanı sağlayacak- I 
larını söylediler. I
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Çöplük yaratmada 
üstümüze yok

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kent içinde yok 
edilmeye çalışılan 
çöplüklere 
aksine gün 
geçtikçe yenileri 
ekleniyor.
Çevre yolu 
üzerinde 
yaratılan ve 
görüntü pisliği 
yaratan 
çöplüklere alınan 
önlemlerle engel 
olunurken, 
ilçe içinde 
yenileri ortaya 
çıkıyor.
Evlerindeki 
eskiyen 
eşyalarını 
en yakın yerlere 
atan vatandaşlar, 
çevreyi 
pisletirken 
temizlenmiyor 

ı diye de şikayetçi

malzemeye kadar 
en yakın sahipsiz 
boş alanlara atılan 
pislikler gerekli

zaman içinde 
toplanmayınca 
çöplük yaratılmış 
oluyor.

oluyorlar.
Çöplüğün 
uzakta oluşu ve 
molozdan her tür

Sayfa 5

350 gram 
pide 

60 Ykr

Ramazan ayı sofralarının vazgeçilmezlerin 
den biri olan pidenin fiyatı bu yıl da 
değişmedi. Yıl boyunca fırınların camekan- 
larını süsleyen pideler, ramazan ayı boyunca 
daha fazla tüketilince çeşitleri de çoğalıyor. 
Fırıncılar, bu yıl da geçtiğimiz ramazan 
ayında olduğu gibi 350 gram pidenin 600* 
liradan (60 Ykr) satılacağını, yumurtalı 
pidelerin fi yatının ise 750 lira (75 Ykr) 
olacağını söylediler.

n çeşitli 
atkıda
nı
tür 

ardıma 
)ğren-
bulun- 
eyen 
1, bazı 
e burs 
facak- 
ler.

TEŞEKKÜR
Aile büyüğümüz

Biricik annemiz, güzel insan

Fehrisan ÇAKMAK’ı
kaybettik. Cenazemize katılarak, 

bizlerin acılarını paylaşan;
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a, 

Küçük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre’ye 
İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt’a, 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt’a, 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim 

Talan’a, Şoförler ve Otomobilciler Odası
Başkanı Ayhan Gündoğdu’ya, 

İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline, 
DYP İlçe Başkanı Faruk Güzel’e, 
Girit ve Rumeli Türkleri Derneği, 

Körfez Avcılar Kulubü, Kuyumcular Odası 
yöneticilerine, Günaydın Sitesi Yönetimi, 
Cumhuriyet Mahallesi Muhtarına, Aydınlar 
A.Ş.’ye, İlçe Tarım Müdürü İbrahim Çetin’e, 
Halis Gıda San. Ltd.Şti., Hisar Döviz A.Ş.’ye

Bircan Kuyumculuk Ltd. Şti., 
Güzeldağ Kuyumculuk, Güncanlar Tavukçuluk 

sahiplerine teşekkürü bir borç biliriz.
ÇAKMAK AİLESİ

Eğitime dev bütçe
Bursa'da "Eğitime 
Yüzde 100 Destek" 
kampanyasıyla 
başlayan eğitim 
hamlesi büyük bir 
hızla devam 
ederken, 2006 
yılında hayırsever 
katkıları, İl Özeal 
İdare bütçesi ve 
devlet bütçesinden 
70 milyon YTL'lik 
yatırım planlanıyor. 
Milli Eğitim 
Komisyonu 
tarafından İl Genel 
Meclisi'ne sunulan 
taslak raporda, 
2006 yılında 695 yeni 
derslik yapılması 
öngörüldü.
Türkiye'nin en fazla 
göç alan kentlerinin 
başında yer alan 
Bursa'da, tüm 
yatırımlara rağmen 
derslik ihtiyacı 
artarak devam 
ediyor. 2004 
yılında yaklaşık 
3 bin 900 olan

derslik ihtiyacı, 424 
yeni derslik yapıl
masına rağmen 4 bin 
160'a çıktı.
Özellikle göçle 
gelen öğrencilerin 
yanı sıra 
Anadolu'da yaşayan 
vatandaşların 
çocuklarını okumak 
üzere Bursa'daki 
yakınlarının yanına 
göndermesi, derslik 
ihtiyacının her 
geçen gün artmasına 
neden olurken, 
İl Genel Meclisi 
bu yıl toplam 
bütçesinin yüzde 
25'ini eğitime aktar
maya hazırlanıyor. 
İl Genel Meclisi'nin 
ekim ayı ikinci 
toplantısında 
Milli Eğitim 
Komisyonu'nun 
hazırladığı eğitim 
yatırım programı 
üyelerin 
bilgisine sunuldu. 
Komisyon

tarafından hazır
lanan yatırım pro
gramına göre 2006 
yılında 
hayırsever katkısı, 
İl Özel İdare bütçesi 
ve devlet bütçesi 
olanaklarından 
70 milyon YTL'lik 
payın eğitime 
aktarılması istendi. 
Ankara'dan 
istenecek pay 
28.9 milyon YTL 
olarak belirlenirken, 
hayırsever ve 
İl Özel İdare'den 
sağlanacak kaynak 
ise 40 milyon 
YTL'yi aşıyor. 2006 
yılında 129 okulun 
onarımının yapılması 
beklenirken, 
11 yemekhane, 
22 doğalgaz 
dönüşümü, 
2 spor salonu, 3 
anaokulu, 2 lise, 
1 pansiyon ve bir de 
yurt yapılması 
planlanıyor.
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Bursa’da trafik kazası: 26 yaralı 
Bursa'nın İnegöl İlçesi yakınlarında meydana gelen 

trafik kazasında, kamyonet 10 metre yükseklikteki alt 
geçit kanalına düştü. 26 kişi yaralandı.

Osman Özgür Şeker 
(24) yönetimindeki 
16 PU 650 plakalı 
kamyonet, Bursa- 
İnegöl Karayolu'nda, 
altyapı çalışmalarının 
yapıldığı 39.
kilometredeki 
Akıncılar
Köyü mevkiinde, 10 
metre yükseklikteki 
alt geçit kanalına 
düştü. Kazada 
yaralanan sürücü ile 
Şerif Akbulut (28) ve 
Ümit Tok (17), 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kazadan yaklaşık bir 
saat sonra aynı 
bölgede meydana 
gelen ikinci kazada 
ise, kapalı kasasında 
Bursa'dan Niğde'ye 
düğüne gittikleri 
öğrenilen kişilerin 
bulunduğu, 
Hüseyin Öztürk (37)

yönetimindeki 
68 AS 405 plakalı 
kamyon, kaza 
yapan kamyonetin 
üzerine devrildi. 
Kazada yaralanan 
sürücü Hüseyin 
Öztürk ile Abdullah 
(9), Ayşe (15), Adem 
(4), Haşan (6), Hacı 
Ahmet (3), Güllünaz 
(40), Sema (14), 
İmdat (12), Serdar 
(15), Emrah (12), 
Mehtap (7), Pınar 
(7), Abdullah (59),

Nebahat (49), 
Döndü (35), Elif (35) 
Funda (32), Bekir (7), 
İsmail (2), Abdullah 
(10 aylık), Alpay 
(7) ve Kiraz 
Öztürk de
İnegöl Devlet 

Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Hastane yetkilileri, 
yaralıların durum
larının iyi olduğunu, 
çoğunun ayakta 
tedavi edildiğini 
bildirdi. BHA

4 bin kisive iftar yemeği veıetei
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Fevzi Çak
mak Caddesi'ndeki 
Aşevi'nde ramazan 
boyunca her akşam 
4 bin kişiye iftar 
yemeği verecek.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, sosyal 
belediyeciliğin bir 
gereği olarak 
Fevzi Çakmak 
Caddesi'ndeki 
aşevinde her 
akşam 4 bin kişiye 
iftar yemeği verile
ceğini belirterek, 
"Muhtarlarla birlikte 
ihtiyaç sahiplerini 
belirledik. Onları her 
akşam iftara davet 
ettik. Ayrıca evlerine 
yetişemeyen ve 
iftar saati sokakta 
kalan hemşerilerimizi

başladığı bude iftara
çağırıyoruz" dedi.
Ramazan nedeniyle 
Fevzi Çakmak 
Caddesi'ndeki katlı 
otoparkın Aşevi'ne 
dönüştürüldüğünü 
ifade eden Başkan 
Şahin, "İnsanların 
belki de açlığın 
verdiği hislerle 
diğerlerini biraz daha 
fazla düşünmeye 

güzel ayda, biz 
de Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
ihtiyaç sahibi hemşe 
rilerimizin yanında 
olmak istedik.
Ramazan ayının bu 
ilk iftarında eşim ve 
çocuklarımla beraber 
hemşerilerimle 
birlikte iftar 
yapacağım" dedi.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve
EKONOMİK DAVETİYELERİ j
EN UYGUN FİYATLARLA ... J

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü 

baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi
Katalog basımı

30 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
- ___________ • ' . .___________________________________ ________________ ' -W' . •' .

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B rupimi İK
TeS : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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‘Oruç tufanlar mutlaka 
sahura kalkmalı’ to telaşı, ta rishiııtlw

İç Hastalıkları 
Endokrinoloji 
Metabolizma ve 
Beslenme Uzmanı 
Doç. Dr. Ekrem Algün, 
Biz oruç tutanlara 
mutlaka sahur yap
malarını tavsiye edi 
yoruz" diye konuştu. 
Algün, kronik hastalığı 
bulunan ve oruç tut
mak isteyen kişilerin 
Ramazan'dan önce 
doktor kontrolünden 
geçmesi gerektiğini 
söyledi.
Şeker, tansiyon, kalp 
hastalıkları gibi bir
takım rahatsızlıkları 
bulunan insanların 
oruç tutup tutamaya
caklarına dair mutlaka 
doktora başvurması 
gerektiğini kaydeden 
Doç. Dr. Algün, "Şeker 
hastaları kan şekerini 
kontrol etmekte 
zorlandıkları için 
ani yükselme ve 
düşmeler meydana 
gelebilir. Dolayısıyla 
şeker hastalarının 
sık yemek yemesi 
lazım. Bu nedenle 
şeker hastalarının 
büyük kısmı oruç 
tutamıyor.
Bu durumda oruç tut
maya çalışırlarsa 
kötüleşir ve komaya 
girerler. Ancak 
başlangıç kısmındaki 
ilaç kullanmayan 
hastalar, doktor kon
trolünde olmak şartıy
la oruç tutabilirler. 
Tansiyon hastaları da 
sürekli ilaç kullanmayı 
gerektirdiğinden dok

Otomobildevlerinin
satışında büyük düşüş
ABD'de yüksek seyre
den benzin fiyatları 
yüzünden dünyanın 
ve ülkenin önde gelen 
otomobil üretici
lerinden General 
Motors (GM) ve 
Ford'un satışlarında 

^büyük düşüşler 
yaşandığı bildirildi. 

rpünya’nın en büyük 
^otomobil üreticisi 
durumunda bulunan 
GM'in Eylül ayı 
satışlannın geçen yıla 
oranla yüzde 24 ge 
rileyerek 344 bin 797

A M I
BaOk s 1
tor kontrolünde oruç 
tutmalılar" dedi. 
Doç. Dr. Algün, oruç 
tutan insanların iftar 
ve sahurlarına dikkat 
etmesi gerektiğini 
belirterek, "İnsanımız 
oruç tutuyor, ama öyle 
bir iftar yapıyor ki bir 
gün boyu aç kalan 
vücutta bütün den
geleri bozacak bir iftar 
oluyor. Biz kıtlık 
dönemleri hariç, 
insanlar aç kalarak 
hasta olmaz diyoruz. 
Aç kalmanın tetik- 
lediği çok fazla 
hastalık yok. 
Ancak sürekli tok 
kalarak, çok yemek 
yiyerek hasta olunur. 
Bu nedenle sağlıklı 
beslenmek için oruç 
tutan insanların iftarda 
çok fazla yemek 
yememeleri, hafif 
şeyler yedikten sonra 
ara öğünler tarzında 
beslenmelerine 
devam etmeleri 
gerekmektedir. 
Ramazan'da yapılan 
en önemli yanlış sahu
ra kalkmamak. İster 
kısa ister uzun gün
lerde olsun insanlar 
mutlaka Ramazan'da 

olarak gerçekleştiği 
belirtildi. ABD'nin 
ikinci en büyük oto
mobil üreticisi olan 
Ford'un satışları ise 

sahur yapmalı. Çünkü 
sahur yapılmadığı 
zaman daha uzun süre 
aç kalınmış olunuyor 
ve bu insan fizyoloji
sine uygun olmayan 
bir durum. Birtakım 
rahatsızlıklar da bun
dan dolayı oluyor. 
Biz oruç tutanlara 
mutlaka sahur yap
malarını tavsiye 
ediyoruz" 
diye konuştu.
"Sahur yapılmazsa 
vücuttaki glikojen 
depoları yaklaşık 
10 saat yetiyor ve 
bu saat 3-4'den sonra 
tükeniyor" uyarısında 
bulunan Dr. Algün, 
"Bu durumda vücut 
şeker dengesini sağla
mak için aminoasit 
ve yağları yakmaya 
başlıyor. Bu işlem için 
de birtakım hormonlar 
salgılanıyor.
Bu hormonlar 
insanda sinirlilik 
yapan hormonlar 
olduğu için bu çiury- , 
mun farkında olmayan 
insanlar kendine . 
hakim olamıyor Ve 
birbirlerinin kalbini 
kırabiliyor" şeklinde 
konuştu.

Eylül ayında bir önce
ki yıla göre yüzde 
19'luk bir düşüşle 
228 bin 157 olarak ‘ 
gerçekleşti.

Aceleciliğin ve buna 
bağlı dikkat kaybının 
arttığı Ramazan ayın
da sürücüler, iftar saa
tine yetişmek için hız 
yapmamaları 
konusunda uyarılıyor. 
50 kilometre hızla 
giden bir otomobilin 
kazaya neden olması 
riski yüzde 8 iken, 
60 kilometre hızla 
giderken risk yüzde 
35 artıyor.
Konya Emniyet 
Müdürlüğü’nden 
edindiği bilgiye göre, 
ramazan ayı içinde 
özellikle iftar 
öncesinde şehiriçi 
trafikte önemli oranda 
yoğunluk yaşanıyor. 
Bu yoğunlukta iş 
yerinden çeşitli 
nedenlerle geç çıkan 
bazı sürücüler iftara 
yetişmek için hız 
yaparken, aceleciliğin 
ve dikkat kaybının art
tığı bu dönemde kaza 
yapma riski daha 
fazla oluyor.
Birçok sürücünün iftar 
saatinde evinde olmak 
için girdiği stres 
nedeniyle trafikte 
daha asabi hareket 
ettiğini belirten yet .

hştti e sızıntısı Wıw
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Yarımca Rafinerisi'nde, LPG sızıntısı 
şüphesiyle, önlem alındı. Önlem olarak tankerlerin, rafineri sahasına 
girmesi yasaklanırken, Adapazarı İstanbul tren seferleri durduruldu.
Türkiye Petrol 
Rafinerileri AŞ 
(TÜPRAŞ) Yarımca 
Rafinerisi'nde 
meydana gelen LPG 
sızıntısının yerinin 
belirlendiği ve önlen
mesi amacıyla 
çalışmaların sürdüğü 
bildirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, LPG sızıntısı 
emarelerinin 
görülmesi üzerine 
rafineri sahasında 
başlatılan araştır
malar sonucu, 

. sızıntının TÜPRAŞ ile
HABAŞ arasındaki 
LPG boru hattında 
olduğu belirlendi.

^Ekipler, sızıntının'1 
meydana geldiği 
hatta onarım çalış
masını sürdürürken, 
rafineri sahasına araç 

kililer, iftara birkaç 
dakika geç kalmanın 
kimseye birşey 
kaybettirmeyeceğini 
söyledi.
Trafikte 10 kilometre 
daha fazla hızın tah- - 
min edilemeyecek 
sonuçlar doğurabile
ceğini bildiren Konya 
Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, şu 
bilgileri verdi: 
“50 kilometre hızla 
seyreden bir otomobil, 
27 metre ilerde 
anidenönüne çıkan bir 
yayaya çarpmadan 
durabilir. Ancak 60 
kilometre hızla giden 
bir araç ise aynı 
mesafedeki yayaya 44 
kilometre hızla çarpa
bilir. 50 kilometre hızla 
giderken kazaya 
neden olma riski 
yüzde 8 iken, 60 
kilometre hızla 
gidildiğinde bu risk 
yüzde 35’e yükselir. 
60 kilometre 
hızla giden aracın 
çarptığı yayanın 
hayatta kalma şansı 
sadece yüzde 15 iken, 
50 kilometre hızla 
giden aracın çarptığı 
yayanınyaşama şansı 

giriş-çıkışı 
durduruldu.
Bölgedeki dolum 
tesislerine gelen 
tankerlerin, 
TEM Otoyolu'nun 
çıkışında durduru

ise yüzde 50’nin 
üzerindedir.” 
Bu yüzden sürücü
lerin özellikle araç 
ve yaya trafiğinin 
yoğun yaşandığı iftar 
öncesinde hız yapma
mak için kendini fren
lemesi gerektiğini 
ifade eden yetkililer, 
“Kent içinde 50 ile 
60 kilometre hız 
arasındaki sonuçlar 
ortada. Bu yüzden 
işyerinden erken 

çıkılması, trafikte 
aceleci olunmaması 
gerekiyor. Sürücüler 
geç çıkma sonucu 
kaybettikleri zamanı 
yolda kazanmaya 
çahşmamalıdır” dedi. 
Yetkililer, sürücülerin 
kendilerine sunulan 
alternatif yolları kul-„ 
(anmaları gerektiğini 
belirterek, yoğun: > 
luğun azaltılması ve 
herkesin zamanında 
iftarda evinde olması 
için, zorunlu 
olmadıkça özel 
otomobillerle trafiğe 
çıkılmaması, bunun 
yerine toplu taşıma 
araçlarının 
tercih edilmesini, 
önerdi.

larak D-100 
karayoluna 
yönlendirilmesi 
nedeniyle 
otoyol bağlantı yolun! 
da trafik sıkışıklığı 
yaşanıyor.
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İT Kuma getirilmesini istemeyen karısını öldüren koca, yakalandı

Selçuk Üniversite- 
si'nde (SÜ) yapılan bir 
araştırma, öğrenci
lerin interneti hem 
ders çalışmak 
hem de oyun ve 
iletişim amaçlı 
kullandığını ortaya 
çıkardı.
SÜ Teknik Eğitim 
Fakültesi Eğitim 
Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Engin Deniz, 
üniversite öğrenci
lerinin bilgi teknoloji
lerini kullanma düzey
lerini ölçmek için 
tesadüfi örnekleme 
yoluyla seçilen toplam 
419 öğrenciye 
19 sorudan oluşan 
anket uygulandığını 
belirterek, "Öğren
cilere bilgisayar ve 
interneti kullanma

Otogaz ve LPG’ye zam geldi
Otogaz ve LPG'nin 
rafineri çıkış fiyatları, 
bugünden geçerli 
olmak üzere 
yüzde 4 artırıldı. 
Tüpraş'ın internet 
sitesine göre rafineri 
çıkış fiyatındaki artış 
yüzde 4 oldu. 
Otogaz ve LPG'nin 
rafineri çıkış fiyatları, 
dünden geçerli olmak 
üzere artırıldı. 
Tüpraş'ın internet 
sitesinde yer alan bil
giye göre, otogaz ve 
LPG'nin rafineri çıkış 
fiyatındaki artış 
yüzde 4 oldu.
Yapılan ayarlamanın 
ardından satış fiyat
larının, LPG'de yüzde 
2.1 otogazda ise 
yüzde 1.8 civarında 
artması bekleniyor. 
Tüpraş’ın ton başına

KELEPİR DAİRE
Manastır’da Full Deniz Manzaralı

7. Kat, Kalorifer + Asansörlü 
152 m2, 3+1, Çift Cephe 

0.532 496 52 96

düzeylerini sorduğu
muzda, yüzde 39.28'i 
'biraz', yüzde 51.01'1 
'yeterli' ve yüzde 7.71'i 
ise 'ileri düzeyde* cev
abını vermiştir.
Kızların yüzde 2.6'sı, 
erkeklerin ise yüzde 
10.5'i bilgisayarı ileri 
düzeyde kullan
abildiğini 
belirtmiş" dedi. 
Ankette öğrencilere 
sordukları "İnterneti 
ne amaçla kullanıyor-

701.10 YTL olan LPG 
ve otogazda rafineri 
satış fiyatı 729.38 
YTL'ye çıktı.
Buna göre LPG'nin 
ÖTV, EPDK payı ve 
KDV eklenerek 
oluşan bayilere 
"vergili" satış fiyatı 
1.556,54 YTL'den 
1.589,91 YTL'ye yük-; 
seldi. Otogazda da 

sunuz" sorusuna 
verilen yanıtlar, 
katılımcıların yüzde 
40.72'sinin 
internette oyun 
oynadığını, 
yüzde 34,94'ünün 
internette Chat 
yaptığını, 
yüzde 37,83'ünün 
gazete-dergi 
okuduğunu,yüzde 
8.67'sinin de banka 
işlemi yaptığını 
ortaya koydu.

ÖTV, EPDK payı, 
KDV eklenerek oluşan 
bayilere "vergili" 
satış fiyatı 1.848 
YTL'den 1.881,37 
YTL'ya çıktı.
Bu arada dağıtım 
firmalarının tavan 
pompa fiyatlarını 
belirleyip, 
EPDK ve bayilerine 
bildirecekler.

Karısını öldürüp
odanın ortasına gömdü

Şanlıurfa'da bir kişi, 
kuma getirilmesini 
kabul etmeyen eşini 
öldürerek, evinin 
odasının ortasına 
gömdü. Olayı 
telefonla yakınlarına 
söyledikten sonra 
firar eden katil zanlısı 
kocanın, Adıyaman'ın 
Kahta İlçesi'nde 
yakalandığı bildirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, önceki gün 
SSK Caddesi 71. Nolu 
evde oturan Haşan 
B. (54), kuma getirme 
isteğini kabul 
etmeyen 50 yaşındaki 
35 yıllık eşi Fehime 
B.'yi döverek öldürdü. 
Şanlıurfa'da duvar 
yapım ustalığıyla 
uğraştığı öğrenilen 
zanlı koca Haşan B., 
karısının cesedini 
evinin odasına 
gömdükten sonra 
kayıplara karıştı. Olay 
öncesi çocuklarına 
para vererek evden 
uzaklaştırdığı öğre
nilen katil zanlısı 
Haşan B., firar ettikten 
sonra karısını 
öldürdüğünü cep 
telefonuyla 
yakınlarına bildirdi. 
Çiftin yakınlarının 
durumu Şanlıurfa 
Emniyet Müdürlüğü'ne 
bildirmeleri sonucu

MB’den dövize müdahale
Merkez Bankası, 
döviz piyasasına 
doğrudan alım 
yönünde 
müdahale etti. 
Merkez 
Bankası'ndan 
yapılan açıklamada, 
"Avrupa Birliği'ne 
katılım müzakere 
sürecinin başla
masının etkisiyle, 
oluşan ve oluşması 
beklenen aşırı 
oynaklığı engellemek 
üzere, dün Merkez 
Bankası'nca döviz 
piyasasına doğrudan 
alım yönünde 
müdahale edilmiştir" 
denildi.;
Açıklamada, Banka 
tarafından değişik

evin içerisinde 
yapılan aramada 
kadının cesedi 
odada tespit edilerek 
açılan çukurdan 
çıkarıldı.
5 çocuk sahibi, 
Fehime B.nin cese
dinin çıkarıldığı çuku
ru gösteren komşuları 
Ali Karagözlü, şüphe
lenerek evde yaptık
ları aramada odanın 
beton gibi düz 
olduğunu, sonradan 
yapılan aramada 
cesedin çukurdan 
çıkarıldığını söyledi. 
Bu arada, odadaki 
çukurdan çıkarılan 

tarihlerde yapılan 
duyurularda, uygulan
makta olan dalgalı kur 
rejiminde, ilke olarak 
döviz kurunun 
düzeyinin arz ve talep 
koşulları tarafından 
belirlenmesinin gerek
tiğinin belirtildiği 
hatırlatılarak, yine 
aynı duyurularda,
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kadının cesedinin, 4 
kadının memleketi 
Adana'ya gönderilerek 
burada toprağa 
verildiği öğrenildi. 
Olaydan sonra firar 
eden katil zanlısı koca 
Haşan B.'nin, Adıya 
man’ın Kahta İlçesi'n 
de yakalandığı 
bildirildi. Katil zanlısı 
koca mn Şanlıurfa'ya 
getirileceği belirtildi.

"Döviz kurlarındaki, 
oynaklığın Merkez .j 

Bankası'nca yakından 
takip edileceği ve I 
kurlarda her İki yönde 
oluşabilecek aşırı 
oynaklık durumunda 
doğrudan müdahale 
edilebileceğinin ' 
kamuoyuna açık- 
landığı" ifade edildi.11
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Türkiye, AB ile uyumu nasıl yakalar?
Türkiye, AB ile tam 

•üyelik müzakerelerine 
başladı. Ancak 
Türkiye'nin önünde 

-uzun bir süreç var. İşte 
Çerçeve Belgesi ve AB 
ile uyumu yakalamaya 
çalışacağımız konular: 
Türkiye bu dönemde 
AB ile her konuda 
uyumu yakalamaya 
çalışacak. En az 10 yıl 
sürmesi beklenen 
müzakere yolunda tara
ma sürecinden geçecek 
olan Türkiye'nin bu 
dönemde AB müktese- 
batına uyum düzen
lemelerinde geldiği 
aşama tespit edilecek. 
Bu süreçte aynı zaman
da AB Komisyonu 
teknik hazırlığını bitire
cek ve Türkiye’yle ilgili 
gözden geçirilmiş 
'Katılım Ortaklığı 
Belgesi' hazırlayacak. 
Tarama sürecinin 'süre
si' ise belli değil. Bu 
süreç genellikle dört ya 
da altı aylık zaman 
dilimine yayılıyor. 
Müzakereler genellikle 
'kolay' olarak kabul 
edilen ve kısa sürede 
sonuçlandırılması bek

lenen konu başlıklarıyla 
başlatılıyor.
Tüm konu başlıklarında 
müzakerelerin tamam
lanmasının ardından, 
Komisyon, taslak 
Katılım Antlaşması'nı 
hazırlıyor, Antlaşmaya 
son şekli 
Hükümetlerarası 
Konferans'ta veriliyor. 
Antlaşma Avrupa 
Parlamentosu ve AB 
Konseyi'nce onay
landıktan sonra, üye 
ülkeler ve ilgili aday 
ülke tarafından 
imzalanıyor. Üyelik ise 
Katılım Antlaşması'nın 
tüm taraflarca 
onaylanmasından sonra 
gerçekleşiyor. 
MÜZAKERE ÇERÇEVE 
BELGESİ'NDE 
NELER VAR?
Avrupa Birliği ile 
Türkiye arasında 
yürütülecek müzake 
relerde yol haritasını 
oluşturan Müzakere 
Çerçeve Belgesi, üç 
bölümden oluşuyor. İlk 
bölümde müzakerelerin 
kuralları, ikinci bölümde 
özü, üçüncü bölümde 
ise prosedürü 

yer alıyor. 
Müzakerelerin kural
larıyla ilgili bölümde, 
Türkiye'den beklentiler
le birlikte, müza 
kerelerin ilerlemesi ve 
askıya alınmasına 
ilişkin koşullara geniş 
biçimde yer veriliyor. 
MÜZAKERELERİN 
KURALLARI 
“Müzakerelerin, 
Türkiye'nin liyakatına 
dayanacağı ve hızının, 
Türkiye'nin üyelik 
gereklerini karşılama 
yönünde kaydettiği iler
lemelere bağlı olacağı” 
vurgulanan bu 
bölümde, “AB dönem 
başkanı ülkenin ya da 
AB Komisyonu'nun, 
hangisi uygunsa, karar 
organı AB Konseyi'ni 
devamlı olarak 
bilgilendireceği” 
vurgulanıyor.
Belgede, AB 
Konseyi'nin durumu 
düzenli olarak kontrol 
altında tutabileceği 
hatırlatılıyor.
“AB'nin, kendi üstüne 
düşenler çerçevesinde, 
müzakerelerin sonuca 
ulaştırılması için gerekli 

şartların karşılanıp 
karşılanmadığını uygun 
zaman içinde karar
laştıracağı” belirtilen 
belgede, bunun aşağıda 
yer alan ilgili maddede 
sıralanan şartların 
Türkiye tarafından ye 
rine getirildiğini teyit 
eden bir AB Komisyonu 
raporu temelinde 
yapılacağı kaydediliyor. 
Müzakerelerin kural
larının belirlendiği bu 
bölümde, AB 
Konseyi'nin Aralık 2004 
zirve kararına atıfta 
bulunuluyor ve 
müzakerelerin AB 
Anlaşması'nın 49. mad
desini temel aldığı ifade 
ediliyor. Bu bölümde 
özetle şu görüşlere 
yer veriliyor.
-“Müzakerelerin ortak 
hedefi katılımdır. Bu 
müzakereler ucu açık 
bir süreç olup, sonucu 
önceden garanti edile
mez. Kopenhag kriter
lerinin tam değer
lendirmesi, AB'nin 
hazmetme kapasitesi de 
göz önüne alınarak, 
eğer Türkiye'nin tüm 
üyelik yükümlülüklerini

tamamen üstlenecek 
konumda olmadığını 
ortaya koyarsa, 
Türkiye'nin mümkün 
olan en güçlü bağ ile 
Avrupa yapılarına 
bağlanması 
sağlanmalıdır.” 
-“Genişleme, Birliğin ve 
üye devletlerinin 
katıldığı sürekli 
entegrasyon sürecini 
güçlendirmelidir.
Birliğin uyum ve etkin
liğini korumak için her 
türlü çaba sarf edilme
lidir. 1993 Kopenhag AB 
Konseyi toplantısının 
sonuçlarına uygun 
olarak, Birliğin bir yan
dan Avrupa entegras 
yonunun momentumu 
nu korurken öte yandan

Türkiye'yi özümseme 
kapasitesi, hem Birliğin 
hem de Türkiye'nin 
genel menfaati açısın
dan göz önüne alınması 
gereken önemli bir nok
tadır. Komisyon müza 
kereler sırasında bu 
kapasiteyi 2004 Ekim 
kararlarına uygun 
olarak izleyecektir.” 
-“Müzakereler, Türki 
ye'nin 1993'te Kopen 
hag'da AB Konseyi'nce 
belirlenen siyasi kriter
leri, özellikle de daha 
sonra AB Antlaşması 
madde 6(1 )de kabul 
edilen ve Temel Haklar 
Şartında ilan edilen 
kriterleri yeterli ölçüde 
karşılamasına daya
narak açılmıştır.
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Tarama süreci başlıyor 
AB Komisyonu'nun 
genişlemeden sorum
lu üyesi Olli Rehn, 
bu hafta Türkiye'yi 
ziyaret edebileceğini, 
Türkiye ile 
AB arasındaki 
müzakerelerin teknik 
sürecinin belir
leneceğini ve tarama 
sürecinin 20 Ekim'de 
bilim ve araştırma 
dosyasıyla başlaya
cağını bildirdi.
Rehn, eğitim ve 
kültür dosyasıyla 
devam edecek 
tarama sürecinin bir 
yıl alabileceğini, 
ancak bunun müza
kere dosyalarının 
açılmasını engelle
meyeceğini belirtti. 
Brüksel'de basın 
toplantısı düzenleyen 
Rehn, "AB, 
Türkiye'ye ve 
Batı Balkanlar'a 
ellerini uzattı" 
diyerek, Türkiye 
ve Hırvatistan ile 
tam üyelik 
müza-kerelerinin 
başlatıldığını, 
Sırbistan ile istikrar 
ve işbirliği sürecinin 
harekete geçirildiğini 
belirtti.
AB'nin ve Avrupa'nın 
sorunlarından da 
söz eden Olli Rehn, 
tam üyelik müza

ELEKTRİK MALZEMELERİ Nuri FINDIKKAYA 
ITH. IHR. SAN. TIC. LTD. ŞTI.

TÜM DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN 
MÜBAREK RAMAZAN AYINI 

EN İÇTEN DİLEKLERİMİZLE KUTLAR, 
SAĞLIK, MUTLULUK VE BAŞARI 
GETİRMESİNİ TEMENNİ EDERİZ

kerelerinin adil ve 
kararlı olacağı 
güvencesi verdi. 
Türkiye ile müza 
kerelerin hedefinin 
tam üyelik olduğunun 
oybirliğiyle belir
lendiğini ve karar
laştırıldığını, ancak 
otomatik olmayan, 
ucu açık bir sürecin 
söz konusu olduğunu 
anlatan Rehn, 
"AB'nin hazmetme 
kapasitesi" konusuna 
işaret ederken, 
"Konsey 
bu konunun da 
altını çizdi. Komisyon 
bu konuyu, düzeyini 
belirlenmiş kıstaslara 
göre izleyecek" dedi. 
"Yeni yükümlülükler 
üstlenmiyoruz, 
üstlenilmiş yüküm
lülükleri yerine 
getiriyoruz" diyen 
Rehn, "AB'nin 
hazmetme kapa

sitesinin ölçülmesini 
sağlayacak hesap ve 
aritmetik yöntemler 
bulunmadığını, 
kurumsal ve mali 
yeteneklerin 
izleneceğini" 
belirtirken, "Türkiye 
konusunda 
10-15 yıllık bir 
takvim çerçevesi 
izlenebileceğini" 
söyledi.
Kıbrıs konusunda 
AB deklarasyonunun 
çok net olduğunu 
söyleyen Rehn.
"Kıbrıs 
Cumhuriyeti"nin 
tanınmasının katılım 
sürecinin bir 
parçası olduğunu, 
bu sorunun müza 
kereler sırasında 
hassasiyetle 
izleneceğini, taraf 
ların çözüm için 
cesaretlendirileceğini 
anlattı.

Bağdat’ta bomba
yüklü otomobil patladı
Irak'ın başşehri 
Bağdat'taki "Yeşil 
Bölge"de dün bomba 
yüklü bir otomobil 
patladı. 
Görgü şahitleri ve bir 
İçişleri Bakanlığı 
yetkilisi, saldırıda 
yüksek güvenlikli 
bölge girişini 
koruyan Amerikan ve
Irak askerlerinin belirtti. yaralı olup olmadığı
hedef alındığını Olayda ölü ya da bildirilmedi.

şaşırtan miting
Gerilim dolu 
saatlerde 
Lüksemburg'daki 
konferans 
merkezinde dev 
ekran televizyonlar
da MHP'nin 'AB'ye 
hayır* mitingi izlendi. 
Basın mensupları 
döner-ayran ziyafeti 
çekti.
MHP MİTİNGİ 
Konferans 
merkezinde bulunan 
büyük ekran tele
vizyonlarda gün 
boyu MHP'nin önce
ki gün Ankara'da 
yaptığı "AB'ye hayır", 
mitinginden görün
tüler yansıtıldı. 
Mitinge katılımın 
çokluğu ekrana göz 
atanları da şaşırttı. 
MÜZAKERE ÖNCESİ 
DÖNER-AYRAN 
Türkiye konusundaki 
tartışmalar tüm 
yoğunluğuyla sür
erken, Basın 
Merkezi'nde "döner 
partisi" verildi. Bir 
yandan haber 
peşinde koşan Türk 
basın mensupları 
karınlarını klasik 
döner-ayran İkilisiyle 
doyurdular. Özellikle 
Alman televizyon 
kanalları bu görün
tüye büyük ilgi gös
terdiler.
TÜRK VE 
AVUSTURYALILARA

BÜYÜK İLGİ 
Tartışmalardaki bir 
tarafı Türkiye'nin, 
diğer tarafı 
Avusturya'nın oluş
turması basın 
merkezine de yan
sıdı. Gazeteciler 
özellikle Türk ve 
AvusturyalI basın 
mensuplarına büyük 
ilgi gösterdiler ve 
bilgi almaya 
çalıştılar.
KANADA 

ANLAŞMASINA 
ALKIŞ
AB'deki tüm 
yetkililerin olumsuz 
açıklamalar yaptık
ları bir ortamda 
yapılan bir açıklama 
basın mensuplarını 
kahkahaya boğdu. 
Basın Merkezi'nde 
hoparlörlerden AB 
ile Kanada'nın anlaş

maya vardığı 
duyurulunca gazete
ciler arasında alkış 
ve kahkaha fırtınası 
koptu.
KÖTÜ DİLEK 
GERÇEKLEŞMEDİ 
Türkiye'nin AB 
üyeliğine karşıt 
Ermeni göstericiler 
Lüksemburg'daki 
konferans 
merkezinin 
önünde Osmanh 
dönemindeki 2. 
Viyana Kuşatması 
sırasındaki 
Avusturya direnişi j 
ile Avusturya'nın 
AB'deki Türkiye 
aleyhtarlığı arasında 
benzerlik kuran bir 
pankart taşıyorlar. j 
Pankartta, "Bravo 
Avusturya, 1683'teki 
gibi direnmeye 
devam et" yazıyor i
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Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu Bafbdrosca
Barbaros BALMUMCU

Beşiktaş'ın UEFA 
Kupası'ndaki rakipleri 

■belli oldu. Beşiktaş ile 
eşleşen ekipler nasıl 
takımlar? Maçların fiks 
türü ne şekilde? İşte 
takımlar, stadlar ve 
değerlendirmeler. 
İstanbul'da mağlup 
olduğu Malmö'yü, 
İsveç'te dize getirerek 
UEFA'Kupası'nda grup 
lara kalmayı başaran 
Beşiktaş'ın rakipleri 
belli oldu. Beşiktaş, 
(H) Grubu'nda Sevilla 
(Ispanya), Bolton 
VVanderers (İngiltere), 
Zenit (Rusya) ve 
Victoria Guiınarâes 
(Portekiz) takımlarıyla 
mücadele edecek. 
Siyah - Beyazhlar 
geçen sezon uygulan
maya başlayan UEFA 
Kupası'nın yeni 
formatına göre 
5'erli bir grupta yer 
alacak. Her takım ikisi 
kendi evinde, ikisi 
deplasmanda olmak 
üzere toplam 
4 maç oynayacak. 
RAKİPLER GÜÇLÜ 
Beşiktaş kuraya seri 
başı olarak girmesine 
rağmen güçlü takım

larla dolu bir 
kura çekti. 
İSPANYOL EKİBİ 
SEVİLLA 
Beşiktaş'ın rakip
lerinden biri olan 
Sevilla, her zaman 
İspanya'nın iyi futbol 
oynayan takımlarından 
biri olmasıyla 
tanınıyor.
Forvet hattı oldukça 
güçlü olan Sevilla'da 
Saviola, Luis Fabiano 
ve Kanoute gibi yıldı
zlar dikkat çekiyor. 
Sol kanatta ülkenin 
en iyilerinden 

Jesuli, Brezilya
Milli Takımı'nın 

genç yıldızı Renato 
ve Juventus'tan 
transfer edilen 
Maresca İspanyol 
ekibin gücüne güç 
katıyor.
Beşiktaş'ı sevindire
cek olan ise 
yıldızlarına rağmen 
Sevila'nın Ispanya'da 
bu sezona kötü başla
ması. Sevilla, 6 maçta 
topladığı 6 puan ile 
14. sırada bulunuyor. 
RUS EKİBİ ZENİT ST. 
PETERSBURG 
Beşiktaş'ın UEFA

Kupası (E) 
Grubu'ndaki rakip
lerinden Rusya'nın 
Zenit St. Petersburg 
takımı Avrupa 
kupalarında oynadığı 
38 maçın 19'unu 
kazanırken, 11'ini 
yitirdi, 8'inde ise 
berabere kaldı. 
9 kez Avrupa 
kupalarına katılan 
Rus ekibi, rakip 
fileleri 71 kez hava
landırırken, kalesinde 
51 gol gördü.
UEFA Kupası'nda 
toplam 26 maç 
oynayan Zenit St. 
Petersburg, 10 kez 
galip geldi, 7'sinde 
berabere kaldı, 
9'unu ise kaybetti. 
KADROSUNDA 
13 YABANCI

FUTBOLCU VAR 
Zenit St. Peters 
burg'un kadrosunda 
13 yabancı futbolcu 
yer alıyor. Rus eki 
binin kadrosu şöyle: 
Kaleciler: Kamil 
Contofalsky 
(Slovakya), 
Viacheslav Malafeev, 
Mikhail Kerzhakov 
Savunma: Martin 
Skrtel (Slovakya), Ivica 
Krizanac (Hırvatistan), 
Milan Vjestica 
(Sırbistan Karadağ), 
Pavel Mares 
Çek Cumhuriyeti), 
Erik Hagen (Norveç), 
Aleksandr Korotkov, 
Viktor Stroev, 
Jan Flachbart 
(Çek Cumhuriyeti), 
Aleksandr Anyukov, 
Stanislav Tarasiuk.

Avrupa’nın en iyi 7. takımı Fenerbahçe
Türkiye Ligi şampi 
yonluğunu son iki 
sezondur kazanan ve 
son dönemde Avrupa 
kupalarında aldığı 
başarılarla sesini 
duyuran Fenerbahçe, 
Eurosport televizyonu 
tarafından Avrupa'nın 
en iyi 
7. kulübü olarak 
gösterildi.
Şampiyonlar Ligi'nde 
son olarak Hollanda 
şampiyonu PSV 
Eindhoven takımını 
3-0 mağlup eden 
sarı-lacivertliler,

Avrupa'nın önde 
gelen spor kanalların
dan Eurosport 
tarafından Avrupa'nın 
en iyi 7. kulübü 
olarak gösterildi. 
Eurosport tarafından 
haftalık olarak yayın
lanan 'Avrupa'nın en 
İyi 24 Kulübü' 
programında 
Fenerbahçe, dünyaca 
ünlü kulüpleri geride 
bırakarak 7. sırada 
kendisine yer buldu. 
Bir önceki programda 
Avrupa'nın 11. büyüğü 
olarak gösterilen san-

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

lacivertli kulüp, PSV 
Eindhoven gali
biyetinin ardından 4 
basamak birden atla
yarak, Avrupa'nın en 
büyük 10 kulübü 
arasına girmeyi 
başardı. Takımların 
Avrupa kupalarında ve 
kendi liglerinde aldığı 
puanlara göre değer
lendirme yapılan 
tabloda Fenerbahçe, 
Şampiyonlar Ligi'nde 
aynı grupta bulunduğu 
takımları da g 
eride bıraktı.
Değerlendirmeye göre 
29 puan toplayan 
Fenerbahçe'nin 7. sıra
da yer aldığı tabloda, 
Milan 25 puanla 11.,

PSV Eindhoven aynı 
puanla 12. ve Schalke 
04 de 19 puanla 16. 
sırada yer aldı. 
Fenerbahçe, topladığı 
25 puanla, son 
Şampiyonlar Ligi 
şampiyonu 
Liverpool'un yanı sıra 
Real Madrid, 
Barcelona, Ajax ve 
VVerder Bremen gibi 
takımları da geride 
bıraktı. Tabloda 
Olympic Lyon 42 
puanla Avrupa'nın en 
başarılı kulübü olarak 
gösterilirken, 39 puan
lı Bayern Münih 2. ve 
36 puan toplayan 
Chelsea 3. sırada 
yer aldı.

Gemlikli gençler
Bu hafta ilçemiz stadında Gemlik’li gençler

le yine ilçemizin takımlarından Zeytinspor 
oynadı.

Zeytinspor, her batlarıyla takım halinde 
Gemlikspor’dan çok üstündüler.

Gemlikspor temmuz ayından bu güne kadar 
haftada üç gün idman yapıyorlar, bu idmanlar 
gece değil.

Şu bir gerçek; Gemlikspor her bir yönüyle 
Zeytinspor’dan çok üstün olması gerekirken, 
hemen hemen hiç idmanı olmayan Zeytinspor, 
Gemlikspor’dan iyi bir futbol sergiledi.

Zeytinspor;
1- Kondisyon olarak Gemlikspor’dan iyi
2- Top çevirme Gemlikspor’dan iyi
3- İsabetli pas yüzdesi Gemlikspor’dan iyi
4- Kaleciye şut atmak Gemlikspor’dan iyi
5- Müdafaa anlayışı her haliyle Gemlik’ten 

üstün.
Acaba iki hoca oturup bu konuları tartışa

cak mı?
Üzülerek yazıyorum, ben bunu kendinden 

dinledim, gönlüm bu çocuğun ayrılmasını 
istemiyor.

Sönmez Hoca belki diploması olan bir hoca 
değil ama zannediyor ve görüyorum ki; diplo
malı bir çok hocadan daha iyi.

Gene duyumlarıma göre; işine hiç kimseyi 
karıştırmayacaksın.

12-14, 14-16 yaş grubu sporcular senden 
sorulur demesine rağmen maaiesef her işe 
burnunu sokan köstebekler gibi bazdan bu işe 
de el attılar. (Bunu Sayın Sönmez Hoca’dan 
dinledim)

Ne oldu?
Daha ilk hafta diyeceksiniz. Gemlikspor’un 

önünde İznik-Yenişehir-Mudanya-Burgaz gibi 
takımlar var. Bu takımlardan bugünkü güç
leriyle derece almaları bana göre imkansız.

Ne olur?
Söylenecek bir teselli lafı var.
‘Olsa ne olur, olmasa ne olur’.
Benim sözüm şu sporda derece olmadan 

ben spor yaptırdım demeniz doğru olmaz.
Bu maçta tribünde hiç bir idareciye bir kişi 

hariç görmek mümkün olmadı.
Küçük bir bir çocuk kentin büyük bir ser

gisindeki bir reyonda sergilenen renk-renk 
balonları seyrederken gözü bir balonun kendi 
başına havaya yükselip, kalbolduğuu görür, 
balon gözden uzaklaşınca çocuk baloncuya 
gidip şöyle der: ‘Bir balon daha uçurur 
musunuz?’ der.

Baloncu siyah bir balonu havaya bırakır. Bu 
balonda havaya yükselirken, çocuk baloncuya!

Eğer satamazsan o kadar emek verdiğin 
şişirdiğin balonları havaya gider der.

Anlayana saz şimdiden söylemesi ileri ki 
maçlar ne olur bilinmez. Böyle giderse netice 
belli gibi.

Şöyle böyle:
- Hamza Yerlikaya dünya Şampiyonu oldu.
- Avrasya maratonu Koğuldur’un
- Aykut kocaman hocalıkta kalması için zor 

ikna edildi.
- Halil Altıntop’a ültimatom çekildi
- 15 kilometre koşusunda Uslu sevindirdi.
- Fenerbahçe kongre engelini aştı
- Nazmi Avluca dünya İkincisi

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Hamileyken hangi besine hayır elemelisiniz?
Hamilesiniz ve her 
hamile kadın gibi 
dünyaya sağlıklı bir 
bebek getirmek isti
yorsunuz. Peki neler
den kaçınmanız 
gerektiğini biliyor 
musunuz?
Hamile kadınların 
daha koruyucu ve 
tedirgin bir hale 
geldikleri bilinen bir 
gerçek. Bir bebek 
taşımak ve onu 
sağlıklı bir şekilde 
dünyaya getirmek 
arzusu bir anne 
adayının en yoğun 
hissettiği duygudur. 
Bu uğurda, sigara ve 
alkol alınmayacağını 
herkes bilir tabii ki. 
Ama iş sadece sigara 
veya alkolle sınırlı 
kalmıyor. Bebeğinizin 
karşı karşıya kaldığı 
pek çok farklı tehdit 
var. Ancak paranoyak 
olmaya da gerek yok. 
Kendinizi cam bir 
fanusun altında tuta
mayacağınıza göre, 
riskleri azaltarak 
sağlıklı bir hamilelik 
geçirebilirsiniz.
Çok fazla kafein 
Kahve bağım
lısıysanız, hamilelik 
döneminde bu 
alışkanlığınızdan 
sıyrılmanız gereke
cek. Aslında yapılan 
araştırmaların 
sonuçları farklı: Kimi 
araştırmalara göre 
kafein düşüklere, 
ya da bebeğin doğ
duğundaki ağırlığının 
düşük olmasına 
sebep olurken, bazı 
başka araştırmalar da 
böyle bir bağlantı 
kurulamayacağını 
savunuyor. Ancak 
son veriler, çok fazla 
kafeinin (günde 300 
mg'dan fazla) bu tür

problemlere sebep 
olduğu yönünde. 
Bu nedenle de kahve, 
çay ve gazlı içecek
leri azaltmanız 
gerekiyor. Ayrıca 
beyaz çikolatada da 
kafein bulunuyor, 
kahveye göre ama 
30 gram başına 
1-35 mg daha az. 
Kedi dışkısı 
Kedi dışkısında, 
toksoplazmoza sebep 
olabilen bir parazit 
bulunabilir. Belirtileri 
(ateş, halsizlik ve 
bademciklerde 
şişme) gribe benzese 
de, düşük, erken 
doğum veya bebekte 
ciddi sağlık problem
leriyle sonuçlanabilir. 
Ancak bu, kedinizden 
kurtulmanız gerektiği 
anlamına da gelmi
yor. Tek yapmanız 
gereken, 9 aylık 
sürede, kedinin 
kumunu değiştirme 
gibi işleri eşinize 
bırakmak. Ayrıca 
kedinizle oynadıktan 
ve ciğ ete dokunduk
tan sonra da mutlaka 
ellerinizi yıkayın. Ne 
kendiniz, ne de kedi
niz çiğ et yememe
lidir. Çünkü bu 
parazite üreme 
olanağı sağlayabilir. 
Bahçede çalışıyor
sanız mutlaka eldiven 
giyin ve kedilerin bul
dukları kutu, koya 
vs'yi tuvalet amaçlı 
kullanabileceğini 
düşünerek bunlardan 
uzak durun.
Bazı besinler 
Uzak durmanız 
gereken besinler: 
Yeterince işlenmemiş 
sütten yapılan peynir
ler, pastörize 
olmayan süt ve bun
dan yapılan gıdalar, 
çiğ ve az pişmiş et, 
balık, tavuk ve hin
dide listeria bakterisi 
bulunabilir.
Listeria'nın sebep 
olduğu, belirtileri 
ateş, ishal ve bulantı 
olan rahatsızlık sonu
cu düşük, erken veya 
ölü doğum yapa
bilirsiniz. Ayrıca bazı 
deniz mahsûllerinde 
de yüksek oranda 
cıva ve başka zehirler 
bulunabilir.

Hamilelikte bu 
gıdalardan yerseniz, 
bebekte gelişim 
bozukluğu oluşabilir. 
Hangi ürünleri ve ne 
miktarda yemeniz 
gerektiğini dok
torunuzdan 
öğrenebilirsiniz. 
Bunun yanı sıra 
araştırmalar yüksek 
dozda sakarinin de 
kansere sebep 
olduğunu gösteriyor. 
Bu nedenle bunlar
dan da uzak 
durmakta fayda var. 
Şifalı otlar 
Hamilelikte çoğu ilaç
tan uzak durmanız 
gerektiğini zaten 
biliyorsunuz. 
Bu durumda şifalı 
otlara, doğal ürünlere 
yönelmeyi mantıklı 
bulabilirsiniz ama 
orada durun. 
Doktorunuza danış
madan ne ilaç, ne de 
doğal herhangi bir 
ürün kullanmayın. 
Doktorunuz 
muhtemelen 
hamileliğinizin ilk üç 
ayında hiçbir ilaç kul
lanmamanızı isteye
cektir. Hamileliğiniz 
boyunca da hidrastis, 
misk otu ve yabvan 
fesleğininden uzak 
durun. Çünkü bunlar, 
düşük veya erken 
doğuma sebebiyet 
verebilecek rahim 
kasılmalarına sebep 
olabilir. Ayrıca 
metabolizmayı 
etkileyen Asya gin- 
sengi ve migren 
tedavisinde kul
lanılan krizantemden 
de uzak durulmalıdır. 
Çünkü bunların 
hamileler üzerinde 
beklenmedik etkileri 
olabiliyor. Gene 
bitkisel çaylar 
konusunda da 
dikkatli olmak 
gerekiyor.
Evdeki tehlike 
Hala hamilelikte 
yaşanan o ünlü temi
zlik hastalığına 
yakalanmadıysanız 
bile, bunun olması 
pek yakındır. Sabahın 
3’ünde yerleri ovan 
ve bebek odası 
düzenleyen anne 
adayları için bazı 
güvenlik önerilerimiz 

olacak: 
ETİKETLERİ 
DİKKATLİ OKUYUN 
Eldiven giyin ve iyi 
havalandırılan yer
lerde iş yapın. 
Böcek öldürücüler
den, fırın temizleyici
lerinden, boyadan, 
çözücülerden ve 
mobilya vernik ya da 
boyasını çıkaran 
maddelerden kaçının. 
Ayrıca genel olarak 
kimyasal maddelere 
maruz kalmayın. 
Bunlar başdönme- 
sine, mide bulantısı
na ve bayılmaya 
sebep olabilir. Bu da 
size ve bebeğinize 
zarar verebilir.
Aşırı ısınma 
Küveti doldurup 
sıcak bir banyo 
almak, ya da saunaya 
gitmek vücudunuza 
verilecek en iyi ödül 
gibi görünebilir ama 
vücut ısınızın 
yükselmesi -özellikle 
de ilk üç ayda-, 
doğum kusuru riskini 
büyük ölçüde artırır. 
İlık bir banyonunsa 
sakıncası yoktur. 
Çok sıcak ve nemli 
havalarda 
yapacağınız egzersiz 
de vücut ısınızın art
masına sebep ola
bilir. Bu nedenle spor 
yaparken, spor 
öncesinde, sırasında 
ve sonrasında bol 
miktarda su içtiğiniz
den emin olun.
Eğer ısındığınızı 
hissederseniz 5 ila 
10 dakika ara verin. 
KURŞUN 
Araştırmalar, kurşun 
metaline maruz 
kalmanın; düşük, 
erken doğum, vücut 
ağırlığının düşük 
olması ve çocuklarda 
zihni ve davranış 
bozukluklarına neden 
olduğunu gösteriyor. 
Bu zehirli metalin 
kalıntıları pek çok 
yerde bulunabilir: 
Mesela musluk 
suyunda ve hatta 
kalsiyum 
takviyelerinde.
Ayrıca evinizin duvar
larındaki boyalar 
dökülüyorsa, gene 
kurşunla karşı 
karşıyasınız demektir.

Kalsiyum tabletlerini 
kullanırken de 
doktorunuza danışın. 
Oral seksten 
tamamen vazgeçmek 
zorunda değilsiniz. 
Hele de 
hamileliğinizin 
son üç ayında 
vücudunuz size fazla 
aktif olma fırsatı 
vermezken. Ancak 
eşiniz size orak seks 
uyguluyorsa, dikkat 
etmesi gereken şey, 
vajinanın içine doğru 
nefesini üflememe- 
sidir. Gebelik 
esnasında damar
larınız genişler ve her 
ne kadar bu risk çok 
düşük olsa da, ölüm
cül bir hava kabarcığı 
kan dolaşımınıza 
sızabilir.
İLAÇLAR 
Sırtınız ağrıyor, mi 
deniz ekşiyor, ya da 
bulantınız var. Hiç 
ilaç almayacak 
mısınız yani?
Kullanabileceğiniz 
ilaçlar elbette olacak. 
Ancak aspirin gibi 
bazı ilaçlar bebeğ 
için problem yarata
cağından, dok
torunuza danışmadan 
asla ilaç kullanmayın. 
Eğer bir ilacı kullan
mıyorsanız, o size 
bu ilacın bir alterna- 
tivini önerebilir.
SİGARA : 
Başkasının dumanı 
Sigarayı bırakmış ola
bilirsiniz ama eşiniz, 
ya da arkadaşlarınız 
içiyorsa, bebeğiniz, 
sigarada bulunan ve 
kansere sebep olan 
43 kimyasal madde
den halen bol miktar
da alıyor demektir. 
Başkasının dumanına 
maruz kalmak, 
düşük ağırlıklı bebek 
doğurma, ani çocuk 
ölümü sendromu ve 
diğer bazı sağlık 
problemleri riskini

artırır. Bu nedenle 
kanınızda sigara 
içilmesine izine 
[vermeyin.
STRES : Ne zaman 
aşağı doğru bak
sanız, büyüyen 
kamınız, bebek doğ
duktan sonra hay
atınızın ne derece 
değişeceğini hatır
latır. Evet, bu heye
can vericidir. Ama 
aynı zamanda da son 
derece stresli. Stres, 
kan akışını etkileyen, 
dolayısıyla da kasıl
malara sebep olan 
hormonların salgılan
masına sebep olur. 
Bu da, erken doğum, 
düşük ve bebek ağır
lığının normalin altın
da olmasıyla 
sonuçlanabilir. 
Bu durumda, 
çevrenizde sizi 
destekleyen insan
ların olması, rahatla
ma teknikleri ve yoga 
gibi sporlar uygula
mak, ya da bir 
uzmana görünmek 
yararlı olabilir.
A vitamini 
Hamilelik esnasında 
yüksek dozda A vita
mini almak kalpte ve 
yüzde kusurlara 
sebep olabilir. Peki । 
ne kadar A vitamini 4 
çok fazladır?
Bazı araştırmalar, 
problemin hamile bir 
kadının günde 10 bin 
üniteden (IU) fazla A 
vitamini alması duru
munda ortaya çıka- 
cağını savunurken, 
başka bazı araştır
malar da bu rakamın < 
25 bin ve hatta 
50 bin ünite 
olduğunu iddia 
ediyor.
Bu nedenle ne kadar 
A vitamini almanız 
gerektiğini gene 
doktorunuza danış- j 
makta fayda var.
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toslat kanserine karşı
yeşil çay ve domates kullanın

Sezaryen ile doğum yapan
TÜRK erkek
lerinde görülen 
kanser türleri 
arasında üçüncü 
sırada yer alan 
prostat 
kanserinin 
tanısında geç 
kalındığı, Türk 
erkeklerinin 
yüzde 50'sine 
hastalık ileri 
evredeyken tanı 
konulduğu belirtil
erek, bu durumun 
tedaviyi olumsuz 
etkileyip ölüm oran
larını artırdığına 
dikkat çekildi. 
Kayseri Devlet 
Hastanesi Üroloji 
uzmanı Opr. Dr. 
Ömer Şimşek, 
prostat kanserinin 50 
yaş üzerindeki erkek
ler için çok önemli 

I.»bir sağlık sorunu 
olduğunu söyledi.

II Türk erkeklerinde 
♦görülen kanser tür
leri arasında üçüncü 
sırada yer alan 
prostat kanserinin, 
Amerikalı erkeklerde 
en sık görülen 
kanser türü olduğu
na işaret eden 
Şimşek, görülme 
sıklığının 70- 79 yaş

arasında yüzde 30, 
80 yaş üzerinde ise 
yüzde 67 olduğunu 
kaydetti. Türkiye'de 
hastaların yüzde 35- 
50'sine ilk tanı konul
duğunda hastalığın 
ileri evrede bulun
duğuna dikkat çeken 
Şimşek, "Çok geç 
kalınıyor. Rahatsızlık 
olduğu zaman derhal 
bir üroloji uzmanına 
başvurmak gereki 
yor. Ancak Türk 
erkekleri son çare 
olarak doktora 
başvuruyor ve bu 
durum kanser 
tedavisini olumsuz 
etkileyip, ölüm oran
larını artırıyor" dedi. 
YEŞİL ÇAY VE 
DOMATES 
Prostat kanserinin 
beslenme alışkan
lığıyla ilgisi bulun
duğunu da ifade 

eden Şimşek, 
alternatif tıp ya 
da tamamlayıcı 
tıp alanındaki 
bilgilerden 
yararlanılması 
gerektiğini 
belirti. Şimşek, 
yeşil çay 
ve domates 
tüketiminin 

prostat kanserini 
engellediğinin bilim
sel olarak kanıt
landığını anlatarak 
şöyle dedi: "Yeşil 
çayda normalde 
tükettiğimiz siyah 
çaydan on kat fazla 
kanser önleyici etken 
madde bulunmak
tadır. Ülkemizde 
çay tüketiminin 
çok olduğu 
düşünüldüğünde, 
eğer insanlar yeşil 
çay içmeye 
yöneltilirse prostat 
kanserinden korun
mada oldukça önemıT 
sonuçlar alınabilir. 
Yine günde iki 
domates yiyen erkek
lerde prostat kanseri 
daha az görülmekte
dir. İlave olarak hay
vani yağlardan ve 
özellikle kırmızı etten 
uzak durulmalıdır."

kadınlarda artış var
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'nden 
Doç. Dr. Kayıhan 
Pala'nın imzasını 
taşıyan araştırma 
sonuçları çarpıcı ve 
düşündürücü bilgiler 
içeriyor.
Anne ve bebeğin 
sağlığı açısından 
zorunlu hallerde 
hayat kurtarıcı 
olmasına karşın, 
gereksiz yere 
yapıldığında isten
meyen sonuçlara yol 
açan sezaryenle 
doğumlardaki artışın 
endişe verici boyutta 
olduğu, bu konuda 
acilen önlem alın
ması gerektiği 
bildirildi.
Uzman Dr. Kadriye 
Avcı ve Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'nden Doç. 
Dr. Kayıhan Pala'nın 
imzasını taşıyan 
bildiride, yapılan bir 
araştırmanın çarpıcı 
sonuçlarına yer veril
di. 2 bin 511 kadınla, 
görüşülen araştırma
da, sezaryenle 
doğum oranının 
yüzde 47.2 olması 
endişeyle karşılandı. 
Araştırmada,

en yüksek sezaryenle 
doğum oranı yüzde 
85.7 ile özel hastane 
ler birinci sırada yer 
alırken, bunu yüzde 
66.3 ile üniversite 
hastanesi, yüzde 
50.0'la SSK 
hastaneleri ve 
yüzde 41. ile 
doğumevi izledi. 
SON DERECE 
RİSKLİ YÖNTEM 
Uzman Dr. Kadriye 
Avcı, "Son derece 
riskli olan bu yön
tem, anne ve bebeğin 
sağlığını tehlikeye 
düşürüyor.
Sezaryenle doğum 
oranının tüm doğum

lar içindeki payının 
en fazla yüzde 15 
olması gerekirken, 
maalesef bizde bu 
oran yüzde 21'lerin 
üzerine çıktı. 
Sezaryenle doğumlar 
büyük bir ameliyatın 
bütün risklerini 
taşıyor. Bebeğin 
solunum sıkıntısı 
çekme riski normal 
doğuma göre 10 kat 
daha fazla oluyor. 
Bunların yanında bu 
bebekler anne 
sütünü daha geç 
alıyor. Anne-bebek 
arasındaki bağ daha 
geç kuruluyor.*' 
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 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 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.Savcılığı 513 10 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 51 3 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 514 17 00

HASTANELER

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

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

TAKSİLER

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 51314 25

NÖBETÇİ ECZANE

5 Ekim 2005 ÇARŞAMBA
BAYER ECZANESİ

DEMLİK

KMrfez
■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2253 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLEI< 
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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Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KAMPANYA

Süper Benzin ^4 yerine 2.69 YTL. 

Kurşunsuz Benzin ^5 yerine 2.71 YTL 
(95 Oktan)
Motorin ^0 yerine 2.06 YTL

NOT: Kampanyamız ev ve iş yerleri! 
motorin servisinde de geçerlidir j

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mey|(ii • GEMLİK TEL: (0.224) 51310 79
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri -P.p. İstasyon -KUMLA TEL: (0.224)5380386
İSTASYON 2 : Liman içi Balık Hali Kanşısj, • GEMLİK TEL: (0.224) 513 66 721



Ücretsiz seyahatte kısıtlamaya İlle olarak BURULA^?,|^raQ^jİJ^en başlandı

BursaRay’da ücretsiz seyahate kısıtlama
Eftjyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ, BursaRay ve bağlı otobüs hatlarında ücretsiz seyahat eden yolculara kısıtlama 
[getirdi. Aniden uygulamaya konan kısıtlama ile otobüs hatlarından yararlanan 11 bin kişi 7 bin kişiye indirildi. Haberi sayfa 6’da

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

Ekim 2005 Perşembe 25 YKr. (250.000 TL.)

“Öğretmenlerimiz yoksul” 
Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle 
Eğitim-Sen Bursa Şubesi tarafından 
basın toplantısı düzenlendi. Toplan 
tıda, eğitimcilerin, özlük ve sosyal 
haklarını kullanma konusunda büyük 
sıkıntılar geçtikleri belirtildi. 4’de

6 EKİM 2005 PERŞEMBE
İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAIİ YATSI
»5.33 06.58 12.59 15.11 M 20.06

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ŞJ\Îİ|?eİfiizde bulunân öğretmen ve öğrenciler için müjdeli haber

AvrupalI olmanın başlangıcı
Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen Türkiye, 

3 jünü yeni bir dönemecin başına geldi. 
. 25 AvrupalI ülkeden oluşan AB içinde tek 
ynüslüman kimliğe sahip olan Türkler’in 70 
milyonluk nüfusu ile bu birlik içine girmesi 
oldukça zor.

Türkiye’nin batı yolundaki kararlılığına 
karşın, batıkların bizleri aralarında hemen 
görmek istemedikleri bilinen bir gerçektir.

Amerika ve İngiltere gibi dünyanın süper 
güçlerinin Ortadoğu’daki çıkarları, Türkiye gibi 
nüfusunun yüzde 9O’ı müşlüman bir ülkenin 
Avrupa Birliği içinde bulunmasında büyük 
yararlar var.

Birliğin en küçük ülkesi olan Avusturya’nın 
görüşmelerin başlaması için Türkiye’nin 
önüne set koymak istemi oyunun bence bir 
parçasıydı.

Ve bu kolay aşıldı.
AKP hükümeti geçmişinde ne kadar AB’ya 

karşıysa.bugün iktidar olmanın getirdiği kon- 
jektür ile AB’ye girmemizi istiyor ve büyük 
çaba harcıyor.

Şimdi bir yolun başındayız.
Ne kadar süreceği belli olmayan görüşme 

lerden sonra Birliğin asil üyesi olabilecek 
miyiz?

Bu başlangıca iyimser bakanlar çok.
Ama Türkiye’de aydınlar, bu konuda ikiye 

bölündü.
AB’yi ısrarla savunlanlar yanında, AB’nin 

Türkiye’yi oyalayacağını ve uzun süre arasına 
da almayacağını, karşımıza ermeni, kürt 
sorunları yanında Kıbrıs sorununu da 
çıkararak, isteklerini yaptıracakalarını 
söyleyenler var.

Gerçek şu ki; müzakerelerin başlaması 
demek herşeyin güllük gülistanlık olması 
demek değildir.

AB yolunda yalnız bir süreç başlamıştır.
Bu sürecin sonu belli değildir.

. Bu süreçte, Türkler AB ülkelerinde serbest 
dolaşamayacaklar, ama onlar bizim ülkemize 
serbest girebileceklerdir.
I Gümrük serbestliğinden yararlanacaklardır. 
| Yani bir Bulgaristan ve Romanya ya bile 
vize ile gideceğiz demektir.

17 Aralık’ta müzakere için gün alanların 
Ankara da bayram havası estirmelerini unut
madık.

3 Ekim müzakerelerin başlamasının kabul 
edildiğinde bu bayram neden yaşanmadı.

Öğrenci pasoları 
Gemlik’ten verilecek

İlçemizde bulunan öğretmen ve 
öğrenciler artık Bursa’ya gitmeden 
pasolarını Gemlik’te alabilecekler. 
AKP İlçe Başkanı Enver Şahin 
yaptığı açıklamada, Gemlik’te 
bulunan BUSKİ Genel Müdürlüğü 
Gemlik Şube Müdürlüğü binasında 
paso işlemleri için bir oda tahsis 
edildiğini, BURULAŞ’tan gelen 
elemanlarca paso işlemlerinin 
Gemlik’ten yapılabileceğini söyledi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

Kredi kartlarında 
yeni düzenleme

Adalet Bakanı Cemil Çiçek, yaptığı açıkla
mada, "toplumda sosyal bir yara ve bir 
problem haline gelen" banka ve kredi kart
ları konusunda çeşitli düzenlemeler hazır
ladıklarını söyledi. Haberi sayfa 7'de

Sürücüsü uyuyan TIR, 
Gedelek Köyü girişini 
savaş alanına çevirdi
Bursa yönüne gitmekte olan Ahmet 
Çinel’in kullandığı TIR, Gedelek Köyü 
altında alabalık tesislerine girip, ortalığı 
savaş alanına çevirdi. Sayfa 5’de

Kızılay, bu yıl sıcak 
yemek dağıtamıyor 
Kızılay Gemlik Şubesi, ramazan ayında yardı
ma muhtaçlara sıcak yemek dağıtımı yapama 
yacak. Maddi sıkıntı yaşanan dernekte, yar 
dımsever vatandaşlardan destek gelmesi halin 
de yardımların yapılabileceği öğrenildi. 2'de

Marketlere geri 
dönüşüm zorunmluğu 
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire 
Başkanlığı, Bursa'daki alışveriş merkezlerinin 
müdür ve yöneticileri ile yaptığı toplantıda, 
Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği hakkında bilgi verdi. 3'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

| Buluşma

AB’nin yolları taştan..

“Adana’nın yolları taştan..
Sen çıkardın beni beni baştan..
Aman Adanalı Canım Adanalı..
Ben sana yandım güzel delikanlı..”
Dillerden düşmeyen bir Adana Türküsü..
Bizim AB süreci de o türküyü anımsatıyor.
Ama bu süreçte baştan çıkarma da var..
Baştan savma da..
Değişik bir durum yani..
Ama bizim anlı şanlı medyamızla AB’den 

medet uman politikacılarımıza bakılırsa sanki 
Avrupa Birliği’ne girdik.

Yaratılan havaya bakılırsa öyle gibi..
Türkiye bayram yapıyor.
Nedense bizim böyle bir yapımız var.
Dereyi görmeden paçaları sıvarız.
Bu AB işinde de öyle;.
Geçen yılda öyle olmamış mıydı?
3 Ekim’e gün verdiler diye AKP Genel 

Merkezi’nin önü panayır yerine dönmüştü.
O panayırda AB zaferi de sosyetik bir biçimde 

kutlanmıştı.
Yani havai fişeklerle..
Öyle de olmalı yani..
Hıristiyan kulübüne girişi dualarla kutlayacak 

değiller ya..
Benim anlamadığım bu AKP’nin tavrı..
AB’ye AKP giriyormuş gibi.
AB hikayesi aslında Türkiye’nin meselesi değil 

mi?
1963’ten bu yana devam etmiyor mu?
1963’ten bu yana Türkiye’yi idare eden 

hükümetler taş üstüne taş koymadılar mı?
2002’de iktidara gelen AKP ‘mi tüm taşları ye 

rine koydu..
Anlamadığım bir şey daha var..
Müslüman AKP’nin Hıristiyan Kulübü’ne sıkı 

sıkı sarılması..
Yoksa bizim bilmediğimiz bir rahatsızlık mı 

var?
Türkiye AB’ye girerse ya da giriyor gibi olur

sa AKP’nin sıkıntısı gidiverecek mi?
Onlar hedeflerine daha mı kolay erişecekler..
Yaşam koşulları bizi paranoyaklaştırdı.
Her atılan adımda, her yapılan girişimin altında 

buzağı arar olduk.
Nasıl olmayalım?
Biz durup dururken böyle olmadık ki?
İdareyi elinde tutanlar bizi paranoyaklaştırdı.
Şüpheci bir toplum yaptı.
İcraatı gördükçe şüpheci olmakta da haklıyız 

yani..

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

ANAP’lı gençler, 
50 aileye erzak dağıttı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Anavatan Partisi 
Gemlik İlçe Gençlik 
Kolları, Ramazan 
nedeniyle yardıma 
muhtaç ailelere 
erzak yardımında 
bulundular.
Mahalle Muhtarları

ile parti tarafından 
belirlediği 50 aileye 
evlerine giderek, 
erzaklarını teslim 
eden Anavatanlı 
gençler hayır 
duası aldılar. 
Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın, ellerinden

gelen tüm 
imkanları yardıma 
muhtaç aileler 
için kullandıklarını 
söyledi.
Parti olarak 
her yıl yapmaya 
çalıştıkları 
yardımlara 
yenilerini

eklemek istedikleri
ni belirten 
Özaydın, gençlik 
kollarında görevli 
arkadaşları ile 
birlikte ailelerin 
evlerine giderek, 
erzak torbalarını 
teslim ettiklerini 
söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Maddi gelir sıkıntısı 
yaşayan Gemlik 
Kızılay Şubesi, her 
yıl yaptığı fakirlere 
sıcak yemek 
yardımını bu yıl 
yapamıyor.
Geçen yıllardan 
kalan yemek 
borçlarını ödemekte 
zorluk çeken 
Kızılay, maddi gelir

bulamaması 
nedeniyle Ramazan 
yardımı yapamıyor. 
Hayırsever vatan
daşlardan gerekli 
yardımı alamayan 
Kızılay, Orhangazi 
Caddesi üzerinde 
bulunan yerinde her 
yıl sıcak yemek 
dağıtarak onları 
sevindiriyordu.
Kapılarını açmayan

Kızılay, maddi yemek dağıtımına
yardımın yapılması yeniden başlaya-
durumunda sıcak cağı öğrenildi.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

I 
i
I i
i
i

BAYAN HASTAYA 
BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI 
BAKICI ARANIYOR 

Yatılı olması tercih sebebidir. 
Tel: 0.224 513 17 1M
|■
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İlçemizde bulunan öğretmen ve öğrenciler için müjdeli haber

Öğrenci pasoları Gemlik'ten verilecek
İlçemizde bulunan öğretmen ve öğrenciler artık Bursa’ya gitmeden pasolarını Gemlik’te alabile
cekler. AKP İlçe Başkanı Enver Şahin yaptığı açıklamada, Gemlik’te bulunan BUSKİ Genel 
Müdürlüğü Gemlik Şube Müdürlüğü binasında paso işlemleri için bir oda tahsis edildiğini, 
BURULAŞ’tan gelen elemanlarca paso işlemlerinin Gemlik’ten yapılabileceğini söyledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

2005-2006 eğitim 
öğretim yılının 
başlamasıyla 
birlikte çözümü 
yılan hikayesine 
dönen ulaşım 
pasoları için 
müjdeli haber geldi. 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin yaptığı 
açıklamada, 
Büyükşehir 
Belediye Meclisi 

Üyesi Refik 
Yılmaz'ın yaptığı 
girişimler 
sonucunda, 
pasoların 
bugünden itibaren 
Gemlik'te bulunan 
BUSKİ İşletme 
Müdürlüğü’nde 
ayrılan yerde 
verileceğini 
söyledi.
Şahin, verdiği 
bilgide, Refik 
Yılmaz'ın kısa adı 
BURULAŞ olan 
(Bursa Ulaşım- 
Toplu Taşıma 
İşletmesi ile 
yaptığı 
görüşmelerin 
olumlu geçtiği 
ve BUSKİ Genel 
Müdürlüğü 
ile de yapılan 

anlaşma ile İşletme 
binasında bir oda 
tahsis edildiğini 
bildirdi.
Gemlik'te 
bulunan yaklaşık 
17 bin öğretmen ile 
öğlencileri yakın
dan ilgilendiren 
paso işlemleri 
BURULAŞ’tan 
gelen eleman ile 
alınarak, Bursa'da 
onaylanıp bir 
gün arayla 

tekrar Gemlik'e 
getirileceğini 
söyleyen Şahin, 
verilecek pasoların 
hem Gemlik hem 
de Büyükşehir 
sınırları içinde 
kullanılacağını 
söyledi.
Bursa Şehreküstü 
İstasyonu 
yanında bulunan 
Kişiselleştirme 
Bürosuna 
öğrencilerin 
gitmelerine gerek 
kalmadan 
BUSKİ İşletme 
binasına gelecek 
elamanlarca 
paso işlemlerinin 
yapılacak olması 
öğrenci ve 
öğretmenlere 
büyük kolaylık

getirecek.
Paso için ilk 
kez başvuruda 
bulunacaklar 
öğrenciler için 
ücret 15,00 YTL 
öğretmenler için de 
20,00 YTL olaraâ : 
belirlenirken, daha 
önce pasosu olan 
öğrenciler 
10,00 YTL 
öğretmenler ise 
15,00 YTL 
ödeyecekler.

AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 

Şahin yaptığı 
açıklamada, 

öğretmen ve 
öğrencilerin 

Bursa’ya 
gitmesine gerek 

kalmadan 
pasolarını 

Gemlik’ten 
alabileceklerini 

söyledi.

Marketlere geri dönüşüm zorunluluğu
Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma Daire 
Başkanlığı, Bursa'da ki 
alışveriş merkezlerinin 
müdür ve yöneticilerini 
Ambalaj ve Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği hakkında 
bilgilendirdi.
Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma Daire 
Başkanı Yaşar Dursun 
Ay, hammadde ve 
enerjinin sınırsızca 
israf edildiği günümüz 
de, geri dönüşümün 
önemine dikkat çekti. 
BUSKİ Toplantı 
Salonu'nda gerçek

leşen toplantıda 
alışveriş merkezlerinin 
yöneticilerine seslenen 
Ay, nüfus artışı, sana 
yileşme, dolayısıyla 
kentleşme sürecinin 
hızlanmasıyla katı 
atıkların doğaya olan 
olumsuz etkilerinin, 
bugün dünyayı ve 
ülkemizi önemli bir 
çevre problemiyle 
karşı karşıya getirdiği
ni belirtti. Katı atık 
miktarlarındaki bu 
büyük artışın, aynı 
zamanda doğal kay
nakların, hammadde 
ve enerjinin de

sınırsızca israf edildiği 
anlamına geldiğini 
söyleyen Ay, "Özellikle 
20. yüzyılın ikinci 
yarısında bu sorunlar 
tüm dünya genelinde 
ciddi boyutlara vardı. 
Acil ve kalıcı önlemlere 
gerek duyulmaktadır. 
Çevre sorunlan ile ilgili 
olarak çağdaş toplum- 
ların geliştirdi ği en 
etkin yaklaşım yeniden 
kazanım (recyling) 
olmuştur. Öyle ki bu 
akım gönüllü uygula
malardan zorunlu 
düzenlemelere çevrile 
rek bugün diğer ülke 

lerde yeni bir yaşam 
biçimi haline gelmiş, 
toplum yaşamında 
devrim sayılabilecek 
bir olguya 
dönüşmüştür" dedi. 
Bugün kentimizde 
olduğu gibi başka 
illerde de gönüllü 
uygulamalarla 
sürdürülen kaynakta 
ayırım ve geri kaza mm 
çalışmalarının Ambalaj 
ve Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği 
ile yasal bir zorunluluk 
haline getirildiğini 
belirten Ay, atıkların 
kaynaktan yani ev, 

işyeri, okul, ticaret 
hane, alışveriş merke 
zi, sanayi bölgelerin 
den ayrı olarak topla
narak yeniden kazanım 
sürecine döndürülme 
sinin esas alındığını 
ifade etti.
200 metrekareden 
büyük kapalı alana sa 
hip toptan veya perak
ende olarak ambalajlı 
ürünlerin satışını 
yapan mağaza, süper
market, hipermarket, 
alışveriş merkezleri 
satış noktalarının 
Ambalaj ve Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği ile verilen 
yükümlülükleri gereği 
dikkat edilmesi 
gereken bazı hususlar 

olduğunu anlatan 
Yaşar Dursun Ay, 
"Ambalaj atıklarının 
geri kazanılmasını 
sağlamak için atıkların 
son tüketiciden ayrı 
toplanmasını ve 
türlerine göre tasnifini 
sağlamak üzere topla
ma noktaları oluştur
makla, oluşan tüm 
ambalaj atıklarının 
(cam, kağıt, karton, 
metal, naylon, 
plastik ambalajlar) 
geri kazanımı sağla
mak üzere belediyelere 
iletmek zorundadır. 
Ayrıca bu konuda 
vatandaşlarımıza 
da büyük sorumluluk
lar düşmektedir" 
dedi.
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MHP İlçe Başkanı Mehmet Kayaöğlu, Ankara’da yapılan mitingi değerlendirdi

“Görünen köy kılavuz istemez”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaöğlu, düzen
lediği basın toplan
tısında geçtiğimiz 
Pazar günü 
Ankara'da yapılan 
mitingi değerlendirdi. 
Son günlerde 
ülkemizi içerde ve 
dışarda yakından 
ilgilendiren sıcak 
gelişmeler yaşandığı
na dikkat çeken 
Kayaöğlu, Ankara 
Tandoğan Meydanını 
dolduran binlerce 
insanın teslimiyetçi 
AKP hükümeti ile 
yerli ve yabancı 
işbirlikçilerine 
gerekli mesajı açıkça 
verdiğini söyledi. 
"Görünen köy kılavuz 
istemez" görün
tüsüyle binlerce 
insanın Türkiye'nin 
sahipsiz olmadığını, 
Türk Milletinin

ENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

* İP Ağ
* Fanya
* Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri 

Sandal Malzemeleri
Kürek

* Çapa 
s Macun
s Galvenizli çivi 

TMC sintine pompası

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

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

Devletine, vatanına, 
bayrağına ve 
başkentine sahip 
çıkmaya hazır 
olduğunu bir kez 
daha gözler önüne 
serdiğini söyledi. 
AKP Hükümetinin 
alternatifsiz 
olmadığının da altının 
çizildiği mitingde 
Türk milletinin kendi 
sinesinden iktidar 
alternatifini de 
çıkarma gücüne 
sahip olduğu 
kararlılığının 
gösterildiğini 
ifade etti.
Türk milliyetçilerinin 
önderliğinde Türk 
Milletinin yüksek 
teveccühüyle 
gerçekleşen açık 
hava toplantısında 
MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli'nin 
samimi uyarılarını 
teslimiyetçi AKP 
hükümetinin görmez
den gelerek 17 Aralık

belgesinden daha 
ağır şartlar içeren 
belgeye 3 Ekim'de 
imza koymuş ve Türk 
Milletine yaptığı 
ihaneti saklamak ve 
toplumu yanıltmak 
içinde MHP'ye iftiralar 
atıldığını ileri süren 
Kayaöğlu, "3 Ağustos 
2002 de terör savaş 
ve yakın savaş 

suçlarından idam 
cezası kaldırılmış ve 
bu yasaya MHP hariç 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Genel 
Başkanlığını yaptığı 
AKP'li 20 vekil ve 
diğer mecliste 
bulunan partiler 
oy vermiştir. Bölücü 
başının idamını 
kaldırmak için birbir- 
ieriyle adeta yarış 
yapanların MHP'ye 
söyleyebileceği 
hiçbir söz yoktur. 
MHP neye niçin imza 
attığını bilen ve attığı 
imzanın da sonuna 
kadar arkasında bulu-

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle Eğitim-Sen 
Bursa Şubesi tarafından basın toplantısı düzenlendi 

“Öğretmenlerimiz yoksul”
Eğitim-Sen Bursa 
Şube Başkanı 
Kemalettin Yıldız, 
5 Ekim Dünya 
Öğretmenler Günü'n 
de öğretmenlerin 
halen yoksulluk 
kıskacından kurtula
madığını söyledi. 
Başkan Yıldız, 
Çağdaş Gazeteciler 
Derneği Bursa 
Şubesi'nde dün 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
eğitim ve bilim 
çalışanlarının 
5 Ekim Dünya 
Öğretmenler 
Günü'nü 
kutladı. Yıldız, 
Türkiye'de çalışan 
öğretmenlerin 
sürekli ekonomik, 
demokratik ve 
mesleki sorunlarla 

nan bir harekettir.
Hiç kimse kendi 
beceriksizliğini 
MHP'ye iftira atarak 
kapamaya kalkmasın. 
Bunun hesabı 
mutlaka sorulur. 
AKP hükümetinin 
yaptığı uygulamalara 
bakıldığında adın 
adım Lozan'ın yerine 
Sevr'i getirdikleri
AB 'nin kabul 
edilemez taleplerini 
bile rahatlıkla 
kabul ettikleri 
aşikardır.
Buradan ben siyasi 
hayatı boyunca 
hiçbir zaman dürüst

karşılaştığını 
savunarak, buna 
karşın sendikaların da 
"nitelikli eğitim için, 
nitelikli öğretmen" . 
anlayışını benim 
sediğini söyledi.
Eğitimcilerin, özlük 
ve sosyal haklarını 
kullanma konusunda 
büyük sıkıntılar çek
tiğine işaret eden 
Yıldız, "Sürgünler, 
keyfi atamalar, 
norm kadro uygula
ması, 'apolet' yasası 
gibi düzenlemeler, 
yaşanan sorunları 
daha da arttırdı. 
Yoksulluk sınırı 
altındaki öğretmen
lerin, diğer ülkeler 
deki meslektaşları ile 
arasındaki sosyo
ekonomik uçurum 
giderek büyüyor"

davranmayanları 
dürüstlük gibi 
bilmedikleri 
bir vasfa davet 
etmeyeceğim. 
Fakat yaptıkları 
her şeyi milletimize 
tüm çıplaklığıyla 
anlatmaya devam 
edeceğiz." dedi. 
AKP hükümetinin 
artık ömrünü 
tamamladığını 
belirterek, uzatmaları 
oynadığını ileri süren 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaöğlu, 
"Ülkeyi yönetecek 
beceri ve güçlerinin 
de olmadığı ortadadır. 
Tandoğan'dan 
doğan güneş adım 
adım tüm yurdumuzu 
aydınlatacak 
Mübarek Ramazan 
ayında da Yüce 
Allah'ın yardımıyla 
bütün Türk 
Milliyetçileri bir 
araya gelerek 
Büyük Türk Milletinin
sarsılmaz desteğini 
de arkasına alarak 
Milliyetçi Hareket 
Partisi'nin iktidarında 
aydınlık ve 
bağımsız yarınlara 
bayrak açılacaktır" 
şeklinde konuştu.

dedi. Şube Müdürü 
Yıldız, Milli Eğitim 
Bakanhğı'nca uygu
lanacak "öğretmenleri 
performanslarına göre 
derecelendirme" sis
teminin de, sorunlara 
çözüm getirmeyeceği* 
ni ileri sürdü. Sendika 
olarak, "kariyer 
sınavı"nın öğretmen
lik mesleği, eğitim 
bilimi ve örgütlenme 
kültürü ile bağdaş
madığını savunan 
Yıldız, çalışma banşı 
m da bozacağını iddia 
etti. Yıldız, "Bursa'da 
Eğitim ve Eğitimci I 
lerin Durumu" adında' 
yeni bir rapor hazır
ladıklarını da belirte 
rek, eğitimdeki sorun
ları saptarken bu J 
raporun büyük fayda 
getireceğini belirtti
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Festival sahnesini yükseltme 
çalışmaları devam ediyor

Seyfettin SEKERSÖZ 

Alçak olması 
nedeniyle, 
vatandaşlar 
tarafından 
sahnenin 
görülmemesi 
üzerine İskele 
Meydam’ndaki 
Festival alanı 
sahnesinde 
yükseltme 
çalışmaları 
sürüyor.
Sahne üzerindeki 
beton tamamen 
kaldırılarak, 
içi temizlenen 
alan 50 santim 
daha yükseltilerek, 

Sürücüsü uyuyan TIR, 
Gedelek Köyü girişini 
savaş alanına çevirdi

Orhangazi Gedelek 
Köyü altında, 
sürücünün uyuması 
sonucu yoldan çıkan 
TIR, köy girişindeki 
alabalık tesislerinin 
önünü savaş 
alanına çevirdi.
Kaza dün sabah saat 
08.00 sıralarında 
Gedelek Köyü altı 
mevkiinde 
meydana geldi. 
Alınan bilgilere 
göre Bursa 
yönüne gitmekte 
olan 41 LY 494 
plakalı TIR 
sürücüsü Ahmet 
Çinel, seyir

halindeyken uyudu. 
Kontrolden çıkan 
TIR, köy altındaki 
alabalık tesislerinin 
tabelalarını ve 
önündeki ağaçları 
yerle bir etti.
Yoldan çıktıktan 
sonra ağaçlara 
çarparak durabilen 
aracın sürücüsü 
Ahmet Çinel (25) 
bir süre kazanın 
şokunu üzerinden 
atamadı.
Kaza sırasında 
tesislerde bulunan
lar ise korkulu 
anlar yaşadıklarını 
söyledi. BHA

konserlerde 
halkın daha 
iyi izlemesi 
sağlanacak. 
Hem yüksek

tinin 
fini 
ık 
t 
"inda

ra 
ir"

hem de içinin kullanılacak olan sandalyeler konu-
boşluğu nedeniyle, sahneye, larak muhafaza
depo olarak halkın oturacağı edilecek.

Orhangazi’ye 
336 konut 

daha yapılıyor

Çöp konteynerleri yenileniyor
Sen 
idi

dürü 
itim 
uygu- 
tmenleı 
ma gör! 
e" sis- 
runlara 
îyeceğl 
Sendik! 
jr 
etmen- 
jitim I 
tlenmel 
Jdaş- | 
man 
a barışıl 
jını iddia 
ursa'da 
timci I 
" adınd< 
’ hazır* I 
belirte I 
ki sorul 
ı bu 
Jk fayda 
belirtti I

Seyfettin SEKERSÖZ

İlçemizin çeşitli 
yerlerinde 
bulunan eski 
çöp konteynerları 
yenileniyor.
Temizlik firması 
Gintem A.Ş.'nin 
Konya'da 
yaptırdığı yeni 
konteynerleri 
Belediye Başkanı 
Mehmet 
Turgut'da beğendi. 
5 çöp toplama 
aracı ile 
15 temizlik 
elemanının 
görev yaptığı 
Gintem firması 
ilçede bulunan 
yaklaşık 
1000 adet çöp 
konteynerinde 
biriken çöpleri 
toplayarak ilçeyi

temizlemeye 
çalışıyor.
Ayakla basılarak 
açılan kapaklı 
çöp konteynerlerinin

yaklaşık 750 
kiloluk hacme 
sahip olduğunu 
söyleyen 
Başkan Turgut,

yeni 
konteynerlerin 
paslanmaz 
galvanizden 
yapıldığını söyledi.

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi (TOKİ) 
tarafından 
Orhangazi'de yapımı 
süren ve satışa 
sunulan 260 konutun 
dışında 336 daire 
daha yapılacak. 
Geçtiğimiz günlerde 
konuyla ilgili 
görüşmeler yapmak 
üzere Ankara'ya 
giden Orhangazi 
Belediye Başkanı 
Korkusuz, 84 adet 
134,74 metrekare 
D tipi, 252 adet de 
84,63 metrekare 
F tipi konut 
yapılması karar
laştırıldığını söyledi. 
Başkan Yusuf 
Korkusuz, yeni 
yapılacak olan 
konutlar için sürecin 
yarından itibaren 
başlayacağını 
söyledi.
Korkusuz sürecin 
başlaması ile birlikte 
ise arsa teslimi ve 
ihale sonrasında

dairelerin yine 
1 yıl içinde hak 
sahiplerine teslim 
edileceğini açıkladı. 
Diğer yandan yapıla
cak olan 336 adet 
yeni konut için fiyat
ların daha da makul 
olacağını ve özellikle 
252 adet olarak 
yapılacak olan 
F tipi konutların orta 
sınıf vatandaşlar için 
uygun olacağı 
belirtildi.
Belediye Başkanı 
Yusuf Korkusuz, 
TOKİ'nin Bursa 
genelinde Hasanağa 
ve Kayapa ile 
birlikte yalnızca 
Orhangazi'de konut 
inşa ettiğini 
belirterek, "Sosyal 
belediyecilik anlayışı 
içinde Orhangazi'de 
hayata geçirdiğimiz 
bir çok projeyle 
birlikte TOKİ projesi 
de bizim için son 
derece önemlidir. ” 
dedi. BHA

SATILIK BAHÇELİ €V
Katırlı köyü girişinde 
1137 m2 yola cepheli 

bahçesinde meyve ağaçları 
bulunan bahçeli ev 
sahibinden satılıktır

0.532. 384 40 89
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BursaRay’da ücretsiz 
seyahate kısıtlama 

BursaRay'dan ve bağlı otobüs hatlarından ücretsiz 
yararlanan 11 bin kişiden yaklaşık 7 binini tırpanladı.

Büyükşehir 
Belediyesi'nin ulaşım 
şirketi BURULAŞ, 
BursaRay ve bağlı 
otobüs hatlarında 
ücretsiz seyahat eden 
yolculara kısıtlama 
getirdi. Dün aniden 
uygulamaya konulan 
kısıtlama başta 
belediye personeli 
olmak üzere, ücretsiz 
seyahat eden yolcular 
arasında tepkiye 
neden oldu. 
Uygulamaya ilişkin 
bilgi veren BURULAŞ 
Genel Müdürü Ali 
Kaya, kimlerin kamu 
araçlarından ücretsiz 
faydalanabilecek
lerinin kanunla 
belirlendiğini anımsat
tı. Bursa'da BursaRay 
ve bağlı hatlarda 
ücretsiz seyahat 
eden 11 bin kişi 

olduğuna dikkati 
çeken Kaya, bunların 
BURULAŞ'a 
maliyetinin ise 2.5 
milyon YTL'yi bul
duğunu kaydetti. 
Ücretsiz seyahatte 
kısıtlamaya ilk olarak 
BURULAŞ personelin
den başladığının altını 
çizen Kaya, kuruluşta 
çalışan 260 kişiye 
genelge yayınladığını 
ve 1 Haziran'dan 
itibaren görevliler 
hariç hiçbir personelin 
BursaRay'ı ücretsiz 
kullanamadığını 
söyledi.
Alışkanlık değişecek 
Uygulamanın aniden 
başlatılmasına gelen 
tepkileri de 
değerlendiren Kaya, 
"Geçmişte bir alışkan
lık edinilmiş. Biz 
Bursa'ya hizmet adına 

bu alışkanlığa son 
veriyoruz. Uygulamayı 
5 Ekim'de başlattık
larını, ancak daha 
önce ücretsiz seyahat 
edenlerin kartlarını 
edinebilmesi için 
10 Eki m'e kadar 
yumuşak bir geçiş 
yapacağız. Polis ve 
zabıta personeline 
serbest geçişte 
kullanacakları 
kişiselleştirilmiş 
kartlarını dağıttık.
1 Kasım'dan sonra ise 
hiç kimse BursaRay'a 
kişiselleştirilmiş kartı 
ya da manyetik 
Bukart'ı olmadan bine- 
meyecek" dedi.
BURULAŞ Genel 
Müdürü Kaya, kısıtla
manın tam olarak 
uygulanmasının ardın
dan BursaRay ile 
ücretsiz seyahat 

edecek yolcu 
sayısının 2 bin 500 ila 
3 bin 500 dolayına 
ineceğini vurguladı. 
Vatandaş tepkili 
Öte yandan başta 
belediye personeli 
olmak üzere 
BursaRay ve bağlı 
otobüs hatlarında 
ücretsiz seyahat eden 
yolcular uygulamanın 
duyurulmadan 
başlatılmasına tepki 
gösterdi. Belediye 
personeli ve 
görevlilerin, ücretsiz 
kullandığı BursaRay 
ile otobüslere 
getirilen kısıtla manın, 
manyetik Bukart'ın 
özel halk otobüs
lerinde geçerli 
olmasının ardından 
yapılması ise kafalar
da soru işaretlerine 
neden oldu. BHA

Tiyatroda 
barış rüzgarları 

esiyor
Bursa'da 5 gündür devam eden 

10. Uluslararası Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Festivali'ne katılan 9'u yabancı 
13 topluluğun şehrin muhtelif yerlerindeki 

gösterilerinde barış rüzgarları esiyor.
BKSTV'nın ASSITEJ 
(Dünya Çocuk Ve 
Gençlik Tiyatroları 
Birliği) Türkiye 
Temsilciliği ile ortak
laşa düzenlediği 
“Uluslararası Bursa 
Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları 
Festivali”ne 
Türkiye’nin yanı sıra 
Danimarka, Kıbrıs 
Rum Kesimi, Fransa, 
Almanya, Cezayir, 
İsviçre, Hollanda ve 
İsrail toplulukları 
katıldı.
Türkiye'nin en uzun 
soluklu çocuk ve 
gençlik tiyatroları 
olma özelliğini 
taşıyan etkinlikte

Kıbrıs Rum kesimi 
adına sahne alan Ti 
yatro Antidote, sah
neledikleri The Little 
Man is Best Friend ( 
Küçük adamın en iyi 
arkadaşı) oyunla bir 
taraftan güldürürken, 
diğer yandan kötü 
arkadaşlığın ne kadar 
zararlı olduğunu da 
anlattı. İngiliz, Rus, 
Türk, Yunan ve Kıbrıs 
lı oyunculardan olu 
şan Kıbrıs Rum kesi
mini temsil eden top 
luluk sanatın evren 
selliğine vurgu yapa 
rak, sanatın tüm so 
runların çözümü için 
bir anahtar olabile
ceğini gösterdi. BHA

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve 
EKONOMİK DAVETİYELERİ 
EN UYGUN FİYATLARLA ...

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR
Renkli, siyah beyaz her türlü 

baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür 

Kartvizit & Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 
Katalog basımı

32 YILLIK T€CftUB€MIZ IL€ HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/8 GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Kredi kartlarında yeni düzenleme
Adalet Bakanı Cemil 
Çiçek, banka kart
larının bir sosyal 
problem haline 
geldiğini belirterek bu 
konuyla ilgili'hazır
lanan yasa tasarısının 
Bakanlar Kurulu'nda 
■imzaya açıldığını 
.bildirdi.
:Çiçek, Bakanlar 
Kurulu toplantısının 
ardından yaptığı açık
lamada, "toplumda 
sosyal bir yara ve bir 
problem haline gelen" 
banka vekredi kartları 
konusunda çeşitli 
düzenlemeler hazıı- 
ladıklarını söyledi. 
Konunun 1993 yılın
dan, bugüne değin 
çeşitli defalar 
Türkiye’nin gündem
ine gelmesine karşın 
geçen 12 yıllık sürede 
derli toplu bir düzen
leme yapılmadığını 
ifade eden Çiçek, bu 
sürede kart kul
lanımında ciddi 
artışlar yaşandığını 
kaydetti..2000 yılında 
kredi kartı sayısının 
13 milyon 408 bin,

‘Lonqwanq'’ tayfunu Çin’de 65 can aldı
Saatte 227 kilometre 
hızla esen 
"Longvvang" (Ejderha 
Kral) tayfunu,Tayvan’ı 
vurduktan^sonra, 
Çin'in güney eyalet
lerinden Fujivan'da 
ciddi felaketlere 
yokaçtı.
Ölü sayısı 65'e 
ulaşırken, tayfun 
nedeniyle hava ve 
demiryolu ulaşımında 
aksam ala r mey dan a 
geldi.Tayvan Ulusal 
İtfaiye İdaresi yet 
kilileri, kırılan 
camların insanların 
yaralanmasına neden 
olduğunu, doğudaki 
Hualien kentinde 4 
evin ve bir üniversite 
yurdunun çatısının 
uçtuğunu ve 500 bin 
evin elektrik kesin
tisinden etkilendiğini 
söyledi.'Güney 
Amerika ziyaretinden

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

SİİİU OKUYUN OKUTUN ■■i BÜKLÜK SİVAS! GAZETE

banka kartı sayısının 
29 milyon 560 bin 
olduğunu anlatan 
Çiçek, 2004 yılı sonu 
itibarıyla kredi kartı 
sayısının 26 milyon 
681 bin, banka kartı 
sayısının ise-43 mil 
yonu geçtiğini bildirdi.
Kredi kartının vatan

daşlar tarafından hem 
bir ödeme enstrümanı 
hem de kredi unsuru 
olarak kullanıldığına 
işaret eden 
Çiçek, bunun 
beraberinde bir 
çok problemi de 
getirdiğinisöyledi. 
Kredi kartları ile 
ilgili uygulama fark
lılıkları olduğunu 
anlatan Bakan 
Çiçek, bankaların 
faiz oranının, başlat

dönen Devlet Başkanı 
Chen Shui-Bian'ı 
taşıyan uçağın, 
tayfun nedeniyle 
Endonezya'nın Bali 
Adası'na inmek zorun
da kaldığı belirtildi. 
Fujivan eyaletinde 
iskelelere yanaşmış 
teknelerdeki 200 
binden fazla kişi 
tahliye edilirken, tay- 
funun yarın da Fujian 

»ve güneydeki
Guandong eyaletinde 

tıkları tarihin ve faiz 
lere uyguladıkları 
tutarların farklı 
olduğunu belirterek 
bu sebeple çeşitli 
şikayetler 
oluştuğunu belirtti. 
Hükümet olarak uygu
lama farklılıklarını 
ortadan kaldırmak, 
keyfi uygulamalar 
varsa buna bir çeki 
düzen vermek ve bir 
sosyal problem haline 
gelen konuyu bir 
çerçeve yasa ile 
düzenlemek gerektiği
ni belirten Cemil 
Çiçek, konuyla ilgili 
olarak üzerinde uzun 
süredir çalışılan 
tasarının imzaya 
açıldığını ve kısa bir. 
sürede IBMM'ye 
getirileceğini belirtti.

yağışlara yol açacağı 
belirt ildi.~Fujian'ın 
Xiamen kenti ve civar 
adalardaki düzenli 
feribot seferlerinin 
iptal edildiği, Fujian 
eyaletinde balıkçı 
teknelerinin limana 
dönmesi çağrısı 
yapıldığı duyuruldu. 
2001 yılında 
Tayvan'da Toraji 
tayfunu 200, Nari 
Tayfunu da 100 can 
almıştı.

Tarımda AB hazırlığı
Avrupa Birliği'ne (AB) 
uyum amacıyla tarım 
konusundaki müza 
kerelerin sürdürülme
si amacıyla, 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nda, 
Müsteşar Yardımcısı 
Nebi Çelik başkan
lığında 5 kişilik bir 
ekip oluşturuldu. 
Ancak, tarımda müza
kerelerin sağlıklı 
yürütülebilmesi için 
öncelikle Türkiye'deki 
tarım istatistiklerinin 
ve kayıtlarının güve
nilir hale getirilmesi 
gerekiyor.
AB ile tarım alanında, 
tarım ve kırsal kalkın
ma, veterinerlik, 
bitki sağlığı ve gıda, 
balıkçılık ve malların 
serbest dolaşımı 
başlıkları altında 
yürütülecek uyum 
süreci sonunda, 
Türkiye'nin bu alanda
ki mevzuatın tamamını 
üstlenmesi gerekecek. 
AB ile tarım müza 
kerelerinin tarım ve 
kırsal kalkınma 
konusunda, 5 Aralık 
'tan itibaren başlaması 
öngörülü yor. 
Brüksel'deki Türkiye 
temsilciği, bu kapsam
da, AB'nin, Aralık 
ayının ilk haftasında, 
Türk tarafına konuyla 
ilgili mevzuata ilişkin 
ayrıntılı bilgi ver
mesinin beklendiğini, 
ardından 2006 yılı 
Ocak ayından itibaren 
de mevzuat tara
masının gerçek 
leştirileceğini bildirdi. 
Verilen bilgiye göre,

“10 yılda 388 milyon 
insan ölecek”

Dünya Sağlık Örgütü 
(DŞÖ), 10 yıl içinde 
kalp hastalığı, kanser 
ya da. şeker hastalığı 
gibi bulaşıcı olmayan 
hastalıklardan 
388 milyon kişinin 
öleceğini tahmin 
etti. Kronik hastalık
lardan ölümleri 
10 yılda yüzde 
2 oranında azaltmanın 
amaçlandığının altını 
çizen DSÖ'ye göre, 
28 milyonu düşük 
ve orta gelirli ülke 
lerde olmak üzere 
36 milyon insanın 
hayatı basit ve ucuz

müzakerelerin sağlıklı 
yürütülmesi açısın
dan, Türkiye'deki 
tarımla ilgili kayıt ve 
verilerin gerçekçi 
olması büyük önem 
taşıyor. AB'nin 45 
yıllık tecrübe ve 
birikimiyle biçimlenen 
Ortak Tarım Politikası 
(OTP), veterinerlik ve 
bitki sağlığı, gıda 
güvenliği gibi konu
ların yanında, tarımsal 
ürünlerin pazarlan- 
ması ve piyasaların 
düzenlenmesi ile ilgili 
kuralları gösteriyor. 
OTP mekanizması, 
üretim alanlarının, 
üreticilerin, işlet
melerin, ürünlerin ve 
hayvanların kayıt altı
na alınmasına ilişkin 
sistemleri de kapsıyor. 
Bu veriler, AB'de 
desteklerin dağıtımın
da esas teşkil etmesi 
nedeniyle, Türkiye'nin 
de bu verileri sağlıklı 
hale getirmesi 
gerekiyor.
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığından "AB'ye 
uyumun tarım 
sektörüne etkileri" 
konusunda verilen 

müdahalelerle 
kurtarılabilir.
DSÖ, kalp hastalıkları, 
inme ve şeker 
hastalığı gibi 
vakaların yüzde 
80'inin, bu hastalık

bilgide, AB'ye katılım 
sürecinin her iki 
tarafın da yüzde 100 
kazanacağı bir süreç 
olmadığı vurgu
lanırken, şöyle denil
di: "AB üyeliğinin 
Türk tarım sektörü 
üzerindeki etkileri 
bakımından toz 
pembe bir tablo yarat
mayacağını, ancak 
uzun vadede örgütlü, 
rekabet gücü yüksek 
ve sürdürülebilir bir 
tarım sektörünün 
oluşturulması 
bakımından önemli 
katkılar sağlayacağını 
söylemek 
mümkündür.
Yani Türkiye için 
başlangıçta zor, ama 
uzun vadede tarım 
sektörünün lehine bir 
durumun çıkması 
beklenmektedir." 
Öte yandan Türkiye, 
OTP'de yapılan 
reformları da 
gözönüne alarak ilk 
defa hazırladığı 
Tarım Strateji 
Belgesi'ni 2006 yılı 
başından itibaren 
uygulamaya 
başlayacak.

ların, sağlıksız 
beslenme, hareketsiz
lik ve sigara gibi 
önemli sebeplerinin 
yok edilmesi 
halinde önlenebile
ceğine dikkati çekti.
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Konya’da çöken Zümrüt Apartmanı davasında karar

YÖK sınavsız geçiş 
diyerek oyalıyor92 cana 11 vıl ceza

2 Şubat 2004'te çökmesi sonucu 92 kişinin öldüğü 
Konya'daki Zümrüt Apartmanı davasında sonuç çıktı. 

Davada 3 sanığa toplam 11 yıl hapis cezası verildi
Konya’da, çöken 
Zümrüt Apartmanı’nın 
Fenni Mesulü Ali 
Vedat Kaya, tutuklu 
yargılandığı davada 
5 yıl hapis cezasına 
çarptırıldı. Kaya, 
cezasında yapılan 
indirimle tahliye oldu. 
Konya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki 
davanın karar duruş
masına, tutuklu 
sanık, Sermet Yapı 
Kooperatifi’nin Fenni 
Mesulü Ali Vedat 
Kaya, tutuksuz sanık
lar kooperatif muhasip 
üyesi İsmail Hakkı 
Canlıer, Zümrüt 
Apartmanı’nın proje 
sorumlusu Halil 
İbrahim EH i i ki ile 
çöken binada 
yakınlarını kaybeden 
müdahiller ve 
tarafların 
avukatları katıldı. 
Davada Ali Vedat

‘Virüsler en büyük sorun’
Nortel tarafından yap
tırılan araştırmaya 
göre, şirketler ağ 
güvenliği çözümlerini 
seçerken bilgisayar 
korsanlığı, yetkisiz 
erişim, güvenlik 
duvarı ihlalleri ve izin
siz giriş önleme gibi 
kriterlere öncelik 
veriyor.
Araştırma, Mindwave 
Research tarafından 
Nortel adına ABD, 
Kanada, İngiltere, 
Fransa, Almanya ve 
Meksika'daki küçük, 
orta ve büyük ölçekli 
işletmelerde çalışan 
800 son kullanıcı ile 
görüşülerek gerçek
leştirildi. Yapılan

KELEPİR DAİRE
Manastır’da Full Deniz Manzaralı

7. Kat, Kalorifer + Asansörlü 
152 m2, 3+1, Çift Cephe 

0.532 496 52 96

Kaya, TCK’nın 383. 
maddesi gereğince 
"dikkatsizlik ve tedbir
sizlik nedeniyle ölüme 
sebebiyet vermek" 
suçundan 5 yıl hapis, 
440 YTL para cezasına 
çarptırılırken, tutuklu 
kaldığı süre göz 
önünde bulundurul
ması ve cezada 
indirime gidilmesi 
sonucu tahliye edildi. 
Mahkeme, tutuksuz 
yargılanan sanıklar
dan kooperatif 
muhasip üyesi 
İsmail Hakkı Canher’in 

çalışma, katılımcıların 
yüzde 43'ünün en çok 
bilgisayar korsan
lığından korktuğunu 
ortaya çıkardı. Diğer 
endişeler ise sırasıyla 
virüsler, solucanlar ve 
Truva atları. Son bir 
yılda katılımcıların 
yüzde 57'sinin bir 
virüs saldırısıyla 
karşılaştığının ortaya

4 yıl hapis ve 440 YTL, 
proje sorumlusu Halil 
İbrahim Elliiki’nin ise 
2 yıl hapis ve 440 YTL 
para cezasına 
çarptırılmasına karar 
verdi. Selçuklu 
Belediyesi’nde 
görevli inşaat 
teknikeri Zeynel Ünal, 
imar müdürü 
Hüseyin Çopur ve 
mimar Maide Dönmez 
birer yıl hapis, 440 
YTL para cezasına 
çarptırıldı. Belediye 
görevlilerinin cezası 
da ertelendi.

konulduğu araştırma, 
küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin 
güvenlik sorunlarının, 
daha çok uygulama 
tabanlı olduğunu gös
teriyor. Ayrıca, ağın 
virüslere karşı güven
liğini sağlamak da 
önemli bir sorun 
olarak kalmaya 
devam ediyor

Meslek liselilere yük
sek okullara sınavsız 
geçiş hakkı sağlayan 
YÖK'ün öğrencileri 
oyaladığı ortaya çıktı. 
Uygulamadan hem 
öğrenciler, hem de 
öğretmenler şikayetçi 
Yüksek Öğretim 
Kurulu'nun meslek 
liselerinden mezun 
olan öğrencilere 
yüksek okula geçiş
imkanı sağlamasının 
aldatmacadan ibaret 
olduğu ortaya çıktı. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 9 ayrı 
üniversitede gerçek
leştirdiği ankete 
katılan öğretim görev 
lileri ve öğrenciler, 
yüksekokullara 
sınavsız girişten 
memnun olmadıklarını 
ifade ettiler.
Yüksekokulların 4 yıl
lık lisans program
larının yerini tutmadığı 
görüşünü savunan 
öğrenciler, sınavsız 
girdikleri okullarda 
verilen eğitim 
kalitesinden de 
şı'kayetçil 
LİSANS EĞİTİMİ 
TALEP EDİLDİ 
Araştırma, 
YÖK'ün meslek yük
sekokullarına sınavsız 
geçişle öğrenci alın
masının dört yıllık 
fakültelere olan talebi 
azaltacağına ilişkin 
savını da çürüttü. 
"Sınavsız geçiş uygu
laması ile meslek yük
sek okullarına öğrenci 
alınması, üniver
sitelerin 4 yıllık pro
gramına olan talebin 
yerini tutar mı?" 
sorusuna öğretim 
üyelerinin 57,9'u 
"hayır" derken, yüzde 
20,2'si çekimser kaldı, 
sadece yüzde 21,8'i 
YÖK’ün görüşüne 
destek vererek, "evet" 
dedi. Öğrencilerin ise 
yüzde 49,2'si bu 
soruya hayır derken, 
yüzde 23,2'si çekimser 
kaldı. Öğrencilerin 
yüzde 27,6'si da 
sınavsız geçiş uygula

ması ile meslek yük
sek okullarına öğrenci 
alınmasının üniver
sitelerin 4 yıllık 
programına olan 
talebin yerini tuta
cağım belirtti.
Yüzde 42 okulunu 
yeterli bulmadı 
MEB, meslek yüksek 
okullarında verilen 
eğitimin yeterli olup 
olmadığını da yine 
bu okullara sorarak 
değerlendirdi.
Araştırma öğrencilerin 
de büyük bir çoğun
luğunun kendilerini bu 
okullarda iş hayatı 
için yeteri kadar 
hazırlanmadığını 
düşündüğünü ortaya 
koydu. Öğrencilerin 
yüzde 42,8 gibi büyük 
bir çoğunluğu 
okulunu yetersiz 
bulurken, yüzde 
39,5 çekimser kaldı. 

Öğretim üyelerinin 
yüzde 31,8'i bu 
okullarda verilen eğiti
mi iş hayatı için yeter
siz bulurken, yüzde 
38,1 'i çekimser kaldı. 
ÖĞRENCİLER 
SINAVSIZ GEÇİŞ 
İSTEMİYOR 
Öğretim üyelerinin 
yüzde 58,3'ü "Sınavsız 
geçiş uygulaması ile 
meslek yüksek 
okullarına öğrenci 
alınması yerinde 
verilmiş bir karar 
mıdır?" sorusuna 
olumsuz yanıt 
verirken, yüzde 14,7'si 
çekimser kaldı. 
Sınavsız geçiş kararını 
doğru bulan öğretim 
üyelerinin oranı yüzde 
27. araştırmanın 
ortaya koyduğu en

dikkat çekici sonuçlar
dan biri de, öğrenci
lerin büyük bir kıs
mının meslek yüksek 
okullarına sınavsız 
girmek istememesi 
gerçeği oldu. Öğrenci
lerin yüzde 40,8'i 
meslek yüksekokulla 
rina sınavsız geçişi 
yerinde bir karar 
olarak buldu. Yüzde 
19,8'i çekimser kalan 
öğrencilerin yüzde 
39,5'i ise okullarına 
sınavsız girmelerini 
doğru bulmadıklarını 
beyan etti.
YÖK'e gönderilecek 
Gazi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Temel Çalık'ın 
danışmanlığında, MEB 
Erkek Teknik Öğretim 
Genel Müdürü 
Hüseyin Acır tarafın
dan 1 yıllık sürede 
gerçekleştirilen çalış
mada, öğretim 
görevlilerine ve öğren
cilere "sınavsız 
geçiş"le ilgili 30 farklı 
soru yöneltildi. 
Sözkonusu araştırma 
önümüzdeki günlerde 
YÖK'e gönderilecek. 
Araştırmanın yapıldığı 
meslek yüsekokulları 
İnönü Üniversitesi 
Adıyaman MYO 
19 Mayıs Üniversitesi 
Amasya MYO 
Atatürk Üniversitesi 
Erzurum MYO 
Anadolu Üniversitesi 
Esk.Porsuk MYO 
18 Mart Üniversitesi 
Çanakkale MYO 
ODTÜ Ankara MYO 
Bahçeşehir Üniver- I 
sitesi MYO 
9 Eylül Üniversitesi 
İzmir MYO.

UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M ASFALTA 
---i CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI 
,  ÇİFTLİK, DÜKKAN VEYA YURT

YAPILABİLİR SATILIK ARSA

co Tel: (0.224) 513 96 83
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Bakanlar Kurulu’nda konuşulanlar
Bakanlar Kurulu toplan
tısı sona erdi.

- Toplantıya damga 
vuran konular: 
Avrupa Birliği, kredi 
kartları...Toplantı ile 
ilgili Hükümet Sözcüsü 
Cemil Çiçek şu 
açıklamaları yaptı: 
Bakanlar Kurulu toplan
tısı sona erdi.
Toplantıda görüşülen 
konularla ilgili Hükümet 
Sözcüsü Cemil Çiçek 
açıklama yaptı. Çiçek 
özetle şunları söyledi: 
"En önemli kararlar 58 
ve 59'uncu hükümet 
döneminde alınmıştır.
3 Ekim'e gelene kadar 
nasıl bir çalışma 
yapıldığı ortaya 
koyulmuştur. Artık 
spekülasyonlar geride 
kaldı. Türkiye artık 
kendine güveniyor. 
Geleceğe deçmişten 
daha iyi bakıyoruz. Neyi 
nasıl yapacağımızı 
biliyoruz. Türkiye, 
müzakere sürecini de 
başarıyla tamamlayıp 
tam üyelik noktasına 
gelecektir.”

Toplantıda, Abdullah 
Gül'ün, yapılan pazarlık 
ve değerlendirmeler ile 
ilgili, Ali Babacan ise 
bundan sonra yapıla
caklarla ilgili bilgi 
verdiğini ifade eden 
Cemil Çiçek, ”20 
Ekim’den itibaren 
müzakereler fiilen 
başlayacak. 26 Ekim'da 
tanıtım taramaları 
yapılacak. İlk önce 
bilim ve aralştırma 
taraması yapılacak. 
Bugünkü toplantıda Ali 
Babacan yapılanma ile 
ilgili de bilgi verdi" 
ifadelerini kullandı.
Kredi kartları konusun
da Devlet Bakanı 
Şener bilgi verdiğinide 
ifade eden Çiçek, 
"Kredi kartları konusu 
imzaya açıldı. Kredi 
kartları yaygın kul- 
lamlar çağdaş bir 
ödeme aracı olmuştur. 
Ancak bu durum bazı 
sıkıntıları da yanında 
getirmiştir. Bankaların 
kredi kartları konusun
da uygulama farklılık
ları var. Bu durum yasal

düzenlemeyi gerekli 
kılmıştır. Kredi kartları 
ile ilgili düzenlemeyi 
kısa sürede yasalaştır
mak istiyoruz." dedi. 
Tarama süreci 
konusunda geç kalınıp 
kalınmadığı ile ilgili 
soruyu cevaplayan 
Çiçek, "Bize göre geç 
kalınmış değildir. 
Gerekli hazırlıklar 
yapılmıştır. Bu konu ile 
ilgili görev yapacak 
arakadaşlar gerekli 
hazırlıklarını tamam
lamıştır. Başmüzakereci 
arkadaşımız işleri koor
dine ediyor" 
şeklinde konuştu. 
'Başmüzakerecilik 
görevini yürütecek 
Ali Babacan ekonomi

den sorumlu Devlet 
Bakanlığı görevini 
sürdürecek mi?’ 
şeklinde bir soruya 
yanıt veren Çiçek, 
"Şu an için bu tür bir 
şey sözkonusu değil. 
Arkadaşımız her iki 
görevi de başarı ile 
götürecektir." dedi. 
Müzakere süreci ile 
ilgili bir soruya da 
yanıt veren Çiçek, 
"Bu sürecin uzaması 
biraz bize, biraz da 
muhataplarımıza 
bağlı. Biz üzerimize 
düşen işleri ne kadar 
çabuk yaparsak karşı 
tarafı da sıkıştırmamız 
da o kadar 
kolay olacaktır." 
İfadelerini kuldandı.

Merkez sağda 
birleşme görüşmesi

leşmesi yönünde sık 
sık gündeme gelen 
tartışmalar yeni bir 
boyut kazandı.
Mehmet Ağar ile 
Mesut Yılmaz’ın 
görüşmesi karne 
ralara takıldı.
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül’ün AB 
ile müzakerelere 
başlamak üzere 
Lüksemburg yolunda 
olduğu saatlerde 
Ankara’da ilginç bir 
buluşma gerçekleşti. 
DYP Genel Başkam 
Mehmet Ağar ile eski 
Başbakan ve ANAP 
Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz bir araya 
geldi. Yüce Divan 
için Ankara’da bulu-
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Sheraton Oteli’nde 
gerçekleşen 
görüşme siyasi 
kulislerde, Mesut 
Yılmaz’ın aklanarak 
yeniden siyaset 
sahnesine çıkması 
planına dayalı bir 
ön görüşme olarak 
değerlendirildi. 
Merkez sağın bir
leşmesi yönünde 
sık sık gündeme 

gelen tartışmalar 
böylece yeni bir 
boyut kazandı. Kritik 
buluşma 
tespit edilirken, 
çıkışta Ağar, 
Yılmaz’la iç siyaset 
konuşmadıklarını 
söyledi.
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‘Vatikan, müzakereleri onaylamıyor1 AB: Kıbrıs'la görüşmeler to; asın
Türkiye'nin AB ile 
üyelik müzakerelerine 
başlamasının 
yankıları, İspanyol 
basınında dün de 
geniş yer aldı. Sağ 
görüşlü La Razon 
gazetesi, Vatikan'ın 
Türkiye'nin AB ile 
müzakerelere başla
masını doğru bul
madığını ileri sürdü. 
Vatikan Papalık 
Konseyi Kültür 
Bölümü Başkanı 
Kardinal Paul 
Poupard, Türkiye'de 
"Hıristiyanların 
ikinci sınıf vatandaş" 
olduğunu iddia 
ederek müzakerelerin 
başlamasını eleştirdi. 
Poupard'ın İtalyan 
La Repubblica 
gazetesine verdiği 
demeci, büyüterek 
okuyucularına 
yansıtan Ispanya'nın 
sağ görüşlü 
gazetesi La Razon, 
Vatikan'ın Türkiye'nin 
AB ile müzakerelere 
başlamasını doğru 
bulmadığını ileri 
sürdü.
Kardinal Poupard, 
"Türkiye’nin çözmesi

AB basınında bayram 
havası çabuk bitti

Türkiye’nin müza 
kerelere başlayacak 
olmasını büyük 
ölçüde olumlu 
karşılayan AB basını, 
dün Türkiye’yi 
bekleyen sıkıntıları 
dile getirdi. İşte 
Avrupa'dan günün 
manşetleri: 
GUARDIAN: 
"MUHALİFLERİN 
VETO KOZU HER 
ZAMAN SAKLI" 
İngiliz Guardian 
gazetesi, Türkiye’nin 
üyeliğine karşı olan
ların 4 Ekim gününü 
sessiz geçirdiklerinin 
altını çizdi.
Gazete, bu duruma 
gerekçe olarak da 
"Türkiye’ye karşıtı 
ülkelerin veto hakkını 
istedikleri zaman 
kullanma haklarının 
bilincinde olduk
larını" gösterdi.
Guardian gazetesi, 

Avusturya’nun,

gereken çok fazla iç 
sorunu olduğunu" 
belirterek, "Din 
özgürlüğündeki 
eksiklik ve 
Hıristiyanların ikinci 
sınıf vatandaş gibi 
tanınması, gelecekte 
AB üyesi olacak bir 
ülke için saçmalık. 
Eğer müzakerelerde 
bu konularda da bir 
anlaşma olursa mem
nun olurum. Ama bu 
anlaşma çok somut 
olmalı ve sadece 
görünüşte olmamalı" 
görüşünü savundu. 
"Türkiye He Avrupa 
arasında çok az ortak 
nokta var" diyen 
kardinal, AB'nin 
Türkiye'yi içine 
almasının "büyük 

örneğin Türkiye’de 
yargı reformunun 
tartışılacağı bir otu
rumda sergileyeceği 
benzer bir muhalif 
tutumun, bu hafta 
Lüksemburg’ta 
yaşanan krizin tekrar 
yaşanmasına neden 
olabileceğini belirtti. 
TIMES: "AVUSTURYA 
VE RUM KESİMİ’NİN 
VETO SİLAHI VAR" 
İngiliz Times gazetesi 
de müzakerelerde her 
bölümün kapanması 
sürecinde bütün AB 
ülkelerinin veto hakkı 
olduğuna dikkat 
çekti. Gazete, 
Avusturya ve Kıbrıs 
Rum Kesimi’nin bu 

hata" olacağını 
iddia etti.
Öte yandan El Pais 
gazetesi de, 
başta Fransız 
Cumhurbaşkanı 
Jacque Chirac'ın 
görüşleri olmak üzere 
AB'den gelen açıkla
malara yer vererek, 
"AB liderleri, 
Türkiye ile müza 
kerelere başlamayı 
heyecansız 
karşıladılar" ifadesini 
başlığına çıkardı. 
İspanyol gazetelerinin 
tümünde, Burak 
Delier adlı fotoğraf 
sanatçısının çektiği 
AB bayrağını çarşaf 
gibi sarmış kadının 
fotoğrafı kullanıldı.

veto silahını kullan- 
abileveğini belirtti. 
IHT: "İKİ AB LİDERİ 
KIRMIZI BAYRAK 
ÇEKTİ"
International Heral 

Tribüne gazetesi, iki 
AB ülkesinin Türkiye 
konusunda kırmızı 
bayrak çektiğini 
belirtti. Gazete, 
Avrupa Komisyonu 
Başkanı Jose Manuel 
Barroso’nun 
"Türkiye, Avrupa 
vatandaşlarının 
kalbini ve zihnin 
kazanmalı, çünkü 
Türkiye’nin üyeliğine 
karar verecek olan 
onlar" dediğin 
belirtti.

AP Başkanı 
Borrell, KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Talat ve Rum yöneti
mi lideri Tasos 
Papadopulos'a, 
Annan planı 
temelinde, Kıbrıs 
sorununa en kısa 
zamanda çözüm 
bulmak hedefiyle en 
üst düzeyde müza 
kerelere başlama 
çağrısı yaptı. 
KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Talat da Kıbrıs soru
nunun çözümü 
yönünde ortaya 
koydukları taah
hütlere bağlı olduk
larını vurgulayarak, 
"Müzakerelerin 
Annan planı 
temelinde yeniden 
başlaması ve soru
nun çözüme kavuş
turularak adanın 
yeniden birleştirilme
si için gereken her 
şeyi yapmaya 
hazırız" dedi.
Kıbrıs konusunda 
temaslarda bulun
mak amacıyla adada 
bulunan Borrell, 
Kıbrıs Rum kesi
minde yaptığı 
temasların ardından 
dün KKTC'ye geçti. 
AP Başkanı, 
temasları 
çerçevesinde ilk 
olarak KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Talat ile görüştü. 
Cumhurbaşkanlığınd 
a 1.5 saat süren 
görüşmenin ardın
dan Talat ve Borrell, 
ortak basın toplan
tısı düzenledi. 
Borrell, Avrupa 
Parlamentosu'nun

Fas’ta uçak düştü:4 ölü
Fas'ta küçük bir 
uçağın düşmesi 
sonucu 4 kişi 
hayatını kaybetti. 
Polis kaynaklarının 
bildirdiğine göre, 
PA-28 tipi küçük bir 
uçak dün Marrakesh 
kentinde dağlık bir 
alanda düştü. Atlas 
dağlarının etek
lerindeki Ansa 
köyüne yakın bir 
yerde düşen uçakta 
bulunan 3 İsviçreli 
turist ile uçağın 
pilotu hayatını

Kıbrısh Türklerle 
temas grubu oluştur
ma kararının, Avrupa 
Birliği ile Kıbrısh 
Türkler arasında 
daha iyi ilişkiler 
kurmayı amaçla 
dığını vurguladı.
Avrupa Parlamen 
tosu olarak Annan 
planını kuvvetle 
desteklemeye devam 
ettiklerini belirten
Borrell, Rumların 
planı reddet
melerinden dolayı 
hayal kırıklığı içinde 
olduklarını söyledi. 
"Annan planının 
soruna çözüm 
bulunması için hala 
en iyi temel olduğu 
nu düşündüklerini" 
ifade eden Borrell, 
Cumhurbaşkanı 
Talat ile Rum yöneti
mi lideri Tasos 
Papadopulos'a, bu 
temelde Kıbrıs 
sorununa en kısa 
zamanda çözüm 
bulunması hedefiyle 
en üst düzeyde 
görüşmelere 
başlamaları çağrısı 
yaptı.
KKTC 
Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali 
Talat da, Avrupa 
Parlamentosu'nun 
Kıbrısh Türklerle 
ilişki kurulması 

kaybetti.
Uçağın düşmesinden

yerinde hayatını 
kaybettiklerinin

sonra olay yerine 
varan kurtarma ekip
lerinin kazazedeleri 
hastaneye kaldırdık
ları ancak hastaneye 
vardıklarında olay 

amacıyla temas 
grubu oluşturma 
kararını selamladık
larını belirterek, 
"Avrupa 
Parlamentosu'nun 
Kıbrısh Türklerle iliş
ki kurmak için temas 
grubu oluşturması 
demokrasinin gereği 
idi, Kıbrısh Türklerin 
sesini Avrupa 
Parlamentosu'nda 
duyurması için bir 
gereklilikti ve bu 
yapıldı" dedi.
Kıbrıs sorununun 
çözümü yönünde 
ortaya koydukları 
taahhütlere bağlı 
olduklarının altını 
çizen Talat, 
"Müzakerelerin 
Annan planı 
temelinde yeniden 
başlaması ve soru
nun çözüme kavuş
turularak adanın 
yeniden birleştirilme
si için gereken her 
şeyi yapmaya 
hazırız" diye 
konuştu.
Cumhurbaşkanı 
Talat, Kıbrıs 
sorununun 
çözümlenmesiyle 
Türkiye'nin 
AB üyelik sürecinde 
varolan bütün 
engellerin de 
ortadan kalkacağını 
söyledi.

anlaşıldığı belirtildi. 
Yerel medya, uçağın 
düşmeden kısa bir * 
süre önce arıza 
sinyali verdiğini 
yazdı.
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Aybaba’dan Kartal’a ret
UEFA Kupası'ndaki 
Malmö galibiyetiyle 
kendine gelen 
Beşiktaş'ın, 
Ankaraspor Teknik 
Direktörü Samet 
Aybaba'ya teknik 
menajerlik teklif ettiği 
ortaya çıktı. 
Teknik Direktör Rıza 
Çalımbay yönetiminde 
sezona iyi bir giriş 
yapamayan 
Beşiktaş'ın Samet 
Aybaba'yı teknik 
menajerlik koltuğuna 
oturtmak istediği 
öğrenildi. 
Konuyla ilgili açıkla
malarda bulunan 
Ankaraspor Teknik 
Direktörü Samet 
Aybaba, kendisine tek
lif yapıldığını doğru
larken, Ankaraspor'u 
çalıştırdığı gerekçe
siyle bu teklifi geri 
çevirdiğini söyledi. 
Aybaba, transferlerin 
gerçekleşmesi için 
transfer dönemlerinin 
bulunduğunu 
belirterek, "Bir takımı 
çalıştırırken, bir başka 
takımın teklifini değer
lendirmek yanlış olur" 
şeklinde konuştu. 
Öte yandan, 
Ankaraspor, Turkcell

Süper Ligi'nin 9. haf
tasında karşılaşacağı 
Konyaspor maçı hazır
lıklarına başladı. ASKİ 
Spor Tesisleri'nde 
Teknik Direktör Samet 
Aybaba yönetiminde 
gerçekleştirilen 
antrenman öncesinde 
Aybaba, uzun bir süre 
futbolcularına 
Kayserispor maçında 
yaptıkları hataları 
anlattı. Yaklaşık 1.5 
saat süren çalışmada 
futbolcular düz 
koşunun ardından, 
kondisyon arttırıcı 
çalışmalar yaptı. Çalış
maya ülkesinin milli 
takımına giden 
Dragoslav Jevriç katıl
mazken, sakatlığı 
bulunan Ersen Martin 
takımdan ayrı çalıştı. 
Antrenman öncesinde 
açıklamalarda bulunan 
mavi-beyazhların 
başarılı savunma 
oyuncusu Ramazan 
Tunç, sezon başından 
bu yana istedikleri 
sonuçları alamadık
larını belirterek, 
"Ankaraspor olarak 
istikrarsız bir sezon 
geçiriyoruz. İste
diğimiz seviyeye 
henüz gelemedik. Lige

başlarken bir seri 
yakalama hedefi ile 
başladık, ancak bunu 
başaramadık.
Kayserispor maçında 
iyi oynamamıza rağ
men puan alamadık. 
Üzerimizdeki şans 
sizliği atıp, galibiyet 
serisine başlamak 
istiyoruz" dedi.
Ramazan, sezon 
başlarken önlerine 
koydukları ilk 5 
hedefinden ise 
vazgeçmediklerini 
ifade ederek, "Önemli 
olan hedef koymak 
değil, hedefe giden 
yolda birlikte hareket 
edebilmektir. Biz 
düşüncelerimizden 
sapmış değiliz ancak 
sadece düşünmek yet
miyor. Kötü oynayıp 
15-20 puanda da ola
bilirdik. Önemli olan 
hem iyi oynayıp hem 
de puanları alabilmek. 
Bundan sonraki hede
fimiz puanları almak. 
Hedeften şaşmadık. 
Sonuna kadar devam 
edeceğiz" şeklinde 
konuştu.
Ankaraspor'un tecrü
beli orta saha oyun
cusu Erman Özgür ise 
istikrarsız gidişlerine

artık son vermek iste
diklerini kaydederek, 
"Kayserispor maçında 
çok iyi bir futbol 
oynadık ama kötü 
goller yiyerek sahadan 
mağlup ayrıldık. Bu 
maçlarla istikrarsız 
gidişe son vermek 
istiyoruz. Şu an takım
ların arasında çok 
fazla bir puan farkı 
yok. Önümüzdeki 4-5 
maçta alacağımız 
puanlar hedef belir
leyici olacak. Sezona 
başlarken, (şampiyon 
oluruz ya da küme 
düşeriz) diye başla
mak çok yanlış. Ne 
kadar puan aldığınız, 
sizin hedefinizi belir
lemenizde çok önemli” 
diye konuştu.

Manisa’da Yanal dönemi
(A) Milli Takım Teknik 
Direktörlüğü görevin
den ayrıldıktan sonra 
başka bir takım 
çalıştırmayan Ersun 
Yanal, Vestel 
Manisaspor ile 
sözleşme imzaladı. 
Yanal, Avcılar'daki 
Zorlu Plaza'da 
gerçekleştirilen imza 
töreninde, kendisini, 
son 2 senesi opsiyon- 
lu olmak üzere toplam 
5 yıllığına Manisa 
ekibine bağlayan 
sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde bir 
konuşma yapan 
kulüp başkanı Haluk 
Çubukçu, önümüzdeki 
5 yılda Türkiye'de 
şampiyonluğu hedef 
(ediklerini belirterek, 
"Önümüzdeki 3 yılda 
ise ilk 5 içinde olmayı, 
Avrupa kupalarında 
ülkemizi temsil etmeyi 
ve bunu oluşturacak 
bir takım kurmayı 
istiyoruz" dedi. 
Haluk Çubukçu, 
Vestel Manisaspor'un, 
Türk futbolunun 
gelişmesinde model

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

oluşturacak bir takım 
olacağı ve Ege 
Bölgesi'ni sadece 
Türkiye'de değil, 
Avrupa'da da temsil 
edeceği iddiasında 
bulundu.
Sözleşme imzaladık
ları Ersun Yanal'ın, 
bugüne kadar kulüp 
takımlarında ve 
milli takımda önemli 
başarılara imza attığını 
vurgulayan Çubukçu, 
"Kendisi Türk futbolu
nun modernleşmesine 
önemli katkıları olmuş 
bir teknik adamdır. 
Hepimize hayırlı 
olsun. Ersun Yanal ile 
önümüzdeki günlerde 
çok toplantılar 
yapacağız ve bunlarda 
hep başarıları 
konuşup, kutlaya
cağız" diye konuştu. 
Vestel Manisaspor'un 
yeni teknik direktörü 
Ersun Yanal ise 
kulübün teklifini, 
büyük hedefleri için 
kabul ettiğini söyledi. 
Manisaspor'un eski 
takımı olduğunu vur
gulayan Yanal, şunları

söyledi:
"Manisa Spor 
Akademisi mezunu 
yum. Manisa ile 
organik bağlarım var. 
3 yıl içinde büyük 
hedeflere koşmayı 
hedefleyen bir spon
sorun önderliğindeki 
Vestel Manisaspor'u, 
Avrupa'da mücadele 
eden, ligimizin önemli 
takımlarından birisi 
haline getireceğiz. 
Ekibi agresif ve atak 
bir kimliğe bürün 
düreceğiz. Vestel 
Manisaspor yöne
timiyle Türk futboluna 
katkı sağlayan bir 
hedef ve ilkede buluş
tuk. Bu hedef bizi 
heyecanlandırdı ve bu 
görevi kabul ettim." 
şeklinde konuştu.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

BURSASPOR
Geçen senelerden ders alarak, bu seneye 

daha dikkatli daha bilinçli hareket ederek puan 
cetvelindeki yerinin bir tesadüf eseri 
olmadığını gösterdi.

Bu başarının altında kimler vardı.
Başka Kulüp Başkanı Sayın Levent Kızıl ve 

Yönetim Kurulu.
Bu başarıya sırasıyla yardımcı olan daima 

destek veren Bursa Belediyesi, maddi ve 
manevi destek veren kişi ve kurumlar.

Hiç kale alınmayan fakat en çok yardımcı 
olan on iki oyuncuları olan seyirciler.

Bu değerli kişilere dikkat edilirse, son 
maçlarda gösterdiği desteği ve 90 dakikada 
ağızlarından kötü söz çıkmayan kötü tezahürat 
yapmadan takımlarını destekleyen bu güzel 
insanları kutlamak gerek.

Liglerde mücadele eden takımlara 
bakıldığında kötü tezahuratsız Bursaspor 
dışında kaç takım var.

Bursaspor takımı tek yürek olarak sahaya 
çıkıor. Şu anda 6 da 6 galibiyetle 18 puanla lis
tenin başında geliyor.

Son olarak Bursa’da istihdam edilen Tofaş 
Otomobil Fabrikası’nın sporda yaptığı 
öncülükte buna Bursaspor’u dahil edeceğini 
gururla duyuyoruz.

Koç Holding Yönetim Kurulu 75 bin dolarlık 
reklamla Bursaspor’un süper lige yükselme
sine destek vermesi takdir edilir.

Bursa’da bulunan Doğuş Grubu Çelik 
Holding, bu güzel yürüyüşe katkıda bulunduk
ları ve bunların yanında Oyak Renault-Bosch 
Zorlu Holdina qibi dev knnımlgrın 
Bursaspor’un yanında olduklarını gösteriyor. 
Bursaspor Kulüp Başkanlığıyla başlayan bu 
yarışta maddi ve manevi destek Bursa halkı 
tarafından sevinçle destekleniyor.

Bursaspor’a il encümenin malı olan Merinos 
sahası bir sene müddetle kiralandığını ya 
zabilirim.

Eğer Bursaspor süper lige çıkması garanti 
olunca kalan maçlarını bu sahada oynayacak
lar. Tabiiki saha hasılatı da kulubün kasasını
girecek. Evet, bu sene Bursamızı süper ligde 
görmek isteriz.

Bursa Atatürk stadı UEFA kriterlerine göre 
tanzim edilerek koşu pisti irbün haline getirip 
daha çok seyirci kapasitesine sahip olacak.

Bu hafta (7 nci hafta)
Bursaspor Elazığ’la oynuyor.
Süper ligde 
K. Erciyes 
Samsun 
Rize 
Fenerbahçe 
Gençlerbirliği 
Beşiktaş 
Ankaraspor 
Denizli

Galatasaray 
Trabzon 
Malatya 
Ankaragücü 
Sivas 
Kayseri 
Konya 
M. Vestel

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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RAMAZAN
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Ramazan’da yanlış beslenmeye dikkat
Ramazan’da doğru 
beslenilmediği tak
tirde sağlıklı insanlar 
bile ciddi problemler 
yaşayabilir.
Uzmanlar, oruç ayı 
olan ramazanda 
ortaya çıkan sağlık 
sorunlarının, uzun 
süren açlığın ardın
dan aşırı yemek 
yemeyle bağlantılı 
olduğunu vurgula
yarak, 'bulantı, 
kusma, midede 
ekşime, ağza acı su 
gelmesi, göğüs 
kemiği arkasında 
yanma hissi, karın 
ağrıları ve dışkılama 
bozuklukları* gibi 
şikayetleri olanlara, 
bir gastroenteroloji 
uzmanına başvur
malarını öneriyor. 
Ramazan ayında 
artan sağlık sorun
larından birinin de, 
'Reflü' adı verilen 
mide asidinin yemek 
borusuna geriye kaç
ması olduğunu ifade 
eden uzmanfar, bu 
tür rahatsızlık çeken
lerin az yemesi ve 
yemekten sonra yat
mamaları gerektiğini 
bildiriyor. Uzmanlara 
göre, reflüsü olan 
hastaların sigara, 
aşırı çikolata, kahve 
tüketimi ve aşırı yağlı 
yiyeceklerden sakın
maları gerekiyor. 
Uzmanlar ayrıca, 
limon ve portakal

Gönün Itaiisii
X araylz Çorbası 
Malzemeler (4 kişilik) 
50 g margarin 
1 kg kereviz 
4-5 adet orta 
büyüklükte soğan 
1 büyük patates 
4 bardak su

ÇjJJj Jspa/jak 
Malzemeler (2 kişilik) 
500 gr temizlenmiş, 
kıyılmış ıspanak 
100 mİ krema 
2 adet yumurta 
1/2 demet temizlen
miş, kıyılmış roka 
100 gr beyazpenir 
1 taze soğan 
15 gr (çorba kaşığı) 
margarin
Tuz, karabiber 
Yapılışı 
Doğranmış taze

suyu gibi yemek 
borusunu tahriş ede
bilecek içeceklerin 
de sakıncalı 
olduğunu hatırlatıyor. 
İftarda yenen şarkü
teri ağırlıklı ürünler, 
hamur işi yiyecekler, 
pide ve tatlıların, 
yüksek kalorili 
olmaları sebebiyle, 
oruç tutanlarda kilo 
artışına sebep 
olduğunu söyleyen 
uzmanlar, kilo 
artışına bağlı olarak 
kan yağlarında ve 
tansiyonda artış 
olduğunu da 
kaydediyor.
TOK KARNINA SPOR 
ZARARLI
Fazla yenilenleri yak
mak için tok karnına 
yürüyüş yapmanın, 
koşmanın, hah saha
da top oynamanın ve 
spor salonlarında 
aşırı efor harcamanın 
da sakıncalı 
olduğunu belirten 
uzmanlar, iftardan ve 
sahurdan sonra, 
açığı kapatma 
amacıyla fazla ve sık 

1 su bardağı süt 
50 g çiğ krema 
taze öğütülmüş 
karabiber
tuz
’/a limon
1 tutam kekik Yapılışı 
Soğanı kıyıp margarin 
ile sararıncaya kadar 
kavurun, patates ve 
kerevizi ilave edin, 
içine su ve süt ekleyip 
kapağı kapalı 

soğanları tavada 
margarinle kavurup 
çukur bir kaba 
çıkarın. Soğanların 
kavrulduğu yağa, 
suyu tamamen 
süzülmüş ıspanakları 
koyup kuvvetli ateşte 
kavurun. Yine 
aynı şekilde suyu 
süzülmüş ve 
kupkuru haldeki 
rokaları ekleyip hemen 
ateşten alın. Tuz ve 
karabiberle 

aralıklarla içilen 
sigaranın ise kandaki 
oksijen oranını 
düşürdüğünü 
bildiriyor. Uzmanlar, 
dolu olan midenin 
hızlandırdığı sindirim 
işlemi sırasında da 
oksijen harcandığı 
için, sigaranın 
zararının bir kat daha 
arttığına dikkat 
çekiyor.
NASIL 
BESLENİLMELİ? / 
Ramazan ayında, 
yemek saatlerinin 
değişmesine rağmen 
dengeli ve yeterli 
beslenmenin 
mümkün olduğunu 
vurgulayan uzmanlar, 
oruç tutan kişilerin 
de her besin grubun
dan (et, süt, tahıl, 
sebze, meyve, yağ 
ve şeker) ihtiyaçları 
kadar tüketmeleri 
gerektiğini ifade 
ediyor.
Uzmanlar, oruç tutan 
kişilerin en az 12 
saat veya daha fazla 
açlık ile karşı karşıya 
kaldığına ve bu süre 

tencerede 
40 dk. kısık 
ateşte 
haşlayın, 
ateşten ahn. 
Haşlanan 
karışımı 
blender ile 
püre haline 
getirin; yarım 
limonu sıkın;
tuz, karabiber, kremayı üzerine kekik serperek
ekleyip karıştırın; servis yapın.

karıştırıp 
fırın kaplarına 
bölüştürün. 
Domatesi küp 
şeklinde 
doğrayın. 
Yumurta ve 
krema ile birlikte 
soğanlara 
ekleyin. Tuz, 
karabiber katın. 
Fırın kabındaki 
ıspanağın üzerine 
dökün. En üste 
küçük küçük 

içinde kan şekerinin 
düştüğüne dikkat 
çekerek, bu sebeple, 
'az ve sık beslenme' 
ilkesinin, iftar son
rasında da uygulan
ması ve mutlaka hafif 
sahur yemeği yenil
erek oruç tutulması 
gerektiğini 
hatırlatıyor.
İftarda çorba, 
hafif bir et yemeği, 
yoğurt, salata ve 
1-2 dilim ekmek 
yenilebileceğini 
kaydeden uzmanlar, 
saat 19.00'da 1-2 
porsiyon meyve, 
21.00'de 1 porsiyon 
sebze yemeği ve 
yoğurt veya süt, 
23.00'de 1 porsiyon 
meyve, sahurda da 
peynir, ekmek, 
zeytin, domates ve 
salatalıktan oluşan 
bir kahvaltı öneriyor. 
Hamur tatlıları yerine 
sütlü ve meyve 
tatlılarının tercih 
edilmesi gerektiğini 
belirten uzmanlar, 
kızartılmış, kavrul
muş besinler ve 
yağlı gıdaların 
tüketilmemesi 
uyarısında da 
bulunuyor. Uzmanlar 
ayrıca, yemeklerin iyi 
çiğnenmesi, bol su 
içilmesi ve posalı 
besinlerin bol 
tüketilmesi gerektiği4 
ni de belirtiyor.

doğradığınız 
beyazpeyniri serpip, 
200 derece ısıtılmış 
fırında 12 dakika 
pişirin.

ŞIIRKOŞESI m
Hiç koşturmadı 
Konuştu hep 
Şimdi dili felç

Barda oturdu
Rakı, şarap da ne ki 
Viski götürdü 
Şimdi eli felç

Eğilmedi yoksul önünde 
İlla varlık da varlık
Sonunda oldu tostoparlak 
Fark etmez eğileceği; fakat 
Şimdi beli felç

İşedi
Hem de lodosa karşı 
Yüreğine işledi koku 
Hiç duymamış 'yok'u 
Siyekten yedi oku 
Şimdi seli felç

Rüzgâr, fırtına yaz gelir 
Gelin giderse kız gelir 
Ağırbaş da neymiş 
Hortum bize vız gelir 
Dedi ve...
Şimdi yeli felç

Havada Ramazan 
rekabeti kızıştı!

Ramazan ayı 
nedeniyle havada 
rekabet kızıştı. Onur 
Air'in fiyatlarını 69 
liraya çekmesinden 
sonrada THY de 
indirime gitti. Fly 
Air İstanbul-İzmir 
ücretini 44 YTL'ye 
düşürdü. 
Türk Hava Yolları 
(THY), Ramazan ayı 
boyunca bazı iç hat
ların belli saatlerinin 
uçuş ücretlerini 59 
YTL'ye indirdi.
THY'den yapılan 
açıklamada, uçakla 
seyahat imkanını 
daha geniş bir 
tabana yaymak 
amacıyla iç hat 
seferlerinin ücret
lerinin revize 
edildiği ve mevcut 
indirimlere ek 
olarak Ramazan 
ayına özel indirimli 
ücret tarifesi hazır
landığı belirtildi.

İndirimli tarifenin 
bugünden itibaren 
geçerli olduğu 
kaydedilen 
açıklamada, 59 YTL 
seviyesindeki 
indirim kapsamına 
İstanbul, İzmir, 
Ankara, Adana, 
Kayseri, Konya, 
Samsun, Trabzon, 
Adıyaman, Antalya, 
Kahramanmaraş ve 
Malatya hatlarının 
girdiği ifade edildi. 
Ayrıca günün diğer 
saatlerinde 69 YTL, 
79 YTL ve 89 YTL 
seviyelerinde ücret 
ile uçmaya imkan 
tanıyacak indirimler 
yapıldığı 
bildirilen açıklama
da, ayrıntılı bilginin 
THY'nin "444 0 849" 
numaralı telefonu 
ile "www.thy.com" 
internet adresinde 
alınabileceği 
vurgulandı.

http://www.thy.com
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Sayfa 13

Çocuğunuz vılda kac santim uzar?
Her anne ve babanın 
en büyük isteği 
çocuğunun norrpal ve 
sağlıklı büyümesidir. 
Ancak ailelerin bu 
boy ölçümünü takip 
etmesi şart. İşte 
dikkat edilecek nokta
lar ve tahmini boy 
hesaplama cetveli. 
Çocukların büyümesi 
aileler tarafından 
nasıl takip edilmeli? 
Doğumdan sonraki 
ilk iki yıl çocukların 
hızlı büyüdüğü bir 
dönemdir. Her doğan 
bebeğin altıncı aya 
kadar düzenli olarak 
her ay, 1 yaşına 
kadar 2 ayda bir, 
1-2 yaş arasında da 
3'er ay arayla olmak 
üzere düzenli kontrol
lerinin yaptırılması 
gerekir. Kontrollerde 
dikkat edilecek nokta
lar; çocuğun boy ve 
kilo artışı ile baş 
çevresinin 
değişimidir.
Kontroller düzenli 
olursa, büyümedeki 
yavaşlıklar erken 
dikkati çekecektir. 
Anne babalar nelere 
dikkat etmeli? 
Her anne ve babanın 
en büyük isteği 
çocuğunun normal ve 
sağlıklı büyümesidir.

Bebek, yürümeye 
başladıktan sonra da 
önemli bir soru anne 
ve babaları sürekli 
düşündürür: Acaba 
çocuğumuz uzun 
boylu mu, yoksa 
kısa boylu mu 
olacak?
Eğer bir çocuk özel
likle 4-10 yaş arasın
da yılda 5 santimden 
az üzüyorsa; bu 
büyümenin yetersiz 
olduğunu gösterir. 
Anne babalar uyanık 
olmalı ve çocuklarının 
gelişimlerini önce 
kendileri yakından 
takip etmelidirler. 
Özellikle anneler, çok 
dikkatli olmak zorun
da. Herhangi bir prob
lemi sadece anne, en 
erken ve en iyi 
yakalayabilir. Rutin 
doktor kontrolleri de 

aksatılmamalı, 
büyüme grafiklerinin 
kayıtları saklan
malıdır. Boy artışı ile 
birlikte, tartı artışı da 
dikkate alınmalıdır. 
Çocuğun normal ve 
sağlıklı büyümesi 
bazı koşullara bağlı. 
Uzmanlar, çocuğun 
büyümesini etkileyen 
belli başlı beş neden 
sıralıyorlar:
1- KALITIM : 
Çocuğun 
büyümesinde en 
büyük etken genetik 
geçmişidir. Genetik 
faktörler, çocuğun 
özellikle gelişmesinde 
çok önemli rol oynar. 
Çocuğun kısa boylu 
olmasından yakın
madan, ailenin 
genetik gerçekleri 
incelenmeli.
2-BESLENME :

Çocuk doğru beslen
mezse normal bir 
büyüme sürecine 
giremez. Bebeğin 
fazla şişman olmasını 
önlemek için yapılan 
uygulamalar da bazen 
ters tepki verir. Bebek 
doğru ve yeterli 
beslenmeli.
3-EGZERSİZ: 
Çocuğun daha bebek
lik döneminde vücut 
egzersizlerine alıştırıl- 
ması gerekir. Bebeğe 
kol ve bacak hareket
leri yaptırmak, 
kaslarının güçlenip 
gelişmesini sağlar.
4-UYKU:
Bebeklerin normal bir 
büyüme sürecine 
girebilmeleri onların 
yeterli uyku uyu
malarına bağlıdır.
Uyku sırasında 
büyüme hormonunun 
salgılanması yüzde 
70-80 oranında artar. 
Bebekler uyuyarak 
büyürler!
5- Duygusal huzur: 
!'.:?oekler, sevgi dolu, 
uyumlu bir aile ortamı 
içinde daha çabuk 
gelişirler. Büyüme 
sorunları yaşamazlar. 
Aşırı gerginlik ve 
sevgisizlik, çocuğun 
normal gelişmesine 
de engel olur.

Peki boyunu 
uzatabilir miyim? 
Pekçok ebeveyn, 
çocuğunun kısa 
boylu olmasından 
endişe duyuyor. 
Çocuk uzun boylu 
olmazsa, birçok 
sorun yaşayacağı 
düşünülüyor. Oysa, 
normal bir büyüme 
sürecine giren çocuk 
kısa boylu da, uzun 
boylu da olabilir. 
Sağlıklı bir çocuk için, 
boy önemli değildir. 
Ancak bazı durumlar
da, çocuğun boyunun 
kısa kalmasından 
vücudunun yeterli 
miktarda büyüme 
hormonu salgılama
ması sorumludur.
Bu nedenle, doktorlar 
bazen kısa boylu 
çocuklara büyüme 
hormonu salgılan
masını öneriyorlar. 
Ama büyüme hormo
nunun rastgele ver
ilmesi sakıncalı!
Hem her çocuğun 
boyu büyüme hor
monuyla uzamaz. 
BÜYÜME HIZI TAKİP 
EDİLMELİ 
Büyümede en önemli 
dönem büyümenin en 
hızlı olduğu dönem 
hangisi?
En hızlı büyüme

dönemi, süt çocuk
luğu dönemidir. Süt 
çocuklarında boy uza
ması kadar tartı artışı 
çok önemlidir. Çünkü 
bebekler özellikle 
hayatın ilk dört ayı 
içinde, günde aldıkları 
enerjinin 3'te 1 'ini 
büyüme için kullanır
lar ve çok hızlı büyür
ler; doğum kilosunu 
3'e katlar, boyu iki 
katına çıkar. Bebek, 
ilk dört aydaki bu hızlı 
büyüme periyodunda, 
kilo alamaz, iyi 
beslenemez ve nor
mali yakalayamaz ise 
daha sonra bu açığı 
kapatması mümkün 
olmayabilir! Çocuklar 
sırf bu nedenle bodur 
kalabilir, kısa boylu 
olabilirler. O nedenle 
bebeklik dönemindeki 
beslenme ve tartı 
artışı bizim için çok 
önem taşır. Tartısı 
artıyor, boyu uzamı 
yorsa yine dikkatli 
olmak gerekiyor; bu 
durum, ‘tiroid bezinin 
eksikliği var' demek
tir, çok ciddi prob
lemdir. Süt döne
minde beyin gelişimi 
çok hızlı oluyor, 
özellikle bu dönemde 
tiroitin izlenmesi 
çok önemlidir.

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. 51312 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm 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.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

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

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

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

TAKSİLER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

6 Ekim 2005 Perşembe
GEMİÇ ECZANESİ

KHrfez
■■■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2254

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alasttin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KRMPRNVR

Süper Benzin ^4 2.69 YTL. 1

Kurşunsuz Benzin 2.71 YTL |ı
(95 Oktan) J
Motorin ^<0 2.06 YTL • I

NOT: Kampanyamız ev ve iş yerleri I 
motorin servisinde de geçerlidir.

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii -GEMLİK TEL: (0.224) 513 10 79 I
İSTASY0N1 : Armutlu Karayolu Üzeri-P.0. istasyon - KUMLA TEL: (0.224) 538 03 86 I
İSTASYON 2 liman içi L -GEMLİK TEL: (0.224) 5116671 I

I



Türk Hava Kurumu Gemlik Şubesi, 2004 yılı fitre ve zekat gelirinin yüzde BO’sini Vakfa verdi

Man teııal Yardımlaşma w Dayanışma Vakfı'na tetei
THK Gemlik Şube Başkanı Besim Uzunoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Necati TuranlI ve Aylin Şentürk, geçen yıl Türk Hava Kurumu’na verilen 
13.843.46 YTL'nin yüzde ellisi olan 6.921.73 YTL'lik çeki dün Kaymakam Mehmet Baygül’ü makamında ziyaret ederek, verdiler. Haberi sayfa 2’de

Teravi saatlerinde 
hırsızlıklara dikkat 
Orhangazi Örnekköy’de teraviye 
giden Onat ailesi, döndüklerinde 
evlerinin kasasındaki 10 bin dolar, 
17 bin euro, 1500 YTL, ve 4 bileziğin 
olmadığını gördüler. Sayfa 5’de

7 EKİM 2005 CUMA
■■M TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

7 Ekim 2005 Cuma  25 YKr. (250.000 TL.)
İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İM M YATSI
05.34 06.59 1 2.59 16.10 18.46 20.04

Sulama suyu projesiyle Umurbey’de zeytin üretimi 3 kat artacak.

Umurbey’de zeytinlikleri sulamak için hazırlanan projenin ikinci ayağının gerçek
leşmesi için çalışmalar başlatıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu 
ile Ankara'da DSİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu'yu ziyaret eden Umurbey Belediye 

Başkanı Fatih Mehmet Güler, projeye kati destek sözünü aldılar.

Ölümün bedeli
? < Türkiye 1999 Marmara depremi ile irkildi.

Bu depremde G.ölcük, Yalova ve 
Adapazarı’nda binlerce insan çürük yapılar
da oturdukları için yaşamlarını kaybetti.

Deprem uzun zaman sonra unutuldu.
Ölenler ise, kaybettikleri yakınlarını unut

madılar.
Binlerce insanın ölümünden sorumlu 

olarak yargıçlarını karşısına barmağın ucuy
la sayılacak kadar az insan çıkarıldı.

Birkaçı ceza aldı, ama yattıkları süre 
düşülünce tahliye edildiler.

Dün, gazeteleri okurken, Konya’da 2 
Şubat 2004 tarihinde çöken Zümrüt 
Apartmanı davasının tek tutuklusu, Fenni 
Sorumlu Ali Vedat Kaya’nın 5 yıl, taşeron 
İsmail Hakkı Canher’in 4 yıl, proje sorum
lusu Halil İbrahim Elliki’nin ise 2 yıl ceza 

I aldığını yazdı.
Belediye Başkanının yargılanmasına İçiş

leri Bakanı izin vermediği için ceza almaktan 
kurtulmuş.

Şu ülkeye bakın, bu apartmanın 
çökmesinin tek nedeni malzemeden çalma, 
kontrolsüzlüktür. Zümrüt Apartmanı facia 
sında 92 vatandaşımız ölmüştü.

Fenni Sorumlu 20 ay yattıktan sonra 
cezası hasaplanarak tahliye edilmiş.

Ölenler öldükleriyle kaldı.
Kiminin evleri yok oldu.
Bu işin sorumluları olan katillerden biri 

20 ayda, diğerleri daha az yatarak toplumun 
içine karışacaklar.

Bu ceza mantığı ile Türkiye’de suç 
işleyenlerin sayısı azalır mı?.

Geçtiğimiz hafta 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’i 
makamında ziyaret 
eden, AK Parti Bursa 
Milletvekili Faruk 
Anbarcıoğlu, 
sulama suyu projesi 
konusunda başkan
dan bilgi aldıktan 
sonra, projeye 
destek sözü 
vermişti. Belediye 
Başkanı Güler, 
Ankara’ya giderek, 
Anbarcıoğlu ile DSİ 
Genel Müdürü ile 
görüştü.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Meclis 5 dakikada bitti
Dün toplanan 
Belediye Meclisi, 
İmar
Komisyonundan 
gelen kararları 
oylayarak kabul

etti.
Pazartesi günü 
yapılan toplantı 
tutanaklarının 
okunmasından 
sonra Şehir

plancısının yaptığı 
çalışmalar ve İmar
la ilgili konular 
komisyondan 
geldiği gibi oyla
narak kabul edildi.

Çok kısa süren 
Belediye Meclisi 
bundan sonraki 
toplantısını Kasım 
ayı başında 
yapacak.
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jy Haftada İki

Okullar açıldı
Yeni ders yılı başlayınca velilerden kayıt 

sırasında okul idaresince istenen yardım (Kayıt 
parası) büyük bir sorun olarak ortaya çıkıyor. 
Milli Eğitim Bakanlığı ve hatta Başbakanlık kayıt 
sırasında para alınmayacağını, alanların ceza
landırılacağını söyleyip dursun; Okullarda 
kayıt parası alınıyor...

Alınan miktar bazı ailelere fazla geliyor, 
bazıları da kapris yapıyor, inadına bu parayı 
vermek istemiyor...!

Vermeyelim iyide birde meseleyi diğer yön
lerden değerlendirelim..

Devletin imkanları sınırlı.
Eğitime bugün ve rilen paradan daha 

fazlasını vermek mümkün değil.
Her sene çoğalan öğrenciye iyi eğitim verme 

şansı yok.
İşte onun için çocuklarının daha iyi 

yetişmesinin önemine dikkat edenlerin imkan
ları nispetinde bu sistemi desteklemeleri şart.

Her nedense halkımız eğitim konusunda her 
şeyi devletten bekliyor.

Bir ucundan da biz tutalım, yoksa bu araba 
yürümeyecek demiyor.

Çocuklarının okuduğu okula yardım gün
deme geldiğinde her zaman kıyamet kopuyor.

Doğurganlık oranının yüksek olması 
nedeniyle tamamı okula gitmediği halde, o 
kadar çok öğrenci var ki bunlara ne derslik 
yetişiyor ne öğretmen bulunabiliyor, nede 
okulların ihtiyaçları karşılanabiliyor.

İlk öğretimde okula giden 14 milyon 
öğrencimiz var. (Norveç : 4 milyon , İsveç : 8 
milyon, Hollanda : 6 milyon nüfusu var.)

Bunları 575 .000 öğretmen eğitiyor.
Devlet yapıyor, hayır sahipleri yapıyor okul 

yötmiyor, yetmiyor.
Bunları yapmakla iş bitmiyor, öğretmen bula

caksın , onlara iyi şartlar hazırlayacaksın , 
okulların temizliği -aydınlatılması - ısıtılması 
-bakımı için para gerekli. Para, para gerekli.

Okul müdürleri ne yapsın ?
Kırılan cam -yanan ampul -temizlik için 

devlet ona ödenek ayırmadı ise bu işleri nasıl 
yapsın ?

Bakanlık göstermelik kayıt parası alınmaz 
desin. Bu seçim kaygısı ile seçmene şirin 
gözükmek için söylenen tatlı yalanlar. Uyuma...!

Bunları bilmeden okul müdürleri bağış isti 
yorlar diyerek karalamak, onurları ile oynamak , 
basına konu olmak doğru değil.

Bu okul müdürleri ceplerine atmak için bu 
parayı istemiyorlar...

Senin oğluna-kızına iyi eğitim vermek 
,okuluna iyi bakım yapmak için çırpınıp -koşu 
yorlar, sen ileri geri sözlerinle bu eğitimcileri 
gücendiriyorsun.

Unutmayın sanayileşmiş .zengin ülkelerde 
de okullar, o okulların çevresindekilerin, öğren
ci okutan ailelerin o okuldan mezun olmuş iş 
sahiplerinin katkıları ile bağışlarla yaşar 
.güçlenir.

Hiç işin bir tarafından tutmayıp “Rabbena 
hep bana “ dersen çocuğun okula boşa gidip 
gelir. İleride bir meslek sahibi olamaz.

Bunun daha sıkıntısız hal edilmesi için ; 
gerçekleri görerek okul -aile birliklerinin , iyi 
örgütlenmesi, öğrenci anne -babaların aydın
latılması, çalışmalarını göstererek okula 
yardımı sevecen hale sokmaları gerekir.

Düşünün ki okula verilen para sonunda 
kendi çocuğunuzun iyi eğitimine gidiyor.

Bir şeyler vermeden hiçbir şey olmaz. 
Birazda böyle düşün...

THK’dan Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı’na destek

Seyfettin ŞEKERSÖZ

THK Gemlik Şubesi 
2004 yılı fitre ve . 
zekat gelirinin 
yüzde ellisini 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı adına 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'e 
verdi.
THK Gemlik 
Şube Başkanı 
Besim Uzunoğlu 
ile yönetim kurulu 
üyeleri Necati 
Turanh ve Aylin 
Şentürk, geçen 
yıl Türk Hava 
Kurumu’na 
verilen 13.843.46

YTL'nin yüzde 
ellisi olan 
6.921.73 YTL'lik 
çeki Kaymakam 
Baygül'e verdiler. 
THK'nin yaptığı 
çalışmaları 
taktirle takip 
ettiklerini söyleyen 
Kaymakam 
Baygül, vakfa 
verilen paranın 
ilçede bulunan 
yardıma 
muhtaç fakirlere 
harcanacağını 
belirtti.
Vakıfta kayıtlı 
4bin fakir dosyası 
bulunduğuna 
işaret eden

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle iş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

Baygül, bunların 
ancak 2binine 
yardım 
edebildiklerini

söyleyerek, 
THK yönetimine 
yaptıkları katkıdan 
dolayı teşekkür etti.
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BAYAN HASTAYA 
BAKACAK 

BAYAN HASTA BAKICI 
BAKICI ARANIYOR 

Yatılı olması tercih sebebidir. 

Tel: 0.224 513 17 18
0

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLKIK

İstiklal Caddesi Bora SokaK No : 3/B GEMLİK ] 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yana

Tel : (O,2?<) 513 96 83 Fax : 513 35 95

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozcan
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Sulama suyu projesiyle Umurbey’de zeytin üretimi 3 kat artacak.

ömırbev sulama sıvına tavusuwr
Umurbey’de zeytinlikleri sulamak için hazırlanan projenin ikinci ayağının gerçek
leşmesi için çalışmalar başlatıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu ile 
Ankara'da DSİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu'yu ziyaret eden Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler, projeye kati destek sözünü aldılar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey Bölgesini 
sulu tarıma 
kavuşturacak 
olan projeye 
Ankara'dan 
müjdeli haber 
geldi. 
AK Parti Bursa 
Milletvekili
Faruk Anbarcıoğlu 
ile Ankara'da
DSİ Genel
Müdürü Veysel 
Eroğlu'yu ziyaret 
eden Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, 
projeye kati 
destek sözünü 
aldılar.
Geçtiğimiz hafta 
Umurbey'e 
gelen Faruk 
Anbarcıoğlu 
ile AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin'e sulama * 
projesi hakkında 
bilgiler veren 
Güler, bölgenin 
sulu tarıma 

geçmesiyle çiftçinin 
daha iyi gelir 
elde edebileceğini 
anlatmıştı.
Umurbey'e gelen 
tüm siyasilere 
proje hakkında 
bilgi vererek, 
destek arayışında 
bulunan Belediye 
Başkanı Güler, 
önceki gün 
Ankara'daki 
görüşmelerde 
sonuca 
ulaştıklarını söyledi. 
Ankara'da Faruk 
Anbarcıoğlu ile 
birlikte DSİ Genel 
Müdürü Veysel 
Eroğlu'nu ziyaret 
ederek^ konuyu 
açtıklarını anlatan 
Güler, Eroğlu'nun 
konuya sıcak 
baktığını söyledi. 
Proje ve İnşaat 
Daire Başkanı 
Akif Özkaldı'yı 
telefonla 
arayarak 
talimat veren 
Veysel Eroğlu'nun 
çalışmaların

Fatih Mehmet Güler, Bursa < t
Milletvekili Faruk 111 
Anbarcıoğlu’na bilgisayarda. 
kulama projesini anlatarak^ 
Destek istemişti. ARŞİV

m. . -. __ Ik umuroey tseıeaıye &pşKarv

başlatılmasını
isteyerek
gereken desteğin 
verileceği müjdesini 
de vermiş.
Ödenek konusunda 
DSİ'nin sıkıntısı 
olmasına rağmen 

projenin 2006 yılı 
programına 
alınması için 
Bakan Abdüllatif 
Şener'le de 
görüşeceğini 
söyleyen 
Anbarcıoğlu, 

Umurbey sulama 
suyu projesinin 
çözüme kavuşacağı 
müjdesini de 
verdi.
Umurbey sulama 
suyunun kati 
projesi olması 

nedeniyle, 
DSİ'nin
Uygulama Projesi 
hazırlayacağı ve 
bu proje için 
yakında ihale 
açacağı 
bildirildi.

400 kişi kömürünü almaya gelmedi;
Seyfettin
SEKERSÖZ

ortasında 
ancak gelen

Gemlik kömürlere
Sosyal bu yıl fazla
Yardımlaşma itibar
ve Dayanışma olmadı.
Vakfı Sosyal
tarafından Yardımlaşma
getirilen ve Dayanışma
kömürlere Vakfı
talep yok. tarafından
Geçtiğimiz fakirlere kış
yıllarda kış aylarında
aylarının yardım

amacıyla 1000 ton
verilen kömür, kömürden
Belediye şimdiye
Parke kadar 1400
Taşı kişinin aldığı
Tesislerinde belirtilirken
bekletiliyor. kalan 400
İlçede kişinin ise
bulunan kömürünü
1800 yardıma neden
muhtaç almadığı
aileye merak
verilmek üzere konusu
getirilen oluyor.

I
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“Yapılan insanlık suçudur”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik 
Belediyesi'nden 
emekli olmak için iki 
yıl önce dilekçe ile 
başvuran Orhan 
Tümer 
amacına 
ulaşamadı.
Tümer, SSK'dan 
emekli olabilmesi 
için her tür koşulun 
uygun olduğunu 
ancak, Gemlik 
Belediyesi ile BUSKİ 
arasında yaşanan 
anlaşmazlığın 
zararını kendisinin 
gördüğünü söyledi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a emekli 
olabilmek için 
verdiği dilekçeye 
kadrosunun 
BUSKİ'ye geçtiği 
öne sürülerek, olum

ŞENEN MvtafeıiM 
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
ip Ağ

* Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri

vr Kürek
✓ Çapa 
✓ Macun 
s Galvenizli çivi

TMC sintine pompası

lu cevap verilmeyen 
Tümer, önümüzdeki 
günlerde konuyu 
önce Gemlik 
Kaymakamlığına, 
daha sonra da 
Valilik, Çalışma 
Bakanlığı ve 
İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne 
götüreceğini söyledi. 
SKK'daki günlerini 
ve 25 yılını dolduran 
Orhan Tümer, 
yasaların belirttiği 
yaş durumuna da 
takılmadığı halde 
emekli olabilmek 
için verdiği dilekç
eye ne Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ne 
de BUSKİ'nin 
olumlu cevap 
vermediğini söyledi. 
Su ve Kanalizasyon 
İşletmesinin

BUSKİ'ye devir 
edilmesinden sonra 
kadrosunun da 
doğal olarak 
BUSKİ'ye geçmesi 
gerektiği bilinciyle 
Orhan Tümer, daha 
önce Belediye'ye 
verdiği dilekçeyi 
bu kez BUSKİ'ye 
göndererek emekli 
olmak istediğini 
bildirdi.
Kendisi gibi şu anda 
bazı arkadaşlarının 
da aynı durumdan 
mağdur olduklarını 
dile getiren Tümer, 
BUSKİ'ye gönderdiği 
emekli dilekçesine 
"BUSKİ'ye 
devredilen person
elin yasa gereğince, 
Belediye 
tarafından kadro 
iptal ve BUSKİ 
tarafından kadro

eledi

■" ıılrUDl»-----------"■

ihdas işlemleri 
tamamlanıncaya 
kadar özlük hakları 
ve ücretleri 
Belediye tarafından 
ödenecektir" 
cevabının verildiğini 
belirterek, 
emekli olmasının 
engellendiğini öne 
sürerek, "Bu yapılan 
insanlık suçudur" 
şeklinde konuştu. 
SSK'daki yaş 
durumunun kendisi

ni engellemediğini 
belirten Orhan 
Tümer, emekli 
dilekçesine olumlu 
yanıt vermeyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
suçladı.
Tümer, "Yaştan 
kurtulduk ancak 
Belediye başkanı 
yakaladı, bunun 
altında benim 
sendikada 
temsilcilik yaptığım

dönemlerden kalma 
husumet olduğunu 
sanıyorum" dedi. 
Emekliliğini hak 
eden birine yasa 
gereği engel 
olunmaması 
gerektiğinin altını 
çizen Orhan Tümer, 
emekli olmak 
için çeşitli 
makamlara 
başvuracağını 
söyledi.

ORHAN Tt'MER 
KADROLU 1$Çİ -

n.(H.04®B)05 Tırih ve 2495 Belediye KaydNototfilekçeaa

06092005 Tarih ve 2495 Belediye KıyıthdiHçcııude Gemlik Belediye» Salatam 
ahSiJırınnneüoluukıSai^inm beyan emcfcesmiz. _ .

S®MM Tarih w 25531 Ra™ GaraeJe yurogamak
SapbB’ûyulif.ü Belediye KaouvıgeçKİ Iraddtn ile 2560 Sayh İSKİ Kınan kökün

TanhinJe BCSKİ ve Geahk BdoSrt Bajkrujr «sıdı en* 
PKttkd ptg Su-Kınalmyon İletme» Penond Derir Imanajı Se Bena Su 
KaraliarrcaldİRS Genel Mûdurlûjtae devir edir.isnr ■ . . J.

.54 ««Belediyemde Sn ve Katafiztay» femeıknafe (ahşalara* W

BsSolanktsmn edilen l^roıWu«veltaıWa5^B5tarihvtCRSayd>GendlümJK 

3e kabul edilmiştir. , ,Ba nedenle mûncaatıma BUSKİ. Gani MudSbJûne vurunu şpanaıed». 

Bilpkmize rica ederim. ■ LKI^Ö^'"-

SAYIN: Orta TÜMER
(Maniye Mahallesi YözbasvSeta
N»: 5 Daire: 5
Td: 5145995

GEMLİK

KÖRFEZ REKLAM

İLGİ: 16.0920Û5LTnhlıüilekçeniz .
3İ032005 öntaKte Kontuz »S*

-mart'- devredilen personelin yas» sere*™». BelediyeSS^Sİhndn W™ İhta

(aralından kadro ıpul re uuo w_,fnvt.,n ödenecektir.' demtaıeklc
kadar özlük haklann «retten
Genel Müdürlü*»?® ba kapsamda kmram* B JA Jtta m!ı nom
Içiçfai tobhM^şerekl.)WMta
kadro pl1şm^-!tpıwcuH>J^j. eosSKl
ataroalp bebnterir Ba «.bata .

■ ■ ■’ t-i ■
' * \\ 'i

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

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

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

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

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM İÇİN
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Özürlü çocuklara 
müzikli eğitim

Seyfettin SEKERSÖZ

Ata Mahallesi’nde 
bulunan Özel 
Türe Özel Eğitim 
Kurs Merkezindeki 
özürlü çocuklar, 
müzik eşliğinde 
rehabilitasyon 
görüyorlar.
Emekli Müzik 
öğretmeni Bahri 
Ünlü, haftada 
iki gün 
çocuklara 
keman, saz ve flüt 
çalarak onların rahat
lamalarını sağlıyor. 
Psikolog eşliğinde 
yapılan müzikli 
rehabilitasyon 
derslerinde 
öğrencilerin daha 
başarılı olması 
hedefleniyor. 
Kurs Müdürü 
Tamer Sivri, 
bu tür çalışmaların 
özürlü çocukları 
daha çok 
rahatlatarak 
sıkıntı çekmediklerini 
söyledi.
Sivri, amaçlarının 
29 Ekim 
Cumhuriyet 
Bayramı’na yetişe
bildikleri takdirde 
bayram törenine 
koro ile çıkmak 
olduğunu belirterek 
"23 Nisan tören lerinde özürlü verildiğinde neler herkes görecektir"

çocukların imkan yapabileceğini dedi.

Verem Savaş 
Derneğinden 

erzak dağıtımı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Verem Savaş 
Derneği, 
kayıtlı hastalarına 
Ramazan ayı 
erzaklarını 
dağıtarak onları 
sevindirdi.
Verem Savaş 
Dispanseri'nde 
bulunan yerde 
hazırlanan gıda 
torbaları kayıtlı 
25 hastaya 
dağıtıldı.
Son zamanlarda 
yeniden

hortlamaya 
başlayan Verem ile 
yardımsever 
insanların yaptıkları 
desteklerle 
mücadele etmeye 
çalışan dernek 
üyeleri, içinde 
özellikle et, tavuk, 
yumurta, bal ve 
reçel olan ve tüm 
gıda ürünlerinin 
bulunduğu 
torbaları kayıtlı 
olan hastalarına 
dağıttılar.

Teravi saatlerinde 
hırsızlıklara dikkat

Orhangazi'ye bağlı 
Örnekköy'de teravi 
saatinde bir eve giren 

I hırsız ya da hırsızlar, 
L 50 bin YTL'ye 
। yakın para ve 

ziynet eşyasını 
'çalarak kayıplara 

[ karıştı.
Güvenlik güçlerinden 
edinilen bilgilere 
göre, Örnekköy'deki 
evlerinden çıkarak 
teravi namazına

giden Haşan Onat (67) 
ve Ayşe Onat (44) 
çifti, döndüklerinde 
evlerinin camının 
kırık olduğunu fark 
ettiler. Eve giren 
çift darmadağın 
halde gördükleri 
çelik kasada 
bulunan 10 bin 
dolar, 17 bin 
euro, bin 500 YTL 
ile 3'ü kalın olmak 
üzere 4 bileziğin

çalındığını gördüler. 
Olaydan haberdar 
edilen Orhangazi 
Jandarma 
Komutanlığı 
ekipleri, hırsız 
ya da hırsızların 
eve camı kırarak 
girdiklerini ve 
kasanın kazma ile 
parçalanarak 
açıldığını tespit etti. 
Haşan Onat, 
İstanbul'da yaşayan

çocuklarının 
araba almak için 
biriktirdikleri 
parayı, bu kent 
güvenli olmadığı 
gerekçesiyle sakla
mak için 
kendilerine 
verdiğini söyledi. 
Aile olay karşısında 
şaşkına dönerken, 
Jandarma olayla 
ilgili geniş çaplı 
soruşturma başlattı.

SATILIK BAHÇELİEV
Katırlı köyü girişinde 
1137 m2 yola cepheli 

bahçesinde meyve ağaçları 
bulunan bahçeli ev 
sahibinden satılıktır 

0.532. 384 40 89

SATILIK VİLLA
Umıırbey Polatkan 
Caddesinde restore 

edilmiş, kullanıma hazır
2 katlı, bahçeli, kat 

kaloriferli Sahibinden 
Satılık LÜKS VİLLA
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Acı itinde kıvrandı
Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir turizm 
şirketine ait inşaatın teras kata beton 

döküldüğü sırada, kalıp olarak kullanılan 
çelik konstrüksiyon çöktü. Olayda kalıbın 

üzerinden düşen 50 yaşındaki işçi, yaralandı.

Doğalgaz en ekonomik yakıt
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
olay, dün saat 11.00 
sıralarında Beşevler 
Mahallesi Küçük 
Sanayi Sitesi'ndeki 
Nilüfer Ticaret 
Merkezi İnşaatı 58. 
Blok'ta meydana 
geldi. Bir turizm şir
ketine ait olduğu 
belirtilen inşaatın 
teras katındaki beton 
dökme işlemi sırasın
da kalıp olarak kul
lanılan çelik kon
strüksiyon çöktü. 
Bu sırada işçilerinden 
50 yaşındaki Hamza 
Güneş de yaklaşık 
7 merte yükseklikten 
düşerek yaralandı. 
Güneş, daha sonra 
olay yerine çağrılan 
"112 Acil Yardım" 
ekibi ile Çekirge

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Burada 
çektiği acılar 
yüzünden uzatıldığı 
sedyede kıvranan 
Güneş'in
ilk müdahalesinin 

ardından hayati 
tehlikeli atlattığı 
bildirildi.
Bu arada, olay 
yerinde inceleme 
yapan itfaiye ekipleri, 
göçüğün altında bir 
başka kişinin olup 
olmadığını araştırdı. 
Beton dökme 
işlemi sırasında 
meydana gelen 
çökmenin, 
bağlantıların 
güçlendirilmemesin- 
den kaynaklandığı 
bildirildi. Olayla 
ilgili soruşturmanın, 
başlatıldığı bildirildi. 
BHA

Bursa Şehiriçi 
Doğalgaz Dağıtım 
Ticaret ve Taahhüt AŞ 
(Bursagaz) Genel 
Müdürü Ertuğrul Altın, 
Doğalgaz Cihazları 
Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği'nin 
(DOSİDER) Ekim 2005 
verilerine göre, 100 
metrekarelik bir alana 
sahip sobalı konutta 
ısınma ihtiyacında 
kömür, mutfak ve 
sıcak su ihtiyacının 
giderilmesinde de tüp 
kullanılması halinde 

। . Yeşil kartlı hastasın- "bıçak parası" sizden sonra tıp
A |fl A U dan b|Çak ParaSI istediği öne sürülen çalışanlarından özür

|A|/tAV aldığı iddiasıyla Ali Osman diliyorum. Doktorun
I II İn II II tutuklanan doktor, Sönmez Onkoloji o gün söyledikleriniİV VI11VI çıkarıldığı Hastanesi'nde hatırlamıyorum.

mahkemece görevli Dr. S.T.'nin Davacı değilim"
serbest bırakıldı. ilk duruşması dedi. Bunun üzerine

| Alınan bilgiye yapıldı. delilleri inceleyen
A A V H A A t göre, karnında 3. Ağır Ceza mahkeme heyeti,
\U| IIHSI ur bulunan Ş.P. Mahkemesi'ndeki S.T.'yi tutuksuz
tj 1 IJLılL isimli hastasını duruşmaya katılan yargılanmak

ameliyat eden ve hasta Ş.P., mahkeme üzere serbest i
ikinci operasyon için heyetine, "Önce bıraktı.

yıllık bin 240 YTL 
harcandığım belirtti. 
Bu veriler ışığında, 
konutta LPG kullanıl
ması halinde yıllık 
maliyetin bin 530 
YTL'ye yükseldiğine, 
maliyetin doğalgaz 
kullanılması halinde 
ise 629.5 YTL'ye ger
ilediğine işaret eden 
Altın, doğalgazla 100 
metrekarelik bir alan
da kömürden yüzde 
49, LPG'den ise yüzde 
71 daha az ödeyerek 
ısınma, pişirme ve

BUR5RGRZ

sıcak su ihtiyacının 
karşılanabileceğini 
kaydetti.
"Temiz, konforlu, 
rahat ve çevreci bir 
yakıt olan doğalgaz, 
en ekonomik yakıt 
olma özelliğini 
koruyor" yorumunda 

bulunan Altın, 
Bursa’yı hava 
kirliliğinden, 
aile bütçelerini yüksek 
yakıt giderlerinden 
kurtarmak isteyenleri 
doğalgaz kullanmaya 
davet ettiklerini 
bildirdi.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ ve
EKONOMİK DAVETİYELERİ
EN UYGUN FİYATLARLA

1 GÜNDE DAVETİYE BASILIR

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

Katalog basımı

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Sigara ve içki 
kaçakçılığına darbe Yeni bir yağışlı hava geliyor

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, sigara ve 
içki kaçakçılığıyla 
mücadele için sektöre 
otomatik sayım 
sistemi getireceklerini 
bildirdi.
Unakıtan, sigara ve 
içki sektöründe 
faaliyet gösteren 
tüm firmaların 
kurulacak yeni 
sistemle merkeze 
bağlanacağını söyledi. 
Buna yönelik yasal 
altyapının hazır
landığını ve teknik 
çalışmaların devam 
ettiğini kaydeden 
Unakıtan, "Bütün

.ES için son t

üreticiler, otomatik 
olarak Ankara'daki 
merkezden 
takip edilecek.
Ürünlerin üzerine 
koyacağımız yeni 
hologramlarla da 
artık herkes bir 
bakkala 

gittiğinde bu kaçak 
içki mi, değil mi 
hemen anlayabilecek. 
Sektördeki bütün 
işlemler, otomatik 
kayıt altına alınacak. 
Artık kaçak içki, 
kaçak sigara 
olmayacak' 'dedi.

Yurdun kuzeydoğu 
kesimlerinin dün 
gece geç saatlerden 
itibaren yeni bir 
yağışlı havanın etki
sine girdiği bildirildi. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan meteorolojik 
uyarıya göre, hafta 
başından itibaren 
Orta ve Doğu 
Karadeniz'de etkili 
olan sağanak yağışlar 
bugün bölgede etkisi
ni kaybetti. Ancak, 
yurdun kuzeydoğu 
kesimleri bu gece geç 
saatlerden itibaren 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisine 
girecek.
Hava sıcaklığı, bugün 
ve cumartesi günleri 
Orta ve Doğu 
Karadeniz başta

olmak üzere yurdun 
kuzey kesimlerinde 
2-4 derece azalacak.

cumartesi günü 
Trabzon ve 
Rize illeri olmak

Bu gece Orta ve Doğu 
Karadeniz kıyılarında 
başlayacak sağanak 
yağışların, yarın ve 
cumartesi günü Orta 
Karadeniz kıyıları, 
Doğu Karadeniz ile 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeyinde devam 
etmesi bekleniyor. 
Yağışların yarın ve 

üzere Doğu Karadeniz 
kıyılarında etkili 
olacağı tahmin 
ediliyor.
Genellikle sağanak 
şeklinde görülecek 
yağışların oluştura
cağı olumsuz şartlara 
karşı ilgililerin ve 
vatandaşların tedbirli 
olması istendi.

Man Mii tine İt tiM
Lisansüstü Eğitimi 
Giriş Sınavı'na (LES), 
26 Eylül'de başlayan 
başvuru süresi bugün 
sona eriyor.
LES'e, en az lisans 
diplomasına sahip 
olanlar ile sınavın 
yapıldığı tarihten 
itibaren 1 yıl içinde bir 
lisans programından 
mezun olabilecek 
dürümdakiler 
girebilecek. Yabancı 
uyruklu öğrenciler de 
sınava katılabilecek. 
Başvuru evrakı 
üniversite rektörlük
lerine gönderilecek. 
Bir lisans programın
dan mezun olabilecek 
durumdaki* adaylar- 
başvuru evrakıttîMBY 
nefeıbüfflVbfUY»? 
siteldfinden^hteite^'i 
âdâyla rise Höth’artğİ 
bir

^Bfeeıgıöftefâr

eüisbS ’nıââmeb julo

' gerekiyor, J89*rşvdrnpgwv

Körfez JÇ?gqy^l^KUTUN
GÜNLÜK SİYASjgJpjgfe

belgesi ile sınav 
ücretinin yatırıldığını 
gösterir belgeyi 
aldıkları yerlere 
teslim edecekler.
Sınav, 4 Aralık 
Pazar günü, 
üniversite rektörlük
lerinin bulunduğu 
Adana, nb(
Afyon kas^iflaj, q j)| BJ 
Ankara, İtalya,, uB 
Aydı^ Balıkesir, Bolu, 
Bursa, Ç anakka le,ori 
DeeiztMDcy arhakııte o 
fEdirne.ıfilaZfğniğiJtig 
Erzu rum'^ Esktşeh jry >4 
.a®z₺ântiâlp,dHttby/fi lo 
İsparta, İstdnbul3 ua

• 4±ttfiV,r,GrnG* ıtsusvem

*kw,rkii0£ıti,9V 'qsy 
Kırıkkald^RB^fi',16? 
Kor^lâ,AûfeWb'1üa

Malatya, Manisa, 
Mersin, Muğla, 
Niğde, Sakarya, 
Samsun, Sivas, 
Şanlıurfa, Tokat, 
Trabzon, Van, 
Zonguldak ve 
Lefkoşa’da yapılacak. 
Bütün yükseköğretim 
kurumlan, lisansüstü 
programlarına öğrenci 
seçme ve yerleştirme 
İşlemlerinde İ13İ91İBO 
LEfe gfötâŞMhîıftno-ıA 

nWjl!âriât^R?G > ’Oiev
AdaytaHtf*L^S'tefidBl 
M9ıİVdfllfl£rljnuĞub 
lisan^tt^tf

n
la la

"Meslek liselerine
uygulanan ambargo
ların bu okullar için 
bariyerlerdir" diyen 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
YÖK’ün değişimini 
demokratikleşme ile 
eşdeğer gördü. 
Çelik, İstanbul Ticaret 
Odası Özel Eğitim 
Kurumlan Meslek 
Komitesi'nce düzenle
nen zümre toplan
tısında, Türkiye'nin 
46 yıldan beri peşinde 
koştuğu, mücadelesi
ni verdiği AB üyesi 
olma sürecinde 
önemli bir dönüm 
noktasında bulunul
duğunu dile getirdi. . IgfÖÖicİöğÛrtilü^BVU 

öfdüÖu^üy TOı*k i itt 
de’Ü^Pflr 9,'rfd,s" 
n?Ö^â8t3ıWW1!İ9d

edeflçiıîfö&ltaı1 

beri
ya^ramı'âfl8^>fûf

Wy™<Fl,By

hü^ftfW<MW

sın 6Wı?^CPn93 sö 
getiFÜWıîWe^° 
Çelik,i 
kalkınma.nfiP,n*Bİ,SBd 
medetti 4/6"reTâYî‘?v9$

1 tb $ İ u Hi ı? bîrVıâ’n'ı tt1 111 d 
olm£U9rö1rWR8&f|ı 
o I d u ğ u n İmâ r&K?1

lu

Türkiye'nin ilk ve 
ortaöğretiminde 
15 milyon ve yük
seköğretim ile özel 
kurslarla birlikte
toplam 20 milyon 
öğrencisinin var 
olduğunu, bu rakamın 
birçok İskandinav 
ülkesinin toplam 
nüfusundan bile fazla 
olduğunu kaydetti. ;s 
Bakanlık olarak tüm > 
to p I um u i Igi le nd iren j 
bin plaoı eğitim teu n 
ilgilendiklerini ifade / 
edep ıÇajiky aun|aö9ri 

umBJİ 
sürecipsl^bâjmınnsl 
yapti{@m@bi» hu awr₺ 
dTOYdftıŞOndefOOflüY 
öeepıHdürnAB’ ev GİY 
olm^mlh bu 6 Y

mıydı?
Elbette (ya<pılmaafri6>ı 
gereldMQE4u9>Bi^B«^k 
olarakbütünyaptıkn 

ıila^mt?a>9k ispiri ntejiı?
sadeceıAB ninebbsm 
bizden iratiyıWı$Mfcm 
yey a,AB1 süreciyteı e d 
karşı karşıyayız diye

yapmadık.
Bunların yapılması 
gerekiyordu, onun 
için yaptık. Diyelim 
ki müfredatı 
değiştirdik. AB diye 
önümüzde bir hedef 
olmasıydı da yine biz 
o papağan yetiştiren 
sisteme devam mı 
etmeliydik?" Çelik, ı 
AB sürecinde eğitim 
alanında yapıİhttfei10 
gereken ğdc’çek şeV

:'Öğüttü’ *

hiebtatt&feV^fa^ı^öir 
dfflaVıffeWHPîo ,hen

AB'nftf%eW-V 9biBıeb 
WttaâiflİWe 9-odsrl 
|&eri s fp ib r141 5
ilke^ftRığWiâborn 
anlataH19n® nelhifşel

gereği BYBÎ1° 
on^Pâ^gÇ^'J®65 
diy<9ıekfî^SrVı’ttâVıtt 
kü^ÖlcyâWd^lTl1^ 
baş la dedi’? °
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Gary Busey, “Kurtlar 
Vadisi” için Türkiye’de

Aksiyon filmlerinin 
ünlü oyuncusu 
Amerikalı aktör Gary 
Busey, "Kurtlar 
Vadisi" filminde oyna
mak üzere Türkiye'ye 
geldi. Uçakta yediği 
yemeği beğendiğini 
belirten ünlü aktör, 
sırf bu yüzden bile 
Türkiye'ye yerleşebile
ceğini söyledi.
THY'nin tarifeli uçağıy
la dün saat 12:30'da 
Chicago'dan İstan
bul'a gelen Gary 
Busey, Atatürk 
Havalimanı Dış Hatlar 
Terminali'nde sem
patik tavırlarıyla dikkat 
çekti. Kurtlar Vadisi 
adlı filmde önemli bir

3 milyar dolarlık zarar
Sayıştay Başkanlığı, Yap-İşlet-Devret (YİD) ve Yap-İşlet (Yİ) 

modeliyle devletin uğradığı 3 milyar dolarlık zararı raporlaştırdı.
Sayıştay'ın 308 say
fadan oluşan raporu 
1 yıldır TBMM’de 
bekliyor. Kamu 
zararının Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı'nın gevşek 
tutumundan kay
naklandığının ifade 
edildiği raporda, 
"Bakanlık yetkilileri 
yatırımların gerçek
leşen değerleriyle 
ilgilenmedi. İşletmeci
lerin şişirdiği beyan 
gerçek kabul edildi. 
Bu da devleti zarara 
uğrattı" değer
lendirmesine yol açtı. 
Ayrıca söz konusu 
raporun, Yüce 
Divan'da yargılanmak
ta olan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar eski Bakanı 
Cumhur Ersümer'in 
davasıyla yakından 
ilgili olduğu da ileri 
sürülüyor. Siyasi bir 
dergide yer alan 
habere göre, Sayıştay 
Başkanlığı, YİD ve Yİ 
modeliyle gerçek
leştirilen enerji 
santralleri üzerinden 
kamunun uğradığı 3 
milyar dolarlık zararı 
ortaya çıkardı. Bu 
zararın 1999-2002 
yıllarını kapsayan 
3 yıllık döneme ait 
olduğunun da

rolde olduğunu ve 
kendisine gelen pro
jeyi beğendiği için 
yapılan teklifi geri 
çevirmediğini ifade 
eden Busey, "Buraya 
film yapmak için 
geldim. Çok heyecan
lıyım. Dünyanın birçok 

belirtildiği habere 
göre, gerekli girişim
lerin yapılmaması 
nedeniyle takip eden 
yıllarda bu zararın art
tığı anlaşılıyor. 308 
sayfalık Sayıştay 
raporunda, "Yaklaşık 
3 milyar dolarlık kamu 
zararı içinde, tesis
lerin gerçekte ne 
kadara mal olduğu
nun hesaplanması 
yapılmamıştır. Bu 
hesap da yapılırsa, 
kamu zararının boyut
larının daha da 
artması olasılığı 
yüksektir" deniliyor. 
YİD ve Yİ modeliyle 
yapılan santrallerin 
yapımı aşamasında 
kamunun hep içeri 
girdiği ve yapılan 
anlaşmalarda kamu 
çıkarını gözeten hiçbir 
maddenin bulun
madığının belirtildiği 
haberde, TEDAŞ'ın ve 

yerine gittim; ama hep 
Türkiye ve İstanbul'u 
merak etmişimdir. 
Uçakta yediğim Türk 
yemeğini de çok 
beğendim. Sırf bu 
yüzden bir ev 
alıp Türkiye'ye 
yerleşebilirim" dedi.

BOTAŞ'ın faturaların
da yer alan gaz gider
leri arasındaki farkın 
da vatandaşların 
cebinden çıktığı 
savunuldu.
Rapora göre 
bazı santrallerde, 
Uygulama Anlaşması 
ile Isı Sarfiyatı, gerek 
fizibilite raporunda 
belirtilen ve gerekse 
tesis performans test
leriyle tespit edilen 
rakamdan daha 
yüksek belirlenmiş. 
Bazılarında tesisin 
yatırım miktarı yüksek 
gösterilmesine karşın, 
yatırım daha ucuza 
getirilmiş, bazılarında, 
öz sermaye getiri 
oranı belirlenenin 
4 katına çıkmış, 
bazılarında, 
gevşek zemin ve 
birinci derece deprem 
bölgesine santral 
inşa edilmiş.

Yazar kasa kullanmayan 
istasyonlara ceza

Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, 1 Kasım 
2005 tarihinden 
itibaren yazarkasa 
kullanmayan akaryakıt 
istasyonlarına ağır 
cezalar verileceğini 
söyledi.
Bakan Unakıtan, 
yazarkasa uygula
masına başlayan 
Libya Caddesi, 
Yenimahalle, 
Etimesgut ve 
Dikmen'deki 4 
akaryakıt istasyonun
da incelemelerde 
bulundu. Unakıtan, 
İstasyonda benzin ve 
fiş alan vatandaşlarla 
sohbet etti, bazı 
araçlara benzin koydu 
ve vatandaşlarla 
AB ile müzakereleri 
tartıştı.
Unakıtan, bir akaryakıt 
istasyonunda 
gazetecilerin soru
larını cevapladı.
Yazarkasa uygula
masının 1 Kasım 2005 
tarihinden itibaren 
resmen başlayacağını 
ifade eden Unakıtan, 
"Uzun süredir 
Türkiye'nin 
yazarkasaya alışması 
için çalışıyoruz. Artık 
benzin alan kişinin 
araç plakası, ismi ve 
ödeme şekli aldığı 
fişte yazacak. Bu, 
kayıtdışının kayıt içine 
alma uygulamaların
dan birisidir. Daha 
önce herkesin yaptığı 
ödemeleri bankalar
dan geçirme 
mecburiyeti getir
ilmişti. 8 milyarın 
üzerindeki ödemeler 
ancak bankalar 
kanalıyla yapılabilir. 
Yakında kayıtdışı ve 
stratejimizle ilgili daha 
geniş bilgi vereceğim" 
diye konuştu. 
Unakıtan, Vergi 
Daireleri Otomasyon 
Projesi (VEDOP) ile 
vergi dairelerinde veri 
tabanı oluşturul
duğunu ve mali bilgi
lerin artık tek bir 
merkezde toplandığını 
kaydetti. İncelenecek 
sektör ve mükellef 
lerin direkt bilgisayar 
aracılığıyla merkezden 
tespit edileceğini anla

Manastır’da Fcıll Deniz Manzaralı 
7. Kat, Kalorifer Asansörlü 

152 m2, 3-H, Çift Cephe 
0.532 496 52 96

tan Unakıtan, 
"Türkiye'de kayıtdışı 
her geçen gün 
azalacak" iddiasında 
bulundu. AB ile 
müzakerelerin 
başladığı şu günlerde 
hükümet olarak 
kendilerinden 
istenenleri çok 
daha erken 
uygulamak durumun
da olduklarını 
vurgulayan Unakıtan, 
"Evlatlarımıza daha iyi 
bir Türkiye bırakma 
mecburiyetimiz 
vardır" dedi.
Türkiye'de riskli böl
geler, riskli şehirler, 
riskli sektörler ve 
riskli mükelleflerin 
bulunduğunu belirten 
Unakıtan, bunların 
çeşitli sınıflandırıl
masını yaptıklarını ve 
Türkiye'nin vergi 
haritasını çıkardık
larını söyledi. 
Kaçak içkiyle 
mücadele konusunda 
önemli adımlar 
attıklarını ifade eden 
Unakıtan, şunları 
söyledi: 
"Sigara ve içki 
sektöründe otomatik 
sayım getiriyoruz. 
Bunların tamamını 
merkeze bağlaya
cağız. Bütün 
üretilenler Ankara'dan 
otomotikman 
takip edilecek. 
Bu ürünlerin 
üzerine işaret ve 
hologramlar konula
cak. Artık bakkala 
gittiğinizde raftakinin 
kaçak içki olup 
olmadığı belli olacak. 
Bu konuda 
mevzuatı tamamladık, 
arkadaşlarımız alt 
yapı ve teknik hazırlık 
çalışmalarını 
sürdürüyor. Artık

Türkiye'de tüm 
işlemleri kayıt 
altına almak 
zorundayız." 
Unakıtan, 
Erdemir'den sonra 
hangi kuruluşun 
özelleştirileceği 
yönündeki bir soru 
üzerine de, 
"Özelleştirme 
İdaresi'nin bir 
özelleştirme takvimi 
var. Özelleştirmeler 
bu takvime göre 
yapılıyor. Bu ay Efes 
Otel ve Büyük 
Ankara Oteli'nin 
özelleştirmeleri var. 
Milli Piyango ile ilgili 
mevzuatı bekliyoruz. 
Bu arada enerji 
özelleştirmeleri 
var ve bunlar Türkiye 
için çok önemli.
Enerji konusunda çok 
büyük talepler var.
Birçok ülkeden 
firmalar var. Bize 
geliyorlar, ziyaret 
ediyorlar. Yakında 
yurtdışında enerji 
özelleştirmelerinin 
tanıtımına 
başlayacağız" 
şeklinde konuştu. 
Unakıtan, bir soru 
üzerine, petrol 
fiyatlarının sadece 
Türkiye'de değil 
bütün dünyada 
yüksek olduğunu 
belirterek, 
hükümet olarak 
yapabilecekleri fazla 
bir şeyin olmadığını 
ifade etti. Bakan 
Unakıtan, yazarkasa 
uygulamasına 
geçmeyen akaryakıt 
istasyonu sahiplerine, 
"Kimse 'Aman ben 
bunu takmasam da 
olur' demesin. Başına 
acı şeyler gelir" 
sözleriyle gözdağı 
verdi.
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TBMM’nin 3 yıllık bütçesi belirlendi
TBMM’nin 3 yılık 
bütçesi karara bağ
landı. Buna göre, 
2006 yılı bütçesi 362 
milyon 8, 2007 yılı 343 
milyon 589, 2008 yılı 
bütçesi ise 326 milyon 
976 bin YTL olarak 
belirlendi.
TBMM Başkanlık 
Divanı, Meclis Başkanı 
Bülent Arınç başkan
lığında toplandı. 
Toplantıda, Meclis 
bütçesinin yanı sıra 
gündemdeki çeşitli 
konulara ilişkin 
kararlar alındı.
/Uman bilgiye göre, " 
3 yıllık bütçe uygula
masına geçileceği için 
TBMM’nin de 3 yıllık 
bütçesi belirlendi. Buna 
göre, 2006 yılı bütçesi 
362 milyon 8, 2007 yılı 
343 milyon 589, 2008 
yılı bütçesi ise 326 
milyon 976 bin YTL 
olarak karara bağlandı. 
Toplantıda, Meclis’in 
araç ihtiyacının nasıl 
karşılanacağı da ele 
alındı. Meclis’e 50 araç 
alımına karar verilirken, 
bunun 25’inin kendi 
bütçesinden, 25’inin ise 

Milli Saraylar’da çalışan 
personelin maaşının iş 
Bankası’na yatırılması 
karşılığında İş 
Bankası’nın hibe ede
ceği 650 milyar liradan 
karşılanması karar
laştırıldı. İş Bankası’nın 
hibesiyle alınacak 
araçların vergisi, Meclis 
tarafından ödenecek. 
Bu arada, alınacak 
araçların markası 
konusu kesinlik 
kazanmadı.
Meclis Başkanı Arınç, 
tercihini Passat’tan 
yana kullanırken, 
üyelerin büyük bölümü 
Volvo istedi. Araçların 
markasının, araştırma 
yapıldıktan sonra belir
lenmesi kararlaştırıldı. 
Kampus içindeki dok
torluk binasının 
yıkılarak, yerine Genel 
Sekreterlik hizmet ve 
arşiv, kütüphane ve 
araştırma ile jeneratör 
binası yapılması da 
benimsendi. Bu 
binaların projeleri için 
yarışma açılacak. 
TBMM İdare Amiri 
Erdoğan Yetenç, 
toplantıda, Meclis’e

ait İstanbul’daki mis
afirhanelerin ihtiyacı 
karşılamadığını, 
bunun için başka bir 

çözüm bulunması 
gerektiğini söyledi. 
Bu konuda daha önce 
de şikayetlerin alındığı 
hatırlatılarak, İstanbul 
Beşiktaş’ta 
Çay-Kur’a ait misafirha
nenin satın alınmasına 
karâr verildi.
Toplantıda, Belçika, 
Şlovenya, Macaristan, 
Malezya parlamentoları 
ile Fransa ve 
Kaliforniya senatoların
dan heyetlerin Meclis 
tarafından davet 
edilmesi de 
kararlaştırıldı. 
Başkanlık Divam’nda, 
bazı milletvekillerinin 
hastalık ve diğer maz

eretleri nedeniyle izinli 
sayılmaları da kabul 
edildi. Öte yandan, 
toplantıda, kampus 
içindeki tesislerin „ 
durumu da ele alındı. 
Meclis Başkanı 
Bülent Arınç da 
Dinçer’in sözleri, 
üzerine, milletvekil
lerinin daha rahat 
çalışacağı mekanların 
yapılmasını istediğini 
belirterek, bu yöndeki 
görüşlerini daha önce 
ifade etmesine karşılık, 
konunun askeri taburla 
ilişkilendirildiğini 
söyledi. Arınç, bu 
tür polemiklerden 
rahatsız olduğunu 
kaydederek, "önemli 
olan, bir ihtiyacın gider
ilmesi, bir işin doğru 
yapılasıdır” dedi.

Çerçeve Belgesi 
polemiği sürüyor

CHP lideri Baykal, 
Bakan Gül ile 
Meclis'te canlı yayın
da yaşanan tartış
mayı anlattı. Gül'ü 
’lauballilikle' 
suçlayan Baykal, 
Çerçeve Belgesi'ni 
aldıklarını açıkladı 
ancak...
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül ile CHP 
Lideri Deniz Baykal 
arasında TBMM’de 
yaşanan müzakere 
çerçeve belgesi 
tartışmaları 
dün de sürdü.
Deniz Baykal önceki 
gün Meclis Genel 
Kurulu’nda Dışişleri 
Bakanı Gül ile arasın
da yaşanan müza
kere çerçeve belgesi 
tartışmasına açıklık 
getirdi. Bu süreçten 
ne Meclis’in, ne 
kendilerinin haberi 
olmadığını, işin 
kapalı kapılar ardın
da yürütüldüğünü 
savunan Baykal, 
"Bize ne müzakere 
çerçevesinin metni 

geldi, ne ayrıntılı 
brifing verildi, ne bir 
bakan ya da yetkili 
bilgi verdi" dedi. 
Belgeyi 4 Ekim günü 
internetten elde ede
bildiklerini ifade eden 
Baykal, Dışişleri 
Bakanı Gül’ün dünkü 
"metni gönderdik" 
şeklindeki sözlerini 
de yanıtladı.
Baykal, şöyle dedi: 
BELGEYİ PARTİNİN 
BEKÇİSİNE 
BIRAKMIŞLAR 
"Meclis’teki müza
kere öncesi saat 
14:00-14:30 arası bir 
saatte birisi geliyor, 
CHP genel 
başkanının sekre- 
taryasına değil, genel 
sekreterinin sekre- 
taryasına değil, par
tinin evrak bölümüne 
değil, girişteki 
görevlisine, bir 
anlamda partinin 
bekçisine belge 
bırakılıyor, imza 
karşılığı da değil. 
Bu iyi bir yöntem 
değildir’’ dedi.
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Serbest dolaşım izni 2020’de 'Türkiye'de hala işkence var’
AB'nin Genişlemeden 
Sorumlu Üyesi Olli 
Rehn, EK Protokol'ün 
bir an önce 
TBMM'den geçirilme
si gerektiğini söyledi. 
Rehn, TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanı 
Mehmet Dülger 
ve üyelerle 
biraraya geldi. 
Milletvekillerinin 
Protokol'ün ne 
zamana kadar onay
lanması gerektiği 
sorularına Rehn, 
"Vakit kaybetmeden 
Ek Protokol'ü 
Meclis'ten 
geçirmelisiniz" dedi. 
Rehn, bir soru üze 
rine, tarama sürecinin 
1 yıl süreceğini 
bildirdi. CHP İstanbul 
Milletvekili Onur 
Öymen'in Müzakere 
Çerçeve Belgesi'nde 
son anda mutabakata 
varılan uluslararası

fart dilim ciw

kuruluşlara üyelik 
konusundaki 
sorusuna Rehn, 
"NATO, AB'nin işi 
değil. Bir ortaklığa 
girdiğiniz zaman 
orada diğer ortaklarla 
uyumlu olmanız 
beklenir" karşılığını 
verdi. Türk vatan
daşlarının serbest 
dolaşım hakkına 
sahip olup olmaya
cağı sorusuna 
karşılık Rehn, "2020 

yılına kadar Türk 
vatandaşlarının 
serbest dolaşımının 
ertelenebileceğini " 
belirterek, "Günü 
geldiğinde o zamanki 
şartlara bakılır. O 
zaman Avrupa'nın iş 
gücü piyasasına 
bakılıp belki de 
serbest dolaşım 
konusundaki bu 
erteleme, kalıcı 
hale gelebilir" 
diye konuştu.

Avrupa 
Parlamentosu (AP) 
İnsan Hakları Alt 
Komisyonu 
Delegasyon Başkanı 
Helene Flautre, yeni 
ceza yasasında, hala 
insanların fikir beyan 
ettikleri için takibata 
uğramalarını 
sağlayabilecek 
maddeler olduğunu 
savunarak, "İşkence 
konusunda çok net 
ilerlemeler 
kaydedildiği 
muhakkak ama hala 
birtakım müphem 
olaylar da olabiliyor" 
dedi.
Helene Flautre, 
TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı 
Mehmet Elkatmış 
ile görüşmesinin 
ardından TBMM 
İnsan Hakları 
Komisyonu'nun 
yaptığı çalışmaların 
hacminin kendilerini 
etkilediğini söyledi. 
Flautre, "Türkiye'de 
insan hakları 
konusunda hala 
eksiklikler olduğunu 
düşünüyor

musunuz?" şeklin
deki soruya şöyle 
yanıt verdi: "Ortada 
çelişkili bilançolar 
var. Yeni bir ceza 
yasası kabul edildi. 
Ama bu ceza 
yasasında, hala 
insanların fikir beyan 
ettikleri için takibata 
uğramalarını 
sağlayabilecek mad
deler var. Böyle kar
maşık çelişkili 
durumlar, olumsu
zluklar var. İşkenc
eye karşı mücadele 
konusunda ise çok 
net ilerlemeler 
kaydedildiği 
muhakkak ve çok 
açık. Bu konuda bir 
iyileşme söz konusu 
ama bir yandan hala 
birtakım olaylar da 
olabiliyor, hala biraz 

müphem olaylar da 
olabiliyor. Mesela 
bağımsız insan hak
ları örgütleri, doğru
dan cezaevlerine ya 
da karakollara 
gidip denetleme 
yapamıyorlar. 
Türkiye'deki Kürt 
kökenliler konusun
da birçok ilerlemeler 
kaydedildiğini 
görüyoruz." 
Helene Flautre, yeni 
vakıflar yasa 
taslağını yeterli 
bulup bulmadığının 
sorulması üzerine 
ise vakıflar yasa 
taslağının, en 
azından, Avrupa
İnsan Hakları 

Sözleşmesi'ne 
saygı açısından 
uygun olmadığını 
öne sürdü.

Almanya’da Sosyal 
Demokratlarla 
Hıristiyan Birlik 
partilerinin koalisyon 
pazarlıklarında, 3. 
tur ön görüşmede 
önemli ilerlemeler 
sağlandı.
Henüz başbakan 
kim olacak sorusu 
yanıt bulmadığı için, 
bugün iki partinin 
liderleri dörtlü bir 
zirve yapacak. 
Toplantıya başbakan 
Schröder, Sosyal 
Demokrat Parti lideri 
Franz Müntefering, 
Hıristiyan Sosyal 
Birlik Partisi lideri 
Edmund Stoiber ile 
muhafazakarların 
başbakan adayı 
Hıristiyan Demokratik 
Birlik partisi lideri 
Angela Merkel 
katılacak.
Son edinilen bilgilere 
göre, Sosyal 
Demokratlar

24.01.1997 tarihli 216 nolu 
diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Gülşen ÇAKIR

hükümette istedikleri 
bakanlıkları alırlarsa, 
Angela Merkel 
başbakanlık koltuğu
na oturabilir ve 
Gerhard Schröder 
siyaseti bırakabilir.
DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞI, 
TÜRKİYE İÇİN 
ÖNEMLİ
Böyle bir durumda 
başbakan yardım
cılığı ve dışişleri 
bakanlığının Sosyal 
Demokratlarda kala
bileceği konuşuluyor. 
Dışişleri Bakanlığının 

Hıristiyan Birlik 
partilerinde 
kalmasının ise 
Türkiye’nin 
müzakere sürecini 
yavaşlatabileceği 
belirtiliyor.
Merkel ve 
Schröder’in dünkü 
görüşme sonrasında
ki iyimser açıkla
maları, koalisyon 
kararının çıkabile
ceğini düşündürüyor. 
Her iki lider de 
koalisyon için uygun 
zemin oluştuğunu 
duyurmuşlardı.

Şaron ve 
Abbas’ın zirve 

bilmecesi
Ürdün Kralı 
Abdullah, Filistin 
Devlet Başkanı 
Mahmud Abbas ve 
İsrail Başbakanı 
Ariel Şaron’un, 11 
Ekim’de bir araya 
geleceğini açıkladı. 
Görüşme, İsrail 
tarafından da 
doğrulanırken, 
Abbas tarihin 
henüz belirlen 
mediğini 
söyledi.
Kral Abdullah’ın 
basın bürosundan 
yapılan açıklamada, 
"Ürdün Kralı’nın 
barış sürecinin 
ilerletilmesi çabaları 
çerçevesinde,

Abbas-Şaron 
görüşmesinin 
11 Ekim’de 
yapılacağı” belirtildi. 
Açıklamada, 
Ürdün Kralı’nın 
Abbas 
ve Şaron’la 

yaptığı telefon 
görüşmelerinde, 
ateşkesin 
sağlamlaştırılması 
ve iki taraf 
arasındaki gerginliğe 
son verilmesi için 
çaba göstermenin 
önemini vurguladığı 
kaydedildi.İsrail 
hükümeti de 
görüşmeyi doğruladı. 
İsrail’in Gazze’den 
çekilmesinin 

ardından liderlerin 
yapacağı bu ilk 
görüşmenin 
nerede 
gerçekleştirileceğine 
karar verilmesi 
bekleniyor.
Filistin Devlet 
Başkanı Mahmud 
Abbas ise, 
Gazze’de gazete
cilere yaptığı 
açıklamada, zirve 
için henüz tarih 
belirlenmediğini 
belirterek, 
"Tarih belirlendiğinde 
zirve için 
hazırlayacağımız 
birçok talebimiz 
olacaktır” 
dedi.
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Yıldırım - Toroğlu kavgası
Fenerbahçe Kulübü 
Başkanı Aziz Yıldırım, 
Erman Toroğlu'nun 5 
Ekim 2005 günü 
Hürriyet gazetesinde 

I yayınlanan 'Aziz 
ı Yıldırım'ın yemek dav
eti' başlıklı yazısında 
yeralan iddialara, çok 
sert bir açıklamayla 
yanıt verdi. 
Fenerbahçe 
Kulübü'nün resmi 
internet sitesinden 
duyurulan açıklamada 
Başkan Aziz Yıldırım 
şu ifadelere yer verdi; 
"Sayın Toroğlu, 
Hürriyet Gazetesi gibi 
saygın bir gazetedeki 
köşenizde “Aziz 
Yıldırım’ın Yemek 
Daveti” başlığı altında, 
kamuoyunu yanıltıcı 
mahiyette, objektif 
gerçeklerden uzak, 
yanlış bilgileri 
aktarmaya devam 
ediyorsunuz.
Şunu bilmeniz gerekir 
ki, benim muhatabım 
gururla Başkanlığını 
yaptığım Fenerbahçe 
Spor Kulübü organları 
ve Fenerbahçe cami
asıdır. Görevim sebebi 
ile her türlü hesabımı 
da sadece ve sadece 
bu organlara ve yüce 
Fenerbahçe 
camiasına veririm. 
Daha önce 
Fenerbahçe’nin gelir
lerine temlik koydur
duğum iddiasında 
bulunmuştunuz. 
Şimdi ise temlik 
koymadığımı 
“öğrendiğinizi” ifade 
ediyorsunuz. Sorumlu 
bir gazetecinin objektif 
olarak doğrulanmamış 
bir bilgiyi yazmaması 
gazetenizin ve basının 
genel etik kuralıdır. 
İkrarınız ilk yazınızda 
bu kurala 
uymadığınızın kendi 
ağzınızdan kabulüdür. 
Bu kez yine, bir önceki 
yazınızda olduğu gibi, 
kamuoyunu yanıltıcı 
mahiyette, objektif 
olmayan yanlış bilgi
leri vermeye devam

ediyorsunuz. Sizi 
güya, locama yemeğe 
davet etmişim. 
Şahsınızla en az 3 
yıldır görüşmüyorum. 
Sizi davet edebilmem 
için sizi aramam ve 
konuşmam gerekir. 3 
yıldır konuşmadığım 
bir insanı, konuşmamı 
engelleyen sebepler 
ortadan kalkmadan, 
aksine derinleşmiş 
iken, nasıl ve niye 
locama davet edeyim? 
Makul her insanın en 
azından medyadaki 
bana ve kulübüme 
karşı olan duruşunuz
da bir değişiklik yok 
iken, benim sizi hem 
de locama ve yemek 
yemeğe davet etmeye
ceğimi bileceği açıktır. 
Kaldı ki, bizler için çok 
özel ve kutsal bir 
mekan, olan 
Fenerbahçe Şükrü 
Saraçoğlu Stadı’na 
benim sizi özellikle 
davet etmem 
düşünülemez.
Konu ile ilgili size 
bir bilgi daha vereyim. 
Sayın Daum’la 
beraber, Sayın Şansal 
Büyüka, Sayın Esat 
Yılmaer, Sayın 
Alaaddin Metin ve 
Sayın Nezih Alkış bir 
ay önce yemek yedik 
ve değerli spor 
adamlarıyla Sayın 
Daum her konuda bilgi 
alışverişinde bulun
duk ve yanlış hatır
lamıyor isem Sayın 
Şansal Büyüka da 
sizin böyle bir 
toplantıda hazır bulun
manız halinde, yapmış 
olduğunuz yanlışları 
yapmayacağınızı 
söyledi. Bu görüşüme 
size nasıl aktarıldı, 
bilemem. Ancak şunu 
bilmelisiniz ki, sizi 
hiçbir zaman ara
madım ve aracılar 
vasıtasıyla davet 
etmedim. Sizden ricam 
artık uykudan uyanın. 
Gelelim “taraftara 
havale” konusuna. 
Şunu bilmelisiniz ki,

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 

, meşrubat, çerez temin edilir.

100 yıla yakın 
mazisi olan, sayısız 
başarılara imza atmış 
Kulübümüzün sahibi 
Genel Kurul üyelerim
iz ve büyük 
Fenerbahçe taraftar
larıdır. Biz yöneticiler 
onlardan aldığımız 
güç ile Kulübümüzü 
idare ederiz. Siz 
yanlış ve gerçek dışı 
iddialarınız ile beni 
taraftara karşı sorum
lu hissetirdiğiniz 
sürece bunun 
hesabını 
Fenerbahçe’nin büyük 
taraftarına vermek 
durumundasınız. Sizin 
gibi “delikanlı” olmak
la övünen bir şahsın 
niçin endişelendiğini 
de anlayamıyorum. 
Tanrı her zapıan 
doğruların yanın
dadır." 
TOROĞLU’NUN YAZISI 
Erman Toroğlu ise 
Hürriyet gazetesinde 
yayınlanan yazısında 
konuyla ilgili şu 
ifadelere yer vermişti; 
"Aziz Yıldırım'ın 
yemek daveti 
Geçen hafta Aziz 
Yıldırım'a bazı sorular 
yönelttim 
cevabı da geldi. 
En önemlisi, 
Fenerbahçe'nin gelir
lerine kesinlikle temlik 
koyulmadığıydı. 
Bundan evvelki 
yazılarda sorduğum, 
"Fenerbahçe'nin ne 
kadar borcu var. Aziz 
Yıldırım şahsi olarak 
ne kadar para verdi" 
sorusuna hala 
cevap yok. 
Hakan Bilal Kutlualp 
için "Sen bu şahsı iki 
senedir tanıyorsun, 
onun ne olduğunu 
ben sana Divan 
Toplantısında 
açıklayacağım" diyor. 
Hakan Bilal, Mehmet 
Arslan ve benim 
yemek yediğimizi 
yazmış, ancak yeri de 
yanlış zamanı da. 
Yemek yediğimiz 
mekan İstanbul'un 
sayılı balık restoran
larından birisiydi. Yani 
çok kalabalık bir 
restaruanttı, gizli olma 
şansı yoktu. Masadaki 
dördüncü şahsın ismi
ni sayın Yıldırım ver
memiş veya vere

memiş. Nedeni bilin
mez, nedendir bilin
mez. Ben söyleyey
im... Eyüp Kosif. 
Her türlü sohbet 
Bodrum'da da tama
men tesadüf eseri 
bulunduğum 8 kişilik 
yemek grubunda her 
türlü sohbet yapıldı. 
Masada Fenerbahçe 
eski başkanı Metin 
Aşık vardı. Yüksel 
Çağlar, Hakan Bilal 
Kutlualp, Turgay 
Aksoylu ve Şansal 
Büyüka ile beraberdik. 
Çok keyifli bir sohbet 
oldu ama sayın 
Yıldırım'ın dediği gibi 
Fenerbahçe'yi rakı 
mezesi yapmadık. 
Sayın Yıldırım ayrıca 
masada da rakı içilme
di, kırmızı şarap vardı. 
Sayın Aziz Yıldırım, 
Ben herkesle yemeğe 
giderim. Daha 15 gün 
önce sen, beni, hem 
locana maç izlemeye, 
hem de yemeğe davet 
etmedin mi?
Yıldırım'ın yazıma 
verdiği yanıt sonuna 
kadar gayet makul ve 
düzgün gidiyordu. 
Ama son cümle yine 
bir çuval inciri berbat 
etti. Yani geçen haftaki 
atılan başlığı sayın 
Aziz Yıldırım onayladı. 
"Çok iyi şeyler yapıy
or, bir tekmede yıkıy
or" demiştik. Sayın 
Aziz Yıldırım'ın son 
cümlesi şuydu sayın 
okurlar...
Maça gidiyorum 
"Sizi Fenerbahçe'nin 
büyük taraftarlarına 
havale ediyorum..." 
Yine sayın Aziz 
Yıldırım bir başka 
ortak arkadaşımıza 
"Erman maça 
gelmesin, maça 
aldırmayacağım" 
diyor.
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Dört büyükler
Yazıma dört büyükler diye başlamam 

gerekiyordu ama ne gezer. Bu dört büyüklerin 
iki büyüğü biraz da olsa saf dışı kaldı.

Önümüzde uzun bir yol var. Nasıl geçen 
sene 15 puan geride olan takım şampiyon 
olduysa, bu senede ne olacağı belli olmaz.

Galatasaray- Fenerbahçe takımı sessiz ve 
sakin. Onları takip eden iki kulüp var. Bu takım
lar Anadolu’nun bağrından çıkıyorlar.

Kayseri ve K.Erciyes, Erciyes’in 16 puanı, 
Kayseri’nin ise 15 puanı var ve bu takımların 
mağlubiyetleri yok. Şu anda istikrarını en iyi 
şekilde sürdürüyorlar.

Bir zamanlar Fenerbahçe, Galatasaray, 
Beşiktaş liglere damgasını vururken, Vefa diye 
bir takım vardı. Her zaman ağırlığını koyup dört 
büyükler arasında senelerce Türk futbol tarih- 
nde yerini aldı.

Bugün bu üç takımdan sonra gelen takım 
ise Trabzonspor, gelin görün ki bu takım belki 
senelerden birini geçiriyor, düzeleceğini ümit 
ediyorum.

Ben bu güzüde takımımızda saf dışı bırak
mak istemiyorum.

Ara sıra Fenerbahçe’den bahsettiğimde çok 
defa Daum’dan bahsetmişimdir. Zannederim 
İstanbul medyasının üzerinde çok durmasın
dan bu sene biraz olsun kendine çeki düzen 
vermiş kendisine cesaret gelmiş gibi duruyor.

Fenerbahçe takımı futbolcuların kariyeri en 
üst düzeydeki futbolcularodan kurulu.

Son zamanlarda Anelkan’ın bireysel perfor
mansının geçmiş yıllardaki düzeye çıkması 
gözden kaçmamaktadır.

En ilginç gelişme ise Beşiktaş’ta oluyor. 
Beşiktaş takımında ilk etapta müdafaanın çok 
aksadığını forvetin ise az da olsa istikrarsızlığı 
Beşiktaşlıları rahatsız ediyordu.

Son UEFA kupasında seyrettiğimiz bir 
Beşiktaşı özlediğimiz Beşiktaş olarak görü 
yoruz.

Adrese paslarla bir Tümer, Ahmed Hassan 
ve Sergen bu takımın kilidi oldukları gösteri 
yorlar.

Son iki maçta yavaş yavaşta olsa Youla iste
nilen kıvamda olmasa dahi Beşiktaş’a laik bir 
futbolcu hüviyetinde gözükmeye başladı.

Galatasaray tablonun başında gidiyor, 
takımı ayakta tutan forveti yeni baba olan 
Haşan Şaş, ister istemez formunda önünde 
genç Necati ve Ümit Karan bu futbolcuların 
istekli ve formlarını devam ettirdikleri zaman 
gol atamayacağı hiç bir takım yok.

Evet. Muhakkak ki kalede iyi bir kaleci de 
olursa seyredilmesi büyük zevk olur.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 
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RAMAZAN 
SAYFASI

Sayfa 12

Ramazan’da yeni hastalıklara dikkat
Ramazan ayında 
sindirim sisteminde 
oluşan sıkıntıların 
yanlış beslenmeden 
kaynaklandığını 
belirten uzmanlar, 
oruç tutanların iftar 
ve sahurda dengeli 
ve az yemek yiyerek 
sağlıklarını koru
maları gerektiğini 
bildirdi.
Diyet Uzmanı Aşkın 
Yüksel, orucun 
sindirim sistemini 
dinlendirip insan 
sağlığını koruduğu
nun gözardı edildiği
ni belirterek, bu 
nedenle iftar ve 
sahurda dengesiz 
ve çok yemek yeni 
lerek vücudun çok 
daha fazla yorul
duğunu söyledi.
Yanlış beslenmenin 
ülser, mide kana
ması gibi hastalık
lara neden olduğuna 
dikkat çeken Yüksel, 
iftar ve sahurda yan
lış beslenmede en 
çok yapılan hata
ların, çok yemek, 
çabuk yemek, çok 
çeşitli yemek, 
yemek sırasında çok 
su içmek, sahura 
kalkmamak ya da 
sahurda fazla yemek 
ve sigara içenlerin 
iftarda aç karnına 
sigara içmeleri 
olduğunu kaydetti. 
Yüksel, oruç tutan

Şii» talisi
Sabaa Borani
Malzemeler (2 kişilik) 
1 küçük kabak 
1 küçük havuç 
1 dolmalık biber 
2 adet taze soğan 
50 gr taze fasulye 
6 çorba kaşığı un 
1 çay bardağı maden 
suyu

Lhn'jn SpsJiü 
j'jJ-ık'jr/j-j
Malzemeler (2 Kişilik) 
250 gr makarna 
15 gr margarin 
(1 çorba kaşığı) 
1 adet soğan 
2 diş sarımsak 
160 gr konserve 
tonbalığı 
1 çorba kaşığı 
kıyılmış dereotu 
3 çorba kaşığı su

ların dengesiz ve 
yanlış beslenmeleri 
sonucu Ramazan 
ayında karşılaşabile
cekleri rahatsızlıkları 
da şöyle sıraladı: 
KABIZLIK : 
Aşırı rafine gıda 
alan veya az su içen 
ya da lifsiz beslenen 
oruçlularda 
görülebilir. Kabızlık 
nedeniyle hemoroid 
ve karın şişmesi de 
oluşabilir. Önlem 
olarak çikolata, 
pasta gibi rafine 
gıdalardan sakınma, 
su içmeyi artırma ve 
lifli gıdalar alma 
sayılabilir.
TANSİYON : 
Öğleden sonraları 
oruçlu insanlarda 
tansiyon düşmesi 
olabilir. Az sıvı alın
ması ve tuzsuz 
yenmesi tansiyon 
düşmesini artırabilir. 
BAŞ AĞRISI : 
Özellikle iftara 
doğru başağrısı 
görülebilir. Eğer 
düşük kan basıncı 
ile birlikteyse 

50 gr kıyma 
Tuz, karabiber 
2 çorba kaşığı 
margarin 
YAPILIŞI
Taze fasulyeyi 7 daki
ka haşlayın. Kabak, 
havuç, yeşil biber, 
haşlanmış fasulye ve 
taze soğanı 6 cm 
uzunluğunda ince ince 
doğrayın. Un ve 
madensuyu ile sulu 
bir hamur hazırlayın, 
hamurun içine çiğ kıy
mayı ufalayın. Tuz, 

100 mİ krema 
2 çorba kaşığı 
limon suyu 
1 tatlı kaşığı limon 
kabuğu rendesi 
Tuz, karabiber 
YAPILIŞI
Makarnayı kaynayan 
tuzlu suda 12 dakika 
haşlayın. Soğanı kıyıp 
margarin ile kavurun. 
Sarmısağı küçük 
küçük doğrayıp ilave 

başağrısı ciddi ola
bilir ve iftar öncesi 
kusma yapabilir. 
KAN ŞEKERİNİN 
DÜŞMESİ : 
Halsizlik, titreme, 
kötü konsantrasyon, 
fiziksel aktivite 
yapamama, baş 
ağrısı, çarpıntı, kan 
şekeri düşmesi 
Sahurda aşırı şekerli 
yemek insülin 
salınımını artırarak 
gün içinde kan 
şekeri düşmesine 
sebep olabilir. 
MİDE YANMASI ; 
Ramazan’da boş 
midede oluşan asit 
salgısının artması 
mide hastalıklarını 
artırır. Kahve, kola 
ve acılı yemekler de 
mide hastalarına 
olumsuz etkide 
bulunur. Özellikle 
mide şikayeti 
olanlar doktoruna 
danışarak oruç 
tutmalıdır.
SAHURDA HAZMI 
KOLAY BESİNLERİ 
TERCİH EDİN 
Diyetisyen Aşkın 

karabiber ve 
sebzelerle 
karıştırın. 
Margarini 
tavada 
kızdırın.
Elde ettiğiniz 
karışımdan 
kaşık kaşık 
alarak tavaya 
koyun, hafifçe 
üstlerine 
bastırarak
önce bir yüzlerini 
sonra diğer yüzlerini 
kızartın. Piştikçe 

edin. Ateşi kısıp 
limon suyu, 
krema, su, dereo
tu, karabiber, 
tuz ve tonbalığı 
ekleyin. Bir 
taşım kaynatıp 
süzülmüş makar
nalarla karıştırın. 
Üzerine limon 
kabuğu rendesi 
serpip servis 
yapın.

Yüksel, Ramazan 
boyunca dikkat 
edilmesi gereken 
öğünlerin başında 
sahurun geldiğini, 
oruç tutanların mut
laka sahura kalkıp 
bir şeyler yemesi 
gerektiğini ifade etti. 
"Sahurda hazmı 
kolay besinleri 
tercih edin" diyen 
Yüksel, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Kahvaltı, sahur 
için en ideal 
seçimdir. Bir tost, 
yağsız tepsi böreği, 
yoğurt, komposto 
yenebilir. Ayrıca 
mutlaka 1 veya 2 
porsiyon meyve 
tüketilmelidir. İftar
dan önce oruç, 
hafif bir besinle 
(örneğin 1 zeytin ya 
da 1 hurma) 
bozulmalıdır. Bunun 
ardından ılık bir 
çorba içmek 
yararlıdır. Çorba çok 
sıcak ya da soğuk 
olmamalıdır.
Yediğiniz besinleri 
iyi çiğnemeyi de 
ihmal etmeyin. Bir 
lokmayı en az 25 
kere çiğnemeyi 
alışkanlık haline 
getirin. Ramazan'ın 
en hoş yanlarından 
biri lezzetli Ramazan 
pidesidir. Ama 
unutmayın ki pide, 
hazmı en zor besin-

kabaransebze 
börekleri sıcak ya da 
soğuk servis yapın.

Kremalı çıktı yasa 
Söylüyorum basa 
Sandık önüne gelince 
Dokun yine etme tasa

lerin başında gelir. 
Bu yüzden iradenizi 
kullanarak, pide 
yerine kepek 
ekmeği tercih edin. 
Bağırsak tembelliği
ni önlemek için 
yeterli miktarda 
posalı ya da lifli 
besin almanız 
gerekir. Bu nedenle 
taze sebze ve meyve 
tüketimini artırın. 
Şekersiz kuru 
meyve kompostosu 
da bu bakımdan 
yararlıdır." 
RAMAZAN DİYETİ 
Yüksel, iftar 
yaptıktan sonra, 
"Çok şükür, bugün 
de doyduk" deyip 
oturmak yerine, 
kısa bir yürüyüşün 
çok faydalı 
olacağına işaret 
ederek, 
"İftardan 1-2 
saat sonra meyve 
veya tatlı yiye
bilirsiniz. Eğer 
kilo sorununuz 
yoksa kuruyemiş de 
alabilirsiniz" 
şeklinde konuştu.

ŞİİR köşesi
3 > D.AIİ BAYDAR

Gemi
Gemi karaya oturdu 
Dümene geçen batırdı 
Meltem esse çatırdatıyor 
Malı fareler götürdü

İçimize hiç sinmiyor
Kaptan köşkünden inmiyor
Makinalar stop etmiş 
Izdırabımız dinmiyor

Bir o yana, bir bu yana 
Acı geliyor insana 
Koca tekne batarmıymış 
Yazık taşıdığı cana

Yetmiyor can simitleri 
Götürüyor ümitleri 
Üstüne tuz biber oldu
Kıyak emeklilikleri

İŞTE RAMAZAN 
DİYETİ :
SAHUR: 1 - 2 bar
dak çay veya ıhla
mur, 50 gram az 
yağlı peynir veya 30 
gram kaşar peyniri 
veya bir yumurta, 
orta büyüklükte iki 
dilim kepek ekmek, 
6 - 7 adet zeytin, 
orta büyüklükte 2 
elma veya 2 man
dalina, domates ve 
salatalık.
İFTAR : 1 kase ılık 
çorba, 1 tabak etli 
sebze yemeği, 4 
kaşık pilav veya 
makarna veya 100 
gram patates,1 su 
bardağı yoğurt veya 
150 gram meyve, 
orta büyüklükte 
1 dilim kepek 
ekmeği, az yağlı 
salata.
İftar sonrası: 
300 gram meyve 
veya 1 dilim kek 
veya yarım porsiyon 
sütlü tatlı. Bu diyete 
istediğiniz kadar 
çiğ sebze 
ekleyebilirsiniz.

I
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Sayfa 13

te virüsle çoztım îakanlık: ‘Tüp bebeği şansa bırakmavm'
Bilimadamları, 
1918 yılında 
20 ila 50 milyon 
kadar insanın 
ölümüne yol açan 
İspanyol gribi 
virüsünü yeniden 
canlandırdılar. 
Böylece, ilk kez tari
hi bir hastalığın 
arkasındaki bulaşıcı 
etmen yeniden can
landırılmış oluyor. 
Bilimadamları, 
İspanyol gribi 
virüsünün, kuş 
gribinin gelecekte 
dünya çapında 
yayılma tehdidine 
karşı savunma 
önlemleri 
geliştirmede ve 
gripleri daha iyi 
anlamada yardımcı 
olabileceği inan 
cıyla yeniden can
landırıldığını söylü 
yorlar. Güneydoğu 
Asya’daki kuş gribi 
virüsü, 1918 yılında
ki virüs gibi, doğal 
olarak kuşlardan 
kaynaklanıyor. 1918 
yılında değişime 
uğrayan virüs, 
insanlara bulaşmış 
ve daha sonra 
insanlar arasında 
yayılmıştı.
Güneydoğu Asya 
kökenli kuş gribi,

şimdiye kadar 65 
kişinin ölümüne yol 
açmasına rağmen, 
insandan insana 
geçmiyor.
ABD Silahlı 
Kuvvetler Pataloji 
Enstitüsü'nden 
Dr. Jeffery 
Taubenberger, 
"Ancak virüsler 
hızla değişime 
uğruyor ve 
1918 yılında 
görüldüğü gibi 
bulaşıcı nitelik 
kazanabiliyor" dedi. 
Amerikan sağlık 
yetkilileri, bu virüsü 
yeniden canlandır
manın kamu sağlığı 
açısından taşıdığı 
riskin çok az 
olduğunu söylüyor. 
İspanyol gribi 
salgınından sonra 
1918 yılındaki ölüm
cül virüse karşı 
dünya çapında 
insanlar bağışıklık 
kazandı. Belirli bir 
oağışıkîrğrn 
bugün mevcut 
olduğuna inanılıyor. 
Ayrıca önceki 
araştırmalarda 
bilimadamları, 
İspanyol gribi 
virüsü gibi virüslere 
karşı etkili modern 
ilaçlar geliştirdiler.

Sağlık Bakanlığı, 
çocuk sahibi olmak 
isteyen aileleri tüp 
bebek merkezlerinde 
Bakanlık ruhsatına 
dikkat etmeleri 
konusunda uyarırken, 
"Tüp bebeği şansa 
bırakmayın" mesajı 
verdi. Bakanlık ruh
satlı merkezlerin, 
anne ve doğacak 
bebeğin sağlığı 
açısından önemli 
olduğunu hatırlatan 
Müdürlük, bu merkez
lerin 20’sinin kamu, 
46’sının ise özel 
merkez olduğu ifade 
edildi. Emekli Sandığı, 
Bağ-Kur ve Yeşil 
Kart’lı vatandaşlara 
tüp bebek tedavisinde 
üç denemeye kadar 
devlet desteğinin sağ
landığını belirten 
Müdürlük, "SSK’lı 
vatandaşlarımızın kap
sam dışında yer 
almasını "SSK 
Kurumu’nun tasarru
fundaki bir konu" 
olarak niteledi. 
"ÇOĞUL GEBELİK 
ÖZENDİRİLMEMELİ" 
Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum 
ABD Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hakan Yaralı 
da tüp bebek yönte
minde yapılan hata
ların anne ve bebeğin 
sağlığına mal olabile
ceğine dikkat çekti.

"Tüp bebekte çoğul 
gebeliklerin, toplumu- 
muza bir başarı gibi 
sunulması, 
kamuoyunu yanlış bil
gilendiriyor ve oluş
turabileceği sağlık 
sorunlarının gözden 
kaçmasına sebep 
oluyor." diyen Yaralı 
doğru yöntemde "tek 
ve sağlıklı bebek" 
sonucuyla 
karşılaşılanacağını 
belirtti. Yaralı, 
devletin tüp bebek 
tedavisi için ödediği 
katkı payını yüzde 
30’dan yüzde 100’e 
çıkarması halinde, 
gözlük harcamalarına 
ödenen paradan 
daha az para 
harcanacağına 
dikkat çekti.
Tüp bebek yöntemiyle 
meydana gelen çoğul 
gebeliklerin erken 
doğum, zeka gerilik
leri, sağırlık, körlük 
veya kalıcı felç gibi 
olumsuz sonuçlara 
yol açabildiğini kayde
den Yaralı, "Üremeye 
Yardımcı Tedavi 
Merkezleri 
Yönetmeliği"nde tüp 
bebek merkezlerinde 
üçten fazla embriyo 
transfer 
edilmemesinin esas 
olduğuna dikkat çek
erek, bunun çoğul 
gebeliklerin en aza 
indirilmesi açısından 

önemli yararlar 
içerdiğini söyledi. 
Prof. Dr. Yaralı, 
devletin ödediği katkı 
payından başka para 
talep etmeyen merke
zlere de dikkat edilme
si gerektiğini dile 
getirerek, tüp bebek 
tedavisinin pahalı bir 
işlem olduğuna vurgu 
yaptı.
TÜRKİYE'DE 65 TÜP 
BEBEK MERKEZİ... 
Türkiye genelinde 
Sağlık Bakanhğı’ndan 
ruhsatlı 20'si kamu 
65 tüp bebek merkezi 
faaliyet gösteriyor. 
Uzmanlar, tüp bebek 
merkezi seçiminde 
yapılan yanlışlıkların, 
önemli risklerini de 
beraberinde 
getirdiğine işaret 
ediyor. Sağlık 
Bakanlığı Ana Çocuk 
Sağlığı ve Aile 
Planlaması Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
bakanlıkça hazırlanan, 
"Üremeye Yardımcı 
Tedavi Merkezleri 
Yönetmeliği”nde 
yapılan değişiklikle, 
üremeye yardımcı 
tedavi merkezlerinin 
çalışma yapabilmesi 
için Sağlık 
Bakanhğı'ndan izin 
almasının hükme bağ
landığı anımsatıldı. 
Bakanlık girişimiyle 
normal yollardan

çocuk sahibi ola
mayan ailelerin yap
tıracakları tüp bebek 
tedavisinin, “zorunlu 
sağlık harcaması” 
sayılmasına ilişkin bir 
maddenin “Bütçe 
Uygulama Talimatı”na 
eklendiği de anım
satılan açıklamada, 
şu anda Emekli 
Sandığı, Bağ-Kur 
ve Yeşil Kartlı vatan
daşlara tüp bebek 
tedavisinde devlet 
desteği sağlandığı 
bildirildi.
SSK’lı vatandaşların 
ise kapsam dışında 
yer aldığı belirtilen 
açıklamada, 
bunun SSK 
Kurumu’nun tasarru
fundaki bir konu 
olduğu belirtildi. 
Açıklamada, tıbbi yön
den bebek sahibi ola
mayacaklarına dair 
sağlık kurulu raporu 
alan çiftlerin, istedik
leri merkezde tüp 
bebek tedavisine 
başladıkları kaydedil
di. Açıklamada, adı 
geçen sosyal güvenlik 
kuruluşlarının, bu çift
lerin 3 denemeye 
kadar olan mas
raflarını ödediği ve 
3 denemenin sonunda 
bebek olmuyorsa 
devletin çiftin daha 
sonraki harcamalarını 
karşılamadığı 
ifade edildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye Hû
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
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 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
Yaloya (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.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
Amtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
YeniLikitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_________514 17 00

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

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



PS
Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KflMPANYR
RAMAZANIM BOYUNCA HIM İNDİM
Süper Benzin ^4 2.69 YTL.

Kurşunsuz Benzin 2.71 YTL <
(95 Oktan)

Motorin 2.06 YTL I
NOT: Kampanyamız ev ve iş yerleri 
motorin servisinde de geçerlidir. 1

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii ■ GEMLİK TEL: 10 79 .
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri • RO. İstasyon; ■ KUMLA TEL: (0:224) 538 03 86
İSTASYON 2 liman içi -GEMLİK TEL: (0.224) 513 66 72



Veliler, çocuklarının sınav notları ve devam-devamsızhk gibi durumlarının cep telefonlarına veya e-postalarına iletilmesini isteyebilecekler.

' âW/i Eğitim Bakanlığı (MEB), velilerin, çocuklarının okula devam ve derslerdeki başarı durumlarını internet üzerinden takip edebilmelerini sağ
layan www.bep.meb.gov.tr adresli "Bilgiye Erişim Portalı” hazırlayarak, hizmete sundu. Proje, 9 ildeki 120 okulda pilot olarak uygulanacak.7’de

GFMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ ‘Hayat standartı değişecek’
Haberi sayfa 9’da
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05.35 07.00 12.58 16.0! 18.45 20.0!
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
05.36 0101 12.5! 16.07 11.43 20.1)1

Ramazan ayı boyunca Belediye ve Kızılay, sıcak yemek dağıtacak

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

İftar yemekleri
Ramazan ayına gireli birkaç gün oldu.
Ardından hemen iftar yemekleri başladı.
Geçtiğimiz yıllardan biliyoruz.
Birçok kurum ve kuruluş Ramazan ayı 

nedeniyle iftar yemeği düzenliyor.
Bu yemeklere daha çok bürokratlar da 

vet ediliyor.
İtfar yemeklerini sanayi kuruluşları 

yanında, kamu kurumlan bir de dernekler 
veriyor.

Baktığımızda bu yemekler bir hay huy 
içinde geçiyor.

Giderek iş çığrından çıkıyor.
Bilhassa yöresel dernekler, bu konuda 

neredeyse birbirleriyle yarışıyorlar.
Oysa burada yapılan masraf ile birçok 

yoksul giydirilebileceği gibi, kuru gıda veri 
lerek, aylarca yiyecekleri sağlanarak 
gerçekten ihtiyaç sahiplerine yardım 
yapılmış olur.

Veya bu dernekler topluca bir iftar 
yemeği verebilir.

Ramazan ayında Kızılay’ı unutmamak 
gerekir..

Kıızılay Gemlik Şube Başkanı Gökhan 
Özer, ramazan ayı boyunca sıcak yemek 
dağıttıklarını ancak, yeterince destek 
görmediklerini söylüyor.

İşte gerçekten muhtaca yardım yapan 
bir kurum.

Bürokratların karnını doyuracağınıza, 
muhtaçların karnını doyurunuz.

Bürokratın evinde yiyeceği sıcak aş her 
zaman vardır. Ama yoksulun!

Ramazanda iftar yemekleri bence lüks, 
biraz da gösterişe kaçıyor.

Belediye Düğün Salonu’nda sıcak yemek dağıtımını AKP Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Turgut birlikte başlattı. 
Orhangazi Caddesi üzerinde ise Kızılay, yoksullara her gün sıcak aş dağıt
tıklarını söyleyen Kızılay Şube Başkanı Gökhan Özler, destek istedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3 ve 5’de

Ölümüne solladı
Bursa Kayapa Beldesi’nde meydana 
gelen trafik kazasında, 16 HG 317 
plakalı otomobili Levent Cingay ile 
karşı yönden gelen Necati Koy un’un 
kullandığı 16 S 00268 plakalı otobüsle 
çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü 
Levent Cingay, hatalı sollamayı 
canıyla ödedi. Haberi sayfa 6’da

Bankacılar batık 
krediden endişeli

Kaçak ve çalıntı 
cep telefonları kayıt 

altına alınacak
Telekomünikasyon Kurumu, kaçak 
ya da çalıntı cep telefonlarının kayıt 
altına alınmasına ilişkin hükümler 
getiren 5392 sayılı kanunun öngördü 
ğü düzenlemeleri yapmaya 
çalışıyor. Haberi sayfa 7’de

BDDK’nin bankacılık sektöründe yaptığı 
anket, konut başta olmak üzere tüketici 
kredileri artarken batık kredilerin de 
artacağı beklentisini ortaya koydu.

Haberi sayfa 8’de

http://www.bep.meb.gov.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Nasreddin Hoca..
Ciddi yazıyoruz, ciddiye alan yok.
Fıkra yazıyoruz okuyan çok.
Demek ki yurttaş ciddiyetten ya hoşlanmıyor.
Ya da bir işe yaramadığının farkına vardı.
Madem öyle fıkraya devam.
Bu kez Nasrettin Hoca’dan.

Timur fillerinden bıkar ve köye gönderir. 
Köyde bir kaç günden sonra herkese bıkkınlık 
gelir. Timura bu olayı anlatmak için Timurun 
yanına gitmek isterler. Yanlarına bizim Nasreddin 
Hocayı alırlar.

Yolda bütün insanlar hocanın yanından yavaş 
yavaş kaybolur hoca bu olaya sinirlenir ve Timur 
efendim biz bu fillerinizden memnun kaldık 
birkaç tane daha fil istiyoruz verir misin der.

Köylülerde yaptıkları hatayı sonunu büyük bir 
ceza ile bulurlar

Yağmurlu bir günde dışarıyı seyreden hoca 
bir komşusunun koşarak eve gittiğini görür. Alay 
etmek ister şöyle seslenir

- Bre Allah’ın rahmetinden hiç kaçılır mı? 
Doğru söylüyorsun hoca der ve yürüyerek gider. 
Islanan adam hocanın yağmurlu havada koşarak 
eve gittiğini görür.

Hoca bana diyorsun neden Allah’ın rah
metinden kaçarsın?

Ben Allah’ın rahmetini ezmemek için koşuyo
rum. i

Bir gün, Nasrettin Hoca, camide bir vaaz 
veriyordu. Cemaatten bir kişinin esnediğini ve 
bir kısmının uyukladığını fark etti. Bunun üze 
rine şöyle konuşmaya başladı:

- Bir sabah, Akşehir'den dışarı çıkmıştım. 
Çayın kenarında dört ayaklı ördekler su içiyor
lardı...

Dört ayaklı ördek sözünü işiten cemaat, göz
lerini açarak Nasrettin Hoca'yı dikkatle dinle 
meye başladı.

Bunun üzerine Nasrettin Hoca: Yahu!...
Siz nasıl adamlarsınız. Deminden beri size 

vaaz ediyorum, uyukluyorsunuz da, kuyruklu bir 
yalan uydurunca hepinizin gözleri açıldL..

Nasrettin hoca birgün pazarda alış veriş 
yaparken heybesini pazarda bir yerde unutur. 
Eve geldiğinde heybesini arar ama bir bulamaz.

Nasrettin hoca kara kara düşünürken aklına i 
bir munzurluk gelir ve şöyle der pazarın ortası
na geçerek .

- Eeeeey millet duyduk duymadık demeyin 
ben heybemi kaybettim benim heybemi bana 
bulup getirin eyer bulamazsanız ben yapacağımı 
bilirim.

Tabi köylüler telaşa düşerler.
Nasrettin hoca bu ne yapacağı belli mi olur. 

Neyse Nasrettin Hoca'nın heybesi bulunur 
bulunmasına ya Nasrettin hocaya sorarlar :

Hocam heyben bulunmasaydı ne yapacaktın 
sen bize?

Hoca cevap verir:
- Ben size ne yapabilirim yahu evde eski bir 

kilim vardı ondan kesip kendime bir heybe 
yapacaktım demiş.

GIDA MÜHENDİSİ ARANIYOR
'■ / ' ■_____________ ■ z.'ı,' t

ISO 9001-2000 belgesi alma aşamasında 
olan Yemek Üretim Şirketimize 

Gıda Mühendisi alınacaktır.
GOLDSTRft Mur. Küçük San. Sit. Sos. Tes. I
VfMtK ÜRtTİM ŞİRKCTİ Tel ■ 524 84 17 GEMLİK

Şehit Cemal İlköğretim Okulu 
öğrencilerinden Kaymakam 

Baygül’e teşekkür

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şehit Cemal 
İlköğretim 
Okulu'na 100 
Temel Eser ile 
Atatürk'ün hayatını 
ve yaptığı 
çalışmaları 
içeren eserleri 
kazandıran 
Kaymakam Mehmet 
Baygül’e çiçekle 
teşekkür edildi. 
Okul Müdürü 
Cemal Kurt ile 
Müdür Yardımcısı 
Adnan Ulu, 
öğrenciler 
Canan Zekiye Ulu 
ve Dilara Ercan'ın 
ziyaret ederek, 
çiçek verdikleri 
Kaymakam Baygül, 
"Şehit Cemal 
İlköğretim

Okulunun 
başarılarını yakın
dan takip ediyo
rum. Bu başarılar 
daha da 
büyüdüğünde okul 
müdürlerine 
takdirname vere
ceğim” dedi. 
Şehit Cemal'in 
önce ismiyle çok 
önemli bir okul 
olduğunu ifade 
eden Baygül, 
öğretmenin 
hedefi olduğunda 
öğrencinin 
hedefinin 
daha da fazla 
olacağını söyledi. 
Kendisine çiçek 
vererek teşekkür 
eden öğrencilere 
hediyeler veren 
Kaymakam 
Baygül, kendilerine

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

"Sizler şanslı 
çocuklarsınız, 
bir çok çocuk 
okula dahi gitme 
olanağı bulamıyor. 
Bu imkanı iyi 
değerlendirin" dedi. 
Okul Müdürü 
Cemal Kurt, 
ilçe genelinde 
Şehit Cemal

İlköğretim 
Okulu'nun var 
olan başarısını 
devam ettirecekleri
ni belirterek, 
okullarının sıralama
da en üst noktaya 
çıkması için 
tüm öğretmenlerle 
birlikte başarılı ola
caklarına söz verdi

BAYAN HASTAYA
BAKACAK J

BAYAN HASTA BAKICI 
BAKICI ARANIYOR

Yatılı olması tercih sebebidir.
Tel: 0.224 513 17 181

•JuJhJJUıUİL-ildjflMM
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Ramazan ayı boyunca Belediye Düğün Salonu’nda sıcak aş dağıtımı devam edecek

Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

te ‘M . ? :ar

Vicdanca
Belediye sıcak aş 
dağıtımına başladı
Dün Belediye Düğün Salonu’nda yapılan sıcak yemek 
dağıtımını AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu 

ve Belediye Başkanı Mehmet Turgut birlikte başlattılar.

Seyfettin SEKERSÖZ

Dün sıcak 
yemek dağıtımına 
başlayan 
Belediye Aş 
Evi'nde yüzlerce 
kişi evlerine 
sıcak yemek 
götürdü.
Her yıl
Ramazan ayında 
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
yapılan 
yemeklerin 
dağıtımını 
bu yıl AKP 
Bursa Milletvekili 
Mehmet Altan 
Karapaşaoğlu 
ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut yaptı. 
Hayırsever 
kişilerin yaptığı 
erzak yardım
larıyla yemekleri

I hazırlayan 
gönüllü kadınlar 
bu yıl da fakirin 
duasını almanın

mutluluğunu 
yaşıyorlar. 
Fırıncıların 
verdiği pide ve 
ekmeklerin 
yanı sıra bazı 
zeytinci esnafın 
verdiği zeytin
lerinde dağıtıldığı 
Belediye 
Düğün 
Salonu’nda 
ilk gün yaklaşık

150 fakire 
sıcak yemek 
dağıtıldı.
Yemek kazan
larının başına 
geçen 
Milletvekili 
Mehmet Altan 
Karapaşaoğlu 
ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, yemek 
kaselerine bol

kepçe yemek 
doldurdular. 
Listelerde 
ismi bulunan 
fakir ve yaşlı 
ailelere 
yapılan sıcak 
yemek dağıtımı 
Ramazan 
boyunca her 
gün devam 
edecek.

İnekler AB’ye girdi
AB’nin yollarında Türkiye...
Tabi ki, en önemli sorunların başında da tarım geliyor...
Tarım ülkesiyiz ya...
AB’nin müzayedesinde tarım masaya yatırılacak...
Fasulyelerimiz, domateslerimiz, karpuzlarımız, pirinçle 

rimiz, sütlerimiz, şekerimiz...
Tarladan perakende satışa kadar ithal ürünler boy 

gösterse de, ‘tarım’ olarak AB’nin ödevlerini yerine getire
bilecek miyiz?

Dünya pazarlarında yer alacak mıyız?!
Tarlalarda ithal sebze ve meyve üretimi teşvik edilirken, 

yerli üretimde sancılar yaşanıyor...
Köylü mazot parasını ödeyememenin sıkıntısında...
Uludağ yolundaki dağ köylerinde hayvancılık yapan 

köylüler icralık... Köylü tefecinin eline düşmüş...
Zeytin körfezim Gemlik de zeytinlikler binakondulara 

dönüştü...
Üretici AB’ye hazır mı?

Bilinçli üretim yapıyor mu?
Köylü-üretici, dedelerden kalma yöntemlerle ürünlerini 

ekiyor, biçiyor...
Tarım deyince sadece sebze, meyve akla gelmiyor 

elbette
Hayvancılık en önemli tarım ürünü olarak dikkat çeki 

yor...
Hani bizim ineklerin bitlenmesiyle(!) yurtdışından dölüne 

kadar ithal edilen benekli -besili İnekler yarışıyor 
Türkiye’de..

Görünen o ki, AB’ye tarımda İnekler girdi...
Müzakerelere bile gerek kalmadan...
İthal İnekler üremeleri, boyları postları, nüfus kağıtları ile 

Türk boynuzlu boğalara kafa atıyor, çelme takıyor!..
Geçenlerde Türkiye’nin en büyük ‘tarım fuarına’ sahne 

olan Bursam da 70 bin kişi ‘Türkiye 1.DÖI Kontrolü-Türk 
Boğaları ve Damızlık İnek Yarışması’nı izledi.

İthal inekler, fuarda tüm hünerlerini sergilemişler...
Tarım Bakanı Mehdi Eker’in katıldığı Türkiye 1. Döl

Kontrolü-Türk Boğaları ve Damızlık
İnek Yarışması’nda ilginç görüntüler yaşanmış...
Manken İnekler ve boğalar, jürinin önünden birer birer 

geçmişler...
İşte bu geçiş anında, huysuzluk da yapmadan edememiş 

hayvancıklar!...
Bilirsiniz Başbakanımız, atın üstüne binmesiyle yerde 

bulmuştu kendisini....
Yabancıları sevmiyor hayvanlar...
İspanyol arenaları ne ki, bizdeki manken inekler ve 

boğaları görsün AB ülkeleri...
Bilirler kime huysuzluk yapacaklarını... Akılı hayvanlar...
Tarım Bakanlığı’nın düzenlediği bu fuarda birinci gelen 

inekciğin, Döl Kontrolü’nde ödül alması, marifettir...
Al hayvandan haberi!... Boğalar aile planlamasında bir

inci oluyorlar..
Baran isimli hayvan bin yeni lira para ödülünü almış 

bakandan..
Tarım fuarı ya, podyumda mankenlik yapan hayvanların 

yanı sıra, fidancılık, tavukçuluk alanlarında Süt Endüstrisi 
Fuarı’nın da açılışı gerçekleşiyor...

Bakmayın siz, sokaklarda ‘sütçüüü’ diye süt satanlara... 
Hiçbir hijyen özelliği olmayan sokak sütçülerine rağmen, 
gol atan Sütaşımızın ineklerini de unutmayın...

Çok şükür ki, yerli üretim olan Sütaşımız da AB’yi 
yakalamış...

İnekleri konuşuyor, koşturuyor, piknik yapıyor...Her alan
da marifet gösteriyor...

Karikatürleri elden ele geziyor...
Velhasıl Tarım kenti Örtüsünü yıllar önce üzerinden 

sıyıran gri Bursam da, Tarım Fuarı rüzgar gibi geldi geçti...
İnekler aile planlamasında sınıflarını geçti...
Boğalar da güçlerini sergilediler...
‘sütçüüüüüü’ diye bağırtılara aldırmayın...
AB’ye Bursa inekleriyle , boğalarıyla girmiş de kimsenin 

haberi...
Nice fuarlara...Nlce bakanlarla...
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Elazığlılar Derneği iftar yemeği

ENEN

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yöresel dernekleri 
mizden olan 
Elazığlılar 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
dernek binasında 
iftar yemeği verdi. 
Her ay düzenli 
olarak toplantılar 
yapılan dernekte, 
yöresel dernekler 
Ekim ayı toplantısını 
iftar yemekli olarak 
Elazığlılar Derneğinde 

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları

* Sakana Misina Ağları
' İp Ağ
* Fanya 

Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri 

Kürek
✓ Çapa 

Macun
✓ Galvenizli çivi 

TMC sintine pompası

vediğermd^melerilehrjnetini’J^i;

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

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

yapmaya karar 
verilrmesine rağmen 
iftar yemeğine az 
sayıda dernek 
yönetimi katıldı.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan . 
Aygün ile Adliye 
Hakimlerinin de. 
katıldığı iftar yemeği 
neşeli havada geçti. 
Elazığlılar Derneği

Başkanı Vedat Say 
ile yönetim kurulu 
üyelerinin hazırladığı 
iftar sofrasında bir 
araya gelen misafirler 
bol bol spor 
muhabbeti yaptılar. 
Gemlik'te bir ilkin 
gerçekleştiği dernek
te iftar yemeği 
katılanları memnun 
ederken, Dernek 
Başkanı Vedat Say, 
davete katılanlara 
teşekkür etti.

verdi

Elazığlılar Derneği’nin iftar yemeğine Kaymakam Baygül, Belediye Başkanı 
Turgut, Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Aygün ve hakimler katıldılar

Yeni Asya Gemlik 
Bürosu'nun her yıl 
Ramazan ayında 
açtığı Kitap Fuarı 
Belediye sergi 
Salonu’nda açıldı. 
Bu yıl altıncısı 
açılan Kitap 
Fuarında daha çok 
gençlere yönelik 
Türk ve Batı Klasik 
leri yer alıyor. 
Kitap Fuarında 
Romanlar, öykü 
kitapları, kişisel 
gelişim kitapları, dini 
kitaplar ile Risale-i 
Nur eserleri 
bulunuyor.
Yüzde 20 indirimli 
satışların yapıldığı 
kitap fuarında

özellikle Batı 
Klasiklerinin 
uygun fiyatlarla 
satışı dikkat 
çekerken kitap 
severler bu tür kitap 
fuarlarının daha

uzun süreyle halka 
sunulması gerektiği
ni savunuyorlar.
Aradığınız her 
tür eserin bulunduğu 
Kitap Fuarı 5 gün 
süreyle açık kalacak.
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Kızılay yemek 
dağıtımına başladı

Seyfettin SEKERSÖZ

Maddi zorluklar 
nedeniyle fakirlere 
iki gün sıcak yemek 
dağıtamayan Kızılay 
dün yemek dağıtımı
na yeniden başladı. 
Orhangazi Caddesi 
üzerinde bulunan 
boş arsada 
başlatılan yemek 
dağıtımında 
eline kepçeyi 
alarak yemek dağıtan 
Kızılay Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler, hayırsever 
diye geçinen insan
lara tepki gösterdi. 
"Tok açın halinden 
anlamaz” diyerek 
Kızılay'a yardım 
yapmayan hayırsever 
kişilere sitem eden 
Gökhan Özler, dağıt
tıkları sıcak yemeğin 
günlük maliyetinin 
280.00 YTL olduğunu 
belirterek, "Bölgede

bulunan çok sayıda 
fabrikadan yardım 
talep etmemize 
rağmen gerekli 
desteği bulamadık. 
İnsanlar Kızılay'a 
hayır yapmaktan 
kaçınıyorlar ancak

biz yüzlerce fakir 
aileye yemek 
dağıtarak onları 
Ramazanda mutlu 
etmek istiyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Ramazanın ilk 
iki günü fakirlere

sıcak yemek 
veremediklerini 
hatırlatan Özler, 
amaçlarının destek 
buldukları kadar her 
gün bir çok aileye 
yemek dağıtmak 
olduğunu söyledi.

Kaymakam 
Baygül, fahri

üye oldu

Seyfettin SEKERSÖZ 

Kaymakam Mehmet 
Baygül, Gemlik 
Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği'ne 
fahri üye oldu. 
Dün Kaymakam 
Baygül'ü ziyaret 
ederek fahri üyelik 
kartı ile bağış 
makbuzunu veren 
Dernek Başkanı Edip 
Özer ile Muhasip 
Münire Sayın ve 
Yönetim Kurulu 
üyesi Fikri Danış, 
liglerinden dolayı 
teşekkür ettiler.
Tüzüklerinde bulu
nan en üst aidatı 
vererek, para 
bağışında da bulu
nan Kaymakam 
Baygül'e nezaket 
ziyaretinde bulunan 
dernek üyeleri çalış

maları hakkında 
bilgiler verdiler. 
Derneğe elinden 
gelen her türlü 
yardımı yapmaya 
çalışacağını 
söyleyen Baygül, 
ayrıca derneğe bir 
adet Bilgisayar 
temin ederek 
bağışta bulundu. 
Halen 56 üyesi 
bulunan Belediye 
Sanat ve Kültür 
Derneği Çocuk, 
Gençlik, Halk 
Müziği ve Türk Sanat 
Müziği olarak dört 
koro çalışması 
yürütüyor.
Dernek Pazar 
günü saat 13.00 de 
Belediye Meclis 
salonunda 
küçüklere yönelik 
seçmeler yapacak.

SATILIK BAHÇ6Lİ €V
Katırlı köyü girişinde 
1137 m2 yola cepheli 

bahçesinde meyve ağaçları 
bulunan bahçeli ev 
sahibinden satılıktır

0.532. 384 40 89

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

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 
Caddesi’nde restore 

edilmiş, kullanıma hazır 
2 katlı, bahçeli, kat 

kaloriferli Sahibinden 
Satılık LÜKS VİLLA
513 96 83
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ADSL'de indirim devam ediyor
Türk Telekom'un öğrenci ve öğretmenler için bağlantı ve ilk ay kullanım ücreti almadan 

yürüttüğü kampanyaya, Bursa'da 3 ayda 9 bin 247 kişi müracaat etti.
Böylece Bursa'da hızlı internet (ADSL) kullanıcı sayısı 41 binin üzerine çıktı.

Türk Telekom 
Bursa İl Müdürü 
Mustafa Öztürk, inter
net kullanımını yaygın
laştırmak, mevcut kul
lanıcıların daha hızlı 
ve ucuz bir şekilde 
internete erişmelerini 
sağlamak için 2003 
yılının Mayıs ayında, 
merkez santralinde 48 
port ile hizmete alınan 
hızlı internet ADSL 
kullanıcısının, 
41 bin 297'ye 
ulaştığını söyledi.. 
2 yıl gibi kısa bir 
zamanda, yapılan 
yatırımlarla Bursa'da 
52 bin 796 port tesis 
edildiğini hatırlatan 
Öztürk, kullanıcı 
sayısının ise 15 
Ekim'de sona erecek 
son öğrenci-öğretmen 
kampanyasının da 
katkısıyla yıl sonuna 
kadar 50 bine çıkarta
caklarını bildirdi. 
İnterneti daha geniş 
kitlelere yaymak, 

özellikle bilgi toplumu 
olma yolunda öğrenci 
ve eğitimcilerin bu 
hizmeti mutlaka kul
lanmalarını istedikleri
ni belirten Türk Tele 
kom Bursa İl Müdürü 
Mustafa Öztürk, 
şunları kaydetti:
"Milli Eğitim Bakanlığı 
ile yapılan protokolle 
okulları ADSL hizmeti 
ile buluşturduk. İnter
netin, her öğrencinin 
ve her öğretmenin 
evinde her zaman 
kullanabileceği bir 

hizmet olması için 
21 Haziran tarihinde 
ikinci kez öğrenci- 
öğretmen ADSL pro- 
masyonunu başlattık. 
15 Ekim tarihinde 
sona erecek bu kam
panyadan Türkiye 
sınırları içerisindeki 
ilk, orta ve yüksek 
öğretim kurumlarında 
okuyan öğrenciler, 
öğretmenler, öğretim 
mensupları, diğer 

eğitim mensupları 
ve bu kurumlardan 
emekli olanlar 
faydalanabilecek. 
Promosyona başvu
ranlar 256 kbps limitli 
veya limitsiz tarife 
paketlerinden birini 
seçerek ADSL abonesi 
olabilecek ve bu 
müşterilerden ADSL 
bağlantı ücreti ve bir 
aylık kullanım bedeli, 
ayrıca limitli tarife 
seçen kullanıcılardan 
ilk bir ay 3 GB limiti 
geçmeleri halinde kota 
aşım ücreti de alın
mayacaktır. Bu durum
da müşterilerimiz 256 
kb sınırsız erişim için 
108 YTL, 256 K limitli 
erişimde ise 88 YTL'lik 
avantaj elde etmiş 
olacaklardır. 2004 yılı 
sonunda 13 bin 700 
olan ADSL müşteri 
sayımız, yapılan aktif 
satış yöntemleri ve 
promosyonla yüzde 
280 arttırılarak 41 

bin 297'ye çıkarılmış 
tır. Yıl sonu hedefimiz 
olan 50 bin hızlı inter
net kullanıcısı sayısı
na hızla yaklaşmak
tayız. Promasyonun 
başladığı 21 Haziran 
tarihinden bu güne 
kadar abone sayımız
da 15 bin artış olmuş, 
bunlardan 9.247 kişi 
ADSL promosyonun
dan faydalanmıştır." 
Promosyondan 
yararlanarak ADSL 
abonesi olmak 
isteyenler, öğrenci, 
öğretmen kimlik kartlı 
veya okullarından 
öğrenim gördüklerine 
dair yazı, abonelik 
veli adına yapılacaksa 
öğrenci velisinin 
kimlik belgesi ile 
bizzat ilgili Telekom 
müdürlüklerine veya 
ADSL çözüm 
ortağı firmalara 
başvuruda bulu 
nabilir" şeklinde 
konuştu. BHA

Hatalı sollama yaptığı iddia edilen 
otomobille karşı yönden gelen oto

büs kafa kafaya çarpıştı. Kazada oto
mobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İl Jandarma 
Komutanhğı'ndan 
alınan bilgiye göre, 
kaza önceki akşam 
saat 19.00 sıralarında 
Kayapa Beldesi'nde 
meydana geldi. 
İddiaya göre 16 
HG 317 plakalı otomo
bili ile hatalı sollama 
yapan Levent 
Cingay(38) kural 
ihlalini canıyla ödedi. 
Karşı yönden gelen 
Necati Koyun'un (47) 
kullandığı 16 S 00268 
plakalı otobüsle 
çarpışan otomobilin 
sürücüsü 
ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 
"112 Acil Yardım" 
ekibi ile Uludağ

Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'ne kaldırılan Levent 
Cingay, yapılan tüm 
müdahalelere karşın 
kurtarılamadı.
Kazanın ardından 
Eski İzmir Yolu'ndaki 
trafik akışı uzun süre 
kesildi. Hurdaya 
dönen otomobil kur
tarıcı ile çekildikten 
sonra yol yeniden 
trafiğe açıldı. 
Bu arada otobüs 
sürücüsü Necati 
Koyun jandarma 
ekiplerince 
gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruştur
manın çok yönlü 
olarak sürdürüldüğü 
bildirildi.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

birlikl

*':' - . TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK 6ı KÜLLÜKLER& ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

s s s »““ ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 VH-LIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset

MATBAACI LIK-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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Kaçak ve çalıntı cep telefonları 
kayıt altına alınacak Türk Teleto'da grev 2I Ekim'de

Kayıt dışı cep telefon
larına gönderilecek 
mesaj, bu konudaki 
esasları belirleyen 
yönetmeliğin yayın
lanmasını bekliyor. 
Yönetmeliğin yayın
lanmasının ardından 
GSM operatörleri 
aracılığıyla 15 gün 
içinde kayıt dışı cep 
telefonlarına kayıt 
yaptırmaları için 
uyarı mesajları 
gönderilecek.
Telekomünikasyon 
Kurumu, kaçak ya da 
çalıntı cep telefon
larının kayıt altına 
alınmasına ilişkin 
hükümler getiren 
5392 sayılı kanunun 
öngördüğü düzen
lemeleri yapmaya 
çalışıyor. Kurum, kayıt 
işlemlerinin hangi 
usullerle yapılacağını 
belirleyen yönet
meliğe son şeklini 
vererek, Başbakanlığa 
gönderdi.
Telekomünikasyon 
Kurumu, bu arada, 
cep telefonlarıyla ilgili

bilgilerin tutulacağı 
veri tabanı ile bilgi 
ihbar merkezinin 
kuruluşu için 
çalışmalarını da 
sürdürüyor.
Cep telefonlarının 

kayıt işlemlerinde 
izlenecek yöntemler 
ve işletmecilerin 
sorumluluklarını 
belirleyen "Elektronik 
Kimlik Bilgisini 
Haiz Cihazlara Dair 
Yönetmelik", kayıt dışı 
telefonların 13 Aralık 
2005 tarihine kadar 
kayıt başvurularının 
yapılmasını 
öngörüyor.
Cep telefonu 
aboneleri, çalınma, 

yağmalanma, kaybol
ma veya her ne 
suretle olursa olsun 
rızası dışında elinden 
çıkması ihtimaline 
karşı cihazlarının 
haberleşme 
şebekesinden 
hizmet almasının 
engellenmesi için 
Telekomünikasyon 
Kurumu'nun bilgi ve 
ihbar merkezine kısa 
mesaj göndererek 
kayıt yaptıracaklar. 
Öte yandan, 
Telekomünikasyon 
Kurumu, oluşturacağı 
veri tabanıyla cep 
telefonlarını "Kara", 
"Gri" ve "Beyaz" lis
teler altında izleyecek.

Türkiye Haber-İş 
Sendikası'nın 
Türk
Telekomünikasyon 
A.Ş Genel 
Müdürlüğü'nde aldığı 
grev kararı, taraflar 
arasında anlaşma 
sağlanamaması 
halinde 21 Ekim'de 
uygulamaya 
konulacak.
Genel Başkanı 
Cengiz Teke ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, grev uygula
masıyla ilgili, 10 
Ekim Pazartesi günü 
genel müdürlük 
önünde basın 
açıklaması yapacak. 
Türk-İş Genel Başkanı 
Salih Kılıç ve konfe 
derasyon yönetim 
kurulu üyeleri de

Veliler öğrencileri 
internetten takip 

edebilecek

açıklamaya katılarak, 
Türkiye Haber-İş 
Sendikası üyelerine 
destek verecek. 
Türkiye Haber-İş 
Sendikası ile Türk 
Ağır Sanayii ve 
Hizmet Sektörü Kamu 
İşverenleri Sendikası 
arasında yürütülen 
6. Dönem Toplu 
İş Sözleşmesi 
görüşmelerinin

uyuşmazlıkla 
sonuçlanması üzerine 
Türk Telekomünikas 
yon A.Ş Genel Müdür 
lüğü ve bağlı işyer
lerinde grev kararı 
alınmıştı. Türkiye 
Haber-İş Sendikası, 
önceki dönem toplu iş 
sözleşmesinin bazı 
idari ve sosyal içerikli 
maddelerinde 
değişiklik talep ediyor.

Düşük kükürtlü motorine zam
Düşük kükürtlü 
(50 PPM) motorinin 
rafineri çıkış fiyatına, 
yarından geçerli 
olmak üzere 
zam yapıldı.
Zammın pompa 
fiyatlarına yüzde 
1.83 civarında yansı
ması bekleniyor. 
Düşük kükürtlü 
motorinin çıplak 
rafineri çıkış fiyatı 
yaklaşık yüzde 4 
oranında arttı. 
Söz konuşu artış, 
dağıtım şirketlerine 
ilgilendiren "vergili" 
rafineri çıkışında ise 
yüzde 1.83 
civarında gerçekleşti. 
Buna göre Tüpraş'ın

9 0

| BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR

İ KÖRFEZ REKLAM
1 İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK (Akbank aralığı ) 

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
0

"çıplak" rafineri 
çıkışında düşük 
kükürtlü motorinde 
749.92 YTL olan 
metreküp (1000 litre) 
satış fiyatı 780.76 
YTL'ye çıktı.
Motorinin ÖTV, EPDK 
payı ve KDV eklenerek 
oluşan, dağıtım şirket
lerine "vergili" rafineri 

çıkış fiyatı ise 
metreküpte (1000 litre) 
bin 980.54 YTL'den 
2 bin 16.93 
YTL’ye yükseldi. 
Dağıtım şirketlerinin, 
nakliye ve kar payı 
ekleyerek oluşturduk
ları 50 ppm motorin 
pompa fiyatlarını açık
lamaları bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), velilerin, çocuklarının okula 
devam ve derslerdeki başarı durumlarını internet üzerinden 
takip edebilmelerini sağlayan www.bep.meb.gov.tr adresli 

"Bilgiye Erişim Portah" hazırlayarak, hizmete sundu.
"Bilgiye Erişim 
Portah" ile ilgili proje 
kapsamında öğrenci
lerin sınavlardan 
aldıkları notlar ile 
okula devam durum
ları isteyen velilerin 
e-posta adreslerine 
veya cep telefonlarına 
gönderilecek.
Proje, 9 ildeki 120 
okulda pilot olarak 
uygulanacak. Portal, 
öğrenciler, öğretmen
ler, okul yöneticileri 
ve velilerin yanı sıra 
eğitim ile ilgili içerik
lere ulaşmak isteyen
lere de açık olacak. 
Ancak veliler, öğren
ciler, öğretmenler ve 
okul müdürleri kendi
leriyle ilgili yetki 
alanlarına T.C. kimlik 
numarası ve kendi 
şifreleriyle girebile
cekler. Projenin uygu
landığı okullarda

öğrencisi bulunan 
velilere birer şifre 
verilecek. Böylece 
öğrenciler, sınav not
larının ve öğretmen
lerinin kendileriyle 
ilgili değer
lendirmelerinin bulun
duğu sayfayı, velileri 
şifre kullanarak 
girebilecekleri için 
göremeyecekler.
Veliler, kendilerinin 
kullanabileceği 
servisten çocuklarının 
tüm derslerindeki 
yazılı ve sözlü 

sınavlardan aldığı 
notları, öğretmenlerin 
öğrenci ile ilgili 
görüşlerini 
öğrenebilecekler.
İlgili serviste velilerin 
meslekleri, e-posta 
adresleri, telefonları 
ve adres bilgileri de 
yer alacak. Veliler, 
çocuklarının sınav 
notları ve devam- 
devamsızlık gibi 
durumlarının cep 
telefonlarına veya e- 
postalarına iletilmesi
ni isteyebilecekler.

http://www.bep.meb.gov.tr
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Bankacılar batık
krediden endişeli

Erdemir’de işçi gerginliği
BDDK’nin bankacılık 
sektöründe yaptığı 
anket, konut başta 
olmak üzere tüketici 
kredileri artarken batık 
kredilerin de artacağı 
beklentisini 
ortaya koydu.
BDDK tarafından yılda 
4 kez yapılacak olan 
"Bankacılık Sektörü 
Yönetici Kesimi 
Beklenti Anketi"nin 
ilki açıklandı.
Buna göre, katılım
cıların ağırlıklı 
olarak faiz oranlarında 
düşme, 
bankacılık sektörü 
aktif büyüklüğü, 
karlılık ve kredi 
hacimlerinde 
artış beklediği gözlen
di. Sektörde sorunlu 
görülen konular ise 
vade uyumsuzluğu, 
rekabet şartları, kredi, 
faiz ve kur riskine 
ilişkin hususlar 
olarak ifade edildi. 
Bankacılık yasasının 
getireceği yenilikler, 
ipotekli konut finans

manı uyguıâmasının 
yürürlüğe girecek 
olması ve Basel II 
düzenlemelerine

Tekel’in dağıtılıınında rakip engeli
Özelleştirme İdaresi, 
TEKEL’in sigara 
üretimi ile dağıtım ve 
pazarlama bölümlerini 
ayrı ayrı özelleştirm
eye hazırlanırken, 
Rekabet Kurulu 
TEKEL’in rakiplerine 
TEKEL’in dağıtım 
ve pazarlama işinin 
gördürülemeyeceğini 
bildirdi.
Özelleştirme İdaresi, 
17 Haziran 2005 
tarihinde yazdığı yazı 
ile hazırlık aşamasın
da olduğunu belirttiği 
TEKEL’in dağıtım 
ve pazarlama işinin 
özelleştirilmesi 
için ön bildirim 
çerçevesinde 
görüş istedi. Ancak 
bu ön bildirimin 
yapılacak işlemlere 
ilişkin açıklık taşıma
ması ve yaşanan 
kargaşa üzerine 
Rekabet Kurumu 
ÖİB’den eksikliklerin 
giderilmesi istendi. 
ÖİB’nin gönderdiği 
bilgi notlarına daya

bankaların uyumu 
konusunda karşılaşıla
cak zorluklar, 
sektörü etkileyecek 
diğer hususlar 
olarak belirtildi.
-MAKRO EKONOMİK 
GELİŞME- 
Makroekonomik 
gelişmelere ilişkin 
yanıtlar değer
lendirildiğinde, 
GSMH, bütçe açığı, 
reel sektör finansman 
gereksinimi ve iç 
borçlanma faiz oran
larına ilişkin genel 
olarak beklentilerin 
olumlu olduğu, 
ancak cari açıktaki 

artışın devam edeceği 
yönünde bir beklen
tinin de bulunduğu 
gözlendi.

narak alınan 
belirlenen Kurul 
öngörüşüne, İkinci 
Başkan Tuncay 
Songör eksiklik
lerin giderilmemesi 
nedeniyle katılmadı 
ve karşı oy yazdı. 
"DAĞITIM VE 
PAZARLAMA 
ÖZELLEŞTİRMESİ 
DİKEY ANLAŞMADIR" 
ÖİB’nin bilgi 
notlarından, "Tütün, 
Tütün Mamulleri, 
Tuz ve Alkol İşlet
meleri A.Ş’nin bağlı 
ortaklığı TEKEL 
Sigara Sanayi İşlet
meleri ve Ticareti A.Ş 
tarafından üretilen 
sigara ve tütün 
mamullerinin pazarla
ma ve dağıtım hizmet
lerinin özelleştirilme
sine ilişkin bildirim" 
yapıldığı belirtildi. 
Raportörler, bu 
bildirim üzerinden 
devre konu teşebbüs 
ya da mal veya hizmet 
üretimine yönelik bir 
birimin bulunmadığı

Cari açığa ilişkin 
beklentinin diğer bek
lentilere yansımamış 
olması, katılımcıların 
cari açık artışının 
genel ekonomi 
üzerindeki 
olumsuz etkisinin 
sınırlı olacağı 
düşüncesine sahip 
oldukları şeklinde 
değerlendirildi.
Kredi faiz oranlarında
ki düşüş beklentileri 
ile kredilerdeki 
artış beklentilerinin 
kendi içinde tutarlı 
olduğu görüldü.
Kredilerdeki artışların 
büvük ölçüde i.c 

talepteki artıştan 
ve faiz oranlarının 
düşmesinden kay
naklanacağı beklendi.

I

TEKEL
görüşünü bildirdiler. 
Bu çerçevede 
pazarlama ve dağıtım 
özelleştirmesinin 
dikey anlaşma 
niteliğinde olması 
nedeniyle ihale 
şartnamesi veya 
sözleşme aşamasında 
"Dikey Anlaşmalara 
İlişkin Grup Muafiyeti 
Tebliği" hükümlerinin 
dikkate alınması 
gerektiği kaydedildi. 
Raportörler, 
bu çerçevede 
özelleştirmeye konu 
hizmetlerin TEKEL 
Sigara Sanayi işlet
meleri ve Ticareti A.Ş 
ile rekabet halindeki 
bir teşebbüse 
gördürülmemesi 
gerektiğini bildirdiler.

Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları'nda 
(ERDEMİR), işçiler 
arasında 1 haftadır 
devam eden gergin
liğe, zaman zaman 
polisin müdahale 
ettiği öğrenildi. 
Alınan bilgilere göre, 
ERDEMİR'in 
devrinden önce işçi 
sayısının azaltılması
na yönelik yapılan 
teşvikli emeklilik son
rası işyerinde iş barışı 
ve huzurunun 
kalmadığı kaydedildi. 
Emekli edilen 735 per
sonelden, emekli 
olduğu gün aynı 
makamına geri dönen 
şef, amir, formen ve 
müdürlere karşı büyük 
bir tepki başladı. Genç 
işçilerin emekli olan
lara karşı büyük bir 
kampanya başlattığını 
ifade eden ve isminin 
açıklanmasını iste
meyen bir ERDEMİR 
işçisi, "Ortam iyice 
gerginleşti. Yumruk 
yumruğa varan kav-

nf lasvon be talisi yMİ
Merkez Bankası 
tarafından düzenle
nen beklenti anketine 
göre, yıl sonu 
enflasyon beklentisi 
yüzde 7.17'ye çıktı. 
Yıl sonu enflasyon 
beklentisi, tüketici fi 
yatları endeksi (TÜFE) 
bazında Eylül ayının 
ikinci anketine göre 
0.06 puan artarak 
yüzde 7.11'den yüzde 
7.17'ye yükseldi. 
Merkez Bankası’nın 
Beklenti Anketi'ne 
göre cari açık beklen
tisi, yıl sonu itibarıyla 
21 milyar 358.2 
milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası 
tarafından her 
ay iki kez 
düzenlenen Beklenti 
Anketi'nin, Ekim ayına 
ilişkin birinci dönem 
sonuçları açıklandı. 
Eylül ayının ikinci 
anketinde, yıl sonu 
cari açık beklentisi 
20 milyar 761.9 mil 
yon dolar olmuştu. 
Eylül'ün ikinci 
anketinde yıl sonu 
TÜFE'de yüzde 7.11, 
cari ay TÜFE'de 
yüzde 0.93, iki ay son
rası TÜFE'de yüzde

i»—-.

MU&

mat
galar yaşanıyor. 
Emekli olduktan sonra 
geri gelen amir, şef ve 
formenler, yıllardır bu 
makamlara yük
selmeyi bekleyen 
genç neslin önünü 
kapatıyorlar. İşte bu 
nedenle içeride hiç 
kimsenin huzuru 
kalmadı" dedi. 
ERDEMİR'de emekli 
edildikten sonra 
sözleşmeli olarak aynı 
gün aynı makamlarına 
geri dönenler 
nedeniyle yaşanan bu 
gerginliğin her geçen 
gün tırmandığını

0.94, gelecek 12 
aylık dönem TÜFE'de 
yüzde 6.41 olan bek
lentiler, Ekim ayının 
ilk anketinde, TÜFE 
bazında cari ayda 
1.17'ye, yıl sonunda 
yüzde 7.17'ye 
çıkarken, iki ay son
rasının TÜFE beklen
tisi yüzde 0.74'e, 12 
aylık dönemde yüzde 
6.25'e indi. Cari ay 
sonu bileşik faiz oranı 
beklentisi yüzde 
14.15'den yüzde 
13.94'e, yıl sonu 
bileşik faiz oranı bek
lentisi de uygun 
ortalamada yüzde 
13.53'den yüzde 

söyleyen bir güvenlik 
görevlisi de, "Burada 
sendikanın suçu 
büyük. Yandaş kolla
ma uğruna iş barışını 
bozdular. Her an toplu 
isyan çıkmasından 
korkuyoruz. Güvenlik 
olarak büyük bir 
teyakkuzdayız" diye 
konuştu.
ERDEMİR içinde işçil
er arasında yaşanan 
kavgaya Ereğli İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne 
bağlı asayiş ekip
lerinin de zaman 
zaman müdahalede 
bulunduğu kaydedildi.

13.42'ye indi. 
Ekim ayının ilk 
anketinde, cari ay 
sonu uygun 
ortalama dolar kuru 
beklentisi 1.3458 
YTL'den 1.3519 
YTL’ye çıktı.
Aynı dönemde, yıl 
sonu dolar kuru 
beklentisi 1.4051 
YTL'den 1.3925 
YTL'ye geriledi. 
Eylül ayının ikinci 
anketinde yüzde 
5.1 olan cari yıl 
sonu GSMH 
büyüme beklentisi 
ise Ekim ayının 
ilk anketinde 
yüzde 5.0'e indi.
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Cumhurbaşkanı Sezer, CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in yazılı soru önergesini 
yanıtlarken, Başbakanlıktaki 10 bürokratın atama kararım veto etti

Sezer atamaları veto elli ‘Hayat standartı değişecek’
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
başta Başbakanlık 
olmak üzere bazı 
devlet bakanlıklarına 
bağlı kuruluşlardaki 
30 vekil atamasının, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer tarafından 
veto edildiğini bildirdi. 
Başbakan Yardımcısı 
Şahin, CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel'in yazılı soru 
önergesini yanıtlarken, 
Başbakanlıktaki 
10 bürokratın 
atama kararının, 
Cumhurbaşkanı Sezer 
tarafından veto 
edildiğini kaydetti. 
Atama kararı veto 
edilen bürokrat 
sayısının devlet bakan
lıklarına bağlı kamu 
kuruluşlarına göre 
dağılımı ise şöyle: 
"Devlet Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener'e bağlı 
Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığı: 2 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin’e 
bağlı Vakıflar Genel 
Müdürlüğü: 2, Gençlik 
ve Spor Genel 
Müdürlüğü: 1 
Beşir Atalay'a bağlı 
Devlet Bakanhğı'nda: 1 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan'a bağlı Hazine 
Müsteşarhğı'nda: 4 
Devlet Bakanı Kürşad 

Tüzmen'e bağlı 
Gümrük 
Müsteşarhğı'nda: 
8Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu'ya bağlı 
Sosyal Hizmetler 
Çocuk Esirgeme 
Genel üdürlüğü'nde:1, 
Özürlüler İdaresi 
Başkanhğı'nda:
1 "Şahin, 22 bürokratın 
da adı geçen kamu 
kuruluşlarında görev
lerine "vekaleten, 
tedviren" atandıklarını 
veya görevlerini 
yürüttüklerini ifade etti. 

Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül, 
"Türkiye'de 
demokrasinin çok 
daha fazla yerleşe
ceği, reformların ve 
ekonomik kalkın
manın bütün hızıyla 
devam edeceği, 
hayat standartlarının 
değişeceği bir sürece 
giriyoruz" dedi. 
AB Komisyonu'nun 
Genişlemeden 
Sorumlu Üyesi Olli 
Rehn ile birlikte 
Kayseri'ye gelen Gül, 
Erkilet Havaalam'nda 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, 3 Ekim'de 
Türkiye ile AB arasın
da müzakerelerin 
başladığını anımsa
tarak, uzun bir 
sürecin sonunda, 
önemli bir tarihi 
dönemeç alındığım 
ifade etti.
Gül, "Bundan sonra 
yapılacak çok daha 
fazla iş var. Türkiye'de 
demokrasinin çok 
daha fazla yerleşe
ceği, reformların ve 

ekonomik kalkın
manın bütün hızıyla 
devam edeceği, hayat 
standartlarının 
değişeceği bir sürece 
giriyoruz. Birçok 
alışkanlıklar bu süreç 
içinde değişecek. 
Önümüzde yoğun bir 
çalışma süreci var. 
Müzakereler başladı, 
herşey bitmiş değil. 
Ama bütün bunlar, 
daha iyi bir Türkiye, 
daha iyi bir gelecek 
bırakmak için 
yapılıyor" dedi. 
Sözlerine, "Sevgili 
dostlar" diye başlayan 
AB Komisyonu'nun 
Genişlemeden 
Sorumlu Üyesi Olli 
Rehn de Kayseri'yi 
ziyaret etmekten mut
luluk duyduklarını 
belirtti. Kayseri'yi İç 
Anadolu'nun kalbi 
konumunda olduğu 
için seçtiklerini ifade 
eden Rehn, 
Türkiye'deki yeni 
ekonomik dinamizmin 
sembolü olarak 
gördüklerini kaydetti. 
Türkiye'yi ziyaretlerini 

birkaç başlık altında 
toplayabileceklerini 
kaydeden Rehn, 
"Bunlardan birincisi, 
Türk halkını ve 
Türkiye'yi tarihi 
dönüm noktası 
olan 3 Ekim'deki 
başarısından dolayı 
tebrik etmek istiyoruz. 
İkinci olarak, Türk 
halkını son yıllarda 
gerçekleştirilmiş olan 
önemli ve kapsamlı 
reformlardan dolayı 
kutluyoruz. Üçüncü 
olarak da Türkiye'nin 
çok daha yoğun bir 
şekilde çalışıyor 
olacağını söylemek 
istiyoruz.
Hali hazırda gerçek
leşmiş olan reform
ların daha da 
yoğunlaştırılarak, 
hukuk ve hukukun 
üstünlüğü, insan 
hakları ve ekonomik 
ölçekte, ekonomik 
hayatta gerçekleşti 
rilecek reformlarla 
ilgili yoğun çalışmalar 
bekliyor. Önümüzde 
yepyeni bir dönem 
var" dedi.
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“Vahşetin sorumlusu Irak polisi” “Sünniler nsı, reddedecek'’
Geçtiğimiz Ağustos 
ayında Kut böl
gesinde kurşuna 
dizilerek öldürülen 
22 kişinin tamamının 
Sünni olduğu 
tespit edildi. 
Bağdat'ın güney
doğusundaki 
Kut'a bağlı Cassan 
Kasabasındaki 
arazide elleri arkadan 
bağlanarak kurşuna 
dizilen 22 erkeğin 
kimlik tespiti yapıldı. 
Yapılan inceleme 
sonunda Sünnilere 
ait olduğu belirlenen 
cesetler dün 
Bağdat'a getirildi. 
Bağdat'taki Ümmü 
Kura Camii'nde 
Cuma namazı öncesi 
toplanan kalabalık, 
olayı yapanlara öfke 
yağdırdı. Ellerinde 
kurşuna dizilenlerin 
resimlerini taşıyan 
kalabalık, hükümet 
aleyhine sloganlar 
attı. Öfkeli kalabalık 
bir ara tabutları

Newvork’ta terör alarmı
New York Polisi ve 
FBİ'ın, 19 teröristin 
kente gelerek 
metroya bomba 
yerleştireceğine dair 
"güvenilir istihbarat" 
konusunda araştır- 
malannı sürdürdüğü 
bildirildi.
New York metro 
sistemine yönelik 
terörist saldırı 
tehdidi üzerine kent
teki güvenlik önlem
lerinin en üst seviye 
ye çıkarıldığı belir
tilirken, ABC News 
televizyonu, ABD İç 
Güvenlik Bakanlığı 
kaynaklarının, söz 
konusu tehdide dair

Seri / A 23451 - 23500 Nolu fatura koçanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Murat TAŞDEMİR

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

Necla ÇETİN

açarak kemikleşmiş 
cesetleri basın men
suplarına gösterdi. 
Hayatım kaybeden
lerin tabutları 
başında gözyaşı 
döken Sünniler, bu 
vahşetin İçişleri 
Bakanlığı bünyesinde 
görevli Irak polisi 
tarafından gerçek
leştirildiğini iddia etti. 
İsmini vermeyen 
bir Sünni, 
"12 Ağustos'ta el 
İskan semtine 40 
arabayla Irak polisleri 
geldi, askerlerin 
başında Yarbay 
Abbas isminde biri 
vardı, bindiği araç da 
947 numaralıydı.

istihbaratın "güvenilir 
olduğundan kuşku 
duyduklarını" bildirdi. 
Buna rağmen New

York polisi, söz 
konusu tehdidi cid
diye aldıklarını ve 
istihbarat kaynağının

Elindeki İçişleri 
Bakanhğı'na ait 
yakalama emri olan 
kağıdı gösterdi, 22 
kişi polis araçlarına 
bindirilerek 
götürüldü. Kut'a bağlı 
Cassan Kasabası'na 
götürmüşler ve bir 
arazide kurşuna di 
zerek toprağa 
gömmeden öyle 
bırakıp dönmüşler" 
dedi. Sünni gruplar, 
Şii bakan Beyan 
Cabir Solak'ın görev 
yaptığı İçişleri Bakan 
lığı'na bağlı polis
lerin, Sünnileri sebep
siz yere gözaltına alıp 
işken ce yaptığını 
iddia ediyordu.

güvenilir olduğuna 
inandıklarını 
ifade etti. Polis, 
bu istihbarat doğru- 
lanıncaya kadar 
halkın paniğe kapıl
masının yersiz 
olduğunu da belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı 
Celal Talabani, gele
cek haftaki anayasa 
referandumu 
öncesinde 
İngiltere'ye yönelik 
ziyaretinde 
Başbakan Tony 
Blair ile görüştü.
Referandumda oy 

kullanacak yüz 
binlerce Sünninin 
anayasaya 'hayır' 
diyeceğini savunan 
Talabani, bu duru
mun ise anayasanın 
kabulünü engelle
meyeceğini söyledi. 
Anayasa referandu
munda önemli olanın 
sadece Sünni 
Arapların değil, 
İraklıların çoğun
luğunun kararına 
saygı göstermek 
olacağını belirten 
Talabani, Sünnilere 
demokrasiyi kucakla
maları ve demokratik 
yollarla haklarını 
savunmaları 
çağrısında bulundu. 
Celal Talabani, 
Kürtlerin Irak'ın 
kuzeyindeki Kerkük 
kentine dönüşlerine 
izin verilmesi yönün
deki taahhüdün ye 
rine getirilip geti 
rilmeyeceğini de 
yakından takip 
edeceğini bildirdi. 
Irak lideriyle İngiltere 
Başbakanı görüşmel
er sonrasında yaptık

21 yıldır aranan
mafya üyesi yakalandı

İtalya'da, Sicilya 
mafyası üyelerinden, 
21 yıldır aranan 
Guiseppe Coppola 
yakalandı. 52 yaşın
daki Coppola'nın, 
nişanlısıyla beraber 
bulunduğu bir oto
mobilde ele geçi 
rildiği, silahı 
olmasına rağmen 
mukavemet göster
mediği belirtildi. 
52 yaşındaki 
Coppola'nın, nişan
lısıyla beraber bulun
duğu bir otomobilde

ları açıklamada, koal
isyon askerlerinin 
Irak'ta kalmaya 
devam etmesi gerek
tiği yönünde hemfikir 
olduklarını dile getir
di. Talabani, asker
lerin vaktinden önce 
ülkeden çekilmesinin 
demokrasi ve teröre 
karşı elde edilecek 
zafer açısından yıkıcı 
olacağını ifade etti. 
İngiltere Başbakanı 
Tony Blair de, batının 
"isyancıların sıradan 
İraklıların özgürlük 
idealini baskı altına 
almasına" izin ver
memekte kararlı 
davranması gerek
tiğini söyledi. Blair, 
İranlIların Irak'taki 
direnişçilere silah 
temin ettiği yolunda
ki iddiaların sorul
ması üzerine ise, 
suçlamaların doğru
luğundan emin ola
mayacağını; ancak 
Irak'ın komşularının 
bu ülkeye müdahale 
etmesinin de kabul 

ele geçirildiği, silahı 
olmasına rağmen 
mukavemet göster
mediği belirtildi. 
Coppola'nın, mafya 
üyesi olmak, ruhsat

edilemez olduğunu 
kaydetti.
Talabani'nin ziyareti, 
Londra ile Tahran 
arasında Irak'taki 
direniş hareketi 
nedeniyle gerilimin 
tırmandığı bir 
döneme rastladı. 
İngiltere'de, İngiliz 
askerlerinin Irak'ta 
görev süreleri 
konusunda yoğun 
tartışmalar yaşam 
yor. Talabani'nin 
Londra temasları, 
göreve geldiği nisan 
ayından bu yana 
gerçekleştirdiği ilk 
Avrupa ziyareti 
oluyor.
Irak'ta anayasa 
referandumu ve son
rasında yapılacak 
seçimlerin ardından 
ülkedeki siyasi den
genin nasıl şekil
leneceğinin belirsiz 
olduğuna dikkat çe 
kiliyor. Referandum 
ve seçim sürecinde 
ülkede şiddetin arta
cağı kaygıları yoğun.

sız silah taşımak 
ve cinayet 
suçlarından gıyabın
da 16 yıl ağır hapse , 
çarptırılmış olduğu 
kaydedildi.
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Pancu defteri kapanıyor
Beşiktaş'ta Teknik 

«Direktör Rıza Çalım- 
bay ile yıldızı bir türlü 
barışmayan ve görev 
yaptığı maçlarda iste
nilen performansı 
sergileyemeyen 
Rumen futbolcuyla 
Ocak ayında ipler 
kopuyor.
Daniel Pancu, 2002- 03 
sezonunda transfer 
olduğu Beşiktaş'ta 
önemli başarılar elde 
etmişti. Özellikle attığı 
kritik gollerle, 100.
Yıi'da kazanılan 
şampiyonlukta büyük 
pay sahibi olmuştu. 
Ancak son dönemdeki 
grafiği bardağı taşırdı. 
TOLGA SEYHAN

REDDETTİ
Beşiktaş yönetimi, 
ilk olarak Pancu'yu 
Shakhtar Donetsk'te 
forma giyen Tolga 
Seyhan ile takas 
etmek istedi. Amaç 
A Milli Takım'ın 
savunma hattına 
sahip olmaktı. 
Ancak Mircea 
Lucescu'nun da 
sıcak baktığı bu 
takas önerisine 
Tolga Seyhan'dan 
ret cevabı geldi. Milli 
savunmacı, "Buraya 
acı çekerek geldim. 
Kalacağım" dedi. 
Siyah-beyazh yöne
tim bunun üzerine 
yabancı bir defans

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Belediye ismindem 
başka benzerlik yok

oyuncusu arayışına 
girdi. Yöneticilerin üst 
düzey Avrupa

liglerinde bu mevkii 
için futbolcu baktıkları 
öğrenildi.

‘Hala şampiyon olabiliriz’
Trabzonspor'un Gineli 
yıldızı İbrahim Yattara, 
Trabzonspor'un lider 
Galatasaray'ı 11 puan 
geriden takip etmesine 
rağmen şampiyonluk 
umutlarını yitirmediği
ni söyledi.
Yattara, yeni teknik 
direktör Vahid 
Halilhodzic ile 
çıkışa geçeceklerine 
inandığını ve 
önlerindeki puanları 
toplayıp şampiyon 
olabilmek için 
ellerinden geleni 
yapacaklarını belirtti. 
Eşi Aminata 2-3 ay 
sonra 2. erkek bebeği 
dünyaya getirmeye 
hazırlanırken, Yattara 
2. kez baba olmanın 
sevincini takımın kötü 
gidişi nedeniyle tam 
olarak yaşayamıyor. 
Doğacak çocukları için 
henüz herhangi bir 
isim düşünmeyen çift, 
bebeği Belçika'da 
dünya getirmeyi plan
lıyor. Yeni doğacak

bebeğinin heye
canını takımının 
ligdeki kötü gidişi 
nedeniyle burukta 
olsa yaşadığını kayd
eden Gineli oyuncu, 
lider Galatasaray ile 
aralarındaki 11 puan 
farkı ise fazla 
dert etmiyor. 
Şampiyonluk umut
larını yitirmediklerini 
belirten Yattara, 
"Galatasaray ile 
aramızda 11 puan 
fark var. Bu kapan
mayacak bir fark 
değil, daha ligin 
başındayız.
Umudumuzu hiçbir 
zaman yitirmedik. 
Önümüzdekti puanları 
toplayıp şampiyon 
olabilmek için elimiz
den geleni 
yapacağız" dedi. 
Bu sezona kötü 
başladıklarını ifade 
eden Yattara, "Bu 
sezon başında 
taraftarımızı fazla 
mutlu edemedik,

ancak yeni bir hoca ile 
yeniden başlıyoruz. 
Hoca değişimi cami- 
ayaya yeni bir heye
can vereceği gibi bize 
de yeni bir heyecan 
katacak. Çok çalışıp 
önümüzdeki puanları 
toplamak istiyoruz. 
Geçtiğimiz sezon 
Fenerbahçe maçlarını 
kazanamadık. Bu 
maçları kazana

madığımız için de 
şampiyon olamadık. 
Bu yıl Fenerbahçe ile 
oynayacağımız 
maçlarda daha iyi 
sonuçlar alacağımızı 
düşünüyorum. 
Sadece Fenerbahçe 
maçları değil bütün 
maçlarımızı kazanmak 
istiyoruz. Artık puan 
kaybetme lüksümüz 
yok" diye konuştu.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

KELEPİR DAİRE

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

Nlanashf'da Full Deniz Manzaralı 
7, Kat, Kalorifer+Asansörlü 

152m!,3t1,ÇiftCephe 
0.532 496 52 96

Gazeteleri gözden geçirirken gözüm büyük 
punto ile ‘Osmangazi gururla sunar’ başlıklı 
haber dikkatimi çekti.

Neydi bu büyük gurur?
804 sporcu ordusuyla yeni sezonun startını 

veren turuncu beyazhların hedefi uluslararası 
başarılara imza atmak.

11 branşta faaliyet gösteren Osmangazi 
Belediyespor, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 
görkemli bir törenle 2005-2006 sezonunu 804 
sporcu ordusuyla açılış yapmış.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen açılışta 
Belediye Başkanı Recep Alptepe, hedefimiz 7. 
dan 70’e kadar her kişiye spor yaptırmaktır 
demiş. Benim bütün amacım tüm ilçeye sporu 
sevdirmektir ve gençlere spor sevgisini aşıla
maktadır demiş.

Belediye Başkanı, benim gayem, Türkiye’de 
ve dünyada büyük başarılara imza atmaktır.

21. antrenör, hentbol, judo, tekvando, voley
bol, yüzme, atletizm, boks, halk oyunları, 
bedensel engelliler ve basketbol, futbol 
branşlarında faaliyet gösteriyor.

Osmangazi Belediyespor, hedefinin yeni 
sezonda her yaş gruplarında başarılı olmak.

Bu Orhangazi Belediyespor’un 2005-2006 
sezonunda faaliyetleri.

Gemlik 100 bin kişiye dayanan bir ilçe bu 
ilçede 19. seneden beri devam eden bir kapalı 
spor salonu (ne zaman biter belli olmaz) bir tek. 
Futbol var o da kişilerin istediği gibi 
gitmediğidir.

Kulüpten istifade eden ortalama 80 genç, 2 
adet hoca var.

Futbol takımının ve Zeytinspor Körfezspor ve 
yeni kurulan Karadenizspor’un bir idman sahası 
dahi yok.

İkinci küme takımları sezonu açtılar.
Mesela Karadeniz bulduğu yerde idman 

yapıyorlar.
Zeytinspor futbol sahası arkasındaki arsada 

idmanlarını sürdürüyorlar.
Geçen sene bir atılım yapıp Kumsaz sahasına 

el atmıştık. Nedenini bilmeden bir ay evveline 
kadar hiç bir şey yapamamıştık.

Bir ay evvel ikinci defa atılımla sahayı 
düzeltip ışıklandırma için direk yerleri yapılmış 
direkler yerde durduyor. (Bunu duyum olarak 
yazıyorum) nedense hiç bir hareket yok.

Şuna inanıyorum orada her şeyi ile birlikte 3 
kişiyle sahanız çizilmesi dahil 4 günlük iş var. O 
da eğlenceli iş.

Evet, gene duyumuna göre; Kumsaz Muhtarı 
Sayın Mejdi Nalcı, ileride referandum yapıp 
bulunduğu yeri Kurşunlu’ya bağlamakmış.

Ne yapmak gerek?
1- Oranın tapusunu almak
2- Çok cüzi bir bedelle 30 seneliğine kirala

mak bunlar yapılırsa buraya rahatça yerleşebili
riz.

Sayın Gemlikspor Başkanının oranın faaliyet
lerinin durduğunu bilmediğini zannederim. 
Sayın Başkanı getirilen olumlu önerilere hiç bir 
zaman hayır dediğini zannetmiyorum.

Gemlik Yelken Şubesi (Kulubü) Belediyeden 
ayrı bir bütçe ile idare edilmektedir.

Buraya Borusan Lojistik finansörlük yapmak
tadır. işte Osmangazi işte bizim Belediyeler 
isminde değişiklik yok.

Gemlikspor’un kağıt üzerinde bir kulübü var 
ama bu kulubün oturacak bir lokali yok.

İnşallah kısa zamanda bir lokale kavuşacağız.
Not : Bugün ilçemiz stadında saat IS.oo’de 

Zeytinspor ile Mudanyaspor 14-16 yaş grubunun 
maçı var.
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Sayfa 12

Diyanetten ‘lüks iftar daveti’ uyarısı
Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Ramazan 
ayı münasebetiyle 
lüks iftar davet
lerinde vatandaşları 
israfa karşı uyardı. 
Cuma günü sebe
biyle camilerde oku
nan vaazlarda, "Bir 
lokma ekmek, bir 
hurma veya bir 
yudum suyla da olsa 
davete aynı sevap 
verilir, yeter ki ikram
lar Allah rızası için 
yapılmış olsun. İftar 
davetlerinde lüks ve 
israftan kaçınılmalı, 
bu davetlerde fakir
lere de yer verilme
lidir*' denildi.
Ramazan ayının ilk 
cuması olması 
sebebiyle Türkiye 
genelindeki bütün 
camilerde oruç tut
manın ve Kur'an-ı 
Kerim'in faziletleri 
anlatıldı. Ramazan 
ayının "uhrevi açıdan 
kazanç mevsimi" 
olduğu hatırlatılarak, 
Peygamber 
Efendimiz'in (SAV) 
Ramazan ayının 
faziletine ilişkin 
hadislerine yer 
verildi. Hutbede, 
"Sevgili Peygamber 
Efendimiz (SAV), 
Ramazan'tn önemi 
hakkında şöyle 
buyurmuştur: 'Kim 
inanarak ve

mükafatını Allah'tan 
bekleyerek 
Ramazan'ın geceleri
ni ihya ederse, onun 
geçmiş günahları 
bağışlanır.', 
'Ramazan'ın evveli 
rahmet, ortası 
mağfiret, sonu da 
Cehennem'den kur
tuluştur. Her kim, bu 
ayda idaresi altında 
bulunanların iş 
yükünü hafifletirse, 
Allah onu mağfiret 
eder ve Cehennem 
azabından kurtarır.', 
'Ramazan ayı girdiği 
zaman Cennet'in 
kapıları açılır, 
Cehennem'in kapıları 
kapanır ve şeytanlar 
zincire vurulur." 
Hutbede Ramazan'ın 
sabır, iyilik ve 
güzellik ayı olduğu 
kaydedilerek 
şöyle denildi: 
"Ramazan 
Müslüman'ın rızkının 
arttırıldığı bir aydır. 
Her kim bu ayda 
oruçlu bir kimseye

iftar ettirirse, 
günahlarının affına 
ve Cehennem'den 
kurtuluşuna vesile 
olur. Ayrıca ona iftar 
edenin sevabı kadar 
sevap verilir. İftar 
eden oruçlunun 
sevabında da bir 
eksilme olmaz. Bu 
iftarın mükellef 
sofralar ve ziyafetler 
şeklinde düzenlen
mesi de şart değildir. 
Bir lokma ekmek,bir 
hurma veya bir 
yudum suyla da olsa 
aynı sevabı alır. 
Yeter ki ikramlar, 
Allah rızası için 
yapılmış olsun.
İftar davetlerinde 
lüks ve israftan 
kaçınılmalı ve bu 
davetlerde fakirlere 
de yer verilmelidir. 
Nitekim Peygamber 
Efendimiz (SAV) bu 
konuda bizleri şöyle 
ikaz etmektedir: En 
kötü davet, zengin
lerin çağrılıp; fakir
lerin çağrılmadığı

davettir."
Hutbede Kur'an-ı 
Kerim okumanın 
faziletleri için de, 
"Ramazan ayında 
camilerimizi olduğu 
gibi evlerimizi de 
Kur'an tilavetiyle 
ihya edelim. Zira 
Sevgili Peygamber 
Efendimiz (SAV) 

Kur'an-ı Kerim okun
mayan evi kabristana 
benzetmiş ve şöyle 
buyurmuştur: 
'Evlerinizi kabristana 
çevirmeyin. İçinde 
Kur'an-ı Kerim 
okunan eve şeytan 
girmez.' Bununla 
birlikte Kur'an-ı 
Kerim'in hikmeti ve 
ayetlerinin anlamı 
üzerinde genişçe 
düşünelim.
Çünkü o, bizleri 
her türlü 
kötülüklerden 
koruyacak ve mutlu 
bir hayatın yöntemini 
gösterecek ilahi bir 
rehberdir. Alimlerin 
doyamadığı bilgi ve 
hikmet kaynağıdır. 
Kalplerimizi onun 
mesajının nuruyla 
nurlandırahm. Bu 
ayda yapacağımız 
iyilikler ve ibadetlerle 
Allah'ın rızasını 
kazanarak kendimizi 
affettirme fırsatını 
kaçırmayalım" 
denildi.

Ayetlerin açıklamaları
113-el-FELAK

Felak, sabah manasına geldiği gibi yarmak 
manasına da gelir. Bunndan sonra gelen Nâs 
sûresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" 
anlamında "muavvizeteyn" denir. Bu 
sûrelerin şifa maksadıyla okunduğuna dair 
hadisler vardır. Medine'de inmiştir. 5 (beş) 
âyettir.
Rahman ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine 
sığınırım,
2. Yarattığı şeylerin şerrinden,
3. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şer
rinden,
4. Ve düğümlere üfürüp büyü yapan 
üfürükçülerin şerrinden ,
5. Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şer
rinden sabahın Rabbine sığınırım!

114-en-NÂS

Nâs, insanlar demektir. Medine'de inmiştir, 6 
(altı) âyettir.
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. *
1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 1
2. İnsanların Melikine (mutlak sahip ve 
hakimine),
3. İnsanların İlâhına.
4. O sinsi vesvesenin şerrinden,
5. O ki insanların göğüslerine (kötü 
düşünceler)fısıldar.
6. Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan 
bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a 
sığınırım!

Celal BAY
IİR KÖŞESİ

Gunun
MANTILI MANTAR 
ÇORBASI 
Malzemeler (2 Kişilik) 
100 gr hazır mantı 
2 adet taze soğan 
3-4 adet mantar 
15 gr margarin 
(1 çorba kaşığı) 
1 çorba kaşığı sirke

1 adet domates 
Kuru veya taze 
fesleğen 
3-4 sap ıspanak 
500 mİ et suyu 
(2 su bardağı) 
Tuz, karabiber 
Soya sosu 
Yapılışı 
Mantarları ince ince 
doğrayın. Soğanları 
kıyın. Margarin ile 
kuvvetli ateşte önce 
mantarları, ardında da 
soğanları kısa süre

kavurun. Et 
suyu ile man
tıyı ekleyip 
15 dakika 
pişirin. Sirke, 
soya sosu, 
fesleğen, 
ıspanak ve 
zar şeklinde 
doğranmış 
domatesleri 
ilave edip 
2 dakika daha pişirin. 
Karabiber ve kul
landığınız soya sosu

miktarına göre eğer 
gerekiyorsa biraz tuz 
ilave edip servis 
yapın.

Güneş Açtı
Güneş açtı gönlüm aydınlandı 
Rüzgâr ılık esti kara bulutlar dağıldı.

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

SEBZELİ PİZZA
Malzemeler:
Hamur için: 
125 g margarin 
2 çorba kaşığı yoğurt 
1 yumurta
1 çay kaşığı kabartma 
tozu
2,5 su bardağı un 
tuz
Üzeri için: 
2-3 sivri biber 
2 orta boy domates 
2 arpacık soğan 
1 yumurta 
yarım su bardağı süt

tuz, karabiber 
Yapılışı
Unu eleyip ortasını 
açın. Margarin'i oda 
sıcaklığında 
yumuşatıp küçük 
parçalara bölün. Una 
margarin, yoğurt, 
yumurta, kabartma 
tozu ve bir tutam tuz 
ekleyip yoğurun. 
Hamuru örtüp oda 
sıcaklığında 15 dakika 
dinlendirin. Hamuru 1 
parmak kalınlığında ve 
yuvarlak fırın tepsisi

büyüklüğünde 
açın. Yağlanmış 
tepsiye yayın. 
Domateslerin 
kabuklarını soyup 
küp küp 
doğrayın. Soğan 
ve biberi temiz
leyip halka halka 
doğrayın. Tuz,
biber serpip karıştırın. 
Malzemeyi hamurun 
üzerine yerleştirin. 
Önceden ısıtılmış 170 
dereceye ayarlı fırına 
verip 10 dakika sonra

çıkarın. Yarım bardak 
sütle 1 yumurtayı çır
pıp malzemenin üzer
ine gezdirin ve tekrar 
fırına verip 15 dakika 
pişirin Dilimleyip sıcak 
olarak servis yapın.

Güzelim
Umut ve sevgiyle yaşamak 
Seninle hayatı paylaşmak 
Karları 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 bahçe
sine.
Oysa şimdi mevsim karakış
Sevdiceğim güldü:
Güneş açtı, gönlüm bahara döndü...
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Sayfa 13

Yabani 
mantarlardan 
uzak durun

Mantar zehirlen
melerine bağlı ölüm
lerden korunabilmek 
için yabani mantar
lardan tümüyle uzak 
durulması istendi. 
Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Merkezi 
Başkanhğı'ndan 
yapılan açıklamada, 
özellikle Ramazan 
ayı ve sonbaharda 
mantar zehirlen
melerine bağlı ölüm
lerde artış olduğuna 
dikkat çekilerek, bu 
konuda vatan
daşların önemli bir 
bölümünün "yanlış 
ve kalıplaşmış bazı 
inanışlar" doğrul
tusunda hareket 

ettiği belirtildi. 
Ormanlık alan ve 
kırlarda kendiliğin
den yetişen mantar
ların yenilebilenleri
ni zehirlilerinden 
ayırmanın güçlüğü 
vurgulanan 
açıklamada, zehirli 
mantarı kolayca 
tanımak için pratik 
ayrım noktalarının 
bulunmadığı 
kaydedildi. 
Açıklamada, özel 
olarak yetiştirilen ve 
marketlerde özel 
ambalaj içinde 
satılan, firma adı ve 
adresi belli olan 
mantarların 
tüketilmesi önerildi.

Mevsim değişliğiyle gelen grip salgınına
- Yaz sıcaklarının 
bitmesiyle birlikte 
grip ve nezle rahat 
sızlıklarının görülme 
oranı da hızla artıyor. 
İç Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Serap 
Bos, güneş ışın
larının azalması, 
kapalı alanların kul
lanımının artmasıyla 
birlikte grip, nezle 
gibi solunum yoluyla 
bulaşan hastalıkların 
artığını söyledi. 
Grip hastalığının 
çoğu zaman nezle 
ile karıştırıldığını 
belirten Uzman 
Doktor Serap Bos, 
gribin nezleden 
farklı olarak ateş, 
baş ağrısı ve kas 
ağrılarıyla birlikte 
ortaya çıktığını ifade 
etti. Gribin; boğaz 
ağrısı, burun akıntısı, 
burun tıkanıklığı, 
öksürük, halsizlik, 
bitkinlik ve kas 
ağrıları ile seyreden 
akut bir virüs 
hastalığı olduğunu 
kaydeden Dr. Bos, 
"Grip ve nezle, 
bulaşma şekilleri ve 
belirtileri yönünden 
benzerlik gösterirler. 
Ancak gripte ateş, 
baş ağrısı ve kas 
ağrıları daha ön 
plandadır" dedi. 
Dr. Serap Bos,

gripten korunmak 
için alınması gereken 
tedbirleri şöyle 
sıraladı:
"Bu dönemde el te 
mizliğinize özen gös
terin, elinizi sık sık 
yıkayın. Hapşırma ve 
öksürme durumunda 
temastan kaçının. 
Odalarınızı sık sık 
havalandırın, kli
malardan kaçının. 
Bağışıklık sistemini 
olumsuz etkilediği 
için stresten uzak 
durun. Grip aşısı 
yaptırmayı ihmal 
etmeyin." • 
Grip aşısının eylül- 
kasım gibi sonbahar 
aylarında uygulan
masını tavsiye eden 
Dr. Bos, "İnaktive 
veya ölü influenza 
virüslerinden üretilen 
grip aşısı senede bir 
kez uygulanır.
Aşının, eylül-kasım 
gibi sonbahar 
aylarında uygulan
masını tavsiye edi 
yoruz. Üst kolun dış 
yüzünden kas içine 
uygulanan aşı uygu
landıktan sonra 
yerinde hafif kızarık
lıklar ve hafif bir ateş 
dışında önemli bir 
komplikasyon oluş
turmaz. Her yıl 
dolaşan virüs türleri 
farklı olduğu için aşı

olduktan sonra da 
grip hastalığına 
yakalama riski vardır 
ancak hastalığa 
yakalanılsa bile 
aşının etkisiyle o 
dönem daha hafif ve 
kolay geçirilecektir. 
İnfluenza türleri 
değiştiği için buna 
bağlı olarak aşıların 
içeriği de salgın 
yapma olasılığı en 
yüksek olan virüslere 
göre değiştirilmekte
dir. Sonuç olarak 
her yıl aşılanmak 
gerekir" diye 
Konuştu.
Herkesin grip aşısı 
yaptırabildiğini anla
tan Dr. Serap Bos, 
"Ancak 65 yaş 
üzerindeki kişiler ve 
çocuklar, askeri 
kışlalarda ve 
huzurevleri gibi 
toplu yerlerde kalan 

kişiler, kalp, astım, 
kronik bronşit, 
böbrek yetmezliği ve 
şeker hastalığı olan
lar, dış ülkelere seya
hat edecek olanlar, 
gebeler, doktor, 
hemşire, sağlık per
soneli gibi bulaşma 
riski yüksek olan 
kişiler özellikle aşı 
yaptırmalıdırlar.
Yumurta alerjisi olan 
kişilere ve 6 aydan 
küçük bebeklere 
grip aşısı yapılamaz. 
Hamileliğin ilk üç ayı 
içinde olan kişilerde 
ancak doktor tarafın
dan kesin gerekli 
görüldüğü taktirde 
aşı yaptırabilirler. 38 
derece üstünde ateşi 
olan hastalarda da 
aşı uygulaması ateş 
geçi rildikten sonra 
yapılabilir" 
şeklinde onuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513; 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 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

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

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

MÇTRO 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 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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
8 Ekim 2005 Cumartesi 

SENA ECZANESİ
9 Ekim 2005 Pazar 
OZAN ECZANESİ

KHrfez
■■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■i

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 33 SAYI : 2256

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)



P3>
Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KAMPANYA
RAMAZAN MI İOMIMH BİNDİRİM 
Süper Benzin ^4 yerine 2.69 YTL. 
Kurşunsuz Benzin yerine 2.71 YT j 

(95 Oktan)
Motorin ^<0 yerine 2.06 YTL I

NOT: Kampanyamız ev ve iş yerleri 
motorin servisinde de geçerlidirM

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii ■ GEMLİK TEL: (0.224) 513 10 İl
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri^ P.O. istasyon ■ KUMLA TEL: (0.^24) 538 03 86
İSTASYON 2 : Liman içi Balık Hali Karışısı ■ GEMLİK TEL: (0.224) 513 66 72

I



Dayısının oğlu tarafından kaçırılmak istenen evli kadın, dayı oğlunu kurşgnyj|ğmjufi|na tuttu.

Bursa’da namus cinayeti
Bursa Pirinçhan önünde meydana gelen olayda, evli ve üç çocuk annesi olan Emine G. ile dayısının oğlu Emir Kılıç (33) 
konuşurken tartışmaya başaladı. Tartışma sonunda Emine G. yanında taşıdığı tabancası ile dayı oğlunu kurşun 
yağmuruna tutarak öldürdü. Polisçe yakalanan Emine G. “ İnsan namusu için herşiyi yapar. Ben namusumu 
temizledim.” diye ifade verdi. Cinayet haberi sayfa 3’de

1 milyon memur 
sözleşmeli oluyor 
Hükümetin gündeminde olan Kamu 
Personel Rejimini'ne göre 2 milyon 
memurun 1 milyonu sözleşmeli per
sonel olurken, başarılı memura ise 
ödü! var. Haberi sayfa 7’de

fiFMI İK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
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TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■ İM GÜNEŞ ÖĞLE İMDİ AKSA» YATSI
05.37 07.03 12.58 16.118 18.42 19.5910 Ekim 2005 Pazartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Doğalgaz
Büyük umutlarla beklediğimiz doğalgaza 

kavuşuyoruz.
Ama gördüğüm kadarıyla Gemlik halkında 

gaza karşı beklenen ilgi yok.
Manastır bölgesindeki kaloriferli merkezi 

sistemle ısıtılan siteler, bu kış doğalgaza 
sıcak bakmıyorlar.

Herkes bir maliyet peşinde..
Biri de bekle gör, yöntemi ile bu kış yine 

eski düzeni sürdürüp, durumu gözlemek 
isteyen çok kişi var.

Gemlik’in bu kış yüzde 25’i doğalgaz 
bağlarsa bence iyimser bir rakam olur.

GEMDAŞ bu kış beklediği aboneyi bula
mayacağa benziyor.

Tartışmalar arasında ençok şikayet 
konusu Deprem Sigortası konusu var.

Bursagaz deprem sigortası aramazken, 
GEMDAŞ’ın aramasına anlam veremiyor 
vatandaş.

Benim yaptığı araştırmaya göre, bir abone 
evine yeni doğalgaz bağlatacaksa,şu paraları 
ödemek zorunda: 180 dolar + KDV abone, 
135 YTL güvence bedeli, Deprem Sigortası 
75 YTL. Apartman kolon payı 150 YTL, iç 
tesisat ortalama 550 YTL. kombi 850 YTL ile 
bu rakkam 2.500 YTL.yi buluyor.

Doğalgaz vatandaşın evine 3.500 YTL. ile 
5.000 YTL arasında bağlanacak.

Biraz da sorun burada.
Umurbey ve Küçük Kumla da bu sisteme 

bağlanmalı.
Umurbey için olumlu haberler alındı.
Sırada Küçük Kumla var.
Gemliklilerin çoğunluğu bu işi gelecek 

yıla ertelemiş görünüyor.
Rahatı, gördükten sonra kavuşacaklar.

Ankara’dan dönen Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, beldeye 
doğalgaz getirmek için yaptıkları başvuruyu takip ettiklerini, GEMDAŞ’ın da 
Enerji Düzenleme Yüksek Kurulu’na başvurduğunu söyledi. Güler, doğal- 
gazın 2006 yılında Umurbey’e gelmesinin kesin olduğunu açıkladı.

Gemlik’in doğalgaza kavuşmasından 
sonra, Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler da beldesine 
doğalgaz getirilmesi için girişimlere 
başladı.
Geçtiğimiz hafta Ankara’ya giden 
Güler, AK Parti Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu ile buluşup, 
Enerji Düzenleme Yüksek Kurulu 
Başkanı ile telefonda görüştüler. 
Kurumun, konuyu olumlu bulduk
larını söyleyen Güler, GEMDAŞ’ın 
Umurbey’e yatırıma hazır olduğunu, 
kararı beklediklerini söyledi.
Kadri GÜLER’in haberi sayfa 3’de

Öğretmene sigara 
içmek yasak

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okullarda, 
yurt, pansiyon, öğretmen evi ve lokaller 
ile bakanlık merkez teşkilatında sigara 
içmeyi yasakladı. Yasağa uymayan öğret
menlerle bakanlık personeli hakkında 
yasal idari işlem yapılacak. Sayfa 7’de

Otoparkta uyuşturucu 
hap ticareti

Bursa’da puro 
operasyonu

Bir ihbarı değerlendiren Bursa Polisi, 
Küçük Sanayi Metro istasyonu önünde 
kurduğu tezgahta gümrük kaçağı olarak 
belirtilen sigaraları satan 1 kişiyi gözaltı
na aldı. Operasyonda, 3 bin 60 adet 
kaçak sigara ve puro ele geçirdi.

Haberi sayfa 6’da

Bursa Polisi, bir otoparkta gerçekleştirdiği 
operasyonda 169 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. 
İftar vakti gerçekleştirilen operasyonda, işlettikleri 
otoparktan piyasaya uyuşturucu hap sürdükleri 
iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Haberi sayfa 6’da

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

“Avrupa Avrupa duy sesimizi..”

Ne slogan ama..
Devamı da var..
“Şu gelen Türklerin ayak sesleri..”
İçeriği derin.
Hamaset var.
Şimdi çok moda olan “Türkçülük”var.
Kışkırtma var..
En önemlisi kompleks var.
Evet Avrupa duydu sesimizi..
Bizden çekindiği için 03 Ekim’den başlamak 

üzere müzakere sürecini başlattı.
Uzun,uzun olduğu kadar meşakkatli ne var ki, 

tüm bunlara rağmen sonu belirsiz bir yol..
Girdik bir kere..
Ölmek var dönmek yok.
Uygulamalar düşünceyle örtüşüyor.
Dönmemek için ne gerekiyorsa hazırız.
Şak tak ..
Hani bir zamanlar bir başbakanımız vardı.
Alımlı,çalımlı..
Jan janlı..
Cafcaflı..
O’nun bir de genelkurmay başkanı vardı.
İşte Türkiye O’ndan öğrenmişti.
Şak ile takı..
Şöyle buyurmuşlardı;
“Başbakan şak diye emreder.
Ben de tak diye yaparım.”
Avrupah bu yapıyı iyi çözmüş.
Şak..
Tak..
Onlar emrediyor biz yapıyoruz.
Gerekiyorsa meclise bile haber vermeye 

gerek duymuyoruz..
Eee I
Ne olur ne olmaz ?
Ortalık karışır marışır..
Tam da kuyruğuna gelmişken 

“tezgahımız”bozulur.
Şunun şurasında ne var canım.
Tutunduk Avrupa Birliği’nin dümenine ..
Gitmek için bir sağa bir sola kıvırıp duru 

yoruz.
Ancak elin oğlu rahat durmuyor.
Hatırlatmalar yapıyor.
Gerçekler aydınlanıyor.
Tezgah bozuluyor.
Çünkü elin adamı verilen sözlerin tutulmasını 

istiyor.
Olmadık yerde ve zamanda ülkeden gizlenen

leri, kapalı kapılar arasında dönenleri açık- 
layıveriyor.

Demek ki devlet diplomasisi ciddiyet istiyor.
Verilen sözlerin tutulmasını istiyor.
Haydi nereye..
Elele,gözgöze, AB’ye..
Toprak bütünlüğüymüş,onurmuş,gururmuş,
Ulusal çıkarlarmış..
Kimin umurunda..
Biz müzakere sürecini başlatalım da..
Eee bunların ağa babaları demez miydi..
“Göç yolda düzelir.”

GIDA MÜHENDİSİ ARANIYOR
ISO 9001-2000 belgesi alma aşamasında 

olan Yemek Üretim Şirketimize 
Gıda Mühendisi alınacaktır.

GOLDSTRR Mür. Küçük San. Sit. Sos. Tes. 
¥€M€K ÜRCTİM ŞİRKtTİ Tel ■ 524 84 17 GEMLİK

Özürlüler Okulu’nda
kadro tamamlandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçemiz Ata 
Mahallesi’nde 
bulunan Özel Türe 
Özel Eğitim Kurs 
Merkezi'nde 
eğitmen kadrosu 
tamamlandı.
Kuruluşundan 
bu yana her 
geçen gün 
büyüyen ve 
özürlü çocuklara 
yönelik başarılı 
eğitim veren 
Kurs Merkezi 
tam kadro olarak 
çalışmalara 
başladı. 
Özel Eğitim 
Uzmanı ve

Kurs Merkezi 
Müdürü Tamer 
Sivri, amaçlarının 
okul haline 
getirdikleri 
kurs merkezini 
bölgenin en iyi 
özürlü çocuklarını 
eğiten merkez 
haline getirmek 
olduğunu 
söyledi.
Kurs Merkezlerinin 
her geçen gün 
kimlik kazandığını 
belirten Tamer 
Sivri, eğitmen 
kadrosunu da 
tamamlayarak 
daha iyi hizmet 
vermeye başladık

larını söyledi. 
Sivri, 'Pembe 
Melekler' diye 
adlandırdığı 
personel içinde 
Konuşma 
Terapisti Özden 
Özdemir, Psikolog 
Özgür Soyubol, 
Fizyoterapist 
Okan Kantarcıoğlu, 
Çocuk Gelişimi 
Eğitim Uzmanı 
Serap Özdemir, 
Beden Eğitimi 
Öğretmeni 
Bülent Aktaş, 
Müzik Öğretmeni 
Bahri Ünlü'nün 
yanı sıra Usta 
Öğreticiler

Emine Subaşı, 
Hilal Tanyeli 
ve Hayriye 
Erdenbay'ın 
görev yaptığını 
bildirdi.
Kurs Merkezi 
Müdürü Sivri, 
ayrıca haftanın 
belirli günlerinde 
Sosyal Hizmetler 
Uzmanı Eyüp 
Usta ile Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi 
Psikiyatrı Doktoru 
Teoman Çete'nin 
de özürlü çocuklara 
yönelik 
çalışma yaptıklarını 
söyledi.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

BURSAHAKİMİYETVEKENT 
GAZETELERİNE İLAN »e HJMNB 

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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Enerji Düzenleme Yüksek Kurulu’nun kararı bekleniyor.

Ankara’dan dönen Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, beldeye doğalgaz getirmek için 
yaptıkları başvuruyu takip ettiklerini, GEMDAŞ’ın da Enerji Düzenleme Yüksek Kurulu’na başvur
duğunu söyledi.Güler, doğalgazın 2006 yılında Umurbey’e gelmesinin kesin olduğunu açıkladı.
Enerji Düzenleme 
Yüksek Kurulu 
tarafından Gemlik’e 
doğalgaz bağlanması 
ihalesinin ardından 
Umurbey’e de doğal
gaz getirilmesi için 
başvuran Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, 2006 yılında 
beldenin doğalgaza 
kavuşacağını söyledi. 
Geçtiğimiz hafta 
Umurbey Arazillerinin 
Sulama Projesi için 
Ankara’ya giden Fatih 
Mehmet Güler, proje 
için DSİ Genel 
Müdüründen destek 
sözü aldıktan sonra 
doğalgaz konusunda 
da girişimlerini 
başlattı.
KARAPAŞAOĞLU 
DEVREDE
Umurbey Belediye

Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, Mart ayında 
Enerji Düzenleme 
Yüksek Kurulu’na 
başvurarak, beldeler
ine doğalgaz bağlan
ması isteminde bulun
duklarını söyledi.
Güler, Anadolu Gaz 
A.Ş.’nin Gemlik 
doğalgaz işini aldık
tan sonra kurulan 
GEMDAŞ’ın Gemlik’te 
boru döşeme çalış
malarına başlaması 
andından, GEMDAŞ’ın 
da Enerji Düzenleme 
Yüksek Kurulu’na 
Umurbey’e yatırım 
yapmak için 
başvurduğunu 
söyledi.
AK Parti Bursa 
Milletvekili 
hemşehrimiz Altan 
Karapaşaoğlu ile de

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Umurbey’lilerin 2006 
kışında doğalgazla ısınacaklarını tahmin ettiğini söyledi.

görüşen Umurbey 
Belediye Başkanı, 
Karapaşaoğlu’nun 
Enerji Düzenleme

Yüksek Kurulu 
Başkanı ile 
görüştüğünü, alınan 
cevabın olumlu

olduğunu bildirdi. 
GEMDAŞ’ın 
Umurbey’e yatırım 
yapmak için hazır

olduğunu da belirten 
Güler, 
“Umurbey Gemlik’e 4 
kilometre uzaklıkta 
Gemlik’e doğalgazın 
verilip, Umurbey’e 
verilmemesi 
düşünülemez.
Yasal girişimlerimizi 
başlattık.
Konu Enerji 
Düzeneleme Yüksek 
Kurulu’nun önüne 
geldiğinde, karar ver
ilecek ve büyük ihti
mal Gemlik’in 
doğalgaz yatırımını 
yapan GEMDAŞ’a 
bu iş de yük
lenecek.’,’ dedi.
Güler, 

Umurbeylilerin 
beldelerine 
doğalgazı 
beklediklerini de 
söyledi.

Bursa’da namus cinayeti
Bursa’da bir bayan, 
kendisini kaçırmak 
istediği öne sürülen 
dayısının oğlunu 
sokak ortasında 
kurşun yağmuruna 
tutarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, 
olay önceki gün saat 
15.30 sıralarında 
Pirinç Han dışındaki 
işyerlerinin önünde 
meydana geldi. 
Han dışındaki 

bir ayakkabıcı
da çalışan 
Emir Kılıç (33) 
kendisini 
ziyarete 
geldiğini 
söyleyen 
halasının 
kızı 
Şükran 
G. ile 
konuşmaya 
başladı.
Tartışmanın 
büyümesi 
üzerine 
Kılıç'ı dışarı 

çıkaran 
Şükran G., 
şahsı sokak 
ortasında kurşun 
yağmuruna tuttu. 
Ağır yaralanan 
Kılıç, olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis Ekipleri 
tarafından 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yoğun bakıma 
alınan Kılınç, 
yapılan tüm 
müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı. 
Olaydan sonra 
kaçmaya çalışan 
şüpheli Şükran G. 
ise sokak timleri 
tarafından yakalandı. 
Emniyet

Müdürlüğü'ne 
sevk edilen şüpheli, 
"İnsan namusu 
şerefi için her şey 
yapar. Ben evliyim. 
3 tane çocuğum var. 
Namusumu 

temizledim" 
diye konuştu. 
Görgü şahitleri, 
dükkan önündeki 
tartışmada ölen Emir 
Kılıç'ın Şükran G.'yi 
kaçırma konusunda 

ikna etmeye 
çalıştıklarını belirtti. 
Polisin olayla 
alakalı başlattığı 
tahkikat, 
genişletilerek 
sürdürülüyor.
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Erzurumlular iftarda buluştu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ramazan nedeniyle 
yöresel derneklerin 
verdiği iftar yemekleri 
devam ediyor. 
Erzurumlular Kültür 
ve Yardımlaşma 
Derneği'nin Pembe 
Köşk Düğün 
Salonu’nda 
verdiği yemekte 
yaklaşık 200 kişi 
iftarını açtı.

Dernek Başkanı 
Kadir Özaydın'ın 
gelen misafirlerle 
tek tek ilgilendiği 
iftar yemeğine 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Adliye Hakim ve 
Savcılan'mn 
yanı sıra İktidar 
Partisi AK Partinin 
ilçe yönetimi ile 
bazı siyasi parti

temsilcileri de 
katıldılar.
Kalabalık ortamda 
neşe içinde yenen 
iftar yemeğinin 
ardından konuşulan 
sohbet yine maç 
oldu. Bol bol spor 
ve siyasetin konuşul
duğu iftar yemeği 
davetlilere verilen 
çay ikramı ile son 
buldu.

Kültür veYardımlaşma 
Derneği'nin iftar yenieğinde 
yaklaşık 200 kişi iftarını açtı

ENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları
* Sakana Misina Ağları
* İp^ğ
* Fanya
* Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri 

Kürek
* Çapa
✓ Macun
✓ Galvenizli çivi 

TMC sintine pompası

' vediğer mal;emeler ildiyıııinM:

Erkoin
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Mudanya’da devlet 
koyun dağıttı

Bursa Valiliği'nin 
"Kırsal Kalkınma 
Projesi" kapsamında 
Mudanya'nın 3 
köyündeki 15 
çiftçi ailesine 
merinos ırkı 
150 adet koyun ile 
15 adet koç verildi. 
Mudanya İlçe 
Tarım Müdürü Şefik 
Çınar, Mudanya 
Kaymakamlığı 
Köylere Hizmet 
Birliği Başkanlığı'na 
Valilik tarafından 
gönderilen 
toplam 214 bin 580 
YTL'lik kaynağın, 
45 bin 375 YTL'lik 
kısmının 
koyunculuk projesi 
için kullanıldığını 
açıkladı.
Mudanya'ya 
bağlı Çayönü, 
Yörükyenicesi 
ve Orhaniye

köylerinden 
15 çiftçi ailesinin 
projeden 
faydalandığına 
dikkati çeken 
Çınar, her çiftçi 
ailesine 10 adet 
koyun, bir adet 
koç verildiğini 
söyledi.
Çınar, projedeki 
en önemli etkenin, 
maddi imkanlardan 
önce, yetiştiricinin 
duyarlı ve gerekli 
hassasiyeti 
göstermesi olduğu
nun altını çizdi.
Koyunculuk 
projesinin ileriye 
dönük geniş bir 
çalışma olduğunu 
vurgulayan İlçe 
Tarım Müdürü 
Şefik Çınar, projenin 
sermayesi olan 
45 bin 375 YTL 
tutarında da

destek söz konusu 
olduğunu belirtti.
"Aynı sermaye, 
koyanların teslim 
tarihinden itibaren 
üç ve dördüncü 
yıllarda 5'er 
adet dişi toklu 
olarak iade 
edilecektir" diyen 
Müdür Çınar, 
"Bunlar bir sonraki 
yetiştiriciye verile
cektir. Grup 
içerisinde tek 
bir dişi toklunun 
geriye dönmemesi 
sistemi aksatacak. 
Dolayısıyla sistemin 
bozulmasına 
neden olacaktır.
Yetiştiriciler, teknik 
bilgi ve takibi 
yönündeki önemli 
konuda bil
gilendirilmiştir" 
diye konuştu.
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Türk Sanat Müziği Korosu 
Cumhuriyet konserine hazırlanıyor
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Sanat 
Müziği Korosu,

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı konserine 
hazırlanıyor.
Şef Erdinç
Çelikkol yönetiminde

çalışmalarını 
aralıksız sürdüren 
Türk Sanat 
Müziği Korosu, 
Cumhuriyet Bayramı

için Belediye 
Kültür Merkezinde 
konser verecek. 
Tüm koro 
elemanlarının

katıldığı çalışmalar 
sürerken, 
Belediye Türk 
Sanat Müziği k 
orosu verdiği

başarılı 
konserlerle ismini 
her geçen gün 
daha fazla 
duyuruyor.

Çocuk Korosu için seçimler yapıldı
Gemlik Belediyesi 
Çocuk Korosu için 
müzik yeteneği 
olan çocukların 
seçimi yapıldı. 
Belediye Meclis 
Salonu’nda yapılan 
seçmelere özellikle 
İlköğretim Okulu 
2 ve 3 sınıf

öğrencileri ilgi 
gösterdi.
Emekli Müzik Öğret
menleri Mehmet 
Taşpınar ve Mehmet 
Altınsay ile Çocuk 
Korosu Sorumlusu 
Fikri Danış'ın 
bulunduğu jüri 
kulağı ve sesi 

müziğe yatkın 
çocukları belirlediler. 
Belediye Çocuk 
Korosu'nda 
2'şer yıllık dönemler 
halinde 8 yılını 
tamamlayan 
çocuklara önümüzde
ki 23 Nisan'da 
verilecek konser 
sonrasında 
sertifika verilecek. 
Dönem olarak alınan 
çocuklardan 
boşalacak yerler 
için dün yapılan 
seçmelerde 
çocuklara önce Müzik 
Öğretmeni Mehmet 
Taşpınar, konuşma 
yaparak sakin 
olmalarını ve

soracağı müzik 
sorularını iyi 
anlamaları gerektiğini 
hatırlattı.
Daha sonra 
tek tek salona

alınan çocuklar 
jüri üyelerine 
müzik yeteneklerini 
gösterdiler.
Yeni dönem çocuklar 
için yapılan 

yetenek seçmelerinde 
yaklaşık 50 
çocuk koroya 
alınarak, müzik 
eğitimi verilecek.

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

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 
Caddesinde restore 

edilmiş, kullanıma hazır 
2 katlı, bahçeli, kat 

kaloriferli Sahibinden 
Satılık LÜKS VİLLA
5İ3 96 83
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Otoparkta uyuşturucu hap ticareti
Polisin Bursa’da bir 
otoparkta gerçek
leştirdiği operasyonda 
169 adet uyuşturucu 
hap ele geçirildi, 2 kişi 
gözaltına alındı. 
Şüphelilerden birinin 
ise "Kestelli Sebo" 
olarak tanınan 
Sebahattin G.'nin oğlu 
olduğu bildirildi. 
İşlettikleri otoparktan 
piyasaya uyuşturucu 
hap sürdükleri iddia 
edilen Murat G. ile 
Servet Y. isimli

Bisikleti ile TIR’ın altına girdi
Bisikletiyle evine 
giderken TIR'ın çarp
ması sonucu ağır 
yaralanan genç, has
taneye kaldırılırken 
yolda hayatını 
kaybetti.
Çalıştığı işyerinden 
çıktıktan sonra bisik
letiyle evine giden 
26 yaşındaki 
Ercan Köse, TIR'ın 
çarpması sonucu 

şüpheliler, iftar 
vakti gerçekleştirilen 
operasyonla 
yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Narkotik 
Büro Amirliğimden 
alınan bilgiye göre, 
bir ihbarla ekipler 
harekete geçti.
Narkotik 
polisi önceki akşam 
saat 18.00 sıralarında 

yaşamını yitirdi. 
II Jandarma Alay 
Komutanlığımdan 
alınan bilgiye göre 
kaza, önceki gece 
saat 21.30 sıralarında 
Bursa-İzmir 
karayolunun 23. 
kilometresinde 
meydana geldi. 
Bisikletiyle seyir 
halindeki Ercan 
Köse'ye, Bursa'dan

Haşimişcan 
Caddesi'ndeki bir 
otoparka baskın 
düzenledi.
Otoparkta yapılan 
aramalarda 
169 adet 
sentetik uyuşturucu 
hap ele geçirdi. 
Operasyonda, 
uyuşturucu suçundan 
halen cezaevinde 
bulunan ve 
"Kestelli Sebo" olarak 
tanınan Sebahattin 
G.'nin oğlu

İzmir yönüne giden 
Muzaffer Okçu'nun 
kullandığı 35 HPC 19 
plakalı TIR çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
savrulan Ercan Köse, 
kazayı görenlerin 
ihbarı üzerine olay 
yerine 112 Acil 
Yardım ambülansıyla 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hasta 
nesi'ne götürülür ken

Murat G. ile 
Servet Y. isimli 
şüpheliler gözaltına 
alındı. El konulan 
hapların polis 
tarafından imha 
edildiği belirtilirken, 
şüpheliler ise 
emniyete götürüldü. 
İfadeleri alınan 
şüpheliler 
"Uyuşturucu 
hap bulundurmak" 
suçundan Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk 
edildi. BHA

yolda yaşamını 
yitirdi.
Bunun üzerine 
Köse'nin cesedi 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın talimatıy
la Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı. 
TIR sürücüsü 
Muzaffer Okçu ise 
Nilüfer Jandarma 
Komutanlığı ekibince 
gözaltına alındı. BHA

Bursa’da puro
operasyonu

Bursa Polisi, 
3 bin 60 adet 
kaçak sigara ve 
puro ele geçirdi. 
Operasyonda 
1 kişi gözaltına alındı. 
Tezgahta kaçak 
sigara sattığı iddia 
edilen Soner E. 
polis tarafından 
gözaltına alınırken, 
yüzlerce kaçak 
sigara ele geçirildi. 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Mali Büro 
Amirliğimden yapılan 
açıklamaya göre, 
bir ihbar 
doğrultusunda 
ekip harekete 
geçildi ve Küçük 
Sanayi Metro 
İstasyonu önünde 
kurduğu 
tezgahta sigara 
satan 36 yaşındaki 
Soner E. takibe alındı. 
Çarşamba

Pazarımdaki 
evine kadar takip 
edilen Soner E. 
ertesi gün satmak 
için stoktaki 
sigaralarını çıkardığı 
sırada polis baskın 
düzenledi.
Operasyon 
sırasında şaşkına 
dönen Soner E.'nin 
tek başına yaşadığı 
evinde, çeşitli 
markalarda bin 
700 paket sigara ile 
bin 360 adet de 
puro ele geçirildi. 
Yurtdışından 
gümrük kaçağı 
olarak getirildiği 
belirtilen sigaralar 
arasından İran 
kaynaklı sigaraların 
da bulunduğu 
bildirildi.
Emniyette ifadesi 
alınan Soner E. sigara 
kaçakçılığı suçundan 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na sevk 
edildi. BHA

SEZONUNU BAŞLATTIK
2006 EŞANTİYON

■r

birlik*

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

TRKVIMLCR & MASA TAKVIMLCRI & GCMICI TRKVIMLCR & 
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Körfez Ofset

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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Öğretmene sigara içmek yasak 1 milyon memur
MEB'den tiryaki 
eğitimcilere kötü 
haber. Okullar, der
shaneler ve öğrenci
lerin görebileceği 
yerlerde sigara içilme
si yasaklandı.
Yasak dinlemeyene 
ceza geliyor. 
Öğretmene sigara 
yasak 
Milli Eğitim Bakanlığı, 
tüm okullarda, yurt, 
pansiyon, öğretmen 
evi ve lokaller ile 
bakanlık merkez 
teşkilatında sigara 
içmeyi yasakladı. 
Yasak süreci şöyle 
gelişti: Müsteşar 
Nejat Birinci'nin MEB 
bünyesindeki 
sigarayla mücadale 
çalışmalarına destek 
veren Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin Çelik, 
bu yönde genelge 
hazırlanmasını istedi. 
Bürokratlar, Çelik'in 
istediği sigara yasağı 
genelgesini kısa 
sürede hazırladı. 
"Öğrencilerin göre
bileceği yer ve ortam
larda kesinlikle sigara 
içilmeyecektir" 
ifadelerine yer 
verilen genelgeye 
dayanak olarak, 1996 
yılında TBMM'den 
geçen tütün mamül- 
lerinin zararlarının 
önlenmesine ilişkin

ürkiyeMS milyon kişi göçetti
Devlet Planlama 
Teşkilatı Türkiye'nin 
göç haritasını çıkardı. 
2000 yılı itibariyle 4 
milyon 469 bin kişi 
bulunduğu bölgeden 
bir diğerine göç etti. 
İşte Türkiye'nin 
göç haritası 
Türkiye'de, düzey 
2 seviyesinde en 
fazla göç alan bölge 
Antalya (Antalya, 
İsparta, Burdur) ve 
İstanbul oldu. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE) ve 
Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT) veriler
ine göre, Türkiye'de 
2000 yılı itibariyle 
Türkiye'de daimi 
ikamet 
nüfusundan 4 
milyon 469 bin kişi 
kendi bulunduğu

yasa gösterildi. 
ÖZEL ODA 
KURULACAK 
Metni beğenen Çelik, 
onay verdi ve genelge 
kısa sürede 81 ile 
dağıtıldı. Milli Eğitim 
Bakanlığı, bir sonraki 
aşamada okullara 
yakın yerlerde sigara 
satışını da engellemek 
istiyor. Yine bu 
genelge gereği, beş 
veya beşten fazla 
kişinin bulunduğu 
hiçbir kapalı mekanda 
srgara ı'çıTemeyecek. 
Bakanlık, uygun 
görülmesi durumunda 
sigara içmeye müsait 
mekanlar kurulacağını 
da açıkladı. Sigara 
içme mekanlarında 
havalandırma sistemi
ni şart koşan Bakanlık 
sigara yasağına uyul
madığı takdirde idari 
işlem uygulanmasını 

bölgeden bir 
diğerine göç etti. 
Göç alan cazibe 
merkezleri, Antalya- 
Isparta-Burdur, 
İstanbul, Tekirdağ- 
Edirne-Kırklareli, 
İzmir, Bursa- 
Eskişehir-Bilecik 
olarak belirlendi. 
Antalya bölgesinin 
aldığı net göç hızı 
binde 47'yi bulurken, 
İstanbul'da bu oran 
binde 46 seviyesinde 
ölçüldü.

da istedi.
Genelgeye göre 
sigara içilmesi yasak 
olan mekanlar şöyle: 
‘Resmi ve özel okullar 
‘Dershaneler 
*Yaygın eğitim 

kurumlan
‘Yurtlar 
‘Pansiyonlar 
‘Öğretmen evleri 
Öğretmen lokalleri 
İçene ceza geliyor 
Genelgeye göre 5 
veya beşten fazla 
kişinin bulunduğu 
hiçbir kapalı mekânda 
sigara içilmeyecek. 
Uygun görülmesi 
durumunda, hava
landırma sistemi 
bulunması şartıyla 
sigara içme odaları 
kurulabilecek. Yasağa 
uymayan öğretmenler
le bakanlık personeli 
hakkında yasal idari 
işlem yapılacak.

I I

-BATI KARADENİZ 
KAN KAYBEDİYOR- 
Nüfusuna oranla en 
fazla göç veren bölge 
ise Zonguldak- 
Karabük- Bartın illeri 
oldu. Bu illerdeki net 
göç hızı -69*u buldu. 
Bu bölgeyi Ağrı-Kars- 
Iğdır-Ardahan, Mardin- 
Batman-Şırnak-Siirt, 
Samsun-Tokat- 
Çorum-Amasya ve 
Erzurum-Erzincan- 
Bayburt bölgeleri 
takip etti.

sözleşmeli oluyor
Hükümetin günde
minde olan Kamu 
Personel Rejimini’ne 
göre 2 milyon 
memurun 1 milyonu 
sözleşmeli personel 
olurken, başarılı 
memura ise ödül var. 
TASLAKTA NELER 
VAR?
Kamu Personel 
Rejimini köklü 
değişikliğe tabi tutan, 
memurların özlük 
haklarını yeniden 
düzenleyen Personel 
Reformu ile devletteki 
memur sayısı 2 
milyondan 1 
milyona düşecek. 
Edinilen bilgiye göre, 
bir komisyonca 
hazırlanan 
ve Başbakanhk'da 
ilgili kuruluş temsilci
leriyle yapılan 
çalışmalarda 
yeniden düzenlenen 
Devlet Personel 
Reform Taslağı, 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının 
görüşüne sunuluyor. 
Memur sendikaların
dan da değerlendirme 
istenen yeni 
düzenleme bu 
haliyle yasalaşırsa, 
devlet memurlarının 
yarısı sözleşmeli 
statüsüne geçirilecek. 
İlgili kuruluşlardan 
gelecek görüş ve 
öneriler doğrultusun
da yeniden ele alı
nacak, son şekli ver
ilecek olan Taslakta, 
memur kadrolarına 
ilişkin 78, sözleşmeli 
personel pozisyonları 
için de 184 ayrı 
unvana yer verildi. 
Düzenlemede, üst

0i İ
i ! I 
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BURSA HAKİMİYET VE KENT
GAZETELERİNE İLAN ve

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

(Akbank aralığı )
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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düzey bürokratların 
yanı sıra mülki amir
ler, emniyet mensu
pları, il müftüsü ve 
yardımcıları, ilçe 
müftüsü, kadastro 
üyesi, mal müdürü, 
müfettiş, savunma 
sekreteri, denetim 
elemanları, 
öğretmenler, Dışişleri 
Bakanlığı'nın yurt dışı 
teşkilatı ile meslek 
memuru gibi 
görevliler memur 
kadrolarında sayıldı. 
Doktor, hemşire gibi 
sağlık görevlileri ile 
mühendis, din 
görevlisi, zabıta, 
avukat, hava trafik 
kontrolörleri, itfaiyeci, 
kimyager, mübaşir, 
pilot, şoför ve 
teknisyenlerin 
de aralarında 
bulunduğu çok sayıda 
kamu görevlisinin ise 
sözleşmeli 
statüde görev 
yapacağı belirtildi. 
-ESKİLER, MEMUR 
HAKLARINA SAHİP 
BULUNACAK- 
Taslağa göre, halen 
memur olarak görev 
yaparken, yeni düzen
leme sonrası 

sözleşmeli statüsüne 
geçirilecekler, yeni 
pozisyonlarında da 
iş güvencesi açısın
dan memurların 
bütün haklarına sahip 
bulunacak.
Düzenlemenin 
yasalaşmasından 
sonra işe 
başlayanlar ise 
sözleşmeliler için 
verilen normal haklara 
sahip olacak. 
Taslakta, kamu 
kuruluşlarındaki istih
dam şekli, memur, 
sözleşmeli 
personel, geçici 
personel, diğer kamu 
görevlileri ve işçiler 
olarak sıralanıyor. 
Memurlar, "Kamu 
hizmetlerinin gerek
tirdiği asli ve sürekli 
görevleri, kamu 
erkini kullanarak 
yerine getiren veya 
kamu kuruluşlarında 
strateji ve genel 
politika tespiti, 
araştırma, 
planlama, yönetim ve 
denetim işlerinde 
görevli ve yetkili 
olanlar" olarak 
tanımlanıyor.

1 i i İ 
i i i i i i !
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Açık ilköğretim için
kayıt yenileme başladı

Açık İlköğretim Okulu 
kayıt yenilemelerinin 
başladığı bildirildi. 
Eğitim Teknolojileri 
Genel Müdürlüğü, 
Açık İlköğretim 
Okulu 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
okulun 2004 ve 
daha önceki yıllarda 
kayıtlı ve öğrencilik 
durumu aktif ve 
donuk durumda 
olan öğrenciler, 28 
Ekim 2005 Cuma 
günü mesai bitimine 
kadar Ziraat 
Bankasındaki

UDS’ye başvurular başladı
Lisansüstü eğitim 
yapmak isteyenler ile 
doçent adaylarının 
katılabileceği Aralık 
dönemi Üniversiteler
arası Kurul Yabancı 
Dil Sınavı'na 
(ÜDS) başvuru 
süreşi, bugün 
başladı.
Sınava doçent 
adayları, doktora ve 
sanatta yeterlik 
sınavına girecek 
adaylar, lisans 
programı mezunları 
ile lisans program
larının son 
sınıfında veya son 
sınıfından bir 
önceki sınıfta 
okuyan öğrenciler 
katılabilecekler.
Sınava başvuru formu 
ve kılavuzu, üniversite 
rektörlüklerinden alın
abilecek. Adaylar, 
kılavuzda belirtilecek

İnternetten öğrencilere ev ödevi hizmeti
Bir internet sitesi, 

öğrencilere ev ödevi 
yapma hizmeti 
vermeye başladı. 
Her türlü hizmetin 
verildiği sanal alemde 
bu kez de öğrencilere 
ev ödevi yapma 
hizmeti veren bir 
site açıldı. Bir gurup 
üniversite mezu
nunun hazırladığı " 
www.odevdanis- 
mani.com ” adresine 
giren öğrenciler, harıl 
harıl ansiklopedi 
karıştırmak yerine

öğrenci numaralarına 
35 YTL yatırarak 
alacakları dekontu, 
illerde bulunan 
İl Eğitim Hizmetleri 
Merkez 
Müdürlüklerine 
teslim etmeleri 

kurallara uygun 
dolduracakları formu 
aldıkları yerlere teslim 
edecekler. Başvuru 
süresi, 17 Ekim'de 
sona erecek.
Sınav, 11 Aralık'ta 
Ankara'da, Almanca, 
Fransızca ve 
İngilizce olarak fen 
bilimleri, sağlık 
bilimleri ve sosyal 
bilimler alanlarında, 
Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Merkezi'nce 

ödevlerini mailden 
yazarak, cevap bekli 
yor. Belli bir ücret 
karşılığında 24 saat 
hizmet veren site

gerekiyor.
Kayıt yenilemesini 
yapmayan 
öğrencilerin, 28 Ocak 
2006 tarihinde 
yapılacak 1. dönem 
sınavına alınmayacağı 
belirtildi.

gerçekleştirilecek. 
Doçent adaylarının 
ÜDS'de 100 
üzerinden 65 veya 
daha fazla puan 
almaları 
gerekiyor.
Doktora ve sanatta « 
yeterlik sınavına 
girecek adayların da 
ÜDS'den 100 
üzerinden 50 veya 
daha fazla puan 
almaları koşulu 
bulunuyor.

yapımcıları, en zor 
ödevleri bile kısa 
sürede yaparak 
öğrencilere 
gönderiyor.

Avrupa Birliği (AB), 
eğitimde 29 kritere 
göre değerlendirme 
yapıyor.
Eğitim alanındaki 
çalışmalarını 13 
ana başlık altında 
toplayan AB, 
değerlendirmede, 
öğretmenlerin 
yaş dağılımından 
öğretmen başına 
düşen öğrenci sayısı, 
ortaöğretimi tamam
layanların oranı, fen, 
matematik ve teknoloji 
bölümlerinde okuyan

Türk Eğitim-Sen, 
Cumhuriyetin ilk yıl
larından bugüne, 
öğretmenlerin alım 
gücünü araştırdı. 
Araştırma sonucunda, 
öğretmenlerin 
alım gücünün 
Cumhuriyetin kuruluş 
yıllarından bugüne 
düşüş gösterdiği 
ortaya çıktı. 
Araştırmaya göre, bir 
öğretmen maaşıyla 
1930 yılında 281 
kilogram dana eti 
alınırken, bugün 68 
kilogram alınıyor. Yine 
1930 yılında öğret
menler 180 kilogram 
koyun eti alırken, 2005 
yılında 64 kilogram; 
1930 yılında 692 kilo
gram fasulye alırken, 
günümüzde 224 
kilogram fasulye 
alabiliyor. Yine bun
dan 75 yıl önce öğret
menler maaşıyla bin 
kilogram nohut ala
bilirken, bugün 284 
kilogram; 1930 
yılında öğretmenler 
209 litre zeytinyağı 
alabilirken, 2005 yılın
da bu rakam 78 kilo
grama düştüğü ortaya 
çıktı. 1930 yılında bir 
öğretmen 382 kilo

ların oranı, eğitime 
yapılan harcama, 
yabancı dil öğrenimi 
ve mesleki eğitim 
saatlerine uzanan 
göstergeleri esas 
alıyor.
AB, "Lizbon 2010 
Ortak Hedefleri" 
olarak bilinen 
eğitimdeki temel 
hedefleri 13 ana başlık 
altında toplayarak 
çalışma yürütüyor. 
Bu çalışmalar, öğret
men ve formatörlerin 
eğitim ve öğretimlerini 

gram zeytin ala
bilirken, bugün 107 
kilogram alabiliyor 
Araştırmanın 
yakacakla ilgili kıs
mında da, yine öğret
menlerin maaşlarında 
ve alım güçlerinde 
erimenin olduğuna 
dikkat çekiliyor.
Kömür fiyatlarında da 
fark hemen göze 
çarpıyor. Bundan 75 
yıl önce bir öğretmen 
maaşıyla 3 bin 600 
kilogram kömür ala
bilirken, 2005 yılında 2 
bin 177 kilogram;
1930 yılında 6 bin kilo
gram odun alabilirken, 
2005 yılında 3 bin 216 
kilogram odun alınıy
or. Araştırmanın 2. 
ayağında, Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde 

çağın şartlarına uygun 
hale getirmek, bilgi 
toplumu için gerekli 
temel becerileri 
geliştirmek, bilgi 
teknolojilerine 
herkesin ulaşılabilir
liğini garanti altına 
almak, bilimsel ve 
teknik alanda 
iyileştirmelere 
gitmek ve bu alanlara 
ilgiyi artırmak, finans 
ve insan kaynaklarının 
en iyi şekilde kullanıl
masını sağlamak 
başlıklarını taşıyor.

çalışan memur, 
teknisyen, hizmetli ve 
şoför personel ise 
ekonomik yönden çok 
daha kötü şartlarda 
olduğu belirtildi 
Yine 2005 yılında bir 
kilogram dana eti 
fiyatıyla 1930 yılında 
32.4 kilogram dana 
eti, 2005 yılında bir 
kilogram zeytin fi 
yatıyla 1930 yılında 28 
kilogram zeytin alın
abiliyordu. 2005 yılın
da bir kilogram fasu
lyenin fiyatı 1930 yılı
na göre 24 katına, bir 
litre zeytinyağının 
fiyatı 21 katına, bir 
kilogram kömürün 
fiyatı da 13 katına, 
bir kilogram nohudun 
fiyatı 27.6 katına 
çıktığı belirtildi.

mani.com
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Zevihsporskonı koni vamafc3-4
yenik duruma 
düştüğü maçtan 
4-3 galip 
ayrılmasını bildi. 
Saha : Gemlik 
Hakemler : Ziya 
Tanoğlu (***) Murat 
Arıldı (**•) 
Murat Ulu (***) 
ZEYTİNSPOR : 
Servet (***) Onur (**) 
Mert (***) Serkan (**) 
Selahattin (**) Hakan 
(**) Kerem (***) Uğur 
(**) Ali (**) Cihan (**) 
(B. Fatih ) 
(K. Uğur ) Engin (*) 
MUDANYASPOR 
Gökhan (**) Mehmet 
(**) Berk (**) Gürcan 
(**) Deniz (*) (Reis **) 
Ömer (***) Fatih (.***) 
Özgür (***) Emre (**) 
Sinan (***) 
Hikmet (***)
Goller : 
(Dk. 21 Engin) 
(Dk. 25 Pen.-28 
Kerem) 
(Zeytinspor) (Dk. 37 
Hikmet) (Dk. 39 
Pen.-70 Fatih) (Dk. 60 
Berk) (Mudanyaspor)

Seyfettin ŞEKERSÖZ

14-16 yaş grubunun 
'iddialı ekiplerinden 
Zeytinspor sahasında 
karşılaştığı Mudanya 
spor'a 4-3 yenilmek
ten kurtulamadı.
Çekişmeli ve heye
canlı geçen 
maçta 3-0 öne geçen 
Zeytinspor, yaptığı 
hatalar sonucu maç
tan 4-3 ayrılarak 
taraftarlarını üzdü. 
Maça çok hızlı 
başlayan 
Mudanyaspor, ilk 
dakikadan itibaren 
Zeytinspor kalesinde 
gol aradı.

Mudanya nın atak
larını başarıyla dur
duran Zeytinspor, 
arka arkaya attığı 
gollerle 3-0 öne geçti. 
Yediği gollerden 
sonra toparlanan ve 
Zeytinspor kalesine 
yüklenen konuk 
Mudanyaspor, ilk 
yarının son 
dakikalarına iki gol 
sığdırınca ümitlendi. 
İkinci yarıda iki 
takımında tempolu 
oynadığı karşılaşma
da gülen taraf 
Mudanya oldu. 60 ve 
70 dakikalarda iki gol 
daha bulan konuk 
Mudanyaspor 3-0

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

D . DOÖALGAZ
Buderus Oi

KAZAN
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

W ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA 
YETKİLİBAYİİ 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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Dünya’da en 
mutsuz üçüncü 

milletiz

‘Türkiye Avrupa’dan
değerli olabilir’

Yapılan araştırmalar, 
Türklerin dünyanın 
en mutsuz üçüncü 
milleti olduğunu 
ortaya koydu. İşte 
dünyanın en mutlu 
ve .en mutsuz mil
letler sıralası: 
GFK NOP adlı şir
ketin 30 ülkede, 
30 bin kişi üzerinde 
yaptığı araştırmaya 
göre Türk halkının 
dörtte birinden 
fazlası (yüzde 28) 
'çok mutsuz' ve 
'hayat onlar için 
bir hayal kırıklığı*. 
Mutsuzluk sırala
masında en başta 
gelen millet ise 
yüzde 35 ile Macarlar. 
Macarları 
yüzde 30 ile Ruslar 
takip ediyor. 
Mutluluk listesinin 
en tepesindeki beş 
ülke ise sırasıyla 
Avusturaiya, 
ABD, Mısır, 
Hindistan ve İngiltere 
oldu. Araştırmada 
50’ I i yaşlardaki kişi
lerin ülke farkı

Pakistan 3 gün yasta
Pakistan hükümeti, 
binlerce kişinin 
ölümüne yol açan 
deprem nedeniyle 
dün üç günlük yas 
ilan etti. 
İslamabad'da basın 
toplantısı düzenleyen 
İçişleri Bakanı Afitab 
Şerpao, "Üç günlük 
yas ilan edildi" dedi. 
ARAMA KURTARMA 
ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDİYOR 
Pakistan'da 
meydana gelen 
7.6 şiddetindeki 
depremde 
hayatını 
kaybedenlerin 
sayısı artarken 
arama kurtarma 
çalışmaları sürüyor. 
Çevredeki 
yerleşim yerlerinden 
başkent İslamabad'a 
getirilen yaralılar, 
hastanelere 
sığmazken, enkaz 
altında arama 
çalışmaları devam 
ediyor.

gözetmeksizin en 
mutsuz 
kişiler olduğu 
belirlendi.
En karamsar 
milletin ise Macarlar 
olduğu ortaya çıktı.

'En mutlu’ 10 millet 'En mutsuz' 10 millet
Ülke Oranı Ülke Oranı
Avustralya 46 Macaristan 35
ABD 40 Rusya 30
Mısır 36 Türkiye 28
Hindistan 34 Güney Afrika 25
İngiltere 32 Polonya 24
Kanada 32 Filipinler 23
Meksika 31 Japonya 21
İsveç 30 Tayvan 19
Brezilya 29 Fransa 18
Suudi Arabistan 28 Hong Kong 17

Pakistan İçişleri 
Bakanı Eftab 
Han Şerpao, 
Pakistan'ın 
kuzeybatısında ve 
sınırları içindeki 
Keşmir'de meydana 
gelen depremde 
ölenlerin sayısının 
19 bin 136, 
yaralananların 
sayısının 42 bin 
397 olduğunu ve 
ölenlerden 17 bin 
388'inin Keşmir'in 
Pakistan'ın deneti
mindeki bölümünde 
yaşadığını açıkladı. 
Depremde en 
çok Keşmir’in 
başkenti 
Muzafferabad'ın 
zarar gördüğünü 
belirten Şerpao, 
burada 11 bin 
kişinin hayatını 
kaybettiğini bildirdi 
DESTEK İSTENİYOR 
Pakistan Devlet 
Başkanı Pervez 
Müşerref, 30 
binden fazla

Nüfusunun yüzde 
46’sı 'çok mutluyum' 
diyen Avusturaiya 
en neşeli millet 
olurken, ikinciliği 
yüzde 40 ile ABD'liler 
aldı.

kişinin hayatını 
kaybettiği 
tahmin edilen 
deprem sonrasında 
uluslararası 
toplumdan 
yardım istedi. 
Müşerref, yaptığı 
açıklamada, 
"Uluslararası 
yardım talep 
ediyoruz. İnsan 
gücümüz yeterince 
var. Ancak bu 
trajediyle gerektiği 
şekilde başa çıka
bilmek için mali 
desteğe ihtiyacımız 
var. Bundan başka 
büyük miktarda 
ilaç, çadır ve 
kapanan 
bölgelerdeki 
insanlara 
ulaşabilmemiz 
için kargo 
helikopterleri 
gerekiyor. Bu 
helikopterler ne 
kadar büyük 
olursa o kadar iyi 
olur" diye konuştu.

Başbakan 
Erdoğan'ın 
Avustralya ve Yeni 
Zelanda'ya yapacağı 
ziyaretten önce, dış 
ilişkiler danışmanı 
İstanbul milletvekili 
Egemen Bağış'ın 
Avustralya'da 
yaptığı temaslar, 
bu ülkenin basınında 
da yer aldı. 
Erdoğan'ın Aralık 
ayında 100’ü 
işadamı olmak üzere 
170 kişilik bir heyetle 
yapacağı ziyaret 
hakkında çeşitli 
bakan ve parlamento 
temsilcileriyle 
görüşen Bağış'ın 
temasları ve 
Türkiye'nin AB 
üyeliğinin 
değerlendirildiği 
bir yazı, 210 bin 
tirajlı The Age 
gazetesinde 
yayımlandı. 
Gazetenin yazarı 
Tony Parkinson'un 
köşesinde yer alan 
yazıda, 3 Ekim’deki 
gelişmeler 
özetlendikten 
sonra, şu görüşe 
yer verildi: 
"Tam üyelik hala çok 
uzakta olmakla

Şaron, zirveden umutsuz
İsrail Başbakanı 

Ariel Şaron, Filistin 
Devlet Başkanı 
Mahmud Abbas'la 
yarın yapılması plan
lanan görüşmeden 
pek umutlu 
olmadığını açıkladı. 
İsrail radyosu ve 
İsrail'de yayınlanan 
Yediot Aharonot 
gazetesinin internet 
sitesi 'Ynet', 
Şaron'un haftalık 
kabine toplantısında, 
bir görüşmeden 
sonuç alınması için 
daha fazla hazırlık 
yapılması gerektiğini

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

Nazlı YAŞAR

birlikte, Türkiye, 
Avustralya ve doğu 
Asya'nın yanı sıra 
ağırlıklı olarak 
Ortadoğu ülkeleriyle 
diplomatik ve ticari 
bağlantıları sağlam
laştırmaya devam 
ediyor. Eğer büyüme 
hızındaki istikrarı ve 
demokratik kuru
luşlarını sağlam- 
laştırırsa, bir gün 
gelir Türkiye'nin 
piyasaları ve insan 
gücü Avrupa'ya 
göre daha değerli 
olabilir. Her iki 
şeklîde de, 
Türkiye'nin AB'ye 
bağlanma yolundaki 
esin kaynağı, 
kesinlikle kabaca 
geri çevrilmeyecek 
kadar önemlidir." 
Bu arada, 
Avustralya'da 
Salı günü 

Ç 
t
a
S

söylediğini duyurdu. 
Görüşmelerin önemli 
olduğunu belirten 
Şaron, "Ancak yeterli 
hazırlık yapılmadan 
böyle bir toplantıya 
katılamayız" dedi. 
Ariel Şaron, gazete- 

gelen Egemen 
Bağış, Türkiye'ye 
dönmek üzere 
Sidney'den ayrıldı. 
Sidney'den 
ayrılmadan önce 
Başkonsolosluk 
konutunda basın 
temsilcilerine 
görüşmeleriyle 
ilgili bilgi veren 
Bağış, 3 Ekim'de 
başlayan AB 
müzakerelerini 
izlemek üzere 
Brüksel'de 
akredite olan 450 
gazetecinin 
250'sinin İslam 
ülkelerinden 
olduğunu söyledi. 
Bağış, "1,5 
milyarlık İslam 
ülkelerinin gözü 
bizdeydi. Çünkü 
bu görüşmeler bir 
medeniyetler 
buluşmasıdır" dedi.

çilere yaptığı 
açıklamada da 
"Sadece halkla 
ilişkiler egzersizi olan 
böyle bir zirve 
gerçekleştirmenin 
hiçbir anlamı yok" 
diye konuştu.
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Birindar’ı Fener kaptı
1

Bursaspor, altyapıda 
altın çağını yaşaması
na rağmen bazı 
yıldızları da elinden 
kaçırıyor. Rıdvan 
Dilmen'in Danone 
Milli Takımı'nda forma 
giyen 11 yaşındaki 
Yolsporlu Birindar

Deplasmanlı Süper 
Gençler Lig'inde 
(DSGL) Bursaspor, 
sahasında konuk ettiği 
Gebzespor'u 5-1 
mağlup ederek 
zirve iddiasını 
sürdürdü.
Maça hızlı başlayan 
Yeşil Beyazlılar 
lO.dakikada
Volkan'ın attığı golle 
1-0 öne geçti.
Golden sonra 
üstünlüğü ele geçiren

Güneş'i, Fenerbahçe 
altyapısına aldı.
Bursa'da bir giyim 
mağazasında 
çalışan Abdülhamit
Güneş'in 1994 
doğumlu oğlu, 
Yolspor'a ödenen 
15 milyar liralık bon

Süper gençler: 5-1
Gebzespor 18'de 
Adem ile eşitliği 
yakaladı ve ilk 
yarı 1-1 sona erdi. 
İkinci yarıda 
rakibini tamamen 
sahadan silen 
Bursaspor, Volkan 
(2), Koray ve Yasin ile 
dört gol daha bularak 
sahadan 5-1 galip 
ayrıldı.
I SAHA: Merinos 
I HAKEMLER: Engin 
Akar 6, Ömer Güney 6,

Nuri Şahin mutluluktan uçuyor
A Milli Takım'da ilk 
maçına çıkan ve maça 
girer girmez Almanya 
filelerini havalandıran 
17 yaşındaki Nuri 
Şahin maç sonrası 
duygularını şöyle dile 
getirdi: 
Karşılaşma sonrası 
yaptığı açıklamada, 
öncelikle, 
kendisini milli 
takıma davet ettiği için 
teknik direktör Fatih 
Terim'e teşekkürlerini 
ileten Nuri Şahin, 
"(A) milli takımda 
oynadığım ilk 

ı maçta gol atmak 
çok güzel, ama 
bu golü Almanya'ya 
atmak daha da 
güzel" dedi.

Almanya'nın da 
kendisini milli takıma 
davet ettiğinin 
hatırlatılması üzerine 
Nuri Şahin, bu teklifin 
kendisini memnun

ettiğini belirterek, 
"Ben Türk'üm ve 
Almanya Milli 
Takımı'nda forma 
giymeyi düşünmedim. 
Aklımdan bile

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

।, Cemiyetlere sandalye, masa, 
I meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 49131 30

servis bedeli sonrası 
Sarı Lacivertli 
renklere bağlandı. 
Rıdvan Dilmen, 
keşfettiği Birindar 
hakkında ilk 
izlenimlerini Başkan 
Aziz Yıldırım'a 
aktarırken, daha sonra

Cem Siniko 6 
I BURSASPOR: Okan 
6, Doğan 7, Koray 7, 
Onur 6, Ramazan 6, 
Selim 6, (Dk.75 Yunus 
6), İ.Özgür 5,(Dk.55 
Üstün 6), Volkan 8, 
Macit 6,(Dk.85 Yasin 
5), Yunus 7, Feyyaz 7 
I GEBZESPOR: Tolga 
3, Ömer 4, Sinan 
3,(Dk.75 Feridun 3), 
Onur 4, Şevket 3, 
Olgun 4, Özkan 
3,(Dk.55 İlhan 4), Ömer 

minik yıldız altyapı 
hocaları tarafından 
yakından takibe 
alındığı bildirildi.
Dereağzı Tesisleri'nde 
kalan Birindar'ın 
tüm masraflarını 
Fenerbahçe karşılıyor.

4, Adem 3, Halil 
3,(Dk.7O Kadir 4), 
Aslan 3
I GOLLER:
Dk.10-63-90+3 Volkan, 
Dk.68 Koray, Dk.90 
Yasin (Bursaspor), 
Dk.18 Adem 
(Gebzespor)
I SARI KARTLAR: 
Ramazan, Üstün 
(Bursaspor), Sinan, 
Şevket, Olgun, Ömer, 
Aslan (Gebzespor)

geçirmedim" derken, 
attığı golü de 
kardeşine hediye 
ettiğini, sözlerine 
ekledi.Diğer yandan 
milli futbolcu Necati 
ise Dünya Kupası 
Eleme Grubu'ndaki 
rakiplerinden 
Danimarka'nın 
Yunanistan'ı 
mağlup etmesinin 
kendilerini Almanya 
galibiyetinden 
daha fazla sevin
dirdiğini ifade 
ederek, "Artık 
play-off a kalma 
kaderimiz kendi 
elimizde. Almanya'yı 
yenerek gerçek 
gücümüzü gösterdik" 
şeklinde konuştu.

r
KELEPİR DAİRE

Manastır’da Full Deniz Manzaralı 
7. Kat, Kalorifer+Asansörlü 

152 m2,3+1, Çift Cephe 
0.5324965296

Barbarosca
I 1 ‘-.^^İBarbaro^ALMUMClJ

Kendi kendini yenen takım
Zeytinspor, Mudanyaspor’u misafir etti. 

Zeytinspor maça çok iyi başladı. Mudanyaspor’un 
yaptıkları kontra atakları günün en iyisi olan kale
ci Servet karşıladı. Seni kutlarım delikanlı.

İyilerden biri olan futboluyla kırmızı kart 
görene kadar göze çarpan Libero oynayan 
Sefahattin idi.

Maçın 19. ncu dakikasında Engin 22. nci 
dakikasında olan penaltıyı gole çeviren Hakan ve 
25. nci dakikada Engin’in attıkları gollerle bir 
anda durumu 3-0 yapmayı başardılar.

Zeytinspor’un en zayıf tarafı sol bek oynayan 
Mert. Mudanyaspor en iyi futbolcusu sağ açık 
uzun boyu ve fiziği ile Zeytinspor’un sağ tarafın
dan alıp getirdiği toplarla tehlikenin geldiğinin 
işaretini veriyordu. 33. ncü dakikada 7 nolu futbol
cusu sol bekten sıyrıldıktan sonra il golü attı. İki 
dakika sonra sol tarafta yapılan penaltıyı gene 
Mudanyasporlu sağ açık gole çevirinci ilk yan 3-2 
Zeytinspor’un üstünlüğüyle kapandı.

İlk yarının hataları kenardan seyreden 
Zeytinspor hocası görür ve bu kanalı sağlam
laştırır diye düşündük. Ama, maalesef olduğu gibi 
kaldı.

Mudanya ikinci yarı çok hırslı ve hızlı başladı. 
58. nci dakikada kazandıkları golle beraberliği 
yakaladı.

Bu ara Mudanyaspor hocası sık sık yardımcı 
hakemi rahatsız eder şekilde itiraz edince hakem 
tarafından uyarılmasına rağmen itirazı devamlı 
devam etti.

66. nci dakika dolarken ofsaytı olan bir gol 
Zeytinspor kalesine 4. ncü gol olarak girdi.

Hakemin çok yeni ve tecrübesiz oluşu 
Mudanya hocasının etkisi altında kalmasından 
işin dozunu kaçırarak, yanlış kararlar vermeye 
başladı. İstemeden itişme ve kakışmayla oyun 
Mudanyaspor’un 4-3 galibiyetiyle bitti.

Zeytinspor’u kenardan idare eden hocasına 
seslenmek isterim. Fiziği yüksek olan bir oyuncu
nun karşısına ufak tefek futbola yeni başlamış bir 
oyuncuyu koyması ve bu sporcunun üstünde 
ısrar etmesi bana göre yanlıştı.

Bu sol beke yardımcı olarak oyuna aldığı 18 
nolu Fatih’de bu kulvarda istenilen randımanı 
veremeyince bu oyuncuyu da dışarı alarak yerine 
Uğur’u koydu.

İş işten geçmişti ab alan Üsküdar’ı geçti. Çok 
ucuz bir mağlubiyet alan Zeytinspor, zannederim 
hakemin yazacağı rapora göre 3 oyuncunun ceza 
heyetine gideceği aşikardır.

İşte bir futbol takımında bir disiplinsizlik 
takımın geleceğini etkiler.

Geçen seneden tecrübeler bunu gösterir. 
Tribünde oturanlar iki ayrı devreli maç seyrettiler.

Ben bu zamanlar hep hakemlerden yakındım 
durdum. 3-4 hafta böyle hep kötü hakemle 
oynamış ve Gemlikspor’u devre dışı bırak
mışlardı.

Evet, hakemler tecrübesiz olabilirler ama 
gördüğüne düdük çalacak biraz da ofsaytlara 
dikkat etseler, daha da güzel olmaz mı?

Ne yaparsın hakemler böyle yetişecekmiş.
Her iki takımda iyiydiler. Mudanyaspor’un sağ 

açığı-sol açığı orta saha sol tarafı iyi oyuncular
dan kurulu. Takım kaptanları takımı sürükleyen 
pas dağıtan pasörlük yapan iyi bir oyuncu.

İşte Zeytinspor’un iyi oyuncusu olarak 
yazdığım delikanlı belki iyi oynamaya çalışıyorsun 
ama bir sporcunun çenesinden çok ayaklarının 
çalışması lazım. Saha içinde ve dışında terbiye ile 
futbol birleşince ancak büyük ve iyi futbolcusu 
olursun. Şimdi 3. hafta dışarda dur bakalım. 
Kendini o zaman beğenecek misin?
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İlaç kullananlara 
‘Ramazan’ uyarısı

Devamlı ilaç kullanmak zorunda olan 
kişilerin Ramazan ayı boyunca ilaç 

dozlarını aksatmalarının tehlikeli sonuçlar 
doğurabileceği belirtildi

İftarım sigara ile
açanlar dikkat!

Uzmanlar, devamlı 
ilaç kullanmak 
zorunda olan kişi
lerin, Ramazan'da 
oruç ibadetini yerine 
getirmek için ilaç 
dozlarını aksat
malarının tehlikeli 
sonuçlar doğurabile
ceği uyarısında 
bulundular.
Ramazan boyunca 
düzenli ilaç kullanan 
hastaların özellikle 
dikkatli olmaları 
gerekiyor.
Müslüman ülkelerde 
yapılan bir dizi 
araştırmada, ileri 
düzeyde kalp ve 
mide rahatsızlığı 
grof uıfzenır 
dozda ilaç tedavisi 
görmesi gereken 
hastaların, 
Ramazan ayı 
boyunca eksik doz 
almalarının 
hayatlarını tehlikeye 
soktuğunu ortaya 
koydu.

Geçen yıl Ramazan 
ayında Fas'ta 81 
hastanın yüzde 
58'inin, Kuveyt'te 
325 hastanın yüzde 
75'inin ve İran'da 
127 epilepsi 
hastasının 27'sinin 
kendisine önerilen 
dozu almadığı için 
ciddi sağlık 
sorunlarıyla karşı 
karşıya kaldığı 
saptandı.
Uzmanlar, oruç 
tutarken kendilerine 
önerilen ilaç pro
gramını doğru bir 
şekilde yerine 
getirmeleri 

konusunda doktor
ların hastalarına 
uyarıda bulun
masını, hatta duru
mu ciddi olan hasta
lara sağlıkları için 
oruç tutmamalarını 
önermeleri gerek
tiğinin altını 
çiziyorlar.
Bu yüzden 
Razaman'da oruç 
tutmak isteyen 
hastaların sağlık
larını tehlikeye 
atıp atmadıklarından 
emin olmaları ve 
mutlaka doktora 
danışmaları çok 
önemli.

Sigarayla Savaşanlar 
Vakfı Başkanı Ubeyd 
Korbey, iftarda tam 
doymadan içilen 
sigaranın, kalp hızını 
ve tansiyonu 
artırdığını, damarlar
da daralmalara, 
kanın pıhtılaşmasına 
ve sinir sisteminin 
zarar görmesine yol 
açtığını belirtti.
Korbey, yaptığı 
açıklamada, sigara 
yüzünden 
Türkiye'de yılda 
yaklaşık 110 bin 
kişinin öldüğünü, 
binlerce kişinin 
de iyileşmesi güç 
hastalıklara yaka
landığını ve özürlü 
olarak yaşamını 
sürdürdüğünü 
söyledi.
Yapılan tüm uyarılar 
ve zararları yolunda
ki bilgilendirme 
çalışmalarına karşın 
sigara kullanımının 
arttığını ifade eden 
Korbey, sigaranın 
ramazan ayında 
diğer dönemlere 
oranla daha büyük 
riskler oluştur
duğunu anlattı. 
Böcek zehiri kadar 
etkili nikotin ile 
egzoz gazı olan 
karbonmonoksit 
içeren sigara 
dumanının, vücuda

ciddi oranda zarar 
verdiğini ifade eden 
Korbey, şunları 
kaydetti:
"Oruç açıldığında 
hücreler yoğun oksi
jene ihtiyaç duyuyor. 
Bu dönemde oruç 
tutan tiryaki, birkaç 
lokmadan sonra 
yaktığı sigarayla 
hücrelere oksijen 
yerine zehir gön
deriyor. Henüz tam 
doymadan yakılan 
sigara, kan basıncını, 
kalp hızını, tansi 
yonu, kalp kasının 
kasılmasını ve oksi
jen tüketimini artın 
yor. Kanın oksijen 
taşıma yeteneğini 
azaltan sigara, 
damarların daral
masına, sinir sistemi
nin zarar görmesine, 
kanın pıhtılaşmasına 
yol açabiliyor. Yoğun 
zehirle karşılaşan, 
başta beyinde olmak 
üzere, vücuttaki 
hücreler ölüyor, 

organlar ciddi oran
da zarar görüyor." 
Tiryakilerin bu zararlı 
sonuçları, baş dön
mesi, gözlerin karar
ması ve titremeyle 
hissettiğini belirten 
Korbey, pasif içici- . 
terin de benzer 
durumlarla karşılaşa
bildiğim bildirdi. 
İftarda ardı ardına 
içilen sigaranın, 
beyin kanaması, kalp 
krizi ve felç riskini 10 
kat artırdığını vurgu
layan Korbey, damar
larda daralmalara yol 
açan sigaranın 
zamanla erkeklerde 
iktidarsızlığa, kadın- ' 
larda kısırlığa neden 
olabildiğini kaydetti. 
Sigaranın vereceği 
hasarı azaltmak için 
tiryakilerden sabırlı 
olmalarını isteyen 
Korbey, "Tam doy
duktan ve yemekten 
en az 20 dakika geç 
tikten sonra sigara 
içilmelidir.” dedi.

KEREVİZ ÇORBASI

MALZEMELER :

50 g margarin
1 kg kereviz 
4-5 adet orta 
büyüklükte soğan 
1 büyük patates

KAĞITTA SEBZE 
KEBABI 
MALZEMELER 
(2 kişilik) 

1 havuç 
1 kabak 
2 taze soğan 
100 gr haşlanmış yeşil 
fasulye 
50 gr bezelye 
1 diş sarmısak 
2 çorba kaşığı 
kayılmış maydanoz 
50 gr beyazpeynir 
2 tatlı kaşığı margarin 
1 tabaka yağlı kağıt

4 bardak su
1 su bardağı süt 
50 g çiğ krema 
taze öğütülmüş 
karabiber
tuz 
% limon
1 tutam kekik 
YAPILIŞI 
Soğanı kıyıp 
margarin ile 
sararıncaya kadar 
kavurun, patates 
ve kerevizi ilave 
edin, içine su ve

Tuz, karabiber 
YAPILIŞI
Yağlı kağıdı ortadan 
ikiye bölün. Tekrar 
ikiye katlayın ve iki kat 
halinde kullanın.
Üstteki katı fırça ile 
yağlayın. Havuç, 
kabak, haşlanmış yeşil 
fasulye ve taze soğanı 
parmak uzunluğunda 
ve incecik çubuklar 
halinde kesin. 
Sarmışağı kıyın.
Çukur bir kap içinde 
doğradığınız sebzeleri

süt ekleyip 
kapağı kapalı 
tencerede 
40 dk. 
kısık ateşte 
haşlayın, 
ateşten alın. 
Haşlanan 
karışımı 
blender ile 
püre haline 
getirin; yarım
limonu sıkın; karıştırın;
tuz, karabiber, üzerine kekik serperek
kremayı ekleyip servis yapın.

bezelye, tuz ve 
biber ile karıştırın. 
Ayrı bir kapta 
kıyılmış maydanoz 
ve sarmısağı mar
garinle karıştırın. 
Beyazpeyniri 
ufalayıp ekleyin. 
Yağlı kağıtların 
yağlanmış kısımlarının 
üzerine sebzeleri 
bölüştürün. Üzerlerine 
peynirli karışımı 
koyun. Yağlı kağıdı 
katlayarak paket biçi
minde kapatın. Fırça

ile üzerini bolca 
yağlayıp 230 derece 
kızdırılmış fırında 15 
dakika pişirin. Her biri
ni ayrı bir tabağa alıp 
üzerlerini artı biçi
minde kesip servis 
yapın.

ÜLSER ve ORUÇ
Fırat Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Gastroenteroloji Ana 
Bilim Dalı öğretim 
üyesi Doç. Dr. 
İbrahim Halil 
Bahçecioğlu, aktif 
ülserli hastaların 
oruç tutmasının 
sakıncalı olduğunu 
söyledi. Ramazan 
ayında yemeklerin 
az ve aralıklarla 
yenilmesi gerektiğini 
belirten 
Bahçecioğlu, iftarda 
ve sahurda aşırı tatlı, 
yağlı yemeklerden 
kaçınılması, sebze 
ve meyve tüke
timine, lifli yiyecek
lere, bol sıvı atımına 
özen gösterilmesi 
gerektiğini kaydetti. 
Aktif mide ve on iki 
parmak bağırsağı 
ülseri olan hastaların 
şikayetlerinde 
Ramazan ayında 
artış olabileceğine 
dikkat çeken Doç Dr. 
Bahçecioğlu, "Bu 

nedenle bu hasta
ların oruç tutmaları 
sakıncalıdır. Ayrıca 
bu hastalarda kana- 1 
ma ve midenin delin
mesi gibi komp
likasyonlarda ola
bileceğinden mutla- j 
ka tedavi edilmeleri 
gereklidir. Tedavi 
süresincede düzenli d 
olarak ilaç kullan
maları gerekli 
olduğundan, tedavi 1 
bitimine kadar da 
oruç tutmamaları 
uygun olacaktır. 
Tedavilerinin bitimin
den sonra oruçlarını 
rahatlıkla tutabilirler. 
Daha önceden ülseri ! 
olan hastalar eğer 
tedavi edilmişlerse, ı 
oruç tutmalarında 
hiçbir sakınca yok- I 
tur. Ciddi sindirim ll 
sistemi yakınmaları | 
olan kişilerin oruç I 
tutmadan önce 
sağlık kontrolünden ] 
geçmesinde yarar 
vardır" dedi.
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Beslenmede doğru 
bilinen yanlışlar Soğuk duş gripten koruyor

Beslenme, çok geniş 
,ve bir o kadar da 
önemli konu 
olduğundan, her gün 
her yerde beslenme 
ile ilgili önerilerle 
karşılaşmak 
mümkün. Bu öneri
lerin kimisi doğru, 
kimisi ise asılsız 
olmakla birlikte adeta 
hayatımızın bir 
parçası durumunda. 
Örneğin, 'Kepekli 
ekmeğin beyaz 
ekmeğe kıyasla daha 
az kalori içerdiği' 
iddiası doğru değil. 
Çünkü uzmanlara 
göre, bir ince dilim 
kepek ekmekle aynı 
miktardaki beyaz 
ekmekte 70 olan 
kalori miktarı 
değişmiyor. Bazı kişi
lerin, 'besin değeri 
yüksek olduğu' 
gerekçesiyle tükettiği 
karaciğer, böbrek vb. 
sakatatın ise insan 
sağlığına zararlı hor
monları depolama 
özelliğine sahip 
olduğunu da 
unutmamak 
gerekiyor.
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Esra 
Kurtuluş, yaptığı 
açıklamada, kepek, 
çavdar, buğday gibi 
tahıllarla yapılan 
ekmeklerin içerdiği 
kalori değerlerinin 
aynı, besleyici değer
lerinin farklı 

olduğunu vurgula
yarak, "Örneğin, bir 
ince dilim kepek ve 
çavdar ekmekte 70 
kalori bulunurken, 
aynı miktardaki 
beyaz ekmekte de 70 
kalori bulunur. Fakat 
besleyici değeri 
bakımından ince
lendiğinde ise kepek 
ve çavdar ekmeğinin 
B grubu vitaminleri 
ve birçok mineralleri 
içermesi, kan şekeri
ni ani yükseltmemesi 
ve kan kolesterol 
düzeyini dengeleme
si gibi oldukça önem
li faydaları bulun
maktadır. Bu neden
le, eğer amacımız 
düşük kalori almak 
ise ekmek yerine 
kalorisi azaltılmış ve 
lif yönünden de zen
gin ürünleri tercih 
etmek daha doğru 
olacaktır" dedi.
DİYET-DİYABETİK 
ÜRÜN FARKI 
'Tatlı ihtiyacını, daha 
az kalori içeren 
diyabetik ürünlerden 
gidermeye' çalışanlar 
olduğunu da 
hatırlatan Kurtuluş, 
''Diyabetik ürünler, 
şeker hastaları için 
hazırlanmış özel 
yiyeceklerdir. Bu 
ürünlerin kalorisi 
değil, içermiş olduğu 
karbonhidratın formu 
farklıdır. Ambalaj 
üzerinde ’light' 

ibaresi olan ürünler, 
düşük kalorili ürün
lerdir. Bu nedenledir 
ki diyabetik ürünlerle 
diyet ürünleri 
karıştırmamak 
gerekir. Ancak bazı 
ürünler var ki hem 
diyet ürünü olup hem 
de şeker hastalığında 
kullanılabilir. Bazı 
firmaların limon lifli 
kepekli bisküvi, 
kepekli çubuk ve 
kepekli bisküvileri 
hem düşük kalori
lidir, hem de şeker 
hastalarının da 
tüketebileceği 
özelliktedir" diye 
konuştu.
Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Esra 
Kurtuluş, 
'Makarnanın kilo 
aldırıp aldırmadığı' 
konusuna da temas 
ederek, "Makarna, 
pilav, bulgur gibi 
tahıllarla yapılan tüm 
yiyeceklerin kalorisi 
hemen hemen 
aynıdır. Örneğin, 
2 yemek kaşığı 
makarnada 70 kalori 
bulunurken, 2 yemek 
kaşığı pirinç veya 
bulgur pilavında da 
70 kalori bulunmak
tadır. Besleyici 
özelliği yönünden 
karşılaştırdığımızda 
ise bulgur, makar
naya kıyasla daha 
zengindir" dedi.

Uzmanlar, kış 
aylarının müzmin 
hastalığı gribe karşı 
uygulanacak 10 
yöntemle önlem alı
nacağını belirtiyor. 
"www.hekimce.com" 
internet sitesinde yer 
alan bilgilere göre, 
gribe yakalanmamak 
için soğuk suyla duş 
alma, sauna, egzer
siz, diş etlerinin 
fırçalanması gibi 
basit yöntemler 
uygulanabilir. Sitede, 
griple savaşmak için 
tavsiye edilen 
10 yöntem şöyle 
açıklanıyor: 
"Soğuk duş: 
Sanılanın aksine, 
soğuk su ile duş 
almak hasta 
etmediği gibi 
solunum yollarındaki 
kan dolaşımını 
düzenliyor ve 
vücudun virüslere 
karşı savunmasını 
artırıyor.
SAUNA : Saunanın 
buharlı ortamında 
yeterince terlenildiği 
zaman, soğuk su 
dolu bir küvetin içine 
girilmeli. Bu 
şekilde damarlar 
hareketleniyor ve 
metabolizma 
düzenleniyor.
AYAKLAR İÇİN 
SICAK - SOĞUK 
BANYO :

Ayaklara uygu
lanacak sıcak-soğuk 
su banyosu, ağız ve 
gırtlak bölümündeki 
mukozanın sıcak
lığının yükselmesini 
sağlayarak, hastalığa 
yol açan virüslerin 
yok olmasını sağlar. 
EGZERSİZLER : 
Haftada en az iki kez 
egzersiz yapmak, 
vejetatif sinir 
sistemini düzenliyor 
ve vücudun serbest 
radikallere karşı 
savunmasını 
artırıyor.
BESLENME : Sağlıklı 
beslenme kurallarına 
uyulmasında ve 
vitaminli besinler 
tüketilmesinde 
fayda var. Özellikle 
soğan ve sarımsak 
gripten koruyor. 
DİŞ ETİNİN 
FIRÇALANMASI : 
Uzmanlar, suyla 
gargara yapmanın, 
diş ştlerinin, dilin M 
ve damağın 
fırçalanmasının,

mukozanın virüslere 
karşı savunma 
mekanizmasını 
kuvvetlendirdiğine 
dikkat çekiyor. 
GİYSİLER :
Soğuktan koruyan 

kalın bir kazak yer
ine, ince olan birkaç 
giysinin giyilmesi 
daha sağlıklı. 
SICAKLIK : 
Uzmanlar, odanın 
çok fazla ısıtılma- 
ması ve sürekli hava
landırılması gerek
tiğini de ifade ediyor. 
UYKUSUZ 
KALMAYIN :
Kışın vücudun 

enerjiye ihtiyacı 
olduğu için uzun 
süre uyumaya dikkat 
edilmesi gerekiyor. 
GÜNEŞ IŞINLARI : 
Güneşten gelen 
ültraviyole ışınlar, 
savunma mekaniz
masını daha iyi 
çalıştırdığı için 
güneşten her 
mevşim yararlanıl
ması öneriliyor."

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 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86 
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 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 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
Yaloya (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94■ VI

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1
K

OTOBÜS

Şehirlerarası . 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

1 i

ULAŞIM
NETRO 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

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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21 -122 
Su 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 Î85

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 813 30 33
PETROL

NÖBETÇİ ECZANE

II Ekim MS Pazartesi 
OZAN ECZANESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 33 SAYI : 2257 
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)

http://www.hekimce.com
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Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KRMPRNYR
■ınoomuvn'/oSMM 
Süper Benzin . ^4 yerine 2.69 YTL. 

Kurşunsuz Benzin yerine 2.71 YTL 
(95 Oktan)
Motorin ^<0 yerine 2.06 YTL İ

NOT: Kampanyamız ev ve iş yerlerH 
motorin servisinde de qeçerlidir,j

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörîyolağzı Mevkii ■ GEMLİK TEL: (0.224) 513 10 79

İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üziri - P.O. İstasyon -KUMLA TEL: (0.224) 538 03 86
İSTASYON 2 : Liman içi Balık Hali Karışısı ' - GEMLİK TEL: (0.224)513 66.

I



Uzmanlar, Türkiye'de ortaya çıkan virüsün Bursa'ya sıçrama Jhtimalini değerlendirdi

Kuş gribi Bursa’ya da sıçrayabilir
Dünyayı sarsan Kuş Gribi'ne yanıbaşımızdaki Manyas çiftliklerinde rastlanması, Bursa halkını tedirgin etti. Kentte bir an önce av yasağı başlatılması 
ve kuş pazarlarında alım-satımın durdurulması gerektiğini düşünen Uludağ Üniversitesi (UÜ) Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haşan Batmaz, 
Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nce oluşturulacak bir kriz masasına da, her türlü akademik desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Sayfa 3’de

GFMI İK’İN İLK GÜNLÜK GA7FTFSİ Gemlik DSP’ye yeni 
yönetim atandı

DSP Gemlik İlçe yönetiminden istifa eden 
üyelerin yerine, İlçe Başkanı Hüseyin 
Poyraz'ın belirlediği liste Genel Merkez 
tarafından onaylandı. Haberi sayfa 5’de

11 EKİM 2005 SALI

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
11 Ekim 2005 Salı 25 YKr. (250.000 TL.)

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKSAM YATSI
05.38 07.03 12.58 16.05 19.40 19.58

,3 milyon YTL ödenek çıkınca inşaat yeniden hız aldı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Deprem
Deprem nedense az gelişmiş ülkeleri 

vuruyor.
Geçtiğimiz günlerde 7.6 şiddetindeki 

deprem Pakistan, Hindistan ve Afganistan’da 
büyük kayıp lara neden oldu.

En büyük kaybı, Pakistan verdi.
Gazetelerdeki haberlere göre, bazı köylerin 

haritadan silindiği belirtiliyor.
1999 yılında ülkemizde de yaşanan Kuzey 

Marmara depreminde onbinlerce insanımız 
toprak altında kaldı.

Ölümlerin nedeni 7.4 veya 7.6 şiddetindeki 
deprem değil, depreme uygun konutların 
yapılmaması olduğunu gördük.

Depremden sonra Yalova, Hacı Mehmet 
Ovası’nı gezerken içim sızlamıştı.

Zemini bozuk bir alan imara açılmış, içine 
gi rilmemiş binlerce konut yerle bir olmuştu.

Çınarcık’ta ve Yalova merkezindeki bazı 
blok apartmanlar ise tamamen çökmüştü.

Bunlarda da malzeme eksikliği, proje 
uygunsuzluğu gibi nedenler olduğu saptandı.

İnsanların 
görevlilerinin

kazanç hırsları, kamu 
görevlerini yapmamaları

deprem gibi doğa olayında, insanoğlunu doğa 
ezip geçiyor.

Ama aynı şiddet bir deprem Japonya’da 
olduğunda, bir kişi bile ölmediği gibi, toplum 
deprem anında bile ne yapacağını biliyor.

Biz yaşadığımız deprem acısını unuttuk.
Konutlara depreme sigortası zorunluğu 

geti rildiği halde kimse yaptırmıyor.
Bilim adamları Marmara’da bir depremin 

beklendiğini sürekli söylüyorlar ancak, kafalar 
kuma gömüldüğü için işiten yok.

Doğa olayları, az gelişmişliğin kaderi olma
malı.

Yapımı 14 yıldır devam 
eden ve ilçe geçliğinin 
özlemle beklediği 
Kapalı Spor Salonu çatı 
çalışmalarına başlandı. 
Çatı kolonları hafta sonuna 
kadar tamamlanacak.
Kapalı Spor Salonu’nun 
ilkbaharda gençlerin hizme
tine açılması için Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlü - 
ğü’nden 3 milyon YTL 
ödenek çıktığı öğrenildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

‘Düzenbazlara 
sakın kanmayın’
Gemlik İşçi Emeklileri Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener, son zamanlarda 
emekliler üzerinden bazı kişilerin haksız 
para kazanmak istediklerini belirterek, 
"Emeklilerimizi uyarıyorum, bu kişilere 
sakın kanmayın" dedi. Haberi sayfa 2’de

Milli Egitinfde 
kadrolar tamamlandı
2005-2006 eğitim ve öğretim yılında Kayma - 
kamlık onayıyla ek ders ücreti karşılığında 
51 öğretmene görev verildi. Sayfa 2’de

Kumla cinayeti 
faili tutuklandı
Küçük Kumla’da 
31 Ağustos günü 
akşamı 2 kişinin 
ölüm ile sonuçlanan 
cinayet olayının 
faillerinden aranan 
Orhan Aydın ve 
İsmail Aydın 
jandarmaya teslim 
olurken, cinayeti 
işlediğini itiraf 
eden Orhan 
Aydın tutuklandı. 
Geçtiğimiz hafta

jandarmaya teslim 
olan amca yeğenin 
sorgularında Orhan 
Aydın’ın cinayeti 
kendisinin işlediğini 
itiraf ettiği öğrenildi. 
Orhan Aydın, 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklanırken, 
amcası İsmail 
Aydın’ın tutuksuz 
yargılanmasına a 
karar verilerek 
serbest bırakıldı.

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

Haftada İki

Kolay değil Avrupa’h olmak....!
Müzakerelere başlama işareti verildi ama iş o 

kadar kolay değil. Önce tarama yapılacak ... 
Tarama denen şey nedir derseniz ?

Yani Avrupa Birliği mevzuatıyla Türkiye’deki 
mevzuat taranacak.

Hukukta, Belediyelerde, Eğitimde, Sağlıkta, 
Tarımda, Sanayide her işte, yapılanların AB 
mevzuatına uyup uymadığı taranacak, bunların 
uydurulması istenecek...!

Bu iş “uysa da uymasa da ..” ile olmuyor, 
mutlaka uyacak..!

Bütün bu eksiklikleri yapacaksın denilecek..
Senelerce sürecek müzakereler, müzakereler. 

Ne zaman biter bilinmez.
Bizi almazlar diye defalarca yazdım. Yine 

yazıyorum bizi almazlar..
Seni eşit şartlar da görmezlerse .serbest 

dolaşım hakkını vermezlerse, sen yine vizelerle 
Avrupa’ya gideceksen, G.Kıbrıs ‘ı tanıyacaksan, 
onur kırıcı şartlar varsa gel müzakere edelim 
deseler ne olacak, demeseler ne olacak.

Avrupah olmak o kadar kolay değil. İşte size 
birkaç örnek...

İçtiğiniz suyun -yediğiniz ekmeğin kalitesi 
standartlara uyacak.

Arıtma tesisi olmadıkça denizlere, göllere, 
akarsulara hiçbir şekilde atık su akıtılmayacak.

Çöpler ( katı artıklar ) mutlaka kağıt ve plastik 
olarak ayrıştırılacak, araziye yığma şeklinde çöp 
depolama kaldırılacak.

Gıdaların tamamı pakette satılacak,içindeki 
maddeler tek tek yazılacak.

Sadece eğlence yerleri değil, iş yerleri, inşaat
lar, trafikte de ses ölçümleri yapılacak. Ev aletleri 
bile fazla gürültülü olmayacak.

Taksiler -dolmuşlar belli temizlikte ve ölçüde 
olacak.

Tarım’da -Sanayi’de uyarlamalar yapılacak 
İşçi alımı -sigorta gibi.

Peki diyeceksiniz ki yol kenarında koyun 
kesip satabilecekmiyim.?

Kurban bayramında otoyol kenarlarında , 
cadde ve sokaklarda rahatça kurban kesip, 
buraları mezbahaya çevirebilecekmiyiz.?

Ciğer -paça -kelle satışı onlarda yasak. Biz 
yiyemeyecekmiyiz.?

Hele hele kokoreç ne olacak.?
Yere tükürme, sümkürme, duvar diplerine 

işeme olmadıktan sonra benim halkım bu 
Avrupalılığı sevmez.

Hile -hurda olmadıktan sonra benim halkımım 
yaratıcığı zebil olup gitmeyecek mi. ?

Sahte rakı -sahte para yapmayıp .kırmızı 
bibere kiremit tozu karıştıramayacaksam , 
Kokmuş sucuk ve peynirleri karıştırıp halkıma 
yedirmedikten sonra bu işin tadı olmaz.

Donla denize girmedikten, her istediğim yerde 
park etmedikten sonra benim içim rahat etmez, 
istemem Avrupa mavrupa...

Bu işlerin bir takım kurallara bağlanması iyi 
hoş da, yıllarca kendimiz beceremedik, Avrupa 
Birliği sopasıyla yapabileceksen güzel.
Bu işlerde bende varım.

Ama şunu unutmayın işte bütün bu işler 
müzakere sürecinde Avrupa Birliği standartlarına 
uydurulacak.

Kaç yüz yıl sonra. ?
Bir tek orası belli değil benim garip

[ halkım...! _ ___________

Gemlik İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Hüseyin Yener, emeklileri uyardı

‘Düzenbazlara sakın kanmayın*
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik İşçi 
Emeklileri Derneği 
Başkanı Hüseyin 
Yener, son zaman
larda emekliler 
üzerinden bazı 
kişilerin haksız 
para kazanmak 
istediklerini 
belirterek, 
"Emeklilerimizi 
uyarıyorum, bu 
kişilere sakın 
kanmayın" dedi. 
Yener, geçtiğimiz 
hafta sonu 
Ankara'da 
yapılan Başkanlar 
toplantısında 
dile getirilen 
fark alacakları ve 
konut edindirme 
fonları konusunda 
görüşmeler 
yapıldığını 
belirterek, "2000 
yılından bu yana

devam eden gün 
sapmalarından 
doğan fark 
alacaklarımızın 
mahkemesi halen 
sürüyor. Bazı 
kişilerin sözlerine 
kanarak onlara 
para vermeyin. 
Onlar bulanık

suda balık avlamak 
istiyorlar. Amaçları 
sizlerin paralarını 
almaktır. Bu 
kişilere sakın 
kanmayın. 
Konut edindirme 
fonu için de henüz 
hiçbir işlem 
yapılmadı,

bekliyoruz.
Bunlarla ilgili 
çalışmalarımız 
devam etmekte 
olup Genel 
Merkezimiz 
gerekli 
platformlarda 
hukuk mücadelesini 
veriyor" dedi.

Milli Eqitim’de kadrolar tamamlandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

2005-2006 Öğretim 
yılında 
Kaymakamlık 
onayıyla ek ders 
ücreti karşılığında 
51 öğretmene 
görev verilirken, 
İlçe okullarında 
tüm kadrolar 
dolduruldu.
Ağırlıklı olarak 
sınıf öğretmen
lerinin yerleştirildiği

kadrolar içinde 
19 sınıf öğretmeni, 
2 Biyoloji öğret
meni, 3 Din 
Kültürü öğretmeni, 
9 İngilizce 
öğretmeni, 
5 İş Teknik Resim 
öğretmeni, 3 
Matematik öğret
meni, 1 Müzik 
öğretmeni ile
2 Türkçe öğretmeni 
bulunuyor.
Yerleştirilen

ek ücretli 
öğretmenlerin 
büyük bölümünün 
yeni mezunlardan 
oluştuğu açık
lanırken ayrıca 
Valilik tarafından 
12 adet Anasınıfı 
usta öğreticisine 
görev verildi.
Bakanlık tarafından 
yapılan 20 bin 
öğretmen 
atamasından 
Gemlik'e 17

sözleşmeli 
öğretmen 
gönderildiği 
belirtilirken, 
toplam 63 eğitimci 
ile İlçe genelindeki 
tüm okullarda 
öğretmen açığı 
kalmamış oldu. 
Öte yandan 68 
öğretmen kendi 
okullarının dışında 
başka okullarda ek 
ders vermek için 
görev aldı.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle iş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

GIDA MÜHENDİSİ ARANIYOR
ISO 9001-2000 belgesi alma aşamasında 

olan Yemek Üretim Şirketimize 
Gıda Mühendisi alınacaktır.

GOLDSTAR Mür, Küçük San. SİL Sos. Tes.
Tel:5MH1?GE|IL|

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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3 milyon YTL ödenek çıkınca inşaat yeniden hız aldı.

Yapımı 14 yıldır devam eden ve İlçe geçliğinin 
özlemle beklediği Kapalı Spor Salonu çatı 

çalışmalarına başlandı. Çatı kolonları 
hafta sonuna kadar tamamlanacak.

Seyfettin SEKERSÖZ

İlçe gençliğinin bitir
ilmesini özlemle bek
lediği Kapalı 
Spor Salonu’nda 
çalışmalar 
tekrar başladı.
Tuğla örme işleminin 
bitirildiği inşaatta 
salon çatı 
çalışmalarına geçildi. 
Daha önce uzay 
çatı olarak düşünülen 
salonda, rüzgarlı 

havalardan 
etkilenmemesi için 
gömme çatı 
yapılacağı bildirildi. 
Gömme çatı için 
kolonlarda başlatılan 
çalışmaların hafta 
sonuna kadar bitirile
ceği planlanırken, 
getirilecek çatının 
montajından sonra 
sıva işlemine 
başlanacağı öğrenildi. 
Son olarak Beden 
Terbiyesi Genel

Müdürlüğünden 
3 milyon YTL 
ödenek çıkarıldığı 
bildirilirken inşaatı 
yapan firmanın 
salonu ilkbahar 
aylarında açılışa hazır 
duruma getireceği 
öğrenildi.

Kapalı Spor Salonu ilkbaharda
•• ' -4 gençlerin hizmetine girecek

Kuş gribi Bursa’ya da sıçrayabilir
Ege Üniversitesi, 
Manyas'tan gönde 
rilen numunelerde 
kuş gribi olduğunu 
kesinleştirirken, 
Uludağ Üniversitesi 
Veterinerlik 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Batmaz, 
Bursa'da oluşturula
cak kriz masasına 
her türlü akademik 
desteği 
vermeye hazır 
olduklarını söyledi. 
Dünyayı sarsan Kuş 
Gribi'ne yanıbaşımız- 

i daki Manyas çiftlik
lerinde rastlanması, 
Bursa halkını oldukça 
tedirgin ediyor. Önce 
Orta Asya, şimdi de 
Türkiye'de ortaya 
çıkan virüsün 
Bursa'ya sıçrama 
ihtimalini 
değerlendiren 
uzmanlar, "göz ardı 
edilemeyecek kadar 
önemli bir olasılık" 
şeklinde yorumladı.

Kentte bir an 
önce av yasağı 
başlatılması ve 
kuş pazarlarında 
ahm-satımın durdu
rulması gerektiğini 
düşünen Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Veterinerlik 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Haşan 
Batmaz, karantina 
bölgesine yakın olan 
Mustafakemal paşa 
ve Karacabey 
ilçelerindeki 
çiftliklerde, giriş- 
çıkış yapan 
araçların dezenfekte 
edilmesini, kümeslere 
yabani hayvan 
sokulmamasını istedi. 
Prof. Dr. Batmaz, 
Valilik ve Büyükşehir 
Belediyesi'nce 
oluşturulacak bir 
kriz masasına da, 
her türlü akademik 
desteği sağlamaya 
hazır olduklarını 
ifade etti.

BURSA’YA 
SIÇRAYABİLİR 
Balıkeris Manyas'ta 
görülen virüsün, 
3 kilometre çapında 
karantinaya 
alındığını, 7 kilometre 
çapında da giriş- 
çıkışların kontrol 
edildiğini anımsatan 
Prof. Dr. Batmaz, 
şöyle devam etti: 
"Bursa bu bölgeye 
oldukça yakın bir 
coğrafyada. Doğal 
olarak hastalığın bize 
de bulaşması riski 
var, bu göz ardı 
edilemez. Bu durum
da yerel yöneticile 
rimizin alacağı 
tedbirler kadar, 
çiftçilerimiz de 
dikkatli olmalı. 
Özellikle Mustafa 
kemalpaşa ve 
Karacabeyli üreticiler, 
kümeslerine kesinlik
le yabani hayvanların 
girmesini önlemeli. 
Köpeklerin birer 

mekanik virüs 
taşıyıcısı olduğunu 
unutmadan, bu hay
vanları kümeslerden 
uzak tutmalıyız.
Üreticiler, çiftliklerine 
giriş-çıkış yapan 
araçların tekerlekleri
ni her defasında 
dezenfekte etmeliler. 
Hastalık kısa sürede 
oldukça geniş bir 
alana yayılma 
özeliğine sahip 
olduğundan, 
Bursa'da bir an önce 
av yasağının başla
ması gerekiyor ve 
kuş pazarlarında 
ahm-satımı durdur
makta fayda var. 
Öte yandan göçmen 
kuşların uğrak yeri 
olan göl kenarlarına 
da dikkat etmeliyiz. 
Şu aşamada yapıla
cak her türlü önlem 
çalışması, halk 
sağlığını korumaya 
yönelik olduğundan, 
vatandaşımız da 

hiçbir şekilde panik 
yapmamalı." 
İNSANA 
BULAŞMASI ZOR 
Gelişmelere daha 
iyimser yaklaşan UÜ 
Veterinerlik Fakültesi 
Mikrobiyoloji Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Tayfun Çarlı ise 
virüsün, bu 
hayvanlarla ilgilenen 
bakıcıları dışındaki 
insanlara bulaşma 
riskinin az olduğunu 
ifade etti. Prof. Dr. 
Çarlı, vatandaşların, 
veteriner hekim kon
trolünde kesilen ve 
sağlıklı olduğu şüph
esi duyulmayan her 
türlü kanatlı hayvan 
ürününü gönül 
rahatlığıyla tükete
bileceğin! de söyledi. 
Böylesi ciddi vakalar
da, bölgedeki tüm 
hayvanların itlaf 
edildiğini, sorunlu 
olan bir canlının 

kesinlikle tüketime 
sunulmasının, süreç 
açısından mümkün 
olmadığını anlatan 
Prof. Dr. Çarlı, 
şunları söyledi: 
"Kuş Gribi, hayvan
lara ağız yoluyla 
bulaşan ve yemek-su 
tüketimine dışkının 
karışmasıyla ortaya 
çıkan bir virüsü 
içeriyor. İnsanlara, 
çok miktarda virüs 
alındığında bulaşan 
bu hastalık, 
kümeslerde solunum 
yoluyla da genişleye
biliyor. Karantina 
bölgesine yakın olan 
yerli halk ve komşu 
yerleşim birimleri de, 
yabani kuşlarla 
ilişkilerini bir an 
önce kesmeli, 
açıkta yetiştiricilik 
yapılmamalı, köylerde 
güvercin beslen
memen. Özellikle de 
göçmen kuşlara 
dikkat edilmeli." BHA
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CHP İlçe Başkanı Erdem Akyürek, Belediyedeki anons sisteminin Belediye Başkanı ile aynı görüşleri paylaşan kuruluşlar ile parti adına sesli reklam aracı haline getirldiğini söyledi

‘Sudan sebeplerin arkasına sığınmayın'
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
Belediye anons 
sisteminin Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un şahsi 
çıkarları doğrultusun
da aynı görüşleri 
paylaşan kuruluşlar 
ile parti adına sesli 
reklam aracı haline 
getirildiğini ileri 
sürerek tepki 
gösterdi.
CHP ile birlikte 
ilçede faaliyet 
gösteren diğer siyasi 
partiler DSP, DYP, 
ANAVATAN, MHP 
ve Saadet Partisi'nin 
illegal bir kuruluş 
olmadığını hatırlatan 
Akyürek, bu 
kuruluşların Türkiye 
siyasi nabzını tutan 
kanunlara saygılı 
legal olarak kurulmuş 
siyasal faaliyet

I gösteren kuruluşlar 
i olduğunu söyieoi.

Akyürek, yaptığı

açıklamada, 
"Bu siyasi partilerin 
istekleri ise kendi 
seçmen kitlesine, 
sizinde oylarınızı 
alarak seçildiğiniz 
Gemlik halkına 
sadece özel günleri 
için seslerini duyura
bilmektir. Ama siz 
buna dahi tahammül 
edemiyorsunuz, 
bir çoğuna sebep 
göstermeden, cüzi 
bir kısmına geçersiz 
sebep göstererek 
anons yapmayı ret 
ediyorsunuz. Aynı 
partinizin TBMM de 
yaptığı gibi sizde 
burada muhalefetin 
sesini kesmeyi 
amaçlıyorsunuz." 
dedi.
İlçe başkanı olarak 
görev yaptığı iki yol 
müddetince belediye
den üç defa anons 
yapma talebinde 
bulunduklarını 
hatırlatan Akyürek. 
"Birincisi partimizin

düzenlediği 
kermesin halkımıza 
doyuruşuydu, 
bunu gürültü 
kirliliğine sebep 
oluyor diye ret ettiniz. 
Oysa samimi 
olmadığınızı birkaç 
gün sonra İmam 
Hatip'in, AK Partinin, 
görüşlerinize yandaş 
olan derneklerin. 
Lions Kulubu nun.

Rotary Kulübü’nün 
kermes duyurusunu 
sınırsız anons yap
tırarak gösterdiniz. 
(Burada isim vererek 
açıklama yapmamız 
yanlış anlaşılmasın, 
biz hiçbir kuruluşun 
anons yapma hakkına 
karşı değiliz.) 
İkincisi partimizin 
seçmen ve üyeleri ile 
bayramlaşması için 
bayramlaşma 
gününü, yerini, 
saatini bildiren 
anons isteğimizdi 
onu da yaptırmadınız. 
Son olarak 
partimizin kuruluş 
yıl dönümünü 
bildiren anonsumuz- 
du onu da sebepsiz 
olarak ret ettiniz.
Sayın Başkan!
Sudan sebeplerin 
arkasına asla 
sığınmayın, 
siz muhalefetin 
sesine tahammül 
edemiyorsunuz, 
siz eleştirilmeye 
tahammül edemiyor
sunuz, daha vahimi 
siz kendi fikirlerinize 
karşı çıkan insanlara 

ve kuruluşlara 
tahammül edemiyor
sunuz. Sadece 
kendi fikirlerinizin 
doğru olduğuna 
inanan yapınızla, 
karşınızdaki 
kişi ve kuruluşların 
demokratik hak ve 
özgürlüklerine de 
duyarsız davranarak 
konuşma hakkına 
tahammül 
edemiyorsunuz. 
Oysa belki anons 
ile ilgili yönetmelik, 
kanun yok olabilir 
ama Anayasamızın 
10. Maddesi eşitlikten 
bahsederken son 
bitiş cümlesinde 
'Devlet organları ve 
idare makamları 
bütün işlerinde 
kanun önünde 
eşitlik ilkesine uygun 
olarak hareket 
etmek zorundadırlar' 
der. İşte sayın 
başkan siz 
anayasanın eşitlik 
ilkesini de hiçe 
sayarak, sizinle aynı 
görüşü paylaşan 
kuruluşlar ve 
partiniz hariç 

diğer siyasi partilere 
geçerli istekler 
olsa dahi anons 
yap tırmıyors unuz. 
Sayın Başkan, daha 
enteresanı siz kendi 
düşüncelerinize de 
ters düşüyorsunuz.
11 Eylül Gemlik 
Kurtuluş Gününde 
halka hitap ederken 
son cümlenizde 
'seviniz seviniz' 
diyerek sevgiden 
bahsettiniz, bu 
nasıl sevmek, bir 
tarafta muhalefetin 
sesini kapatmak için 
her şeyi yaparak 
anons yaptırmaya
caksınız, diğer 
taraftan sevgiden 
bahsedeceksiniz, 
bu ne çelişki. 
İnsanların 
eleştirilerine, 
fikirlerine 
tahammül göstere- 
meyip sevgiden 
bahsedeceksiniz." 
şeklinde konuştu.
Yaptığı 
açıklamanın kamu 
oyuna duyuru 
anlamına geldiğini de 
belirten Akyürek, 
"Halkımıza da 
sesleniyorum.
Muhalefetin sesini 
kesmek isteyenlere 
duyarlı davranıl
masın. Bundan 
tüm kamu oyunun 
zarar göreceğini 
asla göz ardı 
etmeyelim, 
yapmış ve yapacak 
olduğumuz 
etkinlikleri 
bundan dolayı 
zamanında sizlerle 
paylaşamaya
cağımızın 
bilinmesini 
istiyorum." dedi.

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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Gemlik DSP’ye yeni
yönetim atandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

DSP Gemlik İlçe 
yönetiminden 
istifa eden üyelerin 
yerine Genel 
Merkez tarafından 
atama yapıldı. 
Geçtiğimiz ay İl 
yönetiminin 
yeniden atama ile 
oluşmasından sonra 
Gemlik örgütünde de 
değişim yaşandı. 
İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz'ın 
belirlediği liste 
Genel Merkez tarafın
dan onaylanarak, 
5 Ekim 2005 tarihinde 
ilçeye gönderildi. 
Yapılacak ilk 
kongreye kadar 
çalışmaları 
yürütecek olan yeni 
yönetimde yine 
başkan olan Hüseyin 
Poyraz, şu ana kadar 
iki atama ve birde 
seçimle başkanlık

Bursa’da 2 bin 13 firma kuruldu
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkan 
lığı’nın verilerine 
göre, bu yılın 9 ayında 
2 bin 13 firma kurul
du, 371 firma kapandı. 
Eylül ayında ise 271 
yeni firma kurulurken, 
23 firma kapandı. 
Geçen yılın 9 aylık 
döneminde 1531 yeni 
firma kurulmuş, 
303 firma kapanmıştı. 
BTSO’nun açıkla
masında "Geçen yılın 
aynı dönemine göre 
bu yılın 9 ayında, yeni 
kurulan firma sayısın
da yüzde 31,5’lik, 
kapanan firma 
sayısında ise yüzde 
22'lik artış gözleniyor. 
Verilerdeki diğer 
bir gözlem de, 2005 

, yılında firmaların 
daha yüksek sermaye 
ile kuruldukları.
2004 yılının 9 ayında 
yeni kurulan 1531 
firmanın toplam 
sermayesi 103 
milyon 258 bin YTL 
iken, bu tutar 2005 
yılının 9 ayında kuru
lan firmalarda toplam

dönemi yaşadı.
Eski listeden sadece 
Taner Özlü ile
Onur Kara'nın 
yer aldığı DSP 
yönetimi Hüseyin 
Poyraz başkanlığında

211 milyon 502 bin 
YTL’ye çıkmıştır. 
Yani 2004 yılında 
bir firma ortalama 
67,4 bin YTL ile 
kurulurken 2005 
yılında ortalama 
sermaye 105 bin 
YTL’ye çıkmıştır" 
değerlendirmesinde 
bulunuldu.
İNŞAAT VE YAPI 
SEKTÖRÜ İLK 
SIRADA
Bu yılın 9 ayında yeni 
kurulan firmaların 
sektörel dağılımları 
incelendiğinde ise, 
ilginin inşaat sek
törüne odaklandığını 
görüyoruz. 2005 
yılının 9 ayında 438 
inşaat firması kurul
muş bulunuyor.
BTSO tarafından açık
lanan yeni kurulan- 
kapanan firma istatis
tiklerine göre, bu yılın 
9 ayında kurulan 2013 
yeni firmanın 1057’si 
limited şirket 
statüsünde. Yeni 
kqrulan limited şirket
lerin toplam içindeki 
payı yüzde 52,5’i 

şu isimlerden 
oluşuyor.
Başkan:
Hüseyin Poyraz.
Üyeler:
Neşat Muratoğlu, 
Mustafa 

buluyor. İlk 9 ayda 
yeni kurulan fir
maların statüleri 
incelendiğinde, 1057 
limited şirket, 743 
şahıs firması, 115 
anonim şirket, 92 
kooperatif, 1 
kollektif şirket ve 
5 kamu
firması kuruldu. 
SERMAYELERDE 
TEKSTİL İLK SIRADA 
Bu yılın ilk 9 ayında 
açılan firmaların 
toplam sermayeleri 
211 milyon 502 bin 
YTL’ye ulaştı. Açılan 
firmaların sermayeler
ine göre sektörel 
dağılımları ince
lendiğinde tekstil ve 
konfeksiyon firmaları 
ilk sırada yer alıyor. 
9 ayda yeni kurulan 
tekstil ve konfeksiyon 
sektöründeki fir
maların toplam ser
mayeleri 29 milyon 
942 bin YTL değere 
ulaşırken, bunu 19 
milyon 594 bin YTL’lik 
toplam sermaye ile 
gıda tarım ve hay
vancılık firmaları, 17

Kabasakal, 
Bedir Güreşçi, 
Mete Erdener, 
Sefahattin Yakut. 
Taner Özlü, Onur 
Kara, Sezgin Mutlu 
ve Hakkı Kanya.

milyon 271 bin YTL’lik 
sermaye ile inşaat ve 
yapı sektörü, toplam 
12 milyon 139 bin 
YTL sermaye ile 
otomotiv ana ve yan 
sanayii firmaları 
ve 9 milyon 418 bin 
YTL’lik toplam 
sermaye ile de 
makine-metal 
firmaları izliyor.
ŞAHIS FİRMALARI 
KAPANIYOR 
BTSO tarafından 
açıklanan istatistik
lere göre bu yılın 9 
ayında kapanan 
371 firmanın yüzde 
43,4’ünü şahıs 
firmaları oluşturuyor. 
Bu dönemde 161 
şahıs firması, 
132 limited şirket, 
49 anonim şirket, 
28 kooperatif 

ve 1 de kollektif 
şirket kapandı. 
BTSO’nun verileri, 
kapanan firmaların 
ortalama ömürlerinin 
de bu yılın ilk 
9 ayında ortalama 9 
yıl 7 ay olduğunu 
ortaya koyuyor.

Yağışlı havalarda 
çarşı esnafının 
dükkanlarında 
zarar gördüğü 
katlı otopark'ın 
çatısında su 
izolasyon çalışması 
yapılacak.
Toplam 2594 
metrekare alan 
üzerinde yapılacak 
yalıtım çalışması ile 
yağmur sularının.alt 
katlara akması 
önlenecek. 18 Ekim 
2005 Salı günü
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EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama 
Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa 
Dükkan, Arsa, Arazî 
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

SATILIK DÜKKAN
MANASTIR 

KARAYOLCULAR 
SİTESİNDE BOŞ 

DÜKKAN SAHİBİNDEN 
SATILIKTIR 

0.505.337 98 10

Trafik, Kasko Dask, Sağlık ve i 
Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır. S 

erı/rn oînnnTAŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Gemlik belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
İhale Odası’nda 
yapılacak Teras Katı 
Su İzolasyon İhalesi
ni alan firma tebliğ 
tarihinin ardından
30 içinde çalışmayı 

bitirecek. Geçtiğimiz 
kış aylarında 
otopark altındaki 
pasaja taşınan esnaf 
yağan yağmurlar 
nedeniyle dükkan
larında zarar görerek 
tepki göstermişlerdi.
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Bursa;da dogalgaz patlaması dehşeti
Bursa'da doğalgaz sızıntısından meydana gelen patlamada, 3 ev, 2 dükkan ve 2 araç yanarken, 

büyük bir şans eseri kısa sürede tahliye edilen evlerde can kaybı yaşanmadı.

Derneklerin 
dikkatine!

Tuna Mahallesi Gürdal 
Sokak alev topuna 
dönerken, itfaiye ekip
leri, kazı çalışmaları 
sebebiyle yangına 
müdahale etmekte 
güçlük yaşadı.
Yangın^ önceki gece 
saat 22 sıralarında 
merkez Osmangazi 
İlçesi'ne bağlı Tuna 
Mahallesi Gürdal 
Sokak'ta meydana 
geldi. BUSKİ ekip
lerinin alt yapı çalış
ması yaptığı sokakta 
gündüz saatlerinde 
doğalgaz hattının 
kepçe darbesi ile zarar 
görmesi sebebiyle gaz 
sızıntısı meydana 
geldi. Akşam saat
lerinde ise yoğunlaşan 
gaz, Gürdal Sokak'ın 
Deniz Caddesi ile 
kesiştiği noktada 
henüz tespit edile
meyen bir sebeple 

patlayarak yanmaya 
başladı. Sokağın 
ortasındaki doğalgaz 
hattı alev topuna 
dönüştü. Bu sırada 
sokakta park halinde 
bulunan 2 araç alev 
aldı. Alevlerin evlere 
sirayet etmeye başla
ması ile polis ekipleri 
konutları kısa sürede 
tahliye etti. Necati 
Bereket'e ait 2 dükkan 
ve 1 ev ile sahibi belir
lenemeyen 2 katlı bir 
ev kül oldu. BOTAŞ ve 
itfaiye ekipleri kısa 
sürede köpükle müda
hale edip hattı kapattı. 
Ancak sokağın kazı 
çalışmaları sebebiyle 
kapalı olması müdaha
leyi güçleştirdi. 
Bu sırada 2 dükkan 
yanarken etraftaki 3 
işyeri de camları 
kırılarak zarar gördü. 
Tuna Mahallesi'nde

bir grup vatandaş, 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
müteahhitleri denetle
meyerek görevini yap
madığını öne sürdü. 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'i bölg
eye çağırıp inceleme 
yapmasını ve müteah
hitlerin çalışmasını 
kontrol etmesini 
isteyen vatandaşlar, 
yangında bu kontrol
süzlüğün büyük payı 

olduğunu ileri sürdü. 
Tepkili kalabalığı 
dağıtmak için Bursa 
Polisi bölgeye çevik 
kuvvet ekibi gönderdi. 
Mahalle sakinleri, 
basın mensuplarına 
Bursagaz'ın 
sokakta kazı yapıla
mayacağını belirten 
tabelasını göstererek, 
belediye müteahhit
lerinin ikazları da 
dikkate alma dığını 
iddia etti. BHA

Dernekler, ekim ayı 
başından itibaren, 
daha önce mal 
müdürlüklüklerine 
onaylattıkları makbuz 
lan kullanamayacak. 
Dernekler İl Müdürü 
Osman Dilmen, 5253 
sayılı Dernekler 
Kanunu uyarınca, 
1 Ekim 2005 tarihin
den itibaren 
derneklerin Mal 
Müdürlüğü'ne onaylat
tıkları eski makbuz 
koçanlarını kullana
mayacaklarını söyledi. 
Derneklerin yönetim 
kurullarında karar 
alarak istedikleri mat
baalarda yeni makbuz 
başarabileceklerini 
belirten Dikmen, eski 
makbuzların da iptal 
edilerek 5 yıl saklan
ması gerektiğini bildir
di. Derneklerin yönet
melikte belirtilen 
örneğe uygun makbu
zları, istedikleri mat
baaya bastırarak kul
lanabileceklerini 
belirten Dikmen, 
matbaaların bunu 

müdürlüğe bir yazıyla 
bildireceklerini 
vurguladı. Dikmen, 
yine "Alındı Belgesi 
Kayıt Defteri"nde de 
değişiklik yapılması 
nedeniyle eski defter 
yerine yeni bir defter 
alınarak kullanıla
cağını anlattı.
"Evrak Kayıt Defteri" 
ve "Demirbaş Defteri" 
uygulamasının 
yeniden getirildiğini 
de hatırlatan Dikmen, 
2 yıl öncesine kadar 
kullanılan bu 
defterlerin yenisinin 
alınarak, onaylatıldık
tan sonra kullanıla
bileceğini söyledi. 
Dikmen, eski 
defterlerin ise asla 
kullanılmaması 
gerektiğini vurguladı. 
Onay işlemlerinin 
müdürlükte ücretsiz 
yapıldığına da işaret 
eden Dikmen, yönet
meliğe uymayanlara 
para ve idari ceza 
verilebileceği 
konusunda uyarıda 
bulundu. BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

'' ' - , TAKVİMLCR & MASA TAKVİMLCRİ & GCMİCİ TAKVİMLCR & 
AJANDALAR 6t KALCMLİK& KÜLLÜKLCR& ANAHTARLIKLAR V€ 
H€DİY€LİK €ŞYfl Ç€ŞİTL€RİMİZİ GÖRM€D€N KARAR V€RM€VİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32YIIUK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEVİZ
__________________

Körfez Ofset
matbaacilik-yayincilik-reklamcilik

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı İM o : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Avrupa Türkiye’den ithalatı durdurdu
AB Komisyonu, 
Manyas'ta ölümcül kuş 
gribi vakası görülmesi 
üzerine Türkiye'den 
kümes hayvanı itha
latını durdurdu.
Avrupa Komisyonu 
tarafından yapılan 
açıklamada, yasağın 
dünden itibaren geçer
li olacağı bildirildi.
UKRAYNA DA 
TÜRKİYE VE 
ROMANYA'DAN 
KÜMES HAYVANI 
ALİMİNİ YASAKLADI 
Ukrayna'nın, Türkiye 
ve Romanya'dan 
kümes hayvanı alimini 
yasakladığı bildirildi. 
Ukrayna Veterinerlik 

Dairesi'nden yapılan 
açıklamada, yetkililerin 
durumu izlediği, 
Türkiye ve 
Romanya'dan kümes 
hayvanı ithalini dur
durduğu belirtildi.

Açıklamada, konuya 
ilişkin ayrıntılı 
bilgi verilmedi.
Ukrayna, daha önce de 
kuş gribi salgınları 
nedeniyle Rusya, 
Kazakistan, Güney 
Kore ve Japonya'dan 
kümes hayvanı ahmını 
yasaklamıştı.
Bu arada, 
Bulgaristan'ın da 
Türkiye ve 
Romanya'dan kümes 

hayvanı ve beyaz et 
ithalatını yasaklamaya 
hazırlandığı öğrenildi. 
ULUSAL ACİL EYLEM 
PLANI 
UYGULANACAK 
Türkiye'de ilk defa 
Balıkesir'in Manyas 
İlçesi'nde görülen kuş 
gribi vakasıyla ilgili 
olarak Ulusal Acil 
Eylem Planı gereği 
bölgede uygulanan 
karantinanın hastalık 

tamamen sona erin 
ceye kadar devam 
edeceği bildirildi. 
Balıkesir Valiliği'nden 
yapılan açıklamada, 
Ulusal Acil Eylem 
Planı gereği alınan 
tedbirlere herkesin 
uyması ve görevlilere 
yardımcı olması isten
di. Dün Manyas İlçe- 
si'ne giderek buradaki 
çalışmaları yerinde 
inceleyen Balıkesir 
Vali Vekili Halil Yavuz 
Kaya, Mihrak bölgesin
deki kanatlı hayvan 
itlaflarına devam edile
ceğini, itlaf bitiminden 
itibaren bölgenin 
ilaçlama makineleri ile 
tamamen dezenfekte 
edileceğini söyledi. 
Kaya, serbest yetiştiri
cilerin ve ilgililerin bil
gisi dışında ölü kanatlı 
olabileceği ihtimali 
üzerine bölgenin bir. 

defa daha taranmasına 
karar verildiğini açık
ladı. Ayrıca, yapılan 
çalışmalara ek olarak 
Tarım İl Müdürlüğü 
elemanlarına ekip 
takviyesi yapılacağı, 
yine Ulusal Acil Eylem 
Planı uygulamalarına 
aynen devam edile
ceği kaydedildi. 
Öte yandan, Sağlık 

Bakanlığı Bulaşıcı 
Hastalıklar Daire 
Başkanlığı yetk
ililerinin, il sağlık ve 
tarım müdürlükleri 
personeli ve sektör 
temsilcileriyle toplan
tılar yaptığı belirtildi. 
Karantina altındaki 
bölgede gerçekleşen 
toplantılarda, bölge 
halkının ve üreticilerin 
bilinçlendirilmesi, 
günlük hastalık takibi, 
Mihrak bölgesindeki 
açık serbest yetiştirici

leri ve çalışanlarının 
aşılanması, şüpheli 
hastaların takibi, 
ilaç tedavisi yapılanlar
la yapılacakların 
tespiti ve yön
lendirilmeleri konu
larının görüşüldüğü 
öğrenildi.

Basit yöntemlerle enerji tasarrufu yapın
Uzmanlar, Türkiye'nin 
enerji sıkıntısı 
yaşadığı ve elektrik 
kesintisinin 
başlatıldığı bugün
lerde, evlerde bazı 
kurallara uyulması 
halinde hem enerji 
tasarrufuna katkıda 
bulunulabileceği, hem 
de aşırı tüketimden 
kaynaklanan masrafın 
azaltılabileceğini 
belirtti.
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma ve Geliştirme 
Daire Başkanlığı 
tarafından hazırlanan 
"Evinizde yüzde 50 
daha az enerji tüket
mek ister misiniz?" 
başlıklı kitapçıkta, fırın 
ve ocak, ısıtıcılar, 
aydınlatma, su' 
ısıtıcıları, bulaşık ve 
çamaşır makineleriyle 
buzdolabı ve derin 
dondurucuların kul
lanımında, enerji tasar
rufu için neler 
yapılması gerektiği 
anlatılıyor.
"Tencere, tava ve çay
danlık tabanını aşan 
her alev enerji israfıdır. 
Mümkünse yiyecekleri 
mikrodalga fırınlarda 
pişiriniz. Aynı miktar 
yiyeceği pişirmek için 
mikrodalga fırın, klasik 
fırına göre yüzde 66 
daha az enerji tüketir.

Tencere ve tepsinizin 
kapakları sıkıca kapalı 
ise pişirme tamamlan
madan 2-3 dakika 
önce fırın ve ocağınızı 
kapatabilirsiniz. Yemek 
pişerken fırın kapağını 
gerekmediği sürece 
açmayınız. Her kapak 
açılışında sıcaklık 
25-30 derece düşer. 
Kapaksız kapta yemek 
pişirirken 3 kat daha 
fazla enerji tüketmek 
gerekir.'* 
SEBZELİ YEMEĞİ 
PİŞİRİRKEN AZ SU 
KULLANILMALI 
Enerji tasarrufu için, 
fırın çalıştırıldığında 
2-3 tür yemeğin aynı 
anda pişirilmesi 
tavsiye ediliyor. Isının 
ve nemin tencere veya 
tepsi içinde tutulması 
için kapakların hava 
sızdırmaması gerek
tiğine işaret edilen 
kitapçıkta, bu durum 
yemeğin hızlı pişme
sine neden olacağı 
anlatılıyor. Kitapçıkta, 
mikrodalga fırınlarda 
suyun hemen kaynata
bileceği ifade edilerek 
şu önerilere yer 
veriliyor: 
"Mikrodalgada ısıt
tığınız su ile çay ve 
çorbanızı pişirebilir, 
böylece hem enerjiden 
hem de zamandan 
tasarruf edebilirsiniz.

Fırınları odanızı ısıt
mak için asla kullan
mayınız. Bu durum 
çok tehlikeli ve 
pahalıdır. Sebzeli 
yemeği pişirirken az 
miktarda su kullanınız. 
Yüksek sıcaklıkta 
pişirmeye başlayınız. 
Buhar çıkmaya 
başladıktan sonra 
düşük sıcaklıkta 
pişiriniz. Böylece yiye
cekler daha iyi ve hızlı 
pişer. Yüksek sıcaklık
ta pişirme işlemine 
devam etmek, besin 
maddesinin yok 
olmasına neden olur." 
Kitapçıkta, aydınlatma
da dikkat edilmesi 
gerekenler ise şöyle 
sıralandı: 
"Kompakt flüoresan 
lambalar, normal lam
balardan 5 kat daha az 
enerji tüketirler ve 10 
kat daha uzun ömür
lüdürler. Standart lam
baların ömrü 750-900 
saat iken kompakt 
flüoresan lambaların 
ömrü 10 bin saattir. 
Enerji koruyucu lam
balar satın alarak, 
aydınlatma maliyetini 
yüzde 75 azalta
bilirsiniz. Normal lam
balar enerjinin önemli 
miktarını aydınlatmada 
değil, ısınmada kul
lanır. Daha büyük lam
balar, daha fazla enerji

üretmezler. Odadan 
ayrıldığınız zaman 
lambaları kapatınız. 
Lambaların daha iyi 
çalışması için kuru 
bezle temizleyiniz. 
Kirli ve tozlu lambalar, 
yüzde 25 daha fazla 
enerji tüketir. Bulanık 
görünüşlü kompakt 
flüoresari lambalar 
kesinlikle kullan
mayınız." 
RADYATÖRLERİN 
ÖNÜNE EŞYA 
KOYMAYİN
Isıtıcılara ilişkin de şu 

önerilerde bulunuldu: 
"Oturma oçlasının 
sıcaklığının 20 derece
den fazla olmasına 
müsaade etmeyiniz. 
Odada 1 derecelik 
sıcaklık düşürme, 
yüzde 5'lik yakıt tasar
rufuna neden olur. 
Hafta sonları veya 
tatil günleri evinizden 
ayrılıyorsanız, 
ısıtıcınızın veya rad 
yatörünüzün vanasını 
kapatınız. Boş daireyi 
ısıtmak israftır.

Isıtıcınızın veya rad 
yatörlerinizin önüne 
kesinlikle eşya koy
mayınız. Sıcak hava 
hareketini önle
meyiniz. Aksi durumda 
ısınmak için daha fazla 
enerji harcarsınız. 
Pencerelerinizden 
güneş çekildiği zaman, 
ısının kaçmasını önle
mek için perdelerinizi 
kapatınız. Kapalı 
ve uygun perdeler, 
pencerelerden ısı 
kaybını yüzde 25 
oranında önler.
Kış aylarında pençe 
reye güneş ışınları 
değdiği zaman 
perdeleri açınız, bu 
durum evinizin ısın
masına yardımcı olur. 
Kışın radyatörün üzer
ine mermer ve çamaşır 
gibi herhangi bir 
malzeme koymayınız. 
Üzerinde çamaşır 
kurutmayınız.
Radyatörlerinizin 
arkasına yansıtıcı 
koyunuz. Böylece 
radyatör başına yılda 
6 dolar kazanırsınız. 
Alüminyum kaplı 
yalıtım levhasıyla 
bunu sağlamanız 
mümkündür. Banyo 
yapmak yerine duş 
alınız. Böylece daha az 
su kullanırsınız. Su 
ısıtıcınızın termostatını 
maksimum 50 derec

eye ayarlayınız. Bu 
sıcaklık banyo ve 
mutfaktaki işler için 
uygundur." 
ÇAMAŞIR 
MAKİNESİNİ TAM 
DOLUYKEN 
ÇALIŞTIRIN 
Bulaşıkların makineye 

konulmadan önce 
soğuk suyla çalkalan
ması gerektiği belir
tilen kitapçıkta, 
bulaşık ve çamaşır 
makinelerinin kul
lanımına ilişkin 
öneriler ise şöyle: 
"Makineyi yarı dolu 
veya aşırı dolu 
şekilde kesinlikle 
çalıştırmayınız. Yaz 
aylarında ısı ve nemi 
azaltmak için sabah 
veya akşam saat
lerinde yıkama yapınız. 
Bulaşıklar için maksi
mum 60 derece su 
sıcaklığı yeterlidir. 
Makine çalışırken 
mümkünse banyo ve 
mutfakta aşırı su 
kullanmayınız. 
Çamaşır makinelerini 
tam doluyken 
çalıştırınız.
Çamaşırları yıkarken 
sıcak su yerine ılık su 
kullanınız. Elektrik 
enerjisinin yüzde 9O'ı 
suyu ısıtmada har
canır. 30-40 derece su 
sıcaklığı, çamaşır için 
en uygun sıcaklıktır.



Sayfa 8
11 Ekim 2005 Sah

İHALE İLANI 
GEMLİK BELEDİYESİ

GEMLİK İLÇESİ KATLI OTOPARK TERAS KATI SU İZOLASYONU YAPIM İNŞAATI İŞİ açık ihale
usülü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası
1- İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı
b) Yapılacağı yer

: 2005/155109

: GEMLİK BELEDİYESİ GEMLİK / BURSA
: 0 224 513 45 21 / 27 ve 0 224 513 45 28
: gemlikbel@ttnet.net.tr

: 2594 m2 TERAS YALITIMI YAPIM İNŞAATI
: Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi’ndeki 
Gemlik Belediyesi Katlı Otoparkı

Hava yağışı 
etkili olacak

c) İşe başlama tarihi Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden 
itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve saati

: Yer tesliminden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.

: Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Odası 
: 18/10/2005 Salı saat: 10.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elek

tronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alın

mış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gös
terir belge.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 
tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile 

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahnütname.

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka bir tüzel 
kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler :
4.2.1. Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini 
ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerih taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin 

en az % 70’u (yüzde yetmiş) oranında gerçekleştirdiği veya % 50 si (yüzde elli) oranında dene
tlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 
deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 70 (yüzde yetmiş) oranından az olmamak üzere tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
Teknik personel listesi
1 adet şantiye şefi olarak mühendis veya mimar
1 adet inşaat kalfası
yeterli sayıda işçi
4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
a-1 adet kamyon
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak beton ve betonarme işler, inşaat ve yalıtım
İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlk bölümleri; inşaat 

mühendisi ve mimardır.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygu

lanmayacaktır.
6. İhale dokümanı Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50 YTL / 

milyon TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Gemlik belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne verilebileceği gibi, 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üze 
rine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9. İstekliler teklif edilen bedelinh % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (atmış) takvim günü 
olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. B- 4664

ABONE OLDUNUZ MU?

Batı ve kuzey 
bölgelerde yağış 
bekleniyor.
İstanbul önümüzdeki 
üç günde aralıklarla 
yağış alacak.
Antalya bugün ve 
çarşamba günü, 
Ankara ise çarşamba 
ve perşembe günleri 
sağanak yağış 
altında.
Hava sıcaklığı yağış 
alan yerlerde 
değişmiyor, doğu 
kesimlerde biraz 
artacak. En düşük 
gündüz hava sıcak
lıkları İstanbul'da 17, 
Ankara'da 19, 
İzmir'de 22, Adana'da 
30, Antalya'da 24, 
Erzurum'da 21 
derece olacak.

Bugün Marmara, 
Orta ve Batı 
Karadeniz ile Güney 
Ege ve Batı Akdeniz 
yağış alacak. Poyraz 
Marmara ve Ege'de 
şiddetli esiyor. 
ÇARŞAMBA günü 
Marmara'nın doğusu, 
Batı Karadeniz, 
Karadeniz'in kıyı 
şeridi, İç Ege ve Batı 
Akdeniz'de yağışlar 
devam edecek.
Marmara'daki 
yağışlar kısa süreli 
olacak.
PERŞEMBE günü ise 
Orta ve Batı 
Karadeniz, 
Doğu Karadeniz'in 
kıyısı ve Ankara 
çevresi yağış altında.

Nobel Ekonomi 
ödülü sahibini 

buldu
Nobel 2005 Ekonomi ABD'li iki bilim
Ödülü'nü almaya 
biri İsrail kökenli 2 
Amerikan vatandaşı 
hak kazandı.
Nobel jürisinden 
yapılan açıklamada 
çatışma ve işbirliğini 
oyun teorisi ile açık
layan çalışmaları 
sebebiyle İsrail 
kökenli İsrail-ABD 
vatandaşı Robert J. 
Aumann ve ABD 
vatandaşı Thomas C. 
Schelling'in ödüle 
layık görüldükleri 
belirtilerek, "Çalış
malarıyla sosyal 
bilimleri ekonominin 
sınırlarının çok 
ötesine taşıdılar" 
denildi.

adamının çalışmaları 
ile sosyal kuru
luşların oluşumunda
ki tartışmayı şekil
lendirmeye devam 
ettikleri belirtildi. Her 
iki bilim adamı 
toplam 10 milyon 
kronor(1.1 milyon 
euro, 1.3 milyon 
dolar) tutarındaki 
ödülü paylaşacak. 
Nobel ödülleri İsveçli 
kimyacı Alfred 
Nobel'in ölüm 
yıldönümü olan 10 
Aralık'ta Stockholm 
ve Oslo'da yapılacak 
resmi törenlerle 
sahiplerine verilecek. 
Alfred Nobel, 1896'da 
ölmüştü.

mailto:gemlikbel@ttnet.net.tr
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Yoksulluk sınırı
5« YTL

Sezer’e 
AB brifingi 

verildi

Seçim 2007 
sonbaharında

Türkiye Kamu-Sen 
tarafından hazır* 
lanan asgari geçim 
endeksine göre, 
yoksulluk sınırı 
914.25 YTL, 4 kişilik 
bir ailenin asgari 
geçim sınırı da bin 
832 YTL olarak 
belirlendi.
Türkiye Kamu- 
Sen'den yapılan 
açıklamaya göre, 
konfederasyonunun 

Eylül ayı asgari 
geçim endeksi 
sonuçları belirlendi. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nün Eylül 
ayı fiyatlarına göre 
yapılan araştırmaya 
göre, 4 kişilik ailenin 
ortalama gıda ve 
barınma harcamaları 
da 666 YTL 76 Ykr 
(660 milyon 760 bin 
lira) olarak tahmin 
edildi.

Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül ile Devlet 
Bakanı ve 
Başmüzakereci 
Ali Babacan, AB 
süreciyle ilgili 
olarak 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'e brifing 
verdi.
Çankaya Köşkü'nde 
basına kapalı olarak 
dün verilen 
brifing yaklaşık 1 
saat sürdü.
Gül ve Babacan, 
dün akşam da AB ile 
başlanan müzakereler 
çerçevesinde 
bakanlık ve kamu 
kuruluşları 
yetkilileriyle Yeni 
Başbakanhk'ta bir 
araya gelerek, 
müzakere sürecinin 
işleyişi, tarama

süreci, müzakere 
heyeti gibi 
konuların teknik 
boyutları 
hakkında görüş 
alışverişinde 
bulunmuştu.
Başmüzakereci 
Babacan'ın
12 Ekim Çarşamba 
günü de basın 
toplantısı düzenle 
yerek, müzakerelere 
ilişkin kamuoyuna 
bilgi vermesi bek
leniyor.

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
genel seçimin 2007 
sonbaharında 
yapılacağını söyledi. 
Erdoğan, AK Parti 
Siirt II Başkanlığı'nın 
öğretmenevinde 
verdiği iftar 
yemeğinde yaptığı 
konuşmada, 
Türkiye'nin mese
lelerini bir bütünlük 
içerisinde ele aldık
larını ve bir bir 
çözdüklerini kaydetti. 
Hayallerin artık 
gerçek olduğunu 
ifade eden Erdoğan, 
şunları söyledi: 
'Aç tavuk kendini 
buğday ambarında 
zannedermiş. Bazıları 
zaman zaman 
'2006'nın sonbaharın
da seçim var, seçime 
gitmek zorundalar' 

diyorlar. Bunlar avara 
kasnak gibi döner 
dururlar. Siz böyle 
şeylere kafanızı tak
mayın. Biz yolumuza 
devam ediyoruz.
İçeride ve dışarıda bu 
devam edecek. Öyle 
seçim meçim yok. 
Halkımız bize 5 yıl 
görev verdi. Halkımız 
bize bu süreyi ver
miştir, biz bunu 
görmezlikten gelirsek 
biz sandığa gittiğimiz 
zaman bize ne der 
biliyor musun? (Ben 
sana görev verdim, 
bitap düştün. Ondan 
sonra da bırakıp 
kaçtın) der. Biz, bu 
5 yılık süreyi, bugüne 
kadar yakaladığımız 
performansla aynen 
sürdüreceğiz. Seçim 
2007 sonbaharında 
yapılacak.”

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus

(ISISAN)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 
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Türkiye’ye 
‘Şok’ suçlama YÖK’te ‘Türk modeli'

İngiltere’nin önde 
gelen gazetelerinden 
Guardian, Türkiye’yi 
ziyaret eden Avrupa 
Parlamentosu 
heyetinin Türkiye’de 
"şok edici işkence ve 
cinayetlerle 
karşılaştıklarını" 
belirtti. İşte şok 
suçlamalar 
Türkiye’yi ziyaret 
eden Avrupa 
Parlamentosu heyeti, 
Türkiye’de "şok 
edici" işkenceler 
olduğunu savundu. 
Heyet üyelerinden 
Richard Hovvitt, 
"Güvenilir kaynaklar
dan aldıkları bilgilere 
göre" askerlerin, 
"Kürt ayrılıkçıların ve 
sempatizanlarının 
kulaklarını kestikleri
ni ve gözlerini oyduk
larını” iddia etti. 
Heyetin sunduğu 
raporun Türkiye’nin 
müzakere sürecinde

I gözönüne alınacağı 
bildirildi.
İngiltere’nin önde 
gelen gazetelerinden 
Guardian, Türkiye’yi 
ziyaret eden Avrupa 
Parlamentosu 
heyetinin Türkiye’de 
"şok edici işkence ve 
cinayetlerle 
karşılaştıklarım” 
belirtti.
Heyet üyelerinden 
Richard Howitt, 
gazeteye yaptığı 
açıklamada,

"Duyduklarımız 
şok ediciydi. Kürt 
ayrılıkçı ya da sem
patizan olduğu 
düşünülen insanların 
Türk askerlerince 
kulaklarının kesildiği 
ve gözlerinin oyul- 
duğuna dair kayıtlar 
vardı. Bunları duy
gusal olarak etkilen
meden dinleye
mezsiniz" dedi. 
Guardian’ın 
haberinde, heyetin 
bulgularının, "kadın
lara karşı uygulanan 
şiddet ve güvenlik 
güçleri tarafından 
yerinden sökülen 
vücut organları ile 
birlikte” Türkiye’nin 
üyelik müzakereleri 
sürecinde ele alı
nacağı ifade edildi. 
Haberde, heyetin 
Güneydoğu’ya yap
tıkları ziyarette 
güvenlik güçlerinin 
"eski kötü günlerden 
kalma taktikleri uygu
ladıklarının doğru

landığı" belirtildi. 
İstatistiklere göre 
Türkiye’deki işkence 
vakalarının bir önceki 
yıla göre yüzde 
13’lük bir gerileme 
kaydettiği belirtilen 
haberde, "Ayrım 
yapılmadan ateş 
edilme, yargısız infa
zlar, tutklamalar, 
akşamları maskeli 
kişilerce ev baskın
larının tekrar 
başladığı" ifade 
edildi.

Kaynaklarının çok 
güvenilir olduğunu 
belirten Hovvitt, 
benzer ifadelerin 
farklı gruplarla 
yapılan görüşmel
erde de dile getir
ildiğini belirtti. Aynı 
zamanda bir İngiliz 
milletvekili olan 
Richard Hovvitt, 
"Yapılan konuşmalar, 
iddiaların doğruluğu 
konusunda hiçbir 
şüphe bırakmadı” 
dedi.

Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) 
Başkanı Prof. Dr. 
Erdoğan Teziç, yük
seköğretimde Türk 
modelini ortaya 
koymanın 
zamanının geldiğini 
söyledi. Teziç, 
müzakere ekibini 
oluşturmak için
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdullah Gül'den 
süre istedi.
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Gül, YÖK Başkanı 
Teziç'i Başbakanlık 
merkez binada kabul 
etti. Bakanlar Kurulu 
toplantısının devam 
ettiği sırada gerçek
leşen görüşme yak
laşık 30 dakika 
sürdü. Görüşmede 
Avrupa Birliği (AB) 
ile yürütülecek 
müzakerelerde ilk 
başlık olan 'Bilim ve 
Araştırma' başlığında 

yürütülecek çalış
malar ve müzakere 
ekibinin oluşturul
ması ile ilgili süreç 
değerlendirildi.
YÖK Başkanı Teziç, 
görüşme sonrası 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Bilim ve 
Araştırma başlığı ile 
ilgili müzakerelere 
YÖK'ün de katıla
cağına işaret ederek, 
Bakan Gül'den müza
kerelere katılacak 
YÖK ekibinin oluştu

rulması konusunda 
süre istediğini ifade 
etti. Bilim ve 
Araştırma başlığının, 
çok büyük sorun 
yaratmadan aşılacak 
bir süreç olduğuna 
inandığını kaydeden 
Teziç, bu başlığın en 
kolay başlık 
olduğunu ifade etti. 
YÖK olarak AB ile 
müzakere sürecini 
düşünmeden zaten 
böyle bir çalışma 
başlattıklarını anla
tan Teziç, bu çalış
manın, YÖK'ü 
masaya yatıracak bir 
çalışma olduğunu 
dile getirdi. Bu çalış
ma ile YÖK'ün 
yeniden yapılandırıl
masından önce 
fotoğrafının çekile
ceğini kaydeden 
Teziç, bu kapsamda 
da iki önemli toplantı 
düzenleyeceklerini 
söyledi. Kasım ayı 
içinde bir ulus
lararası toplantı 
yapacaklarını ve 
toplantıya konuyla 
ilgili akademisyen
lerin yanı sıra 10

[yabancı uzmanın 
katılacağını açık
layan Teziç, bu 

| toplantıda siyasetçi
lerin bulunmaya
cağını belirtti. Teziç, 
Şubat ayında ise 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in başkanlığın
da bir toplantı yapıla
cağını, bu toplantının 
rektörlerle sınırlı ola
cağını ifade etti. 
Toplantıda, 
Türkiye'nin bilim 
politikasının ele alı
nacağını anlatan 
Teziç, "Bütün bu 
süreç, eğer yapılırsa, 
ilerideki yasal 
düzenlemelerin 
çerçevesini oluştur
mayı amaçlıyor. 
Türkiye modeli ne 
olmalı, bunu ortaya 
koymanın zamanı 
geldi” şeklinde 
konuştu. Teziç, 
yürüttükleri çalış
manın Milli Eğitim 
Bakanlığı ile ortak 
yapılan bir çalışma 
olmadığını belirterek, 
"Biz kendi çalışma 
mızı yapıyoruz” dedi.

Papadopulos’tan açıklama
Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi Lideri Tasos 
Papadopulos, 
Güzelyurt kökenli 
Rumların önceki gün 
yaptıkları 
'anti işgal' etkinliğine 
gönderdiği mesajda, 
Türkiye'nin üyelik 
müzakerelerinin 
AB ve sözde
Kıbrıs Cumhuriyeti'ne 
karşı taahhüt ve 
mükellefiyetlerle dolu 
olduğunu ve AB'ye 
üyelikleri dolayısıyla 
müzakere konum
larının şimdi daha 
güçlü olduğunu 

iddia etti. 
"Müzakere konum
larının şimdi daha 
güçlü olduğunu, 
AB üyeliklerinin 
mücadelelerine yeni 
adımlar, yeni 
mücadele burçları 
sunduğunu" kayde
den Papadopulos, 
"Türk askeri ve 
Türkiye kökenli
KKTC vatandaşları 
adadan ayrıldığı; 
vatan ve halk güven
lik ve barış koşulları 
altında yeniden bir
leştiği zaman adaletin 
tecelli edeceğini ve 

hayal ettikleri 
çözümün bu 
olduğunu, böyle bir 
çözüme hizmet etmek 
için yola çıktıklarını, 
tutarlılıkla, talepkar 
bir şekilde, yan 
çizmeden buna 
hizmet edeceklerini" 
öne sürdü. 
Papadopulos, bir 
heyeti kabulü sırasın
da yaptığı açıklamada 
ise, Avrupa 
Parlamentosu 
Başkanı Josep 
Borrell'in, Kıbrıs 
sorunu hakkında 
tam bilgili 

olmadığını iddia 
ederek, 
"Kıbrıs Rum tarafının 
Annan Plam'nda iste
diği değişikliklerle 
ilgili tutumunu 
netleştirmek 
için BM'ye 
sunduğumuz bel
geleri kendisine 
sunduğumuzda 
Borrell hayretler 
içerisinde kaldı" 
dedi.
Annan Planı'nın 
müzakere masasın
dan uzaklaştırıl
masının söz konusu 
olmadığını kaydeden

Papadopulos, 
'Gizli diplomasi döne
mi mi başladı?' 
sorusuna, "Böyle bir 
şey yoktur. Bunu kim 
söylüyor?

Gazetelerde öyle 
okuyoruz.
Sizler benden 
daha fazla şey mİ 
biliyorsunuz?" 
yanıtını verdi.
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Ozdemir’in sözleri kavga çıkaracak
Fenerbahçe İkinci 
Başkanı Nihat 
Özdemir, Ergun 
Gürsoy’un 
"Fenerbahçe 
başarılarıyla sinirler
imizi bozuyor" 
demecini yorumladı. 
Özdemir, 
"Galatasaray bizi 
örnek almalı" dedi. 
Fenerbahçe İkinci 
Başkanı Nihat 
Özdemir son günlerde 
sarı lacivertli kulüp ile 
ilgili yapılan olumsuz 
haberlere tepki göster
di. Ne Daum’un ne de 
Alex’in bir yere 
gideceğini söyleyen 
Özdemir, Galatasaray 
İkinci Başkanı 
Gürsoy’un 
“Fenerbahçe 
başarılarıyla sinirimizi 
bozuyor" demeciyle 
ilgisi ise “Onlar da bizi 
örnek almalı" 
yorumunu yaptı. 
Fenerbahçe İkinci 
Başkanı Nihat 
Özdemir, yaptığı 
açıklamada 
Fenerbahçe’nin her 
alanda başarılı 
olduğunu ve bunun 
belli bir kesim tarafın
dan kıskanıldığını 
savunarak, “Hergün 
kulüp hakkında yalan 
yanlış haberler çıkıyor. 
Ben size son günlerde

Efes Pilsen tur atladı
Basketbol Türkiye 
Kupası 1. Tur A Grubu 
maçında Efes Pilsen, 
İTÜ'yü 119-60 mağlup 
ederek bir üst tura 
yükseldi. Efes Pilsen, 
A Grubu'nda oynadığı 
3 maçı da kazandı. 
Karşılaşmanın en sko- 
rer ismi Efes 

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

çıkan haberlerin 
doğrusunu aktarayım. 
Geçen gün Alex’in 
Real Madrid’e gitmek 
istediğini yazdılar. 
Öncelikle buna değin
mek istiyorum. Alex’in 
Real Madrid’e gitmesi 
kesinlikle söz konusu 
değildir. Kendisini 
hiçbir yere bırakmaya
cağız. Bizimle 2007 
yılına kadar sözleşme
si bulunuyor. Bazıları 
Alex’in kafasını 
karıştırmak için böyle 
şeyler çıkarıyorlar. 
Ancak bunu başara
mayacaklar. Biz ken
disinden son derece 
memnunuz.
Kendisinin de burada 
çok mutlu olduğunu 
bizzat ben biliyorum. 
Daha önce de Anelka 
ile ilgli haberler 
yapıldı. Başka bir 
kulübe gidecek, mutlu 
değil diye. Bunların 
hepsi yalan. Şu anda 
Fenerbahçe uzun 
süredir daha önce hiç 
olmadığı kadar 
istikrarlı ve başarılı 
gidiyor. Büyük hede
flerimiz var. Son 
Türkiye - Almanya 
maçının ardından bu 
sefer de Daum’un 
2006’da Almanya’nın 
başına geçebileceğini 
yazdılar. Daha önce

Pilsen'den 21 sayıyla 
Anthony Granger 
olurken, İTÜ'den Evren 
ve Mert 18 sayı kay
detti.
SALON: Edirne Mimar 
Sinan
HAKEMLER: Ufuk 
Akyüz xx, Can 
Atsüren xx, Kaan

Barbarosca

Fas’a tatile gitti olay 
oldu. Fas’ı çalıştıra
cağını yazdılar.
Bunların hepsi altını 
çizerek söylüyorum 
uyduruk senaryolar. 
Bunların hiçbiri doğru 
değil. Daum ile 2 yıllık 
daha sözleşmemiz 
bulunuyor. İstikrar 
çok önemli ve tekrar 
söylüyorum biz ' 
istikrarlı bir şekilde 
devam edeceğiz" dedi. 
HABER YALANLA
MAKTAN YORULDUK 
Nihat Özdemir, ayrıca 
bugün bir gazetede 
çıkan yönetici Semih 
Özsoy’un Başkan Aziz 
Yıldırım ile tartıştığı ve 
bunun üzerine istifa 
edeceği yönünde 
çıkan haberlerin 
gerçeği yansıtmadığını 
ileri sürerek, “Bugün 
de böyle bir haber 
yazmışlar. Sorun var
mış gibi göstermek 
istiyorlar. Bu haberi de

Büyükçü xx 
EFES PİLSEN: Mutlu 
xxx 15, Barış xxx 14, 
Domercant xx 9, 
Prkacin xx 10, Cenk 
xxx 16, Mustafa xx 6, 
Alper x 3, Kerem xx 5, 
Granger xxx 21, Kaya 
xx 8, Popovic xx 12 
İTÜ: Mert xxx 18, 
İsmail x 2, Berkan x 4, 

bugün resmi internet 
sitemizde yalanladık. 
Artık haber yalanla
maktan yorulduk. Bu 
tür haberlerden büyük 
kulüpler sıkıntı çeki 
yorlar. Milan Başkanı 
Galliani bile aynı 
şeyden sıkıntılı.
Şampiyonlar Ligi maçı 
için Milano’da 
bulunurken kendisi ile 
bu konu üzerinde 
konuştuk. Onlar da 
yalan haberden bık
mışlar" dedi. 
GALATASARAY DA 
BİZİ ÖRNEK ALMALI 
Fenerbahçe İkinci 
Başkanı son olarak 
Ergun Gürsoy’un 
“Fenerbahçe 
başarılarıyla sinirler
imizi bozuyor" demeci 
ile ilgili ise “Ben bu 
konu hakkında pek 
bir şey söylemek 
istemiyorum. Yanlış 
anlaşılablir” şeklinde 
konuştu.

Göker x 2, İsmail 
Çevik x 4, Gökhan x, 
Eyüp xx 7, 
Enver xx 5,
Evren xxx 18 
1. PERİYOT: 30-7 
(Efes Pilsen Lehine) 
DEVRE: 65 - 26 (Efes 
Pilsen Lehine) 
3. PERİYOT: 91 - 41 
(Efes Pilsen Lehine)

Barbaros BALMUMCU

Ustanın kabahati 
müşteriye yüklenmez

Can Bartu’nun gazetesindeki eleştiri yazılarını 
okuyanlar çok iyi hatırlarlar ki, Sayın Daum için bu 
işi bilmiyorsun takıma yanlış taktik, yanlış diziliş 
yaptırıyorsun bu işi bırak diye çok yazdı.

Bugünkü Milli takımı çalıştıran Fatih Terim için 
Galatasaray’ı çalıştırırken aldığı eleştirilerden 
canına tak etmiş olmasından dolayı Galatasaray’ı 
bıraktı.

Beşiktaş’ı çalıştıran, beş sene üst üste Real 
Madrid’i şampiyon yapan, dünyanın en iyi 
hocaları arasında gösterilen İspanyol Hoca geçen 
sene Beşiktaş’ı bir devre çalıştıramadı.

Evet bende geçen sene hem yönetici, hemde 
Körfez Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptım ve yap
maya devam ediyorum.

Geçen sene sayın Kulüp Başkanı Coşkun Hoca 
ile birlikte bu işi siz yürüteceksiniz dediği halde, 
Coşkun Hoca’nın altında çalışan Hoca bir ara ben 
istifa ederim demesine rağmen suskunluğunu 
bozmadım. İsteseydim o gün ben kişinin isti
fasının yönetime bildirirdim.

Kişi ekmek parasından olamsın diye her 
zaman izlediğim idmanlara dahi gitmedim.

Coşkun Hoca; “Yola beraber çıktık, Hiç 
olmazsa maçlara dahi gel”derdi.

Bu istifa işini ileriki tarihlerde yönetime 
bildirdiğim zaman başkan bana bu kelimeyi 
söyleyen (istifa) kişinin istifasının kabul edecek 
bana bildirecektiniz dedikleri hade ben hiç oralı 
olmadım.

Bu hadiselerden sonra ben yazılarımı bildiğim 
ve inandığım şekilde yazdım.

Ne var ki hakaretlere ve tacizlere maruz kaldım 
bir daha yazarsam başına neler gelebileceğini 
düşün dediler.

Evet ben yazdım.
İyilikten maraz doğar demişler. Bu doğru bir 

laf.
Ben kırkbeş senelik arkadaşımı da bu köşeden 

eleştirdim. Sezon sonu giderken öpüşerek 
ayrıldık.

Geçen hafta oynanan 14-16 yaş grubu 
Zeytinspor, Gemlik maçında gördüklerimi, bana 
söylenenleri yazdım.

Hiç alakası olmayan. Kendisini dev aynasında 
seyredip. Be ne aldım, sen bu yazıyı niye yazıyor
sun? dercesine birşey yaptığını zannederek ileri 
geri konuştu veya konuştunuz da ne oldu?

Bir evvelki hafta yazdıklarım başlıklar şöyley- 
di; “14-16 yaş grubu’’ ve “Gemlik gençleri”.

Dikkatle okunursa bu yazının içeriğinde, hiç 
kimseye rencide edecek düzeyde değildi.

Bana gazetede bir köşe verdiler, yazdığım 
yazılar okunmadan gazeteye bakılmaz. Demek ki 
yazdığım yazılar kimseyi rahatsız edecek düzeyde 
değil.

Şunu yazmak geldi içimden ‘Horoz döğüşünde 
horuzlar döğüş pistine gelirken, kanatlarını yana 
açar öyle rakibinin üzerine gelir. Maç bittiğinde 
kanatları aşağıya ibiği kopmuş orada kalır.’

Ben kimsenin ekmek parasını kaybetmesini 
istemem. Bir işi yapmak gerek.

Bir imalathanede usta iyi olmalı. Yaptığı iş 
işine gelmiyorsa, işine son verirsiniz. Yok hem 
kötü yapacak. Sizde bu kabahati müşteriye mal 
edeceksiniz öyle yağma yok.

Ben bu köşeden eleştiri-haber yaparım bu 
benim vazifem.

Doğru bildiğim, doğruya inandığım için 
yazdım. Bazı kişilere şirin gözükmeye mecbur 
değilim.

Geçen sene hatalar yüzünden ikinci dahi ola
madık.

Sporda ahlak başta gelir onu derece takip 
eder.

Ben yazıyorum, ömrüm olduğu müddetçede 
yazacağım.



11 Ekim 2005 Sah I İHA/AS 
SAYI AM

Sayfa 12

Ramazan ayında kiloya dikkat
Ramazan'da herkes 
tüm gün yemeyeceği
ni düşünerek, kilo 
verme hayalleri kurar. 
Oysa iftar oldu mu, ne 
pidesi, ne tatlısı kalır. 
Peki o zaman ne 
yapmalı da, 
Ramazan'da kilo 
vermeyi başarmalı? 

Ramazan geldi hoş 
geldi. Umarım kiloları 
da yanında 
getirmedi!
Evet, herkesin bildiği 
gibi ramazan ayı he 
pimize 3-5 kilo hediye 
eder. Zaten "elimizde 
vardı, almayalım" 
dersiniz, ama iyi 
niyetlidir, ısrar eder. 
Ramazanda kilo alma
mak, hatta vermek için 
ne yapsak diye 
düşünüyorsanız, 
benim bir fikrim var. 
EVET, sesinizi duyar 
gibiyim 'Seni sevi 
yoruz." Teşekkür eder
im, ben de sizleri... 
Öncelikle yediklerimizi 
bir gözümüzün önüne 
getirelim... Tatlılar, 
zeytinyağlıla, etli 
yemekle, pilav, v.s. Bu 
kadar yemek nereye 
gidiyor? Tabii ki 
kalçalara. Aç kalama 
yacağınıza göre, 
destek almanız lazım.

Sahurda yemek 
yemiş birine, "sabah 
yürüyüşe çık", ya da 
”800 kcal diyeti yap" 
dersem, herhalde iyi 
niyetli telefonlar alıp 
günümü neşeli geçire- 
bilirim(!) Ne dersiniz? 
İftara çok var ve sizin 
yağ hücreleri, bünye
sine yeni yeni arkadaş 
yağlar ilave edebilmek 
için zaman kolluyor. 
Bu durumda umut
larını boşa çıkarmak 
için hemen bir sağlık 
merkezinin yolunu 
tutun. Bikinili geze
ceğiniz ve zor durum
da kalcağınız günleri 
bir düşünün. Ben 
düşündüm. Her gün 
45 dakika makinalar- 
dayım. Bu kadar emek 
sarfedince, iftarda da 
kendimi frenliyorum. 
E bu işin yazı var, kışı 

var. Aslında kahn 
paltolar zaten kendi 
imkanları ile şişman 
gösteriyor insanı. İlave 
katkıya gerek yok. 
Hedefimiz ramazan 
ayında ruhumuzla 
beraber bedenimize de 
bir 36 beden hediye 
etmek. Kocam bu 
cümleye bayılacak. 
Bizim hanım kortizon
larla aldığı kilolardan 
kurtulmaya nihayet 
karar vermiş deyip, 
bana tekrar alışver
işlerde eşlik edecek. 
(Bu bir ültimatomdur. 
Artık kendi bilir.) 
Bakın zaman yok 
demeyin: Ramazanda 
hayat duruyor, sizin 
metabolizma işlesin. 
Haftada birkaç günü 
kendinize ayırın. Bu 
kilolar yerleşti mi, 
gitmiyor. Şöyle bir 

düşünün: Bu sene 
toprak renkleri çok 
moda ama ne yazık ki 
kilolu gösteriyor. Gelin 
renkleri umursamadan 
beğendiğimiz her şeyi 
alma keyfini sürelim. 
Sen ne yapıyorsun 
diye soracak olur
sanız, ben geçen 
sene geçirdiğim bir 
MS atağı sırasında 
7000 mg kortizonla 
beraber 20 kiloyu da 
beraberinde aldım. 
Doktorum 2 hafta 
önce artık kilo 
verebilirsin dedi 
ve ben de kendimi 
klinikteki kızlarımıza 
teslim ettim.
Şu anda 
4 kilo vermiş ve 
14 kilo daha vermeyi 
beyninin en küçük 
kıvrımına dahi yer
leştirmiş bir bayanım. 
Bunun için sabah 
kalkıp işe geliyorum, 
sizden gelen mailleri 
ve telefonları cevap
ladıktan sonra 
Pervin’in saatleri 
başlıyor.
Önce ozon saunaya 
girip 30 dk. 500 kcal 
yakalım ve vücudu
muzdaki bakteri ve 
virüsleri temizleyelim. 
(Bu arada gripten de

kendimi koruyorum) 
İkinci aşama bacak
larımı birazcık (!) 
inceltmek için Starvac 
Ve son olarak 
yağlarımı ışınlamak 
(başka yol 
bulamadım) için 
Tei Sytem içinde 
geçirilen 45 dakika. 
Sesinizi duyar gibi 
oldum. Bu kadar vak
timiz yok. Eve gidip 
yemek yapmamız 
lazım, ya da sevgilimle 
randevum var. Bütün 
bunların bahane 
olduğunu kendi tecrü
belerime dayanarak 
yalanlıyorum. Bir 
kadının asli görevi 
kendine iyi bakmak ve 
iyi görünmektir. 
Ben bu yola baş 
koydum. Aldığım 20 
kiloyu vereceğim. Bu 

«RESİ „„
Duyguların Hası

Yüce Mevlam bize özel bahşetmiş 
Duyguların hası, ana duygusu 
En güzel şekilde kalbe nakşetmiş 
Duyguların hası, ana duygusu

maratonda benimle 
birlikte yürüyecek 
kararlı arkadaşlar 
edinip, sonrasında 
bu günleri yadetmek 
için pilav günleri 
düzenleyeceğim.
Bu arada ben sizden 
4 kilo öndeyim, artık 
onu saymayız.

FIRINDA DOMATES 
Malzemeler (2 kişilik) 
160 gr tonbalığı 
konservesi 
2 domates 
50 gr çerkez peyniri 
1 haşlanmış yumurta 
15 gr (çorba kaşığı) 
margarin

ÇİKOLATALI ÇÖREK 
Malzemeler: 
125 g margarin 
5 kahve fincanı un 
2 kahve fincanı toz 
şeker 
3 yumurta sarısı 
1 limonun rendelen
miş kabuğu, 
1 yumurta 
1 tutam tuz 
İç malzemesi: 
50 g sade çikolata 
250 g labne veya tuz
suz lor peyniri 
2 çorba kaşığı süt 
2 kahve fincanı ince

3 taze soğan 
5-6 adet siyah 
zeytini çorba kaşağı 
galeta unu
1 çorba kaşağı 
kıyılmış dereotu
YAPILIŞI
Tonbalığını ufalayan. 
Yumurta, taze soğüan 
ve çekirdeği çıkarılmış 
zeytinleri küçük küçük 
doğrayın. Büyük 
domatesleri ortadan 
kesin. Tonbalığı, taze 
soğan, yumurta, mar- 

çekilmiş fındık 
2 yumurta sarısı 
2 kahve fincanı 
pudraşeker
YAPILIŞI
Margarini derin bir 
kasede küçük küçük 
doğrayın. Unu ilave 
edip pürtüktü bir hal 
alana kadar karıştırın. 
Ortasını havuz gibi 
açıp tozşeker, yumurta 
sarıları, limon kabuğu 
rendelerini ekleyip 
yoğurun. Top şeklinde 
kapatıp streç folyoya 
sarın ve buzdolabında 

garin, 
galeta unu, 
zeytin, 
dereotunu 
karıştırın. 
Kubbe gibi 
domates
lerin 
üzerine 
doldurun. 
Üzerlerine ı 
yuvarlak 
bir dilim 
çerkez peyniri koyup 
180 derece ısıltılmış 

yarım saat kadar bek
letin. İç malzemeyi 
hazırlamak için çiko
latayı bir kaseye iri iri 
rendeleyin. Labne 
peyniri, fındık, yumur
ta sarısı, pudraşeker 
ve tarçını ilave edip 
karıştırın. Gerekirse 
2 çorba kaşığı süt 
ekleyebilirsiniz. Fırını 
170 dereceye 
ayarlayın. Hamuru 
merdane ile ince bir 
yufka şeklinde açın. 
Geniş ağızlı bir bar
dakla veya hamur

fırında 13 
dakika pişirin.

kesici ile yuvarlak 
parçalar halinde kesin. 
Hazırladığınız karışımı 
hamurların üzerine 
paylaştırıp yarım ay 
şeklinde katlayın. 
Kenarlarını bastırarak 
birleştirin. Fırın tep
sisini yaptı kağıtla 
kaplayıp hazırladığınız 
hazmurları dizin.
1 yumurtayı sütle çır
pıp üstlerine sürün. 
Sıcak fırına verip 
yarım saat kadar 
pişirin. Ilık veya soğuk 
olarak servis yapın.

Dokuz ay canıyla bizi besliyor 
Doğunca, kucağa isim seriliyor 
Kem gözlerden nazarlıkla süslüyor 
Duyguların hası, ana duygusu |

Ağlasak kalkıyor gece yarısı
Süt emziriyor kaşla göz arası 
Başarımız için bitmez duası
Duyguların hası, ana duygusu

Bir bakışıyla bin sevgi sezdirir 
Gözünün içinde derya yüzdürülür
Ne aç bırakılır, ne açık gezdiririlr 
Duyguların en hası ana duygusu |

Evladın acısı tez gelir ana
Kanatlanıp uçar, hız gelin ana | 
Evlat için ölüm, vız gelir ana
Duyguların hası ana duygusu

Demir Ali kırk yıldır gurbet yaşıyor j I
Hasreti sel oldu, dolup taşıyor 
Sesini duymazsa aklı şaşıyor 
Duyguların hası, ana duygusu. ||
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Hastalıklardan nasıl korunmalı?
Hava şartları insan
ların hem ruhsal hem 
bedensel sağlıklarını 
yakından etkiliyor. 
Havanın kirlisi de, 
soğuğu da, sıcağı da, 
bulutlusu da, yağ
murlusu da, fırtınalısı 
da pek çok hastalığa 
neden oluyor ya da 
hastalık belirtilerini 
tetikliyor. Hatta, kimi
ni güzel havalar 
bile yataklara 
düşürebili yor.
ASTIMLILARIN 
TEHLİKELİ GÜNLERİ 
Havaların dengesiz 
gittiği, aynı gün 
içinde bile önemli ısı 
farklarının yaşandığı, 
havaların değişken 
olduğu şu günlerden 
en çok etkilenenler 
ise astım hastaları. 
Dış atmosferle sürek
li temas halinde olan 
bronşlarımız, 
soluduğumuz hava 
şartlarındaki değişik
liklerden çok çabuk 
ve fazlaca etkilenir. 
Her soluk alışta 
akciğerlere giren 
havanın sıcaklığı, 
nemliliği ve içinde 
bulunan çeşitli mad
deler astımlı hastalar 
için çok'önemlidir. 
Astımlıların bronşları 
ani ısı değişiklikler
ine çok duyarlıdır. 
Özellikle havanın 
aniden soğuması 
bronşlarda spazma 
ye salgılarda artışa 
neden olur.
Bugünlerde hastane 
polikliniklerinin astım

krizindeki hastalarla 
dolup taşması bu 
yüzdendir.
BÜYÜK ŞEHİRLER 
VE YOĞÜN TRAFİK 
Tatilin bitmesi ve 
okulların açılmasıyla 
beraber yoğunlaşan 
trafiğin yol açtığı 
hava kirliliğinin de 
astım krizlerinin art
masında rolü vardır. 
Motorlu araçların 
egzos gazları 
bronşlar için çok 
zararlıdır. Egzos 
gazlarına güneş ışın
larının etkisiyle 
oluşan âzot oksitleri 
ve ozon solunum yol
ları için son derecede 
toksik gazlardır. 
ÜST SOLUNUM 
YOLLARI 
ENFEKSİYONLARI 
Sonbahar, nezle, 
faranjit, sinüzit, ton- 
sillit.. gibi üst sol
unum yolları enfek
siyonlarının çök sık 
görüldüğü bir 
mevsimdir. Virüslerin 
neden olduğu bu 
hastalıklar, özellikle 
küçük çocuklardaki 
astım krizlerinin en 
başta gelen nedeni
dir. Çocuk önce nezle 
olur ve hemen 
arkasından öksürük, 

hırıltı ve nefes 
darlığı ile astıtn 
krizleri ortaya 
çıkar.
EV TOZLARI VE 
KÜFLER 
Havaların soğu
ması ile birlikte 
insanlar zaman
ların çoğunu 

artık kapalı ortamlar
da geçirmeye başlar
lar ve böylece de ev 
akarları, hayvan tüy
leri ve küfler gibi 
alerjenlere daha fazla 
maruz kalırlar. 
ASTIMLILAR 
NELERE DİKKAT 
ETMEMLİDİR 
-Havadaki ani 
değişikliklere karşı 
tedbirli olun. Ne çok 
kalın ne de ince 
giyinin.
-Şemsiyesiz ve yağ
murluksuz dışarı çık
mayın.
-Soğuk havalarda 
burnunuzu bir 
maskeyle kapatın.
-Soğuk ve kirli hava
da efor yapmaktan 
kaçının.
-Terlememeye ve bu 
teri üzerinizde soğut- 
mamaya dikkat edin. 
-Daima burundan 
nefes alıp verin.
-Odanızı her gün 
havalandırın ve oda 
havasını temizleyen 
aletlerden yararlanın. 
-Sigara içilen ortam
larda bulunmayın.
-Kapalı ve kalabalık 
alanlarda bulunma
maya özen gösterin. 
-Grip aşısı olun.

Büyükşehir hayatı 
unutkanlık yapıyor
Hayat şartları, stres, 
insanın boğuştuğu 
sorunlar ve yetersiz 
beslenmenin beyin 
hücrelerinin erken 
ölümüne yol açtığını 
belirten uzmanlar, 
zihinsel performansı 
bir sorun olarak ' 
görmek yerine, 
unutkanlığın neden
lerinin araştırılmasını 
tavsiye ediyor. 
www.unutkanlik.gen. 
tr adresinden der
lenen bilgiye göre, 
hafıza, zihinsel per
formansın bir kıs
mını teşkil ediyor, 
buna karşılık kon
santrasyon, dikkat, 
algılama hızı, duy
gusal durum, enerjik 
olma, kafa karışık
lığının derecesi ve 
hatta başın ağrıyıp 
ağrımaması da 
önemli göstergeler 
olarak karşımıza 
çıkıyor. Uzmanlar, 
"Herkesin 'Dilimin 
ucunda ama bir türlü 
söyleyemiyorum' 
dediği anlar vardır. 
Dün akşam yediğiniz 
yemeği, telefonda 
konuştuğunuz kim
seyi, daha önce git
tiğiniz adresin tarifini 
unuttuğunuz olur. 
İlginç olan kimsenin 
bunların üzerinde

durmaması.
'Normaldir, herkes 
unutabilir' avuntusu 
bu sıkıntıyı çabucak 
unutturur" dedi. 
Zihin performansı 
üzerine sürekli 
araştırmalar 
yapıldığına işaret 
eden uzmanlar, 
"Büyük şehirlerde 
yaşayan ve yoğun 
biçimde zihinsel işler 
yapmak durumunda 
olan kişilerin perfor
mansında sıkıntısız 
olanı bulmak kolay 
değil. Bu kargaşa 
içerisinde gördük
lerini, duyduklarını, 
dahası öğrendiklerini 
unutmama ve zihin
sel performansın 
bozulmaması çok 
daha önemli hale 
geliyor. Çalışan, ev 
işleri yapan, okuyan 
genç, yaşlı, kadın, 
erkek herkes için bu 
performansı koru
mak başlı başına bir 
sorun. Stres, ağır 
yaşam koşulları ve 
yetersiz beslenme 
beyin hücrelerinin 
erken ölümüne yol 
açıyor" ifadelerini 
kullandı.
"SÜREKLİ BEYİN 
EGZERSİZLERİ 
YAPIN"
Uzmanlara

göre gençler, kendi
leri için birinci dere
cede önem taşıyan 
bilgilerden ziyade 
pek de önemli 
olmayan ancak yine 
de yerine göre bilin
mesinde fayda olan 
konuları unuttuk
larını dile 
getiriyorlar.
Özellikle sınavların 
neden olduğu 
gelecek kaygısı 
ve hayat mücadelesi 
sebebiyle 
gençlerde unutkanlık 
görülüyor.
Hayatın geçmişteki 
gibi kolay 
olmadığını, kişiye 
ağır sorumluluklar 
yüklediğini bu 
nedenle de insan
ların kafasının sürek
li bir şeylerle meşgul 
olduğunu kaydeden 
uzmanlar, sınav 
dönemlerinde aşırı 
stres altında kalan 
öğrencilerin, çalışma 
kadar fiziksel egzer
siz ve dinlenmeye de 
özen göstermeleri, 
her türlü konu ile 
ilgili hazırlıkları 
vaktinde yapıp, 
kendilerini telaşa 
sokmamaları, ve bu 
sayede streslerini 
azaltmalarını 
tavsiye ediyor.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ0 W 2

-

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 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 11 74^
Halk Kütüphane 513'13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 51310 95
Nüfûs Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım 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 İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94■ w ■

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. 5İ3 29 54
Emniyet Müd. 51310 28K

R

B

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 45ı 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

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

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

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

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79 
YERLİYURTLAR 513 30 33 
PETROL

NÖBETÇİ ECZANE
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GEMLİK ECZANESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 33 SAYI : 2258 
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)

http://www.unutkanlik.gen


Petrol Ofisi

AKCAN PETROL]
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KRMPRNYR
Mffl IH BOVUN(flRKnRTHKIÎTA%2 İNDİRİM
Süper Benzin ^4 2.69 YTL.

Kurşunsuz Benzin 2.71 YTL
(95 Oktan)
Motorin ^0 2.06 YTL j

NOT: Kampanyamız ev ve is yerl|| 
motorin servisinde de geçerlidij

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii ■ GEMLİK TEL: (0.224) 51310 79
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri ■ P.O. İsfâsyon -KUMLA TEL: (0.224) 53803®
İSTASYON 2 liman içi -GEMLİK TEL: (0.224)513 66 72



UludağÜniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tay ar, kuş gribiyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi

'Açıkta satılan tavuk etini almayın’
Uludağ Üniversitesi
tavuk ve hindi eti yememek

Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, 
belirterek, "Ancak açıkta satılan, kaynağı belli olmayan etlerden

kuş gribi haberlerinden sonra 
uzak durun" dedi. Sayfa 6’dahiçbir neden olmadığınıiçin

80 yaşında 
kardeş katili oldu 
Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Beldesi’nde 
80 yaşındaki Osman Şen, 72 yaşındaki 
kardeşi Kemal Şen'i tabanca ile 
vurarak öldürdü. Haberi sayfa 6’da
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
05.39 W.M 12.57 16.04 18.39 19.5i

AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, Gemlik, İnegöl ve Orhangazi muhtarları ile gittiği Ankara’dan olumlu sonuçlarla döndü

Ormanda traslama sistemi kalkıyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kitaplarda yaşamak
Cumhuriyet dönemimizin en büyük şaiir 

ve yazarlarından Attila Ilhan’ın ölümünü 
üzüntü ile öğrendim.

Babacan tavırları, başında hiç çıkarmadığı 
şapkası ile TRT’nin edebiyat sohbetlerine 
katılırken, programın sonuna kadar dinlerdim 
kendisini..

Cumhuriyet’in son sayfasındaki yazıları, 
ağdalı türkçesi ile kuvayı milliye düşüncesini 
ölesiye kadar anlattı.

Bir Atatürk hayranıydı.
Yaşadığı sürece yazdı.
Binlerce gazete yazısı yanında onlarca 

kitap bıraktı geriye..
Okumayı sevenler Attila Ilhan’ı televizyon 

sohbetleriyle ve ünlü şapkasıyla anacak.
Yazarlar geride bıraktıkları kitaplarıyla 

yaşarlar.
Namık Kemal, Tevfik Fikret, Doğan

I Avcıoğlu, Aziz Nesin, Fakir Baykurt, A. Kadir 
gibi niceleri unutulmayanlar arasında yaşı 
yorlar.

i Ahmet Altan son yıllarda sürekli yeni kitap 
lar yazıyor, Orhan Pamuk Nobel’e aday gös
teriliyor, Yaşar Kemal bir dev...

Genç kalemler kitap listelerini alt üst edi 
yor.

Turgut Özakman yazdığı “Şu Çılgın 
. Türkler” romanı ile baskı üstüne baskı yapı 
yor.

Okumaya duyarsız gibi görünen toplumu- 
muzun bir yandan da usta kalemler eliyle 
edebiyat dünyamıza güzel eserler kazandın 
yor.

Bir yandan da fani dünyadan güçüp gidi 
yorlar.

) Gidenler kitaplarıyla yaşayacaklar.

Orman Genel Müdürlüğümün yayım
ladığı genelgenin orman köylerine 
zarar vermemesi için Ankara’ya 
giderek çözüm arayan AK Parti 
İlçe Başkanı Enver Şahin, uygula
manın gelecek yıl başlaması için yap
tığı girişimlerden olumlu sonuçlar 
aldı. AKP Grup Başkanvekili Faruk 
Çelik, Şahin’i telefonla arayarak, 
traşlama sisteminin bu yıl da sürüp, 
baltalı sistemin gelecek yıl başlaması 
için izin alındığını müjdeledi. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 4’de 

Ünlü Şair Attila 
Ilhan’ı kaybettik
Maçka'daki evinde vefat 
eden ünlü şair ve yazar 
Attila Ilhan'ın cenazesi, 
bugün İstanbul'da 
toprağa verilecek. 
Haberi sayfa 7’de

Eski Vergi Dairesi binasını 
yıkmak için firma aranıyor
Gemlik Vergi Dairesi’nin Verem Savaş 
Dispanseri yanında bulunan eski binasını 
yıkmak için firma aranıyor. Sayfa 2’de

Büyükşehir Belediyesi 
Gemlik’te erzak dağıttı

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 700 aileye 
kuru erzak yardımı yapıldı. Haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Güllü dış politika...

Çok ilginç..
Önceki gün gece yarısı Hulki Cevizoğlu’nun 

Ceviz Kabuğu’na takıldım.
Gündem Avrupa Birliği idi..
Gündemde de Abdullah Gül vardı.
Hani şu İktidar partisinin güleç yüzlü dış 

işleri bakanı var ya ..
İşte o..
Konuk ya da konuşmacı olarak değil ama..
Nostaljik demeçleriyle yer alıyordu program

da..
Hem de görüntülü..
Gül’ün Avrupa Birliği’ne bakışıyla ilgili aklım

da kalanlar:
“Batı kulübü.. Zenginler ortaklığı.. Türkiye 

ancak bu kulübün bahçesindeki kulübede yer 
alabilir.Onlardan bize fayda gelmez..”

Diyorlardı da ...
Gerçi ben de biliyordum..
Bu kadarını da beklemiyordum.
Takiyye’nin allahı..
Takiyye ne demek.
Sözlük anlamı şu:
Amaçladığı şeyi gizleme ve tersini yapma 

sanatı..
Valla bunlar bu sanatı çok iyi icra ediyorlar.
Amaçlarını çok iyi gizleyip, tereyağından kıl 

çeker gibi hedeflerine sessiz ve derinden ilerli 
yorlar.

Adeta sızıyorlar.
Bunu yaparken de farenin yaptığı gibi 

avlarının ısırdıkları yerini üflüyorlar.
Gül, sadece AB’yle ilgili değil ki, Kıbrıs’la 

ilgili olarak da yıllar önce bir şeyler demiş.
Bakın ne demiş:
TC Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün Nisan 

1994’te TBMM'de yaptığı konuşmadan bir alıntı 
yapalım:

"Kıbrıs üzerinde oynanan büyük bir ihanet 
derecesindeki skandalla karşı karşıyayız.
Yıllarca Türkiye'nin telefonlarla yönetildiğini ve 
şahsiyetsiz ve Türk Devleti'nin onurunu kıran 
dış politikalar izlendiğini söylemekte ne kadar 
haklı olduğumuz maalesef bir kere daha ortaya 
çıkmıştır.

Başbakan devlet geleneklerine aykırı olarak 
yaptığı gizli görüşmelerin ve pazarlıkların ve 
milletin hilafına verdiği tavizlerin bedelini şimdi 
ödemek zorundadır...

Kıbrıs'ta kazanılmış hakların pazarlıklarla ve 
Denktaş'a baskı yapılarak verilebileceği 
düşünülüyorsa büyük bir yanılgı içerisindedir.

TBMM'nin Türk milletinin iradesi dışında 
Amerika'dan ve Avrupa'dan alınan desteklerle 
kimse Kıbrıs konusunda ve ülkeyi ilgilendiren 
millî meselelerde kendi başına taviz veremez, 
karar alamaz.

Kıbrıs'la ilgili gelişmeleri dikkatle izliyoruz.
Şayet bu hükümet şehid kanıyla alınan 

toprakları masa başında Clinton'ın veya 
başkalarının hatırı için geri vermeye kalkışırsa, 
bunun maliyetini ödemek zorunda kalacağını 
unutmamalıdır."

Fazla söze gerek yok!
Herkes sayın Gül’ün yaptığı açıklamalar orta

da..
Bugün izlediği strateji de ortada..
Ayrıca yorum yapmaya gerek var mı?

Eski Vergi Dairesi binasını 
yıkmak için firma aranıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Vergi 
Dairesi’nin
Verem Savaş 
Dispanseri 
yanında bulunan 
eski binasını 
yıkmak için 
firma aranıyor. 
Hükümet Binasında

hizmet veren 
Vergi Dairesi’nin 
daha geniş ve 
imkanı fazla 
olacak 
yeni binasının 
yapılabilmesi 
için bir süredir 
yapılan girişimler 
olumlu sonuç 
vermiş ve 
Borusan

Lojistik firması 
sponsor olmuştu. 
Binanın yeniden 
yapılabilmesi için 
yıkımına gidilirken 
ortaya binanın 
nasıl yıkılacağı 
sorunu çıktı.
Gemlik 
Belediyesi’nin 
yıkımdan sonra 
moloz kaldırılma

işlemini üstlenme
sine rağmen henüz 
binayı yıkacak 
firma bulunamadı. 
Yıkımın ücretsiz 
yapılması için 
arayışlar sürerken 
yapım işini üstlenen 
Borusan Lojistik'in 
kendi özel yıkım 
ekibi olmadığı 
öğrenildi.



Sayfa 3 HABER 12 Ekim 2005 Çarşamba

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 
tarafından 700 aileye kuru erzak yardımı yapıldı

Büyükşehir
Belediyesi Gemlik’te 

erzak dağıttı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler 
Daire Başkanlığı 
tarafından 
Gemlik'te bulunan 
yardıma 
muhtaç ailelere 
kuru erzak 
dağıtılıyor.
Büyükşehir ve 
Gemlik Zabıta

ekibi tarafından 
yapılan dağıtımlarda 
700 aileye 
evlerine gidilerek, 
imza karşılığı 
dağıtım yapılıyor. 
Mahallelerde 
Muhtarlar 
tarafından 
belirlenen yardıma 
muhtaç aileler 
ile okul 
yönetimlerinin 
belirledikleri

öğrenci ailelerine 
yapılan 
yardımlarda her 
türlü kuru yiyecek 
bulunuyor.
Kapalı koliler 
halinde dağıtılan 
Ramazan erzaklarını 
alan vatandaşların 
yüzleri gülerken, 
erzak dağıtımında 
bulunanlara da 
teşekkür ettiler.

Güvercinlerin ölümü şüpheli
Manyas'ta ortaya 
çıkan kuş gribinin 
ardından Orhaneli 
Karıncalı Beldesi'nde 
de yaklaşık 20 yabani 
güvercinin telef 
olması yetkilileri 
harekete geçirdi.
Orhaneli Kaymakamı 
Cihangir Koksal 
başkanlığında yapılan 
toplantıda, ilçede 

‘ ikinci bir emre kadar 
avlanma yasağı 
getirildi.
Orman İşletme 
Müdürlüğü, polis ve 
jandarma ekipleri 
avlanma yasağına 
karşı vatandaşları 
uyardı. Belediye de,

anons yaparak vatan
daşları bilgilendirdi. 
İlçenin belde ve 
köylerinde avlanma 
yasağı kararlarına 
uyulmaması halinde 
gerekli yasal soruş
turmanın yapılacağı 
vurgulandı.
ŞEKER PİLİÇ 
'BİZ TEMİZİZ’
Öte yandan, beyaz et 
sektörünün önemli 
firmalarından Şeker 
Piliç firmasından da 
kuş gribiyle ilgili açık
lama geldi. Yazılı 
açıklamaya göre, kuş 
gribi vakasının 
sadece serbest olarak 
yetiştirilen ve göç

men kuşlarla 
temasa açık bir hindi 
sürüsünde 
görüldüğünü, Şeker 
Piliç gibi kapalı alan
larda üretim yapan 
entegrelerde kuş gribi 
vakalarının yaşan
masının çok zor 
olduğu belirtildi. 
Şeker Piliç yem fab
rikası, etlik damızlık 
çiftlikleri, yumurta 
damızlık çiftlikleri, 
kuluçka tesisleri, 
kesim tesisleri ve ileri 
işleme tesisinde ulus
lararası standartlarda 
tamamen kapalı alan
larda üretim yapıldığı 
vurgulandı. BHA

Ruhsal sağlığımız sîzlere ömür!...

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü ...
Ruh sağlığı günü de varmış, meğer...
Mutsuz insanlar ülkesi olarak ruh sağlığında dünyada üçüncü 

sıradaymışız!!!
AB’nin müfredat programına göre, AB DERSLERİ için sözlüye 

ve yazılıya harıl harıl çalıştığımız şu günlerde, mutsuzlar ülkesinin 
insanları olarak dünyada ilk üçe girmeyi başardık...

AB ülkelerinde 100 hastaya 10 tane psikiyatrist düşerken, 
Türkiye’mde 70 bin hastaya 10 tane psikiyatrist düşüyormuş...

Fazla düşünmeye hacet yok...
Demek ki, ülkemde psikiyatrist bol yetişmeli ...
Psikiyatrist sağlık ocakları, hastaneleri açılmalı...
Devlet Psikiyatri Hastanesi ve sağlık ocakları... Her mahalleye 

bir tane...
Mahalle olan apartmanların alt katlarına da...
Hatta trafiğin çok yoğun olduğu, tıkandığı alanlarda kurmalı 

psikiyatri sağlık ocaklarını ..
Çarşılara... et ürünlerinin satıldığı yerlere...
Devlet Hastanelerinde sağlığına çare arayan ve kuyrukta kriz 

geçirenlere özel servis yapılmalı...
Öyle kolay değil yaşamak ülkemde...
Asgari ücret ne kadar; 350 milyon lira ... Çoğunluğun maaşı..
600 bin insanın kaymağını yediği mutsuz insanların ülkesinde 

mutluluk oyununda rol alanları mutsuzların arasına katmalı!.. Bir 
güncük...

Hani bir gece de lüks restoranlarda, asgari ücretle karnını 
doyuranlar, ne olur?

Mutsuz insanların ülkesi Türkiye’mde ;
Yeni Türk lirasına göre bir kişinin yoksulluk sınırı 914 milyon 

lira ETL...
Dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı ise 1 milyar 800 lira ETL...
Asgari ücret ne kadardı, 350 YTL...
Bu rakamlara göre 350 milyon lira maaş alan bir babanın 

ailesinin karnını doyurması için verdiği mücadeleyi düşünün!..
Ülkemin insanının ruh sağlığı bence çok iyi !
Hala evine ekmek götüren babayı, anayı, ağabeyi ruhsal 

sağlığından dolayı ödüllendirmeli...
Üç ayda bir asgari ücret verilmeli...
Akşam haberlerini izliyorum;
Haberlerde, “Ruh Sağlığı Günü ya’’ vatandaşa soruyor muhabir; 
“Ruh sağlığınız ne durum?”...
Vatandaş, “ Bugün trene kafamı vurdum?”...
Muhabir; “Niye ?”...
Ekonomik koşular ,yokluk insanın sinirlerini bozuyor da, kafamı 

sık sık vurarak rahatlıyorum ”..
Kafasını trene vuranlar...
Anne-babasını miras yüzünden öldüren oğullar...
Mutsuz insanların ülkesi Türkiyem ruhsal hastalıklarda dünya

da üçüncü sırada rekor kırıyor...
Gelişmekte olan ülke adıyla...
Demek ki, Afrika, Endonezya gibi ülkelerde ruh sağlığı sorunu 

yok!...
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Psikiyatrist 

Doç.Dr.Arif Verimli 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde, sağlık 
sorununun çözümlenmesi için üfürükçülere değil bilim adamlarına 
başvurulması gerektiğini bildirmiş .

Asıl 350 milyon lira asgari ücreti benim insanıma sunanları 
götürmeli psikiyatrist kliniklerine!..

Ya da üfürükçülere...
Asgari ücreti her yıl üfürtüyorlar ya.
Verimli diyor ki;
Türkiye nüfusunun yüzde 25’inin ruhsal bozukluğu var. 

Ekonomik nedenlerden tedavi edilemiyor .
Depresyonun maliyeti 4 milyar ETL ...
Hadi bakalım, çıkın işin içinde...
4 milyar ETL parası olan kişi depresyona girer mi? 

Özetle;Dünya Ruh Sağlığı Karnesi’nden zayıfı aldık... 
Bakalım önümüzdeki hafta da Dünya Menopoz Günü varmış.. 
Kadınlarımız dünya Menopoz gününde ilk sıraya girer mi? 
Başarır bence...
Öyle olmayan yemek malzemesi ile çocuklarının karnını doyu

ran yoksulluk sınırını bırak açlık sınırının altında yaşama direnen 
kadınlar, ‘menopoz’ da ödül alırlar...

Stres menopozun habercisi de...
Hele ki ruhsal bozukluğa hiç gelmez. Sorun Verimli’ye...
Bence bir de Andropoz günü olmalı...
Bir ödülde oradan gelecek!..
Ruhsal sağlığımız sizlere ömür!...
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AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, Gemlik, İnegöl ve Orhangazi muhtarları ile gittiği Ankara’dan olumlu sonuçlarla döndü 

Ormanda traşlama sistemi kalkıyor 
Orman Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı genelgenin orman köylerine zarar vermemesi için Ankara’ya 
giderek çözüm arayan AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin, uygulamanın gelecek yıl başlaması için yap
tığı girişimlerden olumlu sonuçlar aldı. AKP Grup Başkanvekili Faruk Çelik, Şahin’i telefonla arayarak, 
traşlama sisteminin bu yıl da sürüp, baltalı sistemin gelecek yıl başlaması için izin alındığını müjdeledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Orman Genel 
Müdürlüğü’nün 
29-9-2005 tarihinde 
yayınladığı genelge 
ile Ormanlarda gele
cek yıldan itibaren 
traşlama sistemine 
son verilecek.
Orman Genel 
Müdürlüğü’nün 
yayımladığı 
genelgenin orman 
köylerine zarar 
vereceğini ileri 
sürerek, 
Ankara'ya giden 
AK Parti İlçe Başkanı 

| Enver Şahın 
1 başkanlığındaki 
' heyet istediğini

almayı başardı. 
Uygulamanın 
kesim aylarına 
girdiğimiz şu 
günlerde değil 
gelecek yıl 
başlaması için 
yapılan girişimler 
olumlu sonuç 
verince orman 
köyleri de amacına 
ulaşmış oldu. 
Konu hakkında 
bilgi veren 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, Gemlik, 
Orhangazi ve 
İnegöl'den orman 
Köylerini teınsilen 
muhtarlarla 
birlikte gittikleri

Ankara'da yaptıkları 
görüşmelerin 
olumlu sonuç

landığını söyledi. 
Daha önce 
orman

Bakanı Osman 
Pepe ile görüşerek 
durumu anlattıklarını

köylerinde verilen 
makta ile traşlama 
(belirlenen 
yerdeki tüm 
ağaçların hepsinin 
motorlu testere ile 
tamamen kesilmesi) 
yapılırken, 
yayınlanan 
genelge ile Baltalık 
denilen (daha fazla 
arazide belirlenen 
ağaçların kesilmesi) 
kesime geçilmesi 
isteniyordu. 
Geç kalınması ve 
orman köylerinin 
haberdar edilmemesi 
öne sürülerek 
yapılan itirazlar 
neticesinde 
Ankara'ya gittiklerini 
anlatan Enver şahin, 
önce AK Parti

söyledi.
Yapılan görüşmeler
den olumlu yanıt 
alamadıkları için 
son olarak Gurup 
Başkanvekili 
Faruk Çelik'e giden 
heyet yardımcı 
olmasını istedi.
Orman Bakanı 
Osman Pepe'yi 
telefonla arayarak 
durumu anlatan 
Faruk Çelik, 
Enver Şahin ile 
Muhtarlara bu 
konu hakkında 
girişimde bulu
nacağını söyledi. 
ÇELİK'TEN MÜJDE 
AK Parti İlçe Başkan 
Enver Şahin, 
önceki gün 
Ankara'dan telefonla

Bursa Milletvekilleri 
Altan Karapaşaoğlu, 
Sedat Kızılcıklr ve 
Faruk Anbarcıoğlu ile 
görüşerek çözüm 
aradıklarını söyledi. 
İlk görüşmelerin 
ardından Genel 
Müdür Osman 
Kahveci ile 
görüştüklerini 
söyleyen Şahin, 
daha sonra Orman

kendisini arayan 
Faruk Çelik'ten 
girişimlerin olumlu 
sonuçlandığı ve 
traşlama sisteminin 
bu yılda sürüp 
baltalı sistemin 
gelecek yıl 
başlaması için izin 
alındığını 
müjdeledi.
Durumu İnegöl, 
Orhangazi ve

Gemlik'teki orman 
köyü muhtarlarına 
bildiren Şahin, 
yayınlanan 
genelgenin amacının 
ise orman ürün
lerindeki ithalatın 
gelecek yıllarda 
azaltılarak öncelikli 
olarak parke ve 
mobilya sektöründe 
kullanılan düz ve 
kahn ağaçların 
yetiştirilmesi 
olduğunu söyledi. 
PİKNİK ALANLARINA 
HER TÜRLÜ YARDIM 
YAPILACAK 
Öte yandan Ankara 
ziyaretinde piknik 
alanlarına gerekli 
malzemeler için 
Orman Bakanı 
Osman Pepe'den 
yardım talep eden 
Enver Şahin'e 
Bakan olumlu 
cevap verdi. 
Engürücük, 
Haydariye, 
Şahinyurdu ve 
Güvenli köylerinde 
belirlenen piknik 
alanları için oturma 
yerleri için destek 
vereceğini söyleyen 
Osman Pepe, 
ayrıca piknik 
alanlarına 
getirilmesi 
düşünülen içme 
suyu içinde 
Orman İşletme 
Müdürlükleri'ne 
talimat 
göndererek 
yardımcı 
olunmasını 
bildirdiğini söyleyen 
Şahin, önümüzdeki 
yaz aylarında 
piknik alanlarının 
temizlenerek 
halkın hizmetine 
girmesi için çalış
malara başlayacak
larını söyledi.

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Oriflame ürünlerine ilgi artıyor Yeni Gürle 
Sağlık Ocajjı’na 
doktor istiyor

Seyfettin SEKERSÖZ

Hanımlara hem 
meşguliyet hem de 
kazanç getirecek 
meslek haline gelen 
Oriflame Kozmetik 
Ürünleri pazarlama 
elemanlığına 
her geçen gün 
ilgi artıyor.
Hanımların gösterdiği 
ilgiden mutlu 
olduklarını dile 
getiren Oriflame 
Altın Direktörü 
Yasemin İbiş, her 
ay Fenerbahçeliler 
Derneği’nde ilgi 
gösteren hanımların 
konuk edildiğini 
söyledi.
Dünkü toplantıda 
liderlere bir yenisi 
daha eklendi ve 
Ebru Kurt ayın lideri 
olarak ekibe katıldı. 
Her Pazartesi lider 
Canan Karakaş'ın 
evinde, her Sah ise 
lider Berrin 
Tekinaslan evinde 
her Çarşamba ise 
lider Yasemin İbiş’in 
evinde hanımlara iş 
fırsatı sunuluyor. 
Dün yapılan 
toplantıda daha 
önce sayıları beş 
olan liderlere Ebru 
Kurt'un da katılımıyla 
sayı altıya çıktı. 
Yaptıkları 
çalışmalarla 
hanımlara yeni iş 
fırsatı sunan Yasemin 

I İbiş, Canan Karakaş, 
Nilgün Öztürk, Berrin

Tekinaslan, Ebru Kurt çalışmaları 
ile Semra Sütçü aralıksız

sürdüreceklerini 
söylediler.

Orhangazi Yeni 
Gürle Sağlık 
Ocağı'na aylardır 
doktor ve ebe 
atamasının yapılma
ması köylüyü 
isyan ettirdi. Muhtar 
Ahmet Altın, “Köyde 
lojmanımız bile var. 
Eskiden haftada 
1 gün bile olsa 
köyümüze doktor 
gelirdi. Şimdi onu da 
kaldırdılar" dedi. 
Konuyla ilgili açıkla
ma yapan Yeni Gürle 
Köyü Muhtarı 
Ahmet Altın, 300 
hanenin yaşadığı 
yörenin sağlık 
hizmetlerinden 
yeterince 
yararlanamadığını 
bildirdi.
Altın, doktor ve ebe 
görevlendirilmesi 
yapılmayınca, 
devletin yıllar önce 
milyarlarca lira para 
harcayarak, köye 
inşa ettiği Sağlık 
Ocağı’nın kapısına 
kilit vurulma nok
tasına gelindiğini 
söyledi.
Birkaç ay öncesine 
kadar, haftada 
bir günlüğüne de 
olsa görevlendirilen 
bir doktorun Sağlık 
Ocağı’nda hasta 

muayenesi yaptığını 
belirten
Muhtar Altın, 
şunları söyledi : 
“Sadece Yeni Gürle 
değil, Akharem, 
Gürle, Gemiç ve 
Karsak Köylerinde 
yaşayan vatan
daşlara da sağlık 
ocağında hizmet 
veren doktorumuz 
vefat etti.
Ardından yeni bir 
görevlendirilme 
yapılmayınca da 
5 köy birden 
doktorsuz kaldı.” 
Köylerinde 
lojman da 
bulunduğunu ve 
Sağlık İl 
Müdürlüğü'nün 
soruna bir an 
önce el atması 
gerektiğini bildiren 
Altın, “Sağ olsun 
CHP Milletvekili 
Kemal Demirel. 
Bu konuyla ilgili 
TBMM'de bir soru 
önergesi verdi. 
Ancak o soru 
önergesine de 
yanıt alamadık. 
Açıkçası biz 
köyümüze artık 
doktor atamasının 
yapılacağına 
inanmıyoruz” 
diye konuştu. BHA

GEMLİK MUHTELİF ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANLIĞINDAN 

GENEL KURUL İLANI
Odamızın 1. genel kurul toplantısı 16.11.2005 Çarşamba günü saat 

11.oo’de aşağıdaki gündemle oda lokal binamızda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Genel kurul toplantısı 24.11.2005 

Perşembe günü saat H.oo’de Gemlik 1. Milton Aile Çay Bahçesi’nde ve 
aynı gündemle yapılacağından; belirli gün ve saatte üyelerimizin teşrifini 
rica ederiz.

GÜNDEM :
1- Açılış
2- Başkanlık Divanının teşekkülü
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
4- Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
5- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
6- Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
7- Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi
8- Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi
9- Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası 

< 10- Yeni dönem çalışma programı ve tahmini bütçenin görüşülmesi, 
kabulü veya reddi

11-Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin 
tespit edilmesi

12- Birlik tarafından gündeme alınması istenen yetkilerin görüşülmesi 
ve kabulü

13- Dilek ve temenniler
14- Seçimler
15- Kapanış.B-4720

İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2005/82 ESAS
Bursa ili Gemlik ilçesi Cihatlı köyü livadiye mevkiinde bulunan kuzeyi 

Devlet ormanı, güneyi kısmen 831 nolu kadastro parseli, kısmen 832 
nolu davacıya ait kadastro parseli, kısmen Mehmet Mete, Mesut Yeşildağ 
zeytinliği, doğusu kısmen Ahmet Torun zeytinliği, kısmen orman, 
batısında 830 nolu kadastro parseli ile çevrili 10291,97 m2 lik taşınmazın 
davacı SEVER KARABAŞ tarafından senetsizden tescili talep edildiğin
den dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanların ilan 
tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 2005/82 esas sayılı 
dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 11.10.2005

B- Hakim 35988

SATILIK BAHÇ€Lİ €V
Katırlı köyü girişinde 
1137 m2 yola cepheli 

bahçesinde meyve ağaçları 
bulunan bahçeli ev 
sahibinden satılıktır 

0.532. 384 40 89

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 
Caddesinde restore 

edilmiş, kullanıma hazır 
2 kaili, bahçeli, kat 

kaloriferli Sahibinden 
Satılık LÜKS VİLLA

513 96 83
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Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa Tayar, kuş gribiyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi

'Açıkla satılan tavuk etini almayın’
Kuş gribi haber
lerinden sonra tavuk 
ve hindi eti yememek 
için hiçbir neden 
olmadığını söyleyen 
Prof. Dr. Tayar, 
"Ancak açıkta satılan, 
kaynağı belli olmayan 
etlerden uzak 
durun" dedi.
Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
Besin Hijyeni ve 
Teknolojisi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa 
Tayar, kuş gribiyle 
ilgili gelişmeleri, 
halk sağlığı açısından 
değerlendirirken, 
"Tavuk ve hindi eti 
yememek için hiçbir 
neden yok" dedi. 
Prof. Dr. Mustafa 
Tayar, halk arasında 
tavuk vebası veya 
kuş gribi olarak 
bilinen virüsle ilgili 
teknik bilgiler 
verdikten sonra, 
"Tavuk ve hindi eti 
yememek için hiçbir 

neden yoktur. 
Ülkemizde 
kurallarına uygun 
karantina tedbirleri 
uygulamaya 
konulmuştur.
Hastalığın et tüketimi 
ile insanlara bulaştığı
na dair bilimsel 
bir kanıt yoktur.
Virüs mide asitliğine 
duyarlıdır" dedi.
Bunların, hasta 
olduğu bilinen 
hayvanların etinin 
tüketileceği anlamına 
gelmeyeceğine vurgu 
yapan Prof. Dr.
Tayar şöyle dedi: 
"Hasta hayvanların 
eti kesinlikle 
tüketilmemelidir.
Ayrıca ucuza, açıkta 
satılan tavuk etlerinin 
kaynağı belli 
olmadığından 
bu etlerden uzak 
durulmalıdır. Bazı 
fırsatçılar imha 
edilmesi gereken 
hayvanları kaçak 
olarak piyasaya 

sürebilir, veteriner 
hekim kontrolünden 
geçmeyen etler gerek 
kuş gribi ve gerekse 
etler yoluyla 
geçebilen diğer 
hastalıklar yönünden 
daha risklidir.
Tüketici bazında evde 
alınması gereken 
önlemler için genel 
mutfak hijyeni 
uygulamaları 
yeterlidir." 
HER GRİP 
KUŞ GRİBİ 
DEĞİLDİR
Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
Besin Hijyeni ve 
Teknolojisi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mustafa 
Tayar, insanların 
yaygın grip semptom
larıyla kuş gribi 
semptomlarının büyük 
oranda birbirine 
benzediğini belirterek, 
"Dolayısıyla her 
grip olan, kuş 
gribine yakalandığı 

endişesine 
kapılmamalıdır.
Kuş gribine 
yakalananlarda 
gripten farklı 
olarak gözlerde 
yanma hissi 
(konjuktivit) olmadığı 
bildirilmektedir. 
Şüpheli durumlarda, 
(özellikle kanatlı 
sektörü çalışanları, 
avcılar, son 
günlerde güvercin, 
su kuşları ile 
ilgilenenler) 
hastaların tıbbi 
yardım almaları 
yerinde olur.
Hastalığın bulaş
masında eller 
önemli bir bulaşma 
kaynağıdır.
Bu nedenle el 
temizliğine özen 
göstermenin, 
sade kuş gribinden 
değil, daha bir çok 
tehlikeli hastalıktan 
korunmada oldukça 
etkili olduğu unutul
mamalıdır" dedi. BHA

80 yaşında 
kardeş 

katili oldu
Orhangazi'ye bağlı 
Yeniköy Beldesi'nde 
80 yaşındaki Osman 
Şen, 72 yaşındaki 
kardeşi Kemal Şen'i 
tabanca ile vurarak 
öldürdü.
Orhangazi İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı'ndan 
alınan bilgiye göre, 
olay dün sabah saat 
10.30 sıralarında 
Yeniköy Beldesi, 
Atatürk Caddesi'nde 
meydana geldi.
Aynı binada oturan 
Osman Şen(80) ile. 
kardeşi Kemal Şen(72) 
henüz bilenmeyen 
bir nedenden ötürü 
bahçede tartışmaya 
başladı. Tartışma 
sırasında kardeşi 
Kemal Şen'e oldukça 
öfkelenen Osman 
Şen, bir ara ‘‘Sen 
burada bekle evden 
bir şey alıp 
geleceğim” dedi. 
Ancak Osman Şen, 
birkaç dakika sonra 

evden tabanca ile 
çıkınca olanlar oldu. 
Şen'in gözünü bile 
kırpmadan tetiğine 
dokunduğu 
tabancadan çıkan iki 
kurşundan biri, 
kardeşinin göğsüne 
isabet edince, 
talihsiz adam olay 
yerinde yaşamını 
yitirdi. Silah sesi 
üzerine dışarı çıkan 
Şen Ailesi'nin diğer 
bireyleri, bahçede 
korkunç bir manzara 
ile karşılaşırken, 
jandarma firari 
cinayet şüphelisi 
Osman Şen'in 
peşine düştü.
Kemal Şen'in cesedi 
otopsi için Orhangazi 
Devlet Hastanesi 
Morgunu'na kaldırılır 
ken, acı haberi alan 
Orhangazi Belediye 
Başkanı Yusuf 
Korkusuz, akrabası 
olan Şen Ailesi'ne 
taziye ziyaretinde 
bulundu. BHA
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te fateılaiz oranını ii;M
Merkez Bankası, 
faizleri çeyrek 
puan düşürdü. 
Bu kapsamda 
gecelik borçlanma 
faiz oranı çeyrek puan 
azaltılarak yüzde 
14.25*den yüzde 
14.00'e, borç verme 
faiz oranı da yüzde 
18.25'den yüzde 
18.00'ye çekildi.
Merkez Bankası'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, banka 
bünyesindeki 
Bankalararası Para 
Piyasası ve İstanbul 
Menkul Kıymetler 
Borsası (İMKB) 
Repo-Ters Repo 
Pazarı'nda uygula
makta olan kısa vadeli 
faiz oranlarının 
bugünden itibaren 
düşürülmesi karar

İnternette TDK
sözlüğüne yoğun ilgi
Türk Dil Kurumu'nun 
(TDK) internette 26 
Eylül'de güncel- 
lenerek hizmete 
sunulan, 104 bin 480 
söz varlığının bulun
duğu sözlüğünde, 
15 günde 500 binin 
üzerinde kelime 
arandığı bildirildi. 
TDK yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
internette 
"www.tdk.org.tr" 
adresinde hizmete 
sunulan 10. baskı 
Türkçe güncel 
sözlükte 77 bin 407 
kelime bulunuyor. 
Bir önceki baskıya 
oranla 3 bin 700 yeni 
kelimenin ve 6 bin

3 rBigOBlBIBEJBIBIBlBlBIBIBIBIBJBjgjgOgjgjgjgigjgfgjgjBIBfBigjglBJBfBJBfBOgjBJBJBIBfBjBIBlBİ 0

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
(Akbank aralığı )

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

laştırıldı.
Buna göre gecelik 
borçlanma faiz oranı 
yüzde 14.25’den 
yüzde 14.00'e 
düşürülürken, borç 
verme faiz oranı 
yüzde 18.25'den 
yüzde 18.00*e indirildi. 
Diğer vadelerde 1 
haftalık borçlanma 
faiz oranı yüzde 
14.25'den yüzde 
14.00'e çekildi.
Geç likidite penceresi

400 yeni anlamın 
bulunduğu sözlük, 
104 bin 480 söz 
varlığı içeriyor. 
Sözlükte 
29 bin 40 adet 
Türk edebiyatından 
seçilmiş cümle 
bulunuyor.

faiz oranlarında, 
Geç likidite penceresi 
uygulaması 
çerçevesinde, 
Bankalararası Para 
Piyasası'nda saat 
16.00 - 16.30 arası 
gecelik vadede uygu
lanan Banka borç 
verme faiz oranı 
yüzde 22.25'den 
yüzde 22.00'ye 
düşürülürken, yüzde 5 
olan borçlanma faiz 
oranı değiştirilmedi.

Açıklamalarla 
birlikte toplam söz 
sayısının 1 milyon 
236 bin 484'e ulaştığı 
yeni sözlüğün daha 
etkin kullanımı için 
TDK, internetteki 
bağlantı hızını 
2 katına çıkardı.

I
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Ünlü Şair Atilla Ilhan’ı kaybettik
Maçka'daki evinde 
vefat eden ünlü şair 
ve yazar Attila İlhan'ın 
cenazesi, \ • İstan
bul'da toprağa 
verilecek.
Attila İlhan için ilk 
olarak, cumartesi 
günleri "Attila İlhan'la 
Yolculuk" programını 
yaptığı 
Mecidiyeköy'deki 
Kanaltürk 
Televizyonu'hun 
önünde tören 
düzenlenecek.
Saat 10.00'da yapıl
ması planlanan bu 
törenin ardından, 
Atatürk Kültür 
Merkezi'nde (AKM) de 
bir tören 
gerçekleştirilecek. 
İlhan'ın cenazesi, 
daha sonra Teşvikiye 
Camii'nde öğleyin kılı
nacak namazın ardın
dan Aşiyan 
Mezarlığı'nda 
defnedilecek.
HAYATI
Ünlü şair ve yazar 
Attila İlhan, 50 yılı 
aşkın Süreyle Türk 
edebiyatına şiir, 
roman ve deneme 
gibi' eserleriyle hizmet 
verdi.
Maçka'daki evinde 80 
yaşında vefat eden 
İlhan, "Ben Sana 
Mecburum", "Ayrılık 
Sevdaya Dahil" gibi 
ünlü şiirleriyle ede
biyatla ilgilenen, 
ilgilenmeyen geniş 
kitlelerin gönlünü * 
kazandı.
Ünlü oyuncu Çolpan 
İlhan'ın ağabeyi İlhan, 
İzmir'in Menemen 
ilçesinde 1925 yılında 
doğdu.
Attila İlhan, ilk ve orta 
öğreniminin büyük 
bölümünü İzmir ve 
babasının işi 
dolayısıyla gittikleri 
farklı bölgelerde 
tamamladı.
İzmir Atatürk Lisesi İ. 
sınıfındayken mektu
plaştığı bir kıza 
yazdığı Nazım Hikmet 
şiirleriyle yakalan

ELEMAN ARANIYOR 
Akaryakıt Satış İstasyonumuzda Çalışacak Lise veya Dengi 

Okul Mezunu Pompacı Bayan Elemanlar Alınacaktır.
400 YTL +Maaş + SSK 

_______ GEMLİK 513 10 79

T

masıyla 1941 yılında 
16 yaşındayken tutuk
lanan İlhan, okuldan 
uzaklaştırıldı. Üç 
hafta gözetim altında 
kalan İlhan, 2 ay 
hapiste yattı. Attila 
İlhan, "Türkiye'nin 
hiçbir yerinde okuya
mayacağına" dair, 
belge verilince, eğitim 
hayatına ara vermek 
zorunda kaldı. İlhan, 
Danıştay kararıyla 
1944 yılında okuma 
hakkını tekrar kazandı 
ve İstanbul Işık 
Lisesi'ne yazıldı. 
Attila Ilhan, lise son 
sınıftayken "CHP Şiir 
Armağam"nda 
"Cebbaroğlu 
Mehemmed" şiiriyle 
ikincilik ödülünü pek 
çok ünlü şairi geride 
bırakarak aldı.
Daha sonra İstanbul 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi'ne kaydolan 
İlhan'ın, bu yıllarda 
"Yığın ve Gün" gibi 
dergilerde ilk şiirleri 
yayınlanmaya 
başladı. İlhan, 1948'de 
ilk şiir kitabı "Duvar"ı 
kendi imkanlarıyla 
yayınladı.
1949 yılında üniver
site ikinci sınıftayken 
"Nazım Hikmet'i kur
tarma hareketine" 
katılmak üzere ilk kez 
Paris'e giden İlhan, 
1951 yılında "Gerçek" 
gazetesinde bir 
yazısından dolayı 
kovuşturmaya 
uğrayınca yine

Paris e gitti.
Yurda döndükten 
sonra Hukuk 
Fakültesi'ne devam 
eden, ancak son sınıf
ta gazeteciliğe başla
masıyla beraber 
öğrenimini yarıda 
bırakan Ilhan'ın sine
mayla olan ilişkisi, 
yine bu dönemde 
1953'te Vatan 
Gazetesi'nde sinema 
eleştirileri yazmasıyla 
başladı.
Sekiz yıl İzmir'de 
kaldığı dönemde 
"Demokrat İzmir" 
gazetesinin 
başyazarlığını ve 
genel yayın yönet
menliğini yürüten 
İlhan, 1973'te 
Bilgi Yayınevi'nin 
danışmanlığını 
üstlenerek 
Ankara'ya taşındı. 
Başkentte 1981 yılına 
kadar kalan İlhan, 
"Fena Halde Leman" 
adlı romanını tamam
ladıktan sonra İstan
bul'a yerleşti. Burada 
gazetecilik serüve
nine Milliyet ve 
Gelişim Yayınları ile 
devam eden 
İlhan, bir süre de 
Güneş ve
Meydan gazetelerinde 
yazılar yazdı.
Attila İlhan, 1996 
yılından itibaren de 
köşe yazılarını 
Cumhuriyet 
gazetesinde 
sürdürdü.

http://www.tdk.org.tr
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İşte kanser soluyan 
illerin haritası

Akciğer zarı kanserine 
neden olan asbest ve 
erionitin bulunduğu 
alanların haritası 
çıkarıldı. Türkiye'de 
hastalığın görülme 
oranı dünya ortala
masından bin 
kat fazla.
Sağlık Bakanlığı 
Kanserle Savaş 
Dairesi Başkanı Prof. 
Dr. Murat Tuncer, 
Türkiye'de asbest ve 
erionite bağlı akciğer 
zarı kanserinin 
(Mezotelyoma) 
görülme oranının 
dünya ortalamasının 
bin kat üzerinde 
olduğunu söyledi. 
Tuncer, asbest ve 
erionit maddelerinin 
kristal olduğunu ve 
volkanik alanlarda 
bulunduğunu 
belirterek, "Anadolu 
çok volkanik bir alan. 
Türkiye'de, erozyon 
nedeniyle bu mad
delerin yer üstüne 
çıktığı ve insanlarla 
temasa geçtiği bazı 
yerler var" dedi. 
Asbest ve erionitle 
akciğer kanseri 
arasında yakın bir iliş
ki bulunduğunu ifade 
eden Tuncer, tespit 
edilen riskli bölge 
lerde yaşayan 
vatandaşların iki tip 
tehlikeyle karşı 
karşıya bulunduğunu- 
kaydederek, "Birincisi 
çok ciddi, yani köy 
veya kasabada asbest 
toprağın içinde 
bulunuyor. Yolları, kul
lanılan taşları, her şeyi 
asbestli. İkincisinde 
ise köyün kurulduğu 
yer asbestli değil, 
köylülerimiz badana 
ve sıva için bir kay
naktan bu asbestli 
beyaz toprağı alıyor
lar. Eğer köy tümüyle 
asbestin içindeyse bu 
köyü taşımaktan

UMURBEY SINIRLARI İÇİNDE 450 M ASFALTA 
CEPHE 12 DÖNÜM 2. SINIF ZİRAAT ALANI 

== ÇİFTLİK, DÜKKAN FEK4 YURT
H— YAPILABİLİR SATILIK ARSA

Tel : (0.224) 513 96 83

“Para tassarruf etmek için reklam harcamalarından kesen, 
zamandan tasarruf etmek için saati durdurana benzer.” 

Henry FORD

başka çare yok. 
Taşımayla kullanılan 
tehlike söz konusuysa 
o kaynağı kapatıyoruz 
ve köyü rehabilite 
ediyoruz" diye 
konuştu.
Murat Tuncer, asbest 
ve erionit bulunan 
bazı bölgelerin SİT 
alanı olduğunu 
belirterek, buraların 
SİT alanı olmaktan 
çıkarılıp hemen 
kapatılması gerektiğini 
kaydetti.
ETKİSİNİ 20 YILDA 
GÖSTERİYOR 
Asbest ve erionitin 
etkisini göstermesinin 
uzun yıllar aldığına 
işaret eden Tuncer, 
"Bu, ortalama 20 
yıldır. Mesela bir 
çocuk 5 yaşında bu 
maddelerle temasa 
geçmişse 30-35 yaşın
da etkilerini hissedi 
yor. Ama, bu o 
bölgede yaşayan 
herkeste görüleceği 
anlamına gelmiyor. 
Bazı vücutlar daha 
dirençli bazıları ise 
daha hassas. Bütün 
bunları inceliyoruz.
Genetik yapı bu konu
da önemli bir etken" 
dedi. Konuyla ilgili 
olarak yurtdışından 
değişik üniversitelerle 
birlikte çalışmalar 

yürüttüklerini kayde
den Tuncer, akciğer 
zarı kanserinin genetik 
ve moleküler yapısı ile 
asbest ve erionitin, 
moleküler ve jeolojik 
yapısı üzerinde 
araştırmalar yaptık
larını söyledi. 
Türkiye'nin 
yüzölçümünün yüzde 
80'ini oluşturan 
merkezlerden gelen 
mezotelyoma 
vakalarının bulun
duğunu ifade eden 
Tuncer, şunları 
söyledi: 
"Ancak, bu durum 
bölgelerin tamamında 
mezotelyoma görülü 
yor anlamına gelmez. 
Yüzölçümü olarak 
asbest erozyonuna 
maruz kalan alan 
sadece yüzde 15'tir. 
Türkiye'de asbest ve 
erionite bağlı akciğer 
zarı kanserinin 
görülme oranı dünya 
ortalamalarının bin kat 
üzerindedir. Ülke 
mizde şu ana kadar 
görülen 150 vaka var. 
Biz bunları özel kayıt 
sistemiyle inceliyoruz. 
Ama bu kanser türü 
Türkiye'de görülen 
diğer kanser türlerine 
göre çok az bir 
orana sahiptir." 
Şeklinde konuştu.

Sözleşmeli öğretmenlik 
okullarda sıkıntı yarattı
Bağımsız Eğitimciler 
Sendikası Genel 
Başkanı Gürkan Avcı, 
"sözleşmeli öğret
men uygulamasının 
okullarda huzuru 
bozduğunu, bazı 
öğretmenlerin istifa 
ettiğini" belirtti. 
Avcı, yaptığı açıkla
mada, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın (MEB), 
sözleşmeli öğretmen
lik uygulamasının 
"verim ve başarı 
getirmediğini" 
savundu.
Sözleşmeli öğretmen
lerin zor koşullar 
altında öğretmenlik 
yaptıkları, iş

İthal ürünlerden
alınan KDV düştü

İthal ürünlerden alı
nan Katma Değer 
Vergisi rakamları, 
Eylül ayında ithalatta 
bir miktar düşüş 
olacağını bildirdi. 
Foreks'in Maliye 
Bakanlığı'nın bugün 
açıklanan Eylül ayı 
konsolide bütçe 
sonuçlarına 
dayandırdığı haberine 
göre, Ağustos ayında 
1 milyar 629 milyon 
YTL olan ithalden alı
nan KDV, Eylül ayında 
1 milyar 591 milyon 
YTL'ye indi. Bu 
rakamlara göre, 
Ağustos ayında 10 
milyar 164 milyon 
dolar olarak açıklanan 
ithalat rakamlarının, 
Eylül ayında bir mik
tar gerilemesi bek
leniyor. Rakamlar, 
ithalatın Eylül ayında 
10 milyar doların 
altında kalacağını 
gösteriyor.
ithal ürünlerinden alı
nan KDV bu yılın 
Ocak ayında 980 mil 
yon 975 bin YTL, 
Şubat ayında 1 milyar 
130 milyon YTL, Mart 
ayında 1 milyar 526

güvencelerinin 
olmadığını ifade eden 
Avcı, "Verilen üç 
kuruş maaş, kiralarını 
ancak karşılıyor. 
Hastalanma hakları 

milyon YTL, Nisan 
ayında 1 milyar 412 
milyon YTL, Mayıs 
ayında 1 milyar 548 
milyon YTL, Haziran 
ayında 1 milyar 537 
milyon YTL, Temmuz 
ayında ise 1 milyar 
395 milyon YTL 
seviyesinde gelmişti. 
Böylece ilk 9 aylık 
rakamlara göre alınan 
KDV 12 milyar 751 
milyon dolara ulaştı. 
Hükümet, 2005 yılı 
bütçesinde yıllık 
ithalden alınacak KDV 
miktarını 18 milyar 
699 milyon YTL 
olarak açıklamıştı. 
Türkiye İhracatçılar 

bile yok. Bu yüzden 
bazı sözleşmeli 
öğretmenler 
istifa etti, birçoğu da 
istifa etmeyi 
düşünüyor" dedi.

Meclisi (TİM) veriler
ine göre, Eylül 
ayında ihracat 
6 milyar 971 milyon 

dolar olarak gerçek
leşmişti. ithalatın 
Ağustos ayında 10 
milyar dolar 
seviyesinde çıkması 
durumunda, dış 
ticaret açığı 3 milyar 
dolar seviyesine çıka
bilecek. Ağustos 
ayında açık 4 milyar 
840 milyon dolar 
seviyesinde bulunu 
yordu. Devlet İstatis
tik Enstitüsü, Eylül 
ayı dış ticaret rakam
larını 31 Ekim tari
hinde açıklayacak.
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ü prototol acil değil'
Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül, 
Gümrük Birliği Ek 
Protokolü'nün 
onayıyla ilgili 
TBMM'de belli bir 
prosedür bulun
duğunu söyleyerek, 
"Önümüzde acil 
böyle bir konu 
yok" dedi.
Kosova'ya giderken 
uçakta gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan 
Dışişleri Bakanı Gül, 
Başmüzakereci Ali 
Babacan ile 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'e gittiklerinin 
hatırlatılması 
üzerine, Sezer'i AB 
sürecine ilişkin 
bilgilendirdiklerini, 
yarın da Babacan'ın 
yeni AB Genel 
Sekreteri'nin ismini 
açıklayacağını 
belirtti.
Türkiye'nin Kıbrıs'la 
AB arasında tercih

yapmak zorunda kal
abileceğine ilişkin 
yapılan yorumlar 
konusunda Gül, 
"AB süreci daha 
kolay geçebilirdi, 
yapılması 
gerekenler son
3 yılda yapıldı. 

Vaktiyle şartları 
yerine getirseydik, 
bu kulübe daha 
erken üye olurduk, 
çok daha fazla pay 
alırdık. İnanıyorum ki 
Kıbrıs konusunda 
ya öncelikle 
BM önderliğinde 
kapsamlı bir çözüm 

bulunur ya da KKTC 
kendi yoluna devam 
eder" diye konuştu. 
Gül, kuş gribiyle 
ilgili soru üzerine, 
Türkiye’nin 
kuşların göç 
yolları üzerinde 
olduğunu hatır
latarak, bütün tedbir 
lerin alındığını kay
detti. Kosova'nın da 
Türkiye'ye bu konu
da yasak uygulama 
hazırlandığının anım 
satılması üzerine 
Gül, herkesin kendi 
tedbirlerini alabile
ceğini bildirdi.

‘Dünyayla yakınlaşmamızdan 
çok korkuyorlar’

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Türkiye'nin dünyayla 
yakınlaşmasından, 
bütünleşmesinden 
korkuya kapılanlar 
bulunduğunu 
belirterek, 
"Türkiye'yi, izolasyon 
programlarına veya 
politikalarına 
mahkum etmeye 
çalışanlar ■ 
mevcut" dedi.
Erdoğan, partisinin 
TBMM Grup toplan
tısında yaptığı 
konuşmada, 3 
Ekim'den önce bütün 
dinamikleriyle 
dünyanın günde
minde tartışılan 
Türkiye'nin, Avrupa 
ülkelerinin iç 
siyasetinde belirleyi
ci olduğunu vurgula
yarak,"Özgüven 
eksikliği yaşayan, 
kendi ülkesine, mil

letine, devletine 
inancı zayıf olan 
bazılarının iddi
alarının aksine, 
Türkiye, bütün ağır
lığıyla küresel bir 
aktör olma yolunda 
büyük mesafeler 
almıştır.
Önümüzdeki 
müzakere süreci, 
Türkiye'yi her anlam
da güçlendirecek, 
büyütecek, yatırım
larını katlayacak bir 
süreç olacaktır. 
Üzülerek görüyoruz 
ki zamanın gerisinde 
kalanlar var.
Bu gelişmeleri 
doğru okuyamayan
lar var. Olup bitenleri 
tam olarak idrak 
edemeyenler var" 
diye konuştu. 
OsmanlI'dan 
Cumhuriyete 
uzanan modern
leşme hareketinin, 

Türkiye'nin muasır 
medeniyetlerle ente
gre olma arzusunun 
en bariz göstergesi 
olduğunu kaydeden 
Erdoğan, 
"Bugün Türkiye'nin 
dünyayla yakınlaş
masından, bütün
leşmesinden korkuya 
kapılanlar var. 
Türkiye'yi bu 
noktada izolasyon 
programlarına 
veya politikalarına 
mahkum etmeye 
çalışanlar mevcuttur. 
Özellikle AB 
eksenindeki 
tartışmalara 
bakıldığında, 
Türkiye'nin dünyayla 
bütünleşmesine 
karşı çıkanların, 
millet, devlet 
gibi ortak kavram
larımızı istismar 
ettikleri açıkça 
görülmektedir" dedi.
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Depremde bin 
hastane yıkıldı Irak'ta (fanta hazırlıkları

BM, Pakistan'daki 
depremde bin kadar 
hastanenin tamamen 
yıkıldığını bildirdi. 
BM'nin Pakistan'da 
cumartesi günü 
meydana gelen ve 
Hindistan ve 
Afganistan'ın da bir 
kısmında etkili olan 
depremle ilgili olarak, 
uluslararası yardım 
faaliyetlerinin organi
zasyonu konusunda 
hazırladığı durum 
raporunda, 
Pakistan'da bin kadar 
hastanenin yıkıldığı, 
bunun da binlerce 
yaralının tedavisini 
güçleştirdiği 
kaydedildi. BM'nin 
İnsani Yardımlar 
Koordinasyon 
Ofisi'nden (OCHA)

Elisabeth Byrs, bu 
bilgiyi olay yerindeki 
yardım koordinasyon 
ofisinden aldıklarını 
söyledi.
Byrs, Pakistan’ın 
uluslararası 
topluma sahra 
hastaneleri kurul
ması, ilaç yardımı ve 
diğer yardımların 
yapılması için acil 
çağrıda bulunduğunu 

söyledi. OCHA'nın 
raporunda, 
Pakistan'da deprem 
dolayısıyla 4 milyon 
kişinin barınma 
ihtiyacı içinde 
olduğu ve Pakistan'ın 
bunlar için çadır, 
battaniye ve diğer 
malzemeler gönde 
rilmesi talebinde 
bulunduğu 
kaydedildi.

Irak'ta anayasanın 
halkoyuna sunul
masına az bir zaman 
kala Basra'da 
anayasa kitapçıkları 
halka dağıtılmaya 
başlandı.
Nüfusun yoğunlukla 
Şiilerden oluştuğu 
Basra'da referandu
ma 4 gün kala 
anayasa kitapçık
larının dağıtılması 
halkta tepkilere yol 
açarken, ikiye bölü
nen Şii gruplardan 
Sistani tarafı 
'evet', Bedir 
Grubu ise 'hayır' 
diyor. Kitapçıklar, 
bilboardlar ve afiş
lerin son günlere 
bırakıldığı Basra'da 
halk, anayasa 
üzerinde tartışmalara 
başladı. Bazı kesim
ler, çıkacak olan 
anayasanın iyi

olduğunu 
savunurken, bazı 
kesimler, buna 
karşı çıkıyor.
Referanduma 
sunulacak olan 
anayasanın 
Irak halkına hürriyet 
ve demokrasi getire
ceğini söyleyen 
Kasım Bani Nime 
isimli vatandaş, 
"Kanun çok iyi. 
İnşallah Iraklı vatan
daşlar için de iyi ola
cak. Saddam

Hüseyin yönetiminde 
hiçbir kanun yoktu. 
Bütün kanunları ve 
yasaları Saddam 
kendisi yapıyordu. 
Onun zamanında 
hürriyet ve 
demokrasi yoktu. 
Şimdi ise çıkacak 
olan bu anayasayı, 
halkın büyük çoğun
luğu istiyor ve 'evet' 
diyor. Çünkü bu 
anayasa, halka hür
riyet ve demokrasi 
veriyor" dedi.

Kahire’de üçlü zirve Bani, Kiirtlere pasaport dağılıyor
Mısır
Cumhurbaşkanı 
Hüsnü Mübarek, 
Ürdün Kralı Abdullah 
İbn El Hüseyin ve 
Bahreyn Emiri 
Hamad İbn İsa El 
Halife, Mısır'ın 
başkenti Kahire’de 
bir araya geldi. Zirve 
sonucu yapılan açık
lamada, Irak'taki 
yabancı güçlerin 
ülkeden çekilmesi 
istendi.
Mısır'ın başkenti 
Kahire’de, Mısır 
Cumhurbaşkanı 
Hüsnü Mübarek, 
Ürdün Kralı Abdullah 
El Hüseyin ve 
Bahreyn Emiri 
Hamad İbn İsa El 
Halife'nin katıldığı 
üçlü bir zirve yapıldı. 
Zirvede öncelikli 
olarak Irak ve Filistin 
konularının ele 
alındığı bildirilirken, 
Bahreyn Emiri El 
Halife'nin 3 gün daha 
Kahire’de kalacağı 
öğrenildi. Zirve, 
Kahire'deki El İtti- 
hadiye Sarayı'nda 
iftardan sonra 
gerçekleşti.
Görüşmeden 3

liderin Irak'ta yapılan 
referandum sonu
cunu görme, Irak’ı 
destekleme ve 
Birleşmiş Milletler'in 
1546 no'lu yabancı 
güçlerin ülkeden 
kademeli olarak çe 
kümesini öngören 
kararının uygulan
ması konusunda 
anlaştığı bildirildi. 
Liderlerin 
görüşmesinden 
sonra bir basın 
açıklaması 
yapan Mısır 
Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü Süleyman 
Avad, liderlerin, 
görüşmede Filistin'in 
ekonomik olarak 
geliştirilmesi, belir
tilen yol haritasına 
uyulması ve İsrail'in 
Filistin'den tamamen 
çekilmesi konusun
da görüş birliğine 
vardıklarını ifade etti. 
Avat bir soru üze 
rine, Irak'ta tek bir 
devlet istediklerini, 
kendilerinin bir parti 
ya da grubu destek
lemekten çok, Irak'ın 
ulusal varlığı ile ilgili 
çözüm aradıklarını 
söyledi. Avat, "Biz

Irak'tan bahset
tiğimiz zaman, 
bölünmüş gruplar
dan değil, birleşik 
Irak'tan, bir halktan 
bahsediyoruz" dedi. 
Sözcü, liderlerin 
Filistin'in limanlar ve 
havaalanı kullanımı 
konusunda anlaş
maya vardığını da 
sözlerine ekledi. 
Irak'ın uluslararası 
Arap girişimine 
ihtiyacı olduğunu da 
anlatan Süleyman 
Avat, "Irak kendisine 
yardım eli uzatan 
herhangi bir çaba 
istiyor” seklinde 
konuştu.
Zirvede ayrıca, 
Suriye ve Lübnan 
konularının da 
görüşüldüğü, 
Mübarek'in liderlere 
Suudi Arabistan'da 
gerçekleştirdiği 
görüşmelerin sonu
cunu aktardığı vur
gulandı. Avat, 
Suriye üzerindeki 
baskıları da 
anladıklarını 
söyleyerek, Suriye 
ve Lübnan'a yardım 
edilmesi gerektiğini 
ifade etti.

Barzani, Kürtlere 
pasaport dağıtıyor 
Barzani yönetiminin 
Türkiye’deki Kürtlere 
Kürdistan damgalı 
nüfus kâğıdı ve pa 
saport dağıttığı 
ortaya çıktı. Gizli 
yürütülen dağıtımda 
listenin başında 
PKK’nın sözde 
yöneticileri var. 
Tempo Dergisinin 
istihbarat birim
lerinden elde ettiği 
bilgiye göre, 
nüfus kâğıtları ve 
pasaportlar, büyük 
gizlilikle ve bir 
öncelik sırasına 
göre dağıtılıyor.
Dağıtım listesinin en 
başında PKK’nın üst 
düzey sözde yöneti
cileri yer alıyor. 
Onları PKK yandaşı 
olan Kürt aşiretleri 
izliyor. Arkadan da 
sınır ticareti yapan 
bazı işadamları 
geliyor.
Kürdistan pasaport
ları yurtdışında da 
'denenmek’ isteni 
yor. Bir Türk istih
barat yetkilisi geçen 
günlerde üst düzey 
bir PKK yöneti

cisinin üzerinde 
taşıdığı Kürdistan 
pasaportu ile 
Almanya’ya giriş 
yapmak istediğini 
belirtiyor.
Ancak Alman 
gümrük yetkilileri 
pasaportu geçerli 
kabul etmeyerek, 
bu kişiyi geri çevirdi. 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu böl
gelerinde görüştüğü 
ve aralarında mil
letvekillerinin de 
bulunduğu birçok 
isim, nüfus kâğıdı ve 
pasaport dağıtımının 
yapıldığını duyduk
larını söylüyorlar. 
Sayıları az da olsa 
gördüğünü 
söyleyen de var. 
Bu arada Irak’ta 
sık sık saldırıya 
uğraşan TIR şoför
lerinin de 'korunma’ 
amacıyla bu 
pasaportlara 
sahip olmak istedik
leri söyleniyor. 
Kürdistan nüfus 
kâğıdı ve pasaport
ları konusu TBMM’ye 
de yansıdı. AKP 
Balıkesir Milletvekili 
Turhan Çömez,

Nisan 2005’te İçişleri 
Bakanı Abdülkadir 
Aksu’nun 
yanıtlaması için 
verdiği soru 
önergesinde şöyle 
dedi: “Hakkâri ve 
civarında yaşayan 
vatandaşlarımıza, 
Irak’ın kuzeyinde 
yaşayan 
peşmergelerin lider
lerince, sözde 
Kürdistan Devleti 
kimliği verilmekte 
olduğu bilgileri 
doğru mudur? 
Bu bilgi doğruysa, 
şu ana kadar kaç 
kişiye verilmiştir? 
Bu çalışmaların 
arkasındaki güçler 
kimlerdir? Bu tip 
çalışmaların önüne 
geçmek için neler 
yapacaksınız?” 
AKP Milletvekili 
Turhan Çömez’in 
verdiği bu soru 
önergesinin 
üzerinden yaklaşık 
6 ay geçti, ancak 
hiçbir yanıt yok. 
İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 
Vekil Çömez’in bu 
sorusunu 
yanıtlamadı.
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Milliler tein kader maçına çıkıyor Barbaros BALMUMCU

Dünya Kupası Avrupa 
elemelerindeki bu 
gece finallere doğru
dan katılacak 6 takım 
belli olacak. Türkiye, 
Tiran deplasmanında 
kader maçına çıkıyor. 
İşte bu gecenin 
programı:
Futbolda 18. Dünya 
Kupası Avrupa 
elemelerindeki 
mücadele, bu 
gece 8 grupta 
yapılacak toplam 23 
maçla tamamlanacak 
ve bu kıtadan finallere 
doğrudan katılacak 6 
takım daha 
belli olacak.
2. Grup'ta 20 puanla
2. sırada bulunan (A) 
Milli Takım, yerini 
koruyarak play-off 
baraj maçı oynaya
bilmesi açısından 
hayati önem taşıyan 
mücadelede, deplas
manda 13 puanlı grup 
beşincisi Arnavutluk 
ile deplasmanda karşı 
karşıya gelecek. 
Başkent Tiran'daki 
Kemal Stafa 
Stadı'ndaki maç, TSİ 
19.00'da başlayacak. 
Karşılaşmada, 
Ispanya'dan Arturo 
Dauden Ibanez, Juan 
Carlos Jimenez ve 
Victoriano Calvo 
Guadamuro hakem 
üçlüsü görev yapacak. 
Milli takımın, grup ikin
ciliğini elde edebilme
si için karşılaşmayı 
mutlaka kazanması

Olsen’den inciler sürüyor
Milli Takımlar Teknik 
Direktörü Fatih Terim, 
bugün Arnavutluk ile 
yapacakları maçta 
sadece galibiyetin 

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 491 3130

gerekiyor. Gruptaki 
diğer maçlarda yine 
TSİ 19.00'da başkent 
Atina'da 18 puanlı 
grup dördüncüsü 
Yunanistan, 
Gürcistan'ı ağırlarken, 
19 puanlı grup 
üçüncüsü Danimarka 
da başkent Almati'de 
1 puanlı grup sonun
cusu Kazakistan'a 
konuk olacak.
Avrupa elemelerinde 
gruplarda son maçlar 
öncesinde, 1. Grup'ta 
31 puanlı Hollanda, 2. 
Grup'ta 25 puanlı 
Ukrayna, 3. Grup'ta 27 
puanlı Portekiz, 5. 
Grup'ta da 20 puanlı 
İtalya, grup birinciliği
ni ve Almanya-2006'ya 
katılmayı garan
tilemişlerdi. Ayrıca 4. 
Grup'ta 18 puanlı 
İsrail, 6. Grup'ta 24 
puanlı Polonya, 7. 
Grup'ta 19 puanlı 
Sırbistan-Karadağ ve 
8. Grup'ta da 23 puanlı 
Hırvatistan, lider 
durumda bulunuyor. 
Bu 4 grupta daha bir
inci olacak takımların 
yanısıra 8 grubun 
İkincileri içinde en iyi 
puan ve averaja sahip 
2 takım da finalist 
olma hakkını elde ede
cek. Diğer 6 grubun 
İkincisi, 14 Ekim Cuma 
günü İsviçre'nin Zürih 
kentinde yapılacak 
kura çekimiyle eşleşe
cek, 12 ve 16 Kasım 
tarihlerinde çift maçh

Gençlere kısa nasihat

eleminasyon 
sistemine göre yapıla
cak play-off baraj 
maçları sonunda 
rakiplerini eleyecek 
3 takım daha Dünya 
Kupası vizesi alacak. 
18. Dünya Kupası 
Avrupa elemelerinde 
yarının programı 
şöyle:
1. Grup: 
Andorra La Vella'da 
17.00 Andorra- 
Ermenistan
Helsinki'de 18.30 

Finlandiya-Çek 
Cumhuriyeti 
Amsterdam'da 20.30 
Hollanda-Makedonya 
2, Grup:
Tiran'da 19.00 
Arnavutluk-Türkiye 
Atina'da 19.00
Yunanistan-Gürcistan 
Almati'de 19.00
Kazakistan-Danimarka 
3. Grup:
Porto'da 21.30 
Portekiz-Letonya 
Lüksemburg'da 21,15 
Lüksemburg-Estonya 
Bratislava'da 21.30 
Slovakya-Rusya 
4. Grup:

kendilerine yaradığını 
söyledi.
Terim, düzenlediği 
basın toplantısında, 
"Danimarka Milli

Takımı Teknik 
Direktörü Morten 
Olsen, Hans Peter 
Briegel ile telefonla 
konuşmuş ve bu maç 
için söz almış. Bu 
konuda ne diyor
sunuz?" şeklindeki 
sorusu üzerine, "Bizim 
Danimarka maçından 
sonra başlayan 
Morten Olsen’den

Dublin'de 21.45 İrlan
da Cumhuriyeti-İsviçre 
Paris'te 21.45 Fransa- 

Kıbrıs Rum Kesimi 
5. Grup:

Lecce'de 21.30 
İtalya-Moldova 
Celje'de 21.30 
Slovenya-İskoçya 
Minsk'de 21.30 
Belarus-Norveç 
6. Grup: 
Manchester'da 21.45
İngiltere-Polonya 
Cardiff'te 21.45 
Galler-Azerbaycan

Viyana'da 21.45 
Avusturya-Kuzey
İrlanda
7. Grup:
Belarad'da 21.30 
Sırbistan&Karadağ- 
Bosna&Hersek 
Serravalle'de 21.30 
San Marino-İspanya 
Vilnius'da 21.30 
Litvanya-Belçika 
8. Grup:

TaO'ali'de 20.00 
Malta-Bulgaristan 
Stockholm'de 20.30 
İsveç-İzlanda 
Budapeşte'de 21.30 
Macaristan- 
Hırvatistan 

inciler devam ediyor" 
dedi. Danimarka 
basınında "Arnavutluk 
maçı satacak" diye 
haberlerin çıktığının 
belirtilmesi üzerine 
Terim, "Bu haberler 
bizi değil sizi 
ilgilendiriyor. Bunların 
cevabını Arnavutluk 
verecek" dedi.

İlçemiz içinde futbol oynayan genç futbolcu
lara ufak bir nasihat.

Futbolun bu kadar çabuk bu kadar pas yüzde- 
siyle oynanmadığı zamanda bizler futbol 
oynadık. O zamanlarda futbolcularda hakemleri 
de hata yaparlardı.

Bu kadar gene futbol ordusu yoktu, bakıyo
rum. Bir takımda üç gurupta oynayan futbolcular 
nereden bakarsınız 60 kişilik bir sporcu kitlesi.

Bu genç takımlar içinde futbola gönül vermiş 
içtenlikle oynama isteği olan gençlerin bu yaşta 
dikkat edecekleri birkaç husus var.

Bunların başında ilk olarak aile terbiyesi 
olması gerekir.

İkincisi spor terbiyesi üçüncüsü ise İkincinin 
içinde odaklaşır. Hile terbiyesi ise çok ufak yaş
tan ailesi ve yetiştiği ortamda aldığı terbiye... Bu 
terbiyeyi alan genç ileride yapacağı hangi spor 
dalı olursa olsun ona adapte olur ve yaptığı 
sporun sporcu arkadaşlarının ve hocalarının 
tutarlarından kaynaklanır.

Spor terbiyesi ilk olarak soyunma odasında 
başlar zamanında idmana gelmek hocasının 
söylediği saatte soyunup sahaya çıkış bir spor 
terbiyesinin baylangıcıdır.

Amatör takımlarda futbol oynayan gençlerin 
içinde biraz olsun futbol oynayan göze batan fut
bolcu ister istemez hocası tarafından şımartılır. 
Hocasının ona bakış acısı biraz olsun toleranslı 
olur. İşte iş burada başlıyor.

Biraz müsahama görüyorum diye idmana geç 
gelmek. Kaprisle sahaya çıkmak.

O futbolcuya hiç bir şey kazandırmaz, bilhas
sa kaybettirir.

Bu laubali tutum ilerisi için iyi getirmek. 
Örneğin her idmanda olağan işlerden biri birbir
lerine istemeden sert girildiğinde bu şımarıklık 
kaba hareketler ona pahalıya mal olabilir.

Geçen hafta oynayan Zeytinspor-Mudanya 
maçının bazı pozisyonlarını yazmak isterim.

Kalecinin önünde oynayan 5 numaralı futbol
cu Selahattin evladıma ve diğer futbolculara 
atfen yazıyorum. Kırmızı kart görmenden beş 
dakika evveline kadar kendi çapında kendine 
göre seni seyreden seyirciler dahil hepsi seni 
beğeniyordu.

Ne var ki hakem ister bilerek ister bilmeyerek 
hata yapabilir, futbolda futbolcunun itiraz hakkı 
yoktur.

Hadi; hocam der işi geçiştirirsin ama hakeme 
itiraz üzerine itiraz edersin kırmızı kartla oyun 
dışında kalırsın.

Ne olurdu hakem kararını değiştir di mi hayır 
ofsayttan atılan gole itiraz ettin ne oldu hakem 
kararını değiştirdi mi?

Evvel ki hafta Gemlikspor maçında 
Zeytinsporlu bir futbolcunun attığı gol vardı. 
Hakem yardımcısına danışmasaydı o gol gol 
olarak geçerliliğini koruyacaktır.

Saha içinde kararı veren hakem. Sen ne kadar 
itiraz edersen et faydası yok.

Kırmızı kart gördün çıkarken hala hakeme 
hakaret etmeye devam ettinr.

İşte bir oyuncu hem çenesine hakim olacak 
çıkacak futbolunu oynayacak.

Bakın gençler büyük futbolcuların hangisi 
ısrarla itiraz ediyor.

Ingiliz takımlarına bakın hiç bir futbolcu 
sürekli itiraz ediyor mu?

Hiç konuymayacaaksın çok koşup ayakların
da futbolnunu kafanla kendini takımı, ilerisini ve 
kenardaki hocanı düşünecek öyle oynayacaksın.

Hakemler sadece sana kabahat bulmazlar 
seni yetiştiren hocan ve oynadığın takımı 
kafasında miniler (yani) unutmaz.
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Ramazanda her gün 
10 bardak su için

Hurma, oruç 
halsizliğini gideriyor

Oruç tutan kişilerin 
Ramazan ayı 
süresince yeterli ve 
dengeli beslenme 
konusunda dikkatli 
olmaları gerekiyor. 
Ramazan ayı 
süresince yetersiz, 
bilinçsiz ve dengesiz 
beslenmenin çeşitli 
sağlık sorunlarına yol 
açtığı bildirildi. 
Oruç tutan kişilerin 
Ramazan ayı 
süresince yeterli ve 
dengeli beslenme 
konusunda dikkatli 
olmaları gerekiyor. 
Ramazan ayı 
süresince yetersiz, 
bilinçsiz ve dengesiz 
beslenmenin çeşitli 
sağlık sorunlarına yol 
açtığı bildirildi. 
Ramazan ayında sıvı 
alımına önem ve 
rilmesi ve iftar ile 
sahur arasında 10 su 
bardağı su içilmesi 
gerektiği açıklandı. 
Aşırı çay, kahve ve 
asitli içeceklerin ye 
rine, taze sıkılmış 
meyve suyu ve kom

posto tüketilmesi 
gerektiğine dikkat 
çeken Kayseri 
Tabipler Odası 
Başkanı Prof. Dr. 
Selim Kurtoğlu, sahur 
yemeğinde midenin 
boşalma süresini 
uzatarak acıkmayı 
geciktiren; yumurta, 
süt, yoğurt, peynir ve 
kuru fasulye, nohut, 
mercimek yemek
lerinin tüketilmesini 
önerdiklerini açıkladı, 
iftar ve sahurda 
yavaş yavaş ve az 
miktarda yemek 
yenilmesi gerektiğine 
değinen Prof. Dr. 
Kurtoğlu, yemeklerin 

ağızda iyi çiğnen
memesi gerektiğine 
dikkat çekti. İftar 
yemeğine çok sıcak 
veya çok soğuk 
olmayan hafif bir çor
bayla başlanılması 
gerektiğini ifade eden 
Kurtoğlu, "Çorbanın 
ardından etli veya 
etsiz, fazla yağlı 
olmayan bir sebze 
yemeği, yoğurt, 
meyve veya tatlının 
tüketilmesi sağlıklı 
beslenme açısından 
doğru olacaktır. Tatlı 
olarak sütlaç, keşkül, 
güllaç gibi sütlü ve 
hafif tatlılar tercih 
edilmelidir” dedi.

İftar sofralarının 
vazgeçilmez yiyeceği 
hurmanın kalp ve 
damar hastalıkların
dan korunmada etkili 
rol oynadığı, kansere 
karşı koruyucu 
olduğu, boğaz ağrısını 
kestiği, bronşit, 
öksürük ve soğuk 
algınlığı şikayetlerini 
giderdiği, ayrıca oruç 
halsizliğini giderdiği 
bildirildi.
Uzmanlar, hurmanın 
lif, mineral ve fenol 
açısından oldukça 
zengin bir besin mad
desi olduğunu belirtti. 
Kalp dostu olarak bili
nen elmada daha 
çok bakır ve çinko 
bulunurken, hurmada 
sodyum, potasyum, 
magnezyum, kalsiyum 
ve demirin iki kat 
daha fazla olduğu, 
düzenli yenilmesi 
halinde kalp ve damar 
hastalıkları riskini 
azalttığı ifade edildi.
Yaklaşık yüzde 20 
nem ihtiva eden taze 
hurmada yüzde 60-65 
şeker ve yüzde 2 pro
tein, kurusunda ise 
yüzde 75-85 civarında

şeker olduğunu hatır
latan uzmanlar, hur
manın faydalarını 
şöyle sıraladı: 
"Orucun hurmayla 
açılması halinde, 
oruçtan dolayı insanın 
üzerinde oluşan halsi
zliği birden giderir. 
Hurma aslında her 
öğünde yenilebilecek 
bir meyvedir.
Mineraller açısından 
oldukça zengindir. 
İçeriğinde kalsiyum, 
potasyum, demir, B 
vitamini bulunmak
tadır. Hurma bedeni 
ve zihni gelişmeyi 
sağlar. Kansere karşı 
koruyucu olduğu 
bilinir. Boğaz ağrısını 
keser. Bronşit, 
öksürük ve soğuk 
algınlığı şikayetlerini 
giderir. Kemik 

hastalıklarında 
faydalıdır.” 
Bu arada, İsrail'de 
yapılan bir araştırma
da elma ile hurmanın 
yararları 
karşılaştırıldı.
Hurmanın lif, mineral 
ve fenol açısından 
zengin olduğu, buna 
karşılık hurmada 
sodyum, potasyum, 
magnezyum, kalsiyum 
ve demir miktarlarının 
elmadakinrfen iki kat 
daha fazla bulunduğu, 
hurmanın düzenli yen
mesi halinde kalp ve 
damar hastalıkları 
riskini azalttığı 
tespit edildi. Bu 
meyvelerin içindeki 
yararlı maddelerin 
daha çok kabukların
da bulunduğu 
kaydedildi.

Ekşili Çorba 
Malzemeler: 
50 g margarin 
1 kg pırasa 
12 adet pazı yaprağı 
% bardak kırmızı 
mercimek 
tuz 
karabiber

2 kaşık nar ekşisi 
1 yemek kaşığı şeker 
6 bardak su
Yapılışı

Mercimek ve dilimlen
miş pırasayı 6 su bar
dağı suda haşlayın, 
blender’da püre haline 
getirip tencereye geri 
koyun, hafif ateşte 
margarini ekleyerek 
tekrar bir taşım kay
natın.
Pazı yapraklarını

sapların
dan ayırıp 
ortadan 
kopartarak 
çorbaya 
ekleyin, 30 
sn. ateşte 
tutun.
Ateşten 
alın; içine 
nar ekşisi, 
tuz ve 
şeker 
karıştırıp servis yapın.

ŞİİR KÖŞESİ „
GÜZEL

Sürprizli Patates Alüminyum folyo
Topları Yapılışı
Malzemeler (2 kişilik) Patatesleri ortadan
4 orta boy kesip bir çay kaşığı ile
haşlanmış patates içlerini oyun. Ispanağı
250 gr ıspanak elinizle sıkıp kıyın,
4 büyük dilim 1 kaşık margarini
pastırma kavurun; tuz, kara
1 çorba kaşığı biber ve krem peynir
kıyılmış maydanoz ile karıştırın.
1 küçük soğan Patateslerin içini
2 domates ıspanakla doldurup
2 çorba kaşığı üst üste kapatın.
margarin Etrafına bir dilim
Tuz, karabiber pastırma sarın,
100 gr kutu krem alüminyum folyo ile
beyazpeynir kaplayıp 230 derece

ısıtılmış 
fırında 10 
dakika 
pişirin, 
domates
lerin 
kabuğunu 
soyun, 
blendırda 
domates, 
soğan ve 
may
danozu 
püre
yapın. Kalan 
margarin ile 
2 dakika pişirin.

Tabaklara önce 
domatesli sos, üzerine 
patates topları koyup 
servis yapın.

Ne güzel gün bugün 
Deniz, ipekli döşek gibi 
Güzel mi güzel 
Gökyüzü güzel 
Bir tek kara bulut yok 
Beyaz bulutlar dizi dizi 
Merinos koyun yünü gibi kırpık 
kırpık
Toprak güzel, güneş güzel 
Velhasıl dostlar
Ayakta olmak ne güzel 
Bir de insanlar olabilse güzel 
Yaşanacak dünya güzel güzel...
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Kanatlı kabus hakkında merak edilen herşey
Hastalığın nedeni 
nedir? Nasıl yayılı 
yor? İnsana nasıl 
bulaşıyor? Belirtileri 
neler? İnsandan 
insana geçer mi? 
Tedavisi var mı? 
Kimler risk altında? 
Tavuk yemeye devam 
edebilir miyiz? 
Balıkesir'in Manyas 
ilçesinde ortaya 
çıkan kuş gribi 
vakaları nedeniyle 
alarma geçen 
hükümet, adeta 
sıkıyönetim uygulu 
yor. Sağlık ve Tarım 
bakanlıkları önlemler 
ve karantina 
konusunda birlikte 
hareket ederken, 
Maliye Bakanlığı da 
üretici zararını 
karşılayacak. 
Bakanlıkların alacağı 
karantina ve imha 
kararları tavizsiz 
uygulanacak.
Türkiye, Avrupa 
Birliği'ne tarımda 
uyum kapsamında 
yaptığı hazırlıklar 
sayesinde kuş gri 
bine 'gafil avlanmadı'. 
AB'nin isteği üzerine 
kuş gribinin herhangi 
bir şekilde bulaşma 
riskine karşı önceden 
hazırlanan acil eylem 
planı devreye sokul
du. Tarım Bakanlığı 
tavuk vebası da 
denen hastalığı tespit 
eder etmez, AB ile 
OlE'ye (Uluslararası 
Hayvan Hastalıkları 
Ofisi) bilgi verdi. 
Adım adım acil eylem

planı:
1- Hastalık, Kızıksa 
ile Salur köyleri 
arasında, çeltik tar
lalarında otlatılan 
hindilerde çıktı. 
Bitişiği askeri bölge 
ve atış alanı olan 
bölgede yoğun 
yerleşim olmadığı 
saptandı.
2 - İlçe Tarım 
Müdürlüğü'ne 5 Ekim 
Çarşamba günü kuş 
gribine yönelik ihbar 
geldi, aynı gün resmi 
veteriner hekimler 
hastalık yerinde 
inceleme yaptı, canlı 
ve ölü materyal aldı. 
Materyaller ulusal 
referans laboratuvarı 
olan Bornova 
Veteriner Kontrol 
Araştırma 
Enstitüsü'ne 
ulaştırıldı.
3 - Perşembe 
(6 Ekim) sabahı, 
resmi veteriner 
ekipleri hastalık 
mahalline giderek 
kalan hayvanların 
tümünü imha etti, 
bulaşmayı önlemek 
için derin çukurlara 
gömdü. Bulaşmaya 
sebebiyet verecek 
tüm materyal imha 
edildi, yoğun dezen- 
feksiyon yapıldı, 
bölgeye geçici 
kordon konuldu.
4 - Cuma (7 Ekim) 
akşamı hastalığın 
tavuk vebası ve *H5' 
tipi olduğu belirlendi. 
Durum, saat 19.50'de 
Koruma ve Kontrol

Genel Müdürlüğü'ne 
bildirildi. Aynı gün 
'Tavuk Vebası Acil 
Eylem Planı' devreye 
konuldu. Mihrak 
çevresinde 3 km. 
yarıçapındaki alan 
koruma bölgesi ve 
bunu çevreleyen 7 
kilometre yarıçapın
daki alan gözetim 
bölgesi olmak üzere 
10 kilometre 
yarıçapındaki alanda, 
kordon ve karantina 
tedbirleri ahnçlı.
5 - Cuma günü 
(7 Ekim) saat 20.30'da 
acil eylem planı 
çerçevesinde Koruma 
Kontrol Genel 
Müdürlüğü'nde 
'Ulusal Hastalık 
Kontrol Merkezi' ve 
Balıkesir'de 'Yerel 
Hastalık Kontrol 
Merkezi' uzmanların
dan oluşan Ulusal 
Uzman Grubu 
çalışmaya başladı.
6 - Cumartesi (8 
Ekim) hastalığın hay
vanlardan insanlara 
geçme riski 
nedeniyle Sağlık 
Bakanlığı'nın merkez 
ve il teşkilatları ile 
Avrupa Komisyonu 
ve OIE gibi ulus
lararası kuruluşlar 
konuyla ilgili 
bilgilendirildi.
7 - Aynı gün 3 km. 
yarıçaptı bölgede 2 
bin 500 hindi ile bel 
dedeki köy tavukları, 
bedelleri ödenmek 
üzere imhaya baş
landı. 10 Ekim'de 

imha işlemi bitirildi. 
8 - Koruma bölgesi 
çevresinde, 7 kilome
tre yarıçapındaki 
gözetim bölgesindeki 
tesislerde yaklaşık 
550 bin kanatlının 
yaşadığı belirlendi ve 
bu hayvanlar 
kontrol altına alındı. 
9 - Dün itibarıyla 
başka hasta ihbarı ve 
insan kaynaklı 
hastalık duyumu 
olmadığı açıklandı.
10 - İlk etapta Manyas 
için dezenfektan, 
koruyucu giysi vb. 
alımı için talimat 
verildi.
Acil eylem planında 
hastalık görülen 
bölgede hayvanlar
dan numuneleri kimin 
toplayacağı, laboratu- 
vara hangi şoförün 
götüreceği gibi 
ayrıntılar bile vardı. 
Maliye'den özel fon 
Maliye Bakanlığı ise 
ayırdığı özel fonla 
bölgedeki çiftçilerin 
zararını karşılama 
sözü verdi. 
Görüldüğü ülkelerde 
milyonlarca kümes 
hayvanın itlafına 
yol açan kuş gribine 
karşı Bandırma Kuş 
Cenneti'nde 5-9 
Eylül’de tatbikat 
yapılıp acil eylem 
planının aksayan 
yönleri belirlenmişti. 
Tatbikata 50 
veteriner katıldı. 
Dayanıklı bir virüs: 
H5N1 
Hastalığın nedeni

nedir?
Kuş gribinin 15 türü 
var. İnsanları da 
hasta eden türü 
'H5N1'. A, B,C 
gibi tür ve altürleri 
bulunuyor.
Nasıl yayılıyor?
Kuş gribi virüsleri, 
kuşlarda ve seyrek 
de olsa domuzlarda 
bulunuyor. Virüs alan 
kuşların tükrük, 
burun salgıları ve 
dışkılarıyla hızla 
yayılıyor. Virüs 
soğuğa da dayanıklı. 
İnsana nasıl 
bulaşıyor?
Hasta hayvanlarla 
temas etmek, salgı ve 
dışkılarının vücuda 
girmesiyle 
bulaşabiliyor.
Belirtileri neler? 
Virüsün 2-17 gün 
kuluçka dönemi var. 
Bu dönemde normal 
griple aynı olan 
nezle, baş, eklem, 
boğaz ağrısı görülü 
yor. Kuş gribinde 
farklı olarak, 
ishal de eşlik ediyor. 
İnsandan insana 
geçer mi? 
Henüz insandan 

insana geçme özelliği 
kazanmadı. Bu 
özelliği kazanması 
için virüsün 
mutasyona uğraması 
gerekiyor.
Tedavisi var mı? 
Aşı geliştirme çalış
maları sürüyor. 
Hayvanlarla temas 
edenlere, hastalık 
ihtimaline karşı 
koruyucu amaçlı ilaç 
veriliyor. Bu 7-10 
günlük bir tedavi 
süresi.
Kimler risk altında? 
Zaten grip olanların 
kuş gribiyle teması, 
riski artırıyor. Risk 
grubundaki hayvan 
bakıcılarına grip aşısı 
öneriliyor.
Uzmanları en çok 
korkutan, H5N1 
genlerinin insanlarda 
görülen grip 
virüsünün genleriyle 
birleşip mutasyon 
geçirerek insandan 
insana yayılmaya 
başlaması. Herhangi 
bir kişinin hem grip 
hem de kuş gribine 
yakalanması böyle 
bir felaketin yolunu 
açabilir
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur
Kamil Koç

513
513
512
514
514
513

12 
20 
1O 
45

35

HASTANELER

12

49

Devlet Hastanesi 513 92 00

TEK Anza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md.
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
ilçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

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

256 77 84 
544 30 60

(212) 516 12 12
(226)811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 3İ

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 23 29
513 10 68

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
Su işlet 
itfaiye

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111 
Yalnız 185

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE

12 Ekin 2K Çarşamba 
HELİS ECZANESİ

GÜNLÜK SİYASI GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN
SAYI : 2259YIL

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

(Dini bin rain Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



FS
Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KRMPRNYR
■iMİBtMBIMİNİ
Süper Benzin ^4 2.69 YTL.

Kurşunsuz Benzin 2.71 YTL
(95 Oktan)

Motorin 2.06 YTL

NOT: Kampanyamız ev ve iş yerlerfl 
motorin servisinde de geçerlidir^İ

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii ■ GEMLİK TEL: (0.224) 51310 79
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri-P.0.istasyon -KUMLA TEL: (0.224)538 03 86
İSTASYON 2 liman içi -GEMLİK TEL: (0.224)513 66 72j



Gemlik’te yapılacak yer bulunâm^yjnca cok amaçlı semt, sahaş^U^ yapılacak

Semt sahası Umurbey’e yapılıyor
Umurbey Belediyesi tarafından gösterilen 4 dönüm alanda yapılacak olan çök amaçlı semt sahasının ihalesinin yapıldığı bildirildi. Dün 
ilçemize gelen İl Spor Müdürü Ömer Gümüş, Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, İl Genel Meclis Üyesi Nurettin Avcı, AK 
PArti İlçe Başkanı Enver Şahin, İlçe Spor Müdürü Burhan Arıkan birlikte arsayı gezdiler. Seyfettin ŞEKERŞÖZ’ün haberi sayfa 4’de

Eski Vergi Dairesi 
binası yıkılıyor

Verem Savaş Dispanseri yanında bulunan 
eski Vergi Dairesi binası bugün yıkılarak, 
yerine çelik konsiriksiyondan 2 katlı bina 
yapılacak. Yıkım işleminin bugün saat 
O9.oo’da başlatılacağı duyuruldu.

13 EKİM 2005 PERŞEMBE

13 Ekim 2005 Perşembe 25 YKr. (250.000 TL.)

M GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
05.40 07.05 12.57 16.03 18.37 19.55

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Semt sahası Umurbey’e
İl Spor Müdürü dün İl Daimi Encümen 

üyesi Nurettin Avcı ile birlikte İlçemize ve 
Umurbey Beldesi’nde incelemeler yaptı.

Devlet yatırımları içinde 30 yılda bitenle 
rin olduğu bir ülkede yaşadığımıza göre, bi 
zimki daha yolun yarısında demektir.

Kapalı Spor Salonu’ndan söz ediyorum.
Neyse ki biraz daha para bulunmuş ve 

inşaat ağır da olsa yürüyor.
İşin bu yıl bitirilmesi için 1 trilyon liraya 

ihtiyaç olduğunu aylar önce yazmıştık.
Şimdi, gelen yetkililerden öğreniyoruz ki; 

Kapalı Spor Salonu, 2006 'yılının Mayıs’ına, 
yani bir başka bahara kaldı.

Olsun bu da bir başarıdır.
Ağır da olsa yapılıyor ya!
İl Spor Müdürlüğü Gemlik’e semt sahası 

yapılması için kolları sıvamış, ama anladığım 
kadarıyla uygun yer bulunmayınca, Umurbey 
Belediye Başkanı 4 bin 500 metrekarelik bir 
alanı bu iş için tahsis etmiş. *

Vallahi bravo Fatih Mehmet Güler’e..
Umurbey bir karış yer ve semt sahası pas

tasını kapmış.
Biz uyuyalım.
Terminalin yerini değiştirmek için çaba 

harcayıp duralım.
Mevcutta bir terminal yeri varken, buranın 

. değişmesi için neler yapılmadı ki?
100 bine yaklaşan nüfusumuza karşın 

gençliğe yönelik kaç tane tesisimiz var?
Yok denecek kadar az.
Elin oğlu armut toplamıyor, fırsatları 

değerlendiriyor.
Biz ise sadece bakıyoruz.

Dün sabah saat O5.oo sıralarında Tersane rampasından Bursa yönüne giden 
kamyonda, sürücünün uyuması, az daha öç kişinin canına neden olacaktı.

34 BS 6384 plakalı 
rulo saç yüklü kamyon, 
İlçe Jandarma Bölük 
Komutanlığı 
yakınlarında yoldan 
20 metre aşağıdaki 
zeytinliklere uçunca, 
aracın çıkarma çalış
maları sırasında 
Bursa yolu trafiği 
felç oldu. Zeytinliklere 
uçan kamyon, saatler 
süren çalışmalardan 
sonra çıkarıldı.

Seyfettin ŞEKERŞÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Örnek İnsan...

Önceki akşam televizyonlarda Attila Ilhan’la 
ilgili ölüm-anı programlarını izler ve Türkiye’nin 
önemli bir “adam”ını kaybettiğini düşünürken 
bir yıldızın da Bursa’dan kaydığını gördüm.

Dondum.
Kalakaldım.
Yakıştıramadım.
Kabul edemedim.
Şükür Şankaya 74 yaşında kalp krizine yenik 

düşmüştü.
Eş..
Baba
Dayı..
Dede..
Ağabey..
Amca..
Patron..
Başkan..
Siyaset adamı..
Spor aşığı..
Eğitim gönüllüsü..
İlk anda aklıma gelen Şankaya nitelikleri...
Şankaya saydığım niteliklerin tümünü de 

hakkıyla gönlünde taşıyan bir adam..
Hem de adam gibi adam..
Şükrü Ağabey’îe 1983 yılında gazeteciliğe 

adımımı attığım ilk zamanlarda tanıştım.
O’nunla haber yapmak,söyleşide bulunmak 

önemli bir olaydı.
Bir felsefe aktarımı..
Bilgi iletişimi..
Deneyimlerin paylaşımı..
Bursa Hakimiyet Gazetesi’nde ekonomi 

muhabirliği yaparken ilk söyleşiyi gerçekleştir
miştim Şükrü Bey’le..

Öncesi ne büyük bir heyecan.
Ya sonrası..
Erdemli bir kişilikle tanışmanın mutluluğu..
Şükrü Bey’den Şükrü Ağabey’e geçişin 

sıcaklığı..
Sorularımıza aldığımız yanıtlar deneyimin, bil

ginin, felsefenin imbiğinden süzülerek akıyor
du.

Sıradan bir söyleşi inanılmaz bir “seminer”e 
dönüşmüştü.

Daha sonraki dönemlerde Şükrü Ağabey’îe 
çeşitli platformlarda birlikte bulunduk.

Ağabey hiçbir zaman duruşunu bozmadı..
Sevgisini hiç esirgemedi.
Çünkü;
Şükrü ağabey mağrurdu ama kibirli değildi.
Hatırşinasdı..
Değerbilirdi.
Işıklar içinde yat Şükrü Ağabey.
Eminim gittiğin yerde de sevgini, bilgini, 

deneyimini aktarmaya devam edeceksin.
Saygılarımla...

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

Özürlü çocuklar
grip aşısı oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Merkezinin 
Gemlik'te 
bulunduğu 
Bursa Zihinsel 
Özürlü Çocukları 
Koruma Derneği 
tarafından Özel 
Türe Özel Kurs 
merkezinde eğitim 
gören çocuklara 
grip aşısı yapıldı. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın 15 
grip aşısı ile 
öncülük ettiği 
aşılama işleminde 
Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan 5 kutu, 
Belediye Meclis 
Üyesi Aydın 
Bayraktar 4 kutu ile 
katılırken ilçede 
bulunan bazı 
eczanelerde grip 
aşısı vererek 
katkıda bulundular. 
Toplanan yaklaşık 
50 kutu grip 
aşısı 1 Nolu 
Sağlık Ocağı'ndan 
gelen Hemşire 
Huriye Demir 
tarafından 
özürlü çocuklara 
yapıldı.
Özürlü çocuklar 
aşı olurken 
onlara moral 
verip ağlamasını 
engelleyen 
Dernek Müdürü

Tamer Sivri, 
soğuk havalarda 
çocukların hasta

olmamaları için 
yaptıkları girişimler 
sonucunda

kendilerine yardımcı 
olan hayırseverlere 
teşekkür etti.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

GIDA MÜHENDİSİ ARANIYOR
ISO 9001-2000 belgesi alma aşamasında 

olan Yemek Üretim Şirketimize 
Gıda Mühendisi alınacaktır.

GOLDSTAR Mör. Küçük San. Sü Sos. Tes. 
V«Ü»ŞİfiK€Tİ Tel: 524 M17 GEMLİK

GÜNLÜK SİYASI GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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< Rulo saç yüklü kagyoıi, şofiirön ıgiiıiM^nede^l^Oİ^II^y^

Uyurken uçtular . . ... . . . .
Dün sabah saat O5.oo sıralarında Tersane rampasından Bursa yönüne giden 
kamyonda, sürücünün uyuması, az daha üç kişinin canına neden olacaktı.

İl Spor Müdürü 
Kapalı Spor 

Salonu inşaatında 
incelemeler yaptı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Tersane rampasında 
meydana gelen 
trafik kazasında, rulo 
saç yüklü bir kamyon 
20 metrelik uçuruma 
yuvarlandı. Feci kaza
da üç kişi yaralandı. 
Dün sabah 
saat 05.00 sıralarında 
Ali Ceylan yönetimin
deki 34 BS 6384 
plakalı rulo saç yüklü 
kamyonun sürücüsü 
direksiyon başında 
uyuyunca bariyerlere 
sürüklenen araç, 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesine 
ait zeytinliklere uçtu. 
Kamyon sürücüsü 
Ali Ceylan ile birlikte 
şoför mahalinde bulu
nan Faruk Ceylan ile 
Engin Ceylan asfalttan 
20 metre aşağıdaki 
zeytinliklerde 
sıkıştıkları yerden 
çıkarılarak, hastaneye 
kaldırıldılar.
İstanbul’dan aldığı 
saç rulolarını taşırken 
meydana gelen kaza 
nedeniyle Uludağ 
Üniversitesi Gemlik

Yerleşkesi’ne ait 
zeytinliğin zeytin 
ağaçları devrilen 
yüklü kamyon ancak 
durabildi. Kamyonda 
bulunan üç 
kişi Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılarak, 
tedavi altına alınırken, 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi. 
Gemlik Jandarma 
Bölük Komutanlığı 
yakınında meydana 
gelen kazanın 
ardından olay 
yerine gelen ekipler 
Bursa-Yalova

yol tamamen trafiğe 
kapatılırken, uzun

trafik normale ' 
döndü.

yolunu tek

şende indirdiler. 
Uçuruma yuvarlanan 
kamyonun iki çekici 
ile saatlar süren 
çalışma sonucu yola 
çıkarılabildi. Bu sırada

İl Spor Müdürü 
Ömer Gümüş ile 
AKP İl Genel Meclis 
Daimi Encümen 
Üyesi Nurettin Avcı, 
Kapalı Spor Salonu 
inşaatını gezerek 
ilgililerden bilgi aldı. 
Dün, ilçeye gelen 
Ömer Gümüş ile 
Nurettin Avcı yapımı 
yılan hikayesine 
dönen Kapalı Salon 
için firma mühen
disinden çalışmalar 
hakkında 
bilgiler aldılar. 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan'ın 
da katıldığı 
bilgilendirme 
gezisinde, salonda 
yapılması 
düşünülen onarım- 
lar hakkında çeşitli 
görüşler ortaya

araç kuyrukları 
oluştu.
Yaklaşık iki 
saat trafiği felç 
eden çıkarma 
işleminin ardından

il Spor Müdürü Ömer Gümüş ve il Daimi Encümen 
üyesi Nurettin Avcı, Gemlik Kapalı Spor Salonu'ndaki 
inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldılar.

Gemlik Lisesi'nden aldığım 
diplomamı kaybettim. • 
Hükümsüzdür.

Haşan MALATYA

atıldı.
İnşaatı üstlenen 
firmanın önümüzde
ki günlerde tüm 
hızıyla salonun biti
mi için çalışmalara 
başlanması emrini 
aldığını söyleyen 
yetkili, salonun 
büyük ihtimalle 2006 
Mayıs ayında, teslim 
edileceğini söyledi. 
Gemlik Kapalı Spor 
Salonu'nun hizmete 
girmesiyle birlikte 
Voleybol ve 
Basketbol şampı 
yonalarının verile
ceğini söyleyen İl 
Spor Müdürü Ömer 
Gümüş, diğer salon
larda yaşanan sıkın
tıların burada yaşan
maması için salonda 
çeşitli proje değişik
likleri yapılarak en 
iyisini uygulayacak
larını söyledi.
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Semt sahası Umurbey’e yapılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te yer 
bulunamayan 
çok amaçlı semt

sahası yapımı 
Umurbey Beldesi’ne 
kaydırıldı.
İl Genel Meclisi

tarafından aylar 
önce çeşitli ilçelerde 
başlatılacak
olan semt sahaları

yapımı için 
Gemlik'te yer 
bulunamayınca 
Umurbey

İl Spor Müdürü Ömer 
Gümüş ile İl Genel 
Meclis Üyesi Nurettin 
Avcı, AK Parti İlçe 
Başkanı Enver Şahin, 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan 
Umurbey'e 
giderek Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'le 
birlikte arsayı 
gezdiler.
Mülkiyeti Umurbey 
Belediyesi'ne 
ait olan Sarı 
Konaklar ortasında 
kalan 4 dönümlük 
yerde Voleybol, 
Barmington ve 
Tenis kortları 
yapılacağını 
söyleyen İl Spor 
Müdürü Ömer 
Gümüş, 600 
metrekarelik 
sentetik spor sahası 
yapmayı da 
düşündüklerini

Yaklaşık 15 yıl 
nce Umurbey 
Belediyesi 
tarafından Beden 
Terbiyesi'ne 
1 lira gibi 
sembolik bir 
fiyatla saha 
yapılması şartı 
ile verilen 
saha uzun yıllar 
sporun yükünü 
çekmişti.
Gerekli ilginin 
gösterilmediği ve 
hiçbir yatırımın 
yapılmadığı stadın 
maçlara hazır 
duruma getirilmesi 
için girişimlerde 
bulunacaklarını 
söyleyen Gümüş, 
İl Genel meclisi 
Daimi Encümen 
üyesi Nurettin 
Avcı'dan 
bu konuda 
destek vermesini 
istedi.

ENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağlan 
Sakana Misina Ağları

* İP Ağ 
Fanya 
Mantar, kurşun

* İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri

✓ Kürek 
Çapa

s Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

' ve diğer malıeınder ile kiımeıini;ıle)'i:

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

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

Belediyesi'nin 
gösterdiği yaklaşık 
4 dönüm alanda çok 
amaçlı semt sahası 
ihalesi yapıldığı 
bildirildi.
İhaleyi 24 bin 
350 YTL'ye alan 
Bursa'lı bir firmanın 
önümüzdeki 
hafta Umurbey'de 
çalışmalara 
başlayacağı öğrenildi. 
Dün ilçeye gelen

söyledi. 
UMURBEY SAHASI 
YENİDEN 
YAPILACAK 
Daha sonra 
Umurbey 
sahasına giden 
İl Spor Müdürü 
Ömer Gümüş, 
bu sezon maç 
verilemez durumda 
olan sahada 
incelemede 
bulundu.

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler'in 
soyunma odaları 
yapımını 
üstleneceği 
çalışmalarda İl 
Spor Müdürlüğü 
sahanın yeniden 
drenaj ile 
düzeltilerek etrafının 
çevrilmesini yapması 
için görüş birliğine 
varıldı.

KSrfez
MMM günlük siyasi gazete ■■■■

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Malı Fehmi ilkögrelim Okylu

.i fEfiver Şahin,Ümuirbey Abdullah.Eehmi İlköğretim Qkulu„ 
C--‘ bahçesmi gezerek, Okul Müdürü ndeh bilgi aldılar.A-

İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ilçemizde 
bulunan 9 adet tavuk çiftliği kontrol edildi 

Tavuk 
kümesleri 

kontrol 
altına alındı

tliı
.. tEK ‘BU

UmurbeyBelediye43aşkanıFatih Mehmet Güler, IIGeneb^ 
Meclisi Daimi Encümen Üyesi Nurettin.Avcı,AKPİLçeBaşkant^ 

**-‘* 7 * ** ' * a*jh-r ı. * •'' A Li-J* ■ ■ ' ■ KT km- l İli " ** 'zVl^~ 1 *

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İl Genel Meclisi'nin 
katkılarıyla yapılan 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu bahçesini 
inceleyen İl Genel 
Meclisi Daimi

Encümen Üyesi 
Nurettin Avcı 
bahçenin güzel 
olduğunu söyledi. 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ve 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver

Şahin'le birlikte 
Okul Müdürü Ahmet 
Turan Polat'tan 
bilgi alan Avcı, 
okulun tuvaletlerinin 
onarımı için 
endisine yardım 
edeceklerini söyledi. 
Okulun bahçesinin

renkli taşlarla 
tamamen kaplanarak 
basket ve voleybol 
sahasının yapıl
masıyla Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu çamurdan 
kurtulmuş oldu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğü ilçede 
bulunan tüm 
tavuk kümeslerini 
kontrol altına aldı. 
Balıkesir'in Manyas 
ilçesinde ilk kez 
görülen kuş gribinin 
yayılma ihtimali göz 
önüne alınarak, 
yapılan kontrollerde 
Gemlik bulunan 
9 adet tavuk 

çiftliğinde her hangi 
bir hastalığa 
rastlanmadığı 
bildirildi.
İlçede bulunan 
tavuk kümesleri ile

Karacaali ve 
Engürücük köy
lerindeki Tavuk 
çiftliklerinde 
kontroller yapan 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü ekipleri 
burada çalışanları 
hijyen konusunda 
uyardı.
Tehlikeli bir 
durumun bulun
madığını işlet
mecilere anlatan 
Tarım Müdürlüğü 
elemanları 
özellikle üretimin 
aksamaması için 
nelerin yapılması 
gerektiğini 
anlattılar.

BAY MUSTAFA ÖZALP

i

i

SATILIK BAHÇELİ €V
Katırlı köyü girişinde 
1137 m2 yola cepheli 

bahçesinde meyve ağaçları 
bulunan bahçeli ev 
sahibinden satılıktır 

0.532. 384 40 89

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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EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama 
Hizmetleri

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 

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
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Tuna’nın alevi henüz sönmedi
Osmangazi'ye bağlı Tuna Mahallesi'nde Pazar gecesi yaşanan 

doğalgaz patlaması ve yangınla ilgili tartışma sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Sabri 
Yalın itfaiyeyi savundu,
TEMİDER ise 
Bursagaz'a bazı 
sorular yöneltti. 
Tuna Mahallesi'nde 
meydana gelen doğal
gaz patlamasıyla ilgili 
tartışmalar sürüyor. 
Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Sabri Yalın, 
itfaiyenin yetersiz 
kaldığına ilişkin eleştiri
leri yanıtlarken, yangına 
zamanında, yeterli ekip 
ve araçla müdahale 
edildiğini söyledi. Kısa 
adı TEMİDER olan 
Tesisat Mühendisleri 
Derneği de, patlamayla 
ilgili bazı sorular 
yöneltti.
Itafiye görevini yaptı 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın, pazar günü 
Tuna Mahallesi'nde 
doğalgaz patlaması 
sonucu meydana gelen 

yangına ilk itfaiye 
ekibinin olay yerine 
4 dakikada gittiğini, 
daha sonra 6 gruptan 
20 araç ve 43 
personelin alevlere 
müdahale ettiğini, 
ekiplerin de doğalgaz 
yangınlarına karşı 
eğitimli olduğunu 
söyledi.
Yalın, iki sivil toplum 
kuruluşunun Tuna 
Mahallesi'ndeki yangın
da itfaiyenin yetersiz 
kaldığı yönündeki 
eleştirilerine yanıt verdi. 
Büyükşehir İtfaiyesi'ne 
saat 22.15'de gelen 
ihbarla ekiplerin 4 daki
ka sonra 22.19'da 
yangın mahalline 
ulaştığını söyleyen 
Yalın, 6 gruptan gelen 
20 araç ve 43 perso 
nelin çalıştığını ve 
yangının saat 22.47'de 
kontrol altına alınıp, 
23.15'de de tamamen 
söndürüldüğünü anlattı. 
Yalın, açıklamasında 
daha sonra, 17 Ağustos 
depreminin verdiği der

sler doğrultusunda 
Bursa'da yapılan çalış
maları anlattı. İtfaiye 
personelinin yüzde 
80'ine de doğalgaz 
yangınları konusunda 
eğitim verildiğini, bu 
doğrultuda özel kıyafet 
ve teknolojik cihazlarla 
donatıldığını bildirdi. 
İtfaiye Teşkilatı'nda 
motivasyon bozukluğu 
değil, aksine takım ruhu 
bulunduğunu savunan 
Sabri Yalın, teşkilata 
ödenek ayrılmadığı iddi
asının da doğru 
olmadığını 
belirtti. Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın, yangında 
başarının çok adamla 
değil, yetişmiş kalifiye 
elemanla sağlandığına 
vurgu yaptı. 
TEMİDER'in soruları 
Kısa adı TEMİDER olan 
Tesisat Mühendisleri ve 
İşadamları Derneği'n 
den yapılan açıklamada 
da, "Tuna Mahallesi'nde 
meydana gelen doğal

gaz patlamasıyla ilgili 
olarak, aklımıza bazı 
sorular gelmektedir" 
denilerek, şöyle 
devam edildi: 
"Altyapı kuruluşu, 
yapacağı çalışmayla 
ilgili Bursagaz'a 
müracaat etmiş midir? 
Gerekli teknik 
desteği istemiş midir? 
Bursagaz buna ne 
cevap vermiştir? Mesai 
saatleri dışında eleman 
verilemeyeceğinin söy
lentisi doğru mudur? 
Halbuki Botaş zamanın
da değil altyapı 
kuruluşu, sokakta 
kazı yapacak her kim 
olursa olsun Botaş'a 
bilgi vermeden, teknik 
desteğini almadan 
kimse sokaklara çivi 
bile çakamazdı. Bu 
arada sormamız 
gereken altyapının 
standartlara uygun olup 
olmadığı dır? İlimizde 
1992 yılından beri 
doğalgaz kullanılmak- 
tadır.Bu ilk defa 
yaşanıyor dedi. BHA

Okul yolunda 
bıçaklı saldırı
Okula giden lise son sınıf öğrencisi, 

kimliği belirsiz kişiler tarafından 
sokak ortasında bıçaklandı.

Edinilen bilgiye göre 
Cem Sultan Lisesi 
son sınıf öğrencisi 
Bilal Çınar (17), 
önceki sabah saat 
07.30 sıralarında 
Kiremitçi Mahallesi, 
Boyacıpullu 
Sokağı'nın ortasında 
iki kişi tarafından 
taciz edildi.
Çınar'ın kendilerine 
bakmasından rahatsız 
olduklarını söyleyen 
kişiler, "Ne bakıyor
sun lan" diyerek 
sataştı. Daha sonra 
zanlılardan biri yanın
da bulunan bıçağı 
çekerek lise öğren
cisini sol baldırından 
bıçakladı. Daha sonra 
olay yerinden hızla 

uzaklaşan kimliği 
belirsiz iki kişi gözden 
kaybolurken, 
Çınar'ın yanındaki 
okul arkadaşı durumu 
polis ve 112'ye bildir
di. Kısa sürede 
olay yerine gelen 
ambülansla Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi altı
na alındı. Polis, lise 
öğrencisi Çınar'ın 
verdiği eşkal doğrul
tusunda kimliği belir
siz iki kişiyi yakala
mak için çevrede 
geniş çaplı araştırma 
başlattı. Sol baldırın
dan bıçaklanan 
gencin sağlık durumu
nun iyiye gittiği 
öğrenildi. BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

r ' t-- TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
< AJANDALAR 5t KALEMLİK& KÜLLÜKLER& ANAHTARLIKLAR VE 

HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KAAAR VERMEYİN
y" â ş,s■> ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE 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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Karşılıksız çd sayısında artış Teknoloji devlerinden kamuya özel çözüm
Merkez Bankası 
tarafından bankalara 
duyurulan toplam 
karşılıksız çek sayısı, 
Eylül ayında bir 
önceki aya göre 
yaklaşık yüzde 29.9 
oranında artarak 
102 bin 459'a çıktı. 
Merkez Bankası 
verilerine göre, 
karşılıksız çek 
sayısı Ağustos 
ayında 78 bin 848 idi. 
Karşılıksız çeklerin 95 
bin 144'ü, banka ve 
özel finans 
kuramlarınca Merkez 
Bankası'na yapılan 
bildirimlere 
göre Banka 
tarafından duyurusu 
yapılan çeklerden, 7 
bin 315'i ise 
mahkemeler 
tarafından yapılan 
bildirimlere göre 
Merkez Bankası'nca 
duyurulan 
yasaklama kararların

Okula alınmayan 
öğrencilere soruşturma

Balıkesir Milli Eğitim 
Müdürlüğü, kuş 
gribi görülen 
Manyas İlçesi'ne 
bağlı Kızıksa 
Beldesi'nden 
taşımalı sistemle 
Salur Beldesi'ne 
giden lise öğrenci
lerinin okula alınma
ması olayını 
araştırmak üzere 
okula müfettiş 
gönderdi.
Kuş gribinin 
görülmesi sebebiyle

dan oluşuyor.
Banka ve özel finans 
kurumlarının bildirim
lerine göre, Merkez 
Bankası tarafından 
duyurusu yapılan çek 
sayısı, Eylül 
ayında bir 
önceki aya göre yüzde 
28 arttı. Ağustos ayın
da bu kapsamdaki 
karşılıksız çeklerin 
sayısı 74 bin 308 idi. 
Mahkemeler tarafın
dan yapılan bildirim
lere göre, Merkez 
Bankası 
tarafından duyurulan 
yasaklama kararı mik
tarı ise Eylül ayında 
bir önceki aya göre 
yüzde 61.1 artış gös
terdi. Bu çeklerin 
sayısı, Ağustos 
ayında 4 bin 540 
olarak belirlenmişti. 
Öte yandan banka ve 
özel finans kuram
larınca Merkez 
Bankası'na 

karantinaya alınan 
Kızıksa Beldesi'nden 
Salur Çok 
Programlı Lisesi'ne 
giden 20 kadar 
öğrenci, dün sabah 
okula alınmamıştı. 
Öğrenciler, Salur 
Sağlık Ocağı'nda 
3 günlük rapor 
verildikten sonra 
Kızıksa'ya 
gönderilmişti. 
Manyas Kaymakamı 
Resul Çelik, 
konuyla ilgili yaptığı 

yapılan bildirimlere 
göre Banka tarafından 
duyurusu yapılan 
karşılıksız kaldıktan 
sonra ödenen çek 
sayısı da Eylül 
ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 33.7 yükselerek 
43 bin 193'den 
57 bin 768'e 
çıktı.
Bu arada 2005 yılının 
ilk dokuz ayında 
karşılıksız çek 
sayısı, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yaklaşık yüzde
17.1 artarak 813 bin 

368 oldu.
Geçen yılın aynı döne
minde karşılıksız çek 
sayısı 694 bin 584 
olarak belirlenmişti. 
Türkiye'de karşılıksız 
çek sayısı 2003 yılın
da 849 bin 642, 
2004'de 964 bin 611 
olarak tespit edilmişti.

açıklamada, "Bu 
durumdan okul 
müdürünün haberi 
yok. Müdür 
yardımcısı Nevzat 
Yakuplu'nun kendi 
inisiyatifiyle verdiği 
bir karar. Olaydan 
Milli Eğitim 
Müdürü'nün de 
haberi yok. Konunun 
araştırılması için 
Balıkesir Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
Salur'a iki müfettiş 
gönderildi" dedi.

"SAP Forum 
Ankara"da, kamu 
kuramlarında iş 
süreçlerini hızlandıra
cak ve vatandaşlara 
daha iyi hizmet ver
meyi sağlayacak 
e-dönüşüm uygula
maları, kamu kuram
larıyla paylaşıldı. 
Teknoloji sektöründe
ki büyük firmalarla, 
kamu ve özel sektör 
kuruluşlarını biraraya 
getiren "SAP Forum 
Ankara", Sheraton 
Otel'de gerçekleştiril
di. HP Türkiye'nin 
ana sponsorluğunda 
düzenlenen etkinlikte, 
kamu kuramlarının e- 
dönüşüm ihtiyaçları, 
kurum içi ve kurumlar 
arası entegrasyon 
projeleri ele alındı. 
SAP Forum 
Ankara'nın açılış 
konuşmalarını, 
AK Parti AR-GE'den 
Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı 
Reha Denemeç, 
SAP Türkiye Genel 
Muduru Cem Yeker. 
Türkiye Bilişim 
Derneği Başkanı 
Turhan Menteş yaptı. 
AK Parti AR-GE'den 
Sorumliı Genel 
Başkan ^yardımcısı 
Denemeç, e-devlet 
projesinde bilişim - 
sektörüne çok iş 

Windows’ta 3 yeni güvenlik açığı
Yazılım devi
Microsoft, Windows
işletim sistemi kul
lananlara, yazılımda 
korsanlara bilgisa
yarın denetimini ele 
geçirmelerini 
sağlayabilecek 3 
yeni kritik açığın 
bulunduğunu 
bildirdi.
Microsoft, esas 
olarak Windows 
işletim sistemi ile 
Internet Explorer'ı 
etkileyen sorunun 
giderilmesi için 
internet adresinde

ELEMAN ARANIYOR
Akaryakıt Satış İstasyonumuzda Çalışacak Lise veya Dengi 

Okul Mezunu Pompacı Bayan Elemanlar Alınacaktır.
400 YTL Maaş + SSK 

GEMLİK 513 10 79 1

çıkabileceğini 
belirterek, "Türkiye, 
bu sektörde üretim
den çok tüketime 
yönelik bir pazardır. 
Burada bir ithalat 
patlaması olabilir. Bu 
yüzden ithalat ile 
ihracat dengelerinin 
kurulması gerekir" 
dedi.
Türkiye'deki bilişim 
sektörünün, 
dünyadakilerin aksine 
dişe diş bir mücadele 
içinde bulunduğunu 
vurgulayan Denemeç, 
"AB standartlarını 
yakalamamız 
gerekiyor" diye 
konuştu. SAP 
Forum Ankara’da, 
AB ile entegrasyon 
surecinde kamu 
kuramlarının iş 
süreçlerinin yeniden 
düzenlenmesi, 
bürokrasinin 
azaltılması ve vatan
daşlara daha kaliteli 
hizmet verilebilmesi 
için yapılması 

yamalar yayımladı. 
Kullanıcıların
www. m ic rosoft.com/ 
security adresinden 
bu yamaları indirerek 
bilgisayarlarına 
yükleyebilecekleri 
belirtildi.
Symantec güvenlik 
yazılım yönetici

gereken çalışmalar 
ve çözüm yolları 
gündeme getirildi. 
Etkinlikte, 
"Vatandaşlık İlişkileri 
Yönetimi, Vergi ve 
Geliri Yönetimi, 
Kurumlararası 
Entegrasyon, 
Kamuda Yeniden 
Yapılanma, Kamuda 
Stratejik Kurum 
Yönetimi, Kumada 
İnsan Kaynakları 
Yönetimi" gibi bir çok 
konu konuşularak, 
başarı öyküleri, 
çözüm önerileri ve 
yapılması gerekenler 
tartışıldı. SAP Forum 
Ankara'ya, SAP 
Türkiye ile birlikte HP, 
Aselsan, Anadolu 
Bilişim Hizmetleri, 
Aster, BİMSA, BTC 
Ekonum, Elsys, IBM, 
ICC-IDS Sheer, Koç 
Sistem, SBS, Sun 
Microsystems'de 
kamu kuramlarına 
özel sunumlar 
gerçekleştirdi.

lerinden Oliver 
Friedrichs de kullanı 
cılara güvenlik yazı 
hmlarım hızla yenile 
meleri ve e-postalar
la gelen bilinmeyen 
ek ya da şüpheli 
linkleri açmamaları 
tavsiyesinde 
bulundu.

rosoft.com/
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Bakandan ‘Tavuk 
yiyebilirsiniz’ mesajı Vaka başına ödeme
Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Mehdi Eker, 
"Hastalık bulaşmamış, 
veteriner hekim kon
trolünde kesilen ve 
usulüne uygun olarak 
pişirilen kümes 
hayvanlarının etlerinin 
yenmesinde sakınca 
bulunmamaktadır" 
dedi.
TBMM Genel 
Kurulu'nda gündem 
dışı bir konuşma üze 
rine söz alan Tarım ve 
Köyişleri Bakanı 
Mehdi Eker, 
Türkiye'nin Kuş 
Gribi'ne karşı hazırlıklı 
olduğunu söyledi. 1.5 
ay öncesinden bu 
konuda gerekli değer
lendirmelerin ve tat
bikatların yapıldığını 
söyleyen Eker, "Bu 
hastalık kümes hay
vanlarıyla diğer kanatlı 
hayvanlar arasına çok 
hızlı bir şekilde yayıl
ma eğilimi olan ciddi 
bir hastalıktır. Bundan 
1.5 ay kadar önce 
Rusya'dan Kuş 
Gribi'nin vuku bulması 
üzerine biz o zaman 
harekete geçtik. 
Göçmen kuşlarla bu 
hastalığın bulaşma 
ihtimalini göz önünde 
bulundurarak, 
Marmara Bölgesi'nde 
Kuş Gribi ile ilgili bir 
tatbikat yaptık.
Tedbirlerimizi 1 ay

Sosyal Güven ık YasaTasarısma tenkile
Çalışma ve Başesgioğlu ile &
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nca 
hazırlanan ve TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
görüşülen Sosyal 
Güvenlik Yasa 
Tasarısı'na sivil 
toplum kuruluşlarının 
tepkisi sürüyor. 
Türk-İş, Hak-İş, Disk, 
Kesk, Kamu-Sen, 
Memur-Sen, Bask, 
TMMOB, TTB, TEB, 
TİED ve Emek Der'in 
oluşturduğu Emek 
Platformu tarafından 
hazırlanan tepki 
metni, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Murat

öncesinden almıştık" 
şeklinde konuştu. 
"Şu ana, bu saatte 
kadar ne Türkiye, ne 
Manyas Gölü çevresi, 
ne de başka bir böl
gesinde herhangi bir 
vaka görülmüş 
değildir" diyen Bakan 
Eker, "Görülmemesi 
için de biz her türlü 
tedbiri aldık. Sağlıklı 
olmasına bakmaksızın 
hepsini itlaf ettik. 3 
kilometrelik alan 
içinde. Tek tek kontrol 
etmek suretiyle gerek
tiği takdirde buralarda 
da itlaf çalışması 
yapacağız, yapıyoruz, 
itlaf ettiğimiz hayvan
ların bedelini de 
vatandaşlarımıza 
ödedik, ödeyeceğiz" 
açıklamasında 
bulundu.
Kuş Gribi'nin 
Türkiye'de görülme
den önce 1997 yılın
dan 2005 yılına kadar 
Çin'den ABD'ye 
Almanya'dan 
Belçika'ya, 
Hollanda'dan

TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu'na 
gönderildi. 12 sivil 
toplum kuruluşu 
ortak metinde şu 
ifadelere yer verdi: 
"Bizler Emek 
Platformu'nu oluştu
ran örgütler olarak 
12.10.2005 tarihinde 
çalışanlarımızı ve 
emeklilerimizi yakın
dan ilgilendiren 
Sosyal Güvenlik Yasa 
Tasarısı'nın bugün 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
görüşülmeye 
başlanacağını öğren
miş bulunuyoruz. Söz 
konusu yasa tasarısı 
ile ilgili olarak 
kamuoyunda henüz

Danimarka'ya kadar 24 
ayrı ülkede 
görüldüğünü hatır
latarak, "Bu hastalık 
öncelikle kanatlı hay
vanlar arasında ciddi 
bir salgın yapabilmek
te ve çok büyük 
ekonomik kayıplara 
sebebiyet vermektedir. 
Bu hastalığın hasta 
hayvanlarla temas 
eden onların gübreleri 
onların vücut sıvılarıy
la doğrudan temasa 
geçen insanlarda da 
görülebilme ihtima
lidir. Bu hastalıkla 
ilişkili olarak 60-65 
insanın hayatını 
kaybettiğim biliyoruz. 
Şu ana kadar tıbbi 
verilen hastalığın 
insandan insana 
geçtiğine ilişkin bir 
kayıt yoktur. Ama hay
vanlar arasındaki sal
gını da ciddiye almak 
ve gerekli tedbirleri 
almak zorundayız. Şu 
ana kadar gerekli ted
birleri almış bulunu 
yoruz" ifadelerine yer 
verdi.

ortak bir mutabakat 
sağlanamadığından, 
görüşmelerin 
askıya alınması ve 
imzaları bulunan 
örgütlerin temsilcileri 
ile mutabakata 
varıldıktan sonra 
görüşmelerin başlatıl
ması hususunu bilgi
lerinize arz ederiz."

Sağlık Bakanlığı, 
"hastaların 
tedavisinde fatu
raların şişirildiği" 
eleştirilerini ortadan 
kaldırmak amacıyla 
"vaka başına ödeme" 
uygulamasına geç 
meye hazırlanıyor. 
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, hasta fatu
ralarının şişirildiği 
eleştirilerinin sık sık 
gündeme geldiğini 
hatırlatarak, bunu 
önleyecek çalışmalar 
içinde olduklarını 
söyledi.
SSK veya Devlet 
hastanelerine gidecek 
hastaların muayene 
ve tetkiki için belli bir 
maliyetin belir
leneceğini bildiren 
Akdağ, bu şekilde

Terör mağdurlarına 
tazminat için son şans
TBMM İçişleri 
Komisyonu, terör ve 
terörle mücadeleden 
zarar görenlerin 
maddi zararlarının 
sulhen karşılan
masını öngören 
yasada, başvuru 
süresini bir yıl uzattı. 
Tasarı önümüzdeki 
günlerde Genel 
Kurul'da 
yasalaştırılacak. 
İçişleri Komisyonu, 
terör ve terörle 
mücadeleden doğan 
zararların karşılan
ması hakkında yasa
da değişiklik öngören 
yasa tasarısını 
görüşerek kabul etti. 
Daha önce 27 
Temmuz 2004 yılında 
yürürlüğe giren yasa
da değişiklik yapılan 
tasarı ile terör ve 
terörle mücadeleden

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

hastalıklarda göre 
farklı gruplandırmalar 
yapılacağını ifade etti. 
Akdağ, "Vaka başına 
ödemeye geçmek 
istiyoruz. Örneğin, 
midesinden rahatsız 
bir hastanın muayene 
artı gerekli tahlillerin 
maliyeti çıkarılacak. 
Bu, diğer şikayetler 
için de belirlenecek. 
İlgili kurumlar bizden 
daha fazlasını isteye- 

zarar gören vatan
daşların zararlarının 
sulhen karşılanması 
için yapılacak 
başvuruların 
süresi bir 
yıl uzatılıyor. 
Değişiklikle, İçişleri 
Bakanlığı, 50 YTL'nin 
üzerindeki nakdi veya 
ayni ifa ödemelerinin, 

meyecek" dedi. 
Bu standartların, 
yatan hastaların 
yüzde 50'si için 
uygulandığını, 
kısa süre içinde 
bu oranı yüzde 55'e 
çıkaracaklarını kayde
den Akdağ, aynı 
uygulamayı ayakta 
tedavi görenleri de 
kapsayacak şekilde 
genişleteceklerini 
söyledi.

bakan onayı ile yapıl
masını isteyebilecek. 
Tasarıya göre, tespit 
komisyonu başkan 
ve üyelerine de ayda 
altıdan fazla 
olmamak üzere her 
toplantı için yaklaşık 
20 YTL toplantı 
ücreti ödenecek.
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AB daimi temsilciliğine Bozkır geliyor
Devlet Bakanı ve 
Başmüzakereci 
Ali Babacan, 
amaçlarının bu yıl 
sonuna kadar en az 
bir faslın fiili müza 
kerelerinin açılması 
olduğunu belirterek, 
bunun zor gözük
tüğünü, ama çalıştık
larını ifade etti. 
Babacan, basın 
toplantısının sonun
da gazetecilerin 
sorularını cevapladı. 
AB İletişim 
Grubu'nun yapılan
masının nasıl olacağı 
sorusu üzerine 
Babacan, iletişimle 
ilgili çalışmaların son 
3 yıldır devam ettiği
ni belirterek, gözle 
görülmeyen ama 
hedefe yönelik çalış
malar yaptıklarını 
söyledi.
Siyasetçilere, kanaat 
liderlerine Türkiye'yi 
anlatan çalışmalar 
yaptıklarını kaydeden 
Babacan, bu çalış
maların çok başarılı 

olduğunu dile getirdi. 
Yeni süreçle beraber 
3 temel ayaktan 
bahsettiklerini ifade 
eden Babacan, 
bunlardan birinin de 
iletişim olduğunu 
kaydetti. İletişime 
çok önem verdikleri
ni anlatan Babacan, 
Reform İzleme Grubu 
gibi iletişim 
konusunda da bir AB 
İletişim Grubu kur
duklarını, burada 3 
Bakan olarak görev 
yapacaklarını söyle
di. Babacan, Grubun 
icradan sorumlu 
üyesinin Ahmet 
Sever olacağını açık
ladı. AB Komisyonu 
Genişlemeden 
Sorumlu Komiseri 
Olli Rehn'in, Ek 
Protokol'ün biran 
önce onaylanması 
gerektiğini 
söylediğinin hatır
latılması ve Ek 
Protokol'ün onay 
sürecinin müzakere 
sürecini nasıl

etkileyeceğinin 
sorulması üzerine 
Babacan, bu 
konunun tamamen 
Türkiye'nin iradesin
deki bir konu 
olduğunu dile getirdi. 
Babacan, zamanı 
geldiğinde gerekenin 
yapılacağını bildirdi. 
Babacan, Dışişleri 
Bakanlığı ve 
Başbakanlıksan 
Müsteşar Yardımcısı 
seviyesinde müza
kere heyetinde kim
lerin yer alacağının 
sorulması üzerine, 
şu anda Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Volkan 

Bozkır'ın müzakere 
heyetinde 
görüldüğünü, ancak 
kısa süre sonra 
Bozkır'ın Türkiye'nin 
Brüksel'deki Daimi 
Temsilcisi olacağını 
ifade etti. Bozkır'ın 
yerine gelecek 
Müsteşar 
Yardımcısının 
Dışişleri Bakanlığı 
tarafından belir
leneceğini duyuran 
Babacan, 
Başbakanlıksan ise 
Müsteşar Yardımcısı 
Mehmet Emin 
Zararsız'ın müzakere 
heyetinde bulu
nacağını söyledi.

Baykal’ın avukatlık 
kaydı silindi

CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal’ın 
avukatlık kaydı, 
1980 yılından bu 
yana kayıtlı olduğu 
Ankara 
Barosu’ndan silindi. 
Baykal’ın kaydının 
silinmesi 550 
YTL'lik borçla ilgili: 
Edinilen bilgiye 
göre, Ankara 
Barosu, 2000 yılın
dan bu yana üyelik 
aidatını yatırmayan 
Baykal’a, gecikme 
faiziyle birlikte bin 
550 YTL’lik borcu 
ödemesi konusunda 
ihtar yazısı 
göndermişti.
Baykal’ın, ihtara 
cevaben, kaydının 
silinmesini talep 
etmesi üzerine 
bugün toplanan 
Ankara Barosu 
Yönetim Kurulu, 
CHP Genel

Sayfa 9

Başkam’nın 
avukatlık kaydının 
silinmesini. 
kararlaştırdı. 
Baro yetkilileri, 
avukatlık kaydı 
bugün itibariyle sili
nen Baykal’ın, 2000 
yılından bu yana 
gelen aidat borcunu 
ödemekle yükümlü 
olduğunu belirttiler. 
Deniz Baykal 1980 
yılından bu yana 
Ankara Barosu’na 
kayıtlı bulunuyordu.
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Talabani: Anayasada 
anlaşma tamam toije p ttamı i nfa ît

Irak Devlet Başkanı 
Celal Talabani, siyasi 
liderlerin, mümkün 
olan en geniş tabanlı 
desteği sağlamak 
için anayasada 
değişiktiler yapma 
konusunda 
anlaştığını söyledi. 
Düzenlediği basın 
toplantısına, "Bu tari
hi günde Irak halkına 
iyi haberlerim var" 
diyerek başlayan 
Talabani, Şii ve 
Kürtlerin 
hakimiyetindeki koa 
lisyon yetkilileriyle 
önde gelen Sünni 
grupların yetkilileri 
arasında yapılan 
görüşmede anayasa 
değişikliği konusun
da mutabık 
kalındığını belirtti. 
Talabani, Sünni 
Meclis Başkanı 
Hacim El Hasani, 
Sünni Devlet Başkanı 
Yardımcısı Gazi El 
Yaver, eski Şii

Milyonlar yardım 
bekliyor

Pakistan, ülkeyi 
depremin yarattığı 
tahribatla mücadele 
etmeye çalışıyor. 
Hükümet yetkilileri ve 
ordu görevlileri, 
depremden en ağır etk
ilenen Keşmir böl
gesindeki ücra 
noktalara ulaşmayı 
umduklannı açıkladı. 
Muzafferabad kentinde 
hala büyük çaplı bir 
yardım operasyonunun 
görülmediği bildiriliyor. 
Kazma küreklerle 
enkaz altında kalanlara 
ulaşmaya çalışan 
askerler yardımın 
ne zaman geleceğini 

bilmediklerini ifade 
ediyor. Ayrıca, 
depremzedeler su, 
yiyecek ve battaniyeye 
ihtiyaç duyuyor. 
BM, 1 milyon kişinin 
acil ihtiyaçlara

Başbakan İyad Allavi, 
Irak Birleşik İtti- 
fakı'nın Şii lideri 
Abdülaziz El Hekim'le 
düzenlediği, tele
vizyondan yayım
lanan basın toplan
tısında, Sünnilerin 
her talep ve öneri
sine karşılık verdik
lerini, artık Sünnilerin 
anayasayı boykot 
etmek için gerekçesi 
kalmadığını söyledi. 
Talabani'den sonra 
söz alan diğer lider
ler, Sünni. Şii ve Kürt 
liderlerin dün gece 
vardığı anlaşmayı 

gereksinimi olduğunu, 
yaklaşık 2 milyon 
kişiye de yeni evler 
tahsis edilmesi 
gerektiğini ifade etti, 
örgüt, hayat 
kurtarma ve tedavi 
çalışmaları için 
272 milyon dolar 
yardım çağrısında 
bulundu ve acil olarak 
çadır, ısıtıcı, battaniye, 
ilaç ve helikopterlere 
ihtiyaç olduğunu 
belirtti.
NATO da, Pakistan'a 

övdüler.lrak'taki 
siyasi partiler, 
yapılacak 
referandumdan 
önce Sünnilerin de 
anayasaya 
"evet" demesini 
sağlayabilmek için 
yürüttükleri 
müzakerelerde 
anlaşmaya varıldığını 
bildirmişti.
Anlaşmanın, 
referandumda kabul 
edildikten sonra 
anayasada değişiklik 

yapma imkanı 
tanıdığı 
belirtilmişti.

yardım etmek amacıyla 
hava yoluyla yardım 
malzemelerinin 
taşınmasını düzenle
meyi kabul etti.
Deprem bölgesindeki 
birçok yol ve 
köprünün tahrip 
olmuş ya da kapanmış 
durumda olması lojis
tik sorunları daha da 
kötüleştiriyor.
Sağanak yağış ve 
soğuk da 
depremzedelerin duru
munu zorlaştırıyor

Suriye içişleri Bakanı 
Gazi Kenan'ın intihar 
ettiği bildirildi.
ABD, Lübnan'daki 
askeri ve güvenlik 
faaliyetlerinde rolleri 
bulunduğu iddiaları 
üzerine Suriye 
İçişleri Bakanı 
Gazi Kenan ve 
Lübnan'dan 
sorumlu Askeri 
İstihbarat Başkanı 
Rüstem Gazali'nin 
malvarlığını 
dondurmuştu.
Kenan ve Gazali'nin, 
Suriye'nin "sorunlu 
davranışlarına" 
katkıda bulundukları 
gerekçesiyle malvar
lıklarının dondurul
duğu ve Amerikan 
vatandaşlarının bu

Romanya’da kuş gribi çıkmadı
AB Komisyonu, 
Romanya'da kuş 
gribi virüsü 
varlığının 
araştırılmasına 
yönelik testlerin 
"negatif* sonuç 
verdiğini, bu nedenle 
bu ülkeye ithalat 
yasağı 
uygulanmayacağını 
bildirdi.
AB Komisyonu 
sözcüleri, "Yapılan 
bütün laboratuvar 
incelemelerinin, 
bugünkü durumda, 
Romanya'da 
kuş gribi virüsü 
bulunmadığını 
gösterdiğini" 
belirttiler.
Yürütme organı 
komisyon, yeni bir

Kuran satışı yasaklanacak mı?
İngiliz The Guardian 
gazetesi, İngiltere'de 
hükümetin ırkçı 
ve dinci nefreti 
önleme yasa 
tasarısına karşı 
çıkan bir Hristiyan 
baskı grubunun 
bu yasayı kullanarak 
Kuran'ın satışına 
karşı harekete 
geçeceklerini 
yazdı.
Haber şöyle: 

kişilerle iş yap
masının yasaklandığı 
açıklanmıştı. 
Suriye'nin başşehri 
Şam'daki ofisinde 
bugün intihar eden 
Suriye İçişleri Bakanı 
Gazi Kenan, Lübnan 
radyosuna yaptığı 
konuşmada bunun 
son açıklaması 
olduğunu belirtti. 
Lübnan eski askeri 
istihbarat başkanı 
Gazi Kenan (63), 
radyoda yayınlanan 
konuşmasında 
''Bu yapabileceğim 

son açıklama 
olacak” dedi.
Suriye ordusunun 
yaklaşık 30 yıl 
Lübnan'da 
kalmasını savunan 

gelişme olmadığı ve 
virüs kanıtı bulun
madığı sürece 
Romanya'ya karşı 
önlem alınmasını 
istemeyeceğini 
açıkladı.
Geçen pazartesi 
günü Türkiye'den 
canlı kanatlı 
hayvan ithalatını

"Protestan 
evanjelik bir baskı 
grubu, dinci 
nefrete yol açtığı 
gerekçesiyle 
İslamiyet'in kutsal 
kitabı Kuran'ı satan 
kitapçıları dava 
edecekleri yönünde 
hükümeti uyardı. 
Hristiyanların Sesi 
adlı grubun başkanı 
Stephen Green, 
Guardian'a

Gazi Kenan, 
Lübnan'ın birliğinin 
korunması için 
Suriye askerlerinin 
elinden geleni 
yaptığını kayde 
derken medyayı iki 
ülke ilişkilerini 
bozmakla suçladı. 
Kenan, Lübnan 
eski Başbakanı 
Refik Hariri'nin 
14 Şubat'ta 
öldürülmesinden 
beri medyanın kendi
sine ve Lübnan 
eski başbakanına 
haksızlık ettiğini 
ileri sürerek Hariri 
suikastına yaygın 
kanaatin aksine 
Suriye'nin 
karışmadığını 
tekrarladı.

yasaklayan 
komisyon, 
numunelerin 
incelenmesinin 
ardından bu yasağa 
ilişkin tavır belirleye
ceğini, önemsiz 
bir virüsün 
söz konusu 
olabileceğini 
belirtmişti.

yaptığı açıklamada, 
'Kuran eğer bir 
nefret söylemi 
değilse, nedir 
bilmiyorum.
Kuran satan 
kitapçıları ihbar 
edeceğiz. Incil’in 
hiçbir yerinde 
inanmayanların 
öldürülmesi 
gerektiği söylenmez* 
şeklinde konuştu." j
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Kleberson ve Youla sıkıntısı ~—“n

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Ülke milli takımların
dan sakat dönen 
Kleberson ve 
Youla Beşiktaş'ta 
sıkıntı yarattı. 
Beşiktaş'ta, 
ülkelerinden sakat 
olarak dönen 
Brezilyalı futbolcu 
Kleberson ile 
Gineli Youla'nın, 
Kayserispor 
maçında forma 
giymeleri şüpheli. 
Gine Milli Takımı'nda 
yer alan Youla'nın, 
Botsvvana ile 
oynanan ve 2-1 
kazandıkları milli 
maçta, izinli

olarak gittiği 
Brezilya'dan dün 
dönen Kleberson'un 
da ülkesinde 
antrenman yaparken 
sakatlandıkları 
açıklandı.
Belinden sakatlanan 
Youla'nın MR'ı 
çekilirken, 
Kayserispor 
maçında oynayıp 
oynamayacağının 
MR sonuçlarından 
sonra belli olacağı 
bildirildi.
Brezilya'da, kendisine 
verilen antrenman 
programını uygularken 
sağ ayak bileğinden

sakatlandığı açıklanan 
Kleberson'un forma 
giyip giyemeyeceğinin 
ise önümüzdeki gün
lerde yapılacak kon
trollerden sonra netlik 
kazanacağı kaydedildi. 
Sergen'in de sakatlığı

ve Kayserispor maçın
da forma giyemeyecek 
olmasının ardından, 
Youla ile Kleberson'un 
da sakatlıklarının 
ortaya çıkması teknik 
direktör Rıza Çalım- 
bay'ı zora soktu.

50 bin kişilik futbol çılgınlığı
Dünya Kupası eleme 
maçına hazırlanan 
Brezilya Milli 
Takımı'nın antren
manını 50 bin taraftar
lar izlemek isteyince 
izdiham yaşandı. 
Sıkışma nedeniyle 60 
kişi yaralandı. 
Brezilya'nın Belem 
kentinde bulunan 
Mangueirao Stadı'nda 
yapılan Venezuela 
maçının hazırlıklarını 
izlemek isteyen bin
lerce taraftar stadı 
doldururken, binlerce 
taraftar da zaten dolu 
olan stada girmek 
isteyince karmaşa 
çıktı.
45 bin kişilik 
Mangueirao Stadı 
antrenmandan 45 
dakika öncesinde 
kapasitesinin çok 
üzerinde dolmasına 
karşın, dışarıda kalan 
yaklaşık 5 bin kişi stat

kapılarına yüklenerek 
3 kapıyı kırdı ve içeri 
girmeye başladı.
5 bin kişinin de 
içeri girmeye çalış
masıyla çıkan 
izdihamda 60 kişinin 
çeşitli yerlerinden

yaralandığı ve 
yaralıların kentte 
bulunan hastanelerde 
tedavi altına alındığı 
kaydedildi.
Elemeler 
kapsamında son 
maçını Venezuela ile

yapacak olan 
Brezilya Milli 
Takımı, gelecek yıl 
Almanya'da yapılacak 
olan 18. Dünya 
Kupası'na katılmayı 
daha önceden 
garantilemişti.

Erciyes Galatasaray

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve

REKLAM ALINIR
CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR KÖRFEZ REKLAM
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 491 31 30

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

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

Galatasaray’ı yenerek namağlup
ünvanımızı korumak istiyoruz dediler.

Maç saatine itiraz oldu. Futbol 
Federasyonuna yapılan müracaatta şöyle 
konuştu

Maç saati iftara çok yakın bu nedenle fe 
derasyondan saatin değiştirilmesini istedik.

Gündüz ya da akşam saat 19.30’da başla
masını istiyoruz ancak kaç olursa olsun 
taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmayacakları
na eminiz.

Gerekirse oruçlarını stadda açarlar ama 
takımlarını bu zor dönemeçte yalnız bırakma 
yacaklardır.

Galatasaray karşısında en büyük kozum 
seyircilerimizdir deniyor.

SAMSUNDA TEK HEDEF GALİBİYET
Samsunspor pazar günü kendi sahasında 

Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma için 
Sinop’ta kampa girdi. Samsunspor bugün 
Sinop şehir stadında ilk idmanı yaptı.

Futbolcular hafta sonuna kadar günde iki 
idmanla Trabzonspor maçına hazırlanacaklar.

Antrenör Erdoğan Arıca’nın tek düşüncesi 
Trabzonspor maçında 3 puanla ayrılmak.

ŞÜKRÜ ŞENKAYA
Bursaspor eski başkanlarından Şükrü 

Şenkaya vefat etti.
Perşembe günü öğle namazında Ulu 

Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra 
aile mezarlığı olan Ahmet Ağa mezarlığına 
kaldırılacak.

ORADAN BURADAN
Eğer Arnavutluk milli takımını Türk Milli 

takımı yenerse muhtemelen rakiplerimiz 
Belarus-Norveç-İrlanda- İsviçre karşılaş
malarını yerinde izleyip not tutacaklar.

Teknik adamlarımız Türkiye’nin muhtemel 
rakipleri olabilecek Slovakya yı mercek altına 
alıp hazırlayacağı raporu Teknik Direktör Fatih 
Terim’e sunacaklar. Slovakya-Rusya maçını 
avcı izleyecekler.

DOPİNGE PARA CEZASI
Son dönemde yaşanan doping olaylarına 

savaş açan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
doping yapanlara antrenörlerle ağır paza 
cezası vermeyi planlıyor. Gençlik ve Spor 
Genel Müdürü Mehmet Atalay 10 bin YTL 
kadar para cezası verilebileceği ulusal yarış
malarda do ping maddesi kullanan ve ceza 
alan sporcular antrenörleri 10 YTL’ye kadar 
para cezası verilecek.

NİHAT İÇİR KARAR OCAKTA
Ekonomik krizde bulunan Real Soctedet 

sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Nihat 
Kahveci’nin durumuyla ilgili kararlarını ocak 
ayına kadar verecek.

Nihat Kahveci durup beklemek lazım neler 
olacağını hep birlikte göreceği demektedir.

FATİH TEKKE MİLANO’Da
Trabzonspor’u takım kaptanı Fatih Tekke 

tedavi olmak amacıyla pazar sabahı İtalya’ya 
gitti. Sevinerek öğrendiğimize göre (Pazartesi 
öğle üzeri televizyondan yayınına göre) Fatih 
Tekke’nin hiç bir rahatsızlığının bulunmadığını 
haber olarak geçti.

Geçmiş olsun Fatih Kaptan.
HALİLHODZİC İDMANDA BAYILTIYOR
Trabzon Samsun maçı hazırlıklarım bir 

günlük aranın ardından dün yaptığı tek idman
la sürdürdü yaklaşık 2,5 saat süren idmana 
Teknik Direktör bordo mavi futbolculara düz 
koşunun ardından dar alanda pas çalıştırması 
yaptırdı. Sahada teknik ağırlıklı çalışma yap
tırdı.
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Oruçluyken kan verilir mi?
Samsun Kızılay Kan 
Merkezi Müdürü Dr. 
İhsan Aytaçoğlu, özel
likle iftardan yaklaşık 
bir saat sonra kan ver
menin sağlık açısın
dan faydalı olduğunu 
söyledi. Samsun 
Müftüsü Osman Şahin 
de meselenin dini 
yönüne açıklık getirdi. 
Aytaçoğlu, yaptığı 
açıklamada, kan ver
menin başta kan 
hücrelerinin yenilen
mesi olmak üzere kalp 
krizi riskinin azalması, 
kanda yağlanmayı, 
kolesterolü düşürme
si, vücut direncini ve 
performansı artırması, 
ağrı eşiğini yük
seltmesi gibi çok 
sayıda faydaları 
olduğunu anımsattı. 
Özellikle ramazan 
ayında kan 
bağışlarının azaldığına 
ve ihtiyaca cevap ver
mediğine işaret eden 
Aytaçoğlu, oruçluyken 
sabah saatlerinde kan 
bağışında bulunula- 
bileceğini, ancak 
açlığın kan şekerini 
düşürmesi nedeni ile 
oruçlulardan kan 
almayı kendilerinin de 
tasvip etmediğini 
belirtti. Aytaçoğlu, 
iftardan sonra, bütün 

gün aç kalındıktan 
sonra yemek yenilme
sine bağlı olarak 
metabolizmanın 
daha hızlı çalışmaya 
başladığını ve koles
terol, yağ gibi kandaki 
bazı değerlerin 
arttığını anlattı. 
İftardan sonra kan 
vermenin yararlı ola
cağını vurgulayan 
Aytaçoğlu, "Özellikle 
teravih namazından 
sonra yani iftardan 
yaklaşık bir saat sonra 
kan vermek sağlık için 
son derece faydalı. Bu 
vücut direncini artıra
cağı için ramazan 
boyunca sağlıklı bir 
şekilde oruç 
tutulmasını da 
sağlayacaktır” dedi. 
Bazı din görevlilerinin 
bunu bildiğini ve 
ramazan ayının 
arifesinde çok sayıda 
din görevlisinin kan 
bağışında bulun
duğunu kaydeden 
Aytaçoğlu, vatan
daşların da ramazan 
ayında kan bağışı yap
mayı sağlıkları açısın
dan alışkanlık haline 
getirmelerinin yararlı 
olacağına işaret etti. 
Yılda en az iki kere 
kan bağışı yapmanın 
son derece faydalı

olduğunu da söyleyen 
Aytaçoğlu, vatan
daşların kan bağışı 
konusunda duyarsız 
olmadıklarını, ancak 
bilgi eksikliği 
nedeniyle kan bağışı
na uzak kaldıklarını 
dile getirdi.
KAN BAĞIŞI YAPAN
LARA ÖZEL MÖNÜ 
Dr. Aytaçoğlu, 
Samsun Kızılay 
Kan Merkezi olarak 
ramazan ayında kan 
bağışı sayısını artır
mak için iftardan 
sonra halkın yoğun 
olduğu bölgelerde 
oluşturdukları kan 
alma merkezleri ile 
donörlere ulaşmaya 
çalıştıklarını söyledi. 
Kan bağışının gönül
lülük esasına 
dayandığını ifade eden 
Aytaçoğlu, gönüllü 
donörleri ulaşmak için 
Merkez olarak 
ellerinden geleni yap

tıklarını belirterek, söz 
konusu kan merkez
lerinde kan verme işle
minden sonra donör
lere sunulmak üzere 
özel bir mönü hazır
ladıklarını kaydetti. 
KAN VERMENİN 
ORUÇLA İLGİSİ 
Samsun Müftüsü 
Osman Şahin de 
oruçluyken kan ver
menin din açısından 
bir sakıncası 
olmadığını ve caiz 
olduğunu belirterek, 
"Oruçluyken kan ver
mek, kişiyi zor durum
da bırakmayacaksa 
orucu bozmaz. Oruç 
tutan kişi halsiz düşe
cekse, orucuna zarar 
gelecekse kaçınması 
lazım. Aksi takdirde 
bir can kurtarmak, bir 
insana yardım etmek 
dinimiz açısından son 
derece önemlidir ve 
kan vermek bu açıdan 
caizdir" dedi.

Ramazanda 
beslenme raporu

Sağlık Bakanlığı, 
Ramazan ayı 
nedeniyle oruç tutan 
vatandaşlara bazı 
uyarı ve önerilerde 
bulundu.
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan, 
"Razaman'da 
Beslenme' konulu 
raporda, Ramazan'da 
oruç tutan insanların 
belirli bir şekilde 
beslendikleri için 
organizmanın bir ay 
dinlendiği ancak iftar 
ve sahurda yenilen 
yemeklere dikkat 
edilmesi gerektiği 
belirtildi.
İftarda ve sahurda 
birdenbire ve çok 
fazla yemekle 
midenin doldurulma- 
ması gerektiğinin vur
gulandığı raporda, 

bu durumun ani 
mide gerginliğine 
yol açabileceğine, 
tansiyon yükselme
sine ve nörolojik 
hormonların hızlı 
salgılanmasına 
neden olabileceği 
kaydedildi. Oruç 
tutacaklara iftar ve 
sahurda, "Azar 
azar, iyi çiğneyerek 
ve sık aralıklarla 
yemek yiyin" uyarısı 
yapılan raporda, 
"Yemeklerin seçi
minde çok yağlı, çok 
tuzlu ve aşırı tatlı 
besinlerden kaçınmak 
gereklidir. Bunların 
yerine hazmı kolay, 
mide-barsak siste
minde uzun süre 
kalabilen lifli ve sell- 
üloz içeren sebze, 
meyve ve kepekli 
ekmek tercih edilme
lidir" denildi.

GönûnMenüşû
Sebzeli Makarna 
Malzemeler:
50 g Margarin 
5 su bardağı su 
400 g yassı makarna 
1 adet kırmızı dolmalık 
biber
1 adet yeşil dolmalık 
biber
1 patlıcan
1 kabak
2 baş taze soğan
8 diş sarmısak 
Fesleğen
50 g ıspanak yaprak
ları
100 g çiğ krema

Sıcak Muz Tatlısı 
Malzemeler: 
25 g margarin 
4 adet muz 
50 g çiğ krema 
4 kaşık bal 
1 su bardağından 
fazla ceviz içi
Yapılışı

Pul biber 
5 g kimyon 
Tuz , 1,5 yemek kaşığı 
şeker
Yapılışı
Biberleri ince uzun 
şeritler, patlıcanı ve 
kabağı 1,5 cm'lik 
küpler halinde 
doğrayın; sebzeleri 
geniş bir fırın tepsi
sine yayın, üzerlerine 
eritilmiş margarin 
sürün, 175 derecede 
20 dk. fırınlayın. 400 g 
makarnayı suda 15 dk. 
karıştırarak haşlayın 
ve suyunu çektiğinde 
içerisine 25 g mar
garin ilave edin, 
böylece yapışmasını 
önlemiş olursunuz. Bir 
teflon tavada kalan

Geniş bir tavada 
margarin'! eritin, 
muzları bütün olarak 
iki tarafı da altın 
sarısı olana kadar 
hafif ateşte pişirin. 
Muzları tavadan alın, 
servis tabağına yer
leştirmeden önce

ŞİİR KÖŞESİ 
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margarin'! eritin, içine 
kıyılmış sarmısakları 
atın, 1 dk. kısık ateşte 
sarartın, haşladığınız 
makarnayı içine 
karıştırın, 1 dk. daha 
pişirin, fırından çıkmış 
olan sebzeleri de har
manlayın, ateşten ahn, 
içine kimyon, şeker, 
tuz ve çiğ kremayı 
ekleyip karıştırın. Taze 

kağıt havlu üzer
ine koyun.
Servis tabaklarına 
yerleştirdiğiniz 
muzları bal, 
ceviz ve çırpılmış 
kremayla 
süsleyip servis 
yapın.

T

soğanı 3 cm'lik çubuk
lar halinde dilimleyin, 
ıspanak yapraklarını 
elinizle ikiye bölün, 
hepsini makarnanın 
içine harmanlayın, 
sıcak servis yapın. 
Arzuya göre üzerine 
rendelenmiş parme- 
san veya kaşar peyniri 
ile fesleğen yaprakları 
ilave edilebilir.

Ah Akşamlar
Işıl ışıl süslenmiş ay 
Sema sanki sırça saray 
Olsa bile gurbetteyim 
Hasret içre hasretteyim 
Üzerime yürür gamlar 
Ah akşamlar, ah akşamlar

İçerim köz, dışarım kar 
Savruluyor son umutlar 
Yalnızlık bir yalın alev 
Gölsesinde gezinir dev 
Başıma yıkılır damlar 
Ah akşamlar, ah akşamlar

Yüreğimde gül memleket 
Canımda bülbül memleket 
Sesler gelir dertli, yanık 
Alem uyur, ben uyanık 
Perçemiminden hüzün damlar 
Ah akşamlar, ah akşamlar.
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Kırmızı biber Kim daha meme teri riski taşıyor

kanser riskini arttırıyor
Tarım Bakanlığı, kır
mızı biberde 
kansere sebep olan 
aflatoksin madde 
tespit edildiğini 
belirterek, kırmızı 
biberin kurutul
masıyla ilgili 
üreticileri uyardı. 
Bursa Tarım İl 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
aflatoksin ve okra- 
toksin maddesinin 
insan ve hayvanlar
da kanserojen etki 
ler gösteren toksik 
maddeler olduğu 
hatırlatılarak, 
"Bu toksik madde 
ler insan sağlı 
üzerinde geri 
dönüşü olmayacak 
etkiler meydana 
getirmektedir.
Kırmızı biberdeki 
sorun, kurutma 
işleminin doğal 
şartlarda toprak, 
naylon ve bez 
üzerinde yapıl
masından kay
naklanmaktadır. 
Biberdeki kanser 
tehlikesinin kesin 
çözümü kurutma 
işleminin modern

tesislerde yapıl
masından geçmek
tedir" denildi.
Açıklamada ayrıca, 
bakanlık tarafından 
yapılan izleme 
sonuçlarına göre 
kırmızı biberde 
kanser tehlikesinin 
devam ettiği 
kaydedilerek, 
şu görüşlere 
yer verildi: 
"Buna en büyük 
sebep, bakanlığın 
önerdiği ve verilen 
eğitimlerin dikkate 
alınmadığı, halen 
toprak, naylon ve 
bez üzerinde bütün 
halde biber kurutul
maya devam 
edildiği ve kansero

jen maddenin engel
lenemediği tespit 
edilmiştir. Toprakta 
yoğun küf bulaşısı- 
na maruz kalan 
kırmızı biberlerde 
yüksek düzeyde 
aflatoksin tespit 
edilmesi sebebiyle 
toprakta, naylon ve 
bez üzerinde biber 
kurutulması bakan
lık tarafından yasak
lanmıştır. Bu uygu
lamayı yapanlar, 
bu biberleri alanlar, 
işleyen ve satanlar 
hakkında ilgili 
yasa gereği cezayı 
müeyyide uygu
lanacaktır." 
şeklinde konuştu.

Bazı kadınların 
diğer kadınlara göre 
daha fazla risk 
taşıdığını belirten 
Doç. Dr. Gürsel 
Soybir, kimlerin 
daha fazla risk altın
da olduğunu anlattı. 
İşte meme kanseri 
riskinizi ölçebile
ceğiniz bir test:, 
Memorial Hastanesi 
Genel Cerrahi 
Bölümü'nden 
Doç.Dr. Gürsel 
Soybir, kimlerin 
daha fazla risk altın
da olduğunu anlattı: 
- Daha önce 
memede kansere 
öncü sayılabilecek 
bir lezyonun bulun
muş olması 
- Genetik olarak 
meme kanseri 
gelişimine yatkın 
genleri taşımak 
- Ailesinde veya 
akrabalarında 
meme kanseri 
gelişmiş olması 
- Uzun süreli 
doğum kontrol 
haplarının 
kullanılması
- Menopoz sonrası 
dönemde uzun 
süreli ve yüksek 
dozlarda östrojen 
replasman tedavisi 
yapılması 
- Çocukluk veya 
gençlik çağında

başka bir nedenle 
göğüs bölgesinin 
ışınlanmış olması 
- Adet başlama 
yaşının erken, adet
ten kesilme yaşının 
geç olması
- Hiç doğum yapıl
maması veya ilk 
doğumunu 30 
yaşından sonra 
yapılması 
- İlerlemiş yaş 
(Meme kanseri en 
sık 50-65 yaşları 
arasında görülüyor) 
- Aşırı yağlı gıdalar
la beslenme 
- Mamografi tara
malarında yoğun 
meme saptanması 
- Yumurtalık ya da 
rahim kanseri 
hikayesi olması 
- Elektromanyetik 
alanlara ve 
radyasyona 
sürekli maruz 
kalmak 
Meme kanserinin 
belirtileri nelerdir?
- Memede şişlik 
olması.
Genellikle ağrısız, 
sertçe, hareket ettir- 
ilebilen veya 
yerinden 
oynamayan, 

zamanla büyüye- 
bilen kitle varlığı. 
- Memenin genel 

' olarak boyutunda 
veya şeklinde

oluşan değişik 
olması.
- Meme cildinde 
kızarıklık, morluk, 
yara, damar 
genişlemesi, içeri 
doğru çöküntü, 
yaygın küçük şişlik
ler, portakal kabuğu 
görünüşü gibi nok
tasal çekintiler şek
linde değişikliklerin 
meydana gelmesi. 
- Meme başı ve 
çevresinde renk ve 
şekil değişikliği, 
meme başında 
genişleme, 
düzleşme, içe 
çökme, yön 
değiştirme, 
kabuklanma, 
çatlaklar oluşması, 
yaralar çıkması 
- Meme başından 
gelen kanlı veya 
kansız akıntı
- Koltuk altında 
görülebilen veya 
elle fark edilen 
ağrılı ya da a 
grisiz şişliklerin 
varlığı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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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

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
Karay olla n 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dâiresi Md. 513 10 92
İlçe Tanm 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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28
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OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz__________ 514 17 00

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet 513 45 21-122 
Su işlet 513 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

NÖBETÇİ ECZANE
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SERVET ECZANESİ 
Yeni Mahalle Yokuşu

Ksrfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ^■■■1

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2260 

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-Yaymcıhk-Rcklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KRMPRNVR
RAMAZAN MI SOYUNCA AKflRVRKITTfl %2 İNDİRİM
Süper Benzin ^8 2.63 YTL.

Kurşunsuz Benzin 2.66 YTL
(95 Oktan)
Motorin ^<0 2.06 YTL

NOT: Kampanyamız ev ve iş yerleri! 
motorin servisinde de geçerlidirj

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii - GEMLİK TEL: (0.224) 51310 79
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri • P.O. istasyon ■ KUMLA TEL: (0.224) 538 03 86 j
İSTASYON 2 liman içi ■ GEMLİK TEL: (0.224) 513 66 72İ



Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kunjlu Kasım ayırıda yapılacak

Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda 3 dönemdir başkanlık görevini yürüten İbrahim 
Talan, Kasım ayında yapılacak olan gene! kurulda aday olacağını açıkladı. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK _________________

Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Ticaret

Borsası erzak dağıttı
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile 
Gemlik Ticaret Borsası 1200 
muhtaça ramazan yardımı yaptı. 3’de

14 EKİM 2005 CUMA

14
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Ekim 2005 Cuma 25 50.000 TL
İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
05.41 07.06 12.57 16.01 18.35 19.53

Verem Savaş Dispanserinin yanında bulunan eski Vergi Dairesi lojmanının yıkımına başlandı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Oda seçimleri
Anlaşılan Kasım ayı Gemlik’te oda seçim

leri fırtınasıyla geçecek.
Anayasa Mahkemesi’nin hükümet tarafın

dan Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının başkan
lık seçimleriyle ilgili “iki kez üst üste başkan
lık yapanlar bir daha saçilemez” maddesini 
iptalinden sonra, bu kapsam içinde kalan 
birçok başkan, derin nefes aldı.

Bunlardan biri de Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan dı.

Talan, 3 kez üst üste genel kurulda başkan 
seçildi.

Önceki gün gazetemizde yayınlanan 
Oda’nın genel kurul duyurusu ardından dün 
de sorularımızı yanıtlarken yeniden aday ola
cağını açıkladı.

Gemlik’te Şoförler ve Otomobilciler Odası, 
Minibüscüler Odası genel kurulları yapılacak.

Bu nedenle adaylar arasında hazırlıkların 
başladığını duyuyoruz.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda başkanlık 
için eskiden olduğu gibi bu dönemde 
Mustafa Malgılıç’ın adı geçerken, Haşan 
Toksabay’ın aday olmayacağını bildirdiği 
öğrenildi.

Minibüsçüler Odası’nın Başkanı Erol 
Aksoy ve Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Ayhan Gündoğdu’nun yeniden aday 
olacağı konuşulurken, karşı adayların ortaya 
çıkması bekleniyor.

Kısacası önümüzdeki Kasım ayı esnaf 
odalarında hareketli günler yaşanacak.

Demokratik yarışın yine dostluk içinde 
geçmesi bekleniyor.

550 metrekare alanın 250 metrekaresine yapılacak olan çelik 
konsiriksiyon binanın bodrum katında arşiv odası diğer iki katın
da ise idari bölümleri yer alacak. Çevre düzenlemesi ile birlikte 
binanın 500 bin dolara tamamlanması bekleniyor
Borusan Lojistik 
tarafından 2 katlı 
çelik konsiriksiyon 
olarak yapılacak olan 
yeni Gemlik Vergi 
Dairesi için dün 
binanın yapılacağı 
yerde yıkım çalış
maları başlatıldı.
Vergi Dairesi lojman
ların olarak kullanılan 
Verem Savaş dispan 
seri yanındaki bina 
nın yıkım masrafını 
ise Ticaret ve Sanayi 
Odası üstlendi.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

t

İstiklal Caddesi ve Dereboyu ’nda 
bulunan Demirler Alışveriş Merkezleri 
dün kapılarını kapadı. Merkezi 
Bursa’da bulunan Şaypa Marketler 
zincirine satılan Demirler Alışveriş 
Merkezleri devir işlemlerinin tamam
lanmasından sonra önümüzdeki hafta 
Şaypa’nın 15. ve16. mağazası 
Gemlik’te hizmete girecek. Sayfa 3’de

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

Haftada İki
Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulu yapılacak

İbrahim Talan yeniden aday
Kap kaçı vatandaş yapıyor...!

Yüzlerce senedir bu ülkeyi ve bu ülkenin 
kurum ve kuruluşlarını yönetenlerin yıllardır 
uyguladıkları “kap ve kaç “ yöntemi artık sokak* 
larda - caddelerde vatandaş tarafından uygu
lanıyor.

Bunların arasındaki fark nerede var derseniz, 
söyleyeyim..'.

Yöneticilerin köşeyi dönmek için yaptıkları 
kap ve kaç işini, vatandaş karnını doyurmak için 
yapıyor.

Bu ülkenin kaynakları senelerdir gözümüzün 
önünde talan edilirken, halkada hep yalan 
söylendi. İşte size bir misal.

Devlet işletmelerini iktidarda ki partiler kendi 
adamları, yandaşları ile doldurup aşırı person
elden zarar ettirenler, sonra da halka dönüp “Bu 
devlet işletmeleri zarar ediyor, bunlar adam 
olmaz .sırtımıza yük oluyor; özelleştirip sat
mamız ve bu kamburdan kurtulmamız gerekir” 
dediler.

Bizim saf halkımı da inandırdılar....
Şimdide bunları birer birer ucuz ucuz ( bazı 

larını bedava ) satıyoruz ve sözde kurtuluşu
muzu ilan ediyoruz.

Enflasyon düşüyor, ekonomi iyiye gidiyor di 
yorlar. Bakıyorum Cebimdeki paranın alım gücü 
arttı,ne de yatırımlar yapıldı, aksine işsizlik arttı.

Aksine hala bir çok sektör küçülerek yoluna 
devam etmeye çalışıyor.

Ben ne zaman bir bakan çıkıp “Artık şuna zam 
yok, ya da şu konuda düzenleme yapmayacağız” 
derse şüpheye düşerim, bilirim ki söylenenin 
tam tersi yapılır. Ne zaman bir başbakan çıkıp 
bize “hortumları kestik” dese, kafamda acaba 
kim nerede, hangi değişik yol - yöntemlerle malı 
götürüyor sorusu kendiliğinden gelir beynime 
yerleşir...

Bütün bu olup bitenlerin ,toplumda ki çarpık
lıkların yada olmaması gerekenlerin topluma bir 
yansıması olması kaçınılmaz.

Bu olumsuzluklar bir kar topu gibi yuvarlana 
yuvarlana ödenmesi çok güç bir sosyal felaket 
halinde üzerimize geliyor.

Sonra da masum insanlarımız bunları canı - 
malı ile ödediği toplumun bir yarası olarak her 
yerde karşımıza çıkıyor. Bir düşünün...
Bunlar basit polisiye olayları değil. Her gün 
artarak devam eden kap kaç - gasp - hırsızlık 
ve hatta ev basıp tecavüze kadar yükselen bu 
toplum yaralarının hesabı yakında ağır bir fatura 
olarak karşımıza gelecektir.

Bütün bunlar hepimizin bildiği ,bir çırpıda 
sıralayabildiği eğitimsizlik -işsizlik - geçim zor
luğu - duyarsızlık gibi bir çok sebeplere dayanı 
yor. Bunları sıralarken kolayca söylüyoruz 
amma; çarelerini düşünmek, bunları yapmak ve 
topluma yansıtmaya gelince işte burada yokuz. 
Söylemek her zaman kolay yapmak

insanlar için her zaman için zordur. Bilhassa 
politikacılar için...!

Bunlar üstelik gazete sütunlarında çözülecek 
bir sorunlar değil.

Doğrudan, ülkeyi ve kuramlarını yönetenlerin 
sorumluluğuna giren büyük toplum yaraları.

Tıpta canlıda yaralar artar, tedavi yapıla
mazsa bu canlı bir zaman sonra ölür. Bu 
hastalığın uzmanını bulup tedaviye başlamak 
akıllı ve basiretli insanların işidir.

O da bizde yok.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Muhtelif 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
1. genel kurul 
toplantısı 16 Kasım 
2005 günü saat 
H.oo’de oda 
lokal binasında 
yapılacak.
Çoğunluk 
sağlanamadığı 
takdirde 2. genel 
kurul toplantısı 
24 Kasım 2005 
Perşembe günü 
saat H.oo’de 
Milton 1 Aile 
Çay Bahçesi’nde 
tekrarlanacak.

24 Kasım 2005 
günü Milton Aile 
Çay Bahçesi’nde 
saat 11.00 de 
yapılacak 
olan oda seçim
lerinde İbrahim 
Talan yeniden 
aday olduğunu 
açıkladı.
Son günlerde 
oda seçimleri 
için çeşitli 
dedikodular 
üretilirken, 
daha önceki 
yıllarda 
aday olan bazı 
kişilerinde isimleri 
adaylık yarışında 
konuşulmaya

Özürlüler Okulu’nda kış onanını
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ata Mahallesi’nde 
bulunan Özürlüler 
Kurs Merkezi’nde 
kış aylarının 
gelmesiyle 
birlikte onarım 
çalışmaları da 
başladı.
Özürlüler Derneği 
Başkanı ve Kurs 
Müdürü Tamer 
Sivri, kış için 
alacakları yakacak 
deposu için 
kolları sıvayarak 
çalışmaya başladı. 
Hayırsever

vatandaşların 
yardımlarıyla 
başlatılan 
depo çalışması 
sonunda 
Kaymakamlıksan 
verilecek kışlık 
yakacak kömürler 
depolanacak 
Usta tutmayarak 
kendisi çalışan 
Tamer Sivri, 
Kurs Merkezinin 
Bursa ve 
çevresinde en 
iyi konuma gelerek 
hizmet vermesi 
için çalıştıklarını 
söyledi.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

Körfez ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

başlandı.
Üç dönem üst 
üste Gemlik 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanlığı seçimini 
kazanarak görev

yapan İbrahim 
Talan dördüncü 
kez yine aday 
olduğunu resmen 
açıkladı;

GIDA MÜHENDİSİ ARANIYOR
ISO 9001-2000 belgesi alma aşamasında 

olan Yemek Üretim Şirketimize 
Gıda Mühendisi alınacaktır.

GOLDSTAR Mür. Küçük San. Sit Sos. Tes.
Tel:524M17GEMLİK

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Verem Savaş Dispanseri’nin yanında bulunan eski Vergi Dairesi binasının yıkımına başlandı

E M Vergi Dairesi için yıkım
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Ticaret

Borsası erzak dağıttı
550 metrekare alanın 250 metrekaresine yapılacak olan çelik 
konsiriksiyon binanın bodrum katında arşiv odası diğer iki 

katında ise idari bölümleri yer alacak. Çevre düzenlemesi ile 
birlikte binanın 500 bin dolara tamamlanması bekleniyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

,....
3 r ;

Verem Savaş 
Dispanseri yanında 
bulunan Vergi 
Dairesi’ne ait eski 
binanın yıkımına 
başlandı.
Binanın yıkım 
masrafını Ticaret 
ve Sanayi Odası 
üstlenirken, 
yapımını ise çelik 
konsiriksiyon olarak 
Borusan Lojistik 
yapacak.
Manastır'da yıkılan 
Uğur Apartmanının 
yıkım işlemini yapan 
Güngörenkaz 
Yıkım Firması 
tarafından başlatılan 
yıkım çalışmalarının 
ardından Gemlik 
Belediyesi enkaz 

.kaldırma işlemini 
ücretsiz yapacak. 
Borusan Lojistik 
•firmasının kendi 
özel projesini 
uygulayacağı 
yapım işleminin 
100 günde 
bitirileceği bildirildi. 
Yıkım yerinde

bilgi veren 
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü 
Mehmet Sade ile 
Müdür Yardımcısı 
Mithat Önalan, 
550 metrekare 
alanın 250 
metrekaresine 
yapılacak olan 
çelik konsiriksiyon 
binanın bodrum 
katında arşiv odası 
diğer iki katında ise 
idari bölümlerin yer 
alacağını söylediler. 
Çevre düzenlemesiyle 
birlikte 500 bin dolara

vergi mükelleflerine 
daha sağlıklı hizmet 
verilebilecek.

tamamlanması bekle
nen yeni binanın 
hizmete girmesiyle

BfeınTçâf

'■

srtiınıtııııı

Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Sa, 
■■dM^rYardimms^t^^g

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Gemlik Ticaret 
Borsası 1200 
muhtaça ramazan 
yardımı yaptı. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
tarafından 
Türkiye’deki tüm 
Ticaret Odaları 
ve Borsalarına 
ramazan aylarında 
gönderilen gıda 
yardımları bu yıl da 
yerlerini buldu. 
25 er milyon liralık 
paketler halinde 
pirinç, un, makarna,

margarin, toz 
şeker, kuru fasülye, 
nohut, salça, 
çiçek yağından 
oluşan erzak 
torbaları Demirler 
Alışveriş 
Merkezi’nden 
daha önceden 
belirlenen 1200 
aileye dağıtılıyor. 
Odalar ve Borsalar 
Birliği’nden 
Gemlik’e gönderilen 
ramazan yardım
larının tutarının ise 
30 milyar lira olduğu 
belirtildi.

Demirler Alış 
veriş Merkezi 

Şaypa’ya satıldı

İstiklal Caddesi ile Yeni Pazar Caddesi’nde 
bulunan Demirler Alışveriş Merkezleri, Şaypa 
Alışveriş Mağazaları zincirine katıldı.
Dün, Demirler Alışveriş Mağazaları kapıları 
müşterilerine kapatırken, “Tadilat dolayısıyla 
bir süre kapalıyız” lehvası astı.
Şaypa inşaat ve Gıda Ltd. firması yetkilileri, । 
devir işlemlerinin birkaç gün sürebileceğini, 
büyük bir ihtimalle hafta başında 
Gemliklilerin hizmetine açacaklarını söyledi. 
Şaypa’nın yalnız Bursa’da bulunan 
mağazalar zinciri ve Gemlik’teki iki şubesi 
ile sayıları 16 ya çıkacak.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı içirip 
hazırlıklar sürerken, okulların 

bando takımları 2005-2006 
eğitim ve öğretim yılının ilk 

bayramına çıkmanın heyecanını 
yaşamaya başladılar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı hazırlıkları 
tüm okullarda 
aralıksız sürüyor. 
Okulların eğitim ve 
öğretime 
başlamasıyla 
birlikte öğrencilerin 
çıkacağı ilk 
bayram olan
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda 
kendilerine çok 
iş düşecek olan 
bando takımları

çalışmalarını 
aksatmadan 
sürdürüyorlar. 
Mezun olan 
bandocu 
arkadaşlarının 
yerini alan diğer 
öğrencilerle 
birlikte çalmaları 
gereken marşların 
provalarını 
yapan öğrenciler 
okullarını en iyi 
şekilde temsil 
edebilmek için çaba 
sarf ediyorlar.

ENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları

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

Macun
s Galvenizli çivi 

TMC sintine pompası

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

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

Spora giderken 
kamyonet çarptı

Sabah sporu yapmak için Botanik 
Parkı'na giden talihsiz kadın, kavşakta 
piliç yüklü bir kamyonetin çarpması 

sonucu hayatını kaybetti.
Batı yakın çevre yolu 
Botanik Parkı 
kavşağında 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
parka sabah sporuna 
giden 44 yaşındaki 
Şemziye Kibar 
hayatını kaybetti. 
Jandarma 
Komutanlığı'ndan 
alınan bilgiye 
göre kaza, dün saat 
08.00 sıralarında 
Soğanlı Mahallesi 
Çevre Yolu Botanik 
Parkı Kavşağı'nda 
meydana geldi. 
Çiftehavuzlar 
Mahallesi'nde oturan 
ve her gün sabah 
sporu için Botanik

Parkı'na giden 
44 yaşındaki 
Şemziye Kibar, 
dün sabah yine 
evinden çıkarak 
yürümeye başladı. 
Ancak talihsiz 
kadın Botanik 
Parkı Kavşağı'na 
geldiğinde İsmail 
K.'nin kullandığı 
34 UA 1084 plakalı 
piliç yüklü 
kamyonetin altında 
kaldı. Çarpmanın 
etkisiyle savrulan 
talihsiz kadının 
yardımına çevredeki 
vatandaşlar koştu. 
112 Acil Yardım 
ambülansı kısa 
sürede olay yerine

geldi ancak ekip 
olay yerine 
ulaştığında 
talihsiz kadın için 
yapılacak bir 
şey kalmamıştı. 
Talihsiz kadının 
cesedi daha sonra 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın 
talimatıyla Adli 
Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı, j 
Kamyonet sürücüsü 1 
İsmail K. ise 
Osmangazi Jandarma 
Merkez Karakolu 
ekiplerince gözaltına 
alındı. Kazayla 
ilgili soruşturmanın 
başlatıldığı 
bildirildi. BHA
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Avon Kozmetik
Gemlik'te ürün
eğitimi veriyor

Gözyaşları sel oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kadınların kadınlar 
için çalıştığı 
dünyaca ünlü 
kozmetik şirketi 
AVON, Türkiye 
genelindeki 
eğitimlerine 
devam ediyor. 
Bu konuda 
AVON Bölge Satış 
Sorumlusu 
Gülin Çifçi ve 

ekip arkadaşların 
tüm temsilcilerine 

yönelik eğitim alma 
çalışmaları sürüyor. 
Dün Milton 2'de 
bulunan Bankacılar 
lokalinde yapılan 
eğitim çalışmasında 
firma içinde 502 
olarak geçen 
Orhangazi, İznik ve 
Gemlik'i içine alan 
bölgenin Güzellik 
Eğitimi Uzmanı 

serap Demirci, 
AVON ürünleri 
hakkında açıklamalı 
bilgiler verdi.
AVON Kozmetik 
AŞ'nin belirli dönem
lerde gerçekleştirilen 
güzellik eğitim
lerinde bütün 
AVON ürünlerinin 
kullanımıyla ilgili 
temsilcilerin bil
gilendirilmeleri 
sağlanıyor.

Tunceli'nin Çıralı 
kırsalında 
teröristlerle girilen 
çatışmada şehit 
düşen Piyade 
Komando Er Melih 
Tuncer, İnegöl'de 
gözyaşları arasında 
toprağa verildi. 
İnegöl'ün 23'üncü 
şehidi olan 
komando er Tuncer, 
İnegöl şehir 
merkezindeki askeri 
törenin ardından 
Osmaniye Köyü'nde 
defnedildi. 
Tunceli'de terörist 
lerle girilen sıcak 
çatışmada şehit 
düşen 5 askerden 
biri olan Piyade 
Komando Er Melih 
Tüncer'in cenazesi 
arkadaşlarının 
omuzlarında törenin 
yapılacağı İshak 
Paşa Camii'ne 
getirildi. 
Cenaze törenine 
Bursa Valisi Nihat 
Canpolat, Bursa 
milletvekilleri Sedat 
Kızılcıktı ve Kemal 
Demirel, Jandarma 
Bölge Komutanı- 
Tuğgenaral Tunay 
Bilgen, İl Jandarma 
Komutanı Kd. Albay 
Aydın Yeşil, İnegöl 
Kaymakamı Erdoğan 
Bektaş, İnegöl 
Garnizon Komutanı 
Yarbay Tamer Tosun, 
İnegöl Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş, belde 
belediye başkanları, 
çok sayıda asker, 
savcı ve hakim, 
siyasi parti temsilci-

leri, şehit askerin 
yakınları ve binlerce 
vatandaş katıldı. 
Kılınan namazın 
ardından İnegöl 
Garnizon Komutanı 
Yarbay Tamer 
Tosun, şehit ere 
hitaben yaptığı 
konuşmasında, 
"Sen ne ilk olacak
sın, ne de son, 
uğrunda şehit 
olduğun vatanımızda 
şanlı bayrağımız 
her zaman dal
galanacaktır. Şu 
hiç bir zaman unutul
masın ki bir karış 
toprağımızı vermeye
ceğiz. sana söz 
veriyoruz" dedi. 
Törende ayrıca 
Bursa Valisi Nihat 
Canpolat, şehit oğlu 
için gözyaşı 
döken anne Gülten, 
ağabey Mahir ve 
kardeşler Merih ve 
Eda Tuncer'e 
başsağlığı dileyerek 
soğukkanlı 

s BAY MUSTAFA ÖZALP
EMLAK’TAN

olmalarını istedi. 
Yapılan konuş
maların ardından 
kılınan namazın 
ardından Türk 
barağına sarılı 
şehit Piyade 
Komando Er Melih 
Tüncer'in naşı 
omuzlara alındı. 
Askerlerin taşıdığı 
tabutun ardından 
protokol ve askeri 
erkan bir süre 
yürüdü. Bu sırada 
dev Türk Bayrağı 
taşıyan vatandaşlar, 
"Şehitler ölmez 
vatan bölünmez", 
"İmralı'ya gideriz 
Apo'yu asarız", 
"kahrolsun PKK" 
şeklinde sloganlar 
attı. Şehit er’in 
cenazesi daha 
sonra doğduğu 
köy olan 
Osmaniye'ye 
götürüldü. Şehit 
cenazesi okunan 
dualar eşliğinde 
toprağa verildi. BHA

s s

Sahurda intihar etti
Her Çeşit Emlak 

Ahm,Satım ve Kiralama 
Hizmetleri

Orhaneli Kömür • 
İşletmesi'nde 
bir güvenlik 
görevlisi, dün sahur 
vakti intihar etti. 
Edinilen bilgiye göre, 
47 yaşındaki Mustafa 
Mayık, sahur 
vaktinde, 

arkadaşlarının yanın
dan mıntıka kontrolü 
için ayrıldı. Mayık, 
uzun süre geçmesine 
karşın dönmedi. 
Merak eden 
arkadaşları Mayık'ı 
aramaya başladı. 
Mayık, idari binadaki 

veznenin önünde 
başından tek kurşun
la vurulmuş olarak 
bulundu.
Harmancık'a 
bağlı Ballısaray 
Köyü'nden olan, 
3 çocuk babası 
Mayık'ın, peşpeşe 2

kalp ameliyatı 
geçirdiği 5-6 aydan 
bu yana görevine 
devam ettiği ancak 
ruhsal bunalım 
yaşadığı bildirildi. 
Savcılık, olayla ilgili 
soruşturmayı 
sürdürüyor. BHA

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

g

g

SATILIK BAHÇELİ €V
Katırlı köyü girişinde 
1137 m2 yola cepheli 

bahçesinde meyve ağaçlan 
bulunan bahçeli ev 
sahibinden satılıktır

0.532. 384 40 89

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

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.rvuilllcl Via «yakıncı IIIÜVAII V «-vynımn ^0

Trafik, Kasko Dask, Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP
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Bursa Şankaya’ya ağladı
Bursa yitirdiği duayen ismi Şükrü Çankaya'ya hak ettiği bir uğurlama töreniyle veda etti. 

Ulucami'deki törene binlerce kişi katıldı ve Çankaya için gözyaşı döktü.
Nergis Holding 
önünde yapılan 
törenin ardından 
Çankaya’nın naaşı 
Ulucami avlusuna 
nakledildi.
Burada Devlet eski 
Bakanı Cavit Çağlar, 
Çankaya’nın oğlu 
Yeşim Tekstil Genel 
Müdürü Çenol 
Çankaya, Mustafa 
Çağlar ve aile üyeleri 

taziyeleri kabul etti. 
Binlerce Bursalı'nın 
akın ettiği cenaze 
törenine kentin ve 
Türkiye'nin tanıdık 
simaları da katıldı. 
AKP Grup Başkan 
Vekili Faruk Çelik, 
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Celal Sönmez, Bursa v 
eski valileri Orhan 
Taşanlar ve Ali Fuat

Güven, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi 
Başkanı Oğuz Satıcı, 
sinema sanatçısı 
Tekin Akmansoy, 
ses sanatçısı Adnan 
Şenses, Bursa mil
letvekilleri Mustafa 
Özyurt, Faruk 
Ambarcıoğu, 
Altan Karapaşaoğlu, 
Mustafa Dündar, 
Şevket Orhan, 
Beşiktaş Spor 
Kulübü eski Başkanı 
Serdar Bilgili, 
işadamları, sanat 
ve spor camiası, 
bürokratlar, ailesi ve 
yakınlarıyla binlerce 
Bursah Çankaya'yı 
ebediyete uğurladı. 
Dün öğle namazını 
müteakip Bursa 
İl Müftüsü Zeki 
Elturan'ın kıldırdığı 
cenaze namazının 
ardından Çankaya

omuzlara ahndı. 
Ulucami'den 
Ahmetpaşa 
Mezarlığı'na kadar 
omuzlarda taşınan 
Çankaya'nın cenaze
si, burada toprağa 
verildi. Adeta mahşeri 
bir kalabalığın 
refaketinde Kapalı 
Çarşı, Şehreküstü

Meydanı, 
Fevziçakrhak 
Caddesi'ni kullanan 
cenaze konvoyu 
Ahmetpaşa 
Mezarlığı'na ulaştı. 
Burada yapılan 
dualar ve okunan 
Kur'an-ı Kerim’in 
ardından adeta yağ
mur olan gözyaşları

içinde Çankaya 
toprağa verildi. 
BursalInın gönlünde 
hayırsever kişiliği, 
hoşgörüsü ve 
samimiyetiyle 
taht kuran Şükrü 
Çankaya, gerisinde 
binlerce acılı gönül 
bırakarak kalıcı istira- 
hatgahına çekildi.

SEZONUNU BAŞLATTIK
o 10 11 w ” ,,

2006 EŞANTİYON

birljkJ

TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLERE ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

ı 32 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.22-4) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Ciffliklede alışanlara gizdim
Sağlık Bakanlığı 
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürü Turan 
Buzgan, kuş 
gribi nedeniyle karan
tina altına alınan 
bölgedeki tavuk çift
liklerinde çalışanların, 
grip belirtileri açısın
dan izlemeye 
alındığını bildirdi. 
Buzgan, Manyas böl
gesinde görülen kuş 
gribinin ardından 
Türkiye'de Sağlık 
Bakanhğı'nın yaptığı 
çalışmalar hakkında 
bilgi verdi.
Bölgede, hayvanlar
dan insanlara 
bulaşma ihtimali 
düşünülerek, tavuk 
çiftliklerinde çalışan
lara grip aşısı 
olmalarını önerdikleri
ni belirten Buzgan, 
"Çünkü bu kişilerin, 
hem normal grip 
virüsünü hem de kuş 
gribi virüsünü taşı
maları halinde anti- 
jenik değişim kolay

Yine yağışlı hava geliyor
Kuzey bölgelerde 
görülen yağışlara 
ilave olarak cumarte
si günü yurdun 
kuzeybatı kesim
lerinin yeni bir 
yağışlı havanın 
etkisine gireceği 
bildirildi.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan Meteorolojik 
Uyan’ya göre, halen 
Orta ve Doğu 
Karadeniz kıyılarında 
görülen yağışlar, 
bugün Marmara'nın 
doğusu, Karadeniz, 
İç Anadolu'nun 
kuzeydoğusu, 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve batısı ile 
Eskişehir ve 
Kütahya 
çevrelerinde yağmur 
ve sağanak şeklinde 
aralıklarla sürecek. 
Bu yağışlara ilave 
olarak yurdun 
kuzeybatı kesimleri 
Cumartesi günü yeni 
bir yağışlı havanın

olur, mutasyon 
meydana gelir. Normal 
gribe karşı korunma, 
insandan insana 
geçiş için de bir tedbir 
olur" diye konuştu.
Buzgan, bu çiftliklerde 
çalışanların grip 
belirtileri açısından da 
izlemeye alındığını 
ancak bugüne kadar 
herhangi bir belirtiyle 
başvuran olmadığını 
kaydetti.
Dünya Sağlık 
Örgütü'nün kuş gribi 
salgınına karşı yaptığı 
uyarının ardından 
Refik Saydam 
Hıfzısıhha Merkezi 

etkisine girecek. 
Cumartesi günü, 
yurdun kuzey ve iç 
kesimleri parçalı çok 
bulutlu, Marmara, 
Kuzey Ege'nin iç 
kesimleri, Karadeniz, 
doğu Akdeniz, İç 
Anadolu'nun güney
doğusu ile gece 
saatlerinden itibaren 
Ankara, Eskişehir ve 
Çankırı çevreleri 
sağanak yağışlı, 
diğer yerler parçalı 
ve az bulutlu geçe
cek. Yağışlar, 
Marmara’nın doğusu 
ile Batı Karadeniz 
bölgelerinde etkili 
olacak.
Pazar günü, bütün 

Başkanhğı'nca 
hastalıkla ilgili kontrol 
killerinin getirildiğini 
bildiren Buzgan, 
Sağlık Bakanı Akdağ • 
tarafından da antiviral 
ilacın, Türkiye'de 
sabit miktarda 
bulundurulması 
için yabancı 
bir ilaç firmasına 
niyet mektubu 
gönderildiğini anlattı. 
Buzgan, bu ilacın ise 
karantina altına alınan 
bölgedeki tavuk 
çiftliğinde çalışan ve 
bu hayvanlarla temas 
halinde olan 8 kişiye 
verildiğini söyledi.

bölgelerimiz parçalı 
çok bulutlu, 
Marmara'nın 
doğusu, Karadeniz, 
İç Anadolu'nun 
güney ve doğusu, 
Doğu Akdeniz, 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgeleri 
ile sabah ilk 
saatlerde Kuzey 
Ege'nin iç kesimleri 
ve İç Anadolu'nun 
Kuzeybatısı 
yağmur ve sağanak 
yağışlı geçecek.. 
Yağışlar, özellikle 
Doğu Akdeniz ile 
yurdun iç kesim
lerinde etkili 
olacak.

Yeşil kartlılara Askeri 
hastane imkanı

Sağlık Bakanlığı 
ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri 
arasında 
anlaşmaya 
varıldı.
Türkiye'deki 
10 milyon 200 
bin Yeşil 
Kart'lı askeri 
hastanelerden 
sağlık hizmeti 
alabilecek. 
Dün imzalan 
protokol ile 
hastalar yeşil 
kart ve sağlık 
cüzdanının yanı 
sevk işleminin 
yapıldığı evrakla 
askeri hastanelere 
başvurmaları duru
munda, tüm 
muayene, tetkik, 
tahlil ve tedavileri 
ücretsiz olarak 
yapılacak.
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar ile 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri Sağlık 
Komutanı 
Korgeneral Hayri 
Güner tarafından 
imzalanan pro
tokolle, Yeşil Kart'lı 
vatandaşlara askeri 
hastanelerden 
faydalanma yolu 
açıldı. Bugün imza
lanan protokolle; 
Yeşil Kart sahip
lerinin Devlet 
Hastaneleri tarafın
dan Askeri 
Hastanelere tetkik ve 
tedavi istemiyle 
sevk edildiklerinde, 
ayaktan veya yatarak

ELEMAN ARANIYOR 
Akaryakıt Satış İstasyonumuzda Çalışacak Lise veya Dengi 

Okul Mezunu Pompacı Bayan Elemanlar Alınacaktır.
400 YTL Maaş + SSK 

GEMLİK 513 10 79

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

muayene, tetkik, 
tahlil ve tedavi 
hizmetlerini ala
bilmelerini hükme 
bağlandı. Hastalar, 
Yeşil Kart ve sağlık 
cüzdanının yanı sıra 
sevk işleminin 
yapıldığı evrakla 
askeri hastanelere 
başvurmaları 
durumunda, tüm 
muayene, tetkik, 
tahlil ve tedavileri 
ücretsiz olarak 
yapılacak.

' Sağlık Bakanlığı 
ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri arasında 
imzalanan 'sağlık 
hizmetlerine 
ilişkin protokol' 
kapsamında, Yeşil 
Kart sahiplerinin 
şevkle sağlık hizmeti 
alabileceği askeri 
hastaneler şöyle: 
"Çorlu, İstanbul 
Gümüşsüyü, İzmir, 
Ankara, Erzurum 
Mareşal Çakmak, 
Diyarbakır, 
Kasımpaşa, Gölcük, 
İzmir Güzelyah,

Eskişehir, Ankara 
Etimesgut, Bursa, 
Ağrı, Balıkesir, 
İsparta, Kayseri, 
Malatya, Sarıkamış, 
Erzincan, İsk
enderun, Adana, 
Edremit, Ardahan, 
Denizli, Elazığ, 
Çanakkale Gelibolu, 
Kocaeli Derince, 
Manisa, Bitlis 
Tatvan, Samsun, 
Sivas, Çanakkale, 
Muğla Aksâz, 
Kütahya, Merzifon 
ve Konya Askeri 
Hastaneleridir." 
Öte yandan 
protokol, Gülhane 
Askeri Tıp 
Akademisi Hastanesi 
ile GATA Haydarpaşa 
Eğitim Hastanesi'ne 
şevkin, Devlet 
Hastanesi tarafından 
sevk edilen Askeri 
Hastane'niri 
düzenleyeceği rapor 
doğrultusunda yine 
Devlet 
Hastaneleri'nden 
yapılmasını hükme 
bağladı
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Maliye’den yazar kasa tebliği
Maliye Bakanlığı'nın 
"Katma Değer Vergisi 
Mükelleflerinin Ödeme 
Kaydedici Cihazları 
Kullanmaları 
Mecburiyeti Hakkında 
Kanunla İlgili Genel 
Tebliği" Resmi 
Gazete'de yayımlandı. 
Akaryakıt pompalarını 
ödeme kaydedici ciha
zlara bağlatmış olan 
mükellefler, en geç 
1 Kasım 2005 tarihin
den itibaren 
pompalara bağlı 
ödeme kaydedici 
cihazlardan çıkan fiş
leri düzenleyecekler. 
Tebliğde, 2004 yılı 
akaryakıt satışları 
toplamı 1 milyon 
YTL'yi (1 
trilyon lira) aşan 
mükelleflerin 
akaryakıt pompalarını 
ödeme kaydedici 
cihazlara bağlatma 
mecburiyetlerine 
ilişkin mücbir sebep 
halinin 1
Temmuz 2005 tarihi 
mesai bitiminde sona 
erdiği hatırlatıldı. 
Akaryakıt pom
palarının ödeme 
kaydedici cihazlara 
bağlanmasının, 
ödeme kaydedici 
cihaz firmaları ile 
pompa üretici veya 
ithalatçılarının birlikte 
ve koordineli bir şek
ilde çalışmalarını 
gerektirdiği belirtilen 
tebliğde, bu nedenle 
ödeme kaydedici 
cihaz firmaları tarafın
dan alınan siparişlerin 
optimal bir montaj 
planına dönüştürülme
si, montaj ortamında 
bulunan yanıcı ve pat
layıcı özellikteki 
unsurlardan dolayı 
hassas çalışma 
yapılması gerektiği 
kaydedildi.
Tebliğde, buna uygun 
nitelikli servis 
sayısının sayılı 
olduğu, montaj işlem
lerinin bütün istasyon
larda aynı anda değil, 
mümkün olan en kısa 
sürede gerçekleştirile
cek şekilde 
istasyonlar itibariyle 
belirlenecek tarihlere 
göre yapılmasını 
zorunlu kıldığı hatır
latıldı. Tebliğde, bu 
nedenle söz konusu 
akaryakıt istasyonu 
işletmecilerinin 1 
Temmuz 2005 tarihi 
itibariyle Maliye 
Bakanlığı tarafından 
onaylanan ödeme 
kaydedici cihaz fir
malarına başvurarak

bu firmalardan pom
palara bağlanacak 
ödeme kaydedici ciha
zların alımına yönelik 
siparişleri belge
lendiren ve cihazların 
pompalara montajının 
yapılacağı tarihi içeren 
yazıları almış olmaları 
gerektiği vurgulandı. 
Buna göre 2004 yılı 
akaryakıt satışları 
toplamı 1 milyon 
YTL'nin (1 trilyon lira) 
altında kalanlar ile 
2005 yılında işe 
başlayan akaryakıt 
istasyonu işletmeci- 
lerinin ise en geç 1 , 
Ocak 2006 tarihine 
kadar Bakanlıktan 
onay alan ödeme 
kaydedici cihaz fir
malarına başvurarak 
bu firmalardan pom
palarına sağlanacak 
cihazların alımına 
ilişkin siparişi belge
lendiren ve montaj tari 
hini içeren yazılan 
almış olacaklar. 
Pompalardan gerçek
leştirilecek her türlü 
akaryakıt (LPG) dahil 
satışında mecburiyet
leri 1 Temmuz 2005 
tarihinde başlamış 
olan ve bu tebliğin 
yayımlandığı tarih 
itibariyle akaryakıt 
pompalarını ödeme 
kaydedici cihazlara 
bağlatmış olan 
mükellefler, en geç 1 
Kasım 2005 tarihinden 
itibaren (1 Kasım 2005 
tarihi dahil) pompalara 
bağlı ödeme kaydedici 
cihazlardan çıkan fiş
leri düzenleyecekler. 
Mecburiyetleri 1 
Temmuz 2005 tari
hinde başlamış olan 
ve bu tebliğin yayım
landığı tarihten sonra 
pompalarını ödeme 
kaydedici cihazlara 
bağlatacak olan 
mükellefler, 1 Kasım 
2005 tarihinden 
montajın yapılacağı 
tarihe kadar Vergi 
Usul Kanunu'na göre 
fatura veya 
perakende satış fiş
lerini, montajın bittiği 

tarihten sonra ise 
pompalarına bağlı 
ödeme kaydedici 
ciharlardan çıkan fiş
leri hazırlayacaklar. 
Akaryakıt pompalarını 
ödeme kaydedici ciha
zlara bağlatma 
mecburiyetleri 1 Ocak 
2006 tarihinde başlay
acak olan mükellefler, 
1 Kasım 2005 tarihin
den montajın yapıla
cağı tarihe kadar, 
Vergi Usul 
Kanununa göre fatura 
veya perakende satış 
fişlerini, montajın bit
tiği tarihten sonra ise 
pompalara bağlı 
ödeme kaydedici ciha
zlardan çıkan 
fişleri düzenleyecek
ler. 1 Ocak 2006 tari
hinden sonra işe 
başlayan mükelleflerin 
(işe başlama tarihin
den itibaren en geç 60 
gün içinde pom
palarını ödeme, 
kaydedici cihazlara 
bağlatmaları şartıyla) 
işe başlama tarihinden 
itibaren ilgili kanuna 
göre fatura veya per
akende satış fişlerini, 
montajın bittiği tariht
en sonra ise pom
palara bağlı ödeme 
kaydedici cihazlardan 
çıkan fişleri hazırlaya
caklar. Akaryakıt istas 
yonu işletmecileri 1 
Kasım 2005 tarihinden 
itibaren (1 Kasım 2005 
tarihi dahil) kanuni 
defterlerine yapacak
ları kayıtlarda, pompa 
totalizatörlerindeki 
rakamları değil, 
ödeme kaydedici 
cihaz fişleri, fatura 
ve perakende satış fiş
lerinde yazılı 
miktar ve tutarları 
esas alacaklar. Bu 
konu ile ilgili Vergi 
Usul Kanunu Genel 
Tebliği'nin akaryakıt 
satışlarından hasılatın 
pompa totalizdtör- 
lerinden tespit 
edilebileceğine dair 
hükmü 1 Kasım 2005 
tarihinden itibaren 
uygulanmayacak.

AB’den herkese 
grip aşısı çağrısı
Avrupa Birliği, 
Türkiye'de ve 
Romanya'da tespit 
edilen kuş gribi ile 
ilgili açıklama yapıyor. 
Türkiye'de bulunan 
virüs insanlar için 
ölümcül olan H5N1 
türü.. AB, grip aşısı . 
çağrısı yaptı.
Avrupa Birliği, 
Türkiye'de ve 
Romanya'da tespit 
edilen kuş gribi ile 
ilgili açıklama yapıyor. 
AB Sağlık Komisyonu 
Başkanı, konu ile ilgili 
özetle şu açıklamaları 
yaptı: Özel olarak 
dikkat gösterilmesi 
gerekiyor. Romanya 
AB'ye üye olma aşa
masında bir ülke.
Türkiye ile de müzak
ereler başladı. Riskke

YÖK’ün 15 yeni 
üniversite şartı
15 yeni üniversitenin 
kurulmasıyla ilgili 
yasa taslağı için 
YÖK'ten Milli Eğitim 
Bakanlığı'na şok 
cevap: "Yeni üniver
siteler kurulsun, ama 
atanacak rektörleri 
hükümet seçmesin" 
Yeni üniversitelerin 
kurulmasını onay
layan YÖK, bu defa 
üniversitelere 
atanacak "kurucu 
rektörler" ile ilgili 
polemik yaratacak bir 
görüş öne sürdü. 
YÖK raporunda

"Kurucu rektörleri 
hükümet seçmesin" 
görüşü ortaya atıldı. 
YÖK’ün 15 yeni 
üniversite kurul
masıyla ilgili 
görüşünü içeren 
rapor, Milli Eğitim 
Bakanlığı'na ulaştı. 
Kamuoyund açıklan
mayan raporda YÖK, 
yeni üniversitelere 
atanacak "kurucu rek
törler" ile ilgili 2547 
sayılı Yükseköğretim 
Kanunu'na "ters 
düşen" bir atama 
yöntemi önerdi. 
YÖK'ten gelen bu 
'öneriyle şok yaşayan 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
konuyu Başbakan 

dair kriterleri 
belirledik.Türkiye'deki 
bakanlık konu ile 
bugün yeni bir toplan
tı daha yapacak. 
AB Sağlık Komisyo 
nu, Türkiye'deki kuş 
gribi türünün insanlar 
için ölümcül olan 
H5N1 virüsü olduğu 
açıklandı. Komisyon, 
virüsün görüldüğü 
her yerde herkesi grip 
aşısı olmaya çağırdı. 
Hastalığın yayılma 
sürecinde coğrafi 
yakınlık önemli. Bu 
nedenle tüm tedbirler 
alınacak. Ticaretin 
etkilenmemesi için 
gerekli tedbirleri 
almaya çalışacağız. 
Türkiye'ye 
desteğimizi sürdüre
ceğiz. Destek, vere

Recöp Tayyip 
Erdoğan ile 
görüşerek çözüm 
yolu arayacak. 
Listedeki 15 yeni 
üniversitenin, 
başka üniversitelere 
bağlı fakülte ve 
yüksekokulların 
biraraya getirilerek 
oluşturulduğuna 
dikkat çeken YÖK 
"Yeni üniversiteler 
yola sıfırdan 
başlamıyor. Yani 
yeni fakülte ve 
yüksekokulların 
kurulmasıylâ 
değil, bazı fakülte 
ve yüksekokulları^ 
üniversite çatısı altına 
toplanmasıyla oluştu
ruluyor. Dolayısıyla 
'kurucu rektör' ata
ması bu üniversiteler 

ceğiz ki bu hastalığın 
kökü kazınsın.
Bir grip salgını ile 
ilgili endişemiz var. 
Ancak bu endişemiz 
kuş gribi ile ilgili 
değil. Salgının ortaya 
çıkmasının ardından 
son derece endişeliy
iz. Birçok ölüm 
yaşanabilir. Ama 
büyük bir grip salgını
na karşı hazırlık 
içindeyiz.
İlaç şirketleri ile 
temasa geçtik. Üye 
ülkelerin gerekli 
ilaçları stoklamasını 
istedik. Bu konu ile 
ilgili 1 milyon 
dolarlık yardım bütçe
si hazırladık.
Ancak henüz 
komisyonda 
çözülmedi.

için geçerli değil!" £ 
görüşünü savundu. 
REKTÖRLERİ 
HÜKÜMET SEÇMESİN 
YÖK, bu görüşten 
yola çıkarak yeni 
üniversitelerin 
rektörlerinin 
hükümet tarafından 
seçilemeyeceğini de 
iddia etti.
Oysa 2547 sayılı 
Yükseköğretim 
Kanunu'na göre 
yeni kurulan devlet 
üniversite ve 
yüksek teknoloji 
enstitülerinin 
kurucu rektörleri, . 
Milli Eğitim Bakanı ve 
Başbakanın önere
ceği 3 isim arasından 
Cumhurbaşkanı'nca 2 
yıllığına atanıyor.
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Ticaret Bakanlığından alışveriş uyarısı
Alışverişin daha önce 
planlanan ihtiyaçlara 
göre organize edilme
si, hiçbir zaman 
aceleye getirilmemesi 
ve mağazaların 
rahat ve tenha olduğu 
zamanlarda yapılması 
gerektiği bildirildi. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, internet 
sitesinde giyecek 
satın alınırken 
dikkat edilmesi 
gereken noktaları 
açıklayıp tüketicileri 
bilgilendirdi.
Bakanlığın 
www.sanayi.gov.tr 
adresli sitesinde, ilk 
adımda elde 
bulunan giyeceklerin 
listelenmesi ve 
ihtiyaç duyulan giysi
lerin belirlenmesi 
istenerek, şu 
tavsiyelerde 
bulunuldu: 
"Çıkarılan bu listede
ki giyim eşyaları, 
günün şartlarına 
uygunluk ve 
giyilebilirlik açısından 

gözden geçirilmeli, 
küçük düzeltmelerle 
günün şartlarına 
uydurulabilecekler 
ayrılmalı. Bütün 
bunlardan sonra ne 
tip giyim eşyasının 
eksik olduğu 
düşünülüp, gerçek 
ihtiyaçlar tespit 
edilmeli. Tespit 
edilen ihtiyaçlar 
önem ve öncelik 
sırasına konmalı, 
renk, model, kumaş 
cinsi gibi özellikleri 
belirlenmeli.
Satın alınacak giyim 
eşyasının tarzını ve 
modelini belirlemede 
yaşantı biçimi ve en 
sık giyilen giyecekleri 
düşünmek seçimde 
yardımcı olabilir.
Daima sade ve çeşitli 
faaliyetler için 
kolayca kullanılabile
cek giyim eşyaları 
seçilmeli. Aşırı 
derecede modaya 
bağlı giyim 
eşyalarının tercih 
edilmemesi daha

doğru bir davranıştır. 
Giyim eşyası her 
türlü renkle kolayca 
uyum sağlayabilmeli. 
Kumaşları farklı 
mevsimlerde ve uzun 
süre giyilebilen, 
kolayca yıkanabilen, 
dayanıklı ve buruş
mayan bir kumaş 
olmalı. Giyim 
eşyalarının maliyeti, 
onların bakımı ve 
temizlenmeleri için 
harcanacak parayla 
giderek artacaktır, bu 
unutulmamalı." 
Sitede, alışverişe 
çıkılmadan önce har
cama planı yapılarak 
kaç liralık bir giyim 

eşyasının satın alı
nacağına karar 
verilmesi de istendi. 
Planlamayı gerçekçi 
yapabilmek için 
piyasadaki giyim 
eşyalarının fiyat ve 
kalitesinin değişik 
yerlerden kontrol 
edilmesinin önemine 
de değinilerek, 
"Tüm bu planla

maların ailedeki her 
fert için ayrı ayrı 
yapılması, bir yıllık 
veya sön birkaç aylık 
giyim ihtiyacının 
belirlenmesi, ihtiyaç 
olmayan ya da çok 
seyrek giyilebilecek 
bir giyim eşyasının 

satın alınmaması 
doğru alışveriştir. 
Ayrıca mevsim sonu 
ucuz satışlardan 
yararlanmayı 
kolaylaştırarak harca
malar kontrol 
altına alınabilir" 
denildi.
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın tüketi
cilere yönelik bil
gilendirmesinde, 
alışverişin daha önce 
planlanan ihtiyaçlara 
göre organize edilme
si, hiçbir zaman acel
eye getirilmemesi ve 
mağazaların rahat ve 
tenha olduğu zaman
ların tercih edilmesi 
önerilerek şu bilgilere 
yer verildi:
"Kesin karar verilme
den önce mağazalar 
dolaşılmalı, fiyat, 
kalite, çeşit ve model 
açısından karşılaştır
ma yapılmalı, kıyafet 
en uygun yerden 
satın alınmalı. Ölçü 
ve beden yönünden 
kesin bilgilere sahip 

olunmadığı durumda, 
satın alınacak giyim 
eşyası mutlaka giyil
erek denenmeli. Kişi, 
birlikte alışverişe çık
tığı kimseler veya 
satış elemanlarının 
kararını etkilemesine 
izin vermemeli. Satın 
alınacak giyim 
eşyalarının düğme, 
fermuar, astar gibi 
yan ürünleri dikkatle 
kontrol edilmeli. Satın 
alınacak giyim 
eşyalarının kumaş 
cinsi, uygulanacak 
bakım ve temizlik 
yöntemleri, satın alın
madan önce mutlaka 
öğrenilmeli. Bakım ve 
temizlenmeleri 
konusunda bilgi 
verici etiketleri olan 
giyim eşyaları 
tercih edilmeli. 
Herhangi bir 
nedenle değiştirme 
söz konusu 
olduğunda kullanmak 
üzere mutlaka satış 
fişi alınmalı ve sak
lanmalı."

Buderus

gsısaıp
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

DOGALGAZ 
KOMBİ 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOGALGAZ 
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58
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Ingiltere’de mavi 
kitap kampanyası

Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti) ve 
Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) mil- 
letvekillerince ortak
laşa hazırlanan ve 
imzalanarak İngiltere 
Parlamentosu'na 
gönderilen 'Mavi 
Kitap' mektubuna 
karşı, Lordlar 
Kamarası'ndan Lord 
Avebury, Sandvvell 
Lordu Archer ve Lord 
Biffen ile tarihçi Ara 
Sarafyan bir 
kampanya başlattı. 
Önceki akşam saat
lerinde Lordlar 
Kamarası'nda 
düzenlenen bir 
toplantıda, TBMM’nin 
geçen nisan ayında 
hazırladığı mektubun, 
Avam Kamarası 
başkanınca 'siyasi 
bir konu olduğu'

Dûnya’nın en uzun isimli gölü
ABD’nin Massachu 
setts eyaletinin 
Nipmuck Kızılderili! 
erinin yaşadığı orta 
kesimlerinde bulunan 
bir gölün 45 harften 
oluşan ismini telaffuz 
etmek neredeyse 
imkansız gibi. İşte 
dünyanın en uzun 
isimli gölü: 
'Chargoggagoggmanch 
auggagoggchaubuna- 
gungamaugg* gölü 
kıyısında bir ev alsak 
ne güzel olur değil mi? 
E gölün adı böyle tuhaf 
olursa, doğal olarak 
konuşmanın da böyle 
bir tuhaflık arz etmesi 
son derece doğal... 
Yalnız Türkçe'de değil 
İngilizce'de bile bu 
ismin telefuzu 
neredeyse imkansız 
ama gerçekten böyle 
bir göl adı var.. Gölün 
yüzeyi tam 5.83 km2'lik 
bir alan kaplıyor. 
Dünyanın en uzun ve 
söylenmesi en zor 
isimlerinden birine 
sahip olan 
"Chargoggagoggmanch 
auggagoggchaubuna- 
gungamaugg" gölünün 
adı zaman zaman 
değiştirilmek istenmiş, 
ancak tepkiler 
nedeniyle bundan her 
seferinde vazgeçilmiş. 
İsminde 15 "g" harfi 

gerekçesiyle 
gündeme alınmadığı 
hatırlatıldı ve 
mektup İngiltere 
Parlamentosu 
üyelerine hitaben 
yazılmış olduğu için 
bir cevap hazırlan
masının yerinde 
olduğu kanısına 
varıldığı belirtildi. 
Lordlar 
Kamarası'ndaki 
toplantıya başkanlık 
eden İngiltere 
Parlamentosu İnsan 
Hakları Grubu 
Eşbaşkanı Lord 
Avebury, milletve 
killerinin harekete 
geçirilmesi gerektiği
ni vurgulayarak, 
hazırlanmakta olan 
karşı cevaba yeterli 
sayıda imza 
toplayabileceklerine 
ve Türkiye konusun

bulunan göl ile ilgili çok 
sayıda şiir yazılmış, 
beste yapılmış. 15 "g" 
harfinden sadece 
ikisinin isimden çıkarıl
ması girişimleri 
1949'daki kampanyayla 
engellenmiş.
"Telaffuz sorunu" 
nedeniyle pek çok 
kişinin "VVebster" gölü 
diye adlandırdığı 
'Chargoggagoggmanch 
auggagoggchaubuna- 
gungamaugg"un 
Nipmuck 
Kızılderililerinin dilinde, 
"Sen kendi tarafında, 
ben kendi tarafımda 
balık avlayalım, ortada 
ise kimse avlanmasın" 
anlamına geldiği iddia 
ediliyor.
Çevre sakinleri, gölün 
isminin Guinness 
Rekorlar Kitabı'na alın
masını istiyor, ancak 
rekorlar kitabında "en 
uzun göl ismi" kate
gorisinin bulunmadığı 
belirtiliyor. Guinness 
Rekorlar Kitabı'ndaki en 
uzun yer isminin de 
resmi kayıtlarda bulu

da etkili olabilecek
lerine inandığını 
söyledi.
1916 yılında James 
Bryce ile Arnold 
Toynbee tarafından 
Londra'da yayım
lanan "Osmanh 
İmparatorluğu'nda 
Ermenilere Yönelik 
Muamele 1915-1916" 
adlı, yaygın adıyla 
'Mavi Kitap' olarak 
bilinen kitabı, 2000 
yılında ve son olarak 
da bu yıl yeniden 
yayımlayan ve bu 
basımlarda ilk 
baskıda gizli tutulan 
kişi isimlerini 
kaynaklarına 
giderek açıklayan 1 
tarihçi Ara Sarafyan 
da, kitapta yer 
verilen tanıklıkların 
gerçek olduğunu 
belirtti.

nan Bangkok'taki 
"krungthephphrama- 
hanakhon bovvon- 
ratanakosin 
mahintharayuthaya 
mahadilokphiphob- 
novpharad rad- 
chataniburirom udom- 
santisug"a ait olduğu 
bildiriliyor.
Bu göl Amerikadaki en 
uzun, dünyadaki en 
uzun 6. kelime. Aslında 
gölün adının dört farklı 
söylenişi var siz iste
diğinizi seçin biraz 
daha kısa kullana 
biliyorsunuz: 
Chargogagogmancharg 
ogagogcharbunagung- 
amog 
41 harf 
Chargoggagoggmanch 
auggagoggchaubuna- 
gungamogg 
44 harf 
Chargoggagoggmanch 
auggagoggchabuna- 
gungamaugg 
44 harf 
Chargoggagoggmanch 
auggagoggchaubuna- 
gungamaugg 
45 harf

ABD helikopterleri 
Pakistan’a 

yardım taşıyor
Pakistan'da cumarte
si günü meydana 
gelen 7,6 büyük
lüğündeki depremde 
ölü sayısının 50 bini 
geçebileceği belir- 
tiliyor.Yaralı sayısı 
ise 60 bini aştı. 
Enkaz altındakileri 
canlı kurtarmaya 
dair umutlar aza
lırken, çaresiz 
durumdaki afet
zedelerin sabrı da 
tükeniyor.
Öte yandan, 
Pakistan'a yardım

MİS Mfaill ttfai lift ilfc
- Rusya 
Federasyonu'na 
bağlı Kabartay- 
Balkar Özer 
Cumhuriyeti'nin 
başşehri Nalçik'te 
hükümet binalarına 
saldırılar düzenleyen 
silahlı kişilerin bir 
polis merkezinde 
bulunanları rehin 
aldığı bildirildi.

T ürkiye’ye seyahat 
uyarısı geliyor

Associated Press 
haber ajansı, Avrupa 
Birliği'nin (AB) 
Türkiye ve 
Romanya'ya 
seyahat 
uyarısında 
bulunacağını 
duyurmaya hazır
landığını duyurdu. 
Associated 
Press haber ajansı, 
Avrupa Birliği'nin 
Türkiye ve 
Romanya'ya 
seyahat uyarısında 
bulunacağını 
duyurdu. AB 

malzemeleri 
yağmaya devam 
ediyor. Amerikan 
güçlerine ait 
helikopterler 
İslamabad'dan 
Muzafferabad'a ve 
diğer birçok bölgeye 
yardım malzemesi 
gönderiyor.
Afganistan'da 
görevli Amerikan 
güçlerinin sözcüsü 
Albay Jim Yontz, 
"Amerikan hükümeti 
elinden gelen her 
türlü yardımı

Devlet televizyonuna 
konuşan Rusya 
Devlet Başkanı 
Vladimir Putin'in 
Kuzey Kafkasya özel 
temsilcisi Dmitry 
Kozak, "2'den fazla 
yerde çatışmalar var. 
3 nolu polis 
merkezinde maale
sef rehineler 
bulunuyor. 

Komisyonu, ithalatı yasağını da
Türkiye'ye uygulanan nisan 2006'ya kadar 
kümes hayvanı uzattı.

yapmaya hazırdır. 
Amerika hükümeti, 
Pakistan'ın, teröre 
karşı verdiği 
mücadeleyi çok 
önemsiyor ve 
hükümetimiz 
Pakistan halkına 
her türlü yardımı 
sonuna kadar 
yapacağının da 
garantisini veriyor. 
ABD, ihtiyaç 
duydukları her an 
Pakistan halkının 
yanında olacaktır" 
dedi.

Rehinelerin 
kurtarılması için bir 
operasyon yapılıyor" 
dedi. Daha önce 
Çeçen savaşçılar 
olayı sorumluluğunu 
bir internet sitesine 
gönderilen bir bildiri 
ile üstlenmişti. 
Resmi açıklamalara 
göre şu ana kadar 
60'tan fazla kişi öldü.
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9. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 9. hafta 
maçlarını yönetecek 
hakemler açıklandı. 
Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem 
Kurulu'ndan 
(MHK) yapılan 
açıklamaya göre, 
Turkcell Süper 
Ligi'nde haftanın 
hakemleri şöyle: 
15 Ekim 
Cumartesi:
20.00 Diyarbakırspor- 
Gaziantepspor: 
Metin Tokat,
14.00 Kayseri 
Erciyesspor-

Galatasaray: 
Serdar Tatlı, 
20.00 Ankaraspor- 
Konyaspor: 
Mustafa Çulcu, 
20.00 Fenerbahçe- 
Ankaragücü: 
Erol Ersoy, 
16 Ekim Pazar: 
15.00 Denizlispor- 
Vestel Manisaspor: 
Cüneyt Çakır, 
20.00 Beşiktaş- 
Kayserispor: Oktay 
Demiray, 
15.00 Çaykur 
Rizespor-Malatyaspor: 
Cem Papila,

15.00 Gençlerbirliği- 
Sivasspor: Hakan 
Sivriselvi,

15.00 Samsunspor- 
Trabzonspor: İsmet 
Arzu man

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

ieşiktaş'tasakatlıklarcansıkıyor
Sakat futbolcuların 
çokluğu teknik heyetin 
canını sıkıyor.
Turkcell Süper 
Ligi'ndeki Kayserispor 
maçı hazırlıklarını 
sürdüren Beşiktaş'ta 
sakat futbolcuların 
çokluğu teknik heyetin 
canını sıkıyor.
Sakatlığı nedeniyle 
Sergen Yalçin'ın hafta 
sonundaki maçta 
forma giyemeyecek 
olmasının ardından, 
özel izinle gittiği 
ülkesinde, kendisine

verilen program 
dahilinde çalışırken 
ayak bileğinden sakat
lanan Kleberson'un 
durumünun yarın net
lik kazanacağı 
açıklandı.
Kulüp doktoru Ayhan. 
Optur, yaptığı açıkla
mada, (A) Milli
Takım kadrosunda yer 
alan Okan Buruk ve 
Gökhan Zan'ın da 
İstanbul'a sakat 
döndüklerini, arka 
adalelerinde çekme 
bulunan her

iki oyuncunun da 
çekilecek MR'ların 
sonucu, 
durumlarının belli 
olacağını söyledi. 
Sakat oyuncular 
açısından sıkıntılı bir 
dönem geçiren 
Beşiktaş'a tek sevin
dirici haber ise 
Youla'dan geldi. Milli 
takım kampından 
sakat dönen Gineli fut
bolcunun durumunun 
iyiye gittiği ve 
Kayserispor maçında 
forma giyebileceği

açıklandı.
Öte yandan
Beşiktaş'ta, sarı kart 
cezalısı Ali Güneş de 
Kayserispor maçında 
oynayamayacak.

Play-Off’da rakiplerimiz belli oldu
Rakiplerimiz Norveç, 
İsviçre veya 
Slovakya olacak.
18. Dünya Kupası 
Avrupa elemelerinde, 
bu gece 8 grupta 
oynanan toplam
23 karşılaşma sonun
da, finallere doğru
dan katılacak 10 
takım ile play-off

baraj maçı yapacak 
6 takım belli oldu. 
Avrupa elemelerinde 
yapılan maçlar 
sonunda, 
Türkiye ile birlikte 
gruplarında ikinci 
sırayı alan Çek 
Cumhuriyeti, 
İspanya, Slovakya, 
Norveç ve İsviçre ise

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

play-off baraj maçları 
oynama hakkına 
sahip oldu.
Play-off baraj maçları 
kuraları, İsviçre'nin 
Zürih kentinde 14 
Ekim Cuma günü 
çekilecek. 3'er takım
dan oluşan 2 tor
banın bulunduğu 
kura çekiminde, 
FIFA'nın Eylül ayı 
dünya sıralamasına 
göre Türkiye (12), 
Çek Cumhuriyeti (4) 
ve Ispanya (8) ile 
birlikte ilk torbada 
yer alacak. 
Türkiye'nin 
muhtemel rakipleri, 
ikinci torbada 
bulunan, Norveç (37), 
İsviçre (38) veya 
Slovakya (45) olacak. 
Play-off maçları 12 ve 
16 Kasım tarihlerinde 
çift maçh 
eleminasyon 
sistemine göre 
oynanacak ve

rakiplerini eleyen 
takımlar Dünya 
Kupası vizesi alacak. 
Öte yandan finallere 
katılması daha önce 
kesinleşen, 1. Grup'ta 
Hollanda, 2. Grup'ta 
Ukrayna, 3. Grup'ta 
Portekiz, 5.. Grup'ta 
İtalya, 6. Grup'taki 
İngiltere ile Polonya 
ve 8. Grup'ta 
Hırvatistan'dan 
sonra, dün gece 
sona eren 
maçlarla birlikte 
4. Grup'ta Fransa, 7. 
Grup'ta Sırbistan- 
Karadağ da finallere 
gitme hakkı 
kazandılar.
8. Grubu ikinci olarak 
bitiren İsveç, daha 
önce finallere gitmesi 
kesinleşen Polonya 
ile birlikte en iyi grup 
İkincisi olarak 
Almanya vizesi 
aldılar.

Düşler ve Gerçekler
Ukranya galibiyetinden bugüne kadar 

bütün düşlerimizde Arnavutluk maçını 
gördük.

Bu aralar düşlerimizin içine Almanya maçı 
girdi. Onu senelerin en güzel oyunu ile yendik. 
Bütün milletçe daha doğrusu bütün (Avrupa) 
Almanya oynadığımız oyunu övgü dolu 
sözlerle hem kaleme aldılar, hem de görsel 
televizyonlanda Türklerden bahsettiler. 
Arnavutluk maçına çok az beş günlük bir 
zaman kalmıştı.

Bu beş günkü medyanın dilinden kale
minden düşürmediği milli takımımız vardı.

Ne güzel moralse var, arzu var, yani şu bir 
gerçek un var, şeker var, su var, nihayet usta 
yar.

Gün geldi, kafile Türkiye’nin dualarıyla 
Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gelmişti.

Burada kuzeyden esen rüzgarın beyanatı 
Arnavutluk’u çalıştıran alman hocasına şifreli 
telefon konuşmaları Türk Milli takım hocasını 
hiç bir zaman etkilemedi.

Maç gelip çatmıştı takımımız Almanya 
maçının verdiği moralle Arnavut milli takımı 
maça başladı.

İlk devre takımımız hiç de iyi başlamadı. 
Arnavutluk çok hızlı presli şator başladılar. Bu 
ara Arnavutların korner atışında kalecimizin 
Volkan’ın korner atışını çok güzel aldı yere 
düştükten sonra elinden kaçırdığı topu tekrar 
büyük bir refleksle alışı kalp çarpıntısını biraz 
olsun hafifletti.

Bu devreyi mahkum oynadık. İyi değildik 
ama şans bize bu devre güldü.

İlk yarıyı bitirdik.
İkinci yarı ilk Okan’ın yerine Nihat ve 

Yıldıray’ın yerine Emre girdi.
İşte futbol resitali başladı. Emre, Tümer, 

Nihat bir müzik şefi gibi takımı yönlendirmeye 
başladılar.

Daha ilk dakikada Halil Altıntop’un kale
ciyle karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon var 
ki; şunu yazıyorum. İnanjn sevgili okuyucular 
maçın sonuna kadar kaşındım durdum,

Milli takımımızda 53. ncü dakikada sahneye 
çıktı. Ceza içinde Tümer’in attığı şut gol oldu.

Evet bu gol bizi kamçılamıştı.
Atak üzerine atak oynuyor.
Nihat’in uzaktan attığı şutlar.
Emre’nin ortasına Selçuk’un valesi 85.nci 

dakikada Nihat’ın kafa şutu yazmaya tekrar 
seyretmeye değer pozisyonlardı.

Son dakikalar oyalama taktiği ile geçti.
Maç bitiminde benim vücut kaşınmam 

geçti.
Maçı almıştık.
Herkesin sevinçli olduğunu zannederim.
Düşünün görmeyi arzu ettiğimiz düş 

gerçek olmuştu.
Bir maça galibiyete bu kadar odaklanmış 

hiçbir takım hocası millet olamaz.
Maçı ulusça seyrettik.
Şöyle oldu böyle oldu yazmama hiç mana 

yok. Ben de içimdekilerini böyle açıklamayı 
yeğledim.

Play-off’a kalan takımların kuralarıbugün 
çekiliyor.

Si J-J ] J JSJ S-> S -M

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - ön camlar otomatik 

0.535. 378 18 00
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Sayfa 12

Oruca ne zaman ve
nasıl niyet edilir?

Çocuğunuza kendisine güvenmeyi öğretin ı

Orucun önemli bir 
şartı da niyettir. 
Niyetsiz oruç sahih 
değildir. Bu sebeple 
Ramazan orucuna 
niyetin ne zaman ve 
nasıl yapılacağının 
bilinmesi gerekir. 
Ramazan orucu için 
güneşin batışından 
itibaren kuşluk vak- 
tine kadar niyet 
edilebilir; Şöyle ki: 
Normal olarak oruca 
sahur yemeğini 
yedikten sonra niyet 
edilir. Ancak sahurda 
uyanamayıp yeme * 
içme zamanının bit* 
tiği imsak vaktinden 
sonra kalkan bir 
kimse, güneş doğ
muş olsa bile, kuşluk 
vaktine kadar o 
günün orucuna niyet 
edebilir. Yeter ki, 
imsak vaktinden 
sonra orucu bozacak 
bir şey yapmasın. 
Sahura kalkmak iste
meyen bir kimse,

EKŞİLİ ÇORBA

MALZEMELER 
50 g margarin 
1 kg pırasa 
12 adet pazı yaprağı 
1/a bardak kırmızı 
mercimek 
tuz

KIYMALI 
BEZELYELİ 
MAKARNA

MALZEMELER 
75 g margarin 
250 g yağsız 
kıyma 
400 g kalın düdük 
makarna 
5 su bardağı su 
200 g bezelye 
2 orta boy soğan 
3 adet yeşil biber 
Tuz 
Karabiber 
1 yemek kaşığı

akşamdan sonra 
yarının orucuna 
niyet edebilir, 
geceleyin kalkıp 
tekrar niyet etmesi 
gerekmez.
Oruç tutmak mak
sadıyla sahura kalk
mak niyet sayılır. 
Sahura kalkmayan ve 
daha önce oruca 
niyet etmeyen bir 
kimse de kuşluk vak
tine kadar niyet ede
bilir. Böyle geç niyet 
etmiş olanların 
oruçlarında bir 
eksiklik yoktur. 
Kuşluk vaktinden 

karabiber 
2 kaşık nar ekşisi 
1 yemek kaşığı şeker 
6 bardak su 
YAPILIŞI 
Mercimek ve 
dilimlenmiş pırasayı 
6 su bardağı suda 
haşlayın, blender'da 
püre haline getirip 
tencereye geri 
koyun, hafif ateşte 
margarin'i ekleyerek 
tekrar bir taşım kay

şeker 
100 g çiğ krema 
YAPILIŞI 
5 bardak suyu 
kaynatın, içine 
tuz ilave edin. 
Makarnanın hepsini 
içine atın, 
12-15 dk. suyunu 
çekene kadar 
haşlayın. Ayrı bir 
tencerede 50 g 
Margarini eritip 
içine kıyılmış soğanı 
ve biberi ilave 
edin, 2-3 dk. 
sararıncaya kadar

sonra ise oruca 
niyet edilmez.
Niyet, esasen kalp ile 
olur. Yani geceleyin, 
yarın oruç tutacağını 
kalbinden geçiren 
kimse niyet etmiş 
demektir. Oruç tut
mak düşüncesi ile 
sahur yemeğine 
kalkan kimse, hem 
içinden niyet etmeli, 
hem de dil ile: "Niyet 
ettim Ramazan-ı şer
ifin yarınki orucuna" 
diye söylemelidir.
Her günün orucuna 
ayrı niyet etmek 
lâzımdır....

natın. Pazı 
yaprak
larını 
sapların
dan ayırıp 
ortadan 
kopartarak 
çorbaya 
ekleyin, 30 
sn. ateşte 
tutun.
Ateşten 
alın; içine 
nar ekşisi, tuz ve 

pişirin, 
ateşten 
alın. Bu arada, makar
nanın içine suyunu 
çekmesine yakın 
25 g margarin katıp 
dikkatlice

Uzmanlar, çocukların 
kendine güven duy
ması konusunda 
ailelere büyük 
görevler düştüğünü 
belirtiyor.
'Kendine güvenmek' 
terimini ''İnsanın 
kendi özellikleri ve 
yetileri ile bir şeyler 
başarabileceğine 
inanması” olarak 
tanımlayan uzmanlar, 
insan yaşamının 
temel taşlarından biri 
olan bu eylemin, 
çocukluk döneminde 
aileler ve sosyal 
çevre tarafından 
şekillendirildiğine 
dikkat çekti 
Çocukların, özellikle 

okul öncesi dönem
lerinde her şeyi dene
meye ve başarmaya 
hazır olduğunu, 
ancak çeşitli deney
imler ve yanlış yön
lendirmeler sonucu 
bu isteklerinin ve 
kendilerine olan 
güvenlerinin 
azaldığını ifade eden 
uzmanlar, bu konuda 
ailelerin çok önemli 
bir role sanıp 
olduğunu vurguluyor. 
Çocukla ilişki kuru
lurken çok dikkatli 
davranılması ve 
onlara zarar verecek 
davranışlardan 
kaçınılması gerek
tiğine dikkat çeken 
uzmanlar, anne ve 
babalara şu uyarılar-

harmanlayın. 
Makarnayı 
tabaklara paylaştırın, 
sosu üzerine 
döküp sıcak servis
yapın.

Bülbülle gülün solmayan aşkını 
Ömrün; toprak, su, güneşle 
meşkini

Başımıza yıkılmayan yapıyı 
Yosunsuz sokağa açık kapıyı; 
gelinlik kızların gergef işlerken 
damat adayının tıraş olurken 
nine ve dedenin ilk torun özlemini 
yüreklerde duyulan coşkuyla 
şiirlerimde işlemek isterdim...
Olmadı...
Gidişatı bozuk düzende olacak 
gibi de görünmüyor 
İşte bu yüzdendir ki 
Kâğıt mahzun 

kalem mahzun 
dizeler hepten mahzun ve de 

öfkeli...

Sevda mı ?
Umutsuzluk, umutla baş edemez, 
Canlardaki can, yüreği terk etme
di daha...

şeker karıştırıp 
servis yapın

şekeri 
ilave edip 
çok kısık 
ateşte 
10 dk.

pişirin. 
Kıymayı, 
bezelyeyi, 
çiğ krema

da bulunuyor: 
"Çocuğunuza saygı 
duyun. Çocuğunuz 
kendine güvenmeyi 
öncelikle ev ortamın
da öğrenecektir. Bu 
nedenle çocuğunuza 
fikirlerini sık sık 
sorun ve bu fikir
lerinden dolayı onu 
asla yargılamayın. 
Kendi fikirlerine 
önem verildiğini 
hisseden 
çocuğunuzun 
özgüveni artacak ve 
kendine olan güveni 
tazelenecektir. 
Çocuğunuzu sadece 
başarılı olduğu anlar
da takdir etmeyin. 
Onu bir konu 
üzerinde çabalarken 
gördüğünüzde veya 
herhangi bir çabasın
da küçük de olsa iler
leme kaydettiğinde 
takdir etmeyi unut
mayın. Çünkü çocuk
lar sadece başarılı 
olduklarında takdir . 
edilince başarısızlık

Hasret
Mutfaklarda fokurdayan dolu 
tencereyi
Kararmayan gökyüzünü gören 
pencereyi

Emekçilerin cop yemeden 
yürüyüşünü 
Çocukların, emeklinin içten 
gülüşünü

ları sindirememeye 
başlıyor ve bu durum 
onları derin bir çık
mazın içine sürüklü 
yor. Çocuğunuzu 
olduğu gibi kabul 
edin ve onun sınır
larını zorlamayın. 
Bazen anne ve 
babalar çocuklarının 
kapasitelerini umur
samayıp onları kendi 
istedikleri şekilde 
yönlendirmek ve 
şekillendirmek isti 
yor, Ancak unutma
malıdır ki, herkes 
birey olarak farklı 
kapasitelere ve farklı 
ilgi alanlarına sahip
tir. Bu nedenle 
herkes her zaman 
aynı şekillere ve 
kalıplara giremez. 
Çocuğunuzu daha 
yakından tanımaya 
çalışarak onun ilgi 
alanlarını ve kapa
sitesini anlamaya 
çalışın ve ona bu 
doğrultuda destek 
olun.

Celal BAY
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Çocuklara boğaz 
kültürü yaptırın Sağlık Bakanlığı’ndan velilere mektup

Van İl Sağlık 
Müdürü Dr. 
Muhammet Güzel 
Kurtoğlu, son gün
lerde mevsimsel 
değişikliklere bağlı 
olarak boğazda ağrı, 
yüksek ateş, baş ve 
mide ağrısı, boyun
daki lenf bezlerinde 
şişme gibi belirtiler
le ortaya çıkan 
hastalığın 'A grubu 
beta hemolitik 
streptokok enfek
siyonu' olduğunu 
belirtti.
Makamında bir 
basın toplantısı 
düzenleyen Van İl 
Sağlık Müdürü Dr. 
Muhammet Güzel 
Kurtoğlu, hastalığın 
öksürme, hapşırma 
ve boğaz sal
gılarının küçük 
damlacıkları şek
linde havaya 
geçtiğini ve uzun 

süre ortamda asılı 
kalabilen bu 
damlacıkların so 
lurium yoluyla diğer 
kişilere geçtiğini 
söyledi. Bunun 
boğazda ağrı, yük
sek ateş, baş ve 
mide ağrısı, boyun
daki lenf bezlerinde 
şişme gibi belirtiler
le ortaya çıkan bir 
üst solunum yolu 
hastalığı olduğunu 
söyleyen Dr.
Kurtoğlu, belirtilerin 
bir veya birkaçının 
görülmesi halinde 
hastanın hem kolay 
hem de ucuz bir 
yöntem olan boğaz 
kültürünü yapması 
gerektiğini vurgu
ladı. Boğazda 'A 
grubu beta hemolK 
tik stretokok' bak
terilerinin enfek 
siyon meydana 
getirmesi ve uzun 

süre tedavi edilme
den kalmasının 
az da olsa ciddi 
komplikasyonlara 
neden olabildiğini 
anlatan Dr. 
Kurtoğlu, "Son 
günlerde mevsim 
değişikliğine bağlı 
olarak ortaya çıkan 
bu hastalık ilimizde 
sıkça görülmeye 
başlandı.
Korkulacak bir 
durum olmamasıyla 
birlikte özellikle 
çocuklarda bazı 
komplikasyonlara 
yol açabiliyor. 
Bunun için ailelerin 
bu belirtilerden bir 
veya birkaçını 
görmeleri halinde 
çocuklarını mutlaka 
bir sağlık merkezine 
götürerek boğaz 
kültürünü yapmaları 
gerekir" şeklinde 
konuştu.

"Toplum Beslenmesi 
Eğitim Projesi" 
kapsamında, 
ilköğretim okulların
da beslenme 
eğitimi veren Sağlik 
Bakanlığı, öğrenci 
velilerine mektup 
dağıtıyor.
Velilerine 
iletmek üzere 
öğrencilere verilen 
mektuplarda, 
yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin 
öğrenciler açısından 
oluşturacağı 
sorunlarla beslenme 
konusunda 
uyulması gereken 
kurallar yer alıyor. 
Sağlık Bakanlığı, 
proje kapsamında 
Ankara ve 27 
ilde bulunan 
ilköğretim okulların
da öğrenim gören

toplam 100 bin ; 
öğrenciye 
"Beslenme Eğitimi" 
şeminerleri 
düzenliyor.
Sağlık Bakanlığı'nca 
ailelere gönderilen 
mektupta şu uyarılar 
yapıldı: "Okul 
beslenme çantası 
temizliğine çok 
dikkat edin. 
Çocuğunuzu açıkta 
satılan besinleri 
almamaları 
konusunda uyarın. 
Onlara el yıkama

ve diş fırçalama 
alışkanlığını 
kazandırın, 
yeterli ve dengeli 
beslenme 
konusunda siz 
örnek olun. 
Çocuğunuzun 
aşırı yağlı, tuzlu ve 
şekerli besinler 
yerine sağlıklı 
besinleri seçmelerini 
teşvik edin. Onların 
herhangi bir 
spor dalı ile ilgilen
meleri konusunda 
destekleyin.'

Boğmacaya 
karşı 
yeni aşı

Boğmacaya 
karşı çok etkili 
yeni bir aşının 
geliştirildiği 
bildirildi. t 
New England 
Journal of 
Medicine 
dergisinde 
yayımlanan 
haberde, 
yeni aşının 
ABD'de yılda bir 

milyondan 
fazla çocuk ve 
yetişkinin 
hastalığa 
yakalanmasını 
önleyebileceği 
belirtildi.
Amerikan 
Ulusal 
Sağlık 
Enstitüsü'nün 
finanse 
ettiği klinik 

deneylerden 
elde eaiien 
sonuçlara göre, 
aşı 15-65 yaş 
arası 2800 kişi 
üzerinde 
denendi ve bu 
kişilerden 
yüzde 92'sinin 
boğmacaya 
yakalanması 
önlendi.

İ0 
LU 2

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 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 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■ VI

i
VAPUR - FERİBOT

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

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

■
K OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

w i ffl u n:-

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
SüzerTurizm 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.Oçağı 513 10 68

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

TAKSİLER

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

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

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN 

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE
KRMPRNYR 

fifiMUZAN AVI BOVUN(RRKRRVAKITTR%! İNDİRİN 
Süper Benzin ^8 2.63 YTL.

Kurşunsuz Benzin 2.66 YTL
(95 Oktan) 
Motorin ^<0 2.06 YTL

NOT; Kampanyamız ev ve iş yerle» 
motorin servisinde de geçerlidirJ

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii ■ GEMLİK TEL: (0.224) 513 10 71 1 
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri-P.O.'istasyon -KUMLA TEL: (0.224) 538 03 86 ] 
İSTASYON 2 : Liman İçi sS i ■ GEMLİK TEL: (0224) 513 66 72
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72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, 31 Ekim 2005 tarihinde 
sona erecek olan rekolte bildiriminde şu ana kadar 3 bin 100 ton rekolte bildirimi yapıldığını söyledi. Haberi sayfa 3’de

Marmarabirlik rekolteyi tutturacak

18.32 19.5025 \ Kr. (250.00

Sağlık

Türkiye’de piliç
hafifletin çağrısı satışı durdu

Güne Bakış

Devlet 
karar-

Balıkesir'in Manyas İlçesi'ne bağlı Kızıksa 
Beldesi'nde tespit edilen kuş gribi 
vakalarının ardından, sektörün neredeyse 
durma noktasına geldiği bildirildi. Yapılan 
açıklamada, yaklaşık 6 ay önce 3 YTL olan 
piliç etinin fiyatının 2 YTL’ye düşmesine 
karşın alıcı bulunmadığı belirtildi. Sayfa 8’de

sonuç vermiş, Gemlik Muammer Ağım 
Hastanesi'ne diyaliz bölümü açılması 
laştırılmıştı.

Bunun için ek binada yer ayrılmış,

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

05.43 07.08 12.58

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilköğretim müfredatında 
radikal değişikliklere gitmesinin ardından ders kitap 
larının yanına eklenen çalışma kitapları, öğrencileri 
adeta hamala çevirdi. İlçe milli eğitim müdürlükleri ve 
okullara bir yazı gönderen Reşat Kumbasar, ders 
programlarının, öğrenciyi okula en az yükü 
taşıyacak şekilde yapılmasını istedi.

_________________ Haberi sayfa 6’da

Belediye işçilerine 
erzak dağıtıldı

05.42 07.07 18.34 19.52

16 EKİM 2005 PAZAR
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Muammer Ağım Devlet Hastanesi ikinci ve üçüncü katlan 579 bin YTL’ye ihale edildi

Diyaliz malzemeleri geldi
Diyaliz

Böbrek rahatsızlığı olan hastalar, diyaliz 
makinesine bağlanarak, vücuttaki idrarın 
süzülmesine yardımcı olur.

Tıbbi deyimleri pek anlamam ama, diyalize 
bağlanmayan böbrek hastalarının sonununu iyi 
olmadığını biliyorum.

Bu nedenle bu hastalığa yakalananlar 
hergün eskiden SSK'ya veya Devlet 
Hastanesine taşınırlardı.

Bu haftada bir gün olduğu gibi birkaç günü 
de olabilmekte..

Gemlik merkezde yapılan sayımlarda 80 
yakın diyaliz hastası saptanmıştı.

Hastane Derneği ve siyasilerin girişimleri

Bakanlığı ndan da gerekli cihazlar ile malzeme 
talep edilmişti.

Dün, yeni Acil Servis'in pazartesi günü 
hizmete açılacağı haberini yapmak için, hasta
nenin ek binasını gezerken, bölüme gelen 
diyaliz malzemen ve koltukları görünce sevin
dim.

Başhekim, Op. Dr. Mehmet Küçükkeçe’den 
bilgi aldıktan sonra, geç saatlerde bir başka 
müjdeli haber aldım.

Ek binanın yarım kalan 2 katı, İl Özel İdaresi 
tarafından inşaatı yapan firmaya ihale edilmiş.

Acil Servis kapısı inşaatta kullanılacağından 
yeni Acil Servisin açılışı bir süre ertelenmiş.

Acil Servis ve Diyaliz bölümünün kısa bir 
süre sonra açılması hastalar açısından güzel 
bir haber.

Emeği geçenleri kutluyorum.

Diyaliz hastalarına hizmet verecek olan ünitede kullanılmak 
üzere tıbbi cihazlar ile kullanılacak malzemeler Muammer Ağım 
Gemlik Devlet Hastanesi’ne geldi. Ek binanın 2. ve 3. katları 
Özel İdare tarafından binayı yapan müteahhite ihale edildi.
Gemlik ve çevre 
ilçelerdeki diyaliz 
hastalarına hizmet 
verecek olan 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi Diyaliz 
Bölümü’nde 
kullanılacak olan 
araç ve gereç ile 
tıbbı malzemeler 
hazır hale geldi. 
Öte yandan yapımı 
tamamlanmamış 
olan binanın 2. ve 
3. katları ihale edildi 

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 5’de

Öğrencilerin yükünü

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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I Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Taşıma suyla değirmen 
dönmüyor..

ANAP da TBMM’de grubunu kurdu.
Haberi Orhan Efe verdi.
ANAP’ın İl Başkanı.
Önceki gün Şükrü Şankaya'nın cenazesinde 

görmüştüm.
Çok mutluydu.
Allah bozmasın.
İnşallah Gemlik’deki ilçe yönetim kurulu 

yapılanmasını da tamamlar.
Başkan tamam.
Sıra yönetim kurulunda..
Bu işin Gemlik boyutu..
Ankarar boyutunda ise;
Bence önemli olan grubun devşirme değil de 

öz olması.
Taşıma suyla değirmen dönmez der ata

larımız.
Yine de çok partili siyasal yaşam adına olum

lu bir sonuç.
Çünkü bizim parlamentoda çiçek iki renk 

açıyordu.
Ya sarı ya da kırmızı.
Sarı da hakim renkdi..
Gerçi başka çiçekler de vardı ama renk

| veremiyorlardı.
| ANAP grup kurdu da parlamentoya bir renk 

daha verdi.
Aaahhh ah.
Oooff of.
Demokratik, Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin 

içine düştüğü duruma bakar mısınız?
Nelerle uğraşıyoruz.
Transferler, çelmeler, medya önünde 

kurt,ardında kuzu postuna bürünmeler.
Ahlak yozlaşması her zeminde hızla sürüyor.
Toplumsal yapıyı bir ur gibi sarıyor.
Attila İlhan yazılarıyla,düşünceleriyle toplum

sal yapıyı temizlemeye çalışıyordu.
Gerçi Köy Enstitüleri ile İsmet İnönü’ye bir de 

Dil Devrimi'ne karşıydı ama..
Yine de, aklıyla, yüreğiyle iyi bir yol gösteri

ciydi..
Onun için;
Attila İlhan'a yazık oldu.
Tam da taşları yerine koymuştu.
Saptama yapılmış, sıra vazifenin icrasına 

gelmişti.
Sağla solun milliyetçi ve ulusal unsurları bir 

araya gelebilme yeteneğine kavuşmuşlardı.
Çok da iyi olmuştu.
Şimdi ne olur bilmem.
Attila Ilhan’ın ölümü belki de olumlu etki 

yapar..
Yaparsa ne ala..

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

Belediye işçilerine 
erzak dağıtıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediyesinde çalışan 1115 işçiye toplu sözleşmeden 
doğan hakları olan kuru gıda yardımı dün yapıldı

Gemlik 
Belediyesi'nin 
Toplu sözleşmenin 
57. Maddesi 
gereği işçilere 
yapılan Ramazan 
ayı erzakları 
dağıtıldı.
Belediye Meclis 
Salonu’nda 
yapılan dağıtımda 
115 belediye 
çalışanına Başkan 
Mehmet Turgut 
erzaklarını 
dağıttı.
Sendike 
temsilcilerinin 

| gözetiminde 
j yapılan erzak 
' dağıtımında 

çalışanlar 
10 kilo çiçek yağı, 
10 kilo Pirinç, 
10 Kilo Un, 10 Kilo 
Şeker ve 2 kilo 
çaydan oluşan 
torbalarını 
belediyeye ait 
araçlara yükleyerek 
evlerine götürdüler. 
Gemlik 
Belediyesi'nin 
verdiği Ramazan 
ayı erzakları 
sendika temsilci
lerinin belirlediği 
kaliteli gıdalardan 
oluşuyor.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

GIDA MÜHENDİSİ ARANIYOR
ISO 9001-2000 belgesi alma aşamasında 

olan Yemek Üretim Şirketimize 
Gıda Mühendisi alınacaktır.

GOLDSTAR Mür Küçük San, Sit Sos. Tes. 
; m tim; w Tei; 524 mit gemlik
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Bu yıl 6 bin 150 ton zeytin alımı bekleniyor

Marmarabirlik
rekolteyi tutturacak

72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, 31 Ekim 2005 
tarihinde sona erecek olan rekolte bildiriminde şu ana 
kadar 3 bin 100 ton rekolte bildirimi yapıldığını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

72 Nolu 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Aksoy, yeni sezon 
zeytin atımında 
belirledikleri 
rekolteyi yakalaya
caklarını söyledi. 
Aksoy, 31 Ekim 
2005 tarihinde sona 
erecek olan rekolte 
bildiriminde şu ana 
kadar 3 bin 100 ton 
rekolte bildirimi 
yapıldığını bildirdi. 
Rekolte bildirim 
tarihine 15 gün 
olmasına rağmen 
verilen rakkamın 
kendilerini tatmin 
ettiğini söyleyen 
Aksoy, "31 Ekim'e 
kadar Genel Merkeze 
verdiğimiz 6 bin 150 
ton rekolte beyan
namesini yakalaya
cağımızı umut 
ediyorum" dedi. 
Zeytinliklerde 
görülen kara 
hastalığa rağmen

henüz Umurbey, 
Engürücük, Kestel 
Çataltepe, Yeniköy, 
Muratoba, Katırlı, 
Hamidiye, Adliye ve 
Güvenli'den 
beklenen rekolte 
beyannamesi ile 
belirledikleri hedefe 
ulaşacaklarını 
ifade eden İbrahim 
Aksoy, geçen 
yıl yaşanan 
olumsuzluklar 
nedeniyle, 
Gemlik 
Kooperatifi'nin 
ancak 900 ton 
alım yapabildiğini

bu yıl ise belirledik
leri 6 bin 150 ton 
alım beklediklerini 
söyledi.
AMACIMIZ 
ORTAKLARIMIZA 
DAHA İYİ 
HİZMET 
idari bina yanına 
yaptırdıkları 60 
tonluk kantar 
ile ortaklarının 
sıkıntı çekmeden 
zeytinlerini 
depoya 
vereceklerini 
söyleyen Aksoy, 
"Uzun zamandır 
yapımı için çaba

gösterdiğimiz 
kantarın ortak
larımıza büyük 
faydası 
olacaktır. Onların 
ilçe girişinde 
bulunan kantara 
gitmelerine gerek 
kalmadan ürünlerini 
burada tartarak 
alabileceğiz. 
Ortaklarımız 
kooperatiflerine 
sahip çıktıkları 
sürece onlara 
daha İyi hizmet 
verebilmek için 
çalışmalar 
yapıyoruz" dedi.

İnan TAMER

Geldikçe

Kardeşlerimizin acılarını 
dindirelim

7,6 şiddetinde bir deprem.
Dostumuz, kardeşimiz Pakistan’ı yerle bir 

etti.
Dış kaynaklı haberlere göre; 100 binilin 

kardeşlerimiz hakkın rahmetine kavuştu.
Allah, cümlesini affetsin. 100 binlerce pak- 

istanlı kardeşimiz yaralı, sakat, yetim ve öksüz 
kaldı.

Cümlesi aç, sefil, hava koşulları olumsuz.
Yürekleri yakan bir durum.
Millet olarak koşmalıyız yardımlarına.
Yardımlarımızla sarmalıyız yaralarını.
Uzatalım şefkat ellerimizi.
O ulus, Kurtuluş Savaşı’nda elindeki avu- 

cundakini başarımız için bizlere seve seve 
verdi.

1974 Kıbrıs barış harekatında uçaklarını, 
Yenişehir hava limanına ilk onlar gönderdi.

1999 yılında yaşadığımız onbinlerce yurt
taşımızı yitirdiğimiz Marmara depremindeki, 
felaket üzerine yardımımıza ilk koşan onlar 
oldu.

Şimdi sıra bizde. Gönül istemezdi böyle bir 
durum olsun. Ama felaket geldi.

Koşalım yardımlarına bir nebze olsun 
dindirelim ıstıraplarını.

Ramazan ayı kalplerin yumuşadığı, mer
hametin arttığı, hayır ve hasenatın Allah 
indinde kabul gördüğü ve büyük oranda ödül- 
lendirildiği kutsal ay.

Adet olduğu üzere, geleneği sürdürmek 
için Gemlik’te kurulu dernekler, sanayi kuru
luşları, iftar ziyafetleri düzenliyor. Fakirlerin 
olmadığı, zenginlerin, ileri gelenlerin doyurul- 
duğu, doyduğu iftar yemekleri.

Diyorum ki bu kez bu ziyafetlerin ödenek
lerini PakistanlI kardeşlerimizi doyurmak, giy
dirmek, barındırmak, tedavilerinde kullandır
mak için gönderelim.

Düğünlerde, şenliklerde yapılan havai fişek 
gösterilerinde yakılan havai fişek paralarını, 
yanan gönüllerin ateşini söndürmek için gön
derelim.

Atalarımız ne demiş ‘Çeken bilir’;
Bizlerde böylesi acıları çok çektik en son 

1999 yılı Marmara Depreminde nice canlar, 
nice mallar yitirdik.

Onbinlerce insanımız öldü. Bir o .kadar da 
sakat, öksüz yetim kaldı geriye.

Onun için koşalım süratle yardımlarına.
Malında canında sahibi Allah.
O’nun bize bahsettiğini O’nun rızasını 

kazanabilmek için verebilmekte tereddüt 
etmeyelim.

Yurt genelinde düzenlenen yardım kampa
nyalarına maddi destek verelim.

Veren el alan elden üstündür.
Verebilmenin, hacet görmenin mutluluğunu 

yaşayalım.
Gülmeyen, yüzleri güldürülem.
Acılarını külleyelim.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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Gemlik Lisesi Salonu venilenivor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir süre önce 
zemin için 
çalışmalar başlatılan 
Gemlik Lisesi 
Spor Salonu Gemlik 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla 
bitiriliyor.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut,

zemin çalışması için 
Bursa'da faaliyet 
gösteren bir firma 
ile 12 bin YTL’ye 
anlaşma 
yapıldığını söyledi. 
Kayma ve 
düşmelerde 
sporcuların zarar 
görmemeleri için 
profesyonel spor 

salonlarında 
kullanılan en iyi 
malzeme olan 
PVC esaslı yer 
döşemesinin 
kullanılacağını 
söyleyen Başkan 
Turgut, zeminin 
altına özel hazırlanan 
köpük ile ithal 
malzeme kullanıla
cağını bildirdi. 
Lise salonunun 
Ramazan Bayramına 
kadar maçlara 
hazırlanacağını 
söyleyen Başkan , 
Turgut, malzemelerin 
2-4-6- ve 8 
milimetrelik değişik 
malzemelerden 
oluştuğunu 
bildirdi.
Her yıl İlçe

Lig Heyetinin 
düzenlediği 
Voleybol 
turnuvalarına

ev sahipliği
yapan Gemlik lisesi 
Kapalı Salonu’nda 
bundan sonra

öğrenciler daha 
iyi spor yapma 
olanağına 
kavuşacaklar.

ENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit halik ağlan 
* Sakana Misina Ağları 
' ip 4# 
** Fanya 
* Mantar, kurşun 
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
* Kürek
? Çapa

Macun.
✓ Galvenizli çivi

TMC sintine pompası

Seyfettin ŞEKERSÖZ

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

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14
GSM : (0.532) 297 23 18
—------  ------ -----F=

Park yasağı 
kime uvaulamvor

Hükümet Binası 
yanında bulunan alana 
getirilen park yasağı 
yayaların tepkisini 
alıyor.
Sonradan getirilen 
ve üzerinde 
”PTT araçlarına 
mahsustur” yazısının 
bulunduğu tabela 
ile sınırlandırılan 
yere çekilen

şeritle yayaların da 
geçmeleri engelleni 
yor. Büyük bir 
alanın sadece PTT 
araçlarına tahsis 
edilerek yayaların 
geçmelerinin 
önlenmesine 
tepki gösteren 
vatandaşlar 
araç park 
yasağına destek 
verirken insanların 
geçmelerine engel

olunmasına ise 
tepki gösteriyorlar. 
Sonradan getirilen 
tabela ile 
vatandaşların 
kaldırımdan 
geçişlerinin 
engellenmesinin 
hoş karşılanmayacağı 
dile getirilirken 
şeritle kapatılan 
kaldırım sıkıntı 
yaratıyor.
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Muammer Ağım Devlet Hastanesi ikinci ve üçüncü katları 579 bin YTL’ye ihale edildi

Divalız malzemeleri aeldi
Diyaliz hastalarına hizmet verecek olan ünitede kullanılmak üzere tıbbi cihazlar ile 
kullanılacak malzemeler Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi’ne geldi. Ek 
binanın 2. ve 3. katları Özel İdare tarafından binayı yapan müteahhite ihale edildi.
Seyfettin SEKERŞÖZ 
Gemlik ve böl
gesinde yaklaşık 
100'e varan 
diyaliz hastasının 
merakla beklediği 
Diyaliz Ünitesi'nin 
araç gereç ve 
malzemeleri geldi. 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
ek binasına konan 
diyaliz malzemesi 
ile koltuklan 

binanın 
tamamlanmasından 
sonra montajları 
yapılacak.
Gemlik ve 
çevre ilçelerdeki 
diyaliz hastalarını 
Bursa’ya gitmekten 
kurtaracak olan 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi
Diyaliz Bölümü 
için başlatılan 
çalışmaların sonuç 

vermek üzere 
olduğunu 
söyleyen Hastane 
Baştabibi 
Op. Dr. Mehmet 
Küçükkeçe, 
yapımı tamamlan
makta olan ek 
binanın birinci katın
da oluşturulan 
bölümde kullanılacak 
araç ve tıbbı 
malzemenin 
geldiğini söyledi. 
Küçükkeçe,

Özel İdajn*, * ırafından 
ek b • - nci
ve • 
bölüm «n yapım
işi, inş.ı.i’ ,tıpan 
firmaya ihale 
edildiğini, açılışa 
hazır duruma gelen 
Acil Ser vis’in bu 
nedenle inşaat 
bitmesine kadar 
ertelendiğini 
söyledi.
180 günde 
tamamlanacak 
olan ek bina 
inşaatı 597 bin 
YTL’ye mal 
olacak.
Verilen bilgiye 
göre, ihaleyi 
alan Duval İnşaat 
firması, Acil 
servis kapışına 
Kaymakamlık 
Lojmanı altından 
yeni bir yol açacak. 
Böylece hastaneye 
iki yoldan girilecek. 
Ek bina yanındaki 
yamaçlara ise 
otopark yapılacak. BAY MUSTAFA ÖZALP 

EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama 
Hizmetleri

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

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 Ayazına Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır. 

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

\Jt_IV!L_irx • U i A M
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Kumbasaridan‘Öğrencilerin 
yükünü hafifletin çağrısı

İftar saati 
kan aktı

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilköğretim müfredatında radikal değişikliklere gitmesinin ardından 
ders kitaplarının yanına eklenen çalışma kitapları, öğrencileri adeta hamala çevirdi. 
İlçe milli eğitim müdürlükleri ve okullara bir yazı gönderen Reşat Kumbasar, ders 
programlarının, öğrenciyi okula en az yükü taşıyacak şekilde yapılmasını istedi.

Yeni müfredatla bir
likte ilköğretim 1. 
sınıf öğrencilerinin, 
kendi ağırlıklarının 
4*te biri oranında 
yükü her gün okula 
taşıması, eğitim 
yılı başlamasıyla 
birlikte çeşitli 
kesimler tarafından 
tepkiyle karşılanıyor
du. Özellikle öğrenci 
velileri ve eğitimciler, 
1 ve 2. sınıf öğrenci
lerinin okul yolunda 
perişan olduklarına 
işaret ederek çözüm 
bulunması yönünde 
tepkilerini dile 
getirdi. Çok sayıdaki 
defter kitap nedeniyle 

öğrencilerin çanta 
yerine valiz kullan
mak durumunda 
bırakılmasına 
tepkiler sürerken, 
İl Milli Eğitim Müdürü 
Reşat Kumbasar 
duruma el koydu. 
Açıklamalarda bulu
nan Kumbasar, 
yeni müfredat 
nedeniyle öğrenci
lerin kitap sayısının 
arttığını söyledi. 
Öğrencilerin 
yükünün ancak 
ders programlarında 
yapılacak düzen
lemelerle kısmen 
ortadan kaldırılabile
ceğine işaret eden

Kumbasar, öğrenci
lerin belli bir yükü 
taşımaya devam 
edeceğini kaydetti. 
Konuyla ilgili olarak 
tüm okul müdürlük
lerine yazı 
göndererek ders 
programlarının 
düzenlenmesini 
istediğini anlatan 
Kumbasar, 
önümüzdeki haftadan 
itibaren öğrencilerin 
daha az yükle okula 
gelmelerinin 
kısmen de olsa 
sağlanacağım 
bildirdi.
Devlet okullarının 
belli imkan ve 

olanaklar 
ölçüsünde 
eğitim öğretim 
hizmetlerini 
sürdürdüğünü 
anlatan Kumbasar. 
"Gönül ister ki 
devlet okullarında 
da öğrencilerin 
dolapları olsun. 
Çocuklarımız ağır 
yükü her gün 
taşımasın. 
Ancak mevcut 
şartlar buna olanak 
yermiyor. Gelecekte 
okullarımızın daha 
iyi şartlarda eğitim 
öğretim yapması 
için mücadele 
ediyoruz" dedi. BHA 

"Yol vermeme" 
meselesi yüzünden 
tartışan iki 
sürücünün kav
gasında kan aktı. 
Önceki gece iftar 
vakti yaşanan kavga
da sinirine hakim 
olamayan Sezer Ş., 
yumruklaştığı Abidin 
S.’nin göğsüne tor
navida sapladı. 
Tornavidanın kalbine 
teğet geçtiği Abidin 
S.'nin yoğun bakım
da olduğu öğrenildi. 
Sıkışık trafikte sinir
ler gerilince kan aktı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
Selçukhatun 
Mahallesi, Atatürk 
Caddesi'nde önceki 
gün saat 17.00 
sıralarında Abidin S. 
(33) ve Sezer Ş. (18) 
isimli sürücüler "yol 
vermeme" meselesi 
yüzünden tartışmaya 

başladı. Birbirlerine 
tekme tokat giren 
taraflardan Sezer Ş. 
eline geçirdiği tor
navida ile Abidin 
S.'yi göğsünden 
yaraladı.
Kanlar içerisinde 
kalan Abidin S.'nin 
yardımına koşan 
Fethi Y. de (60) 
kavgadan nasibini 
aldı. Öfkeden 
çılgına dönen Sezer 
Ş. yaşlı adama 
yumruk atarak 
etkisiz hale getirdi. 
Kavgayı seyreden 
vatandaşlar 
tarafından çağrılan 
polis ve sağlık 
ekipleri olay yerine 
geldi. "112 Acil 
Yardım" ekibince 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar
dan Abidin S. 
yoğun bakım 
ünitesinde tedavi 
altına alındı. BHA

SEZONUNU BAŞLATTIK
2006 EŞANTİYON

birlik!

TRKVİMtfR & MRSR TRKVİMltRİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR Sı KALEMLİK& KÜLLÜKLER& ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİYELİK EŞYR REŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KRRRR VERMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
matbaacilik-yayincilik-reklamcilik

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 51 3 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

I



'fa 6 15 Ekim 2005 Cumartesi HABER Sayfa 7

te

Ş.

ürkiye'de av yasağı
Çevre ve Orman 
Bakanlığı, kuş gribi 
vakası nedeniyle tüm 
kanatlı yaban hayvan
larının avını, ülke 
genelinde ikinci bir 
emre kadar yasakladı. 
Çevre ve Orman 
Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
Doğa Koruma-ve 
Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü Av ve 
Yaban Hayatı Dairesi 
Başkanlığının 
Balıkesir'in Manyas 
ilçesinde görülen ve 
göçmen kanatlı yaban 
hayvanlarından evcil 
kümes hayvanlarına 
bulaştığı tespit edilen 
kuş gribi vakası 
nedeniyle kanatlı 
yaban hayvanlarının 
avının durdurulması 
talebi üzerine

ADSL kullanıcılarına
bakan müjdesi

Türkiye'deki ADSL 
kullanıcıları 1 
Kasım’dan itibaren 
en az 512 Kb'lik hızla 
internete girecek. 
256 Kb'lik internet 
kullanıcılarına ise 
bakan şu 
müjdeyi verdi. 
Türkiye'deki ADSL 
kullanıcıları 1 
Kasım'dan itibaren 
en az 512 Kb'lik hızla 
internete girecek. 
256 Kb'lik internet 
kullanıcıları otomatik 
olarak 512'ye yük
seltilecek. Fakat 
fiyatlarında bir 
değişme olmayacak. 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, 
Belediye ve TOKİ 
tarafından yaptırılan 
sosyal konutların 
temel atma töreni 
için Burdur’a geldi. 
Bir dizi temasta 
bulunan 
Bakan Yıldırım, 
orucunu da 
Burdur'da açtı. 
Serenler Otel'de 
verilen iftar

Bakanlık, 
Bakan Osman 
Pepe'nin oluruyla 
bu konuda yasak 
getirildi.
Kuş gribinin 
virüsü taşıyan hay
vanlarla doğrudan 
temas edilmesi 
halinde insanlara da 
bulaşabileceğinin tüm 
kamuoyunda endişe 
verici boyutlara 

yemeğinin ardından 
bir açıklama yapan 
Bakan Yıldırım, 
Türk Telekom'un 
ADSL'deki yeni 
uygulamasını ilk kez 
burada açıkladı. 1 
Kasım tarihinden 
itibaren 256 kilo- 
baytlık ADSL internet 
hizmeti tarihe karışa
cak. Böylece en 
düşük ADSL hızı 512 
Kb'ye yükselecek. 
Fakat fiyatlarda bir 
artış yaşanmayacak. 
Aksine isteyen 
aboneler aynı 512'lik 
internet kullanıcıları 
artık daha az ücret 
ödeyecek. Şu an lim
itli olarak 256 Kb'lik 
internet kullanıcıları 
29 YTL aylık ücret 

V

ulaştığı kaydedilen 
açıklamada,"Virüsün 
H5N1 virüsü olarak 
tanımlanması ve 
ölümcül etkiler 
yapabileceğine 
dair tespitler 
nedeniyle tüm kanatlı 
yaban hayvanlarının 
avı ülke genelinde 
ikinci bir emre kadar 
yasaklanmıştır" 
denildi.

ödüyor. Aynı hızın 
limitsiz kullanıcıları 
ise 49 YTL. Yeni fi 
yatlarla birlikte öde
nen ücretlerin aynısı 
iki kat hız karşılığın
da olacak.
Fiyatlarda bir yük
selme yaşanmaya
cağının altını çizen 
Bakan Binali 
Yıldırım, "Artık inter
net hızı yüksek ola
cak. Çünkü Türkiye 
teknoloji ile barıştı 
ve daha iyisini isti 
yor. Hız iki katına 
çıkmasına karşın fi 
yatta yükselme 
olmayacak. Bir 
başka boyutuyla fi 
yatlarda yüzde yüz 
lük bir indirime gidil
di." diye konuştu.

Boğazlara sıkı
denetim geldi

Türkiye, gemi 
trafik hizmetleri 
için Şarköy, 
Armutlu ve 
Bozcaada'ya 
kuracağı 3 yeni 
radar istas 
yonuyla boğaz 
larda elektronik 
izleme alanında 
dünyanın en 
uzun kapsama 
alanına sahip 
ülkelerinden 
birisi haline gelecek. 
Yeni kulelerin 
devreye alınmasıyla 
izleme alanı 164 
milden 204 mile 
çıkarken, İstanbul ve 
Çanakkale boğaz 
larını kullanan 
gemiler, Marmara

ıFMEB’eîbinyeniatama
Milli Eğitim 
Bakanhğı'nın (MEB) 
20 bin sözleşmeli 
öğretmenlik kadro
sundan boş kalan 
4 binine yeniden 
atama yapıldı. 
MEB'den yapılan 
açıklamaya göre, 
20 bin sözleşmeli 
öğretmenlik 
kadrosuna 
9 Eylül 2005 
günü yapılan 
görevlendirme 
sonucunda, görevine 
başlamayan veya 
başka nedenlerle 
sözleşme imzala
mayanlar olması 
nedeniyle 4 bin 
kadfo boş kaldı.

ELEMAN ARANIYOR
Akaryakıt Satış İstasyonumuzda Çalışacak Lise veya Dengi 

Okul Mezunu Pompacı Bayan Elemanlar Alınacaktır.
400 YTL Maaş + SSK 

GEMLİK 51310 79

Denizi'nin yanı 
sıra boğazlara yak
laşırken ve ayrılırken 
20 mil boyunca da 
izlenecek.
Türk boğazlarında 
aşırı yoğunluk 
nedeniyle oluşan 
riskleri ortadan 
kaldırmak ve kazaları

MEB, Bilgisayar, Fen 
Bilgisi, Türkçe, Sınıf 
Öğretmenliği ve 
İlköğretim Matematik 
branşlarında, 
söz konusu 
4 bin kadroya, daha 
önce, başvuruları 
alınan ve sırada 

minimuma indirmek 
üzere geliştirilen 
Türk Boğazları Gemi 
Trafik Hizmetleri 
Sistemi, son etabının 
tamamlanmasıyla 
yeni yılın başında 
bütün unsurlarıyla 
uygulamaya 
konulacak.

bekleyen adaylar 
arasından, puan 
üstünlüğüne göre 
görevlendirme yaptı. 
Görevlendirme 
sonuçları MEB'in 
http://personel.meb. 
gov.tr internet 
adresinde duyuruldu.

http://personel.meb
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Memurun 2006 zammı belli oldu
Hükümetin TBMM 
Başkanlığı'na 17 Ekim 
Pazartesi akşamı 
sunacağı 2006 yılı 
konsolide bütçesinde 
memurlara Ocak ve 
Temmuz aylarında 
verilecek zam 
oranıbelli oldu.
TBMM Başkanlığı'na 
17 Ekim Pazartesi 
akşamı sunacağı 
2006 yılı konsolide 
bütçesinde memurlara 
Ocak ve Temmuz 
aylarında yüzde 2.5 
olmak üzere toplam 
yüzde 5.06 zam 
yapılacak.
Hükümetin TBMM 
Başkanlığı'na 17 Ekim 
Pazartesi akşamı 
sunacağı 2006 yılı 
konsolide bütçesinin, 
157 ile 158 milyar YTL 
arasında bağlanması 
bekleniyor.
Son olarak önceki

gün, ekonomi kur 
mayları tarafından 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
brifing verilerek görüş
leri alınan 2006 yılı 
bütçesine ilişkin çalış
malar devam ediyor. 
Halen üç yıllık Stand- 
By çerçevesinde göz
den geçirme çalış
maları için Ankara'da 

bulunan IMF heyetiyle 
de ele alınan 2006 
bütçesinin, 157 ile
158 milyar YTL arasın
da bağlanması plan
lanıyor. Bütçede 
önümüzdeki yıl için 
yüzde 5 enflasyon ve 
yüzde 5 büyüme hızı 
öngörülüyor. Aynı 
şekilde yüzde 5'i 
bütçe, yüzde 1.5'i de

KİT kaynaklı olmak 
üzere toplam yüzde 
6.5 faiz dışı fazla 
hedefleniyor. 2006 
içinde 130 milyar 
YTL dolayında vergi 
toplanması bek
lenirken, bütçe açığı 
da 15 milyar YTL'nin 
altında tutulmaya 
çalışılıyor. 
“ÖNCELİKLİ YATIRIM
LARI TAMAMLAYIN” 
Bu arada, Başbakan 
Erdoğan'ın bütçe 
çalışmaları sırasında 
ekonomi yönetimin
den, öncelikli ve 
önemli yatırımların 
yeterli ödenek sağla
narak bir an önce 
tamamlanmasını 
istediği öğrenildi. Bir 
ekonoffii bürokratı, 
Başbakan'ın, bekleyen 
yatırımlardan önemli 
olanların hızla bitir
ilmesine büyük önem 

verdiğini belirterek, 
“Sayın Başbakan 2006 
yılında da bu konuya 
ağırlık verilmesi 
yönünde talimat verdi” 
dedi.
MEMUR MAAŞ 
ZAMLARI 
2006 yılında memur 
maaşlarına yapılacak 
zamda ise kamu 
sendikalarıyla 
gerçekleştirilen toplu 
görüşmelerdeki 
mutabakat hükümleri 
dikkate alınacak. Bu 
çerçevede memurlara, 
Ocak ayında yüzde 
2.5, Temmuz ayında da 
yüzde 2.5 olmak üzere 
kümülatif olarak 
toplam yüzde 5.06 
zam yapılacak.
Ek ödeme almayan 1 
milyon 377 bin memu
ra aynı dönemler için 
ayrıca 40'ar YTL olmak 
üzere toplam 80 YTL 

denge tazminatı 
ödenecek. Aile 
yardımı ödeneği 
gösterge rakamı da 
bin 250'den bin 450'ye 
yükseltilecek.
Denge tazminatı ala
mayacak olan memur 
emeklilerine ise Ocak 
ve Temmuz aylarında 
yüzde 2.5'lik zamlar 
uygulanacak. 2006 yılı 
bütçesi Pazartesi günü 
Bakanlar Kurulu'nun 
bilgisine sunulacak, 
aynı gün akşam da 
TBMM Başkanlığı'na 
verilecek.
Türkiye, 2006 yılı 
başından itibaren ilk 
kez 3 yıllık bütçele 
meye de geçecek. Bu 
şekilde, bütçeye dahil 
kuruluşların 2007 ve 
2008 yıllarındaki 
ödenek tavanları da 
3 yıllık bütçe içinde 
yeralacak.

Wde 
|çşa| 

durdu

Şeker Piliç ve Yem 
Sanayi Ticaret A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcısı 
Betül Demirei, 
Balıkesir'in Manyas 
İlçesi'ne bağlı Kızıksa 
Beldesi'nde tespit edilen 
kuş gribi vakalarının 
ardından, sektörün 
neredeyse durma nok
tasına geldiğini söyledi. 
Demirei, yaptığı 
açıklamada, yaklaşık 6 ay 
önce 3 YTL olan piliç 
etinin fiyatının 2 YTL'ye 
düşmesine karşın alıcı 
bulamadıklarını, ancak 
bu durumun da fiyatla 
ilgisinin olmadığını 
belirterek, "Çünkü, 
tüketim durdu" dedi. 
Kuş gribi vakalarının 

ardından sektörün 
neredeyse durma nok
tasına geldiğini ifade 
eden Demirei, "Satışlarda 
yüzde 80 kayıp var.

Tabi buna bağlı olarak 
üretici de azaltmaya 
çalışıyoruz" 
diye konuştu.
Sektör olarak tüketicinin 
sağduyusuna güvendik
lerini anlatan
Demirei, şöyle konuştu: 
"Medya kuruluşlarından 
üstüne basa basa bu 
hastalığın piliç eti 
ve yumurta ile bulaş 
mayacağını anlatmalarını 
istiyoruz. Kapalı 
sistemle üretim yapan 
Şeker Piliç ve benzeri 
entegrelerde bu

hastalıkla ilgili 
hiçbir tehlike yok. 
Tüketici güvenerek 
ürünlerimizi yiyebilir. 
Direkt ve indirekt 2.8 
milyon çalışanı olan,

GSMH içinde yüzde 2 
gibi paya sahip işlem 
hacmi yıllık yaklaşık 3 
milyar dolar olan bu 
sektöre yazık ediyoruz."

Gemlik Kaymakamlığından 
aldığım yeşil kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Ramazan KALAYCI

Gemlik Nufüs Müdürlüğü’nden 
aldığım nufus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Sevgi SEVİM

Gemlik Nufüs Müdürlüğü’nden 
aldığım nufus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

Feyzullah AYDAR

Gemlik Nufüs Müdürlüğü’nden 
aldığım nufus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet SEVİM

I BURSA HAKİMİYET VE |
I KENT GAZETELERİNE l
I İLAN ve REKLAM ALINIR I

1 KÖRFEZ REKLAM 1
I TEL:(0.224|5139683 ।

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİİ
OPERATÖR;

Talaşlı imalat sektöründe vardiyalı olarak 
otomat torna tezgahlarında çalışacak, 

Erdüstri Meslek Lisesi Mezunu askerliğini 
yapmış, Gemlik’te ikamet eden 

elemanlar alınacaktır.

CNC OPERATÖRÜ;
CNC tezgahlar konusunda tecrübeli, 

vardiyalı çalışacak, Meslek Yüksek Okulu 
mezunu, teknik resim okuma becerisine 

sahip, tercihen Auto-Cad kullanma 
bilgisi olan, askerliğini yapmış, 

Gemlik veya Bursa’da ikamet eden 
ELEMAN ALINACAKTIR

Tel: 0.224 522 81 80 Faks: 0.224 522 81 81 
Adres: Yeni Yalova Yolu Kurtul Köyü Mevki 

23. Km. Gemlik / BURSA
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Teziç’ten hükümete yeni suçlama
YÖK Başkanı Teziç, 

‘ ÖSYM’nin Maliye
Bakanhğı’na bağlan
masıyla ilgili öneriye

* karşı çıktı. "Bu sis
teme dokunmayın" 
Teziç, meslek 
liselilerin durumu ile 
ilgili de şu yorumu 
yaptı:
YÖK Başkanı Prof. Dr. 
Erdoğan Teziç, 
ÖSYM’nin Maliye 
Bakanhğı’na bağlan
masının sınavları 
aksatacağını 
belirterek, "Korkumuz, 
bir süre sonra bu idari 
yapının üniversiteler
den alınarak, 
sınavların politik karar 
merkezleri tarafından 
düzenlenmesine kadar 
gidecek bir kapıyı 
açma tehlikesidir" 
dedi.
Teziç, Üniversiteler
arası Kurul toplan
tısından sonra 
yaptığı açıklamada, 
ÖSYM’nin, "2003 yılın
da çıkarılan 5018 

MÜHENDİSLİK ltd. şti
Sabahattin DOKSANBIR

sayılı kanunun 2 
sayılı T cetveli 
uyarınca genel bütçe 
kapsamında YÖK’ten 
ayrı bir kamu 
idaresi olmasının 
öngörüldüğünü" 
kaydetti.
Teziç, şunları söyledi: 
"Yani, ÖSYM, 
Türkiye’de son 35 
yıldır sınavları aksat
madan, dürüstlükle 
yapan kurum Maliye 
Bakanhğı’na bağlam 
yor. İlk bakışta idari ve 
mali açıdan özerk bir 
kurum olarak düzen
leneceği söyleniyor 
ama ÖSYM’nin 
bugüne kadar YÖK’e 
bağlı olarak çalışan 
bir kurum olma 
özelliği var. Siyasi et 
kilemelerden arınmış, 
tarafsız bir kurumdur. 
Yeni bir mali yapılan
maya gidilmesi 
halinde endişemiz, bu 
kurumun çalışmasının 
zaafa uğrayacağı.
Mali sistemimiz içinde

sınavların yapılmasın
da yapılan harcamalar 
her zaman denetlen! 
yor. Şeffaf bir mekaniz 
mamız var. Ama siste
mi devlet genel bütçe
si içine kattığınız 
zaman, ödemelerin 
sınav günü aksama 
dan yapılabilmesi, seri 
birtakım önlemlerin 
alınması gerekiyor, 
bunlar hep parasal 
harcamaları gerektin 
yor. Bunlarda bekleme 
süreleri devreye 
girdiği sınavlar aksar, 
denetimler aksar. 
Korkumuz, bir süre 
sonra bu idari yapının 
üniversitelerden alı

narak sınavların poli
tik karar merkezleri 
tarafından düzenlen
mesine kadar gidecek 
bir kapıyı açma 
tehlikesidir.
Bu endişeler tüm 
arkadaşlarım tarafın
dan dile getirildi. 
Bizim temennimiz 
ÖSYM’nin bugün 
sahip olduğu statünün 
değiştirilmemesi. 
Bunun çok vahim 
sonuçlan olabilir. 
Türkiye’de en dürüst 
yapılan sınav sistemi 
büyük yara alabilir. 
Bir daha bunu telafi 
etmek de çok 
zor olur."

"DÜKKANI KAPATIR 
GİDERİZ"
ÖSYM Başkam’nın 

. bu konuda sıkıntısını 
dile getiren ifadeleri 
bulunduğunu kayde
den Teziç, ş 
öyle konuştu: 
"Arkadaşımız çok 
veciz ama 
düşündürücü bir 
ifadeyle sıkıntısını dile 
getirdi. 'Dükkanı kap
atır gideriz’ dedi. Bu 
hakikaten çok vahim 
bir tablonun ifadesidir. 
Onun için siyasi ikti
dardaki sorumlulara 
da buradan seslen
mek istiyorum: Bu 
sisteme dokunmayın. 
Türkiye’nin gele- ■ 
ceğidir bu. Bunlar, 
bir devlet kurumu 
olarak düzenleniyor. 
ÖSYM’nin, siyasi ikti
darların etki yapacağı 
bir alana çekilmesi, 
ileride hiçbir şekilde 
giderilmesi olanaksız, 
büyük tahribatlara yol 
açacaktır. Bunu özel

likle belirtmek 
istiyorum." 
DİL SINAVI İLE İLGİLİ 
YENİ DÜZENLEME 
Teziç, Üniversiteler
arası Kurul Yabancı 
Dil Sınavı ile ilgili yeni 
düzenleme yapıldığını 
bildirdi. Sınavın 2000 
yılından bu yana 
sadece Aralık ve Mart 
aylarında Ankara’da 
gerçekleştirildiğini 
kaydeden Teziç, 
"ÖSYM Başkanımızın 
önerisiyle bu sınavlar 
mart ve ekim aylarına 
çekiliyor. Sadece 
Ankara’da değil, 15 
ilde yapılması 
düşünülüyor. Çünkü 
sınava girecek aday
ların ulaşım açısından 
sıkıntıları vardı.
Bunları değerlendirildi 
ve öneriler Üniver
sitelerarası Kurul 
tarafından da benim
sendi. Bu öneriler 
YÖK Genel 
Kurulu’nda karara 
bağlanacak” dedi.

Buderus
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KDP ile KYP birleşiyor
Irak'ta yarın yapıla
cak olan referandum 
ile ilgili bir toplantı 
düzenleyen KDP 
lideri Mesut Barzani, 
KDP ile KYP'nin bir
leşeceklerini ama 
tarihinin belli ola
madığını belirtti.
Irak'ta Anayasanın 
kabulü için yapılacak 
olan referandum 
hazırlıkları devam 
ederken Kürt Bölgesi 
Bakanı olan KDP 
lideri Mesut Barzani 
Sefahattin kentinde 
toplantı düzenledi. 
Selahattin kentinde 
bulunan Serereş 
bölgesindeki karar
gahında yapılan 
toplantıya çok sayıda 
yerli ve yabancı 
gazeteci katılırken 
Barzani yaptığı açık
lamada, Kürtleri hala 
kabullenemeyenlerin 
olduğunu belirterek 
"Biz Kürtlerin 
anayasada haklarını 
savunduk ve bence 
çok iyi bir anayasa 
çıkarttık. Biz anayasa 
çıkarttık ama hala 
Kürtleri tanımak iste
meyenler var. KDP ile 
KYP'nin birleşmesini 
istiyoruz. Bu gerçek
leşecektir ancak tari
hi belli değildir. Bizim 
hiç kimseden korku

muz yoktur bölgeleri 
kendi aramızda idare 
ederiz. Sünniler ile 
Şiiler arasında bir 
anlaşmazlık yok şuan 
her ikisi de araların
da anlaşmışlardır. 
Kürt milleti bu 
referanduma hazırdır, 
ama üç bölgede 
referandumda oylar 
çıkmazsa tekrar 
anayasa için başa 
döneceğiz. Bana 
Amerika'dan davet 
geldi ve referandu
mun ardından 
Amerika'da bir 
toplantıya katılarak 
Irak'ın sorunlarını 
anlatacağım. Eskiden 
savaş vardı ve 
Saddam milleti de 
bomba ile uçak ile 
öldürüyorlardı. Şimdi 
Saddam yanlıların
dan sağ kalan 
adamları da bu 
seçimi kana bulamak 
istiyorlar ama biz her 

yerde kontroller yap
tık ve sınırları da kap
attık. Bölgeler arasın
da irtibatlarımız 
sürüyor ve kesinlikle 
herhangi bir terör 
olayına izin vermeye
ceğiz. Bu seçim 
bizim için yehi bir 
kapıdır, ben tüm ırak 
milletine sesleniyo
rum evet oyu kul
lanın çünkü bu sizin 
geleceğinizdir. İnşal
lah tüm millet istediği 
günlere ulaşır" dedi. 
Irak'ta yarın yapıla
cak olan 
Referandumun 
güvenli geçmesi 
amacıyla gece saat 
23:00'dan sabah saat 
06:30'a kadar sokağa 
çıkma yasağı olduğu 
öğrenilirken aynı 
zamanda Habur 
Sınır kapısının da 
ayın 16 sına kadar 
kapalı olacağı 
öğrenildi.

Hollanda’da terör 
operasyonu

Hollanda'nın Lahey 
kentinde terörist 
saldırı hazırlığında 
oldukları öne sürülen 
1'i kadın 7 kişi • 
gözaltına alındı. 
Ulusal Savcılık 
Ofisi'nden yapılan 
açıklamada, şüpheli 
1'i kadın 7 kişinin 
Lahey, Amsterdam 
ve yakınlardaki 
Almere'de yaka
landığı belirtildik 
Şüphelilerin ele
başının bu yıl 
Nisan'da delil yeter
sizliğinden serbest 
bırakılan ve terörist 
saldırılar planlamak
la şuçlanan Samird 
Azzouz (19) olduğu 
bildirildi.
Açıklamada, "AIVD 
İstihbarat Servisi'nin 
bilgisine göre 
Azzouz otomatik

Pakistan’da arama 
kurtarma sona erdi

ateşli silahlar ve pat
layıcılar edinmeye 
çalışıyordu. Diğer 
kişilerle birlikte bazı 
politikacılar ve 
hükümet binalarına 
saldırılara hazır
landığından şüphele
niliyor" denildi.
Polisin bugün 
Lahey'de hükümet 
binalarını kordon 
altına aldığı ve öğle 

üzeri yapılması plan
lanan kabine toplan- 
tısının bakanların 
katılımıyla gerçek
leştiği kaydedildi. 
Öte yandan, 
Azzouz dahil 
yaşları 18 ila 30 
arasında değişen 
şüpheliler 17 Ekim 
Pazartesi günü 
Rotterdam'a mahke
meye çıkarılacak.

B U gribi' ilamı
AB Sağlık 
Komisyonu, 
Brüksel'de Avrupa 
Komisyonu'nun. 
Sağlık İşlerinden 
Sorumlu Yetkilisi 
Markos 
Kipriyanu’nun yaptığı 
acil çağrıyla toplandı. 
Toplantıda 
Romanya'da kuş 
gribi virüsünün var
lığının kanıtlandığı ve 
bu ülkeden kanatlı 
hayvan ithalatının 
yasaklandığı bir kez 
daha belirtildi.
AB Komisyonu

veteriner yetkilileri, 
toplantıda 
Türkiye ve 
Romanya'daki kuş 
gribi vakalarıyla 
ilgili test 

sonuçlarının belli 

olmasının ardından 
alınacak önlem ve 
yaptırımlara ilişkin 
nasıl bir yol 
izleneceğinin . 
görüşüldüğünü 
kaydetti.

BM'nin acil yardım 
koordinatörü Jan 
Egeland, 
Pakistan'da 
Cumartesi günü 
meydana gelen 
depremden sonra 
başlatılan arama- 
kurtarma çalış
malarına son ve 
rildiğini söyledi. 
Egeland, İslam- 
abad'da düzenlediği 
basın toplantısında, 
ilk aşama olan 
arama-kurtarma 
çalışmalarının sona 
erdiğini, artık mil 
yonlarca aç ve evsiz 
insan için yardım 
faaliyetlerinin 
başlayacağını 
belirtti. ■.
Yaklaşık bir hafta 
süren arama-kurtar
ma çalışmalarında, 
çok az sayıda hayat

ta kalan kişiye 
ulaşıldığını ifade 
eden Egeland, bun
dan sonra yardım 
kurumlarının, ihti 
yacı olan milyonlara 
gıda ve barınak 
sağlamaya odak
lanacağını kaydetti. 
"Eğer birliktte çalış
mazsak, felaket 
içinde felaket olur" 
diyen BM yetkilisi, 
Pakistan'ın yeniden 
yapılanmasının "mil

I

yarlarca dolara mal 
olacağını da söyledi. 1 
Egeland, yeniden 
yapılanmanın "5 ila 
10" yılı bulacağını 
belirterek, "Şimdiye 
dek 225 milyon 
dolar toplandı. Bu, 
iyi bir başlangıç, 
ancak yeterli değil. i 
Uluslararası 
toplumun daha fazla 
maddi yardımına 
ihtiyacımız var" diye 
konuştu.
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Türkiye nın playoff rahlıı belli oldu Barbarosca
Barbaros BALMl MCI'

18. Dünya Kupası 
elemeleri play-off 
baraj maçı kuraları 
çekilirken, Türkiye'nin 
rakibi de belli oldu. 
Millilerimiz ilk maçı 
deplasmanda 
oynanacak. İşte ra 
kibimizle ilgili bilgiler: 
Almanya 2005'in Play- 
off eşleşme kuraları 
çekildi. Türkiye'nin 
Play-offtaki rakibi 
İsviçre oldu. Türkiye, 
ilk maçını 12 Kasım 
Cumartesi günü 
İsviçre'de yapacak. 
Rövanş ise 16 Kasım 
Çarşamba günü 
İstanbul'da olacak. 
İsviçre'nin Zürih 
kentinde yapılan 
kura çekimine göre, 
elemeler sonunda 
baraj maçı yapmaya

hak kazanan takımlar
dan İspanya, 
Slovakya ile Çek 
Cumhuriyeti de 
Norveç ile eşleşti. 
İlk maçlar 12 Kasım 
Cumartesi günü 
İspanya ve Norveç, 
rövanş maçları da 16 
Kasım Çarşamba günü 
Slovakya ve Çek 
Cumhuriyeti'nde 
yapılacak.
İşte İsviçre'nin 
istatistiki bilgileri: 
İsviçre dördüncü 
grupta favori 
Fransa’nın ardından 
ikinci olup, Play-Off’a 
kalmayı başardı.
Teknik direktör Köbi 
Kuhn’un yönetiminde 
ortaya koyduğu göze 
hoş gelen futboluyla 
beğeni topladı. Rakip

ağları 18 kez 
havalandıran İsviçre 
grubun da en 
golcü takımı olarak, 
elemeleri bitirdi.
Bu sezon PSV’den 
Milan’a transfer olan 
Vogel, kaleci 
Züberbühler, Basel’li 
Cabanas ve forvetteki

Alexander Frei, 
Kırmızı-Beyazhlar.’ın 
en etkili isimleri. 
Milli takımın iki 
değişmez Türk asıllı 
yıldızı Murat ve Hakan 
yakın kardeşler ise 
son maçlarda 
sakatlıkları nedeniyle 
forma giyemedi.

Gonzales’ten, 
Galatasaray’a 
yeşil ışık
Galatasaray’ın sezon başında renklerine 

bağlamak istediği Arjantinli yıldız 
Kily Gonzalez sonunda çark etti.

Gonzalez, Galatasaray’ın kendisinde 
ısrarlı olması halinde Ocak ayında 

gelebileceği işaretini verdi.
Arjantin’de yayın
lanan Clarin gazete
sine bir açıklama 
yapan Kily Gonzalez, 
Galatasaray’a sezon 
başında yapılan 
görüşmelerde "Asla 
gelmem" demediğini

belirterek, pazarlık-, 
ların çok aceleye 
getirildiğini, bu yüz
den bu transferin 
gerçekleşemediğini 
savundu. Kily 
Gonzalez, ara trans
ferde sarı-kırmızılı

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ .(0.224)513 06 70
GS/tf: (0.537) 491 31 30

kulübün kendisinde 
ısrarlı olması halinde 
masaya oturabile
ceğine de işaret 
ederek, "Benim 
tarafımdan &orun 
olmaz, zaten önce de 
sorun olmamıştı. 
Yeter ki kulübüm 
Inter ile anlaşşınlar 
onların da sorun 
yaratacağını 
zannetmiyorum"

dedi.
Inter’de mutlu 
olduğunun ifadene 
eden Arjantinli ünlü 
sol ayak, ancak tek 
arzusunun 2006’daki 
Dünya Kupası’nda 
Arjantin milli takımın-* 
da forma giymek 
olduğunu, bu yüzden 
de sürekli forma 
giyeceği bir takım 
aradığını vurguladı.

Sayın Fatih Mehmet Güler, Encümen 
Üyesi Nurettin Avcı ve AKP İlçe

Başkanı Enver Şahin’e teşekkürler
Seneden çok nadir Umurbey’e çıkarım. 

Birincisi aile mezarlığımın Umurbey’de olması, 
ikinci sevdiğim bir kişiyi ziyaret etmem, 
üçüncüsü ise bir spor olayı hadisesinde.

Ben üçüncüsü olan spor olayı için yazmayı 
eyledim.

Sayın Başkanım Umurbeyli olması ve 
sporcu sevmesi

Geçen sene Umurbey futbol takımının 
maçlarını Gemlik futbol sahasında izlediğini 
gördüm.

Tabiiki spor kişilerin içinde olan bir dürtü 
nerede olursa olsun gider yerel takımlarını 
yahut hoşuna giden sporu seyrederler.

13 Ekim 2005 tarihli Gemlik Körfez 
Gazetesi’nden öğrendiğime göre; Gemlik’te 
yapılacak yer bulamayınca çok amaçlı semt 
sahası Umurbey Belediyesi’ne yapılacak.

Haberin giriş yazısında Gemlik’te yapılacak 
yer bulunamaması sebebi ile bu güzel olayı 
Sayın Umurbey, Belediye Başkanı Sayın Fatih 
Mehmet Güler’in girişimleriyle bu tesisler 
Umurbey’e yapılması daoâl.

Ben kendi kendime söyle düşündüm ve 
azda olsa araştırma daha doğrusu sormak 
suretiyle aradım. Tabi Gemlik şehircilik 
bakımından gelişmeye müsait bir ilçe dere 
üzerinde yüründüğünde sağda solda ileride 
belki belediyenin olmayan arazileri var. harı 
yerlerde belediyenin.

Bir iş yapılırken fedakarlık yapılacaktır. Bu 
arsayı bana versinler burada yaparım düşün
mesi kişilere yanlış gelir.

İki veya üç ay evvel. Döktaş’ın maçını izle
mek için Manisa’ya gittiğimde orada gördüğüm 
stadı yazmıştım. Stad şehir içinde dört bir 
yanından trafik geçiyor. Stadın genişliği 100 
metreyi geçmiyor. Uzunluğu 150 metre kadar 
çok güzel resmi maçların bir çoğu burada 
oynanıyor.

Türkiye 3 ncü lige yükselme maçları bu 
stadda oynandı ve bizde seyrettik.

Bizim belediyemizin kendine göre bir 
görüşü var galiba ama hiç sporcuyla beraber 
değil. ,, „.

Hiç masraf yapmadan mal sahibi olunması 
mümkün değil.

Futbol sahası arkasındaki yarı sahayı istim
lak edilebilinir. Beden terbiyesinde buraya 
idman sahası pek da yapabilir.

İleri gidince kamyon garajı olan aleve kenarı 
var buraları da olabilir. Nedense Sayın 
Belediye Başkanımız böyle önerilere ancak 
bakmıyor.

Hala bir iki direği dikemeyen bir Kumsaz 
sahası var. (son durumu bir hafta evel böyley- 
di)

Hani sporcu yetiştirecek idik. Hani spor 
yapmayan genç kalmayacaktı.

Spor yapacak salon spor yapacak stad 
olmadıktan sonra genç nerede spor yapacak.

Etrafımıza öyle bakahn en yakın komşumuz 
Orhangazi'de 4 spor sahası var. Yüzme kom
pleksi var, tenis kortu var buraları Belediye 
kendisi yapıyor.

Bursaya gitmeyelim görünce ben de kendi 
kendime neden Gemlikimize tesis yaplımz 
neden bu kadar kalının der duruyorum.

Yalova’ya gidin her takımın Belediye tarafın
dan yapılmış sosyal tesisleri ve önünde futbol 
sahaları var. Kişi kim olursa olsun isteyecek 
İstemedikten sonra ne yaparsan yapın fayda 
yok. Sayın Nurettin Avcı’ya ve Fatih Mehmet 
Güler’e, AKP Başkanı Enver Şahin’e teşekkür
ler.
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Emniyet’ten ramazan tepkisi1
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Sözcüsü, 
Güvenlik Daire 
Başkanı İsmail 
Çalışkan, Terörle 
Mücadele 
Genelgesi'nin 2 ay 
önce yayınlandığını, 
geçen sürede hiçbir 
valilikten "Uygunsuz 
hal nedir, nasıl 
yapacağız?" diye bir 
soru almadıklarını 
söyledi.
Teşkilatın konuyu 
anladığını belirten 
Çalışkan, anlaşılma
ma durumu 
halinde yeni bir 
genelgenin çıkarıla
cağını bildirdi.
Çalışkan, Emniyet 
Genel Müdürlüğü'nün 
Dikmen binasında 
düzenlediği 
haftalık basını bil
gilendirme toplan
tısında, Türkiye 
Uyuşturucu ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele

I Akademisi'nde 
(TADOC) diğer ülke

I temsilcilerine eğitim 
verildiğini, bu 
çerçevede TADOC'ta 
bugüne kadar 
42 uluslararası, 23 
bölgesel nitelikte 
eğitim verildiğini, 
13 atölye

Sebze Böreği 
Malzemeler (2 kişilik) 
1 küçük kabak 
1 küçük havuç 
1 dolmalık biber 
2 adet taze soğan 
50 gr taze fasulye 
6 çorba kaşığı un 
1 çay bardağı 
maden suyu 
50 gr kıyma 
Tuz, karabiber 
2 çorba kaşığı

çalışması yapıldığını 
kaydetti.
Programlara 48 
ülkeden 960 kanun 
uygulama 
temsilcisinin 
katıldığını belirten 
Çalışkan, 17 Eylül- 
7 Ekim tarihleri 
arasında son yapılan 
programa Bosna- 
Hersek, Hırvatistan, 
Makedonya, Sırbis 
tan-Karadağ'dan 
katılım olduğunu 
ifade etti.
Çalışkan, bu yılın 9 
ayında alkollü araç 
kullanmak, 100 ceza 
puanını aşmak ye 
5 kez aşırı hız yap
maktan dolayı 41 
bin 258 kişinin 
sürücü belgesinin 
geri alındığını 
söyledi. 1997 
yılından bu yana 781 
bin 562 kişinin 

margarin 
YAPILIŞI
Taze fasulyeyi 
7 dakika haşlayın, 
kabak, havuç, 
yeşil biber, 
haşlanmış fasulye 
ve taze soğanı 6 cm 
uzunluğunda ince 
ince doğrayın. Un 
ve madensuyu ile 
sulu bir hamur 
hazırlayın, hamurun 
içine çiğ kıymayı 
ufalayın. Tuz, kara
biber ve sebzelerle 
karıştırın. Margarini 

belgesinin geri 
alındığını dile getiren 
Çalışkan, 49 bin 441 
sürücünün mahkem
eye sevk edildiğini, 
203 bin 949 aracın 
trafikten men 
edildiğini belirtti. 
Kış mevsiminin yak
laşmakta olduğunu 
anımsatarak, 
zehirlenmelere 
karşı vatandaşları 
daha duyarlı olmaları 
için uyaran Çalışkan, 
bu yıl 107 zehirlenme 
olayı meydana 
geldiğini, 19 kişinin 
şofben, 9 kişinin 
doğaigaz, 1İÖ kişinin 
de sobadan olmak 
üzere 138 kişinin 
hayatını kaybettiğini, 
239 kişinin de yara
landığını bildirdi.
-TERÖRLE 
MÜCADELE 
GENELGESİ- 

tavada kı'zdırın. elde 
ettiğiniz karışımdan 
kaşık kaşık alarak 
tavaya koyun, hafifçe 
üstlerine bastırarak 
önce bir yüzlerini

Çalışkan, 
Terörle Mücadele 
Genelgesi'nin 
basında yer aldığı 
anımsatılarak, polisin 
"uygunsuz vaziyette 
bulunan" öğrencileri 
rektörlüklere mi 
şikayet ettiğinin 
sorulması üzerine, 
"Bu genelge 
çıkalı iki ay olmuştur. 
2 ay içinde hiçbir 
valiliğimizden 
'Bu uygunsuz 
hal ne demektir, bunu 
nasıl yapacağız* diye 
bir durum söz 
konusu olmamıştır" 
dedi. Anayasa'nın 
"Gençliğin 
Korunması" başlıklı 
58. maddesinde ve 
Polis Vazife ve 
Salahiyet 
Kanunu'nda polise 
bazı görevler 
verildiğini 
ifade eden Çalışkan, 
şöyle devam etti: 
"Cumhuriyetimizin 
emanet edildiği genç
lerin Atatürk ilke ve 
inkılapları doğrul
tusunda, çağdaş 
bilim ve eğitim 
esaslarına göre 
yetiştirilmeleri için 
kurulan yüksek 
eğitim kurumlanmız- 
da, üniversite 

sonra diğer 
yüzlerini kızartın. 
Piştikçe kabaran 
sebze börekleri 
sıcak ya da soğuk 
servis yapın. 

gençliğinin huzurlu 
ve rahat bir ortamda 
öğretime devam 
etmesine yardımcı 
olmak üzere her türlü 
bölücü ve yıkıcı 
faaliyetlerden 
korunması, öğrenci
lerin boş zamanlarını 
değerlendirdikleri 
yerlerde meydana 
gelebilecek olayların 
engellenmesi 
amacıyla gerekli, 
tedbirlerin alınması 
için bir genelgeyle 
valiliklerimiz 
uyarılmıştır.
Burada teşkilat 
olarak amacımız, 
kanunun yetki ve 
sorumluluk verdiği 
tüm kurum ve kuru
luşlarımız, üniver
sitelerimiz ve sivil 
toplum örgütleriyle 
birlikte gençleri tüm 
kötülüklerden koru
mak, onların 
güvenlik içinde 
eğitimlerini ve yaşan
tılarını sürdürmelerini 
sağlamaktır. Bizim 
burada, el ele 
tutuşanları, şunu, 
bunu yapanları 
takip diye bir 
amacımız yok.

ŞİİR KÖŞESİ D. Ali BAYDAR

Güzel Mevlam
Teslim olup, geçtim sana 
Affet beni güzel mevlam 
Doğru yolu göster bana 
Affet beni güzel mevlam

Yolunda bereket,bolluk 
Sevabım az, günahım çok 
Senden başka yardımcım yok 
Affet beni güzel mevlam

Alınlarda kırış kırış 
Sevgin dolar nakış nakış 
Sancağında ancak barış 
Affet beni güzel mevlam

Genelgenin tamamı 
okunduğunda böyle 
bir şey olmadığı 
anlaşılıyor ancak 
daha iyi anlaşılması 
için de eğer öyle 
bir anlaşılmama 
durumu varsa, netlik 
kazandırılacak 
yeni bir genelge 
tabii ki çıkarılacaktır." 
Bu genelgelerin 
eğitim öğretim yılı 
başlarken her yıl 
çıkarıldığını, genç
lerin kötü alışkanlık
lar ve örgütlerden 
kurtarılması için 
neler yapılması 
gerektiğinin 
valiliklere her yıl 
hatırlatıldığını anlatan 
Çalışkan, genelgede 
belirtilen "uygunsuz 
hallerin" neler 
olduğunun sorulması 
üzerine, bunların 
Anayasa'nın 58. 
maddesi ile Polis 
Vazife ve Salahiyet 
Kanunu'nun 11 ve 
12. maddelerinde 
sıralandığını, 
bunların emniyet 
teşkilatı ve 
valilikler tarafından 
bilindiğini 
ifade etti.

Tekirdağ Köftesi 
4 Kişilik
Tek Kişilik Servis 
Kalorisi: belir
tilmemiş
Hazırlama Süresi: 
30 dakika
Gereçler:
Yarım kilo köftelik 
kıyma, 
1 yumurta, 
2-3 dilim kuru ekmek,

1 baş orta boy kuru 
soğan, Tuz, 
Karabiber, 
Kimyon, 
Nane 
YAPILIŞI 
Kıymaya rendelen
miş kuru soğanı ve 
rendelenmiş emekleri 
İlave edelim. 
Yumurtayı da ilave 
ederek hamur gibi

yoğuralım. 
Üzerine 
baharatları ve 
tuzu ekleyerek 
harç elimizi 
bırakana dek 
yoğuralım. 
Yuvarlak 
köfteler 
yapalım ve 
yağlı tavada 
kızartalım

Kuşlar duaya durunca 
Yolcular hacca varınca 
Alnım secdeye vurunca 
Affet beni güzel mevlam

Şaşkın esen yelimiz var 
Taşkın akan selimiz var 
Gönül yıkan dilimiz var 
Affet beni güze! mevlam

M
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İri doğan bebek 
obez olabilir

Mevsim değişikliğine dikkat

İri doğan ve çok 
çabuk kilo alan 
bebeklerin obez 
olma riskinin yük
sek olduğu 
bildirildi.
İngiliz Tıp 
Dergisi'nde 24 çalış
manın sonuçlarına 
dayanılarak yayım
lanan haberde, 
hayatın erken döne
mindeki vücut 
ölçüsünün yaşam 
boyunca belirleyici 
olduğu belirtildi.

|| İngiltere'nin 
güneyindeki 
Southampton 
Üniversitesi'nden 
araştırmacı Dr. 
Janis Baird, çalış
maların çoğunda 
kilolu doğan bebek-

I lerin ve yaşam
larının ilk iki yılında 
çok çabuk kilo olan 
bebeklerin daha 
fazla obez olma 
riski altında bulun
duğunun ortaya 
çıktığını söyledi. 
Çalışmalarda nor
mal kilodan zayıf 
doğan, ancak hızla

normal kilosunu 
bulan bebeklerin de 
yetişkinliklerinde 
obez olma riskinin 
hayli yüksek olduğu 
kaydedildi.
Baird, 24 çalışmanın 
ABD, İngiltere, 
diğer Avrupa 
ülkeleri 
ve 2 az gelişmiş 
ülkede yapıldığını, 
araştırmanın 1927 
ila 1994 yılları 
arasında doğanları 
kapsadığını 
ifade etti.
İri doğan ve çok 

çabuk kilo alan 
bebeklerin niçin 
yüksek risk altına 

girdiğini bilmedik
lerini bildiren Baird.
bebeklerin anne 
sütü ya da mamayla 
beslenmesi, sütten 
kesilmesinin 
zamanlaması, 
toplumsal koşullar 
gibi faktörlerin 
çalışmalarda esas 
alınması gerektiğini 
söyledi.
Tüm dünyada şiş
manlık ve obezliğin 
arttığı, okul çağın
daki 155 milyon 
çocuğun şişman, 
35 ila 40 milyon 
arasındaki çocuğun 
da obez olduğu 
bildiriliyor.

Kulak Burun Boğaz 
(KBB) Uzmanı Kani 
Aslan, mevsim 
değişikliklerinde 
birçok hastalığın 
ön plana çıktığını 
belirtti.
KBB Uzmanı Aslan, 
mevsim değişikliği 
yaşandığı dönem
lerde üst solunum 
yolu enfeksiyonu 
şikayetiyle gelen 
hasta sayılarında 
artış olduğunu söyle
di. Yaz mevsiminden 
sonbahar ve kış 
mevsimine geçildiği 
dönemlerde, gece ve 
gündüz arasındaki 
ciddi sıcaklık fark
larının üst solunum 
yolu enfeksiyonlarını 
artırdığını belirten Dr. 
Aslan, "Mevsim 
değişikliği olduğu 
zamanlarda soğuk 
havanın vücut 
direncini düşürme
siyle vücut bu enfek-

I siyonu çabuk 
I kapmaktadır.

Üst solunum yolları 
hastalığı farenjit, 
larenjit, nezle, grip, 
sinüzit gibi birçok 
hastalığı kapsamak
tadır. Bu hastalıklar
dan birine yakalanan 
bir kişinin diğer 
insanlara enfeksi 

yonu bulaştırması 
söz konusudur. Bu 
tip hastalıklar insan
dan insana bulaş
maktadır. Haliyle 
grip, nezle gibi viral 
hastalıklar en fazla 
toplu ortamlardan 
bulaşır" dedi. 
Burun tıkanıklığı, 
burun akıntısı, 
hapşırık, yutma 
güçlüğü, boğaz 
ağrısı, vücutta kırık
lık, kas ağrıları, 
eklem ağrıları, baş 
ağrısı, öksürük üst 
solunum yolları 
enfeksiyonu şikayet
lerinin mevsim 
değişikliği dönem
lerinde arttığını ifade 
eden Aslan, "Bu tip 
enfeksiyonlarda yan
lış tedavi uygulanma
ması gerekir" şek
linde konuştu. 
Grip, nezle ve soğuk 
algınlığı tedavisinde 
antibiyotiğin kullanıl
maması gerektiğini 
dile getiren Dr. 
Aslan, "Tedavi 
şikayetlere yöneliktir. 
Yani ağrı kesici, 
öksürük şurubu, 
burun açıcı spreyler 
ve birtakım soğuk 
algınlığı ilaçları 
kullanılarak zaten 
kendiliğinden iyileşe

cek olan hastalığın 
daha rahat 
geçirmesini sağla
maktır" dedi. 
Gribal enfeksiyon
ların özellikle bazı 
insanlar için ayrı bir 
önem taşıdığının 
altını çizen Uz. Dr. 
Aslan, "H*astalık için 
önem taşıyan kişilere 
riskli grup denir. Bu 
grupta bebekler ve 
küçük çocuklar, 
gebeler, özellikle 
başka hastalıkları da 
olan ileri yaşlılar, 
vücudun direncini 
kıran birtakım ilaçları 
kullanan hastalaff 
yer almaktadır. 
Bu gruptaki 
insanların grip 
salgınlarının 
yaşandığı dönem
lerde dikkatli 
olmaları, insan 
gruplarının olduğu 
ortamlara 
girmemeleri ve 
çocukları, bebekleri 
çok zorunlu 
kalmadıkça bu 
ortamlara sokma
maları gerekir. 
Ayrıca bu grup için 
en riskli ortamlardan 
birisinin de hastane 
ortamları olduğu 
unutulmamalıdır" 
diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm 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)

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

D

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 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL 
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
15 Ekim 2005 Cumartesi YEŞİM ECZANESİ
(İstiklal Cad. No: 83)-Tel: 0.224 512 06 70 
16 EKİM 2005 PAZAR GEMLİK ECZANESİ 

(Demirsubaşı Mah. Şehit Cemal Sok.)

GEMLİK

^^■■1 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MHB

YEREL Sİ'RELİ YAYIN
YIL s 33 SAYI : 2262

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
Matbaadık-Y’ayıncılık-Rcklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yakınlanmaz)
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P3> 
Petrol Ofiâi 

fîKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT

KAMPANYA
RftMftZfiN AVI BOVUNCA AKflRVllKim %2 İN»
Süper Benzin ^8 2.63 YTL.

Kurşunsuz Benzin 2.66 YTL
(95 Oktan)
Motorin ^<0 2.06 YTL |

NOT: Kampanyamyz ev ve ib yeM 
leri motorin servisinde de geçeM

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii - GEMLİK TEL: (0.224) 51310 79
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri -Mtasyon -KUMLA TEL:(0.224)5380386 i
İSTASYON 2 : Liman içi -GEMLİK TEL: (0.224)5J366M



Her öğrenciden 1 YTL verirse 20 milyon YTL’nln toplanacağı belirlendi,* .

MEB’den Pakistan’a yardım
Pakistanda meydana gelen depremde 38 bin ölü, 62 biri yaralı 3 milyon kişinin de evsiz kalması üzerine, yurdun her tarafında yardın 
kampanyaları başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı da tüm okullara gönderdiği genelge ile öğrenci velilerinden destek istedi. İlçemiz 
Okullarında öğrencileri dağıtılan zarflarla para toplanacak. Toplanan paralar belirlenen hesap numaralarına yatırılarak, Pakistan’a 
ulaştırılacak. Yapılan hesaba göre Türkiye de her çocuğun zarflara 1 YTL koyması durumunda, 20 milyon YTL toplanacak.

Özürlü istihdamına 
özen gösterilmiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanhğı'nın 
yaptığı denetimlerde işverenleHh özürlü ve 
eski hükümlü istihdamına özen göster* 
mediği belirlendi. İş bulma umuduyla sıra 
bekleyen özürlü ve eski hükümlü sayısı ise 
92 bin 782 kişiye ulaştı. Haberi sayfa 9’da
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05.44 07.09 12.56 15.58 18.31 19.49

Vatandaş, Pr. Ziya Kaya Mahallesindeki bir kahvehanede AK Partilileri terletti.

AK Partililer dert dinledi
Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Yönetimi, Belediye Başkanı Mehmet Turgut ile birlikte

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Halkla yüz yüze..
Ak Partililer önceki akşam kahvehane gezi

lerine başlayarak, vatandaşların sorunları din
lerken, sorulan sorulara da cevap vermişler.

Haber Müdürümüz Seyfettin Şekersöz, 
haberi geniş olarak 3. sayfamızda yazdı.

Yerel seçimlerden sonra siyasi partiler pek 
halkın ayağına gitmedi.

İktidar partisi yanılmıyorsam ilk kez bu 
gezileri başlattı.

Ak Partililer buna “Halk Meclisi” diyorlar.
Ne ad olursa olsun, yönetimde bulunan 

siyasi bir partinin vatandaşın sorunlarını din
lemesi ve yüz yüze sorularına yanıt vermesi 
olumlu bir çalışma..

Vatandaşlar her konuda soru sorarak adete 
Ak Partilileri soru yağmuruna tutmuşlar.

Sorular iki tür.
Bir bölümü İlçe yönetiminin muhatap 

olduğu sorular, diğerleri ise yerel yönetimin 
başı olan Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a 
yöneltilen sorular.

Görülen o ki, soruların büyük çoğunluğu 
Belediye Başkanına sorulmuş.

İşsizlikten, derelerin pisliği, katlı otoparkın 
ücretsiz oluşundan,doğalgaz firmasının aldığı 
paralara, ramazanda kahvehanelerin sahura 
kadar açık kalmasından, terminal konusuna 
kadar sorular muhatabına yöneltilmiş.

Yanıtlar yüz yüze verildiği için sohbet 
toplantısı şeklinde geçen bu toplantıların ve 
rimli olacağını sanıyorum.

Sıra muhalefette.
Siyasiler, seçimden seçime vatandaşın 

ayağına gitmesin.
Bunu sürekli yapsın.
Yapan kazanır.

kahvehane gezileri başlattı. AK Partililer, gezilerde halkın sorunlarını dinlerken, soruları
na da yanıt verdiler. Vatandaşlar, derelerin pis kokusundan, katlı otoparka, halk otobüs
lerinin perişanlığından, terminale kadar her konuda yönetimi soru yağmuruna tuttu.
Ak Parti İlçe 
Yönetimin başttığı 
halk meclisi toplan
tıları Dr. Ziya Kaya 
Mahallesinde bir 
kahvehanede yapıldı. 
Yönetim, İlçe Başkan 
Enver Şahin ile birlik
te toplantıya 
katılırken, en çok soru 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a 
soruldu. Turgut, soru
ları yanıtlarken, “50 
yıldır yapılmayan ter
minali yapmak bana 
nasip olacak” dedi. 
Seyfettin Şekersöz’ün 

sayfa haberi 3’de

LPG’li araç 
alev alev yandı

Bursa 'ya gitmekte olan Erşen llıcalı'nın 
kullandığı 16 Z 3758 plakalı aracın 
Bursa-Gemlik yolu Dürdane rampasında 
önçe lastiği patladı sonra takla attı. , 
Araç bir anda alev aldı. Aracı saran alevler 
LPG tankına sıçradı. Ard arda gelen 
patlamalar nedeniyle Bursa-Gemlik yolu 
bir süre trafiğe kapandı. Haberi sayfa 6 da

Pakistan’da yardım 
helikopteri düştü: 6 ölü 
Pakistan'da depremzedelere yardım götüren bir 
helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. 
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, 
depremzedelere yardım için havalanan Mİ-17 tipi 
askeri bir helikopter Pakistan Keşmir'inde düştü. 
Pakistan Ordu Sözcüsü Şevket Sultan, "Helikopterde 
6 kişi yardı, hepsini kaybettik" dedi.
Kazaya kötü hava şartlarının mı yoksa teknik bir 
arızanın mı neden olduğu henüz bilinmiyor. 
Helikoptere ait enkazın ülkenin kuzeyindeki Bagh 
kentinde bulunduğu açıklandı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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[i® Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Gemlik’e bu görüntüler yakışmıyor |

Karsak Deresi ne
Kuzeyli yurttaşlar...

Karadenizliler nüktedan insanlar.
Nükte akılla, zekayla alakalı bir nitelik.
Demek ki bu Karadenizliler çok akıllı.
Aşağıda yazacağım Karadeniz fıkraları da 

zaten Karadenizlinin tezcanını .aklını,heyecanını 
zekasını çok net bir biçimde ortaya koyuyor.

VANTİLATÖR
Temel bir gün helikoptere binmiş, onu izleyen

ler helikopterin düştüğünü görmüşler sonra
Temel’i enkazda yaralı bulmuşlar ve sormuşlar :

- Helikopter nasıl düştü?
Temel cevap vermiş :
- Vatla her şey iyi gidiyordu, birden havalar 

soğumaya başladı ben de yukarıdaki vantilatörü 
kapadım... .

HAVALE
Trabzon’ da yaşayan Temel, bir gün bankaya 

gider ve hesabından başka hesaba havale yatır
mak ister. Şubeye girer ve der ki:

- Havale yatırmak için celmiştum.
Şubedeki görevli memur kendisine " Sistem 

off da" der.
Bizim Temel atlar arabaya ve ilgili bankanın

Trabzon Of Şubesi’ ne gider...
İLK GÜNDEN
Dursun İngiltere ye gitmiş, büyük mal mülk 

sahibi olmuş ve Temel’ e telefon açmış, "Temel 
sen de gel" demiş. Temel, "Ne iş yapacağuz" 
demiş. Dursun: ı

"Yerdeki paraları toplaşan yeter" demiş.
Temel İngiltere’ de uçaktan inmiş, havaalanın

dan çıkmış, yerde 100 dolar...
"Ulan ilk günden de işe mi başlanır ?" demiş, 

parayı almamış... .
FIKRACI TEMEL
Temel kahvenin bir köşesinde kendi kendine 

söyleniyor. Arada bir gülüyor.
Arada bir de hatırladığı bir şeyi boş vermek 

istermiş gibi elini yukarıya doğru kaldırıp indiri 
yormuş. Arkadaşları merak etmişler :

- Yahu Temel sen sabahtan beri konuşarak 
gülüyorsun. Niye?..

Temel cevap vermiş :
- Kendi kendime fıkra anlatıyorum.
- Peki ara sıra elini yukarı kaldırıp indiriyorsun 

o ne demek ?
- Yahu bildiğim fıkra aklıma gelirse onu geçi 

yorum..
DEVEKUŞLARI
Temel Avustralya’ ya deve kuşu avlamaya 

seyahate çıkıyor. Orada malzemelerini hazırlayıp 
maceraya atılıyor. Bir viraji dönünce bakıyor 10, 
15 tane devekuşu...

Hemen arabayı durduruyor silahını doğrultu 
yor. Devekuşları silahı görünce

ürkerek kafalarını kuma gömüyorlar. Yani 
kendi akıllarınca saklanıyorlar.

Temel etrafa bakıyor ve kendi kendine sinirli 
sinirli soruyor:

- Ula nereye gitti bu hayvanlar? .
PİJAMA
Temel, Cemal e misafirliğe gitmiştir. Gece 

sağanak yağış başlayınca, Cemal konukseverlik 
gösterir:

- Ula Temel, çok yağmur yağıyor, eve gitme , 
burada kal.

Temel bunu kabul eder ama biraz sonra 
ortadan kaybolur. Aradan epeyce zaman geçtik
ten sonra, kapı çalar, kapıdaki sırılsıklam bir 
biçimde ıslanmış

Temeldir...
Cemal çıkışır :
- Ula neredesun , merak ettum seni?
- Eve kadar gittim, pijamalarumu aldum da... .

zaman temizlenecek?
Seyfettin SEKERSÖZ

Bir zamanlar içinde 
balıkların yaşadığı 
şimdilerde ise insan
lara mikrop saçan 
Karsak deresi yaydığı 
pis koku nedeniyle 
çekilmez 
duruma geldi. 
Nereden geldiği 
araştırılmayan kap
kara pisliklerin aktığı 
dere Gemlik'in yüz 
karası olmaya 
devam ediyor. 
İçinden yeterli su 
akmamasına 
rağmen genişlet! 
lerek, bataklık duru
muna gelen Karsak 
deresi Büyükşehir'in 
belki de en pis deresi 
unvanını elinde 
tutuyor.
Marmara'nın incisi 
olarak bilinen ancak 
yıllardır gözlerden 
uzak ama bir o kadar
da yakın sanayinin 
akıttığı pis atıklarla 
bakılmaz duruma 
gelen dere için 
siyasetçilerin neden 
hiçbir girişimde 
bulunmadıkları 
insanları 
düşündürüyor. 
HALİÇ'E DÖNDÜ 
Bir zamanlar 
İstanbul Haliç'in 
aynı görüntüsüne 
bürünen Karsak 
Deresi’nin kenarların
da toplanan batak 
görüntüler her 
nedense yüzümüzü 
bir türlü kızartamıyor. 
Birçok ilçenin 
dışardan gıpta ile

baktığı Gemlik’e 
gelenler ilk 
gördükleri derenin 
pisliği karşısında 
şaşırıyorlar.
Gemlik Belediyesi'nin 
yıllardır ilgilenmediği 
dere pisliği Gemlik'in 
Büyükşehir'e

dahil edilmesiyle 
belki de temizlenme 
şansını yakalaması 
bekleniyor.
Yerel yönetimlere 
gelen tüm 
siyasetçilerin 
verdikleri sözlere 
rağmen

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

bir türlü ilgi 
görmeyen Karsak 
Deresi için DSİ 
tarafından proje 
çalışması yapıldığı 
öğrenilirken, dere 
içinde biriken 
batak görüntüsü 
kenarlara toplanıyor.

GIDA MÜHENDİSİ ARANIYOR
ISO 9001-2000 belgesi alma aşamasında 

olan Yemek Üretim Şirketimize 
Gıda Mühendisi alınacaktır.

GOLDSTAR Mür. Küçük San. Sit Sos. Tes.
VraMÎM Tel:524M17GEMUKs
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Vatandaş, Dr. Ziya Kaya Mahallesindeki bir kahvehanede AK Partilileri terletti.

AK Partililer dert dinledi
Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Yönetimi, Belediye Başkanı Mehmet Turgut ile birlikte 
kahvehane gezileri başlattı. AK Partililer, gezilerde halkın sorunlarını dinlerken, soruları
na da yanıt verdiler. Vatandaşlar, derelerin pis kokusundan, katlı otoparka, halk otobüs
lerinin perişanlığından, terminale kadar her konuda yönetimi soru yağmuruna tuttu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti İlçe 
yönetiminin mahalle 
kahvelerinde 
başlattığı halk 
meclisleri gezileri 
sürüyor. 
Gezilere Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin, Belediye 
Meclis üyeleri ve 
ilçe yönetimi 
katılarak vatandaşların 
şikayet ve dileklerini 
saptıyorlar. 
Önceki akşam 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi'nde bulunan 
Nebi Seyrek 
kahvesinde 
vatandaşlarla bir 
araya gelen AKP'liler 
ile başkan Turgut, 
bir çok konuya cevap 
vererek vatandaşları 
aydınlattılar. 
ŞİKAYETLER 
DİLE GETİRİLDİ 
Mahallelerinde en 
büyük sorunun 
terkedilmiş Terme 
Tesisleri olduğunu 
anlatan çevre sakinleri 
ara sokaklarda bulu
nan yarım kalmış 
inşaatlara da çözüm 
getirilmesini istediler. 
Dogalgaz nedeniyle 
açılan çukurlar 
nedeniyle sıkıntı

çektiklerini dile 
getiren vatandaşlar, 
Gemlik'te yaşanan 
işsizlik konusunu 
hatırlatarak çözüm 
istediler.
Karsak Deresi’nde 
başlayan son yılların 
en büyük kirlenmesine 
neden önlem 
alınmadığını da 
soran vatandaşlar, 
arıtma tesislerinden 
gelen pis kokuların 
son bulmasını 
istediler.
Katlı otoparkın 
ücretsiz olduğu için 
çarşı esnafının 
araçlarını koyacak 
yer bulamadıklarını 
ve sokaklarda trafik 
cezası kesildiği için 
mağdur olduklarını 
öne sürerek, 
otoparkın ücretli 
duruma getirilmesini 
istediler.
Şimdiye kadar hiçbir 
kahve toplantısında 
öne sürülmeyen 
tüm Gemlik halkının 
ortak şikayeti olan 
Halk Otobüslerinin 
içlerinin perişanlığı 
dile getirilirken, 
neden çözüm 
bulunmadığı soruldu. 
Ramazan ayında 
kahvelerin gece 
sahura kadar açık 
kalmasını isteyen 
vatandaşlar,

Başkan Turgut'tan 
bu konuda 
destek istediler. 
Doğalgaz'da alınan 
ücretlerin Bursa'dan. 
fazla olduğunu da 
soran vatandaşlar, 
'Belediye başkanı 
meclis kararlarını 
uygulamıyor' söz
lerinin doğru olup 
olmadığını da sorarak, 
terminal konusunda 
da bilgi istediler.
SORULARA BAŞKAN 
CEVAP VERDİ 
Terme Tesisleri için 
Ocak ayından sonra 
proje çalışması 
yapılacağını anlatan 
Turgut, kaplıcaların 
bulunduğu yere 

açık ve kapalı havuz 
yapılarak bölgenin 
canlanacağını söyledi. 
Doğalgaz kazıları 
için de not alan 
Turgut, ilgili firma 
ile konuşarak sorunu 
çözeceğini söyledi. 
Turgut, önümüzdeki 
2-3 ay içinde tüm 
kazı işlemlerinin 
sona ermesinden 
sonra bozuk 
yolların yapımına 
başlayacaklarını 
bildirdi.
İşsizlik sorununun 
geçtiğimiz günlerde 
Serbest Bölge’de 
yapılan toplantıda yine 
gündeme getirildiğini 
anlatan Turgut, 
"Serbest Bölge 
yetkililerine size 
kucak açtık, ancak 
sizin Gemlik'ten 
işçi almamanız 
bize zarar veriyor, 
açıkça Gemlik halkı 
sizi artık sevmiyor" 
dediğini belirterek, 
bundan sonra 
alınacak işçilerin 
Gemlik'ten olması 
yönünde kendileriyle 
mutabakata 
vardıklarını söyledi. 
Karsak Deresi için 
de önümüzdeki 
günlerde temizleme 
işlemlerine 

başlanacağını bildiren 
Turgut, Umurbey ve 
Orhangazi'den 
gelen kanalizasyon 
atıklarının Karsak 
Deresi’ni pislettiğini 
söyledi.
Yeni Çarşı’nın 
çağdaş bir çarşı 
olduğunu da belirten 
Başkan Turgut, 
içeride bulunan 
3 tane dükkanın 
sorununun 
büyütüldüğünü 
söyledi ve yeni 
açtıkları ihale ile s 
sıkıntıların biteceğini 
belirtti.
Otoparkı vatandaşlara 
ücretsiz hizmet olsun 
diye yaptıklarını 
söyleyen Turgut, uzun 
süre otoparkta bek
letilen araçlar içinde 
"Onlar sokaklarda 
bırakılsa yine engel 
olacaklar, orada 
kalsınlar daha iyi" 
dedi.
Halk otobüsleri 
için geçtiğimiz 
günlerde 17 otobüse 
yetkileri olmadığı 
halde ceza yazdıklarını 
belirten Turgut, 
yılbaşından sonra 
ulaşıma kesin 
çözüm getirileceğini 
bildirdi.
Ramazan ayında 

kahvelerin sahura 
kadar açık kalmasının 
kendisi için sakıncalı 
olmadığını, ancak 
evlerden birçok 
şikayet dilekçesi ile 
telefon aldıkları için 
gece saat 02.00 ye 
kadar müsaade 
edildiğini söyledi. 
Encümen kararlarını 
kendisinin uygula
madığı sözlerini kabul 
etmeyen Turgut, 
“Biz Mecliste 
bulunan arkadaşlarla 
uyum içinde çalışı 
yoruz, Meclisimizin 
aldığı 
tüm kararlar 
encümende 
uygulanıyor" dedi. 
Doğalgaz fiyatları 
için ilgili firma ile 
görüşeceğini 
söyleyen Turgut, 
Terminal içinde 
bilgi verdi.
50 yıldan bu yana 
ilçede yapılamayan 
Terminal binasını 
yakında kendilerinin 
yapacağını 
söyleyen Turgut, 
"Çok fazla üzerimize 
geliniyor.
Bizden her isteneni 
yapıyoruz, verdiğimiz 
tüm sözleri yerine 
getiriyoruz" 
dedi.
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Doğalgaz çalışmaları nedeniyle ara sokaklarda açılan çukurların kapatılmaması vatandaşın tepkisine neden oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Doğalgaz çalışmaları 
nedeniyle ilçenin 
her tarafı kazılırken, 

kazılan bazı sokak
ların kapatılmaması 
vatandaşların 
şikayetine

neden oluyor. 
Önemli cadde ve 
göz önünde bulunan 
ara sokakların 
yeniden taşlarla 
kapatılmasına 
rağmen şehir 
merkezine uzak 
olan yerlerde 
bırakılan çukurlar 
yağışlı havalarda 
adeta göl olup 
insanlara geçit 
vermez duruma 
geliyor.
Sokaklarında 
bırakılan boru 
hatlarının kapatılması 
için bekleyen 
sokak sakinleri 
her'yağan yağmurda 
evlerine girmekte 
zorluk çektiklerini 
belirtiyorlar.

AK Parti Kadın Kolları’ndan
Hırka-i Şerif gezisi

Seyfettin SEKERSÖZ

AK Parti İlçe 
Kadın Kolları, 
Ramazan ayı 
nedeniyle geçen yıl 
olduğu gibi bu yılda 
İstanbul'a gezi 
düzenledi. 
İstanbul'un çeşitli 
semtlerinde bulunan 
camilerin gezileceği 
gezide Hırka-i Şerif 
ziyareti yapılarak 
günü birlik 
dönülecek.
AK Parti İlçe Kadın 
Kolları Başkanı 
Emine Yalçın, verdiği 
bilgide, gezinin 22 
Ekim Cumartesi günü 
akşamı İskele

Meydanı’ndan 
başlayacağını ve 
Pazar günü İstanbul'
da belirleyecekleri 
yerde yapacakları 
iftardan sonra 
Teravih namazının 
ardından Gemlik'e 
dönüş yapacaklarını

duyurdu.
Geziye katılmak 
isteyenlerin müra
caatlarını İlçe kadın 
Kollarına yapacak
larını bildiren
Yalçın, gezi ücretinin 
35.00 YTL olduğunu 
bildirdi.

BURSA HAKİMİYET VE KENT j 
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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Gemlikspor: 3
Burgazspor: 0
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
14-16 yaş grubunda 
ilk iki maçını farklı 
skorlarla kaybeden 
Gemlikspor, gurubun 
kendi puanı olmayan 
Burgazspor'u 3-0 
yenerek moral buldu. 
Maça rakibini kontrol 
ederek başlayan 
Gemlikspor, 15 
dakikada Tanju ile 
1-0 öne geçti ve ilk

yarı bu skorla 
kapandı. İkinci yarıya 
rakibine göre daha 
iyi başlayan Gemlik 
spor, 47 dakikada 
gelişen atakta 
Arifle 2-0 öne geçti. 
52 dakikada kaleci 
Oğuz'un rakibine 
tekme atarak 
kırmızı kart görme
siyle 10 kişi kalan 
Gemlikspor, 65 
dakikada Samet'le

İt

üçüncü golü bularak 
rahatladı ve maçı da 
3-0 kazanmayı bildi. 
SAHA : Gemlik 
GEMLİKSPOR : 
Oğuz (**) (Emre **) 
Murat (***) Mehmet 
(***) Samet (***) 
Özgür (***) Tanju (***) 
Mutlu (**) Samet (***) 
Mücahit (**) Arif (***) 
(Volkan **) Selçuk (**) 
(Kemal **) 
BURGAZSPOR: 
Hakan (*) Furkan (*) 
(İbrahim ) Sinan () 
(Selçuk ) Yusuf () 
Özkan (**) Mevlüt (*) 
Emre (**) Yüce (*) 
Barış (*) (Emre ) 
Murat Özkan
(*) Murat Uzun (*) 
Goller: Dk. 15 Tanju, 
Dk. 47 Arif, Dk. 65 
Samet (Gemlikspor) 
Kırmızı Kart:
Dk. 52 Oğuz 
(Gemlikspor)

Seyfettin ŞEKERSÖZi BAY MUSTAFA ÖZALP
s i

i*£ s i

i
1
1

EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama 
Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, \Zilla 
Dükkan, Arsa, Arazi 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ

İÇİN BİZİ ARAYINIZ
1. Kordon’da Asansörlü, 
Kaloriferli. LÜKS EŞYALI

1 120m2 Asansör ve Kaloriferli, 
I. Kordonda Satılık Daire i

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde) 
Yeni Devlet Hastanesi Altı

£
I !*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: 514 1O 21
. __________ GEMLİK / BURSA

I 
tE, 
£ 1

Genç Zeytinspor,
bayanlar Öznur,
yerel voleybol Gamze,
liginde Esra, Seda,
mücadele Eda, Gözde
veren altılısı ile
Zeytinspor, ilk sete
Orhangazi'de başlayan
oynadığı Coşkunöz
maçta karşısında
Bursa fark yakala
Coşkunöz'ü ması bek
2-1 yendi. lenirken
Orhangazi seti 26-24
Kapalı Spor verdi.
Salonu’nda İkinci sete
oynanan çok iyi
maçın başlayan
hakemliklerini Zeytinspor,
milli hakemler bu seti 25-
den Ayhan 14kazanmayı
Şensoy bildi.
ile İl Üçüncü
Hakemlerinden sete yine iyi
Nihal Tornan başlayan
yönetti. Zeytinspor,
Maça Serap, bu setide
Özüm, Merve, 15-7 alarak
Pelin, Aysu, rakibi
Hazal altılısı Coşkunöz'ü
ile başlayan 2-1 yendi.
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LPG’li araç alev alev yandı
Bursa’ya gitmekte olan Erşen llıcalı’nın kullandığı 

16 Z 3758 plakalı aracın Bursa-Gemlik yolu Dürdane 
rampasında önce lastiği patladı sonra takla attı.

Araç bir anda alev alev yandı

Hırsızlar mesaide

İstanbul-Maslak'ta 
bir benzin 
istasyonunda 
LPG'Lli araçta 
meydana gelen ve 
5 kişinin yaralan
masına sebep 
olan patlamanın 
olduğu saatlerde, 
Bursa'da da bir 
LPG’li araç 
alev alev yandı. 
Bursa istikametine 
gitmekte olan Erşen 
llıcalı’nın (31) 
kullandığı 16 Z 3758 
palakalı aracın, 
Bursa-Gemlik 
yolunun Dürdane 
rampasına geldiğinde 
tekeri patladı. 
Patlamanın etkisiyle 
takla atan araç 
bir anda alev 
topuna dönüştü.

Kendi çabalarıyla 
alevleri söndürmeye 
çalışan sürücü 
başarılı olamayınca, 
itfaiye ekiplerine 
haber verdi.
Aracı saran 
alevler LPG tankına 
sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin 
zamanında müda
halesi muhtemel 
bir faciayı önledi. 
Art arda meydâna 
gelen patlamalar 
sonucu bir anda alev 
topuna dönen aracın 
yanması Sebebiyle 

Bursa-Gemlik yolun
da bir süre trafik 
durdu. Meraklı 
vatandaşlar ise, 
araçlarından inerek 
film izler gibi yangını 
izledi. Jandarma 
olayla alakalı soruş
turma başlattı.

5 BİN YTL’yi 
ÇALDILAR 
Beşevler Mahallesi 
Küçük Sanayi 
Sitesi'nde, İ.R. isimli 
kişi, park ederek 
ayrıldığı 
otomobilinin torpido 
gözündeki 5 bin 
YTL'sini almadı.
Bir süre sonra işleri
ni bitirip döndüğü 
otomobilinde 
parasının olmadığını 
gören İ.R. durumu 
polise bildirdi. 
Ekipler de söz 
konusu otomobilin 
yanına gelerek 
parmak izi çalışması 
yaparken, kimliği 
belirsiz hırsız ya da 
hırsızların yakalan
ması için soruştur
ma başlatıldı. 
SİGARA HIRSIZLIĞI 
Hüdavendigar 
Mahallesi'nde H.T.'ye 
ait işyerine depo 
penceresinden giren 
kimliği belirsiz hırsız 
ya da hırsızlar, 850 
paket çeşitli 

markalarda sigara 
çaldı. Sabah gittiği 
işyerinden sigar
aların çalındığını fark 
eden H.T. durumu 
polise bildirdi. 
Ekipler de kimliği 
belirsiz hırsız ya da 
hırsızları belirlemeye 
çalışıyor.
GÜRÜLTÜ KAVGASI 
Beşevler 
Mahallesi'nde, 
gürültü tartışmasının 
kavgaya dönüşmesi 
sonucunda N.Y.K. 
isimli şahıs oğlu 
K.K. ile birlikte, 
A.H.D., A.D. ve S.A. 
isimli kişilerle birbir
lerine tekme . 
tokat girdi. Araya 
giren çevredeki 
vatandaşların 
engellediği 
kavganın ardından 
polis geldi.
Her iki taraf da bir
birlerinden şikayetçi 
olunca tümü 
polis merkezine 
götürülerek ifadeleri 
alındı. BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

' i w 1112 m « a

TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLERE ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİVELİK EŞVA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEVİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 VIllIK TCCRÜBCMİZ İL€ HİZM6TİNİZD6VİZ
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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“Kredi kartları 
Yasa Tasarısı’na 

itiraz edildi
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından 
hazırlanan "Banka 
Kartlan ve Kredi 
Kartları Yasa 
Taslağındaki, kredi 
kartlarının kullanım 
limitine ilişkin düzen
lemeye karşı çıkarken, 
bu maddeye bazı 
eklemelerin yapıl
masını istedi.
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Tüketicinin 
ve Rekabetin 
Korunması Genel 
Müdürü Özcan Pektaş, 
BDDK tarafından 
hazırlanan söz konusu 
yasa taslağının

" Bakanlar Kurulu'nda 
imzaya açıldığını, 
imzaların tamamlan-

। masının ardından da 
TBMM'ye gönderile
ceğini söyledi.
Şu anda kredi kartı 
borçlarının yine kredi 
kartı ile ödenmeye 
devam edildiğini ve 
bunun büyük bir sıkın
tıya neden olduğuna 
dikkat çeken Pektaş. 
bu yüzden kredi 
kartlarındaki batık 
tutarının 1 milyar 193 
milyon YTL'ye (1.2 
katrilyon lira) 
ulaştığını ve kredi 
kartlarında sistemde 
yeniden bir tıkanma

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

yaşandığını bildirdi. 
Kredi kartları ile bu 
yılın başından itibaren 
16 milyar 68 milyon 
YTL (16 katrilyon 68 
trilyon lira) harcama 
yapıldığını ve bunun 
1 milyar 193 milyon 
YTL'sinin batık durum
da olduğunu anlatan 
Pektaş, batık kred.il-? 
erdeki aylık artışın ise 
yüzde 5'ler düzeyinde 
bulunduğunu söyledi. 
Pektaş, şunları 
kaydetti:
"Burada temel sıkıntı, 
kredi kartı borcunun 
yine kredi kartı ile 
ödenmeye devam 
edilmesi. İç borçlan
maya bakıyorsunuz 
yüzde 15'lerin altında 
seyretmeye başladı. 
Ticari alışverişlere 
bakıyorsunuz öde
meme durumunda 
azami alınacak tutar 
yüzde 30. Oysa bir 
tüketici alışveriş 
yaptığında, nakit 
çektiğinde, ardından 
darboğaza girmesi 
halinde bunun için 

ödediği yıllık bileşik 
faiz yüzde 132." , ’ 
Bu sorunun parlamen
to tarafından çözüm
lenebileceğini 
belirten Pektaş, 
Parlamento'nun 
kredi kartı faizlerini 
iç borçlanma 
faizinih'iki katını 
geçemeyeceğine 
ilişkin düzenlemeyle 
sorunu kökünden 
ortadan kaldırabile
ceğini bildirdi 
Pektaş. tasarıda eksik 
olan bir konu daha 
bulunduğunu anlattı. 
Halen her tüketicinin 
elinde çok fazla kredi 
kartı bulunduğunu, 
her kredi kartının da 
ayrı bir limiti olduğunu 
ifade eden Pektaş, 
bunun ise kredi 
kartı borçlarının 
yine kredi kartları ile 
kapatılmasının 
sürdürülmesine imkan 
verdiğini söyleyerek, 
bu durumun 
düzeltilmesi 
gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, 
açıkta satılan 
gıdaların alınma
ması, ambalajlı gıda 
satın alırken de 
ambalajın bozul
mamış ve yırtıl
mamış olmasına 
dikkat edilmesini 
önerdi
Ürün alırken etiket 
bilgilerinin mutlaka 
kontrol edilmesini 
hatırlatan Bakanlık, 
israftan kaçınıl
masını tavsiye etti. 
Sağlık Bakanlığı 
Türkiye'de 10 ekmek
ten birinin israf 
edildiğini açıkladı. 
Sağlık Bakanlığı'nca 
"16 Ekim Dünya 
Gıda Günü" 
dolayısıyla hazır
lanan raporda, 
güvenli gıda tüketimi 
ve gıda işratı konu
larına dikkat çekildi. 
Raporda, vatan
daşların gıda tüketi
minde dikkat 
etmeleri gereken 
kurallar ye gıda 
israfının yol açtığı 
kayıplara yer verildi. 
Gıda güvenliğinin 
sağlanması açısın
dan, tüketicilerin 
satın alma aşamasın
da dikkat etmeleri 
gereken noktaların 
vurgulandığı rapor
da, açıkta satılan 
gıdaların alınma
ması, ambalajlı gıda 
satın alırken de 
ambalajın bozul
mamış ve yırtıl
mamış olmasına 
dikkat edilniesi 
önerildi. Raporda, 
etikette yer alması 
gereken, Tarım 
Bakanlığı'nca verilen 
üretim izninin tarih 
ve sayısı,' üretim ya 
da son kullanma tari
hi, üretici firmanın 
adı ve adresi, içerik 
bilgileri, miktar ve 
fiyat bilgilerinin ince- 
lenmesi gerektiğine 
dikkat çekilecek, 
tüketicilere yönelik 
şu uyarılara,yer 
verildi: ", 
"Çabuk bozulabilen 
et, tavuk, balık gibi 
gıdalar alışverişin

sonunda satın alın
malı, çiğ gıdalarla 
teması önlenmeli ve 
sıcak havalarda en 
fazla 1 saat, normal 
zamanda ise en fazla 
2 saat içinde buz
dolabına yerleştir
ilmelidir. Donmuş 
gıdalar alışverişin 
sonunda alınmalı, 
çözünmemiş 
olmalarına dikkat 
edilmeli ve en kısa 
zamanda donduru
cuya yerleştirilme
lidir. Kaynağı bilin* 
meyen, denetimsiz 
sokak sütü ve çiğ 
sütten yapılmış, 
olgunlaştırılmamış 
peynir satıh alınma
malı, pastörize veya 
sterilize süt tercih 
edilmelidir. Kırık, çat
lak ve kirli yumurta 
satın alınmamalı, 
yumurtalar yıkan
madan buzdolabına 
yerleştirilmelidir.
Şişmiş, hasar gör
müş, paslanmış veya 
çentikli konserveleri 
almayın. Bunlar bot- 
ulizme gıda zehirlen
mesine yol açan bak
teri için uyarı işaret
leridir. Besinlerin 
özellikle kavanozda 
satılan ürünlerin 
güvenlik kapaklarını 
parmağınızla 
kontrol edin.
Sağlık Bakanlığı'nca 
hazırlanan raporda, 
gıda güvenliğinin 
sağlanması açısın
dan saklama ve 
depolama aşamasın
da, tüketicilerin 
dikkat etmeleri 
gereken noktalara da 
yer verildi. Buna 
göre; tahıl, kurubak- 
lagil, şeker gibi kuru 
gıdalar karanlık, kuru 
ve serin ortamda 
depolanmalı.
1-2 gün içinde 

tüketilmeyecek et, 
tavuk ve balık, birer 
yemeklik miktarlarda 
ve yassı bir şekilde 
paketlenmiş olarak 
dondurulmalı. 
Çözdürme işlemi 
buzdolabında yapıl
malı, çözdürülmüş 
gıdalar yeniden don
durulmamalı. 
Tüketilmemiş et 
yemekleri buz
dolabında 1-2 gün
den, etsiz yemekler 
ise 3-4 günden fazla 
bekletilmemeli. Bu 
yemekler tüketilecek 
kadar ısıtılmalı, 
sebze yemekleri 
günlük pişirilmeli. 
Kıyma, küçük parça 
etler ve balık buz
dolabının alt kısmın
da, 1 günden, büyük 
parça etler, salam ve 
sosis 2-4 günden, 
pastörize süt 1-2 
günden, yumurta da 
2 haftadan fazla bek
letilmemeli.
Buzdolabında çiğ et, 
tavuk ve balığın, 
pişirilmeden tüketile
cek gıdalar ve tüke
time hazır gıdalarla 
teması önlenmeli." 
Raporda, güvenli 
gıda tüketiminin 
sağlanması açısın
dan hazırlama, 
pişirme ve servis 
aşamasında, tüketici
lerin dikkat etmeleri 
gereken noktalara da 
yer verildi. Gıdalar 
hazırlanırken, 
pişirilirken ve servisi 
yapılırken ellerin 
sürekli temiz 
olması gerektiği 
ifade edilen 
raporda, gıdaların 
hazırlandığı ve 
pişirildiği alanların, 
kullanılan araç ve 
gereçlerin temiz 
olmalarının önemine 
vurgu yapıldı.
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Mortgage sistemi netleşiyor
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
mortgage sisteminin 
tüketici açısından 
mahsurlan olacağını 
düşünmediğini 
söyledi.
Bakan Şener, 
mortgage sistemiyle 
ilgili soruları 
cevaplandırdı.
Sistemin uygulan
masına ilişkin olarak 

1 yılı aşkın bir 
süredir çalışıldığını ve 
çalışmanın taslak 
haline getirilerek 
Bakanlar Kurulu'nda 
imzaya açıldığını 
bildiren Şener, imza 
sürecinin de tamam- 
lanmak .üzere . 
olduğunu belirtti. Bu 
alanda sağlıklı ve 
sağlam bir sistem kur

mak için çalıştıklarını 
vurgulayan Bakan 
Şener, "Mortgage 
sisteminin tüketici 
açısından mahsurları 
olacağını, düşün 
müyorum" dedi.
Bakan Şener, 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın konuyla 
ilgili basında yer alan 
eleştirilerine işaret 
ederek, "Burada kredi 
faiz oranlarının 

değişebileceği ifadesi 
var. Mortgage içindeki 
kredi mekaniz'mâsı 2 
şekilde olabilecek. 
Birisi değişken faiz, 
İkincisi sabit faiz. 
Kredi alacaklar, 
isterlerse değişken, 
isterlerse sabit 
faize göre kredi alır. 
Dolayısıyla tüketicinin 
mağdur olması söz 
konusu olamaz6 
şeklinde konuştu.

Bugün yüzde 8 olan 
enflasyonun ileride 
yüzde 1-2'ler 
seviyesine düşmesi 
halinde, kredi 
kullanan tüketicinin 
mağdur olabileceğini 
belirten Şener,' 
bunun için tüketicinin 
istemesi halinde 
ileride daha düşük 
krediyle, önceki 
yüksek kredi hesabını 
kapatabileceğini 
açıkladı. Bir soru 
üzerine, emlak 
fiyatlarındaki artışın 
doğrudan 
mortgage sistemine 
bağlanamayacağını ve 
sistemin daha başla
madığına işaret eden 
Şener, 2000-2001 
yıllarında inşaat sek
töründe yaşanan 
krizin, 2004'e kadar 

devam ettiğini, 
2004'den 
itibaren de 
konutta büyük 
bir talep ortaya 
çıktığını söyledi. 
Buna paralel 
olarak inşaat 
sektöründe de 
büyük canlan
ma yaşandığına 
dikkat çeken 
Şener, 
bu durumun 
emlak fiyatlarını 
tekrar yükselttiğini 
belirterek, 
şöyle devam etti: 
"Biz, yeni sistemde 
arzı artırmaya 
öncelik veriyoruz.. 
Arzın artışıyla, 
fiyatların artmasını 
engellersiniz. Sadece 
bitmiş değil,, proje 
halindeki konutlar .'

da yeni sistemden 
yararlanacak, 
kredilendirilecek, 
Böylece arz-talep 
dengesiyle, 
fiyatların artması 
engellenecek. 
Bu sistem, orta ve 
uzun vadede kiraları 
da aşağı çekhcek bir 
özelliğe Sahip."

UDS’ye başvurular bugün sona eriyor
Yüksek lisans, 
yapmak isteyenler 
ile doçent adaylarının 
katılabileceği

Mektup ve tebrik kartının 
teknoloji savaşı

Mektup yazma ve 
tebrik kartı gön
derme alışkanlığı 
teknolojik gelişme 
ile birlikte yerini e- 
mailve cep telefonu 
mesajına bıraktı. 
Suriye'de 5;yıl önce
sine kadar vatan
daşların mektup ve 
tebrik kartı gön
derme alışkanlığının, 
önemli boyutlarda 
olduğunu belirten 
Suriye Posta 
İşletmesi yetkilileri, 
internetin geniş bir 
şekilde yayılması, 
ardından da cep 
telefonlarının çık
masıyla vatan
daşların bu alışkan
lıklardan vazgeçm
eye başladıklarını 
söyledi. Posta İdare
si yetkilileri, "Daha 
önce bayram ve yıl
başlarında binlerce 
mektupla tebrik

Aralık dönemi 
Üniversitelerarası
Kurul Yabancı
Dil Sınavı'na 

alınabilecek. 
Adaylar, kılavuzda 
belirtilecek 
kurallara uygun 
dolduracakları 
formu, aldıkları 
yerlere teslim

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİİ

kartının geldiği 
postanelerde 5 yıl 
öncesine göre daha 
az sayıda tebrik kartı 
geliyor. Vatandaşlar 
artık internet 
üzerinden mail 
geçerek veya 
cep telefonuyla 
mesaj göndererek 
birbirlerinin yıl- 
başlarını ve bayram
larını kutluyorlar. 
Bu da hem zaman, 
hem de maddi açı
dan avantaj sağlıyor. 
Bir tebrik kartının 
maliyeti kartla birlik
te 5 Suri ile

(UDS) 10 Ekim'de 
başlayan 
başvuru süresi, 
bugün sona eriyor.

n

15 Suri arasında 
değişiyor.
Vatandaş bunu 
ödemektense * 
ücretsiz olan maille 
veya çok ucuz olan 
cep telefonuyla 
mesaj geçmeyi 
tercih ediyor.
Teknoloji ne kadar 
gelişirse gelişsin, 
tebrik ve mektup 
tarihe karışmayacak. 
Bu nostaljinin 
yaşatılması için 
vatandaşlarımızın 
bizlere yardımcı 
olmalarını istiyoruz" 
diye konuştu.

OPERATÖR;
Talaşlı imalat sektöründe vardiyalı olarak 

otomat torna tezgahlarında çalışacak, 
Erdüstri Meslek Lisesi Mezunu askerliğini 

yapmış, Gemlik’te ikamet eden 
elemanlar alınacaktır.

CNC OPERATÖRÜ;
CNC tezgahlar konusunda tecrübeli, 

vardiyalı çalışacak, Meslek Yüksek Okulu 
mezunu, teknik resim okuma becerisine 

sahip, tercihen Auto-Cad kullanma 
bilgisi olan, askerliğini yapmış, 

Gemlik veya Bursa’da ikamet eden
ELEMAN ALINACAKTIR

Tel: 0.224 522 81 80 Faks: 0.224.522 81 81. 
Adres: Yeni Yalova Yolu Kurtul Köyü Mevki 

23. Km. Gemlik/BURSA

Sınava doçent 
adayları, doktora 
ve sahatta,yeterlik 
sınavına girecek, 
adaylar, lisans 
programı mezunları 
ile lisans 
programlarının 
son sınıfında veya 
son sınıfından bir 
önceki sınıfta 
okuyan öğrenciler 
girebilecekler. 
Sınav başvuru 
formu ve kılavuzu, 
üniversite 
rektörlüklerinden

edecekler.
Başvuru sürfesi»-”-’ 
bugün mesai saati 
bitiminde 
sona erecek.
Sınav, 11 Âralık'ta 
Ankara'da, AS 
Aljpança, .... x 
Fransızca ve 
İngilizce olarak

■ fen bilimleri, ;
«sağlık bilimleri ye 
sosyal bilimler s 
alanlarında, 
Öğrenci Seçme ve^ 
Yerleştirme 
Merkezi'nce 
gerçekleştirilecek , 
Doçent adaylarının : 
ÜDS'de 100 
üzerinden 65 veya 
daha fazla puan 
almaları gerekiyor. J 
Doktora ve sanatta 
yeterlik sınâvınaT** 
girecek adayların da 
ÜDS'den 100 
üzerinden 50 veya I 
daha fazla puar>; , 
almaları koşulu 
bulunuyor.

I
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Özürlü istihdamına özen gösterilmiyor
Çalışma ve Sosyal 

) Güvenlik
Bakanlığının yaptığı 

, denetimlerde 
işverenlerin özürlü 
ve eski hükümlü 
istihdamına özen 
göstermediği 
belirlendi.
İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı'nın geçen 
yılkı denetim 
sonuçlarının yer 
aldığı rapordan 
yapılan derlemeye 
göre, 50'den fazla 
işçi çalıştıran 362 
işyerinden 190'nında 
özürlü işçi çalıştırıl
masıyla ilgili kurala 

uyulmadığı ya da 
eksik uyulduğu 
tespit edildi. Söz 
konusu işyerlerinde 
3 bin 431 özürlü 
çalıştırılması 
gerekirken, 
tespitlerde bu 
sayının 1375 kişi 
eksik olduğu 
belirlendi.
Kanuna aykırı 
davranılan işyer
lerinden 58'ine 
yaklaşık 4 milyon 
600 bin YTL para 
cezası verildi. 
220 işyerinde ise 
eski hükümlü 
çalıştırmasıyla ilgili 

hükmün ihlal 
edildiği ya da 
yükümlülüğün tam 
anlamıyla yerine 
getirilmediği orta 
çıktı. Bu işyer
lerinin 2 bin 337 
eski hükümlü 
çalıştırma yüküm
lülüğü bulunurken, 
1454 kişilik kadro

nun bu amaçla 
kullanılmadığı 
tespit edildi.
Yükümlüğünü yerine 
getirmeyen 59 işyer
ine yaklaşık 4 milyon 
600 bin YTL para 
cezası verildi.
Kanunen,50 ve daha 
fazla işçi çalıştırılan 
kamu işyerlerinde 
çalışanların yüzde 
4'ü oranında özürlü, 
yüzde 2'si oranında 
eski hükümlü; özel 
sektör işyerlerinde 
çalışanların yüzde 
3'ü kadar özürlü, 
yüzde Ti kadar eski 
hükümlü çalıştırıl
ması gerekiyor.

Türkiye İş 
Kurumu'nun (İşkur) 
Ağustos ayı veriler
ine göre, 27 bin 838*i 
özürlü, 17 bin 465'i 
eski hükümlü olmak 
üzere kamu kurum
lan ve özel sektörde 
toplam 45 bin 303 
açık kontenjan 
bulunuyor.
İş bulma umuduyla 
sıra bekleyen özürlü 
ve eski hükümlü 
sayısı ise 92 bin 782 
kişiye ulaşıyor. Bu 
kişilerin 67 bin 
394'ünü özürlüler, 25 
bin 388'ini ise eski 
hükümlüler 
oluşturuyor.

Özel sektöre termik 
santral kurma imkanı

Türkiye'nin hızla 
artan elektrik tüketi
mi ve buna paralel 
yükselen dışa 
bağımlılığı 
yavaşlatarak 
yerli kaynaklardan 
daha fazla yarar
lanılması politikaları 
çerçevesinde 8 
yeni termik santralın 
özel sektörce 
yapılabileceği 
belirlendi. 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar 
Bakanhğı'ndan 

alınan bilgiye göre, 
8 ayrı rezervuarda 
bulunan toplam 
698 milyon ton 
linyit kaynaklarının 
değerlendirilmesi 
için özel sektör 
tarafından 
kurulması 
öngörülen 8 termik 
santralın toplam 
kurulu gücü 2 bin 
310 megavat 
olacak ve yılda 
21.1 milyon ton 
kömürü elektriğe 
dönüştürecek.'

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

D . DOĞALGAZBuderus
KAZAN
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA 
YETKİLİBAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOGALGAZ
4 « 4

bizim işimiz
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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AB'de kus gribinin
yayılmaması [çın zirve

V I

AB Veterinerlik 
Dairesi yetkilileri ve 
kuş gribi uzmanları, 
virüsün Avrupa'da 
yayılmasına yönelik 
önlemler konusunda 
anlaşmaya vardı. 
Türkiye'deki hayvan
larda bulunan ve bir 
ihtimal Romanya'ya 
da sıçramış olan 
ölümcül virüs 
türünün yayılmasına 
karşı vahşi kuşlarla 
çiftlik hayvanlarının 
teması önlenmeye 
çalışılacak. Buna 
yönelik olarak göç
men kuşların uğrak 
yeri olan sulak ve 
bataklık alanlar için 
erken uyarı sistemi 
devreye sokulacak. 
Türkiye'de konuyla 
ilgili açıklama yapan 
yetkililer durumun 
kontrol altına 
alındığını ve kuş 
grubu salgını ihtima
line karşı hazırlıklı 
olduklarını bildirdi 
Türkiye'de rastlanan 
kuş gribinin, Asya'da 
60'tan fazla kişinin 
ölümüne neden olan 
H5N1 tipi ölümcül 
virüs olduğu 
açıklanmıştı.
Avrupa Komisyonu, 
Romanya'da rast
lanan vakanın da 
Türkiye'ye ulaşan 
ölümcül virüs olup 
olmadığı hakkında 
açıklama bekliyor 
Hem Türkiye, hem de 
Romanya'da virüsün 
görüldüğü kümes 
hayvanlarının, göç
men kuşların bulun
duğu alanlara yakın 
yerlerde olduğu ifade 
edildi. Türkiye ve 
Romanya'da, 
eczaneler aşırı talep 
nedeniyle ellerindeki 
grip aşısı stoklarının 
tükendiğini belirtiyor. 
İlk defa Uzakdoğu 
ülkelerinde ortaya 
çıkan kuş gribi diğer 
canlı türlerine bulaş
ma yetisine sahip. 
Virüsün kedi, domuz 
ve insana geçtiği 
tespit edildi.
H5N1 virüsü Tayland,

A

Vietnam ve Hong 
Kong'da 60'ın 
üzerinde insanı 
öldürdü.
Bilim adamları, kuş 
ve kümes hayvan
larından diğer canlı 
türlerine bulaşabilen 
H5N1 virüsünün 
mutasyona uğra
yarak, insandan 
insana da geçme 
yeteneğine sahip ola
bileceği endişesini 
dile getiriyor 
Kesin bir bulguya 
sahip olmayan 
araştırmacılar, 
Tayland'da bir anne 
ve kız arasında virüs 
naklinin gerçek
leşmiş olabileceğin
den şüphe ediyor. 
Kuş gribi virüsü, 
hastalıklı hayvanlarla 
temas yoluyla geçiy
or. Virüsün kıtalar 
arası yolculuğu 
hastalığı taşıyan 
göçmen kuşlar v 
asıtasıyla gerçekleşti. 
Bilim adamları, 
Bulgaristan'da bulu
nan 3 ölü yaban kuşu 
üzerinde kuş gribi 
tahlillerine başladı.

DSÖ’DEN YENİ KUŞ. 
GRİBİ SALGINI 
UYARISI

Dünya Sağlık 
Örgütü'nün (DSÖ) 
kuş gribiyle 

mücadele koordi
natörü Dayid 
Nabarro, "Yeni bir 
grip salgını olabilir, 
H5N1 virüsü buna 
aday" dedi. 
İspanyol El Pais 
gazetesine demeç 
veren Nabarro, 
dünyadaki en 
son grip salgının 
30 yıl kadar önce 
olduğunu hatır
latarak, "tarihi 
sürece bakılırsa 
bu yıllarda yeni bir 
salgın ihtimali 
bulunduğunu" 
söyledi.
Türkiye'deki kuş 
gribinde tespit edilen 
ölümcül H5N1 
virüsü konusunda 
alarm veren kişi 
olarak bilinen 
56 yaşındaki 
Nabarro, "Bir riske 
karşı alarm 
veriyoruz. Eğer 
ülkeler hazırlıklı 
olmazsa bunun 
çok korkunç 
etkileri olabilir" dedi. 
Göçmen kuşlarla 
H5N1 virüsünün tüm 
dünyaya yayılmasın
dan endişe ettiklerini 
söyleyen DSÖ 
koordinatörü, 
"Eğer bir salgın 
olursa bu tüm dünya
da korkunç sonuçlar 
yaratır. Bu yüzden 
hazırlıklı olmalıyız" 
ifadesini kullandı.

İran'da binlerce yaban ördeği öldü
İran'da binlerce göç
men yaban ördeği 
bilinmeyen bir 
nedenle ölürken, 
yetkililer yapılan test
lerin ördeklerin 
ölümüne kuş gribinin 
neden olmadığını 
ortaya koyduğunu 
ileri sürdü. İran 
Devlet Veterinerlik 
Kurumu yet 
kililerinden Behruz 
Yasemi, bilinmeyen 
nedenlerle Çamur
cun (Anas Crecca) 
türü 3 bin 692 yaban 
ördeğinin 
öldüğünü söyledi. 
Yasemi, "kuş gribi mi 
diye baktık ama tıbbi 
testler kesinlikle kuş 
gribi olmadığını 
ortaya koydu. 
Uzmanlarımız bu 
gizemli hastalığı

Kapıkule’de 10 km.’lik 
TIR kuyruğu

İhracattaki artış ve yıl 
sonunun yaklaşması 
ile birlikte firmaların 
taahhüt ettikleri mal
ları yetiştirmeye 
çalışmaları sınır 
kapılarında uzun 
kuyrukların oluşması
na neden oldu. 
Kapıkule Sınır 
Kapısı'ndan yurtdışı- 
na çıkış yapmak 
isteyen TIR'lar 10 
kilometre kuyruk 
oluşturdu. TIR 
sürücüleri 
Bulgaristan güm
rüğünde rüşvet 
alındığını iddia etti. 
TIR şoförleri, 
"Buradan günde bin 
adet TIR aracı geçi 
yor. TIR başına 20 
Eurodan, 20 bin Euro 
yapar. Türkiye'nin 20 
bin Euro'su bir günde 
Bulgarlara rüşvet 
olarak veriliyor" dedi. 
Kapıkule gümrük 
yetkilileri, firmaların 
ihraç yüklerini, 
gidecekleri ülkeye 
pazartesi günleri 
ulaştırmaya çalışması 
nedeniyle, hafta son
ları TIR'ların Kapıkule 
girişindeki Türk 
tarafından uzun 
kuyruklar oluştur
duğunu belirtti. 
Yetkililer, Kapıkule 
gümrük sahasında 
işlemi bitmiş çok 
sayıda TIR'ın,

teşhis etmeye 
çalışıyorlar. Belki 
birkaç gün içinde 
hastalığı teşhis 
edebiliriz" dedi. 
Veterinerlik Kurumu 
Başkanı Mansur 
Sayari ise ölü yaban 
ördeklerinin 
bulunduğu İran'ın 
kuzeybatısında, 
Azerbaycan sınırı 
yakınlarındaki 
Poldeşt bataklığı 
bölgesinin karantina 
altına alındığı ve 
dezenfekte çahş-

Bulgaristan'a giriş 
işlemi yapmak için 
beklediğini ifade 
ederek, "Kapıkule'de 
son haftalarda ihra
catın artması üzerine 
TIR'ların çıkışlarında 
büyük bir artış var. 
Bulgar gümrük 
sahasının dar olması 
sebebiyle fazla TIR 
alınmadığı için 
Türk tarafında yığılma 
yaşanıyor" diye 
konuştu.
Yurtdışına çıkış yapa
bilmek için 16-17 
saattir kuyruklar bek
lediklerini ifade eden 
sürücüler ise, "17 
saattir bekliyoruz ve 
daha gümrük sahası
na giremedik.
Gümrüğe girdikten 
sonra en az 7 saat 
sonra Bulgaristan'a 
geçebiliriz. İhracatta 
büyük artış var. 
Bunun yanı sıra 
firmalar işlemlerini 
hafta içi yapıyor ve 

malarının 
sürdüğünü kaydetti, 
Sayari Dünya 
Sağlık Örgütü'nün 
durumdan haberdar 
edildiğini de söyledi. 
Sayari, ölümlere 
göçmen kuşların 
neden olduğunu 
sandıklarını ve bu 
yönde gerekli önlem
leri almakta olduk- j 
larını, ördeklerin 
aksine flamingo 
ve balıkçıllara 
hastalık bulaş
madığını belirtti.

cuma gününden 
itibaren çıkışlar 
başlıyor. Bu da sınır ı 
kapılarında kuyruk 
oluşmasına neden 
oluyor. Ayrıca 
Bulgaristan'da alınan 
rüşvetten şikayetçi I 
yiz. Her işlem yapıl
masında 5 Euro ver
meden işinizi göre
mezsiniz. Bulgaristan 
gümrüğünden çıkmak 
bize TIR başına 20 
Euroya mal oluyor, i 
Zorla alıyorlar, ver- J 
mezseniz bekletiyor- | 
lar. 'Hangara çek 
arama yapacağız' di 
yorlar. Buradan gün
lük olarak yaklaşık 
bin adet TIR geçiyor, ■ 
TIR başına 20 
Eurodan hesaplayın. 
Türkiye'nin günlük 
20 bin Euro parası. j 
rüşvet olarak 
Bulgarlara gidiyor, j 
Artık buna devletimiz 
bir çözüm bulsun" 
ifadelerini kullandı
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Beşiktaş Kulübü’nden anlamlı yardım Barbarosca
Kara Kartal, İnönü'de 
dün akşam oynadığı 
Kayseri maçının 
hasılatını, 7.6'hk 
depremin yaralarını 
sarmaya çalışan 
Pakistan'a göndere
cek.
Siyah-beyazh takım, 
Kayserispor maçında 
elde ettiği tüm geliri, 
acısı hâlâ yüreğimizde 
tazeliğini koruyan 
deprem felaketini kısa 
bir süre önce yaşayan 
Pakistan'a gönderiyor. 
MARATON BAŞLIYOR 
Kulüpten yapılan 
açıklamada başkan 
Yıldırım Demirören'in, 
kongre üyesi olan 
Pervez Müşerrefin 
devlet başkanlığı yap
tığı Pakistan'ın 
acılarını paylaştığı ve 
felaketin yaşandığı ilk 
gün ülkeye mesaj gön

derdiği hatırlatıldı. Ve 
siyah-beyazh taraftar
lara, "Kayserispor 
maçında sadece 
takımı desteklemek 
için değil, 
Pakistan'daki 
depremzedelere 
yardım etmek için 
gelin" çağrısı yapıldı. 
Öte yandan Beşiktaş 
son 6 maçından 5'ini 
kazanan Kayserispor 
karşılaşmasıyla zorlu 
bir seriye başlıyor. 
Hafta içi UEFA'da 
Bolton ile karşılaşacak 
olan Kartal, ardından 
hafta sonu Konya 
deplasmanında puan 
arayacak. Teknik 
direktör Rıza Çalım- 
bay, Bolton'un provası 
olarak düşündüğü 
Kayserispor maçında 
Tümer, Youlâ ve 
Ailton'u forvette

oynatmayı planlıyor. 
Defansta Gökhan 
Zan'ın yokluğunda ise 
Mustafa Doğan'ı 
hazırlıyor.
KÖTÜ HABER 
Milli takımdan sakat 
dönen ve Bolton 
maçı düşünülerek 
Kayseri kadrosundan 
çıkartılan Okan'ın 
ayrıntılı MR'ı 
çekildi.

Sol arka adalesinde 
ödem bulunan 
Okan'ın 2 hafta 
sahalardan uzak 
kalacağı öğrenildi. 
Öte yandan 
Beşiktaş'ta spor 
direktörü Erdil 
Arpacı'nin yerine 
Murat Tokel getirildi. 
Tokel . 
ayrıca menajerlik 
görevini de yapacak.

YÜZYIL 
GALATASARAY

Cimbom kendi
rekorunu kırdı
Sezonun 9'uncu 
maçında deplasman
da Erciyes'i mağlup 
eden Galatasaray, 
tarihinin en parlak 
başlangıcını yaptı. 
Cimbom, 9 maçta 
elde puanla, 
1987-88 sezonunu 
geride bıraktı.
Sezona 9 maçta 
25 puanla giren 
Galatasaray 
lig tarihindeki en 
parlak başlangıcını 
yaptı.
Sarı-kırmızılılar daha 
önce 1987-88 ve

2001-02 sezonlarında 
sekiz haftada
7 galibiyet, bir 
beraberlik 
aldıktan sonra 
9. haftalarda birer 
puanla yetinmişti. 
Galatasaray, 
namağlup 
Erciyes’i, 
deplasmanda 
devirdi...
Kral Hakan, 
38 ve + 92'deki iki 
golüyle, üç puanı 
getirdi...
"Ramazan ayında 
atamıyor"

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

eleştirilerini başla
madan bitirdi. 
Fenerbahçe, 
Ankaragücü'nü 
evinde 2-1 yendi. 
3 puanı kazandıran 
golleri 15'te 
Luciano 63’te Alex 
attı. Kanarya ligde 
7’de 7 yaptı.
Galatasaray'ın 2 puan 
gerisindeki yerini 
korumayı bildi...
11 ADAMIN 
SULTANI 
Galatasaray, 
Kayseri'de 
yenilgisiz Erciyes 
karşısında her 
hattıyla döküldü. 
Hakan'la öne geçti, 
santradan 
beraberliği yedi. 
Galibiyeti yine 
Hakan +92'de getirdi. 
Galatasaray'ın 
"esas oğlan" 
kadrosundan 
sadece Şaş eksik. 
Ama görüntü 
ideale yakın

olsa da alışıldık 
oyundan eser yok. 
Galatasaray'ın 
hırstan yoksun 
oyunu, 
Erciyes'in savunma 
ağırlıklı disiplinli 
kurgusu ile 
karşılaşınca, ilk 
yarı kör dövüşü 
seyrediyoruz.
İlk 5 dakikanın hakimi 
Erciyes, Timuçin'le 
yükleniyor.
G.Saray 15'ten 
sonra rakip 
sahaya yerleşiyor. 
Ancak bu tanımlama 
sizi şaşırtmasın. 
Ortada sıkışan 
oyunda, baskı 
veya atak yok.. 
Marek Heinz'ın 
oyunu göz 
doldursa da, bir türlü 
takımla, özellikle de 
Karan'la anlaşamıyor. 
Erciyes ise 
disiplinini koruyor 
ama temposunu 
kaybediyor.

Türk Spor Kulübü’nün İstanbul’da Mektebi 
Sultani (Galatasaray Lisesi) öğrencilerinden 
Ali Sami (Yen) Abidin (Dauer) Asım Tevfik 
(Sonumut) Emin Bülent (Serdaroğlu) Refik 
Cevdet (Kalpakçıoğlu) Bekir (Bircan) Tehzin 
Nahit ve Rıza (Kara) efendiler tarafından kurul
du. (Bu bilgiler Galatasaray Kulübü tarafından 
verilmiştir 1905)

Önceleri kırmızı beyaz, sonraları sarı siyah 
olan forma renkleri son olarak sarı kırmızroldu 
(1907)

Başlangıçta futbolun yanı sıra jimnastik çim 
hokeyi, tenis, su topu, basketbol, izcilik, voley
bol, bezbol, yüzme, rhasa tenisi, ekzirim, binici
lik, dağcılık gibi çok çeşitli dallarda faaliyet 
gösterdi. 1908 nci yılları izleyen yıllarda 
cemiyetler Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle 
resmen tescil edildi. 14 Ağustos 1913.

Futbolda ilk başarı 1908-1909 sezonunda o 
yıllara süre gelen yabancı takımların egemen
liğine son verip İstanbul lig şampiyonluğunu 
kazanarak elde etti.

Türkiye’de yabancı takımlarla oynanan ve 
yurt dışında maç yapan ilk türk takımı oldu. 
Eylül 1911 de Macaristan’a gitti ve dönüşünde 
Romanya'da Bükreş karmasıyla oynayarak 
maçı 11-1 gibi çok açık bir üstünlükle kazandı. 
Sonraki yıllarda Avrupa kupalarında Türkiye’yi 
temsil etti. Futbolun yanı sıra öteki spör dal
larında daha çok sayıda seçkin sporcu yetiştir
di ve milli takımlara oyuncu verdi.

Galatasaray UEFA kupasına sahip bir takım 
Avrupa’da en büyük olduğunu gösterdi, çok 
defa lig şampiyonlukları oldu.

Galatasaray’ın son zamanlardaki 
başarılarını yazarsam sayfalara sığmaz.

Florya’daki tesisleriyle Türkiye’nin çağdaş 
anlamında tesislere sahip spor kulübümüzdür.

Sevgili Galatasaray taraflarının yüzüncü yıl
larını Körfez Gazetesi ve şahsım adına tebrik 
ederim.

Nice yıllara Galatasaray. '
Not: Bazı bilgiler Galatasaray Kuİübü’nde 

alınmıştır teşekkürler. >
Bu yazı Galatasaray’ın başlangıcı, olarak 

yazılmıştır. Tabiiki Galatasaray iri d günlerden 
bugüne kadar Değerli başkanlarla idare edilmiş 
çok kıymetli dereceler almış ve Türk futboluna 
çok kıymetli futbolcular yetiştirmiştir.
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İftardan karnınız 
doymadan kalkın

Sayfa 12

Ramazanda 
ideal besin süt

Samsun Devlet 
Hastanesi Halk 
Sağlığı ve İç 
Hastalıklar Uzmanı 
M. Emin Dinççağ, 
iftarda aşırı yemek 
yemenin sağlık 
açısından risk oluş
turduğunu ve iftar 
sofrasından doy
madan kalkmanın 
büyük bir erdem 
olduğunu söyledi. 
Ramazan ayında 
beslenme kurallarına 
dikkat edilmesi 
gerektiğini dile 
getiren Dinççağ, 
iftarda birden ve aşırı 
yemek yemenin 
doğru olmadığını ve 
iftara önce 
çorbayla başlamak 
gerektiğini, çorbanın 

| ardından da hafif bir 
şeyler yedikten sonra 
ara vermenin ve daha 
sonra tekrar yemek 
yemenin doğru 
olduğunu 
kaydetti. Ramazan 
ayında turşu gibi 
yiyeceklerin yen
memesi gerektiğine

FIRINDA 
BARBUNYA 
FASÜLYE 
Malzemeler 
(2 kişilik) 
350 gr haşlanmış 
barbunya fasulyesi 
1 büyük soğan 
4-5 diş sarmısak 
2 çorba kaşığı 
margarin 
50 gr tost kaşarı 
2 çorba kaşığı

ETLİ PİLAV 
Malzemeler (4 kişilik) 
100 g Margarin 
250 g kuşbaşı et 
2 bardak pirinç 
2 büyük soğan 
1 çay kaşığı pul biber 
Yarım çay kaşığı 
zerdeçal 
1,5 kaşık şeker 
1 demet dereotu 
Tuz

işaret eden 
Dinççağ, 
Ramazan'ın 
sigara 
bağımlılarının 
sigarayı bırak
maları için iyi 
bir fırsat oldu 
ğunu söyledi 
Tatlı ve 
meyvelerin 
iftardan bir 
süre sonra yenmesi 
gerektiğini ifade eden 
Emin Dinççağ, 
"Uzun bir oruç 
süresinden sonra 
yemek yerken lok
maları iyi çiğnemek 
ve bu arada bol 
su içmek gerekir.
Ağır yağlı yiyecekler 
yerine az yağlı, 
mümkünse 
sıvı yağlarla 
yapılmış 
yiyecekler 
yenmelidir. Salata 
yenilmesi hem 
sindirim sistemi, - 
hem de bağırsakların 
sağlığı için 
gereklidir. Kabızlık 
probleminin çözümü 

kıyılmış maydanoz 
Tuz, kırmızıbiber

YAPILIŞI
Kalın dilimler 
halinde 
doğradığınız 
soğanı margarinle 
tavada kavurun. 
Haşlanmış 
fasulyeleri çatalla 
hafifçe ezin. 
Sarmısakları 
küçük küçük 
doğrayıp 
soğanlara ekleyin. 
Hemen ardından

YAPILIŞI
100 g margarin'i 
eritin; içine ince ince 
kıyılmış soğan, 
şeker, tuz, zerdeçal 
ve pul biberi ekleyip 
5 dk. Pişirin. 
İçerisine küçük 
küpler halinde 
doğranmış eti ilave 
edin, 5 dk. daha 
pişirin. 4 bardak ılık

için bol sıvı 
alınmalı, 
posalı yiye
ceklere 
ağırlık 
verilmelidir. 
Kepek 
ekmeği, 
bol meyve 
ve sebze 
yemekleri 
yanında, 
kuru incir 
ve kayısı 
kabızlık 
problemi
nin 
çözümüne 
yardımcı 
olabilir. Sofradan 
doymadan 
kalkmak 

erdemdir.
Yemekten sonra 
yürüyüş yapmak da 
sağlık açısından 
faydalıdır" dedi.

Ramazan ayında oruç tutan kişilerin beslen
melerine her zamankinden daha çok dikkat 
etmesi gerekiyor. Beslenme aralıkları ve 
alışkanlıkları Ramazan ayında değişse de, 
vücudun ihtiyaç duyduğu besin ve sıvı mik
tarı aynı kalıyor. Süt, bu dönemde vücuda 
ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve protein 
gibi besin bileşenlerinin kazandırılması için 
en iyi kaynaklar arasında yer alıyor.
Süt yeterli ve dengeli beslenmek için gerek
li olan, 40'tan fazla besin öğesinin tamamı* -I 
na yakınını içeriyor. Osteoporoz, bir başka 
deyişle kemik erimesinin önlenmesinde etk
ili olan süt aynı zamanda sindirim sistemini 
ve tansiyonu düzenleyici, kronik hastalık- i 
lara karşı koruyucu özelliklere sahip. Bu 
nedenle Ramazan'da sahurda, iftarda ya da 

L iftar sonrası ara öğünlerde günde iki bardak 
I süt tüketmek gerekiyor. Her gün içilen

yeterli miktarda süt, Ramazan ayında kilo- J 
| nun da kontrol altında tutulmasına katkıda

bulunuyor.

Ramazan ayında enerjik olmak, zinde ve 
sağlıklı kalmak için süt

fasulyeleri 
de 
ekleyip 
devamlı 
karıştıra 
rak 4-5 
dakika 
kavurun. 
Maydanoz, 
tuz ve kır
mızıbiber 
ekleyip ateşten alın, 
fırın kabına yayın. 
Kaşarpeynirini. 
şeritler 
halinde kesin. 
Fasulyelerin 

üzerini kafes 
biçiminde kapatın. 
Önceden 200 
derece ısıtılmış 
fırında pişirip 
servis yapın.

su ekleyin, 
yıkanmış pirin
ci içine 
karıştırıp 
kapağını kap
atın, çok kısık 
ateşte 20-30 
dk. Haşlayın. 
Pilav dem
lendikten 
sonra, servisten 
hemen önce ince

kıyılmış dereotunu 
içine karıştırın, sıcak 
servis yapın.

Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD) İstan
bul Şubesi Başkanı Selma Önelge Gür, 
sütün Ramazan ayında kilo dengeleyici ve 
hastalıklardan koruyucu özelliklerine dikkat 
çekti. Gür şunları söyledi:
"Enerji sistemimize yaptığı önemli katkı 
sayesinde süt kilo dengesinin korunmasın
da etkili oluyor. Vücudun tüm hücrelerinde 
enerji üretimine yardımcı olan riboflavinden 
zengin olan süt, besinlerin biyoyararlığını l 
artırıyor. 2 su bardağı süt, 2000 kalorilik 
diyette günlük riboflavinin gereksiniminin j 
yüzde 70'ini karşılıyor. Süt aynı zamanda 
Ramazan ayında vücudun sıvı gereksini- 1 
minin karşılanmasında da iyi bir seçenek 
oluşturuyor. Süt kan basıncının düzenlen- j 
meşinde ve vücudun sıvı dengesinin 
sağlanmasında önemli rol üstlenen pota- 1 
syumun yüzde 33'ünü, kalsiyumun ise 
yüzde 90'ını sağlıyor. Ramazan ayında 
günde iki bardak süt içmek oruç tutanların | 
vücut sağlığının korunması açısından önem 
taşıyor."
-Sahurda içilen süt günün sakin, zinde, ver
imli bir şekilde ve dikkat dağılması yaşan
madan geçirilmesini sağlıyor
-Sağlık için hamur tatlıları yerine, besin 
öğesi de içeren sağlıklı sütten yapılmış 
sütlü tatlıların tercih edilmesi gerekiyor 
-İftardan sonra yatıncaya dek geçecek uzun 
gecede iki saat aralıklarla iki ayrı ara 
öğünde seçilecek olan kuru ya da mevsim ■ 
meyveleri, sütlü, meyveli hafif tatlılar 
sağlıklı beslenmenin bir parçasını oluştu
ruyor.
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Grip aşısı sağlıklı 
insanlara iyi gelmiyor

Trabzon Sağlık İl 
Müdürlüğü Bulaşıcı 
Hastalıklar Şube 
Müdür Yardımcısı 
Dr. Yüksel Yeni, 
havaların soğu
masıyla birlikte 
grip hastalığını 
önlemek için başvu
rulan grip aşısının 
sağlıklı insanlar için 
gereksiz olduğunu 
söyledi.
Grip aşısını, grip 
hastalığı risk 
grubunda yer alan 
hastaların 
kullanması 
gerektiğini 
dile getiren

Şizofreni hastaları özürlü kabul edilmeli
İBB Sağlık Daire 
Başkanlığı Uz. 
Dr. Mustafa Güveli, 
şizofreni hastalarının 
özürlü kabul 
edilerek "Özürlüler 
Yasası" kapsamında 
değerlendirilmesi 
gerektiğini öne 
sürdü. Şişli Etfal 
Hastanesi Psikiyatri 
Klinik Şefi 
Doç. Dr. Oğuz 
Karamustafalıoğlu

Dr. Yüksel Yeni, 
"Grip hastalığı için 
risk grupları vardır. 
Bunlar 65 yaş 
üstündekiler, 
tansiyon ve kalp 
damar rahatsızlık
ları, diyaliz ve kronik 
böbrek rahatsızları, 
kan bozukluğu olan 
çocuklar ve sürekli 
aspirin kullanmakta 
olan hastalar olarak 
gösterilebilir. Bu 
hastaların grip 
aşısını yaptırması 
gerekmekte. Aşının 
yapılma zamanı da 
Eylül, Ekim ve 
Kasım aylarıdır.

da, bir beyin hastalığı 
olduğunu belirttiği 
hastalığın, ilerleyici 
özelliği gereği 
yaşamın pek çok 
alanında yeti kaybına 
yol açtığını ifade etti. 
İBB Sağlık Daire 
Başkanlığı ve 
İl Sağlık 
Müdürlüğü'nün ortak
laşa düzenlediği Ruh 
Haftası etkinlikleri 
Şişli Etfal

8 yaşın altında olan 
ve ilk defa aşı 
yapılacak çocukların 
ise 1'er ay arayla 2 
doz aşılanması 
gerekir. Bu aşının 
yüzde 100 koruyucu 
özelliği yoktur. 
Ancak yüzde 70-90 
arasında koruyucu
luğu söz konusudur. 
Özelikle risk 
grubunda yer alan
lar yüzde 100 
korunmasa bile 
en azından 
hastalığın 
şiddeti büyük 
ölçüde önlenmiş 
olur. Sağlıklı

Hastanesi'nde 
yapılan "Kronik 
Psikozlar ve 
Özürlüler Yasası" 
konulu panelle 
noktalandı.
Programda konuşan 
Uz. Dr. Mustafa 
Güveli, Dünya Sağlık 
Örgütü'nün (WH0) de 
'kronik psikozan', 
özür tipleri içinde 
'garip davranışlar' 
başlığı altında değer

erişkinlerin ise bu 
aşıyı yaptırmasına 
gerek yoktur. 
Ayrıca aşının birde 
yan etkisi vardır. 
Yan etkiler iğne 
yapılan yerin 
kızarması, ağrı ve 
vücutta genel olarak 
bir kırgınlık olarak 
gösterilebilir" dedi. 
Dr. Yeni, risk grubu 
içerisinde yer 
alan hastaların 
raporlarıyla yeni 
yasa gereği 
ücretsiz olarak 
grip aşısı yaptıra
bileceklerini 
söyledi.

450 milyon kişi 
zihinsel 

bozukluktan
şikayetçi

lendirdiğini belirtti. 
Güveli, "Zaten veril 
mekte olan belediye 
hizmetlerinin daha 
kalıcı ve verimli pro
jelerle sürdürülmesi 
için kaynaklar arası 
kordinasyon ve işbir
liği şart. Sivil toplum 
kuruluşları hastaların 
yasayla getirilen hak
lara ulaşmalarında 
etkin rol üstlen
melidir" dedi.

BM'ye bağlı olduğunu yayınlayan
Dünya ve her yıl bu DSÖ, tüm
Sağlık hastalıklar dünyada
Örgütü nedeniyle zihinsel
(DSÖ), 873 bin özürlülerin
dünyada kişinin artan
450 milyon intihar sağlık
insanın ettiğini ihtiyaçlarına
zihinsel, açıkladı. karşın bu
nörolojik Uluslararası insanlar
ya da Akıl Sağlığı için ayrılan
davranış Günü küresel
bozukluk dolayısıyla kaynakların
larından "2005 yetersiz
dolayı Akıl Sağlığı olduğunu
şikayetçi Atlası" kaydetti.

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 31Kaymakamlık 51310 51

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

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
17 Ekim 2005 Pazartesi 

ERÇEK ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı GEMLİK 

Tel: (0.224) 513 20 05

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2263 

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 Fas : 513 35 95 GEMLİK

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklanıcıhk Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri« Pazar sünltfi yayınlanmaz)
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Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattîn AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KAMPANYA
İMİN lifi BOVUNCfi MARVMITTA %2 İNDİRİM
Süper Benzin ^8 2.63 YTL..

Kurşunsuz Benzin 2.66 YTL
(95 Oktan)
Motorin ^<0 2.06 YTL

NOT: Kampanyamız ev ve iş yerlejl 
motorin servisinde de geçerlidiJ

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii ■ GEMLİK TEL: (0.224) 51310 79 
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri-P.0. istasyon -KUMLA TEL: (0.224) 538 03 86 j 
İSTASYON 2 : Liman içi -GEMLİK TEL: (0.224) 513 66 TM



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, Ege’de meydana gelen depremi değerlendirdi

‘Türkiye, deprem ülkesi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, Ege'de meydana 
gelen depremlerle ilgili olarak, "Arkasından daha büyük bir deprem olmayacak demememiz söz konusu değil" dedi. Barbarosoğlu, 
‘Tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor. Sarsıntının geniş bir bölgede hissedilmesi normal. Bu yörede bu büyüklükteki depremlerin 
yaygın olarak hissedilmesi normal. Türkiye, deprem ülkesi. Tüm depremlere son derece dikkatli yaklaşmalıyız" dedi. Haberi sayfa 9’da

GEMLİK
MM

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ ÖSS başvurulan internetten
Öğrenci Seçme Sınavı’na bu yıl girecek 
adayları, sadece sınavın içeriği ile ilgili 
değil, başvuru sisteminde de yenilikler 
bekliyor. ÖSS'ye başvurularda 
bu yıldan itibaren "randevu" sistemine 
geçiliyor. Haberi sayfa 7'de

18 EKİM 2005 SALI

18 Ekim 2005 Salı 25 YKr. (250.000 TL.)
İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
05.45 07.10 12.56 15.57 18.29 19.48

Bağ-Kur Sanayi Sitesi’ni Gemlik’e giriş yapılan arka yolun tamamlanmaması vatandaşların tepkilerine neden oluyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kuş gribi ve palamut
Kuş gribi bula bula bizim tavukları buldu.
Sen kalk Çin diyarlarından uç uç da, gel 

Manyas meralarına hastalık getir.
Olacak şeymi bu?
Binlerce kanatlı, tabii ki bundan en çok etki 

leneni tavuklar olunca, tavuk sektörü kuş 
gribinden büyük darbe yedi.

Satışların en yoğun olduğu ramazan ayın
da, AB’nin Türkiye’deki ölen kanatlılarda 
bulaşıcı H5N 1 virüs bulunduğunu açıklaması 
soruna tuz biber ekti.

Tavuk eti neredeyse satılmaz oldu.
Önceki gün başta Banvit tavukçuluk olmak 

üzere birleşik verilen ilanlarla tavuklarda 
virüsün bulaşmadığını belirten sayfa sayfa 
ilanlar yayınlandı.

Ama bu sonucu etkilemiyor tabii...
Bu iş bir sektörü vururken, bir başka sek

törün yüzünü güldürüyor.
Son haftalarda Karadeniz’de yakalanan çok 

miktarda palumut balığı Türkiye’nin dört bir 
köşesine soğuk hava düzenekti TIR’larla 
taşınıyor.

Palamutlar da palamut ama...
Her biri 500 gram geliyor.
Bu bollukta birbuçuk YTL.ye düşmesi bek

lenen palamutun irisi 3-4 YTL den kapış kapış 
satılıyor.

Dün, İstiklal Caddesi’nde tanıdık bir balıkçı 
15 kasa palamutu bitirdi.

Bugün salı.
Sah pazarı girişindeki balık satıcılarının tez

gahlarını görür gibi oluyorum.
Tavukçular kara kara düşünürlerken, 

balıkçılar sevinç içinde.
Yaşam bu bir yanda mutluluk, öbür yanda 

mutsuzluk her zaman yanyana yaşanabiliyor.

Bağkur Sanayi 
Sitesi yanındaki 
Karayollarına 
ait şantiyenin arka 
kısmından zeytinlik 
sahibinin oluru 
alınarak açılmak 
istenen yol bir türlü 
bitirilemedi.
Gemlik Belediyesi’ne 
ait kepçenin bir 
gün çalışmasından 
sonra bırakılan 
yol kaderine 
terkedilmiş durumda.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de
Bursa Barosu Tüketici Hakları Komisyonu Başkanı

Okan Dursun, sosyal problem haline gelen I 11 14 ® 4
kredi kartı çılgınlığına dur denilmesini istedi La I 4^ llAlflAlfe AlMAlfAS

'Ayağını limitine göre uzat1 nı?y0Ktanc'nar
Bursa Barosu Tüketici Haklan Komisyonu 
Başkanı Okan Dursun, yaptığı açıklamada, 
kredi kartının vatandaşlar tarafından hem 
bir ödeme enstrümanı hem de kredi unsu
ru olarak kullanılmasının birçok problemi 
beraberinde getirdiğini söyledi. Dursun, 
Bursa'da 100 bin icra dosyasının yüzde 
30'unu bankaların alacak takibinin 
oluşturduğu belirtti. Haberi sayfa 5’de •

Ia’«m avaimma Türkiye İş Kurumu'ndan "Özel İstihdamVe ISVereH eresine Bürosu Yetki Be!gesi"ni alan BURAR ama mi»---------» ■■ Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, iş ve işçi
BUPAR köprüsü arayan kesimleri birbiriy,eHal>uetlsra^de

*•'‘‘Mi
&

mnı

W
x4' •’-/W

evlerine bırakan şoförüne "Önce beni 
çorbacıya götür" dedi. Şoförü ise 
"Araçtaki işçi kadını bırakalım sonra" 
deyince silaha sarılan patron şoförünü 
öldürdü. Mudanya yolundaki bir gece 
kulübünün ortaklarından Erdal Y. ’nin 
ruhsatsız silahından çıkan kurşun 
29 yaşındaki Akif Coşkun’un 
kalbine isabet etti. Haberi sayfa 6’da

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

Haftada İki

Türk Milleti böyle istiyor....
Binlerce insanın hayatını almış ama karşılığın

da ömür boyu hayatta kalma hakkı verilmiş olan 
şahıs yeniden yargılanacakmış.

Neden ? Çünkü Avrupa böyle istiyor.
Al bayrağa sarılı her şehit cenazesinde öne 

eğilmiş başları ve titreyen sesleriyle “kanınız 
yerde kalmayacaktır” şeref sözü verenler suskun
lar bu gün ...!

Neden? Çünkü Avrupa böyle istiyor.
Gençliklerinin baharında vatanlarını savunmak 

için silah altına giren ve geçit vermez dağlarda 
teröristle savaşırken tertemiz ahnlarından vurulup 
toprağa düşen asker yeniden yaşayamayacak ama 
onları vurduran şahıs yeniden yargılanacak...!

21 yaşında Mehmet gençliğinin baharında 
sapasağlam çıktığı köyüne belden aşağısı sakat 
ve tuvaletini bile tutamayacak halde geri döndü...

Yeniden yargılanacak şahsın döşettiği mayına 
basmıştı.

Kocasıyla yeni tayin edildiği yere giderken yol
ları kesilen ve kocası gözleri önünde taranarak 
şehit edilen Figen hemşirenin gözleri hep yaşlı 
kalacak ama onu vurduran yeniden yargılanacak. 
Neden ?...

Yıllarca terörle mücadeleye akıtılan milyarlar 
yüzünden binlerce gencimiz işsiz, fakir ve aç. 
Hayatları boyunca eğitim görmelerine rağmen 
işsiz kalanların hayatları mahvolurken onların bu 
hale gelmesine sebep olan terör belasının yaratan 
yeniden yargılanacak..

Neden ? Çünkü Avrupa böyle istiyor...!
Bir alış veriş merkezinde hiçbir şeyden haber

sizken içeri atılan bombalarla feci şekilde yanan 
vatandaşım hayatının sonuna kadar yanık yüzüne 
bakacak ama o bombayı oraya attıran yeniden 
yargılanacak. Neden. ?

Çünkü Avrupa böyle istiyor.
Peki ya bu millet ne istiyor.? Bir Allah’ın kulu 

da çıkıp bu milletin ne istediğini sormayacak mı?
Ezilen, hor görülen, hakkı verilmeyen her 

zaman bizler mi olacağız.?
Sandığa oy verip tepemize çıkardıklarımız/ 

vergilerimizle okutup makam ve rütbe verdikleri 
miz, canımızı, malımızı, namusumuzu emanet 
ettiklerimiz bir kere olsun hakkımızı savunmaya
caklar mı.?

Kanlarınız yerde kalmayacak sözlerine 
inandığımız halde baş katile hak ettiği cezayı 
verdirmeyenler şimdide onu yeniden mi yargılaya
caklar.?

Bu durumda millet olarak sessiz oturup “Ölen 
öldü, giden gitti kalan sağlar bizimdir” mi diye
ceğiz.

Karakol baskınında iki gün roket ve havan ateşi 
altında kaldıkları halde direnip sonrada “ Daha 
fazla direnemeyeceğiz VATAN SAĞ OLSUN di 
yerek birer birer şehit olan yiğitlerin, bu vatanın 
has evlatlarının seslerini unutup hayatımıza 
devam mı edeceğiz. ?

Türk milletini aciz, hep tepesine vurulup ağzın
dan lokması alınan korkak milletler sınıfına sok
maya çalışanlar; zamanı gelince şahlanacak bu 
asil milletin tekmesini yiyince mi akılları başlarına 
gelecek. ?

Böyle mi sanıyorlar. ?
Ben hiç ama hiç sanmıyorum...
Neden mi. ?
Çünkü
Türk milleti böyle istiyor.
Duy ve titre...

Çevre yolu Rıfat Minare Üretici Zeytin Hali’ne bağlantılı 
köprünün hasarlı olmasına nedeniyle “Köprü hasarlıdır 
geçmeyin” levhası konuldu. Levhaya aldırış eden yok.

Seyfettin ŞEKERSÖZ '

Yasaklara karşı 
aşırı tepki 
gösteren bir millet 
olduğumuz her 
yerde belli oluyor. 
Çevre yolu Rıfat 
Minare Üretici 
Zeytin Hali’ne 
bağlantılı köprünün 
hasarlı olması 
nedeniyle üzerine 
konulan tabela 
görenlerin 
dikkatini 
çekmeye yetiyor. 
Buna karşılık 
köprünün trafiğe 
açık olması ise 
"Bu nasıl önlem!" 
dedirtecek cinsten. 
Rifat Minare 
Üretici Zeytin Hali’ne 
dere üstünden giren 
araçlara "Köprü 
hasarlıdır geçmeyin" 
levhası koyanlar 
her nedense 
köprüyü trafiğe 
kapamayı 
düşünmemişler. 
Olası bir çökme 
anında üzerinden 
geçecek araçların 
dereye yuvarlanma
ması için alınan 
önlem yeterli mi 
değil mi bilemiyoruz. 
Bilinen sadece millet 
olarak her türlü 
yasağı rahatlıkla 
delebilmemiz.

GEÇMEYİN

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

GIDA MÜHENDİSİ ARANIYOR
ISO 9001-2000 belgesi alma aşamasında 

olan Yemek Üretim Şirketimize 
Gıda Mühendisi alınacaktır.

GOLDSTAR Mür. Küçük San. Sit Sos. Tes.
Tel:5248417GEMUK

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

I

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk


Sayfa 3 HABER 18 Ekim 2005 Salı

Bağ-Kur Sanayi Sitesi’ni Gemlik’e giriş yapılan arka yolun tamamlanmaması vatandaşların tepkilerine neden oluyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yalova yolu 
üzerinde 
bulunan 
Bağkur Sanayi 
Sitesini Gemlik'e

giriş yapılan arka 
yolun tamamlanmamış 
olması tepki
çekiyor.
Bağkur Sanayi 
Sitesi yanındaki 
Karayollarına

ait şantiyenin 
arka kısmından 
zeytinlik sahibinin 
oluru alınarak 
açılmak istenen 
yol bir türlü 
bitirilemedi.

Gemlik Belediyesi’ne 
ait kepçenin bir 
gün çalışmasından 
sonra bırakılan 
yol kaderine 
terkedilmiş durumda. 
Buna karşılık

Karayolları 
şantiyesinin yola 
cepheli kısmından 
ilçeye giriş yapan 
sanayi esnafı yolun 
kapatılması 
durumunda

yine mağdur olacak
larını belirterek 
arka yolun biran 
önce 
bitirilmesini 
istiyorlar.

Tavuk korkusu balığa yaradı
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
Büyüyen,değişen ve gelişen organizasyon yapımız içinde, Gemlik İlçesinde yeni açılacak 

olan Mağazalarımızın çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere, sınırsız müşteri 
memnuniyetini benimsemiş, marketçilik sektöründe kariyer yapmak isteyen ekip arkadaşları 
arıyoruz.

ŞARKÜTERİ GÖREVLİSİ
• 2 yıl deneyimli,
• Örün çeşitlen hakkında bilgi sahibi
• 30 yaşını aşmamış
• Bay, bayan.

REYON GÖREVLİSİ
• 30 yaşını aşmamış
• Yetiştirilmek üzere
• Bay.

KASA GÖREVLİSİ
• 25 yaşını aşmamış
• Lise mezunu,
• Deneyimli, Deneyimsiz bayan.

KASAP
• En az 2 yıl tecrübeli,
• Ürün çeşitleri hakkında bilgi sahibi,
• Teşhir - tanzim yapabilecek.

KOZMETİK SATIŞ GÖREVLİSİ
• Tercihen Konusunda Tecrübeli
• Tanzim ve Teşhir Yapabilecek
• 25 yaşını aşmamış
• Bayan

ŞÖFÖR
• Tercihen E sınıfı ehliyet sahibi,
• Ticari Taşıt Kullanma Belgeli
• Diksiyonu Düzgün
• 30 yaşını aşmamış, bay.

Başvuracak Adayların Gemlik İlçesinde İkamet Etmeleri şart olup, 
1 Adet Fotoğraf ile birlikte Hamidiye Mah. İstiklal Cad.No:18 
Gemlik / BURSA (Eski Demirler Market) adresinde form doldurmaları 
veya internet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. 
www.saypa.com.tr e-mail: insankaynaklari@savpa.com.tr

ŞAYPA İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kuş gribi nedeniyle 
tavuk etinden 
uzak duran vatan-, 
daşlar, bugünlerde 
bollaşan palamut 
balığını satın 
alıyor.
Manyas'ın Kızakça 
beldesinde görülen 
kuş gribi nedeniyle, 
tavukların toplanarak 
itlaf edilmesinin

ardından korkuya 
kapılan vatandaşlar, 
beyaz ette çareyi 
ucuz ve bol olan 
Palamut balığında 
buluyorlar.
Son elli yılın en 
bol Palamut 
mevsimi yaşanırken, 
tanesi 1,5 ile 3,5 YTL 
arasında satılan 
palamut balıkları 
vatandaşların beyaz 
et ihtiyacını

karşılıyor.
Kuş, gribi nedeniyle 
tavuk etinden uzak 
durulması, tavuk eti 
satan işyerlerini 
olumsuz etkilemeye 
devam ediyor.
Ramazan ayı 
başlayınca tüketimi 
artan tavuk etinin, 
kuş gribi olayından 
sonra satışlarında 
yarı yartya azalma 
olduğu bildiriliyor.

http://www.saypa.com.tr
mailto:insankaynaklari@savpa.com.tr
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Endüstri Meslek lisesi öğrenci leri durmadan çalışım
Seyfettin SEKERSÖZ boyunca sınıf
Yaz ayları boyunca 
okulda yapılan 
çalışmalarla 
‘kendilerine gelir 
sağlayan Endüstri 
Meslek Lisesi 
öğrencileri durmak 
bilmiyor.
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
açtığı ihaleyi 
kazanarak, yaz

sırası ve donanımını 
tamamlayan öğret
men ve öğrenciler 
şimdi de Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın sipariş
lerini yetiştirmek için 
çalışıyorlar.
Bir sınıfın tam 
donanımı için ne 
gerekiyorsa okulda 
yapan öğrenciler 
hem ders yapıyor 

hem de her ay 
100 YTL harçlık 
alarak aile bütçeler
ine katkıda bulunu 
yorlar. Okulda yapılan 
sınıf donanımlarının 
200 adedinin Gemlik 
Kız Meslek Lisesi’ne 
gönderileceği öğre
nilirken, 540 adedi ise 
İne göl'de yeni açılan 
bir okula yetiştirile
ceği başka okulların 
ihti yaçları ile birlikte 
sınıf sırası ile dona 
nımının 1040 adet 
olduğu bildirildi. 
Tamamının 35 sınıflık 
ihtiyacı karşılayan 
çalışmalarda Endüstri 
Meslek Lisesi Mobil 
ya Dekorasyon ve Me 
tal işleri bölümü öğ 
rencileri hem okuyor
lar, hem para kazanı' 
yorlar, hem de 
ilerisi için meslek 
öğreniyorlar.

ş ve işveren arasına BUPAR Köprüsü
Türkiye İş 
Kurumu'ndan "Özel 
İstihdam Bürosu 
Yetki Belgesi"ni alan 
BUPAR Araştırma ve 
Danışmanlık Şirketi, 
iş ve işçi arayan 
kesimleri birbiriyle 
buluşturacak. 
Özel istihdam 
Bürosu açmak için 
gereken izin belgesi
ni, düzenlenen tören
le İş Kurumu İl 
Müdürü Kazım 
Yiğit'ten alan 
BUPAR Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Erdal Akaltun, 
Bursa'da iş ve 
işveren kesimini 
bir araya getirecek
lerini söyledi. İş 
arayan bireylerin 
sabırsızlığını ve 
firmaların personel 
ihtiyacını kısa sürede 

gidermeyi amaçladık
larını anlatan Kaplar, 
"Birçok işverenin 
personel alacağı 
duyulduğunda, araya 
dost-akraba giriyor 
ve işin ehli olan kişi 
gereken yerde 
çalıştı rılamıyor.
Bu ve benzeri birçok 
sorunu ortadan 
kaldıran çalışma 
sistemimiz, sadece 
iş ve işçiyi bulmakla 
sınırlı değil. Orada 
yeni bir çalışma 
düzeni vesistem 
oluşturuyoruz" 
dedi.
Başvurular hakkında 
bilgi veren BUPAR 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Eşref Koç 
ise, iş arayanların, 
aynı iş bulma kuru
ntunda olduğu gibi 
BUPAR'a gelerek 

form doldurduğunu, 
bireyin eleman bilgi 
bankasına ücretsiz 
kaydının yapıldığını 
ifade etti. İşveren 
kesimi için de talep 
edilen ihtiyacın per
sonel bilgi bankasın
dan temin edildiğini 
kaydeden Koç, 
"Artık insanlar fabri
ka kapılarında sıra 
beklemeyecek. 
Firmalara 'İnsan 
Hakları (Personel) 
Sistem Danışmanlığı' 
hizmeti de veriyoruz. 
Personel sisteminin 1 
sorunsuz bir şekilde 
yürütülmesini sağlı 
yoruz. Küçük ve 
orta ölçekli firmalar, 
bu uygulamamız 
sayesinde hem ken
disini, hem işçisini 
rahatlatacak" diye 
konuştu. BHA
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Meslek Lisesi’nde onarım sürüyor
Endüstri Meslek 
Lisesi yemekhane 
ve salonundaki 
onarım sürüyor. 
Mutfak ile

Seyfettin SEKERSÖZ 

öğretime açıldığın
dan bu yana 
onarım görmeyen

salonun her 
yanının kalebodur 
ve fayanslarla 
kaplanma işlemi 
bitirildi.
Mutfak için 
hazırlanan 
yemekhane 
malzemelerinin de 
gelmesiyle 
okulun yemekhane 
ve mutfağı tertemiz 
olarak öğrencilere 
hizmet vermeye 
başlayacak.
Okulda yapılan 
Mutfak ve 
yemekhane onarım- 
larının yanı sıra 
kullanılamaz 
hale gelen tuvalet
lerin de onarılarak 
öğrencilerin kul
lanımına açıldı.

Bursa Barosu Tüketici Hakları Komisyonu Başkanı Okan Dursun, sosyal problem haline gelen kredi kartı çılgınlığına dur denilmesini istedi

‘Ayağını limitine göre uzat*
Sosyal problem 
haline gelen kredi 
kartları, icra müdür
lüklerine de ağır iş 
yükü getiriyor.
Bursa'da 100 bin icra 
dosyasının yüzde
4

BAY MUSTAFA ÖZALP |
EMLAK’TAN

Her Çeşit Emlak 
Alım,Satım ve Kiralama 

Hizmetleri

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 içinde)
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
GEMLİK / BURSA

30'unu bankaların ala
cak takibinin oluştur
duğu öğrenildi.
Bursa Barosu 
Tüketici Hakları 
Komisyonu Başkanı 
Okan Dursun, yaptığı 

açıklamada, kredi 
kartının vatandaşlar 
tarafından hem bir 
ödeme enstrümanı 
hem de kredi unsuru 
olarak kullanılmasının 
birçok problemi 
beraberinde getirdiği
ni söyledi. 2000 
yılında kredi kartı 
sayısının 13 milyon 
408 bin, banka kartı 
sayısının 29 milyon 
560 bin olduğunu 
anlatan Okan Dursun, 
2004 yılı sonu 
itibarıyla kredi kartı 
sayısının 26 milyon 
681 bin, banka kartı 
sayısının ise 43 
milyonu geçtiğini 
bildirdi. Kredi kartları 
ile ilgili daha önce 
düzenledikleri toplan
tılarla kamuoyunun 
dikkatini bu yöne 
çekmek istediklerini 
belirten Okan Dursun, 
"Kredi borcunu başka 
bir kartla ödeyenin
den tutun, geleceğini 
sokağa atan var. 
Bu yara derhal 
durdurulmalı" dedi. 
SOSYAL PROBLEM 
Bankaların uyguladık
ları birbirinden farklı 
faiz oranlarının da 
yeni yasal 
düzenlemede ele alı
nacağını belirten 
Okan Dursun, bu 
konunun Kredi

Kartları Yasa 
Tasarısı'nda hükme 
bağlanması gerek
tiğine işaret etti. 
Dursun, "Hükümet 
olarak uygulama 
farklılıklarını ortadan 
kaldırmak, keyfi uygu
lamalar varsa buna 
bir çeki düzen vermek 
ve bir sosyal problem 
haline gelen konuyu 
bir çerçeve yasa 
ile düzenlemek 
gerekiyor" dedi.
BORÇ BATAĞINDA 
'Hiç ödenmeyecek
miş' gibi kredi kati
larıyla yapılan harca
maların gıdadan 
akaryakıta pek çok 
taksit imkanı geti 
rilmesiyle katlanarak 
arttırdığına işaret 
eden Okan Dursun, 
haziran ayı itibarıyla 
15,5 milyarı kredi 
kartlarıyla yapılmak 
üzere toplam bireysel 
kredi kullanımının 
35,3 milyar YTL'ye 
ulaştığına dikkati 
çekti. Dursun, 
bankaların takibe 
aldıkları kredi borcu 
miktarının da 1 
milyarı kartlardan 
gelmek üzere 1,2 mil
yar yeni liraya çık
tığını işaret etti. 
Kredi Kartları Yasa 
Tasarısı'nda bir kişiye 
maaşının iki katını

aşmayacak kadar 
limit verilmesi gerek
tiğine işaret eden 
Bursa Barosu 
Tüketici Hakları 
Komisyonu Başkanı 
Okan Dursun, 
gelirinin üstünde 
tutulan limitlerin 
insanlah borç batağı
na sürüklediğini kay
detti.
İCRALARA 
KART YÜKÜ 
İcra dairelerinin 
banka takipleriyle 
dolu olduğunu ve 
Bursa'da da binlerce 
ailenin “kredizede” 
olduğunu belirten 
Okan Dursun, 
günümüz insanın 
tüketim alışkanlığını 
körüklemek için 
mağazaların profes 
yönel satış sistemleri
ni kullandığına işaret 
etti. Dursun, hava
landırma, ışıklandır
ma, müzik gibi çekici 
formüllerle tüketici
lerin mağazalara 
çekildiğini kaydetti. 
Tüketiciyi korumanın 
sosyal devletin gereği 
olduğunu kaydeden 
Dursuh, bu konuda 
yaptıkları çalışmaları 
Bursa milletvekille 
rine sunacaklarını 
Vurguladı.
SİSTEM DOĞRU 
İŞLEMİYOR

"Kredi kartlarına af 
gelse bile 2 yıl sonra 
aynı şikayetler yükse
lecek. Çünkü sistem 
doğru işlemiyor" 
diyen Dursun, 
ekonomiyi canlandır
mak için yapılan kart 
çılgınlığına “dur’’ 
denilmesini istedi. 
SSK, Bağ-Kur ve 
vergi mükellefleriyle 
cezaevindeki hüküm
lülerin af bekledikleri
ni belirten Dursun, 
"Kredi kartı borcu 
olanlar da af bekle
mekle hakkını kendi
lerinde görürse O 
zaman işimiz 
kötü" dedi.
Bankaların yıllık faiz 
oranlarının yüzde 80, 
mevduat faizlerinin 
ise yüzde 17'lerde 
olduğunu belirten 
Dursun, bazı 
bankaların sözleşme 
faizinin yüzde 50 
fazlasını uyguladığına 
işaret etti. Bankaların 
rekabetinin faizle 
değil, hizmette 
olmaları gerektiğini 
belirten Bursa Barosu 
Tüketici Haklan 
Komisyonu Başkanı 
Okan Dursun, 
"Önceden çeklerle 
enflasyon yaratılıyor
du. Şimdi kredi 
kartlarıyla yapılıyor" 
şeklinde konuştu.
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Bursa’da hiç yoklan cinayet!
Gece kulübü sahibi, kendisini çorbacıya götürmediği 
gerekçesiyle, özel şoförünü tek kurşunla öldürdü.

Gece kulübü sahibi, 
işçileri evlerine 
bırakan şoförüne 
"Önce beni çorbacıya 
götür" dedi. Şoförü 
ise "Araçtaki işçi 
kadını bırakalım 
sonra" deyince 
silaha sarılan patron 
şoförünü öldürdü. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre kanlı 
olay, önceki gece 
saat 01.00 sıralarında 
Çırpan Mahallesi 
Uysal Sokak'ta mey
dana geldi. Mudanya

Uludağ’a 
yılın ilk 

karı düştü

Yolu'ndaki bir gece 
kulübünün iki 
ortağından biri olan 
Erdal Y.'nin, şoförü 
29 yaşındaki 
Akif Coşkun, saat 
00.00 sıralarında 
işyeri kapandıktan 
sonra patronuna 
ait otomobille 
çalışanları evlerine 
bırakmaya başladı. 
İşi saat 01.00 
sıralarında biten 
Akif Coşkun, 
araçla birlikte 
patronu Erdal Y.'nin 
kendisini beklediği

Türkiye'nin 
önemli kış turizm 
merkezlerinden 
Uludağ'a yılın 
ilk karı düştü. 
Meteoroloji yet 
kililerinden alınan 
bilgiye göre, dün

Çırpan Mahallesi'n 
deki Uysal Sokak'a 
geldi. Erdal Y. araca 
binince, şoföre 
"Beni çorbacıya 
götür” dedi. Akif 
Coşkun ise araçta 
bulunan M.G. isimli 
kadını evine bıraktık
tan sonra çorbacıya 
gitmeyi önerdi. 
Bunun üzerine öfke
lenen Erdal Y. belin
deki silahı çıkartıp 
şoförüne ateşledi. 
Erdal Y.’nin ruhsatsız 
silahından çıkan 
kurşun genç adamın

sabah saat
lerinden 
itibaren 
başlayan 
yağışın 
ardından 
oteller böl
gesinde kar 

kalbine 
isabet etti.
Kanlar içinde kalan 
Akif Coşkun olay 
yerinde can verirken, 
kaçmak isteyen 
Erdal Y. ise polisler 
tarafından yakala
narak gözaltına 
alındı.
Erdal Y., Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
ifadesinin alınmasın
dan sonra sevk 
edildiği adliyede 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi. BHA

kalınlığı
3 santime ulaştı.

Bursa lilın 
günleri W

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
düzenlediği, bir
birinden kaliteli 
3 yapımın yer 
aldığı 'Film Günleri' 
22 Ekim Cumartesi 
günü başlayacak. 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde 
gerçekleştirilecek 
Film Günleri'nde 
hem çocuklar, hem 
de yetişkinler 
birbirinden güzel 
yapımları izleme ' 
olanağı bulacak. 
Beş gün sürecek 
Film Günleri'nde 
çocuklara yönelik 
"Madagaskar" ve 
"Sünger Bob Kare

Pantolon", yetişkin
ler için ise dünyaca 
ünlü sanatçı Ömer 
Şerifin başrolünü 
oynadığı "İbrahim 
Bey ve Kuran 
Çiçekleri" filmleri 
yer alıyor.
Tam 2.5 YTL, 
öğrenci biletinin 
ise 2 YTL olduğu 
filmler 10.30, 13.30, 
15.30 ve 20.30 
seanslarında 
gösterime girecek. 
Sinemaseverler, 
etkinlikle ilgili broşür 
ve biletleri Tayyare 
Kültür Merkezi 
gişesinden temin 
edebilecekler.
BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

'• -r

TAKVİML€R & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLER& ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİYELİK EŞYA Ç€ŞİTL€R!MİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

| 32 VILLIK T€CRÜft€MİZ İl€ HİZM€TİNİZD€VİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

İstiKlal Cad- Bora SoR. ARtoanR Aralığı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax t (0.224) 513 35 95
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Emniyet Müdürlüğü 
16 psikolog alacak

Emniyet Genel 
Müdürlüğü, 
taşra birimlerinde 
görevlendirmek üzere 
psikolog alacak. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, 657 sayılı 
Devlet Memurları 
Kanunu'nun 4/B mad
desine göre, Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
teşkilatının taşra 
birimlerinde 
görevlendirilmek 
üzere 16 sözleşmeli 
psikolog kadrosu için 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Personel 
Dairesi Başkanlığınca 
personel alımı yapıla
cak. Adayların en geç 
15 Kasım 2005 günü 
mesai bitimine kadar 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Personel 
Dairesi Başkanlığı 
Kadro Şube 
Müdürlüğü Sözleşmeli 
Personel Büro 
Amirliği 
Bakanhklar/Ankara 
adresine şahsen, 
diğer illerden müra
caat etmek isteyen

adayların ise bulun
dukları İl Emniyet 
Müdürlükleri Personel 
Şube Müdürlüklerine 
bizzat belirtilen bel
geleri tamamlayarak 
müracaat etmeleri 
gerekiyor. Belirtilen 
tarihten sonra veya 
posta ile yapılan 
müracaatlar kabul 
edilmeyecek. 
Eksik belge ve bilgi 
bulunan başvurular ile 
şartları uymadığı 
halde yapılan başvu
ruların değerlendiril 
meye alınmayacağı 
belirtilen açıklamaya 
göre, başvuru şartları 
şöyle:
"- Üniversitelerin en 
az 4 yıllık lisans eğiti
mi veren Psikoloji ,

bölümlerinden veya 
bunlara denkliği yetkili 
makamlarca kabul 
edilen yurt dışındaki 
yüksek öğretim 
kuramlarından birisini 
bitirmiş olmak, 
- Literatürü izleyebile
cek düzeyde yabancı 
dil bilgisine sahip 
olmak, 
- 657 Sayılı Devlet 
Memurları 
Kanunu’nun 48. mad
desinde belirtilen 
genel şartlara haiz 
olmak,
- Yaş tahsislerinde, 
tahsisten önceki yaş 
esas alınmak kaydıyla 
giriş sınavının yapıla
cağı gün itibariyle 35 
yaşından gün almamış 
olmak."

ÖSS başvuruları 
internetten

Öğrenci Seçme 
Sınavı'na bu yıl gire
cek adayları, sadece 
sınavın içeriği ile ilgili 
değil, başvuru siste
minde de yenilikler 
bekliyor. ÖSS'ye 
başvurularda bu 
yıldan itibaren 
"randevu" sistemine 
geçiliyor.
Sınavı gerçekleştiren 
Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Merkezi'nin (ÖSYM) 
Başkanı Ünal 
Yarımağan, yeni 
düzenlemeyi anlattı. 
ÖSS'nin içeriği ile 
yapılan değişiklikleri 
geçen haziran ayında 
kamuoyuna açıkladık
larını anımsatan 
Yarımağan, bu doğrul
tuda kılavuzu hazırla
ma çalışmalarının 
sürdüğünü belirterek, 
"Kılavuzu sil baştan 
yazıyoruz" dedi. 
Yarımağan, bu yıldan

itibaren ÖSS başvuru
larının randevu sis
temiyle internet 
üzerinden alınacağını 
açıkladı. Bu 
çerçevede okullara 
bilgisayar kurma 
çalışmalarının devam 
ettiğini, çalışmaların 
bu ay sonu veya 
Kasım ayı başında 
tamamlanacağını 
ifade eden Yarımağan. 
şunları söyledi: 
"Başvuruları almak 
için bütün okullara 
bilgisayar kuruyoruz.

Türkiye de 
7 bin dolayında lise 
müdürlüğü var. 
Anadolu lisesi, 
teknik lise gibi aynı 
çatı altındaki okulları 
birleştirdik ve yak
laşık 5 bin 500 okulu 
'başvuru merkezi' 
olarak belirledik." 
Yarımağan, ortaöğre
tim başarı puanının 
(OBP) hesaplanması 
yönteminde de "bazı 
ufak değişiklikler 
yapılacağını" bildirdi.

Ma Mim Mı yarattı
Adana'nın sahil kesi
mindeki Karataş İlçe- 
si'nde meydana gelen 
hortum, kıyıya yakın 
köylerde zarara yol 
açtı. Hortum nedeniyle 
2 köyün cami minaresi 
yıkılırken, çok sayıda 
evin çatısı uçtu, 
ahırlar yıkıldı.
Önceki gün iftar 
saatinden önce mey
dana gelen hortum, 
Karataş İlçesi'ne bağlı 
Çimeli Köyü Camii'nin 
minaresini yıktı. 
Camiye yakın evde 
oturan Zeki Aras'a ait 
bir traktör ile bir 
otomobil, yıkılan 
minarenin altında 
kalarak büyük hasar 
gördü. Caminin Kur*an 
Kursu öğretilen 
bölümünün tavanı da, 

, minarenin yıkılması 
sonucu çöktü.

t Topraklı Köyü Camii

minaresi de hortum 
nedeniyle yıkıldı. 
Köyde çok sayıda 
evin ve ahırın çatısı 
uçarken, dev ağaçlar 
kökünden söküldü. 
Yemişli Köyü, Terliksiz 
mevkiinde konuşlanan 
çok sayıda tarım 
işçisinin çadırı hortum 
sonrası çıkan fırtınaya 
dayanamayarak uçtu. 
Akşam vakti çadırları 
uçan ve karanlıkta 
kalan işçiler, yağmur 
altında çocuklarını

alarak çevre 
köylere sığındı. Tarım 
işçilerinin açıkta 
kalan, un, şeker, 
ekmek, bulgur, mer
cimek; soğan gibi 
yiyecekleri de 
kullanılmaz hale geldi. 
Tarım işçileri yetkili 
lerden yiyecek yardımı 
isterken, ev ve hasadı 
yapılamayan mısır ve 
pamuk tarlaları büyük, 
zarar gören köylüler 
de hükü metten 
destek istedi.

BAŞSAĞLIĞI
Değerli Dostum 

Haşan ÇELİK’in 
vefatı nedeniyle 

üzüntüm sonsuzdur.
Merhuma Tanrı’dan 

rahmet, Kederli ailesine 
ve yakınlarına başsağlığı 

dilerim

Adem GÜL
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Araçlarda yapılması 
gereken kış hazırlıkları

Sıcaklıklar perşembeden 
itibaren artacak

Uzmanlar, kışın yolda 
karşılaşılabilecek pek 
çok tehlikenin önce
den hazırlık yapılarak 
ortadan kaldırılabile
ceğini bildirdi.
Uzmanlar, araçların 
sileceklerine su 
yerine buzlanmayı 
önleyen sıvılardan 
konulması, yıpranmış 
lastiklerin değişti 
rilmesi ve lastiklerin 
hava basıncının 
kontrol edilmesi, kış 
boyunca buzlanmayı 
ve boruların tıkan
masını önlemek için 
benzin deposunun 
hep doluya yakın 
tutulması gerektiği 
uyarısında bulundu. 
Araçlarda her ihtimale 
karşı kışın stok 
yapılması istenen

ADSUde sürt
Türk Telekom'un 
21 Haziran tarihinde 
başlayan ve 
15 Ekim tarihinde 
sona eren 
Öğrenci - 
Öğretmen ADSL 
Promasyonu'nun 
süresi Türkiye'nin 
her yerinden 
gördüğü yoğun ilgi 
nedeniyle 
1 ay uzatıldı.
Türk Telekom'dan 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, ADSL 
internet erişim 
hizmetini geniş 
kitlelere sunmak, 
özellikle de eğitim - 
öğretim kurularında 
öğrenci ve öğret
menlerin bu olanak
tan azami fayda 
sağlamasını temin 
etmek amacıyla 21 
Haziran'da başlayan 
ve yaklaşık 3 ay 
süren bir promosyon 
başlatmıştı. Türkiye 
sınırları içerisindeki 
İlk, Orta, Yüksek 
Öğretim kurumların- 
da okuyan öğrenci 
ler, öğretmenler, 
eğitim mensupları ile

malzemeler ise 
şöyle sıralandı: 
"Battaniye, 
ilkyardım çantası, 
boş teneke kutu, 
kibrit 
(gerektiğinde kar 
eritmek için), buz 
kazıyıcı, harita, 
pusula, alet çantası, 
kağıt havlu, bir 
torba kum (patinajı 

eğitim mensubu 
emeklilerinin 
faydalandığı ve 15 
Ekim'de sone eren 
promosyon, Türk 
Telekom tarafından 
15 Kasım 2005 tari
hine kadar uzatıldı. 
Öğrenci ve öğretmen 
promosyonundan 
faydalanmak isteyen
ler 15 Kasım 2005 
tarihine kadar 256 
Kbps limitli veya 
limitsiz tarife paket
lerinden birinçi 
seçerek ADSL 
abonesi olabilecek 
ve bu müşterilerden 
ADSL bağlantı ürceti 
ve bir aylık kullanım 
bedeli, ayrıca limitli 
tarife seçen kul

önlemek için), zincir, 
küçük kar küreği, 
yüksek kalorili kuru 
ya da konserve 
gıdalar, konserve 
açacağı, pilli araç 
feneri ve yedek pil, 
lastik onarıcı sprey 
(patlayan lastiğin 
acil tamiri için), 
parlak renkli bir giysi 
ve yağmurluk." 

lanıcılardan / 
ilk bir ay kota 
aşım ücreti de 
alınmayacak. 
Promosyon, 
ADSL altyapısının, 
bulunduğu ve- 
ADSL hizmetinin 
verebildiği 
yerlerle sınırlı. 
Promosyondan 
yararlanarak 
ADSL abonesi 
olmak isteyenler, 
gerekli belgelerle 
15 Kasım 2005 tari
hine kadar tefon- . 
larının bağlı 
bulunduğu Telekom 
Müdürlüğüne veya 
ADSL Çözüm Ortağı 
Firma bayilerine 
başvurabilecek.

Yurdun kuzey, iç ve 
doğu kesimlerinde 
hissedilir derecede 
azalan hava sıcak
lığının perşembe 
gününden itibaren 
tekrar artacağı 
belirtildi.
Devlet Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, 
18-24 Ekim 2005 tarih
leri arasında bütün 
bölgelerin parçalı ve 
çok bulutlu olacağı 
bildirildi. Haftalık hava 
tahminleri söyle: 
"18 Ekim 2005 Salı, 
bütün bölgeler parçalı 
ve çok bulutlu, Batı ve 
Orta Karadeniz kıyıları, 
Doğu Karadeniz, İç 
Anadolu'nun doğusu, 
Doğu Akdeniz, Doğu 
ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinin 
batısı ile Tokat ve 
Ardahan çevreleri 
yağışlı geçecek.
Yağışların Doğu 
Karadeniz, Doğu 
Güneydoğu 
Anadolu'nun batısı ile 
Doğu Akdeniz'in 
doğusunda etkili 
olmak üzere yağışların 
yağmur va sağnak 
şeklinde olması bek
leniyor.
19 Ekim 2005 Çarşam
ba, bütün bölgeler 
parçalı ve çok bulutlu, 
Marmara'nın doğusu, 
Karadeniz, İç 
Andolu'un kuzey ve 
doğusu, Doğu 
Akdeniz, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri ve Konya 
çevreleri yağışlı geçe
cek. Yağışlar, Batı 
Karadeniz Kıyıları, 
Orta ve Doğu 
Karadeniz, İç 
Anadolu'nun kuzey ve 
batısı ile Güneydoğu 
Anadolu’nun batısında 
etkili olmak üzere yağ
mur ve sağanak, Batı 
Karadeniz'in iç kesim
lerinde karla karışık 
yağmur ve yüksek
lerinde kar şeklinde 
olacak.
20 Ekim 2005 
Perşembe, yurdun 
kuzey ve iç kesim
lerinin parçalı çok 
bulutlu, Karadeniz,' 
İç Anadolu'nun 
kuzeydoğusu, Doğu 
Anadolu'nun kuzey 
ve doğusu ile Siirt ve 
Batman çevreleri 
yağışlı, diğer yerlerin 
az bulutlu geçeceği,

yağışların Doğu 
Karadeniz kıyılarında 
etkili olmak üzere 
yağmur ve sağnak 
şeklinde, Doğu 
Karadeniz'in iç 
kesimleri ile Doğu 
Anadolu'nun kuzey
doğusunda karla 
karışık yağmur, yük
seklerinde ise kar 
şeklinde olması 
bekleniyor.
21 Ekim 2005 Cuma, 
yurdun kuzey doğu 
kesimlerinin parçalı 
çok bulutlu, Orta 
Kardeniz kıyıları, 
Doğu Karadeniz ile 
Sinop çevreleri yağ
murlu, diğer yerler az 
bulutlu; Marmara'nın 
doğusu ile yurdun iç 
ve doğu kesimlerinde 
de sabah saatlerinde 
sis görülmesi

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİİ
OPERATÖR;

Talaşlı imalat sektöründe vardiyalı olarak 
otomat torna tezgahlarında çalışacak, 

Erdüstri Meslek Lisesi Mezunu askerliğini 
yapmış, Gemlik’te ikamet eden 

elemanlar alınacaktır.
CNC OPERATÖRÜ:

CNC tezgahlar konusunda tecrübeli, 
vardiyalı çalışacak, Meslek Yüksek Okulu 
mezunu, teknik resim okuma becerisine 

sahip, tercihen Auto-Cad kullanma 
bilgisi olan, askerliğini yapmış, 

Gemlik veya Bursa’da ikamet eden 
ELEMAN ALINACAKTIR

Tel: 0.224 522 81 80 Faks: 0.224 522 81 81 
Adres: Yeni Yalova Yolu Kurtul Köyü Mevki 

23. Km. Gemlik/BURSA

bekleniyor.
22 Ekim 2005 
Cumartesi, yurdun 
doğu kesimleri çok 
parçalı bulutlu, diğer 
yerler az bulutlu ve 
açık geçerken, 
Marmara'nın doğusu 
ile yurdun iç ve 
doğu kesimlerinde 
sabah saatlerinde 
sis görülecek.
23 Ekim 2005 Pazar, 
yurdun doğu 
kesimlerinin çok 
bulutlu, diğer yerlerin 
az bulutlu ve açık 
geçeceği belirtildi.
24 Ekim 2005 
Pazartesi, Marmara 
ile yurdun doğu 
kesimleri parçalı 
bulutlu diğer yerler az 
bulutlu ve açık 
geçecek".
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Barbarosoğlu, ‘Büyük deprem üretmez1 diyemeyiz
Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi 
ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Gülay 
Barbarosoğlu, Ege'de 
meydana gelen 
depremlerle ilgili 
olarak, "Arkasından 
daha büyük bir 
deprem olmayacak 
demememiz söz 
konusu değil" dedi. 
Ege'de kısa aralıklarla 
meydana gelen sarsın
tıları değerlendiren 
Prof. Dr.
Barbarosoğlu, 
"Bölgedeki ilk sarsıntı 
•3.9'luk depremle 
başladı, sonrasında 
diğer sarsıntılar 
meydana geldi. Çok 
sayıda artçı var.
Bazıları 4.5-4.7 gibi 
ciddi şekilde hisse 
dildi. Sakız Adası'na 
kadar çizilen fay 
üzerinde çok parçalı 
yayların olduğunu ve 
zaman zaman buralar
da böyle depremlerin 
meydana geldiğini 
biliyoruz. Arkasından 
daha büyük bir 

.deprem olmayacak 

demememiz söz 
konusu değil. Tedbirli 
ve dikkatli olunması 
gerekiyor. Sarsıntının 
geniş bir bölgede 
hissedilmesi normal. 
Bu yörede bu büyük
lükteki depremlerin 
yaygın olarak 
hissedilmesi normal. 
Türkiye, deprem ülke
si. Tüm depremlere 
son derece dikkatli 
yaklaşmalıyız" dedi. 
EGE'DE 37 DEPREM 
KAYDEDİLDİ 
İzmir ve Ege 
Bölgesi'nde önceki 
gece saat 03.44'ten 
gündüz saat 13.10'a 
kadar değişik aletsel 
büyüklüklerde 37 
depremin meydana 
geldiği bildirildi. 
Boğaziçi Üniversitesi 
Kandilli Rasathanesi 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü'nden alınan 
bilgiye göre, İzmir ve 
Ege Bölgesi'nde gece 
yarısından bu yana 
37 deprem meydana 
geldi.
Depremlerin saati, 

merkez üssü ve aletsel 
büyüklüğü şu şekilde

kaydedildi: 
"Merkez üssü Urla 3.0, 
saat 06.27 merkez 
üssü Urla (Uzunkuyu) 
2.9, saat 06.29 
Çanakkale (Biga- 
Gündoğdu) 2.8, 
saat 07.31 Seferihisar 
açıkları Ege Denizi 
3.8 ve 3.9, saat 08.17 
Seferihisar açıkları 
Ege Denizi 3.0, saat 
08.45 Seferihisar 
açıkladı Ege Denizi 
5.7, saat 08.59 
Seferihisar açıkları 
Ege Denizi 4,1, saat 
09.05 Seferihisar açık
ları Ege Denizi 3.0, 
saat 09.16 Seferihisar 
açıkları Ege Denizi 4.2, 
saat 09.25 Kuşadası 
Körfezi Ege Denizi 
3.3, saat 09.31

Seferihisar açıkları 
Ege Denizi 2.8, saat 
09.51 Seferihisar açık
ları Ege Denizi 3.1, 
saat 10.05 Seferihisar 
açıkları Ege Denizi 4.3, 
saat 10.09 Seferihisar 
açıkları Ege Denizi 3.2 
ve 3.3, saat 10.11 
Seferihisar açıkları 
Ege Denizi 3.3 ve 3«2, 
saat 10.14 Seferihisar 
merkez 3.2, saat 10.33 
Seferihisar açıkları 
Ege Denizi 3.4, saat 
10.49 Seferihisar açık
ları 3.3, saat 10.54 
Kuşadası Körfezi Ege 
Denizi 3.0, saat 11.00 
Seferihisar açıkları 
Ege Denizi 3.7 ve 3.9, 
saat 11.28 Seferihisar 
açıkları Ege Denizi 4.5, 
saat 11.34 Ege Denizi

4.7, saat 11.39 
Seferihisar açıkları 
Ege Denizi 3.2 ve 3.2, 
saat 11.50 Urla 
Uzunkuyu 3.5, saat 
12.25 Seferihisar 2.7, 
saat 12.37 Seferihisar 
açıkları Ege Denizi 2.9, 
saat 12.46 Urla 
Uzunkuyu 5.9, saat 
12.55 Seferihisar açık
ları Ege Denizi 5.6, 
saat 12.58 Ege Denizi 
3.7, saat 13.06 
Seferihisar açıklan 
Ege Denizi 3.1, saat .
13.07 Seferihisar açık
ları Ege Denizi 4.1, 
saat 13.10 Seferihisar 
açıkları Ege Denizi 3.4 
büyüklüğünde." 
İZMİR'DE EĞİTİME 
BİR GÜN ARA 
VERİLDİ
İzmir'de saat 08.45'de 
meydana gelen ve 
merkez üsşü Ege 
Denizi olan 5.7 büyük
lüğündeki deprem 
nedeniyle okulların bir 
gün süreyle tatil 
edildiği bildirildi. 
İzmir Valiliği'nden 
yapılan açıklamada, 
ilk ve orta dereceli 
okullarda eğitim ve 

öğretime ara verildiği 
belirtildi. Okulların 
yarın normal eğitime 
devam edeceği öğre
nildi.
DEPREMLERDE 6 KİŞİ 
YARALANDI 
İzmir'in Seferihisar 
İlçesi açıklarında saat 
12.45'te meydana 
gelen 5.9 büyüklüğün
deki depremde 
paniğe kapılarak 
yüksekten atlayan ve 
düşen 
6 kişi hastanelerde 
tedavi altına alındı. 
İzmir Valiliği Kriz 
Merkezi'nden yapılan 
açıklamada ikinci 
depremde İzmir'de 
can kaybı 
yaşanmadığı, Urla 
ve Bornova ilçelerinde 
paniğe kapılarak 
yüksekten atlayan ve 
düşen 6 kişinin ise 
hastanelerde tedavi 
altına alındığı 
bildirildi.
Diğer yandan bazı 
vatandaşlar telefonla 
akrabalarını ararken, 
bazılarının da 
gözyaşlarına hakim 
olamadığı gözlendi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus DOĞ^LGAZ 
mi
KAZAN 

<ICienU^> KALORİFER TESİSATI

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIM
YETKİLİBAYİİ 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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Bulgaristan’da ‘Temiz 
eller’ operasyonu

Bulgaristan'da İçişleri Bakanlığı, başta Avrupa Birliği olmak üzere 
uluslararası gözlemciler tarafından ülkenin en önemli sorunu 

olarak gösterilen mafya grupları, rüşvet ve yolsuzluk olaylarına 
karşı temiz eller operasyonu başlattı.

Yeni AB üyelerine 645 milyon avro

İçişleri Bakanlığı'nın 
yeni Genel Sekreteri 
General İliya İliev, 
temiz eller operas 
yonu çerçevesinde 
mafya bağlantılı 
şirketler için 
geniş çaplı bir 
araştırma yapıla
cağını ve bu 
şirketlerin tüm 
faaliyetlerinin en ince 
ayrıntısına kadar 
denetleneceğini açık
ladı. Bulgaristan'daki 
büyük mafya grup 
larının sayısının bir 
elin parmakları kadar 
olduğunu ifade 
eden İliev, "Bizim 
amacımız yeraltı 
dünyasını, gelirlerini 
yok ederek çökert
mektir. Temiz eller 
operasyonunu 
yaparken, 
gizliliğe ve bu 
örgütlere bilgi 
sızdırılmamasına 
dikkat edeceğiz" 
dedi.

İşte Merkel’in Bakanları
Alman Hıristiyan 
Demokrat Birlik 
Partisi (CDU) Genel 
Başkanı Angela 
Merkel, Sosyal 
Demokrat Parti 
(SPD)ile oluşturulması 
beklenen yeni koalis 
yon hükümetinde par
tisinden bakan olacak 
kişileri açıkladı.
Merkel, başkent 
Berlin'de SPD ile 
koalisyon 
görüşmelerine 
başlamadan önce 
yaptığı açıklamada, 
Birlik partilerinin 
(CDU/CSU) 
Federal Meclis Grubu 
Başkan Yardımcısı 
olan VVolfgang 
Schaeuble'nin 
İçişleri Bakam (CDU), 
Ursula von der 
Leyen’in (CDU). 
Aile Bakanı,

Açıklamasında mafya 
grupları arasındaki 
hesaplaşma 
yüzünden işlenen 
cinayetlere de deği
nen İliev, bu cinayet
lerin arkasında uyuş
turucu kaçakçılığı 
olaylarının yattığını 
ileri sürdü. İliev, 
öldürülen mafya 
üyelerinin büyük bir 
bölümünün uyuştu
rucu kaçakçılığıyla 
bağlantılarının 
olduğunu bildirdi. 
İliev, parlamentoda 
geçen hafta kabul

Anette Schavan'ın 
(CDU) Eğitim Bakanı, 
Franz Josef 
Jung'un (CDU) 
Savunma Bakanı, 
Horst Seehofer'in de 
(CSU) Tüketicileri 
Koruma ve 
Tarım Bakanı ola
cağını söyledi.
Merkel, Thomas de 
Maiziere'nin de 
Başbakanlıkta 
kültürden sorumlu' 
Devlet Bakanı olarak 
görev yapacağını 
kaydetti.
Hıristiyan Sosyal Parti 
(CSU) Genel Başkanı 

edilen ve 6 ay sonra 
yürürlüğe girecek 
yeni ceza yasasının 
da mafya ve örgütlü 
suçlarla mücadelede 
devlete büyük 
avantajlar sağlaya
cağını söyledi. 
Bulgaristan'da özel
likle son 5 yıl içinde 
şirketleşerek legal 
görünüm kazanmak 
isteyen mafya gru
pları turizm, eğlence, 
kumar, sigortacılık ve 
finans sektörlerinde 
monopol oluştur
maya çalışıyor.

ve Bavyera Eyaleti 
Başbakanı Edmund 
Stoiber'in Federal 
Ekonomi ve Teknoloji 
Bakanı olarak görev 
yapacağı daha önce 
açıklanmıştı. SPD, 
yeni koalisyon 
hükümetinde yer ala
cak olan 8 bakanını 
daha önce tanıtmıştı. 
Merkel ve Stoiber, 
dün TSİ 18.00'de, 
aralarında Başbakan 
Gerhard Schröder'in 
de bulunduğu SPD 
yöneticileriyle koalis 
yon görüşmelerine 
başlayacak.

Avrupa Birliği üyesi 
olmayan İsviçre, 
sosyal ve ekonomik 
farkların giderilmesi 
için AB'nin yeni 
üyelerine toplam 645 
milyon avro yardım 
yapacak.
İsviçre Dışişleri 
Bakanı Micheline 
Calmy-Rey, Macar 
dengi Ferenc 
Somogyi ile 
Macaristan'ın 
başkenti 
Budapeşte'de 
görüşmesinden 
söhr'a yaptığı açıkla
mada, bu katkının 
amacının, AB'nin 
eski üyeleriyle yeni

‘Krizden dini
baskı sorumludur’

Rusya'nın 
Kabartay-Balkar 
Cumhuriyeti'ne yeni 
atanan lider Arşen 
Kanokov, yerel 
başkent Nalçik'te 
geçen hafta yaşanan 
krizden kısmen 'dini 
baskı'nın sorumlu 
olduğunu belirterek, 
bunup çözüm 
olmadığını ve 
Müslümanlara el 
uzatacaklarını 
söyledi.
Kanokov, Rusya’da 
yayımlanan 
Kommersant gazete
sine yaptığı açıklama
da, "Bu problemleri 
sadece yasaklama 
yoluyla çözemezsiniz. 
Kanun uygulayıcı 
organlar gerçekten 
aşırıya gidiyor.. 
Camileri kapatmanın

. BURSA HAKİMİYET VE
1 KENT GAZETELERİNE
| İLAN ve REKLAM ALINIR
■ KÖRFEZ REKLAM

TEL : (0.224) 513 96 83

üyeleri arasında 
sosyal ve ekonomik 
farklılıkları azaltmak 
olduğunu söyledi. 
Macaristan'ın, gele
cek yıl dağıtılmaya 
başlanacak yardım 
çerçevesinde 83,8 
milyon avro alacağı 

doğru olmadığını 
düşünüyorum" dedi. 
Nalçik'te tek kalan ve 
hükümet tarafından 
kontrol edilen camiye 
işaret eden Kanokov, 
"Camileri kapatıp 
insanları sadece bir 
yere tıkamazsınız. 
İbadet etmelerini 
engellemek, onları 
kontrol etmenin daha

belirtildi.
İsviçre, geçen ay 
yapılan referandumla 
çoğu eski komünist 
ülkelerden oluşan 
10 yeni AB üyesinin 
İsviçre'de seyahat ve 
çalışma özgürlüğünü 
kabul etmişti.

zor olduğu bodrum
lara ya da gizli yer
lere gitmek zorunda 
bırakmak, durumun ■■ 
daha da kötüye 
gitmesine neden oluı 
Bu konuda kesin bir I 
yanlışlık yapıla 
geldiğini düşünüyo
rum. Biz bu durumu I 
düzelteceğiz" diye I 
konuştu.
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‘Henüz dişimi göstermedim’
Performansıyla alkış 
toplayan Anelka, 
henüz yüzde 60 
kapasiteyle oynadığını 
ifade ederek, daha da 
iyi olacağını söyledi. 
Milan maçından bu 
yana ortaya koyduğu 
futbolla rakiplerin 
korkulu rüyası 
olurken, taraflı 
tarafsız herkesin 
büyük beğenisini 
kazanan Nicolas 
Anelka’dan iddialı 
sözler. 3 kez penaltı 
yaptıran Fransız yıldız, 
yüzde 60 kapasiteyle 
oynadığını dile 
getirerek, “Şu anda 
sadece dudaklarım 
görünüyor. Dişlerimi 
henüz göstermedim.

Herkes beni izlemeye 
devam etsin. İlerleyen 
haftalarda neler 
yapabileceğimi 
göstereceğim” diye 
konuştu.
‘Herkesin payı 
bulunuyor’ 
Taraftarın takıma 
müthiş bir destek 
verdiğini vurgulayan 
Nicolas Anelka, şun
ları söyledi: “Bizi 
bağırlarına basıyorlar. 
Gittiğim her yerde çok 
iyi karşılanıyorum. 
Ben de onlara sahada 
en iyi şekilde karşılık 
vermeye çalışıyorum. 
Ancak şunu özellikle 
belirtmeliyim, sahada 
sadece ben yokum. 
Biz bir ekibiz ve hep

birlikte mücadele 
ediyoruz. Elde edilen 
başarılarda herkesin

payı yar. Şimdi sıra, 
Schalke karşısında 
başarılı olmaya geldi.”

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Gemlik - Burgaz 
14-16

lıza çamlıbay 
istifa etti

Beşiktaş'ın kendi sahasında Kayserispor 
ile 0-0 berabere kalmasından sonra Rıza Çalım* 

bay teknik direktörlük görevinden istifa etti.
Çalımbay'ın alternatifi hazır.

Rıza Çahmbay, 
Beşiktaş’ın Ümraniye 
Tesisleri'nde toplantı 
halinde olduğu 
yöneticilere 
istifasını verdi.
Beşiktaş'ın kendi 
sahasında 
Kayserispor'la 0-0 
berabere kalması ve 
Beşiktaş eski Teknik 
Direktörü Gordon 
Milne'nin kulübe 
getirilmesinin Çahm- 
bay'ın istifasında

etkili olduğu 
belirtiliyor.
Beşiktaş taraftarı 
dünkü Kayserispor 
maçında zaman 
zaman futbolcuların 
aleyhine tezahürat 
yapmıştı. Taraftarlar, 
bir rakip futbolcunun 
sakatlanması üzerine 
topu dışarı atan 
Tümer'e "Tümer milli 
takıma" diye 
bağırmıştı.
Beşiktaş bu sezon

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

Rıza Çalımbay yöneti
minde Süper Lig’de 
üç galibiyet, üç 
mağlubiyet ve üç 
beraberlik aldı.
Lige şampiyonluk 
parolasıyla başlayan 
Beşiktaş ilk dokuz 
haftada 12 puan 
toplayarak yedinci 
sırada yer aldı.
Rıza Çalımbay 
kimdir?
Rıza Çalımbay 
1963 yılında 
İstanbul’da doğdu. 
Beşiktaş alt yapısında 
futbola başlayan ve 
16 yıl aralıksız 
Beşiktaş A takımında 
olmak üzere 20 yıl

siyah-beyazh 
formayı giydi. 
Beşiktaş’ın kaptan
lığını da yapan Rıza 
Çalımbay, bir dönem 
Milli Takım’ın da 
değişmez oyuncuları 
arasında yer aldı. 
1996’da futbolu 
bırakan Rıza 
Çalımbay daha sonra 
Milli Takım’da yardım
cı antrenörlük 
görevini üstlendi. 
Rıza Çalımbay, 
Beşiktaş teknik 
direktörlüğüne 
getirilmeden önce 
Ankaragücü, Çaykur 
Rizespor takımlarını 
çalıştırdı.
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Her iki takımda galibiyet ve golle tanış
mamıştı. Gemlikspor ooynadığı maçlarda 
kalesinde 10 gol görmüş, Burgazspor ise 11 
gole karşılık hiç gol atamamışlardı.

İşte sondan birinci ile ikinci olanların 
maçı hırslı ve istekli oynanırken, 
Gemlikspor’un daha istekli daha hırslı 
olduğunu gördük.

Gemliksporda sol çizgide oynayan 11 
nolu Selçuk aldığı toplarla Burgazspor’un 
sağ bekini her seferinde geçti top ayağında 
iken kendine fazla güvenmeden bazı top 
kaptırmaları oldu.

Oyunun 15 nci dakikayı gösterirken 6 sırt 
nolu Tansu golü geldi.

Gemlikspor maçın sonunda ilk golüyle 
tanıştı.

Sağlı sollu Gemlikspor atanlarında atılan 
şut birinci ve İkincisinde direğe çarparak 
kurtuldu.

Top dışarı çıkarken geri çıkartılan top 
ikinci defa Gemlikspor’un hanesine gol 
olarak yazıldı.

Bu golü 50 nci dakikada Arif attı.
Burgazspor’un bir atanında top Gemlik 

ceza sahası içinde rahat bir topla buluşan 
kaleci topu yerden almak için oyalandı. ;

Burgazh sporcu kaleciye normal presi 
yapınca kaleci topu eline alıp pres yapar 
Burgazhya hiç yokken tekme altınca 
hakemin haklı olarak kırmızı kart göstererek 
dışarı çıkmasını istedi ve öyle de oldu.

Gemlikspor güzel futbolunu devam 
ettirirken oynadığı müddetçe iyi olan sol 
açık Tansu hocası tarafından dışarı alındı.

Gemlikspor Arifin golüyle skoru üçe 
çıkardı.

Burgaz takımındaki 7 sırt nolu futbolcu 
her iki takımın en iyisiydi.

Ortada sağda solda oynanan . bütün 
toplarda hem bu futbolcu vardı.

Ne yazık ki bu kadar çalışması takımı için 
pek fayda sağlamadı.

Gemlikspor her topa pres yaparak sahip 
oluyordu işte böyle presle mücadele edilirse 
takım takım olarak ayakta kalır.

Kaleci için şöyle seslenmek isterim. 
Yaptığım hata sana en azından iki haftaya 
maloldu. Eğer hakemin yazacağı rapor fazla 
olmazsa iyi olursa iki haftayı da geçer.

Minik futbolcuların maçlarındaki hakem
lerin şu ana kadar en iyisi bu maçı yöneten 
hakemdi.

Fazla hata yapmamakla ne var ki uzat
malar da bittikten sonra neden beş dakika 
fazla oynattı.

Bu maçların oyun süresi kırk dakikadan 
iki devre oynatılıyor.

Gemlikspor bundan sonra oynayacağı 
oyunlarda daha dikkatli olursa gol ve goller
le buluşur.

ZEYTİNSPOR
Voleybolda Orhangazi Kapalı Spor 

Salonu’nda oynanan maçta Çoşkunöz’ü 2-1 
yendi.

Futbolda İznik’te oynanan maçta 
İznikspor’u 7-2 yenilgiyle sonuçlandı.

Geçen hafta üç oyuncusunun ceza 
alması iyi futbol oynayan Zeytinspor’un bu 
maçtaki sonu bu genç sporcuların dikkatli 
olmasını belirtmek isterim.
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Çocuğa ödül ve ceza yöntemleri
Cumhuriyet 
Üniversitesi (CÜ) 
Psikoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Ahmet 
Alpan, anne-baba- 
çocuk iletişiminde 
ödül ve cezanın 
çok önemli olduğunu 
belirterek, "Çocuk 
hem ödülü hem 
cezayı niçin 
aldığını bilmelidir. 
Bildiği zaman ödül 
ve ceza 
mekanizması 
etkili bir şekilde 

uygulanabilir" dedi, 
Yrd. Doç. Dr. Alpan, 
ödülün istenilen bir 
davranışı ortaya 
çıkarma olasılığını 
arttırdığını, cezanın 
ise istenmeyen 
davranışın ortamdan 
çekilmesini 
sağladığını belirterek, 
ebeveynlerin ödül 
ve ceza mekaniz
masının uygulan
masını kesinlikle 
iyi bilmeleri gerektiği
ni söyledi.
Anne, baba ve

çocuk arasındaki 
iletişimi yön
lendiren temel nok
tanın çocuğa ne 
zaman ödül ne 
zaman da ceza ver
ilmesi gerektiğinin 
bilinmesi olduğunu 
ifade eden 
Alpan, "Çocuk çok 
küçük yaşlardan 
itibaren olumlu bir 
hareket yaptığı 
zaman ödül- 
lendirilmelidir.
Çocukla iletişimde 

ödül mekanizmasını 
kullanırken, ödülün 
miktarını, yerini ve 
zamanını iyi ayarla
mak gerekmektedir" 
diye konuştu. 
Manevi ödülün 
maddi ödül kadar 
hatta ondan daha 
fazla etkili olduğunu 
dile getiren 
Alpan, şöyle dedi: 
"Sürekli maddi 
ödüller kullanılırsa 
bunun önemli bir 
mahsuru ortaya 
çıkabilecektir. 
Örneğin çocuk her

olumlu davranışından 
sonra maddi bir 
ödülle ödül
lendirilirse, zamanla 
yalnızca ödüle ulaş
mak için çalışacaktır. 
Ödül verilmediği 
zaman ise istenilen 
davranışı yapmaya
caktır. Bu yüzden 
zaman zaman 
maddi ödülün 
yanında, 
yaptığı işin kendi 
sorumluluğu olduğu 
anlatılmalı ve çocuğa 
sorumluluklarının 
yerine getirilmesi 
gerektiği vurgulan
malıdır." Ödülün 
anne-babanın vere
bilecekleri miktarı 
aşacak derecede 

abartılmaması 
gerektiğini de 
kaydeden Alpan, 
"Eğer yapacağı 
herhangi bir 
davranışın sonucun
da çocuğa bir ödül 
vaat edilmişse bu 
kesinlikle yerine 
getirilmelidir.
Yerine getirilemeye
cek kadar büyüklükte 
vaat edilen bir 
ödül verilmediği 
zaman çocukta 
ebeveynlerine karşı 
güvensizlik duygusu 
geliştirecektir" diye 
konuştu. | 
Çocuğun her 
davranışının 
ödüllendirilmemesi 
gerektiğini kaydeden

Alpan,"Eğer çocuk 
her istediğini farklı 
yollarla elde 
etmeyi öğrenirse 
isteklerinin sonu 
gelmeyecektir. Bu 
yüzden çok küçük 
yaşlardan itibaren 
çocuklar, elde ede
meyecekleri 
şeylerin de olduğunu 
öğrenmeleri 
gerekmektedir" dedi. 
"VERDİĞİNİZ ÖDÜL 
VE CEZANIN 
NEDENİNİ 
AÇIKLAYIN" 
Cezanın da aynı 
ödülde olduğu gibi 
yeri, zamanı ve 
miktarı iyi belir
lenerek kullanılması 
gerektiğini 
vurgulayan Alpan, 
"Psikolojide 
kesinlikle fiziksel 
cezaya yer yoktur. 
Ceza genel olarak 
mahrum bırakma 
şeklinde verilmelidir. 
Örneğin, 'dersini 
çalışmazsan 
televizyon izlemene 
izin vermem', 'odanı 

toplamazsan 
arkadaşlarınla 
oynamaya gide
mezsin' gibi" diye 
konuştu.
Ödülde olduğu gibi 
yapılamayacak 
cezanın da 
verilmemesini ve 
cezanın nedeninin 
de mutlaka 
çocuğa 
açıklanmasını 
isteyen Alpan, 
şunları kaydetti: 
"Yani cezada ve 
ödülde mutlaka bir 
geri bildirim olması 
gerekiyor.
Çocuk hem ödülü 
hem cezayı niçin 
aldığını bilmelidir. 
Bildiği zaman ödül 
ve ceza mekanizması j 
etkili bir şekilde 
uygulanabilir.
Sürekli olarak açık- 1 
layıcı olmalı. Yani 
sana ben şu cezayı 
veya ödülü 
veriyorum. Çünkü 
sen şu davranışta 
bulundun ve bunu 
hak ettin gibi."

Peynirli Enginar 
Dolması
Malzemeler (2 kişilik) 
4 adet küçük 
konserve enginar 
Dereotu 
1 demet maydanoz 
100 gr karides veya 
kıyılmış pastırma 
1 çorba kaşığı 
margarin

100 gr taze kaşar 
Toz, kırmızıbiber 
YAPILIŞI 
Enginarları kayna
makta olan suda 
10 dakika haşlayın. 
Suyunu süzüp 
kenarlarına fırça ile 
margarin sürün. 
Maydanozu kıyın. 
Enginarları kıyılmış 
maydanozun içinde 
yuvarlayarak 
kenarlarını bulayın. 
Altı yağlanmış fırın 
kabının içine oturtun.

Karidesleri 
enginar 
çanaklarının 
içine 
bölüştürün. 
Her bir engi
nara bir çay 
kaşığı mar
garin koyun. 
Deretonu temi
zleyin kıyın, 
arideslerin 
üzerine dereo
tu ve rendelenmiş 
peyniri yerleştirin. 
Biraz kırmızıbiber

serpip, önceden 
200 derece ısıtılmış 
fırında 10 dakika 
pişirin.

ŞİİR KÖŞESİ Celal BAY

Belki

Çikolata Rüyası 
Malzemeler 
(2 kişilik) 
125 gr çikolata 
30 gr margarin 
1 adet yumurta 
5 gr un (1 tatlı kaşığı) 
15 gr tozşeker 
1 çay kaşığı portakal 
kabuğu rendesi 
100 gr. frambuaz 
1 tepeleme çorba 
kaşığı pudraşeker 
YAPILIŞI

Kalıplarınıza fırça ile 
yağ sürünü ve ince 
bir tabaka un serpin. 
Margarini iyice ısıtın, 
ateşten alın ve çiko- 
latıyı içine atıp eritin.
Yumurtanın sarısı, 
portakal kabuğu ren
desi ve unu ekleyin.
Yumurta akını çır
parak kar haline 
getirin, tozşekeri 
yavaş yavaş ekley
erek çırpmaya devam

edin. Bıçakla 
kesilecek kadar 
katılaşan yumurta 
akını fazla 
karıştırmadan 
çikolatalı karışı
ma ekleyin.
Bekletmeden önce
den 200 derece 
ısıtılmış fırında 10-15 
dakika pişirin. Bu 
arada frambuazları 
mutfak robotunda 
pudraşeker ile püre

yapın. Servis tabak
larını önce frambuaz 
lı sos üzerine de 
çikolatıh tatlınızı ters 
çevirerek koyun.
Krem şanti ve nane 
ile süsleyerek servis 
yapın.

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

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan

Caddesi 9nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahihinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te/ : 513 96 83
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Kalbinizin iyiliği için
egzersiz yapın

Kalp Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Levent 
Saraç, "Düzenli 
egzersiz, kalp ve 
akciğer fonksiyon
larını arttırır, kalbin 
daha verimli çalış
masına olanak 
sağlar" dedi. 
Hareketsiz 
yaşamın kalp 
hastalığına zemin 
hazırlayacağının 
altını çizen Dr. 
Levent Saraç, 
"Egzersiz yap
mayanlarla, masa 
başı çalışanlarının 
kalp krizi geçirme 
riskleri yüksektir. 
Hareketsizlik kalp 
hastalıklarında 
önemli sorunlar 
yaratabilir. Kalp 
sağlığı için düzenli 
aralıklarla hareket 
etmek gerekir. 
Çünkü egzersiz 
vücuttan fazla 
kaloriyi atar ve iyi 
kolesterol düzeyini 
artırır" diye konuştu. 
Aşırı kilonun kalp 
hastalıklarına 
davetiye çıkara
cağını ifade eden Dr. 
Levent Saraç, "Kötü 
ve sağlıksız beslen
me beraberinde

fazla kiloları getirir. 
Aşırı kilo almamak 
için öncelikle 
beslenmeye özen 
göstermeli ve 
düzenli yürüyüş ve 
egzersiz programları 
uygulanmalıdır" 
önerisinde bulundu. 
Dr. Saraç, egzersize 
başlamadan önce 
mutlaka doktor kon
trolünden geçmek 
gerektiğini hatır
latarak, "İster sağlık
lı olsun ister her
hangi bir hastalığı 
olsun kişinin egzer
size başlamadan 
önce mutlaka dok
toruna danışmahdır. 
Çünkü kimi hasta
larda egzersiz dozu 
iyi ayarlanmadığı 
takdirde ciddi 
sorunlar yarata
bilmekte, çok ender 
de olsa bu yüzden 

kimi hastalar 
yaşamsal tehlike 
atlatabilmekte" dedi. 
Egzersizde yaşın 
önemli olmadığını 
belirten Saraç, 
"Egzersiz her yaşta 
yapılabilir. Ancak 30 
yaşın üzerindekiler 
egzersiz programı 
oluşturmadan önce 
doktor kontrolünden 
geçmeliler. Doktor 
tarafından efor testi, 
kan testi yapılır kan
sızlık olayı ve koles
terol düzeyi ölçülür 
ve tüm bu verilerin 
sonuçlarına daya
narak kişinin ne tür 
sporlar yapabileceği 
ortaya çıkarılır" 
diye konuştu. 
Uzman Dr.
Levent Saraç, 
çocukluğundan bu 
yana düzenli egzer
siz yapanların kalp 

hastalıklarına 
yakalanma riskinin 
düşük olduğuna 
değinerek, şu 
tavsiyelerde bulun
du:

Egzersiz, hafif bir 
yemekten yaklaşık 
1-2 saat sonra 
yapılmalıdır.
- Eğer egzersiz . 
açık havada 
yapılıyorsa hava 
sıcaklığına dikkat 
etmek gerekir.
- Çok soğuk ve 
çok sıcak havalarda 
egzersiz 
yapılmamalıdır.
- Kalp hastaları 
için haftanın 5 
günü 
45 dakikalık 
tempolu yürüyüş 
çok yararlıdır.
- Kalp hastaları, 
düz yolda, imkanı 
olanlar yürüme 
bandında hızı ve 
süreyi izleyerek, 
gücünün yettiği 
oranda 
egzersiz yapmalı. 
- Kişi egzersiz 
yaparken bir 
rahatsızlık hissine 
kapılıyorsa derhal 
yürümeyi kesme- 
lidir."

Sanat 
konuşmak 
tansiyona 
iyi geliyor

İsveç'te yapılan bir 
araştırma, sanat 
üzerine konuşmak, 
sanat eserlerini 
seyretmek ve sanat
la ilgili düşünmenin 
yüksek tansiyona 
ve sindirime iyi 
geldiğini ortaya 
çıkardı.
Stockholm'deki 
Ersta Sköndal 
Üniversitesinden 
Britt-Maj VVikström 
adlı bir 
araştırmacı, dört ay 
boyunca 80’li 
yaşlarını süren 20 
kadını sanat eserleri

ABONE OLDUNUZ MU?

□öGSS AB0NE 0LUN 
OKUYUN OKUTUN

hakkında konuş
maları için haftada 
bir kez bir araya 
getirdi.
VVikström yaptığı 
açıklamada, 
"Sonuç olumlu 
oldu. Davranışları 
gittikçe daha 
olumlu hale 
geldi, daha yaratıcı 
oldular, atardamar 
basınçları iyi yöne 
doğru seyretti ve 
daha az 
(bağırsakları 
yumuşatıcı) laksatif 
ilaç kullanmaya 
başladılar” dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

513
513
512

514
513

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

12
20

35

HASTANELER

12

49

Devlet Hastanesi 513 92 00

TEK Anza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
51310 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

544 
(212)516 
(226) 811

256 77 84

İDO imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513

30 60
12 12
13 23

23 94

VAPUR - FERİBOT

SSK Hastanesi 
Mer.Sağ.Ocağı

513 23 29
513 10 68

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
Su işlet, 
itfaiye

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 - 115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111 
Yalnız 185

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 5İ3 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 5131^25

NÖBETÇİ ECZANE
18 Ekim 2005 Salı 
ENGİN ECZANESİ 

Tel: 0.22451337 16

GÜNLÜK SİYASİ GAZE TE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2264 

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

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

İstiklal Cad. Bora Sök. 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 Şok., No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri VePıüıir günleri ynUnlarima/)-



P*  - - - - ।
IB s.,.------ ,----------------QaES----------------------- --—

Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE
KRMPRNVR 

«AMAZANAVIBOVUNCflAKARYIIKITni%İİNDİIIİM 
Süper Benzin ^8 2.63 YTLJ

Kurşunsuz Benzin 2^1 2.66 YTL
(95 Oktan)
Motorin X° 2.06 YTL j

NOT: Kampanyamız ev ve iş yerlej 
motorin servisinde de geçerlidiıj

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii ■ GEMLİK TEL: (0.224) 513 10 79 
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri .P.O. istasyon -KUMLA TEL: (0.224)5380386 i 
İSTASYON2 '.Limaniçi s| -GEMLİK TEL:(0.224)513667M



*Ev sahibi kiracı tartışması kavgaya cl<tŞrlıpgCİr><?a kam aktı

Bir günlük kiracı ev sahibini vurdu
Bursa'da yeni taşman kiracısının yanına giden ev sahibi kontrat imzalamak istedi. Ev sahibi ile kiracı tartış
maya başladı. Ev sahibi evine yeni taşman kiracısı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Haberi sayfa 6’da

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

Kayıt dışı cep telefonu kullanıcılarına, 
GSM operatörleri aracılığıyla 15 gün 
içinde 2 defa kayıt yaptırmaları için 
uyarıda bulunulacak. Haberi sayfa 8’de
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M 07.11 M2.56 15.56 18.28 19.46

Karşı yola geçen özel araçta sürücü öldü, yanındaki şahıs ağır yaralandı.

Asın hız can aldı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Trafik kazaları
Dün sabah erken saatlerde çalan telefonda

ki ses, Seyfettin’e aitti.
“Kadri çabuk gel, Orhangazi yolunda trafik 

kazası var’’ diyordu Seyfettin.
Gemlik’e inip, Seyfettin ile kaza yerine git

tiğimizde yine ilginç bir kaza ile karşılaştık.
Meslek yaşamımda çok kaza gördüm. 
Unutamadığım kazalar o kadar çok ki. 
Kiminde yanan insanların fotoğraflarını çek

tik, kiminde yaralıları kurtarmak için çabaladık, 
kiminde ölenlerin parçalanmış cesetlerini 
çuvallara dolduruluşunu gözledik.

Orhangaz Gemlik yolu ile Encürücük Kurtul 
arası şeytan üçgeni gibidir.

Kazaların büyük çoğunluğu bu bölgelerde 
olur.

Dün meydana gelen kaza da meslek yaşan
tımda gördüğüm ilginç kazalardan biriydi.

Gemlik’e doğru gelen özel bir araç, büyük 
ihtimal hız veya uyku sonucu, Gemlik 
Orhangazi yoluna geçerek, yolda giden bir pa 
nelvanın sol tarafına çarptıktan sonra 300 metre 
uzaklıkta zeytin satıcılarının bulunduğu kulü
belere doğru giderek, tümsekte parçalanmış.

Bu olay sonrası ikinci bir kaza daha yaşam 
yor. Bu kez boş bir TIR, Gemlik yönüne 
giderken, aynı şekilde karşı yola uçarak, yol 
kenarında duran yepyeni bir Mercedes damper
li kamyona çarpmış..

Tesadüf eseri bu kazalarda bir kişi öldü. Ağır 
bir de yaralı var.
t Türkiye’de Irak savaşında ölenlerden çok 
insanımız yollarda can veriyor.

Bunun başlıca nedeni ekmek satar gibi 
ehliyet verilişidir.

Tabii yolların durumu ve kurallara uymama 
da var.

Bu gidiş ne zaman son bulacak dersiniz?

Orhangazi yönünden Gemlik’e doğru gelmekte olan özel oto aşırı hız 
sonucu karşı yola geçip, önce bir panelvana, daha sonra tümseğe 
çarparak devrildi. Bu arada, Gemlik yönüne gitmekte olan bir TIR’da 
öndeki araca çarpmamak için direksiyonu kırınca, karşı yola geçip, 
yol kenarında duran damperli kamyona girince trafik felç oldu. 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Satıyorum.. .satıyorum.. .sattım..
Evet öyle bir ülke ki, iktidarı ellerinde bulun* 

duranlar kendilerini ülkeyi pazarlamaya da muk- 
tedir sayıyorlar.

Yazıyorduk, çiziyorduk da kimse inanmıyor
du..

Ama bizzat iktidarın başının ağzından 
dökülüverdi sözler.

Ne dedi :
“Ülkeyi pazarlamak benim işim.”
Daha açık, seçik ve net olarak nasıl söylenir 

ki..
Bu söylem devlet yönetimine bakışın somut 

bir göstergesi.
Üzerinde çok konuşulacak bir tavır.
Ne var ki;
Konuşanlar söylediklerini sadece kendileri 

dinliyor.
Diyen dediğiyle, yapan yaptığıyla kalıyor.
Oysa bu cumhuriyetin savcıları var.
Yargıçları var.
Savcılar Cumhuriyeti ve Cumhuriyetin 

kazanımlannı savunmakla yükümlüler.
Ne Cumhuriyetin, ne de Cumhuriyetin toprak

larının dillerde satılığa çıkarılmasına izin vermez 
ler..

Sahip çıkarlar.
Çıkmalıdırlar..
Ama ne oluyor?
Başsavcılar, Türkiye Cumhuriyeti Hukuk 

Fakültesinden mezun olan avukatların tümünü 
bir kefeye koyuyor ve hükmü kesiyor.

“Avukatlar PKK’hdır”
Sonra da aynı başsavcı Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Rektörü’nü yıllar önce yapılmış bir 
ihaleye fesat karıştırmakla suçluyor, delilleri 
karartacağı gerekçesiyle de tutuklatıyor.

Ohh ne ala memleket..
Et koktu., 
Tuz koktu.
Hukuka güven ne yazık ki zedeleniyor.
Bugün rektöre yarın bir başkasına..
Oysa hukuk herkese her zaman gerekli.
İktidarı ele geçirmek dünya durdukça iktidar

da olmak anlamına gelmiyor.
Tarihte örnek çok.
Örnek Hitler..
Örnek Mussolini..
Örnek Saddam..
Bu saydıklarımın tümü de kendilerini çok 

önemli güç olarak vehmediyorlardı.
Ancak onların başına gelenler yaptıkları gibi 

insanlık adına utanç verici..
Onur kırıcı..
Barış..
Hukuk..
Eğitim..
Her topluma gerekli..
Yönetenlerin de yönetilerin de en önemli 

yaşamsal gereksinimi..
Kesinlikle ve tartışmasız olarak şu kabul 

edilmeli ki;
İktidarı veren de toplum..
Alan da toplum.

K0rfez
■■■ GÜNLÜK SIVASI GAZETE flMB

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Ilıca Suyu’na ilgi artıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi’ndeki 
ana su hattında 
yaşanan arıza 
nedeniyle iki 
gün susuz kalan 
insanlar çareyi 
ılıca suyunda 
buldular.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi karşısında 
patlayan ana 
borunun arızasının 
iki gün sürmesi 
birçok kişiyi Ilıca 
suyuna yöneltti.
Uzun yıllardan 
buyana dışarıya 
akıtılan ve
vatandaşların 
bidonlarla taşıyarak 
evlerinde
içme suyu olarak 
kullandıkları
suyun sağlıklı 
olup olmadığı 
ise bilinmiyor. 
Çevrede yaşayan 
birçok kişinin

suyu Sağlık 
Ocağı’nda tahlil 
ettirdiklerini 
ancak içilebilir 
bulunmadığını 
belirtiyorlar.
Terme 
kaplıcalarının 
kurulduğundan 
bu yana sıcak

suyunu içmede 
kullananlar ise 
suyun içilebilir 
düzeyde 
mikropsuz 
olduğunu ileri 
sürüyorlar.
Akan suyun 
bulunduğu yerin 
pislik içinde

olmasını dahi 
göze alan 
vatandaşlar, 
"Bu görüntü 
belediyenin ayıbıdır, 
burayı temizleyip 
insanların hizmetine 
açılmasını 
istiyoruz" dediler.

Doğalgaz kollektörleri takılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Önümüzdeki Aralık 
ayında ilçenin bazı 
mahallelerine veril 
meye başlanacak 
olan Doğalgaz 
çalışmaları tüm 
hızıyla sürüyor. 
Sunğipek'ten dere 
boyu üzerinden 
Hürriyet Caddesi’ne 
gelen ve oradan 
Çukurbahçe üzerin 
den Kumla yolunu 
takip ederek Manas 
tır'a ulaşacak olan 
Doğalgaz için ana hat 
üzerinde bağlantı 
kollektörlerinin 
yapımına başlandı. 
Bağlanan kollektörler 
ile ana hattan belir

lenen yerlere Doğal arıza durumunda tüm lektörler kapatılarak
gaz verilecek ve olası hat değil sadece kol- arızalar giderilecek.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle iş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

GIDA MÜHENDİSİ ARANIYOR
ISO 9001-2000 belgesi alma aşamasında 

olan Yemek Üretim Şirketimize 
Gıda Mühendisi alınacaktır.

GOLDSTflR Mür. Küçük San. Sit Sos. Tes. 
YEMEK ÜRETİM ŞİRKETİ Tel: 524 84 17 GEMLİK ,
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Karşı yola geçen özel araçta sürücü öldü, yanındaki şahıs ağır yaralandı.

Aşırı hız can aidi
Orhangazi yönünden Gemlik’e doğru gelmekte olan özel oto aşırı hız sonucu karşı yola 
geçip, önce bir panelvana, daha sonra tümseğe çarparak devrildi. Bu arada, Gemlik 
yönüne gitmekte olan bir TIR’da öndeki araca çarpmamak için direksiyonu kırınca, 
karşı yola geçip, yol kenarında duran damperli kamyona girince trafik felç oldu.

Kadri GÜLER • 
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstanbul’dan Gemlik 
yönüne doğru gelmek
te olan 34 UL 2638 
plakalı özel araç, aşırı 
hız nedeniyle karşı 
yöne geçerek takla 
attı. Kazada araç 
sürücüsü Diyadin 
Ataş(31) olay yerinde 
ölürken, yanında 
bulunan Münir 
Topal(47) ise 
ağır yaralı olarak 
Bursa Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Olay dün 
saat 08.30. sıralarında 
Gemlik Orhangazi 
karayolunun 
5. kilometresinde 
meydana geldi. 
İstanbul yönünden 
Gemlik’e doğru giden 
Diyadin Ataş(31) 
yönetimindeki özel 
oto, aşırı hız 
sonucu karşı yola 
geçerek, Orhangazi 
yönüne gitmekte 
olan 45 K 8800 
plakalı transporter 
minibüse çarptı.
Ters yönde yaklaşık 
300 metre giden 
araç, yol kenarında 
bulunan perakende 
zeytin satan 

büfelerin yanında 
bir tümseye 
çarparak devrildi. 
Araçta bulunan 
sürücü Diyadin Ataş 
olay yerinde öldü. 
Yanında bulunan 
Yahya Oktay(47) 
başından ağır yaralı 
olarak Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Yaralı buradan 
Bursa Devlet 
Hastanesi’ne 
gönderildi. 
ZİNCİRLEME KAZA 
Kaza üzerine 
Gemlik Orhangazi 
yolu bir süre 
trafiğe kapanırken, 
araçlar kaza 
yakınlarda park 
ettiler. Bu arada, 
Orhangazi yönünden 
Gemlik’e doğru 
gelmekte olan 
Niyazi Erdoğan 
yönetimindeki 
11 AP 439 plakalı 
boş TIR, önüne ani bir 
başka aracın çıkması 
üzerine çarpamamak 
için direksiyon 
kırınca, karşı 
yola geçti.
Dorsesi çıkan 
kamyon, yol 
kenarında park

halindeki bulunan 
Yahya Aktaş’ın 
kullandığı mıcır 
yüklü 16 BNY 
94 plakalı 
damperli kamyona 
çarparak devrildi. 
Kamyonda ağır 
hasar meydana 
geldi.Olayla ilgili 
olarak soruşturma 
başlatıldı.

Tatvan doğumlu 
Diyadin Ataş’ın 

kullandığı özel oto 
dün sabah aşırı hız 

nedeniyle karşı yola 
geçerek, 45 K 8800 

plakalı araca 
çarptıktan sonra 
devrildi. Kazada 

araç sürücüsü 
hayatını kaybetti.
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GEMSİAD üyelerine iftar yemeği verdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Sanayici İş 
Adamları Derneği 
(GEMSİAD) Ramazan 
nedeniyle üyelerine 
iftar yemeği verdi.
Yemeğe katılan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'a 
Gemlik'e yaptıkları 
hizmet ve katkıların* 
dan dolayı teşekkür 
belgesi verildi.
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde verilen 
yemeğe Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı

Kemal Akıt ile 
GEMSİAD üyeleri 
katılırken Başkan 
Yüksel Bayrak, 
derneğin yaptığı 
faaliyetler hakkında 
bilgi verdi. Bayrak, 
dernek üyelerinin bil
gilenmesi ve iş 
bağlantıları kurma 
imkanı yaratmak için 
başta Amerika olmak 
üzere Güney Ameri 
ka, Fas, Ürdün, Ceza 
yir ve Arnavutluk'a 
geziler yaptıklarını 
belirterek, ”21-24 
Ekim tarihlerinde bu 
kez Çin'e gezi düzen
ledik. Ramazan ayın
da 300 kişiye hizmet 
verecek Ramazan

çadırı kurmak 
amacındaydık ancak 
bazı nedenlerle bu 
projeyi seneye bırak
tık ve Bosna'da 
bulunan iftar 
çadırına destek 
veriyoruz." dedi. 
İftar yemeğinin 
ardından Kaymakam 
Mehmet Baygül'e 
Dernek Başkanı 
Yüksel Bayrak,
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a eski 
başkanlardan Ahmet 
Avcı ve İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt'a yine eski 
başkanlardan 
Ekrem Akın teşekkür 
plaketi verdiler.

Teşekkür plaketini 
alan Kaymakam 
Baygül, Gemlik'e 
geleli henüz bir yıl 
olması nedeniyle 
aldığı plakete anlam 
veremediğini ifade 
ederek, "Yinede 
teşekkür ederim, 

demek ki bundan 
sonra oturmak yok, 
hizmet üreteceğiz" 
şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’ta 
her zaman 
GEMSİAD'a destek 
vereceğini

dile getirerek teşek 
kür etti. İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt'ta ilçe 
halkından gördükleri 
destekle en iyi 
hizmeti vermeye 
çalıştıklarını ifade 
ederek teşekkür etti.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
Büyüyen,, değişen ve gelişen organizasyon yapımız içinde, 
Gemlik İlçesinde yeni açılacak olan Mağazalarımızın 
çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere, sınırsız müşteri 
memnuniyetini benimsemiş, marketçilik sektöründe kariyer 
yapmak isteyen ekip arkadaşları arıyoruz.
ŞARKÜTERİ GÖREVLİSİ
• 2 yıl deneyimli,
• Ürün çeşitleri hakkında bilgi sahibi
• 30 yaşını aşmamış
• Bay, bayan

REYON GÖREVLİSİ
• 30 yaşını aşmamış
•Yetiştirilmek üzere
• Bay

KASA GÖREVLİSİ
• 25 yaşını aşmamış
• Lise mezunu
• Deneyimli, deneyimsiz bayan

KASAP
• En az 2 yıl tecrübeli
• Ürün çeşitleri hakkında bilgi sahibi
•Teşhir-Tanzim yapabilecek

KOZMETİK SATIŞ GÖREVLİSİ
•Tercihen konusunda tecrübeli
• Tanzim ve Teşhir yapabilecek
• 25 yaşını aşmamış
• Bayan

ŞÖFÖR
•Tercihen E sınıfı ehliyet sahibi
•Ticari Taşıt Kullanma Belgeli
• Diksiyonu Düzgün
• 30 yaşını aşmamış, bay

Başvuracak Adayların Gemlik İlçesinde İkamet Etmeleri şart olup, 
1 Adet Fotoğraf ile birlikte Hamidiye Mah. İstiklal Cad.No:18 
Gemlik / BURSA (Eski Demirler Market) adresinde form doldurmaları 
veya internet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir 
www.saypa.com.tr e-mail: insankaynaklari@saypa.com.tr

ŞAYPA İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

zevkini bizimle yaşayın..

vdİtrınıi’jmtlırilthAi^

Her çeşit balık ağları

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

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

Sakana Misina Ağları 
ip Ağ

* Fanya
Mantar, kurşun

* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
s Kürek
s Çapa

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

http://www.saypa.com.tr
mailto:insankaynaklari@saypa.com.tr
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Karsak Deresi temizleniyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İçinin batak haline 
geldiği Karsak 
Deresi’nde temizleme 
çalışması yapılıyor. 
Belediye ekipleri

tarafından başlatılan 
çalışmalarda dere 
yatağında oluşan 
batak kepçe ile 
kazınarak 
temizleniyor.
Dereye gelen suyun

kesilerek çarşı 
koluna verilmesiyle 
başlatılan 
çalışmalarda 
çevrede ağır 
batak kokusu 
hissedilmeye

başlandı.
Dere yatağının 
genişletilmesinden 
sonra oluşan 
bataklık temizlense 
de dereye gelen 
suda azalma olduğu

için kokunun yok 
olması beklenmiyor. 
Batak temizleme 
çalışmalarının 
şimdilik günü 
kurtarma bakımından 
yapıldığını dile

getiren çevre 
sakinleri derenin 
eski konumuna 
getirilmeden sorunun 
ortadan kalkacağına 
inanmadıklarını 
belirtiyorlar.

11 Eylül İlköğretim Okulu’nda 
çanta sorunu kalkacak

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in en 
kalabalık okullarından

BAV 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

Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

biri olan 11 Eylül 
İlköğretim 
Okulu'da birinci

sınıflarda çanta 
sistemini kaldıran 
sıralar kullanılmaya 

ı

başlandı. 
Henüz üç 
sınıfta başlatılan 
uygulama ile 
Okul Aile Birliği'nin 
üstlendiği 
iki sınıf ve 
Kaymakamlığın 
destek verdiği 
bir sınıfta 
öğrencilerin oturduğu 
sıralar dolaplı olarak 
kullanılıyor.
Birinci sınıflarda

başlatılan 
uygulama ile 
okula yeni başlayan 
küçük öğrencilerin 
çantalarında kitap 
taşımaları 
önlenmiş oluyor. 
Yeni müfredat ile 
derslerin ağırlıklı 
olarak okulda 
yapılması 
hedeflenirken 
küçük öğrenciler 
derslerini

okulda yapıp 
evlerine 
ağır çanta 
taşımayacaklar. 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu yönetimi 
ileriki aylarda 
Okul Aile 
Birliği’nin yaptığı 
desteklerle 
dolaplı sınıf 
sayısını artıracaklarını 
ifade ettiler.

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
Yalova’da Termal Barajı’nın 

altında 408 m2 arsa -
Çınarcık .Yalova 448.54 m2 arsa 

Termal Barajı’nda 407.77 m2 
arsa - Termal Girişinde 433.02 

m2 - Termal yolu Gülerce
Villalarının altı 9880 m2 arsa - 
Umurbey’de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına
400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 514 10 21
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Bursa'da yeni taşınan kiracısının yanına giden ev sahibi 
kontrat imzalamak istedi. Ev sahibi ile kiracı tartışmaya 

başladı. Ev sahibi evine yeni taşınan kiracısı 
tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Kağıt bilete son

Bursa'da bir ev 
sahibi, evine yeni 
taşınan kiracısı 
tarafından 
kurşunlandı.
Edinilen bilgiye göre, 
olay merkez 
Osmangazi İlçesi 
Yeşilova Mahallesi 
Tepe Sokak 8 
numarada meydana 
geldi. Erkan A. 
(26), bir gün önce 
Abdullah K.'ya 
(49) ait eve taşındı. 
Akşam saatlerinde 
yeni taşınan 
kiracısının yanına 
çıkan ev sahibi 
Abdullah K, kiracı 
ile kontrat imzalamak 
istedi. Bu esnada 
ev sahibi ile 
yeni kiracı 
arasında 
bilinmeyen-

bir nedenle 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
üzerine silahına 
sarılan kiracı Erkan 
A, ev sahibini 
kurşun yağmuruna 
tuttu. Sağ ve sol 
bacağına 3 kurşun 
isabet eden 
Abdullah K, olduğu 
yerde yığıldı. Olay 

yerine çağrılan 
112 ambulansı 
tarafından ilk müda
halesi yapılan ev 
sahibi, Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri, 
olayda kullanılan 
silahı incelemek 
üzere merkeze 
götürdü.

Olaydan sonra firar 
eden zanlı 
Erkan A. ise olaydan 
3 saat sonra polis 
ekipleri tarafından 
gözaltına alındı.
Yaralanan ev 
sahibinin hayati 
tehlikesinin 
bulunmadığı öğre
nilirken, polis olayla 
alakalı soruştur
masını sürdürüyor.

Özel halk otobüs
lerinde de kağıt bile
tle ve paralı yolcu 
taşımacılığı 22 Ekim 
Cumartesi günü 
sona eriyor.
Bursa'da toplu 
ulaşım entegrasyonu 
çerçevesinde özel 
halk otobüslerinde 
kağıt biletle ve paralı 
yolcu taşımacılığı 22 
Ekim Cumartesi 
günü sona eriyor. 
Burulaş Genel 
Müdürü Ali Kaya, 
457 özel halk oto
büsüne validatör 
cihazı takıldığını, sis
temin tamamen otur
masıyla 22 Ekim 
Cumartesi gününden 
itibaren kağıt biletle 
ve paralı yolcu 
taşımacılığının 
biteceğini söyledi. 
Uygulamanın vatan
daşları mağdur 
etmemesi amacıyla 8 
Kasım Sah gününe 
kadar özel halk oto
büslerinde muavin
lerin manyetik bilet 
satacaklarını belirten 
Kaya, "Özel halk oto
büslerinde manyetik 

bilet satışı 8 Kasım'a 
kadar yapılacak. 
Bu tarihten itibaren I 
vatandaşlarımız 
manyetik bilet ve 
BuKart'la yolculuk 
yapacaklar.
Vatandaşlarımız 
bütün toplu taşıma 
araçlarında geçecek 
olan manyetik 
biletleri satış 
noktalarımızdan, 
BuKart'ları ise 
BursaRay istasyon
larından temin ede
bilecekler" dedi. 
Kaya, kağıt bilet ve 
paralı taşıma uygula
masının kaldırıl
masıyla vatandaşlar
dan gelecek BuKart 
taleplerini karşılaya
bilecek stoklarının 
bulunduğunu da 
bildirdi. Kaya, ente
grasyonun geçiş 
sürecinde bazı sıkın
tılar yaşanabileceği
ni ancak 1-2 aylık 
geçiş döneminden 
sonra Bursa'da 
çağdaş toplu 
taşımacılığın hayata 
geçeceğini sözlerine 
ekledi. BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KRLEMLİK& KÜLLÜKLER& ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KRRAR VERMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YIU.IK TCCRÜBCMİZ İLC HİZMCTİNİZDCYİZ

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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II

lOFye kayıtlar bugün sına eriyor
2005 ÖSYS ile 
Açıköğ retim 
sistemine göre 
öğretim yapan İktisat, 
İşletme ve 
Açıköğretim 
Fakülteleri'ne 
(AÖF) yerleştirilen 
adaylarla 18 Mart-18 
Mayıs 2005 tarihleri 
arasında 5316 sayılı 
yasadan yararlanan
ların kayıt işlemleri, 
bugün sona eriyor. 
Adayların kayıtlarla 
ilgili başvuruları, 
3 Ekim 2005 tarihinde 
başlamıştı.
Bu tarihler arasında 
mazeretleri nedeniyle 
kayıt yaptıramayanlar, 
mazeretlerini 
kanıtlayan resmi bel
geyle 20-21 Ekim 2005 
tarihlerinde seçtiği 
Açıköğretim Fakültesi 
bürosuna bizzat 
başvurarak, kayıt yap
tırabilecek. Bu tarih
lerde mazereti hala 
devam edenler kayıt
larını, tam olarak 
hazırlanan kayıt 
belgeleriyle mazeret 
belgesini, büroya 
getiren yakınlannca 
yaptırabilecek.
21 Ekim 2005 tarihin

Yaz saati 
uygulaması 
sona eriyor

den sonra mazeret 
beyan ederek kayıt 
yaptırmak isteyenlerin 
başvuruları ise kabul 
edilmeyecek ve kayıt
ları yapılmayacak. 
Öte yandan, kayıtla 
ilgili belgeler ve kayıt 
kılavuzu adayların 
adreslerine postayla 
gönderilmeye 
başlandı. Gönderilen 
kayıt dosyası eline 
geçmeyen öğrenci 
adayları, 
10 Ekim 2005 tarihin
den itibaren 
kendilerine en yakın 
Açıköğretim Fakültesi 
bürosuna başvurarak

yedek kayıt dosyası 
almaları gerekiyor. 
Adaylar, hazırladıkları 
kayıt dosyasıyla 
birlikte, 03-19 Ekim 
2005 tarihleri arasında 
(Pazar günleri hariç) 
illerde bulunan 
Açıköğretim Fakültesi 
bürolarına bizzat 
başvurarak kayıt 
işlemlerini yaptıra- 
biliyor. Anadolu 
Üniversitesi 
Rektörlüğü, kayıt 
süresinin kesinlikle 
uzatılmayacağını 
açıkladı. Belirtilen 
tarihler arasında her 
ne sebeple olursa

olsun kaydını yaptır
mayan adaylar, 
fakülteye kayıt hakkını 
kaybedecekler ve 
herhangi bir hak 
iddia edemeyecekler. 
Postayla kayıt da 
yapılamayacak.
Kayıt belgelerini;
Anadolu Üniversite
sine, İktisat, İşletme, 
Açıköğretim 
Fakülteleri ve 
Açıköğretim büroları
na postayla gönderen 
adayların kayıtları da 
kesinlikle yapılmaya
cak ve belgelerinin 
kaybından üniversite 
sorumlu olmayacak.

İleri yaz saati uygu
laması Ekim ayı 
sonunda sona 
eriyor.
27 Mart Pazar 
günü saatlerin 
01:00'de bir saat 
ileri alınması ile 
başlayan ileri 
yaz saati uygula
ması 30 Ekim 
Pazar günü 
saatlerin 02:00'de 
bir saat geri 
alınmasıyla 
sona erecek.
Yaz saati (ileri saat) 
uygulaması, çalışma 
saatlerinin günün 
güneşli bölümüne 
alınması suretiyle, 
gün ışığından 
daha fazla 
yararlanılması, 
elektrik

enerjisinin 
aydınlatmada kul
lanılan bölümünden 
tasarruf sağlanması 
amacını taşıyor. 
Ayrıca yaz saati 
uygulamasıyla, 
akşam 
saatlerinde en 
yüksek değerine 
ulaşan enerji 
talebinin (puant 
gücü) azaltılması 
hedefleniyor. 
Bakanlar Kurulu 
Kararı'na göre, 
ileri yaz saati 
uygulaması 
26 Mart 2006 
tarihinde yeniden 
geçilecek ve 
29 Ekim 2006 
tarihine kadar 
devam edecek.

İLAN
TÜRKİYE İŞÇİ EMEKLİLER DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN 

DUYURULUR
Şubemizin 10’ncu dönem Olağan Genel Kurul toplantısı 10/11/2005 tarihinde 

Perşembe günü saat 10.00’da Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gürle İş Merkezi Kat:1 No: 72 
GEMLİK adresindeki şube binası salonunda aşağıda belirtilen gündem maddelerini 
görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci 
toplantı 19/11/2005 tarihinde Cumartesi günü saat 09.00’da Belediye Düğün Salonu’nda 
katılanların ekseriyeti ile yapılacaktır.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.
ŞUBE YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL GÜNDEMİ
1- Yoklama ve açılış
2- Divan heyeti seçimi *
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
4- Raporların okunması ve müzakeresi

a) Faaliyet raporu
b) Hesap raporu
c) Denetim raporu

5- Yönetim ve denetleme kurulunun tenkitleri cevaplandırması
6- Raporların kabulü ve kurulların ibrası
7- Misafirlerin tanıtımı ve konuşmaları
8- Tahmini bütçenin görüşülmesi, müzakeresi, fasıllar arası aktarma yetkisinin seçile

cek yönetime verilmesi ve oylanması
9- Dilek ve temenniler
10- Seçimler

a) Şube Başkanı
b) Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri
c) Denetim kurulu asil ve yedek üyeleri

11- Kapanış.

MURAT TEKNİK OTOMAT SANAYİİ

OPERATÖR;
Talaşlı imalat sektöründe vardiyalı olarak 

otomat torna tezgahlarında çalışacak, 
Erdüstri Meslek Lisesi Mezunu askerliğini 

yapmış, Gemlik’te ikamet eden 
elemanlar alınacaktır.

CNC OPERATÖRÜ;
CNC tezgahlar konusunda tecrübeli, - 

vardiyalı çalışacak, Meslek Yüksek Okulu 
mezunu, teknik resim okuma becerisine 

sahip, tercihen Auto-Cad kullanma 
bilgisi olan, askerliğini yapmış, 

Gemlik veya Bursa’da ikamet eden
ELEMAN ALINACAKTIR

Tel: 0.224 522 0180 Faks: 0.224522 81 81 
Adres: Yeni Yalova Yolu Kurtul Köyü Mevki 

23. Km. Gemlik/BURSA

m ? ABONE OLDUNUZ MU?
iSÖlİfcA ABONE OLUN
■StSSTJ okuyun okutun
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92 meçhul ceset var
Emniyet Genel 
Müdürlüğü web 
sitesinde yayımlanan 
sahipsiz meçhul 
cesetler dosyasın
dan, Türkiye'nin 16 
kentinde 22'si kadın 
olmak üzere 92 
cesedin sahipsiz 
olduğu öğrenildi. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'ne ait" 
www.egm.gov.tr " 
adresli sitedeki 
Asayiş Daire 
Başkanhğı'nda yer 
alan "Kimliği Belirsiz 
Cesetler" dosyasında 
ürkütücü rakamlar 
ortaya çıktı. Web 
sitesinden alınan 
bilgilere göre, 2005 
yılının ilk 10 ayında 
ülkenin değişik 16 
kentinde sahibi 
olmayan 70 erkek ve 
22 kadın cesedi 
sahiplerini bekliyor. 
Rakamlar istatistiğe 
çevrildiğinde ise, 
sahipsiz cesetlerin 

yüzde 50'sinin 
İstanbul'da bulun
ması dikkat çekti. 
Web sitesinden alı
nan meçhul ceset
lerin bulunduğu kent 
ve rakamları şöyle: 
"Sahibi ve kimliği 
tespit edilemeyen 
kadın cesetlerinden; 
Ordu-Fatsa, İzmir 
ve Çorum'da 1'er 
meçhul kadın 
cesedi bulunurken, 
Kayseri'de 2, İstan
bul'da 14, Çorum'da 
1 ve Ankara'da ise 3 
kimliği belirsiz kadın 
cesedi sahibini 
bekliyor. Erkeklerde 
ise Adana'da 6, 
Ankara'da 5, 
Antalya'da 2, 
İstanbul'da 43, 
İzmir 6, Kayseri, 
Kocaeli, 
Balıkesir, Manisa, 
Muğla, Bursa, 
Samsun ve 
Şanlıurfa'da 1'er 
sahipsiz erkek

cesedinin bulunu 
yor." Web sitesinde 
ayrıca, cesetlere ait 
fotoğraflara yer 
verildi. Cesetlerin 
bulunduğu sırada 
üzerlerindeki 
elbiseler tek tek 
bildirilirken, 
fotoğraflara bakarak 
tanıyan kişiler için 
telefon ve adresler 
de yer alıyor. Sitede 
fotoğraflarda cesedi 
tanıyan kişilerin 
(0312-428 81 40) 
numaralı telefona 
faks çekebileceği, 
mektup göndermek 
isteyenlerin ise 
"EGM Asayiş Dairesi 
Başkanlığı 06100

Dikmen/ Ankara" 
adresine ulaşarak, 
tanıdıkları cesedin 
kime ait olduğu bil
gisini verebilecek
leri kaydediliyor 
Siteyi ziyaret 
edenlere, "Bu 
bölümde ülke 
genelinde bulun

muş ve kimlikleri 
tespit edilememiş 
cesetlere ait 
bilgiler yer 
almaktadır.
Ceset fotoğraflarının 
özellikle çocuklar 
tarafından izlen
memesi önemle rica 
olunur. Eğer 18 
yaşından küçükseniz, 
lütfen bölümü 
kullanmayın.
Tanıdığınız veya kim
lik bilgileri hakkında 
bilgi sahibi olduğu 
nuz cesetle ilgili 
olarak lütfen bizi ara 
yınız" uyarıcı bilgisi 
nin de bulunması 
dikkat çekti.

Kayıl dışı ceplere uyan

Kayıt dışı cep tele
fonu kullanıcılarına, 
GSM operatörleri 
aracılığıyla 15 gün 
içinde 2 defa kayıt 
yaptırmaları için 
uyarıda bulunulacak. 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan 
"Elektronik 
Kimlik Bilgisini 
Haiz Cihazlara Dair 
Yönetmelik" kayıt dışı 
telefonların 13 Aralık 
2005 tarihine kadar 
kayıt başvurularının 
yapılmasını 
öngörüyor.
Yönetmeliğe göre, 
işletmeci adına iş 
yapan temsilciler, 
abone kayıt işlemleri 
sırasında bireysel 
kurumsal ve yabancı 
uyruklu abonelerin 
kimlik belgelerinin 
birer suretini abone 

sözleşmesi ile birlikte 
muhafaza edecek. 
Telekomünikasyon 
Kurumu, oluşturacağı 
veri tabanıyla cep 
telefonlarını "Kara", 
"Gri" ve "Beyaz" 
listeler şeklinde 
izleyecek. İşletmeci 
ler, Kurum tarafından 
elektronik kimlik bil
gisi değiştirilmiş ya 
da kayıt dışı cihaz 
kullandığı belirlenen 
abonelere bugünden 
itibaren 15 gün 
içerisinde ve 13 
Aralık 2005'e kadar 
en az 2 defa kısa 
mesaj gönderecek. 
Başvuru süresi 
dahilinde mahkeme 
terden gelen 
kararlarla kara 
listeye alınan cihaz 
lar, "Beyaz Liste"ye 
kaydedilemeyecek.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

(JSISAN)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ 

YETKİLİ BAYİİ

D0ĞAL6AZ 
mi 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ 
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

http://www.egm.gov.tr


a 8

(te

»ğı

ın

19 Ekim 2005 Çarşamba EKONOMİ
Sayfa 9

ürkiye’ye gelen yabancı sayısı arttı Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

2005 Yılı Eylül ayında 
Türkiye'ye giriş yapan 
yabancı ziyaretçilerde, 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
17.6'hk artış 
meydana geldi. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nden (DİE) 
yapılan açıklamaya 
göre, böylece geçen 
yıl 2 milyon 127 bin 
172 kişi olan yabancı 
ziyaretçi sayısı 2 mil 
yon 502 bin 123'e çıktı. 
Aynı dönemde gelen 
vatandaş sayısında 
yüzde 20.0 artış oldu. 
Geçen yılın Eylül ayın
da 526 bin 831 vatan
daş Türkiye'ye giriş 
yaparken bu yıl aynı 
ayda rakam 632 bin 
194'e yükseldi. 
Böylece Türkiye'ye 
toplam giriş yapan- 
ların sayısı yüzde 
18.1 artışla 2 milyon 
654 bin 3'den 3 milyon 
134 bin 317'ye çıktı. 
Eylül ayında, 2004 
yılının aynı ayına göre, 
Türkiye'ye giriş yapan

yabancı ziyaretçilerin 
ülke gruplarına 
bakıldığında OECD 
ülkeleri (Diğer) yüzde 
59.3 ile en fazla 
artış, Okyanusya 
ülkelerinde ise yüzde 
43.8 ile azalış gerçek
leşti. Çıkış yapan 
yabancı ziyaretçilerin 
ülke gruplarında ise, 
Amerika ülkeleri 
yüzde 58 ile fazla 
artışa sahipken, 
Okyanusya 
ülkelerinde ise 
yüzde 97.9 azalış oldu. 
Eylül ayında 
Türkiye'ye giriş yapan 
yabancı ziyaretçilerin 
milliyet dağılımının ilk 
on sırasına bakıldığın
da ilk sırada yüzde 
19'1 ık pay ile Almanya, 
ikinci sırada yüzde 
11,6'hk pay ile Rusya 
federasyonu geldi. 
İlk on sırada yer alan 
milliyetler ise toplam 
giriş yapan 
yabancıların yüzde 
67.8'lik bölümünü 
oluşturdu.

Bu arada 2005 yılı 
Ocak-Eylül döne
minde, 2004 yılı aynı 
dönemine göre, 
yabancı ziyaretçi 
sayısında yüzde 22,4 
artış yaşandı. Böylece 
geçen yılın ilk 9 ayın
da 13 milyon 977 bin 
190 olan giriş yapan 
yabancı ziyaretçi 
sayısı, bu yıl aynı 
dönemde 17 milyon 
102 bin 91'e çıktı. İlk 9 
ayda Türkiye'ye giriş 
yapan yabancı 
ziyaretçilerin ülke

gruplarına bakıldığın
da en fazla artış yüzde 
124,3 ile Amerika 
ülkelerinde, en düşük 
artış ise yüzde 
16,0 ile Okyanusya 
ülkelerinde olduğu 
görüldü. Çıkış yapan 
yabancı ziyaretçilerin 
ülke gruplarına 
bakıldığında, en fazla 
artışın yüzde 136,7 
ile yine Amerika 
ülkelerinde, en fazla 
düşüşün ise yüzde 
58,1 ile Okyanusya 
ülkelerinde gerçek
leştiği görüldü.

Türkiye yoksullukta 65. sırada
Küresel düzeyde 
yolsuzlukla mücadele 
amacıyla oluşturulan 
kuruluş olan 
Transparency 
Internaional'a (Tl) 
göre, Türkiye yol 
suzluk sıralamasında 
65. sırada yer aldı. 
Tl, her yıl geleneksel 
olarak belirlediği ve 
159 ülkenin yer 
aldığı "Uluslararası 
Yolsuzluk Endeksi 
2005" sıralamasını

açıkladı. 
Açıklamada, araların
da Türkiye, Estonya, 
Fransa, Hong Kong, 
Japonya, Ürdün, 
Kazakistan, Nijerya, 
Katar ve Tayvan'ın da 
bulunduğu bir dizi 
ülkede geçen yıl 
yolsuzluk oranında 
kayda değer bir 
gerilemenin 
görüldüğü belirtildi. 
İzlanda, en az 
yolsuzluk görülen

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 49131 30

ülke olarak birinci 
sırada yer alırken, 
bu ülkeyi Finlandiya, 
Yeni Zellanda, 
Danimarka, Singapur, 
İsveç, İsviçre, 
Norveç, Avustralya, 
Avusturya izledi. 
G-7 ülkelerinden 
İngiltere 11., 
Kanada 14., Almanya 
16., ABD 17., Fransa 
18., Japonya 21. ve 
İtalya 40. sırada yer 
aldı. Sıralamada 
Türkiye, Gana, 
Meksika, Panama 
ve Peru ile birlikte 
65.sırayı paylaştı. 
Sıralamaya göre, 
yolsuzluğun en 
fazla görüldüğü 
ülkeler 155. sırada

Haiti, Myanmar 
(Birmanya), 
Türkmenistan ve 
158. sırada Bang 
ladeş ve Çat oldu. 
Tl'nin araştırması, 
dünyada bulunan 
ülkelerin üçte ikiden 
fazlasında kamu 
sektöründe yolsu
zluğun ciddi 
düzeyde olduğunu 
ortaya koydu. 
Transparency 
International'in 
Başkanı Peter Eigen 
yaptığı açıklamada, 
birçok gelişmekte 
olan ülkede 
kamu yetkilileri 
arasında yolsuzluğun 
yoksulluğu 
beslediğini belirtti.

Beşiktaş’ta deprem
Beşiktaş bu hafta oynadığı maçta 

berabere kaldı. UEFA galibiyeti Beşiktaş’a 
biraz olsun moral verdi. Beşiktaş’ın biraz 
olsun toparlanmak istemesine rağmen, gel- 
gör ki aynı tas, aynı hamam.

Rıza Hoca adına üzülmemek elde değil. 
Türk hocalar büyük takımlarda tutunamadık
ları, bir ara Fenerbahçe’de denenmesine 
rağmen olmadı. Beşiktaş, İspanyol 
Hoca’dan boşaltılan yere Rıza Çalımbay’ı 
getirdiği zaman, bazı medya yazarları; ‘bu 
çok iyi oldu’. Bazıları ise; ‘Rıza bu işi götüre
mez’ görüşleri içerisindeydiler. Geçen sene 
bana göre Rıza başarılıydı. Takımı aşağıdan 
alıp, UEFA kupasına kadar götürdü.

Ne oldu? Bu sene istediği futbolcuyu aldı. 
Takıma en iyi şekilde şekil verdi.

Olmadı!
3 sene Beşiktaş’ı şampiyon yapan 

Beşiktaş’tan sonra Trabzonspor’da başarılı 
olmayan ve yurduna dönen Gordon Milne 
tekrar camiyaya döndü.

Bu senede Beşiktaş’ta hüsran. Gönlüm 
Rıza Hoca’dan yana, ama demek Rıza 
Hoca’yı aşan bazı bilmediğim olaylara sahne 
oldu!..

Bu sene Rıza, en azından takımına 
üçüncülükle bitirmiş olsaydı..

Bu üç büyükleri Türk hocaların çalıştır
ması biraz güç olsa gerek.

Beşiktaş takımının on ikinci oyuncusu
nun sahneye çıkması gerekir. Tribünden 
Beşiktaş’ı teşvik edici, alkışlayacak ve bütün 
kalpleri ile Beşiktaş’ın düzeleceğine inan
malarını istiyorum.

Yazık oldu Rıza Çamhbay’a. Neden bu 
hale düştü? Bu sadece tek taraflı değil.

Takımın içerisinde bazı huzursuzluklar 
var, ya da yönetim içinde Rıza’yı istemeyen 
bir grup var, yahut Rıza Hoca işini iyi yapa
madı.

Rıza’da çok popüler bir sporcu yok. 
Yönetim içerisinde Rıza Hoca’yı istemeyen 
kişiler olsa da yönetimde pek fazla ses 
çıkaramazlar. Çıkarsalar da ancak bir iki 
kere.

Bu olaya biraz da Rıza Hoca’nın kapris
lerinin etken olduğunu düşünüyorum. Ne 
olursa olsun bir yıldız Beşiktaş’tan kaydı..

Beşiktaş için hayırlı olsun..
Haydi Gordon Milne bakalım neler 

yapacaksın?
(Gordon Milne’nin gelişini önceki gün 

saat: 14.oo sıralarında öğrendim. Ancak 
şimdi sizlere duyurabiliyoruz.)
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Gemlik Ticaret Meslek 
Lisesi’nden aldığım diplomamı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
Halil KAHRAMAN



Okul çocuklarında 
beslenme çok önemli

Anne bakımından iyisi yok

Okul çağındaki 
çocuklarda, zaman 
ayarlamasını öğret
menin, dengeli 
beslenme için önemli 
olduğu belirtildi. 
Erciyes Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mualla Aykut, 
okul çağındaki 
çocuklarda kahvaltı 
başta olmak üzere 
bazı dengeli ve 
yeterli beslenme 
ilkelerinin ihmal 
edildiğini, bu duru
mun çocuğun gelişi
mini ve okuldaki 
başarısını olumsuz 
etkilediğini bildirdi. 
Beslenme planı 
yapılırken bu durum
ların göz önünde 
bulundurulması 
gerektiğini ifade 
eden Aykut, "Okul 
çocukları için 
beslenme program
larının iki amacı 
vardır. Birincisi, 
öğrenme çağındaki 
çocuğa temel 

beslenme bilgilerini, 
beslenme ve sağlık 
arasındaki ilişkileri 
öğretmek ve yeterli 
ve dengeli 
beslenme alışkanlığı 
kazandırmak;
İkincisi ise eldeki 
imkanları en iyi 
şekilde kullanarak 
okul çocuğunun 
yeterli ve dengeli 
beslenmesini 
sağlamaktır" 
diye 
konuştu.
ZAMAN 
AYARLAMASININ 
ÖNEMİ
Sağlıklı beslenmenin 
sağlanabilmesi için 
çocuğun bu konuda 
bilinçlendirilmesinin 
büyük önem 
taşıdığını ifade eden 
Aykut, şöyle devam 
etti: "Çocuğa çalış
ma, uyuma, yemek 
yeme, oynama gibi 
yapacağı bütün 
işlerde zaman ayarla
masını öğretmek, 
geç kalma korkusu 
yüzünden kahvaltıyı 

ihmal etme sorununu 
çözümler. Anne ve 
babalar, bu konuda 
hassas olmalıdırlar. 
Sabah kahvaltısı yap
madan okula gelen 
çocukların öğrenmek 
için dikkatleri azal
maktadır. Okulda 
kalma süresi uzun 
olduğu zaman 
çocuklara, besin 
değeri yüksek, 
özel hazırlama gerek
tirmeyen süt veya 
ayranla peynir, 
domates-ekmek, 
yumurta-domates- 
ekmek, tahin 
helvası-ekmek, 
tahin-pekmez-ekmek 
gibi yiyeceklerden 
oluşan ara kahvaltısı 
ve benzer sandviçler 
verilmelidir. Okul 
kantinlerinde kola- 
gazoz yerine süt, 
ayran ve meyve 
suları, şeker, çikola
ta, bisküvi yerine 
besleyici ve taze 
sandviçler 
satılmalıdır." 
Çocuklara sadece 

beslenme çantası 
hazırlamanın 
sağlıklı beslenme 
için yeterli 
olmadığını vurgu
layan Aykut, 
yiyeceklerin besin 
değerleri ile 
yeterli ve dengeli 
beslenme 
ilkelerinin çocuğa 
öğretilmesi gerek
tiğine dikkati çekti. 
Okul çağındaki 
çocuklar için diş 
sağlığının da çok 
önemli olduğunu, 
beslenme alışkanlık
larının diş sağlığını 
da etkileyeceğini 
belirten Aykut, okul 
çağındaki çocukların 
sıklıkla tükettiği 
kola, çikolata, 
şeker ve kurabiye 
gibi besinlerin diş 
çürümesine yol 
açacağını, bunların 
yerine tüketilecek, 
süt, ayran ve taze 
meyve sularının ise 
dişlerin dayanık
lılığını artıracağını 
sözlerine ekledi.

Annelerinin baktığı 
çocuklar, dadı, yuva 
ya da akrabalarca 
bakılanlardan daha 
başarılı oluyor. En 
kötü durumda olan 
çocukların, gelişi
minin ilk yıllarını 
yuvalarda geçirenler 
oldu.
Britanya'da 1998 
yılında başlatılan bir 
araştırmada 1200 
çocuk doğumdan üç 
yaşına kadar izlendi. 
Bebekler 3, 10, 18 ve 
51 aylık olduklarında 
annelerle görüşüldü. 
Araştırmaya katılan 
annelerin yarısı 
bebeklerine kendileri 
bakarken, üçte biri 
bebek yedi aylık - 
olduğunda işe 
döndü. Katılımcıların 
yüzde 8'i ise bebek 
üç aylıkken çalış
maya başladı.
Araştırma sonunda 
çocuklara bir dizi 
yetenek testi uygu
landı ve yelişkiniiier- 
ie kurdukları göz 
kontağı seviyesi 
ölçüldü. En kötü 
durumda olan 
çocukların, gelişi
minin ilk yıllarını 
yuvalarda geçirenler 
olduğu, en iyi sonuç

verenlerin 
annelerinin 
yetiştirdiği çocuklar 
olduğu ortaya çıktı. 
Bu grubu dadı veya 
bakıcıları tarafından 
yetiştirilenler 
izlerken, akrabaların 
baktığı çocukların 
durumunun yuvalar- 
dakilerden biraz 
daha iyi durumda 
oldukları sonucuna 
varıldı. Anneleri 
tarafından yetiştir
ilmeyen çocuklarda 
ortak olumsuz özel
likler ise şiddetli 
öfke, içekapanıklık, 
şikayetçilik ve üzün
tü olarak gözlendi. 
Uzmanlar, en çok 
tercih edilen, bir 
akrabanın bebeğe 
bakmasının, 
sanıldığı gibi 
en iyi yol 
olmadığını 
söyledi.

Peynirli Kabak 
Sarma
Malzemeler (2 kişilik) 
2 adet kabak 
75 gr beyazpeynir 
1 yumurta 
1 çorba kaşığı 
kıyılmış deretou 
30 gr rendelenmiş 
kaşarpeyniri 
1 çorba kaşığı mar

Bahar Eriştesi 
Malzemeler (2 Kişilik) 
200 gr hazır erişte 
30 gr margarin (2 
çorba kaşığı) 
50 gr tuzsuz iç 
badem
3 diş ince kesilmiş 
sarmısak
1 kerevizin sap kısmı 
3 adet taze soğan 
250 mİ yoğurt
(1 su bardağı) 
Taze kırmızı biber

garin
2 çorba kaşığı un 
3/4 su bardağı süt 
Tuz
YAPILIŞI
Büyük bir tencerede 
bol tuzlu su kaynatın. 
Kabakları cips bıçağı 
ile uzunlamasına dil
imleyin. 1 dakika 
tuzlu kaynar suda 
haşlayın. Delikli 
kepçe ile ile alıp 
soğuk suya tutun. 
Unu margarinle kavu
run. Sütü ılıtıp yavaş

Tuz, karabiber 
1-2 adet kırmızı turp 
1/2 demet roka 
YAPILIŞI
Erişteyi pakette belir
tilen sürenin yarısı 
kadar pişirip suyunu 
süzün. Margarini 
tavada kızdırın.
Süzülmüş ve sıcak 
haldeki erişteleri 
kıyılmış bademlerle 
birlikte tavada bir 
kaşık margarin ile 

yavaş ekleyin, 
muhallebi 
kıvamına 
gelince 
ateşten alın. 
Beyazpeynir, 
maydanoz ve 
yumurta ile 
karıştırın. 
Kabak dilim
lerinin üzerine 
bu karışımı 
sürün, rulo yapıp 
küçük bir fırın kabına 
dik vaziyette yan 
yana dizin. Üzerine 

kavurun.
Sarmısak, ince 
doğranmış kere
viz sapı, taze 
soğan ve halka 
halka doğranmış 
kırmızı biberi ayrı 
bir tavada kalan 
margarin ile 
kavurun. Erişte 
ve sebzeleri 
karıştrın. Tuz, kara
biber katın. İnce 
kıyılmış turp ve

ŞİİR KÖŞESİ D.Ali BAYDAR

dereotu ve rendelen
miş kaşar serpip 200 
derecede 10 dakika 
fırınlayın.

rokayı yoğurt ile 
karıştararak hazır
ladığınız sos ile bir
likte servis yapın.

Cemre Düştü
Hasret kaldın ben o yare 
Yüreğime cemre düştü 
Onu sordum hep aylarca 
Yüreğime cemre düştü

Bekledim onu, dört mevsim 
Ona ait yok bir resim 
Duyulmaz oldu bu sesim 
Yüreğime cemre düştü 

Yolarda yürürüm sersem 
Gelse de ömrümü versem 
Yollarına gül sersem 
Yüreğime cemre düştü

Sokaklarda mevsim kıştır 
Benimkisi ne zor iştir 
Bir ömür peşinde koştur 
Yüreğime cemre düştü 

Şah omuzuna bürü de gel 
Saçlarını sürü de gel 
Ardım sıra yürü de gel 
Yüreğime cemre düştü.

Geldi bak şairin kışı 
Bir gün düşer başı 
D.Ali yazar mezar taşı 
Yüreğime cemre düştü.
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Oyuncaklar 
‘sağlık’ kıskacında

Seker hastalarına 
seker ayakkabı

Sağlık Bakanlığı, 
Avrupa Birliği'ne 
(AB) uyum çalış
maları kapsamında, 
3 yaşından küçük 
çocukların 
ağızlarına almaları 
için yumuşak 
PVC'den üretilen 
oyuncaklar ve 
çocuk bakım 
eşyalarının bileşim
lerinde yer alabile
cek bazı maddelere 
sınırlama getirdi. 
Sağlık Bakanlığı, 
AB mevzuatı çalış
maları kapsamında, 
Oyuncak ve Çocuk 
Bakım Eşyalarındaki 
Phthalatlar 
Hakkında Tebliğ 
hazırladı. Tebliğ, 3 
yaşından küçük 
çocukların ağızları
na götürmesi 
muhtemel olan ve 
ağırlığının yüzde 
0.1'inden fazlası 
phthalatlardan 
oluşan kısmen ya da 
tamamen yumuşak 
PVC'den üretilen 
oyuncaklar ile 
çocuk bakım 
eşyalarını kapsıyor. 
AB Komisyonu, 
ithal ve üretim 
piyasalarının

hazırlanması, Sağlık 
Bakanlığı'nın ise 
gerekli tedbirleri 
alması için söz 
konusu tebliğin 1 
Ocak 2006 tarihinde 
uygulamaya 
konulması yönünde 
tavsiye kararı aldı. 
Sağlık Bakanlığı nın 
hazırladığı Oyuncak 
ve Çocuk Bakım 
Eşyalarındaki 
Phthalatlar 
Hakkında Tebliği ile 
çocuk sağlığının 
yüksek düzeyde 
korunabilmesi için 
çocuk sağlığı 
açısından zararlı 

olan ya da 
zarar riski 
taşıyan, 3 
yaşından 
küçük 
çocukların 
ağızlarına 
almaları için 
yumuşak 
PVC'den 
üretilen oyun
caklar ve 
çocuk bakım 
eşyalarının 
bileşimlerinde 
yer alabilecek 
bazı phthalat- 
lara sınırlama 
getirildi.

Türkiye'de 
piyasalarda satılan 
oyuncakların büyük 
çoğunluğu ithal ve 
önemli bir kısmı 
Çin'den 
ithal ediliyor. 2004/9 
sayılı CE İşareti 
Taşıması Gereken 
Ürünlerin İthalatına 
İlişkin Dış Ticaret 
Standardizasyon 
Tebliği gereğince 
ithal oyuncakların 
analizi Sağlık 
Bakanlığı adına 
Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) 
tarafından 
yapılıyor.

Tebliğin 1 Ocak 
2006 tarihinde 
yürürlüğe girmesiyle 
birlikte phthalatların 
analizleri TSE 
tarafından 
yapılacak.
Ayrıca, Türkiye 
Oyuncakçılar 
Derneği 
(OYDER) de 
bu konuda bil
gilendirilecek. 
Piyasada yer 
alan diğer 
oyuncakların ise 
Sağlık Bakanlığı 
denetim 
elemanlarınca 
piyasa gözetimi ve 
denetimiyle gerekli 
kontrolleri yapıla
cak. Türkiye, AB 
ülkelerinde şu 
ada mevcut olan 
uygulamayı 
uyumlaştırmakla 
yükümlü olduğu 
için Avrupa 
Komisyonu 
Tavsiye Kararını 
tebliğ haline 
getirdi. Türkiye, 
bu konudaki 
gelişmeleri takip 
ederek gerekli 
yasal düzenlemeleri 
yapmayı da 
planlıyor.

Özel olarak üretilen 
şeker ayakkabıları 
sayesinde şeker 
hastalarının ayak
larında yara olmaya
cağını bildirildi. 
Türkiye'de sadece 3 
yerde şeker 
ayakkabıları satışı 
yapıldığını ifade 
eden diyabet ürün
leri satışı yapan bir 
merkezin medikal 
sorumlusu 
Cemalettin Gönen, 
"Bu ayakkabıların 
özelliği ayağın hava 
alması için 
yumuşamış deriden 
yüksek ve geniş ön 
yapılı olmak üzere 
dikişsiz üretilme
sidir. Bu özellikler 
bulunduğu için 
şeker hastalarının 
ayakları yara olmaz. 
Ama diğer 
ayakkabılarda diş 
ve dikiş bulunması 
sürtünmeye bağlı 
yara olmasına 
neden olur. Şeker 
hastalarının ayağı 
yara olduğu zaman 
6 ay geçmez. Bu 
nedenle şeker 
hastalarının ayak 
rahatlığı 
düşünülerek ve yara 
olmasına engel 
olmak için üretilmiş 
bir ayakkabıdır. 
Türkiye ve ABD'de 
sadece bir fabrikada 

üretilen 
ayakkabılara talep 
oldukça yoğun. İthal 
ayakkabılar 170 
YTL'den, yerliler ise 
120 YTL'den satılıy
or" dedi 
Şeker hastalarının 
ayaklarını bastıkları 
noktaları tespit 
etmek için özel bir 
analiz sistemi kurul
duğunun da altını 
çizen Gönen, "Bu 
sistemle hafızaya 
alınan bilgiler gön
deriliyor ve ona 
göre özel olarak 
ayakkabı tabanları 
hazırlanıyor. Tüm 
şeker hastalarının 
ayakkabı sorununun 
bu şekilde 
çözülmüş olacağına 
inanıyorum" şek
linde konuştu.
7 yıl önce şeker 
hastalığına yaka
landığını ifade eden 
Hüseyin Öz de, 
yılda en az 3-4 ay 
ayaklarının yara 
olduğunu vurgula
yarak, "Bu 
ayakkabılar bizim 
için çok önemli. Her 
ayakkabı aldığımda 
ayağımı rahatsız 
ediyor ve ayağım 
yara oluyor. Bundan 
sonra bu 
ayakkabılarla yara 
olmayacağına 
inanıyorum" dedi.

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜGEREKLİ TELEFONLAR

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

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

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

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Nler.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

TEK Arıza
TEK İşletme

513 20 66
513 45 03

Bursa
Mudanya
Yenikapı (212)

256 77 84
544 30 60

I 516 12 12
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Milli Eğt. Md.

514 00 95
513 12 86
513 11 74

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

Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.

513 13 63
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

VAPUR - FERİBOT

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

Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.

OTOBÜS
513 15 07
513 1414
513 13 64

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

524 85 86
513 10 42

TÜP DAĞITICILARI

Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Aygaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz

513 12 95
513 16 37
51316 37
513 88 43

BELEDİYE İpragaz 

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

513 22 59
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
Mııhscnhn Md AC 04

513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnız 185

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33

NÖBETÇİ ECZANE

19 Ekim 2005 Çarşamba 
VEZİROĞLU ECZANESİ

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2265 

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

(Dîni bııyriin'ı Günleri \c Pazar günleri yayınlanmaz)



Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KRMPRNYR

Süper Benzin ^8 2.63 YTL.

Kurşunsuz Benzin 2.66 YTL
(95 Oktan)
Motorin ^(o 2.06 YTL .

NOT: Kampanyamız ev ve iş yerleM 
motorin servisinde de geçerlidi J

MERKEZ İSTASYON: Hisar Malı. Dörtyolağzı Mevkii = -GEMLİK TEL: (0.224) 513 100] 
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri-P.0. istasyon -KUMLA TEL: (0.224) 538 0386. 
İSTASYON 2 : Liman içi -GEMLİK TEL: (0.224)5.136672a



H 8 Ekim 2005 günü Pakistan’da meydana gelen depremde zarar görenlere yardım amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından başlatılan kampanyada, ilçemizde bulunan 7 lise ve 17 ilköğretim okulundan 32 bin 125 YTL toplandı. 2’de

iurs ödemeleri 16 Ocak’ta
Tüm öğrencilere aylık 110 milyon 
harçlık veren YURT-KUR, aynı uygu
lamayı bu sene de sürdürerek, 
tüm başvuran yükseköğrenim öğren
cilerine burs ve öğrenim kredisi 
vermeyi amaçlıyor. Haberi sayfa 5’de
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İHSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
0547 07.12 12,56 15.55 18.27 19.45

Köy yerleşim bölgelerinde yaşanan sıkıntının aşılması için başlatılan çalışmalar son aşamada

Köylere elektrik abone müjdesi
Mİ Güne Bakış

kadri_guler@hotmail.com

Doğalgaz kazılan
İki gün önce Gazete büromuzun bulunduğu 

Bora Sokak doğalgaz taşaron şirketi tarafın
dan kazınarak boru döşendi.

Çalışmalar nedeniyle, sokağın iki uçu 
trafiğe kapandıktan sonra grayderli kepçe 
parke taşlan söktükten sonra işçiler de bun
ları yaya kaldırımlarına dizdiler.

Tabii iki gün bu sokakta hayat durdu.
Sokağa girip çıkmak zor.
Şahsen birkaç kez işçilere “kaldırım 

taşlarını düzenli koyarsanız vatandaşında 
buradan geçmesi için yol açılmış olur” 
uyarımıza aldıran olmadı.

Dün sabah erken saatlerde Bursa'ya gidip, 
geç saatlerde döndüğümde, sokaktaki çalış
malar bitirilmek üzereydi.

Ramazan topu patlamadan açılan çukurlar 
grayderle kapatıldı.

Yaya kaldırımlar yine aynı durumda kaldı.
İstiklal Caddesi tarafı ise toprak yığılı 

olduğu için vatandaşın normal yolu kullan
ması olanaksız.

Bora Sokakta birçok ev ve işyeri var.
Gördüğüm kadarıyla çalışmalar düzenli 

yapılmıyor.
İşe özen gösterilmiyor.
Bunun sonucu vatandaş zahmet çekiyor.
Oysa bu ekiplerin başında aklı başında bir 

amir olsa, basit sorun hemen çözülür. .
GEMDAŞ’ın çalışmaların tümü böyleyse 

yakınmaların gelmesi bence doğal.
Buradan ilgilileri uyarıyorum.
İşlerin başındaki kişiler çalışmalara özen 

gösterilmesini takip etmeli.
Kimsenin para kazanacağım çiiye halka 

| eziyet çektirmeye hakkı yok.

Ülkenin bir çok yerinde yapılan 
uygulamanın Bursa ve ilçelerinde de 
yapılması için girişimler başlattıklarını 
söyleyen AKPIlçe Başkanı Enver 
Şahin, yeni çıkarılan kanun ile 
Belediye sınırları içinde kalan yerlerin 
Belediye Başkanlar/, köy yerleşim 
alanlarında kalan yerlerin ise köy 
muhtarları tarafından İnşaat İzin 
Belgesi ile Yapı Kullanma 
belgelerinin verileceğini açıkladı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

56 W OM
Piyasaya sürülen sahte paralar 
arasında, gerçeğine en yakın olanın 
50 YTL'lik banknotlar olduğu belirtilerek, 
vatandaşlar,dikkatli olmaları konusunda 
uyarıldı. Güvenlik güçleri, gerçek para ile 
sahte para arasındaki farkların vatan
daşlar tarafından iyice benimsenmesi 
gerektiğini belirterek, şüphe duyulan 
durumlarda hemen 155 ya da 156 ihbar 
hatlarının aranmasını istediler. Sayfa 6’da

87 bin öğrenci daha 
üniversiteli oldu

Kavga dümencileri 
maaşını çaldı

Bursa’daki bir bankadan emekli maaşını 
çektikten sonra borçlarını ödemek için 
alacaklılarının yanına yürüyerek giden 
64 yaşındaki Yusuf Aydın, kimliği 
belirsiz iki kişinin "Kavga dümeni ile 
hırsızlık" yönteminin kurbanı oldu.
700 YTL'sini çaldıran yaşlı adam soluğu 
polis merkezinde aldı. Haberi sayfa 6’da

2005-ÖSYS genel yerleştirme sırasında açık 
kalan, kaydolmama nedeniyle boş kalan ve 
genel yerleştirme sonrası yeni açılan yük
seköğretim programlarının kontenjanlarına ek 
yerleştirme işlemleri tamamlandı. 168 bin 77 
adayın başvurduğu, adaylardan 87 bin 211’inin 
yükseköğretim programlarına yerleştirildi. 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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►s

ıg Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın bugünkü 
yazısı elimize ulaşmadığından yayınlayamıyoruz. 
Okuyucularımızdan özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ

87 bin öğrenci daha 
üniversiteli oldiu

2005-ÖSYS yüksek 
öğretim programlarına 
ek yerleştirmeye 168 
bin 77 adayın başvur
duğu, adaylardan 
87 bin 211'inin 
yükseköğretim 
programlarına 
yerleştirildiği bildirildi. 
ÖSYM'den yapılan 
yazılı açıklamaya göre, 
2005-ÖSYS genel yer
leştirme sırasında açık 
kalan, kaydolmama 
nedeniyle boş kalan 
ve genel yerleştirme 
sbnrası yeni açılan 
yükseköğretim 
programlarının 
kontenjanlarına 
ek yerleştirme 
işlemleri tamamlandı. 
2005-ÖSYS ek 
yerleştirmeye 168 
bin 77 aday başvu
rurken, adaylardan 
87 bin 211'i boş 
kontenjanlara 
yerleştirildi.

Ek yerleştirme 
sınav sonuç belgelen; 
adayların adreslerine 
20 Ekim 2005 tarihin
den itibaren 
postalanmaya 
başlanacak. Adaylar, 
24-28 Ekim 2005 
tarihleri arasında 
üniversitelere başvu
rarak kayıtlarını 
yaptırabilecekler. 
Ek yerleştirme 
sonuç belgesi 
24 Ekim 2005 tarihine 
kadar ellerine 
geçmeyen adaylar, 
bu belgeyi üniver
sitelerine daha 
sonra teslim etmek 
şartıyla kayıt 
olabilecekler.
Ayrıca, adaylar, 
ek yerleştirme 

sonuçlarını, 
"http:Zwww.osym. 
gov.tr" internet 
adresinden 
öğrenebilecekler.

İlçe Milli Ejjitim Hrlj'ııta 
Pakistan’a 32 bin 125 YTL

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
tarafından 
başlatılan Pakistan 
depreminde 
zarar görenler 
için yardım 
kampanyasında 
32 bin 125 YTL 
toplandı.
8 Ekim 2005 
tarihinde yaşanan 
deprem sonrasında 
dost ve kardeş 
ülkemiz olan 
Pakistan'da 
79 bin kişi 
hayatını 
kaybederken,

Asfalt delme işlemi sürüyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Doğalgazın Hisar 
Mahallesi’ne ulaşa
bilmesi için ilçeye 
giriş yapılan yerden 
delme işlemi sürüyor. 
Yaklaşık 20 metrelik 
yol uzunluğu özel 
matkap ile boydan 
boya delinerek 
borunun geçmesi 
için yeterli delik 
açıhyor.Gemlik'in 
bazı mahallelerine 
Aralık ayından 
itibaren Doğalgaz 
verme işleminin 
başlatılacağı 
bildirilirken,Hisartepe 
Mahallesi’nde ise 
kazı işlemlerinin 
gelecek yaz başlatıl
ması bekleniyor.

1 katküân’j ta

•T
,{‘[«y'atlrdCTa*‘?nf 
J soytayftv «a

I
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yapn/n 

23 bin kişi yaralan' 
mış ve insanlar 
evsiz kalmıştı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, açılan 
yardım kampan 
yasında ilçe 
genelinde

7 Lise ve 17 İlköğre
tim okulundan 
toplan 32 bin 125 
YTL para top
landığını açıkladı. 
Milli Eğitim 
camiasının 
öğrenci ve 
öğretmenlerin 

katkılarıyla toplanan 
yardım paralarının 
ilgili bankanın 
hesabına 
yatırıldığını 
söyleyen 
Ercümen, ellerinden 
geldiğince 
yapılan yardımların 
ulaşacağı 
insanlara biraz 
olsun katkıda 
bulunmasından 
mutlu olacaklarını 
ifade ederek 
katkıda bulunan 
öğrenci velileri, 
öğrenciler ve 
öğretmenlere 
teşekkür etti.

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. 
Adres: Gürle iş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

GIDA MÜHENDİSİ ARANIYOR I
ISO 9001-2000 belgesi alma aşamasında 

olan Yemek Üretim Şirketimize 
Gıda Mühendisi alınacaktır.

GOLDSTAR Mür. Küçük San. Sit Sos. Tes.
V€M€K ÜRCTİM ŞİRKCTİ Tel:524 84 17GEMLİK

http://www.osym
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Köy yerleşim bölgelerinde yaşanan sıkıntının aşılması için başlatılan çalışmalar Son aşamada

Ülkenin bir çok yerinde yapılan uygulamanın Bursa ve ilçelerinde de yapılması için girişimler 
başlattıklarını söyleyen AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, yeni çıkarılan kanun ile Belediye sınırları 
içinde kalan yerlerin. Belediye Başkanları, köy yerleşim alanlarında kalan yerlerin ise köy 
muhtarları tarafından İnşaat İzin Belgesi ile Yapı Kullanma belgelerinin verileceğini açıkladı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

12 Şubat 2004 
tarihinden önce 
köylerde yapılan 
evlerin Muhtarlar 
tarafından 
belgelenmesi 
durumunda 
geçici elektrik 
abonelerinin 
yapılması için 
çalışmalar yapılıyor. 
AK Parti İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin, köy 
yerleşim 
bölgelerinde 
yaşanan 
sıkıntının aşılması 
için başlatılan 
çalışmaların 
tamamlanmak 
üzere olduğunu 
söyledi.
29 Haziran 2005 
tarih 5377 sayılı 
kanun 21. nci 

maddesinde 
açıklanan 2. nci 
ve 3. ncü fıkra 
hükümleri 
12 Ekim 2004 
tarihinden önce 
yapılan yapılara 
uygulanamayacağı 
hükmünün 
getirildiğini bildiren 
Şahin, ülkenin 
birçok yerinde 
yapılan 
uygulamanın 
Bursa ve ilçelerinde 
de yapılması için 
girişimlerin 
başlatıldığını 
söyledi.
Yeni çıkarılan 
kanun ile Belediye 
sınırları içinde 
kalan yerlerin 
Belediye Başkanları, 
köy yerleşim 
alanlarında kalan 
yerlerin ise köy 

muhtarları tarafından 
İnşaat İzin Belgesi 
ile Yapı Kullanma 
Belgelerinin 
verileceğini 
duyurdu.
Bu bölgelerin 
dışında kalan 
yerleşim 
bölgelerinde 
ise aynı izinleri 
Bayındırlık 
Müdürlüklerinin 
yürüteceğini 
hatırlatan AK 
Parti İlçe 
Başkanı 
Enver Şahin, 
köylerdeki 
yerleşim 
alanlarında 
bulunan yapıların 
12 Şubat 2004 
tarihinden önce 
yapıldıklarına 
dair belge 
ibraz edilmesi

gerektiğini söyledi. 
Merkezde elektrik 
aboneliği sorunu

yaşanmazken 
köy yerleşim 
alanlarında

elektrik aboneliği 
için sıkıntılar 
yaşanıyordu.

tosan İlköğretim OMu’ndan Mislan'a M fîl
Öğrencilerin harçlıklarıyla oluşturdukları 

Pakistan’a yardım kampanyasına 
öğretmenleri de destek verdi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

8 Ekim 2005 
tarihinde dost 
ve kardeş ülke 
Pakistan'da yaşanan 
depremde mağdur 
olan insanlara 
yardım amacıyla 
düzenlenen 
kampanyada, 
Borusan İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
675.75 YTL 
para topladılar. 
Okulda görevli 
öğretmenlerde 

bu kampanyaya 
80.00 YTL ile katkıda 
bulunurlarken, 
toplanan yardım 
miktarı toplam 
755.75 YTL oldu. 
Okulda oluşturulan 
komisyonda 
görevli Müdür 
Yardımcısı 
İsmail Uzun ile 
öğretmenlerden 
Kenan Vatangöl ve 
Yasemin İkiz 
tarafından 
öğrencilerin 
evlerinde ailelerinin

hazırladığı kapalı 
zarfları açarak, 
sayım yaptılar. 
Öğrencilerin 
evlerinden aldıkları 
harçlıklarla 
oluşturulan 
Pakistan depremine 
yardım paraları 
komisyon tarafından 
ilgili bankada 
açılan yardım 
hesabına yatırılarak 
alınan dekont 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne 
teslim edildi.
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Öğrenciler göz (aramasından geçirildi
Borusan İlköğretim Okulu’nda eğitim gören 238 öğrenci ve 20 anasınıfı öğrencisine göz taraması yapıldı

Seyfettin SEKERSOZ

Hisartepe 
Mahallesi’nde bulu
nan Borusan İlköğre
tim Okulu’nda 
tüm öğrenciler

göz taramasından 
geçirildi.
Rehber öğretmen 
Semra Çakır tarafın
dan yapılan göz 
taramasında öğren
cilere bir gözleri

kapatılarak 
uzak ve yakın 
görüşleri kontrol 
edildi.
238 öğrenci ve
20 Anasınıfı 
öğrencisi bulunan

Borusan İlköğretim 
Okulu'ndaki göz 
taramasında Okul 
Müdürü Mustafa 
Koreyhan öğrenciler
le yakından ilgilendi. 
Okulda başlatılan göz

taraması kontrol
lerinde gözlerinin 
bozuk olduğu 
anlaşılan 
öğrenciler İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü

kanalıyla Bursa 
Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi'ne 
gönderilerek 
orada ayrıntılı 
göz taramaları 
yapılacak.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
Büyüyen,, değişen ve gelişen organizasyon yapımız içinde, 
Gemlik İlçesinde yeni açılacak olan Mağazalarımızın 
çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere, sınırsız müşteri 
memnuniyetini benimsemiş, marketçilik sektöründe kariyer 
yapmak isteyen ekip arkadaşları arıyorum.
ŞARKÜTERİ GÖREVLİSİ
• 2 yıl deneyimli,
• Ürün çeşitleri hakkında bilgi sahibi
• 30 yaşını aşmamış
• Bay, bayan

REYON GÖREVLİSİ
• 30 yaşını aşmamış
•Yetiştirilmek üzere
• Bay

KASAP
• En az 2 yıl tecrübeli
• Ürün çeşitleri hakkında bilgi sahibi
• Teşhir-Tanzim yapabilecek

KOZMETİK SATIŞ GÖREVLİSİ
• Tercihen konusunda tecrübeli
•Tanzim ve Teşhir yapabilecek
• 25 yaşını aşmamış
• Bayan

KASA GÖREVLİSİ
• 25 yaşını aşmamış
•Lise mezunu
• Deneyimli, deneyimsiz bayan

ŞOFÖR
•Tercihen E sınıfı ehliyet sahibi
• Ticari Taşıt Kullanma Belgeli
• Diksiyonu Düzgün
• 30 yaşını aşmamış, bay

Başvuracak Adayların Gemlik İlçesinde İkamet Etmeleri şart olup, 
1 Adet Fotoğraf ile birlikte Hamidiye Mah. İstiklal Cad.No:18 
Gemlik / BURSA (Eski Demirler Market) adresinde form doldurmaları 
veya internet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. 
www.saypa.com.tr e-mail: insankaYnaklari@saypa.com.tr

ŞAYPA İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

http://www.saypa.com.tr
mailto:insankaYnaklari@saypa.com.tr
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Burs ödemeleri 1i Ocak’ta
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü, 2005 yılı 
burs ve kredi işlem
lerini hummalı bir 
şekilde sürdürüyor. 
YURT-KUR, burs 
veya öğrenim kre
disiyle katkı kredisi 
almak için müracaat 
eden öğrencilerin 
isim listelerini 20 
Eylül 2005 tarihinde 
üniversitelere gön
dermiş ve kurumun 
internet adresinden 
ilan etmişti, öğrenci
lerin, 20 Eylül 
tarihinden itibaren 
belgeleri eksiksiz 
olarak 2 Kasım 2005 
tarihine kadar teslim 
etmeleri gerekiyor. 
Beyanları 
çerçevesinde başvu
ran tüm öğrencilere 
aylık 110 milyon 
harçlık veren 
YURT-KUR, aynı 
uygulamayı bu sene 
de sürdürerek, 
tüm başvuran 
yükseköğrenim 
öğrencilerine burs 
ve öğrenim kredisi 
vermeyi amaçlıyor. 
Beyanlarıyla bel

geleri uygun olan 
öğrenciler, adlarına 
düzenlenen taahhüt 
senetlerini ise 19-30 
Aralık 2005 tarihleri 
arasında Noter'de 
tanzim ve tasdik 
ettirdikten sonra 
YURT-KUR’a teslim 
etmeleri gerekiyor. 
Bu işlemleri eksiksiz 
yerine getiren öğren
cilere, burs veya 
öğrenim kredisi 
16 Ocak 2005 tari
hinde ödeneceği 
açıklandı. Bu ödeme 
tarihiyle YURT-KUR, 
daha önceki yıllarda 
ilk kez burs alacak
lara yaptığı 
ödemeleri Mart ve 
Nisan aylarına kadar 
sarkıtırken, 16 Ocak 
2006 tarihi ise 
yükseköğrenim 
öğrencileri için bir 
ilkin gerçekleşti 
rilmesi olacak.
Öte yandan, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürü 
Haşan Albayrak, 
110 milyon olan 
bursların 2005 yılı 
sonuna kadar artıra
caklarını açıkladı.

2006’da memur
alımı genişletiliyor
2006 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Yasa 
Tasarısında, kadro
ların kullanımına 
ilişkin esaslar düzen
lendi. Yaklaşık 62 
bin civarında yeni 
eleman aliminin önü 
açılıyor.
Hükümetin Meclise 
sunduğu 2006 yılı 
Merkezi Yönetim 
Bütçe Yasa 
Tasarısında, kadro
ların kullanımına 
ilişkin esaslar da 
düzenlendi. Buna 
göre, geçen yıl 48 
binle sınırlandırılan 
genel bütçe kap
samındaki kamu 
idareleri özel bütçeli 
kuruluşlarda yer alan 
idarelerin, açıktan 
atama izni aranmak
sızın işçi kadroları 
hariç boş kadrolara 
yapacakları açıktan 
atama sayılarıyla 
genel yönetim kap
samındaki kamu 
idarellerinden bu 
kadrolara yapacakları 
nakil sayıları toplamı,

BAŞSAĞLIĞI
Çelik Petrollerinin ortaklarından 

değerli insan, 
sevdiğimiz patronumuz

Haşan ÇELIK’in
ölümü nedeniyle 

üzüntümüz sonsudur. 
Merhuma Tanrı’dan rahmet, 

Kederli ailesine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.
ÇELİK PETROL 

ENGÜRÜCÜK İSTASYONU
ÇALIŞANLARI

gelecek yıl bu idare 
terin 2005 yılında 
emeklilik, ölüm, istifa 
ve nakil sonucu 
ayrılan personel 
sayısının yüzde 
80’ini aşamayacak. 
Geçen yıl Emekli 
Sandığı’nın 84 bin 
kişiye emekli maaşı 
bağladığı ve bunların 
yaklaşık 77 bininin 
bütçeli kuruluşlarda 
çalıştığı dikkate 
alındığında, yüzde 80 
düzenlemesiyle gele
cek yıl kamuya açık
tan atama ve nakil 
yoluyla yaklaşık 62 
bin civarında yeni 
eleman aliminin 
önü açılıyor.
Buna ek olarak 
emekli olanların 
yüzde 80’i kadar 
atamayla personel 
gereksinimini 
karşılayamayacak 
idareler için 21 bin 
adet açıktan atamaya 
da izin veriliyor.
Yasa, uluslararası 
anlaşma, Bakanlar 
Kurulu kararı veya 
2006 programıyla 
kurulması veya 
genişletilmesi 
öngörülen birimlerle

hizmetin gerektirdiği 
zorunlu haller için ek 
personel ihtiyacı 
duyan kamu 
idareleri, taleplerini 
gerekçeleriyle birlikte 
şubat sonuna kadar 
Maliye Bakanhğı’na 
bildirecekler.
83 BİN KİŞİLİK 
YENİ KADRO 
Böylelikle gelecek yıl 
açıktan atama ve

ek açıktan atama izni 
verilmesiyle toplam 
83 bin kişilik yeni 
personel alımına 
olanak sağlanıyor. 
Öte yandan araştırma 
görevlisi kadrolarına 
yapılacak atama 
sayısı ise 2005 yılın
da ayrılan araştırma 
görevlilerinin 
tamamını geçemeye- 
cek.Askeri personel

nakil yoluyla yaklaşık ve emniyet mensubu
62 bini emeklilik, 
ölüm, istifa ve nakil 
sonucu ayrılan per
sonel sayısının 
yüzde 80’ine çıkarıl
ması ve 21 bini de bu 
sınırlar içinde per
sonel gereksinimini 
karşılayamayacak 
olan idarelere ayrıca

ile hakim, savcı, 
öğretim üyesi, 
araştırma görevlisi 
ve Tıpta Uzmanlık 
Tüzüğü uyarınca 
asistan kadrolarına 
yapılacak atama ve 
nakiller ise bu sınır
lamaların dışında 
tutuldu.

Tel:513 24 74 Fax: 514 10 21

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
Yalova’da Termal Barajı’mn 

altında 408 m2 arsa - 
Çınarcık ,Yalova 448.54 m2 arsa 

Termal Barajı’nda 407.77 m2 
arsa - Termal Girişinde 433.02 

m2 - Termal yolu Gülerce 
Villalarının altı 9880 m2 arsa - 
Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 
400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP
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50 YTL’ye dikkat! Kavga dümencileri maaşını çaldı

Piyasaya sürülen 
sahte paralar 
arasında, gerçeğine 
en yakın olanın 
50 YTL’lik banknot
lar olduğu belirtil
erek, vatandaşlar, 
dikkatli olmaları 
konusunda uyarıldı. 
Piyasada elden 
ele gezen sahte 
paralarla polis ve 
jandarmanın 
mücadelesi sürüyor. 
2005 yılı başından 
itibaren tedavüle 
konulan Yeni 
Türk Lirası'nın 
da kısa sürede 
sahtelerini basarak 
piyasaya süren 
kalpazanların 
özellikle 50 
YTL'lerde başarılı bir 
çalışma yaptığı 
uyarısı yapılıyor. 
Gerçeğinden 
ayırt edilmesinin 
diğer banknotlara 
göre daha zor

। olduğu belirtilen 
i___________________

sahte 50 YTL'lere 
dikkat edilmesi 
istendi.
Güvenlik güçleri, 
gerçek para ile 
sahte para 
arasındaki farkların 
vatandaşlar 
tarafından iyice 
benimsenmesi 
gerektiğini 
belirterek, şüphe 
duyulan durumlarda 
hemen 155 ya da 
156 ihbar hatlarının 
aranmasını istediler. 
SORGULAMA 
YAPILABİLİR 
Güvenlik güçleri 
vatandaşlardan, 
kalpazanların 
sahte para 
tuzaklarına 
düşmemeleri için 
paralarını 
www.bursa.gov.tr/jan 
darma isimli 
web adresinden 
sorgulamalarını 
istedi. Söz 
konusu sitedeki

sahte para ikonuna 
tıklayıp, eldeki 
paranın seri 
numarasını yazarak 
sahte olup olmadığı 
sorgulanabiliyor. 
Diğer yandan 
vatandaşlardan 
sahte paralarla 
ilgili dikkat etmeleri 
istenen ayrıntılar 
ise şöyle: 
-Kabartma baskı: 
Banknotların çeşitli 
yerlerine parmakla 
dokunulduğunda 
hissediliyor.
-Optik emniyet 
unsuru: 
Banknotun ön 
yüzünün sağ tarafın
daki oval desen, 
farklı açılardan 
bakıldığında altın 
sarısından yeşile 
dönüşüyor.
-Emniyet şeridi: 
Kesik gümüşi 
çizgilerden 
oluşuyor, ışığa 
tutulduğunda

düz bir hat şeklini 
alıyor ve üzerinde 
"TCMB" harfleri 
bulunuyor.
-Gizli görüntü: 
Banknotlar 
yatay konumda, 
göz hizasında 
ışığa doğru 
tutulduğunda, 
sağ alt köşede 
"TC" harfleri 
görülüyor.
-Filigran:
Ön ve arka yüzde, 
banknotlar ışığa 
doğru tutulduğunda 
görülüyor, 
ortadaki Atatürk 
portresinin 
küçüğünden 
oluşuyor.
-Bütünleşik 
görüntü: 
Banknotlar ışığa 
doğru tutulduğunda, 
arka yüzdeki 
parçayla birbirini 
tamamlayan 
TCMB ambleminden 
oluşuyor.

Banka para makinesin
den çektiği 700 YTL'sini, 
yanında kavga numarası 
yapan iki kişiye 
kaptıran yaşlı adam, 
soluğu poliste aldı. 
Emekli maaşını 
çektikten sonra 
borçlarını ödemek için 
alacaklılarının yanına 
yürüyerek giden yaşlı 
adam, kimliği belirsiz iki 
kişinin "Kavga dümeni 
ile hırsızlık" yönteminin 
kurbanı oldu. 700 
YTL'sini çaldıran yaşlı 
adam soluğu polis 
merkezinde aldı. 
Emniyet Müdürlüğü'n 
den alınan bilgiye göre 
olay dün sabah saat
lerinde Ankaya Yolu DSİ 
Kavşağı'nda meydana 
geldi. Yavuzselim 
Mahalle si'nde oturan 64 
yaşındaki Yusuf Aydın, 
sabah erken saatlerde 
evinden çıkarak emekli 
maaşını çekmek için 
DSİ Kavşağı'ndaki 
banka para makinesine 
gitti. Burada 700 YTL 
olan emekli maaşını 
çeken Yusuf Aydın, 
borçlarını ödemek için 
yeniden Yavuzselim 
Mahallesi'ne doğru 
yürümeye başladı. Bu 
sırada kimliği belirsiz 20 

yaşlarında iki şahıs, 
yaşlı adamın yanına 
yaklaşarak kavga et 
meye başladı. Kimliği 
belirsiz hırsızlardan biri 
Yusuf Aydın'ın ayakları
na doğru yatarken, 
diğeri de vurmaya 
başladı. Arada kalan 
Yusuf Aydın ne olup bit
tiğini anlayana kadar 
kavga eden şahıslar 
yaşlı adamın yanından 
uzaklaştı. Durumdan 
şüphelenen Yusuf Aydın 
hemen ceplerini kontrol 
etti. Birkaç dakika 
önce çektiği 700 YTL 
parasının olma dığını 
fark eden Aydın, duru
mu hemen polise bildir
di. Polis ekipleri Yusuf 
Ay dın'ın verdiği eşkal 
bilgileri doğrultusunda 
çevrede araştırma yap
maya başladı, ncak 
yapılan tüm aramalara 
karşın kimliği belirsiz 
hırsızlar bulunamadı. 
"Kavga dümeni ile hırsız 
lık” yöntemiyle parası 
çalınan Yusuf Aydın, 
"Çok borcum vardı. 
Maaşımı çektim.
Gidip borçlarımı ödeye
cektim. Ama maaşımı 
çaldılar. Onları Allah'a 
havale ediyorum" 
diye konuştu. BHA

»

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

Usa
” ....-.EflEga

birlik!

TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMÜK& KÜLLÜKLER& ANAHTARLIKLAR VE
HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILLIK T2CRÜBCMİZ İLC HİZM€TİNİZD€YİZ
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
53

http://www.bursa.gov.tr/jan
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YEMEK PİŞİRME HİZMETLERİ ALINACAKTIR
M, Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği
2006 yılı hastane dahilinde malzemeli yemek pişirme işi hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecek-

Ihale Kayıt No : 2005 /142248
1. idarenin 
a) Adresi
b) Telefon-Faks Numarası
c) Elektronik Posta Adresi (varsa)
2. İhale Konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: Cumhuriyet Mah. 
: 224 513 92 00 - 224 513 92 07
: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

b) Yapılacağı yer 
c) İşin süresi 
3. ihalenin

Türkiye’den Pakistan’a 
13 yardım uçağı gitti

: Kahvaltı : 66.000 öğün
Öğle + Akşam yemeği : 172.000 öğün
Diyet yemeği : 14.000 öğün

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Manastır ve Sahil Binası 
: 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arasında 365 gündür.

a) Yapılacağı Yer : M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
b) tarihi - Saati : 14.11.2005 -10.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 

adres
4.1.2. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.I.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 
olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişi 

liğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4.4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda 
olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulacak iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırıl- 
mayacağına ilişkin taahhütname

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en 

az % 70 i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 
deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim 
ûergesı'

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
a) İsteklinin organizasyon ve ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen 15 kişilik personel 

sayısının % 40 oranında son 5 yıl içerisinde 120 gün kesintisiz çalıştırdığına dair dönem bordrosu
b) İsteklinin kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki nitelik

lerini gösteren belge.
b.1) Bünyesinde Gıda Mühendisi veya diyetisyen çalıştırıyor olması bu teknik personele ait prim ödeneğine 

veya personelin işe alındığını gösterir sosyal güvenlik kurumu onaylı belgesi
b-2) İsteklinin hastanemizde en az;
1 Ahçı başı
3 Ahçı yardımcısı
4 Ahçı yardımcısı
4 Garson
3 Bulaşıkçı çalıştıracaklarına dair taahhütnameye vermesi zorunludur.
4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İhale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli görülen teknik şartnamede belirtilen tesis, makine, 

teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri yerine getireceğine dair taahhütname
İş ortaklarında pilot ve diğer ortaklara ait makine ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak 

değerlendirilir.
4.3.4. Kalite ve standarta ilişkin belgeler
Sanayi odasından alınma, yemek hizmetine ait 500 kişilik “kapasite belgesi” (Aslı veya noter onaylı sureti) 
isteklinin, faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamaya yönelik TSE, ISO, EN 9001 veya 9002 gibi belgelerden en az 

birisine ve Tanm ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen, 560 sayılı gfıdaların üretimi, tüketimi ve 
denetlemesine dair kanun hükmünde kararname kapsamındaki ürünler için gıda sicil ve gıda üretim sertifikası

Besin zehirlenmeleri ve yemek pişirme ile yemek ısıtmalarından meydana gelebilecek yangınlara karşı 
SİGORTA POLİÇESİ (ihaleyi alan yüklenici sigorta poliçesini sözleşme tarihi itibarı ile idareye verecektir.

İsteklinin, kalite veya standarda ait HACCP belgesi (Aslı veya noter onaylı sureti) belge yabancı ülkelerden 
alınmış ise, yeminli tercümanlara tercüme ettirilerek belgelerin alındığı ülkenin Türk Konsolosluğuna onaylat- 
tınlacaktır.

isteklinin TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış “İşletme belgesi” (Aslı veya noter onaylı 
sureti)

OHSAS iş Sağlığı ve güvenliği sertifikası (Çalışma izin belgesi)
Hastanenin mutfağında meydana gelebilecek tadları, onarım ve herhangi arıza veya olağanüstü durumlar

da hizmetin aksamaması için istekliye ait Bursa ilinde en az 500 kişi kapasiteli, TSE hizmet yeri yeterlilik bel
gesi şartlarını taşıyan bir mutfağı olmalıdır.

Yemekhane, mutfak ve gıda ambarlarının haşerelere karşı ilaçlanmasında ihâçlama işini yetkili kişilere/fir- 
malara yaptıracağına dair noter tasdikli taahhütname

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, Resmi ve özel kuruluşlardan herhangi birisine malzeme dahil yemek 
pişirme ve dağıtım sonrası hizmetleri verilmesi kabul edilecektir. İş deneyim belgelerinin noter onaylı olan- 
lannın asıdan sözleşme imzalanmadan önce asıdan idareye verilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katıbilecektir.
7. ihale dökümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satınalma birimi Cumhuriyet Mah. Gemlik / BURSA 

adresinde görülebilir ve 60 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. •
8. Teklifler 14.11.2005 tarihi saat 10.00’a kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu adresine 

verilebileceği gibi, iadeli tahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir.
İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli de her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin 
tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi
nat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 4881

Türkiye, 7.6 şid
detindeki depremle 
sarsılan Pakistan'a 
bugüne kadar 13 
yardım uçağı ile 54 
ton gıda ve 
27 ton ilaç gönderdi. 
Başbakanlık Basın 
Merkezi'nden yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Başbakanlık 
Türkiye Acil Durum 
Yönetimi Genel 
Müdürlüğü'nün 
koordinasyonu ile 
yürütülmekte olan 
insani yardım 
operasyonları 
çerçevesinde, 
Başbakanlık tarafın
dan gönderilen 
11 uçak dışında, 
Kızılay'ca 1, THY ve 
1 özel kargo uçağı 
olmak üzere toplam 
13 yardım uçağı bölg
eye gönderildi.
Bu uçaklarla bölgeye 
70 arama-kurtarma, 71 
sağlık, 54 Kızılay per
soneli olmak üzere 
toplam 195 kişi, 1 
sahra hastanesi, 3 
ambulans, 6 araç, 1 
motosiklet, büü çadır, 
12 bin 500 battaniye, 
bin uyku tulumu, 100 
kampet, bin mutfak 
seti, 3 arama köpeği, 
54 ton muhtelif gıda, 
27 ton muhtelif ilaç

gönde rildi. Ayrıca 
Başbakanlık tarafın
dan görevlendirilen 
2 adet askeri uçakla, 
26 Kızılay personeli, 
20 ton ağırlığında 200 
adet çadır ve muhtelif 
barınma malzeme 
sinin de 2 gün içinde 
gönderilmesi plan
lanıyor. Türkiye'den 
giden arama-kurtarma 
ekipleri 9 depremze 
deyi enkazdan canlı 
olarak çıkarmayı 
başarırken, bölgedeki 
sağlık ekipleri de 24 
bin 905 kişiye aşı 
yaptı. Sahra has
tanesinde çok sayıda 
yaralı tedavi edilirken, 
Muzafferabad 
Şehri'nin suyunun 
klorlama, enkaz 
altında ceset çıkarma 
ve kireçleme işlem 
lerini de yapan Türk 
ekipleri 1 milyon ton 
suyun klorlanmasını 
planlıyor.
Depremzedelere 
yardım için açılan 
kampanya sayesinde 
bugüne kadar 3 
milyon 254 bin 405 
YTL toplanırken, 
bölgeye gönderilen 
yardım malzemelerini 
toplam maliyeti de 
8 milyon 15 bin 677 
YTL'yi buluyor.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİ’NDEN
Dosya No: 2003/473

Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi Kemerdere 
mevkiinde kain doğusu yol, batısı 349 ada 5 
nolu kadastro parseli, kuzeyi çalılık, güneyi kıs
men yol kısmen 349 ada 5 nolu kadastro parseli 
ile çevrili 828,81 M2. miktarındaki taşınmazın 
davacı Neriman Kaya tarafından senetsizden 
tescili talep edildiğinden dava konusu taşınmaz 
hakkında hak iddiasında bulunanların ilan tari
hinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 
2003/473 esas sayılı dosyasına' hıüraacaat 
etmeleri ilan olunur. 04.07.2005
(B-4911) Hakim 35988

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 
Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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39 eserle 
dünyaya açılıyoruz

TELEKOM özelleştirmesinde ara kara
Kültür ve Turizm 
Bakanı Atilla Koç, 
bakanlığın 
desteklediği 39 
eserle Türkiye'nin 
dünyaya açılacağını 
belirterek, bu eserler 
arasında Orhan 
Kemal'in "Avare 
Yıllar", Orhan 
Pamuk'un "Beyaz 
Kale ve Benim 
Adım Kırmızı" 
gibi kitapların yer 
aldığını Atilla 
Koç, "Türk 
Edebiyatının 
Dünyaya Açılması" 
(TEDA) projesi ile 
Türk kültür 
edebiyatının 
seçkin eserlerinin 
çeşitli dillere 
çevrilerek ilgili 
ülkelerin saygın 
yayınevlerine 
girmesi ve o 
ülke genelinde

tanıtım dağıtım ve 
pazarlamasının 
yapılmasının 
amaçlandığını 
bildirdi.
Atilla Koç, 
TEDA'nın 
destekleyeceği 
39 eser arasında, 
Orhan Kemal'in 
(Avare Yıllar), Elif 
Şafak'ın (Mahrem), 
Perihan Mağden'in 
(İki Genç Kızın 
Romanı), Nazlı 
Eray'ın (Orphee),

Orhan Pamuk'un 
(Beyaz Kale-Benim 
Adım Kırmızı), Can 
Dündar'ın (Sarı 
Zeybek), Pınar 
Kür'ün (Bir Deli 
Ağaç), Ahmet 
Ümit'in (Kukla) adlı 
eserlerinin yer 
aldığını da söyledi. 
Koç, projenin yurt- 
dışındaki yayınev- 
lerinden ve yayıncı 
meslek kuruluşların
dan yoğun ilgi 
gördüğünü ifade etti.

Danıştay 13. Dairesi, 
Türk Telekom'un 
yüzde 55 oranındaki 
hissesinin blok olarak 
satılmasına ilişkin 
ihale komisyonu 
kararının iptali ve 
yürütmenin durdurul
ması istemiyle açılan 
davada ara karar 
verdi. Yüksek 
Mahkeme, ara 
kararıyla, 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığından 
Türk Telekom'un 
hisse değerinin 
tespitine yönelik 
Değer Tespit 
Komisyonu 
Raporu'nun 
belirlenen değer 
tespitine nasıl 
ulaşıldığı konusunda 
detaylı bilgi istedi. 
Danıştay 13.
Dairesi, Türkiye 
Haber-İş Sendikası'nın 
4 Temmuz 2005 
tarihli ihale 
komisyonunu 
kararının iptali ve 
yürütmenin 
durdurulması 
istemiyle açtığı 
davayı görüştü.

Kararda, 406 sayılı 
Telgraf ve Telefon 
Kanunu'na göre, hisse 
değerini tespit etmek 
üzere Değerlendirme 
Komisyonu kurula
cağının öngörüldüğü 
anımsatıldı.
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığınca verilen 
savunmada, 406 sayılı 
yasa uyarınca kurulan 
Türk Telekom 
Değer Tespit 
Komisyonu'nun, 
uluslararası alanda 
telekomünikasyon 
şirketlerinin değer
lemesinde yaygın 
olarak, "indirgenmiş 
nakit akımları ile 
karşılaştırılmalı 
şirket değerlemesi" 
yöntemleri kul
lanılarak Türk 
Telekom'un değer 
tespitinin yapıldığının 
ifade edildiği belirtilen 
kararda, dava 
dosyasında yer alan 
Bakanlar Kurulu'nun, 
23 Haziran 2005 
tarihli kararıyla da 
Türk Telekom A.Ş'nin 
yüzde 100'üne tekabül 
eden değerinin en az

9 milyar ABD 
Doları olarak 
belirlendiğinin 
görüldüğü 
vurgulandı. 
Kararda, 
"Uyuşmazlığın 
görüm ve 
çözümünde gerekli 
görüldüğünden 
Türk Telekom'un 
hisse değerinin 
tespitine yönelik 
değer tespit 
komisyonu raporunun 
ve belirlenen değer 
tespitine nasıl 
ulaşıldığı konusunda 
detaylı bilgilerin 
istenilmesine" 
karar verildiği 
belirtildi.
Danıştay 13. Dairesi, 
söz konusu 
bilgi ve belgeler 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığından 
geldikten sonra 
yürütmenin durdurul
ması istemini 
karara bağlayacak. 
13. Daire, bu bilgi ve 
belgelerin verilmesi 
için Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı'na 
süre tanıdı.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

n , DOĞALGMBuderus

(JSISAlp
AKILLI İSITMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
* * 4 4 t

bizim işimiz
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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TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR
M, Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği
Malzemeli temizlik işi hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No : 2005 /153254
1. idarenin

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

a) Adresi
■> b) Telefon-Faks Numarası

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)
2. ihale Konusu hizmetin

: Cumhuriyet Mah.
: 224 513 92 00 - 224 513 92 07
: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

a) Niteliği, Türü ve Miktarı 
b) Yapılacağı Yer
c) İşin süresi
3. İhalenin

B. Münih - Juventus
: 65 kişi ile malzemeli temizlik hizmeti alımı işi
: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi ve Sahil binası 
: 01.01.2006 - 31.12.2006 tarihleri arasında 365 gün

a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi - Saati

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi toplantı salonu 
: 16.11.2005 -10.oo

4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 

adresi
4.1.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu y nida alınmış Ticaret 

ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.I.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 
olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişi 

liğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik 
eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4.4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda 
olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedan bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hisse

sine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmaya- 
cağına ilişkin taahhütname

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en 

az % 70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 
deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim 
belgesi

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
a) İsteklinin söz konusu hizmette çalıştırılması istenen 65 personelin % 40 oranında yani asgari 26 kişinin 

ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde temizlik hizmetlerinde en az 120 gün kesintisiz olarak çalıştırdığına dair 
4 aylık sigortalı prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi (aylık sigorta prim belgesi 
verilmesi halinde bu belgeler birbirini takip eden kesintisiz 4 (dört) aylık dönem için verilmesi zorunludur.

b) Hastane temizliğinde çalıştırılacak 65 personelden; 1 kişi genel yönetici (sağlık idaresi yüksek okulu, 
işletme otelcilik turizm yüksek okulu vb. okul mezunu) 2 kişi ekip sorumlusu (en az lise mezunu, tercihen ev 
ekonomisi, otelcilik turizm yüksek okulu, hemşirelik yüksek okulu, sağlık idaresi yüksek okulu) 6 kişi lise 
mezunu kalan 56 kişi ise en az ilkokul mezunu olarak çalıştırılacak olup, istekliler bu niteliklerde personel 
çalıştıracaklarına dair taahhütname ihale teklif dosyasında vereceklerdir.

4.3.3. Makina tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Teknik şartnameye göre bulundurulması gereken makineler 5 yaşından büyük olmayacaktır. Makine tesis 

ve ekipmanların isteklinin kendi malı olması şart değildir. Ancak isteklinin kendi malı olan makina tesis ve 
ekipman, fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı ile 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile teşvik edilir. Taahhüt edilerek 
temin edilecek ekipman için ise noter onaylı taahhütname sunulması gerekir. Geçici ithalle getirilmiş veya 
10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipmanla kira 
sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar ki kiraların ödendiğini belgelenmek şartı ile isteklinin 
kendi mah sayılır. İş ortaklarında pilot ve diğer ortaklara ait makina ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın 
tam olarak değerlendirilir.

4.3.4. Kalite ve standartda ilişkin belgeler
Temizlik işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresinin doldurmamış TSE hizmet yeterlilik bel

gesi
Temizlik işi ile ilgili olarak temizliği yapılacak yerin ilaçlama işinin TSE belgeli yetkili olan kişilere/fırmalara 

yaptıracağına/çahştıracağına ilişkin taahhütname
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, kamu kurum kuruluşları ile özel sektörde yapılan Genel Temizlik 

Hizmetleri kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. ihale dökümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satınalma birimi Cumhuriyet Mah. Gemlik-Bursa 

adresinde görülebilir ve 60 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan- 
lann ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 16.11.2005 tarihi, saat 10.oo’a kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi toplantı salonu adresine 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle 
toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi
nat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 4883

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

Yıl 1951- 52 Sirkeci’den yukarı, Babaali’ye 
doğru yürüdüğünüzde medyanın kalbinin 
çarptığı yere gelirsiniz.

Bütün gazete basan matbaalar, kitapçılar 
hep burada toplanmışlardı.

Bu yokuştan yukarı yarı yola geldiğinde 
spor mecmuaları basan bir mecmua vardı. Adı: 
Ayyıldız’dı. Bu matbaanın önüne geldiğimde 
inanın yarım saat kadar burada kalır; 
İngiltere’den, İtalya'dan çekilmiş ve baskı 
yapılmış mecmuaları hayranlıkla seyrederdik. 
Bazen elinde mecmua ile kapının önüne çıkan 
usta bu mecmuayı verip, okumamızı söylerdi.

Hayal edip, Babaali’den yukarı Çemberli- 
taş’a gelir, tranvaya atlayarak Fatih’e gelirdik.

Yıl 1964 Tavşanh’ya transfer olmuştum. 
Sungipek Fabrikası’nda futbol oynayan, 1962 
yılında Almanya’ya çalışmaya giden (küçük 
Barbaros) arkadaşımla mektuplaşıyordum. 
Mektubumda önümüzdeki hafta Ispanya’ya 
Real Madrid maçını izlemeye gideceğini 
yazmıştı.

İnanın; ‘Keşke bende Almanya’ya gitmiş 
olsaydımda böyle maçlara gidebilseydim’ der 
dururdum.

Futbol oynadığım için Dolmabahçe Stadına 
bedava girmek için o zamanlar serbest giriş 
kartına sahip olduğumdan bütün maçları 
izleme fırsatını bulabiliyordum.

O arkadaşım rahmetli oldu. Bu maçı seyre 
derkftn rahrnpflp v.arj prlivn.r yp dj'lO.rL'.'u kİ' 
‘Bak arkadaş işte bütün Avrupa hatta dünya 
takımlarını seyretme imkanı bulabiliyorum’. 
Tabi teknolojinin lütfü bu.

Ben maçı yazmak için hayli bir giriş yaptım 
galiba.

B.Münih-Juventus maçını her iki takımda 
bilhassa B.Münih çok iyi başladı. Almanlar’ın 
ileri paslan Juventus defansını müşkül duru
ma soktu.

Juventus defansında takım kaptanı ala
madığı bütün topları faulle durdurmadı dikka
timden kaçmadı.

B.Münih sağlı-sollu akınlarla Juventus 
kalesini bir hayli hırpaladı. Orta sahadan sağ 
tarafa açılan topu alıp, düzelten ve topa vuran 
26 nolu sırt nolu oyuncu B.Münih’i ilk gollerine 
kavuşturdu.

Juventus’un kabuğuna çekilmiş bir hali 
vardı. Zira Almanlar devamlı hucümu düşünüp, 
öyle oynuyorlardı.

Nadir olan kornerlerin birinde B.Münih’in 
attığı kornerde 6 sırt nolu futbolcunun çok 
güzel kafa şutuyla durum 2-0 oldu.

İkinci yarı B.Münih gene presli ve hızlı 
oynamaya çalıştı.

B.Münih’li oyuncular her haliyle, tek ve ileri 
paslarla Juventus’tan daha iyi futbol oynuyor
lardı. Muhakkak bir gol için korner atışından 
İbrahimoviç’in vurduğu kafa golüyle durum; 2- 
1 oldu. Dakika 89 ne olursa olsun B.Münih 
Juventus’tan iyi bir takım. Uzatmalar 
oynanırken kazanılan frikiki Juventus’tan kul
landı. Maçta bu şekilde Almanlar’ın üstünlüğü 
ile bitti.

Maçın hakemi fevkalade idi. İyi maç yönetti. 
Bu şampiyona da hiç bir maç hakemi maalesef 
yok.KAYIP

Nüfus cüzdanımı 
kaybettim. 

Yenisini 
çıkaracağımdan 

eskisinin 
hükmü yoktur. 

SAFİYE 
DURMUŞ

O.

Gemlik Lisesi’nden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. Geçersizdir. 

Ebru SALİHOĞLU

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. Geçersizdir.

Yalçın DEMİR

O_
B

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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Hangi organlar oruçtan nasıl etkileniyor?
Doç. Dr. Murat Saruç, 
Ramazan ayında 
beslenme şekli ve 
öğün sayısının birden 
bire değiştiğini ifade 
ederek, beden sağlığı 
için önerilere uymaları 
konusunda vatan
daşları uyardı. 
Gün boyunca oruç 
sırasında vücutta 
yaşanan değişimler 
konusunda bilinçli ve 
dikkatli olunması 
gerektiğini belirten 
Doç. Dr. Murat Saruç, 
"Üstelik sindirim siste
minde sorun yaşayan
ların bu noktada çok 
daha dikkatli olması 
şart. Ramazan ayının 
gelmesiyle birlikte 
oruç tutan kişilerin 
günlük beslenme şekli 
ve öğün sayısı birden
bire değişiyor. Uzun 
bir süreyi aç olarak 
geçirdikten sonra iftar
da yenilen yemeklerin 
özellikleri ve miktarı, 
oruca hazırlanmak için 
sahur yemeklerinin 
yenmesi vücudumuz 
için farklı bir duruma 

ı uyum sağlama zorun
luluğunu ortaya 
çıkarıyor. Beslenme 
saatleri değişse de 
günlük alınması 
gereken enerji, pro
tein, vitamin ve miner
al oranları Ramazan 
ayında da değişmiyor. 
Beden sağlığını koru

mak adına yeterli mik
tarda meyve ve sebze 
yemek, su içmek 
kuralı Ramazan ayında 
da geçerliliğini 
koruyor" dedi.
Doç. Dr. Murat Saruç, 
"Bazı şeylere dikkat 
ederek bu ayı sağlıklı 
olarak geçirmek 
mümkün olabilir. Özel
likle sindirim sis
temimizle ilgili nelere 
dikkat etmemiz gerek
tiğini bilmek, oruç 
tutarken aynı zamanda 
da sağlığımızı koru
mamıza yardımcı ola
caktır" diye konuştu. 
HANGİ ORGANLAR 
ORUÇTAN NASIL 
ETKİLENİYOR?
Yemek Borusu: Son 
zamanlarda isminden 
çok fazla söz edilen 
reflü hastalığı, mid
edeki asit ve gıdaların 
yemek borusuna geri 
gelmesi ve burada 
tahrişe ve kişide 
göğüs arkasında 
yanma gibi şikayetlere 
neden olması şeklinde 
tanımlanıyor. Normal 
zamanlarda da 
toplumda sık olarak 
gözlenen bu durum 
Ramazan ayında art
maktadır. Uzun süren 
açlık sonrası, dikkat
sizce yüksek kalorili 
ve fazla miktarda yiye
cek yenmesi en önem
li nedendir. Ayrıca 

sahurda yemek 
yendikten sonra 
hemen yatılması da 
zararlıdır. Yatar 
pozisyonda yiyecek
lerin mideden yemek 
borusuna geri gelmesi 
kolaylaşmaktadır. Bu 
faktörler, Ramazan 
ayında şiddetli reflü 
şikayetlerinin 
görülmesine yol açar. 
Bu açıdan özellikle 
daha önceden reflü 
tanısı konulmuş olan 
hastaların, Ramazan 
ayı öncesi gastroen
terologlarıyla 
görüşmeleri, yeni 
öneri ve ilaç değişik
liklerini öğrenmeleri 
gerekiyor. Oruç 
tutarken iftarda yük
sek kalorili ve yağlı 
yiyeceklerden kaçın
mak, reflü olasılığını 
azaltan etmenlerden. 
Ayrıca iftarda az mik
tarda yiyerek, iftardan 
3 saat kadar sonrasına 
küçük bir öğün ekle
mek de mideyi aşırı 
doldurmayı önleyecek
tir. Sahurda hafif 
yiyecekler yemek ve 
yemek yedikten sonra 
hemen yatmamak 
gece reflülerini 
engelleyecektir. Reflü 
için, doktorunuzun 
kullanmanızı söylediği 
ilaçları, iftarda ve 
sahurda alınması, gün 
boyu aç kalan ve yük

sek miktarda asit sal
gılayan midenizin asit 
salgısını azaltacaktır. 
Sigara ve alkol alınma
ması, çikolata, kahve, 
biberli, yağlı baharatlı 
yiyeceklerden uzak 
durulması önemli 
yarar sağlar. Ramazan 
süresince kilo alınma
ması, sıkı giysiler gi 
yitmemesi ve gerek
tiğinde yatak başının 
yükseltilmesi de 
koruyucu önlemlerdir. 
Mide: Çok miktarda 
yemek yenmesi hazım
sızlığa, karın ağrısına, 
bulantı ve kusmaya 
neden olabiliyor. 
Rahatsız olmamak 
için dengeli beslenm
eye, gerekli tüm besin 
öğelerinden az miktar
larda yemeğe ve 
iftarla sahur arasına 

yatmadan 2 saat 
kadar öncesine 
küçük bir ara öğün 
sıkıştırmaya dikkat 
etmek gerekiyor. 
Ramazan ayında 
dikkat edilmesi 
gereken bir nokta da 
"Ülser hastalığı". 
Özellikle mide şikayet
leri olanların, daha 
önce mide ülseri veya 
kanaması geçirmiş 
olan kişiler oruç 
tutmaya başlamadan 
önce mutlaka bir 
gastroenterologla 
görüşmelerinde yarar 

var. Kontrollerin 
yapılmadığı durum
larda oruç tutul
ması ciddi mide ve 
12 parmak bağır
sağı kanamalarına 
neden olabilmekte 
ve istenmeyen 
sonuçlar ortaya 
çıkabilmektedir. 
Ramazan ayı 
süresince ağrı kesici
lerin kullanımı da özen 
ister. Zaten mide için 
oldukça zararlı olan bu 
ilaçların doktor önerisi 
olmadan kullanımı 
oruç sırasında tehlikeli 
kanama ve mide 
delinmelerine 
neden olabilir. 
RAMAZAN'DA KİLO 
ALMANIN NEDENLERİ 
Karaciğer: Ramazan 
ayı süresince uzun 
süre aç kalınmasına 
rağmen iftar ve sahur
da yenilen yüksek 
kalorili hamur işleri ve 
tatlılar nedeniyle kilo
lar alınıyor. Bu kısa 
süre içinde vücut ağır
lığında ortaya çıkan bu 
artış karaciğerde 
yağlanmaya yol açıy
or. Yüksek karbon
hidratlı beslenme 
insülin kan seviyemizi 
yükseltmekte, bu da 
karaciğerde daha 
kolay yağ birikime 
neden olmaktadır. 
Özellikle kronik 
karaciğer hastalığı

(hepatıt) olan kişiler 
oruç tutmaya başla
madan önce doktor
larına kontrol olmalı | 
ve gerekli önerileri 
almalıdır.
Safra kesesi: Safra 
kesesi taşı orta yaş ve 
üstünde, kilolu kişil
erde, çok doğum yap
mış kadınlarda sık 
görülüyor. Uzun süre 
açlık sırasında safra 
kesesi içinde kalan 
safra koyulaşmakta, 
akışkanlığı azalmakta 
ve yeni taşların oluşu- | 
mu artmaktadır. Safra 
kesesinde taşın bulun- I 
ması hazımsızlığa, çok 
miktarda yağ içeren 
besinlerin yenmesi 
karın ağrısı, 
bulantı ve kusmaya 
neden olabilmektedir. 
İftarda yenilen çok 
miktardaki besinden 
sonra şiddetli karın 
ağrıları ve akut köle- J 
sistit denilen safra 
kesesi iltihaplan 
ortaya çıkabilir.
Bu gibi durumlarda 
zaman kaybetmeden 
doktora 
başvurulmalıdır.

Cevizli Patlıcan 
Malzemeler (2 Kişilik) 
1 büyük patlıcan 
50 gr iç ceviz (1/2 su 
bardağı) 
1 dilim bayat ekmek 
Kuru fesleğen 
2 diş ezilmiş sar- 
mısak 
100 gr örgü peynir 
1 adet yumurta 
45 gr margarin (3 
çorba kaşığı)

Portakallı Kazandibi 
Malzemeler (2 kişilik) 
1 orta boy portakal 
1/3 su bardağı 
tozşeker 
100 gr tatlı lor peyniri 
1 yumurta 
Vanilya 
35 gr irmik 
1 çorba kaşığı un 
1 çorbakaşığı 
pudraşeker 
1 çorba kaşığı 
margarin

Bulamak için un 
Tuz
YAPILIŞI
Patlıcanı soyup verev 
olarak dilimleyin, 
üzerine tuz serpip 
bekletin. Saldığı suyu 
kağıt havlu ile kuru
layıp margarinin 
yarısı ile tavada her 
iki yüzünü hafifçe 
kızartın. Bayak 
ekmek içini blendırda 
ufalayın. İç cevizi 
iyice kıyın, ekmekler
le karıştırın. Fesleğen 
ve sarmısağı

YAPILIŞI
Portakalı kabuğu ile 
4-5 parçaya ayırıp 
tozşeker ile blendırda 
püre haline getirin. 
Bir çukur kapta 
portakalı çatalla 
ezdiğiniz lor peyniri, 
yumurta, vanilya, 
irmik, un ile 
karışıtırn. Fırın kabını 
yağlayın, portakallı 
karışımı içine yayın. 
Üzerine küçük 

karıştırın. 
Yumurtayı çır
pın. İki dilim 
hafif kızarmış 
patlıcanın 
arasına sar
ımsaklı fes
leğen ve bir 
dilim örgü 
peyniri yer
leştirin. Una, 
çırpılmış 
yumurtaya ve 
cevizli ekmek 
kırıntısına bulayıp 
kalan margarin ile 
ekmek kırıntıları altın

parçalar halinde 
margarin koyun 
ve 200 derece 
ısıltılmış fırında 
15 dakika pişirin. 
Fırından 
çıkarıp üzerine 
pudraşeker 
serpin, fırının 
ızgarasını 
çalıştırıp 
pudraşeker
karamel rengini ka daha pişirin ılık ve 
alana kadar 3-5 daki- soğuk servis yapın.

ŞİİR KÖŞESİ D.Ali BAYDAR

rengi alana kadar 
pişirin. İsterseniz 
yeşil salata yaprak
ları ile tabağa yer
leştirip servis yapın.

Gider
Gök kapısı açılınca semadan 
İner meleklerin yarısı arştan 
İnsanların yansıda dünyadan 
Kadir gecsiyle yol alır gider.

Mevtadan beraat alır yola giren 
Uzun vagonlarla eklenen tren 
Samanyolu yıldızlar ve sonsuz evren 
Kandil gecesinden nur alır gider.

Tren vagonları çekilir uzar
Lüks değil daracık açılan mezar 
Sondur biletini melekler yazar 
Berat gecesiyle hal olur gider.

Melekler döner kapı kapanır
İnsanlar doğar yerde çoğalır 
Kimi hakka bağlı, kimi asandır 
Kimi şaşkın kalır, yok olur gider.

İbret al kalkan treni
Rehber et kendine et kendine kutsal kuranı 
Bence öğüt alıp uslanmayanı 
Karışıp toprağa toz olur gider.

Dünya fani edinme dirdin konu 
Faydalanın oku her bulduğunu 
Çevirirsen gözünü, dönsen yüzünü 
Bunlarda manasız söz olur gider.
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Ergen ve ruh sağlığı ile ilgili doğru bilgiler
Ergenin büyüme, 
olgunlaşma ve 
cinsel kimliğini 
kazanması sırasında 
karşılaştığı sorunları 
gidermenin 
doğru bilgilerin 
verilmesiyle 
mümkün olacağı 
belirtildi.
Adana İl Sağlık 
Müdür Vekili Dr. 
K. Çağlar Çatak, 
yaptığı açıklamada, 
yetişkinliğe geçişte
ki dönemin, büyüme 
ve gelişmenin çok 
hızlı olduğu kız veya 
erkek cinsel özellik
lerinin ortaya çıktığı, 
bireyin gelecekte 
nasıl bir insan ola
cağını belirlemesi 
açısından önem 
taşıdığını belirterek, 
"Ergenlik döne
minde, zihinsel 
düzey hızla gelişir. 
Artık bir konuyla 
ilgili daha çok 
seçeneği aynı anda 
düşünüp sonuca 
yönelik seçim yapa
bilirler. Konuştukları 
zaman dinlenilmek 
isterler, kendilerine 
özgü fikirler 
geliştirebilirler" 
dedi.
Ergenin, büyüme, 
olgunlaşma ve 
cinsel kimliğini 
kazanması

sırasında 
karşılaştığı sorunları 
gidermenin ancak 
doğru bilgilerin 
verilmesi mümkün 
olacağına dikkat 
çeken Çatak, kişinin 
beden yapısındaki 
bu değişikliği 
öncelikle kendisinin 
kabul edebilmesi 
için aileye 
büyük görevler 
düştüğünü, tüm 
bu değişmelerde 
ergenin doğru 
bilgilendirilmesi 
ve desteklenmesi 
gerektiğini 
vurguladı. Çatak, 
"Aile bu desteği 
verirken, ergenin 

kendine olan 
güveninin kazan
abilmesi için 
kendi kararlarını 
verebilmen ve 
özerklik isteğini 
açıkça ifade 
edebileceği bir 
ortam oluştur
malıyız. Bağımsızlık 
istekleri doğrul
tusunda aıîe 
bireyleri ile ergen 
arasında tartışmalar 
ortaya çıkabilir. 
Bu tartışmalar 
sırasında karşılıklı 
birbirini dinlemeyle, 
kızgınlığa ve 
kırgınlığa izin 
vermeden 
hoşgörülü ve yapıcı 

tartışmalarla 
sorunları çözebili
riz" diye konuştu. 
Ayrıca ergenin 
nasıl bir kişi ola
cağını öğrenirken, 
öncelikle çevresin
deki insanların 
ve ailenin 
davranışlarını 
gözlediğini bu 
sebeple ergene 
model olan kişilerin 
daha dikkatli 
davranmaları 
gerektiğinin altını 
çizen Çatak, 
şöyle devam etti: 
"Seçilen model 
bazen arkadaş 
grubundan da 
olabilir. Bir gruba ait 
olma, sosyal 
gelişme için oldukça 
önemli bir 
duygudur, girmek 
istediği grubun 
çevresi tarafından 
benimsenmemesi 
ergenler için üzüntü 
kaynağı olabilir. 
Değişik mekanlarda 
ergenlerimiz zararlı 
alışkanlıklarda 
edinebilir. Her konu
da olduğu gibi bu 
konuda da bil
gilendirilmeli ve 
yanlış gruplardan 
korunmalıdır.
Tabii ki, çözüm 
arayışında onlarda 
yer almalıdır.

Alzheimer 
tedavisinde
riskli ilaçlar

ABD'de yapılan 
bir araştırma, 
Alzheimer 
hastalarında 
saldırganlık 
gibi belirtileri 
tedavi etmek için 
genellikle tavsiye 
edilen ilaçların 
ölüm riskini 
artırabileceğini 
ortaya koydu. 
California 
Üniversitesi'nden 
Psikiyatr Dr. 
Lon Schneider 
başkanlığındaki 
araştırmacılar, 
5000'den fazla 
Alzheimer hastası 
üzerinde 10-12 hafta 
süren 15 klinik 

deney yaptı. 
Journal of the 
American Medical 
Association (JAMA) 
adlı tıp dergisinde 
yayımlanan araştır
ma sonuçlarına 
göre, deneylerde 
kullanılan antip- 
sikotik Risperidone, 
Aripiprazole, 
Zyprexa, Olanzapine 
ve Seroquel adlı 
ilaçlardan birini alan 
hastaların ölüm 
riskinde, tedaviye 
başlanmasından 
sonra 3 ay içinde, 
placebo verilen 
hastalara göre 
yüzde 54 oranında 
artış gözlemlendi.

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 EğtMd. 513*1174
Halk Kütüphane 51313 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513.1414
Müftülük 613 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe 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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULA$IM

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
YeniLikitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21 -122 
Su İşlet 513 45 21 -115
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

NÖBETÇİ ECZANE
20 Ekim 2005 Perşembe 

SEDA ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 70 68 GEMLİK

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2266 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KRMPRNVR
RAMAZAN «yi BOVUIKA RKRRVnKinfl %2 İNDİRİM 

Süper Benzin ^8 2.63 YTL.
Kurşunsuz Benzin • 2.66 YTL
(95 Oktan)

Motorin X° 1 2.06 YTLJ
NOT; Kampanyamız ev ve is yeri 
motorin servisinde de geçerlidi|jj

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii ■ GEMLİK TEL: (0.224) 513 10 79
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri.P.0. istasyon -KUMLA TEL: (0.224)538 0386
İSTASYON 2 : Liman içi ■ GEMLİK TEL: (0.224),513 66 72



Türkiye, 1998 yılında üyelikten ayrıldığı Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'ne yeniden üye oluyor.

Zeytin ve zeytinyağı için önemli bir gelişme
Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu fakat 1998 yılında üyelikten ayrıldığı Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'ne (International Olive OH Council - 
IOOC) yeniden katılabilmesi için çabalar devam ediyor. 2002 yılında UZK'ya gözlemci üye olarak katılan Marmarabirlik'in davetlisi olarak 
bugün Türkiye’ye gelecek olan icra direktörü Habib Essid önce Bursa'da, ardından Ankara'da temaslarda bulunacak. Haberi sayfa 6'da

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK 15 günde bin 27 kaza

İftara yetişmek için aceleci davranan sürü 
cü ler, çok sayıda maddi hasarlı kazanın 
yaşanmasına neden oluyor. Bursa’da 
15 günde meydana gelen bin 27 trafik 
kazasında, 96 kişi yaralanırken, 2 kişi 
de hayatını kaybetti. Haberi sayfa 5’de

21 EKİM 2005 CUMA

■■■I TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
21 Ekim 2005 Cuma 25 YKr. (250.000 TL.)

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
M 'M 12.55 15.54 18.25 19.44

Adliye, Muratoba, Katırlı, Hamidiye, Güvenli Köylerinin araçları Belde içinden geçmeyecekler

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Umurbey atakta
Umurbey için her hafta yeni ve güzel bir 

haber okumak gerçekten belde sakinlerini 
sevindiriyor.

Umurbey Belediyesi ANAP’lıdır.
Ama AK Partililer bu beldeye destek veri 

yorlar.
Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı 

Fatih Mehmet Güler’in başlattığı “Sulama 
Suyu” projesinin ikinci ayağı için AK Partili 
milletvekilleriyle Ankaya’ya gidildiğinde 
güzel haberlerle dönülmüştü.

Hatta bu gidiş sırasında Enerji Denetleme 
Kurulu Başkanıyla yapılan bir telefon 
görüşmesi sonucu, doğalgazın 2006 yılında 
beldeye kesin getirileceği öğrenilmişti.

Kültür Merkezi derken, dün de Benzinlik 
ile Halil Bey Çeşmesi arasındaki traktör yo 
lunun asfalt yol haline getirilmesi için 
Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma 
başladığı haberini aldık.

Umurbey’de ikitidar ile muhalefetin bu 
denli uyum içinde çalışması cidden sevin
dirici.

Umurbey’den ötede Muratoba, Adliye, 
Güvenli, Katırlı, Şükriye, Hamidiye, Fevziye 
köyleri var..

Bu köylerin her birinde onlarca traktör ve 
özel araç var. Araçlar, dar olan belde içinden 
ve de okulun önünden geçerken, sakıncalar 
doğuyordu, açılacak yol bu sorunları bitire
cek.

Büyükşehir’in küçük de olsun hizmetleri 
yavaş yavaş geliyor.

Gemlik’te de Büyükşehir’den hizmet 
görmek istiyoruz.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlar, Umurbey ile çevre köy
lerin yolunu kısaltan çevre yolu açma çalışmalarına başladı. 
Muratoba yolunda bulunan Benzinlik ile Halil Bey Çeşmesi arasın
da bulunan traktör yolu, 30 metrelik asfalt yol haline geliyor.
Umurbey Beldesi için
den geçen çevre köy 
araçlan, bundan böyle 
açımına başlanan ve 
kısa zamanda 
tamamlanacak olan 
Çevre Yolu 
kullanacaklar.
1 kilometrelik Çevre 
Yolu Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
açılıyor. AK Partili 
Belde Başkanı Ahmet 
Girenay, 'Veri/en 
sözler yerine 
getiriliyor” dedi. 
Seyfettin Şekersöz’ün 

haberi sayfa 3’de

Balıkçı tezgahlaı
Dereboyu Salı Pazarı girişinde 
bulunan seyyar balıkçı tez
gahlarının çevreye kötü koku yay
dığı gerekçesiyle kaldırılması için 
çevrede oturanlar ve işyerlerinden 
imzatoplandı. Balıkçılar ise, 
‘Ekmek paramızı kazanmak için 
bize yer gösterilsin” diyorlar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 
ha^pri sayfa 5’de

kaldırılmak isteniyor

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

Haftada İki

Söylenti...
Türkiye ‘de bir şeyin söylentisi çıktımı gerisi 

gelir.
Bu hep böyle olmuştur.
1-AF
2- Devalüsyon
3- Erken seçim
Bunlar konuşulmaya başladı mı, bilin ki bir 

zaman sonra bunlar olacaktır.
Hiç Af konuşulmaya başlayıp ta çıkmadığını 

hatırlıyor musunuz? Cezaevlerinde bu söylenti çık
mışsa, medyada konuşuluyorsa. Artık dönüşüyor 
yoktur. Adalet Bakanı yalanlar, Başbakan “böyle 
şey yok” desin öyle bir basınç alanı oluşur ki bir 
den af çıkar.

Son afta böyle oldu.
Rahşan Ecevit bu lafı çıkardı.
Medya-sivil toplum örgütleri karşı koydular 

ama Hanımefendinin hassasiyeti kamu oyunun 
oluşmasına yetti.

Karşı koyanlar neredeyse “vicdansız” gibi 
göründüler.

Sonunda bir baktık AF çıkmış.
Ceza evleri boşaltılmış, sokaklar yeni suç işle

mek için dolaşan adamlarla dolmuş.
Zannederim Rahşan Ecevit’te yaptığı bu işle - 

ölünceye kadar hayırla anılacaktır.!
Devalüsyon da öyledir.
Erken seçim de.
Başbakana - Milletvekillerine sorarsıniz “yok 

böyle bir şey” derler.
“Biz zaten çoğunluğuz, bunu kaybetmek iste

meyiz” derler.
İşi hafife alırlar. Sonradan bir bakarlar ki erken 

seçim lafları çoğalmış. “Bunları meclis dışında 
kalan partiler çıkarıyor” Fakat seçim ateşinin 
dumanı yayılmaktadır.

Ne var ki, sadece Meclis dışı partiler ve Sivil 
toplum örgütleri Medya değil, iktidarın kendi kat
manları da gizliden kalenin kapılarını açıp erken 
seçime destek verir.

Çünkü onlarda kendi partilerinin milletvekil
lerinden bir kısmını saf dışı ederek yerlerine kendi
leri gelmek için sabırsızlaşırlar.

Ön seçim için adamlarını hazırlamışlardır. 
Listenin ön sıralarını garantiledikleri kanısında 
heyecanla seçimi beklerler.

Erken seçimle milletvekili belki de bakan olarak 
kırmızı plakalı Bakan makam otolarına kurulma 
hayali içindedir.

Öte yandan ülkede bazı önemli konular zora gir
miştir. Hiç birinin umurunda değildir.

Cumhurbaşkanlığı seçimi gibi her zaman sancı 
yaratan kokuda bazı siyasi parti liderlerini “Çözüm 
erken seçim” noktasına getirmişse erken seçim 
gelir.

Çok zamanda iktidarlar muhalefeti be 
lemediği bir anda hazırlıksız yakalamak için 

hemen karar alırlar.
Bütün bu yazdıklarımdan sonra söylüyorum 

Erken seçim yakındır.
Söylenti çıktı gerisi gelir.
Ben yetmiş yıldır böyle gördüm, böyle olacaktır.

GIDA MÜHENDİSİ ARANIYOR
ISO 9001-2000 belgesi alma aşamasında 

olan Yemek Üretim Şirketimize 
Gıda Mühendisi alınacaktır.

GOLDSTAR Mür. Küçük San. Sit. Sos. Tes. 
Y€M€K ÜIKTİM ŞİRK€Tİ Tel:52484 17 GEMLİK

Kemal Demirel, köylüye verilen 
makta izni için önerge verdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

TBMM'nin en fazla 
önerge veren ismi 
olan CHP Bursa 
Milletvekili 
Kemal Demirel, 
köylüye verilen 
Makta izni için 
meclise 
önerge verdi. 
Demirel, Gemlik'e 
bağlı Şükriye, 
Fevziye, Karacaali, 
Büyük Kumla, 
Cihattı, Güvenli ve 
Adliye köylerine 
önümüzdeki yıl 
itibariyle makta 
izni verilmeyeceği 
yönünde gelen 
bilgiler üzerine 
Çevre ve Orman 
Bakanı Osman 
Pepe'ye cevapla

ması için soru 
önergesi verdi. 
Kemal Demirel, 
önergesinde 
"Hem kışlık 
yakacaklarını • 
hem de geçimini 
verilen makta 
ile sağlayan 
köylüler bulunmak

tadır. Makta ile ilgili 
olabilecek mağ
duriyetin giderilme
si gerekmektedir. 
Bu durum köylüler
imizin mağdur 
olmamaları açısın
dan büyük önem 
taşımaktadır." dedi. 
Demirel, verdiği

ŞAYPA yarın açılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa'nın en büyük 
marketler zinciri olan 
ŞAYPA yarın 
Gemlik'te 15. 
Mağazasını açıyor. 
Dereboyunda bulu 
nan Demirler marketi 
bünyesine kazandı 
ran ŞAYPA yarın saat 
12.00 de görkemli bir 
açılışla Gemlik'lilerin 
hizmetine girecek. 
En kaliteli ürünleri en 
ucuza bulabilmek' 
parolasıyla Bursa 
içinde 14 adet market 
zinciri oluşturan 
ŞAYPA yarın açacağı 
market ile 15.
Mağazasını açacak. 
ŞAYPA önümüzdeki 
günlerde yine

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

önergede, "Gemlik 
ilçemize bağlı 
Şükriye, Fevziye, 
Şahinyurdu, Büyük 
Kumla, Cihattı, 
Güvenli, Adliye gibi 
Orman köyü 
niteliği taşıyan, 
köylerimizin makta 
izinleriyle ilgili 
olarak 2006 yılı için 
nasıl bir planlama 1 
yapılmaktadır? 
Makta ile kışlık 
yakacak ve 
geçimini sağlamak 
zorunda kalan 
köylülerin mağ
duriyetlerinin 
giderilerek, sorun
larının çözülmesine 
yönelik olarak 
neler yapmayı plan
lıyorsunuz?" soru
ları bulunuyor.

Demirler'den aldığı marketin iç dekoras sının ardından
İstiklal Caddesi’ndeki yonunu tamamlama hizmete açacak.

BURSAHAKİMİYETVEKENT ] 
GAZETELERİNE İLAN veREKlAMAUNIR

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk
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Adliye, Muratoba, Katırlı, Hamidiye, Güvenli Köylerinin araçları Belde içinden fleçrneyecekler^

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlar, Umurbey ile çevre köylerin yolunu kısaltan
çevre yolu açma çalışmalarına başladı. Muratoba yolunda bulunan Benzinlik ile Halil 
bey Çeşmesi arasında bulunan traktör yolu 30 metrelik asfalt yol haline geliyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey Beldesi'nde 
uzun yıllardır 
beklenen çevre 
yolu nihayet 
yapılıyor.
Beldeye çıkışta 
bulunan Halil 
Bey çeşmesi ile 
Benzinlik arasında 
bulunan 
yaklaşık 1 kilometrelik 
yol, Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından açılmaya 
başlandı.
AK Parti döneminde 
Umurbey'e 
verilen desteklerden 
biri olarak görülen 
yol yapımı, 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
ait araçlarla 
gerçekleştiriliyor. 
Belediyenin kendi 
bütçesiyle yıllardır 
yapamadığı çevre 
yolunun hizmete 
girmesiyle birlikte 
belde içinden 
geçişlerin 
azalacağı bildirildi. 
Ağır tonajlı 
araçların da 
belde içinden 

geçmeyerek 
trafikte rahatlama 
yaşanacağını 
söyleyen AK Parti 
Umurbey Belde Başkanı 
Ahmet Girenay, 
Büyükşehir 
nimetlerinden 
faydalanan 
Umurbey beldesinin 
şanslı olduğunu 
belirterek, daha 
önce kamulaştırılarak 
imar planında 
yol olarak görülen 
toprak yolun 
açılmasıyla 
birlikte beldenin 
daha da hareket 
kazanacağını 
söyledi.
Önceki gün 
Büyükşehir 
Belediyesi 
araçlarının gelerek 
çalışmalara 
başladığı 
Umurbey Çevre 
yolunun kısa süre 
sonra hizmete 
girmesinden sonra 
Adliye, Güvenli, 
Katırlı, Muratoba, 
Hamidiye, 
Şükrüye, Feyziye 
ve Fındıcak 
köylerine gidecek

araçlar Umurbey in. 
içine girmeden 
geçebilecekler.
AK Parti olarak 
Umurbey Beldesi’ne 
hizmet götürme

yarışında olduklarını 
söyleyen Belde Başkanı 
Ahmet Girenay, 
yolun 12 metre 
genişlikte yapıldığını 
belirterek,

"Yolun Halil Bey 
çeşmesinden 
itibaren düz olan 
kısımlarının mıcırlı 
asfalt olacağını, 
yukarı kısımda

kalan bölgenin ise 
parke taşı ile kapla
narak belde halkının 
uzun yıllar özlemle 
beklediği yola kavuş
muş olacağız" dedi.
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Eğitimciler iftarda buluştu
W ■ .. — I 11 1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Özgün ve 
Yaygın Eğitime 
Destek Derneği'nin 
düzenlediği iftar 
yemeğinde eğitime 

gönül verenler 
bir araya geldi.
Marmara Izgara 
Salonu'ndaki iftar 
yemeğine konuk 
olarak Kaymakam 
Mehmet Baygül ve 

kızı, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürleri Ali Osman 
Cura ile Hüseyin 
Zan eşleriyle 
birlikte katıldılar.

Dernek olarak önce
likli olarak kenar 
semtlerde bulunan 
İlköğretim okullarında 
okuyan öğrencilere 
destek olmak için 
çalıştıklarını söyleyen 

Dernek Başkanı 
Semra Atak, 
düzenledikleri çeşitli 
etkinliklerden elde 
ettikleri gelir ile bunu 
başarmaya çalıştık
larını ifade etti.

Özgün ve Yaygın 
Eğitime Destek 
Derneği olarak iftarda 
bir araya gelmek 
arzusuyla düzenlenen 
iftar yemeğinde bol 
bol sohbet edildi.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
Büyüyen,, değişen ve gelişen organizasyon yapımız içinde. 
Gemlik İlçesinde yeni açılacak olan Mağazalarımızın 
çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere, sınırsız müşteri 
memnuniyetini benimsemiş, marketçilik sektöründe kariyer 
yapmak isteyen ekip arkadaşları arıyoruz.
ŞARKÜTERİ GÖREVLİSİ
• 2 yıl deneyimli.
• Ürün çeşitleri hakkında bilgi sahibi
• 30 yaşını aşmamış
• Bay. bayan

REYON GÖREVLİSİ
• 30 yaşını aşmamış
•Yetiştirilmek üzere
• Bay

KASA GÖREVLİSİ
• 25 yaşını aşmamış
• Lise mezunu
• Deneyimli, deneyimsiz bayan

KASAP
• En az 2 yıl tecrübeli
• Ürün çeşitleri hakkında bilgi sahibi
• Teşhir-Tanzim yapabilecek

KOZMETİK SATIŞ GÖREVLİSİ
• Tercihen konusunda tecrübeli
• Tanzim ve Teşhir yapabilecek
• 25 yaşını aşmamış
• Bayan

ŞÖFÖR
• Tercihen E sınıfı ehliyet sahibi
• Ticari Taşıt Kullanma Belgeli
• Diksiyonu Düzgün
• 30 yaşını aşmamış, bay

Başvuracak Adayların Gemlik İlçesinde İkamet Etmeleri şart olup, 
1 Adet Fotoğraf ile birlikte Hamidiye Mah. İstiklal Cad.No:18 
Gemlik / BURSA (Eski Demirler Market) adresinde form doldurmaları 
veya internet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. 
www.saypa.com.tr e-mail: insankaynaklari@saypa.com.tr

ŞAYPA İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

http://www.saypa.com.tr
mailto:insankaynaklari@saypa.com.tr
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Balıkçı tezgahları 
kaldırılmak isteniyor
Dereboyu Salı Pazarı girişinde bulunan seyyar balıkçı tezgahlarının çevreye kötü koku 
yaydığı gerekçesiyle kaldırılması için çevrede oturanlar ve işyerlerinden imza toplandı. 

Balıkçılar ise, 'Ekmek paramızı kazanmak için bize yer gösterilsin” diyorlar.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dereboyu’nda 
bulunan seyyar 
balıkçı tezgahlarının 
kaldırılması için 
çevrede oturanlar 
tarafından 
imza toplandığı 
öğrenildi.

Cadde ve kaldırımlar
da balık satışının 
engellenmesi 
için Dereboyu 
Salı Pazarı 
girişine izin verilen 
seyyar balıkçı tez
gahlarına çevrede 
bulunan 
işyerleri ile evlerden 

şikayetlerin olduğu 
ve imza toplanarak 
kaldırılması 
istendiği belirtilirken, 
"Ekmek paramızı 
kazanmak için bize 
yer gösterilsin" 
diyen seyyar 
balıkçı esnafı 
sıkıntı yaşıyor.

Vatandaşların 
aralarında 
topladığı imza 
ile kendilerinin 
kaldırılmak 
istenmesine 
tepkilerinin 
olmadığını dile 
getiren seyyar 
balıkçılar,

Belediyenin 
kendilerine yer 
göstermesini 
istiyorlar. 
Dere başında 
özellikle sıcak 
havalarda çevreye 
kötü koku 
yayıldığını öne 
sürerek 

aralarında imza 
toplayan çevre 
sakinleri ile işyeri 
sahiplerinin 
verdikleri dilekçeler 
polis tarafından 
ev ve işyerleri 
gezilerek doğruluk
larının araştırıldığı 
öğrenildi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SAM ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. LÜKS EŞYALI
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120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire11-------- —-------- 1] 3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı g

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

15 günde bin 27 kaza

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa -

Çınarcık .Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı’nda 407.77 m2 

arsa - Termal Girişinde 433.02 
m2 - Termal yolu Gülerce

Villalarının altı 9880 m2 arsa - 
Umurbey’de 12 dönüm arazi

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
5 
£

Trafik, Kasko Dask, Sağlık ve 
Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır. |

ŞEKER SİGORTA
ve Azot kavşağına 

400 m2 uzaklıkta

Madde ÖZALP
Tel:513 24 74 Fax: 514 10 21

İftara yetişmek için 
aceleci davranan 
sürücüler, çok sayıda 
maddi hasarlı kazanın 
yaşanmasına neden 
oluyor. Ramazanın ilk 
yarısında Bursa 
merkezinde bin 27 
kaza yaşanırken, 888 
bin 405 YTL'lik maddi 
zarar oluştu.
Bursa'da her geçen 
gün daha da büyük 
sorun haline gelen 
trafikte, ramazan ayın
da beklenenin aksine 
büyük karmaşa 
olmadı, ancak kaza 
sayısı hayli arttı. Kent 
merkezinde 15 günde 
bin 27 kaza meydana 
geldi. Yüz binlerce 
YTL'lik maddi kaybın 
yaşandığı kazalarda, 
96 kişi yaralanırken, 
2 kişi de hayatını 
kaybetti.
15 günlük sürede

meydana gelen 
kazaların yüzde 
70'inin 16.00 ile 19.00 
saatleri arasında 
olduğu öğrenilirken, 
kaza nedenlerinin 
başında aceleci 
davranmanın geldiği 
belirtildi.
Gün boyunca 
oruçtan kaynaklanan 
gerginliğin akşam 
saatlerinde had 
safhaya ulaşmasının, 
iftara yetişmek 
isteyen sürücülerin 
kaza yapmasına 
neden olduğuna 
işaret eden yetkililer, 
günün stresiyle 
birlikte aceleci 
davranan sürücülerin, 
daha sonra kendi
lerinin bile hayrete 
düştüğü kazalara 
sebep olduklarını 
bildirdiler.
Yetkililer, sürücülerin

sakin olması 
gerektiğini belirterek, 
"Bursa'nın yolları 
belli. Yetersiz ve 
kalabalık. Sürücüler 
aceleci davranmakla, 
stres yapmakla 
sadece kendilerine 
zarar verirler. Buna 
hiç gerek yok. Tüm 
sürücülerin sakin 
olmaları gerekir" 
dediler.
Önceki ramazan 
aylarında yaşanan 
trafik karmaşasının 
geçen yıl ve bu yıl 
yaşanmadığına da 
dikkati çeken 
yetkililer, 
"Ramazandan önce 
yapılan uyarıların 
dikkate alındığı 
görülüyor. Çoğunlukla 
insanların toplu taşı
ma araçlarını tercih 
etmeleri olumlu 
gelişme" dediler. BHA
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Zeytin ve zeytinyağı için önemli bir gelişme
Türkiye, 1998 yılında üyelikten ayrıldığı Uluslararası Zeytinyağı Konseyi'ne yeniden 

üye oluyor. Konsey İcra Direktörü Habib Essid, bugün Bursa'ya geliyor.
Türkiye'nin kurucu 

üyesi olduğu fakat 
1998 yılında üyelikten 
ayrıldığı Uluslararası 
Zeytinyağı Konseyi'ne 
(International Olive Oil 
Council - IOOC) 
yeniden katılabilmesi 
için çabalar devam 
ediyor. 2002 yılında 
UZK'ya gözlemci üye 
olarak katılan 
Marmarabirlik'in 
davetlisi olarak bugün 
Türkiye'ye gelecek 
olan icra direktörü 
Habib Essid önce 
Bursa'da, ardından 
Ankara'da temaslarda 
bulunacak.
22 Ekim günü 
Marmarabirlik Genel 
Müdürlüğü'nde birlik 
yöneticileriyle bir 
araya gelecek olan 
Essid, zeytin ve 
zeytinyağı üretim ve 

ambalajlama entegre 
tesislerini de gezecek. 
Essid ayrıca, aynı 
tarihe denk gelen 
Marmarabirlik Genel 
Kurulu'na da katılarak 
zeytin üreticileriyle 
bir araya gelecek.
Marmara Bölgesi 
zeytin ve zeytinyağı 
üreticiliği için büyük 
önem taşıyan bu 
ziyaretin ardından 
İzmir'de Tariş'e gide
cek olan Habib Essid, 
oradan da Ankara'ya 
geçerek Türkiye 
ziyaretinin resmi 
bölümünü gerçek
leştirecek. 23-26 Ekim 
tarihleri arasında 
Ankara'da bulunacak 
olan UZK İcra 
Direktörü, 
Türkiye'nin tam üyelik 
görüşmelerini Dışişleri 
Bakanlığı, Başbakanlık

Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ile Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı 
yetkilileriyle yapacak. 
Essad, görüşmelerin 
ardından, Marmara 
birlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi Taviloğlu 

ve yöneticilerle 
birlikte, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Ali 
Coşkun ile bir 
araya gelecekler. 
Dünya standardı 
Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Refi

Taviloğlu, Uluslararası 
Zeytinyağı Konseyi 
üyeliğinin Türkiye'de 
zeytinyağı ve sofralık 
zeytin sektörünün 
gelişmesi ve dünya 
standartlarında 
üretimin yapılabilmesi 

açısından son derece 
önemli olduğunu 
belirtti. Taviloğlu 
"Kurucu üyeyken 
ayrıldığımız bu kon 
şeye yeniden katıl
mamız için son adım
lar atılıyor. Türkiye'nin 
UZK'ya ülke olarak 
tam üyeliğinin ardın
dan alınacak olan 
IOOC sertifikası ile 
üretilen zeytinyağı ve 
sofralık zeytinlerimiz 
dünya piyasasında 
çok daha etkin bir şe 
kilde yer bulabilecek" 
diyerek üyeliğin 
önemini belirtti.
Marmarabirlik, 2002 
yılının kasım ayında 
İtalya'nın Lecce 
şehrinde gerçekleşti 
rilen UZK toplantısın
da başvuru yapmış ve 
üyelik sıfatı konseyce 
tescil edilmişti.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

birlik!

' * ' - . TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLER& ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN 

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 VILLIK TCCRÜBCMİZ İL€ HİZMCTİNİZDCVİZ
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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İHALE İLANI 
GEMLİK BELEDİYESİ

GEMLİK İLÇESİ HAMİDİYE MAHALLESİ KATLI OTOPARK TERAS KATI ASFALT KAPLAMA YAPIM İNŞAATI 
İŞİ açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2005/163284
1- idarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü , miktarı
b) Yapılacağı yer

c) işe başlama tarihi

d) işin süresi 
3* ihalenin

: GEMLİK BELEDİYESİ GEMLİK / BURSA
: 0 224 513 45 21 727 ve 0 224 513 45 28
: gemlikbel@ttnetnet.tr.

: 563 TON ASFALT KAPLAMA YAPIM İNŞAATI
: Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Orhangazi Caddesi’ndeki 

Gemlik Belediyesi Katlı Otoparkı
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren

Açıkögretim
Lisesi’ne tek

5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

: Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Odası 
: 31/10/2005 Pazartesi saat 10.oo

a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve saati
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ve yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; aynca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta 

adresi

ders sınav 
hakkı tanındı

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine 

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

Sanayi Odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 
olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişi 

liğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik 
eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4.4737 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda 
olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hisse

sine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmaya- 
cağına ilişkin taahhütname

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 

nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevdu
atını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin 

en az % 70 i (yüzdeyetmiş) oranında gerçekleştirdiği veya % 50 si (yüzde elli) oranında denetlediği veyahut 
yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif 
edilen bedelin % 70 (yüzdeyetmiş) oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
Teknik personel listesi
1 adet şantiye şefi olarak mühendis veya mimar
1 adet inşaat kalfası
Yeterli sayıda işçi
4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belggeler
a • 1 adet kamyon
b-1 adet yükleyici
c-1 adet silindir
d-1 adet nivo
e* 1 adet römorklu traktör
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, beton ve betonarme işler, inşaat ve asfalt kaplama yapımı
ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri inşaat mühendisi ve 

mimardır.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
6. İhale dökümanı Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50 YTL / milyon TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanlann ihale dökümanını satın almaları zorun
ludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne verilebileceği gibi iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıylada gönderilebilir.

8. istekliler tekliflerini anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9. İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (atmış) takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Mehmet TURGUT
B-4917 Belediye Başkanı

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR

Milli Eğitim Bakanlığı 
Eğitim Teknolojileri 
Genel
Müdürlüğü'nce, 
Açıköğretim Lisesi 
Meslek öğrencilerine 
tek ders sınav 
hakkı tanındı.

| Tek ders sınav 
I hakkından yüz 

yüze ve uzaktan 
eğitim alan 
öğrenciler 
faydalanabilecek 
Açıköğretim 
programlarında 
öğrenim gören ve 
ÖSYM tarafından 
açıklanan ek 
kontenjanlara 
yerleşebilecek 
durumda olan, 
ancak mezun ola
mayan öğrenciler, 
bu sınav hakkından 
faydalanabilecek. 
Öğrenciler, 
sınav için Eğitim 
Hizmetleri 
Merkezi 
Müdürlükleri'ne ve 
yüz yüze eğitim 
gördükleri okullara 
başvuracak. 
Sınavların ise 
24-25 Ekim 2005 
tarihleri arasında 
yapılması 
kararlaştırıldı. 
Tek ders sınav 
hakkı, 2004-2005 
eğitim-öğ retim 
yılı 2. döneminde 
öğrencilik durumu 
aktif olan, uzaktan 
eğitimle alacağı 
ders kalmayan, 
mezuniyet için 
yüz yüze eğitimle 
aldığı derslerden

bir ders kredisi 
kadar eksiği olan 
ve kayıt yaptırabile
ceklerini, ilgili 
yükseköğretim 
kurumlarından 
aldıkları belgeyle 
ispatlayanlar için 
verilecek.
Uzaktan eğitimle 
alınan dersler için 
tanınan tek ders 
sınav hakkından 
"Açıköğretim 
Lisesi'nin 
2004-2005 
eğitim-öğretim yılı 
2. dönemi itibariyle 
öğrencilik durumu 
aktif olanlar, 
Alanından veya 
genel mezuniyeti 
için uzaktan 
eğitimle alabileceği 
derslerden tek ders 
kredisi kadar 
eksiği olanlar, 
Açıköğretim 
Fakültesi'ne, 
özel yetenek 
sınavıyla öğrenci 
alan yükseköğretim 
programlarına ve 
yükseköğretim 
kurumlarının boşalan 
kontenjanlarına ek 
yerleştirme için kesin 
kayıt hakkı kazanan 
ve kayıt yaptırabile
ceklerini ilgili 
yükseköğretim kuru
ntundan aldıkları bel
geyle ispatlayanlar" 
faydalanabilecek. 
Öte yandan, şartları 
tek ders sınav 
hakkına uyan öğren
ciler sınav 
ücreti olarak 20 YTL 
ödeyecek.

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK(Akbank aralığı) 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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ABONE OLDUNUZ MU? 

FlfiFJSl abone 0LUN UdSUİM OKUYUN OKUTUN 
■■■ günlük sivasigazete ■■■

mailto:gemlikbel@ttnetnet.tr


21 Ekim 2005 ( uma {3ögS3

Telefonunuzun kayıt dışı olup 
olmadığını öğrenme yolları

Sözleşmeli personele zam

Telekomünikasyon 
Kurumu Başkanı 
Tayfun Acarer, kayıt 
dışı cep telefonlarına, 
Bilgi ve İhbar Merkezi 
kurulması ihalesinin 
sonuçlanmasından 
sonra en geç 2 hafta 
içinde mesaj gönde 
rileceğini bildirdi. 
Acarer, kayıt dışı tele
fonlarla ilgili yönet
meliğin geçen gün
lerde yayımlandığını, 
kanundaki konuların 
biraz daha detaylı 
şekilde hükme bağ
landığını belirtti. 
Yönetmeliğe göre, 
12 Temmuz 2005 tarihi 
itibariyle kurumun 
kayıtlarında "kayıtsız" 
olarak görünen yak
laşık 12 milyon 
civarındaki GSM 
abonesine telefon
larını kaydettirmeleri 
için mesaj gönderilme
si gerekeceğini kayde
den Acarer. bunun için

Telekomünikasyon 
Kurumu'nda gerekli 
sistem ile Bilgi ve 
İhbar Merkezi'nin 
kurulması ihalesinin 
yapıldığını söyledi. 
Yapılan ihaleye itira
zları Kamu İhale 
Kurumu'nun 
değerlendirdiğini, 
bu arada ihaleyi 
kazanan firmanın da 
hazırlıklarını 
sürdürdüğünü anlatan 
Acarer, "Şu andaki 
süreç, kamudaki nor
mal bir süreçtir. İhale 
sonuçlandığında, 
kazanan firmayla el 
sıkıştıktan sonra en 

geç 2 hafta içinde 
mesajlar kayıt dışı 
cep telefonlarına 
gönderilmeye 
başlanacak" dedi. 
Bu mesajlarda nasıl 
kayıt yaptırılacağının 
aktarılacağını ifade 
eden Acarer, kayıt 
işlemlerinin cep tele
fonu operatörlerinin 
abone merkezlerinde 
gerçekleştirileceğini 
söyledi.
Kayıt işlemleri sırasın
da olası sorunlara da 
işaret eden Acarer, 
cihazların seri 
numarasının birden 
çok telefona yüklen

mesini içeren "klon
lanma" nedeniyle 
büyük sıkıntılar 
çıkacağını ifade etti. 
Acarer, kayıt dışı tele
fonların kayıt altına 
alınmasına ilişkin 
kanunun çıkmasının 
çok olumlu sonuçlar 
doğurduğunu, cep 
telefonlarında gasp ve 
çalıntı oranının 
yüzde 50'nin altına 
düştüğünü, kaçak 
yoldan Türkiye'ye 
gelen telefonlarda 
azalma olduğunu da 
söyledi.
TELEFONUNUZUN 
KAYIT DIŞI OLUP 
OLMADIĞINI NASIL 
ÖĞRENİRSİNİZ? 
‘#06# tuşlayın, ç 
ikan numara imei 
numaranızdır 
http://imei.tk.gov.tr/ 
adresinden telefo
nunuzun kayıtlı olup 
olmadığını 
öğrenebilirsiniz.

Sözleşmeli personel 
ücretlerine gelecek yıl 
yüzde 9 oranında 
zam yapılacak. 
2006 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Yasa 
Tasarısında sözleş 
meli personelin ücret 
tavanı yılın ilk altı ayı 
için yüzde 4.4 ve ikin
ci altı ayı için de 
yüzde 4.4 olmak 
üzere kümülatif 
olarak yüzde 9 
oranında artırılması 
önögrüldü.
Buna göre bu yıl iinci 
yarısı için 2.088 YTL 
olan sözleşmeli per
sonelin ücret tavanı 1 
Ocak 2006'dan 
itibaren 2.180 YTL’ye 
1 Temmuz 2006'dan 
itibaren de 2.275

YTL'ye yükseltilecek. 
MEMUR MAAŞLARI
NA YÜZDE 5'LİK ZAM 
Yılın ilk ve ikinci 
yarısı için memur 
konfederasyonlarıyla 
hükümet arasında 
varılan anlaşma 
uyarınca aylık 
katsayılar ve yan 
ödemelerde 
toplam yüzde 5 
oranında artırıldı. 
Söz konusu artış 
altışar aylık dilimler 
halinde yüzde 2.5 
olarak uygulanacak. 
Buna göre, memur 
maaşlarının hesaplan
masında esas 
alınan aylık katsayı 
yılın ilk yarısı için 
0.0416'dan .04265'e 
çıkarılacak.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sebahattin DOKSANBİR

Buderus

ÇISIŞAlp
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

D06AL6AZ 
kombi' 
KAZAN 
KALORİFER TESİSATI 
KLİMA 
HAVALAHDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

D0GALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

MÜHENDİSLİK LTO.ŞTİ ♦ DOĞ ALG AZ W855îtea

♦KLİMA4HAYALAI 
♦ BUHAR IKIZG 

I TESİSAT

»KOMBİ <^©0 4KAZAN> ▼ ♦KALORİFER

Merkez: Gazalar Cad. No:27 BURSA 
„Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74 
jŞb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

http://imei.tk.gov.tr/
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Devlete ait yerlerin kira bedelleri, her yıl, Devlet istatistik Enstitüsü'nün 
(DİE) üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranında artırılacak.

Devlet kirada enflasyona geçti
Maliye Bakanlığı'nın 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanan Milli 
Emlak Genel Tebliği 
ile Hazine'nin özel 
mülkiyeti ile devletin 
hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan 
taşınmazların kiraya 
verilmesi işlemlerine 
ilişkin usul ve esaslar 
yeniden belirlendi. 
Tebliğe göre, Kıyı, 
Orman, Kültür ve 
Tabiat Varlıkları 
Kanunlarına tabi alan
lar ile askeri yasak 
bölgeler ve yeraltı 
suları gibi alanlar 
kiraya verilemeyecek. 
Tahmin edilen kira 
bedeline bakılmak
sızın kiralanmış taşın
mazlarda bulunan ve 
işletme hakkı verile
cek büfe, kantin, çay 
ocağı gibi yerler ile 
baz istasyonu olarak 
kullanılacak yerlerin, 
ATM makinesi konula
cak alanların ve 
reklam levhası için 
kiralanması talep 
edilen yerlerin 5 yılı 
geçmemek üzere 
kiraya verilmesi 
İşlemleri 
Defterdarlıklarca 
yapılacak.
Kira süresi ve kira 
bedeline ilişkin yetki

sınırlarının üstünde 
kalan kiralama işlem
lerinden önce, Maliye 
Bakanlığı'ndan izin 
alınacak.
KİRA SÜRELERİ 
Taşınmazların kirala
ma süresi 10 yılı 
aşmayacak. Ancak, 
turistik tesis kurula
cak yerler ile turistik 
tesislerin, enerji ve 
doğalgaz üretim, ile
tim ve dağıtım tesis 
ve şebekeleri için 
ihtiyaç duyulan alan
ların kiralanmasında 
bu süre aşılabilecek. 
İdare tarafından tespit 
edilecek tahmini 
kirada, rayiç bedeller 
esas alınacak.
Tespit, genel beyan 
yılında yapılacaksa bu 
yılda, genel beyan 
yılından sonraki bir 
yılda yapılacaksa, 
aynı ya da benzer 
vasıfta emsal taşın
maz için emlak vergisi 
beyannamesinde gös
terilen değerin yüzde 
S'inden az olmamak 
üzere doğrudan 
idarece 
gerçekleştirilecek. 
Beyan yılından sonra
ki bir yılda yapılacak 
tespitte ise belediye, 
ticaret odası, sanayi 
odası gibi kuruluşlar 
veya bilirkişilerin

görüşü alınacak. 
Tebliğ uyarınca kirala
ma ihalelerinde, 
yüzde 3'ünden az 
olmamak üzere kira 
bedelinin yüzde 
30'una kadar geçici 
teminat alınabilecek. 
KİRA ARTIŞ 
ORANLARI 
Devlete ait yerlerin 
ikinci ve takip eden 
yıllardaki kira bedel
leri, cari yıl kira

Â'.reA'r.’ fiyâi 
endeksi (bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
değişim) oranında 
artırılması suretiyle 
hesaplanacak. 
Sözleşmelerinde kira 
artışlarına ilişkin 
yeniden değerleme 
oranı ya da devlet 
ihalelerinde belirtilen 
kira artış oranı bulu

nan kiracılar da, talep 
etmeleri halinde, 
kira artışlarının ÜFE 
oranında artırılması 
yönünde sözleşme 
tadilatı yapabilecek. 
Bu suretle yapılacak 
tadilatlar, yeni kira 
döneminden itibaren 
geçerli olacak.
Tebliğe göre, taşınma
zların kiraya verilme
si, kapalı teklif usulü 
ile yapılacak.
M.i.ı.ı.i Em!ak
Genel Tebliği, ağaç
landırma alanları, 
tarım arazileri, yük
seköğretim kuruluları
na tahsisli taşın 
mazlar, balıkçı barı
nakları ve dolgu 
sahalarının kiraya 
verilmesine ilişkin 
esasları da yeniden 
düzenliyor.

Özel tiyatrolara 1.5 milyon YTL
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nca 149 özel 
tiyatronun 164 proje
sine toplam 1 milyon 
579 bin 579 YTL tuta 
nnda destek sağlandı. 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Güzel 
Sanatlar Genel 
Müdüıiüğü'nden 
yapılan yazılı açıkla-

maya göre, değer
lendirme kurulunun 
toplantısında başvüru- 
lar değerlendirildi, 
Değerlendirme Kurulu, 
2005-2006 sezonu için 
toplam 1 milyon 579 
bin 579 YTL’lik devlet 
desteğinin, profes 
yönel tiyatroların 38, 
çocuk oyunu oynayan

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 49131 30

profesyonel tiyatro
ların 11, amatör 
tiyatroların 20, çocuk 
oyunu oynayan 
amatör tiyatroların 9, 
geleneksel tiyatroların 
12 projesine dağıtıl
masını kararlaştırdı. 
Kurulun kararına göre, 
profesyonel tiyatrolar
dan en yüksek yardımı 
üç tiyatro aldı. Ankara 
Ekin Tiyatrosu'nun 
"Vatan Kurtaran 
Şaban", Kenter 
Tiyatrosu'nun "Gece 
Mevsimi" ile Oyun 
Atölyesi'nin "AtinalI 
Timon" isimli eserle 
rine 70'er bin YTL’lik

destek sağlandı. 
Ayrıca, Değerlendirme 
Kurulu'nun 
kararına göre, 
profesyonel çocuk 
oyunları alanında da 
11 projeye toplam 
178 bin 500 YTL, 
amatör oyunlar 
dalında 20 projeye 
toplam 95 bin 
79 YTL, çocuk 
oyunu sahneleyen 
amatör tiyatroların 9 
projesine toplam 20 
bin 500 YTL, gelenek
sel oyunlar dalında ise 
12 projeye toplam 63 
bin YTL destek 
dağıtılacak.

Fenerbahçe - Schalke 04 
Üzülmemek elde değil

Fenerbahçe Schalke maçına iyi başlıya- 
madı. Schalke 04 daha iyi top çevirmesi, topu 
daha iyi kullanması dikkatleri üzerine çekti.

Schalke, Fenerbahçe’nin üzerine gelip, u- 
zaktan attığı şutlara Fenerbahçe’n kaleci 
yerinde müdahale ediyordu.

Dakikalar 14.’ü gösterirken sağ kulvarda 
kazanılan serbest vuruşu Alex kullandı.

Geri dörtlüden ileri çıkan Luciena’nın kafay
la ileri aşırdığı top Fenerbahçe’nin ilk golü 
oldu. Fenerbahçe bu dakikadan sonra iste
nilen futbolu oynamaya başladı. Rakibinin 
üstüne gidip attığı golü tesadüf olmadığını 
söyler gibiydi. Anelka’nın alıp götürdüğü topu 
Nobre’ye uzattı. Fakat; bu futbolcu maalesef 
topa vuramadı.

Schalke zaman zaman Fener defansını geri 
dörtlüsü; hani tabir yerindeyse ‘dört dörtlük’ 
bir maç çıkardı.

Dakika 40’ı gösterirken Alex’in Nobre’ye ‘al 
da at’ dercesine verdiği topu, Nobre maalesef 
kaleciye teslim etti. İşte futbolda en zor 
hareketi yaptı.

Fenerbahçe bu golü atsaydı çok rahatlaya
cak ve daha güzel futbol oynayacaktı.

Schalke, son dakikalarda Fenerbahçe’yi 
yarı sahasına sıkıştırdı. Bu da normaldi. Maçın 
ilk yarısı Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile 
kapandı.

İkinci yarı Schalke 04 başladı. 
Fenerbahçe’yi kendi sahasına kapattı. Sağlı 
sollu akınlar ve şutlar Fenerbahçe müdafasını 
bunaltmış gibiydi.

İlk yan orta sahanın sol tarafında 
oynananınca bu defa orta sahanın ortasında 
takımı yönlendiren futbolcu durumundaydı.

Dakika 59’u gösterirken ceza sahası dışın
da Lıncol’un attığı şut Schalke’nın beraberlik 
golü oldu.

Lıncol durmak bilmiyor, ayağına gelen 
topları bir sağ, bir sol atıp, topu alıyordu. 
Dakika 62, Lıncol ilk attığı yerden tekrar takımı 
2-1 öne geçirdi.

Fenerbahçe canlanır gibi oldu. Sol 
taraftan kazanılan korneri Alex kullandı uzak
laştırılmayan top Nobre’nin golüyle 2-2 oldu. 
Tuncay’ın oyuna girişiyle Fenerbahçe’ye gözle 
görünen bir canlılık geldi.

75. dakikada uzatılan bir topu kaleci Volkan 
ceza sahası dışında ayak uzaklaştırmak 
isterken tabiri caiz ise top Schalke’lilerin 
önünde kaldı. Almanlar 3-2 öne geçtiler.

Fenerbahçeliler maçı bırakmadılar. Appılah 
Fenerbahçe’yi beraberliğe taşıdı ve durum; 3-3 
oldu.

Dakika 87 ‘de Alex kırmızı kartla oyun dışı 
kaldı. Fenerbahçe 10 kişyle maça devam etti.

Evet Fenerbahçe Schalke 04 ile 3-3 
berabere kaldı. Her iki takımda da futbol olarak 
ortaya çok şey koydular.

Fenerbahçe’ye yazık oldu Nobre maç biti
minde ne yaptım demeli bence.

Yazık oldu.

KAYIP
Gemlik Vergi Dairesi’nin 784 019 5089 

sayılı vergi mükellefiyim. 41811-41841-41842- 
41843-41844 sayılı fatura sayfalarım alt-üst 

nüshaları ile birlikte 
kopartılarak çalınmıştır. Hükümsüzdür. 
İstiklal Ekmek Un ve Unlu Mamülleri 

Vahdettin Susam Adi Ort.
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Cumhuriyet Üniver
sitesi (CÜ) Psikoloji 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ahmet Alpan, anne- 
baba-çocuk iletişi
minde ödül ve 
cezanın çok önemli 
olduğunu belirterek, 
"Çocuk hem ödülü 
hem cezayı niçin 
aldığını bilmelidir. 
Bildiği zaman 
ödül ve ceza 
mekanizması 
etkili bir şekilde 
uygulanabilir" dedi. 
Yrd. Doç. Dr. Alpan,

Kağıtta Sebze 
Kebabı
Malzemeler (2 kişilik) 
1 havuç, 
1 kabak 
2 taze soğan 
100 gr haşlanmış yeşil 
fasulye 
50 gr bezelye 
1 diş sarmısak 
2 çorba kaşığı 
kayılmış maydanoz 
50 gr beyaz peynir

Patlıcanlı Pilav 
Malzemeler (4 kişilik) 
100 g margarin 
2 adet patlıcan 
2 bardak pirinç 
10 diş sarmısak 
1 adet kırmızı dolmalık 
biber
2 yemek kaşığı şeker 
10 pazı yaprağı 
Tuz 
Karabiber 
Kırmızı pul biber 
Taze nane 
(Kürdan)

ödülün istenilen 
bir davranışı ortaya 
çıkarma olasılığını 
arttırdığını, 
cezanın ise*isten- 
meyen davranışın 
ortamdan çekilmesini 
sağladığını 
belirterek, 
ebeveynlerin ödül 
ve ceza mekaniz
masının uygulan
masını kesinlikle 
iyi bilmeleri gerek
tiğini söyledi.
Anne, baba ve çocuk 
arasındaki iletişimi 
yönlendiren temel

2 tatlı kaşığı margarin 
1 tabaka yağlı kağıt 
Tuz. karabiber 
YAPILIŞI
Yağlı kağıdı ortadan 
ikiye bölün. Tekrar 
ikiye katlayın ve iki kat 
halinde kullanın.
Üstteki katı fırça ile 
yağlayın. Havuç, 
kabak, haşlanmış yeşil 
fasulye ve taze soğanı 
parmak uzunluğunda 
ve incecik çubuklar 
halinde kesin.
Sarmışağı kıyın.
Çukur bir kap içinde 
doğradığınız sebzeleri

YAPILIŞI
2 adet patlıcanı kabuk
larını soymadan minik 
minik küpler halinde 
doğrayın. 10 diş sar- 
mısağı havanda 
dövün, 100 g eritilmiş 
margarinle ve ince 
ince kıyılmış biberle 
birlikte sararıncaya 
kadar pişirin. İçine 
patlıcanı ilave edin, 
patlıcanları zedeleme
den 10 dk. pişirin. 4 
bardak ılık su katarak 

noktanın çocuğa ne 
zaman ödül ne 
zaman da ceza 
verilmesi gerektiğinin 
bilinmesi olduğunu 
ifade eden Alpan, 
"Çocuk çok küçük 
yaşlardan itibaren 
olumlu bir hareket 
yaptığı zaman ödül- 
lendirilmelidir.
Çocukla iletişimde 
ödül mekanizmasını 
kullanırken, ödülün 
miktarını, yerini ve 
zamanını iyi 
ayarlamak gerekmek
tedir" diye konuştu. 
Manevi ödülün maddi 
ödül kadar hatta 
ondan daha fazla etk
ili olduğunu dile 
getiren Alpan, şöyle 
dedi: "Sürekli maddi 
ödüller kullanılırsa 
bunun önemli bir 
mahsuru ortaya 
çıkabilecektir.
Örneğin çocuk 
her olumlu 
davranışından 
sonra maddi bir 
ödülle ödül
lendirilirse, zamanla 
yalnızca ödüle 
ulaşmak için 
çalışacaktır. Ödül 
verilmediği zaman 

bezelye, tuz 
ve biber ile 
karıştırın. 
Ayrı bir kapta 
kıyılmış may
danoz ve sar- 
mısağı mar
garinle 
karıştırın. 
Beyazpeyniri 
ufalayıp ekleyin. Yağlı 
kağıtların yağlanmış 
kısımlarının üzerine 
sebzeleri bölüştürün. 
Üzerlerine peynirli 
karışımı koyun. Yağlı 
kağıdı katlayarak 
paket biçiminde 

baharatları, şekeri ve 
pirinci ilave edip 
karıştırın, 20-30 dk. 
pişirmeye devam 
edin. Pilavı ateşten 
aldıktan sonra 10 dk. 
demleyin, içine 
kıyılmış nane yaprak
larını ilave edin, 
dikkatlice harman
layın. Servis yaparken 
pilavı külah şeklindeki 
bardağınızın içerisine 
koyup yemek 
tabağınızın ortasına 

ise istenilen 
davranışı yapmaya
caktır. Bu yüzden 
zaman zaman 
maddi ödülün 
yanında, yaptığı 
işin kendi 
sorumluluğu 
olduğu anlatılmalı ve 
çocuğa sorumluluk
larının yerine 
getirilmesi gerektiği 
vurgulanmalıdır." 
Ödülün anne- 
babanın verebilecek
leri miktarı aşacak 
derecede abartılma- 
ması gerektiğini de 
kaydeden Alpan, 
"Eğer yapacağı 
herhangi bir 
davranışın sonucun
da çocuğa bir 
ödül vaat edilmişse 
bu kesinlikle yerine 
getirilmelidir. Yerine 
getirilemeyecek 
kadar büyüklükte 
vaat edilen bir ödül 
verilmediği zaman 
çocukta ebeveynler
ine karşı,güvensizlik 
duygusu geliştirecek 
tir" diye Konuştu.
Çocuğun her 
davranışının ödül- 
lendirilmemesi gerek 
tiğini kaydeden 

kapatın. Fırça ile üzeri
ni bolca yağlayıp 230 
derece kızdırılmış 
fırında 15 dakika 
pişirin. Her birini ayrı 
bir tabağa alıp üzer
lerini artı biçiminde 
kesip servis yapın.

ters çevirerek yer
leştirin, saplarından 
ayrılmış olan pazı 
yaprağıyla pilav 
külahının üzerini kür
dan yardımıyla şapka 
şeklinde süsleyin,!

w

Alpan, "Eğer çocuk 
her istediğini farklı 
yollarla elde etmeyi 
öğrenirse isteklerinin 
sonu gelmeyecektir. 
Bu yüzden çok küçük 
yaşlardan itibaren 
çocuklar, elde ede
meyecekleri şeylerin 
de olduğunu öğren
meleri gerekmekte
dir" dedi. 
"VERDİĞİNİZ ÖDÜL 
VE CEZANIN 
NEDENİNİ 
AÇIKLAYIN" 
Cezanın da aynı 
ödülde olduğu gibi 
yeri, zamanı ve 
miktarı iyi belir
lenerek kullanılması 
gerektiğini 
vurgulayan Alpan, 
"Psikolojide kesinlik
le fiziksel cezaya 
yer yoktur. Ceza 
genel olarak mahrum 
bırakma şeklinde 
verilmelidir.
Örneğin, 'dersini 
çalışmazsan 
televizyon izlemene 
izin vermem', 'odanı 

ŞİİR KÖŞESİ Celal BAY

Haberim olmadı
Bu yıl canavarı boğazlama yılışmış da 
Haberim bile olmadı!

Ayaklarıma dolanan çaput değil, halıymış da 
Haberim bile olmadı!

Ensem acıyor derdim hep
Meğer ensemdeki keriz kılıymış da
Haberim bile olmadı!

Göğüs kabartarak dolanıyor tepede bir atmaca
Sürünerek taşlı yollarda on karaca
Emeğini harmanlıyor ahnteriyle;
Dalıyor sahip
Böğürüp
Enseye şamarı vurup
Bağdaş kurup ziftleniyor 
Meğer yaşam onun malıymış da 
Haberim bile olmadı!

toplamazsan 
arkadaşlarınla 
oynamaya gide
mezsin' gibi" 
diye konuştu. 
Ödülde olduğu 

gibi yapılamayacak 
cezanın da 
verilmemesini ve 
cezanın nedeninin 
de mutlaka çocuğa 
açıklanmasını 
isteyen Alpan, 
şunları kaydetti: 
"Yani cezada ve 
ödülde mutlaka bir 
geri bildirim olması 
gerekiyor. Çocuk 
hem ödülü hem 
cezayı niçin aldığını 
bilmelidir.
Bildiği zaman 
ödül ve ceza 
mekanizması etkili 
bir şekilde uygulan
abilir. Sürekli 
olarak açıklayıcı 
olmalı. Yani sana ben 
şu cezayı veya ödülü 
veriyorum. Çünkü 
sen şu davranışta 
bulundun ve bunu i 
hak ettin gibi."
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Grip ve soğuk algınlığı
mevsimi başladı

)ir 
ası

jını

ili 
an-

Kuş gribi derken, 
grip ve soğuk algın
lığı mevsimini 
unutuyoruz. Oysa 
havaların değişken 
sıcaklıkları ve 
mevsimsel virüsler, 
grip ve soğuk algın
lığını artırırken; ciddi 
iş kayıpları ve okul 
devamsızlığı gibi 
sorunlara da sebep 
olmaya başlıyor. 
Sonbaharın artık iyi
den iyiye kendini 
göstermiş olduğu bu 
günlerde grip olma 
riskimiz de artıyor. 
Havanın ani değişimi, 
güneşli günlerin artık 
yerini rüzgarlı, yağ
murlu günlere bırak
ması sonucu grip ve 
soğuk algınlığı sal
gınları kendini 
göstermeye başladı. 
Grip ve soğuk algın
lığından korunmak 
için öncelikle bu iki 
hastalığın arasındaki 
farkların bilincinde 
olmak önem taşıyor. 
Gribin en belirgin 
özelliği ateş ile 
seyrediyor olması. 
Bunun yanında bird
en başlayan ve 2-3 
hafta gibi devam 
eden yorgunluk, kas 
ağrıları, baş ağrısı, 
üşüme-terleme gibi

İyi anne ve baba 
olmak için

herkesin yaşadığı 
belirtilere sahip. Grip, 
genellikle kış ayların
da ve birkaç defa 
geçirilebilen bir 
hastalıktır. Ani 
başlangıçtı olup sık
lıkla ateş 38-40 dere
ceyi bulmaktadır. 
Genellikle ateş ve 
halsizlik nedeniyle 
yatarak geçirilir ve iş 
kayıplarının da en 
önemli nedenlerinden 
biridir.
Soğuk algınlığında 
ise ateş genelde 
normaldir,daha çok 
burun tıkanıklığı 
.burun akıntısı ve 
boğaz ağrısı ön plan
dadır. Ayakta geçir
ilmesi daha sık 
görülen bir durum
dur.
Grip ve soğuk algın
lığından korunmak 
için bağışıklık sis- , 
temini güçlendirmek 
önem taşır. Bunun

için C vitamini ile 
çinko içeren gıdalar
dan zengin bir 
beslenme tarzı 
tavsiye edilebilir. 
Ayrıca düzenli (pyku 
ve dengeli beslenme 
de bağışıklık sistemi
nin güçlü kalmasına 
yardımcı olur. 
Grip ve soğuk algın- 
lığı(nezle) ile' ilgili 
semptomları azaltıöı 
tedaviler aslında 
basit ve etkilidir. Bu 
yöntemler hekim 
veya eczacıya 
danışarak uygu
landığında veöner- 
ilen ilaçlar aksatıl
madan kullanıldığın
da çok iyi sonuçlar 
vermektedir.
Soğuk algınlığı ve 
gripte belirtiler gider
ilerek hastanın rahat
laması sağlanmaya 
çalışılır. Bazı ilaçlar 
birden fazla etken 
madde içermekte-

dirler. Ateş, ağrı, 
burun akıntısı, 
hapşırık, öksürük ve 
halsizlik gibi belirtiler 
için , bu belirtileri 
gidermede kullanılan 
etken maddeleri 
içeren kombine 
ilaçları tercih etmek 
önem taşır.
Kuş gribinin . 
tartışıldığı ve yoğun 
olarak gündemi 
meşgul ettiği şu gün
lerde, yoğun olarak 
yaşanan grip ve 
soğuk algınlığını 
unutmamak ve 
bulaşıcı olduğunu 
hatırlayarak önlemler 
almak hem hayatımızı 
kolaylaştıracak hem 
de ciddi iş kayı
plarının önüne geçe
cektir.
Grip ve soğuk algın
lığı ile ilgili ayrıntılı 
bilgiye 
www.Gribim.com 
sitesinden ulaşabilir. 
"Grip Testi" ile rahat
sızlığınızın grip mi 
yoksa soğuk algınlığı 
mı olduğunu 
öğrenebilirsiniz.
Ayrıca "Kuş Gribi" 
dosyasından, bu 
konuda merak edilen 
soruların yanıtlarına 
da ulaşabilirsiniz.

GEREKLİ TELEFONLAR

M

ben 
jülü

maca

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi.. 
Manastır Taksi

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
51310 51
51310 53
513 29 54
51310 28

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

HASTANELER

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

TAKSİLER

51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
514 35 50

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 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 Tanm 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 4521 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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
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

Çukurova Üniver
sitesi Mediko 
Sosyal ve Özel 
Empati Psikolojik 
Danışma Merkezi 
uzmanlarından 
Psikolog Sabit 
Akbaş, iyi bir anne- 
baba olmanın, iyi 
bir karı-koca olmak
tan geçtiğini 
söyledi.
Işıl-lşıl Çocuk 
Kulübü'nün veli 
seminerinde 
konuşan Psikolog 
Sabit Akbaş, 
çocuklarından yakı
nan velilerin önce
likle kendilerini 
gözden geçirmesini 
istedi. Çocuklar 
açısından iyi bir 
anne veya baba 
olmanın iyi bir 
çocuk yetiştirmede 
yeterli olmadığını 
vurgulayan Akbaş, 
şunları söyledi: 
"Sevgi ye saygıya 
dayanan, birbirini 
sevdiğini söyleye
bilen iyi bir karı- 
koca ilişkisi, çocuk
lar üzerinde her 
şeyden çok daha 
etkilidir. Eşler kendi 
ailelerinden kalan 
sorunları ertele- 
memeli, evliliği 
ailelerinden kaçış

olarak görmemeli. 
Eşler arasında 
iletişim ve sevgi 
olan ailede yetişen 
çocuğa kazandırıla
cak özellikler, 
başka yollarla ver
ilemez."
Anne babaların aile 
sorunlarını çöze- 
memeleri durumun
da mutlaka uzman
dan yardım alması 
gerektiğini ve her 
aileye göre farklı 
terapiler gereke
bileceğini ifade 
eden Akbaş, tek 
başına çocuk için 
uzman yardımının 
bir şey ifade 
etmeyeceğini, aile 
fertlerinin tüm 
olarak rehberlikler
den yararlanması 
gerektiğini kaydetti. 
Okullardaki rehber
lik uzmanları ve 
öğretmenlerin bu 
konularda ilk 
basamak olarak 
değerlendirilebile
ceğini de anlatan 
Akbaş, Adana'nın 
gerek üniversite 
gerekse özel 
merkezlerdeki 
uzmanların sayı ve 
niteliği açısından 
şanslı olduğunu 
belirtti.

NÖBETÇİ ECZANE
21 Ekim 2005 Cuma 
ÇAMLICA ECZANESİ

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz 
İpragaz 
Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz 
Totalgaz 
AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

513 12 95
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00
513 10 79
513 30 33

513 14 25

___________ GEMLİK ~ *

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 33 SAM : 2267 
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 

Yönetinrve Basını Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar pillileri yayınlanmaz)
■■■!.......... HU H MBTIMnMMMBMnTiril I

http://www.Gribim.com


Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KAMPANYA
RAMAZAN AVI BOYUNCA AKRRVRKnTfl %2 İNDİRİM
Süper Benzin ^8

Kurşunsuz Benzin
(95 Oktan)
Motorin 2m)

2.63 YTL.
2.66 YTL

2.06 YTL
NOT; Kampanyamız ev ve iş yerlejl 
motorin servisinde de geçerlidiM

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii ■ GEMLİK TEL: (0.224) 51310 79 
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri ■ P.O. İstasyon -KUMLA TEL: (0.224) 538 03 86

■ GEMLİK TEL: (0.224) 513 66 72JİSTASYON 2 : Liman İ^



IVIcirmarabirllk 51. Olağan Genel kuıruIcı İjuıgtlrı.yapılacak

Zeytin üreticisi sandığa gidiyor
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı denetiminde, 17 birlik içerisinde kar eden tek kuruluş olan 35 bin müstahsilin bulunduğu 
Marmarabirlik'te, 51 .nci Olağan Gene! Kurul, bugün Genel müdürlük binasında yapılacak. Yönetim Kurulu Başkam Refi 
Taviloğlu'nun, tek başına katılması beklenen gene! kuru! seçimlerinde 248 delege oy kullanacak. Haberi sayfa 2’de

*1 YTL yüzünden 
19 yıl 2 ay hapis

Haberi sayfa 6'da

22 EKİM 2005 CUMARTESİ
İM GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
05.® 07.15 12.55 15.52 18.24 18,42

23 EKİM 2005 PAZAR

22 Ekim 2005 Cumartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
05.50 07.16 12.55 15.51 18.22 13.41

Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulları inşaatı Temmuz ayında tamamlanacak

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel, U.Ü. 
Gemlik Yerleşkesi’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Yerieşke 
Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu’dan bilgi aldı. Korukçu, 
Yerleşkede Bitkisel Üretim Meslek Okulu’nda eğitim ve öğretimin 
başladığını, gelecek yıl Denizcilik Meslek Yüksek Okulu’nun da 
açılacağını müjdeledi. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Yerieşke destek bekliyor...
Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi’ni 

gezen CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, 
Yerieşke Müdürü Sayın Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu’dan bilgi alırken, söylediği bazı söyler 
dikkatimi çekti.

Korukçu, Yüksek Okullar açılmadan önce 
Gemlik’te yaptıkları ziyaretler sırasında 
Zeytincilik konusunda bir yüksek okulun açıl
ması yönünde yoğun istek olduğuna dikkat çek
tikten sonra, Bitki Üretimi Bölümü’nün YÖK’e 
sunulduğunu ve bu yıl ilk açılan iki bölümden 
birinin de bu olduğuna dikkat çekmiş.

İthalat ve İhracat Meslek Yüksek Okulu’na alı
nacak 30 öğrenci için kontenjanlar dolarken, 
Bitki Üretimi Bölümü’ne Gemlikliler ilgi göster
medi.

Ve de ÖSS yerleştirmesinde bu bölüme 11 
öğrenci kayıt yaptırdı.

Önceki gün sona eren ek kontenjanlarda 
durumun ne olduğu daha belli olmadı.

Korukçu’ya göre, bu bölümden mezun olacak 
olan öğrencilerin iş verme konusunda 
Gemlikliler İsteki] değil.

Korukçu Demirel’e: "Ne yazık ki 30 kişi ala
cağımız yere ancak 11 öğrenci geldi. Gemlik'te 
herkes Zeytincilik Okulu istiyor, ancak yaptığım 
gezilerde gördüm ki buradan mezun olacak 
gençlere hiç kimse iş verme sözü veremiyor." 
diyor.

Gelecek yıl Asım Kocabıyık Yüksek Okulu 
bitecek ve 2006-2007 öğrenim yılında tüm 
Meslek Yüksek Okulları açılacak.
Hukuk Fakültesi belki bir yıl gecikecek.
Lafa gelince atıp tutuyoruz ama icraata gelince 
ortada kimse bulunmuyor.
Gemlikliler Yerleşkeye destek olmalılar.

bugün açılıyor
Bursa’daki en büyük marketler zinciri 
olan Şaypa’nm 15. mağazası Gemliklilerin 
hizmetine açılıyor. Bugün saat 12.oo’de 
Eşref Dinçer Mahallesi Yeni Pazar Cadde 
si No17'de açılacak mağazanın 
açılışına tüm Gemlik halkı davet edildi. 
16. mağazanın açılışı ise önümüzdeki 
günlerde yapılacak. Şaypa’nm 
Bursa’da 14. mağazası bulunuyor

Giindojdu, güven tazeledi
656 kayıtlı üyesi bulunan Gemlik Şoförler 
ve Otomobilciler Odası genel kurulunda 
yapılan seçimlerde, Ayhan Gündoğdu 
ikinci kez göreve getirildi.
Dün Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Toplantı Salonu’nda yapılan 
genel kurulun Divan Başkanlığını Bursa 
Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Oda Başkanı 
Arif Tak yaptı. Oda üyeleri son günlerde 
yaşanan S plaka sıkıntısına çözüm 
bulunmasını istediler. Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Politikacı fıkraları....
Bu kez politika yazayım diye karar verdim. 
Düşündüm düşündüm işin içinden çıkamadım. 
Bu durumda en iyisi politikacı fıkrası yazmak 

olmalı dedim ve işin içinden sıyrıldım.
Politikacıyı yesek doymuyoruz.Her yaptıklarını 

eleştiriyoruz.
Ne var ki aşağıdaki fıkralar da durduk yerde uydu

rulmadı.
Onun için haksız da sayılmayız.
Sadece ülkemizde değil dünyada böyle..
Tanrı bir gün Castro, Bush ve Ladin'i çağırttırmış 

bir ay sonra kıyamet kopacağım söylemiş. Bunun 
üzerine Bush bir miting yapıp halkına - Size bir iyi 
bir de kötü haberim var. Kötüsü; bir ay sonra 
kıyamet kopacak, iyisi;yüce Tanrı *mız bize bunu 
haber verdi ve büyük amerikan ulusu(!) olarak buna 
hazırlanıp en az zararla atlatabiliriz, demiş. Ladin de 
Bush'unkine benzer bir konuşma yapıp Cihat'a 
devam etmelerini söylemiş. Castro ise: - Halkım size 
bir kötü bir de çok kötü haberim var. Kötüsü; bir ay 
sonra kıyamet kopacak. Daha kötüsü ise zıçtık Tanrı 
varmış, demiş

Bir toplantıda ünlü bir politikacı ünlü bir ressama: 
-"Boş zamanlarda resim yaptığınız doğru mu?"diye 
sordu.

Ressam nazik bir şekilde cevap verdi: -Yanlış 
efendim.Tam tersi, boş zamanlarımda politika 
yaparım...

Clinton bir gün Bağdat’a gider, Saddam'ın karşısı- 
I na oturur. Bir bakar ki Saddam'ın koltuğunda 2 tane 
I düğme var ve bunlar ne diye sorar; SADDAM: Bak 

göstereyim birincisine basmış alttan bir el çıkmış 
Clinton’u gıdıklamaya başlamış

Saddam gülerek ikinci düğmeye basmış bir el 
çıkıp Clinton’a vurmaya başlamış.

Saddam kahkahalara boğulmuş.
Peki demiş Clinton haftaya da bizim oraya 

Amerika’ya bekleriz.
Bu kez Saddam Amerika’ya gider. Clinton’un 

masasında 2 düğme.
Saddam sormuş bunlar ne işe yarar
Clinton: Kalk göstereyim der düğmenin birine 

basar Clinton başlar gülmeye.. Saddam şaşkın ne 
oldu diye... Clinton ikinci düğmeye de basar Clinton 
gülmekten ölecek durumdadır. Biraz sonra Saddam 
müsaade ister derki: Ben artık Bağdat’a geri döne 

I vim.
Clinton: Bağdat ? ne Bağdat’ı ??
Milletvekilinin biri bir köyü gezerken, bağlı olduğu 

değirmeni döndüren bir eşek görmüş. Yanındaki 
köylüye sormuş; Bu eşeğin boynundaki zil ne işe 
yarıyor ? Efendim, demiş köylü, o zil sustuğunda 
eşeğin durduğunu anlıyorum. Müdahale edince 
tekrar harekete başlıyor. Akıllıca ,demiş vekil peki 
eşek olduğu yerde durupda başını sağa sola sallarsa 
nereden anlayacaksın durduğunu? Anlayamam ama, 
ne gezer efendim sizin gibi akıllısı buralarda..

Büyük bir hastahane de 5 meşhur cerrah oturmuş 
hangi meslekten olan insanları ameliyat etmenin 
kolay olduğuna dair sohbet ediyorlarmış.

İlk cerrah; "Ben" demiş "Muhasebecileri, hesap 
uzmanlarını ameliyat etmeyi severim. İçlerini açtığım 
zaman her şey numaralıdır, iş kolay olur"

İkincisi; "Doğru ama" demiş "Elektrikçilerin, elek
tronikçilerin ameliyatı daha kolay olur. Her şey ayrı, 
ayrı renktedir"

Üçüncü cerrah; "Siz bir de kütüphanecileri, arşiv
cileri görün. Her sey alfabetik sıradadır, onun için 
onların ameliyatı çok kolay olur"

Dördüncüsü; "İnşaatçıların ameliyatı da pek kolay 
olur" demiş. "Üstelik onlar iş bittikten sonra içeride 
parçalar, yabancı maddeler kalmasına alışıktırlar"

Sonuncu cerrah; "Arkadaşlar" demiş "Siz her 
halde hiç politikacıyı ameliyat etmediniz. Onları 
kalbi, yürekleri yoktur. İçleri bomboştur. Beyinleri de 
öyle. Üstelik kafaları ile popoları birbirlerinin yerine 
takılabilinir"

KAYIP
Beko Casio 398 SR model 8GE.000 11202511 sicil 
nolu yazar kasamızın ÖKC levhası kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.
SAVAŞ - ADNAN ÇIDIK Gemlik V.D. 209 001 0626

Gemlik Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel kurulunda yapılan seçimlerde 
Ayhan Gündoğdu ikinci kez göreve seçildi.

Gündogdu, güven tazeledi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Genel kurulunda 
yapılan seçimlerde 
tek aday Ayhan 
Gündoğdu ikinci 
dönem yine 
göreve getirildi. 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonu’nda yapılan 
genel kurulun 
divan başkanlığını 
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Birliği 
Oda Başkanı Arif 
Tak yaparken, 
yardımcılıklarını 
Bursa Şoförler ve 
Otomobilciler Odası 
Başkanı İbrahim 
Yöner, Emir Mete ve 
Metin Kaya yaptılar. 
Genel Kurulda 
söz alan oda üyeleri

son günlerde yaşa 
nan S plaka sıkın
tısına öncelikli ola 
rak çözüm bulun
masını istediler. 
656 kayıtlı üyesi 
bulunan Gemlik 
Şoförler ve Otomo 
bilciler Odası Genel 
Kurulunda çalışma 
ve faaliyet raporları

ile denetim raporları 
okunarak üyeler 
tarafından kabul 
edildi. Tek liste ile 
gidilen seçimlerde 
ise Ayhan 
Gündoğdu ikinci 
kez Oda başkanlığı
na seçilirken yöne
tim kuruluna ise 
M.Yaşar Kahraman,

Ahmet Babür, 
Eyüp Sert, Ömer 
Kara, İsmail Yalçın 
ve Hüseyin 
Bağış seçildiler. 
Denetim Kuruluna 
ise Mustafa 
Kaynatma, 
Bilal Akın ve 
Hüseyin Çelik 
seçildi.

Zeytin üreticisi sandığa gidiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

35 bin üreticinin 
oylarıyla, "Birlikte 
siyaset istemiyoruz" 
dediği Marmarabir 
lik'te, Olağan Genel 
Kurul bugün yapıla
cak. Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı 
denetiminde, 17 birlik 
içerisinde kar eden 
tek kuruluş olan 
35 bin müstahsilin 
bulunduğu 
Marmarabirlik'te, 
51.nci Olağan Genel 
Kurul, bugün 
Genel müdürlük 
binasında yapılacak. 
Genel Kurulda, 
kooperatif seçim
lerinde, İktidar ve ana 
muhalefet partilerinin 
gösterdiği adaylara, 
"Biz birliğimizde artık 
siyaset istemiyoruz" 
diyerek, oylarıyla

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğlu, yeni sezonda 40 bin ton 

sofralık, 5 bin ton da yağlık zeytin almayı 
hedeflediklerini belirtti.

ders veren üretici
lerin belirledikleri 
delegeler hazır 
bulunacak.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu'nun, 
tek başına katılması

beklenen genel kurul 
seçimlerinde 248 
delege oy kullanacak. 
Yönetim kurulu 
listesinde, mevcut 
yönetimden 
Mudanya'dan 
Emir Soydan, 
İznik'den Recep

Aydöndü ve 
Mürefte'den Kemal 
Dinç bulunan 
Taviloğlu'nun ikinci 
dönem için güven 
tazelemesine kesin 
gözüyle bakılıyor. 
ZAM SÖZÜ 
VERİLMEDİ 
Marmarabirlik'in 
satın aldığı 30 bin ton 
sofralık 5 bin ton 
yağlık zeytin karşılığı 
79 milyon YTL 
dağıttığını, birliğin 
tarihinde ilk kez 
müstahsile 3 milyon 
YTL kar payı verdiği
ni açıklayan Marmara 
birlik Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğlu, 
yeni sezonda 40 bin 
ton sofralık, 5 bin 
ton da yağlık 
zeytin almayı hedef
lediklerini açıkladı. .
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Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulları inşaatı Temmuz ayında tamamlanacak

Demirel Yerleşke’yi gezdi
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel, U.Ü. Gemlik Yerleşkesi’ni 
ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Yerleşke Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu’dan 
bilgi aldı. Korukçu, Yerleşkede Bitkisel Üretim Meslek Okulu’nda eğitim ve öğretimin 
başladığını, gelecek yıl Denizcilik Meslek Yüksek Okulu’nun da açılacağını müjdeledi.
Seyfettin SEKERSÖZ

CHP Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi’ni ziyaret 
ederek, çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. 
Yerleşke Müdürü 
Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu'yu makamında 
ziyaret eden Kemal 
Demirel ile CHP İl 
Başkanı Abdullah Özer, 
İl Yönetim Kurulu üyesi 
Oktay Tan, Gemlik İlçe 
Başkanı Erdem Akyürek 
ve yönetim kurulu 
üyeleri, Yerleşke içinde 
yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi aldılar. 
Bir yıl içinde çok hızlı 
bir çalışma temposu 
içinde yerleşke alanını 
hazırlamak için uğraş 
verdiklerini söyleyen 
Korukçu, güvenlik için 
İçişleri Bakanlığı’nın 
140 kadro verildiğini 
söyledi.
PİS TİCARETE 
BÜYÜK İLGİ 
Uludağ Üniversitesi 
Bursa Kampüsünde 
öğrenime başlayan, 
Serbest Bölge ve 
Acentalar ile büyük fab- 
rikaların istediği 
Dış Ticaret Meslek 
Yüksekokulu için açılan 
30 kişilik kontenjana 
büyük ilgi gösterildiğini 
ve tamamen dolduğunu 
bildiren Prof. Korukçu, 

Demirel^e CHP’lller ÇrüflRmlik
Yerleşke Müdür PröfrDrÂbdurıahlm 
Korukçu’dan çalışmalar ttakkıncft;** 
bil» ahrken •

öğrencilerin gelecek yıl 
Gemlik'te okuyacak
larını ve bu öğrencilerin 
tamamının bölge 
gençlerinden oluş
tuğunu söyledi. 
Korukçu, Dış Ticaret 
bölümü öğrencilerinin 
Uludağ Üniversitesi’nde 
yabancı dil eğitimi 
aldıklarını da bildirdi. 
BİTKİSEL ÜRETİM 
EĞİTİME BAŞLADI 
Korukçu, ilçede bütün 
kesimlerin özellikle 
istedikleri Zeytincilik 
Meslek Yüksek Okulu 
için YÖK tarafından 
yapılan değişiklik ile 
Bitkisel Üretim Meslek 
Yüksek Okulu’nun 
açıldığını belirterek. 
"Ne yazık ki 30 kişi ala
cağımız yere ancak 11 
öğrenci geldi. Gemlik'te 
herkes Zeytincilik 
Okulu istiyor, ancak 
yaptığım gezilerde 
gördüm ki buradan 
mezun olacak gençlere 
hiç kimse iş verme 
sözü veremiyor." dedi. 
Asım Kocabıyık, Meslek 
Yüksek Okulları ismini 
alan okulların 
önümüzdeki Temmuz 
ayına kadar yaklaşık 
4400 metrekarelik alanı 
kapsayan binalarının 
en son sistemle 
donatılarak, hizmete 
gireceğini müjdeleyen 
Korukçu, Türkiye'nin en 
büyük ihtiyaçlarından 

biri olan Denizcilik 
Meslek Yüksek 
Okulunun da 
önümüzdeki dönem
lerde Gemlik'te açılarak 
bölgeye hareket 
getireceğini söyledi. 
HUKUK FAKÜLTESİ 
KESİNLEŞTİ 
Hukuk Fakültesi’nin 
Gemlik Yerleşkesi’ne 
açılması işlemlerinin 
kesinleştiğini de 
bildiren Korukçu, 
Gemlik'in önümüzdeki 
yıllarda en popüler 
ilçelerden biri olacağını 
söyleyerek, 
Gemliklilerin burada 
yapılanlara yardımcı 
olmalarını ve sahip çık
malarını istedi.
Harita üzerinde yer
leşke içinde yapacakları 
onarımlar için bilgilerde 
veren Korukçu, 
misafirlerine yeni 
yapılan Bilgisayar 
Odası ile öğrenci 
yemekhanesini 
gezdirdi.
Onarımı süren binada 
incelemelerde bulunan 
Kemal Demirel, 
Gemlik'in tüm sorunları 
için her zaman yardımcı 
olmayı sürdüreceğini ve 
Üniversitenin katkısıyla 
Üniversitenin Gemlik'e 
ve gelecek kuşaklara 
modern çağı yakala
makta çok büyük etkisi 
olacağını söyledi.
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Karslılar Derneği iftar yemeği verdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Kars- 
Ardahan-lğdır İlleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği düzenlediği 
iftar yemeğinde, 
misafirler ve üyelerini 
bir araya getirdi.
Yalova yolu Arhan 
Petrol Tesisleri’nde 
verilen İftar yemeğine 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet

Başsavcısı Ayhan 
Akgün, İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt, AK Parti İlçe 
başkanı Enver 
Şahin, Kars-Ardahan- 
Iğdır illeri Kültür 
Dayanışma Derneği 
Federasyon Başkanı 
Şemsettin Kurtbaş, 
Adalek Bakanlığı 
Başmüfettişi 
Kenan Koçer, 
Nilüfer İlçe Emniyet 
Müdürü Önder

Alptekin ile bazı 
siyasi parti 
yöneticileri ve 
dernek üyeleri 
katıldılar.
Dernek Başkanı 
Keramettin Akbaba 
düzenledikleri iftar 
yemeğine katılan 
misafirlere teşekkur 
ederken, yöresel 
faaliyetlere 
dernek olarak 
ağırlık vereceklerini 
söyledi.

BÜYÜK alışverişin bugün tam zamanı!
BURSA’NIN
■"Al büyük
VB l\l MARKETLER 
fail ZİNCİRİ

KALİTELİ
■■ l\| ÜRÜNLERİ 
fail UCUZ’A

BULABİLMENİZ İÇİN

“Ucuzu herkes ucuza satar. 
Kaliteyi o V./ \_zA ucuza satar”

Bugün saat 12.oo’de 
aldıklarını taşıyamayacaksınız
Şimdiye kadar hem kalitesi, hem bol 

çeşidi hem de uygun fiyatlarıyla market 
dünyasında ilk sıralara çıkmayı bilen 
Şaypa, sizlere daha bol çeşit ve daha 

konforlu alışveriş imkanı sunuyor.
GERÇEK ALIŞVERİŞ KEYFİNİ YAŞAYIN

BUĞUN SAAT 12.oo’de GEMLİK’TE AÇILIYOR
Eşref Dinçer Mah. Yenipazar Cad. No : 17 GEMLİK
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Halk Eğitim Merkezimde Yardımsevenler
mesleki kurslar açıldı

İngilizce, Bilgisayarlı Muhasebe, Kuaförlük ve 
Kalorifer Ateşçiliği kurslarının da 7 Kasım 2005'te 
açılacağını söyleyen Halk Eğitimi Merkezi Müdürü 

Kemal Çetinoğlu, kursa katılmak isteyenlerin 
HEM’e şahsen başvurmalarını istedi.

54 aileyi sevindirdi
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik 
Yardımsevenler 
Derneği fakir ailelere 
yaptığı yardımlara 
Ramazan ayında 
devam ediyor.

Dernek üyeleri yardı
ma muhtaç 54 aileye 
Ramazan erzağı 
hazırlayarak onların 
dualarını aldılar. 
Kendi belirledikleri 
fakir ailelere yaptıkları 
sürekli yardımları

devam ettiren dernek 
üyeleri, içinde tüm 
gıda maddelerinden 
oluşan erzak tor
balarını dağıtarak, 
onların biraz olsun 
rahatlamalarını 
sağladılar.

Seyfettin SEKERSÖZ

2005*2006 öğretim 
yılına hızlı bir 
şekilde başlayan 
Gemlik Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü 
mesleki kursları 
açarak, kayıtlara 
başladı.
HEM Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, 
yaptığı açıklamada 
Bilgisayar 
Operatörlüğü, 
Doğalgaz Kalorifer 
Ateşçiliği, Giyim, 
Ev Tekstili, Makine 
ve El Nakışı, Aile ve 
Çocuk Eğitimi, 
Ahşap Boyama, 
Yağlı Boya Tekniği 
ve Resim ve Takı 
kurslannın devam 
ettiğini söyledi. 
Çetinoğlu, 
aynca, Cumhuriyet

Mahallesi Gürer 
1 Sitesinde Giyim, 
Şahinler 1 ve 
Uğur Sitelerinde ise 
Ahşap Boyama 
kurslarının açıldığını 
ve kayıtların 
Kasım ayı sonuna 
kadar devam 
edeceğini bildirdi. 
HEM bünyesinde 
açılacak kurslardan 
İngilizce, Bilgisa 
yarh Muhasebe,

Kuaförlük ve 
Kalorifer Ateşçiliği 
kurslarının 7 
Kasım 2005'te 
açılacağını söyleyen 
HEM Müdürü 
Kemal Çetinoğlu, 

kurslara kayıt olmak 
isteyenlerin hangi 
branşlarda olursa 
olsun HEM 
Merkezine şahsen 
müracaat etmeleri 
gerektiğini hatırlattı.

SENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN |
Her Çeşit Emlak I

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri E
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 S

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı İ 

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan S
»I l

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan !
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atar! •

makineleriyle satılık dükkan, önünde 115 m2 Bahçeli t
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik *

Yalova’da Termal Barajı’nın _ ... , _ . . , , - „. , S
altında 408 m2 arsa - Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık g 

ve Her Türlü Sigorta işlemleri Yapılır, t 
arsa - Termal Girişinde 433.02 ŞEKER SİGORTA 

m2 - Termal yolu Gülerce ~ __ . , jf—o
Villalarının altı 9880 m2 arsa - Macıae E
Umurbey’de 12 dönüm arazi , £

ve Azot kavşağına Tel:513 2474 Fax: 51410 21 B 
400 m2 uzaklıkta £

Sakana Misina Ağları 
' ip Ağ

Fanya
* Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
* Kürek
✓ Çapa

Macun
✓ Galvenizli çivi

TMC sintine pompası

' »t ijtF mıUr ilıhiyıtini'Jffi;
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IHLyiziindeıı Ihıl 2 ay hapis
Minibüs durağında 1 YTL yüzünden tartıştığı kahyanın kardeşini 

öldürdüğü iddia edilen Temel Öztürk, mahkeme tarafından önce müebbet 
hapis cezası verildi. Daha sonra ceza indirimi uygulanan Öztürk, cinayet 

suçundan 18 yıl 4 ay, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 10 ay ceza 
verilen sanık toplam olarak 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İftara gittiler 
evleri soyuldu 

Komşularına iftara giden aile eve döndüğünde 
sürprizle karşılaşırken, başka bir olayda ise 

sigaralar çalındı, at seyisini fena çarptı.

Bursa'nın Beşevler 
Mahallesindeki 
minibüs durağında, 
1 YTL yüzünden 
tartıştığı kahyanın 
kardeşini 
öldürdüğü iddia 
edilen Temel Öztürk, 
19 yıl 2 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 
4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
"kasten adam 
öldürmek" suçundan 
15 yıl 10 ay hapse 
çarptırılan Temel 
Öztürk'ün (27) 
cezası, Yargıtay 
tarafından az olduğu 
gerekçesiyle bozuldu. 
1 milyon lira yüzün
den katil olan Öztürk, 
yapılan ikinci 
yargılamanın ardından 
25 yıl 10 ay hapis 
cezasına çarptırıldı.

Fakat sanığın 
cezası bu kez de yeni 
TCK'da lehe olan 
hükümlerin indirilmesi 
yönünde yapılan talep 
üzerine bozuldu. 
Bunun üzerine tekrar 
hakim karşısına çıkan 
Öztürk, hakkındaki 
iddiaları yalanlarken, 
"Fatih benim samimi 
arkadaşımdı. Olay 
günü şoförlük yap

tığım durakta Fatih'in 
ağabeyi olan Yüksel 
Yazar benden 1 YTL 
kahyalık ücreti istedi. 
Ben de yanımda para 
olmadığını, daha 
sonra vereceğimi 
söyledim. Tartışmaya 
başladık. Ben olay 
büyümesin diye 
oradan uzaklaştım. 
Bir müddet sonra 
Yüksel bana

sandalye ile saldırdı. 
Ben de korkutmak 
için yanımda 
bulunan dedemden 
kalma silahı 
çıkartarak ateş ettim. 
Üzerime çullanıp 
silahı almaya 
çalıştılar. Bu sırada 
silah ateş alınca, 
Fatih Yazar yaralan
mış. Onun orada 
Iduğunu bile hatır
lamıyorum" dedi. 
Mahkeme önce 
müebbet hapis 
cezası verdiği sanığın 
cezasına indirim 
uyguladı. Cinayet 
suçundan 18 yıl 
4 ay, ruhsatsız 
silah bulundurmaktan 
da 10 ay ceza verilen 
sanık toplam olarak 
19 yıl 2 ay hapis 
cezasına çarptırıldı

YARIŞ ATI TEPTİ 
Osmangazi 
Hipodromu'nda C.Ö. 
isimli seyis, üzerinde 
bulunduğu atın 
ürkmesi sonucu yere 
düştü. Dengesini kay 
beden at da seyisin 
üzerine devrildi. Atın 
gemindeki demirin 
vücuduna batması 
sonucu yaralanan 
C.Ö. arkadaşları 
tarafından hastaneye 
kaldırıldı. Tedavi altına 
alınan seyisin hayati 
tehlikesinin bulun
duğu bildirilirken, 
polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 
SİGARA HIRSIZLIĞI 
Altıparmak 
Mahallesi'nde A.Y.'ye 
ait işyerine camını 
kırdıktan sonra giren 
kimliği belirsiz hırsız 
ya da hırsızlar, 55 YTL 
bozuk para ile 10 kar
ton çeşitli markalarda 
sigara çaldı. A.Y. sa 
bah saatlerinde gittiği 
işyerindeki hırsızlığı 
fark edince durumu 
polise bildirdi. Polis 

ekipleri olay yerinde 
parmak izi çalışması 
yaptıktan sonra kim
liği belirsiz hırsız 
ya da hırsızların 
yakalanması için 
soruşturma başlattı. 
İFTARA GİTTİLER 
EVLERİ SOYULDU 
Arabayatağı Mahalle 
si'nde meydana gelen 
olayda, komşularına 
iftara giden B.İ. ve aile 
si eve döndüklerinde 
kötü sürprizle karşılaş 
tı. Evin camının kırık 
olduğunu gören aile 
bireyleri yaptıkları 
incelemede, 8 adet 
etek, 3 adet takım 
elbise, 3 adet saat, 2 
adet altın yüzük, 100 
YTL para ve 4 adet 
gömleğin çalındığını 
tespit ettiler. Bunun 
üzerine ihbarda 
bulunulan polis ekip
leri olay yerine gel
erek incelemelerde 
bulunurken, kimliği 
belirsiz hırsız ya da 
hırsızların yakalan
masına çalışıldığı 
bildirildi. BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

• TRKVİMLCR 5t MASA TAKVİMLCRİ & GCMİCİ TAKVİMLER & 
»W? AJANDALAR & KALCMLİK& KÜLLÜKLCR& ANAHTARLIKLAR V€ 

H€DİV€LİK €ŞVA Ç€ŞİTL€RİMİZİ GÖRMCDCN KARAR V€RM€VİN
İÜ M ş ş ş ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILLIK T€CRÜB€MİZ İL€ HİZM€TİNİZD€YİZ
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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Hastane Bilgisayar Otomasyon Sistemi İşletecek 
Vasıfsız Personel Hizmeti alınacaktır

M, Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Baştabipliği
2006 yılı hastane Bilgisayar Otomasyon Sistemi İşleteceek 63 vasıfsız personel alımı hizmet alımı işi açık ihale

usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No
1. İdarenin

: 2005 /152274

a) Adresi
b) Telefon-Faks Numarası
c) Elektronik Posta Adresi (varsa)
2. İhale Konusu hizmetin

: Cumhuriyet Mah.
: 224 513 92 00 - 224 513 92 07
: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com

a) Niteliği, Türü ve Miktarı 
b) Yapılacağı yer 
c) işin sûresi
3. İhalenin

: 63 kişi ile bilgisayar sistemlerini işletecekt vasıfsız personel alımı işi 
: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi ve Sahil Binası
: 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arasında 365 gündür.

a) Yapılacağı Yer 
b) Tarihi - Saati

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Cumhuriyet Mah. Gemlik / BURSA 
: 22.11.2005-10.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olmasi halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 

yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile 
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

4.1.4.4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığı
na ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale döküm anının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulacak iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine 

sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin 
taahhütname

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70 ı 

oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren 
ve teklif bedelinin % 40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
İsteklinin söz konusu hizmette çalıştırılması istenen 63 personelin % 40 oranında yani asgari 25 kişinin ihale tari

hinden önceki 5 yıl içerisinde ihale konusu hizmetlerinde en az 120 gün kesintisiz olarak çalıştırdığına dair 4 aylık si 
gortalı prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi (aylık sigorta prim belgesi verilmesi halinde 
bu belgeler birbirini takih eden kesintisiz dört aylık dönem için) verilmesi zorunludur.

4.3.3. Kalite ve standarta ilişkin belgeler
"Vasıflı veya vasıfsız personel hizmet ahım işi ile ilgili ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış TSE 

hizmet yeterlilik belgesi verilecektir. Ortak girişim olması halinde bütün ortaklar belgeyi ayrı ayrı vereceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, resmi ve özel kurumlarda yaptığı vasıfsız veya vasıflı personel çalıştırma hizmet 

işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satmalına biriminde Cumhuriyet Mah. adresinde görülebilir ve 

60 YTL / milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 
almaları zorunludur.

8. Teklifler 22.11.2005 tarihi saat 10.oo a kadar M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Cumhuriyet Mah. Gemlik / Bursa 
adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. istekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi 
için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere
ceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. B - 4884

KONGRE İLANI
Petrol-iş (Petrol Kimya, Lastik İşçileri Sendikası) 

Yardımlaşma Derneği Başkanlığından
Petrol-İş (Petrol Kimya, Lastik İşçileri Sendikası) Yardımlaşma Derneği’nin 6 Kasım 2005 

Pazar günü saat 12.oo’de Balıkpazarı 1 Nolu Cad. Sefa Sok. No : 1 GEMLİK adresindeki lokali 
mizde 5. olağan genel kurulu yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte tekrar
lanacaktır. Duyurulur.

Petrol - İş İşçileri Yardımlaşma Derneği
Yönetim Kurulu adına Başkan Turan Yılmaz 

GÜNDEM;
1-Açılış ve yoklama
2- Divan seçimi ve saygı duruşu
3- Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması
4* Denetim kurulu çalışma raporunun okunması
5- Raporların görüşülerek ibrası
6- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
7- Dilek ve temenniler 8- Kapanış.

Doktorlara
zorunlu
hizmet
geliyor

TBMM Genel 
Kurulu'nda, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
tarafından bir kez 
daha görüşülmesi 
için meclise 
gönderilen eleman 
temininde güçlük 
çekilen yerlerde 
sözleşmeli sağlık 
personeli çalıştırıl
ması ile ilgili kanun 
ele alınıyor.
Genel Kurul'da 
eleman temininde 
güçlük çekilen 
yerlerde sözleşmeli 
sağlık personeli 
çalıştırılmasını ve 
bazı yasalarda 
değişiklik 
yapılmasını 
öngören yasa ele 
alınıyor. Yasa, 
Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer tarafından 
veto edilerek 
TBMM'ye 
gönderilmişti.
Yasa komisyonlarda 
aynen kabul edildi. 
Yasanın Genel 
Kurul'da da 
değişikliğe uğraması 
beklenmiyor. Yasaya 
göre, doktorlara 
zorunlu hizmet 
uygulamasına geri 
dönülüyor.
Buna göre, mezun 
olan pratisyen ya da 
uzman hekimler, 
2 ay içinde zorunlu 
görev yerlerine

atanacaklar ve 
atandıkları 
ilçelerin sosyo
ekonomik 
gelişmişlik sırala
masına göre, 
200'den 500 güne 
kadar zorunlu 
hizmet yapacak. 
İl Sağlık 
Müdürlüğü 
veya Yardımcılığı, 
Başhekimlik veya 
Yardımcılığı 
görevlerinde 
bulunanlar, serbest 
meslek faaliyeti 
yürütemeyecek.
Yürütmekte olanlar, 
3 ay içinde bu 

faaliyete son 
vermek ya da 
görevlerinden 
ayrılmak zorunda 
olacak. Köy ve 
beldelere açıktan 
vekil ebe ve 
hemşire atanabile
cek. İcap nöbeti 
tutan sağlık 
personeline ek 
nöbet ücreti 
ödenecek.
Acil tıp teknikerleri 
ile acil tıp 
teknisyenleri, 
hastalara 
acil yardım 
müdahalesinde 
bulunabilecek.
Sözleşmeli personel, 
çalıştığı birimde 
başhekim, başhekim 
yardımcısı ve 
başhemşire olarak 
görevlendirilebilecek.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

LuSUİm okuyun okutun
■BU GÜNLÜK SIYASI GAZETE ■■■

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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307 okul Milli Eğitim 
Bakanlıgı'na devrediliyor

‘Nutuk’u dünya okuyacak
Kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait 
okulların Milli Eğitim 
Bakanlıgı'na devrini 
öngören yasa tasarısı, 
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda 
kabul edildi.
Tasarı, kamu kurum 
ve kuruluşlarına 
bağlı okullar ile bu 
okulların bünyesinde
ki döner sermaye 
işletmelerinin Milli 
Eğitim Bakanlıgı'na 
devredilmesini 
öngörüyor. Tasarı, 
Türk Silahlı Kuvvetleri 
ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı 
okulları kapsam 
dışı tutuyor.
Okulların bünyesinde
ki eğitim merkezi 
ve kurslar, personel, 
döner sermaye, 
motorlu taşıtlar,

taşınır ve taşınmaz 
mallar ile bunlara ait 
bütçe ödeneklerinin 
de Milli Eğitim 
Bakanlığı'na 
nakledilmesini 
düzenleyen tasarıya 
göre, Anadolu 
Meteoroloji Meslek 
Lisesi, Anadolu Tapu 
ve Kadastro Meslek 
Lisesi ile sağlık, tarım 
ve adalet meslek 
liseleri Milli Eğitim 
Bakanlığı'na geçiyor. 
Tasarıyla, okullar 
devredildiği için

Adalet Bakanlığı, 
Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve Devlet 
Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü ile 
Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü'nün 
6 bin 463 kadrosu 
iptal edilirken, Milli 
Eğitim Bakanlığı için 
6 bin 606 kadro ihdas 
ediliyor. Tasarının 
yasalaşmasıyla, 307 
okulun Milli Eğitim 
Bakanlığı’na evredile- 
ceği bildirildi.

Atatürk'ün milli 
mücadeleyi, 
Cumhuriyet'in kuru
luşunu ve inkılapların 
yapılışını anlattığı 
eseri "Nutuk"u 
dünya okuyacak. 
Atatürk Araştırma 
Merkezi tarafından 
Almanca, Fransızca, 
Farsça, İngilizce ve 
Rusça'ya çevrilen 
"Nutuk"un, Kazakça, 
Arapça, Çince, 
Japonca ve İspanyol
ca'ya da çevrilmesi 
planlanıyor.
Yurdun parçalanıp 
işgal edildiği günler
den başlayarak bir 
imparatorluğun kül
lerinden çağdaş bir 
cumhuriyete giden 
yolu birinci ağızdan 
anlatan "Nutuk", 
dünya dillerine 
kazandırılıyor. Bundan 
5-6 yıl önce başlanan 
tercüme çalışmaları 
ilk meyvesini 2002'de 
verdi. Almanca ve 
Fransızca'ya çevirile 
rin ardından "Nutuk" 
un, Farsça çevirisi de 
yapıldı.

Bir ay önce İngiliz 
ce'ye kazandırılan 
"Nutuk", son olarak 
Kiril alfabesinde 
basılarak Rusça'ya 
çevrildi. Kazakça'ya 
çevrilen ve matbaada 
bulunan yapıtın 
Arapça, Çince, 
Japonca ve İspanyol
ca'ya çevrilmesi de 
planlanıyor. Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu 
Atatürk Araştırma 
Merkezi Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Saray, 
yapıtın tercüme çalış
malarının 5-6 aydır 
sürdüğünü belirtti. 
Atatürk'ün milli 
mücadeleyi anlattığı 
eserin dünyanın 
yaygın dillerinin 

tümüne çevrilmesini 
hedeflediklerini 
anlatan Saray, 
tercüme edilen yapıt
ların bu ülkelerin 
Türkiye'deki 
büyükelçiliklerine 
iletildiğini, Dışişleri 
Bakanlığı kanalıyla 
bu ülkelere de gön
derileceğini kaydetti. 
Yapıtın Farsça baskısı 
nın Afganistan'a 
gönderildiğini ifade 
eden Mehmet Saray, 
son olarak Rusça 
çevirinin de gerçek
leştirildiğini kaydetti. 
Saray, "Rus dost
larımız Atatürk'ü daha 
iyi anlasınlar. Lenin'i, 
Stalin'i bugün anmak 
isteyen yok. Ancak 
Atatürk yaşıyor" dedi.
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^ Sorunlu kredi kartı sayısının oranı yüzde 2

resini

yapıt, 
in

ne 
Meri 
lyla 
jön- 
detti, 
»askısı

Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB), sorunlu 
kredi kartı sayısının 
oranının yüzde 2 
civarında olduğunu 
bildirdi.
Türkiye Bankalar 
Birliği tarafından 
yapılan açıklamada, 
kredi kartının, gerek 
nakit taşıma riskini ve 
maliyetini azaltması 
gerekse kullanımda 
hız ve güvenlik sağla
ması nedeniyle kul
lanımı hızla yaygın
laşan bir ödeme aracı 
olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Sadece

mal ve hizmet alımı 
için değil, aynı zaman
da ihtiyaç anında 
nakit avans 
hizmeti sunması 
nedeniyle de tercih 
edilen bir araçtır. 
Kredi kartları, yapılan 
işlemlerin kayıt altına 
alınmasını, dolayısıyla 
vergi kaybının azaltıl
masını sağlar. 
Finansal hizmetlerin 
etkin ve daha düşük 
maliyetle sunulmasına 
imkan verir. Ekonomik 
birimlerin davranışları 
hakkında sağlıklı b 
ilgi sunar" denildi.

Türkiye'de kredi kartı 
kullanımı son 
dönemde çok hızlı bir 
gelişme göstererek 
milyonlarla ifade 
edilen rakamlara 
ulaştığı belirtilen 
açtıklamada, "Nitekim,

Bankalararası 
Kart Merkezi (BKM) 
verilerine göre 2005 
Ağustos sonu 
itibariyle kredi 
kartı sayısı 29 
milyondur" ifadeleri 
kullanıldı.

ade 
aray, 
:a 
;ek- 
detti.

ı daha 
nin'i, 
ımak 
ak 
dedi.
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Mive’nin dış borçöM milyar mita dolar
Türkiye, 3-19 Ekim 
tarihleri arasında 1 
milyar 111,15 milyon 
dolar dış borç 
ödemesi yaptı. 
Ödemelerin, 926,90 
milyon doları Hazine, 
17,30 milyon doları 
Merkez Bankası, 10,41 
milyon doları ise 
genel ve katma bütçeli 
idarelerin dokümanta
syon, kitap bedeli, 
katılma yapı, üyelik 
aidatı gibi kalemlerden 
oluştu. Aynı dönemde 
Uluslararası Para 
Fonu'na 156,54 milyon

dolar ödeme yapıldı. 
Ocak ayında 1 milyar 
242,96 milyon dolar, 
Şubat ayında 2 milyar 
938,41 milyon dolar, 
Mart ayında 1 milyar 
40,47 milyon dolar, 
Nisan ayında 2 milyar 
17,78 milyon dolar, 
Mayıs ayında 4 milyar 
164,83 milyon dolar, 
Haziran ayında 1 
milyar 107,18 milyon 
dolar, Temmuz ayında 
1 milyon 293,95 
milyon dolar, 
Ağustos ayında 3 
milyar 956,48 milyon

dolar ve Eylül ayında 
1 milyon 408,67 
milyon dolar dış 
borç ödemesi yapan 
Türkiye’nin, 
2005 yılında 
yaptığı dış borç 
ödeme tutarı 
20 milyar 281,36 
milyon doları buldu 
Ödemelerin 12 milyar 
982,02 milyon doları 
Hazine, 477,56 milyon 
doları Merkez Bankası, 
447,57 milyon doları 
ise genel ve katma 
bütçeli idarelerin 
dokümantasyon,

kitap bedeli, katılma 
yapı, üyelik aidatı 
gibi kalemlerden 
oluştu.
Aynı dönemde 
Uluslararası Para

Fonu'na 6 milyar- 
374,21 milyon dolar 
ödeme yapıldı.
Türkiye, 2004 yılının 
tamamında 18 milyar 
810,88 milyon dolar 
dış borç ödemesi 
yaparken, bunun 
11 milyar 749,2 
milyon dolarını Hazine 
tek başına yerine 
getirmişti;

Benzinde yeni pompa fiyatları
Benzin ve düşük 
kükürtlü motorinin 
rafineri çıkış fiyat
larında yapılan 
indirimin ardından 
benzinin pompa 
fiyatları, dünden 
geçerli olmak üzere 
litrede 6-8 YKr 
(60-80 bin lira) indiril-

di. Rafineri çıkış 
fiyatlarında yapılan 
indirim, pompa fiyat
larına yaklaşık yüzde 
2.2-3 oranında yan
sıdı. Düşük kükürtlü 
motorinde yapılan 
indirim pompa satış 
fiyatlarına yaklaşık 
yüzde 1.7 oranında

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

etki etti.
Ankara ve İzmir'de 
indirim sonrası 95 
oktan kurşunsuz 
benzinin pompa 
satış fiyatı BP'de 
2.69 YTL’den 2.62 
YTL'ye, OPET'de 
2.69 YTL'den 2.63 
YTL'ye, POAŞ'de 2.70 
YTL'den 2.62 YTL'ye, 
Shell'de 2.69 YTL'den 
2.61 YTL'ye indi.
İstanbul'da kurşunsuz 
benzinin fiyatı Opet'de 
2.70 YTL'den 2.64 
YTL'ye, POAŞ'da 2.71 
YTL'den 2.63 YTL'ye, 
BP'de 2.70 YTL'den 
2.63 YTL'ye ve 
Shell'de 2.70 YTL'den 
2.62 YTL'ye geriledi, 
indirim sonrası 
motorinin fiyatında 
yaklaşık 4 YKr indirim 
oldu, düşük kükürtlü 
motorinin pompa

satış fiyatları 
Ankara'da BP'de 
2.27 YTL, İstanbul'da 
ve İzmir'de 2.25 YTL 
olarak belirlendi. 
Düşük kükürtlü 
motorinin pompa 
satış fiyatları Shell ve 
Opet'de Ankara'da 
2.27 YTL, İstanbul'da 
2.26 YTL, İzmir'de 
2.25 YTL, POAŞ'da 
ise Ankara'da 2.26 
YTL, İstanbul'da 2.25 
YTL ve İzmir'de de 
2.24 YTL olarak tespit 
edildi. Akaryakıt 
pompa fiyatları, 
serbesti kapsamında 
dağıtım şirketleri 
tarafından 
belirleniyor.
Fiyatlar dağıtım şirket
lerinin yanı sıra aynı 
grubun akaryakıt bayi
leri arasında bile fark
lılık gösterebiliyor.

Barbaros BALMUMCU

BEŞİKTAŞ SAHASINDA UCAMACI 
BOLTON MAÇI

UEFA kupası ikinci turunda mücadele eden 
Beşiktaş ilk maçında İngiltere’nin Bolton 
takımıyla oynuyor. Maçı yönetim hakem 
Hollandah Runud Bossen.

Beşiktaş’ta on ikinci oyuncu tribündeki 
Beşiktaş seyircisi büyük tezahürat var 
Beşiktaş’a.

Bu atmosfer içinde oyun başladı. Orta 
sahayı Beşiktaş parseller gibiydi. Orta 
sahadan çıkartılan topu Ailton’a ayak pası 
olarak önüne geldi ve bu futbolcu 7 nci 
dakikaya girerken çok güzel vuruşuyla 
Beşiktaş’ı öne geçirdi.

Beşiktaş’ın geri defanşut oyuncuları ceza 
sahası üzerinde çok yan pası yapmaya 
başladı.

İngilizler orta sahayı almış gibiydiler. Sağ 
kenardan getirilip paralel atılan topu İngiliz 
Bolton takımı sol açığı 29 ncu dakikada gole 
çevirdi durum eşitliği sağlamıştı.

Oyun başlayıp top Tümer’e geldiğinde bu 
futbolcu ile Bolton Takımı oyuncusu çarpıştı 
Tümer sakatlanıp oyun harici kaldı. Yerine 
İbrahim Üzülmez girdi.

Beşiktaş toparlanmaya çalışıyor.
Bolton takımı defansını daha ciddi kurup 

geri dörtlü önünde pas toplayan oyuncu 
Ailton’u devamli markaj altında tutunca 

Beşiktaşy forveti durur gibiydi. Sağ kulvarda 
oynayan Ahmet Hassan çok pas hatası yap
tığını gördük.

Halbuki bu futbolcu ferdi olarak teke tek 
geçemeyeceği sporcu yok. Beşiktaş ikinci yarı 
toparlanır galibiyeti bulur ümidi ile hakem ilk 
yarıyı bitirdi.

İkinci yarı İbrahim Toraman çıktı yerine 
Gökhan girdi. Bu yarı Beşiktaş ilk devreye 
nazaran biraz daha iyi çok pasla Bolton 
takımını sıkıştırmak bu ara bir gol bulabilmesi 
idi.

Beşiktaşta kaleye atılan şut yüzdesi çok az 
denecek kadar az. Bolton takımı ön liberolu 
oynadığı için ileri topları bu futbolcu kesip pas 
yapıyor.

Bolton takımında Japon Nikata orta 
sahanın her yerinde İngiliz takımının en iyisi 
denebilir.

Bu ara Gökhan’ın sakatlığı nüks edince 
çıktı yerine Mustafa Doğan girdi. Beşiktaş 
nedense ceza sahası içinde çoğalamıyor. Bir 
Ailton zaman zamanda A. Hassan giriyordu. 
Bu şekilde gol atması gayet tabi zor oluyordu.

Birinci yarı her iki takımı attıkları gollerle 
berabere kaldılar.

Beşiktaş gözüktüğü kadar rahat bir takım 
değil.

İkinci yarı dolmadan Tümer’in yerine İ. 
Toraman girmişti ve ne var ki I. Toraman çıkı 
yor yerine sakatlığı geçmemiş Gökhan giriyo- 
du. Doğru dürüst hareket etmeden çıkıyor ye 
rine Mustafa Doğan giriyor.

Dışarıda daha çok futbolcular vardı neden 
hoca rikse girip sakat oyuncuları sahaya 
sürdü.

Çok kısa zamanda Beşiktaş’ın toparlanması 
gerek.

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
SEDAT AYDIN
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Hayatı nasıl yaşadığınız, nasıl algıladığınıza bağlı
Mutsuz ve 
şikayetçiyiz diyelim 
ki. Hayatın bize kötü 
davrandığı kanısın
dayız. El alem bir eli 
yağda bir eli balda 
yaşarken, bizim o 
yağla bal için dur
madan çalışmamız 
gerekiyor; o zaman 
bile bir parmak!.. 
Millet çocuğuna daha 
doğmadan bakıcı 
tutuyor, biz el kadar 
çocuğa kardeş bak- 
tırtıyor, ev işi yap
tırıyoruz. Yaz sıcağı, 
kış soğuğu, otobüs 
kuyruğu bize, hava
landırmalı arabaların
da bile kızıp söyle
nen onlar. Biz okuya
madık, onlar bastırıp 
parayı, çatır çatır. 
Psikolog Yeşim 
Akbulut, hayatı 
algılama 
şekillerini yazdı.
Ya da, 
Şanslıyız ve varsılız 
da şu trafik bizi 
öldürecek! Üstelik o 
kadar çok çalışıyoruz 

ki ne gecemiz var, ne 
gündüzümüz. Yani şu 
temizlikçi bizden iyi; 
mesaisi bitti mi bir 
dakika durmaz. 
Kaytarma şansımız 
yok; hep o iş bitecek 
bir an önce ve en iyi 
şekilde hem de.
Çalışanların sorumlu
luğu, müşterinin 
sorumluluğu, evin ve 
de göz önünde 
olmanın sorumlu
luğu... Gel de boğul
ma! Onca okuduk 
ettik, hala topun 
ağzındayız. Bu statü
den aşağı inmek ola
cak şey değil, ama 
korumak da çok zor. 
Yetmezmiş gibi, 
bunca imkanlarına 
rağmen bir de çocuk
ların sorunları, mem
nuniyetsizlikleri.
Ya da. 
Bu böyle gider. 
Çünkü gözünüz dur
duğunuz yerden 
bakar dünyaya. Ateş 
nerenize düşmüşse, 
yanan yer orasıdır.

Her şeyi algılayan 
sizsinizdir. Öğren
meleriniz, geçmiş 
yaşantılarınız, 
genetik şifreleriniz ve 
inançlarınızla oluş
muş öznel, yani 
sadece size ait bir 
şeyinizdir sizin 
"algı".
Yukarıdaki örnek
lerde bunu bütün 
açıklığıyla göre
bilirsiniz. Ancak eğer 
algılarımız sürekli bir 
sorun üreticisi haline 
dönüşüyorsa dikkat 
etmeliyiz. Yanıltıcı 
olabileceklerini unut
mamalıyız. • 
Nevroz’la ilgili yazı
ma gelen yorumlar, 
doğrusu atlanmaya
cak bir örnek. Ben 
"insanın sınırlan"nı 
anlamasından söz 
etmiştim. Oysa 
yorumların çoğu 
(eleştiri mi demeli 
yoksa), Allah’ın sınır
larıyla ilintili idi, ya 
da sınırsızlıklarıyla! 
Bu yönde bir tartış

maya girecek değil
im elbette. Ancak 
algı, sadece inanç 
doğrultusunda 
çalışıyorsa, bilimsel 
bir metni bile böyle 
okur ve dolayısıyla 
söylenmek isteneni 
de anlayamaz.
"Psikolojik sorun
larımızın çözümlerini 
bildiğimizi sanmamız 
da benzer bir yanıl
gıdır. Zira "bunları 
bilecek kadar akıl- 
hyızdır!", "zaten 
nedenleri de şun
lardır!" ve lâkin YA- 
PA-MI-YO-RUZ-DUR. 
İşte bunun da 
nedeni (eğer 
sorununuz psikiya
trik,nörolojik vb. 
değilse) algı bozuk
lukları ve hatalarıdır 
ve bu da "Psikoloji 
Bilimi"nin alanına 
girer. Yani, siz öyle 
"biliyorum, 
anlıyorum" falan 
zannediyorsunuzdur. 
Çözüm olarak okuma 
ve öğrenmeyi öner

meme kızan pek çok 
kişi de böyle bakıyor 
duruma sanırım.
Oysa algı sorun
larımızı, ancak bunlar 
çözebilir. Dünya 
görüşünüz zengin
leşip, bakış alanınız 
açıldıkça, tek bir 
insan olarak önemi
nizi, bireyleşmeniz ve 
aktifleşmeniz gerek
tiğini kavrarsınız. 
Böyle bir insan da 
kolay kolay 
"hastalanmaz(!)”.
Ya da sorunlarınızın 
bu sınanma alemi 
nedenine olduğuna 
ve itaat mükafat
larınızı öteki 
dünyada alacağınıza 
inanırsınız. Bu koşul

da zaten şikayet, 
kefaleti ağır bir 
günahtır. İnanan 
kişinin ruhsal 
sağaltımını ibadet 
sağlar. Bir bilim 
insanı olarak bu 
konudaki yorum
larımın gereksiz 
olduğu kanısındayım. 
Ancak aynı şekilde 
benim alanıma da 
ehil olmayanların 
girmemesini bekler
im. Eğer dinsel 
inançlar yeterli 
çözüm üretebilmiş 
olsalardı, bu sorun
ların, yüzlerce yıldan 
geçip de günümüze 
gelmesi mümkün 
olmazdı değil mi!

Takı takmayı sevenler yaşadı
SARMISAKLI
TAVUK ŞİŞ

Malzemeler
(2 kişilik)
400 gr ızgaralık tavuk 
eti
1 demet maydanoz 
Tuz, karabiber
4 adet tahta şiş
4-6 diş sarmısak
4 adet mantar

1 çorba kaşığı 
margarin

YAPILIŞI

Tavuk etini incecik 
dövdürün. Maydanozu 
kıyıp, margarin, 
tuz, karabiber ile 
karıştırın. Tavuk 
dilimlerinin üzerini 
bu karışımla tamamen 
sıvayıp, sıkı sıkı 
sararak rulo yapın. 
Rulodan bir santim 
kalınlığında dilimler

LİMONLU REVANİ 1 paket vanilya ve karbonat 
ekleyip karıştırın.

20 dakika pişirin. 
Tepsiyi fırından

Malzemeler (4 kişilik) Şerbet için: Limon kabuğu alıp ılınmaya

125 g margarin
2 su bardağı su,
2 su bardağı tozşeker,

rendesini ilave 
edip bir kez daha

bırakın.
Üzerini birkaç

3 kahve fincanı un 1 limonun suyu. karıştırın. yerinden çatalla
3 kahve fincanı irmik Hindistancevizi Su, şeker ve limon delip ılık şerbeti
3 yumurta
3 kahve fincanı YAPILIŞI

suyunu tencerede 
kaynatın ve

üzerine gezdirerek 
dökün. Şerbetini

tozşeker
3 kahve fincanı Yumurtaları derin

ılınmaya bırakın.
Hamuru yağlanmış

çekinceye kadar 
bekletip soğuyunca

yoğurt bir kapta tozşekerle tepsiye döküp üzerine hindistance
1 tatlı kaşığı karbonat çırpın. Eritilmiş önceden ısıtılmış vizi serpin.
1 limonun rendelen margarin, yoğurt, 200 dereceye Dilimleyip servis
miş kabuğu irmik, un, vanilya ayarlı fırında yapın.

L

kesin, tavuk dilimlerini 
tahta şişlere geçirin. 
Aralara diş diş sar
ımsak, mantar yer

leştirin ve
fırın ızgarasında veya 
hafif yağlı tavada 
pişirin.

Giyimini takılarla 
zenginleştirmeye 
sevenlere müjde: Bu 
sezon takılar hem çok 
orijinal, hem de farklı 
zevklere hitap edecek 
çeşitlilikte. Daha önce 
görmeye alışmadığınız 
yün ve keçeden 
takılara dikkat!
Uzun süredir tasarım 
dünyasında etnik akım 
rüzgarları esiyor. Etnik 
takılar belirgin farklılık
larla 2005/2006 
Sonbahar-Kış sezo
nunda da hakimiyetini 
devam ettirecek.
Tasarımcılar etnik 
akımdan bir süre daha 
vazgeçmeyecek gibi 
görünüyor.
Kış sezonunun en 
büyük sürprizi ve ana 
teması ise şimdiye 
kadar takıda kullanımı
na alışık olmadığımız 
keçe ve yün gibi 
malzemelerin takı 
modasına dahil olması. 
Bu kış giysilerle birlik
te keçeli ve örgülü 
takılar da içimizi ısıta
cak cinsten. Bunlara 
ek olarak sezon 
takılarında bolca göre
bileceğimiz detaylar 
olan yünden yapılmış 

bağcıklar, düğümler, ağ 
örgüleri, ponponlar ve 
zincirler de feminen, 1 
farklı ve masum bir 
havaya bürünmek için | 
çok ideal...
"Siyah renkten asla 
vazgeçmem” diyenlere i 
güzel bir haberimiz var. 
2005/2006 Sonbahar ve 
Kış sezonunun 
mücevher trendinde en | 
önemli yönlendirici I 
unsurlardan biri Jet 
Black yani 
“Simsiyah”ın geri 
dönüşü. Bu kış gizemli I 
ve çekici bir görünüme ■ 
sahip olmak istiyor- j 
sanız siyah kadife kur- i 
delelerden gerdanlık- I 
lar, kara kehribar, siyah 
boncuklar ve yine 
siyah renkteki doğal 
süs taşı onikslerden 
oluşan mücevher 
edasındaki kolyeler a 
işinizi çok kolaylaştıra
cak. Kolyelerin ala
bildiğine uzun ve sıralı ı 
bir görünümde kul- | 
(anıldığını da unut- J 
madan söyleyelim. 1 
Etnik akım içinde 
kendine sağlam bir yer 
edinen kabile takılan 
kışın etkisini daha da t 
artıracak.



Sayfa 1122 Ekim 2005 Cumartesi
SAĞLIK

| Dişlerinizi beyazlatmak
isterken dikkat edin

iyim, 
ie
a

İŞ 
un
dan 
ize

Ege Üniversitesi 
Diş Hekimliği 
Fakültesi Diş 
Hastalıkları ve 
Tedavisi Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Murat 
Türkün, diş 
renginden memnun 
olmayan insanlara 
estetik amaçla 
yapılan diş 
beyazlatma uygula
masının hatalı 
yapılması sonucu 
dişetlerinde çekilme 
ve alt çene diş
lerinde sıcak soğuk 
hassasiyeti gibi 
yan etkilerin 
meydana 
gelebileceğini 
söyledi.
Piyasada rastgele 
diş beyazlatma 
ürünlerinin 
satıldığını ve diş 
beyazlatmanın 
hekim tarafından 
yapılması gerektiği
ni söyleyen Prof. Dr. 
Türkün, "Bu basit 
bir uygulama 
değildir. Piyasada 
beyazlatma ürün
lerinin kontrolsüzce 
satılması yanlıştır. 
Dişini beyazlatmak

iler, ağ

ğiKTT

»a çar vt
myt

W** 

,^?ı "

isteyen kişi 
mutlaka bir 
diş hekimine 
başvurmalıdır. 
Aksi takdirde 
dişteki mine 
dokusunun erimesi 
gibi büyük risklerle 
karşılaşılabilir" 
diye konuştu. 
Diş beyazlatma 
uygulaması yapıla
cak hastanın ağzının 
sağlıklı olması 

gerektiğini 
belirten Prof. Dr. 
Türkün, dişeti 
çekilmesi ve 
çürüğü olan ağızlara 
bu uygulamanın 
ancak ağızdaki 
kusurlar tedavi 
edildikten sonra 
yapılabileceğini 
kaydetti.
Diş beyazlatma 
tedavisinde sigara, 
çay, kahve, kırmızı 

şarap gibi içecek
lerin alınmaması 
gerektiğini 
vurgulayan 
Prof. Dr. Türkün, 
"Bu uygulamanın 
sigara içen ve 
daha sonrada 
bırakmayacak 
insanlara yapılması 
anlamsızdır.
Hele tedavi süreci 
boyunca hasta 
kesinlikle sigara 
içmemelidir.
Sigara renklenmeye 
yol açar ve 
ağız mukozasındaki 
zararlı etkileri 
arttıracağı için 
kansorejen 
riski taşır.
Ayrıca uygulamadan 
sonra sigarayı 
bırakmayan 
kimselerde diş 
en fazla 3 yıl 
sonra eski 
rengine geri döner. 
Bu uygulama ayrıca 
14 yaşın altındaki 
çocuklara, 
hamilelere, süt 
verenlere ve per
oksit maddelere 
karşı alerjisi olan
lara da yapılmaz" 
şeklinde konuştu.

Karaciğer 
vücutta 

büyütülecek
Bilim adamlarının 
yeni geliştirdiği bir 
teknik sayesinde, 
hastalar karaciğer
lerini vücutlarında 
büyütebilecekler. 
İngiliz gazetelerinde 
yer alan haberlere 
göre, yeni geliştir
ilen teknikte, dok
torların aldıkları 
sağlam karaciğer 
hücreleri, laboratu- 
varda büyüttükten 
sonra hastalara 
geri aşılayacaklar. 
"Embolizasyon" 
olarak bilinen bu 
teknikte, cerrahlar, 
karaciğerin kan 
beslenmesinin bir 
bölümünü keserek, 
organın daha hızlı 
hücre üretmesini 
sağlıyorlar.

ABONE OLDUNUZ MU?

■■ ŞUHLUK sinsi GAZETE MM

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Bu alandaki araştır
mayı yürütenlerden 
Floransa Üniver
sitesi Öğretim 
Üyesi Profesör 
Massimo Pinzani, 
kan beslenmesi 
bir miktar 
kesilirken, 
karaciğerin yüzde 
20'sinin yeni 
hücreler yetiştir
ilmesi için 
alındığını, yeni 
hücreler aşılandık
tan sonra karaciğer 
hücrelerinin hızla 
büyümesinin sağ
landığını belirtti. 
Bilim insanları, 
bu tekniğin 
denenmesine 
önümüzdeki aylar
da başlanacağını 
kaydettiler.
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 11D
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.Kom. 51312 06

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

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

HASTANELER

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

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Anza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel id. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
Su İşlet 
itfaiye

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
51315 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
51310 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84 
544 30 60

(212) 516 12 12 
(226)811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 5İ3 23 94

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
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YASEMİN ECZANESİ 
23 Ekim 2005 Pazar 
MELİS ECZANESİ

GEMLİK

■■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2268 

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)
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Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KRMPRNYR
RAMAZAN AVI BOVUNCfi flKARVRKinfl %2 İNDİRİM
Süper Benzin ^8 2.63 YTL.

Kurşunsuz Benzin 2.66 YTL
(95 Oktan) ,
Motorin ^<0 2.06 YTL j

NOT: Kampanyamız ev ve iş yerleri! 
motorin servisinde de geçerlidir, ]

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii • GEMLİK TEL: (0.224) 51310 79 j
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri -P.0. istasyon -KUMLA TEL: (0.224)538 03 86
İSTASYON 2 : Liman içi ' ■ GEMLİK TEL: (0.224) 513 66 72



DYP ilçe Başkanı Faruk Güzel Belediye Başkanı Mehmet Turgut’ü topa tuttu.

“Hizmet kredisi bitti”
Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı Faruk Güzel ve Belediye Meclis üyeleri ile düzenlediği basın toplantısında, seçimler üzerinden 19 ay geçtiği
ni hatırlatarak, “Başkanı verdiğimiz hizmet kredisi bitti. Bundan sonra kendisini en sert şekilde eleştireceğiz. “ dedi. Güzel, terminal, yol- 
lann durumu, Çarşı Deresi, Çarşı projesi ve Festival Alanı konularında sert açıklamar yaptı. Seyfettin Şekersöz’ün Haberi sayfa 3’de

gemlik GEMLİK’ÎN İLK günlük gazetesi

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■
M Ekim 2005 Pazartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Taviloglu, 
güven tazeledi 
Marmara Zeytin Tarım Satış Koopera
tifleri Birliği nin 51. Olağan genel kuru
lunda mevcut Yönetim Kurulu başkanı 
Refi Taviloğlu, 192 delegenin oyu ile 
yeniden göreve getirildi. Sayfa 2’de
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
05.51 07.17 12.55 15.50 18.21 19.40

48 yaşındaki hasta kadın, 5. kattaki evinin balkonundan sokağa atladı.

Acılarına dayanamayınca intihar etti
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Orhangazi Caddesi Karanfil Sokak9ta oturan 4 çocuk 
annesi Behise D.(48) rahatsızlığından dolayı çektiği acılara 
dayanamayınca canına kıydı. Eşinin ve çocuklarının evde 
olduğu sırada oturdukları apartmanın 5. katının balkonuna 
çıkarak, kendini boşluğa bırakarak acılarına son verdi.

Tüketim çılgınlığı...
Gemlik her geçen gün bir değişikliği yaşıyor.
Ticaret hacmi Türkiye’nin birçok ilinden 

büyük olan ilçemizde, giderek artan nüfus, büyük 
bir tüketici kitlesini yaratıyor.

Bakın son 10 yılda kaç tane büyük mağaza 
açıldı Gemlik’e.

BİM 3 mağaza, Migros, DiaSa, Demirler 2 
mağaza, Cem Alışveriş market, Aniteks...

Demirler, geçtiğimiz günlerde iki mağazasını 
da Bursa’nın tanınmış alışveriş mağazalar zinciri 
Şaypa’ya sattı.

Şaypa, cumartesi günü Dereboyundaki 
mağazasını hizmete açtı.

Şaypa, Migros veya, BİM’ler gibi ulusal bir 
mağazalar zincirine sapih değil. Ama, Bursa da 
kısa zamanda 14 mağaza açarak kendini kanıt
ladı. Ucuz mal satışı ile tanındığı için büyümeğe 
devam ediyor.

Bu nedenle Gemlik’te mağaza satın alarak 
kendini kanıtlamayı sürdürüyor.

Açılışı izledim.
İnsanların tüketim çılgınlığını cumartesi ve 

pazar günü gözledim.
Açılışta uygulanan indirimden yararlanmak 

isteyenler mağazanın önünde kuyruklar oluştur
du.

Ben, iki kez içeriye girmeyi denedim başara
mayınca, saat 16.oo da ancak içeriye girebildim.

İçerisi daha bir alemdi.
Kasa kuyrukları mağazanın sonuna kadar 

uzuyordu.
Dün akşam itfardan sonra önünden arabamla 

Seçerken gördüğüm manzara farklı değildi.
Büyük ve ucuz mağaza piskolojisi, tüketim 

Çılgınlığı yaratıyor.
I  Bunu iyi kullananlar kazanıyor.

Dün sabah meydana 
gelen olayda, uzun 
süredir rahatsızlığı olduğu 
bildirilen bir kadın, kendi
ni evinin beşinci kattından 
atarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, 
Hamidiye Mahallesi 
Orhangazi Caddesi 
Karanfil Sokak’ta bulunan 
Duran Apartmanı’nda otu
ran 4 çocuk annesi Behise 
D. (48) dün sabah saat 
10.00 sıralarında çıktığı 
balkondan kendini yere 
bıraktı.
Gece boyunca rahatsız 
lığından dolayı acı çektiği 
ileri sürülen talihşiz 
annenin kendini balkon
dan attığını gören ailesi 
ambulans çağırdı.
Olay yerine gelen 112 
Ambulansı ile Muammer 
Ağım Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan talihsiz anne 
kurtarılamadı.
Polis, binanın önünde 
önlem alarak inceleme 
yaparken, Ceset otopsi 
için Bursa Adli Tıp 
Kurumu’na gönderildi. 
İntihar olayıyla ilgili 
soruşturma başlatıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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■■»UNLUK SİYASİ OAZETEHH

| Buluşma
■B > ______________________________________

Gürhan ÇETİNKAYA

Göklerde parlayan bir yıldız : THK
Ziraat Bankası’mn ülke ekonomisinin yanı sıra 

öz değerlerine yaptığı katkılar sayısız.
Bu katkılara her geçen gün yenisi ekleniyor.
Geçenlerde aç çocukların varlığını yürekleri 

acıtan bir biçimde hatırlatıp yardım kanallarını 
tetiklemeyi amaçlıyordu. Adres olarak da Deniz 
Feneri Derneği’ni gösteriyordu.

Bu kez de Ziraat Bankası’mn gündeminde 
Türk Hava Kurumu var.

Duyurusunun özünde ki çağrı da şöyle:
“Kimsesiz çocuklara yuva kurabilir, felakete 

uğrayanlara umut olabilir, ormanların yanmasına 
engel olabilir, Türk Havacılığı için yeni ufuklar 
açabilirsiniz.

Çünkü Türk Hava Kurumu fitre-zekat,kurban 
derisi gelirlerinin yüzde 60’ını Kızılay, Çocuk 
Esirgeme Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı ve 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 
aktarıyor.”

Türk Hava Kurumu Türkiye'de havacılık sana 
yisini kurmak havacılığın askeri, ekonomik, 
sosyal ve siyasal önemini anlatmak; askeri, sivil, 
sportif ve turistik havacılığın gelişpıesini sağla
mak; bütün bunlar için gerekli araç ve gereci/ 
hazırlamak; personeli yetiştirmek ve UÇAN BİR 
TÜRK GENÇLİĞİ yaratmak için Yüce Önderimiz 
Mustafâ Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 16 Şubat 
1925 tarihinde kurulmuş.,

Ülkemiz havacılığına ve ekonomisine büyük 
katkılar sağlayan kuruluşunda 21 kalem geliri 
olan ancak devlet bütçesinden hiçbir yardım 
almadan, yurttaş destekleri ile bu günlere gelen 
Türk Hava Kurumu halktan aldığını halka veriyor.

Topladığı yardımları (kurban derisi, fitre-zekat, 
bağış ) ve elde ettiği gelirleri gençlerin havacılık 
konularındaki (Pilot, paraşüt, model uçak, planör, 
yelkenkanat, yamaç paraşütü ve balon) eğitim
lerinde kullanan THK’nın gelirleri çoğaldıkça 
açılan kurslar ve yetişen gençlerin sayısı da o 
düzeyde artıyor.

Türk Hava Kurumu’nun ülke havacılığını 
gelişmesi için önemli teknik destekleri ve gir
işimleri de bulunuyor.

23 Nisan 1926'da Türk Havacılığının gereksini
mi olan teknik personelin eğitilmesi amacıyla 
"Tayyare Makinist Mektebi"ni hizmete açtı.

Aynı yıl Alman Junkers.Tayyare Fabrikasıyla 
işbirliği yaparak "Kayseri Uçak Fabrikası'm" 
kurdu.

Alman Junkers lisansıyla A-19 ve A-20 uçak
larını üretti ve bu uçakların bakım ve onarımlarını 
yaptı.

Türk Hava Kurumu, uzun süren bir Kurtuluş 
Savaşı'ndan yeni çıkmış, yorgun ve yoksul bir 
halkın, Türk Halkı'nın inanılmaz büyüklükteki 
maddi-manevi desteğiyle can buldu. Bu destekle 
ilk 10 yıl içinde 351 uçak satın alarak Türk Silahli 
Kuvvetleri'ne bağışladı.

Türk Hava Kurumu işte böyle sosyal bir 
oluşum.

Atatürk'ün çizdiği doğru yolda ilerlemekte ve 
ilerlemeye de devam etmektedir

Halktan aldığı destekle yıldızını parlatan bu 
kurumun yıldızının sönmemesi için tüm destek
lerimiz daima Türk Hava Kurumu’na..

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle iş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

Marmarabirlik 51. Olağan genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğlu yeniden göreve getirildi

Taviloğlu, güven tazeledi
Seyfettin SEKERSÖZ

Marmara 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifleri 
Birliği'nin 
(Marmarabirlik) 
51. Olağan genel 
kurulunda mevcut 
Yönetim Kurulu 
başkanı Refi 
Taviloğlu güven 
tazeledi.
Marmarabirlik'in 
Başköy'deki 
merkezinde 
gerçekleştirilen 
genel kurulda 
yapılan kapalı 
oylamada Taviloğlu, 
192 delegenin 
oyu ile yeniden 
başkanlığa seçildi. 
Seçim öncesi bir 
konuşma yapan 
Taviloğlu, 
Marmarabirlik'in 
devam eden 
yapılandırma 
çalışmaları 
sayesinde bugün 
kredi borcu 
olmayan ve kendi 
sermayesine sahip 
bir kuruluş haline 
geldiğini söyledi. 
Marmarabirlik'in 
artık ürününü 
alıp rahatça sata
bilen etkin ve 
güçlü bir kuruluş

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı
Refi Taviloğlu 192 delege oyu ile yeniden göreve getirildi

olduğunu anlatan 
Taviloğlu, 
"Giderek artan satış 
rakamları, üretici 
ortaklarımıza daha 
çok hizmet 
gitmesini sağlaya- 
cakur. Sektörde 
örnek olan 
Marmarabirlik 'in, 
yurtdışındaki 
satış rakamları da 
en yüksek noktalara 
ulaştı. AB'ye uyum 
süreci çerçevesinde 
yurtdışına dönük 
pazarlama ve 
tanıtım çalışmaları 
artırılıyor" dedi.

Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Eyüp Şenol 
Ömeroğlu ile 
Teşkilatlandırma 
Genel Müdürü 
Mehmet Vehbi 
Günhan'ın da 
katıldığı genel 
kurulda 211 
delege oy kullandı. 
Kullanılan 
oylardan 19'u 
geçersiz sayılırken, 
192 oy alan 
Refi Taviloğlu 
yeniden başkan 
seçildi.

Taviloğlu'nun 
yönetiminde yer 
alan isimler ise 
şöyle: İznik'ten 
Recep Aydöndü, 
Mudanya'dan 
Emir Şovdan.
Mürefte'den 
Kemal Dinç. 
Denetim kuruluda 
İznik'ten Niyazi 
Acar ve Edincik'ten 
Mustafa Küçük’den 
oluştu. Eski yöneti
ciler Fevzi İpek ile 
Süleyman Ünsal ise 
Taviloğlu'nun yeni 
listesinde yer 
almadı.

Demirel, gazetemizi ziyaret elti
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, ziyaret için 
geldiği ilçemizde 
gazetemizi de ziyaret 
ederek başyazarımız 
ve gazetemizin 
sahibi Kadri Güler 
ile görüştü. CHP İl 
Başkanı ve Gemlik 
İlçe Başkanı ile 
yönetim kurulu 
üyelerininde bulun
duğu ziyarette, ilçe 
ile ilgili konular 
görüşüldü. 
Gazetemiz Sahibi 
Kadri Güler 
Demirel’den ilçedeki 
eski yapılardan 
bazılarının korun
ması için Kültür

Bakanhğı’ndan 
destek sağlanmasını 
istedi. Demirel,

konuyu bakanlığa 
götüreceğini, 
Gemlik’in diğer

kunularıyla birlikte 
takip edeceğini 
söyledi.
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DYP İlçe Başkanı Faruk Güzel Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u topa tuttu.

Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı Faruk Güzel düzenlediği basın toplantısında Terminal 
yerinin ihtiyaca yetmiyeceğini belirterek, “Burası Terminal değil, ancak şehirlerarası 
otobüs durağı olur” dedi. Güzel, Çarşı Projesini, iskeledeki sahneyi, Çarşı Deresi’nin 
temiz lenmemesini ve belediye anonsunun keyfi kullanılışını sert bir şekilde eleştirdi. 
Meclis üyeleri ise, geçen 7 yılı “Kayıp yıllar” olarak gördüklerini söylediler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Doğru Yol Partisi İlçe 
Başkanı Faruk Güzel, 
Belediye Meclis 
üyeleriyle birlikte 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
eleştiri yağmuruna 
tuttu.
Güzel, seçimlerin 
üzerinden 19 ay 
geçmesine rağmen 
ilçede gözle 
görülür hizmet 
yapılmadığına 
dikkat çekerek, 
"Belediye başkan ma 
verdiğimiz hizmet 
kredisi bitti. Bundan 
sonra eleştirilerimiz 
ağır olacak" dedi.
Parti binasında yapılan 
basın toplantısında 
Belediye Meclis üyeleri 
Gökhan Taylan, İzzet 
Yılmaz, Zekai 
Karaduman, Halil 
Çevik ve Ali Acar'ın 
yanı sıra ilçe yönetimi 
de hazır bulundu.
Başta Manastır 
Bölgesi’ne çıkan

Kumla Caddesi olmak 
üzere yollarda değil 
araç, insanların bile 
rahat yürüyemedikleri 
ilçe haline gelen 
Gemlik'te halkın 
oylarıyla seçilen 
Belediye Başkanının 
sorumlu olduğunu 
söyleyen Faruk 
Güzel, senede sadece 
3-5 gün halka hitap 
eden iskele meydanın
daki sahnenin halkın 
ihtiyaçları dururken 
fabrikalardan neye 
karşılık istendiği 
bilinmeyen paralarla 
yapılmasını doğru 
bulmadıklarını söyledi. 
TERMİNAL YERİ 
YETERSİZ 
1985 senesinde 
belirlenen Terminal 
yeri dururken 
5 dönümlük yere 
yapılmak istenmesinin 
akla inandırıcı 
gelmediğini 
söyleyen Güzel, 
"Gemlik için ileriye 
dönük proje değil, 
aksine ilçe için bir 
facia. İmar planında 

görüldüğü yere yapıl
ması için her türlü 
çabayı göstereceğiz." 
şeklinde konuştu.
Yeni Terminal 
yerinin sadece 
ileriye dönük 5 
yıllık bir rahatlama 
getireceğini ifade 
eden Güzel, 
"Burası Terminal değil, 
ancak şehirlerarası 
otobüs durağı 
olabilir." dedi.
MAHKEMEYE 
GİDİLECEK
Meclisin son 
oturumunda alınan 
Terminal ve Kavşak 
düzenlemesi kararının 
yanlış olduğunu 
ileri süren DYP'li 
meclis üyeleri de 
bu kararı mahkemeye 
taşıyacaklarını ve 
takipçisi olacaklarını 
söyleyerek 
Ticaret alanının 
kamulaştırılmasının 
beiediye’ye daha 
pahalı mal olacağını- 
belirtti..
Çarşı Projesinin 
de Başkan Turgut'un

tısında terminal yc rinin ihti^ca cevap vermiyeceği 
ması İçin per Jürlü çabayı harc^yacaklarını^söyledi.

ıaS|r»toplun- 
ırine yapıl-

keyfi istekleriyle 
ihaleye çıkarıldığını 
öne süren DYP'li 
meclis üyeleri 
verdikleri önergelerin 
kabul edilmediğini 
ancak bir sene 
sonra bu kez 
AKP'liler tarafından 
aynı önergelerin 
verilerek kabul 
edildiğini söylediler. 
Gemlik'e giriş 

hatalı olduğunu da 
öne süren DYP'liler, 
girişlerin dar ve 
kullanışsız olacağını 
ileri sürdüler.
Çarşı Deresi’nin 
vakit geçirmeden 
temizlenmesi gerek
tiğini de söyleyen 
Meclis üyeleri, 
"Burası zaman gelecek 
bomba gibi patlayacak 
ve insanlar zarar 
görecek" dediler.
Yapılan Zeytin 
Festivalini de eleştiren 
Meclis üyeleri, 
Mehmet Turgut'un 
kendisine şov 
imkanı yaratmak 
için Festival 
düzenlediğini 
öne sürdüler.
7 yıllık belediye 
Başkanlığı döneminde 
Gemlik'e sadece 
belirli firmalara ne 
karşılığında yaptırdığı 
bilinmeyen Katlı 
Otopark ile Kültür 
Merkezini 
yaptırdığını 
söyleyen DYP'liler, 
"Artık yeter, Gemlik 
onunla hiçbir 
yere varamayacak. 
Geçen 7 yıllık zaman 
Gemlik ve yaşayan 
insanlarının kaybı 

olmuştur." dediler. 
ANONSLARA TEPKİ 
Başkan Turgut'un 
kendi yandaşlarının 
dışında belediye 
anonsunu kimseye 
kullandırtmadığını 
öne süren DYP'li 
meclis üyeleri 
"Kendisi 
neredeyse tuvalete 
bile giderken 
anons yaptıracak 
ama partilere gelince 
parasını vermek 
istememize rağmen 
anons yaptırmıyor" 
diyerek tepki 
gösterdiler.
DYP ilçe Başkam 
Faruk Güzel, 
basın toplantısının 
sonunda yine 
halkı ilgilendiren 
İskelenin 
kapatılmasına 
açıklık getirerek 
"Gemlik'te trafiğin 
işlemesi için 
iskelenin mutlaka 
tahmil tahliyeye 
kapatılması 
gerekiyor. Bizim 
bu konuda meclise 
verdiğimiz önergeleri 
kabul ettirmeyen 
Belediye Başkanı 
bu konuda tek 
suçludur” dedi.
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DYP’liler iftar yemeğinde buluştu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

DYP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, 
İlçe yönetim 
kurulu 
üyelerine iftar 
yemeği verdi.
İskele 
Meydam’nda 
bulunan
Gemlik'in

en güzel 
mekanlarından 
biri olan 
İtalyan Mutfağı 
Pulcinella'da 
verilen yemeğe 
teşkilat üyeleri 
büyük ilgi 
gösterdi.
Faruk Güzel'in 
ailesiyle 
birlikte

katıldığı iftar 
yemeğinde 
birbirinden 
güzel ve 
lezzetli 
yemekler 
neşe içinde 
yenerek bol 
bol sohbet 
edildi.
Misafirleriyle 
tek tek

ilgilenerek 
yakın ilgi 
gösteren DYP 
İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, 
teşkilat 
olarak her geçen 
gün güçlenerek 
eski günlere 
dönmekte 
olduklarını 
söyledi.

Zeytinspor galibiyeti unuttu: 0-2
14-16 yaş grubunda 
ilk maçına Gemlik 
spor galibiyetiyle 
başlayan Zeytinspor, 
iki ve üçüncü 
haftalarda aldığı 
kötü sonuçlarla 
galibiyeti unuttu. 
Zeytinspor 
evinde konuk ettiği 
Yenişehir Belediye 
spor'a 2-0 yenilmek
ten kurtulamadı. 
Maça hızlı başlayan 
Konuk Yenişehir'in 
ataklarını önlemede 
başarılı olan 
Zeytinspor, ilk 
yarıyı berabere 
kapadı.

İkinci yarıda yine 
üstün bir oyun 
sergileyen konuk 
ekip, 45'te Serhat, 
50'de ise Mustafa 
ile 2-0 öne geçti. 
58. de konuk ekip 
Yenişehir kazandığı 
penaltıyı Serhat'la 
gole çeviremeyince 
maçtan 2-0 gali
biyetle ayrılmayı 
bildi.
Saha : Gemlik 
Atatürk 
Hakemler: Osman 
Bükülmez (***) 
Samet Korkmaz (***) 
Selim Küçükoğlu (***) 
ZEYTİNSPOR : 
Samet (**) Onur (*)

(Volkan ) Mert (*) 
Ser kan (**) Selahattin 
(**) Kerem (**) Fatih 
(**) K. Uğur (**) 
(Uğur Atay ) Ali () 
Cihan (*) 
(Fatih ) Engin (*) 
YENİŞEHİR 
BELEDİYE : 
Ali (**) Emre (**) 
İsmail (**) Cihan (***) 
Murat (***) Aykut (**) 
(Emrah ) Bahri (*) 
(Anıl) Serhat (**) 
(Cihangir) Şahin (*) 
Mustafa (***) 
Yusuf (**) 
Goller : Dk. 45 
Serhat Dk. 50 
Mustafa (Ynş. 
Belediyespor)

ZEYTİNSTOR

i
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Marketler zincirine yeni t>ir halka daha eklendi.

Şaypa 15, mağazası Gemlik’te açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şaypa Alışveriş Market 
ler zincirine bir yeni 
halka daha eklendi.
Bursa'da 14 mağaza
sıyla marketler zincir
lerinde önde gelen 
isimlerden olan Şaypa, 
15. Mağazasını Gem 
lik'te Mehter takımının 
çaldığı marşlarla açtı. 
Dere boyundaki yeni 
dekora edilen mağaza
da Gemliklilerin 
hizmetine giren Şaypa 
Alışveriş Mağazası'nın 
açılışını mağaza sahip
leri Hıdır Şaylı, Yusuf 
Şaylı ve Necati Şaylı 
ile birlikte Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
birlikte yaptılar.
Mağaza önünde

toplanan yüzlerce 
insanın toplandığı 
açılışta bir konuşma 
yapan Şaypa Genel 
Müdür Vekili Haşan 
Açıkgöz, 15. Mağazada 
600'ü aşkın çalışanla 
Türkiye'nin tercih 
edilen markası olma 
yolunda hızla 
ilerlediklerini söyledi. 
Bugüne kadar 
sadece Bursa kent 
merkezinde mağazalar 
açan Şaypa, kent 
merkezi dışındaki ilk 
mağazasını Gemlik'te 
açmakta olduğunu 
söyleyen Açıkgöz, 
"Zeytin başta olmak 
üzere tarım, sanayi ve 
turizmde çok canlı bir 
ekonomiye sahip olan 
ve özellikle yaz 
aylarında nüfusu ciddi 

oranda artan Gemlik, 
Şaypa'nın tarihinde 
özel bir öneme sahip 
olacak. Bu 'ilk'in bizim 
için önemi çok büyük
tür. Çünkü, Gemlik'le 
başlayan ilçe mağaza 
larına yakında yenileri
ni ekleyeceğiz. Ardın 
dan diğer kentlerde de 
mağazalarımızı 
tüketicilerimizin 
hizmetine sunacağız." 
şeklinde konuştu.
Şaypa Genel Müdür 
Vekili Haşan Açıkgöz, 
prensiplerinin; 'Çok 
çalışmak, tüketiciye 
saygı duymak ve 
zamana ayak 
uydurmak* olduğunu 
belirterek, en önemli 
önceliklerinin ise her 
zaman müşterilerin 
memnuniyetini

sağlamak olduğunu 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta; 
Gemlik'in her geçen 
gün il düzeyinde 
büyüme gösterdiğine 
işaret ederek, bunu 
gören sermayenin 
burada mağaza açmak 
için yarış içinde 
olduklarını söyledi. 
Daha sonra açılışı 
yapılan mağazada 
sahipleri ile birlikte 
reyonları gezen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut çok 
beğendiğini ifade etti. 
Her türlü ihtiyacın 
bulunduğu 
Şaypa mağazasının 
açılına özellikle 
bayanlar büyük ilgi 
gösterdi.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri 
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

I
I

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

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 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

i

&

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - 

Çınarcık ,Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 

arsa - Termal Girişinde 433.02 
m2 - Termal yolu Gülerce

Villalarının altı 9880 m2 arsa - 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 
400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık 
ve Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

Tel:513 2474 Fax: 51410 21

!
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Bursa’da trafik kazası: 4 ölü
Karacabey’den Bursa istikametine doğru gitmekte olan 

43 LK 492 plakalı özel oto direksiyon hakimiyetini kaybederek, 
karşı şeride geçtikten sonra kamyonla kafa kafaya çarpıştı. 

4 ölü 1 ağır yaralı.

Bursa’da esrar 
operasyonu

Bursa’da meydana 
gelen trafik kazasında 
4 kişi öldü, 1 kişi ağır 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, dün 
saat 19.00 sıralarında 
Bursa-Karacabey 
.yolu 44. kilometre 
Karaağaç mevkiinde 
meydana gelen 
kazada, Karacabey 
istikametinden 
Bursa istikametine 
gitmekte olan 
43 LK 492 plakalı 
özel otomobil, 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederek, karşı 
şeride geçip, 
Bursa'dan 
Karacabey 
istikametine gitmekte 
olan Sami Aşır 
idaresindeki

45 F 6186 plakalı 
kamyonla kafa 
kafaya çarpıştı. 
Kazada otomobil 
içerisinde 
bulunan Harun 
Çelebi (21), Ufuk 
Akyol, Hüseyin 
Turan ve Cihan 
Karagöz (22) 
hayatını kaybederken,

Hüseyin Yurttaş 
(23) ise ağır yaralı 
olarak Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne kaldırıldı. 
Kamyon sürücüsü 
kazadan sonra 
gözaltına alınırken, 
kazada hayatını 
kaybeden şahısların 
cesetleri Cumhuriyet

Savcısı'nın 
incelemesinin 
ardından otopsi 
için Bursa 
Adli Tıp Morgu'na 
kaldırıldı.
Olay yerinde 
inceleme yapan 
jandarma ekipleri 
kaza ile ilgili soruştur
ma başlattı.

Polis tarafından 
gerçekleştirilen 
operasyonda, 
ellerindeki esrara 
müşteri aradıkları 
iddia edilen 3 kişi 
yakalanırken, 
1 kilo 570 gram 
esrar maddesi ele 
geçirildi.
Piyasaya esrar 
maddesi sürmek 
istedikleri iddia 
edilen H.T., R.K. 
ve S.B. isimli 3 
şüpheli yakalandı. 
Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Narkotik 
Büro Amirliği'nden 
alınan bilgiye 
göre, piyasaya 
uyuşturucu madde 
sürmek istedikleri 
iddia edilen 
H.T., R.K. ve S.B. 
isimli şüpheliler 
yakalandı. H.T. 
isimli kişinin elindeki 
esrar maddesini 
satmak için müşteri 

aradığı yönünde 
ihbar alan 
polis ekipleri 
harekete geçti. 
Söz konusu 
kişiyi takibe alan 
polis ekipleri, 
gerçekleştirdiği 
operasyonla, 
H.T. ve yanında 
bulunan R.K. ile 
S.B. isimli kişileri 
gözaltına aldı. Bu 
kişilerin üzerinde 
yapılan aramalarda 
da 1 kilo 570 gram 
esrar maddesi ele 
geçirildi. Gözaltına 
alınan şüpheliler 
emniyete götürülür 
ken, esrar maddesi 
ise polis tarafından 
imha edildi.
Emniyette ifadeleri 
alınan şüpheliler, 
"İştirak halinde uyuş
turucu madde-esrar 
satmak" suçundan 
Cumhuriyet Savcıh 
ğı'na sevk edildi. 
Şüpheliler nöbetçi 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
gönderildi. BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

L€R & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
LAR & KRLEMLİK& KÜLLÜKLER& ANAHTARLIKLAR VE 
İK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILLIK TCCRÜBCMİZ İL€ HİZMETİNİZDEYİZ
Körfez Ofset

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK

Tel : (0.224) 513 96 63 Fax : (0.224) 513 35 95
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İzinsiz dershaneler

Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
Müsteşarı Necat 
Birinci, izinsiz 
faaliyet gösteren 
dershane ve kurslar 
hakkında yasal 
işlem yapılması 
talimatı verdi.
Dershane ve 
kursların, 625 sayılı 
Özel Öğretim 
Kurumlan Kanunu 
ve ilgili yönetmelik* 
ler uyarınca 
MEB'den izin 
almaları gerektiğini 
vurgulayan Birinci, 
il milli eğitim 
müdürlüklerine 
şu talimatı verdi: 
"Bakanlığımıza 
yapılan yazılı 
başvurulardan ve 
basından çıkan 
haberlerden, ülke

için uyarı

genelinde izinsiz 
dershane ve 
kursların faaliyet 
gösterdiği 
anlaşılmaktadır. 
Bakanlığımızdan 
izin alınmadan, 
yasal olmayan 
faaliyetlerini

sürdüren bu yerlerin 
maddi yönden 
devleti zarara 
uğratacakları gibi 
öğrenci velilerini 
ve öğrencileri de 
mağdur edecekleri 
düşünülerek, 
konunun has

sasiyetine binaen, 
ilinizdeki denetim
lerin daha sıkı yapıl
ması ve izinsiz 
faaliyette bulunan 
bu tür yerler hakkın
da gerekli yasal 
işlemlerin yapılması 
gerekmektedir."

T avukçulara 
2 ay vergi 
ertelemesi

Kuş gribi hastalığın
dan zarar gören 
mükelleflerin, beyan
name verme ve vergi 
ödeme yükümlülüğü 
2 ay ertelendi.
Gelir İdaresi 
Başkanhğı'nca 
yayımlanan genelg
eye göre, bu durum
daki mükelleflerin, 
"mücbir sebep hali 
içinde oldukları" 
gözetilerek, 
Ekim/Kasım aylarına 
ait gelir(stopaj) vergi
sine ilişkin muhtasar 
beyanname ve KDV 

beyannamelerini 
verme süreleri, 27 
Aralık 2005 tarihine 
uzatıldı. Vergilerin de 
bu zaman içinde 
ödenmesi karar
laştırıldı.
Ayrıca, Eylül ayına 
ait söz konusu vergi
lerin ödeme süresi 
de 27 Aralık 2005'e 
uzatıldı.
Uygulamadan yarar
lanmak isteyen 
mükelleflerin vergi 
dairelerine 
başvurması 
gerekiyor.

20 bin 826 kişi
işe yerleştirildi

Geçen yıl yapılan 
Kamu Personel 
Seçme Sınavı'na 
(KPSS) başvuran 
1 milyon 731 bin 
759 adaydan 20 bin 
826'sının işe 
yerleştirildiği 
bildirildi.
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Ali Şahin, 
DYP Denizli 
Milletvekili
Ümmet Kandoğan'ın 
KPSS'ye ilişkin 
önergesini 
cevaplandırdı. 
AK Parti iktidarı 
döneminde 
KPSS'nin bir kez 
yapıldığını belirten 
Şahin, geçen yıl 
yapılan sınava 
1 milyon 731 bin 
759 adayın 
başvurduğunu 
kaydetti.
Bu adaylardan

■■■ OOHLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

alınan sınav ücret
lerinin yüzde 
15'inin hazine payı, 
yüzde 18'inin de KDV 
olarak devlete 
ödendiğini belirten 
Şahin, KDV ile hazine 
payı hariç sınav 
ücreti toplamının 
46 trilyon lira 
olduğunu bildirdi. 
Bakan Şahin, 
KPSS sonuçlarına 
göre 120 türde 
KPSS puanı 

hesaplandığını 
belirterek, bu 
puanlardan ilgili 
olanların, gruplar 
halinde yapılacak 
atamalar için 
kullanıldığını 
bildirdi.
Şahin, 2004 
KPSS'ye başvuran 
1 milyon 731 bin 759 
adaydan 1 milyon 
92 bin 479'unun 
ortaöğretim, 246 
bin 434'ünün ön

lisans, 392 bin 
846'sının ise 
lisans seviyesinde 
olduğunu kaydetti. 
Şahin, başvuranlar
dan 7 bin 982 
ortaöğretim, 3 bin 
676 ön lisans, 
9 bin 168 lisans 
seviyesinden 
olmak üzere 
toplam 20 bin 826 
adayın işe 
yerleştirildiğini 
bildirdi

İzmir 
Fayındaki 

hareketlilik 
sürecek

Boğaziçi Üniversite
si (BÜ) Kandilli 
Rasathanesi ve 
Deprem Araştırma 
Enstitüsü Ulusal 
Deprem İzleme 
Merkezi (UDİM), 17- 
21 Ekim tarihleri 
arasında İzmir 
Sığacık Körfezi ile 
Seferihisar'da mey
dana gelen deprem
lere ilişkin ön değer
lendirme raporu 
hazırladı. Bölgenin 
depremsellik açısın
dan oldukça yoğun 
bir yöre olduğu 
belirtilen raporda, 
"Ancak bölgede 
bulunan faylar, genel 
anlamda büyüklük
leri 5.5-6.0 arasında 
depremler üretirler. 
Bölgede son yüzyıl
da meydana gelen 
en büyük deprem, 
6.0 büyüklüğünde 6 
Kasım 1992'deki 
Seferihisar Körfezi 
deprşfnidir" denildi.

Aynı bölgedeki 
deprem etkinliğinin 
"deprem dizileri" 
biçiminde sürdüğü 
ve bu dizilerin genel
likle içlerinde birçok 
diri fay parçası 
barındıran fay zon- 
larında görülen bir 
deprem oluş düzeni 
olduğu vurgulanan 
raporda, "Ülkemizde 
son yıllarda değişik 
yörelerde bu tür 
deprem oluş düzen
leri görülmektedir. 
Bunlar 31 Temmuz 
2005 Bala (Ankara) 
deprem dizilerini ve 
yakın tarihteki 
Gökova (Muğla), 
Aşkale-Kandilli 
(Erzurum) ve 
Doğubayazıt (Ağrı) 
deprem dizileridir" 
denildi. Raporda, 
deprem dizilerinin 
bu tür fay zonlarında 
günlerce, hatta 
aylarca sürebildiği 
kaydedildi.
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ATM’ler sahibini gözden tanıyacak
Kocaeli Üniversite- 
si'nde (KOÜ), iristen 
kimlik tanımlaması 
yapabilen bir sistem 
geliştirildi. Projenin 
otomatik para çekme 
makeneleri (ATM) 
başta olmak üzere 
kişisel güvenliği 
gerektiren tüm alan
larda kulanılabileceği 
bildirildi. Kocaeli 
Üniversitesi'nde 
(KOÜ), iristen 
kimlik tanımlaması 
yapabilen bir sistem 
geliştirildiği ve 2 yılda 
tamamlanması plan
lanan projenin 
otomatik para çekme 
makeneleri (ATM) 
başta olmak üzere 
kişisel güvenliği 
gerektiren tüm alan
larda kulanılabileceği 
bildirildi.
KOÜ Mühendislik 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Sarp 
Ertürk, yaptığı açıkla
mada, insanların yüz 
görüntülerinden irisi 
ayrıştırarak, özellik 
çıkartımı yoluyla, kim
lik tespiti yapabilen 
bir sistem geliştirdik
lerini söyledi. İris

yapısının, insanları 
ayırt edebilen en 
önemli özellik 
olduğunu, iki insanın 
parmak izinin uyuş
ması olasılığının, iris
lerin uyuşması 
olasılığından çok daha 
yüksek olduğunu 
ifade eden Ertürk, 
fiziksel bir zarara 
uğramadıkça, iris 
yapısının hiç 
değişmediğini 
belirtti. Özellikleri 
nedeniyle en güvenli 
tanımlama yöntemi
nin, iris tanımlama 
yöntemi olduğunu 
söyleyen Ertürk, şun
ları kaydetti: 
"Güvenlik amaçlı kul
lanımlarda bu sistem 

çok etkili. Kullanım 
alanı çok genişi olan 
bu sistemin, banka
matiklerde kullanıl
masını özellikle 
düşünüyoruz. 
Sistemin diğer kul
lanım alanlarına 
bakarsak, diye
bilirsiniz ki 'arabam 
benim irisimi tanısın, 
başka kimse arabamı 
kullanmasın' ya da 
'bilgisayarım beni 
tanışın', 'bina giriş
lerinde alarm sistemi 
irisimi tanısın'. 
Neticede güvenlik 
isteyeceğiniz her 
yerde irisinizi 
kullanılabilirsiniz." 
-SİSTEMİN İŞLEYİŞİ- 
Sistemin işleyişi 

hakkında bilgi veren 
Doç. Dr. Sarp Ertürk, 
şöyle devam etti: 
"Öncelikle insan 
yüzünü görüntülüy
oruz. Görüntülemenin 
ardından görüntü 
işleme algorit
malarımızla 
otomatik olarak göz 
bölgesini tespit 
ediyoruz. Göze 
duyarlı, gözün renksel 
özelliklerine duyarlı 
bölgeleri de tespit 
edip, gözü ayrıştırıy
oruz. Bunun ardından, 
irislere ve irisin yuvar
lak yapısına duyarlı 
yöntemler kullanıp, 
irisleri ayrıştırıyoruz. 
Yani bugün geldiğimiz 
noktada, tüm bu 
işlemleri otomatik 
olarak yaparak insan 
yüzünden irisleri 
tespit edebiliyoruz." 
İris tanımlaması yön
temini, test aşamasın
da da olsa kullanan 
ülkeler olduğunu, 
ancak soz konusu 
sistemlerle kendi 
geliştirdikleri 
sistem arasında 
önemli farklar bulun
duğunu bildirdi

Sesli kitap 
pazarı büyüyor!
Almanya’da şu anda 
toplam 560 firma 
sesli kitap yayınlıyor. 
Sektörün öncülüğünü 
Münih Sesli 
Yayıncılık yaptı. 12 yıl 
önce faaliyetlerine 
başladığında, sesli 
kitap daha çok görme 
özürlülerin yöneldiği 
bir üründü. Zengin 
bir portföyü etkili ve 
yaratıcı pazarlama 
yöntemleriyle bir
leştiren Münih Sesli 
Yayıncılık, sesli 
kitabın Almanya’da 
sevilmesine katkı 
sağladı.
Yayınevinin basın 
sözcüsü Völker 
Sieber, farklı kanal
lara da yöneldiklerine 
işaret ediyor. Völker 
Sieber, “Pazara son 
olarak ‘ağır ürün’ 
diye tabir ettiğimiz, 
toplam 36 CD’den 
oluşan bir Thomas

Mann seti sunduk. 
Fiyatı 199 euro olarak 
belirlenen set sınırlı 
sayıda çoğaltıldı. 
Toplam 3 bin 500 
nüshanın bin 300’ü 
kısa süre içinde 
satıldı” diye 
konuşuyor.
Sesli kitaplar, iki fark
lı yöntemle üretiliyor. 
Birincisinde yazarın 
kendisi ya da bir 
başka kişi metni 
seslendiriyor. Diğer 
üretim yönteminde 
ise, basılı kitaptan 
yola çıkarak, kimi 
zaman yüzlerce pro
fesyonel seslendirme 
sanatçısının yer 
aldığı bir sesli oyun 
üretiliyor. Sesli kita
pların süreleri de 
değişebiliyor. 70 
dakikalık gerilimlerin 
yanı sıra 24 saatlik 
bilim kurgulan da 
edinmek mümkün.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

n , DOĞALGAZ
Buderus

KAZAN
(fJsİSftİT) ^^ORİFER 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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Mıye ye gelen aminler orta gelirli
Türkiye'ye gelen 
yabancı turistlerin 
yüzde 73.3'ü orta, 
yüzde 14.3'ü yüksek, 
yüzde 12.4'ü de 
düşük gelir grubun
dan oluşuyor. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 
2005 yılının üçüncü 
çeyreğine ilişkin 
(Temmuz-Ağustos- 
Eylül) Çıkış Yapan 
Ziyaretçiler ile Giriş 
Yapan Vatandaşların 
Turizm Harcamaları 
ve Profili istatistik 
sonuçlarına göre, 
bu yılın üçüncü 
çeyreğinde 7 milyon 
717 bin 63 yabancı ve 
vatandaş Türkiye'yi 
ziyaret etti.
Bu rakamın 6 milyon 
548 bin 782'sini 
yabancı turist, 1 
milyon 168 bin 280'ini 
de Türk vatandaşları 
oluşturdu.
Yabancı turistlerin

Direksiyon başında
profili incelendiği 
zaman, gelen 
yabancıların yüzde 
54.2'sini erkek, yüzde 
45.8'ini de kadın 
turistler oluşturdu. 
Türkiye'yi ziyaret eden 
yabancıların yüzde 
38.3'ü fakülte veya 
yüksekokul, yüzde 
33'ü lise veya dengi 
okul, yüzde 12.1'L" 
orta okul ve dengi, 
yüzde 9.1'i 
yüksek isans,

doktora, yüzde 3.9'u 
ilkokul, yüzde 1.1 okul 
yazar. Bilinmeyenlerin 
oranı ise yüzde 2.4. 
Türkiye'nin yabancı 
ziyaretçilerinin geliş 
amaçları irde
lendiğinde, daha çok 
gezi ve eğlence amaçlı 
olduğu ortaya çıkıyor. 
Yabancı turistlerin 
yüzde 69.6'sı 
gezi, eğlence, yüzde 
5.6'sı kültür, yüzde 
9.2'si yakınları

Yazarımız Barbaros Malmumcu’nun 
şehir dışında olması nedeniyle bugünkü 
yazısını yayınlayamadık. Okuyucularımız 
dan özür dileriz.Gemlik KÖRFEZ

ziyaret amacıyla 
geliyor.
Alışveriş amacıyla 
gelenler yüzde 2.9, 
görev nedeniyle 
gelenler yüzde 
2.8, transit gelişler 
yüzde 2.1, sağlık 
nedeniyle gelenler 
yüzde 1, toplantı, 
konferans, 
kurs, seminer amaçlı 
gelenler de yüzde 1 
seviyesinde 
görünüyor

uyumaya son

Kadın istihdamında sınıfta kaldık
Türkiye'de çalışma 
çağındaki kadın 
nüfusun yüzde 
24.3'ünün çalıştığı, bu 
oranla Türkiye'nin, 
Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü 
(OECD) ülkeleri içinde, 
son sırada yer aldığı 
bildirildi.
Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu'nun 
(TİSK), OECD verileri
ni kullanarak hazır
ladığı işgücü piyasası
na ilişkin raporda, 
Türkiye ile diğer 
OECD ülkelerinde 

çalışma çağındaki 
kadın nüfusun oranları 
karşılaştırılarak 
değerlendirildi. 
Türkiye'de, çalışma 
çağındaki kadın 
nüfusun sadece yüzde 
24.3'ünün çalıştığı, 
bunun,yüzde 56 
oranındaki AB 
ortalamasının çok 
gerisinde bulunduğu 
belirtilen raporda, 
Türkiye'nin, bu oranla, 
OECD ülkeleri içinde 
son sırada yer 
aldığına işaret edildi. 
Raporda, Türkiye'de, 
1990'da çalışma

çağındaki kadınların 
yüzde 33'ünün 
çalıştığı belirtildi.
Ancak oranın yıldan 
yıla azaldığı ifade 
edilen raporda, bu 
sürecin tersine 
çevrilebilmesi için, 
başta kısmi çalışma 

olmak üzere, esnek 
çalışma yöntemlerinin 
uygulanabilir hale 
gelmesinin ve kadının 
çalışma hayatına dahil 
olmasının teşvik 
edilmesinin büyük 
önem taşıdığı 
kaydedildi.

Japonya'da bir firma, 
direksiyon başında 
uyuklayan şoförü 
uyandırmak için 
geliştirdiği bir sistemi 
tanıttı. Sistemde, 
şoför mahalline 
yerleştirilen bir 
kamera kullanılıyor. 
Çalışma sistemi ise 
oldukça ilginç. 
Denso firmasının 
Tokyo'daki otomobil 
fuarında tanıttığı 
sistemde, şoför 
mahalline yerleştir
ilen bir kamera 
kullanılıyor.
Kamera, sürücünün 
göz kapaklarının ne 
kadar açık olduğunu 
ölçüyor. Uyuklama 
emaresi belirirse, 
sistem sürücünün 
boyun ve yüz 
nahiyesine aniden

üflüyor.
Sistem, sürücüyü 
uyanık tutmak için 
müzik yayını da 
yapabiliyor. Sürücüyü 
yüz hatlarından 
tamyabilen sistem, 
direksiyona geçen 
kimsenin hafızasında
ki kişi olduğunu 
görünce, koltuk 
ayarını da onun 
önceki tercihlerine 
göre otomatik 
olarak yapıyor.
Denso, sürücünün 
nabzını sürekli kon
trol altında tutan bir 
sistemi de tanıttı. 
Bu sistem, direksi 
yona yerleştirilen 
elektrotlar sayesinde 
sürücünün nabız 
atışlarını kontrol edi 
yor, kalp ritmi bozu
lursa alarm veriyor.
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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
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BURSA HAKİMİYET 
KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
TEL : 513 96 83 
FAX : 513 35 95
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Gemlik Nüfus Müdürlügü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Cansu ILKIÇ

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlügü’nden aldığım 

nüfus cüzdanımı ve Askeri Kimlik Kartımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Tijen ILKIÇ

DOĞAYI SEV YEŞİLİ KORU
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Erken ve kadını ayıran özellikler
'Kadın-erkek eşitliği' 
konusu çeşitli plat
formlarda tartışıl
maya devam ede dur
sun, iki cinsin de 
vücut ve organ 
yapılarıyla ilgili 
gerçekleştirilen bir 
araştırma ilginç 
sonuçlar ortaya 
koydu. Buna göre, 
kadınlara göre daha 
'su'lu ve 'kan'lı olan 
erkek, boyda, kiloda 
ve el uzunluğunda 
karşı cinse fark 
atarken, kadına oran
la daha kısa yaşıyor. 
Erkeğin beyni yüzde 
14 oranında daha 
ağır. Erkeğin kaibi de 
daha büyük ancak, 
yavaş atıyor. Erkeğin 
kalbi dakikada ortala
ma 72, kadının kalbi 
ise 80 kez çarpıyor. 
Erkeklerde 4.5 litre 
kana karşılık, kadın
larda 3.6 litre kan 
bulunuyor.
Derlenen bilgilere 
göre, erkek vücu 
dunun yüzde 60-70'i 

ı sudan ibaret iken, 
kadınlarda ise bu 
oran yüzde 50-60 
arasında. Erkekler 
hareketsiz vaziyette, 
vücudun metrekaresi 
başına ortalama 39.5 

kalori, kadınlar ise 37 
kalori yakıyor. Erkek 
günlük 2 bin 700 
kaloriye, kadın ise 2 
bin kaloriye 
ihtiyaç duyuyor. 
Erkeklerde, kadın- 
larınkinin yarısı 
kadar yağ dokusu 
var. Kadınlarda yağ 
dokusu vücudun 
yüzde 27'sini, erkek
lerde yüzde 15'ini 
oluşturuyor. Kadın 
vücudunda erkekler
den 3.5 kg daha fazla 
yağ bulunuyor.
Erkekler, hayatları 
boyunca ortalama 
olarak kadınlardan 40 
gün daha az hasta
lanıyor. Erkeklerin 
toplam 1.8 
metrekare, kadınların 
1.6 metrekare derisi 
var. Her 105 erkek 
çocuğa karşılık 100 
kız çocuk doğuyor. 
Erkek beyni yüzde 14 
oranında daha ağır. 
Buna karşılık kadın
ların iki beyin yarım 
küresindeki iletişim 
daha iyi olup, beyin
deki kan dolaşımı da 
daha sağlıklı 
gerçekleşiyor.
Erkek elinin ortalama 
uzunluğu 19.7 san
timken, kadın eli ise 

17.3 santimetre. 
Erkekler ileri yaşlara 
kadar, kadınlar ise 
menopoza kadar 
(yaklaşık 50 yaş 
civarı) dölleyebilme 
ve döllenebilme 
yeteneğine sahip. 
Kadınların yüzde 
20'sinde, erkeklerin 
ise sadece yüzde 
8'inde safra kesesi 
taşı oluşuyor.
Erkekler kadınlardan 
daha hızlı yaşlanıyor. 
55 yaşındaki bir 
kadın, beden 
gücünün yüzde 
90'ına sahip. Oysa 
aynı yaştaki erkekte 
bu oran yüzde 70. 35 
yaşındaki erkeğin 
damar sistemi, 50 
yaşındaki kadınınk- 
ine eşdeğer. Buna 
karşılık, kadında 
sadece cilt daha ince 
olduğu için daha 
erken yaşlanıp 
kırışıyor. Kadınlar 
yaşlanma olayını, 
psikolojik olarak 
erkeklerden daha 
güçlükle kabulleni 
yor. Erkekler, kadın
lardan yüzde 50 
oranında fazla kas 
hücresine sahip 
bulunuyor. Buluğ 
çağında erkeklerde 

kas hücreleri nin 
sayısı 20 misli, kadın
larda 10 katı artıyor. 
Erkek vücu dunun 
yüzde 4O'ı, kadın 
vücudunun yüzde 
35’i kaslardan 
oluşuyor.
Kadınlardan üçte bir 
oranında daha güçlü 
olan erkekler, bacak
ları daha uzun ve 
daha kaslı olduğu 
için kadınlardan daha 
iyi koşup daha uzağa 
zıplayabiliyor.
Ortalama erkek 175 
santim boyunda ve 
73.5 kg ağırlığında. 
Göğüs çevresi 98.5 
santim, beli 80.4 san
tim. Ortalama kadın 
160 santim boyunda 
olup 61.2 kg'dir.
Göğüs çevresi 90.1 
santim olup kalça 
genişliği 96.5 santim 
ve beli de 74.3 san
timdir. Gırtlaktaki 
‘Adem elması' adı 
verilen çıkıntı da 
sadece erkeklere 
hastır.
"KADINLAR DAHA 
UZUN ÖMÜRLÜ" 
Erkekler dakikada 
ortalama 16 kez, 
günde de 23 bin kere 
soluk alıp veriyor.
Kadınlar ise dakikada

20-22 kez, günde 30 
bin kez kere nefes 
alıp veriyor. Her iki 
cins de 12 bin litre 
hava soluyor. 
Erkekler ortalama 
71.5 yıl, kadınlar 78 
yıl yaşıyor.
Erkeklerde 4.5 litre, 
kadınlarda 3.6 litre 
kan bulunuyor. 
Erkeklerin 140/88 
olan tansiyonu da 
kadınlarınkinden 
yüksek. Bu değer 
kadınlarda 130/80 
şeklindedir. 
Erkeklerin omuzları 
daha geniş, kolları ve 
bacakları daha uzun, 
kemikleri daha ağır, 
eklemleri de daha 
büyüktür. Buna 
karşılık kadınların 
kalça kemikleri daha 
geniş, eklemleri de 
daha oynaktır. 
Kadınların ses telleri 
daha kısa olduğu için 
sesleri de daha tizdir. 
Kadınların işitme ve 
koklama duyuları 
daha güçlüdür. Buna 
karşılık erkekler par
lak ışığa karşı daha 
hassastır. Erkek gözü 

ayrıntıları daha iyi 
seçer. Erkeklerin 
vücut ısısı kadınlar
dan daha yüksektir. 
Kadınların saçları 
daha sık ve telleri 
daha dirençlidir. Saç 
kökleri kafa derisin
den 2 milim daha 
derinde olduğu için 
erkeğinki kadar 
çabuk dökülmez. 
Kadınlar daha çok 
antikor üretir, bu 
sebeple de erkeklere 
kıyasla bakteri ve 
virüs hastalıklarına 
daha seyrek 
yakalanır. Erkeklerin 
sivilce sorunu daha 
fazladır. Bu da daha 
çok testosteron 
üretmesinden kay
naklanır. Bu hormon 
yağ bezelerini uyarır 
ve derideki gözenek
lerin tıkanmasına, 
dolayısıyla sivilceye 
sebep olur. Sadece 
her 4 AIDS hastasın
dan biri kadındır.
Kadınlar, deri altında
ki yağ tabakasının 
fazlalığı sebebiyle 
erkeklerden daha iyi 
yüzer.

YELPAZE KABAK

Malzemeler
(2 kişilik)
2 adet kabak
1 soğan
Tuz, karabiber
100 gr örgü peynir
2 domates
5-6 adet defne yaprağı
1 çorba kaşığı 
margarin

ÇİN USÜLÜ YAPILIŞI
YUMURTALI PİLAV

Yumurtayı çatalla çır-
Malzemeler (2 kişilik) pıp derin bir tavada
1 yumurta kızdırılan margarinin
100 gr soğuk et ile karıştırarak ve
100 gr sucuk küçük paraçalara
1 havuç ayırarak pişirin ve bir
1 kabak tabağa alın. Küçük
2 taze soğan küçük doğranmış
2 diş sarmısak sucuk ve haşlanmış
1 kase haşlanmış pilav doğranmış soğuk eti
15 gr margarin tavaya alıp birlikte
Ayrıca soya sosu kavurun. Havuç ve

kabağı ince ince

YAPILIŞI
Kabakları kabuğunu 
soymadan ve bütün 
olarak 3 dakika 
haşlayın. Soğuk 
sudan geçirin ve 
uzunlamasına ortadan 
ikiye kesin. Elde 
ettiğiniz yarımları bir 
uçtan başlayarak ince 
dilimler halinde kesin, 
ancak birbirlerinden 
ayrılmamaları için 
diğer ucu tamamen 
kesmeyin. Fırın kabını 
margarinleyin. Soğanı 
soyup halka halka 
doğrayın ve kabın 

içine yayın. 
Kabak 
dilimlerinin 
aralarını 
tuzlayıp biber
leyin. Peynir 
ve domatesi 
dilimleyin, 
kabak dilim
lerini elinizle 
hafifçe kaydırarak yel
paze gibi açın.
Aralarını peynir, 
domates ve defne 
yapraklarıyla doldu
run. Üzerlerine fırça ile 
margarin sürün. Bolca 
iri çekilmiş karabiber 

doğrayın, 
tavada 
kavrulmakta 
olan sucuk 
ve ete 
ekleyip çok 
kuvvetli 
ateşte 1 
dakika daha 
kavurun. İnce 
kıyılmış yeşil soğan 
ve ince dilimlenmiş 
sarmısağı ekleyin. 
Haşlanmış pirinç ile 
birlikte pişirilmiş olan

serpip, 200 derece 
ısıtılmış fırında 
10 dakika fırınlayın. 
Servis yaparken 
kabakları tabağa 
çıkarttıktan sonra 
üzerlerine tepsinin 
dibindeki soğan 
halkalarını koyun.

yumurtayı tavaya 
alın. Tüm malzemeyi 
iyice karıştırıp soya 
sosu ile birlikte 
servis yapın.

Sebzeleri 
kurutmayın, 

dondurun
Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi 
Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi Gıda 
Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. 
Arsan Bilişli, kış 
aylarında tüketmek 
amacıyla hazırlanan 
sebzeleri kurutmak 
yerine dondurarak 
saklamanın besin 
değerini korumak 
açısından daha 
yararlı olduğunu 
söyledi.
Bilişli, özellikle 
evlerde yüksek 
sıcaklıkta bekletilerek 
kurutulan sebze 
ve meyvelerin 
besin değerini 
kaybettiğini belirtti. 
Sebze ve meyvelerin 
kurutulmasının vita

min değerini arttırdığı 
yönündeki inanışın 
yanlış olduğunu dile 
getiren Bilişli, "Kış 
aylarında tüketmek 
amacıyla hazırlanan 
sebze ve meyveleri 
kurutmak yerine 
dondurmak, ürünün 
besin değerini 
koruyor. Çünkü 
yüksek sıcaklıkta 
yapılan kurutma 
işlemi, gıdada 
tahribata yol açıyor. 
Haşlanarak derin 
dondurucuda sak
lanan meyve ve 
sebzeler ise tazeliğini 
en az bir yıl koruya
biliyor. Fakat, derin 
dondurucudan çıkarı 
lan yiyeceğin çözül 
dükten sonra tüketil 
mesi gerekiyor" dedi.
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Dikkat! Çocuğunuzda
Akdeniz Üniversitesi 
(A.Ü.) Tıp Fakültesi 
Göz Hastalıkları 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr.
Yaşar Duranoğlu, 
ileri dönemde 
çocuklarda görme 
bozukluğu ve 
psikolojik rahatsı
zlıklara yol açabile
cek kataraktın, 
yenidoğan bebek
lerde teşhisi halinde 
tedavisinin mümkün 
olduğunu belirterek, 
aileleri dikkatli 
olmaları konusunda 
uyardı.
"Çocuk kataraktını, 
doğumdan dolayı

katarak oluşabilir

veya yaşamın ilk 
günlerinde ortaya 
çıkan göz merceğin
deki bulanıklık" 
olarak tanımlayan 
Doç. Dr. Yaşar 
Duranoğlu, annenin 
şeker hastalığının 
bulunması, doğum 
öncesi aldığı ilaçlar 

ve hamile
likte rönt
gen ışın
larına 
maruz 
kalması 
nın bebek
te katarak
ta neden 
olabile
ceğine 
dikkati 
çekti. 
Doç. Dr. 
Yaşar 
Duran 
oğlu, 
erken 
tedavi 

edilmemesi halinde 
katarakttı çocuğun 
görme gelişiminin 
tam sağlanamaya
cağını vurgulayarak, 
bu nedenle erken 
teşhis ve tedavinin 
çok önemli 
olduğunu söyledi. 
Katarakttı çocuğun 
teşhisinde aileye ve 
çocuk doktoruna 
büyük görev 
düştüğünü anlatan 
Doç. Dr. Duranoğlu, 
"Aileler çocuğun 
göz bebeklerinde 
anormallik görür
lerse veya çocukta 
görmeyle ilgili bir 
rahatsızlıktan 
şüphelenirlerse 
hemen göz dok
toruna gitmelidir" 
diye konuştu.
Kataraktın bebeğin 
doğumunun ardın
dan, yaşamının 
erken dönemlerinde 

teşhisi halinde 
tedavide yüzde yüz 
başarı sağlan
abildiğini kaydeden 
Doç. Dr. Duranoğlu, 
"katarakt olan 
çocukların zamanın
da ameliyat edilme
siyle sonrâdan 
oluşacak görme 
kayıpları önlenebilir. 
Tedavide geç 
kalınırsa, uygun 
tedavi uygulansa 
bile çocuğun 
görmesinde tam 
anlamıyla iyileşme 
sağlanamayabilir" 
dedi. Genellikle 
okula başladıktan 
sonra yazı tahtasını 
okuyamama, 
gözleri kısarak 
bakma, 
televizyonu 
yakından izleme 
ve gözlerde 
bulanıklık şikayet
leriyle hastalığın 
fark edilebildiğini 
ifade eden Doç. 
Dr. Duranoğlu, 
ailelerin çocuklarını, 
bebeklik çağında ve 
okula başlamadan 
önce mutlaka bir 
göz doktoruna 
göstermeleri 
gerektiğini söyledi.

Antibakteriyel 
sabun 

hastalıklara 
karşı 

koruyor
ABD'nin Gıda ve 
İlaç Dairesi (FDA), 
antibakteriyel 
sabunların, ev 
içinde hastalıklarla 
mücadelede normal 
sabunlara göre 
üstünlüğünün 
olmadığını açıkladı. 
FDA uzmanlarının 
konuya ilişkin 
toplantılarının 
ardından yapılan 
açıklamada, 
antibakteriyel 
sabun üretici-. 
(erinden, bu ürünün 
yararlarını kanıtla
maları istendi; aksi 
halde sabunların bu 
şekilde pazarlan- 
masına kısıntı getir
ilebileceği uyarısın
da bulunuldu.

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ GÜNLÜK SIYASI GAZETE ■■■

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Uzmanlar, sabunlar
da kullanılan sen
tetik kimyasalların, 
antibiyotiklere karşı 
dirençli bakterilerin 
artışını hızlandır
masından da kaygı 
duyduklarını belirt
tiler.
Antibakteriyel 
sabun üreticilerinin 
temsilcileri ise 
toplantıda, kendi 
ürünlerinin mikro
pları öldürdüğünü, 
diğerlerinin ise 
yalnızca uzak
laştırdığım' 
belirterek, 
"Tüketiciye seçme 
hakkı tanınmalı" 
görüşünü dile 
getirdiler.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 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
Yaloya (?26)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 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 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

NÖBETÇİ ECZANE
24 Ekim 2005 Pazartesi 

DEMİRİZ ECZANESİ 
Semerciler Yokuşu

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2269 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdiirü : 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)



■EaESİ

p®
Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KRMPRNVR
Mil Sil %2 İNDİRİM
Süper Benzin ^8 2.63 YTL

Kurşunsuz Benzin 2.58 YTL
(95 Oktan)
Motorin X1 2.56 YTL j

NOT: Kampanyamız ev ve i$ yerle» 
motorin servisinde de geçerlidirJ

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah, Dörtyolağzı Mevkii ■ GEMLİK TEL: (0.224) 51310 79
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri -P.O.İstasyon -KUMLA TEL: (0.224)538 03 86
İSTASYON2 .Limanİçi -GEMLİK TEL:(0.224)513 66%j



Pakistan’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketi için Kaymakamlık^rafın^apya^mkampanyası başlatıldı

Pakistan depremi için kampanya başlatıldı
7.6 büyüklüğündeki deprem felaketi ile başta Pakistan olmak üzere Afganistan ve Hindistan depremi için Kaymakamlık tarafından yardım kampanyası 
başlatıldı.Yapılacak bağışların 17 Kasım 2005 tarihine kadar Vakıfbank Gemlik Şubesinde açılan 2022266 nolu hesaba yatırılması gerektiği bildirildi. 5’de

Çipli kredi 
kartına erteleme
Bankalararası Kart Merkezi tarafından 
çalışmaları sürdürülen çipli kredi kartı 
ile alışverişte şifre uygulaması, 
3 ay ertelemeyle 31 Mart 2006 tarihinde 
hayata geçirilecek. Haberi sayfa 7’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
25 Ekim 2005 Sah 25 YKr. (250.000 TL.)

Şartname dosyasını alan 12 firmadan 8’i ihaleye katıldı

Umurbey’de salon ihalesi yapıldı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İktidar Üniversite kavgası
Cumuriyet tarihimizde zaman zaman iktidar ile 

üniversite arasında kavga yaşanır.
Demokrat Parti döneminde bunu gördük.
İktidarın acı sonu ile bitti...
AK Parti, seçimlerde iktidara tek başına geldik

ten sonra, Fazilet Partisi döneminden kalma 
alışkanlıkları ile orduya ve üniversiteye kadrolarıy
la sızmaya çalışıyor.

Silahlı Kuvvetler, Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik 
ve çağdaş olmayan kadroları içinde barındırmaz.

Üniversiteler de Atatürkçü kadrolar tarafından 
yönetilmektedir.

Bu yapının değişmesine, bu kadrolar da izin 
vermez.

Van Üniversitesi rektörü hukuk dışı yöntemler
le, kendisi yurt dışında olduğu bir sırada evine 
baskın düzenlenip, tarihi eser kaçakçılığı ile 
suçladılar.

Günlerce, aylarca tutuksuz olarak görevine 
devam ederken, birden yurt dışına kaçabilir 
gerekçesiyle savcılıkça tutukluluğu istendi.

Bu ülkede çifte standartlar uzun zamandır 
devam ediyor.

Van Üniversitesi rektörü iktidar tarafından kara 
listeye alınanlar arasında bulunuyor.

Van da iktidar kadrolaşmaları sürüyor..
Ama, ince bıyıklı Atatürk düşmanları, Üniver

sitede kadrolaştırılmıyor.
Hedef adam haline getirilen rektör, sonunda 

hukuk adamları tarafından, hukuk adına katledil! 
yor.

Üniversitelerin rektörleri, Atatürkçü rektöre 
destek için Van’da toplanırken, Başbakan rektör
lere Kasımpaşah edasıyla meydan okuyor.

Başbakan, üniversiteleri de arka bahçeleri yap
maya mı çalışıyor?

Üniverseteler imam Hatipler değil kil.
Asıl kavga YÖK yasasının değiştirilmesinde 

yaşanacak.

Umurbey’de eski Belediye Garajı’nın bulunduğu yere yapılması pro
jelendirilen ‘Çok amaçlı Salon’ için dün Umurbey Belediye Düğün 
Salonu’nda ihale vardı. İhaleye 8 firma katıldı. İhale Komisyonu tek
lifleri değerlendirerek, Cuma gününe kadar ilgili firmalara bildirecek
Eski Belediye 
Garajı’nın bulunduğ 
yerde 4 bin 800 
metrekare alan 
üzerine yapılacak 
binanın 1355 
metrekaresine 
yapılacak olan 
çok amaçlı salon 
ihalesi dün yapıldı. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda halka 
açık olarak yapılan 
ihaleye, şartnameyi 
alan 12 firmadan 
8’i katıldı.
Haberi sayfa 3’de

Demireh kara 
hastalık için 
önerge verdi

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, Gemlik ve köylerine 
yaptığı ziyaretlerde kendisine iletilen kara 
hastalık konusuna çözüm bulabilmek 
için Tanm ve Köy İşleri Bakanı M. Mehti 
Eker’e cevaplandırması için 3 maddeden 
oluşan önerge verdi. Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Diş Hekimi Özcan VURAL 
ozcanvurall 933@hotmail.com
www.ozca n vu ra I .tk

Haftada İki

Van’da neler oluyor?
Van ilimizde son yılların en önemli facialarından 

birine sahne oluyor. Bu facia bir deprem ,sel baskını 
.yangın gibi olaylar değil.

Van *da Üniversite özerkliği, daha iyi açıkça Yüksek 
Öğretim kurulu

(YÖK ) Başkanı Prf. Dr. Erdoğan Teziç ‘in ifadesi ile 
“Cumhuriyete sahip çıkma “mücadelesi olarak 
görülüyor.

Van Türkiye’nin en çok göç alan, karmaşık kent
lerinden biri.

Köy boşaltmalar nedeniyle, çok sayıda Kürt vatan
daşımız buraya yerleşiyor.

Van uyuşturucu kaçakçılığın önemli yollarından biri. 
Eski Milletvekilinin oğullarının uyuşturucu kaçakçılığın
dan göz altına alınmaları, karakol baskınlarını okuyucu
larımız hatırlarlar...!

Ekonomik ve sosyal sorunları giderek ağırlaşan bir 
kent.

Seneler sonra Atatürk ‘ün vasiyetide vardı bu ken
timize Yüzüncü yıl Üniversitesi açıldı. Kısa zaman 
sonra bu Üniversitemiz Yobazların cirit attığı bir 
üniversite oldu. Geri kafalı hocalar orada toplanmaya 
başladı, türbanla derslere girmeler, kara çarşaflı pro
fesör eşleri, Cami yetmezmiş gibi her fakülteye 
Mescitler açılması burayı medreseye çevirdi.

.Böyle bir ortamda, Laikliği bilinen bir profesör 
YÜCEL AŞKIN bu üniversiteye Rektör olarak atanıyor.

Rektör Yücel Aşkın Van üniversitesine medeni bir 
düzen kurmaya başlıyor.

Geri kafalıları Yüzüncü Yıl Üniversitesinden uzak
laştırıyor.

Hepimize yetecek camimiz var, mescitlere gerek 
yok diye kapatıyor.

Van ‘da çöreklenmiş gericiler -hilafetçiler Rektörü 
düşman ilan ediyorlar.

AKP aydınlarla barışık değil, Üniversitelerle hiç 
değil.

Üniversitesinde mescit kapatan Rektöre kızıyor. Onu 
oradan uzaklaştırmak, onun gibi düşünen diğer 
Rektörlere de göz dağı vermek için düğmeye basıyor. 
Gayretkeşlerinin yardımlarıyla önce evine baskın 
yapılıyor, tarihi kaçak eserler var deniyor (Bunlar 
kayıtlı ve izinli eserler) buradan bir koz yakalamayınca 
kendinden önce ki Rektör zamanında alımı yapılan 
ihalede yolsuzluk var iddiası ile on saat süren sorgula
ma ve tutuklama...!

Halktan saklanıyor ve söylenmiyor Rektör Prof. 
Yücel Aşkın bu ihale için soruşturma istemiyle birkaç 
ay önce baş vuru yapmış.

Güler misiniz, ağlar mısınız buna rağmen suçlu 
olduğu iddiası var.

Hikaye malum Kurt derede su içerken koyunda 
ondan uzak aşağıdan su içerken, kurt suyu bulandın 
yorsun demiş. Koyun ben aşağıdayım suyu bulandıra- 
mam ki diyince kurt nerede olursan ol ben seni bu 
sebeple yiyeceğim demiş. Rektöre de suç yaratılıyor...!

İktidara geldiğinden beri hükümetle YOK arasında 
anlaşmazlık var.

Toplumun kuramlarını tek tek ele geçirmeyi 
amaçlayan AKP.

Yüksek Öğretim Kurulunu ele geçiremiyor. Bundan 
dolayı YÖK’e kızgın.

Üniversitelerin bütçelerini kısıyor, kadrolarını ver
miyor.

Üniversiteleri başarısız görüyor, bütün dünyaya 
zevkle ilan ediyor.

Rektör Prof. Yücel Aşkın şimdi cezaevinde. Adi bir 
suçlu gibi kollarında iki sivil polisle adeta zorla sürük
lenerek götürülüyor. O mevkide ki ve yaşta ki bir 
insana yapılan muamele insanı Televizyon karşısında 
bile isyana sürüklüyor. Yapanlar ayıplanıyor.

Rektör Aşkın gururla şunu söylüyor. 
“ Bunların hiç birini hak etmedim, hiçbir suçum yok, 
vicdanım rahat”

Ne var ki toplumun vicdanı rahat değil, huzursuz.
Yapanlar kaybettiklerini bilsinler. Halk koyun değil 

Olayın eğrisini de
doğrusunu da biliyor. Birde ben söyleyeyim 

dedim...

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, 
zeytinde kara hastalık konusu meclise taşıdı

Demirel. kara 
hastalık için 

Meclisle
önerge verdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili 
Kemal Demirel, 
Gemlik ve 
köylerinde 
yaptığı geziler 
sonucunda 
kendisine iletilen 
Kara hastalık 
konusunu 
Meclise taşıdı. 
Demirel, Tarım 
ve Köy İşleri 
Bakanı M. Mehti 
Eker'e cevapla
ması için soru 
önergesi verdi. 
Gemlik'i sevdiğini 
her fırsatta 
dile getiren 
ve çalışmasını 
esirgemeyen 
Kemal Demirel'in 
zeytinde yaşanan 
kara hastalığın 
çözüme 
kavuşturulması 
ve öncelikli 
olarak ilaçlama ile 
ilgili sıkıntıların 
giderilmesi 
için verdiği 
önergede şu 
sorular yer aldı: 
”1- Gemlik ilçesi 
çevresindeki 
zeytin üretici
lerinin önemli

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel, zeytinde kara hastalığın 
çözüme kavuşturulması için meclise önerge verdi.

sorunlarından biri 
olan, bölge halkı 
tarafından " Kara 
Hastalık" olarak 
bilinen zeytin 
ağaçlarının 
hastalığıyla 
ilgili olarak 
Bakanlığınızın 
yaptığı çalışmalar 
nelerdir?

2- Bu hastalıkla 
ilgili olarak halkın 
bilgilendirilmesi 
ve tedbir 
alınmasıyla 
ilgili olarak 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
3- Bu hastalık 
sebebiyle 
zeytin ürününü

kaybeden 
veağaçları 
çürümeyle 
karşı karşıya 
olan halkımızın 
mağduriyetinin 
giderilmesine 
yönelik 
olarak neler
yapmayı 
planlıyorsunuz?"

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

KErfez
■■■■■■ GÜNLÜK SİYASI GAZETE ■■■■i

ELEMAN ARANIYOR
İşletmemizin bürosunda çay servisi 
yapmak üzere 30 yaşını aşmamış 

bayan eleman alınacaktır.
Müracaat Tel: 513 45 79

513 41 64
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.ozca


2 Sayfa 3 HABER 25 Ekim 2005 Sah



25 Ekim 2005 Sah KSrfez

Öğrenciler için ADD’den kermes)
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik ADD 
üyelerinin evlerinde 
yaptıkları el emeği 
göz nuru ürünleri 
düzenlediği 
kermeste satıyor. 
El ürünlerinin 
yanı sıra çeşitli 
kuruluşların 
verdiği gıda ürüip. 
lerinin de satıldığı 
kermesten elde 
edilecek gelir 
üniversite 
öğrencilerine 
verilen burs 
için kullanılacak. 
Amaçlarının burs 
verdikleri öğrencilere 
katkıda bulunarak 
onların çağdaş, 
laik ve pozitif 
düşüncelerle 
yetişmelerini 
sağlamak olduğunu 
söyleyen Dernek 
Başkanı Mehmet 
Kızılkaya, 
"Gençlerimizin 
Atatürk düşünce 
ve ilkelerine inanan 
gençler olarak 
yetişmelerini

l________________  

istiyoruz. Çünkü 
Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin çağdaş, 
laik ve ulusal 
bütünleşmenin 
kaydedilmesi 
böylesi genç 
nesiller sayesinde 
olacaktır.
Atatürk’ün kurtuluş 
savaşıyla 
başlattığı Türkiye 
Cumhuriyetini 
kurarak ete kemiği 
büründürdüğü 
Türk aydınlanma 
devrimi ve onun 
eserleri günümüzde 
büyük tehdit ve 
baskı altındadır.
Bunun en son 
örneği
Üniversitelerimize 
ve rektörlerine 
adalet sistemi 
kılıfı altında yapılan 
baskılardır.
Van 100. Yıl 
Üniversitesi 
Rektörü Yücel 
Şahin'in zorlama suç 
soruşturması 
nedeniyle tutuklanıp 
hapse atılması 
üniversiteleri

11 Eylül İlköğretim 
Okulu baklava kermesi 

yarın yapılacak

ABD’de yanılan bir araşlırma

Seyfettin SEKERSÖZ

11 Eylül İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği'nin 
geleneksel hale 
getirdiği "Ev 
Baklavası Kermesi" 
yarın yapılacak. 
Ramazan 
Bayramının 
yaklaştığı şu 
günlerde evlerinde 
tatlı ile uğraşa- 
mayanlann tercih 
ettikleri kermeste 
her çeşit

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

baklava tatlısı 
satılacak.
Baklava kermesin
den elde edilen 
gelirle okulda 
okuyan öğrencilerin 
ihtiyaçlarını 
karşılayan
Okul Aile Birliği, . 
okulun bitişiğinde 
bulunan arsayı 
satın alarak derslik 
kazandırmak 
amacında 
çalışıyorlar.
Geçtiğimiz yıl 
üçüncüsü

düzenlenen 
baklava 
kermesinin bu yıl 
dördüncüsünü 
gerçekleştirecek 
olan 11 Eylül Okul ' 
Aile Birliği, öğrenci
lerin ailelerine yap
tırdıkları baklavaları 
Çarşamba, 
Perşembe ve 
Cuma günü 
olmak üzere 
üç gün boyunca 
Belediye Sergi 
Salonunda satışa 
sunacak.

ABD'de yapılan bir', 
araştırma 
Amerikalıların yüzde 
51'inin insanların.. 
Tanrı tarafından 
bügüıikü halleriyle 
yaratıldığına, 
yüzde 15'inlh 
ise insanların . 
Tann'nıri hiçbir 
müdahalesi 
olmaksızın evrime . 
uğradığına 
inandığını ortaya 
koydu.

Amerikan CBS 
televizyonu, tarafın
dan gerçekleştirilen 

. kamuoyu araştır
masına katılanlarıh 
yüzde 30'u ise 

. insanların uğradığı 
evrime Tanrı'nın . 
rehberlik ettiğine 
inanıyor.
2004 Kasım 
ayında yapılan • 
benzer bir ankette 
ise söz konusu . 
oranların sırasıyla

yüzde 55, yüzde 
13 ve yüzde 27 
olduğuna dikkat 
çekiliyor.
Amerikalıların büyük 
kısmı hem Tanrı'ya 
hem de evrime 
inanmanın mümkün 
olduğunu düşünü 
yor. Halkın yüzde . j 
67'si bunun mümkün 
olduğunu 
savunurken, yüzde 
29’u bu görüşe 
karşı çıkıyor.
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Pakistan’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketi için Kaymakamlık tarafından yardım kampanyası başlatıldı

Misfan depremi için kampanya başlatıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

8 Ekim 2005 tarihinde 
meydana gelen 
7.6 büyüklüğündeki 
deprem felaketi 
ile başta Pakistan 
olmak üzere 
Afganistan ve 
Hindistan depremi 
için Kaymakamlık 
tarafından 
yardım kampanyası 
başlatıldı.
Başkanlığını 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün yaptığı 
komisyonda, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü İbrahim 
Ay, İlçe Müftüsü 
Yusuf Şahin, Ticaret 
ve Sânayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 

ı Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet 
Dillioğlu ile Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan bulunuyor.

Yaşanan deprem 
sonrasında çok 
fazla can ve mal 
kaybı olurken 
halen binlerce insan, 
barınma, açlık ve 
salgın hastalık 
problemleri ile 
karşı karşıya kalmış 
dürümdalar. 
Kaymakam 
Baygül, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
"Ülkemizde bir çok 
defalar benzeri acılar 
yaşanmıştır.
Özellikle 1999 yılı 
depremlerinden 
sonra 87 ülke ve 
çok sayıda uluslar 
arası kuruluşça 
desteklenmiş, 
halkımızın yardımına 
ilk koşan 
ülkelerden birinin 
Pakistan olduğu 
û'HütoıYıfarnıŞur: 
Ülkemizde söz 
konusu afet 
mağdurlarına 
yardım için harekete

Kaymakam Mehmet Baygül, "Aynı acıları daha önce yaşamış 
olan halkımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve 

kuruluşları ile meslek odalarının ve birliklerinin bir insanlık 
görevi olan bu inancımız tamdır. ” dedi.

geçen veya 
geçecek olan bir 
çok duyarlı insanımız 
ile girişimcilerimiz

bulunmaktadır.
İnsani ekonomik 
ve sosyal açıdan 
büyük yıkımlara

neden olan bu 
çaptaki felaketlerle 
başa çıkmanın 
güçlüğü ortadadır.

Aynı acıları daha 
önce yaşamış 
olan halkımızın, 
sivil toplum 
kuruluşlarımızın, 
kamu kurum ve 
kuruluşları ile 
meslek odalarının 
ve birliklerinin bir 
insanlık görevi 
olan bu inancımız 
tamdır. Başta dost 
ve kardeş Pakistan 
halkı olmak üzere 
tüm afetzedeler 
için kendi imkan
larımız ölçüsünde 
gerekli her türlü 
yardım ve desteği 
sağlamak amacıyla 
yardım kampanyası 
açılmıştır." dedi.
Yapılacak bağışların 
17 Kasım 2005 
tarihine kadar 
Vakıfbank Gemlik 
Şubesinde açılan 
2022266 nolu 
hesaba yatırılması 
gerektiği bildirildi.

i BAY MUSTAFA ÖZALP EHLAK'TAN I . . . . . . —. . . . . - . . . . .
Her Çeşit Emlak g

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri E
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR İ

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ |
I. Kordon’da Asansörlü, Kaloriferli. LÜKS EŞYALI h»

120m2 Asansör ve Kaloriferli, I. Kordonda Satılık Daire £

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı IJ 

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

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari E?
makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli E

--------- gj»
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik g

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - 

Çınarcık .Yalova 448.54 m2 arsa 
' Termal Barajı’nda 407.77 m2 

arsa - Termal Girişinde 433.02 
m2 * Termal yolu Gülerce 

Villalarının altı 9880 m2 arsa - 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına 
400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık g 
ve Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır. E

ŞEKER SİGORTA B
Madde ÖZALP g

Tel:513 24 74 Fax: 51410 21 I

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

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

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18
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Özel halk otobüslerinde 
gergin denetleme

Gergin denetleme 
Akıllı kart sistemine 
geçen özel halk oto
büslerini denetleyen 
Burulaş Genel 
Müdürü Kaya, bir 
şoförün tepkisiyle 
karşılaştı. Yolcudan 
para alıp bilet ver
meyen otobüsün 
sürücüsü, haklılığını 
ispatlamak için oto
büsünü bile yakabile
ceğini söyledi. 
Burulaş Genel 
Müdürü Ali Kaya'nın 
zabıtalarla birlikte 
gerçekleştirdiği 
"Bukart" denetiminde 
gergin anlar yaşandı. 
Atatürk Caddesi'ndeki 
otobüs durağına 
yanaşan özel halk 
otobüslerini tek tek 
gezerek denetleyen 
Kaya ve beraberindeki 
zabıta memurları, bir 
otobüsteki bazı yolcu
ların verdikleri para 
karşılığında manyetik 
kart almadıklarını 
tespit ettiler. Bu 
tespitlerini otobüs 
şoförüne ve bilet 

satıcısına ileten Kaya 
ve zabıtalar, ilginç bir 
tepkiyle karşılaştılar. 
Hiç kimsenin parasını 
manyetik bilet verme
den almadıklarını 
savunan otobüs 
şoförü, tüm kurallara 
uyduğunu üstüne 
basa basa söyledi. 
Ancak yolculardan 
aldıkları bilgiler 
doğrultusunda oto
büse para ile yolcu 
aldığı tespit edilen 
şoförün ruhsatına el 
konularak 120 YTL 
ceza kesildi.
OTOBÜSÜ YAKARIM 
Bu durumu içine 
sindiremeyen otobüs 
şoförünün tepkileri 
giderek büyüdü.
Yanlış bir şey yap
madığında ısrar eden 
şoför, "Ben parayla 
yolcu almam. Eğer 
hatam varsa bu oto
büsü yolun ortasında 
yakarım" dedi. Ne 
yaptıysa, Burulaş 
Genel Müdürü Kaya'yı 
ve zabıtaları ikna ede
meyen otobüs şoförü 

bu kez verdiği paranın 
karşılığında bilet 
almayan yolcuya 
döndü. Zabıtalara bilgi 
verdiği için yolcuya 
sert bir dille sitem 
eden otobüs şoförü, 
en sonunda cezasını 
kabullenip yoluna 
devam etti.
Bu arada otobüste 
bekleyen vatandaşlar 
da, denetimler 
nedeniyle yolculuk
larının aksamasına 
sinirlenerek birbir- 
leriyle tartıştılar. 
Duraklarda ve oto
büste bekleyen vatan
daşlarla konuşan 
Kaya, denetlemenin 
amacını ve ne yap
maları gerektiğini 
yolculara anlatarak, 
ortamı yatıştırmaya 
çalıştı.
AVRUPA’DAN ÖNCE 
BURSA'DA 
Vatandaşların ve oto
büslerin yüzde 80'inin 
yeni sisteme uyum 
sağladığını anlatan 
Burulaş Genel 
Müdürü Ali Kaya ise 

bir takım aksaklıkların 
doğal olduğunu söyle
di. Akıllı kart sistemi
nin tüm Avrupa'da 
kabul görmüş bir sis
tem olduğunun altını 
çizen Kaya, "Yaptığı 
mız araştırmalar 
sonunda, Londra'nın 
akıllı kart sistemine 
2006'da geçeceğini 
tespit ettik. Biz bugün 
Bursa olarak dünya 
nın en gelişmiş şehir 
terinden biri olan 
Londra'dan daha 
öndeyiz. Akıllı kartı 
Avrupa'dan önce 
uygulamaya başladık. 
Önce metroda, sonra 
belediye otobüs
lerinde şimdi de halk 
otobüslerinde geçen 
Bukart'ı minibüslerde 
de kullanılır hale 
getirmeyi hedefli 
yoruz. Ancak bu bir 
avuç insanın yapa
bileceği bir şey değil. 
Tüm Bursa halkı eğer 
çağdaş bir ulaşım 
istiyorsa Bukart kul
lanımına destek ver
meli" dedi. BHA

Belediye, 
depolar 
davasını 
kaybetti

Orhangazi bırakılmasına
Belediyesi'nin, ilişkin meclis
ilçe merkezinde 
görüntü kirliliği 
yarattığı gerekçesiyle 
Marmarabiriik'e 
ait depoların 
kaldırılması için 
başlattığı girişimler 
sonuçsuz kaldı. 
Belediyenin, zeytin 
depolarının bulun
duğu 17 dönümlük 
alanın tamamını 
imar düzenlemesiyle 
yeşil alan statüsüne 
almasının ardından 
Marmarabirlik'in 
Bölge İdare 
Mahkemesi'ne 
yaptığı itiraz 
kabul edildi. 
Mahkeme, depo 
alanının tamamının 
yeşil alana

kararı bozdu.
Dava Marmarabirlik 
lehine sonuçlanırken, 
ilçe halkı ise 
çevre ve görüntü 
kirliliği yarattığı 
gerekçesiyle 
Marmarabirlik 
depolarının şehir 
merkezinden 
kaldırılmasından 
yana.
Öte yandan 
Orhangazi 
Belediyesi'nin 
zeytin depolarının 
bulunduğu bölgede 
hayata geçirmeyi 
planladığı kültür 
merkezi, dinlenme ve 
yeşil alan projesi de 
şimdilik askıya alın
mış oldu. BHA

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

’ ' * - . . TAKVİMLER & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLERE ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİYELİK EŞYR ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN KAAAR VERMEMİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILLIK TCCRÜBCMİZ İL€ HİZM€TİNİZD€YİZ
Körfez Ofset

MATBAACI LIK-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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2006’da vergi 
artışı yok

Gelir idaresi Başkan 
Vekili Osman 
Arıoğlu, 2006 yılında 
herhangi bir vergi 
artışının söz konusu 
olmadığını bildirdi. 
2006 gelir bütçesi 
konusunda bir 
basın toplantısı 
düzenleyen Arıoğlu, 
yeni yılda 146 mil
yar 449 milyon YTL 
vergi toplayacak
larını belirtti ve 
böylece vergi 
gelirlerinde yüzde 
10.8'lik bir artış

Taşımalı öğretmen 
sistemi start aldı

Sivas İl Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Yolcu, 
makamında yaptığı 
açıklamada, bu pro
jenin asıl amacının 
eğitimde fırsat 
eşitliğinin sağlanması 
olduğunu ve gelecek 
yıllar bu projenin tüm 
Türkiye'ye yayıla
cağını söyledi. Yolcu, 
Türkiye'de bir ilk olan 
bu projeyi kendisinin 
hazırlayarak Milli 
Eğitim Bakanhğı'na 
sunduğunu ve 
bakanlıktan da onay 
alındığını belirtti. Pilot 
belge olarak Sivas'ın 
seçildiğini kaydeden 
Yolcu, "Sivas’ta 
başlanılan Taşımalı 
Branş öğretmeni sis
teminde 17 yerleşim 
birimine 96 öğretmen 
göndererek, bin 536 
öğrenciye eğitim 
verdirmiş olacağız. 
Bu proje sayesinde ilk 
kez okullara İngilizce, 
resim, beden eğitimi, 
matematik, fen bilgisi 
gibi branş öğretmen
leri gitmiş olacak” 
dedi.
Bu projedeki asıl 
amacın eğitimde fırsat 
eşikliği olduğunu vur

kaydedileceğini 
ifade etti.
Bütçe hedeflerine 
göre, vergilerde 
önümüzdeki yıl 
herhangi bir artış 
öngörülmediğini 
vurgulayan Arıoğlu, 
"2006 bütçesinde 
yedekte sak
ladığımız bir 
artış da yok" dedi. 
Kurumlar Vergisi'nin 
yeniden düzenlen
mesine dönük çalış
maların devam 
ettiğine dikkati 

gulayan Yolcu, 
"Buradaki amaç, bird
en çok yerleşim yerini 
tek bir yerleşim birimi 
olarak görüp, öğret
menlerin atamasını 
yapmaktır. Bu 
okullarımızda boş 
geçen dersler artık bu 
proje sayesinde 
olmayacak. Sivas'ta 
700 olan branş açığı 
da bu sayede 150'ye 
kadar düşmüş olacak. 
Böylelikle de köyler
imizdeki öğrencilerim
ize kent merkezinde 
verilen eğitimin aynısı 
verilecek ve eğitimde 
fırsat eşitliği sağlan
mış olacak" 
diye konuştu.
Yolcu, bu projedeki 
öğretmenlerin 
bazılarının kadrolu, 
bazılarının da 
sözleşmeli olduğunu 
da vurgulayarak, pro
jenin gelecek yıllar 
tüm Türkiye'ye 
yaygınlaşacağını söz
lerine ekledi.
Diğer taraftan, Sivas 
Valiliği tarafından 
başlatılan kent 
merkezindeki yapılan
ma planlaması kap
samında Valilik B

çeken Gelir İdaresi 
Başkan Vekili, söz 
konusu düzenle
meyi çok uzamadan 
hükümete sunmayı 
planladıklarını 
bildirdi.

Blokta faaliyet 
gösteren Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün İl Özel 
İdarelerine 
devredilmesinden 
sonra boş kalan 
Kümbet 
Mahallesi'ndeki Köy 
Hizmetleri Bölge 
Müdürlüğü binasına 
taşınmaya başladığını, 
cuma gününe kadar 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Rehberlik 
Araştırma Merkezi, 
Eğitim Araçları 
Merkezi ve donatım 
şubelerinin de aynı 
binada hizmet vere
ceklerini belirten 
Yolcu, taşınmanın 
tamamlanmasından 
sonra Sivas Milli

Arıoğlu, menkul 
kıymet araçlarının 
vergilendirilmesine 
yönelik yeni stopaj 
sisteminin 1 Ocak'ta 
uygulamaya gire
ceğini de söyledi.

Eğitim Müdürlüğü'nün 
daha iyi hizmet vere
ceğini kaydetti.
Yolcu, Milli Eğitim 
Bakanhğı'nın 
okullara gönderdiği 
Pakistan'a yardım 
kampanyasının 
sona erdiğini 
belirterek, 
şunları söyledi: 
"Bakanlığımız bize 
80 bin zarf gönderdi. 
Bu zarfları kent 
merkezi ile ilçe, belde 
ve köylerimizdeki 
okullara gönderdik. 
Kampanyaya katılan 
öğrenci ve öğretmen 
arkadaşlarımızdan 
223 milyar 949 
milyon 300 bin Türk 
Lirası toplandı".

Çipli kredi 
kartına

erteleme

Bankalararası Kart 
Merkezi tarafından 
çalışmaları 
sürdürülen çipli kredi 
kartı ile alışverişte 
şifre uygulaması, 
3 ay ertelemeyle 
31 Mart 2006 tarihinde 
hayata geçirilecek. 
Bankalararası Kart 
Merkezi'nden yapılan 
açıklamada, 1 Ocak 
2006 tarihinde başla
ması planlanan çipli 
kredi kartıyla alışver
işte şifreyle ödeme 
döneminin, kart 
sahiplerinin şifre 
hakimiyetini sağla
ması amacıyla 
31 Mart 2006 tarihine 
ertelendiği 
kaydedildi.
Mevcut durumda, 
kredi kartı sahiplerinin

Bu hafta hava nasıl?
Yazdan kalma bir hafta 
sonu yaşayan 
Türkiye'de pastırma 
yazı yeni haftada da 
devam ediyor.
Perşembeye kadar yal
nızca Karadeniz ve 
Marmara'nın doğusun
da yağış bekleniyor. 
Yurdun kuzeyinde 
gökyüzü parçalı bulut
lu, güneyde ise 
güneşli günler sürü 
yor. İstanbul bugün 
sağanak yağışlı. 
Hava sıcaklığı artmaya 
devam ediyor.
Sıcaklıklar İstanbul'da 
19, Trabzon'da 20, 
Ankara'da 21, 
Diyarbakır'da 24, 
İzmir'de 26, 
Antalya'da 27 ve 
Adana'da 28 dereceye 
kadar çıkarken, 
kış mevsimini erken 
yaşamaya başlayan 
Erzurum'da gece 
sıcaklıkları -8 
dereceye kadar iniyor. 
BUGÜN; Marmara'nın 
doğusu ve 

bir bölümünün 
alışverişlerde şifre 
sorulmaması ve 
kredi kartlarıyla 
nakit avans kullanma
maları nedeniyle kart 
şifrelerine hakim 
olmadığı belirtilerek, 
"Bu 3 aylık dönemde, 
kart sahiplerinin 
şifrelerini öğren
meleri, değiştirmeleri 
ve şifrelerin gizliliği 
ile ilgili çalışmalar 
yürütülecek" denildi. 
Açıklamada, 
31 Mart 2006'da 
başlayacak çipli kredi 
kartına şifre uygula
ması ile yapılan 
alışverişlerde kart 
sahiplerinden şifreleri
ni girmelerinin 
isteneceği 
vurgulandı.

Karadeniz'de 
sağanak yağış 
görülecek. Akdeniz 
güneşli, İç Anadolu ve 
Doğu Anadolu'nun 
güneyi ile Güneydoğu 
Anadolu az bulutlu ve 
açık, diğer yerler 
parçalı bulutlu. 
ÇARŞAMBA günü 
yalnızca Rize 
çevresinde yağış var. 
Ege, İç Anadolu, 
Güneydoğu 
Anadolu ve Doğu 
Anadolu'nun güneyi 
açık, Akdeniz güneşli, 
diğer bölgeler parçalı 
bulutlu bir gün 
geçirecek.
PERŞEMBE günü 
ise Karadeniz'in kıyısı 
yağışlı, Marmara, 
Karadeniz'in iç 
kesimleri ve Doğu 
Anadolu'nun kuzeyi 
parçalı bulutlu. 
Akdeniz, Muğla 
çevresi ve Güneydoğu 
Anadolu güneşli, 
diğer yerler açık...
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Cep’te bedava telefon devri)
Avrupa'da uygulanan 
sistem Türkiye'ye 
geliyor. Artık operatör
ler hat alan müşterile 
rine cep telefonları 
bedava verecekler. 
Üstelik sistemin içinde 
bazı ücretsiz uygula
malar da var.
Telekomünikasyon 
Kurumu Başkanı 
Tayfun Acarer 2006 yılı 
içerisinde numara 
taşınabilirliliğine izin 
verileceğini, böylece 
vatandaşların yıllardır 
kullandığı cep telefonu 
numarasıyla istediği 
GSM şirketinden 
hizmet alabileceğini 
kaydetti. TK Başkanı 
Acarer, Avea Genel 
Müdürü Cahit 
Paksoy'un, "Herkes 
numarasıyla istediği 
şirkete geçsin. 
Rekabetin önünü 
açsın. Avrupa'da tek 
komünist ülke Türkiye 
kaldı" şeklindeki söz
lerine karşılık olarak 
da "Bir çalışma yapı 
yoruz ve bundan GSM 
şirketlerinin de haberi 
var" dedi. Acarer, gün

demdeki konularla 
ilgili sorularımızı 
cevapladı. İşte Aca 
rer'in konuşmasından 
başlıklar: 
Herkes ödeyeceği 
parayı bilecek 
Numara taşınabilir- 
liğine biz karşı değiliz 
ama söylenildiği kadar 
da basit değil. Bu 
konu TK'da uzun 
süredir çalışılan bir 
konu. Birkaç model 
üzerinde çalışılıyor. 
Bizim için en önemli 
olay tüketicinin 
mağdur olmamasıdır. 
Vatandaş hangi ope 
ratörü aradığını ve 
ne kadar ücret ödeye
ceğini bilmeli.
Rekabet artacak, fiyat

lar düşecek 
Avrupa'da çok uygu
lanan Türkiye'de 
örneği olmayan bir 
model var: Abonelik 
karşılığı cep telefo
nunun ücretsiz ve 
rilmesi. Numara taşın- 
abilirliliğine geçilmesi 
ve sistemin 
oturmasıyla bu model 
de Türkiye'de 
kullanılacaktır.
Cepteki vergiden 
herkes şikayetçi 
Özel İletişim 
Vergisi'nin yüksek
liğinden herkes 
şikayetçi. Biz 
şikayetçiyiz, Ulaştırma 
Bakanlığı şikayetçi, 
tüketici şikayetçi. 
Oranları indirilmeli.

Telefon ithalatına 20 
milyar dolar gitti 
Türkiye'deki cep tele
fonlarının tamamına 
yakını yurtdışından 
geliyor. Türkiye’de 
üretilen oran binde bir 
bile değil. Bu çok 
önemli bir olay, sadece 
montajı bile yapılsa 
ekonomiye önemli bir 
katkı sağlar. Şu ana 
kadar kullanılan cep 
telefonu sayısı 10 yıllık 
süreçte 70-80 milyon 
civarında. Ortalama 
250 dolardan, 20 mil
yar dolar, iyimser bir 
rakamla 15 milyar 
dolardan bahsedi 
yoruz. Bu az değil. 
Türkiye'nin ödediği 15 
milyar dolar sadece 
makineye ödenen 
para. Biz bir cep tele
fonunu ne kadar uzun 
kullanırsak o kadar az 
dövizi dışarı 
ödeyeceğiz.
'Dinleme yapmak* 
bizim işimiz değil 
İletişim Başkanlığı 
dinlemeyecek TK 
bünyesinde kurulan 
İletişim Başkanlığı 

yeni bir dinleme birimi 
değil. Yapılacak dinle
menin hukuksal zemi 
ne oturmasını sağlaya
cak, yasalara uygun
luğunu denetleyecek. 
Kim kimi neden dinle
di, ne zaman dinledi, 
ne kadar dinledi? Yani 
dinlemeyi yapacak 
kurum Başkanlık'a 
başvuracak, ileri 
sürülen gerekçe 
yasalara uygunsa izin 
verilecek. Başkanlık 
kendisi dinleme 
yapmayacak. 
Avrupa'da '0' 
euroya telefon 
Bedava cep telefonu 
kampanyaları Avrupa 
ülkelerinde yaygın bir 
şekilde kullanılıyor. 
T-Mobile (Almanya), 
Orange (Fransa), 
Vodafone (İngiltere), 
Telefon İtalia, Telenor 
Mobile (Norveç) gibi 
operatörler, Alcatel, 
Samsung, Motorola, 
Nokia gibi değişik 
marka telefonları hat 
alan müşterilerine 
bedava veriyorlar. Cep 
telefonu kullanım

sözleşmeleri genellikle 
12 veya 24 ay süreli 
olarak yapılıyor.
Örneğin Almanya'da 
Talkline isimli bir 
firma, Vodafone hatlı 
Samsung SGH-D500 
cep telefonunu, 24 ay 
abone olan müşterile 
rine bedava veriyor. 
Üstelik 360 bedava 
SMS ve 6 ay temel 
vergi istisnası ile 
birlikte.
Sayıştay'dan bedava 
cep konuşmasına 
yasak geldi 
Sayıştay, bakanlıkların 
özel kalem müdürleri, 
basın müşavirleri, 
danışmanları ve dış 
ilişkiler dairesi 
başkanlarının, cep 
telefonu faturalarının 
devlet tarafından 
ödenmesine yasak 
koydu. Sayıştay, bu 
görevleri yürütenlerin 
cep telefonu ile yaptık
ları konuşmaların fatu
ra bedellerinin devlet 
bütçesinden değil, 
kendi ceplerinden 
ödenmesi gerektiğini 
hükme bağladı.
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YTL'yi de koruyamıyoruz
Altı sıfırın atılmasıyla 
dünya ölçeğinde 
değer kazanan YTL'ler 
üzerine yazılan notlar 
ve bırakılan telefon 
numaralan, paraya ne 
denli sahip çık
tığımızın olumsuz 
bir örneği olarak 
karşımıza çıkıyor. 
Piyasaya çıkalı 
henüz bir yılını doldur
mayan YTL’ler bilinç
siz vatandaşların kur

banı olmaya başladı. 
Paraya daha fazla 
değer verilmesi 
gerektiğini hatırlatan 
bilinçli vatandaşlar, 
"Hiç böyle bir şey 
olur mu? Nasıl olur 
da paramızın üzerine 
bu tür yazılar yazarız? 
Oysa, dolar ve 
euronun üzerine 
hiç yazı yazıldığını 
görmedik. Yabancı 
paraları büyük bir

titizlikle korurken 
neden kendi paramızı 
korumuyoruz?"

diyerek 
bu şekilde yazı yazan
lara tepki gösterdi.

Türkiye’nin ihracat 
maratonu başladı

İhracatın ülke 
ekonomisindeki 
büyük payı bilinciyle 
ve Türkiye ihracatının 
genişlemesi amacıyla 
düzenlenen 'İhracatın 

Yıldızlan' yarışması 
için başvurular 
14 Kasım 2005'de 
sona eriyor 
Bu yıl dördüncüsü 
düzenlenen, Türkiye 
ihracatının geliştir
ilmesi ve ihracatın 
ülke ekonomisindeki 
payının arttırılmasına 
yönelik olarak ihra
catçı firmaları ödül
lendirme yoluyla 
teşvik etmeyi 
amaçlayan 'ihracatın 
Yıldızlan 2005* için 
başvurular 14 Kasım 
2005 tarihinde sona 
eriyor. Başvurular

www.ihracatinyil
dizlari.com adresinden 
yapabiliyor.
Dünya Gazetesi ve 
DHL işbirliği ile 
düzenlenen ve Akbank 
tarafından destekle
nen İhracatın Yıldızları 
yarışmasında, 
Türkiye'den ilk kez 
ihraç edilen ya da 
katma değeri oldukça 
yüksek veya gelenek
sel ürün-pazar kon- 
septinin dışında ürün 
ihracatı gerçekleştiren 
firmaların değer
lendirmeye alınacağı 
’Kreatif Ürün', miktar 
ya da nominal ihracat 
geliri düzeyine bakıl
maksızın, en fazla 
sayıda ülkeye ihracat 
gerçekleştiren ya da 
herhangi bir ürünün

ilk kez ihracatını 
gerçekleştiren fir
maların değerlendir 
meye alındığı 'Yeni 
Pazar - Pazar Çeşitlil
iği', tanıtım, pazarlama 
ve sipariş işlemini 
internet / e-ticaret 
platformları üzerinden 
yapmış olan firmaların 
değerlendirmeye 
alındığı ’e-İhracat' ve 

seçici kurulun 
yapacağı değer
lendirme ile özel nite
lik taşıyan faaliyet
lerinden dolayı öne 
çıkan firma, kurum ve 
kuruluşların değer
lendirmeye alındığı 
'Özel Ödüller* katego
rileri yer alacak.
'İhracatın Yıldızları 
Özel ödülleri* de 'İş 

Geliştirme', 'Dış

Ortaklı Teknoloji 
Temelli İhracat', 
'Ulusal Teknoloji 
Temelli İhracat* ve 
'İhracat Temelli 
Bölgesel Kalkınma' 
kategorilerinde verile
cek. Ayrıca yarışma 
jürisi tarafından ülke 
ekonomisinde ihracat 
payının artırılmasına 
öncü olan firma da 
'Yılın İhracatçısı' 
olarak ödüllendirile
cek.DHL Türkiye, 
'Kreatif Ürün', 'Yeni 
Pazar - Pazar Çeşitli 
liği* ve 'e - İhracat* 

alanlarında, her kate
gorinin ilk üçüne 
girmeyi başaran 
şirketlere belirli mik
tarlarda yurtdışma 
ücretsiz gönderi 
hakkı tanıyacak.

Sayfa 9

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
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Galatasaray - Denizli 
Horoz sert çıktı

Galatasaray oynadığı maçta 
Denizlispor’la berabere kaldı.

Neden bu düşüş? Rakibini küçümsemek 
mi? yoksa biz oynamadık mı?

Bu soruyu sormam lazım. Galatasaray’ın 
rakibi Denizlispor, puan cetvelinde kritik bir 
yerde. Bundan sonra oynadığı ve oynayacağı 
rakiplerinden puan veya puanlar alması 
gerek.

Galatasaray şu anda en üst yerde bu yeri 
korumak kolay değil. Bunun bilinci içinde 
olunması lazım.

Hakan Şükür senelerdir futbol oynuyor. 
Milli takımda çok işi şeyler yaptı. Futbol 
çağının en doruk noktasında, neyin nerede 
nasıl yapılacağını çok iyi bilmesi gerek.

Umumiyetle bir çok maçlarda kaleciyle 
karşı karşıya kaldığı zaman yapılması 
gerekeni yapıyor. Başarı sağlıyamıyor acaba 
neden?

Ben şunu yazıyorum, sen maçta kaleciyle 
karşı karşıya kaldığında;

1- Kaleciye sokulmadan topun altına girip 
topu kalecinin üstünen aşırabilirdin. (Zaten 
kaleci öne çıkmış durumdaydı.)

2- Kaleciye çok sokulmuş olabilirsin. Bir 
rakibe bir yakından, iki uzaktan çalım atılır. 
Bu sefer kaleciye atacağın çalım bir iki adım 
attığında topu yakalayabilmek şeklinde ola
bilmeli o kadar uzağa attığın top yakın çalım
da olmaz. Topu zor yakaladın ve topun altına 
girip topu kalenin üstünden dışarı attın. Bana 
göre büyük hatalardan biri. Yazık ettin.

Beraber olalım
Gemlikspor, spor tesisleri bakımından 

en fakir ilçe durumunda.
Peki bu durumu düzeltmek için ne yap

mak lazım?
Bana göre Gemlik’te bulunan spor ku 

lupleri. 1- Zeytinspor 2- Körfezspor 3- Yeni 
kurulan ve tescil edilen Karadenizspor 
başkanlarının bir araya gelmelerinin gerek
tiğine inanıyorum.

Bu yazının içinde Gemlikspor’u yaz
madım. Zira kulup başkanı bizim derdimize 
deva olacak Belediye Başkanı!

Neler isteriz? Sayın Başkan bize ne 
verir? Bizler toplanıp bberaberce sayın 
Gemlikspor Başkanı sıfatını kaldırıp sayın 
Belediye Başkam’na isteklerimizi sırahya- 
bilmek gerek.

Zannediyorum ki; bizi olumlu karşılaya
cak isteklerimize olumlu cevap verilir mi? 
ve-rilmez mi? bunu pek kestiremiyorum.

Acaba bu yazdığım Kulüp Başkanları 
benimle beraber olurlar mı?

Ben isteklerimi yazmadan evvel ilk 
olarak kulüp başkanlarını şahsen ziyaret 
edip bu düşüncelerimi açıp kendileriyle 
bire bir görüşmek istiyorum,

İlk olarak kendilerinden olumlu cevap 
alıp, öyle yola devam etmek isterim 
deneyeceğim.

Aklıma Nasrettin Hoca’nın bir fıkrası 
geldi. Bunu herkes bildiği için sonunu 
yazmıyorum.

“Halkla anlaşıp Timurlenk’e çıkmak için 
yola reva olurlar. Hoca arkasına dönüp 
baktığında yanında kimseyi göremez.

Hoca kendi başına Timurlenk’in karşısı
na çıkar.”

http://www.ihracatinyildizlari.com
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İftar ve sahurda mideye
aşırı yüklenmeyin

İçinde bulunduğu
muz ramazan ayın
da, iftar ve sahurda 
hamur işi ağırlıklı 
mideye aşırı yüklen
melerin çeşitli 
hastalıklara hatta 
kalp krizine sebep 
olduğunu belirten 
uzmanlar, bu 
konuda vatandaşları 
uyarıyor.
Erciyes Üniversitesi 
İç Hastalıkları, 
Endokrinoloji ve 
Metabolizma 
Hastalıkları Uzmanı 
Prof. Dr. Fahrettin 
Keleştimur, iftar ve 
sahur vakitlerinde 
yemek yerken, 
mideye aşırı 
yüklenmeler ve 
hamur işi ağırlıklı 
yemeklerin çeşitli 
rahatsızlıklara sebe
biyet verdiğini ve 
kalp krizi riskini 
artırdığını kaydetti. 
Ramazan ayında iftar 
ve sahur vakitlerinde 
beslemenin çok 
önemli olduğunu 
söyleyen Prof. Dr. 
Fahrettin Keleştimur, 
"İç Anadolu Bölgesi,

DOMATİS FIRIN

Malzemeler 
(2 kişilik) 

160 gr tonbalığı kon
servesi
2 domates
50 gr çerkez peyniri
1 haşlanmış yumurta
15 gr (çorba kaşığı)

BİBERİYELİ BALIK 
Malzemeler (2 Kişilik) 
400 gr balık fileto 
(somon, sudak, 
mezgit, levrek vs.) 
30 gr margarin (2 
çorba kaşığı) 
1 adet domates 
5-6 yaprak biberiye 
2 yaprak defne 
1 çorba kaşığı sirke 
1 diş sarımsak 
1 adet küçük soğan 
1/2 demet ıspanak 
1 tutam toz şeker 
YAPILIŞI 
Domatesi küçük

özellikle Kayseri 
mutfağında hamur 
işi yemekler önemli 
yer tutuyor. Mantı, 
börek, yağlama, 
kete, baklava sevil
erek yenilen yemek 
ve tatlılar arasında. 
Özellikle kalp ve 
damar rahatsızlığı 
bulunanların iftar 
vakitlerinde beslen
melerine cok dikkat 
etmesi gerekir.
Hamur işi yemekler
den kaçınmalı, iftar 
saatinde midelerine 
aşırı yüklenmede 
bulunmamalıdırlar. 
Bu tür rahatsızlığı 
bulunup da, beslen

margarin
3 taze soğan
5-6 adet siyah zeytin
1 çorba kaşağı 
galeta unu
1 çorba kaşağı 
kıyılmış dereotu

YAPILIŞI

Tonbahğım ufalayın. 
Yumurta, taze 
soğan ve çekirdeği 
çıkarılmış zeytinleri 
küçük küçük 
doğrayın. Büyük 

küçük doğrayıp bir 
kaşık margarin ile 
kavurun. Kıyılmış 
soğanı ilave edin. 
Biberiye, defne, sirke, 
kıyılmış sarımsağı da 
ekleyip kısık atelte 
pişmeye bırakın. Ayrı 
bir tavayı iyice 
kızdırın. Yarım kaşık 
margarin ve yıkanıp 
iyice süzülerek hiç 
nemi kalmamış 
gerekirse kurulanmış 
ıspanak yapraklarını 
kısgın tavaya atın ve 
sadece 1 dakika

mesine dikkat 
etmeyenler kalp 
krizine yakalanabilir. 
Bizim doktor olarak 
bu tür hastalara 
önerimiz, beslenme 
konusunda doktor 
tavsiyelerine mutla
ka uymaları, oruç 
tutuyorlarsa iftarda 
fazla yememeleri ve 
yediklerine dikkat 
etmeleridir. İftarda 
hamur ağırlıklı 
yemekler ve mideye 
aşırı yüklenmelerden 
sadece kalp damar 
rahatsızlığı olanlar 
değil, sağlık 
durumları normal 
olanlar da kaçınmalı, 

domates
leri 
ortadan 
kesin.
Tonbalığı, 
taze 
soğan, 
yumurta, 
margarin, 
galeta 
unu, 
zeytin, dereotunu 
karıştırın. Kubbe 
gibi domateslerin 
üzerine doldurun. 
Üzerlerine yuvarlak bir 

kuvvetli 
ateşte tutup 
servis 
tabağını 
alın. Balıkla 
ra fırça ile 
margarin 
sürün.Bolca 
tuz ve kara
biber 
serpin. 
Ispanakları 
çıkardığınız 
kızgın tavaya koyup 
kuvvetli ateşte her iki 
tarafını ikişer dakika 
pişirin, Domates 

aşırı yağlı yiyecek
lerden, abur 
cubur beslenmeler
den uzak 
durmalıdır" 
diye konuştu.
Öte yandan, 
kalp hastalıkları 
ve kalp krizinde 
sigara, alkol ve 
stresin de önemli 
etkenler arasında 
yer aldığını 
bildiren Prof. Dr. 
Keleştimur, aşırı 
kilo alımı ve 
hareketsizlikten 
mutlak olarak 
kaçınılması gerek
tiğini sözlerine 
ekledi.

dilim çerkez peyniri 
koyup 180 derece 
ısıltılmış fırında 13 
dakika pişirin.

sosunu ıspanakların 
üzerine dökün, balık
ları üzörine koyup 
servis yapın.

Psikiyatrik 
durumların 

insana 
etkileri

Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Nuri 
Doğan Atalay, "Bir 
insanın ruh sağlığının 
iyi olması için mesleki 
ilişkilerinden, sosyal 
hayatından, ailevi iliş 
kilerinden memnun 
olması çok önemli bir 
faktördür. Eğer kişi bu 
konularda bir sorun 
yaşıyorsa, mutlaka bir 
uzmandan yardım 
alması gerekir" dedi. 
Psikiyatrik rahatsızlık
ların bütün toplumlar- 
da görüldüğünü ve bu 
hastalıkların evrensel 
olduğunu belirten Prof. 
Dr. Atalay, toplumu- 
muzda psikiyatri 
ilaçlarına ve doktorları
na karşı bir ön yargı 
olduğunu, insanların 
toplumun tepkisinden 
çekindikleri için 
rahatsız'ıık'ıarım 
benimsemede ve itiraf 
etmekte zorlandıklarını 
söyledi.
Psikiyatrik rahatsızlık
lardan en yaygın 
olanının depresyon 
olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Atalay, 
günümüzde özellikle 
orta yaş grubu kadın
larda depresyonun 
daha sık görüldüğünü 
belirterek, 
"Depresyonda kişi 
sosyal ilişkilere girmek 
istemez, kendisini 
mutsuz hisseder.
İş hayatında üretkenliği 
azalır, yaşamdan zevk 
alma isteği azalır. Bu 
durumda kişinin mutla
ka bir hekime başvur
ması zorunludur. İnti
har girişimi en çok 
depresif hastalarda 
görülür. Oysaki 
depresyon kolaylıkla 
düzeltilebilen bir rahat
sızlıktır, kişi kesinlikle 
iyileşir. Bazı depreş 
yonlar kendiliğinden 
geçer, bazıları da 
yineleyebilir.
Bu yüzden iyileşme 
sürecinden sonra 
hastalığın tekrarlan
masını önlemek için 
tedaviye asgari 6 ay 
devam edilmesinde 
fayda vardır. 
Depresyona giren 
kişiye ve yakın çevre
sine rahatsızlığı ve 
tedavisi hakkında 
bilgi verilmelidir" 
diye konuştu. 
Antidepresan 
ilaçlarının kullanım 
yaşı ve dozu olduğunu 

ve bunların körü 
körüne alınmaması 
gerektiğini vurgulayan 
Prof. Dr. Atalay 
şöyle konuştu: 
"Antidepresanları 
kullanma şekilleri çok 
önemlidir. Örneğin 
küçük yaşta bir çocuğa 
verilen doz düşük 
olmalıdır. Ya da 
benzer ilaçlar belli 
bir yaştan küçük 
olanlara verilmez. 
Antidepresanların 
önemli bir bölümünü 
kalp hastalıkları olan
ların kullanması 
sakıncalıdır.
Kalp hastaları zorunlu 
olmadıkça antidepre
san ilaçlar kullanma
malıdır. Bu ilaçlar yeşil 
reçeteyle satılmıyor. 
Bu yüzden kişiler mut
laka bir hekime başvu
rarak ihtiyaç dahilinde 
bu ilaçları kullan
malıdır. Hekim olmayan 
kişilerden ilaç alıp 
kullanmak büyük bir 
hatadır." 
Antidepresanların ağrı 
kesici bir yanı olduğu
na dikkat çeken Prof. 
Dr. Atalay, migrende, 
romatizmal hastalıklar
da, uykusuzluk soru
nunda antidepresan- 
ların kullanılabile 
ceğini ifade ederek, 
"Antidepresanlara çok 
olumsuz bakmamak 
gerekiyor. Çünkü bun
ların ağrı azaltıcı ve 
ağrı kesici özellikleri 
de vardır. Fakat mesela 
migreni olan birinin 
ağrı kesici diye tek 
başına antidepresan j 
alması uygun değildir. 
Ayrıca bedensel 
hastalığı olan kişiye 
bu hastalık psikolojik 
açıdan bir rahatsızlık 
veriyorsa ve bu 
bağlamda kişiye 
psikiyatrik destek 
gerekiyorsa antidepre- 
sanlar ek olarak 
verilebilir" şeklinde < 
konuştu.
Psikiyatrik rahatsızlık- j 
larda kullanılan 
ilaçların kişinin beyin 
hücrelerine zarar ver
mediğinin altını çizen 
Prof. Dr. Atalay, 
"İlaçların beyin hücre 
terine zarar vermesi 
yanlış bir kanı. Ancak •• 
ağır akıl hastalıkları 
için kullanılan ilaçların 
kalp hastalarında ve 
yaşlılarda kullanımı j 
sınırlı ve dikkatlice 
olması gerekir.
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Zona nedir? Niçin tekrarlar?
Normal sağlıklı 

kişilerde ve 
gençlerde nadir 
görülen artan yaşla 
birlikte görülme 
sıklığı artan bu 
hastalık,kişinin 
yaşam kalitesini 
bozan bir virüs 
hastalığıdır.Günümü 
zde çok sık görülür 
ve tedaviye rağmen 
tekrarlama eğilimi 
sıktır. Nörolog Doç. 
Dr. Serdar Dağ, 
Zona ile ilgili bilin
mesi gerekleri yazdı. 
Bu hastalık genelde 
çocukluk çağında 
su çiçeği virüsünün 
(mikrobunun)sinir- 
lere yerleşerek yıllar 
sonra kendiliğinden 
büyük bir nedenle 
de vücudun savun
ma mekanizması 
bozulunca tekrar
layan bir hastalıktır. 
Daha çok kişinin 
göğüs ve sırt böl
gelerinde 
görülür.Ender olarak 
boyun,bel ve baş 
bölgesinde de 
görülebilir.Bu 
hastalık döküntülü 
bir hastalıktır.Bu 
döküntüler aşırı 
ağrılı ve dokunmaya 
çok hassastır. 
Hastada ender de 
olsa ateş ve halsiz
lik olabilir.
Döküntüler yaklaşık 
10 gün sonra kabuk- 
lanır.Sağlıklı kişi

lerde 2-3 hafta 
içinde lezyon kayıp 
olur.Bazen dökün
tüler uzun süre etk
isini gösterebilir. 
Bu hastalığın en 
rahatsız edici yanı 
çok şiddetli batıcı ve 
yanıcı ağrı dokun
makla artan has
sasiyettir. Bazen 
döküntü iyileştikten 
sonra da uzun süre 
bu ağrılar devam 
eder.Bu durumu 
post herpetik 
nevralji denir. 
Bu hastalık sadece 
ağrı yapmaz.Kişinin 
hayatını ve hayati 
organlarını etkileyen 
hasarlara da sebep 
olabilir.
Örneğin baş böl
gesinde en çok göz 
tutulur.Önlem alın
mazsa körlüğe gide
bilen durumlar olur. 
Yine bazen bu 
hastalıktan dolayı 
felç gelişebilir.Özel- 
likle döküntünün 
olduğu ilk 3 ile 5 
hafta arasında felç 
geçirme olasılığı 

vardır.Bu felç 
kas güçsüzlüğü ş 
eklindedir.
Bu hastalık sinir sis
temini etkileyen ve 
büyük oranda da 
orta ve daha çok 
ileri yaşta görülen 
bir hastalıktır.Çok 
basit izah edersem 
çocukluk çağında 
bu su çiçeği geçi 
rildiği zaman bu 
hastalığa sebep 
olan mikrop sinir
lere yerleşir ve ileri- 
ki dönemlerde vücut 
direnci düşünce 
aktif hale gelir 
ve hastalık 
oluşur.Tedaviyle 
hastalık belirtileri 
geçer.Fakat vücut 
direnci düşünce 
tekrarlama,vücut 
direncini düşüren 
en önemli etken 
aşırı üzüntü,kronik 
depresyon gibi sinir 
sistemini zarara 
uğratan etken- 
lerdir.Bunun yanın
da vücut direncini 
düşüren diğer 
hastalıklarda (diabet

..vs) bu hastalığın 
açığa alınmasına 
neden olur.Bunun 
için hastalığın 
tedavisinde 
hastalığa yol açan 
mikroba karşı 
yapılacak tedavinin 
yanında vücut 
direncini düşüren 
etkenlerde 
mücadele etmek 
gerekir.Örneğin;dep 
resyonu olan has
tanın tedaviye para
lel bu durumunun 
düzeltilmesi gibi. 
Yukarıda da bahset
tiğim gibi tedavide 
klinik tablonun 
ağırlığına göre 
ağızdan veya 
damardan mikroba 
karşı olan ilaçlar 
ve ağrıya yönelik 
tedavi yapılır. 
Tedavinin yanında 
en önemli yapılması 
gereken vücut 
direncini arttırmaya 
yönelik destek 
tedavisidir.
Hastalığın tekrarla
maması için vücut 
direncinin arttırmak 
hastaiığa yol açan 
mikrobun yok oması 
veya inaktif hale 
gelmesi gerekmek
tedir. Yazımda sık sık 
vurguladığım gibi 
moral ve vücut 
direncinin iyi olması 
bu hastalık için 
çok önemlidir.

Türkiye’nin 
ilk dörtlü 

kalp ameliyatı 
yapıldı

Türkiye'nin ilk 
dörtlü kalp 
ameliyatı, 
Antalya'da özel 
bir kalp merkezinde 
yapıldı
Ameliyatla, 2 çocuk 
annesi 37 yaşındaki 
Sevgi Eyilikeder, 
yeniden hayata 
döndürüldü.
Antalya Atatürk 
Devlet 
Hastanesi'nden 
çift kapak hastalığı 
tanısıyla önceki 
gün Özel 
An-Deva 
Hastanesi Kalp 
Merkezi'ne sevk 
edilen ve 
hayati tehlikesi

ABONE OLDUNUZ MU?
geh>
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ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE

bulunan ev hanımı 
Sevgi Eyilikeder, 
Kalp ve Damar 
Cerrahisi Uzmanı 
Op. Dr. Afşin Yaveri 
başkanlığında, 
cerrah Dr. Altay 
Tandoğan ve 
anestezi 
uzmanı Dr. Abit 
Demircan tarafın
dan dörtlü kalp 
ameliyatı (KONDO) 
yöntemiyle 
ameliyat edildi. 
Ameliyatın ardın
dan, Eyilikeder'in 
doğuştan bozuk 
olduğu bildirilen 
kalp ritmi düzeldi 
ve kapakçıları 
yeniden açıldı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 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 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 
ilçe 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

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

1

R

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

E Aygaz 51312 95
Tekgaz 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

B
HASTANELER

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

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

TAKSİLER

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

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

25 Ekim 2005 SALI 
SERİM ECZANESİ 
A.Dural Meydanı
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2270 

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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Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KRMPRNVR
RAfflflZAN AVI nOVUNCfl AKIlfimiTTA %2 İNDİRİM
Süper Benzin ^1 2.56 YTL.

Kurşunsuz Benzin ^3 2.58 YTL

(95 Oktan)

Motorin 2.06 YTL
NOT: Kampanyamız ev ve iş yerleri J 
motorin servisinde de geçerlidir. M

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii • GEMLİK TEL: (0.224) 513 10 79
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolli;Ü«fi»P.O. istasyon -KUMLA TEL:(0.224)538 03 ?6
İSTASYON 2 liman içi - GEMLİK TEL: (0.224) 513 66 Ksj



Marmarabirlik Genel Merkezi’ h d e zeytin ahıpla^ı dün başlatıldı

Marmarabirlik zeytin alımlarına başladı
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aksoy, dün merkezde zeytin atımlarına başlandığını 
belirterek, talep gelmesi durumunda bayram öncesi atımların Gemlik’te de başlayabileceğini söyledi. Aksoy, 410-460 arası ezmelik zeytin 
ile 350-200 arası kızıl ve kayısı zeytin atımlarının da yapılacağını ve yağlık zeytinin 1 YTL’den alınacağı açıkladı. Haberi sayfa 4’de

GEMİ İK’İN İl K GMKII ÜK GAZETECİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
26 Ekim 2005 Çarşamba 25 YKr. (250.000 TL.)

SSK ve Bağ-Kur 
borçlarına taksit 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mu 
rat Başesgioğlu, SSK ve Bağ-KUr prim 
borçlarının ödenmesi için yeni bir yapı 
lanmaya gittiklerini belirterek, progra 
mın af niteliği taşımadığını söyledi. 7’de

26 EKİM 2005 Çarşamba
İM GÜNEJ ÖÇLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
05.53 07.19 12.55 15.48 M 19.37

İsmail Kanik adlı dilsiz şahsı şöhret için öldüren iki katil cezalarını buldular

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Afiş ve anons konusu
Doğru Yol Partisi ilçe Başkanı Faruk Güzel’in 

aylardır sesi çıkmıyordu.
Gemlik’te Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk 

Partisi dışında başka bir partinin kalmadığını 
sanıyordum meğer varmış.

Anavatan Partisi, yeniden genel başkan 
sürecine girince, bu partinin sesi neredeyse 
unutuldu.

Faruk Güzel, basın toplantısında sesini gür 
çıkardı.

Yerel yönetimin başına ağır ithamlarda bulun* 
du.

Neymiş, “Başkan, mahalle muhtan değil, aza 
bile olamazmış!”

Pöh pöh pöh...
Aslında eleştiri oklarının birçoğu doğru.
İskele konusu, terminal konusu, köprülü 

kavşak konusu ve de afiş ile anons konusu...
Ben de bu afiş yasağı ve anons yasağına bir 

anlam veremiyorum.
Daha önce de yazdım.
Belediye anonsu, resmi duyuruların yapıldığı 

bir yer olmalı.
Ahmedin iki koyunu kaybolduğunda bu anons 

edilmemeli.
Ama birine kan aranıyorsa bu duyurulmak 

veya Kaymakamlıktan gelen bir duyuru, belediye 
başkanlığının bir duyurusu bu da vatandaşa 
iletilmeli.

Başkan kendi şahsi duyurularının anonsunu 
yaptığında, diğer siyasi partilerden gelecek duyu
rulara da yer vermeli.

Bu makam şahıslara ait değildir.
İstiklal Caddesi’nde birçok firma bez afiş için 

belediye ye başvurduğunda görüntü kirliliği oluy
or diye başkanın emriyle reklamlarını asama 
dışlardır. Ama, AK Parti’ye yakın herkesin afişleri 
Caddelerde görmemiz mümkün.
 Nerede Ak partinin aklığı ve adaleti...

İsmail Kanik adlı şahıs, aralık ayında evine giderken Sedat 
Akman ve Y. S. adlı gençler tarafından yolu kesilerek, 
götürüldüğü arsada bıçaklanarak, öldürülmüştü. Bursa 5. Ağır 
Ceza Mahkemesinde süren duruşma dün sonuçlandı. Karar, 
Sedat Akman’a müebbet, Y.S.’e ye ise 18 yıl hapis oldu.
Arkadaşının 
kışkırtması ile 
meşhur olma 
sevdasına kapılan 
24 yaşındaki 
Sedat Akman, 
14 Aralık 2004 günü 
akşamı saat 20.30 
sıralarında 
Dereboyu’ndan 
evine gitmekte 
olan ve ayakkabı 
boyacılığı ile 
geçimini sağlayan 
dilsiz İsmail 
Kanik’i bıçak 
zoruyla üzerindeki 
parayı gaspettikten 
sonra 19 cm. lik 
bıçakla yaşlı şahısı 
öldürmüşlerdi. 
Polis, olaydan 
kısa bir süre sonra 
yaşlı adamı öldüren 
Sedat Akman 
ile arkadaşı 
Y. S. 7 yakalayarak, 
Adliye’ye 
teslim etmişti. 
Sanıklar, 
polislerindeki 
ifadelerinde cinayeti 
şöhret için

Sedat Akman ve Y.S. adlı iki kafadar, 14 Aralık 2004 günü akşamı dilsiz 
boyacı İsmail Kanik’i evine giderken boş bir arsada parasına gaspettikten 
sonra boş bir arsaya götürerek, bıçaklayarak öldürmüşlerdi.

işlediklerini 
itiraf etmişlerdi. 
Bursa 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
devam eden 
duruşma dün 
tamamlandı.
Hakim,

Sedat Akman’ı 
ömür boyu hapis 
cezasına çarp
tırırken, Y. S.’e 
de 18 yıl hapis 
cezası verdi.
Cinayete kurban 
giden İsmail

Kanik’in kardeşi 
Timur Kanik 
Y. S. ’e verilen 
18 yıl hapis ceza
sını az bulduğunu 
belirterek, Yargı
tay’a başvuracak
larını söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın 
bugünkü yazısı elimize ulaşmaması nede 
niyle yayınlayamıyoruz. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ

Milli Egitîm’de 
kömür ihalesi

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’den 
bir soru önergesi daha

“Kurtul
Kocadere 

neden
kirleniyor?”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Kurtul 
Köyü’ne yaptığı 
ziyarette köylünün 
yaptığı şikayet 
üzerine 
Kocadere'nin 
kirlenmesi 
hakkında soru 
önergesi verdi. 
Kurtul köyü 
sınırları içerisinde 
bulunan 
Kocadere'de ciddi 
düzeyde kirlilik 
olduğunun 
gözlendiğini aktaran 
Demirel, Bölge 
halkının kirliliğin 
arıtma tesisi 
kullanılmamasından 
kaynaklanabileceği
ni öne sürdüklerini 
belirterek, 
"Kocadere suyu 
kirlilik sebebiyle 
sulamada kullanıla
mamaktadır.
Bölge palkının 
gözle görülür 
kirliliğin en kısa 
sürede sona 
erdirilmesi 
yönünde istekleri 
bulunmaktadır.
Kirliliğin orman ve 
toprak üzerinde 
yaratacağı geri 
dönülmez yıkımların 
önüne geçilmesi ve 
durumun 
değerlendirilmesi 
büyük önem 
taşımaktadır" 
dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçemizde bulunan 
İlköğretim 
Okullarının kışlık 
kömür ihalesi 
yapıldı.
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in 
başkanlığında 
Şube Müdürü 
Hüseyin Zan, 
Özel İdare Müdürü 
Ahmet Keçeci, 
Vicdan Erdemer 
ve İsmail 
Korkmaz'dan 
oluşan İhale 
komisyonu, 
yaptığı ihale ile

' İlköğretim 
Okullarına 
216 ton kömür 
alacak.
Kurt Ticaret ile 
Yıldız Ticaret'in 
katıldığı kömür 
ihalesini bir 
ton kömür bedeli 
olarak
215 bin YTL

yapıldı

Kemal Demirel, 
Çevre ve Orman 
Bakanı Osman 
Pepe ile Sağlık 
Bakanı Recep 
Akdağ'ın 
cevaplamaları için 
verdiği soru 
önergesi şöyle: 
"1- Bursa ili 
Gemlik ilçesi, 
Kurtul köyünde 
bulunan 
Kocadere'nin 
kirliliğinin sebepleri 
nelerdir?
2-Kurtul köyü 
Kocadere'nin 
çevreye 
(Orman, hava, 
toprak ve su 
kirliliği) verdiği 
zararlar konusunda 
Bakanlığınızın 
herhangi bir 
çalışması mevcut 
mudur?
3- Kurtul köyü 
halkının mağ
duriyetinin 
giderilmesi yönünde 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz?"

+ KDV veren 
Yıldız Ticaret 
kazandı.
216 ton kömür 
bedelinin KDV 
dahil 54.799 
YTL olduğu 
bildirilirken 
dağıtımların 
Bayrama kadar 
yapılacağı 
öğrenildi.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle İş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

ELEMAN ARANIYOR

İşletmemizin bürosunda çay servisi 
yapmak üzere 30 yaşını aşmamış 

bayan eleman alınacaktır.
Müracaat Tel: 513 45 79

513 41 64

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 .

abone oldunuz mu?
»^O[m ABONE OLUN

okuyun okutun
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Gemlik Minlbüsçülerve Otobüsçüler Odası'riln 6. Genel Kurulu yapıldı

Gemlik Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası'nın dün Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu’nda yapılan 6. Genel Kurulu Başkan 
Erol Aksoy, yeniden göreve getirildi. Çok az sayıda üyenin katıldığı genel 
kurulda seçimlere tek liste ile gidildi. Yönetim Kurulu ise İdris Aydın, Osman 
Çelik, Ahmet Dikoğlu, Halil Yeşilbursa, Selçuk Seç ve Ahmet Güre’den oluştu

Seyfettin bEKERSÖZ

Gemlik Minibüsçüler 
ve Otobüsçüler 
Odası'nın 6.
Genel Kurulunda 
Erol Aksoy yeniden 
başkan seçildi.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi 
Toplantı Salonu’nda 
yapılan genel 
kurula 160 üyeden 
çok azı katıldı. 
Genel Kurula, 
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Birlik Başkanı 
Arif Tak, Bursa 
Minibüsçüler ve 
Otobüsçüler Odası 
Başkanı Nusret 
Çubukçu, 
Gemlik Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, 
Gemlik Şoförler 
Odası Başkanı 
Ayhan Gündoğdu 
ile Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Mevlüt Avcı 
misafir olarak 
katıldılar.
Divan Başkanlığını 
Bursa Esnaf ve

Sanatkarlar 
Birliği Oda 
Başkanı Arif 
Tak'ın yaptığı genel 
kurulda, 
divan katipliklerine 
Osman Zümrüt, 
Osman Yılancı, 
Ümit Akyıldız ve 
Mustafa Karaoğlu 
getirildi.
Faaliyet, denetim 
ve kesin hesap 
raporlarının 
okunarak, üyeler 
tarafından 
kabulünün 
ardından odanın 
önümüzdeki 4 
yılda yapacağı 
çalışmalar okunarak 
kabul edildi.
Oda'nın kuruluş 
aşamasından 
sonra başkanlığa 
seçilen Erol Aksoy, 
yönetim olarak 
ibra edilmelerinden 
sonra yaptığı 
konuşmada kendisine 
destek veren 
üyelere teşekkür etti. 
Yapılan seçimlerde 
Erol Aksoy'un 
başkanlığında 
yönetim kuruluna 
İdris Aydın, Osman

Çelik, Ahmet 
Dikoğlu, Halil 
Yeşilbursa, 
Selçuk Seç ve 
Ahmet Güre seçildiler. 
Denetim Kuruluna ise 
Onur Ünsal, Metin 
Altınok ve Özhan 
Bayraktar seçildi.

Gemlik 
Minibüsçüler ve 

Otobüsçüler 
Odası'nın 6. 

Genel Kurulunda 
Erol Aksoy 

yeniden başkan 
seçildi.

Divan Başkanlığını Bursa । 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Birliği Oda Başkanı Arif 
Tak yaptı.
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HambiM zeylin alımlafina başladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

72 Nolu 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi 
2005-2006 zeytin 
atımlarına başladı. 
Kooperatif Başkanı 
İbrahim Aksoy, 

yaptığı açıklamada 
atımların 25 Ekim 
2005 Salı günü 
itibariyle merkezde 
başladığını bildirdi. 
Aksoy, ortaklardan 
talep gelmesi 
durumunda ise 
köylerde de zeytin 
atımlarının Bayram 

öncesine alınabile
ceğini söyledi.
Yağlık ve Elek 
altı zeytin atımlarının 
ödemelerinin 
haftalık olacağını 
söyleyen Aksoy, 
yağlık zeytinin 
1 YTL'den 
alınacağını ildirdi. 
410-460 arası 
ezmelik zeytin 
ile 350-200 arası 
kızıl zeytin ve kayısı 
zeytin atımlarının da 
yapılacağını duyuran 
Aksoy, 2005-2006 iş 
yılı zeytin alım 
kampanyasında, 
Kooperatif 
depolarına 
ortaklardan mübayaa 
edilecek zeytinlerin 
köy alım merkez-

idari binasında kapalı 
zarf usulü ile ihale 
edileceğini duyurdu.

Kooperatif depolarına Sah günü saat 11.00 
nakliye işinin de Kooperatif

Özürlü çocuklara
bayram hediyesi

Elazığlılar Demeği semiMİ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Anavatan Gençlik 
Kolları Başkanı 
Serdar Özaydın 
Özürlüler Okulu’nda 
eğitim gören 
21 çocuğu 
bayram öncesi 
giydirerek onları 
sevindirdi.
Katlı Otopark 
altındaki Yeni 
Çarşı'daki Aydın

Konfeksiyonda 
toplanan özürlü 
çocuklar ailelerinin 
yardımlarıyla 
beğendikleri 
giysileri aldılar. 
Sevinçlerini 
Kurs Müdürü 
Tamer Sivri ve 
öğretmenleriyle 
paylaşan çocukların 
yüzlerinde 
gülücükler eksik 
olmadı.

Ramazan ayı 
nedeniyle 
geçtiğimiz 
günlerde 40 
aileye erzak 
yardımında 
bulunan Serdar 
Özaydın, kız ve 
erkek özürlü 
çocuklara ayakkabı 
dahil bayram giysi
lerini alarak onların 
sevinçlerine 
ortak oldu.

Gemlik Elazığlılar 
Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
her yıl düzenli 
olarak yaptığı 
Ramazan 
yardımlarını 
sürdürüyor.
Elazığlılar Derneği, 
Ramazan 
Bayramının 
yaklaşmasıyla 
birlikte özel 
olarak hazırladıkları 

100 adet koli 
içindeki 
erzakları ihtiyaç 
sahiplerine 
dağıttılar.
Dernek üyelerinin 
geleneksel hale 
getirdikleri 
erzak dağıtımları 
fakir insanları 
bayram öncesinde 
biraz olsun 
mutlu etmeye 
yetiyor.
Dernek bünyesinde 

yapılan yardımlar 
üyelerin kendi 
belirledikleri gerçek
ten yardıma 
muhtaç kişilere 
verildiği öğrenildi. 
Gemlik Elazığlılar - 
Kültür ve 
Dayanışma Demeği 
Başkanı Vedat 
Say, dernek 
olarak muhtaç 
ailelere yapılan 
yardımların süre
ceğini söyledi.
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Bak-tat’m “Avrupa'dan Anadolu'ya 
eğitim köprüsü'1 devam ediyor

Baktat Şirketler Grubu’nun Avrupa’da başlattığı eğitime yardım kampanyasında, binlerce 
bilgisayar ev eğitim malzemeleri Anadolu’nun muhtaç ilköğretim okullarına götürülüyor.
Kadri GÜLER

Gemlik’te kurulan 
ilk modern gıda 
sanayi Bak-tat’ın 
Avrupadaki
Bak Kardeşler 
tarafından kurulan 
“Bak-Tat Eğitim 
Köprüsü Derneği” 
ile Avrupa’dan 
Anadolu’nun yoksul 
ilkokullarına destek 
kampanyası başlattı. 
Bak-Tat Avrupa 
Sorumlusu 
Mustafa Baklan, 
Avrupadaki tüm 
sivil toplum 
kuruluşlarını 
açılan Eğitime 
destek kampanyasına

davet etti.
Başlatılan 
kampanya sonucu 
yüzlerce bilgisayarın 
Anadoludaki 
ilköğretim okullarına 
ulaştırdıklarını 
söyleyen 
Mustafa Baklan, 
“Kampanyasınız 
hızla sürüyor.
Bunun için Çarşamba 
günleri saat
20. oo de Kanal D nin 
Avrupa yayınlarında 
45 dakikalık bir 
programla 
Avrupa dan
Anadolu ya Eğitim 
Köprüsü adı 
altında bir program 
yaptırıyoruz.

Avrupadan yandım 
yapacaklar 
049 621833880 
telefonla veya

Konto 500 500 5002
B/2 660/308 00 
nolu hesaba 
yardımda

bulunabilirler.”
dedi.
Bak-tat Eğitim
Köprüsü aracılığıyla

geçtiğimiz haftalarda 
Tunceli İli Pülümür 
ilçesinin köylerine 
ve Ağrı ilinin merkez 
ilköğretim okullarına 
TIR dolusu eğitim 
desteği yapıldı.
Bu yardımlar 
destek sürdükçe 
devam edeceğini 
söyleyen 
Bak-Tat Avrupa 
Sorumlusu 
Mustafa Baklan, 
“Bak-Tat olarak 
Avrupa’dan ana
vatana eğitime 
muhtaç öğrencilere 
destek olmaktan 
mutluluk duyuyoruz, 
bunu sürdüreceğiz" 
şeklinde konuştu.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN i
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

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan
Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari 

makineleriyle satılık dükkan. Önünde 115 m2 Bahçeli

SENEN
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..

Her çeşit balık ağları

i

Sakana Misina Ağları
* ip Ağ
"S Fanya

Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri

'•s Sanda! Malzemeleri 
Kürek

* Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası 

\’t üğtr mılvltr İh

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - 

Çınarcık ,Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 

arsa - Termal Girişinde 433.02 
m2 - Termal yolu Gülerce 

Villalarının altı 9880 m2 arsa - 
Umurbey’de 12 dönüm arazi 

ve Azot kavşağına
400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık 
ve Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Macîde ÖZALP

Tel:513 24 74 Fax: 51410 21

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

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

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

Erksin
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Halk otobüslerinde tembellik zammı
Büyiikşehir 
Belediyesi'nin 
ulaşımda Bukart 
uygulaması, özel halk 
otobüslerinde gizli 
zamma neden oldu. 
60 YKr ile 1.25 YTL 
arasında değişen 
ulaşım ücreti 
1.5 YTL'ye çıktı. 
Burulaş Genel Müdürü 
Ali Kaya, "Akıllı 
Bukart kullananların, 
cihazlar son tarifeye 
göre ayarlandığı için 

DÜZELTME İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİNDEN

İKN : 2005 1 142248 nolu Malzemeli Yemek Hizmet ihalesi
İhale Tarih ve saati : 14.11.2005 - 10.oo
DÜZELTİLEN MADDE
İhale ilanının ilk cümlesindeki "2005 yılı hastane dahilinde malzemeli yemek pişirme hizmet 

alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir” cümlesindeki "2005 yılı” “2006 yılı” olarak 
düzeltilmiştir.

İKN : 2005/ 153254 nolu Malzemeli Temizlik Hizmet ihalesi
İhale tarih ve saati : 16.11.2005 - 10.oo
DÜZELTİLEN MADDE
İhale ilanının 4.3.2. maddesinin (b) fıkrası “Hastane temizliğinde çalıştırılacak 65 perso 

nelden 1 kişi genel yönetici (Sağlık İdaresi Yüksek Okulu, İşletme Otelcilik Turizm Yüksek 
Okulu vb. okul mezunu ya da hastanelerde temizlik hizmetlerinin yönetilmesinde beceri 
kazanmış en az lise ve dengi okul mezunu olacaktır) 2 kişi ekip sorumlusu (En az lise ve 
dengi okul mezunu olacaktır) 6 kişi lise mezunu ve kalan 56 kişi ise en az ilkokul mezunu 
olarak çalıştırılacak olup, istekliler bu niteliklerde personel çalıştıracaklarına dair taahhüt
nameyi ihale teklif dosyalarında vereceklerdir” şeklinde değiştirilmiştir. B - 5027

fazla ödemiyor. 
Fazla bedel. Bukart 
almayanlar için tem
belliğin vergisi" dedi. 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin, 
tüm özel halk otobüs
lerinde manyetik 
bilet ya da Bukart 
kullanılmasına yönelik 
uygulaması, vatan
daşın cebine 
zamlı yansıdı.
Daha önce, şehir 
içindeki özel halk 

otobüslerinde 60 YKr 
ile 1.25 YTL arasında 
bir bedel ödeyerek 
aldığı kağıt biletle 
seyahat eden yolcular, 
yeni uygulamayla bir
likte eğer Bukart 
sahibi değiller ise aynı 
otobüslerde 1.5 YTL'ye 
seyahat etmek zorun
da kalıyor. Dolmuştan, 
BursaRay'a kadar tüm 
ulaşım sistemlerinde 
yakın zamanda fiyat 
artışı uygulanırken,

BursalIlar şimdi de 
manyetik kart kul
lanımından kay
naklanan gizli 
zamla karşı karşıya 
bırakıldı.
TEMBELLİĞİN 
VERGİSİ
Bu haksız ve 
kanunsuz zammı 
değerlendiren 
Burulaş Genel Müdür 
Ali Kaya, manyetik 
biletlere ödenen 
fiyat farkını "tembel

liğin vergisi" 
olarak nitelendirdi. 
Şu anda bir geçiş 
döneminde olduk
larının altını 
çizen Kaya, vatan
daşlara akıllı 
kartlarını temin 
etmeleri yönünde 
uzun zamandır 
duyuru yaptıklarını 
anımsattı.
Özel halk otobüs
lerinin tarifelerinin 
akıllı karta göre 
uyarlandığını 
ancak bir süre 
otobüslerde manyetik 
kart satışına da 
devam edileceğini 

anlatan Kaya, 
"Yolculuğun 
aksamaması için 
manyetik kartları 
bayrama kadar 
otobüs içinde satmayı 
sürdüreceğiz.
Manyetik kartın fiyatı 
1.5 YTL'dir. Eğer 
biz bu fiyatı kağıt 
bilet tarifesine göre 
satarsak, o zaman 
tek kart sisteminin 
hiçbir anlamı kalmaz.

Tüm çabalarımız 
boşa gider. Otobüse 
az veya çok herkes 
biniyor. Bir tane 
Bukart almaya 
üşeniyorsa, 
bırakında da 
1.5 YTL, o 
tembelliğin 
vergisi olsun" diye 
konuştu.
Tüm çabanın araç 
içinde bilet alışverişini 
ortadan kaldırarak, 
hızlı ve teknolojik 
ulaşımı sağlamak 
olduğunu ifade 
eden Kaya, bu sistem 
sayesinde otobüsleri 
çalışmalarıyla ilgili 
verilerin daha net 
alınacağını, 
master planların 
hazırlanmasında 
etken olacağını ve 
bundan sonraki 
yatırımların doğru 
planlanacağını 
belirtti. Kaya, vatan
daşlardan Bukart'ı 
kullanmalarını ve 
sistemin oturmasına 
destek olmalarını 
istedi; BHA

2006 EŞANTİYON
SEZONUNU BAŞLATTIK

* ' * - . TRKVİMLCR & MASA TAKVİMLERİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KALEMLİK& KÜLLÜKLER& ANAHTARLIKLAR VE 
HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLEAİMİZİ GÖAMEDEN KARAR VEAMEYİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE 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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SSK ve Bag-Kur 
borçlarına taksit

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve 
Hazine Müsteşarlığı, 
SSK ve Bağ-Kur prim 
borçlarına 36 ay vade 
imkanı tanıyan tasarı 
taslağını Bakanlar 
Kurulu'na gönderdi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
SSK ve Bağ-Kur prim 
borçlarının ödenmesi 
için yeni bir

YÖK’ten 28 Şubat 
af tasarısına tepki

YÖK Başkan Vekili İsa 
Eşme, REFAHYOL 
Hükümeti döneminde 
yurtdışına gönderilen 
ancak, 28 Şubat son
rasında YÖK tarafında 
eğitimleri iptal edil
erek, Türkiye’ye 
çağrılan öğretim 
görevlerine af getiren 
tasarıyı eleştirdi.
Isa Eşme yaptığı açık
lamada, hükümetin 
üniversiteleri bir yan
dan "Neden üniver
siteler ilk 500’e 
giremiyor” diye 
eleştirirken, bir yan
dan da öğretim 
üyeliğinden çıkarılmış 
kişilere kanun zoruyla 
dönmelerine imkan 
sağladığını kaydetti. 
"Bunu olumlu 
görmemiz mümkün 
değil" diyen Eşme, 
bunun bir emrivaki

yapılanmaya 
gittiklerini belirterek, 
programın af niteliği 
taşımadığını söyledi. 
SSK ve Bağ-Kur prim 
borçlarının yeniden 
yapılandırılmasını, 
düzenlediği basın 
toplantısıyla açık
layan Başesgioğlu, 
yeni tasarının getire
ceği avantajları dile 
getirdi. Başesgioğlu, 
SSK ve Bağ-Kur prim 
borçlarına 36 ay vade 

olduğunu belirtti. 
Eşme, hüküAı etten bir 
yıldır araştırma 
görevlisi kadrosu ala
madıklarını, kendiler
ine karşı cimri 
davranıldığını söyley
erek, REFAHYOL 
hükümeti döneminde 
yurt dışına gönderilen, 
ancak 28 Şubat son
rasında YÖK tarafın
dan eğitimleri iptal 
edilerek Türkiye’ye 
çağrılan öğretim 
görevlilerine af getiren 
düzenlemenin yarın 
Meclis Genel 
Kurulu’nda görüşüle
cek olmasını eleştirdi. 
"Siyasi bir sorun var 
mı bilmiyorum" diyen 
Eşme, sonuçta bu 
kişilerin yurt dışına 
gönderilmiş ve 
başarısız oldukları için 
görevden alınan kişil

imkanı tanıyan tasarı Kurulu'na gönde 
taslağının Bakanlar rildiğini belirtti.

er olduğunu kaydetti. 
Eşme, başarısız bir 
ekibin YÖK kadroları
na alınmak isten
mesinin kadro 
konusunda YÖK’e 
cimri davranıldığı bir 
dönemde çelişki 
olduğunu ifade etti. 
Hükümetin ortaöğreti
mi, politikalarıyla 
katlettiğini, aynı duru

mun yüksek öğretim 
için de gerçekleştir
ilmek istendiğini 
söyledi. Eşme, böyle 
bir düzenlemenin 
Meclis Genel 
Kurulu’ndan geçmesi 
durumunda konuyu 
YÖK Genel 
Kurulu’nun gündem
ine getireceklerini 
bildirdi.

Çalışanların yüzde
52'si kayıt dışı

Türkiye'de işsizlik 
oranı, bu yıl Temmuz 
ayı itibarıyla yüzde 9.1 
oldu. Temmuz ayında, 
bir önceki aya göre 
169 bin ilave istihdam 
yaratılmasına karşın, 
istihdam edilen 
nüfusa yeni katılım
ların etkisiyle, işsiz 
sayısı 12 bin kişi arttı. 
İşsizlik oranı bu yılın 
Ocak ayında yüzde 
11.5, Şubat ayında 
yüzde 11.7, Mart 
ayında yüzde 10.9, 
Nisan ayında yüzde 
10, Mayıs ayında 
yüzde 9.2, 
Haziran'da da yine 
yüzde 9.1 olmuştu. 
Buna göre 2005 
Haziran ayı itibarıyla 
23 milyon 58 bin kişi 
olan istihdam edilen
lerin sayısı, Temmuz 
2005'te 23 milyon 227 
bin kişiye yükseldi. 
Resmi işsiz sayısı ise 
2 milyon 305 bin kişi
den, 2 milyon 317 bin 
kişiye çıktı.
Geçen yılın 3. dönemi 
ile kıyaslandığında ise 
Temmuz’da yaratılan 
ilave istihdam 353 bin 
kişi olurken, işsiz 
sayısı ise 73 bin kişi 
azaldı.
Geçen yılın 3. döne
minde istihdam

İLAH

I i i 
I iI i

S.S. 72 SAYILI ZEYTİN 
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

2005/2006 iş yılı zeytin ahm kampanyasında, 
Kooperatifımizce ortaklardan mübayaa edilecek 
zeytinlerin Köy Alım Merkezlerinden, 
Kooperatifimiz depolarına nakliye işi 1 Kasım 
2005 Salı günü saat: 11.oo’de Kooperatifimiz 
idari binasında kapalı zarf usulü ihale edilecek
tir.

İhaleye iştirak teminatı 100.00-YTL olup, 
nakliye şartnamesi mesai saatleri dahilinde 
Kooperatimizde görülebilir.

Kooperatifimiz 2886 sayılı kanuna tabi 
olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta veya 
pazarlık suretiyle yapmakta serbestin

İlgililere ilan olunur.
S.S. 72 Sayılı Gemlik
Zeytin Tarım Satış Kooperatifi

(B-5432)

edilenlerin sayısı 22 
milyon 874 bin kişi, 
işsiz sayısı da 
2 milyon 390 bin kişi 
olmuştu.
DİE verilerine göre, 
Türkiye'de istihdam 
edilen 23 milyon 227 
bin kişinin yüzde 
52.5'i ise kayıt dışı 
çalışıyor.
Öte yandan Türkiye'de 
Temmuz itibarıyla 
toplam resmi işsiz 
sayısı, 2 milyon 317 
hin nlarak hpRanlanrtı. 
2004 yılı 3. çeyreğinde 
ise bu rakam, 2 mil 
yon 390 bin kişi idi.
Bu yılın Temmuz 
döneminde kentlerde
ki işsiz sayısı 1 mil 
yon 798 bin, kırsal 
bölgede ise 518 bin 
kişi olarak belirlendi.
Söz konusu 

dönemde, Türkiye 
genelinde işsizlik 
oranı yüzde 9.1, 
kentlerde yüzde 12.3 
ve kırsal bölgede 
yüzde 4.7 olarak 
saptandı.
Aynı dönemde, genç 
nüfusta işsizlik oranı 
Türkiye genelinde 
yüzde 17.6 olarak 
belirlenirken kentlerde 
bu oran yüzde 23, 
kırsal bölgede ise 10 
oldu.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR

istiklal Caddesi Bora Sokak No
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Eğitim ve kültürde 
tarama süreci

Türkiye-AB katılım 
müzakereleri kap
samında eğitim ve 
kültür başlığındaki 
tanıtıcı tarama toplan
tısı yarın yapılacak. 
Tarama sürecine 
ilişkin takvim, yıl 
sonuna kadar şöyle 
belirlenmişti: 
Komisyonu yet 
kilileriyle bugün bir 
araya gelecek heyette, 
Başbakanlık, Dışişleri 
Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 
Yükseköğretim 
Kurulu, Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği, 
Devlet Planlama 
Teşkilatı, Türkiye İş 
Kurumu, Gençlik ve 
Spor Genel 
Müdürlüğü, AB Eğitim 
ve Gençlik 
Programları Merkezi 
Başkanlığı (Ulusal

Ajans) ve AB 
nezdinde Türkiye 
Daimi emsilciliği'nden 
toplam 38 yetkili yer 
alacak. Eğitim ve 
kültür alanında 
mevcut yasal düzen
lemelerin, ikili ve 
çoklu işbirliği 
olanaklarının tartışıla
cağı bu sürecin yıl 
sonuna kadar devam 
etmesi planlanıyor. 
Bilim, araştırma, 
eğitim ve kültür 
başlıklarında tarama 
sonu raporunun 19 
Aralık'ta üye ülkelere 

gönderilmesi 
öngörülüyor. 
Tarama sürecine 
ilişkin takvim, yıl 
sonuna kadar 
şöyle belirlenmişti: 
20 Ekim - Bilim ve 
Araştırma, 
tanıtıcı tarama.
26 Ekim - Eğitim ve 
Kültür, tanıtıcı tarama. 
7 Kasım - Kamu alım- 
ları, tanıtıcı tarama.
8-9 Kasım - Rekabet 
politikası, tanıtıcı tara
ma. 14 Kasım - Bilim 
ve Araştırma, ayrıntılı 
tarama.16 Kasım -

Eğitim ve Kültür, 
ayrıntılı tarama.
21-22 Kasım - 
Yerleşme hakkı ve 
hizmetlerin serbest 
dolaşımı, tanıtıcı 
tarama. 25 Kasım - 
Sermayenin serbest 
dolaşımı, tanıtıcı tara
ma. 28 Kasım - Kamu 
ahmları, ayrıntılı tara
ma.1-2 Aralık - 
Rekabet politikaları, 
ayrıntılı tarama.
5-16 Aralık - Tarım, 
tanıtıcı tarama.
19-20 Aralık - 
Yerleşme hakkı ve 
hizmetlerin serbest 
dolaşımı, ayrıntılı 
tarama.19 Ar^ık - 
Bilim ve Araştırma ve 
Eğitim ve Kültür 
başlıklarında tarama 
sonu raporunun 
üye ülkelere 
gönderilmesi.
22 Aralık - Sermayenin 
serbest dolaşımı, 
ayrıntılı tarama.

Baykal’dan 
Bülent Ersoy’a 

dava
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, 
"12 Eylül döneminde 
sahne yasağımın 
kaldırılması için 
şimdi bir parti genel 
başkanı olan kişi 
benden servet 
istedi" diyerek kişilik 

haklarını ihlal ettiği 
iddiasıyla sanatçı 
Bülent Ersoy aley
hine 300 bin YTL’lik 
manevi tazminat 
davası açtı. 
Baykal'ın avukatı 
Şahin Mengü tarafın
dan açılan davanın 
dilekçesinde 
Baykal'ın 12 Eylül 
askeri müdahalesi 
sonrasında siyasal 
yaşamdan 5 yıl 
süreyle yasaklandığı 
ve bu sürede geçimi

ni sağlayabilmek için 
avukatlık yaptığı 
belirtildi.
Dilekçede, cinsiyet 
değiştirdiği için 
askeri yönetim döne
minde sahne yasağı 
konulan Ersoy’un 
Baykal'ı arayarak 
mağdur olduğu 
gerekçesiyle yol 
göstermesi talebinde 
bulunduğu ifade edil
erek, "Baykal da ken
disine hukuki yollan 
denemesini salık ver
miştir. Ersoy, bunun 
garantisi olup 
olmadığını sorunca 
Baykal, bunun 
garantisini kimsenin 
veremeyeceğini 
söylemiş ve telefon 
konuşması sona 
ermiştir" denildi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

Buderus

(JSIŞANJ)
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ

YETKİLİ BAYİİ

DOGALGAZ
KOMBİ
KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA 
HAVALANDIRMA 
SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOGALGAZ
BİZİM İŞİMİZ

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
Şb: İstiklal Cad. Baytaş Körfez Sitesi 
Blok 2 No:42 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 85 57 Fax: 514 85 58

fer



26 Ekim 2005 Çarşamba
EKONOMİ - SPOR

Yoksulluk sınırı 1.598 YTL
Türk-iş'e göre Ekim 
2005 itibariyle açlık 
sının geçtiğimiz aya 
göre yaklaşık bir lira 
gerileyerek
525.71 YTL, yoksulluk 
sının ise bin
597.90 YTL oldu.
Türk-İş tarafından 
her ay düzenli olarak 
yapılan "Açlık ve 
Yoksulluk Sının" 
araştırması Ekim ayı 
sonuçlan açıklandı. 
Buna göre, Ankara'da 
yaşayan dört kişilik bir 
ailenin gıda için yap
ması gereken asgari 
harcama tutarı bir 
önceki aya göre yüzde 
0.17 oranında geriledi. 
Bu gerilemede önemli 
bir neden, tavuk ve 
yumurta fiyatında kuş 
gribi nedeniyle azalan 
talep ve fiyat düşüşü 
olarak tespit edildi. 
Araştırmada 2005 
yılının ilk 10 aylık 
dönemi itibariyle gıda 
harcaması tutarındaki 
artış yüzde 2.29 olarak 
belirlendi. 2005 yılı 
enflasyon hedefinin 
gerçekleştirilmesinin 
gıda fiyatlarındaki 
değişime olumlu katkı 
verdiğini ortaya koyan 
araştırmada ayrıca, 
gıda harcaması 
tutarında son 12 ay

itibariyle artış yüzde 
7.25, yıllık ortalama 
artış ise yüzde 9.87 
olarak kaydedildi. 
Türk-İş araştırmasın
da, gıda harcaması 
çalışmasına temel 
alınan beslenme 
kalıbında yer alan 
ürünlerin fiyatlarında 
Ekim 2005 itibariyle 
gözlenen değişim 
şöyle: 
Süt, yoğurt, peynir 
gibi temel gıda mad
delerinin bulunduğu 
grupta; bazı pastörize 
süt markalarında 
indirim tespit edildi, 
ancak genel olarak 
fiyat değişikliği söz 
konusu olmadı.
Yoğurt fiyatı 
geçtiğimiz ay ile 
aynı kalmış, bazı 
beyaz peynir ürün
lerinde çok düşük de 
olsa fiyat artışı biçi
minde ayarlama 
yapıldı. Et, tavuk, 
balık, sakatat, bakliyat 
gibi ürünlerin bulun
duğu grupta; tavuk 
fiyatında önemli 

ölçüde gerileme söz 
konusu oldu. Ağustos 
ayında 4.40 lira olan 
tavuğun kilogram 
fiyatı bu ay 2.45 liraya 
geriledi. Benzeri 
şekilde 0.13 lira olan

yumurtanın tanesi 
0.10 liradan 
satılmaya başlandı. 
Ekim ayında etin fiyatı 
aynı kaldı, balık ise 
mevsiminin başlaması 
ve bollaşmasıyla 
mutfağı rahatlattı. 
Sakatat ile bakliyat 
ürünlerinin fiyatı bu ay 
yine değişmedi. 
Meyve-sebze bu ay 
pazarlarda çeşit ve 
miktar olarak artış 
gösterdi fakat fiyatı 
geçtiğimiz aya göre 
genelde aynı kaldı. 
Patates, havuç, yeşil 
biber, fasulye, patlı

can, elma, üzüm, 
armut, nar gibi bazı 
ürünler ucuzladı. Geçti 
ğimiz ay ortalama 
sebze kilogram fiyatı 
1.24 lira olarak hesa
planırken, bu ay 1.23 
lira olarak belirlendi. 
Ekmek, makarna, pir
inç, un gibi ürünlerin

bulunduğu grupta bir 
fiyat değişikliği söz 
konusu olmadı. 
Son grup içinde yer 
alan gıda mad
delerinden; tereyağı, 
zeytinyağı, margarin 
fiyatı geçtiğimiz aya 
göre aynı kaldı, bazı 
ayçiçekyağı markala 
rında indirim tespit 
edildi. Siyah zeytin fi 
yatı aynı kalırken, yeşil 
zeytin fiyatında artış 
oldu. Şeker, bal, reçel, 
baharat, karabiber, 
kimyon, nane, tuz, 
ıhlamurun fiyatı 
değişmedi, bazı mar
ketlerde bazı çay 
markalarının fiyatı 
arttı. Ekim 2005 
itibariyle açlık sınırı 
geçtiğimiz aya göre 
yaklaşık bir lira ger
ileyerek 525.71 YTL, 
yoksulluk sınırı ise 
1.597.90 YTL olarak 
hesaplandı.

HSBC faiz oranlarınıindirdi
HSBC Bank, YTL 
cinsinden konut ve 
taşıt kredisi faiz oran- 
larında indirime gitti. 
HSBC Bank'tan 
yapılan açıklamaya 
göre, bugünden 
geçerli olmak 
üzere 3-24 ay vadede 
yüzde 1.45 olan konut

kredisi faiz oranı 
yüzde 1.29'a, 25-240 
ay vadede yüzde 1.35 
olan faiz oranı da 
yüzde 1.24'e 
çekildi.
Banka, 3-36 ay vad
ede 1.50, 37-60 ay 
vadede 1.44 olan taşıt 
kredisi faiz oranını da

3-60 ay vadede 
yüzde 1.39'a 
düşürdü.
3-60 ay vadede 
kasko indirimli 
taşıt kredisifaiz 
oranı ise yüzde 
1.34 olarak 
belirlendi.

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 491 31 30
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BURSA HAKİMİYET 
KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR

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

ı
İ
I 
I iI İ
I a 1

Barbarosca
Barbaros BALMUMCl

Gülenler ve somurtanlar
Bu hafta oynayan dört büyüklerin ikisi 

gülen ise, ikisi ise somurtkan taraf.
Gülen tarafların başında zaman için az 

gülen Beşiktaş geliyor.Bu hafta oynadığı 
maçı zorda olsa kazanmasını bildi. Teknik 
direktörü istifa eden, taraftarları ile arası 
açılan yönetimi zor durumda bulunan bazı 
yıldızları sakat olan Beşiktaş Konya deplas
manına gülerek çıktı.

Beşiktaş’a üç puanı Mısırlı Ahmed 
Haşan kazandırdı.

Beşiktaş bu güne kadar hiç yenilmediği 
Konya’dan başı dik olarak ayrıldı.

Beşiktaş takımında göze çarpan çabada;
Mustafa Doğan, 
ve her zaman 
Kleberson’du.

Beşiktaş bu 
Yüzü gülen i

Koray golü Ahmet Haşan 
aynı istikrarı gösteren

galibiyetle moral buldu, 
ikinci takım ise; puan

cetvelinde Galatasaray ile başa baş gelen 
Fenerbahçe. Aynı gole , aynı averaja ve 
aynı puana sahip bir takım,

Bu hafta Malatya maçından istediği sko
rla İstanbul’a geldi. Yüzleri gülüyordu. 
Fenerbahçe Schalke 04 yorgunu, Malatya 
maçı ise puan cetvelinin en sonunda 
buradan kurtulmak ister durumundaydı, 
buna mecburdu.

Günün en iyisi olan Mehmet YozgatlI ve 
Turgay Şanlı idi.

Fenerbahçe, Malatya’yı farklı yenip lider
liğe ortak oldu.

İleride oynanacak maçlarada kimin daha 
büyük olduğunu gösterecek.

Bakalım ileride neler göreceğiz?
Üzülen takımların başında Trabzon geli 

yor.Kendi sahasında Erciyesspor’la ve ne 
yazık ki istediği galibiyeti yakalayamadı.

Len’in, Mehmet 
kaçırdığı golleri 
gördüğünde nasıl

Yılmaz’ın, Yattara’nın
Trabzon Hocası 

dövündüğünü tele-
vizyonda izledik.

Trabzon’da sadece beraberlike üzülmedi 
yönetici Murat Bozoğlu istifa etti. Tabi kong 
re baskısıda arttı.

Takım kaptanı, Fatih Tekke Szymkovvak 
ve daha evvelli günlerde 10 ay ceza alan 
Gökdeniz yoktu.

Galatasaray oynadığı maçı maalesef 
berabere bitirdib

Bu şekilde Galatasaray çok değerli 2 
puanı bırakıp Fenerbahçe’yi yanına 
yakıştırdı.

Dürkü yazımda Galatasaray maçına 
değinmiştim. Lig’in son sıralarında olan 
Denizli’ye 1 puanı bıraktı.

Denizli’nin puan cetvelindeki yeri: 
17.sıra puanı:7

Son sıralarda Diyarbakır, Denizli ve 
Malatayaspor geliyor.

Sporda pşin konuşmak yersiz olur. Daha 
çok maçlar var neyin ne olacağı ileriki gün
ler gösterecek.

1996 Model Ford Escort CLX 1.6 
Metalik Gri - Hidrolik Direksiyon - 
Çelik Jant - Ön camlar otomatik 

0.535. 378 18 00
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Pastırma yapma 
yöntemleri

Hamilelere öğütler
Pastırma yapmanın 
tam zamanıdır 
"Oruç, oruç nedir 
bu haber kardeşim" 
diye isyan edecekler 
olacaktır hiç şüphe
siz. Ama pastırma 
yazı ile Ramazan 
ayı çakışınca male- 
sef elimizden gelen 
bir şey kalmadı.
Pastırma ne zaman, 
nasıl yapılır? Nasıl 
kesilmeli?
Pastırma yazı 
denilen dönem, Ekim 
ayının son haftasıyla 
Kasım ayının sonuna 
kadar sürer. En 
lezzetli pastırma ve 
sucuk, bu dönemde 
yapılır. Gündüz 
Erciyes'in rüzgarıyla 
açık havada kurutu
lan pastırma ve 
sucuklar, gece hava 
sıcaklığının sıfır 
dereceye kadar 
düşmesi sonucu 
olgunlaşarak 
lezzetlenir.
Yapımı
Kesilen etler, din
lendirilip uygun

olarak söküldükten 
sonra tuzlanıp 
baskıya alınır.
Yıkanıp ikinci 
baskıya konup kuru
tulduktan sonra 
çemen içerisine 
yatırılıp bir süre bek
letilir. Üzeri çemenle 
sıvanıp bir süre daha 
kurutulduktan sonra 
piyasaya sunulur.
Lezzeti doğraması 
Pastırma ne kadar iyi 
yapılırsa yapılsın, iyi 
doğranmazsa ağızda 
kolayca çiğnenmez.
Kayseri pastırması 
mutlaka bıçak ile 
doğranmalıdır.
Makinada doğranan 

pastırma, yandığı 
için lezzetini 
kaybeder.
Pastırma çeşitleri 
Pastırma çeşitleri 
arasında, en kıymetli 
ve lezzetlisi 
kuşgömü, sırt ve 
antrkot cinsi 
olanı. Büyükbaş hay
vanın sırt bölgesin
den elde edilen etler
den yapılan bu grup 
pastırmalar birinci 
kalite, eğrice, dilme, 
şekerpare adı 
verilen türler ikinci 
kalite ve sıra 
pastırması da 
üçüncü kalite olarak 
adlandırılıyor.

Anne adayları, doktor 
Özgür leylek, 
karnınızdaki 
bebeğinizin ve sizin 
sağlığınız için 
hamileliğiniz boyun
ca aşağıdaki konuları 
dikkate almanızı 
öneriyor.
Bunları uygulayın: 
1. Zorunlu haller 
dışında X-ışınların- 
dan sakının 
2. Asla sigara ve 
alkol kullanmayın 
3. Dengeli beslen
meyi ihmal etmeyin 
4. Demir ilacınızı 
almayı ihmal etmeyin 
5. Gün içinde kısa 
kısa dinlenin
6. Yoğun ve ağır fizik 
aktivite gerektiren 
sporlardan kaçının
7. Yolculuklara çık
madan önce dok
torunuzla görüşün 
8. Doktorunuza 
danışmadan hiçbir 
ilacı kullanmayın 
9. Ağır eşyaları 
kaldırmaktan, itekle
mekten, çekmekten 
kaçının
10. Topuklu 
ayakkabılar her 
zaman risklidir, 
giymeyin
11. Rahat giysileri 
tercih edin

12. Takılardan 
mümkün olduğunca 
uzak kalın
13. Dişlerinize dikkat 
edin, problemler için 
geç kalmadan önlem 
alın
14. Aşılarınızı dok
torunuzla birlikte 
programlayın
15. İlk 2,5 ay ve son 1 
ay içinde cinsel 
ilişkiden kaçının 
16. Uzun süreli ve 
çok sıcak banyolar
dan kaçının
17. Bol sıvı (özellikle 
su) alın
18. Lifli besinleri ter
cih edin
19. Akşamları genel
likle hafif beslenem- 
eye özen gösterin 
20. Gebeliğiniz 
boyunca ortalama 12 
kg. kilo almalısınız 
21. Göğüs bakımınıza 
özen gösterin
22. Çok sıkı olmayan, 
pamuklu iç çamaşır
ları kullanın
23. Çatlak oluşu
munu önlemek adına 
doktorunuza da 
danışarak gerekli 
önlemleri alın 
Aşağıdaki durumlar 
ortaya çıkarsa hemen 
doktorunuza ulaşın: 
1. Vajinal kanama;

erken gebelik 
dönemlerinde düşük 
tehdidini, ileri gebelik 
dönemlerinde ise 
genellikle plasenta 
anomalilerini ya da 
erken doğum tehdidi 
gibi önemli problem
leri işaret edebilir.
2. Karında ve kasık
larda devam eden 
sürekli ya da periyo
dik ağrı ya da 
sancıların varlığı
3. Karnınızdaki 
bebeğin hareket
lerinin azalması ya 
da artması önemli 
olabilir.
4. Yüksek ateş, 
titreme, şiddetli kus
malar, şiddetli baş 
ağrıları, idrar 
şikayeleri, el ve ayak 
larda şişmeler ya da 
görme arazları bir 
çok önemli hastalığı! 
habercisi olabilir.

Patlıcan Sufle 
Malzemeler (2 kişilik) 
1 çorba kaşığı mar
garin
2 çorba kaşığı un 
1/2 su bardağı ılık süt 
1 çorba kaşığı rende
lenmiş kaşarpeyniri 
2 yumurta 
2 adet közlenmiş, 
ayıklanmış patlıcan

Açılı Kavurma 
Malzemeler (2 Kişilik) 
12 gr un (1,5 çorba 
kaşığı)
1 adet dolmalık biber
1 adet soğan
1 adet kereviz 
Defne yaprağı 
Tuz, acı pul biber 
300 gr kuşbaşı et 
250 mİ et suyu 
(1 su bardağı)
1 kase haşlanmış 
pirinç
1 adet kıyılmış 
taze soğan 
Kıyılmış maydonoz

Tuz, karabiber 
50 gr beyazpeynir 
Yapılışı 
Margarinle unu kavu
run. Sütü yedirerek 
ekleyin, koyulaşınca 
ateşten alın. Sufle 
kaplarına fırça ile mar
garin sürün ve rende
lenmiş peynir serpin. 
Yumurtaların sarılarını 
beyazlarından ayırın, 
yumurta sarılarının 
birazını, üzerine 
sürmek için ayırın. 
Közlenmiş patlıcan,

Yapılışı
Unu margarin ile 
koyu bir karamel 
rengi alana kadar 
kavurun. Kuru soğan, 
kereviz ve dolmalık 
biberi küp şeklinde 
doğrayıp 
kavrulmuş una 
ekleyin ve kavurmaya 
devam edin.
Bu arada ayrı bir tava
da kuşbaşı eti iyice 
kavurun. Sebzeler 
iyice yumuşayınca 
defne yaprağı, tuz ve 
acı pul biber ekleyin. 

karabiber, 
tuz, yumur
ta sarısı ve 
eyazpeyniri 
sütlü 
karışıma 
yedirin. 
Yumurta 
beyazlarını 
bir tutam 
tuz ile iyice 
çırparak 
kar haline getirin. Çok 
fazla karıştırmadan 
patlıcanlı harca katın. 
Hazırladığınız sufle

Kavrulan 
etleri de et 
suyu ile 
birlikte 
tencereye 
alın. Birlikte 
bir taşım 
piştikten 
sonra çukur 
tabaklara 
bölüştürün. 
Üzerine 
haşlanmış 
pirinç 
serpin.
Pirinçlerin üzerine de maydonoz koyup 
kıyılmış yeşil soğan ve servis yapın.

ŞİİR KÖŞESİ D.Aij baydar

kaplarına bölüştürün. 
Üzerine yumurta sür
erek önceden 220 
derece ısıtılmış fırında 
15 dakika pişirin.

BANANE
Geçti civan ömrüm, çektiğim yeter 
Bayram olmuş, seyran olmuş bahane 
Benim yaşantımdan sefalet tütür 
Bayram olmuş, seyran olmuş bahane

Ne bir evrim, ne de kat üstüne kat 
Ni bir revran sürdüm ne de saltanat
Ne kayığım, ne sandahk, ne de yat 
Bayram olmuş, seyran olmuş banane

Sana nasip olmuş çifte saraylar
Bol viskiler, pirzola ve havyarlar 
Benim ise sofsoframda yok hıyar 
Bayram olmuş, seyran olmuş neyime

Şendeki cesaret bende ne arar
Sende vurgun, hortum, dolar var 
Bende zulüm, bende feryat, ahu zar 
Bayram olmuş, seyran olmuş banane.

Sende inci, mercan takılar
Dolu gelir, boş götürür sakiler
Bende yok lavanta, güzel kokular 
Bayram olmuş, seyran olmuş banane.
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Elektronik cihazlar
sağlımızı teMI ediyor

Doğal bitkiler 
şifa kaynağı

Yaşamın her alanın
da kullanılan elek
tronik, elektriksel 
sistemlerin ve alet
lerin yaydığı elektro
manyetik (EM) 
ışınımların insan 
sağlığı üzerinde 
zararlı etkileri 
olduğu bildirildi.
Kocaeli Üniversitesi 
Mühendislik 
Fakültesi Elektronik 
ve Haberleşme 
Bölümü 
Telekomünikasyon 
Anabilim Dalı

, Başkanı Prof. Dr. 
Haşan Dinçer, EM 
ışınım etkisinde 
kalan canlıların, bu 
enerjiyi vücutlarında 
soğurduklarını 
belirterek, şu bil
gilere yer verdi: "Bu 
ışınım, doku 

hücrelerinin 
kimyasal yapısını da 
bozmakta, hücrel
erdeki büyük 
moleküllerin zarar 
görmesine, hücre 
zarlarının birbirine 
yapışmasına, hücre 
iyon dengesinin 
bozulmasına, sinir 
sisteminin etkilen
mesine, beyinin 
elektriksel işaretinin 
değişmesine, ayrıca, 
uykusuzluk, baş 
ağrısı ve dönmesine 
neden olabilir. EM 
ışınımın soğurul- 
masının, hafıza 
kaybı, sinir ve 
dolaşım sistemi 
bozuklukları, 
bağışıklık sisteminin 
zayıflaması gibi 
hasarlara yol açtığı 
iddia edilmektedir." 

Nezleden romatiz
maya, kansızlıktan 
cinsel hastalıklara 
göğüs geren şifalı 
bitkilere halk büyük 
rağbet gösteriyor. 
Havaların soğumaya 
başlaması da, şifalı 
bitkilere olan talebi 
daha da artırıyor. 
Kayseri'de baba 
mesleği olan 
baharatçılık işini 
yürüten İbrahim 
Özselamloğlu, 
dükkanında yaklaşık 
150 çeşit baharatın 
bulunduğunu ve 
satışlardan memnun 
olduğunu belirtti. 
"Şifalı bitkiler, her 
derde deva” diyen 
Özselamoğlu, vatan
daşların bazı hastalık
lara tedaviyi ilaçlar 
yerine, doğal otlardan 
aradığını söyledi. 
Özselamoğlu, "Özel
likle havaların soğu
masıyla birlikte 
kuşburnu, ıhlamur 
gibi bitkilerin satışları 
oldukça arttı.
Ihlamurun gribe, 
üzümün kansızlığa, 
kekiğin bronşit ve 
astıma iyi geldiğini 
artık herkes biliyor. İş 
temposundan dolayı

kendini bedensel 
olarak yorgun 
hissedenler, bol bol 
taze hurma yiyerek 
eski enerjilerine ve 
güçlerine kavuşabilir
ler. Kansızlık çekenler 
bol bol kuru üzüm 
yemeli. Bunun gibi bir 
çok hastalığa bir çok 
bitki önerebiliriz. Her 
hastalığa iyi gelen 
bitki mevcut. Önemli 
oıan hangi hastaııga 
hangi bitkinin iyi 
geldiğini bilmek.
Biz bu konuda 
vatandaşlara elimiz
den gelen yardımı 
gösteriyoruz. Şifalı 
bitkilere olan talep ve 
satışları bizi memnun 
ediyor" diye konuştu.

Balılı yemek 
teyııe iyi geliyor

Yapılan bir araştır
ma haftada en az bir 
kez balık yemenin 
beyne iyi geldiğini 
ve yaşlanmaya bağlı 
zihinsel 
faaliyetlerdeki 
duşuşu en az uç- 
dört yıl yavaşlat
tığını ortaya koydu. 
Bir araştırmaya 
göre, balık 
ağırlıklı diyet 
uygulayanlar 
yaşlılıkta daha 
keskin bir zekaya 
sahip oluyor.

Daha önce yapılan 
bazı araştırmalar da 
balık yiyen insan
ların Alzheimer 
hastalığına yakalan
ma ve kalp krizi 
geçirme risklerinin 
azaldığını göster
mişti. Bu araştır
malar, somon ve 
tuna gibi omega-3 
yağ asidi açısından 
zengin olan balık
ların bütün kalp 
hastalıklarını önleyi
ci bir etki yaptığını 
da ortaya koymuştu

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm 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.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 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
26 Ekim 2005 ÇARŞAMBA 

ÖZER ECZANESİ 
A.Dural Meydanı

KSrfez
YF.RF.L SURELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2271 

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 Fas : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basını Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bininin ((ünleri ve Pazar «ünleri vavınlanınaz)
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Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KAMPRNYfl
RRMRZANAVIBOYUNCRAKARVAKinR%2İNDİIIİN
Süper Benzin ^1 2.56 YTL.
Kurşunsuz Benzin 2.58 YTL 1

(95 Oktan)
Motorin ^<0 2.06 YTL '

NOT: Kampanyamız ev ve i$ yerleri j 

motorin servisinde de geçerlidir. j
MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii ■ GEMLİK ’ TEL: (0.224)31310 79 
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri,-P.0. İstasyon -KUMLA TEL: (0.224)538 03 86 , 
İSTASYON 2 : Liman İçi T - GEMLİK TEL: (0.224) 513 66 72



12
Veliler okulun kütüphane, işlik gibi imkanlarından yararlanabilecekler, sınıflarda,dersleri izleyebilecekler.

Öğrenciler sözleşmeli oluyor
Okullar, öğrenci ve velilerle sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Tarafların hak ve sorumluluklarını güvence altına alan sözleşme, 
"okul ve ev arasında sıkı bağlar kurarak, velilerin eğitim sistemine daha fazla katılımının sağlanmasını" ve "okullarda demokrasi 
kültürünün oluşmasını" amaçlıyor. Milli Eğitim Bakam Hüseyin Çelik, konuya ilişkin genelgeyi yayınladı. Haberi sayfa 7’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE

Mte yeni değişiklikler
Emniyet Genel Müdürlüğü, yasalarda 
yapılan değişiklikler, AB'ye uyum ve 
çeşitli aksaklıkları gidermek amacıyla 
Trafik Yönetmeliği’ni değiştiriyor. Yeni 
yönetmelikle, araçları çalınan vatan
daşların mağdur olması önlenecek. 7’de

27 Ekim 2005 Perşembe 25 YKr. (250.000 TL.)

27 EKİM 2005 PERŞEMBE
İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05.54 0I.20 12.55 15.47 18.17 19.36

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından başlatılan uygulama yapıldı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kermes
Sevgili dostum ve büyüğüm Süleyman 

Apak bir süredir hasta.
Süleyman Amca’yı birçoğunuz çok eski 

model kırmızı kamyonundan tanırsınız.
Hasta yatağından her gün Gemlik Körfez’i 

okumayı sürdürüyor.
Telefonda Gemlik ile ilgili sorunları sorup, 

kendine göre çözümler de sunuyor.
Dün, kendini evinde ziyarete gittim.
Bana gazeteci olarak kullanabilmem için 

rahmetli Adnan Menderes ile ilgili 1955 yılın
daki anılarını anlattı.

Bir gün bunları okurlarımla paylaşa
cağım.

Kendisine acil şifalar diliyorum...
Süleyman Apak’ı ziyarete giderken 

Belediye Sergi Salonu’ndaki 11 Eylül 
İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği tarafından 
açılan kermese uğradım.

11 Eylül İlköğretim Okulu’na yardım için 
veliler, her yıl baklava açıp, tepsi tepsi ev 
baklavalarını satışa sunuyorlar.

Bu yıl, okul bitişiğinde bulunan bir arsayı 
satın almak için bu kermes düzenlenmiş.

Geçtiğimiz yıllarda, ev baklavalarını alan
lar çok memnun kaldılar.

Koca bir tepsi baklava 20 YTL.
Sanırım bugün bu baklavalar biter.
Bayram baklavanızı yardım amaçlı almak 

isterseniz, bu kermese destek verin.
Velilileri de buradan kutluyorum.
Yaklaşık bin 700 öğrencisi bulunan 

Gemlik’in en kalabalık okulu, alınacak arsa 
ile bir parça rahata kavuşacak.

Bu da eğitime bir çeşit destektir.
11 Eyül İlköğretim Okulu desteklerinizi 

bekliyor.

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı 
tarafından başlatılan köylere destek uygulamasında, Hamidiye 
Köyü’nde Atatürk Büstü onarıldı, Köy Okuma Odası açılışı yapıldı, 
öğrencilere kırtasiye yardımı ve 20 aileye erzak yardımı yapıldı, 
yaşlı bayanlar göz muayenesinden, öğrenciler diş kontrollerinden 
geçirildi ve köyde bulunan küçük, büyük ve binek hayvanları kont 
rol edildi. Destek uygulamalarının önümüzdeki günlerde devam 
edeceği açıklandı. Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Yüksek gerilim can aldı
Çok katlı bir binanın 
terasında boya işi 
yaparken yüksek 
gerilim hattına temas 
eden boyacı 
hayatını kaybetti. 
Yüksek gerilim hattı
na temas ederek 
akıma kapılan Hanefi 
Demir isimli şahıs 
kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti. 
Emniyet

Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre olay, 
Bursa'da önceki gün 
saat 16.00 sıralarında 
Çınarönü Mahallesi, 
Çınarönü Caddesi'n 
de meydana geldi. 35 
yaşındaki Hanefi 
Demir, bir binanın 
terasında boya işi 
yapıyordu. Binanın 
yanından geçen yük
sek gerilim hattına

temas eden talihsiz 
adam akıma kapıldı. 
Durumu fark eden 
çevredeki vatan
daşların müdahale
siyle kurtarılan ve 
olay yerine çağrılan 
112 Acil Yardım eki 
bince Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Hanefi 
Demir, doktorların 
tüm çabalarına karşın

kurtarılamadı. Olayın 
ardından incelemeler 
de bulunan Cumhuri 
yet Savcısı'nın talima 
tıyla cesedi Yüksek 
İhtisas Hastanesi'nin 
morguna kaldırılan 
Hanefi Demir'in ölü 
mü büyük üzüntüye 
neden oldu. Polis 
olayla ilgili geniş 
çaplı soruşturmasını 
sürdürüyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Şu afiş konusu..
Dün, Kadri Güler’in yazısını okuyunca 

şaşırdım.
Belediye Başkanı’nın afiş, pankart, billboard- 

lara ilişkin tutumundaki çifte standart mantığı.
Ben de geçmiş dönemlerde yasak olduğunu 

biliyordum.
Son dönemlerde bazı özel kuruluşların 

pankart ve afişlerini görünce yasağın artık kalk
tığını düşündüm.

Hala da öyle olduğunu düşünüyorum.
Adında adalet olan bir partinin (gerçi ad ve 

amblem Fas’tan araklama da olsa) Gemlik’teki 
yerel yöneticisinin eşitlik ilkesinden sapacağını 
hiç sanmıyorum.

Sanmak istemiyorum.
Olumlu olmak istiyorum.
Çünkü bizim başkan Gemlik Halkı'nın 

başkanı..
Gemlik’teki esnafın, zanaatkarın, çiftçinin 

başkanı.
İstemez mi Gemlik’in kalkınmasını..
Onun partisinin ikinci adı da kalkınma değil 

mi?
Onlar ısrarla AK da deseler partilerinin adı: Al 

Adala va Tanmiya yani Arapça Adalet ve 
Kalkınma Partisi..

Bu da nereden çıktı..
Çıkıyor ya..
Güneşi balçıkla sıvayamıyorsun.
Gerçekler saklanamıyor.
Gün geliyor acı bir tokat gibi yüzlere çarpıyor. 
Evet;
Al Adala ve Tanmiya Partisi Fas ‘ta faaliyet 

gösteriyor.
Haaa ampulü de alıntı..
Fas'tan Al Adala ve Tanmiya Partisi’nden.
Nelerle uğraşıyoruz.
Ülkenin bunca sorunu dururken.
Afişmiş..
Pankartmış..
Ampulmüş..
Almış..
Almamış..
Adala’ymış..
Tanmiya’ymış.
Koca koca adamların küçük küçük hesaplarıy

la..
Güya geleceğe dönük yatırımlarıyla..
Baksanıza koskoca başbakan bile ne diyor, 

nasıl konuşuyor ?
Konuşma yapısı ve yöntemi kendi öz kimliğini 

öne çıkarıyor.
YÖK’ün, kerameti kendinden menkul 

müsteşarıyla ilgili,intihalden (*) 
“PROFESÖRLÜĞÜNÜN İADESİ” kararını 
eleştirirken.

“Benim müsteşarımın onların kurumlanna 
ihtiyacı yok.

Adeta bir intikam hırsıyla, benim 
müsteşarımın okullarda görev yapmayacağına 
dair aldığınız karar, beni bağlamaz. Bunu böyle 
bilin. Benim müsteşarım, kendine inandığım, 
güvendiğim, dört dörtlük, bilgisinden istifade 
ettiğim bir vatan evladıdır. Bundan sonra da aynı 
göreve devam edecektir."

Ülke yönetimine talip olanların alt yapısının 
düzgün olması, toplumsal kurumlara eşit uzaklık
ta durması, onların bilimsel duruşlanna saygı 
göstermesi gerekir.

Ne yazık ki seçim sisteminin sunduğu nimet
ten yararlanarak iktidara gelenlerin “ihtirası” 
aklın önüne geçiyor.

Hazımsızlıktan kaynaklanan sorunlar sindirim 
sisteminde ciddi defektler oluşturuyor.

Dua edelim ki mide dirensin de patlamasın.
(*) İntihal : Aşırma.

Uzanacak yardım)
elini bekliyorlar

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ramazan günlerinin 
sonuna geldiğimiz 
şu günlerde 
bayrama umutla 
bakamayan 
insanların 
görüntüleri 
yürekleri dağlıyor. 
Virane bir evde 
40 YTL kira vererek 
yaşamaya çalışan 
5 kişilik aile 
hayırseverlerden 
yardım bekliyor. 
İş bulamayan 
Recep Uyar(36) 
ile eşi Sevgi Uyar 
(34) başlarında 
bulunan anneleri 
Firdevs Um ut'la 
(72) birlikte ne 
yapacaklarını 
bilemezken iki 
çocukları Ahmet ve 
Muhammet'i okula 
gönderemedikleri 
için üzülüyorlar. 
Kaymakamlığa 
müracaat ederek, 
Sosyal Yardımlaşma 
Vakfı'nın 
yardımlarından 
yararlanmak 
istediklerini 
söyleyen Recep 
Uyar, iş bulabildiği 

I taktirde ailesine
bakabileceğini 
ifade ediyor. 
Muhammet'in 
Belediye'nin 
dağıttığı sıcak 
yemekten alabilmek 
için gittiğini 
söyleyen anne 
Sevgi Uyar, 
çocuklarının 
okuyamamaları 
yüzünden serseri 
olmalarından 
korktuğunu 
dile getirerek,

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle iş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

"Onların 
okumalarını 
istiyorum" 
diyebiliyor. 
Komşularının 
yaptığı 
yardımlarla 
zor şartlar 

altında yaşam 
mücadelesi 
veren Uyar 
ailesi, kendi 
lerine uzanacak 
hayırsever el 
bekliyorlar.

ELEMAN ARANIYOR

İşletmemizin bürosunda çay servisi 
yapmak üzere 30 yaşını aşmamış 

bayan eleman alınacaktır.
Müracaat Tel: 513 45 79

513 41 64
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Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı tarafından başlatılan köylere destek 
uygulamasında, Hamidiye Köyü’nde Atatürk Büstü onarıldı, Köy OKuma Odası açılışı yapıldı, öğren
cilere kırtasiye yardımı ve 20 aileye erzak yardımı yapıldı, yaşlı bayanlar göz muayenesinden, öğren
ciler diş kontrollerinden geçirildi ve köyde bulunan küçük, büyük ve binek hayvanları kontrol edildi.
Seyfettin SEKERSÖZ CD seti hediye etti.

Gemlik Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkez 
Komutanlığının 
başlattığı köylere 
destek uygulaması 
Hamidiye 
Köyü’nde yapıldı. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
As Vet. Okl. ve Eğt. 
Mrk. Ve Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit'in de 
katıldığı uygulamalar
da, Köy Meydanı’nda 
bulunan Atatürk 
Büstü onarılarak, 
açıldı 
Hamidiye Köyü 
Muhtarı Ayhan 
Gündoğdu ile 
köylülerin büyük 
ilgisini çeken 
uygulamalarda 
köy okuma odasının 
açılışı yapıldı.
Kaymakam Baygül, 
köy okuma odasına 
bir adet VCD hediye 
ederken, Garnizon 
Komutanı Şenyiğit

Hamidiye Köyü’ndeki 
öğrencilere kırtasiye 
yardımlarının da 
yapıldığı uygulamada, 
ayrıca öğrencilerin 
diş bakımları yapıldı. 
Köy Sağlık 
Odası’na gelen 
köylü kadınların göz 
muayenelerini de 
yapan askeri 
doktorlar, gözlerinden 
rahatsızlığı olan 
yaşlı kadınların 
gözlerine ilaç 
damlattılar.
Köyde bulunan 
20 aileye ramazan 
erzağı dağıtan 
Veteriner Okulu 
yetkilileri köy 
meydanında 
toplanan köylülere 
gıda hijyeni 
hakkında bilgiler 
verdiler.
HAYVANLARA 
BAKILDI
Hamidiye Köyü’nde 
başlatılan destek 
uygulamasında, 
Askeri Veteriner 
ekipleri tarafından

Öğrencilere kırtasiye yardımı^ <
20 aileye deTâmazanerzakyardımıyapıldi

köyde bulunan 
büyük ve küçük baş 
hayvanlar ile binek 
hayvanlarının da 
kontrolleri yapıldı. 
Özellikle büyük ve 
küçükbaş hayvanlarda 
parazit mücadelesi, 
vitamin, mineral 
uygulaması, gebelik 
muayenesi 
yapılırken hasta 
olan hayvanların 
tedavileri yapıldı. 
Köylere destek 
uygulamasının 
önümüzdeki 
dönemlerde program 
içinde devam 
ettirileceği 
öğrenildi.
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Anavatan Partisi İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar Özaydın, 20 ilköğretim 

okulu öğrencisini daha sevindirdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Anavatan Partisi İlçe 
Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın, içinde 
yaşattığı 
yardımseverliği 
aldığı dualarla 
sürdürüyor.
Özaydın, önceki 
gün Özürlü çocukları 
bayram öncesinde 
giydirirken dün de 
Mahalle 
Muhtarlarının 
belirlediği 20 
İlköğretim okulu 
öğrencisini 
giyindirerek 
sevindirdi.

Ramazan nedeniyle 
bir çok aileye 
erzak yardımında 
bulunan Serdar 
Özaydın, genç 
yaşında yardım 
babası oldu.
Kazancını fakirlerle 
paylaşmanın 
mutluluğunu 
yaşayan Anavatan 
Gençlik Kolları 
Başkanı Serdar 
Özaydın, maddi 
gücünün elverdiği 
müddetçe yardıma 
muhtaç insanlara 
yardım etmeye 
devam edeceğini 
söyledi.

lap baklavaları toısıliı Saw 16. msi açılıp

Seyfettin ŞEKERSÖZ

11 Eylül İlköğretim 
Okulu’nun "4. 
Geleneksel 
Ev baklavası 
Kermesinde 
tepsiler kapışıldı. 
Kermesin açılışını 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen yaparken 
yaklaşık 250 adet 
evlerde yapılan 
baklavalar açılışın 
ardından adeta 
kapışıldı.
Okul Aile Birliği'nin 
denetiminde 
öğrenci ailelerinin

evlerinde temiz, 
kaliteli ve lezzetli 
olarak elleriyle 
yaptıkları baklavalar
dan elde edilecek 
gelir yine okulun 
çeşitli ihtiyaçlarında

kullanılacak.
Öğrenci ailelerinin 
yaptığı baklava 
tepsileri öğrenciler 
tarafından 
tanıtılarak tanesi 
20 YTL'den satıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ Marketler Grubu olacak.
Gemlik'te arka Geçtiğimiz hafta

Geçtiğimiz hafta arkaya ikinci sonu açılan Dere
Cumartesi günü şubesini h boyundaki
Dere boyunda izmete sokacak. mağazada halkın
15. Şubesini Cuma günü büyük ilgisiyle
açan Şaypa, saat 12.oo de karşılaşan
16. ncı şubesini hizmete girecek Şaypa, istiklal
yarın açıyor. olan Şaypa, Caddesi’ndeki
İstiklal Caddesi böyleçe Bursa alış verişe de
üzerinde genelinde hem ucuzluk
Demirler marketi marketler zincirini hem de renk katması 1
alan Şaypa genişletmiş bekleniyor.
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28 Ekim 2005 Cuma günü 
yine Gemlik’te saat 12.oo’de 
hizmetinize girecek olan 
marketler zincirimizin 
16. halkasına yine tüm 
GEMLİK halkı davetlidir.

* YILDIZIMIZ...
EN bol çeşît,EN avantajlı fiyatlarıyla
BURSA’NIN
■M âk ■ BÜYÜK 
r" l\l marketler

11 ZİNCİRİ

şimdi size
Gemlik’teki 2. Şaypa, 16. yıldızımız, marketler zincirimizin 

bir halkası daha 28 Ekim 2005 Cuma günü saat 12.oo’de açılıyor 
SİZ DE EN KOLAV VE €N RENKLİ ALIŞVERİŞİN

TADINI ÇIKARMAK İÇİN ŞAVPA'VA GELİN
Sürpriz aksiyonlar ve saatlik İndirimlerden yararlanın

Ucuzu herkes ucuza satar, ^^Hamidiye Malı. İstiklal Cad. 
kaliteyi 00000 ucuza satar No: 18/B GEMLİK
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Zeytinsporlu bayan intaçlar lige hazırlanıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te toplam 
dokuz branşta sporcu 
yetiştiren tek kulüp 
olan Zeytinspor, 
Bayanlar
Basketbol
2. Lig'de yapacağı 
maçlara hazırlanıyor. 
Hazırlık maçlarını 
Orhangazi ve

Bursa'nın çeşitli 
salonlarında 
yapan Zeytinspor, 
güçlü rakipleri 
karşısında Gemlik'i 
temsil etmenin 
gururunu yaşıyor. 
Türkiye bayanlar 
basketbol İkinci 
liginde mücadele 
edecek olan 
Zeytinspor'lu

Bayanların rakipleri 
Galatasaray, 
Suadiye, Moda, 
Bakırköyspor, 
Bakırköy 
İncirlispor ile 
Bursa 
Büyükşehir 
Belediye 
bulunuyor.
İlk maçını 
deplasmanda 
29 Ekim Cumartesi 
günü saat 17.00 de 
İstanbul Ahmet 
Cömert Spor 
Salonu’nda 
Bakırköy İncirlispor 
ile yapacak olan 
Zeytinspor 
ikinci maçını 
Bursa'da 
Bakırköyspor 
ile yapacak.
İlk kez katılacakları 
Basketbol 
Bayanlar liginde 
başarılı sonuçlar 
alabilmek için 
hocaları Tuğan 
Büyükbaşaran 
nezaretinde 
çalışmalarını 
aralıksız sürdüren 
Zeytinspor'lu 
bayan Basketçiler 
"Amacımız 
Gemlik'in 
sesini tüm 
yurda duyurmak" 
şeklinde 
konuştular.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak 

Alım,Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik,, Vilja, Dükkan, Arsa, Arazi 
TAPU TAKIP 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

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 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

Yalova’da Termal Barajı'nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa 
Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 -

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık
-ve Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır. 

ŞEKER SİGORTATermal yolu Gülerce Villalarının altı 
9880 m2 arsa - 

Umurbey’de 12 dönüm arazi 
ve Azot kavşağına 400 m2 

uzaklıkta- Umurbey mezarlığının 
karşısında 15 dönüm, 650 ağaç arsa.

Madde ÖZALP
Tel:5132474 Fax: 5141021

&
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velilerin eğitim 
sistemine 
daha fazla 
katılımının sağlan
masını" ve "okullar
da demokrasi 
kültürünün oluş
masını" amaçlıyor. 
Bu çerçevede, 
veliler okulun 
kütüphane, işlik gibi 
imkanlarından 
yararlanabilecekler, 
sınıflarda dersleri 
izleyebilecekler.
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
konuya ilişkin 
genelge 
yayınladı. Okullara, 
genelgeyle birlikte 
uygulama kılavuzları 
da gönderildi. 
-SÖZLEŞME- 
"Sözleşme" ile ilgili 
esaslar hazır
lanırken, Milli Eğitim 
ile ilgili yasal düzen
lemelerin yanı 
sıra İnsan Hakları 
Evrensel 
Beyannamesi ve 
Çocuk Hakları 
Sözleşmesi de göz 
önünde bulundurul
du. Sözleşme, oku
lun, öğrencinin 
ve velinin hak ve 
sorumluluklarını 
içeren üç bölümden 
oluşuyor.
Sözleşmeye imza 
atacak taraflar hem 
sorumluluk almış 
olacak hem de hak
larının neler 
olduğunu bilecekler. 
-ÖĞRENCİLERİN 
HAK VE 
SORUMLULUKLARI- 
Sözleşmede öğren
cilerle ilgili bölümde 
öğrencilerin hakları, 
"düşüncelerini 
özgürce ifade etme, 
güvenli ve sağlıklı 
bir okul ve 
sınıf ortamında 
bulunma, bireysel 
farklılıklarına saygı 
gösterilmesi, 
kendisine ait değer
lendirme sonuçlarını 
zamanında öğrenme 
ve sonuçlar 
üzerindeki fikirlerini 

ilgililerle tartışa
bilme, kendisine ait 
özel bilgilerin gizli 
liginin sağlanması; 
okulun işleyişi, 
kuralları, alınan 
kararlar hakkında 
bilgilendirilme, okul 
kurallarının uygulan
masında tüm öğren- 
çilere eşit davranıl- 
ması, kendini ve 
diğer öğrencileri 
tanıma, kariyer plan
lama, karar verme 
ve ihtiyaç duyduğu 
benzer konularda 
danışmanlık alma, 
akademik ve kişisel 
gelişimini 
destekleyecek ders 
dışı etkinliklere 
katılma, okul yöneti
minde temsil 
etme ve edilme" 
olarak sıralandı. 
Sözleşmede, 
öğrencilerle ilgili 
bu "genel" 
hakların dışında 
okulla ilgili hakları 
da yer aldı. Bu 
kısımda örneğin 
öğrencinin, 
dönem notu ortala
ması 5 ise okulun 
gezilerine ücretsiz 
katılabileceği, 
eserlerini kamuya 
sergileyebileceği 
gibi hakları 
olduğunu bilgilerine 
yer veriliyor. 
Sözleşmede, öğren
ciler şu sorumluluk
ların altına imza 
atacaklar:
- Okulda bulunan 
kişilerin haklarına ve 
kişisel farklılıklarına 
saygı göstereceğim, 
- Ders dışı etkinlik
lere katılarak ve bu 
etkinliklerden 
en iyi şekilde 
yararlanacağın^ 
- Arkadaşlarımın ve 
okulun eşyalarına 
zarar vermeyeceğim, 
zarar verdiğim 
takdirde bu zararın 
bedelini karşılaya
cağım, - Sınıfça 
belirlediğimiz kural
lara uyacağım, 
- Okul kurallarına 

uyacağım, 
- Okul yönetimine, 
(fikir, eleştiri, öneri 
ve çalışmalarımla) 
katkıda bulu
nacağım, 
- Arkadaşlarıma, 
öğretmenlerine ve 
tüm okul 
çalışanlarına saygılı 
davranacağım, 
- Hiçbir şekilde kaba 
kuvvete ve baskıya 
başvurmayacağım. 
Öğrenciler ayrıca, 
sözleşmedeki "Okul 
bahçesinde bulunan 
bitkileri ayda bir kez 
sulayacakları, oku
lun panolarına yazı 
ve fotoğraflarla 
katkıda bulunacak
ları, okulda düzen
lenecek seminer ve 
toplantılara gelen 
konuklara rehberlik 
edecekleri" gibi 
hükümlerin 
altına da imza 
atacaklar.
-VELİLERİN HAK VE 
SORUMLULUKLARI- 
Sözleşmeye göre, 
velilerin hakları 
şöyle: - Çocuğumun 
eğitimiyle ilgili tüm 
konularda bil
gilendirilmek, 
- Adil ve saygılı 
davranışlarla 
karşılanmak, 
- Çocuğuma okul 
ortamında nitelikli 
kaynaklar, eğitim ve 
fırsatlar sunula
cağını bilmek, 
- Düzenli aralıklarla 
okulun işleyişi 
hakkında bil
gilendirilmek, 
- Çocuğumun okul
daki gelişim süre
siyle ilgili olarak 
düzenli araliklarla 
bilgilendirilmek. 
Velilerin, okulun 
bulunduğu çevrenin 
imkanları da dikkate 
alınarak, örneğin 
okulun, veli eğitim 
seminerlerinden, 
okulun kütüphane 
sinden ve 
işliklerinden yarar
lanma hakları da 
bulunuyor.

I 
i
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Emniyet Genel 
Müdürlüğü, yasalarda 
yapılan değişiklikler, 
AB'ye uyum ve çeşitli 
aksaklıkları gidermek 
amacıyla Trafik 
Yönetmeliği'ni 
değiştiriyor.
Yeni yönetmelikle, 
araçları çalınan vatan
daşların mağdur 
olması önlenirken, 
ehliyetlerin değişti 
rilmesi ve araçların 
teknik özelliklerinde 
yapılan değişikliklerin 
yeniden tescili 
kolaylaştırılıyor. 
İlgili bakanlıklar 
tarafından onaylandık
tan sonra yürürlüğe 
girecek yönetmeliğin 
getireceği bazı uygu
lamalar şöyle: 
- Arabası çalınan 
motorlu taşıt vergisi

Özelleştirme maiıtlurlanha iş
Milli Eğitim Bakanlığı, 
özelleştirme mağduru 
işçilerden 83 kişiyi işe 
almaya hazırlanıyor. 
İşçiler, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nda geçici 
statüde çalıştırılacak. 
Başvurular 
bugün başlıyor. 
Özelleştirme uygula
maları sonucu işini 
kaybedenler, 
Devlet Personel 
Başkanhğı'nca Milli 
Eğitim Bakanlığı'na 
yönlendirildi. 83 kişi, 
MEB'de geçici 
mahiyetteki işleri 
yürütmek üzere 
çalıştırılacak.
Başvuruda bulunacak 
kişiler, bulundukları 
ilin Milli Eğitim

i 
i i0

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
(Akbank aralığı )

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

ödemeyecek.
- Alkol kontrolü gün, 
saat ve ölçüm sonu
cunu gösteren kali- 
brasyonlu cihazlarla 
yapılacak.
- Trafik cezaları kredi 
kartıyla da 
ödenebilecek.
- Cezalar zamanında 
ödenmezse her ay 
için %5 faiz uygu
lanacak, ancak faiz 
uygulaması cezanın 
iki katını geçemeye

Müdürlüğü'ne; Nüfus 
Cüzdanı, T.C. kimlik 
numarası, öğrenim 
durum belgesi, SSK 
numarasını gösterir 
belge, Devlet 
Personel Başkanlığı 
tarafından Milli Eğitim 
Bakanlığı'na yön
lendirildiğine dair 
belge, (ftp://www.bas- 
bakanlik-dpb.gov.tr 

cek. - Araç muaye 
nesini geciktiren 
kişilere yeni yönet
melikle en fazla 7 iş 
günü geçici olarak 
trafiğe çıkış 
izni verilecek.
- Tescil belgeleri 
güvenlik özellikleri 
artırılmış ve Merkez 
Bankası Banknot 
Matbaası'nda basılan 
kıymetli kağıt 
statüsündeki kartlar
dan hazırlanacak.

adresinden alınabilir) 
ve eş durumu veya 
sağlık özrüne dayalı 
olarak il tercihinde 
bulunacakların bu 1 
durumuna ilişkin bel
geyle birlikte başvura
cak. Başvurular, 
11 Kasım 2005 Cuma 
günü çalışma saati 
bitiminde sona 
erecek.

! i
İ
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ftp://www.bas-bakanlik-dpb.gov.tr
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AKP ile köşk arasında 
‘davetiye’ krizi

Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet 
Sezer'in 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle vereceği 
resepsiyon öncesinde, 
AK Parti ile Köşk yine 
“davetiye'* krizi 
patlak verdi.
Sezer'in "eşsiz" da 
vetiye göndermesine 
tepki gösteren bazı 
AK Parti 
Milletvekilleri, da 
vetiyeyi Köşk'e iade 
etmeye hazırlanıyor. 
AK Parti Denizli 
Milletvekili Mehmet 
Yüksektepe, "Devletin 
tepesindeki birinin 
çifte standardı kabul 
edilemez" dedi.
AK Parti ile Köşk 
arasında yine "eşsiz 
davetiye" krizi 
yaşanıyor.
Cumhurbaşkanı Sezer, 
kabinede ve Meclis'te 
eşinin başı açık olan 
bakan ve milletvekil

lerine "eşli" davetiye 
gönderdi. Sezer, buna 
karşın eşi başörtülü 
olan bakan ve mil
letvekillerini ise resep
siyona eşsiz davet 
etti. Sezer'in uygula
masına tepki gösteren 
AK Parti 
Milletvekillerinin 
bazıları resepsiyona 
katılmama kararı, 
bazıları ise davetiyeyi 
Köşk'e iade etme 
kararı aldı. Kendisine 
gelen eşsiz davetiyeye 
tepki gösteren AK 
Parti Denizli

Milletvekili Mehmet 
Yüksektepe de dav
etiyesini 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'e geri göndere
ceğini açıkladı.
Yüksektepe, 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'i çifte standart 
yapmakla suçlayarak, 
"Ben evliyim ve eşim 
var. Bunu da herkes 
biliyor.
Cumhurbaşkanının 
keyfine göre hareket 
edemem. Eşimden 
ayrılıp, resepsiyona 
gidemem. Böyle bir 

çifte standardı 
devletin en tepesinde
ki bir şahsın uygula
ması hazmedilemez, 
kabul edilemez. Bu 
yüzden gönderilen 
davetiyeyi Köşk'e iade 
edeceğim" şeklinde 
konuştu.
AK Parti 
Milletvekillerinin 
büyük bölümü resep
siyona katılmama 
kararı alırken, 
Osmaniye Milletvekili 
Durdu Mehmet Kastal 
ilginç bir değer
lendirmede bulundu. 
Kastal, 2 tarafı da 
ortamı germemeye 
davet ederek, "Ben 
resepsiyonda kendi 
seçim bölgemde ola
cağım. Bayramları 
seçmenlerimle birlikte 
geçiriyorum. Ancak 
gerginliğe gerek yok. 
Ben Ankara'da olsay
dım resepsiyona 
katılırdım" dedi.

Bush, 'Kayıpların 
artmasına hazırlanın'

ABD Başkanı George 
Bush, halktan, Irak'ta 
Amerikalı kayıpların 
artmasına, kendilerini 
hazırlamalarını istedi. 
Bush, Bolling Hava 
Kuvvetleri Üssü'ndeki 
bir yemekte yaptığı 
konuşmada, "terörist
lerin şimdiye kadar 
görülen en zalim 
düşman olduklarını, 
savaş kuralları ve 
insanlıktan nasiplerini 
almadıklarını" ileri 
sürerek, "karşılaşa
cağımız güçlükleri 
hiç kimse küçümse

memeli" dedi.
ABD Başkanı, "Bu 
savaş daha fazla 

fedakarlık, daha fazla 
zaman ve azim gerek
tirecek. Her bir yaşam 
kaybı iç burkuyor. 
Ölen askerlerimizin 
fedakarlıklarını 
onurlandırmanın 
en iyi yolu, misyonu 
tamamına erdirmek 
ve özgürlükleri 
yayarak barışın 
temellerini atmak" 
diyerek, Irak'tan geri 
çekilme çağrılarını 
reddetti.
Bush, Irak'ın, yeni 
anayasayı kabul 
etmek suretiyle aralık 
ayında seçimlerin yo 
luna açarak, gelişme 
kaydettiğini söyledi.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

B J DOĞALGAZ 
Buderus mi

KAZAN
fîsiSAN) KALORİFER TESİSATI 

KLİMA
AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA

YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

DOĞALGAZ
BİZİM İŞİMİZ■w

Merkez: Gazcılar Cad. No:27 BURSA
Tel: (0.224) 220 61 53 Fax: 225 30 74
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GEMLİK KARACAAU SPOR VE İZCİLİK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Gemlik Karacaali Spor ve İzcilik Okulu Müdürlüğü Genel Onarım işi açık ihale usulü ihale edilecektir, 
ihale Kayıt No : 2005 / 165533
1. İdarenin
a) Adresi : Karacaali Spor ve İzcilik Okulu Gemlik Bursa /16600
b) Telefon-Faks Numarası : 0 224 538 16 31 / 0 224 538 67 99
c) Elektronik Posta Adresi (varsa)
2. İhale Konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı
b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi

c) İşin süresi
3. İhalenin

: Genel onarım, mermer seramik kaplaması, sıhhi tesisat, elektrik 
: Tesis binaları
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren

3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 40 takvim günüdür.

a) Yapılacağı Yer 
b) Tarihi - Saati

: Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
: 08.11.2005 Salı saat 15.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta

adresi
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarının ve şirketteki görevlerini belirten 

son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 
imza sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda 
olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı olduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulacak iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırıl* 
mayacağına ilişkin taahhütname

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerektirdiği kriterler.
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler.
Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar neznin-

deki kullanılmamış nakit kredi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir 
yerli ve yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin 

% 70 i oranında gerçekleştirdiği, veya %5 0’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul 
edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 50 oranından az 
olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, 3194 sayılı imar kanundaki bina tanımına uygun her türlü yapım işi kabul 
edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri ; Denetim 
veya Yönetim görevinde bulunmayıp diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye gireceklerin inşaat mühendisi 
veya mimar olarak akademik eğitim almış gerçek kişilerin diplomaları benzer işe denk sayılacaktır.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.
6. İhale dokümanı Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gemlik / Bursa adresinde görülebilir ve 50 YTL / 

milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın 
almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif ve 
rilecektir.

9. İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Diğer hususlar:
Hak ediş ödemesi işin bitiminde ve geçici kabul onayından sonra yapılacaktır.
B - 5041 Mehmet ERÇÜMEN

İlçe Milli Eğitim Müdürü

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM: (0.537) 491 31 30
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BURSA HAKİMİYET 
KENT VE OLAY 
GAZETELERİNE 

İLAN ALINIR

KÖRFEZ REKLAM
TEL : 513 96 83 
FAX : 513 35 95
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KHrffez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

İskele Meydanı
İskele Meydanı’nda yapılan festival 

bayram yeri; yap - boz, sonra tekrar yap 
tahtasına döndü. İlk yapıldığında ileride 
karşımıza birşeyler çıkar mı? diye düşün
mek gerekmezmiydi?

İyi veya kötü yapıldı. Bir iki bayramda ve 
festivalde kullanıldı. Bu kullanımlarda bazı 
eksiklikler olduğu görüldü. Sonradan 
gözüken eksiklikler bugün yapılmakta.

İlk yapıldığı zaman sayın Belediye 
Başkam’nın bu işin başında elinde projeyle 
görmüştük.

Bu yapı yapılırken bir projesi, bir planı 
yok muydu? Köylerde bina yapılırken dahi 
binayı yapan usta, elinde kalem kağıt 
yapacağı işin nereye ve nasıl yapılacağını 
hesaplardı. Neden sayın başkanın emrinde 
bu yere gereken güzellikte bir proje hazır
lanmadı da, köy usûlünden beter bir proje 
ortaya çıktı.

Tabi ki bu projede; soyunma yerleri, el- 
yüz yıkama lavobalarının olması gerekirdi.

Paranın hesabında bu kadar titiz olan 
Sayın Belediye Başkanı, nasıl olur da bu 
hesabı atlar?

İleride tekrar sök-yap şeklinin olmaması 
için, bir memuru vazifenlendirerek İstanbul 
Açık Hava Tiyatrosu’na gönderip orada 
bizde olmayan eksiklikleri görüp ona göre 
yapılmalı.

İstanbul Açık Hava Tiyatrosu bugün 
beynelmilen bir arenadır. Sayın Belediye 
Başkanı, yapılan yeri gittim, gördüm. Sizin 
kadar ileri görüşlü değilim ama sizden 
sonra gelecek başkan,sizden sonra burayı 
tekrar elden geçirecektir. Emeklerinizi lüt
fen iyi değerlendiriniz.

Olmayan spor müsabakaları
Türkiye’de spor olayları son hızıyla fut

bol ve basketbol ve voleybol olarak devam 
ediyor.

Gemlik’te maalesef spor faaliyetlerini bir 
tek Zeytinspor sürdürüyor. Biz yazarlar ve 
haber yapan arkadaşım, haber almakta zor
lanıyoruz.

Spor konusunda gerektiği şekilde olay
ları bulamıyoruz. Neler yapmamız gerektiği
ni düşünce olarak ortaya çıkaramıyoruz. 
Çünkü konu çok az.

Biz sporla ilgili köşe yazarları ancak tele
vizyondan gördüğümüz spor müsa 
bakalarını sizlere yorumlayarak yazabili 
yoruz.

Bu eleştirimin ne kadar sağlıklı olduğunu 
pek bilemiyorum.

Bir ay sonra Gemlik’te 16-18 yaş grubu 
ve bu maçların ardından Bursa Amatör 
Futbol Maçları oynanacak.

Bende o zamana kadar oynanan, 
Televizyonda seyrettiğimiz maçları sizlere 
bildirmeye çalışacağım.

İdman yapmak için saha yok.
Gençliğin toplanacağı bir lokal yok, daha 

doğrusu var olan değerlerde yok olacak.
Bu işi çok bilenlen, bu işin başında olur

sa bir iki sene sonra Gemlikspor takımını 
sahada görmenin mümkün olmadığını 
zannediyorum.

Bu sene ikinci kümede mücadele edecek 
olan Karadenizspor’u ümitle bekliyoruz. 
Körfezspor ve Zeytinspor’un Gemlikspor 
gibi bir lokali bile yok.
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GEMLİK HASANAĞA SPOR VE İZCİLİK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Gemlik Hasanağa Spor ve İzcilik Okulu Müdürlüğü Genel Onarım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt No
1. İdarenin
a) Adresi
b) Telefon-Faks Numarası
c) Elektronik Posta Adresi (varsa)
2. İhale Konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı

: 2005 / 165524

: Hasanağa Spor ve İzcilik Okulu Gemlik Bursa /16600 
: 0 224 538 16 31 / 0 224 538 67 99

b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi

c) İşin süresi
3. İhalenin 
a) Yapılacağı Yer 
b) Tarihi • Saati

: Genel onarım, mermer seramik kaplaması, çatı onanmı 
sıhhi tesisat, elektrik, banyo WC tamirleri

: Tesis binaları
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren

3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 40 takvim günüdür.

: Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
: 08.11.2005 Salı saat 14.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta 

adresi
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarının ve şirketteki görevlerini belirten 

son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 
imza sirküleri

4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda 
olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname

4.1.5. Şekil ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekil ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı olduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hisse

sine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmaya- 
cağına ilişkin taahhütname

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gerektiği kriterler.
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler.
Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezrin

deki kullanılmamış nakit kredi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir 
yerli ve yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgelen
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin 

% 70 i oranında gerçekleştirdiği, veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul 
edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 50 oranından az 
olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, 3194 sayılı imar kanundaki bina tanımına uygun her türlü yapım işi kabul 
edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri ; Denetim 
veya Yönetim görevinde bulunmayıp diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye gireceklerin inşaat mühendisi 
veya mimar olarak akademik eğitim almış gerçek kişilerin diplomaları benzer işe denk sayılacaktır.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabileceklerdir.
6. İhale dokümanı Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gemlik / Bursa adresinde görülebilir ve 50.YTL / 

milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını sabn 
almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif ve 
rilecektir.

9. İstekliler teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Diğer hususlar :
Hak ediş ödemesi işin bitiminde ve geçici kabul onayından sonra yapılacaktır.
B - 5036

Giirtn
Neşeli Tavuk 
Malzemeler (2 kişilik) 
200 gr sotelik tavuk eti 
2 çorba kaşığı un 
100 gr taze kaşar 
1 çay kaşığı kimyon

Tuz, kırmızıbiber 
Ti su bardağı süt 
1 çorba kaşığı 
margarin 
YAPILIŞI 
Tavuk etlerini 
çok kuvvetli 
ateşte margarinle 
kavurun. Kimyon, 
kırmızıbiber, 
tuz ve un ekleyip 
kavurmaya

devam edin. 
Üzerine süt 
döküp bir 
taşım kaynatın, 
tepsiye 
yayın. Üzerine 
kaşar peyniri 
serpip 200 
derece ısıtılmış 
fırında 10 
dakika pişirin.

Bayram alışverişine aldanmayın

Cevizli Spagetti 
Malzemeler (2 Kişilik) 
50 gr iç ceviz (1/2 su 
bardağı) 
2 diş sarmısak 
2 çorba kaşığı kıyılmış 
maydonoz 
50 gr beyaz peynir 
30 gr margarin (2 
çorba kaşığı)

250 gr spagetti 
Tuz
YAPILIŞI
Makarnayı kaynamak
ta olan tuzlu suda, 
pakette belirtilen 
sürede haşlayın. Bu 
arada sarmısağı kıyın, 
cevizleri bıçakla çok 
iri kıyın ve her ikisini

katkı maddelerinin de 
dikkate alınması 
gerektiğini vurgu
layan uzmanlar, 
özellikle dayanıklı 
tüketim mallarında 
garanti belgesi ve 
kolay ulaşılabilecek 
servis hizmetlerinin 
aranması gerektiğini 
bildiriyor. Uzmanlar, 
"Garanti belgesini 
yetkili firmaya imza
latmayı unutmayınız. 
Bu tip ürünlerde 
TSE veya TSEK 
damgalarını arayınız" 
diye uyarmayı da 
ihmal etmiyor. 
Alışveriş sırasında 
malın üzerinde yazan 
fiyatın dışında nakliye 
ve servis ücreti adı 
altında, ek ödemeler 
yapılıp yapılmaya
cağının araştırılması 
gerektiğini belirten 
uzmanlar, satış 
sözleşmesinin, 
özellikle ince ve 
küçük yazıların, 
imzalamadan önce 
dikkatlice okunması 
gerektiğini 
ifade ediyor. 
Özellikle gıda, ilaç ve 
kozmetik ürünlerinde 
son kullanma tarih
lerinin aranması 
gerektiğini ifade eden 
uzmanlar, dışarıdan 
ithal yoluyla gelen ve 
üzerinde Türkçe açık
laması bulunmayan 
ürünlerin risk 
taşıdığının unutulma
ması gerektiğini hatır* 
latıyor. Performansı 
sonradan ortaya 
çıkacak durumlarda, 
paranın tamamının 
ödenmemesini 
(pimapen, mobilya, 
tamir vb.) isteyen 
uzmanların diğer 
tavsiyeleri şöyle: 
"Satıcının her 
önerdiğini kabul 
etmeyiniz ve kararı 
satıcıya bırakmayınız. 
Satıcılara gereksiz 
hayat bilgileri 
(meslek, eğitim, 
ekonomik durum) 
vermeyiniz." 
Uzmanlar, alışverişten 
sonra ise, alınan 
malın, kullanım 
kılavuzu iyice okun
duktan sonra kullanıl
ması gerektiğini 
vurgulayarak, "Hele 
dayanıklı tüketim 
mallarında, 
mümkünse ambalajı 
serviste açıp kullanım 
şeklini öğreniniz.

Ramazan Bayramı 
öncesi alışveriş 
yapacak kişileri, daha 
sonra pişman olma
maları ve üzücü bir 
durumla karşılaşma
maları için uyaran 
uzmanlar, "Piyasa 
araştırması yap
madan alışveriş yap
mayın. Fişsiz veya 
faturasız alışverişten 
kaçının. Ürün etiketi 
üzerindeki bilgilere 
uygun hareket edin. 
Özellikle dayanıklı 
tüketim mallarında 
garanti belgesi ve 
kolay ulaşılabilecek 
servis hizmetlerini 
arayın. Satın aldığınız 
malı, kullanım 
kılavuzu iyice okun
duktan sonra kul
lanın" nasihatinde 
bulunuyor.
Uzmanlara göre, bil
inçli alışverişin yolu, 
ihtiyaçların sıraya 
konulması ve en çok 
ihtiyaç duyulan mal 
veya hizmetin önce
den belirlenmesinden 
geçiyor. Bir mal veya 
hizmeti talep etmeden 
önce piyasa araştır
ması yapılması 
gereğine dikkat çeken 
uzmanlar, serbest 
piyasa ekonomisi 
düzeninde aynı malı, 
ayrı mekanlarda farklı 
fiyatlarla bulmanın 
mümkün olduğunu 
hatırlatarak, 
"Markaları 
karşılaştırınız. Broşür 
ve reklamların 
belirttikleriyle yetin
meyiniz. Eş, dost ve 
tanıdıkların da 
önerilerine kulak 
veriniz" diyor.
Uzmanlar, fişsiz veya 
faturasız alışverişin 
asla yapılmaması, 
etiketsiz ürünlerin 
alınmaması gerektiği
ni de ifade ederek, 
etiket üzerindeki 
bilgilerin dikkatle 
okunması gerek
tiğinin altını çiziyor. 
Uzmanlar, örneğin, 
etikette 'bulaşık maki
nesinde yıkanmaz' 
diye belirtilen ürünün 
uğrayacağı zarardan 
veya etiketinde 'kuru 
temizleme' yazan bir 
ürünün yıkanmasın
dan dolayı yaşanacak 
nahoş durumlardan 
tüketicinin sorumlu 
olduğunu kaydediyor. 
ÜRÜNÜN GARANTİLİ 
OLMASI ÖNEMLİ 
Ürünün etiketindeki

Mehmet ERCÜMEN 
İlçe Milli Eğitim Müdürü

de margarin ile 
tavada 5 dakika 
kavurun. Haşlan 
mış makarnaları 
süzün. Ceviz, 
makarna, may- 
donoz, tuz, ufalan* 
mış beyaz peynir 
ile karıştırarak 
çerviş yapın.
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Kadınlarda göğüs kanseri tanısı
Uzmanlar, kadınların 
korkulu rüyası olan 
meme kanserinin, 
gelişmiş tanı ve 
tetkik yöntemleriyle 
erken evrede yaka
landığında tedavi 
edilebildiğini belirtti. 
Hastalığın, her 8 
kadından birini, 
yaşamının herhangi 
bir zaman diliminde 
yakaladığını 
söyleyen uzmanlar, 
son 10 yılda meme 
kanseri tanısı alan 
hasta sayısının art
tığını kaydediyor. 
Acıbadem ve "Kriton 
Curi Parkı 
Gönüllüleri" işbir- 
liğiyle gerçekleştir
ilen "Meme Kanseri" 
söyleşisinde 
konuşan Acıbadem 
Hastanesi Kadıköy 
Genel Cerrahi 
Uzmanı Dr. Kemal 
Raşa, meme 
kanserinin ciddi bir 
halk sağlığı sorunu 
olduğunu ifade 
ederek, "Meme 
kanserinde erken 
tanı çok önemli. 
Daha çok sayıda 
'erken evre' meme 
kanseri tanısı konul
ması, son 5 yılda 
meme kanserine ikin

cil ölümlerde yüzde 7 
düzeyinde azalma 
sağlamıştır. Yani 
erken evrede tanı 
koyabildiğimiz hasta 
sayısı artarken bu 
hastalıktan yaşamını 
yitiren hasta sayısı 
azalmaktadır. Bu bil
incin yaygınlaşması 
yakın gelecekte 
meme kanserini 
tamamen tedavi 
edilebilir hastalıklar 
sınıfına sokacaktır*' 
dedi.
Dr. Raşa, 40 yaş son
rası, hekim tarafın
dan her yıl düzenli 
olarak yapılması 
gereken klinik meme 
muayenesinin de 
erken tanıda önemli 
olduğunun altını çiz
erek, "Kadının kendi 
kendine yaptığı 
muayenelerde fark 
etmediği birçok 
olağan dışı durum 
klinik meme muayen
esinde ortaya çıka
biliyor. Görüntüleme 
yöntemlerinde de 
tanımlanamayan bazı 
normal dışı durumlar 
yine klinik 
muayenede saptan
abiliyor. Bu nedenle 
klinik meme muayen
esi, meme kanseri

tarama program
larının vazgeçilemez 
bir parçası olmalıdır. 
Radyolojik tanı yön
temi olarak mammo- 
grafi günümüzde 
hala tarama için 
başvurulan en uygun 
görüntüleme yönte
mi. Mammografi 
sayesinde henüz 
belirtiler ortaya çık
madan ya da elle fark 
edilecek aşamaya 
gelmeden önce bazı 
tümörleri saptaya
biliyoruz. Her kadın 
40 yaş sonrasında 
yıı'a'a bir kez mam
mografi çektirmeye 
özen göstermeli ve 
mümkünse ultra- 
sonografiyle de 
değerlendirilmelidir" 
diye konuştu.
"KADINLAR KENDİ 
MUAYENELERİNDE 
BUNU 
SAPTAYABİLİRLER" 
Meme kanserinin,

erken evrede tedavi 
şansı en yüksek olan 
kanser türlerinden 
biri olduğunu ifade 
eden Acıbadem 
Kozy atağı 
Hastanesi'nden 
Genel Cerrahi 
Uzmanı Dr. Şerife 
Şimşek ise, risk fak
törlerini şöyle sıral
adı:
"İlerleyen yaş, 
genetik faktörler, 
erken yaşta adet 
görmek, geç yaşta 
menopoza girmek, 
özellikle menopoz 
sonrası Kilo alımı, ilk 
doğumu 30 yaşın 
üzerinde 
yapmak,uzun süreli 
östrojen tedavisi 
görmek sigara tüket
mek ve düzenli alkol 
almak. Erken tanı 
için kadının kendi 
kendine yapacağı 
meme muayenesi de 
çok önemlidir. Adet 

gören her kadın 
adetin başlangıcın
dan sonraki 7-10. 
günlerde kendi 
memesini muayene 
etmelidir. Bu 
dönemde meme, hor
monların etkisinden 
uzak ve daha az 
duyarlı olmaktadır. 
Adet görmeyen 
kadınlar ise yine her 
ay, takvimde 
belirledikleri bir 
günde meme 
muayenesi yap
malıdır. Kadın yaptığı 
muayenede meme 
derisinde bir fark
lılaşma veya çöküntü 
tanımlarsa veya 
memede ve özellikle 
meme başında 
simetri bozuk
luğu fark 
ederse bir 
genel cerrahi 
uzmanına 
başvur
malıdır." 
Hastalığın 
evresinin sap
tanması ve 
tedavinin 
belirlen
mesinde 
koltukaltında 
yer alan lenf 
bezlerinin 
büyük önem

taşıdığının altını 
çizen Dr. Şimşek, 
"Geleneksel meme 
kanseri cerrahisinde 
koltukaltında yer 
alan lenf bezlerinin 
hepsini çıkarırdık. 
Artık nükleer tıbbın 
sağladığı olanaklarla 
bu bölgede kanser 
yayılımı olmadığını 
düşündüğümüz 
hastalarda sadece 
bekçi (sentinel- 
nöbetçi) lenf bezleri
ni örnekliyoruz ve 
birçok hastayı lenf 
bezi çıkarılmasının 
yaratacağı sorunlar
dan koruyabiliyoruz" 
açıklamasında bulun
du.

M

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 51310 51
C.Savc ılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM
METRO 5İ3 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

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

RESMİ DAİRELER

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
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm 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 Yalnyz 185

DENİZ OTOBÜSÜ

77 84
30 60
12 12
13 23

256 
544 

(212)516 
(226)811

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 30 33

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00
AKCAN PETROL 513 10 79

513 14 25

YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
27 Ekim 2005 PERŞEMBE 

ONUR ECZANESİ 
İSTİKLAL CADçj 
Tel: 513 73 94

■■■M GÜNLÜK SIYASI GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2272 

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 vc Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yaymcıhk-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri »e Pazar günleri yayınlanmaz)



Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KAMPANYA
Süper Benzin ^1 2.56 YTL. I

Kurşunsuz Benzin 2.58 YTL i

(95 Oktan)
Motorin X° 2.06 YTL |l

NOT: Kampanyamız ev ve iş yerleri 
motorin servisinde de geçerlidir. j

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii ■ GEMLİK TEL: (0.224) 513 10 79 
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri -P.O. İstasyon -KUMLA TEL: (0.224)5380386 I
İSTASYON 2 : Liman içi -GEMLİK TEL: (0.224) 513 66 72g



Bayram öncesinde alışveriş bölgelerindeki dolandırıcılık ve yankesicilik olaylarına karşı ^nlemlerini ar||ran poli8, vatandaşları uyardı

‘Bayram alışverişi yaparken yankesicilere dikkat!’
polis, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşların alışveriş için gittiği Kapalıçarşı, Zafer Plaza, Atatürk, Altıparmak 
ve Cumhuriyet caddelerinde, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı tedbirlerini artırdı. Bursa Asayiş Şube Müdürü Mustafa 
Kihtır, “Cüzdanlarınızda fazla para bulundurmayın. Değerli eşyaları yanınızda taşınmayın. Yolda yürürken araçlara yakın 
bürümeyin. Tanımadığınız insanlar yardımcı olmak isterse kabul etmeyin. Cep telefonunuzu kimseye kullandırmayın. Size kimlik 
soranlara, siz de kimlik sorun. Sizi dolandırmak isteyenlerin eşkalini en iyi şekilde alıp polisi arayın" diyerek, vatandaşları uyardı.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Bakan Çelik’ten okullara 
‘eksiklikleri giderin1 genelgesi
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 
okulların, başta laboratuar araçları ve 
dona tim malzemeleri olmak üzere 
varolan eksikliklerin giderilmesini istedi.

Haberi sayfa 8’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
28 Ekim 2005 Cuma 25 YKr. (250.000 TL.)

28 EKİM 2005 CUMA
İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AK$AM YATSI
05.55 07.21 12.55 15.46 18.16 19.35

I^Güne Bakış

kadri_guler@hotmail.com

Dörtyol

Bursa’dan Gemlik’e giriş kavşağının adı 
Dörtyol’dur.

Aslında burada beşyol kesişir..
Ençok trafik kazalarının olduğu yerdir 

Dörtyol Kavşağı...
En çok da yayaların üst geçidi kullan

madan karşıdan karşıya geçerken öldüğü 
yerdir Dörtyol..

Ben, her akşam Dörtyol’dan geçip, evime 
gitmek zorundayım.

Genelde gazetenin işlerinin bitimi gün 
batınımdan sonraya kalmakta, bazen saat 
20.oo de, bazen daha geç işten çıkıp, 
Dörtyol’a direksiyon kırarım...

Dörtyol aslında benim korkumdur..
Nedenini sorarsanız kavşak can pazarıdır.
Genelde, Dörtyol Kavşağı, Hisartepe giri 

şinde bir polis otosu bulunur her zaman.
Ama kuralları çiğneyenlere hiçbir şey 

yapmaz bu otodaki görevliler.
Gemlik çıkışında yeşil ışık yandığında 

kontrolsüz olarak yola çıktığınızda bilinki bir 
kamyon her an sizi biçebilir.

Şunu söylemek istiyorum sevgili 
okurlarım.

Dörtyol kavşağında yaşanan can pazarı 
kırmızı ışığı ihlal eden araçlar nedeniyle, 
büyük tehlike yaratıyor.

Ben kaç kez ölümle burun buruna geldim.
Dörtyol kavşağında görevli polis otosu 

kırmızı ışık ihlalini yapan araçları anında 
Bölge Trafıği’ne bildirmeli ki, Dörtyol can 
pazarı olmaktan çıksın.

Cumhuriyetimizin 82. yıldönümü 
törenleri bugün saat 13.oo’de 
Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni 
ile başlayacak. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından törenlere yarın devam 
edilecek. Yarın saat H.oo’de İskele 
Meydam’nda düzenlenecek olan 
törenlerde ise, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından İlçe Kaymakamı Mehmet 
Baygül günün anlam ve önemini 
belirten konuşma yapacak. 
Düzenlenen yarışmalarda dereceye 
girenlerin ödülleri verilecek. 
Askeri Veteriner Okulu Eğitim 
timlerinin gösterileri yapılacak, 
halk oyunları sergilenecek.
Fener alayı ve havai fişek gösterileri 
yapılacak. Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür Derneği tarafından 
‘Cumhuriyet Konseri’ verilecek.

Haberi sayfa 3’de

Sahte plaka operasyonu
Yetkisi olmadığı halde 
motorlu araçlara tescil 
plakası basıp kul
landırdığı ve araç 
başına da 30 YTL 
alarak haksız kazanç 
elde ettiği belirlenen 
bir şahıs yakalandı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü’ne 
bağlı Mali Büro

Amirliği'nden alınan 
bilgiye göre, yetkisiz 
olarak motorlu araçla 
ra ait tescil belgesi 
basıldığı ve kullandırıl 
dığı yönünde ihbar 
alan mali polis hareke 
te geçti. Yapılan 
araştırmaların ardın
dan polis ekipleri, O.D. 
isimli şahsın işyerine 
baskın düzenledi. 
Mahkemeden alınan

izin doğrultusunda 
yapılan baskında, 
çok sayıda basılı 
araç plakası, baskıda 
kullanılan plaka saçı, 
plakalara TR baskısı 
yapılan malzeme ve 
bu plakaların basımın
da kullanılan baskı 
kalıpları ele geçirildi. 
Yapılan araştırmalar
da, basılan plakaların 
bazı araçlarda mühür

süz olarak kullanıldığı, 
ayrıca araç sigorta
larından haksız 
kazanç sağlamak 
için de kaza yapan 
araçlarda kullanıldığı 
ortaya çıkarıldı. 
Emniyette ifadesi 
alınan şüpheli, 
"Yetkisiz olarak 
motorlu araçlara 
ait tescil plakası 
basmak ve kullandır
mak" suçundan 
Cumhuriyet Savcılı - 
ğı'na sevk edildi.

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

www.ozcanvural.tk

. Haftada İki

Yazık değil mi bu emeklilere..?
Bu ülke emeklisine bakamıyor, emeklisini 

insan gibi yaşatamıyor...
Ne maaşı maaş, ne hastanesi hastane, 

nede emeklisine ilgi var.
Çünkü sosyal güvenlik sistemi bu ülkede 

çoktan iflas bayrağını çekmiş.
Her tarafı dökülüyor. Üstelik dipsiz bir 

kuyu. Her verileni yutuyor...
Yoluna, suyuna, okuluna, hastanesine, 

elektriğine gidecek paralar, yani bir ülkenin 
yatırımlarına gidecek paraları büyük bir 
açgözlülükle yutuyor.

Bu sistem çökmüş, iterek -kakarak sürük
lenerek götürülmeye çalışılıyor.

Gittikçede büyüyen bir kara delik.
Yıllardır kapanmak bilmiyor.

Nedenini herkes biliyor.
Son otuz yıldır birbiri ardına gelen 

hükümetler bu sorunun sonunu göremediler. 
Görenlerde bu sorunu köklü biçimde çöze
cek kuralları koymaya cesaret gösteremedi 
ler. Hep günü kurtarmaya çalıştılar.

19801i yılların ikinci yarısında Başbakan 
olan Turgut Özal sosyal güvenlik sisteminin 
çıkmaza doğru gittiğini biliyordu. Güldü 
geçti.

Süleyman Demirel 1991 de geldi. Bu siste
mi düzelteceği yerde emeklilik yaşını 
düşürdü. Sosyal güvenlik çıkmazını daha da 
derinleştirdi.

Sosyal güvenlik sisteminden kaynaklanan 
açıklar her geçen yıl ekonomik gelişmemize 
ölümcül darbeler indirmeye başladı. Yuttuğu 
fonlarla ekonominin kamburunu büyütüyor, 
enflasyon canavarını besliyordu.

Yıllar hep laf salatası ile geçti. Her gelen 
bir tüy dikti gitti...!

Bu kadar sene değişen bir şey olmadı. Bu 
kadar açığa rağmen emeklisine insan gibi 
bakmaktan aciz bir sistem yürütüldü gitti...

Daha sonra gelen Yılmazlar-Çillerler 
-Erbakanlar - Ecevitler çok laf söylediler 
ama bir türlü gerekeni yapmayı göze ala
madılar.

Şimdi AKP ve Başbakan Tayyip Erdoğan 
bunu göze alabilecek mi. ?

Yoksa oda diğerleri gibi ipe un serip günü 
kurtarmaya mı bakacak.?

Bu Türk ekonomisinde yapılacak en 
büyük reform hareketi olacak.

Şimdiye kadar yapılan bazı ekonomik 
kararlar iyide asıl sınav bu.

Türk ekonomisini bu kamburdan kurtul
madığı sürece, sağlıklı bir büyüme ,insanın 
aş - iş bulması, emeklisinin insan gibi yaşa
ması olanaksız.

Sosyal güvenlik sisteminde reformu göze 
almak lazım. Acı tarafları olacak bazıları 
memnun olmayacak, oy kaybı olsa da bu 
reform radikal şekilde alt yapıdan itibaren 
korkusuzca yapılmalıdır.

Bunun için irade sahibi olmak gerekir...
Siyasal kararlılık göstermek gerekir...
Kısaca siyaseti unutup insan olmak, hem 

de dört dörtlük olmak gerekir...
Son otuz senedir hiçbir iktidarın göze ala

madığı, kaçtığı, hatta Süleyman Demirel gibi 
bir de üstüne tüy diktiği sosyal güvenlik 
reformunu Başbakan Erdoğan ve arkadaşları 
yapabilecekler mi.?

Yoksa o da armudun sapı,üzümün çöpü 
laflarıyla geçiştirip sallayacak mı.?

Bütün bunları sayın okurlar yakında göre
ceğiz.

Sen gariban Bağ -Kur emeklisi aldığın 
300 lira maaşla ölmemeye bak.

Bak ki neler olacak hep beraber görelim.. 
Allah bu emeklilere yardım etsin...!

Kemal Demirel
Fevziye Köyü alt yapısı

için önerge verdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili 
Kemal Demirel, 
Gemlik ve 
köylerinde yaşanan 
sorunlar için 
meclise verdiği 
önergelere bir 
yenisini daha 
ekledi.
Demirel, Fevziye 
köyü sakinlerinin 
köyde alt yapı 
olmadığı için 
özellikle yağışlı 
havalarda 
büyük sorun 
yaşadıklarını 
belirtti.
Demirel, "Altyapı 
olmaması nedeniyle 
yağışlarla birlikte 
bölgede toprak 
kayması meydana 
gelmektedir.
Meydana gelen 
heyelanlar 
köyün coğrafi

yapısını gözle 
görünür 
bir şekilde 
bozmaktadır. 
Bu konuyla ilgili 
en kısa zamanda 
önlemlerin alınması 
gerekmektedir" 
dedi.
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal

Demirel'in bu konu
da Bayındırlık ve 
İskan bakanı Faruk 
Nafiz Özak'a yazılı 
cevaplaması için 
verdiği önergede şu 
isteklere yer verdi: 
"1- Gemlik ilçesine 
bağlı Fevziye 
köyünün alt 
yapısının yapılması

ile ilgili olarak 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz?
2- Fevziye Köyü’nde 
meydana gelen 
toprak kaymalarının 
tespiti ile ilgili 
olarak neler 
yapmayı 
planlıyorsunuz?
3- Fevziye köyünde 
meydana gelen 
toprak kaymalarıyla 
ilgili olarak ne tür 
önlemler almayı 
planlıyorsunuz?
4- Toprak kay
malarının yerleşim 
alanlarında mey
dana getirebileceği 
olumsuz etkilerin 
ortadan kaldırılması 
ve halkın 
mağduriyetinin 
giderilmesi 
konusunda acil 
olarak neler yap
mayı planlıyor
sunuz?"

Ergin izciler Ankara’daki 
Cumhuriyet Kampı’na git!
Gemlik Lisesi Ergin 
İzci grubundan 
öğrenciler 
Cumhuriyet 
kampına katılmak 
üzere Ankara'ya 
gittiler.
Geçtiğimiz yıllarda

da Gemlik ve 
Bursa'yı temsilen 
kampa katılan 
Ergin İzciler, 
Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle 
20. Ergin İzci 
Yürüyüşüne

katılacaklar. 
Lider Haşan 
İşgüder önder
liğinde Ergin 
İzci yürüyüşüne 
katılacak olan 
Uğur Kaya, Anıl 
Kaya, Merve Tüner,

Mert Emci, Çağla 
Hülagü ve Fırat 
Dursun Cumhuriyet 
yürüyüşüne 
katıldıktan sonra 
yarın Gemlik'e 
dönecekler.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle iş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

ELEMAN ARANIYOR

İşletmemizin bürosunda çay servisi 
yapmak üzere 30 yaşını aşmamış 

bayan eleman alınacaktır.
Müracaat Tel: 513 45 79

513 41 64
ABONE OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.ozcanvural.tk


Sayfa 3 HABER 28 Ekim 2005 Cuma

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet onu koruyan ve kollayanlarla yeni bir yaşına daha giriyor

Cumhuriyetimiz 82 yaşına giriyor
DOĞALGAZ...

29 Ekim 
Cumhuriyet 
Bayramı’nın 
82 yıldönümü 
kutlama 
programı 
bugün başlıyor. 
Bugün saat 
13.00’de, Atatürk 
Anıtı’na çelenk 
sunulması, 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla 
başlayacak olan 
törenler, 29 Ekim 
2005 Cumartesi 
günü saat 
24.00’e kadar 
sürecek.
82. yıl kutlama 
programı 
ise şöyle: 
Yarın, saat 10.30- 
10.50 arasında 
Kaymakamlık 
makamında 
tebrikler 
kabul edilecek. 
Saat H.oo’de 
İskele 
Meydanı’nda 
başlayacak olan 
törenler, saygı 
duruşu ve İstiklal

Marşı’nın 
okunmasıyla 
devam edecek. 
İlçe Kaymakamı 
Mehmet 
Baygül’ün 
günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşmasının 
ardından, 
Cumhuriyet 
Bayramı 
nedeniyle 
düzenlenen resim 
şiir, kompozisyon 
ve yelken 
yarışmalarında 
dereceye giren 
öğrencilerin ödül
leri verilecek. 
Askeri Veteriner 
Okulu Eğitim tim
lerinin gösteri
lerinin ardından, 
Halk oyunları 
sergilenecek, 
Cumhuriyet’in 
kuruluşuna kadar 
yaşanan önemli 
olaylar görevli 
okul öğrencileri 
tarafından dra 
matize edilecek, 
geçit töreninin 
ardından

Merkez 
Camii’nden 
İstiklal Caddesi 
takip edilereek, 
Orhangazi 
kavşağına 
kadar tören 
yürüyüşü 
gerçekleş
tirilecek.
Saat 18.oo’de 
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
akşam yemeği 
verilecek.
Saat 21.oo’de ise 
ergin izci ve 
izcilerin katıla

CHP İlçe Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Bayramı nedeniyle basın bildirisi yayınlandı

‘Cumhuriyet, Türk Ulusu’na
yepyeni bir yaşam getirdi’

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Erdem 
Akyürek, Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle, 
yayınladığı basın 
bildirisinde, 
Cumhuriyetle birlikte 
Türk Ulusu’nun 
geçmişin karanlık
larından 21. yüzyıla 
taşıyacak seri 
devrimlerin takip 
ettiğini söyledi. 
29 Ekim 1923’teki 
Cumhuriyetin ilanı ve 
Türk DEVRİMİ, YALNIZ 
Türk Ulusu için değil, 
yalnız geri bırakılmış 
uluslar için de değil, 
bütünüyle uygar 
insanlık için dikkatle 
üzerinde durulmaya 
değer bir devrim 
olduğunu vurgulayan 
Akyürek, "Türk 
devrimi tarihimizin 
en karanlık anında 
bize, Türk Ulusu’na 
yepyeni yepyeni bir 
yaşam ve umut getir
di, bize güç sağladı

ve kendimize güven 
duygusu verdi" dedi. 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün 
"Uçurumun kıyısında 
yıkık bir ülke... 
Türlü düşmanlarla 
kanlı boğuşmalar... 
Yıllar süren bir 
savaş... Ondan sonra, 
içerde ve dışarıda 
saygı ile tanınan yeni 
yurt, yeni toplum, yeni 
devlet ve bunları 
başarmak için aralık
sız devrimler... İşte

Türk genel devriminin 
bir kısa anlatımı." söz
lerini hatırlatan Erdem 
Akyürek, yazılı basın 
açıklamasında şu 
görüşlere yer verdi: 
"Devrimin hedefini 
kavramış olanlar, onu 
korumayı her zaman 
başaracaklardır. Hak 
ve hürriyetlerden 
yoksun toplumların 
ayakta kalmaları ve 
yaşamaları mümkün 
değildir. Bu nedenle, 
bizlere ve gelecek

Kaymakam Mehı itfayı

cağı Belediye 
Bandosu ile bir
likte Orhangazi 
Caddesi ve 
İstiklal Cadde 
si’ni takiben 
İskele Meyda- 
nı’na kadar 
yürüyüş 
yapılacak. 
İskele Meyda- 
nı’nda Gemlik 
Halk Dansları 
Folklor Derne 
ği’nce ve Gazi 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerince 
yapılacak olan 

gösterilerden 
sonra havai 
fişek gösterileri 
yapılacak.
Öte yandan, 
saat 21.30’da 
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
Gemlik 
Belediyesi 
Sanat ve 
Kültür Derneği 
tarafından Şef 
Erdinç Çelikkol 
yöneti minde 
‘Cumhuriyet 
Konseri’ 
verilecek.

kuşaklara düşen en 
önemli görev; Türkiye 
Cumhuriyeti'nin ülkesi 
ve ulusuyla bölünmez 
bütünlüğünü savun
mak, Atatürk ilke ve 
devrimlerini koruyup, 
kollamak olmalıdır. 
Büyük önderimizin 
gösterdiği, 'Çağdaş, 
uygarlık düzeyini 
yakalama' hedefine, 
O'nun belirttiği gibi, 
'Bilim ve teknolojinin 
yol göstericiliğinde' 
ulaşacağımıza olan 
inancımız tamdır.
CHP İlçe Örgütü 
olarak bu duygu ve 
düşüncelerle; toprak
larımızı vatan yapan, 
Cumh uriyetimizin 
kurucusu Büyük 
Önder Atatürk'e, 
şehitlerimize ve 
gazilerimize sonsuz 
minnet ve şükran
larımızı sunuyor, 
rahmetle anıyoruz. 
Cumh uriyetimizin 
82. yıldönümü 
kutlu olsun."

Doğalgazın Sunğipek ve Azot Sanayii’ne 
geldiği halde, Gemlik’e alınmayışı yıllarca 
konuşuldu, eleştirildi.

Kalitesiz linyit kömürlerinin yakılması 
sonucu, hava kirliliğinin artması insanın 
nefes alamaz hale geldiği şikayet konusu 
edildi hep.

Doğalgaz artık Gemlik’te.
Gaz tevzi tesisleri ilçenin hemen hemen ' 

tüm cadde ve sokaklarına döşeniyor.
Döşeniyor da, tüm cadde ve sokaklar 

adeta köstebek yuvası.
İlçe bakımsız köy halini aldı.
Yağmur yağınca çamurdan, kuru havada 

tozdan geçilmiyor.
Kazılan yerlerin örtülmesi sağlıklı 

yapılmıyor. Sökülen kaldırım taşları yaya yol
larına yığılarak, yayaların yürümesi engel
leniyor.

Özellikle Kumla Caddesi kambur kumbur. 
Ben yaptım, oldu anlayışı. Bir nevi yasak 
savma. Sanki halk bu yapılanı kabule 
mecburmuş anlayışı. O yoldan binlerce araç 
geçiyor. Araçların büyük çoğunluğu bu 
durumdan olumsuz etkileniyor. Sürücüler 
öfkeleniyor. Sorumlulara lanetin bini bir 
para...

Tevzi tesisleri, ana şebeke hattı olarak 
döşeniyor. Konut ve işyerleri için bağlantı 
yeri düşünülmüyor. Doğalgaza abone olacak
lar bir kere daha yolları kazmaya tratuvarları 
bozmaya mecbur kalacaklar. Halk yıllarca 
çamura, toza, çukura mecbur kalacak, 
mahkum edilecek. Yap-boz, boz-yap diye 
paralar savrulup gidecek.

Yazık-günah değil mi?
Saniyen kolay mı abone hemen olmak? 

En az 2,5 - 5 milyar gerekiyor bir hane için. 
O nedenle şu ana kadar halkın % 2-3’ ü 
ancak gaz alabilecek durumda.

Doğalgaz gelecek ama, daha gelmeden 
konu komşunun kombi olsun, merkezi sis
temle olsun tartışmaları dargınlıklara ciddi 
itilaflara sebep oluyor. Kiralarını tahsil ede
meyenlere bir de doğalgaz bağlatmak için 
milyarlarca para mı harcayacağım? diyen 
diyene. Velhasıl bu iş büyük sorunları da 
ileride beraberinde getirecek öyle görülüp, 
anlaşılıyor.

Bildiğim kadarı ile doğalgaz şirketi GEM- 
DAŞ tesisleri BOTAŞ’a devredecek 50 yıl 
sonra.

BOTAŞ, Gemlik’te döşenen tevzi tesis
lerinin sağlıklı olup olmadığını bilmem 
denetliyor mu? İlerde bir sorun çıkar da 
Gemlik halkı hizmetten, önemli bir ihtiyaçtan 
yoksun kalırsa? Sonra abonman ücretinin 
diğer yörelere göre daha fazla alındığı 
söyleniyor. Doğru mu?

Daha işin başında bu sorunlar.
Dağıtım sonrası olabilecekler?
Belediye, itfaiye teşkilatı bu konuda eği

tilmeli. Daha yakın geçmişte görüldü ki; 
Bursa’da olan bir kazada Bursa itfaiyesi 
doğalgazdan zuhur eden yangını su ile 
söndürmeye çalıştı. Görülüyor ki; Bursa yıl
lar öncesinden doğalgaz kullandığı halde 
itfaiye alınacak önlemlerin ne olabileceğin
den habersiz, eğitilmemiş.

Allah korusun, bir yangında gaz tevzii, 
ana tevzi şebekesinden mi durdurulacak, 
yoksa belirli noktalarda gaz kesimi için 
önlem noktalarımı bulundurulacak. Bu nokta
lar nerelere konuluyor. Bilinmeli. Bilinmeli ki; 
büyük bir faciaya sebep olunmadan kolaylık
la önlem alınabilsin. Olsun da, bir an önce 
olsun anlayışı sonunda büyük olumsuzlar 
yaratmasın. Vatandaş, bu hususlarda aydın
latılsın. Çalışılırken halkın haklarına saygı 
gösterilsin. Amacımız bu!....

Çünkü; ilçe halkım herşeyin güzeline ve 
iyisine layıktır.
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Özürlü çocuklar para kazanacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ata Mahallesi nde 
bulunan Özel 
Türe Özel Kurs 
Merkezi’ndeki özürlü 
çocuklar, artık 
el becerilerini 
genişleterek, para 
kazanabilecekler. 
Kurs Merkezi’ne 
Ankara'dan getirilen 
Galoş makinesi ile 
yapılacak galoşlar 
başta hastaneler ile 
Sağlık Ocaklarına 
pazarlanarak, gelir 
elde edilecek.
Kurs Merkezi’ne 
yapılması düşünülen 
ek bina ile atölye 
çalışmaları da yap
mayı hedefleyen 
Özürlüler Kurs 
Merkezi, özürlü 
çocukların kendile 
rine olan güvenlerini 
artırmak için el bece 

| tilerini değerlendirme 
yofıma gidiyor 
Kurs Merkezi’nin 
kendi parasıyla 
alınan Galoş maki
nesinin kullanımını 
öğretmenlerinden 
öğrenmeye başlayan 

özürlü çocuklar, 
üretim yapabilmenin 
zevkini yaşamaya 
başladılar.
Şimdilik bir adet alı
nan galoş makinesi 
ile önümüzdeki gün
lerde seri üretime 
başlayacaklarını 
bildiren Kurs Müdürü 
Tamer Sivri, elde 
edilecek gelirle 
çocukların çeşitli 
ihtiyaçlarını 
karşılamayı 
düşündüklerini 
söyledi.
Özürlünün toplumda 
gerektiği şekilde 
kendine yer 
bulabilmesi için önce 
kendine olan güveni
ni sağlaması gerek
tiğini söyleyen Kurs 
Müdürü Tamer Sivri, 
galoş makinesinde 
özürlü çocukları 
çalıştırarak 
özgüvenlerini 
sağlamak amacında 
olduklarını söyledi. 
ÖZÜRLÜ 
ÇOCUKLARIN 
KEK SEVİNCİ 
Özürlüler Kurs

eğlenen hem de 
onlara kek hazırlayan 
öğretmenlerinin kek

Merkezi’nde eğitim 
gören çocukların 
en sevdiği anlardan 
biri hiç şüphesiz 
kek hazırlama anları. 
Kurs Merkezi’nin 
mutfağında toplanan 
özürlü çocuklar, 
öğretmenleri 
Hilal Tonyalı ile 
birlikte tepsinin 
başında toplanarak 
piştikten sonra 
yiyecekleri kekin 
nasıl yapıldığını 
görmek isteğindeler. 
Mutfak faaliyetleri 
kapsamında hem

üzerine döktüğü çocuklar hayatla-
kremayı dikkatli rından memnun
şekilde izleyen özürlü görünüyorlar

Vakıf, erzak daöıtıvor Yaşar Gönültaş
emekli oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kaymakamlık 
Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından 
fakirlere erzak

dağıtıldı.
Dün dağıtımı 
yapılan erzaklar 
vakıf yönetimi 
tarafından belir
lenen adreslere 
elden götürülüyor.

Bursa Real mar
kette hazırlanan 
çeşitli yiyeceklerin 
bulunduğu 90 koli 
bayram öncesinde 
ihtiyacı olanları 
sevindirecek.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kaymakamlık 
Yazı İşleri 
Memurluğu 
görevini yürüten 
Yaşar Gönültaş, 
emekli oldu. 
Uzun yıllar 
Gemlik'te 
bankacılık yapan 
Gönültaş, 
kapanan Emlak 
Bankası’nda 
görev yapmıştı. 
Daha sonra 
Gemlik 
Kaymakamlığı

OEMLYK

■■■■ GÜNLÜK SYYASY GAZETE ■■■■

ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Yazı İşleri 
Memurluğu’na 
yatay 
geçiş yapan 
Yaşar Gönültaş, 
başarılı 
geçen hizmet 
süresinin 
ardından 
emekliye ayrıldı. 
Emeklilik 
döneminde 
bir süre 
istirahat etmeyi 
düşünen 
Yaşar Gönültaş, 
çalışma 
hayatına

özel işler yaparak 
devam edeceğini 
söyledi.
_______ J

1
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BUGÜN yine 
Gemlik’te saat 12.oo’de 
hizmetinize girecek olan 
marketler zincirimizin 
16. halkasına yine tüm 

_ GEMLİK halkı davetlidir. 

■ YILDIZIMIZ...
EN bol çeşit, EN avantajlı fiyatlarıyla
BURSA’NINEN'00vQ0
şimdi size çok daha yakın!...
Gemlik’teki 2. Şaypa, 16. yıldızımız, marketler zincirimizin 

bir halkası daha bugün saat 12.oo’de açılıyor
SİZ D€ €N KOLAV V€ €N RCNKLİ ALIŞVERİŞİN 

TADINI ÇIKARMAK İÇİN ŞAVPA'VA GELİN
Sürpriz aksiyonlar ve saatlik indirimlerden yararlanın

Ucuzu herkes ucuza satar, ^^^Hamidiye Mah. İstiklal Cad. 
kaliteyi 00000 ucuza satar No: 18/B GEMLİK
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“Küresel ısınma insan
linini yok edebil ir”

İslâmîCihadlideri
tutuklandı

KanadalI iki ünlü bili- 
madamı astrofizikçi 
Hubert Reeves ve 
genetikçi David 
Suzuki, küresel 
ısınmaya dikkati 
çekerek, bunun 
insanların yeryüzün
den yok olmasına 
dahi yol açabileceği 
uyarısında bulundu. 
İki ünlü bilimadamı, 
küresel ısınmaya 
kamuoyunun 
dikkatini çekmek 
amacıyla Kanada'nın 
Montreal kentinde 
düzenlenen bir kon
feransta, Dünya'nın 
kaynaklarının aşırı 
israfının, insanların 
yok olmasına yol aça
bilecek bir ısınmaya 
neden olabileceğine 
işaret ettiler.
Aralarında dinozor

ların da bulunduğu 
çok sayıda türün

geçmişte yok 
olduğunu anımsatan 
Hubert Reeves,' 
'Yeni bir türün 
yok olmasına 
neden olabiliriz" dedi. 
Reeves, 
bu sorunu çözecek 
olanın da insan 
olduğunu, çünkü 
Rü'reseı' ısınmanın en 
az yüzde 90'ının 
nedeninin insan 
faaliyeti olduğunu ve 

bunu hesaba 
katmak gerektiğini 
söyledi.
David Suzuki de 

1992'deki Rio ve 
1997'deki Kyoto 
anlaşmalarını imzala
masına karşın 
Kanada hükümetini 
sera etkisine yol açan 
gazların salimini 
azaltmakta üzerine 
düşeni yerine 
getirmemekle suçladı.

İsrail askerlerinin 
bugün Batı Şeria'nın 
Cenin kentinde 
düzenlediği 
operasyonda, İslami 
Cihad örgütünün 
yerel lideri 
Abdülhalim İzzed- 
din'in tutuklandığı 
bildirildi.
Apache helikopter

lerinin desteğinde 
yaklaşık 
35 askeri cipin, 
dün öğlen Cenin'e 
girdiği kaydedildi. 
Askerlerin, İzzedin'in 
evinin çevresinde 
mevzilendiği 
sırada silah 
seslerinin duyulduğu 
belirtildi.
İsrail, dün 5 İsraillinin 
öldüğü Hadera'da 
pazaryerindeki intihar 
saldırısından sonra, 
İslami Cihad'a karşı 

ı operasyon 
başlatmıştı.
İsrail askerlerinin 
bugün Batı Şeria'nın

Cenin kentinde 
düzenlediği 
operasyonda, İslami 
Cihad örgütünün 
yerel lideri 
Abdülhalim İzzed- 
din'in tutuklandığı 
bildirildi.İsrail 
ordusundan yapılan 
açıklamada, Cenin'de 
bir operasyon düzen
lendiği teyit edildi ve 
askerlerin çekilmeye 
başladığı 
belirtildi. Görgü 

tanıkları da, 
operasyonda İzzeddin 
ve adamlarının kısa 
bir süre direndiğini, 
ancak sonra İzzeddin 
ve diğer 3 kişinin 
askerlere 
teslim olduğunu 
kaydettiler. İsrail 
askerlerinin, Apache 
helikopterlerinin 
desteğinde Cenin 
kentine girdiği ve 
İzzeddin'in evini 
kuşattığı bildirilmişti.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN I
İ

ENEN Balıhe Av Malzemeleri M
Her Çeşit Emlak 

Ahm,Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik. Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKIP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

i 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 
3 ■

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 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

Termal yolu Gülerce Villalarının altı 
9880 m2 arsa - 

Umurbey’de 12 dönüm arazii

Yalova’da Termal Barajı’nın . . . A v..
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, ^3^, KaSkO D3SK, AcMeHl S3QİIK

Yalova 448.54 m2 arsa । i ı ı • w ı
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa -yg Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

ve Azot kavşağına 400 m2
uzaklıkta- Umurbey mezarlığının 1(1:5112474 Fa: 5141021

S karşısında 15 dönüm, 650 ağaç arsa. R

&

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları
Sakana Misina Ağları

* İp Ağ
"S Fanya

Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
* Sandal Malzemeleri
s Kürek
y Çapa 

Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

' re diğer mıIzemeler ile lıi jneiinrjeyi;

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

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18
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Okullara çeşme talimatı
Milli Eğitim 
Bakanlığı köy 

‘ okulları başta olmak 
üzere bütün 
okullara, 
'öğrencilerin 
tuvaletteki lavabo 
çeşmelerinden su 
içmelerinin önlen
mesi ve okullarda 
uygun görülen yer
lere çeşme yaptırıl
ması’ talimatı verdi. 
Bunları yaptıra
mayan okullar ise ev 
veya sanayi tipi arıt
ma tesisleri ile içme 
suyu temin ederek 
öğrencilere sunacak. 
Yapılan sağlık tara
malarında okullarda 
temizliğe yeterince 
özen gösterilmediği, 
özellikle tuvaletler
den öğrencilerin 
mikrop kaptıklarının 
tespit edilmesi üze 
rine bakanlık illeri 
uyardı. Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik bir genelge 

ı yayınlayarak öğren
cilerin sağlığının

' korunması için 
okullarda temizliğe 
daha fazla önem 
verilmesini istedi. 
Genelgede, 
'Okullarda öğrenci
lerin sağlığının 
korunması, gelişti 
rilmesi ve eğitimde 
hedeflenen kaliteye 
erişilebilmesi; okul 
binalarının fizikî 

i yapılarından ve 
çevreden kay
naklanan olumsuz 
sağlık şartlarının 
iyileştirilmesine ve

Eğitim ■ Sen hakkındaki 
kapatma davası düştü
Ankara 2. iş 
Mahkemesi'nde 
dün görülen davanın 
duruşmasında, 
Eğitim-Sen 
hakkındaki davanın 
düşmesine 
karar verildi.
ADLİYE'YE YÜRÜYEN 
EĞİT-SEN'LİLERLE

' POLİS ARASINDA 
ARBEDE ÇIKTI 
Eğltim-Sen'in kapatıl
ması davasına destek 
vermek amacıyla 
Ankara Adliyesine 
yürüyen Eğitim-

koruyucu tedbirlerin 
alınmasına bağlıdır.” 
denildi.
Genelgeye göre, köy 
okulları başta olmak 
üzere bütün okullar
da tuvaletlerin özel
likle ıslak alanları 
düzenli bir şekilde 
sürekli olarak temiz 
tutulacak, tuvaletler 
öğrencilerin rahat 
kullanabilecekleri bir 
şekle getirilecek.
Öğrencilerin 
tuvaletteki lavabo 
çeşmelerinden su 
içmeleri önlenecek. 
Tuvaletlerin temiz 
kullanılması ve te 
mizlik alışkanlığının 
geliştirilmesi konu
larında eğitim verile
cek. Su depolan da 
periyodik olarak 
temizlenecek ve 
klorlanacak.
Sınıf, atölye, spor 
salonu ve okulun 
bahçesi sürekli 
temiz ve düzenli 
tutulacak, bahçe 
temizliğine önem 
verilecek. Ders araç 
ve gereçleri ile 
bilgisayar ve 
makinelerin 
öğretmenlerin

Sen'lilerle polis 
arasında arbede 
yaşandı. 
Eğitim-Sen’in 
kapatılması davası 
Ankara Adliyesi'nde 
görülürken, Gençlik 
Parkı önünde 
toplanan yaklaşık bin 
500 Eğitim-Sen üyesi 
adliyeye doğru 
yürüyüşe geçti. 
"Eğitim-Sen kapatıla
maz" şeklinde 
slogan atan grup, 
Ankara Adliyesi 
önüne yaklaştıkların

nezaretinde öğren
ciler tarafından bir 
sonraki kullanım için 
temizliği ve bakımı 
yapılacak. Bu işlerin 
yapılabilmesi için 
özel idare gelir
lerinin yanında, okul 
aile birlikleri, köy 
tüzel kişilikleri, 
belediyeler, sosyal 
yardımlaşma ve 
dayanışma vakıfları, 
sivil toplum kuru
luşlarının desteği ile 
her türlü mahalli 
imkan değer
lendirilecek. Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
Türkiye genelinde 
19 bin okulda, 2 
milyonu aşkın 
çocuğu muayene 
ederek sağlık tara
ması yapmış, bu 
taramada yaklaşık 
2 bin 600 okulda 
tuvalet, 574’ünde ise 
su olmadığı ortaya 
çıkmıştı. Bir buçuk 
milyon öğrencinin 
yaklaşık yarısının 
hiç dişini fırçala
madığı tespit 
edilirken, 3 bin 444 
tüberküloz, 5 bin 397 
kalp hastası çocuk 
tespit edilmişti.

da Atatürk Bulvarı'nı 
trafiğe kapatmak 
isteyince polis uyardı. 
Polisin uyarılarının 
dikkate alınmaması 
üzerine Eğitim- 
Sen'lilerle çevik 
kuvvet ekipleri 
arasında kısa süreli 
arbede yaşandı. 
Sendika temsilci
lerinin araya girme
siyle grup sakinleştir
ildi. Eğitim-Sen’liler 
Ankara Adliyesi'nin 
önüne alındı. Eylem 
devam ediyor.

Sahte ku; tıfa dikkat!
İğdır Tarım İl 
Müdürlüğü, çiftçileri, 
"kuş gribi tahlili 
yapacağız" 
gerekçesiyle tavuk 
toplayanlara karşı 
dikkatli olmaları 
konusunda uyardı. 
Tarım İl Müdür Vekili 
Aysel Ağayar, yaptığı 
açıklamada, son 
zamanlarda 
Türkiye'de görülen 
kuş gribi vakalarının 
ardından bazı 
vatandaşların köylere 
giderek, "Tarım 
Müdürlüğü'nden 
geliyoruz. 
Tavuklarınızda 
kuş gribi olup 
olmadığını tahlil 
ettireceğiz" diyerek, 
çiftçilerden tavuk 
topladıkları ihbarı 
aldıklarını söyledi. 
Söz konusu kişilerin 
zaman zaman da 
valilik ve belediye

Yağışlı hava geliyor
Türkiye'nin bugün 
sabah saatlerinden 
itibaren Karadeniz 
üzerinden gelen 
soğuk ve yağışlı hava 
kütlesinin etkisine 
gireceği bildirildi. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün 
uyarısına göre, bugün 
Marmara'nın doğusu, 
Karadeniz ile Doğu 
Anadolu'nun 
kuzeyinde başlayacak 
yağışlar, Cumartesi 
günü (29 Ekim 2005 
Cumhuriyet Bayramı), 
Marmara'nın doğusu, 
Karadeniz, İç 
Anadolu'nun kuzey ve 
doğusu, Doğu 
Akdeniz ile Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu'nun batısın
da devam edecek. 
Yağışlı hava Pazar 
günü yurdun kuzey iç 
ve doğu kesimlerinde 
etkisini sürdürecek. 
Hava sıcaklığı, yarın 
Karadeniz ve 
Marmara'da, hafta

görevlisi 
olduklarını ileri 
sürdüklerini belirten 
Ağayar, şunları kay
detti: "Son zamanlar
da konuyla ilgili 
aldığımız ihbar 
sayısında artış 
yaşandı. İğdır'da kuş 
gribi yoktur. Ne 
Tarım Müdürlüğü 
ne Valilik ne de 
Belediye tavuk 
topluyor.
Vatandaşlarımız, 
bu konuda uyanık 
olsunlar. Kümes hay

sonu ise tüm yurtta 
8-10 derece azalacak. 
Karadeniz kıyılarında 
yağmur ve sağanak 
şeklinde başlayacak 
yağışların, hava 
sıcaklığındaki azal
mayla birlikte yarın 
akşam saatlerinde 
Karadeniz’in iç kesim
lerinin yüksekleriyle 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeydoğusunda, 
Cumartesi günü 
Karadeniz'in iç 
kesimleriyle iç ve 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeyinde karla 
karışık yağmur ve kar 
şekline dönüşmesi 

vanlarını kimseye 
vermesinler." 
Ağayar, özellikle 
Aşağı Çarıkçı, 
Çalpala ve Suveren 
Köyleri ile 
Konaklı 
Mahallesi'nden 
ihbarlar aldıklarını 
belirterek, 
vatandaşlardan, 
kendilerinden tavuk 
veya hindi isteyen 
kişileri, tarım 
müdürlüğüne, polise 
ya da jandarmaya 
bildirmelerini istedi.

tahmin ediliyor. 
Yağışların Cumartesi 
ve Pazar günleri doğu 
Akdeniz, İç 
Anadolu'nun doğusu, 
Doğu Karadeniz, 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'nun batısıyla 
batı Karadeniz 
kıyılarında etkili ve 
sürekli olması bek
leniyor. Rüzgar hafta 
sonu yurdun kuzey ve 
iç kesimlerinde 
poyrazdan (kuzey ve 
kuzeydoğu yönlerden) 
kuvvetli, Marmara ve 
Batı Karadeniz'de 
kısa süreli fırtına 
şeklinde esecek.



Sayfa 828 Ekim 2005 Cuma

Bakan Çelik’ten okullara 
‘eksiklikleri giderin’ genelgesi

Başbakan ve bakanlara
suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
okulların, başta labo
ratuar araçları ve 
donatım malzemeleri 
olmak üzere varolan 
eksikliklerin gide 
rilmesini istedi. 
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik, yayınladığı 
genelgede, ülkelerin 
kalkınmasında en 
önemli unsurun eğitim 
olduğunu belirterek, 
"Bunun için eğitim 
hizmetinin ileri ülkeler 
düzeyine çıkarılması 
büyük önem arz 
etmektedir" dedi. Bu 
durumun, sunulan 
eğitim hizmetinin fiziki 
ortamı ve bu ortamın 
donatım araçları yakın 
ilgili olduğunu belirten 
Bakan Çelik, "Fen 
teknolojisi, fizik, 
kimya, biyoloji ve 
matematik laboratuarı 
olmak üzere bütün 
laboratuarların, içinde

bulunulan çağın 
teknolojisine uygun 
olarak donatılmasını, 
öğrenci potansiyelle 
rine cevap vermesini 
ve malzemelerin 
eksiksiz olmasını 
gerekli kılmaktadır" 
dedi. Öğretimde labo
ratuar yönteminin kul
lanılmasının, öğrenci
lerin öğretim sürecine 
yaptığı olumlu katkıyı 
hatırlatan Çelik, 
öğrencilere verilen 
bilgilerin davranışa 

dönüşmesinden 
eğitim araçlarının 
büyük önemi bulun
duğunu belirtti.
Bakan Çelik, genel

gesinde şunları 
kaydetti:
"Bundan dolayı, 
bütün eğitim kurum- 
larımızda; demirbaş 
malzemelerinin elden 
geçirilmesi, yıpranmış, 
öğrenci sırası, öğret
men masası ve 
yazı tahtalarından, 
onarılarak ekonomik 

ömrü uzatılabilecek
lerin onarımlarının 
yapılması, onarım 
mümkün olmayanların 
yenilenmesi.
Başta fen teknolojisi, 
fizik, kimya, biyoloji 
ve matematik labora 
tuarı olmak üzere 
bütün laboratuarların 
eksikliklerinin gide 
rilmesi ve kullanımları 
konusunda azami 
özen gösterilmesi. 
Söz konusu eksiklerin 
karşılanması, bakım, 
onarım ve yenileme 
işlerinin yapılabilmesi 
için özel idare gelir
lerinin yanında, 
belediyeler, sosyal 
yardımlaşma ve 
dayanışma vakıfları 
ve diğer sivil toplum 
kuruluşları ile her 
türlü mahalli imkan
ların değerlendirilmesi 
büyük ölçüde yarar 
sağlayacaktır."

CHP Grup 
Başkanvekili Haluk 
Koç, Anayasa ve 
yasalara aykırı 
davrandıkları gerekçe
siyle Türk Ceza 
Kanunu'nun 257. 
maddesinde belirtilen 
görevi kötüye kullan
ma suçunu işledikleri
ni kaydederek, 
başbakan ve bakanlar 
hakkında suç duyu
rusunda bulundu. 
Koç, İmar Bankası'nın 
27 bin mağduruyla 
ilgili olarak hükümetin 
Anayasa Mahkemesi 
kararı olmasına rağ
men mağduriyetin 
giderilmesi için hiçbir 
şey yapmadığını, 
verilen sözleri tut
madığını, Anayasa 
ve yasalara aykırı 
davrandıkları gerekçe
siyle Türk Ceza 
Kanunu'nun 257. mad
desinde belirtilen 
görevi kötüye kullan
ma suçunu işledikleri
ni kaydederek,

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve ı 
Bakanlar Kurulu'ndakij 
bütün Bakanlar 
hakkında, CHP İzmir 
Milletvekili Avukat 
Yılmaz Kaya tarafın
dan Cumhuriyet 
Savcıhğı'na suç duyu
rusunda bulunul
duğunu açıkladı. 
Parlamentoda bugün 
beraberinde İzmir 
Milletvekili Avukat 
Yılmaz Kaya ile 
birlikte bir basın 
toplantısı düzenleyen 
CHP Grup 
Başkanvekili Koç, 
hükümeti sert bir dille 
eleştirdi. "Hükümet 
havada, hükümet 
Yemen'de, hükümet 
naylon fatura affında, 
hükümet İstanbul'un 
bağrını delen Dubai 
kulelerinde" diyen 
Koç, İmarzedelerin 
ortada olduğunu ve 
aylardır bu konuda 
hükümetin bir çalışma 
yapmadığını belirtti.

MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Sabahattin DOKSANBİR

_ . DOĞALGAZI Buderus mi
j KAZAN ■ j.
<Îsİsan> KALORİFER TESİSATI 

m
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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*a AB’de cari açık artıyor
Yükselen petrol 
fiyatlarının da 
etkisiyle yakın 
zamana kadar fazla 
veren AB'nin, cari 
açığı artmaya devam 
ediyor. AB'nin resmi 
istatistik kurumu 
Eurostat'ın verilerine 
göre, 25 üyeli 
AB'nin yılın ikinci 
çeyreğindeki cari 
açığı 21.1 milyar 
avro oldu.
AB, bir önceki yılın 
aynı döneminde 
sadece 6.5 milyar 
avro cari açık ver
mişti. İkinci çeyrek

Fındık halka açılıyor
ıa

Merkezi Ordu'da 
bulunan ve son yıl
larda gösterdiği per
formansla Türkiye 
genelindeki 500 
büyük şirketin 
arasında 94'e yer
leşen Poyraz-Karhbel 
Fındık Entegre A.Ş., 
borsaya açılmaya 
hazırlanıyor. 
1997 yılında 
Karacaömer Köyü 
hudutlarında 22 bin 
metrekare alanda 
Poyraz ve Karhbel 
ailelerinin ortaklığın
da kurulan, son yıl
larda gerçekleştirdiği 
atıl ım larla büyüme 
trendini hayli yüksel
ten Poyraz-Karhbel 
Fındık Entegre A.Ş., 
Nurol Menkul 
Değerler'in lider
liğinde oluşturulan 
konsorsiyum ile

1- Şirketimizde bulunan aşağıda marka ve modelleri belirtilmiş 
olan araçlar kapah teklif almak suretiyle satılacaktır.

2- istekliler, satışa ilişkin şartnameyi Gemlik Gübre Sanayii 
A.Ş.’den temin edebilirler.

3- Bu iş ile ilgili teklif mektupları 15.11.2005 tarih Sah günü saat
16.00’ya kadar Şirketimiz Haberleşme Birimine verilmiş olacaktır.

GEMLİK GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
GEMLİK / BURSA

İletişim Telefon : 519 00 98 - 519 00 70 (1283) 519 00 70 (1255)

PLAKASI MARKASI CİNSİ TİPİ MODELİ ADEDİ

16ZG558 MURAT 131 OTOMOBİL KARTAL 1985 1

16ZK836 PEUGEOT MİNİBÜS J.9 1986 s 1

16 ZS 845 PEUGEOT MİNİBÜS J.9 1990 1

16ZK826 INTERNATIONAL OTOBÜS YOLCU 1981 1

verileriyle birlikte 
AB'nin cari 
açığı yılın ilk 
yarısında 39.6 milyar 
avroya çıktı.
Böylece AB, geçen 
yılın tamamında 
17.8 milyar avro 
olarak gerçekleşen 
cari açığını bu yılın 
ilk 6 ayında 
ikiye katlamış oldu. 
Cari açık, yükselişini 
sürdürse de, halen 
AB gayri safi yurtiçi 
hasılasının sadece 
yüzde 07-0.8'ine 
denk geldiği için 
ciddi bir endişe 

yüzde 26'sını halka 
açacak. Poyraz- 
Karhbel Fındık 
Entegre A.Ş Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mustafa Poyraz, 
önümüzdeki gün
lerde İstanbul 
Menkul Kıymetler 
Borsası'nda (İMKB) 
işlem görmeye 
başlayacaklarını ve 
şirketin yüzde 26'sını 
halka arz edecekleri
ni belirterek, "Halka 
arz gelirini tamamen 
şirket bünyesinde 
kullanarak kapasite 
artırımında ve 
pazarlama alanının 
genişletilmesinde 
kullanacağız. Bu kap
samda kapasitemizi 
üçte iki oranında art
tırmayı planlıyoruz. 
Söz konusu yatırım
ları ve kapasite

İLAN

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

kaynağı olarak 
görülmüyor.
AB'nin cari 
açığındaki artışta 
avronun dolar 

artırımını kendi öz 
kaynaklarımızla 
yapma imkanına da 
sahibiz. Öz ser
mayesi son derece 
güçlü ve borç yükü 
bulunmayan ender 
şirketlerden biriyiz. 
Halka açılmada en 
önemli gerekçemiz 
bizden hammadde 
alan firmaların halka 
açılma ve borsada 
kote olma konusun

karşısındaki 
güçlü konumunu 
sürdürmesinin de 
etkili olduğu ifade 
ediliyor.

daki hassasiyetlerine 
cevap vermek içindir. 
Hedefimiz İMKB'den 
sonra İzmir'deki 
Vadeli İşlemler 
Borsası ile orta ve 
uzun vadede ulus
lararası borsalara 
kote olarak ülkemizin 
en önemli ihraç 
ürünü olan fındığı 
Poyraz-Karhbel 
Fındık Entegre A.Ş 
olarak layık olduğu 
yere getirmektir " 
dedi. "ÇİKOLATANIN 
FINDIĞI ONDAN 
SORULUYOR" 
Poyraz, üretimlerinin 
yüzde 65'ini ihraç 
ettiklerini, yüzde 
35'ini iç piyasada 
değerlendirdiklerini 
de belirterek, 2004 
yılında 140 milyon 
dolar ihracat gerçek
leştirdiklerini kay
detti. Aynı dönemde 
toplam cirolarının 
300 milyon YTL'nin 
üzerinde oluş
tuğunu, ağırlıklı 
olarak AB ülkeleri, 
ABD, Asya ve Afrika 
ülkelerine ihracat 
yaptıklarım belirtti.

Gemlik halkından istek ve çağrı
Saygıdeğer halkımıza hitaben Zeytinspor 

başkanlığının yayınladığı bir yazı
Bu yazıda neler var ve neler isteniyor?
1- Sponsorluk ve Reklam
2- Faaliyetlerimize katılmak için müra

caatlarınızı
3- Gemlik Zeytinspor ayhk spor dergisine 

abonelik
4- 2006 yılında çıkacağı takvime fir

manızın katılmasını
5- Voleybol, basketbol, hentbol, futbol, 

güreş, masa tenisi, satranç ve yüzme 
branşlarını destekleyin.

2005-2006 sezonunda aşağıdaki spor dal
larına katılım ve tanıtım

1- Futbol bayanlar liği, Erkekler amatör 
her yaş grubu

2- Basketbol bayanlar Türkiye 2. nci 
amatör ligi amatör küme erkekler her yaş 
grubu

3- Voleybol bayanlar Türkiye 3. liği ve 
bayanlar yerel ligi her yaş grubu

4. Hentbol bayanlar ve erkekler yerel liği
Evet, Gemliklilerin acaba Zeytinspor’un 

bu faaliyetlerinden haberi var mı?
Zannetmiyorum. Eğer bilmiş olsalardı 

Zeytinspor’un biraz yanında olurlardı.
Bu yazıyı Sayın Belediye Başkanımızında 

okumasını isterim. Eğer okumamışsa 
Belediyeden veya Gemlikspor yönetici
lerinin eline Körfez Gazetesi geçerse lütfen 
Başkanı haberdar etsinler.

Zira bundan bir ay evvel bir branşa katıl
mak için federasyonun istemiş olduğu çok 
ufak bir meblağı ne Gemlikspor ne Belediye 
Başkanı karşılayamadı. Bilinmeden bu pa 
raların on mislini gözükmeden gidiyor.

Gemlik Zeytinspor Gemlik ve 
Gemlikspor’a rakip değil ki. İsmi anons 
edildiğinde GEMLİK ZEYTİNSPOR olarak 
seslendiriliyor.

GEMLİK’TE BU HAFTAKİ FAALİYETLER
Bu köşede hep eleştiri yazıları yazacak 

değilim. Haber niteliği taşıyacak olayları da 
siz değerli okuyucularıma duyurmak iste 
rim.

Mesela;
29 Ekim Cumartesi günü Gemlik 

Zeytinspor, İstanbul Ataköy’deki Ahmet 
Cömert Kapah Spor Salonu’nda Bakırköy 
İncirli sporla bayan basketbol Türkiye ikinci 
lig maçı var.

30 Ekim Pazar günü Mudanya sahası 
Burgazspor Gemlik Zeytinspor, saat 
12.oo’de 14-16 yaş grubu ve saat 13.30 
Gemlik sahasında Gemlikspor Yenişehir 14- 
16 yaş grubu maçları oynanacak.

30 Ekim Pazar günü saat 15.oo’de Bursa 
Çekirge Spor Salonu’nda Gemlik Zeytinspor 
ile Bursa DSİ Spor bayan voleybol yerel ligi 
maçları oynanacak.

Dünkü yazımda Gemlik’te spor faaliyet
leri çok az diye hayıflanarak yazı yazmıştım. 
Bu maçları yerinde seyretmek benim için 
imkansız. Bu maçları size duyurmayı 
kendime vazife bildim. Güzel ilçemizde 
Zeytinspor’da olmazsa hiç bir hareket 
olmayacak.

Ben diyorum, Sayın Zeytinspor Başkanı 
İhsan Ünlü arkadaşımız böyle yoğun bir 
uğraş içinde. Ben bazen bizim yöneticilere 
bakıyorum da 14-16 yaş grubu maçlarına 
dahi gelmiyorlar. Ne zaman geleceklerini 
Gemlikspor maçlarını seyredeceklerini 
merak ediyorum.

Büyrun beyler! Bu pazar günü 14-16 yaş 
grubu maçlarını izleyin hem de sizler Gemlik 
maçlarını izlemiş olursunuz.
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Ramazanda mide ‘Yürüyüş en yararlı
spor aktivitesi”

rahatsızlığına dikkat
Mide rahatsızlığı 
olan "reflü"ye, 
Ramazanda dikkat 
etmek gerekiyor. 
Yetişkin her 5 kişiden 
birinde görülen, 
bronşit, astımdan, 
ses teli tahrişine 
kadar birçok 
hastalığa neden ola
bilen ve halk arasın
da "mide gazı" olarak 
bilinen "reflü"ye, 
özellikle Ramazanda 
dikkat edilmesi 
gerekiyor.
Özellikle oruç tutan 
kişilerin iftarda ağır, 
yağlı yemekler 
yemesinin rahatsı
zlığı artırdığını vur
gulayan Prof. Dr. 
Gülten "İftar yemek

Balık Köftesi 
Malzemeler (2 Kişilik) 
300 gr kılçıksız 
balık eti
2 dilim tost ekmeği 
2 çorba kaşığı kıyılmış

Kestaneli 
Rulo Pasta 
Malzemeler (4 kişilik) 
2,5 çorba kaşığı 
margarin (100 g) 
6 yumurta 
6 çorba kaşığı un 
6 çorba kaşığı 
tozşeker 
1 çay kaşığı vanilya 
1 limonun rendelen
miş kabuğu 
Kestaneli püre için: 
Yarım kg kestane, 1 
tatlı kaşığı vanilya, 6 
çorba kaşığı 
pudraşeker, 100 gr 
sade çikolata. 

lerinde ağır, baharatlı 
yemekler yerine 
hafif, sulu ve sebze 
yemekleri tercih 
edilmeli ve mümkün 
olduğunca aşırıya 
kaçılmamalıdır." 
dedi.
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Gastroenteroloji 
Anabilim Dalı öğre
tim üyesi Prof. Dr. 
Macit Gülten, 
reflünün, yemek 
borusu ile mide 
arasındaki kasların 
görevindeki bozul
manın etkisiyle, mi 
dedeki asidin yemek 
borusu içine kaçışı 
sonucunda ortaya 
çıktığını söyledi.

maydonoz
1 adet soğan 
Kırmızıbiber 
Kimyon 
Tuz, un
1 adet yumurta
30 gr margarin 
(2 çorba kaşığı)
YAPILIŞI
Balık etini kaynar suya 
atıp 2 dakika haşlayın. 
Soğanı rendeleyin,

YAPILIŞI 
Yumurtaları bir tence 
reye kırın. Tozşeker 
ilave edip kısık ateşte 
koyulaşana kadar 
sürekli karıştırarak 
pişirin. Ateşten alıp 
ılınmaya bırakın. Un 
ve vanilyayı bir kapta 
harmanlayıp yumurtalı 
karışıma ilave edin. 
Üzerine eritilmiş 
margarini ve limon 
kabuğunu ekleyip 
hamur kıvamına 
gelene kadar 
karıştırın. Fırını 180 
dereceye ayarlayın.

Reflünün sürekliliği 
halinde yemek 
borusunu tahriş 
ederek iltihaplan
masına neden 
olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Gülten, bu 
hastalığın yaşlan
mayla birlikte art
tığını belirtti.
Prof. Dr. Gülten, reflü 
bulunan hastaların 
midede ve göğüs 
kafesi arkasında 
yanma, yutkunma 
güçlüğü ve aralıklı 
veya sürekli ses 
kısıklığı 
şikayetleriyle doktora 
başvurduğuna 

ekmek dilim
lerinin kabuk
larını kesip su 
ile ıslatıp sıkın. 
Balık eti, soğan, 
ekmek, may
donoz, yumurta 
ve baharatları tuz 
ekleyerek yoğu
run. Küçük köfte
ler halinde yuvar- tavada margarin ile
layın ve una bulayıp kızartın.

Fırın tepsisini yağlayıp 
içine alüminyum folyo 
döşeyin ve hamuru bir 
parmak kalınlığında 
yayın. Tepsiyi fırına 
verip 20-25 dakika 
pişirin. Kestaneleri 
soyup bol suda 
haşlayın. Süzüp ince 
kabuklarını soyun, 
robotta veya çatalla 
ezerek püre haline 
getirin. Pudraşeker ve 
vanilya ekleyip iyice 
karıştırın. Çikolatayı 
benmari usulü eritip 
kestane püresinin 
yarısına ekleyin ve 

değinerek, bu 
hastalığın aşırı 
kilo ve çok dar 
kıyafetlerin 
giyilmesiyle 
arttığına dikkati 
çekti.
Prof. Dr. Gülten, 
sahurda yemek 
yenildikten sonra 
hemen yatılmasının 
rahatsızlığın daha 
çok görülmesine 
neden olduğunu, bu 
nedenle de sahurda, 
genellikle kahvaltılık 
tarzında yiyecekler 
tercih edilmesinin 
yararlı olacağını 
bildirdi.

karıştırın.
Pişen hamuru fırından 
alıp folyo ile birlikte 
sararak 
rulo yapın ve tekrar 
açın. Bir tepsiye alıp 
üzerine sade kestane 
püresini yayın. Rulo 
yaparak sarın ve oval 
bir servis tabağına 
alın. Çikolatalı kestane 
püresini sıkma tor
basına doldurup 
rulonun üzerine deko
ratif şekilde sıkın. 
Buzdolabında bekletip 
soğuyunca dilimleyin 
ve servis yapın.

Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Kardiyoloji 
Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Remzi 
Önder, sağlıklı yaşam 
için yürüyüşün, en 
yararlı spor aktivitesi 
olduğunu belirtti. 
Prof. Dr. Önder, her
hangi bir spor dalına 
başlamadan önce 
mutlaka hekime 
danışılması gerektiği
ni, aksi takdirde ani 
ölümlere kadar varan 
olumsuz sonuçlarla 
karşı karşıya kahn- 
abileceğini kaydetti. 
Profesyonel sporcu
ların bile yıl içinde 
defalarca kontrolden 
geçmesine rağmen 
ağır fiziksel 
aktivitelerde ani 
ölümlerle karşılaşa- 
bildiğine dikkat çeken

ŞİİR KÖŞESİ c.,.lBAY
Artçı

17 Ağustos 1999
Aradan üç aya yakın zaman geçti 
Daha nokta koyamadık 
Sallanıyoruz ufak ufak..

Günışığı bize dönük
Ya geceler
Ay yerinde değil
Yıldızlar kayıp
Çakıyor şimşek
Titreyerek kaldırıyoruz kaşımızı
Yeşil, mavi, kara, elâ gözbebekler 
yok olmuş
Bakıyor ak ak...

Ve de korkarak
Fırlıyoruz dışarı
Ayak, baş çıplak
Atıyoruz eli cebe 
Cep kalmış enkazda 
el çırılçıplak...

Alıştık diyemiyoruz
Demir dikenler altında 
sallanıyoruz ufak ufak...

Önder, şu 
bilgileri verdi: 
"Normal insanlar için 
en yararlı spor 
aktivitesi yürüyüştür. 
Haftada en az 5 gün 
40-50 dakika olacak 
şekilde ve belli bir 
tempoda yürüyüş 
yapılmalıdır.
Kalp hastaları ve 
by-pass ameliyatı 
geçiren hastalar da 
yürüyüş yapabilir. 
Ayrıca koroner by- 
pass'lı hastalar 
yürüyüş yaparken 
dilaltı haplarını 
mutlaka yanlarında 
taşımalı, bu hastalar 
yürürken kendilerini 
yormamahdır. Bunun 
ölçüsü de terlemeye
cek ve nefes nefese 
kalmayacak şekilde 
yürümektir."
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Güneş gözlüğünü yaz-kış fakın
Göz Hastalıkları 
Uzmanı Op. Dr. Fatma 
Caner, kış aylarında 
da güneş gözlüğü 
takılması gerektiğini 
belirtti.
Özel Doğuş Hastanesi 
Göz Hastalıkları 
Uzmanı Op. Dr. Fatma 
Caner, halk arasında 
güneş gözlüğünün 
sadece yaz aylarında 
takılacağına dair 
yanlış bir inanış 
olduğunu belirterek, 
ultraviyole ışınların 
göz için hala tehlikeli 
olduğunu bildirdi. 
Op. Dr. Caner halkı 
uyararak, "Gözünüzü 
seviyorsanız güneş 
gözlüğünü çıkart
mayın" dedi. Fatma 
Caner, ultraviyole 
ışınlarının yaz-kış et 
kili olduğu Mersin 
gibi illerde güneş 
gözlüklerinin kış 
aylannda da takılması 
gerektiğine dikkat 
çekti. Bunun göz 
sağlığı açısından 
önemli olduğunu vur
gulayan Fatma Caner, 
"Ultraviyole ışınları 
yaz aylarında yoğun
laşır, fakat kış ayların
da da ultraviyole ışın
larına dikkat edilmesi 
gerekir. Mersin'de kış 
aylarında da ultravi 
yole ışınları göze 

zarar verebilecek 
boyutlardadır" dedi. 
Mersin'de en çok 
karşılaştıkları sorun
ların başında 
katarakt, göz alerjisi 
ve göz eti rahatsızlık
larının geldiğine 
işaret eden Caner, bu 
sorunların oluşmasın
daki en büyük etkenin 
zararlı ultraviyole 
ışınları olduğunu 
bildirdi. "Bu ışınlar
dan korunmanın tek 
yolu ise açık havada 
güneş gözlüğü tak
maktır" diyen Op. Dr. 
Fatma Caner, kış 
ayları gelmesine rağ
men güneş gözlüğü 
takma alışkanlığından 
vazgeçi Imemes in i 
istedi.Halkı katarakt 
konusunda da 
uyaran Göz 
Hastalıkları Uzmanı 
Caner, ultraviyole 
ışınlarının kataraktı 
tetikleyen etkenlerin 
ilk sırasında yer 
aldığına dikkat çekti. 
Genellikle yaşlılarda 
görülen bir hastalık 
olan kataraktın, 
gençlerde de yanıklar, 
çarpma ve darbelerle 
ortaya çıktığını ifade 
eden Fatma Caner, 
bu hastalığı anlamak 
için göz kontrolünün 
şart olduğunu kay

dederek, "Zira hasta
larımız hafif bir puslu 
görmeyi, biraz az 
görmeyi çok algıla
mayabilirler. Düzenli 
kontrol sayesinde 
hastalarımızda erken 
kataraktları tespit 
etmemiz daha da 
kolaylaşır. Gözünde 
okurken veya etrafa 
bakarken görmesi 
kendine yetmeyen bir 
kişi katarakt açısın
dan muayene olmalı" 
diye konuştu.
Katarakt olan bir has
tanın ameliyat olması 
gerektiğini de ifade 
eden Caner, gözün 
ışıktan rahatsız 

olması, tek gözde 
çift görme, gece 
görüşünün problemli 
olması, ışıklardan 
rahatsızlık duyulması, 
renklerin solması, 
gözlük camı ya da 
lenslerde değişiklik 
olması, gözün 
önünde bir perde var

mış hissi gibi birçok 
belirtinin katarakt 
hastalığının habercisi 
olabileceğini belirtti. 
Göz Hastalıkları 
Uzmanı Op. Dr. Fatma 
Caner, çok nadir de 
olsa kataraktın 
doğuştan da olabile
ceğini belirterek, 
problemi olmasa bile 
çocukların en geç 2 
yaşında göz hekimine 
götürülmesi ve çocuk 
hekimlerinin de bu 
konuda hassas 
davranması gerektiği
ni söyledi. Caner, 
ayrıca gözlerinde her
hangi bir problem 
olmayan kişilerin bile 
yılda en az bir kez 
göz kontrolünden 
geçmesi gerektiğini 
vurgulayarak, 
"Böylece sonrasında 
körlüğe kadar uzan
abilecek rahatsızlık
ları erken teşhis 
sayesinde önleyebili
riz" diye konuştu.

Hamilelere ücretsiz 
demir ilacı veriletecek

Sağlık Bakanlığı, anne ve bebek sağlığı 
açısından ciddi bir tehdit olan anemiye 

bağlı oluşabilecek komplikasyonları 
önleyebilmek amacıyla Gebelerde Demir 

Destek Programı başlattı.
Program kapsamında 
tespit edilen 
gebelere ücretsiz 
demir desteği 
sağlayacak. Sağlık 
Bakanlığı 1 Kasım 
2005 tarihinde tüm 
illerde başlatacağı 
Gebelerde Demir 
Destek Programı 
çerçevesinde, 
demirin uygulanmay
acağı durumlar hariç 
ayrım yapılmaksızın 
tespit edilen her geb
eye demir desteği 
verecek. 1 Kasım 
2005 tarihinden 
itibaren Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
demir preparatı 
temin edilene kadar 
geçen süre 
içerisinde, demir

i uuoıcyT o ay~ı «âTıcTCcî r< 
gebelerden, sosyal 
güvencesi olanlara 
demir preparatı 
reçete edilecek, 
sosyal güvencesi 
olmayan gebelere ise 
döner sermaye gibi 
yerel kaynaklardan 
alım yapılarak demir 

preparatı temin edile
cek. Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Necdet 
Ünüvar, 81 ile gön
derdiği genelgede, 
Gebelerde 
Demir Destek 
Programı'na ilişkin 
bilgi ive talimat verdi. 
Ünüvar, illerde yeni 
tespit edilmesi 
beklenen gebe 
sayısı için, bir önceki 
yıl aşısı yapılan 
bebek sayısının 
toplamının referans 
olarak alınacağını 
kaydetti. Ünüvar, 
söz konusu 
genelgede şu 
ifadelere yer verdi: 
"İlinizde demir 
preparatının yerel 
kaynaklardan 
tedarikine esas teşkil 
edecek şekilde kap
samlı çalışma 
yapılarak ihtiyaçlar 
belirlenecek ve bu 
ihtiyaçları giderecek 
miktarda demir 
preparatı alımı ve 
kuruluşlara dağıtımı 
gerçekleştirilecektir.

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. 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 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 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

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

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 
SuAnza Yalnyz185

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE
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SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 
Demirsubayı Mh. 

Çeşme Sk. GEMLİK

^■1 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE BMHI

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2273 

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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Petrol Ofisi |

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KAMPANVA

Süper Benzin ^1 2.56 YTL.

Kurşunsuz Benzin 2.58 YTL
(95 Oktan)

Motorin 2.06 YTL
NOT: Kampanyamız ev ve iş yerleri 1
motorin servisinde de geçerlidir, 1

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii - GEMLİK TEL: (0.224) 513 10 79 
İSTASYON 1 : Armutlu karayolu Üzeri ■ P.O. İstasyon -KUMLA TEL:(0.224)538 0386 I 

''İSTASYON l: Liman içi - GEMLİK TEL: (0.224)413 66 72



Cumhuriyetimizin kuruluşunun 82. yıldönümü bütünyurtta coşkuyla kutlanıyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Cumhuriyetimizin kuruluşu nedeniyle bugün tüm 
yurtta coşkulu törenler düzenlenecek. Sayfa 3’de

Cumhuriyet
Bugün, yeni Türk devletinin rejiminin 

Cumhuriyet olarak ilan edilmesinin 82. 
yıldönümü. Kutlu olsun.

29 Ekim 1923 günü TBMM’sinde, Atatürk 
hazırlattığı yasayı kabul edilerek, 
Cumhuriyet ilan edildi.

Cumhuriyetin ilanı, padişahlığın bir daha 
geri gelmemek üzere kaldırılması demekti.

Cumhuriyetin ilanından sonra saltanat 
ve hilafet de kaldırıldı. Laiklik ilan edildi. 
Padişah Vahdettin ise. bir İngiliz gemisiyle 
ülkeyi terk etti.

600 yıllık monarşisi yerini, halkın kendi 
kendini yönetmesi anlamına gelen 
Cumhuriyete aldı.

Bir erdemlik rejimi olan laik 
Cumhuriyetimiz, 82 yıllık süreçte Mustafa 
Kemal’in çizdiği yoldan zaman zaman sap
malara uğradı.

Atatürk’ün laiklik, halkçılık, devrimcilik 
ilkeleri çiğnendi.

Karşı devrimciler, yönetimlerin zaafları 
nedeniyle iktidarı ele geçirdiler.

Cumhuriyetin yerleşmesinde temel taş 
olan kurumlar, tek tek Atatürk karşıtları 
tarafından işgal ediliyor.

Atatürkçü olduğunu söyleyenler, olanlar 
karşısında suskun, aymazlık ve dalalet için
deler.

Atalarımızın kan akıtarak aldıkları bu 
topraklar, para uğruna haraç mezat satıh 
yor. Ses çıkaran yok.

Cumhuriyeti kollama görevinde olanlar, 
bugün daha uyanık olmak zorundalar.

Gün, cumhuriyete sahip çıkma günüdür.

Demirel, eski 
evlere el attı

Geçtiğimiz günlerde, gazetemize yaptığı ziyaret 
te Gazetemiz sahibi Kadri Güler'in eski evlere 
yönelik girişimlerde bulunması isteğine olumlu 
bakan Demirel, dün eski evleri gezerek, bilgi 
aldı. Demirel, Gemlik gibi bir ilçenin kültür eser
lerini ortaya çıkarması gerektiğini söyledi. 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Demireh eski evlere el attı
Ne Mutlu Türküm Diyene...

“Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin; 
Hiç kimseyi aldatmayacaksın.
Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, o hedefe 

yürüyeceksin.
Herkes senin aleyhinde bulunacaktır; herkes seni yo 

lundan çevirmeye çalışacaktır.
Fakat sen buna karşı direneceksin.
Önüne sonsuz engeller de yığacaklardır.
Kendini büyük değil, küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, 

kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri 
aşacaksın.

Bundan sonra da sana büyük derlerse bunu söyleyen
lere güleceksin. “

Mustafa Kemal ATATÜRK
Türk milleti, yakın tarihin ilk “Ulusal Kurtuluş 

Savaşı”nı vermiş, “Ya tam bağımsızlık, ya ölüm” paro
lasını içtenlikle uygulamış bir ulus. Hem de sadece 
ülkesini işgal eden emperyalist güçlerin fiili işgaline son 
vermek ve ülkeyi yabancı askerlerden temizlemenin yanı 
sıra, daha önceki yüzyıllarda, dolaylı yollardan kapitalist 
ve emperyalist ülkelere sağlamış olduğu ayrıcalıklar 
yüzünden, ekonomik, mali, adli, kültürel alanlarda bağım
sızlığını geniş ölçüde kaybetmiş olan eski devleti, 
Atatürk'ün önderliğinde bu kötü miraslarından da kurtar
mak ve yeni devleti bütün ipoteklerden arınmış tam 
bağımsız olarak kurmak amacı benimsenmişti ve bu 
amaçtan hiçbir koşul altında uzaklaşılmamıştı.

80 yıl önce askeriyle, topuyla, tüfeğiyle saldırıp yurdu
muzu işgal eden düşman kuvvetlerini silah arkadaşlarıy
la birlikte yenerek dışarı atan Atatürk'ün bize bıraktığı bu 
değerli mirasa lâyık mıyız, bilemiyorum.

Çünkü onun öğütlerini yeterince dinleyebildik mi ? 
Onun çizdiği yolda ilerleyebildik mi ?
Onun gösterdiği hedeflere ulaşabildik mi ?
Ölümünün üzerinden tam 66 yıl geçmesine karşın, adı 

hiçbir gün dillerden düşmeyen, aydınlattığı yolda düşe 
kalka olsa da ilerlemeye çalışan bir ulusun, sadece onun 
ilke ve devrimlerine bağlanarak ayakta kaldığı bir lider, 
dünyada yok...

Her cephede savaşan ve nihayet Birinci Dünya 
Şavaşı'nın ağır yenilgisiyle parçalanan bir OsmanlI 
İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyetini yaratan 
Atatürk, Türk insanına öncelikle bir “millet” olma onu
runu kazandırdı...

“Ne mutlu Türküm diyene” sözüyle bu onuru ellerimize 
teslim etti...

Bağımsız son Türk Devleti’ni, ülkesi ve milleti ile 
bölmeyi amaçlayan bazı çevrelerin yüreklerden 
sökemedikleri Atatürk’ ü, hafızalardan silme çabaları pek 
de yadırganmamalıdır. Elbette “Misâk-ı Millî ” yi çizen, 
elbette ülkesi ve milleti ile bir bütün olan, Türkiye 
Cumhuriyeti’ ni kuran, “Ne Mutlu Türküm Diyene” sözleri
ni bayrak bayrak dalgalandıran ATATÜRK sevgisi ile dolu, 
benlikleri Atatürk ilkeleri ile yoğrulmuş Büyük Türk 
Devleti, Onu her zamandan daha fazla aramakta ve 
sevmektedir.

Bugün, değişen dünya stratejileri ve sorunları ile 
çevrili Türkiye'nin bunlara karşı mücadelesinde en isa
betli ve etkili yol, her şeyden önce Cumhuriyetin temelini 
oluşturan ATATÜRK ilkelerine ve onun kurmuş olduğu 
demokratik lâik düzene milletçe sahip çıkmaktır.

Ulusal bağımsızlık savaşını kazanmada, nasıl ki 
hareketin kaynağı ulusun kendisi olduysa, çağdaşlaşma 
savaşının kaynağı da yine milletin kendisi olmuştur.

Ne Mutlu bizlere ki, en bedbaht, en umutsuz günlerim
izde bize yol gösteren ışık tutan bir liderimiz olmuş .

O’ nun ilkeleri ve devrimleri güçlü bir meşale gibi 
önümüzü aydınlatmaya devam edecek.

Yaşasın Cumhuriyet..
Yaşasın Demokrasi..
Yaşasın Laiklik.
Yaşasın Bağımsızlık.
Sahi Gemlik’in girişinde bulunan takta Ne Mutlu 

Türküm Diyene yazıyordu.
Şimdi yok.
O’nun yerini “Gemlik’e hoş geldiniz Mehmet Turgut” 

duyurusu aldı.
Anlam veremedim.
Bir açıklama gelir elbet.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Meclise verdiği 
önergeler ile tanı
nan CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Gemlik'te 
bulunan yıkılmaya 
yüz tutmuş eski 
binaları meclise 
taşımaya karar 
verdi.
Gazetemize yaptığı 
ziyarette Gazetemiz 
sahibi Kadri 
Güler'in eski evlere 
yönelik girişimlerde 
bulunması isteğine 
olumlu bakan 
Demirel, dün 
eski evleri gezerek, 
bilgi aldı.
Gemlik'te tarihi 
evlerin envanterini 
çıkarmak için 
girişimlerde bulu
nacağını söyleyen 
Kemal Demirel, bu

işler için ayrılan 
fonlardan Gemlik’in 
neden faydalan
madığını vereceği 
soru önergesiyle 
öğreneceğini 
söyleyen Demirel, 
Tangün ve Bekçe 
ailelerine ait eski 
yapılarla Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü'nün 
bulunduğu binanın 
onarılarak kazanıl
ması gerektiğini 
söyledi. Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kurulu'na kayıtlı 
bulunan tarihi evler 
ile varisleri tarafın
dan yıkılmaya bira 
kılan bir çok evin 
aynı kaderi pay
laştığını ifade eden 
Demirel, "İnsanlar 
geçmiş ve gelecek
leri ile yaşarlar.

Bu eserleri kader
leri ile baş başa 
bırakmayalım" dedi. 
Gemlik gibi bir

gelmiştir" 
şeklinde konuştu. 
Demirel, Beypazan 
ve Safranbolu

ilçenin kültür eser
lerini ortaya çıkar
ması gerektiğine 
de işaret eden 
Demirel, 
"Zeytiniyle, Üniver
sitesiyle, Serbest 
bölgesiyle ülkenin 
en gelişmiş ilçeleri 
arasında yer alan 
Gemlik’in kültür 
zenginliğiyle de ön 
plana çıkmasının 
artık zamanı

evlerini örnek 
göstererek, 
"Bu tarihi evler 
cami olur, ev olur 
yada çeşitli yapı 
olur, önemli olan 
bunları muhafaza 
etmektir. Bu işler 
için ayrılan fonlar
dan Gemlik’in de 
faydalanması için 
girişimlerde bulun
mak düşüncesin - 
deyim" dedi.

CHP erzak dağıttı
CHP İlçe yönetimi 
her yıl olduğu 
gibi bu yılda 
tespit ettiği 
yardıma muhtaç 
250 aileye kuru 
erzak yardımında 
bulundu. 
İçinde 10 çeşit 
kuru erzak bulunan 
torbalar fakir 
ailelerin evlerine 
gidilerek, 
teslim edildi. 
CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyürek, 
yardım paketlerinin 
hazırlanmasında 
destek ve yardım
larını esirgemeyen

yöneticiler ile par
tililere ve yardımda 
bulunan 
kuruluşlara 
teşekkür etti.

CHP İlçe yönetimi 
ayrıca ikinci el 
giysi yardımları da 
yaparak imkanları 
dahilin de

Ramazan 
bayramı öncesinde 
fakir ailelere 
yardımcı olmaya 
çalıştılar.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle iş Merkezi 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

ELEMAN ARANIYOR
İşletmemizin bürosunda çay servisi 
yapmak üzere 30 yaşını aşmamış 

bayan eleman alınacaktır.
Müracaat Tel: 513 45 79

513 41 64
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Cumhuriyetimizin kuruluşunun 82. yıldönümü bütün yurtta coşkuyla kutlanıyor

Cumhuriyet coşkusu
Cumhuriyetimizin kuruluşu nedeniyle bugün tüm yurtta coşkulu törenler düzenlenecek

Seyfettin SEKERSÖZ 

Cumhuriyetin 82. 
Yıldönümü dün Ulu 
Önder Atatürk'ün 
anıtında düzenlenen 
törenle başladı.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ayhan 
Akgün, Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 
Müdürü Prof. 
Abdurrahim Korukçu 
ile askeri, siyasi sivil 
yöneticilerle kurum 
ve kuruluş temsilci
lerinin katıldığı 
Atatürk anıtına 
çelenk sunumundan 
sonra askeri tören 
mangası komutasın
da saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı okundu. 
KUTLAMALAR 
İSKELE 
MEYDANINDA 
Cumhuriyet Bayramı 

Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay özen
*enyiğit, Cumuriyet Bayramı törenleri 
nedeniyle düzenlenen programda, Atatürk 
Anıtına çenlenk koyarken görülüyor.

kutlama törenleri 
bugün saat 11.00 de 
İskele meydanında 
başlayacak.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut birlikte tören 
alanında bulunan 
askerlerin, okulların, 
kurumların ve halkın 
bayramını kutladık
tan sonra, törenler 
başlayacak.
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün günün 
anlam ve önemini 
belirten konuş
masının ardından 
öğrenciler 
Cumhuriyet ile ilgili 
şiirler okuyacaklar. 
Daha sonra, 
Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle düzenle
nen resim, şiir ve 
kompozisyon ile 
yelken yarışmasında 
derece alan öğren
cilere ödülleri verile
cek.

Kaymakam Mehmet Baygül, Atatürk Anıtına çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulundu

Askeri Veteriner 
Okulu Eğitim tim
lerinin, eğitimli 
köpeklerle yapacak
ları gösteriler 
izlenecek.
Halk oyunları gösteri
leriyle sürecek olan 
Cumhuriyet Bayramı 
törenleri Askeri 
Birlikler, okullar, 
kurum ve kuru
luşların katılımıyla

Belediye bandosu 
eşliğinde yapılacak 
geçit töreniyle son 
bulacak.
GECE FENER ALAYI 
VE FİŞEK 
GÖSTERİSİ
Ayrıca bu akşam saat 
21.00 de İlçe İzci 
Kurulu Başkanlığınca 
görevlendirilecek 
olan 30 ergin izci ve 
yeteri kadar izcinin 

katılımıyla Milli 
eğitim müdürlüğü 
denetim ve organiza
syonunda Meslek 
Lisesi önünden 
Belediye Bandosu ile 
hareketle Orhangazi 
caddesi ve İstiklal 
caddesini takiben 
İskele meydanında 
sona erecek fener 
alayı yürüyüşü 
yapılacak.

Ayrıca, İskele mey
danında Gemlik halk 
Dansları Folklor 
Derneği ve Gazi 
İlköğretim Okulu 
Folklorcularının 
katıldığı gösterilerin 
ardından havai fişek 
gösterileriyle 
Cumhuriyet Bayramı 
etkinlikleri sona 
erecek.
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Şaypa, 16.mağazasını açtı
Seyfettin SEKERSÖZ

Geçtiğimiz Cumartesi 
günü Dere boyunda 
15. mağazasını açan 
Şaypa Marketler 
Zincirine bir yenisini 
daha ekledi.
İstiklal Caddesi’nde 
yeniden restore 
edilen binada 16. 
mağazasını açın 
Şaypa müşterilerin 
akınına uğradı.
Şaypa'nın İstiklal 
Caddesi’ndeki 
mağazasının açılışı 
Çarşı Camii İmamı 
Süleyman Yedek'in 

okuduğu duanın 
ardından AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin ve Süleyman 
Yedek'in kurdele 
kesimiyle 
hizmete girdi.
Kısa sürede ikinci 
mağazasını yine 
Gemlik'te açan 
Şaypa'nın Genel 
Müdür Vekili Haşan 
Açıkgöz, "Kaliteyi 
ucuza satmak 
prensibiyle 
Gemlik'te açtığımız 
mağazalarımızda 
öncelikle müşteri

memnuniyetini ön 
plana alıyoruz." 
şeklinde konuştu. 
Bursa'da açtığı 
marketler ile halkın 
ilgisini çeken 
Şaypa'nın 
İstiklal Caddesi’nde 
açtığı yeni 
mağazası 
yine müşteri 
akınına uğradı. 
Adeta izdiham 
şeklinde içeriye 
giren müşterilerin 
beğendikleri ucuz 
ürünleri almakta yarış 
ettikleri görüldü.

Öz Karadenizspor Kulubü kuruldu

Cumhuriyet Kupası 
etkinliklerinde 
düzenlenen yelken 
yarışları yapıldı. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
İlçe Spor Müdürü 
Burhan Arıkan'ın 
da hakem motorun
dan takip ettikleri 
yarışmalarda küçük 
yelkenci ler denizin 
üstünde kuğu 
gibi yarıştılar. 
Havanın da güzel 
olmasıyla denizde

güzel bir görüntü 
veren yelkenciler 
dereceye 
girebilmek için 
tüm hünerlerini 
gösterdiler.

Yelken yarış
malarında dereceye 
girenlere ödülleri 
bugün Cumhuriyet 
Bayramı tören
lerinde verilecek.

Gemlik'te faaliyet 
gösteren spor kulüple 
rine bir yenisi daha 
eklendi. Öz Karadeniz 
spor adı altında kurulan 
spor kulübü, 2005-2006 
sezonunda futbol bran 
şında yerel ligde 
2. Amatör küme 
maçlarına katılacak. 
İlçemizde faaliyet 
gösteren ve çeşitli 
sosyal kültürel çalış
malar içerisinde yer alan 
derneklerde bu tip 
sosyal faaliyetler 
içerisinde olmaları 
ilçedeki diğer dernekler 
ile beraber çok sesli bir 
yapının oluşmasına, 
sosyal ve kültürel açıdan 
birlik ve beraberlik 
içerisinde Gemlik'te 
sporun gelişmesine 
katkıda bulunmak 
amacıyla kurulan 
kulübün önümüzdeki 
yıllarda çeşitli spor 
branşlarında faaliyetleri
ni sürdüreceği bildirildi. 
Öz Karadenizspor 
Spor Kulübünün futbol 
dışında Güreş, atletizm, 
basketbol ve voleybol 
branşlarında da faaliyet 
lerde bulunacağı öğrenil
di. Kulüpten yapılan 
açıklamada, zor şartlar 
altında kurulan kulübün 
ilçede yaşayan sporse

ver herkesten destek 
bekledikleri belirtilerek 
"Amacımız gençlerimizin 
bilinçli bir şekilde spor 
yapmalarını sağlamak, 
onları kötü alışkanlık
larından kurtarmak, ülke
sine ve milletine faydalı 
genç nesiller yetiştirmek
tir. Bu çabalarımız içeri 
sinde spor kulübümüzü 
maddi ve manevi olarak 
destek olmaya davet 
ediyoruz. Spor kulübü 
müz Eşref Dinçer Mahal 
leşi Güneş Sokak No 10 
adresinde faaliyetlerini 
sürdürmek tedir" denildi. 
Ulu Önder Atatürk'ün 
"Ben sporcunun zeki, 
çevik ve aynı zamanda 
ahlaklısını severim" 
sözleri doğrultusunda 
gençler yetiştirerek spor 
yapmalarını sağlamak 
istediklerini belirten Öz 
Karadeniz spor Kulüp 
yönetimi, kuruluş aşa
masında kendilerine 
destek veren ve katkı 
sağlayan İlçe Spor 
Müdürü Bur han Arıkan'a 
da teşek kür ettiler. 
Gemlik'teki spor faaliyet
lerinde başarılı olmak 
için kurulan Öz Karade 
nizlilerspor Kulübünün 
yönetimi açıklamasında 
"İlçemizde kurulu bulu
nan diğer spor kulüpler

imizle birlik ve beraberlik 
içerisinde gençlerimizin 
kaynaşmalarını sağla
yarak ilçemizi Bursa'da 
ve Türkiye şampiyon
alarında en iyi şekilde 
temsil etmek mecburi ye 
tinde olduğumuzun bilin
ci içerisinde Gemlik Öz 
Karadeniz spor kulübü 
olarak ilçemiz adına en 
güzeli ve en iyiyi yapmak 
için söz veriyoruz. Spor 
kulübümüzün ve diğer 
kulüplerin ilçemizde 
antrenman yapabileceği 
antrenman sahasına acil 
olarak ihtiyacı mız vardır. 
Bu konuda yetkilileri 
gençlerimize spor 
tesisleri yapmaya davet 
ediyoruz. Biz de spor 
kulübü olarak üzerimize 
dü şen görevleri yap
maya hazırız. Gemlik'te 
sporu ve gençleri bu 
kadar seven ilçe 
müdürümüz varken bu 
şansımızı iyi değer
lendirmeli ve bir an 
önce çalışmalarımıza 
bu yönde halkımızın ve 
kamu oyunun destekleri
ni bekliyoruz. Kulübümü 
zün kuruluşunun 
ilçemiz gençleri adına 
hayırlı ol masını diliyor, 
gençlerimize sağlık, 
başarı ve mutluluklar 
diliyoruz." denildi.
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Cumhuriyetimizin 
82. yıldönümü tüm ulusumuza 

kutlu olsun...

ifâ DOĞRU YOL PARTİSİ * i GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI
YÖNETİM KURULU ABINA İLÇE BAŞKANI

Faruk GÜZEL
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Büyük Kurtarıcı 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün
Türk Ulusu’na 
armağan ettiği 
Cumhuriyetimizin 
82. yıldönümü 
kutlu olsun...

66N0LU
S.S. GEMLİK MOTORLU TAŞIYICILAR 

KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU ve 

BAŞKAN

Yaşar TUTAR
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BAV MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN I ENEN Wı®toltaıeto'W
Her Çeşit Emlak

Ahm,Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik. Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKIP 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

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları

* Sakana Misina Ağları
* İP Ağ
* Fanya 

Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri
", Sandal Malzemeleri 

Kürek
✓ Çapa 

Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

vt ıfiğtnnııl^ıneler ile hi^netini^’i:

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
l

Yalova’da Termal Barajı’nın 
altında 408 m2 arsa - Çınarcık, 

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Barajı’nda 407.77 m2 arsa 

Termal Girişinde 433.02 m2 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - İTrafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık |
■ve Her Türlü Sigorta İşlemleri Yapılır.

Termal yolu Gülerce Villalarının altı 
9880 m2 arsa - 

Umurbey’de 12 dönüm arazi

ŞEKER SİGORTA 
Madde ÖZALP

ve Azot kavşağına 400 m2 fjjjaaj

uzaklıkta- Umurbey mezarlığının Tel:513 24 74 Fax: 5141021 
karşısında 15 dönüm, 650 ağaç arsa.

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

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18
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Ozkök: ‘Sabrımızı ölçmesinler’ Uluslar arası uyuşturucu 
kaçakçılığına darbe

Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hilmi 
Özkök, güvenlik 
içerisinde olmadan 
refah, özgürlükler, 
demokrasi ve yeni 
nesiller için garanti 
edilmiş bir geleceğin 
olmayacağını 
belirterek, "Türk 
Ordusu gelecekte 
sahip olmamız 
gereken özgüvenin ve 
içinde yaşadığımız 
bu zor coğrafyada 
üniter bir devlet 
olarak ayakta kalabil
menin en etkin 
kuruntudur” dedi. 
Orgeneral Özkök, 29 
Ekim Cumhuriyet 
Bayramı dolayısıyla 
bir mesaj yayınla
yarak, Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensu
plarının Cumhuriyet 
Bayramı'nı kutladı. 
Orgeneral Özkök 
mesajında, Türkiye 
gibi etrafı çok sayıda 
istikrarsızlıklarla dolu 
coğrafyada bulunan 
bir ülkenin, güvenliği
ni sağlamak ve men
faatlerine yönelik

tehditleri caydırmak 
için her bakımdan 
güçlü bir Silahlı 
Kuvvetlere sahip 
olmasının hayati 
önem taşıdığını 
vurguladı.
Bu gerçeğe rağmen, 
son zamanlarda belirli 
çevrelerce Silahlı 
Kuvvetlerle ilgili mak
satlı bir yıpratma kam
panyasının 
yürütüldüğünü ifade 
eden Orgeneral 
Özkök, şunları 
kaydetti:
"Bu çevreler son 
dönemde, özellikle 
toplumu bir arada 
tutan ortak değerleri 
ve ülkü birliğini 

aşındırmaya, ulusal 
onurumuzu zedelem
eye ve toplumsal uyu
mun sağladığı ilave 
gücü yok etmeye 
yönelik söylemlerde 
bulunmakta, bunu 
başarmak için de 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin ulus 
ile olan bağlarını 

zayıflatmaya ve 
onun saygınlığına 
gölge düşürmeye 
çalışmaktadırlar. 
Hatta bunlardan 
bazıları Silahlı 
Kuvvetlerle uğraşmayı 
misyon edinerek, 
adeta Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin sabrını 
ölçmektedirler."

İran ve Türki 
Cumhuriyetler’den 
yükledikleri eroini 
çeşitli ülkeler 
üzerinden Hollanda'ya 
götürüp pazarladıkları 
belirlenen 7 kişi 
gözaltına alındı. 
İstanbul İl Jandarma 
Komutanlığı ve 
Jandarma Genel 
Komutanlığı ekipleri, 
İstanbul'da kurmuş 
oldukları nakliyat şir
ketindeki TIR'ları kul
lanarak İran ve Türki 
Cumhuriyetler’den 
yükledikleri eroini 
Türkiye'ye giriş 
yapmadan Ukrayna, 
Romanya, Macaristan, 
Avusturya ve Almanya 
üzerinden Hollanda'ya 
götürüp pazarladığı 
öne sürülen Mustafa 
N. ve Mustafa N'nin 
üvey oğlu Serdar Y'yi 
takibe aldı. Avusturya 
ve Romanya polisiyle 
irtibat kuran ekipler, 
plakaları belirlenen 
TIR'ların uyuşturucu

taşıdığı bilgisini iletti. 
19 Temmuz 2005 tari
hinde Romanya'da 
düzenlenen 
operasyonda, TIR'ın 
gizli bölümlerine 
gizlenmiş 97 kilo eroin 
ve 19 Eylül 2005 
tarihinde de 
Romanya’da düzenle
nen operasyonda 266 
kilo eroin olmak üzere 
toplam 363 kilo 
eroin ele geçirildi. 
Avusturya ve 
Romanya'da toplam 
363 kilo eroinin bulun
masının ardından yurt 
dışı bağlantılı teşekkül 
halinde psikotrop 
madde kaçakçılığının 
Türkiye bağlantısında 
olduğu tespit edilen 
şüphelilere ait 12 ev 

ve işyerinde, İstanbul 
11. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nden alı
nan arama kararıyla 
24 Ekim 2005 tari
hinde yapılan eş 
zamanlı arama yapıldı. 
Aramalarda, organize 
suç örgütünün 
elebaşı olduğu 
iddia edilen Mustafa 
N. ve Serdar Y. ile bu 
şahıslarla birlikte 
hareket eden 5 kişi 
yakalandı.
Şüphelilere ait 11 
adet bilgisayar, 
Mustafa N'ye ait sahte 
pasaport ve sahte 
nüfus cüzdanı, 13 bin 
YTL, 57 bin euro, 2 
bin 820 dolar ile bin 
507 gram uyuşturucu 
ele geçirildi.
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İnegöl’de tavuk gribi şüphesi
Bursa'nın İnegöl 

, llçesi'ne bağlı 
P Akbaşlar Köyü'nde, 

bazı üreticilere ait 
kanatlıların telef 
olmasının, ilk 

| belirlemelere göre 
I yalancı tavuk 

vobasıdan 
(Newcastle) kay
naklanmış olabile
ceği bildirildi. 
İnegöl Tanm İlçe 
Müdürü Mehmet 
Doğru, yazılı açıkla
masında, önceki 
gece saat 23.00 
sıralarında yapılan 
ihbar üzerine, vete 
riner hekimlerinden 
Şaban Çakıroğlu ve 
veteriner sağlık 
teknisyeni Özcan 
Açıkgöz'ün Akbaşlar 
Köyü'ne gönde 
rildiğini belirtti. 
Mustafa Atış, Nail 
Çakır, Ümmet Aslan, 

I Arif Çetin ve
Nebi Ayvaz'a 
ait kanatlılardan son 

110 günde yaklaşık 
İL l2(Tsının teıef 
I olduğu bildirilme- 

ı sine rağmen, yapılan 
I araştırmada sadece

8 adet ölü tavuk 
tespit edildiğini 
anlatan Doğru,

Mh ve W oil ütrtiı
Motorin ve fuel 
oil-6'nın rafineri 
çıkış fiyatlarına 
yapılan indirim, 
dün pompa 
fiyatlarına motorinde 
yüzde 1.4, fuel 
oil-6'da ise yüzde 
2.2 oranında 
yansıdı.
Yüksek kükürtlü 
motorinin pompa 
»atış fiyatı 2.11 
YTL'den 2.08 YTL'ye 
geriledi. Fuel oil’in 
fiyatı da 0.87 YTL'den 
0.85 YTL'ye düştü.

yapılan klinik 
muayene ve otopsi 
bulgularında, ilk 
belirlemelere göre, 
yalancı tavuk 
vebası (Nevvcastle) 
hastalığı şüphesi 
uyandığını, ancak 
kesin teşhis için 
numune alınarak 
İzmir Bornova 
Veteriner Kontrol 
Araştırma 
Enstitüsü'ne 
gönderildiğini 
bildirdi. Doğru, şun
ları kaydetti: "Köy 
Hayvanı Sağlık 
Zabıta Komisyonu 
toplanmış olup, köy
deki kanatlı hareket
lerinin kısıtlanması
na (kümes içinde 
bakım ve beslenme
sine) köydeki tüm 
kümeslerin dezen
fekte edilmesine ölü 

Söz konusu ketlerine göre
ürünlerin fiyatları 1-3 kuruş arasında
illere ve dağıtım şir- değişiyor.

hayvanların imhası 
için derin çukur 
açılarak kireçlenme
sine ve gömülme
sine köye canlı 
kanatlı hayvan giriş 
ve çıkışının labo- 
ratuvar sonucunun 
gelinceye kadar 
yasaklanmasına 
ve bu kararın 
uygulanmasına 
karar verilmiştir. 
Kaymakamlık ve il 
müdürlüğümüze bil
gilendirme yapılmış 
Hayvan Sağlık Şube 
Müdürümüzle birlik
te İlçe Müdürü 
Mahmut Doğru 
köye giderek 
tek tek aile işlet
melerini gezerek, 
neticede (kuş gribi) 
diye bir problem 
olmadığı belirlen
miştir." dedi.

Trafik kazalarında yılda 
1.2 milyon kişi ölüyor

Trafik kazalarının 
her yıl dünyada 
1.2 milyon kadar 
insanın ölümüne, 
20 ila 50 milyon 
insanın ise yaralan
ması ya da sakat 
kalmasına yol 
açtığı bildirildi 
BM Genel Kurulu'nda 
küresel yol güvenliği
ni geliştirmeye dair 
bir karar tasarısının 
sunumunu yapan 
Umman'ın BM Daimi 
Temsilcisi Büyükelçi 
Fuad el-Hinayi, Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) 
verilerine göre, trafik 
kazaları sonucu ölüm
lerin artmaya devam 
ettiğini ve 2020 yılında 
bu kazalar sonucu 
ölenlerin sayısının 
AIDS'ten ölenlerin

TEŞEKKÜR
Sevgili Eşim 

Ayşe Demet ŞENDİL’in 
Özel Vatan Hastanesi 

Kadın Doğum Servisi’nde 
Kızımız Ayşe Ada ŞENDİL’in 

sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesinde 
üstün gayret ve emekleri geçen 

Op. Dr. Celile ALÇAY’a, 
Anestezi Uzmanı Dr. İsmet YANIK’a, 

Ameliyathane Hemşiresi 
Fatma MUTLU’ya 

Ameliyathane Hemşiresi Resmiye ER’e 
1. kat hemşire ve ebelerine, 

Kat sorumlu Hemşiresi Güler SEZER’e, 
Ebe Hasibe KOSUKOĞLU’na 
Ebe Fikriye KOCAYUSUF’a, 

Ebe Özlem KOŞAN’a, 
Hemşire Esra SUNTUR’a, 
Hemşire Gülçağ MERİÇ’e, 

Ebe Gülcan ÜNAL’a 
teşekkürü bir borç bilirim. 

ALPER ŞENDİL

sayısını geçeceğini 
söyledi.
Trafik kazalarındaki 
can kayıplarının 
en acı tarafının 
bu kazaların 
"öngörülebilir ve 
önlenebilir" olduğuna 
dikkat çeken El- 
Hinayi, karayollarında- 
ki araç sayısı arttıkça 
trafik kazaları 
sonucu ölüm ve 
yaralanmalarının da 
arttığını söyledi.

Fiji temsilcisi Isikia 
Rabici Savua da, 
trafik kazalarının 
sebep olduğu can 
kayıpları, milyonlarca 
yaralanma ve 
sakatlığın yanı sıra 
bütün ülkelere toplam 
518 milyar dolarlık bir 
maliyet çıkardığını, 
bunun 110 milyar 
dolarlık kısmının 
ise gelişmekte olan 
ülkelerde meydana 
geldiğini belirtti.

Gemlik Nufüs Müdürlüğü’nden aldığım nufüs 
cüzdanımı ve ehliyetimi kaybettim. Geçersizdir. 

Cemal SONAY

t Kız Meslek Lisesi’nden 1998 yılında aldığım 
diplomamı kaybettim. Geçersizdir.

3 Mehtap PARLAK
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Manyas’ta karantinaya son verildi

Büyük Kurtarıcı ve Devrimci 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 
kurduğu Cumhuriyetimiz

82. yaşında... Kutlu Olsun .... 
O 'nıın hedeflediği çağdaş
Türkiye'yi kuracak olan 
nesilleri izinden giderek 

yetiştiriyoruz....

"İyi Bir Gelecek Aykent'le boşlar"
Deneyimli kadrosu ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere en yakın özel okul

Balıkesir'in Manyas 
İlçesi'ne bağlı Kızıksa 
Beldesi'ndeki kuş 
gribi hastalığı karanti- 
naşının dün sona 
erdiği, 21 günlük 
karantinanın 
kaldırıldığı bildirildi. 
Bölgedeki kanatlı hay* 
yanlardan alınacak 
kan örneklerinin bu 
defa İstanbul'daki 
Pendik Veteriner 
Kontrol ve Araştırma 
Enstitüsü'ne gönde 
rileceği açıklandı. 
Balıkesir Tarım İl 
Müdürlüğü'nden 
konuyla ilgili yapılan 
açıklamada, "Kızıksa 
Beldesi'nde ortaya 
çıkan kuş gribi 
hastalığı sebebiyle 
hastalık bölgesi 7 
Ekim 2005 tarihinde 
müdürlüğümüz hay
van sağlığı şubesince 
karantinaya alınmış 
olup, 21 günlük karan
tina dönemi 28 Ekim 
2005 tarihi itibariyle 
sona ermiştir" denildi. 
Hastalık süresince 

ı bölgede 3 ve 10 kilo

Çocuklara işkence Meclisle

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU 

Umurbey Paşabahçeleri Mevkii 
No : 12 Gemlik / BURSA 

Tel : (0.224) 513 50 84 - 512 27 77

Anavatan Partisi'nin, 
Malatya Çocuk 
Yuvası'ndaki şiddet 
olaylarıyla ilgili meclis 
araştırması açılması
na ilişkin teklifi, 
TBMM Genel 
Kurulu'nun bilgisine 
sunuldu.
TBMM Genel Kurulu, 
Başkanvekili Nevzat 
Pakdil başkanlığında 
toplandı. Pakdil, 
gündeme geçmeden 
önce 3 milletvekiline 
gündem dışı 
söz verdi.
CHP İzmir Milletvekili 
Erdal Karademir, İzmir 
depremi ve sonuçları
na ilişkin yaptığı gün
dem dışı konuşmada, 
iktidarın, "İzmir 
halkını yalnız bırak
tığım" öne sürdü.
Depremle ilgili sağlıklı 
hasar tespiti yapıl
madığını öne süren 
Karademir, Seferihisar 
ve Urla ilçelerinde 
yaptırılan deprem 
konutlarından, bir 
kaymakamın 2 adet 
aldığını da iddia etti. 
AK Parti İzmir 
Milletvekili Mehmet

metre yan çaplı göze
tim bölgeleri oluştu
rulmuştu. Bu bölgeler 
içinde kalan 8 ticari 
ve 15 köyde bulunan 
kanatlı hayvanların 
düzenli olarak klinik 
incelemeye tabi tutul
duğu, klinik inceleme 
ve gözlemler sonu
cunda herhangi bir 
olumsuz duruma ve 
ikinci bir hastalık 
vakasına rastlan
madığı bildirildi.
Manyas'ta bugünden 
itibaren serolojik sur- 
veylans (verilerin sis
tematik olarak toplan
ması ve değer
lendirilmesi) çalış
malarına başlandığı 
belirtildi. Çalışma 
gereği gözetim bölge

Sayım Tekelioğlu da 
depremin 
istismar edilmemesi
ni ve deprem 
üzerinden siyaset 
yapılmamasını 
istedi. Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın İzmir 
depremini yakından 
takip ettiğini anlatan 
Tekelioğlu, evi tahrip 
olanlara kredi imkanı 
getirildiğini, bu kişiler 
için 2 yıl ödemesiz 
toplam 20 yıl geri 
ödemeli bir 
borçlandırma 
öngörüldüğünü söyle
di. CHP Şanlıurfa 
Milletvekili Mehmet 
Vedat Melik ise 
GAP kapsamında 
sulama yatırımları ve 
eğitim sorunları 
konusunda gündem 
dışı konuşma 
yaptı. AK Parti İstan
bul Milletvekili Recep 
Koral, Bayrampaşa 
Belediyesi'nin 7 
Balkan ülkesinde 
yürüttüğü 
"Balkanlarda kardeş
lik sınır tanımaz'* 
konulu kültürel etkin

si içerisinde bulunan 
8 ticari ve 15 köydeki 
kanatlı hayvanlardan 
alınacak kan örnek
lerinin Pendik 
Veteriner Kontrol ve 
Araştırma 
Enstitüsü'ne gönde 
rileceği açıklandı. 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'nın tavuk 
vebası hastalığıyla 
ilgili surveylans çalış
ma prensipleri doğrul
tusunda serolojik 
surveylans çalışmaları 
yapacağı, 
bu çalışmalar tamam
lanıncaya kadar 
bölgedeki kordonun 
(gözetim amacıyla 
kuşatılan bölge) 
kaldıramayacağı 
kaydedildi.

lik ve tanıtım 
projesine ilişkin 
bilgi verdi. Koral, 
dostluk, kardeşlik ve 
kültürel kaynaşmayı 
sağlamayı öngören 
projeyi hayata 
geçirenleri kutladı, 
emeği geçenlere 
teşekkür etti. 
Daha sonra Anavatan 
Partisi grup başkan- 
vekilleri Süleyman 
Sarıbaş ve Ömer 
Abuşoğlu'nun, 
Malatya Çocuk 
Yuvası'ndaki şiddet 
olaylarıyla ilgili meclis 
araştırması açılması- j 
na ilişkin teklifleri, 
Genel 
Kurul'da okundu. 
Başkanvekili Pakdil, *, 
milletvekillerinin bilgi
sine sunulan teklifin * 
gündemdeki yerini . 
alacağını söyledi.

------------------- —
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İHALE İLANI
GEMLİK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Gemlik Lisesi Genel Onarım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası
1-İdarenin

: 2003/69959

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

^Adresi
b) Telefon ve faks numarası

: Kayhan Mahallesi Lise Caddesi No:75 GEMLİK/BURSA 
: 0 224 5131475

>c) Elektronik posta adresi (varsa) : gemliklisesi@hotmail.com.tr 
2-lhate konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı 
b) Yapılacağı yer 
c) işe başlama tarihi

d) İşin süresi
3-İhalenin

: Genel onarım
: Gemlik Lisesi
: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 

3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren .30 takvim günüdür.

a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve saati

: Gemlik Lisesi Binasında
: 08 Kasım 2005 Saat 14.00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
a-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elek
tronik posta adresi
b- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

1-Gerçek kişi olması halinde ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret 
ve/veya Sanayi Odası ve Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (Noter tasdikli)

2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye 
ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 
c-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi ve imza sirküleri

1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
2-Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişi 
liğin noter tasdikli imza sirküleri 
d-Türkiye'nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına 
dair, son teklif verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge 
e- Türkiye'nin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif 
verme tarihinden önceki üç (3) ay içinde düzenlenmiş belge 
f- İdari şartnamenin 10.maddesinin (c ve d bentleri hariç olmak üzere) diğer bentlerinde yer alan 
'İhale Dışı Bırakılma' sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname 
g- Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu

f h- En az verilen teklif kadar olmak kaydıyla benzeri iş bitirme belgesi 
i- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair 

, noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
j- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen ortak girişim beyan
namesi
k- İhale dokümanının satın alındığına dair belge
I- isteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d), (e) ve (f) de yer alan belgelerin her biri ortakça 
ayrı ayrı verilmesi gerekir.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- ihale dokümanı Gemlik Lisesi Kayhan Mahallesi Lise Caddesi No:75 GEMLİK/BURSA adresinde 
görülebilir ve Gemlik Mal Müdürlüğüne yatırılacak 20.000.000.-TL mukabilinde alınan makbuz 
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur.
7-Teklifler ihale saatine kadar Gemlik Lisesi Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.
8-İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine 
ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
9-İstekl i ler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici 
teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. 
11-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler. ( B-5138)

Katsayı oranlan belirlendi
Memur maaş katsayısı Ocak ayında 0.04265, taban aylık katsayısı

2006 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanun 
Tasarısı'na göre, 
memur maaş katsayısı 

I • Temmuz ayında ise 
0.04373'e, taban aylık 

t katsayısı 0.54711'e, 
yan ödeme katsayısı 

| da0.01387'ye 
yükselecek.

। Maaş katsayısı, bu 
yılın Temmuz-Aralık 
dönemi için 0.0416,

0.53377, yan ödeme katsayısı da 0.01353 olacak.

Türkiye Kupası
Türkiye Kupası’nda herkesin fovarisi 

gösterilen bu maçlarda düzelir denilen 
Trabzon hüsrana uğradı.

Futbolda küçümseme diye bir olay ola
maz. Şampiyonluk yarışına çıkan bir 
takımın, biraz olsun mücadele eder. Ne 
gezer skor öyle bir sıfırla biten bir müsaba
ka değil. 3-0

Eğer öyleki maçlarda Trabzon grubunda 
bir şeyler yapamazsa hem lige hemde 
Türkiye Kupasına havlu attı demektir.

Geçen hafta lig maratonunda 1-0 yendiği 
Konyaspor’la bu defa Türkiye Kupası’nda 
1-1 berabere kalarak grubunda kapıyı açık 
bıraktı.

Karşılaşmaya ileride Ahmet Dursun’la 
başladı. İlk yarı beraberlikle kapandı. İkinci 
yarı Beşiktaş golle başladı. Ahmet Dursun 
46. dakikada ve Konyaspor ise 65. dakikada 
golle buluştular.

Bu grupta maç yapmayan Bursa’mız 
takımlardan İnegöl iyi oynamadı.

Bir başka grupta ise Fenerbahçe 
Ankaragücü ile oynadı. Geçen hafta iyi bir 
çıkış yapan Mehmet YozgatlI bu defa 
Türkiye şampiyonasında da ilk devre ve 
ikinci yarı attığı iki şık golle takımını ayakta 
tutan futbolcu oldu.

Fenerbahçe’nin üçüncü golünü ise; 
Anelka usta bir vuruşla skoru neticelendir
di.

Ankaragücü ise 62. dakikada ve 90+4 
oynanırken Ankaragüçlü Evren’in golü ile 
durum 3-2 ile Fenerbahçe’nin galibiyetiyle 
bitti.

Bu grupta Gaziantepspor’u 2-0’lık bir 
skorla ligde iyi bir grafik çizen 
K.Erciyesspor’u yendi.

Bu grupta G.Antep birinci durumda.
Türkiye Lig’lerinde iyi neticeler ala

mayan ve Türkiye Kupasın’da da ilk maçın
da hüsrana uğrayan Trabzonspor başkanı 
Atay Aktuğ sert eleştirilere muhatap oldu.

Atay Aktuğ bu eleştiriler karşısında 
üyelere real çekerek ‘istifa ederim’ demiş.

Trabzon’da Şenol Güneş’in istifasından 
sonra bir türlü sular durulmadı.

Her zaman bir birlik ve beraberlik içinde 
olan bu takıma her halde nazar değdi.

Türkiye Kupası’nda seri başı olan bu 
takımlar Fenerbahçe - Galatasaray - 
Beşiktaş ve Troszonspor’u bu dört takımın 
final maçları oynamasını temenni ederim.

Galatasaray Mersin İdman Yurdu ile 
oynuyor. Bu maçın çok rahatlıkla 4-0 
kazandı. Grubunda birinciliğe yükseldi.

Malatyaspor Diyarbakırspor’u 1-0 yendi. 
Deplasmanda alınan bu galibiyet biraz 
olsun Malatya’ya moral verdi.

Samsunspor Sarıyer’i zorda olsa 3-2 
yendi. Türkiye kupası (2) grubunda 
Samsunspor deplasmanında penaltı vu
ruluşuyla galibiyet golüyle güldü.

taban aylık katsayısı 
0.52075, yan ödeme 
katsayısı da 0.0132 
olarak belirlenmişti. 
2006 Bütçe Tasarısı'na 
göre, halen 1910 YTL 
olarak uygulanan 
sözleşmelilerin ücret 
tavanı da, Ocak ayın
da 2180 YTL'ye yükse
lecek. Söz konusu 
rakam, Temmuz ayın
da ise 2275 YTL ola

cak. Bu arada Tasarı 
ile Başbakan, 
Genelkurmay Başkanı, 
milletvekilleri ve diğer 
kamu görevlilerinin 
yurtiçi gündeliklerine 
de yüzde 8.3 ile 
yüzde 8.9 arasında 
artış yapıldı.
Artış oranı, TBMM 
Başkanı ve Başbakan 
için yüzde 8.3 olarak 
tespit edilirken,

Bakanlar, Genel kur
may Başkanı, mil
letvekilleri ve Kuvvet 
Komutanları İçin 
yüzde 8.6, en düşük 
dereceli devlet memu
ru için de yüzde 8.9 
olarak hesaplandı. 
Arazi üzerinde 
çalışanlara verilecek 
tazminatlar da 
yüzde 8.3 oranında 
yükseltildi.

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

mailto:gemliklisesi@hotmail.com.tr
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TM edilen kadını
cep telefonu koruyacak

Modada Rus
rüzgarları esiyor;

Hollanda'da tehdit 
edilen kadınlar için, 
yeni bir uyarı sistemi 
yürürlüğe konuldu. 
Bu sisteme göre 
tehdit edilen kadın, 
cep telefonundaki 
bir düğmeye bastığı 
anda, polis durum
dan haberdar olacak 
Hollanda'da ayrıldığı 
eşi ya da bir başkası 
tarafından tehdit 
edilen kadınlar için, 
kadının bulunduğu 
yeri anında gösteren 
ve polise müdahale 
olanağı sağlayan, 
yeni bir uyarı sistemi 
yürürlüğe konuldu. 
Uygulama, deneme 

amacıyla bugünden 
itibaren Rotterdam 
kentinde başlatıldı. 
Buna göre, tehdit 
edilen kadın, cep 
telefonundaki bir 
düğmeye bastığı 
anda polis durum
dan haberdar olacak 
ve GPS sistemiyle 
kadının nerede 
olduğunu bularak 
anında olay yerine 
gidebilecek.
İlk aşamada 
Rotterdam'da eski 
eşleri tarafından 
sürekli tehdit edilen 
30 kadına bu telefon
lardan verildi. 
Rotterdam

Belediyesi'nden 
yapılan açıklamada, 
tehdit yüzünden 
sokağa dahi çıka
mayan, çoğunlukla 
yalnız ya da çocuk
larıyla yaşayan 
kadınların, bugün
den itibaren 
korkusuzca alışveriş 
lerini yapabilecek
leri, çocuklarını 
okula götürüp getire
bilecekleri ifade 
edildi. Uygulamanın 
istenilen sonucu ver
mesi halinde, daha 
sonra ülke çapında 
genişletilmesinin 
beklendiği 
kaydedildi.

Modada Rus rüzgârları 
Moda dünyası her yıl 
farklı bir etnik kültüre 
yöneliyor. İlgi bu 
sezon, Rus ve Doğu 
Bloku ülkelerinin folk
lorik kıyafetlerine 
yönelik.
Her sene farklı bir 
etnik kültürden 
bahsediyoruz moda 
dünyasında. Japonlar, 
Hintliler derken farklı 
bir kültür dikkat 
çekmeye başladı.
Rusya ve Doğu Bloku 
ülkelerinin folklorik 
kıyafetlerini andıran 
kıyafetler bu sene 
modacıların ilgi alanı
na girdi. Aslında isa
bet oldu; çünkü bu 
kültürün yaz sezonuna 
denk gelmesi hiç hoş 
olmazdı. Geçen kış 
sezonunda birden 
artan kürk tüketimini 
hatırlarsınız.
Hepimizin aklına bu 
akımın ardından 
Rusça bir şeyler 
söyleneceği gelmişti. 
Bu kış sezonunda da 
devam eden kürk 
modasına ek olarak, 
eski Kızıl Ordu asker
lerinin soğuk renkli 
kıyafetleri, sarışın Rus 
kızlarının bol işlemeli 
fırfırlı elbiseleri 
eklendi. Günümüze

uyarlanan soğuk 
temalı kıyafetler ile bu 
kışı sıcacık geçirmem
iz mümkün olacak... 
Bu farkı, iki tema ile 
hayatımıza giren 
soğuk ülke modası, 
botlardan şapkalara 
kadar kendini gös
teriyor. Özellikle 
aksesuvar zenginliği 
bu temaları pekiştiriy
or. Kürklü botlar, şık 
şapkalar, uzun atkılar 
ve deri eldivenler hem 
soğuk havalardan 
koruyor hem de şık
lığınızı tamamlıyor. 
Bize Doğu havasını 
taşıyan bu moda 
akımları esas olarak 
renklerde ortaya çıkıy
or. Siyah önderliğinde, 
demir rengi, petrol 
mavisi ve haki ton

larında kombinasyon
lar gözümüze çarpıy
or. Metal oksitlenmiş 
aksesuvarlar, 
palaskalar, kalın botlar 
eşliğinde askeri bir 
hava yaratırken, mavi 
tonları ile Rus asker
lerinin soğuk mizacı 
öne çıkarılıyor.
Maskulin görüntüler 
için militarist bir kon- 
sept kullanılmış.
Feminen görüntüler 
için balenden bağla- 
malı, bol işlemeli, fırfır 
kollu elbiseler, kat kat 
etekler kullanılıyor.
Göğüs altından bol
laşan tunikler özellikle 
göğüs dekoltesini 
ortaya çıkarırken, 
rahatlıkları ve farklı 
kullanım şekilleri ile 
dikkati çekiyor.

SÜRPRİZLİ PATATES 
TOPLARI

Malzemeler (2 kişilik)
4 orta boy haşlanmış 
patates
250 gr ıspanak
4 büyük dilim 
pastırma
1 çorba kaşığı kıyılmış 
maydanoz
1 küçük soğan

2 domates 
2 çorba kaşığı 
margarin
Tuz, karabiber 
100 gr kutu krem 
beyazpeynir 
Alüminyum folyo 
YAPILIŞI
Patatesleri ortadan 
kesip bir çay kaşığı ile 
içlerini oyun. Ispanağı 
elinizle sıkıp kıyın, 1 
kaşık margarini kavu
run; tuz, karabiber 
ve krem peynir ile 
karıştırın. Patateslerin 
içini ıspanakla doldu

rup üst üste 
kapatın. Etrafına 
bir dilim pastır
ma sarın, 
alümin yum 
folyo ile 
kaplayıp 230 
derece ısıtılmış 
fırında 10 daki
ka pişirin. . 
Domateslein 
kabuğunu

2 dakika pişirin. 
Tabaklara önce 
domatesli Sos, üzerine 
patates topları 
koyup servis yapın.

soyun, blendır- 
da domates, soğan ve 
maydanozu püre 
yapın.
Kalan margarin ile

ŞİİR KÖŞESİ

CUMHURİYET
1923 29 Ekim’i 
Atam armağan etti 
Türk’e Cumhuriyeti

ACILI FISTIKLI PİLAV

Malzemeler (4 kişilik) 
50 g margarin 
1 su bardağı yasemin 
pirinci 
5 adet tatlı sivribiber 
1 su bardağı yerfıstığı 
1 baş sarımsak 
Pul biber 
1 demet taze soğan 
1 demet dereotu 
Soya Sosu

1,5 yemek kaşığı şeker 
YAPILIŞI
Yasemin pirincinin 
tümünü 2 saat önce
den 1,5 bardak suyun 
içinde haşlayıp 
soğumaya bırakın. 
Margarin'i tavada 
eritin, içine sırasıyla 
kesilmiş fıstığı ve 
tuzla dövülmüş sar- 
mısağı katıp sararın- 
caya kadar hafif ateşte

kavurun. 
Sivribiberi 
ve soğumuş 
pirinci 
karışıma 
yavaş yavaş, 
harmanla
yarak 2 
dakika 
pişirin; içine
şeker, soya sosu ve 
kırmızı pul biber ilave 
edip ateşten ahn. <

Kıyılmış dereotu 
ve taze soğanı içine 

ekleyip sıcak olarak 
servis yapın.

Cumhuriyet, hürriyet 
Özgür bir millet demek; 
Memleket toprağına 
Birlikte hizmet demek

İstiklal sevdasıyla
Şehit doldu ocaklar 
Vatan semalarında 
Dalgalanır al bayraklar.

Uğur AKKAN i
T.S.O. Gazi İlköğretim Okulu J r 

3/D 1285 II 
------- -------— • . _ ’

SATILIK VZ'İl—B—I 

Polatkan C'tıddesi'nde |
/•c.v/ore trtlilrniş, kuUanuna hazır 

2 katlı, haltçeli, kat kaloriferli
Xaltihintltrn Satılık 

LUKS l'İLLA 

Tg! ~ 513 96 83
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önem verin
Ege Üniversitesi 
Diş Hekimliği 
Fakültesi 
Pedodonti 
Anabilim Dalı 
öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Ece Eden, 
ağız ve diş sağlığı 
eğitiminin büyük 
önem taşıdığını 
belirterek, 
"Bu eğitim, çocuk
lar, hamileler, 
ebeveynler, öğret
menler ve sağlık 
çalışanları olmak 
üzere toplumun 
pek çok kesimini 
hedef almalıdır” 
dedi.
Özellikle ebeveyn
lerin, çocuklarının ve 
kendi sağlıklarının 
korunmasında ağız 
ve diş sağlığı 
konusunda doğru 
bilgilere sahip 
olmalarının büyük 
önem taşıdığını açık
layan Doç. Dr. Eden, 
"Diş hekimleri de 
hastalarını ağız ve 
diş sağlıklarını tehdit 
eden durumlardan 
korumak ve uygu
ladıkları tedavinin 
ömrünü uzatmak 
açısından ağız diş

sağlığı eğitimine 
büyük önem vermek
tedir" diye konuştu. 
Diş hekimlerinin 
muayenehanelerinde 
ağız diş sağlığı 
eğitim programı 
kullanabileceğini 
kaydeden Doç. Dr. 
Eden, "Bu program, 
özellikle yetişkin 
eğitiminde kullanıla
bilecek CD kaydı şek
linde görsel bir sunu, 
travma, koruyucu 
uygulamalar ve diş 
fırçalama konularını 
içeren broşürler ve 
çocuklarda fırçalama 
alışkanlığını yer
leştirmek amacıyla 

hazırlanmış 
fırçalama tablo
su ve ödüller
den oluşmak
tadır. Çalış
malar, özellikle 
çocuk hastalar
da verilen ödül
lerin hasta 
uyumunu art
tırdığını ortaya 
koymaktadır. 
Bu eğitim 
paketinde yer 
alan arkası 
yapıştırmak 
resimlerin 

çocukların ödül
lendirilmesinde 
basit, fakat etkili 
bir rol oynayacağı 
düşünülmektedir. 
Diş hekimlerinin 
uzun yıllardır 
gereksinim duyduğu 
hasta eğitiminde 
kullanılabilecek çok 
yönlü bu eğitim 
paket programının 
toplumun her kes
imine rahatlıkla 
ulaşabilecek ve bu 
şekilde ağız diş 
sağlığını olumlu 
yönde etkileyecek 
bir araç olacağını 
düşünüyorum" diye 
konuştu.

Bilim adamları insanın 
gen haritasını tamamladı
Bilim adamları 
insanın gen haritasını 
tamamlamayı başardı. 
İnsan genetik 
kodlarını oluşturan 
3 milyar harfin 
dizilimlerini bir 
haritada birleştiren 
İnsan Genome 
Projesi, herhangi iki 
insanın, birbirine 
genetik olarak yüzde 
99.9 benzediğini 
ortaya koymuştu. 
Birçok ulustan 
bilim adamlarının 
biraraya gelmesiyle 
yapılan çalışma sonu
cunda, şimdi de bu 
yüzde 0.1'lik farkı 
açıklamak için daha 
detaylı bir harita 
çıkarıldı.
"HapMap" denilen 
bu harita, genetik 
değişimlerin 
belirleyicisini, 
yani tek nükleotid 
polimorfimzleri 
(SNP-single 
nucleotide polymor- 
phisms) gösteren 
daha detaylı bir 
harita. Bir insanı 
diğerinden farklı kılan 
şey ise SNP'lerin 
farklı dizilimleri.

Yeni harita SNP'lerin 
bölge bölge 
gruplandığını 
(haplotipler) ve 
enformasyon 
blokları olarak 
insandan insana 
kalıtım yoluyla 
geçtiğini gösteriyor. 
İngiltere, ABD, 
Kanada, Japonya, 
Nijer ve Çin'den 
200 bilimadamının 
çalıştığı, bir 
özel-kamu ortaklığı 
olan Uluslararası 
HapMap 
Konsorsiyumu, 
Asya, Afrika ve 
ABD'den 269 kişinin 
kanlarından alınan 
DNA örneklerini 
kullanarak HapMap 
haritasını geliştirdi. 
HapMap'ın ilk 
aşamasında 
1 milyondan fazla 
SNPs bulunuyor, 
halen yapım aşa
masındaki ikinci 
aşama HapMap'da ise 
2 milyon SNP 
daha haritaya 
eklenecek.
Oxford 
Üniversitesi'nden 
Profesör Peter

Donnelly, "insan 
geni dizilimleri, bize 
insanı yapan birçok 
parçanın listesini 
veriyor. HapMap ise 
tıpkı Post-İt notları 
gibi göstergeler 
sağlıyor. Yaygın 
hastalıklarla ilgili olan 
genleri ararken, 
bu göstergeler 
üzerinde yoğunlaşa
biliriz" dedi.
Bilim adamları 
HapMap'ı 
kullanarak, 
hastalığın temelindeki 
genetik nedeni 
tespi etmek için, 
hastalıklı insanların 
SNP kalıplarım, 
sağlıklı 
insanlarınki ile 
karşılaştırabilecekler. 
İnsanın gen hari- 
tasının tamamlan
masının, şeker 
hastalığı, kalp 
hastalıkları ve 
kanser gibi 
yaygın hastalıkların 
moleküler neden
lerinin belirlenmesi 
çalışmalarını 
olağanüstü boyutlar
da hızlandıracağı da 
kaydedildi.

■
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

itfaiye ^0
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 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 EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayollan 51313 08
Liman Baş. 513 n 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tanm 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 31i

I

►

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

1

R 
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 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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı Işl. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnyz185

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
29 EKİM 2005 CUMARTESİ 

ONUR ECZANESİ
30 EKİM 2005 PAZAR 
SERVET ECZANESİ

___________  gemlik _

C3sE^3
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HM

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 33 SAYI : 2274 

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)



F*3>
Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KRMPRNYR

Süper Benzin ^1 2.56 YTL. |

Kurşunsuz Benzin 2.58 YTL
(95 Oktan) L

Motorin X° 2.06 YTL . I
NOT: Kampanyamız ev ve i$ yerleri 11 
motorin servisinde de geçerlidir. 4

MERKEZ İSTASYON: Hisar Mah. Dörtyolağzı Mevkii ■ GEMLİK. TEL: (0.224) 513 10 79
İSTASYON 1 : Armutlu Karayolu Üzeri -P.O. İstasyon -KUMLA. TEL: (0.224)5380386 j
İSTASYON 2 : Liman İçi - GEMLİK JEL: (0.224) 513 66 72 I



Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Taviloğlu, fiyat belirleyici olrrıakistemediklerini söyledi. <

‘Zeytin fiyatı, Gemlik Zeytin Borsası’na bağlı”
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Taviloğlu, herkesin Marmarabirlik'in vereceği fiyatı beklediğini belirterek, üreticilerin ürünlerini iyice karardıktan sonra topla- 
malannı ve kaliteyi yüksek tutma gayretinde olmalarını istedi. Taviloğlu, Şu anda tüccar da üretici de büyük zeytin fabrikaları da birlik olarak bizim ne fiyat vereceğimizi 

^bekliyor. Bu fiyattan sonra da kendileri küçük ayarlamalar yaparak pozisyon almaya bakıyorlar. Biz bu yıl da bayramdan sonra fiyat açıklayacağız" diye konuştu. Sayfa 4’de

Belediye Meclisi 
yarın toplanıyor 
Gemlik Belediye Meclisi Kasım ayı 
olağan toplantısını yarın saat 14.oo 
de yapacak. Haberi sayfa 2’de

31 EKİM 2005 PAZARTESİ

31 Ekim 2005 Pazartesi 25 YKr. (250.000 TL.)
İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİHOİ AKŞAM YATSI
M 06.25 11.54 14.43 M 18.31

Cumhuriyetimizin 82 yıldönümü nedeniyle tüm yurtta törenler yapıldı 
Lj.... ..... .................................................... ....... ■

Coşkuyla kutladık
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Zeytin fiyatının borsada 
belirlenme sorunu

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğlu, geçtiğimiz günlerde Bursa 
basınına yerdiği iftar yemeğinde, zeytin fiyat
larının borsada belirlenmesi gerektiğini 
söylemiş.

Bu doğru bir tavır.
Bilindiği gibi Türkiye’de büyük üretici bir

likleri Ticaret Bakanhğı’na bağlıdır.
Yani bir bakıma siyasaldır.
Aslında kooperatiflerin bağımsız olmaları 

gerekir ama bu hiçbir zaman olamadı.
Marmarabirlik, Fiskobirlik, Tariş, Yağlık 

Tohumlar Kooperatifleri geniş üretici 
kitlesinin ürünlerini değerlendiren önemli 
kuramlardır.

Bu kuramlardaki mantık değişiyor. Birer 
ticari kuruluş olan kooperatifler de serbest 
piyasa koşullarına göre ürününü almalı ve 
satmalı.

Bu, bugüne kadar olmadı.
Yıllarca borç batağında olan ve siyasilerin 

arpalığı durumunda bulunan bu kurumlar, 
İMF’nin de istemi doğrultusunda yeniden 
yapılandırmaya gidilerek borçları silindi.

Birlikleri borç batağına sokanlardan hesap 
şoralmadı.

Marmarabirlik yeniden yapılandırmadan 
sonra kendini yeniledi.

İyiye doğru gidiş devam ediyor.
Taviloğlu’nun düşüncesi doğru, ancak, en 

büyük alıcı yine Marmarabirlik olunca, borsa 
da fiyatı etkileyecek olan da bu kurum olacak.

Tüccarın insafına kalmış bir pazar düşüne- 
. O zaman zeytinci perişan olur.

Cumhuriyetimizin 82. yıldönümü törenleri İskele Meyda 
nı’nda düzenlendi. Törenler görkemli bir şekilde yapıldı. 
Halk, bu yıl törenlere büyük ilgi gösterdi. Haberi syf 3’de

Bayan avukata bombalı saldın
Bursa'da bir bayan . 
avukatın otomobili, 
park halindeyken kim' 
ligi belirsiz kişilerce 
altına yerleştirilen 
parça tesirli patlayıcı 
ile patlatıldı. Olayda 
ölen ya da yaralanan 
olmazken, otoparkta 
bulunan çok sayıda 
otomobil zarar gördü.

Olay önceki gece saat 
04.00 sıralarında mer 
kez Osmangazi İlçe- 
sl'ne bağlı Doburca 
Caddesi Akarsu Apart 
manı'nın otoparkında 
meydana geldi. Bursa 
Barosu'na kayıtlı avu 
kat Ö.Y.’nln (23) otomo 
bilinin altına kimliği be 
lirsiz kişi ya da kişiler

ce parça tesirli patlayı 
cı yerleştirildi. Saat 
04.oo sıralarında şid
detli bir patlama sesiy 
le uyanan apartman 
sakinleri ve çevredeki 
vatandaşlar, dumanlar 
yükselen park halinde
ki otomobili fark edin 
ce polise haber verdi. 
İhbar üzerine olay yeri 
ne gelen polis ekipleri, 
muhtemel bir patlama 
nın daha olabileceğini

düşünerek otoparkı gü 
venlik şeridi içine aldı. 
Bomba imha uzmanlan 
tarafından incelenen 
otomobilin parça tesirli 
bir patlayıcı ile patlatıl 
dığı anlaşıldı, öte yan
dan, bayan avukat Ö.Y. 
nin ifadesine başvuran 
polis ekipleri, geniş 
çaplı soruşturma 
başlattı. Ö.Y.'nin bir 
süredir tehdit telefonu 
aldığı öğrenildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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^Buluşma
I

Akıl...
Esas bayram üç gün sonraymış.
Yok ya..
Aymazlık.
Andavallık.
Zavallılık.
Sapla samanı birbirine karıştırmanın 

daniskası.
Ah be dostum..
Bugün Ramazan Bayramını huzur ve 

sevinç içinde kutlayabiliyoruz.
Dinsel duygularımızı demokratik bir 

ortamda çekinmeden dışa vurabiliyoruz.
Orucumuzu tutabiliyoruz.
Soruyorum:
Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle 

çıkılamasaydı, zafer Cumhuriyetle taç- 
landırılmasaydı bugün ne durumdaydık.

Bak yakın komşulara..
Dinlerini coşkuyla yaşayabiliyorlar mı? 
Mezallimin acımasız cenderesinde 

sıkışmıyorlar mı?
Sevgilim Dostum Cumhuriyet Bayramı 

Türkiye Cumhuriyeti’nin esas bayramı.
Türküm diyen her yurttaş Cumhuriyete 

ve Bayramına sahip çıkmalı..
Cumhuriyet Bayramı ile Ramazan 

Bayramı’nın ardı ardına geldiği,dinle devlet 
işlerinin sürekli birbirine karıştırıldığı şu 
dönemde ve her dönemde Ulu Önder 
Atatürk’ün 1923 yılında Adana’da Türk 
Ocağı’nda esnafa yönelik yaptığı konuş
ması çok anlam kazanıyor:

“Muhterem sanatkarlar, aziz arkadaşlar: 
Bizi yanlış yola sevk eden kötü niyetliler, 

bilesiniz ki çoğu zaman din perdesine 
bürünmüşler,saf ve temiz halkımızı aldat
mışlardır. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz.

Görürsünüz ki milleti yok eden, esir 
eden, harap eden kötülükler hep din görün
tüsü altındaki küfür ve melanetten 
gelmiştir.

Onlar her türlü hareketi dinle karıştırır
lar.

Oysa elhamdülillah hepimiz 
Müslüman’ız, hepimiz dindarız. Artık bizim 
dinin gereklerini öğrenmek için şundan 
bundan derse ve akıl hocalığına ihtiyacımız 
yoktur.analarımızın, babalarımızın kucak
larında verdikleri dersler bile bize dinimizin 
esaslarını anlatmaya yeterlidir. Buna rağ
men “hafta tatili dine aykırıdır” gibi,hayırlı, 
akla ve dine uygun konular hakkında sizi 
kandırmaya çalışan kötü niyetlilere kan
mayınız. Milletimizin içinde gerçek ve ciddi 
alimler vardır. Milletimiz bu gibi alimleriyle 
övünür. Onlar milletin ve ümmetin güve
nine sahiptirler. Bu gibi ulemaya gidin. 
Fakat genel olarak buna da ihtiyaç yoktur.

Özellikle bizim dinimiz için herkesin 
elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi 
şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolay
ca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, 
mantığa, halkın menfaatine uygundur; 
biliniz ki o bizim dinimize uygundur. Bir 
şey akıl ve mantığa, milletin menfaatine, 
islamın menfaatine uygunsa kimseye sor
mayın; o şey dinidir. Eğer bizim dinimiz 
aklın,mantığın gerçekleştiği bir din 
olmasaydı son olmazdı, ahir din olmazdı.

Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla 
ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler 
çağdaş olmayı kafir olmak sanıyorlar. Asıl 
küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış yorumu 
yapanların amacı, müslümanların kafirlere 
esir olmasını istemek değil de nedir? Her 
sarıklıyı hoca sanmayın.

Hoca olmak sarıkla değil akılladır.”

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Cumhuriyetimizin 82. yılı jmünasebetiyle

Cuma günü vaaz 
kürsüsünden milli mücade
leyi destekleyen, 
Şeyhülislamı yadsıyan 
Ankara Müftüsü 
Börekçizade Rıfat Bey 
konuşuyordu sanki. 
Konuşan Cumhuriyetin 
aydın müftüsü, Gemlik 
Müftüsü Sayın Yusuf 
Şahin’di. Kendilerini kut
larım.

Büyük kurtarıcı, 
cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ü yıl
larca dinsiz-imansız olarak 
gösterip niteleyen bağna
zlara, yobazlara, laikliği din
sizlik olarak niteleyenlere 
karşı O’nun ne derece 
dinine bağlı, inançlı bir müs- 
lüman olduğunu, zaman 
zaman kendisinin konuş
malarından verdiği örnekler
le veciz bir şekilde anlattılar.

Büyük Atatürk’ün 
Cumhuriyeti kurması, dini
miz İslamın Yüce Allah'ın

emirlerine de uygun bil 
davranıştır.

Yüce Allah, Kuran-ı! 
Kerim’in Nisa süresini^ 58. 
ayetinde “işi ehline veriniz. 
Adaletle yönetiniz.” buyur
maktadır.

Cumhuriyet halkın kendi
ni temsilcileri ile yönettiği 
rejimin adıdır.

Allah’ın emirleri olan işi 
ehline vermek, iyiyi seçmek 
demek, adeletle hükmetmeyi 
emretmesi de seçilmek 
demektir.

Büyük Atatürk 
Cumhuriyeti kurmakla bu 
Allah emrini yerine getiren 
kişidir.

Millet iradesinin yansıdığı 
T.B.M.M’ni hatimlerle, 
dualarla açmış Türk ulusu- 
nunun dinine olan bağlılığı 
ve üstün moral gücü ile 
bütün zorlukları aşacağına 
iman etmiş ve bu imanladır 
ki, tüm engelleri aşarak 
başarıya koşmuştur.

Belediye Meclisi yarın toplanıyor
Gemlik Belediye 
Meclisi Kasım ayı 
olağan toplantısını 
yarın saat 14.oo de 
yapacak.
Belediye Meclis 
Salonu’ndaki 
toplantıda Gemlik 
Belediyesi'nin 
2006 yılı bütçesi 
görüşülerek, karara 
bağlanacak.
Meclis toplantısında 
ayrıca İmarla ilgili 
konuların yanı sıra 
meclis üyelerinin 
verecekleri önergeler 
de gündeme alınarak 
görüşülecek.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir 
Yeni kayıt, Plaka, 

Ruhsat, Fenni muayene 
Sigorta işlemleri yapılır. 
Adres: Gürle iş Merkezî 
Kat: 1 No: 66 - GEMLİK

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

O’nun bize emanet ettiği 
‘en büyük eserimdir’ dediği 
cumhuriyetin 82. 
yıldönümünde kendisini 70 
bin caminin kürsü ve min
berlerinde rahmetle andılar 
ve Allah’tan affını dilediler 
Cumhuriyetin aydın din 
adamları.

Elbette anılacak O. 
Ulusun, o Yüce Allah’ın 
sevgili kulu.

Yüce Allah O’nu hiçbir 
şeyden yoksun kılmadı, 
başarısız kılmadı.

Umarım Allah’ın cen- 
netindedir.

Çünki o, tüm dünyada 
islamı en iyi yaşayan, 
yaşatan ve var kılan yüce 
Türk ulusunun imanı bütün 
önderidir.

O’nun emaneti Türkiye 
Cumhuriyeti’ni sonsuza dek 
yaşatacağız!..

Bu görev O’na minnet 
borcumuzdur.

ELEMAN ARANIYOR
İşletmemizin bürosunda çay servisi, 
yapmak üzere 30 yaşını aşmamış | 

bayan eleman alınacaktır.
Müracaat Tel: 513 45 79

513 41 64
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Cumhuriyetimizin 82 yıldönümü nedeniyle tüm yurtta törenler yapıldı

Cumhuriyetimizin 82. yıldönümü törenleri İskele Meydam’nda düzenlenen 
törenler görkemli bir şekilde yapıldı. Halk, bu yıl törenlere büyük ilgi gösterdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Cumhuriyetin 82. 
yıldönümü İskele 
Meydam’nda yapılan 
törenlerle kutlandı. 
Geçtiğimiz yıllara 
oranla bu yıl halkın 
büyük katılımın 
yaşandığı törenler 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Özen 
Şenyiğit ve Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un tören 
alanında bulunan 
askerlerin, okulların 
kurum ve kuruluşlar 
ile halkın bayramını 
kutlamasıyla başladı. 
Saygı duruşunun 
ardından okunan 
İstiklal Marşı’ndan 
sonra Kaymakam 
Mehmet Baygül 
günün anlam ve 
önemini belirten bir 
konuşma yaptı. 
Öğrencilerin 
okuduğu Cumhuriyet 
konulu şiirlerin 
ardından 
Cumhuriyetin 
82. yılı kutlamaları 
nedeniyle 
düzenlenen şiir, 

resim, kompozisyon, 
kros ve yelken 
yarışmalarında 
derece alan 
öğrencilere madalya, 
kupa ve hediyeleri 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit ve 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından verildi. 
Askeri Veteriner 
Okulu Eğitim 
timlerinin yaptığı 
gösterilerin 
ardından eğitilmiş 
köpeklerle saldırı ve 
araçlarda bomba 
arama gösterisi 
ilgiyle izlendi.
Gemlik Halk 
Dansları Folklor 
Derneği 
Gazi İlkğretim Okulu 
Folklor ekibinin 
oynadığı Halk 
Danslarının 
ardından Cumhuriyet 
Bayramı törenleri 
Flamalar, askeri 
birlikler, okullar ve 
kurumların yaptığı 
geçit töreniyle 
sona erdi.
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Taviloğlu, fiyat belirleyici olmak istemediklerini söyjjjj>ı

“Zeytin fiyatı, Gemlik Zeylin Borsası’na batf
En önemli gelir kay
naklarından zeytinde 
bu yıl yüksek bir 
rekolte bekleniyor. 
Bayramdan sonra 
başlayacak hasat 
dönemi öncesinde 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi Tavil 
oğlu, fiyat belirleyici 
olmak istemediklerini 
söyledi.
Bursa'da gazeteciler
le iftar yemeğinde 
bir araya gelen 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu

Başkanı Refi Tavil 
oğlu, herkesin Marma 
rabirlik'in vereceği 
fiyatı beklediğini 
söyledi.
Devletten sınırsız 
destek sağlayan bir 
sistem ile çalışan 
birlik olmadıklarına 
dikkat çeken 
Taviloğlu, "Biz artık 
eski sisteme göre, 
devletten sınırsız 
destek sağlayan bir 
sistem ile çalışan 
birlik değiliz. Bu özel
lik, kanunla değişti. 
Birinci önceliğimiz 

tabii her zaman 
olduğu gibi üreticinin 
haklarını korumak. 
Ancak dünyada glo 
bal bir rekabet siste
minde taban ve tavan 
fiyatlarının bir anlamı 
kalmadı. Bunu 2 yıl 
önce Gemlik'te zeytin 
festivaline katılan 
Başbakanımız Recep 
Tayyip Erdoğan da 
açık yüreklilikle 
söyledi. Bu sebeple 
biz serbest piyasa 
şartlarında Gemlik 
Zeytin Borsası'nda 
üreticilerimizin hasat

tan sonraki ilk hafta
da yapacakları 500 ila 
bin ton arasındaki 
bir alışverişte oluşan 
gerçek fiyatları baz 
almak istiyoruz. İdeal
imiz budur. Şu anda 
tüccar da üretici de 
büyük zeytin fab
rikaları da birlik 
olarak bizim ne fiyat 
vereceğimizi bekliyor. 
Bu fiyattan sonra da 
kendileri küçük 
ayarlamalar yaparak 
pozisyon almaya 
bakıyorlar. Biz bu yıl 
da bayramdan sonra 
fiyat açıklayacağız " 
diye konuştu. 
BÜYÜK SATIŞ 
HEDEFİ 
Üreticilerin ürünlerini 
iyice karardıktan 
sonra toplamalarını 
ve kaliteyi yüksek 
tutma gayretinde 
olmalarını isteyen 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Taviloğlu, 
önümüzdeki
3 yıllık süreçte yıllık 
30 bin tonluk satış 
hedeflediklerini, 
bunun 10 bin tona

tekabül eden kısmını 
ise ihraç etmeyi plan
ladıklarını ifade etti. 
Satış ve pazarlama ile 
ilgili stratejilerini 
geliştirmeye devam 
edeceklerini 
vurgulayan Taviloğlu, 
"Zincir mağazalarla 
genişleyen bir 
satış ağı hedefimiz 
var. Yeni bayilikler 
vereceğiz. Kalitenin 
giderek artmasını 
hedefliyoruz.
Avrupa Birliği 
standartları

çerçevesinde 
kalite ve sistem 
belgelerimizi 
geliştireceğiz. 
HACCP gibi ilave 
hijyen belgelerini 
alacağız. Depolama 
kapasitemizi artırmayı 
planlıyoruz.
Bu yıl da bol 
rekolteye rağmen 
40 bin ton gibi bir 
miktarda ürün alabile
ceğiz. 5 bin ton 
civarında da yağlık 
kırma zeytin almayı 
planlıyoruz" dedi.

MHP iftar yemeği verdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe 
Yönetiminin düzen
lediği iftar yemeğine 
partililer büyük ilgi 
gösterildi.
Milton Gazinosunda 
verilen iftar yemeği 
kalabalık bir ortamda 
gerçekleşirken, 
İlçede bulunan çeşitli 
siyasi parti temsilci
leri ile MHP 
MKYK Üyesi İsmet 
Büyükataman ile 
İl Başkanı Necati 
Özensoy ile İl 
Yönetimi de iftar 
yemeğine katıldılar. 
MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
partililerin geniş 
katılımından mutlu 
olduğunu dile 
getirirken 
önümüzdeki seçim
lere MHP olarak 
daha güçlü olarak 
çıkacaklarını söyledi. 
MKYK üyesi İsmet 
Büyükataman'da

yaptığı konuşmada 
AKP hükümetini 
eleştirerek,

"Göstermelik 
hükümet yakında 
gidecektir" dedi.

Sokak köpekleri 
için barınak isteniyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçemizde son 
zamanlarda yaşanan 
it bolluğu insanın 
aklına hemen 
Hindistan'ı getiriyor. 
Herkesin bildiği gibi 
Hindistan ülkesinde 
İnekler kutsal hay
van olarak dokunul
mazlıkları var ve 
hangi saat olursa

olsun istediklere 
yere yatabiliyorlar. 
Gemlik'te ise bu 
hak yalnızca it'lere 
tanınıyor. Bu itler 
kaldırımlarda insan
ların yürüdükleri 
akşamın en kalabalık 
saatlerinde bile 
rahatlıkla keyif 
çatabiliyorlar.
Gemlik'in köy
lerinden getirilerek

gecenin karanlığında 
sokaklara bırakılan 
bu itlere neden 
önlem alınmadığı da 
merak konusu 
oluyor.
İnsanların arasında 
rahatlıkla dolaş
maları artık yadır- 
ganmazken itlerin 
toplanarak bir yerde 
bakılmaları 
bekleniyor.
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Cumhuriyet Bayramı akşamı düzenlenen fener alayı halkı sokağa döktü

Kalkın bayram coşkusu
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Cumhuriyet Bayramı 
etkinlikleri kapsamın
da İlçe İzci Kurulu 
tarafından düzenle 
nen Fener Alayı’na 
katılan halk, 
Cumhuriyet 
coşkusunu yaşadı. 
Cumartesi günü 
akşamı Ergin İzci 
Gurubu ve küçük 
izci gurupları ile 
halkın da katıldığı 
Fener Alayı,

Endüstri Meslek 
Lisesi önünden 
başladı.Belediye 
Bandosu eşliğinde 
Orhangazi CaddesF 
üzerinden İstiklal 
Caddesi’ne doğru 
giden Fener Alayı’nı 
gören halk da 
yürüyüşe katıldı.
Bu arada, kaldırımlar
da yürüyen vatan
daşlar da Fener 
alayını alkışlarıyla 
destekledi. Büyük 
coşku içinde geçen

fener alayında izciler 
ve halk, marşlar eşli 
ğinde İskele Meyda 
nı’ndaki Festival 
alanına kadar yürüdü. 
Bu yıl ki, Cumhuriyet 
Bayramı fener alayı 
geçtiğimiz yıllardan 
daha görkemli bir 
şekilde gerçekleşti. 
Gemlik Halk Dansları 
Folklor ekibinin göste 
rileriyle coşkuya 
dönen etkinlik havai 
fişek gösterileriyle 
son buldu.

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN E

Her Çeşit Emlak 
Ahm,Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik^ Vilja, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKIP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

E

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

Eski Pazar Cad. Serçe Sokak 54 m2 2 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
K Yalova’da Termal Barajı’nın~ _ . . . .A „.

altında 408 m2 arsa - Çınarcık, Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık 
Termal BaVajı’nda 40777™ arsa - VG Her M SİgOlta İşlemleri YaDllir, 

Termal Girişinde 433.02 m2 - ----- - ---— _ 5 2 _ _ _.
Termal yolu Gülerce Villalarının altı 

9880 m2 arsa - 
Umurbey’de 12 dönüm arazi

ŞEKER SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

ve Azot kavşağına 400 m2
uzaklıkta- Umurbey mezarlığının Tel:5132474 Fax:5141021 

karşısında 15 dönüm, 650 ağaç arsa.
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Cumhuriyetin 82. yıldönümü nedeniyle Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği konser verdi

Anlamlı konser
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Cumhuriyetin 82. 
yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen Türk 
Sanat Müziği 
Konserine az sayıda 
sanatsever katıldı. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda Gemlik 
Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği'nin 
verdiği Cumhuriyet 
Konserini Kaymakam 

-W

Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 
Özen Şenyiğit, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
az sayıda protokol 
ve sanatsever izledi. 
Şef Erdinç 
Çelikkol'un yönettiği 
Türk Sanat Müziği 
Korosu, rast ve 
segah makamında 

eserleri seslendirdi. 
Türk Sanat Müziği’nin 
ünlü bestekarlarının 
seslendirildiği 
konserde ayrıca 
Atatürk'ün çok 
sevdiği Yemen 
Türküsü ile Rumeli 
Türküleri konseri 
izleyenlerden 
büyük alkış aldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün Şef Erdinç

Çelikkol'a çiçek 
vermesinin ardından 
yaptığı konuşmada 
konsere ilgi göster
meyenleri eleştirdi. 
Baygül, "Zevk 
almadan çok insanın 
alkışlamasının yerine 
az sayıda insanın 
severek alkışlaması 
daha iyi oldu" 
şeklinde konuştu. 
Konserin kapanış

bölümünde ise 
Şef Erdinç 
Çelikkol'un 
seslendirdiği 
eserlerin ardından 
Onuncu Yıl

Marşı salonda 
bulunan az 
sayıdaki izleyicinin 
birlikte söylemesiyle 
güzel bir coşku 
yaşandı.

2006 EŞANTİYON 
SEZONUNU BAŞLATTIK

birlikl^®

* * - . TAKVİMLER & MASA TAKVİMLEAİ & GEMİCİ TAKVİMLER & 
AJANDALAR & KRLEMLİK& KÜLLÜKLER& ANAHTARLIKLAR V€ 
HEDİYELİK EŞYA ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRM€D€N KARAR V€RM€VİN

ÖZEL TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

32 VllUK TCCRÜBCMİZ İL€ HİZMCTİNİZDCVİZ
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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Zeytinspor ilk maçında
farklı yenildi: 89-41

Seyfettin SEKERSÖZ Cömert Spor 
Salonu’nda

Türkiye 
Bayanlar 
Basketbol ikinci 
liginde ilk maçı
na çıkan 
Zeytinspor, 
89-41 yenildi. 
Bakırköy Ahmet

Bakırköy 
İncirlispor 
karşısına 
tecrübe kazan
mak arzusuyla 
çıkan 
Zeytinsporlu 
bayan smaçlar,

güçlü ve tecrü
beli rakibine 
farklı yenilmek
ten kurtulamadı. 
İlk kez katıldık
ları ligde 
tecrübe kazan
mak amacında 
olduklarını dile 
getiren

Zeytinspor Kız 
Basketbol 
takımı ikinci 
maçını 
önümüzdeki 
hafta Bursa 
yada 
Orhangazi'de 
Bakırköyspor ile 
yapacak.

I i Gemlikspor: 0 Yenişehir Beledivespor: 3
Gemlikspor 14-16 yaş grubu futbolcuları, dün kendi sahasında oynadığı 

Yenişehir Belediyespor karşılaşmasından 3-0 yenik ayrıldılar.
Seyfettin SEKERSÖZ

14-16 yaş 
gurubunda 
mücadele eden 
Gemlikspor, 
dün kendi sahasında 
oynadığı 
maçta Yenişehir 
Belediyespor'a 3-0 
yenilmekten 
kurtulamadı.
Yönetimin bu yıl 
kaderine terk 
ettiği Gemlikspor, 
eski başarılı 
günlerini aratmaya 
başladı.
Alt yapıdan 
gelecek

futbolcuların 
yönetimden 
hiçbir destek 
görmediği maçlarda 
mağlubiyet 
serileri de sürüyor. 
Dün oynanan maçta 
gurup ikinci Yenişehir 
karşısında direnen 
Gemlikspor sahadan 
3-0 yenik ayrıldı. 
Saha : Gemlik 
Hakemler: Murat 
Albay (***) Cem 
Siniko (***) Ersoy 
Bilgin (***) 
Gemlikspor: 
Emre (*) Tanju (**) 
Mehmet (**) Samet 
Albayrak (**)

Özgür (**) Samet 
Özdemir (**) 
Mutlu (**) 
(Selçuk *) Mustafa 
(**) (Bilal) Arif (*) 
(Adem ) Kemal (*) 
Yılmaz (**) 
Yenişehir Belediye : 
Alican (**) Emre (“) 
İsmail (**) Cihan (**) 
Murat (***) Aykut (**) 
(Emrah ) Baha (*) 
Serhat (**) 
(Cihangir) 
Şahin (***) Mustafa 
(**) Mesut (**) (Anıl **) 
Goller : Dk. 14 Serhat 
Dk. 30 Şahin Dk. 44 
Mustafa (Ynş. 
Belediye) Kal
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Dünyanın cn iyi 200 
üniversitesi belli 
oldu. Türkiye'den 
hiçbir üniversitenin 
adının dahi 
geçmediği en iyi 200 
üniversitenin 54'ü 
ABD'dc bulunuyor. 
İşte en iyi 
üniversiteler: 
Oxford en başarılı 
üniversiteler listesin- 

| deki yerini korudu
Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki 
Harvard Üniversitesi 
İngiliz The Times 
gazetesinin eğitim 
ekinde yer alan 2005 

j yılının en iyi üniuer- 
I siteleri listesinde

1 numaradaki 
yerini korudu. 
Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsü 
ise 2. sırada yer aldı. 
3. ve 4. sıralarda ise * 
eski İngiliz üniver
siteleri Oxford ve 
Cambridge geliyor.

j The Times'ın
I listesinde bulunan

200 en iyi üniver
sitenin 54 ü Amerika 
Birleşik 
Devlctleri’nde 
bulunuyor.
İkinci sırada 24 
üniversite ile 
İngiltere, üçüncü 
sırada da 
17 üniversite ile 
Avustralya yer alıyor. 
Listede bulunan 
dünyanın en iyi 
200 üniversitesi 
toplam 31 ülkede 
bulunuyor.

İngiltere'deki 
London School of 
Economics. Imperial 
College London. 
Oxford ve Cambridge 
dışında ilk 20 
üniversite arasında 
yer alan tek Avrupa 
üniversitesi 
Fransa’daki Ecole 
Polytechnique.
Hangi kriterler 
baz alındı?
Dünyanın her 
tarafından 2375 
akademisyenin 

görüşleri alınarak 
oluşturulan liste 
hazırlanırken 
gözönünde bulun
duran diğer ölçütler 
ise araştırmalara 
diğer akademisyenler 
tarafından kaçar kez 
atıf yapıldığı, öğrenci 
başına öğretim 
görevlisi sayısı, 
öğrenci sayısı ve 
yabancı öğretim 
görevlisi oranları.
Bu yilki en iyi üniver
siteler belirlenirken 
yapılan analiz, ulus
lararası işverenlerin 
işe alımlarda hangi 
üniversitelere öncelik 
tanıdığı ile ilgili bilgi
leri de içeriyor. 
Financial Times'ın 
eski editörlerinden 
Richard Lambert, 
analiz sonuçlarının 
İngiltere’deki durumu 
iyi yansıttığını söyle
di. ancak kendini 
beğenmişlik yapılma
ması gerektiğinin 
altını çizdi.

■■  ——■ ■ 

Ölüm cezasına 
uluslararası taahhüt

Türkiye, 'Ölüm 
Cezasının Kaldırılma 
sini Amaçlayan, 
Medeni ve Siyasi 
Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleş 
meye Ek İkinci İhti
yari Protokolü' 
yasalaştırdı.

j TBMM Genel Kuru 
lu'na müzakere 
edilmeden kabul 
edilen protokolle 
Türkiye, idam cezası 
uygulamayacağı 
konusunda ulus
lararası taahhüt altına 
girmiş oldu.
Oylamaya 303 mil
letvekili katılırken 1 
milletvekili çekimser 
oy kullandı ve pro
tokol 302 oyla kabul 

edildi. Protokole göre 
taraf devletler ege
menlik alanında bulu
nan hiç kimseyi idam 
edemeyecek. Sadece 
savaş zamanında 
idam cezaları infaz 
olabilecek. Savaş 
zamanında idam 
kararını uygulayacak 
devletler de bu 
konudaki ulusal 
mevzuatının ilgili 
hükümlerini BM 
Genel Sekreterliği'ne 
iletecek. Aynı şekilde 
taraf devletler kendi 
toprakları üzerinde 
herhangi bir savaş 
halinin başlamasını 
ve bitmesini yine 
BM Genel Sekreter 
liği'ne iletecekler

o . DOĞALGAZ
Buderus kombi

——■■ıı II1111

KAZAN
KALORİFER TESİSATI
KLİMA

AKILLI ISITMA SİSTEMLERİ HAVALAMMA
YETKİLİ BAYİİ SIHHİ TESİSAT TAAHHÜT

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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Memurun fazla mesaisine 5 Ykr zam Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

« Devlet memurlarının 
fazla mesai ücreti, 

’ yeni yılda 5 Yeni
Kuruş (YKr) zam- 
lanacak. TBMM'de 
bulunan 2006 Yılı 
Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu 
Tasarısı'na göre, bu 
yıl saat başına 75 
Yeni Kuruş fazla 
mesai ücreti alan 
devlet memurlarına, 
mesai saatleri dışın
daki ek çalışmaları 
karşılığında yeni 
yılda 80 Yeni Kuruş 
ödenecek. Böylece 
fazla mesai ücret
lerinde yüzde 6.66 
oranında artış olacak. 
Makam şoförleri dahil 
bakanlıkların özel 
kalem müdürlüğü 
çalışanları ile kurul 
başkanı, genel 
müdür, vali, general 
ve amiral rütbeli 
birim yöneticileri, 
rektör ve il belediye 
başkanlarının yanın
da çalışan personele 
de saat başına

Tahmini bütçe açığı 14.6 milyar YTL
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, 2005 yıl 
sonu gerçekleşme 
tahminlerini açık
larken, bütçe açığının 
14.6 milyar YTL ola
cağının tahmin 
edildiğini belirtti. 
TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu'nda, 2006 
yılı bütçe müzakere 
maratonu, Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın 2006 yılı 
bütçe sunumuyla 
başladı. Unakıtan, 
2006 yılı bütçesinin 
AK Parti 
Hükümeti'nin 4. 
bütçesi olduğunu 
hatırlatarak başladığı 
konuşmasında, "Bu 
bütçe aynı zamanda 
devletimizin çok yıllı 
ilk bütçesidir.
Makroekonomik alan
da elde ettiğimiz 
önemli kazanımların 
temel taşlarından biri 
olan mali disiplin 
anlayışını daha geniş 
bir döneme yayarak 
güçlendirmekte olan 
çok yıllı bütçe, 
maliye politikasıyla 
ilgili belirsizlikleri 
ortadan kaldırarak 
kişi ve kurumların 
gelecekle ilgili daha 
sağlıklı karar

1 YTL fazla mesai 
ücreti verilecek. 
Bu çerçevede, özel 
kalem müdürlük
lerinde görevli olan
lara en fazla 90 saat, 
genel ve özel bütçeli 
genel müdürlüklerin 
merkez teşkilatların
daki şoförlere 60 
saat, diğer personele 
de her bir makam 
için aylık 450 saati 
geçmemek üzere 
fazla mesai ücreti 
ödenebilecek. 
YURTKUR ve 
üniversite yurtları ile 
Atatürk Orman 
Çiftliği kadrolarında 
görev yapan 
personelden fazla 

sağlayacaktır" dedi. 
Maliye Bakanı 
Unakıtan, 2005 yıl 
sonu gerçekleşme 
tahminlerine ilişkin 
şu bilgileri verdi: 
"2005 yıl sonu 
itibariyle konsolide 
bütçe harcamalarının 
145.5, konsolide 
bütçe gelirlerinin 
130.9, bütçe açığının 
14.6, faiz dışı fazlanın 
31.8 milyar YTL 
olarak gerçekleşe
ceği tahmin edilmek
tedir. 2005 yılı 
başlangıç ödenek ve 
hedefleri ile 
karşılaştırıldığında, 
bütçe harcamalarının 
10.1 milyar YTL daha 
az, bütçe gelirlerinin 
ise 4.5 milyar YTL 
daha fazla gerçek
leşmesi beklenmek
tedir. Faiz gider
lerinde iktidara 
geldiğimizden bu 

mesaileri karşılığı, 
izin kullanma 
imkanı olmayanlara 
da ayda 90 saati 
aşmamak üzere saat 
başı 9 Yeni Kuruş 
mesai ücreti 
verilecek.
Saat başı fazla mesai 
ücreti, Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğü ve Devlet 
Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü'nün 
taşra teşkilatı ile 
hava alanlarında 
rasat hizmeti 
yürütenler ve 
Boğaziçi 
Üniversitesi
Kandilli
Rasathanesi-Deprem 

eğilimi 2005 yılında 
da devam etmektedir. 
Yıl sonu itibariyle faiz 
giderlerinin GSMH'ya 
oranının yüzde 9.6 
olarak gerçekleşe
ceği tahmin edilmek
tedir. Bu oranın 2002 
yılında yüzde 18.8 
olduğu dikkate 
alındığında, alınan 
mesafe daha açık bir 
şekilde 
görülmektedir.
Bakan Unakıtan, 2006 
yılı hedefleriyle 
ilgili ise şu rakamları 
verdi:
"GSMH 539.9 milyar 
YTL, GSMH Büyüme 
Hızı yüzde 5, GSMH 
Deflatörü yüzde 6, 
ÜFE(TEFE) yıl sonu 
yüzde 5, TÜFE Yıl 
sonu yüzde 5, İhracat 
79 milyar dolar, İtha
lat 124.6 milyar 
dolar." 
Maliye Bakanı

Araştırma Enstitüsü 
çalışanları için 
de 80 Yeni 
Kuruş olacak. 
Fazla mesai ücretine 
tabi ek çalışma 
süresi, bu 
kurumlarda 
60 saati aşamayacak. 
Ayrıca Kandilli'de 
fazla mesai ücreti 
ödenecek kişi 
sayısı 110 ile sınırlı 
tutulacak.
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı 
okullar ile 
kurumların atölye ve 
birimlerinde de 
öğretim günlerinde 
günde 3 saati, resmi 
ve dini bayramlar 
haricindeki tatilerde 
de günde 8 saati 
geçmemek üzere 
fazla mesai verilecek. 
Okul ve kurum 
döner sermaye 
hasılatından 
karşılanacak fazla 
mesai ücreti, saat 
başına 4 YTL'yi 
aşmayacak.

Unakıtan, 2006 yılı 
bütçesine ilişkin bil
giler verirken de 
bütçe giderlerinin 
157.3, bütçe gelir
lerinin 144.1, bütçe 
açığının 13.2 ve faiz 
dışı fazlanın 33.0 mil
yar YTL olarak tah
min edildiğini kayd
ederek, "Böylece 
2005 yıl sonu gerçek
leşme tahminlerine 
göre, bütçe gelir ve 
giderleri sırasıyla 
yüzde 10 ve yüzde 
8.1 oranında 
artarken, bütçe açığı 
yüzde 9.4 oranında 
azalma göstermekte
dir. Gayri Safi Milli 
Hasıla'ya oranları 
itibariyle bakıldığında 
ise 2006 yılında 
2005 yıl sonu 
gerçekleşme tahmin
lerine göre, bütçe 
giderlerinin oranı 
yüzde 30'den yüzde 
29.1'e, bütçe açığının 
oranı yüzde 3'den 
yüzde 2.4‘e, bütçe 
gelirlerinin oranı 
yüzde 27'den yüzde 
26.7'ye, brüt bazda 
vergi gelirlerinin 
oranı ise yüzde 
24.7'den 
yüzde 24.6'ya 
düşmektedir" dedi

Gerets Her takım için eleştiri yapılır
Galatasaray - Mersin İdman Yurdu 

maçından sonra Akşam Gazetesi’nin köşe 
yazarı sayın Turgay Şeren’in köşe yazısını 
okumanızı isterdim.

Galatasaray takımı oynadığı maçı kazan
masını bildi. Bundan seneler evvel türk fut
bol tarihinde ikinci lig takımlarından 
Kartalspor’un profesyonel ligde oynayan 
bir güzide takımınızı yenerek Türkiye 
Kupası’ndan elemişti.

Mersin İdman Yurdunu’nun son dakika
da kazandığı iki kornerlerin ağlara giden 
topları Sodov ve Songi çıkarmasaydı pek 
ala Galatasaray’ı yenebilirdi.

Ben maçın nasıl oynandığını? Kimin 
daha iyi oynadığını yazmak istemiyorum.

Geçen günlerde, Körfez Gazetesi’nde 
bana tahsis edilen köşede “Gemlikspor yal- 
nış oynatılıyor, bu takıma yazıktır” diye 
yazadığımda sanki bi takımı çalıştıranın 
tahammülsüzlüğü ile bana karşı hücum 
niteliğinde bu hakaretlere maruz kaldık.

Bu yetmiyormuş, bu sene daha sezonun 
bu tür maçları başlamadan olanı 
gördüğümü yazdığımda kendilerini futbol 
otoriteleri sana kişi ve kişiler tarafından 
sözle hakarete maruz kaldım.

Bakın Sayın Turgay Şeren Akşam 
Gazetesi’ndeki köşe yazı başlığı şöyle;

Bu nasıl Galatasaray?
Galatasaray'ın oynadığı maçın mimarını 

' nasıl eleştirdiğine bakın .
Turgay Şeren diyor ki; 'Galatasaray’ın 

bu maçı farklı kazanması hiç önemli değil. 
Ne kadar farklı kazanırsa kazansın Sarı 
Kırmızı’lılar bu futbolu oynayamaz.’

Bu futbolu oynatan Gerets’i, taraftarlar 
Turgay’ı tehdit mi edecekler? Hayır yönetim 
hocasını çağıracak bu maçın bu kadar kötü 
oynanmasının sebebine soracaktır ve hatta 
Hoca’nın savunmasını isteyecektir.

B hareket doğaldır. Biz ne yaptık? hata
ları daha evvelden yazdık, ikaz ettik. Ama 
neticeyi başka türlü aldık.

Gemlik 16-18 yaş grubu idmanlarına 
başladı. Tabi gece idmanları. Bu idman- 
laradan fayda sağlanmayacağını geçen 
senelerde yazdık, durduk. Eğer bu tür 
idmanlara devam edilirse hiç olmazsa haf
tada bir gün gündüz yapılmazsa gene hüs
rana uğrarız.

Bana göre geçen seneden kalma iyi ber 
takım var Gemlikspor’un elinde. Şimdiden 
yazık etmeyelim. Geçen sene 
veremediğimiz idmanı bu sene bari bu 
gençlere verelim.

Hovalar çekinmesinler hata yaparız diye 
üzülmesinler. Arkalarında ‘ben böyle istiyo
rum’ diyen biri var.

Ama sayın beyler Gemlik’i seven spor 
severler böyle istemiyor. Başarı olmadı mı, 
hiç bir şey olmaz.

İşte Turgay Şeren’e acaba birşey olacak 
mı diye hayıflanıyorum.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, masa, 
meşrubat, çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30
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Sağlığınız ile ilgili önemli ipuçları
Uzmanlar, insan 
vücudunun sağlık 
için hayat kurtaracak 
16 ipucu verdiğini 
belirterek, "Sadece 
parmaklarınızın uzun
luğu bile sizin 
sağlığınız hakkında 
kayda değer bilgi 
sahibi olmamızı 
sağlıyor.
Vücudunuzla ilgili 
önemli detaylara 
dikkat ederek 
sağlığınızı koruya
bilirsiniz" diyor. 
Londra'daki King 
College Hastanesi 
Gerontoloji 
(yaşlanma bilimi) 
Enstitüsü'nde araştır
malarını yürüten 
Prof. Dr. Robert 
VVale, tırnaktan 
gözlere, doğum kilo
sundan avuç içine 
kadar vücuttaki her 
şeyin birer gösterge 
olduğunu belirterek, 
hayat kurtaracak 16 
ipucunu şöyle 
açıklıyor: 
TIRNAKLAR : 
Tırnaklarınıza 
dikkatle bakın. Eğer 
hafif mavilik ya da 
morluk görürseniz, 
bu bir kalp 
hastalığıyla karşı 
karşıya olduğunuz 
anlamına gelebilir. 
Tırnaklarınızın aşırı 
kalın olması ya da 
üstlerinde tümsekler 
olması da nefes alma 
hatta akciğer sorun
larıyla karşı karşıya 
olduğunuzu

BADEM KÖFTESİ

Malzemeler (2 Kişilik) 
100 gr iç badem 
1 adet soğan 
3 diş sarımsak 
1 adet domates 
2 dilim tost ekmeği 
1 tatlı kaşığı salça 
1 tatlı kaşığı kıyılmış

Üzümlü Cheesecake

Malzemeler (4 kişilik) 
125 g margarin 
1 su bardağı 
yulaf ezmesi 
100 g buğdayh bisküvi 
2 çorba kaşığı 
esmer şeker 
375 g krem peynir 
100 g labne 
1 kahve fincanı 
pudraşeker
Yarım su bardağı süt 
kreması.
2 yumurta
1 limonun rendelen

gösterebilir. 
NEFESLERİNİZİ 
SAYIN Eğer dakikada 
15 kez ve daha altın
da nefes alıp veriyor
sanız, sağlıklı 
ciğerlere sahipsiniz 
demektir. Eğer 25 kez 
nefes alıp veriyor
sanız, o zaman 
sağlığınıza dikkat 
etmelisiniz.
GÖZLER :
Aynada gözlerinizden 
birine bakın. İrisin 
etrafında beyaz bir 
daire varsa koles
terol seviyeniz yük
sek anlamına geliyor. 
Bu aynı şekilde yak
laşan kalp sorun
larının da en büyük 
habercisi.
AVUÇ İÇİNE BAKIN 
Avuç içlerinize dikka
tle bakın. Eğer kır
mızı ve lekelilerse, 
karaciğerinizde 
sorun var demektir. 
HAFIZA KONTROLÜ : 
Bir tepsinin üstüne 
rast gele 10 eşya 
koyun. Tepsiye 
sadece 10 saniye 
bakın. Kaç tanesini 
hatırlayabildiniz? 
İyi bir hafızanızın 

olması alzheimer ile 
karşılaşma riskinizin 
daha az olacağı 
anlamına geliyor.
KAS KONTROLÜ : 
Sırt üstü yatın. 
Bacaklarınız dümdüz 
olsun. Bir bacağınızı 
havaya kaldırın. Bir 
kişinin ayağınıza 
bastırmasını isteyin.

maydonoz 
1 adet yumurta 
1/2 su bardağı galeta 
unu
Biraz un
20 gr margarin (1 
tepeleme çorba kaşığı) 
YAPILIŞI
Bademin iç kabuklarını 
soyup bıçakla iyive 
kıyın. Soğanı ince ince 
rendeleyin. Sarmısağı 
dövün. Domatesi 
soyup, çekirdeklerini 
ayırıp küp küp 

miş kabuğu 
1 çorba kaşığı un 
Üzeri için: 500 gr 
üzüm, muzlu jöle 
YAPILIŞI
Kelepçeli yuvarlak kek 
kalıbını yağlayın. Yağlı 
kağıt ile kaplayın.
Bisküvileri ufalayın. 
Margarin'i bir tavada 
eritip yulaf ezmesi ve 
ufalanmış bisküvileri 
ekleyin. Karıştırmaya 
devam ederek esmer 
şekeri ilave edin.
Karışımın yarısını 
kalıbın tabanına, kalan 

Eğer bacağınız 
yere düşüyorsa, 
kaslarınızda bir 
zayıflık olduğu 
anlamına geliyor. 
GÖRÜNÜŞ
Gözünüzün hemen 

altında elmacık 
kemiğiniz üzerine bir 
cetvel yerleştirin. 
Sonra cetvelin 
üstüne bir kredi kartı 
yerleştirin. Kartı en 
rahat okuduğunuz 
uzaklığı ölçün. Ne 
kadar yakına gelirse 
gelsin kartı rahat 
okuyabiliyorsanız 
göz sağlığınızın iyi 
olduğu anlamına 
geliyor.
TİROİT MİSİNİZ? 
Kollarınızı yere 
paralel olarak tam 
karşınızda bir şeye 
uzanıyormuş gibi 
uzatın. Ellerinize 
dikkat edin. Eğer 
elleriniz bu pozisyon
da titriyorsa, o 
zaman tiroit olma 
riskiniz çok yüksek. 
DÜZ YÜRÜMEK 
Yere bir metre uzun
luğunda bir çizgi 
çizin. Üzerinde rahat 
yürüyebiliyorsanız, 
vücudunuzun koordi
nasyonu iyi işliyor 
demektir.
DOĞUM KİLONUZ 
Annenize kaç kilo 
doğduğunuzu sorun. 
3 kilonun altında 
doğmuşsanız 
kalp sorunlarıyla 
karşı karşıya 
kalabilirsiniz.

doğrayın. Ekmek 
dilimlerinin ka 
buklarını bıçakla 
ayırıp mutfak 
robotunda ufala 
yın. Soğan, sal 
ça, sarımsak 
ekmek içi, doma 
tes, maydonoz, 
yumurta, galeta 
unu ve bademi 
karıştırın. Altı 
eşitparçaya ayırıp 
küçük köfteler yapın. 
Margarini tavada kızdı 

yarısını da kenarlarına 
bastırarak kaplayın. 
Buzdolabında 15 daki
ka bekletin. Fırını 180 
dereceye ayarlayıp 
ısıtın. Krem peynir, 
labne, süt kreması ve 
pudraşekeri mikserle 
karıştırın. Yumurta, 
limon kabuğu ve unu 
iyice çırpıp peynirli 
karışıma ekleyin.
Tekrar karıştırın. Kalıbı 
dolaptan çıkarıp 
peynirli karışımı içine 
doldurun. Sıcak 
hrına verip 40 dakika 

BELİNİZ KALIN MI ? 
Vücut şekliniz 
elmaya benziyorsa, 
yani yağlarınız 
belinizin çevresinde 
toplanıyorsa, kalp 
sorunu yaşama 
riskiniz daha fazla. 
TUVALET SIKLIĞI 
Her 3 saatte bir 

tuvalete birden çok 
gitme ihtiyacı mı 
hissediyorsunuz? 
Diyabetin en erken 
alarmlarından biri sık 
sık tuvalete gitmektir. 
NABIZ KONTROLÜ 
Nabzınız ne kadar 
yavaş atıyorsa o 
kadar uzun yaşaya
caksınız demektir. 
Yani nabzınız 
70'in altındaysa 
sağlıklısınız anlamına 
geliyor.
DİŞLER : Eğer 
dişleriniz kanıyorsa, 
kalbiniz tehlikede 
demektir.
PARMAK UZUNLUĞU 
İşaret ve yüzük 
parmakları aynı 
uzunlukta olan 
kişilerin kalp krizi 
geçirme riski 
daha fazladır.
AYAK BİLEKLERİ 
Baş parmağınızla 
ayak bileğinizin arka 
kısmına bastırın. 
Eğer bastırdığınız 
noktada çok fazla 
çukurluk oluşuyorsa, 
o zaman kalp, 
akciğer, böbrek 
sorunlarıyla 
karşı karşıya kala
bilirsiniz.

rın. Köfteleri hafifçe 
una bulayın. Her iki 
yüzünü de kızartıp 
servis yapın.

pişirin. Kalıbı fırından 
alıp soğumaya bırakın. 
Üzümleri yıkayıp 
kurulayın. Jöleyi 
paket üzerindeki 
tarife göre hazırlayın. 
Üzüm tanelerini 
düzgün bin biçimde 
aralıksız olarak 
cheesecake'in üzerine 
yerleştirin. Üzümlerin 
üzerini jöle ile 
kaplayıp buzdolabında 
1-2 saat bekletin. 
Dilimleyip soğuk 
olarak servis yapın.

Doğru bilgisayar 
nasıl kullanılır?

Bürolarda olumsuz 
çalışma ortamı sonu
cu kas ve eklemler 
üzerine binen aşırı 
yükleme ve stresin, 
kas-iskelet sis
temiyle ilgili 
hastalıklara neden 
olduğu bildirildi. 
Osmangazi Üniver
sitesi (OGÜ) Tıp 
Fakültesi Fizik 
Tedavi ve 
Rehabilitasyon 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Nesrin Demirtaş, 
teknoloji ve bilgi 
iletişim ağının 
gelişmesine bağlı 
olarak işte, okulda 
ve evde uzun süre 
bilgisayar kullanan 
kişilerin sayısının 
her geçen gün art
tığını, buna paralel 
olarak da özellikle 
kas iskelet sistemi, 
göz ve psikososyal 
bazı sorunların 
ortaya çıktığını 
söyledi.
Statik boyun, kol ve 
el pozisyonları ve 
monoton tekrarlı 
hareketleri gerek
tiren bilgisayar 
kullanımı sırasında 
uygun olmayan 
şekilde oturmanın, 
boyun, sırt, bel, 
omuz ve kollarda 
ağrı ve rahatsızlık
lara neden olduğunu 
ifade eden Demirtaş, 
şunları kaydetti: 
"Düzgün oturuş şek
linde omurga üzer
ine binen yükler, bu 
kavislerin yardımıyla 
eşit oranda çevre 
dokulara dağıtıla- 
bilmektedir. Kötü 
oturuşta ise duruş 
şekliyle ilgili olarak 
eklem bağlarında 
gerginlikler, özellikle 
boyun ve omuz 
kaslarının 
aktivitelerinde ve 
omurlardaki mekanik 
yüklerde artış olur. 
Kötü çalışma ortamı 
sonucu kas ve 
eklemler üzerine 
binen aşırı yükleme 
ve stres, kas iskelet 
sistemiyle ilgili 
hastalıklara neden 

olur." 
"KADINLAR 
DAHA ÇOK 
HASTALANIYOR" 
Prof. Dr. Demirtaş, 
ABD'de kas iskelet 
sistemiyle ilgili 
hastalıkların klavye 
kullananlarda yüzde 
81'lere kadar 
ulaştığını belirterek, 
bu tür rahatsızlık
ların, erkeklere oran
la kadınlarda daha 
yüksek oranda 
görüldüğünü bildirdi. 
Bilgisayar kul
lanımının yaratacağı 
olumsuz etkiler 
konusunda halkın 
bilinçlendirilmesinin, 
hastalıkların ortaya 
çıkmasını engelleye- 1 
bileceğini anlatan 
Demirtaş, şöyle 
devam etti: "Sürekli 
kullanım için masa 
üzerine yerleştirilen I 
bilgisayarlar, portatif 
bilgisayarlara 
tercih edilmelidir. 
Bilgisayarı sadece 
bir kişi kullanacaksa, 
o kişinin ölçülerine 
uyan, tekerlekli ve 
arkalığın geriye 
doğru bir miktar 
hareketine izin 
veren sandalye 
seçilmelidir." 
"İYİ GÖRÜŞ 
ÖNEMLİ"
Bilgisayar kullanımı 
nedeniyle ortaya 
çıkan göz 
rahatsızlıklarının 
önlenebilmesi için 
çok parlak oda 
aydınlatmasından 
sakınılması gerek- 1 
tiğini de vurgulayan 
Prof. Dr. Demirtaş, j 
şu tavsiyelerde 
bulundu: "Bilgisayar 
ekranına bakarken, i 
daha az göz kırpılır, j 
Bu durum, gözler 
için zararlıdır. Her 
15 dakikada bir bil
gisayar işlemine ara , 
verilerek, tercihen Jİ 
5-6 metre uzaklıktaki a 
bir nesneye bakıl- J 
malıdır. Böylece 
göz kasları gevşer. I 
Ayrıca her 30-60 
dakikada kısa 
istirahat 
araları verilmelidir. .]
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İştahsız çocuklar için tavsiyeler Dayak yiyen çocuk 
şiddet uyguluyor

Çocuklardaki 
iştahsızlığın önüne 
geçilmesi için, 
yemekten 1 saat 
önce ve yemek 
sırasında sıvı 
aliminin sınırlandırıl
masını isteyen 
Diyetisyen Zerrin 
Aydın, "Çünkü 
çocuklar içmeyi 
yemeğe tercih eder 
ve kolayca doygun
luk hissi duyar, 
böylece almaları 
gereken besinleri 
yetersiz tüketirler" 
dedi.
İştahsızlığın, 
çocuğun besini 
almak istememesiyle 
ortaya çıkan bir 
durum olduğunu 
anlatan Zerrin Aydın, 
"Anemi, bağırsak 
parazitleri ve 
hastalıklar iştah 
kaybına yol açar. 
Psikolojik nedenler 
de iştahsızlığı 
etkilemektedir. 
Normal büyüme 
eğrisi gösteren 
çocuklarda 15-18 
aylar arasında iştah 
en düşük düzeydedir. 
Yemeği reddetme 
yada belli yiyeceklere 

yönelme davranışı 2 
yaş çocuklarda 
sık rastlanır" diye 
konuştu.
Çocuklarda her 
dönemde aynı 
büyüme hızının 
görülmediğini 
kaydeden Aydın, 
"Doğumdan 1 yaşa 
kadar olan hızlı 
büyüme 2, 3 ve 4. 
yaşlarda azalır. Yılda 
ortalama 2 kilogram 
kadar artış olur. 
Eğer; çocuğun 
büyüme ve gelişmesi 
normalse, yeme 
alışkanlıkları bir 
sağlık sorunu oluş- 
turmuyorsa, çocuk 
ihtiyacı kadar 
yiyorsa, anneler 
endişelenmemelidir. 
Bazen öğün atlansa 
hatta bazı nedenlerle 
birkaç gün yemek 
düzeni bozulsa bile 
önemli bir sağlık 
sorununa neden 
olmaz" açıklamasın
da bulundu. 
Diyetisyen Zerrin 
Aydın'a göre, 
iştahsızlığın önüne 
geçmek için şunları 
uygulamak 
gerekiyor:

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 3571

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 8843
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 Yalnyz 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

"İştahsızlık problemi 
olan çocuklarda 
yemekten 1 saat 
önce ve yemek 
sırasında sıvı alımı 
sınırlandırılmalıdır. 
Çünkü çocuklar 
içmeyi yemeğe 
tercih eder ve 
kolayca doygunluk 
hissi duyar, 
böylece almaları 
gereken besinleri 
yetersiz tüketirler. 
Biberon yerine bar
dak kullanılmalıdır. 
Böylece sıvı 
tüketimi azalır. Süt, 
meyve suyu gibi içe
ceklerin miktarı 
belirlenmelidir.
Örneğin; 2 su 
bardağı süt 
yeterlidir. Farklı 
çeşitte besinler 
denenmelidir. 
Bir öğünde besini 
reddettiyse

tamamen farklı 
bir besin denenebilir. 
Onu da reddederse 
bir sonraki öğüne 
kadar herhangi 
bir besin 
verilmemelidir. 
Şekerleme, cips, 
çikolata, bisküvi 
iştahı engelleyebilir. 
Ara öğünler küçük 
porsiyonlar 
olmalıdır. Yiyecekler 
çocukların kolay 
yiyebileceği türden 
hazırlanmalıdır. 
Örneğin; küçük 
dilimlenmiş salatalık, 
havuç gibi. Çocuğu 
yemek konusunda 
zorlama, sorunu 
kötüleştirir. Reddedi 
len besin bir süre 
sonra tekrar denen
melidir. Grup halinde 
yaşıtlarıyla yemek 
olumlu yeme davra 
nışlarını geliştirir."

Yapılan araştırmalar, 
çocuğun yetişti 
rilmesinde disiplini 
sağlamak için kul
lanılan şiddetin, 
hiçbir zaman işe 
yaramadığını gös
teriyor. Uzmanlar, 
dayak yiyen 
çocuğun, yaptığı işe 
sadece dayak riski 
devam ettiği sürece 
ara verdiğini 
belirterek, "Dayak 
riskinin ortadan 
kalktığını hisset
tiğinde, hareket 
tekrarlanır. Çünkü 
çocuk, bu hareketi 
neden yapmaması 
gerektiği ana fikrini 
almamıştır" diyor. 
Çocuklar çoğunlukla 
kendilerine vuran 
birine başkaldırı 
gösteriyor ve onun 
sözlerine uymak 
istemiyor. Çocuk
ların, disiplinin asıl 
amacı olan doğru ve 
yanlış ayırımını şid
det sebebiyle öğren- 
emediğini belirten 
uzmanlar, "Dayak 
ayrıca birçok negatif 
etkiye de sahiptir. 
Mesela bunlardan 
biri, dayağın şiddeti 
öğretmesidir. 
Çocuğunu ya da 
karısını döven birçok 
kişi, zamanında 
kendi de şiddet gör
müştür. Kimisi için 
de dayak, tartış
maları çözmenin tek 
yolunun kaba kuvvet 
olduğunu öğretir.

Ve çocuğun, hayal 
kırıklıkları, sinirle 
başa çıkabileceği 
daha ılımlı yolları 
öğrenmekten ahko- 
yar" diye konuştu. 
Dayağın gücün 
kötüye kullanılması 
olduğunu anlatan 
uzmanlar, "Disiplin 
sırasında şiddet 
kullanımıyla, 
istemeden de olsa 
çocuğunuzun 
yaralanmasına 
neden olursunuz. 
Başlangıçtaki 
siniriniz geçtiğinde 
dayak daha az fizik
sel zarara neden 
olur. Genelde 
başlangıçtaki 
siniriniz geçtiğinde 
dayak olayına 
girişilmez bile ama 
girişiliyorsa, bu 
çözülmesi gereken 
bir problemin haber
cisi olabilir. Çoğu 
uzman ve ebeveyn 
bir konuda hem 
fikirdir. Henüz 
kelimeleri tam 
anlayamayan bir 
bebek, çok ciddi bir 
hata yapıyorsa, 
(elektrik prizlerini ya 
da sıcak bir yüzeyi 
ellemek gibi) eline ya 
da poposuna vura
cağınız sesli bir 
tokat kabul edilebilir. 
Ancak çocuğun 
idrak yeteneği 
geliştikten sonra 
artık fiziksel güç 
kullanılmamalıdır" 
dedi.
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Petrol Ofisi

AKCAN PETROL
Alaattin AKCAN

TÜM AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE

KflMpnNvn
RAMAZAN RVIBOYUNCA HKRRVAKmfi%2 İNDİRİM
Süper Benzin ^1 2.56 YTL.

Kurşunsuz Benzin ^0 2.58 YTL

(95 Oktan)
Motorin ^7 2.03 YTL

NOT: Kampanyamız ev ve iş yerleri I 
motorin servisinde de geçerlidir.
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