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Sayfı 3

BaIıkçı!a
1 Mayıs-3l Ağustos
tarihleri arasında
süren balık yasakla
önceki gece
sona erdi.
Gemlikli balıkçılar,
ilk gecede 1200
kasa hamsi ile
ilçeye döndüler.
Onceki gece üç
aylık dinlenme ve
onarımla geçen
yasak dönemini
tamamlayan
balıkçılar, tam
techizatlı olarak .

körfez'de balık
avına çıktılar.
Avlanmaya
çıkmadan önce
Balık Ha!ı
önündeki rıhtımda
kurban keserek
sezonu hayır
dualarıyla açan
balıkçılaı Gemlik
körfez'inde sabaha
kadar avlandılar.
BoL HAMsl
5 büyük gırgır
teknesiyle Körfez'de
av yapan balıkçılar,
ilk gün beklenen
balığı bulamadılar.
Gemlik Balık
Hali'nde dün
sabah saat 07.oo
sıraIarında
yapılan mezatta
1200 kasa kara
hamsı satışa çıkarıldı.
Kasası 16-17
kilogram gelen
hamsiler 25 ile
40 YTL arasında
alıcı buldu.
Bursa, Bilecik,
Yalova, Adapazarı,
tudanya,
Eskişehir den
gelen balık
satıcıları katıldıkları
mezatta gelen
balıklen adeta
kıpıştılar.
Balıkçılar
önümüzdeki
günlerde
balık çeşitlerinin
çoğalacağını

HABER ' 
Ev'ül 1006 Clrl,

ıık

h

ünde |2 ka§a

, llk gün bekledikleri balığı avlayamadılar.

hale gelecek kasa
şayısının da
çoğalacağından
umutlu olduklarını
söylediler.

Balıkçılar dualarla
ve kurban keserek

denize açıldılar.
kurbanın kanını

teknelerine
avuçlarıyla sürdüler.

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Rastgele...
Ey!ü!. ..
Telaş ayıdır...
Okullar açılır...
Oğrenciler ders başında...
Odun, kömür derdi...
Mevsimlerin en narinidir, bence...
Şarkı|ar bu mevsimde bestelenir.
Şiirler daha bir doludur sonbahar da,

hüzün de sevda da bir başka yazılır.
Güneşin, bulutun, yağmurun, rüzgarın,

lodosun buluştuğu ay...
Böceklerin, kuşların, karıncaların bizi terk

ettiği zamanıdır...
Göçmen kuşları telaşlıdır...
Hüzün verse de, kıştan gelen serinliği, ya

da yazdan çalınan sıcağı, taşır.
Tüm işlerin rastgele zamanıdır...
Balık mevsimidir bir de...
Hamsi zamanı...
Kıpır kıpır ağlarda güneş uykuya dalar...
Palamudun hassını buIursun, öyle don-

durulmuşunu değil...
Bereket zamanı...
Rastgele ustalar...
R_astgele... /

Zira işiniz çok zor...
Balıkları küstürdük... ÖlOu rOtik...Yaşam

yerlerini kanaIizasyon göllerine çevirdik!..
Balıkçı tekneleri yavaş yavaş çakıllarda,

kumlarda çürümeye başladı, önce...
Tirolcular ise alabildiğine mavi berekette

çoğaldı...
Yetmedi...
Dinamitleriyle, bombalarıyla balıkları yok

ettiler...
Yumurtalarıyla yok ettiler, balık neslini...
Daha çok daha çok kazanmak adına...
Ve sonunda YASAK koyucu geldi...
Balık tutmak, yasağa tabi oldu...
Mayıs-Eylüt ayına lİadar.,.
Balıklar yaşama şansını buldu.
Mavi yer gök te yasak, balık avlanmak!..
YASAK...
BalıkIar yergökte yok oluyordu, gökteki

kuşlar gibi...
Olmadı.;.
Yetmedi...
Kurdular, denizin eteğine fabrikalarını...
Kustu, sanayi pisliğini...
Denizler, göller, nehir|er....
Mavi yer gök kirlendi...
Yasalar da yetmedi...
Açıldı mevsimi balığın...
Gem!ik'imin ba!ıkçıları elleri boş dön-

müşler, ilk avlarından.
Dualar okunmuş ilk kez...
Rastgele diyerek...
Ağları boş dönmüş balıkçılar...,
Balıkçı mazot paraşını bile çıkarmadan

döndü evine.
Tezgahlarda boynu bükük kaldı, tek tük

balık!ar...
Balıkçılık sabır işidir...
Rastgele ustalar..

ıllsı akal an
Balık yasa larının sona erdlğl llk gecede denize açılan
balıkçılar, Gemllk Körfez'inde yakaladıkları 12OO kasa
hamsiyi emlik Balık Hali'nde açık arttırma ile sattı.

K rIeı ABONE oLDUNUZ MU?

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

I Guı{Lux stYAsı GAlErE I
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fiodoıld a 0r
Atatürk Kordonu altına döşenen plastik borular parçalanınca yerlerine asbestborular döşenmeye başladı

la$tlk horular d0

ı

tlrlll

Atatürk Kordonu'nda
başlayan çalışmalar
sırasında gezi alanı
altına döşenen
plastik su
borularının
çürümesi üzerine
yerlerine
asbest boru
döşenmesine
başlandı.
Belediye Fen lşleri
ekipleri dün Atatürk
Kordonu Balıkpazarı
mıntıkasında tıkanan
bir logarı açmak için
çabalarken, logarı
denize bağlayan
plastik su boru

hattının parça-
landığını gördü.
Bunun üzerine
Atatürk Kordonu'n
daki tüm plastik
gider borularının
asbest borularla
değiştirilme
kararı alındı.
Ekipler dün erken
saatlerde plastik
boruları değiştirmek
için çalışmalara
başladılar.
Çevreden geçen
vatandaşlar da
çalışmaları meraklı
bakış!arla izlediler.
Bu arada dozerin

kepçesiyle kirli
suların denize
atılmasın konusunda
işlemlerin yanlış
yapıldığın ı, gerekirse
bu iş için Belediye
ait vidanjörle pis

suların çeki!mesi
gerektiğ ini söyled iler.
Bu arada parçalanmış
olan p|astik
borununda denize
atılması ayrı biri
şikayet konusu oldu.

ı

...t

BAY ililu§TArA üı*LP tilLAt,TAil|
eşit Emlak AIım, Satım ve Kiralama HizmetleriHer

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP işı_enİ YAPıLıR

AciL §ATıLıK 
'ıe 

ıtiRALııtLARıılız iciıı gizi ARAyıııız

120 m2 3 + 1 sATıLlK LÜX DAiRE

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|LIK DAIRE

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

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayrı Daireli l|Iüstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastaıusi Altı

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

Bdıkpaan Eski sahil iiektep Süak }ılo:2 Dr4 Saük Fatma Apt, 3+1. 110 m2 asansörlü *ombili satılık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleıi ve

Doğal gaz Poliçesi Ytpılır,

§EKER §lGoRTA
irraida öİAlp

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

Yalova'da Termal Barajı'nın
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,' Yalova U8.54 m2 arsa

Termal Bağı'nda 4O7.77 m2 arsa
Termal Girişinde 43,3.02 m2

Terma! yolu Gülerce Villalarının
altı 9880 m2 arsa

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

DERSHANE lç N KULLANİLMAK
üzEne 2-3 KATLı xlRRı-ıx

glNn ARANıyoR

t

--".*,fliııilüseyin TAŞIüRAN
İİER TURLU

LA§TİK TAMİnİ yApILIR.
'-, 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
'-, 2. El Jant Alım Satımı

oTo L6sTıı(GERçEK
L6zoGLo

6§k 0.535 736 43 78
Dr.Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt. Gemlik 
' 
BURSA

Telekom kablnlerl
Telekom tarafından ilçenin
çeşitli semtlerine konan sabit
ankisörlerden bazı!arının
kabinleri ve makinaları
yenlleniyor.
Telekom yetki!ileri, dün
Ahmet Dural Meydanı Çarşı
camii önünde bulunan iki eski
ankisör ve kabini sökülerek
yerlerine yenisi kondu.
Yağmurdan korunaklı olan
modern ankisörlerin makine
takılacak bQlümleri mavi,
üst ve yanları ise gri renkte
boyanmış. Yeni Telekom
ankisörlerini görenler, daha
modern olduğunu söylediler

ar danı'ndakl
nllendl

Me

]'İ

\

ü
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Galata§ara hekll
lskele Meydanı'na Belediye tarafından Galatas aray

Futbol Takımı'nın UEFA Kupası Şampiyonluğu
anısına yaptırdığı park kaderine terk edilmiş durumda.

0rParlt

İskete Meydanı'nda
bulunan "2000 yılı
UEFA Kupası
Şampiyonluğu
Anısı"na yaptırılan
park bakımsıztıktan
dökü lüyor.
Galatasaray Fotbo!
Takımı'nın 2000
yılında UEFA'da
gösterdiği büyük
başarı sonucu,
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut
tarafından lskele
Meydanı'ndaki
meyhaneler önünde
bulunan çamlığı,
Galatasaray
Kulübü'nü n
başarısına armağan
olarak park
9üzen!enmişti.
lskele Meydanı'ndaki
park zamanla
kaderine terk

E nıll
ı

ette terör alarını

edilerek, ne çimleri
kesi!di ne de
ağaç|arı budandı.
İ!çenin en gözde
yerinde bulunan

parka i!gisiz
kalınmasına en çok
Galatasaraylılar
sitem ederken,
parkın Gemlik'e

ve Galatasaray
takımına yakışır
bir şekilde bakımının
yapılması
isteniyor.

Son günlerde
tatil beldelerinde
yaşanan terör
olayları Emniyeti
alarma geçirdi.
Emniyet Genel
MüdürIüğü Basın
sözcüsü lsmail
Çalışkan, riskli
bölgelerde emniyet
tedbirlerinin en
üst düzeye çıkarıl
dığını belirterek,
"Vatandaşlarımız
ve yabancı
konu klarım ız
tatillerini gönül
rahatlığı içinde
geçirebilirler"dedi.
lsmail Çalışkqn,
haftalık basın toplan-
tısında, sürekli
güç kaybeden terör
örgütünün sivillere
yöne!ik eylemlere
yöneldiğini söyledi.
!stihbarat
birimlerinin son
dönemde örgüte
ait 600 kilogram

patlayıcıyı ele
geçirdiğini beIirten
Çalışkan, "Tatil
yörelerindeki
güvenlik tedbirleri
en üst düzeye
gıkarılmıştır" dedi.
lsmail Çalışkan,
tatil beldelerinde
yaşanan bombalı
saldırıların
fail!erinin yakalan-
masının da an
meselesi olduğunu
vurguladı.
Bu arada, bu
toplantıyla birlikte,
Emniyet Genel
Müdürlüğü'nün
5 yıldır aralıksız
sürdürdüğü basını
bilgilendirme
toplantılarının
?50'ncisi yapıldı.
lsmail Çalışkan,
250'nci toplantıyı
basın mensupları
ile birlikte
pasta keserek
kutladı.

ı

ı
ı

Kadri GULER
kadri_g uler@ hotma il. com

Uskumru..
Kumsa!ında çık çık toplayıp, denizinde

yılanbalığı kovaladık.
En çok özlediğim neydi bi!iyor musunuz?
Uskumru balığı..
Uzun yıllardır kirlenme nedeniyle Körfez'

den yok olan uskumru yeniden döndü
Körfezimize..

Kayıkhane semtinin önünde kuru|an
dalyanda en çok yakalanan ba!ıktı uskumru..

Manastır'a doğru kıyılarda kuruIan seh-
palarda kurutularak "çiroz" yapılan da uskum-
ruydu.

Hamsi ve uskumru Gemlik körfezi'nin
simge balığıydı adeta.

Çapari ile ba!ık avlamaya çıktığımızda oniki
tanesi birden bir takılırdı oltaya..

Dönüşün muhteşem oldu uskumru..
Dün yasaklardan sonra tezgahları süsle-

men benim içimi ferahlattı.
Hele biraz daha yağlan da ızgaranı yapalım.
İki tanenle karnımızı doyuralİm.
Sevgili okurlar, balık yasaklarına düzgün

uyulduğunda balıkçılar kadar biz tüketiciler de
denizin nimetlerinden yararlanı yoruz.

Gemlik'in sanayileşmesi ve nüfusun art-
masıyla birllkte Gemlik Körfezi kirIendi.

Bu kir!ilik deniz içindeki canlı türlerinin
aza!masına, balık çeşitlerinin yok o!masına
veya bölgeyi terk etmesine neden oldu.

Şimdi bazı balık türlerinin geri gelmesi bizi
sevindiriyor.

Yıllardır tezgahlarda görüImeyen uskumru
bir iki yıldır görü!üyorsa bunun nedeni belli
değil mi?
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Siz de geleceğimize bugünden el koyun
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KoYuN
Avea, Telsim ve Turkcell hattınızdan 346,4'e mesaj atın.

TWiltA N www.tema.o]g.tr
wlwlw.elkoyrun.com
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Akda ma l(apkaçın profili çıkanldı
Y

Sağlık Bakanı Recep
Akdağ, Türkiye'de
ciddi bir hekim açıgı
bulunduğu nu
belirterek, YOK'ün,
bu açığı kapatmak
için en kısa zamanda
üzerine düşeni yap-
ması gerektiğini
söyledi.
Bakanlığına bağlı
kuruluşlarda incele
me yapmak üzere
Kahramanmaraş'a
gelen Akdağ, ilk
olarak Vali llhan Atış'ı
ziyaret etti.
Hekim açığının kap-
atılması için üniver-
sitelerin meselenin
üzerine daha çok
düşmesi gerektiğini
ifade eden Bakan
Akdağ, "Ülkemizde
ciddi bir hekim açığı
var. YÖK, bu açığı
gidermek üzere en
kısa zamanda üzerine
düşeni yapmalıdır.
Gerek mevcut fakül-
telerin kapasitesi
artırılarak veya büyük
fakültelerin ikinci
fakülteler kurması
yoluyla açık kapatıl-
malıdır" dedi.
Öteden beri öğretim
üyesi sayısının yeterli
olmadığı mazeretinin
ileri sürüldüğünü
kaydeden Akdağ,

"Biliyoruz ki
Avrupa'daki birçok
ülkeye göre bizim tıp
fakültelerim izdeki
öğretim üyesi sayısı
daha faz|a. Bir
kıyaslama yapmak
için söy!üyorum.
Almanya'da her bir
tıp fakültesinde
öğretim üyesi başına
22 öğrenci düşmekte-
dir. Türkiye'de her bir
tıp fakültesi öğretim
üyesi başına 2.9
öğrenci düşmektedir.
Yani Türkiye'de,
neredeyse Alman
ya'nın 8 misli öğretim
üyesi var. O zaman
demekki bu hususta
bir sıkıntı yok. Yani
bu mutlaka yapılmalı.
Yarınımız için, çocuk-
larımızın geleceği
için, kendimizin
sağlık geleceğini
kurtarmak açısından
bunu mutlaka yap-
malıyız. 10 sene
sonra aynı soruyu
Kahramanmaraş'ta

Sağ|ık Bakanı'na
sorarsanız çok geç
kaImış olursunuz. Bu
hususta ilgililer üze
rlerine düşeni yap-
malı" diye konuştu.
Sağlık Bakanı Recep
Akdağ, organ bağışı
konusunda da
yasaların hüküm
|erinin belli old.uğunu
ifade ederek, "O!en
kişinin birinci dere-
cede yakınlarının
söz hakkı vardır.
Dolayısıyla bu alan-
daki uygulamaları
geliştirmeIiyiz.
Zorlamayla bu iş
oImaz. Vatandaşın
bu konuda bilincini
artırmamız lazım.
Onun için biz Sağlık,
Bakanlığı olarak
elimizden geleni
yapıyoruz" dedi
Valiliğin ardından
Kahramanmaraş
Be|ediyesi'ne geçen
Bakan Akdağ, burada
da şunları söyledi:
"Belediyenin en

Kapkaç son yıl|arda
büyükşehirlerin
belası oldu. Yapılan
bir araştırma, bu
suçun ve suçlaların
profilini ortaya
çıkardı.
Bu suçtan tutuklanan-
lardan yüzde 64'ü,
"farklı bir arkadaş
çevremiz olsaydı bu
işi yapmazdık" diyor.
Sanılanın aksine kap-
kaç suçunu işleyen-
ler, parçalanmış alle
lerden ge!miyor.
Kapkaç, Türkiye'de
son yıllarda yaşanan
önemIi sorunlardan
biri. Aile ve Sosyal
Araştırmalar Merke
zi'nin yaptığı çalışma,
kapkaçın flzyolojisin i
gözler önüne seriyor.
43'ü kadın toplam
1232 tutuklu ile
yapı|an araştırmanın
sonuçları ilginç...
Tutukluların
Çoğu Erkek
Kapkaçı bir erkek
suçu olarak nitelemek
yantış olmaz. Bu suç-
tan hüküm giyenlerin
yüzde 96.5'l erkek.
Parçalanmış Aileler
den Gelmiyorlar
Araştırma, bir önyar
gının doğru olmadığı
nı da ortaya koyuyor.
Buna göre, suçluların
yaklaşık yüzde 87'si,
tutuk!uluk halinden

önce ailesiyle
yaşayan kişiler.
Yani bu da gösteriyor
ki kapkaççılar genel
kanının aksine,
parçalanmış ailelerin
çocukları değil...
Eğitim Düzeyi
Düşük Ailelerden
Kapkaççıların yak-
laşık yüzde 55'i ilko
kul, yüzde 14'ü ise
lise mezunu.
Araştırmaya. konu
suçluların anne ve
babalarının eğitim
durumu ise pek
parlak değil.
Bu kişilerin yüzde
51'inin annesi ilkokul
mezunu; yüzde 35
buçuğununki ise_
sadece okur-yazar.
Babaların eğitim
durumu da benzerlik
taşıyor.
Kapkaçtan hüküm
giyenlerin yüzde 39'u
ailelerinden dayak
yediğini; yüzde 43'ü
ise hakarete ve
azarlanmaya maruz
kaldıkları söylüyor.
Suçluların yüzde 54'ü,
suç işlediklerinde bir
işte ça|ıştıklarını kay-
detti. Araştırmaya
göre bu kişilerin
yüzde 40'ı daha önce
gözaltına alındı;
yüzde 44 buçuğu ise
herhangi bir suç
nedeniyle tutuklandı.

ıiHekl Y

ı cıddı h utta"
önemli hizmet
lerinden bir tanesi,
vatandaşa temiz su
içirmesidir.
Belediyeyle sağlık
hizmetleri arasında
hiçbir fark yok.
Birbirinden ayırt
edilemez hizmetler
dir. Geçmişte işçiler-
imlz ilaçlarını a!a-
bilmek için saatlerce
kuyruklarda bek!iyor-
lardı. Biz bu kuyruk
işini tarihe gömdük.
Kuyruk tarih oldu
artık Türkiye'de ama
biz durmuyoruz.
Sağlık hizmetlerinde
şuradan şuraya gele-
ceğiz demiyoruz. Bu
maraton koşusunu
koşmaya devam ede-
ceğiz. 112 Acil Servis
ekipleri önceleri kır-
salda değil, kent
merkezlerindeyd i.
Ama bugün 112, kır-
salın her köşesinde
vatandaşın hizmetin
de hazır ve nazır
olarak bek!iyor.
Sağlık ocaklarımıza,
sağlık merkezlerimi
ze, hastanelerimize
gelen vatan-
daşlarımızı gü|er
yüzle karşılama,
güler yüzle hizmet
etmenin gayreti
içindeyiz."
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ıBursalda eııl ret]tıen adırda

Uludağ Universitesi
Yabancı Diller Meslek
Yüksekokulu'nda 22
yıldır İngilizce okut-
manı olarak görev
yapan Fatih Sönmez
(51), maddi durumu
iyi olmadığı için
öğrencilerinin kendi
ara|arı nda topladıkları
parayla aldıkları
çadırı, bir zaman|ar
evinin bulunduğu
alana kurdu. 30 yıldır
yaşadığı Baro Evleri
A Blok'taki evinin
sapasağ!am olmasına
rağmen, bölgedeki

istinat duvarının
İntam 95 ve 97 blok-
Iarının üzerine
çökmesi üzerine
yetkiIiler tarafından
yıktırıldığını belirten
Sönmez, "5 ay
boyunca Büyükşehir
Belediyesi tarafından
tahsis edilen bir
otelde kaldım.
Bu arada
Cumhurbaşkanı,
Başbakan ve mil-
]etveki!lerine mektup
yazdım. Sayın
başbakanımızdan
cevap geldi. Gereği

lan 0
yapılması için
belediyeye i lettikleri ni
söylediler. 1 ay 6onra
kaldığım otelden de
çıkarıldım. Maddi
imkansızlık yüzünden
kiraya çıkamıyorum.
Oğrencilerim, 'Gelin
bizde kalın, kira ver-
meyin' diyor. Sağ
olsunlar, aralarında
para toplayıp bana bu
çadırı aldılar. Ben de
babadan kalma,
tapusu bana ait olan
yıkılan evimin üzerine
bu çadırı kurdum.
Onümüz kış, havalar
soğuyor. Onümü
göremiyorum.
Yetkililerden yardım
bek!iyorum. Oğrenci-
lerim bana sahip
çıkıyor, devletim çık-
mıyQr" diye konuştu.
Sönmez'in'l Uludağ
üniversitesi'nde

okuyan öğrenci-
lerinden Alaaddin
Demir, hocasının
kaldığı ç.adırı ziyaret
ederek, !ngilizce
dersine çadırda
devaİn etti. 5
metrekarelik çadırın
içerisinde eğitim
veren hoca, ders
sonunda öğrencisine
içecek ikram etmeyi
de ihmal etmedi.
Demir, hocasının bu
zor durumuna çok
üzüldüklerini
be! irterek, "Hocamızı n
bir an önce bu kötü
durumdan kurtul-
masını istiyoruz.
Belediye, gerekirse
hükümet tarafından
bu mağduriyet gide
rilmeli. Hocamızın
huzuıiü ortama
kavuşturulmasını
istiyoruz" dedi.

ık a 0r
Bursa'da, 6 ay önce lntam8lokları'nın

çökmesinin ardından heyelan tehlikesi

sebebiyle evi yıkı|an İngilİzce öğretmeni,

yıkılan evinin arsasına kurduğu çadırda yaşıyor,
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ffiltür §anat lıeTurlz Ualtf ahln'e zlndaıl aret
Bursa kültür sanat ve
Turizm Vakfı (BKSTV)
yönetim kurulu
Üyeleri, Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin'i
ziyaret etti.
Tarihi Belediye
Binası'nda gerçek-
leşen ziyarette
Başkan Ş.ahin,
Hüseyin Ozdilek'in
işlerinin yoğunluğun-
dan dolayı görevin-
den ayrılmasının
ardından BKSTV'nın
başkanlığına geti ri len
Ahmet Erdönmez'i
tebrik etti.
Aynı zamanda

BKSTV'nın kurucu
üyesi olan ve daha
önce vakfın genel
sekreterlik görevini
de yürüten Erdönmez
de, Başkan Şahin'in
Bursa'nın sadece alt
ve üst yapılarla
yeniden inşa
etmediğini, aynı
zamanda sosyal,
kültürel ve sanatsal
alanda da kentin
vizyonunu
değiştirdiği ni söy!edi.
Ozdi!ek'in yerine
yedek !istede yer
alan Işık Uğurtuğ'un
yönetim kuruluna
alındığını bildiren

Erdönmez,
hedeflerinin
Başkan Şahin'in de
desteği i!e BKSTV'nın
hizmet bayrağını
daha ileriye taşımak
olduğunu belirtti.
Erdönmez, yeni
yönetim kurulunda
Sami Bilge'nin
Başkan yardımcısı,
Necip Naci Doğru,
Halit Cura, Mutlu
Uraz, Recai Coşkun
ve lşık Uğurtuğ'un da
üye olarak görev
yapacakları nı bildirdi.
Açık Hava
Tiyatrosu'nun
kanasites artırıIıvor
Yeni yönetim
kuruluna başarı!ar
diIeyen Başkan Şahin,
"Bursa Festivali,
bugüne kadar ulus-
lararası alanda ses
getiremedi. Sizden
festivali uluslararası
ka!itede düzenle
menizi istiyorum.
Ayrıca Bursa,

asırlarca birçok
medeniyet!iğe ev
sahip|iği yapmış
ender şehirlerimizden
biri. Bundan dolayı
Bursa, kültür ve
sanatı ile de marka bir
kent olmalı. yeni
yönetim kurulundan
daha kaliteli, daha

çok beğenilen kültür
ve sanat etkinlikleri
düzenlemelerini
bekliyorum" diye
konuştu.
Başkan Şahin
ayrıca yeni yönetim
kurulundan Açık
Hava Tiyatrosu'nun
yetersiz kaIdığını,

bundan dolayı
kanuni sınırlar
içersinde kapa-
sitesinin 800 ila 1000
kişi arasında artırıl-
ması yönünde yaptık-
ları ça!ışmanın
tamamlanma aşa-
masında olduğunu
söyledi.
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KENT GAı.ETELEnİNE
İİİX Ve REKLAM ALİNİR

Her türlü alııTı-satırn,
eleman ilanlar|nız ve

reklamların-.z için bizi arayın

BUR§A HAKıtttıYET vE- -

İstiklal Gaddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLIK
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0 .224l- 51 3 96 83 Fax : 513 35 95
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0kullara konten
ı

ıı kadar
ı

ıldıırıIıe
Mllll Eğltim Bakanlığı
(MEB), Ortaöğretim
Kurumları Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme
Sınavı (OKS)
sonuçlarıyla ilgili
gerek birinci, gerekse
ikinci yerleştirme
işlemlerinde tüm
okullara kontenjanları
kadar yerleştirme
yapıldığını bildirdi.
Bakanlık, şu anda
görü!en açık konten-
jan sayılarının,
kazanan adayların
kayıtlarını yaptırma-
malarından veya
kaydını yaptırıp daha
sona çeşitli sebep|erle
kaydını sildirenlerden
kaynaklandığını açık-
ladı. MEB'den yapılan
yazıtı açıklamada, bazı
öğretim kurumlarına
öğrenci yerleştirilme
iş ve işlemlerinin, her
yıl yayımlanan
"Ortaöğretim
Kurumları Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme
sınavı Tercih ve
Yerleştirme Kılavuzu"
esaslarına göre
yapıldığı bildirildi.
Buna göre, 2006 OKS
tercih ve yerleştirme'
klıavuzunda resmi
Fen Liseleri, Anadolu
Liseleri, Anadolu
Öğretmen Liseleri ve

Sosyal Bilimler
Liselerine ikinci
yerleştirme işte-
minden sonra herhan-
gi bir şekilde öğrenci
alınmayacağının
belirtildiği vurgulandı.
Açıklamada, bu türde-
ki okulların ikinci yer-
leştirme sonucunda
açık kalan konten|an-
larına öğrenci alınma-
masının nedenleri
şöyle sıralandı: -
Okullardaki öğrenci
seviyesinin homojen-
liğinin bozulmaması,-
Birinci ve ikinci yer-
|eştirmede kensin
kayıt yaptıran öğrenci-
lerin de üçüncü bir
yerleştirme için
başvuruda bulun-
maları sonucu yeni
açıkların,oluşacağı
ve boş kalabilmesl
muhtemel konten|an-
ların dolmasının
mümkün olmayacağ|,-
Birinci ve ikinci yer-
leştirmede kesin kayıt

yaptıran öğrencilere
üçüncü yerleştirme
için başvuru hakkı
verilmemesi halinde
hukuki problemlerin
yaşanacağı,-On kayıt
yoluyla yerel bazda
açık kontenjanların
doldurulması halinde
ise sistemin özünde
var olan okul|arın tüm
Türkiye'ye açık olma
ilkesinin ortadan
kalakacağı ve aynı
okul türleri arasında
yerel farkların daha da
büyüyebiIeceği.
OKS sonuçları açık-
landıktan sonra tüm
Türkiye geneline açık
olmak üzere öğrenci-
lerin birinci yer-
leştirmede 12, ikinci
yerleştirmede 8 iste-
dikleri okulu tercih
ettikleri hatırlatı!an
açıklamada, yer-
leştirme işlemlerinin
de bu tercihler doğrul-
tusunda gerçek|eşti
rildiği bi|dirildi.

Dışişleri Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
Abdullah Gül,
Lübnan'a gönderile-
cek barış gücünün
angajman kuraJlarını
belirleyen beIgeyi
şeffaflık
çerçevesinde kendi-
lerinin verdiğini
belirterek, Türk
askerinin bölgeye
"savaşmak için değil
sadece barışı
korumak için gide-
ceğini" söyledi.
Bakan Gül, NATO'nun
Afganistan'daki
yüksek sivil
Temsi!ciliği görevini
tamamlayan Hikmet
Çetin'i kabulünden
sonra düzenlenen
ortak basın toplan-
tısında gazetecllerin
gündeme i!işkin soru-
larını yanıtladı.
Basında yer alan
angajman kuralları.
belgesine ilişkin soru
üzerine Gül, şunları
kaydetti: "Bu belgeleri
biz verdik aslında,
herkes şeffaf bir
şekilde görsün diye...
Bunları eğer dikkatIi
şeki!de okursanız,
çok yanlış yan-
sıtıldığı7ıı göre-
ceksiniz... Tabii ki

asker gidiyor, tabii ki
asker silahlı olacaktır,
tabii ki askere karşı
herhangi bir saldırı
söz konusu olursa,
askerin görevini
yapmasına mani
bir şey olursa
tabii ki asker kendini
koruyacaktır..."
Gü!, angajman kura!-
larının tamamıyla
bunun|a itgili
olduğunu söyleyerek,
"Eğer o dokümanları
çok dikkatli bir şekilde
okursanız, bunların
bugün söylendiği
gibi, bazı gazetelerde
görüyoruffi, o
şekilde olmadığını
göreceksiniz"
dedi.Bölgeye gidecek
olan askerin mutlaka
bir tarifinin olması
gerektiğini be!irten
Gül, bu tarifi şöyle

aktardı: "Nasıl silah
taşıyacağıyla ilgili
tarifi olacaktır.
Hangi şartlar altında
silahını kul!anabiliı
bütün bunlar vardır.
Bunlar Kosova'ya
giden asker için de
geçerlidir,
Afganistan'a giden
için de Bosna'ya
giden için de geçerli
olmuştur. Bunlar
BM'nin çok detaylı bir
şekilde ortaya
çıkardığ ı kurallardır.
Ama yine kararda da
açıkça söz konusu
olduğu gibi, bugün
göndereceğimiz
tezkerede de açıkça
yazılacağı gibi,
oradaki herhangi
bir silahlı gücün
silahlarının toplan-
ması gibi bir işlev
o!mayacaktır." dedi.
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Ma!iye Bakanlığı,
gelir vergisinde
köklü bir revizyona
hazırlanıyor. Vergi
dairelerini sokağa
çıkaracak yeni
düzenlemeler ile
vergi kaçıranlara
yönelik "geçim
bildirimi" devreye
sokuluyor.
Vergi Konseyi'nin
"Gelir Vergisi
sisteminin yeniden
Oluşturulması Çalış-
malarına !lişkin Ara
Raporu"nun ardın-
dan, Maliye Bakanlığı
bürokrat!arı,
yeni Gelir Vergisi
Kanunu'nun yazımı
için kolları sıvadı.
Yeni taslakta yer
verilen bazı düzen-
lemeler şöyle:
-Vergi daireler|ne
yeni görev: Maliye
bürokratlarının "Vergi
Daireleri sokağa ini
yor" dediği yeni sis-
tem ile her Vergi
Dairesi, Ticaret
Odaları, Belediyeler
ve ilgili Meslek
Kuruluşları i!e birlik-
te, kendi bölgesinde-
ki çeşitli meslekler
için standart kazanç
tespitinde bulunacak.
Vergi Dairelerinin,
kendi bölgelerine
i!işkin standart
kazanç listeleri,
daha sonra merkezde
tek liste haline
getirilecek.
-Geçim bildirimi
veriIecek: Vergi
Daireleri, standart
kazancın a!tında
beyanda bulunanlar-
dan Geçim Bildirimi
Formunu doldur
malarını isteyecek.
Mükellefin ev, yazlık,
taşıt gibi sahip
oIduğu mal varlıkları
ile gelir ve harca-
malarını gösterecek

ıı

Jcuırüx slvasl caze:tel

? Gellr ııer lslnde köklü retı|z

Geçim Bildirimi
Formu, sözkonusu
kişinin beyan
ettiği gellr ile
yaşayıp, yaşaya
mayacağını da ortaya
koyacak. Geçim
Bildirimi Formunun
ilgili Vergi Dairesince
değer!endirilmesin in
ardından beyan
edilen gelir ile
biIdirimi arasında
tutarsızlık
bulunanlar, hemen
ince!emeye
sevk edilecek.
-Vergi Daireleri,
yeni sistemde,
sürekIi olarak sokak
taraması da yapacak.
Bu şekilde Vergi
Dairesinin kendi
bö!gesinde açı!an
yeni işyerlerinin
mükellefiyet tesis
etti rip ettirmedi kleri
anlaşılacak. Maliye
Bakanlığı yetki lileri,
yeni Kanunda
Vergi Dairelerine
yeni görev!er
verileceğini
beIirterek, "Vergi
Dairelerindeki
personelin dörtte
biri, eski dosyaların
tasfiyesi ile
uğraşacak. Dörtte
üçü ise bundan
sonra vergi kayıp
ve kaçağının
azaltılmasına dönük
sokak çalışması
yapacak" dediler.

-Basit usulde
vergileme son bula-
cak. Halen 800 ile
900 bin arasında
esnafı ilgilendiren
basit usulde
vergileme, yerini 3'!ü
bir yapıya bırakacak.
Buna göre, belir-
lenecek limitlerin
üzerinde yer alan
büyük müke|lefler,
gerçek usule
geçirilecek.
Daha çok el emeği ile
geçinenler ise gelir
vergisinden muaf
tutulacak. Bu durum-
daki küçük
müke|lefin belirlen-
mesinde asgari ücret
kriteri getirilecek.
Yıllık geliri, asgari
ücretin 2-2,5 katını
aşmayanların oluştu-
racağı bu gruba,
Vergi Dairelerince
"Vergiden Muaf
Esnaf Belgesi" ver-
ilecek. Hiçbir defter
ve kayıt tutmayacak
olan bu gruptaki
esnaf ve sanatkardan
yılda 2 taksitte cüzi
miktarda, standart
vergi a!ınacak. Söz
konusu vergi tutarı
da, 100-200 YTL gibi
bir rakam olacak.
-Gerçek usule geçir-
ilen ve gelir vergisin-
den muaf bırakılanlar
dışındaki basit usu!
mükellefleri ise
işletme hesabına tabi

0n
tutulacak. Bakkal,
manav, ayakkabı
tamircisi gibi
m ü kelleflerden
oluşacak bu gruba
dahil olanlar, sadece
gelir ve giderlerinin
yeraldığı işletme
defteri tutacak.
Bu deftere göre
oluşan gelir rakamı
üzerinden de
vergi verilecek.
-Yeni dönemde,
şehiriçi yolcu
taşımacılığı nda
bu!unan taksiciler ve
dolmuşçular için de
özel bir vergileme
rejimi uygulanacak.
Bu modelde, Vergi
Dairesi, Belediye,
Ticaret Odası ve ilgili
Meslek Odası temsil-
cilerinden oluşacak
bir komisyon, her hat
ve durak için tek tek
ortalama kazanç
be!irleyecek. Kazanç
tespitinde, ilgi!i
durak ve hattın
yanısıra plaka değer-
leı,i de dikkate aIı-
nacak. Bu tespitin
ardından da şoför
esnafının beyan
ettiği gelirlerin,
Komis_yonun
hesapladığı ortalama
kazancın altında
kalması önlenecek.
-lşçi ve memurların
gider indirimi olarak
adlandırılan vergi
iadesi ka!kacak.
Bunun yerine,
çalışanların eş ve
çocuklarıntn durum-
larını da dikkate
alan özel indirim
uygulamaya girecek.
Ma!iye Bakanlığı
yetkilileri, özel
indirimle ücret!ilere
yapılacak katkının,
vergi iadesi ile
sağlanan getirinin
altında o!mayacağını
bildirdiler
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Arada - Sırada
Aykon Y|LMAZ
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Eğlence anlayışımız bu mu?
Uzun zamandır İstanbuldaki gece kulüp-

|erini tartışır olduk, her bir ağızdan farklı
şeyler çıkıyor. lşletmeciler kendilerince haklı
olduklarını böyIesine dev bir sektörün yok
edi!mek istendiğini, binIerce insanın işsiz
kalacağını, hatta ve hatta Türk turizminin bu
diskoların kapanmasıyla çok ciddi yara ala-
cağını anlatıyorlar.

Eğlence anlayışımız hiçbir topluma ben-
zemez Türklerin. Herhangi bir hastalığın
pençesinde olan insan nası! çok bencil olur
çıkar, aynı şekilde eğlenirken de kimseleri
düşünmeyiz. Etrafta uyuyan insanlar mı var,
rahatsız olabilecek bir yaşlı, ertesi gün
sınavı olan bir çocuk veya sabahın 6.30
unda ka!kıp evine ekmek götürmek zorunda
olan bir baba. Bu insanların hakları yok mu?
Bir avuç insan sarhoş olup eğlenecek diye.

Ben eğlenmeyi, gezmeyi çok seven bir
insanım, hala gece kulüplerine hiç olmasa
ayda bir veya 2 deia giderim. Kardeşim
Ayça'nın Galatasaray Üniversitesi hukuk
fakültesini kazanmış o!ması dolayısıyla yolu-
muz İstanbuI a çok sık düşer o!du.

SORTİE, REİNA VE ANJELİK
Sortie,Reina ve AnjeIik e defalarca gittim.

Gerçektende dünyada eşi benzeri olmayan
yerler, o muhteşem boğaz manzarası ve ona
karşı yenen muhteşem bir yemek. Bu ortam-
lar genelde saat 1 gibi dolmaya başlar, ben o
saatlerde genelde bu mekanlardan ayrılırım
çünkü oıtam bir anda aranmaya gelmiş dişi
ve erkek kurtlarla dolar.

Tartışılan hep b.u en popüler
mekanlar,çünkü en çok göz önünde olan,telei
volelerde sürekli yayın!anan, ünlülerin
sürekli uğradığı mekanlar buraları. Oysa
Anadolu da durum çok daha vahim,özellik|e
yaz aylarında işler çığırından çıkıyor.

MESELA KUMLA DA...
Yaklaşık 5 veya 6 sene önce, yaz ayların-

da Kumlaya gider,yaz bitene kadar 2veya3
ayımızı orada geçirirdik. Universite yıl-
larımdı. He sabah 7.30 da kalkar babamla
beraber işe Bursa ya gelirdim.

Haliy|e sabahları erken kalkmak gerekirdi,
ancak neredeyse hiç mümkün olmadı.O
Sarmaşık gazinosunun sesi gece yarısı 2.3O
kısılırdı. O saate kadar uyuyamazdım.

Bu bana çok normal bir şey miş gibi gelir-
di. Oysa ne kadar büyük bir haksız!ığa
uğruyormuşum şimdi daha gayet iyi anlıyo-
rum. Ne hakları var ki, bizim aızumuz dışın-
da bizim yaşam alanımıza giriyorlar.

Dünya'nın hiçbir medeni ülkesinde böyle
bir şey olamaz. Onlar eğlenmiyorlar mı, be!ki
bizim on katımız. Ama bizim gibi ağızlarına
yüzlerine bulaştırmıyortar. Orada mekanlarda
yazda olsa, kış da olsa belli bir saatten
sonra içe dönük eğlence yapılır

Doğrusuda bu değil mi zaten.
Benim hiçbir mekan sahibine sözüm yok,

onlar doğal olarak piyasa koşullarına göre
işlerini yapıyorlar, sözüm bu zorbalığına yıl-
lardır izin veren sözde devlet adamlarına...



2 Eylül 2006 Cumartesi 6,k Sayfa 10

I aıııurılvıJo:ste J

Hamlle|ıadıııhr ıhrhn
Barış Güler'in kaleminden

7 YAş

bilet ve rezeryasyon-
ların iptal edilebilmesi
sağlanmalı. -Yolcu!uk
sırasında belir!i ara!ık-
larla yürünmeli,
ayaklar geri!rhe!i.
Bu, bacak damarların-
da pıhtı oluşmasını ve
şişmeleri engelleye-
cektir. -Rahat ayakka
bı ve giysiler giyilme
!i. Mide bulantılarına
karşı hafif, atıştıracak
şeyler (kraker gibi)
bulundurulmalı."

Celal BAY

Var - Yok
Şiir'ir devamı.,,.
Emekçilere vefa yok;
Sırttan yiyene cefa yok;
Yönetenlerde kafa yok
Tozlanm ış güzel yurdumda!

Sofrada yiyeceği yok;
Bedende giyeceği yok;
Dil suskun diyeceği yok
Tozlanmış güzel yurdumda!

Özgürlüğü yok: yazamaz;
Gülen suret yok: çizemez;
Gazi Paşa yok: bozamaz
Tozlanmış güzel yurdumda!

***

Yoklar, varları sezse de
Canlar yaşamdan bezse de
Beyin dünyayı gezse de
Kök saldı güzel yurdumda
ve salacak
Salacak
Toz silinecek
Güzel yurduın yeniden

yemyeşil olacak...

bir liste yapınız. Ancak
listede bulunan bir
yiyecek o hafta pazara
az gelmişse fiyatı
yüksek olabitir.
O zaman onun yerine
geçebilen başka bir
yiyecek satcrı alınız.
Mevsimlik sebze ve
meyveler turfanda
olanından daha
ucuz,daha lezzetli ye
daha besleyicidir.

l

Hamilelik döneminde
tatil ya da başka
amaçlarla yolculuk
yapacak olan
annelerin daha sonra
pişman olmamalır için
bazı önemli noktalara
dikkat etmeleri
gerekmektedir.
Bursa Zübeydehanım
Doğumevi Başhekimi
Opr. Dr. Şeref Nişancı,
hamile kadın|arın yol-
cuIuğa çıkabilecek-
lerini, ancak ileride
pişmanlık duyma-
maları için yolculuk
esnasında çok
dikkatli olmaları
gerektiğini belirtti.
Hamilelik döneminde
kadınlar için uzun
süre oturmanın çok
zor olduğunu kayde-
den Nişancı, bi!inç-
sizce yapılan
yolculukların erken
doğum gibi riskleri
beraberinde getire-
bileceğine dikkat
çekti. Nişancı, yolcu-
luk planlarken anne
adayının fiziksel
rahatlığının yanı sıra
kendisini nasıl hisset-
tiğinin de önemli
olduğunu dile geti
rerek şöyle konuştu:
"yolculuk esnasında
uzun süre oturur
durumunda kalmak
kan dolaşımını
yavaşlatır. Bu da özel-

ı

Ö6ünlerinizifı çoğunu
evde hazırlıyorsanız,
aylık mutfak mas-
rafınızın da farkın-
dasınızdır. peki daha
az para harcayarak
nasıl daha iyi bir
mutfak alışverişi
yapabilirsiniz?
Aldıklarınızı nasıl
en iyi saklarsınız?
Yiyecek alışverişinin,
bir evin toplam
gelirinin yaklaşık
yarıya yakınını teşkil
ettiği düşünülecek
olursa, işin hem
ekonomi, hem de
hijyen tarafını düşün-
mek ve bilinçli bir
tüketiciye dönüşmek
neredeyse bir zorunlu-
luk. peki nelere
dikkat edilmeli?
Yiyecek satın alırken;
satın alma kararı ver-
meden önce şu husus-
lara dikkat ediniz.
llk adımda güntük,
haftalık, aylık satın
alınacık besinleri
belirleyiniz.
Kuru beşinleri (gn, bul.
gur, pirinç, makarna,
nohut, mercimek,

likle hamileliğin son
aylarında kramplara,
yorgunluğa ve bel
ağrılarına neden ola-
bilir. Bu nedenle uzun
süren yolculuklarda
ikişer saatlik aralıklar-
la ayağa kalkmalı, üç-
beş dakika dolaşıl-
malıdır." Hamlleliğin
ilerleyen dönem-
|erinde çok zorda
kalınmadığı sürece
uzun yolculuk|ardan
kaçınılması g,grek-
tiğine işaret e.den
Nişancı, şunlCrı kay-
detti: "Doğumun
başlama olasılığının
yüksek olduğu bu
haftalarda zorunlu
olarak yapacağınız
yolcu luklarda özellikle
yo| üzerindeki sağlık
merkezlerinin telefon-
larını ve adreslerini
yanınıza a|ın. Gebe

şeker rb.); kapalı
teneke, şişe veya,_kutu-
larda satı|an yemeklik
margarin ve sıvı yağ,
zeytin ve salçayı aylık
olarak satın alınız.
Et haftalık veya günlük
alınabilir ancak hafta|ık
alınırsa buzlukta don-
durarak veya kavu-
rarak saklayınız.

.Ekmek veya sütü
günlük satın a|ınız,
eğer süt haftalık
alınacaksa yoğurt
yaparak buzdolabında
saklayınız.
Aylık satın alınacak
besinlere karar verdik-
ten sonra haftalık satın
alınacaklar için bes|en-
meye yeter miktarda
para ayırınız ve satın
alınan malın maliyetini
yükseltmesi nedeniyle
veresiye alışveriş
yapmaktan sakınınız.
Çünkü sonuçta alınan-
lar aynı miktar

, gel irle,ödenecektir.
Gerçekçi bir planlama
yapabiknek için
piyasada bulunan
yiyeceklerin fiyat ve
kalitesini değiş|k yer-

takip kartlarınızı ve
tüm tetkiklerinizin yer
aldığı bir dosyayı
yanınızda hazır bulun-
durun." Nişancı, yol-
culuğa çıkacak anne
adaylarına şu öneri
leı.de bulundu: "-
Gebeliğin geç döne-
minde seyahate çık-
madan doktorla
görüşülmeli. Uzak
seyahate gidiliyorsa
sağ!ık kayıt!arı
hamilelerin yanında
olmalı. -Acil durumlar
için hamileliği takip
eden doktordan,
gidilecek yerde bir
doktor ismi veya
klinik önermesi
istenebilir. -Yolculu k
planları kolay
değiştirebilecek
şekilde yapılmalı.
Herhangi bir problem
çıkması durumunda

,

Y cek alırken dlkkat edllecekler
lerden kontrol ediniz.
Semt pazarları
gene!likle manav ve
bakkallardan daha
ucuzdur. Aylık alınacak
besinleri ise tüketim
kooperatifleri gibi
daha az kar|a satış
yapan yerlerden alınız.
Alışveriş esnasında;
Alışverişe giderken
mutlaka nelerin satın
alınacağını gösteren
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Denizli Devlet
Hastanesi Göz
Hastalıkları uzmanı
Dr. Barış Başkan,
astigmatın ileride
göz tembeIliğine ve
çocuk!arda okulda
başarısızlığa sebep
olabileceğini söyledi.
Astigmatın kelime
anlamı olarak "nok-
tasızlık" olduğunu
belirten Dr. Barış
Başkan, "Astigmat,
göze gelen ışınların
tek bir noktada odak-
Ianamaması anlamına
geIir. Diğer kusurlar
gibl sıklıkla ve
rutin olarak göz
m uayenelerim izde
karşımıza çıkar.
Travmalarda göz
operasyonlarımızdan
sonra da astigmatiz-
ma ortiya çıkabilir.
Hafif astigmatizmada
gözün objelerle yakın
olduğu zamanlarda
yorgunluk şikayet!eri
ortaya çıkar. 1

numara ve üzerindeki
astigmatizmalarda
uzakta görülen yatay
ve dikey çizgilerden
biri mutlaka bulanık
görülür. Daha ileri
astiqmatizmalarda
daireter ova!
şeklinde görülür.
Astigmatizma göz!ük,
kontak lensle
düzelti lebi Imektedir.
Son yıllarda ise astig-
mat bazı cerrahi
yöntemlerle tedavi

Y

edilebilmektedir"
dedi.
Çocukluk döneminde
astigmat hastalığının
ayrı bir önem
taşıdığını ifade eden
Dr. Başkan, "Küçük
yaşlarda tedavi
edilm'eyen astigmatlı
çocuklarda göz tem-
belliği olabilmektedir.
Çocukl,arın özellikle
yazıları bozuk
yazması, yürürken
koşarken sebepsiz
yere dengesini kaybe-
dip düşmesi astigma-
tizmayı akla getirme-
lidir. Çocuğun karşıya
bakarken başın yan
pozisyonda olması,
başını sağa sola
doğru eğerek karşıya
bakması, astigm atiz-
ma ya da benzer
rahatsızlıkların
olduğunu
düşündürmelidir.
Çocuklartn yazıya
veya televizyona
yakından bakması,
gözleri kısarak
bakması ve baş
ağrılarının o!ması
ihmal edi!meden
çocukların göz
muayenelerinin yapıl-
rnası gerektiğini

düşündürmelidir"
diye konuştu
Astigmatizmanın
tedavi edi!mediği
takdirde kendiliğin-
den geçmeyeceğini
ve hatta astigmat
numarasının her
geçen gün yükse!me
eğiliminde olacağıni
kaydeden Dr. Başkan,
"Erişkin!erde
astigmatizma
düzeltilmezse
şikayetler devam
eder, ancak erişkin
yaşlarda astigmatiz-
manın da çok tazla
yükselmesi beklen-
mez. Genelde 25 yaş
üstüne kadar ilerleme
olur. Ancak küçük
yaşlarda fark edilip
tedaviye başlanması
gerekmektedir.
Çocukluk çağında
İstigmatizma derece-
si yükselir ve okul
yaşantısını da etki!e
yerek başarısızlığa
neden olabil.ir. Bu
nedenle aileler çocuk-
larında herhangi bir
belirti gördükleri
takdirde mutlaka
bir göz uzmanına
götürmelidirler"
şeklinde konuştu..

Haftada birkaç kez
meyve ya da sebze
suyu içmenin
Alzheimer hastalığı-
na yakalanma
riskini azaltabile-
ceği bi!dirildi.
ABD'nin Vandgrbilt
üniversitesinden
Profesör Qi Dai
başkan!ığındaki
araştırmacılar,
1991 -199?'den
itibaren 9 yı! boyunca
Seattle bölgesindeki
sağlıklı 1836 kişinih
yaşam
biçimleri, beslenme
alışkanları ve anlama
yetilerini inceledi.
Araştırmanın sonu-
cunda, haftada 3

defadan iazla meyve
ya da sebze suyu
içen!erin Alzheimer'a
yakalanma riskinih
yüzde 76 oranında
azaldığı, bu oranın
haftada bir kez
meyve-sebze suyu

içenlerdeyse sadece
yüzde 16 o|duğu
ortaya çıktı.
Profesör Dai, C, E
vitaminleri ve
karoten gibiantioksi-
dan!arın Alzheimer
hastalığından
koruduğunun uzun
_ _ ._ ,ı a .a. a. v.

zamanoır Dııınoıgını
ancak bu araştırmay-
la farklı olarak
polifenollerin et
kisinin ortaya çık-
tığını söyledi. Dai,
hayvanlar üzerinde
yapılan araştır-

maların da bazı
polifenol maddelerin
(meyve-sebze suları,
çay ve şarapta bulu-
nan doğa! antioksi-
dan organik madde
ler) antioksidan etkisi
olan vitaminlerden
daha iazla nöropro-
textör 1'sinir
koruyucu) etkisinin
olduğunu doğru-
ladığını, araştır-
maların bundan
böy!e polifenoller
üzerinde yoğunlaşa-
cağını söyledi.
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Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1212
Yalova 1226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT
KAYMAKAMLİK Yalova

Topç ular
Eskihisar

|226| 8l4 10 20
|226| 363 43 19
(262| 655 60 31

oToBÜs

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAŞıM
261 54 00

(18 Hat )

Şehir|erarası
Otobüs Terminali

TUP DAGİTİCİLARİ
METRo 51 3
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 514
Anıtur 514
Kamil Koç 513

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

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayo!ları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıtıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftülük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İtçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

513 20
513 45
514 00
513 12
513 11

513 13
513 10
513 13
513 11

" 513 10
513 37
513 15
513 14
513 13
524 85
513 10
513 10
513 10
513 77
513 18

66
03
95
86
74
53
57
08
33,
95
42
07
14
64
86
42
92
45
77
46Halk E itim Müd.

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

TAKSlLER

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

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00
514 88 70

514 17 00

G
E
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L
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E
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RESMİ DAİRELER DENiz oroeÜsÜGEREKLİ TELEFONLAR

İttaıye 110

Polis İmdat 155

Jandarma İmdat 156

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

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gem!ik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Santra! 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 4521 -115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İş!. Md. 513 4521 -111

Su Anza Yalnfz 185
513 14 25

AKCAN PETROL
veRı-iyunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33

NöBETçI e czANE
2 Eylül 2006 Cumartesi

SEDA ECZANESİ
TEL: 513 70 68

3 Eylül 2006 Pazar
ERÇEK ECZANESİ

TEL: 513 20 05

t

K rfez
oEırux,iil aLı( GuxLüX GAzETEsi

GEMLlXıı

I GUNLUK SiYASi GAzErE 

-YEREL SURELi YAYİN
YlL : 34 SAY! : 2535

FİYAT| : 0.25 YTL. (KDV Dahİl)
Sahabi : Kadri cÜı-en

Sorumlu Yazı İş|eri Müdürü : Serap GÜLER
Haber Müclürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

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

Yönetim ve Basım yeri : xöRrez OFSET
Matbaaclı k-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLiK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleriyayınlanmaz)
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OaELAyKENT ı Lı{OGRETı M oKutu
"İvi bir gclecek O9kent ile boşlcır"

OzelAykent llköğretim Oku|u veAnasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı

VFTi§TipniĞi Ygniliklere açlktlr, süreç odaklldlr, paylaşlmcdür, Her zaman vg her konu da özveri ile çallşlr, vefakard]ı dGtlannl asla unutma,
i-^':::H'.: süreklieğitlm ilkgsi ile hareket edoİ, Kararü Ye tutarlldlı kcndi karadannl ve]ir ye uygular, oıgüYenibmdlr.ulrllEN1,1LEİ{; Her yerde ve her o]tamda kendini ispatlaİ, Engeltanlmaz, "BAşARACAGIı{' der Ye başanr....

2006-2007 eĞirirvı ve öĞRerirtı
yıı_ı ücneTLERiMlz

sıNıFLAR , rlver
ANA sıNıFl 3.3oo YTL
1.sıNıF 4.000 YTL
2. sıNıF 4.750 YTL
3. sıNıF 4.750 YTL
+. sıııır 4.750 YTL
5. sıNıF 4.750 YTL
6. sıNlF 4.750 YTL
7. sıNlF 4.750 YTL
8. sıNlF 4.750 YTL
Not : Ücrctlerimize EğitimÖgretim,

vemek. servis ve kDv dahildir

,;;i;i
t

q.i,

i.$ğffi
i-i'i

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel : 5t3 50 84 GEMLIK
www. aykentilkogretim. k l 2. tr

Deneyimli kadromuz ve
çağdaş eğitim anlayışıyla

sizlere en yakın özel okuluz

GEMLıK,ıN iı_x GÜNLÜK GAZETESı
GEMLıK
ıı

TARAFSıZ siyesi GAZETE
4 Eylül 2006 Pazartesİ info@gemlikkortezgazetesi.com 25 Ykr

Körfez OF§ET'te
BıR GUNDE

DAVETıYEN|Z ı-lAzlR

Tüıi*ı,ıt ffi§it h*nı ııffiı

513 96 83
İstiklat Caddesi Bora Sokak Akbank A.raIığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEML|K

ı ı
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a I ı k Güzel düzenIediği basın toplantısında ilçedeki sorunların büyüdüğünü iddia etti

iıBalıkhane Geınlik'te kalmalı"

m Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_gu Ier@hotmai l.com

Gel tezkere..
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin lrak'a gönderil

mesi konusunoa iıüyük tartışmalar yaşanffitş,
Amerika ve lngilizleİin demokrasi g-etireceğİz
diye işgal ettikleri bu ülkeye asker gönder-
memizi sağduyu AKP'liler de istemeyince blr-
inci tezkere TBMM geçmemişti.
ABD Başkanı Bush'a asker gönderecekleri

sözünü veren Başbakan Erdoğan, sözünü
yerine getiremeyince büyük prestij yitirmişti.

Devamı sayfa S'de

Doğru Yot Partisl llçe Başkanı Faruk Güzel, ilçe
sorunlarının azalacağına çoğaldığını söylediği basın
toplaİtısında, Büyükşehir Belediyesi'nin Balıkha
ne'yi Bursa'ya taşıma isteğinin mutlaka önlenmesini
istedi. Büyükşehir Meclisi'nde hazırlanan 25 binlik
planlardan Gemliklinin haberi olmadığını söyleyen
Güzel, son günlerde fabrikaların işçi çıkarmasının
önüne geçilmesini de jsfedf. Haberi sayfa 3'de

-f)oGALG.Az Dotrruş[Jlrt
-PR.oJE I(oMBI
-ıfoLox rnsisAT
-pETEır çnşirıeni
- ooĞ ı^Lc. Az lu.ıLzr;unıpni
-MERI(Ez| sisrnıüI
-I{AT ıınıoRineni
-pLAsrirı BoRu rnsisnrr
-sıılllr rpsisır
-ne.nRirıı, oöxüşiiıu

rahım uslu

'c(Geın l lk Sürücü fı(ırrlsıı ]ı(ıırırluşucl.ır"

IUIASTAş RıPYAT9RLER|
YETKıL| BAYlsl

Tet ı (o.22c) sıı tı 2ı Fax 3 5ı3 tt 7t
Orhangaıi Cad. No : 4E/C

Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLIK
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Balık yasaklarının
sona ermesinden
sonra denize
açılan balıkçılar,
körfez'de bol
miktarda hamsi
yakalamalarına
kar.şın, tezgahta
hamsi balığı
4 YTL'den
aşağıya düşmedi.'
Balıkçıların ilk
gün denize
açıldıklarında 1200
kasa hamsi balığı ile
geri dönmelerinden
sonra dün ve önceki
gün Gemlik Ba!ık
Hali'ne bin ile
bin 500 kasa
hamsi balığının
geldiği öğrqnildi.
Hamsi ile birlikte
yakalanan balıklar.
arasında uskumru,
istavrit ve küçük
mezgitin de
yakalanması
öaıix çeşıtierı'nin

atı dü ıned

Sıyfı 2

Atatürk
}|am§l bollandı fl

KordOnu'ndaki

nıeİer

ı

ı

ıı bekll 0r

Belediye tarafından
yeniden düzenleme
çalışmalarınd.a
yaptırıian içme
suyu çeşmeleri,
kordonun
güzelliğine
yakışıı{ıyor.
Kordon çeşmelerinin
bakımsızlığı
dikkat çekerken,
metal aksam
üzerine yapılmış
olan çeşmelerin

boyalarının
döküldüğü,
yer yer pas|an-
maların meydana
geldiği ve hijyen
olmadığı göz|eniyor.
Kordonda
gezen Gem!ikli}er,
Belediye
görevlilerinin
çoluk çocuğun su
içtiği çeşmelerin
bakımı ile ilgi|en-
melerini istediler.

giderek çoğaldığını
gösteriyor.
Balık Hali'nde 16-17
kiloluk bir kasa
hamsinin 30 ile 40
YTL'den satıldığına
clikkat çeken balık

satıcıları, perakende
de 4 YTL'den hamsi
satmak zorunda
kaldıklarını
söylüyorlar.
Balık yasaklarının
sona ermesiyle

mahalle aralarında,
yazlıklarda ve
Dere Boyu'nda
tezgah açan balık
satıcıları, tezgahlarını
hamsi balığı ile
doldurdular.

ı

BuR§A HAlffiıYET uE l(Eİ'|T GAZETELER|I,İE

llAltl ııe REl(LAlıl ALllıllR

Her türlü alım-satım, eleman ilanlarınız

ve reklamlarınız için bizi arayın

tl|Rtİı Rtıttıffi
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLiK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0.224} 513 96 83 Fax : 513 35 95

ı
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ELElllAİv ARAN,yoR
Zeytin üretim tesislerj mizde çalışacak

25-35 yaşlarında
Aktif deneyimi olan

Yöneticilik vasfına sahip
Tercihen iktisat veya

İştetme mezunu
Gemlik'te ikamet eden Ehliyetli

BAY ELEMAN ARANIYOR
Ücret tatminkardır)

Başvuruların fotoğraflı CV ile
pashas 2İ@hotma i l. co m adresine

yapılması rica olunur.

Aşçl ARAN,YOR

F ahrıkamızda çalışmak üzere

30-40 yaşlannda

Tecrübeli

Gemlik'teikamef eden

BAYAllAşçl ARAl|l,yOR

0 535 354 19 95
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Diş Hekimi Ozcan VURAL
orcİnrr.al 1 9 33@notm a i l.com
www.mill iyeUblog/özcan vuraI

ProfesyoneI askerl lk....

Lübnan'a asker gönderilmesi, bütün
Türkiye halkının ve Basınının konuştuğu -tar
tıştığı konu oldu...

Buraya gönderilecek Birleşmiş Mitletler
gücüne verilen asker sayısı ve o devletlerin
ordusunun kuruluş biçimini bilmeden
konuşuyor!ar..

Daha önce lrak'ta askeri bulunan ülkelerin
tamamı profesyonel askerlerini yo!ladı..

Okurları aydınlatmak için bazı bilgiler vere
yim;

Amerikan ordusu gönü!|ü ve maaşlı (pro-
fe.syonel ) askerlerd.en ol uşuyor..

lngiltere'de öyle, lspanyol ve Avustralya
askerIeri de profesyonel...

Fransa'da profesyone! ordu, ülke savun-
masını vatan savunması esası üzerine gelen
asker kadar iyi yapabilir mi sorusuna şöyle
açıklama getiriyor; Artık Fransa'nın ve
Avrupa'nın savunması sınırlarının dışında
yapılıyor..

Bu da derhal harekata geçebilen, kendine
bu işi meslek yapmış insanlarla olur.

Kendi sınırları içinde büyük bir tehdit söz
konusu olmadı ğı sürece profesyonel ordu
Fransa'nın güvenliğini sağlayacağını bili
yoruz.

Böyle bir tehdit oluşursa, Fransa tüm
ulusu ile ülke savunması için harekete
geçebi|ir.. Bu nedenle zorunlu askerlik yok...

l urkiye'nin bulunduğu coğrafyada iç ve dış
koşullar buna izin vermez.

Onun için her erkek belirli dönemde vatani
görevini yapmak zorundadır..

Türk haklıda bunu benimsemiş, hayatının
bir parçası olarak, onurla askere oğlunu yol-
lar..

Her zamanda "Vatan sağ olsun" der...
Der, der de "Vatan görevi" tanımı Kore için,

Afganistan için, Somali, Bosna, Lübnan
içinde geçerli mi?..
Zorunlu hizmet yapan askerleri vatan dışı-

na da gönderilmesi doğru mu ?..
Ben söyleyeyim; Bir çok yazar-gazete- ve

kamu oyuna bakarsanız
Gereksiz.... Yani duygular menfi...
Yani Misak-ı Milli ötesi yeni bir anIayışla

vatan aşın kuwet göndermelerin sıklaşması
Türk halkına antipatik ge|iyor.

Oğlunu, ev|adını Türkiye sınırları içinde
görmek istiyor.

Şimdi ki dünya patronu Amerika'nın direkti-
fleriyle hareket eden, etmeye mec bur olan
yöneticiler birer kulp bulup, bunu insani
yöne kaydırıp, kolayca masa başında
"Mehmetçik nöbete" diyebiliyorlar..
Acaba buralara giden askerlerimiz arasında

kendi oğulları -yeğenleri akrabası olanlar
var mı ?...

Onun içinde zannederim Türk ordusunda
Profesyonel askerlik bö|ümü de yaratılacak-
tır..

Böylece bu gibi durumlar da mesleği bu
olan, buradan maaş alan askerler, işleri
gereği böyle bölgelere kolayca gönderiIir..
Buna da kimse karşı çıkıp bir şey söyleye-

mez....

iGemllk körfez' internette
www. gem İ İ k ko rfe zgazetes İ. com
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Doğru Yol Partisi İ!çe Başkanı Faruk Güzel, ilçe sorunlarının azala-
cağına çoğaldığını söylediği basın toplantısında, Büyükşehir
Belediyesi'nin Balıkhane'yi Bursa'ya taşıma isteğinin mutlaka önleh-
mesini istedi. Büyükşehir Meclisi'nde hazırlanan 25 blnllk planlardan
Gemllklinin haberi olmadığını söyleyen Güze!, son günIerde fab-
rikaların işçi çıkarmasının önüne geçilmesini de istedl.
Doğru Yol Partisi
Gemlik İlçe Başkanı
Faruk Güzel, düzenlediği
basın toplantısında
ilçe sorunlarının
içinden çıkılmaz bir ha|
aldığını söyledi.
Önc-ell gün DYP l!çe
Merkezi'nde düzenlenen
basın topIantısına
l!çe Yönetim kurulu,
Belediye Mec!is üyeleri,
belde başkanları, kadın
ve gençlik komisyonIarı
üyeleri katı|dı!ar.
Gemlik'in gelişmesinin
önünün AKP'll lkl
milletvekilinin çekişmesi
yüzünden Büyükşehir
Belediyesi'ne bağlan-
mamızla kesildiğini
söyleyen OVn lğe
Başkanı Faruk Güzel,
bunun ilk sıkıntılarını
vatandaşın BUSKl'den
gelen fatura!arda
gördüğünü belirtti.
Gemlik'in Büyükşehir
sınırlarına alınmasında
Bursalı işadamlarının
Gemlik'in liman kenti
olmasının iştah!arını
kabartmasını n yattığı n ı

söyleyen Güzel,
"Gemlik'i bunun için
Bursa'ya bağlaci;!ar.
Bakın Büyükşehir
Belediyesi Gemlik iic
ilgili 25 binlik planlar
yapıyor. Ama bundan
Gemlik Belediye Meclis
üyelerinin haberi yok.
Büyükşehir Belediye
Meclisi'nde bulunan bir
kaç AKP'll belki bunları
biliyor ama Mecliste
kimseye bilgi
vermiyorlar. Bu durum
Gemlikimiz için büyük
bir kayıptır." dedi.
Gemlik'e doğalgazın
ge!mesiyle bir!ikte
yolların ve altyapının
bozu|duğuna dikkat
çeken Faruk Güzel,
"Binlerce WL'lik
araçlarda ön takım
kalmadı. Büyük araçlar-
da daha oüyük zarar
görüyor. Bu durumun
önlemini kim alacaksa
alsın." şeklinde konuştu.
BAL|K HALİ SORUNU
Faruk Güzel basın açık-
lamasında, Gemlik'in
en büyük sorununun
Balık ve Zeytin konusu
olduğunu belirtirken,

Balık Hali'nin Bursa'nın
ı3ürsu, ıiÇesıhob
açılacağını duyduklarını,
bunun ise Gemlik'teki
balıkçılığı ö|düreceğini
iddia etti.
Güzel, "Gemlik'e
modern bir Balıkhali
kurulması nı istiyoruz.
Balık Hali' nin Gemlik'ten
kaldırılmasına izin ver-
meyeceğiz. Balıkçılık
Geml i k' ten u zakl a ştı rıl a-
maz. Bu çok önemli
bir olaydır." dedi.
KÖPEKLER
ltçenin önemli blr
sorununun da başıboş
olarak sokaklarda
dolaşan köpekler
olduğuna dikkat çeken
DYP |lçe Başkanı Güzel,
büyük tehlike arzeden
bu durumda belediyenin
önlem almasını istedi.
Memurlara verilmek iste-
nen zamları da eleştiren
Güzel, "Memıırlar
bize başiurarak ek iş
istiyorlar. Memurların
mağdur edilmemesi
gerekir" dedi.
Sokak çeşme|erinin
Buskl tarafından
modern çeşme
yapacağız diye
kaldırıldığını ancak
bugüne kadar hiçbir
çeşmenin yapılmadığını
belirten Güzel,
"Bıı durum su satıcıları-
na yarıyor. Su satış-
larını arttırıyor." dedi.
llçe içindeki eski evlerin
büyük tehlike yarattığını-
da söyleyen Faruk
Güzel, bu konuda
belediyenin çok acil
önlem almasını istedi.
Çöp konteynerlerİnin
ana caddelerde boşaltıl-

masına karşın ara
so*aıiı'aroa boşa ıtıl-
madığına dikkat çeken
Güzel, mahalle muhtar-
ları ve vatandaşlarla
yaptı kları görü şmelerde
çocukların hastalan-
malarından korku!-
duğunu da belirtti.
Çevre yoluna yapılan
çit düzenlemesinin iyi
olduğunun altını çizen
Faruk Güzel, bunun
yetersiz olduğunu
belirterek, "Bı! yola en
az iki tane üst geçit
yapılması gerekir. Bu
geçitler yapılmadan,
yaya geçitleri olmadan
yapılan çitin bir faydası
olmaz. Yeni çitler vatan-
daşlar tarafından karşıya
geçmek için bozulmaya
başlanmış bile" dedi.
Manastır'a yapılan
Sağlık Ocağı'nın BP
tarafından tam teşekkül-
lü olarak yapıImasına
karşın açılmamasını da
eleştiren Güzel, Devlet
Hastanelerinde sıra
almak için vatandaşların
saat 5'lerde hastane
önünde beklemek zorun-
da kaldığını, yoğunluğa
bir düzenleme getirilme
si gerektiğini savundu.
Çarşı esnafının mağ-
duriyetinin giderilmesi
gerektiğini söyleyen
Güzel, Çarşı inşaatının
ne zaman başlayacağı,
nasıl olacağını kimsenin
bilmediğini, mal
sahipleriy!e yapı!an
görüşmede belediyenin
düşük ücret talep
etmesinden bir aşama
kaydedilmediğini de
söyledi.
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut'un
Gemlık'te yaşayanları
sevmediğini,
söyleyen Güzel,
"Biz yaşayanları da
yaşamayanları da
seviyoruz" dedi.
Bazı fabrikalardaki işçi-
lerin"sendika üyesi
olduğu için işçi çıkar-
masını da kınayan
Faruk Güze!, bu konuda
Kaymakam, Belediye
Başkanı, Ticaret Odası
Başkanı iş adamlarıyla
oturup konuşmaları
gerektiğini söyledi.
Güzel, Gemlik'te iş
barışının bozuIma-
masını, işçi çıkar-
malarının durdurul- .

masını istedi.
Güzel, "Bu konuda
AKP'nin ve sivil toplum
örgütlerinin duyarlı
olmasını bekliyoruz"
dedi. Tarım alanlarına
antrepo yapılmaması
gerektiğini de söyleyen
Güzel, Belediye
Başkanının ruhsatı
olmayan bir inşaatın
açı!ışına katıldığını,
100 ortak|ı bir koopera
tifin açılışına ise katılma
yarak, "Devlet, ayrım
yapmamalı" dedi.
Güzel, Ozdilek,
Mehmet Yıldız gibi
işadamlarının Gemlik'e
büyük inşaatlar
yaparken, belediyenin
bunlardan oku! sözü
almasını da istedi.
Güzel, ilçenin yeni
bir mezarlığa ihtiyacı
olduğunu, ayrıca
ilçenin Sanayı Bölgesi
planlamasına da
ihtiyaç duyduğunu
sözlerine ekledi.
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İskele Meydanı'nda
bulunan Festival
alanının ön tarafına
iki sıra halinde
park eden araçlar,
geliş gidiş trafiğini
alt üst ediyor.
Güııün her satinde

cCı.lİ

f ooxı_ox shrAsı ea.:ırıe I
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ark trafl
U

önü iIe restaurantlar
arasındaki
boşluğa araçlarını
bırakarak, işlerini
görmeye gitmesi
1 Nolu Gadde'den
gelen ve karşı
yöne giden araçların

l aksatı 0r

sıkışmasına ve
gereksiz tartışmalara
necl'en oluyor.

..Trafigin düzgün
işlemesi için bu ı

alanda tek sıra
otopark yaptırılması
isteniyor.

,

a

İskele Meydanı'nda bulunan Festival alanının önüne lki sıra halinde
park yapan araçlar, karşılıklı gelen araçların geçişini zorluyor

park yeri bu|makta
zorlanan 9r"aç
sahipleri lskele
Meydanı'nda
bulunan boşlukları
kısa sürede
doldurduktan
sonra festival alanı

DoĞAıIığEv
itblıl
KoRu

tlüseyin TAŞruRAN
İıDR TUruU

tA§TİK TAIıIİnİ yArILIR.
ı., 2. Elve Yeni Lastik Alım Satımı
L, 2. El Jant Alım Satımı

GERÇEI(oT9 L6sTıı(
Lf,zoGLu

GS]ıl: 0.535 736 _{3 18

Dr. Ziya Kaya Mh. Baynk Sk. No:3

DemirciApt. Gemlik 
' 
BUR§A

DPT'den Bur§a

Dev|öt Planlama
Teşkilatı (DPT) bu
yılki kamu yatırım-
larının illere göre
dağılımlarını açıkladı.
Buna göre geçen yıla
göre yüzde 8.6
oranında artırılarak 21
milyar 608 milyon
YTL'ye çıkarılan bu
yılki kamu yatırım
harcamalarından 2
milyar 263 milyon
YTL ile en büyük payı
lstanbul aldı. lstan-
bul'un yatırımlardan
aldığı pay önceki yıl-
lara göre de önemli
ölçüde.büyüdü. lstan-
bul'un 2004 yılında
yüzde 5.8 olan payı
2005 yılında yüzde
8.9'a bu yıl ise yüzde
10.5'e kadar çıktı.-
lstanbul'a yönelik
kamu yatırımları bu
yıl geçen yıla göre
yüzde 27.9 oranında
büyüme gösterdi.
Ankara ikinci
Kamu yatırımlarından
ikinci büyük pay
Ankara'ya gitti. Kamu
yatırım ları'pastasın-
dan 900 milyon
YTL'llk dilim ayrılan

Ankara başkent
olduğunu hissettirdi.
Bu yılki kamu yatırım-
ları yüzde 10.3
oranında artan
Ankara'nın 20(X yılın-
da yüzde 3.6, 2005
yılında da yüzde 4.1
olan kamu yatırımları
pastasından aldığı
pay bu yıl yüzde
!.2'ye yükseldi.
lzmir ücüncü
ffincll sıraaarl
lzmir'in kamu yatırım-
larından aldığı pay ise
yüzde 7.8 oranında
azalarak bu yı! 486
mllyon YTL'ye gerile-
di. lzmir'in 2005 yılın-
da yüzde 2.7 olan
kamu yatırımlarından
aldığı pay ise yüzde
2.3'e geriledi.
Bursa dördüncü
Kamu yatırımlarından
üç büyük ilden sonra
en büyük payı; 366
milyon YTL ve yüzde
1.7 payla Bursa aldı.
2005 yılına göre bu yıl
yüzde 4.5 oranında
daha iazla kamu
yatınm yapılan
Bursa'nın toplamdan
aldığı pay ise yüzde
2'den yüzde 1.9'a
geriledi.
Artvln'in şansı
Artvin geçen yıla göre
önemli ölçüde azal-
maşına rağmen bu yıl
kamu yatırımlarından
en fazla pay alan
beşinci il oldu. Geçen
yıl lstanbul ve
Ankara'dan sonra en
tazla kamu yatırımı
yapıtan il olan Artvin'i
bu yıl 317.6 milyon
YTL ile Kahraman
mbraş 314.1 milyon' YTL lle Karaman,
305.8 milyon YTL ile
Kdcaeli, 2f,,5.2 milyon
YTLlle de Konya
lzledl.

300 ınll n YTL

BAY il! U §TilFA ÖHLP til LAt,TAil|
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire,Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İşı_enİ

AcİL sATıLıK ,ıe K|RALııILARıNıZ l

120 m2 3 + 1 SAT|LıK LÜX DAıRE

YAPıLıR
iıı gizi ARAyıııız

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATILIK DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT|LIK LÜX OnİnE Denizi gören, 3+1, 140 m2

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lllüstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpuan Eskisahiltlektep Sokak i,lo:2 D:4 §adık Fatma Apt 3+1.110 m2 asansörlü {ombilisatlık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Ya|ova U8.54 m2 arsa
Termal Barajı'nda 4O7.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Terma| yolu Gülerce Villalarının

altı 9880 m2 arsa
Umuöey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaktıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,

DERsHANE N
üzene 2-3 KATLı xlnıı_ıx

glı.ıR ARANıyoR

}lşcide ztıP
TeI : 5132414 Fax: 514 10 21
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Güne Bakış
Kadri cÜLER
kadri_g u ler@ hotmail.com

Gel tezkere..
Şimdi ise başka bir satdırgan lsrail'in

Lübnan'a tüm dünyanın gözünün içine baka
baka saldırıp, ülkeye büyük zararlar vermesin-
den, binlerce sivi! insanın öldürülmesinden
sonra harekete geçen Birleşmiş Milletler, bu
ülkeye Barış Gücü gönderme kararı aldı.

Baş senarist Amerika, Lübnan'a barış gücü
askeri göndermiyor.

Türkiye ise Birleşmiş Milletler karar
a|madan bu işe gönüllü oldu.

Birleşmiş Milletler hangi ülkede barışı
sağlayablldl?

Bunun olumlu cevabı yok. ı

Biz hemen her ülkeye giden Barış Gücü için
asker gönderdik.

Birleşmiş miIletlerin 192 ülke üye..
Lübnan'a asker gönderen ülke sayısı ise

parmakla sayılacak kadar az..
Amerika'nın amacı Lübnan'da Hizbullah'ı

yok etmek istemesidir.
lsrail saldırısı bunu amaç!ıyordu ama

başarı!ı olamadı.
Lübnan'da savaş bitmedi.
lsrail ve Amerika Hizbullah yok edilesiye

kadar bu savaşı bitirmeyecek.
Türk askerinin,Lübnan'a gidip gitmeyeceği

yarın TBMM yapılacak oylamada belli olacak.
Sağduyu Türk askerinin Lübnan'a gitmesi

istemiyor.
Hükümet'in başı ise ABD yanlı politikaları

nedeniyle istiyor ve milletvekillerine baskı
uyguluyor. Birinci teskerenin akibetine uğra-
mamak için her türIü önlemi alıyor.

AKP'li milletvekilli hür iradesiyle karar vere-
meyecek

Asker gönderme kararı çıkar, Lübnan da
Türk askerinin kanı akarsa bunun vebali
AKP'!ilerin olacaktır.

ÜlXe içindeki terörü dindiremeyen AKP lktl-
darı, Güney Doğu'da akan kanı göremiyor.

Kendi sorunlarını çözemeyen iktidar
Lübnan'ın barışına katkı sağlayacakmış.

Siz buna inanıyor musunuz?

Okulların açı|masına
iki hafta kalması
nedeniyle, yazlarını
Kumla'da geçiren
çok sayıda yazlıkçı
dün kumla'dan
ayrıldı.
Temmuz ve Ağustos
aylarında 2006
yazının en'kalabalık
günlerini yaşayan
Küçük Kumla Belde
si, geçtiğimiz hafta
sonunda yağan yağ-
murlar ve 18 Eylül
2006 günü okulların
açılması nedeniyie
boşalmasını sürdürü
yor. lstanbu!, Eskişe
hir, Bursa ve Ankara
dan gelerek yazl;ırını
Kumla'da geçiı- ı
yazlıkçıların büvük
bir çoğunluğu dıin
otobüs ve özel
araçlarla KumIa'dan
ayrılırken, Kumla
sahillerinde de
denize girenlerin
arasında aza|ma
gözlendi.
kumla esnafı, bir iki
hafta sonra kumla'da
emekliler ile devamlı

ikamet edenlerden
başka kimsenin

kalmayacağını söyle
yerek, yavaş yavaş

tezgahlarını kapata-
caklarını beIirttti!er.

CHP 83, kurulu

dönümünü kutlaııacak
CHP'nin 83. kuruluş
yıldönümü, 9 Eylülde
parti genel merkezin
de düzenlenecek bir
programla bir kut-
lanacak.
Yeni genel merkez
binasına 19 Mayısta
açı|ış töreni yapıl-
madan sessizce taşı-
nan CHP'nin, bu yıllti
kuruIuş yıldönümü
kutlamalarının geniş
katılımla parti
binasında gerçek-
leştirilmesi karar-
!aştırıldı
CHP Merkez Yönetim
Kurulu (MYK) kutla-
ma programını hazır-
lamak üzere üç kişi-
lik'bir komisyon
görevlendirdi.
Gene! Başkan
yardımcısı onur
Öymen, Genel
sekreter yardımcısı
Oğuz Oyan ve MYK

Üyesi Yı|maz Ateş
te,n oluşan komisy-
on, programla ilgi|i
çalışmalarını sonuç-
landırdı.
Bu yıl ilk kez gerçek-
leştirilen bir uygula-
rna ile kutlama pro-
gramına parti yöneti-
cileri ve mi!letvekil-
lerinin yanı sıra il ve
belediye başkan!arı
ile geçmiş dönem-
lerde görev yapmış
eski milIetvekilleri de
davet edildi.
Programa göre, 9
Ey!ül'de paitiIiler,
Genel Başkan Deniz
Bayka! başkan!ığın-
da Anıtkabir'i ziyaret
edecekler.'Kut|ama programı
genel merkez
binasındaki 600 kişi
kapasiteli konferans
ve gösteri salonunda
gerçek!eştirilecek.

de geleceğlmize bugün
nkü toprak yoksa gelec

EL KoYuN
Telsim ve Turkcell hattınızdan

den el koyun
eğlmiz yok...

346,4'e mesaj atın.

www.tema.org.trTxillA
www.elkoyun.com $

Avea,

Siz
çü
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Tezhre' ete k

aç ıklayacaklarını
söyledi.
Mehmet Ağar, asker
gönderilmesi konusun
da hükumetin, izlediği
yolla ülkeyi parçalara
böldüğünü iddia etti.
Meclis'e gönderi!en
tezkerenin sa|ı günü
oylanacak olması,
siviI toplum örgütleri-
ni de harekete geçirdi.
oisx, KESK, Türk
Tabipler Birliği,
Mühendis ve Mimar
odalarının temsi|cileri
düzen|edikleri toplan-
tıda milletvekillerini
tezkereye ret oyu ver-
meye çağırdılar.
KESK Başkanı İsmail
Hakkı TombuI, halkı
Salı günü Meclis'e
yürümeye davet etti.
protesto Gösterileri
lşçi Partisi temsilcileri
de Ankara'da tezker-

ıı ıı

er suru 0r

eye ilişkin protesto
gösterisi düzenlediler.
Partililer slogan
atarak milletveki llerini
göreve çağırdı.
lstanbul'da da kırk
kişilik bir grup, Ak
Parti ll Başkanlığı
önünde slogan|ar
atarak asker gönde
rilmesi girişimlerini
protesto etti.
Hükümete Destek
TOBB'dan
Hükümete destek
veren açıklama ise
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği
Başkanı Rıfat
Hisarcık!ıoğlu'ndan
geldi.
HisarcıklıoğIu,
':Bölgede olayıh
tarafları bizi istiyor.
Bu koşulda Lübnan'a
asker göndermemem-
iz yanlış olur"dedi.

,

ıı
ı

Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri tavırlarını ortaya koydu,

Lübnan'a asker gön-
derilmesine ilişkin
tezkereye tepkiler
sürüyor.
Tezkerenin Türkiye
Büyük Millet Mecli
si'ne gönderi!mesinin
ardından, siyasi parti
ler ve sivil top|um
örgütleri tavırlarını
ortaya koydu.
aH_P-AKPa.djti
Vekillere §es]endi
C umhuriyet Halk
Partisi, AK Parti mil-
letvekillerine "Hayır"
oyu vermeleri yönün
de çağrıda bulundu.
Genel Başkan
yardımcısı onur
Öymen yaptığı açıkla-
mada, Birleşmiş
Milletler Barış
Gücünün asıl
hedefinin Hizbullah'ın
silahsızlandırılması
olduğunu belirterek,
Türk askerinin mayın
tarlasına sürülmek
istendiğini savundu.
Agır,_Hukümel Ulkeu
Parçalara Bölüyal
Doğru Yol Partisi
Genel Başkanı Meh
met Ağar, tezkereye
ilişkin belgeleri incele
clik leri ni belirterek.
i.ıv ırlarını dalıa sonrA

L

I Erdo
Başbakan Kütahya
'da birlik ve beraber-
lik mesajları verdi.
osmanlı Devletinin
kurucusu Ertuğrul
Gazi'nin annesi
Hayme Ana'yı anma
şenlik!eri Başbakan
Erdoğan'ın katı!ımı
ile Kütahya'nın Doma
niç ilçesinde yapıldı.
Tarih boyunca
unutuImaz kahra-
manların yetişme
sinde anaların rolü'
nün önemine deği-
nen Başbakan Erdo
ğan,konuşmasında
kadınlara yönelik
tacizi lanetiedi.
Domaniç'te i!k olarak
Hayme Ana Türbe ve
Kü!!iyesi'ni ziyaret
eden Başbakan
Erdogan, ardından
da, Osmanlı
Padişahları çini ve
resim sergisini gezdi.
Daha sonra anma
törenine katılan
Erdoğan, konuş-
masında, bugünü
ve geleceği şeki!-
lendirmek için tarihi
birikim|erin çok iyi
değerlendirmesi
gerektiğine dikkat
çekti.
"Geçmişleriy!e
bağ!arını koparmış
milletlerin gelecekleri
de olmayacaktır"

diyen Erdoğan,
geçmişle gelecek
arasındaki köprülerin
daha da sağlam-
laştırılmasının
önemini anlattı.
Tarih boyunca
unutulmaz kahra-
manların yetişme
sinde ana|arın
rolünün önemine
değinerek kadınlara
yönelik hassasiyetini
dile getiren
Başbakan Erdoğan
şun!arı söyledi:
"Bu topraktarda
Hayme Ana'ların tem-
sil ettiği değerlerle
sevgiyle adaletle inşa
edilen medeniyetin
mirasçıları o|arak
bizler sorumluluğu-
muzun önem ve
büyüklüğüne kesin-
!ikle inanıyor ve
bunun farkındayız.
Onun için de diyoruz
ki, tüm üIkemizde en
batısından en

ı

doğusunu, en
kuzeyinden en
güneyine öze!!ikle
kadınlara taciz nok-
tasındaki yaklaşım-
lara lanet!iyoruz."
Erdoğan, Domaniç'in
birlik, beraberlik ve
dayanış]nanın teza-
hür ettiği yer oldu
ğunu belirterek
"Buradan devlet-mil-
let kaynaşması
fışkıracak" dedi.
Erdoğan,
"Medeniyetimizin
mayası öyle güç!ü ki,
bizi öyle kopmaz
bağlarla birbirimize
bağlamış ki bu birlik
ve beraberliği bu
kardeşlik ve dayanış-
ma ruhunu yaşat-
tığımız sürece
üstesinden gele-
meyleceğiz hiçbir
zorluk yoktur aşa-
mayacağımız hiçbir
engel yoktur." diye
konuştu

Y

an'dan Blrllk mesa

nüilüütüN YwWL.üşıYüil
ıı ı ı ı

TURKIYE'NIN EN lfiLlTELl ye EKONOtullK
ı ı

ıMsAl(lYELERl EN t yGUN FıYATıAR|A ııı

Renkll, siyah beyaz her tür!ü baskı işIeri
Fatura & İrsaIiye & El İtanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cllt & Kitap & Deı:gl & Katalog basımı

l(örfe- Ofset
MATBAACİLİK - YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK

|ı
lstik|al Cad, Bora Sok, Akbank Ara|ığı No : 3/B GEIı4LIK h! : (0,224) 513 96 83 Fax : (0,224) 513 35 95

1 GüNDE iruısAKive BAsıLıR

34 YıLLıK
TECRÜgEMız İı_e
HlzMETir.ıizDEyız



1 Eylül 2006 Pazartesi oilı

o
f cuıruxsıyAsıGA.,tıt l

ezK Savfa 7

Tezkere arı n TBMM'de 0ru ülecek
Lübnan'da oluşturula-
cak Birleşmiş
Milletler (BM) Barış
Gücü'ne Türk askeri
gönderilmesine ilişkin
Hükümet Tezkeresi,
Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne sunuldu.
Mec!is Başkanı
Bülent Arınç da,
asker gönderi!mesine
ilişkin tezkerenin
görüşülmesi için
yarın saat 15.00'te
Meclis'i olağanüstü
toplantıya çağırdı.
Tezkeren i n Ayrıntı ları
Başbakanlık
tezkeresinde,
kapsamı, zamanı ve
süresi hükümetçe
belirlenecek şeki!de

Türk silahlı
Kuvvetleri'nin bir yıl
süre ile Lübnan'a
gönderilmesi ve
gerek|i düzen-
lemelerin hükümet
tarafından belir-
!enecek esaslara
göre yapılması için
Meclis'ten izin
isteniyor.
Türk askerinin ulus-
lararası güce katkısı,
Doğu Akdeniz'de
devriye görevi
yapacak deniz görev
gücü için yeterli
kuvvet tahsisi, talep-
lerin tek tek değer-
lendirilmesi kaydıy|a
dost ve müttefik
ülkeler için deniz ve

hava ulaşım desteği
sağlanması ve
Lübnan ordusuna
eğitim verilmesi
olarak belirleniyor.
Türk kuvvetleri
ayrıca, bölgede
Türkye'nin insani

yardım faaliyetlerinin
güvenliğini
sağlama görevini de
üstlenecek.
.']Şilahtan Arındırma
Görevi Yok"
Hükümet
tezkeresinde,

Türk askerlerinin
bölgedeki silahlı
unsurların silahtan
arındırılması dahil
olmak üzere, belir-
tilen taahhütlerin
dışında hiçbir
görevde kuIlanılma
yacağı da ifade
ediliyor.
Tezkerede, BM
Gücü'nün faaliyet
lerine katkı için
Türkiye'deki bazı
liman ve havaalan-
larının dost ve mütte-
fik ülkeler tarafından
kulIanımına da izin
veri!mesi isteniyor.

zkere yarı
Görüsü lecek
Tezkerenin

Meclis'e ulaşmasının
ardından Adalet ve ,

kalkınma partisi
Grubü, Gene|
Kurulun Salı günü
olağanüstü
toplanmasına
ilişkin 175 milletve
kilinin imzasını
taşıyan başvuruyu,
Meclis Başkanlığı'na
sunulmasının
ardından Meclis
Başkanı
Bülent Arınç da
Yarın saat 15.00'te
asker gönderme
tezkeresini görüşmek
üzere Meclis'i
olağanüstü top!antıya
çağırdı.

ı

ııııil;Ifı}Iilı

--i*.
üı

ıı ıı

Yan ına kar ıİsms ,ıı u arı ıtlar hu lıunlvers|telere ka ün ha 0r
Orman Gene| Müdürü
Osman Kahveci, son
dönemde artan ve
halen bazı bölgelerde
devam eden orman
yangınlarına karşı
tüm vatandaşların
cep te!efonlarına kısa
mesaj çekerek,
vatandaşları dikkatli
olmaları konusunda
uyardı. Özellikle son
bir ayda artan orman
yangınları ile müca
dele sürerken, Orman
Genel Müdürlüğü de
vatandaşları duyarlı
olmaları konusunda
uyarıyor. Bu konuda
teknolojik imkanları
da devreye sokan
genel müdürlük,
vatandaşların cep
telefonlarına mesaj
çekerek orman
yangın!arına karşı
dikkatli olmalaı;
konusunda uyarıyor.
Orman Genel Müdür
osman kahveci
imzalı mesajda,
"Değerli çevre dost-
ları, ormanlarımız için
göstereceğiniz küçük
bir dikkat büyük bir
felaketi önleyecekti r.
Yangın ihbarı için
Alo 177'yi arayınız.
Orman Genel
Müdürü' deni!iyor.
öte yandan,
Çevre ve Orman
Bakanlığı'ndan
yapılan yazılı açıkla-
maya göre, düzenli
kayıtların tutulmaya
başlandığı 1937 yılın-
dan 2005 yılı sonuna
kadar toplam 77 bın
785 adet orman
yangını çıktı ve bu
yangınlarda 1 milyon
563 bin 847 hektar
ormanlık alan zarar
gördü. Bu verilere
göre Türkiye orman-
|arında yı!!ık ortalama
bin 143 adet o]Tnan

yangınına karşılık
yılda 22 bin 956 hek-
tar orman a|anı zarar
görüyor. Yanan
sahaların 1 milyon
563 bin 847 hektar
olmasına karşılık
Türkiye'de bugüne
kadar toplam 3 mily-
on 761 bin 684 hektar
yeni orman alanı
kazandırıldı.
Diğer taraftan, orman
yangınIarının yüzde
47'sinin ihmaI ve
tedbirsizlik, yüzde
34'ünün bilinmeyen
sebepler, yüzde
13'ünün kasıt, yüzde
6'sının da yıldırım
düşmesinden kay-
naklı olduğu belir-
tilirken, son yıllarda
çoğalan nüfus, artan
araç sayısı, şehir
yaşamından bunalan
insanların ormanlarla
olan ilişkisinin
gelişmesi, enerji nakil
hatlarının yaygınIaş-
masına bağ!ı o|arak
oıtaya çıkan kazalar
yüzünden, yangın
sayısında genel orta-
lamanın üstünde bir
artış eğilimi gözleni
yor. 2002 yılından
önce 10 yıllık (1992-
2001) dönemde yıllık
ortalama 2 bin 165
adet oıTnan yangını
çıktı ve bu yangınlar-
da yı||ık ortalama 14
bin 98 hektar orman
alanı zarar gördü.
2002-2005 yıllara
arasında ise yı!!ık
ortalama bin 728 adet
orman yanglnı
çıkarken, yıllık ortala-
ma 5 bin 759 hektar
o]Tnan alanı zarar
gördü. Buna göre,
yıllara göre 20 Ağus
tos itibariyle 2001
yı!ında bin 549 adet
yangında 4 bin 922
hektaı 2002'de bin 40

yangında 7 bin 421
hektar, 2003 yılında
bin 373 yangında 3
bin 596 hektar, 2004
yılında 967 yangında
2 bin 621 hektar,
2005 yılında 892 adet
yangında bin 764
hektar, 2006 yılında
da bin 448 adet or
man _Vangınında 2 bin
533 hektar orman!ık
alan zarar gördü.
Türkiye genelinde
o]Tnan yangınları ile
mücadeledeki ekip ve
ekipman dökümü ise
şöyle: "17 adet kiralık
helikopter, 6 adet Or
man Genel MüdürIü
ğü idari helikopteri 4
adet C-130 uçağı, 5
adet THK uçağı, 645
arazöz, 144 su tankı,
137 dozer, 38 loder,
126 greyder, 366
araç, 99 treyler, 10
bin 617 yangın işçisi
(bin 502 gözetleme
işçisi- 879 haber-
leşme işçisl- 8 bin
236 müdahale
işçisi)." Ayrıca Meteo
roloji Genel Müdürlü
ğü verileri doğrul-
tusunda önümüzdeki
günlerde hava sıcak-
lıklarının mevsim nor-
malleri üzerinde sey
redeceği dikkate alı-
narak, Çevre ve Or
man Bakanı osman
Pepe imzasıyla dün
Vali!iklere gönderilen
bir genelgeyle Orman
Genel Müdür|üğü
bünyesinde Ağustos
sonuna kadar izinler
kaldırıldığı ve yangın
riski yüksek bölgeler
de vatandaşların
piknik yapmaları
konusunda varolan
denetimlerin daha da
artırılması ve gerek|i
yerlerde bir ay
süreyle yasaklanması
talimatı veri!di

Tüm üniversitelere
kayıtlar, 11 Ey!ül 2006
tarihinde tamam-
lanacak. Üniversiteye
kayıt hakkı..kazanan
adayların, OSYS
sonuç be!gesinde
kendileri için belir-
tilen tarihte kayıt yap-
ıı rnıa [arı ge re}ııyor.
Universitelere kayıt
için adaylardan şu
belgeler isteniyor:
-Adayın mezun
olduğu oku|dan aldığı
diplomanın aslı ya da
yeni tarihli mezuniyet
belgesi (Başarı
belgesi mezuniyet
belgesi yerine kul-
lanılamayacak)
-Aday 0.8 katsayısın-
dan veya ek puandan
yarartanarak ya da
sınavsız geçişle yer-
leştirilmiş ancak alanı
diplomasında yeya
mezuniyet belgesinde
be!irti!memişse,
hangi okul ve a!an-
dan mezun olduğunu
gösterir resmi belge
-Nüfus cüzdanının
onaylı örneği

-İkametgah ile ilgili
beyan
-1984 ve daha önceki
yıllarda doğmuş
erkek adaylar için
askerlik şubelerinden
aIınacak askerlik
durum belgesi
(1985, 1986, 1987 ve
daha sonraki
yıllarda doğmuş
erkek adaylardan bu
belge istenmeyecek)
-12 adet 4.5cmx6cm
boyutunda fotoğraf
(Fotoğraflar son altı
ay içinde, önden, başı
açık, adayı kolaylık!a
tanıtabilecek şekilde
çekilmiş olacak)
-Katkı payının öden-
mesi ile ilgili belge
-Kayıttan önce belir-
lenip, üniversite

tarafından ilan edile-
cek diğer betgeter.
Adayların askerlikle
ilgili sorunları için
askerlik şubelerine,
kredi konusunda
ayrıntılı bilgi için de
üniversite rektörlük-
!erine veya
YURTKUR'a başvur-
maları gerekiyor.
2006-Yü kseköğretim
Programları ve
Kontenjanları
Kılavuzunda yer alan
uyarıda, yükseköğre-
tim öğrencilerinin,
kılık-kıyafet i!e ilgi!i
olarak yüksek yargı
organları tarafından
veri!miş kararlarla
oluşmuş hukuki
mevzuata uymaları
isteniyor

I GÜNtrDE r).AIVETıYE BA<ILIR
Zengin çeşlt ve lsatalogla tıırııııt
görınedeıı lsarar verıııelrin .oo
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Bara
sulama maksatlı
barajlardaki doluluk
oranının geçen yıla
oranla ? puan düşerek
yüzde 59 oranında
gerçekleştiği bildirildi.
Geçen yıl sulama
mevsimine yüzde 61
doluluk oranıyla girilir
ken, bu yıl sulama
mevsimine 2 puan
daha az suyla girildi.
Özellikle lç Anadolu
Bölgesi barajlarında
su eksikliği had safha-
da yaşanırken, buna
örnek olarak Konya
bölgesi barajlarında
dolulult oranının bu yıl
yüzde 30 civarında
gerçekleşmesi, Türki
ye ortalamasına göre
yarı yarıya daha az su
anlamına geliyor.
sulama sezonu
öncesinde, su eksik-
liği bulunan barajların
bulunduğu yörelerde-
ki mülki idareler, yerel
yönetimle, çiftçi kuru-
luşları ve çiftçiler tazla
su tüketen bitkilerin
ekilmemesi için
uyarılarak zarar
görmeleri önlendi.
Bugün itibariyle,2006
yılı sulama sezonunda
su kullanımı geçen
yılın aynı dönemine
göre yaklaşık yüzde 5
artış gösterdi.
Bütün bölgelerde

ıı

kurak ve sıcak bir
mevsim geçirilmesi
do|ayısıyla su tüketi-
minde yaşanan artışın
kabul edilebiIir sınırlar
içinde olduğu belir-
tiliyor. Enerji maksatlı
barajlarda ise durum
2005 yı!ına göre daha
iyi durumda. Ağustos
başı itibariyle doIuluk
oranı yüzde 72 iken,
bu orqn 2005 yılının
aynı döneminde yüzde
68 düzeyinde gerçek-
leşmişti.Enerji mak-
satlı barajların 2006
yılında daha iyi
durumda olmasının
sebebi, bu barajların
ağırlıklı olarak Dicle
ve Fırat havzasında
bulunıhası ve anılan
havzaların 2005 yılına
göre daha iyi bir su
geliri olmasından kay-
naklandı.lçme suyu
barajlarında ise 2006
yılında 2005 yılının
aynı dönemine göre
yüzde 8 daha az su
depolan dığı tespit
edlldi. Ancak bu azal-

Iı

ma, Ankara'ya içme
suyu temin eden bara-
jlardaki su eksikliğin-
den kaynaklanıyor.
Yetkililer Ankara'ya
içme suyu temin eden
barajlarda yüzde 58
düzeyindeki doluluk
oranının yüzde 25'ler
seviyesine düştüğünü
belirtirken, toplam 258
milyon metreküplük
kullanılabilir su mik-
tarının yaklaşık 200
gün Ankara'nın su
ihtiyacını karşılaya-
bileceğini, yağışlar
nedeniyle önemli bir
sorun beklenmediğini
söylediler.
lstanbul ve İzmir'deki
içme suyu barajların-
da durum 2005 yılı ile
benzerlik gösterirken,
içme suyu açısından
bir sıkıntı bulunmuyor.
2006 yılı içinde ciddi
bir sıkıntı beklen-
mezken, 2007 yılı için
yeterli suyun depolan-
ması, kış mevsiminde-
ki yağışların yeterli
olmasına bağlanıyor.

ı

larda doluluk oranı zde 59'a dü
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Tüketiciler Birliği
Genel Başkan
Yardımcısı Üstün Bol,
köprü ve otoyol geçiş-
lerine yapılan zamla
ilgili 2002 yılında
açılan davanın
kazanı!dığını ancak,
11 ay süren dava
süresince ödenen
41 trilyon liranın
Hazine'ye gittiğini
belirterek, tüketici lere,
makbuz!arını sakla-
maları ve bugün
açacakları dava Kara
yolları aleyhine sonuç-
!andığında, yeniden
dava açarak faiziyle
bir|ikte paralarını
almalarını istedi.
Tüketiciler Birliği
Genel Başkan
Yardımcısı Ustün Bol,
yarın Ankara Bölge
ldare Mahkemesi'ne
köprü ve otoyol geçiş-
lerine yapılan zammın
yürütmesinin durdu-
rulması ve kararın
iptali için dava aça-
caklarını bildirdi. Aynı
konuda 8 Ekim 2002
tarihli yürütmenin dur-
durulması ve düzenle-
menin iptaline ilişkin
başka bir yargı kararı
olduğunu da belirten
Bo!, bu davanın 11 ay
sürdüğünü ve 11 ay

boyunca ins3nların
köprü ve otoyol ücret-
lerini zamlı ödedikleri-
ni kaydetti. Bol, bu 11
ayda 41 trilyon.liranın
Hazine'ye gittiğini,
çünkü yargı kararının
ardından bireylerin
geri ödeme için tek
tek dava açmadıklarını
söyledi. 2OO2 tarihli
kararın emsa! teşkil
edeceğini ve bu yüz-
den yarın açacakları
davanın sadece 6-7 ay
sürebi leceği ni bel irten
Bol, bu süre içinde
tüketicilerin köprü ve
otoyol geçişlerinde
a!dıkları makbuzları
saklamaları gerektiğini
söyledi. Emsal karar-
dan ötürü kararın
Tüketiciler Birliği
lehine verlleceğine
inandıklarını ifade
eden BoI, kararın
ardından tüketicilerin
Bayındır!ık ve İskan
Bakanlığı Karayolları

Genel Müdürlüğü
aleyhinde dava
açmaları gerektiğini
söyledi. Bol, böylece
dava süresince zam!ı
ödenen miktarın
faiziyle birllkte geri
alınabileceğini kaydet-
ti, Bol, "lnsanlar
uğraşmamak için dava
açmıyor, makbuzlarını
da saklamıyorlar.
Burada miktar önemli
değil, devletin yapmış
olduğu haksız!ığın
bedelinin iadesi önem-
li. Kamunun ceza-
landırılması önem!i.
Bu davalar binlerce,
10 binlerce kişi
tarafından açı|malı.
Makbuzları muhataza'
edecekleı Karayollan
Genel Müdürlüğü
aleyhine dava
açacaklar ve
paralarını faizleriyle
birlikte alacaklar"
açıklamasında
bulundu.
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Ankara Ticaret Odası
(ATO) Başkanı Sinan
Aygün, Türk banka
cılık sisteminin hızla
yabancıların eline
geçtiğini belirterek,
"Türk bankacı!ığı
yabancılaşıyor.
yakında bütün
bankalara'bank'
diyeceğiz" dedi
ATO Başkanı Aygün,
yaptığı yazılı açıkla-
ma ile Türkiye'deki
bankacılık sektörün-
deki yabancı serma
ye payındaki artışa
dikkat çekti. Türk
bankacılık sek-
töründe yabancı ser-
maye payının Mayıs
2006 itibariyle yüzde
32.19 olduğunu hatır-
latan Aygün, vitrinde-
ki Halkbank, Oyak
bank, Akbank, Vakıf
bank ve ziraat Banka
sı'nın da yabancı ser-
mayenin eline geçme
si halinde bu oranın
yüzde 66.19'a ulaşa-
cağını bildirdi.
Aygün, Oyakbank ve
Ziraat Bankası'nın
tamamının, naıxoanx
ve Vakıfbank'ın yüz
de 51'inin, Akbank'ın
ise yüzde 20 hisse
sinin satılacağını
kaydederek, "Halen
yüzde 32.19 oIan
bankalardaki yabancı
pay|, Halkbank ve,
Vakıfbank'ın satışı ile
4'er puan, Oyakbank
ve Akbank'ın satışı
3'er puan, Ziraat
Bankası'nın satışı ise
20 puan daha
eklenecek ve ,:,iizde

66'ya çıkacak" rjedi.
Aygün, yabanc,
sermaye paylnın
AB, ülke!erinden
Almanya'da yüzde 5,
ltatya'da yüzde 8,

ıı

Bankacılıllta hancı §Orıila ffit'0ı0
TPAo Tra

a

Y

0ku uda d flbuldu

lspanya'da yüzde 10,
Hollanda'da yüzde
11 , Danimarka'da
yüzde 17, Avusturya
ve Fransa'da yüzde
19, Yunanistan'da ise
yüzde 20 olduğunu
bildirdi. Aygün
"Avrupa ülkeleri,
bankacılığın ulusal
sermayenin elinde
kalması için uğraş
veriyor" ifadelerini
kullandı.
lMF İLE ÇALİŞSN
üuxeı-eRoerl
DURUM
Aygün, yabancı
sermaye oranının
!MF'nin kontrolünde-
ki ülkelerden Eston
va'da yüzde 100. Çek
C um h uriyeti'nde
yüzde 95, Slovak
ya'da yüzde 93,
Meksika'da yüzde 82,
Macaristan ve polon
ya'da yüzde 65,
Arjantin'de yüzde 48,
Peru'da yüzde 47,
Şili'de yüzde 42
olduğunu bildirdi.
Yabancı pay| açısın-
dan Türkiye'nin kritik
bir sürece girdiğini
ileri süren Aygün,
bankacılık sektörün
de yabancı payına bir
üst sınır getirilmesi
gerektiğini savundu.
Aygün, "Bankacılık
sektöründe yabancı
damat, hayır!ı damat

değil. Canları sıkılın-
ca evin kızını da alıp
giderler" diyerek,
tehIikeye dikkat
gekti.
lşte ATO'nun yaptığı
açıklamada yapılan
araştırmada,
hisselerinin bir kısmı
ya da tamamı
yabancılara satılan
bankalar şun!ar:
Demirbank HSBC'ye,
sitebank yunan
Novabank'a, TEB
Fransız BNP Pari
bas'a, Yapı Kredi
Bankası Unicredito-
Koç ortakIığına,
Dışbank Fortis'e,
Garanti Bankası GE
Finance'a. C Bank
lsrail Bank Hapoa
lim'e, Finansbank
Yunan NBG'ye,
Tekfenbank yunan
EFG'ye, Denizbank
Dexia Bank'a,
Şekerbank Bank
Turan'a.
ATO, Bankacı!ık
Düzenleme,ve
Denetleme kurulu
verilerini kaynak gös-
terdiği bankalardaki
yapancl sermaye
oranlarındaki dağılım
şöyle:
Abn Amro Bank 100
Adabank 0
Akbank 24.58
Alternatifbank 0.78
Anado|ubank 0

ArapTürk B. 54.2
Banca Di Roma 100
Bank Europa 100
Bank Mellat 100
Bank pozitif kredi ve
Kalkınma Bankası 0
Birleşik Fon Bank.0
Calyon Bank 100
Citibank 100
ÇaIık Yatırım 0
Denizbank 98.73
Deutsche Bank 100
Diler Yatırım 0
Finansbank 85.75
Fortis Bank 93
Gds Yatırım B. 0
Habib Bank 100
Hsbc Bank 100
İller Bankası 0
Jp Morgan Chase
Bank 100
Koçbank 49.54
Mng Bank 0
Nurol Yatırım B. 0
Oyakbank 0
Societe Generale 100
Şekerbank 50.96
T.C. Ziraat Bankası 0
T.Ekonomi B. 55.9
T.Garanti Bankası
68.93
T.Halk Bankası 0
T.lş Bankası 22.87
T.Kalkınma Bankası 0
il§ııai kaiiıttıtıa
Bankası 30.19
T.Vakıflar Bankası
22.85
Taıb yatırım
Bank 100
Takasbanx lıvıxg o
Tat Yatırım B 0
Tekfenbank 70
Teksti! Bank 13.57
Turkısh Bank 0
Türk Eximbank 0
Westlb Ag 100
Yapı Kredi B. 47.29
Albaraka Türk 77.59
Asya Katı!ım
Bankası 0
Kuveyt Türk 80.23
T.Finans Katı!ım
Bankası 0
Toplam 32.19

Kırklareli (AA)-
Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığının
(TPAO), Trakya'da
açtığı 11 kuyudan
8'inde doğalgaz
bulundu.Türkiye
petrolleri Anonim
Ortaklığı (TPAO)
Trakya Bölge
Müdürü Adnan
Eroğlu, Kırklare!i'nin
Lüleburgaz
llçesine bağlı
Celaliye köyündeki,
"Yeşilgö1-1"
kuyusunda doğa|gaz
bulunmasıyla ilgili
yaptığı açıklamada,
2006 yılı içinde
Trakya'ya 157 mi|yon
YTL yatırım yapıla-
cağını bildirdi.
Buldukları her
metreküp doğalgazın
kendiIeri için çok
önemli olduğunu
ifade eden Eroğlu,
Trakya'da doğalgaz
arama çalışmalarının
yoğun bir şekilde
sürdüğünü söyledi.
son olarak
Lüleburg az'da
"lncilibayır-1"
kuyusun da 1778

metreye ini|erek 
}

900 metrelerde,
Ce|aliye köyü
yakınlarindaki
"Yeşilgö1-1"
kuyusunda ise
1400 metreye inilerek
burada da 940
metrede doğa!gaz
bul unduğunu
belirten Eroğlu,
şunları kaydetti:
"Test ça!ışmaları
tamamlanan
İncilibayır-1
kuyusunda boru
döşeme hattı
yapımı çalışmasına
gelindi. Yeşilgö!-|
kuyusunda da
bugünden itibaren
test çalışmalarına
baş!anacak.
Keşfedilen sahaları
kış ayına kadar
devreye alacağız.
Açılan 8 kuyumuz
devreye girdiğinde
doğalgaz üretimimiz
günde 600 bin
metreküp artacaktır.
Trakya'd a Zorlu
Grubu ile de
doğalgaz arama
çalışmalarını
sürdürüyoruz."

rtez
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0kul foblsl a ılabl|ir

gereçlerine son
derece itinasız
davranır. Arkadaş
edinmez. okuldan
korkar."
okul fobisinde aile,
öğretmen ve okul
faktörüne işaret eden
Psikiyatrist Prof. Dr.
Arif Verimli, şunları
kaydetti:
"Eğer çocuğun okuIa
karşı isteksizliği ve
korkusu aile ve öğret-
men tarafından önem-
senmezse okul fobisi
kronikleşir ve yarıda
kesilen bir okul hay-
atıyla son uç lanabilir.
Bu sebeple okula git-

mek istemeyen ve
okul kelimesini
duyunca telaşla atağa
geçen çocuklarınızı
dikkate alın, öğret-
meninden ve bir
uzmandan mutlaka
yardım isteyin."

artış gözleniyor."
Bilgen, sonbahar
depresyonIarının
17-25 yaş arasında
daha sık görüldüğünü
beIirterek, "Kişi ken-
disinde depresyon
belirtileri hissediyorsa
rahatsızlıkların
kalıcı olmaması
için mutlaka uzman
yardımı almalı.
Gerekirse ilaçlı
tedavi uygulan
ma!ı"diye konuştu.
Bilgen, sonbahar
depresyonunun k
adın ve erkekte
eşit oranda
yaşandığını da
sözlerine ekledi.

ıı
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Fobinin aşılması için
veli, ögretmen ve
uzman işbirligi şart.
Psikiyatrist Prof. Dr.
Arif Veriınli, 6-11 yaş
arası çocuklarda daha
sık rastlanan okul
fobisinin gorü|me
oranının kız
öğrencilerde
yüzde 13, erkeklerde
yüzde 9 oldugunu
bildirdi.
Verimli. yaptığı
yazılı açıklamada,
okul fobisinin,
çocuğun şiddet|i
bir şekilde okula
gitmek istenıemesi
veya okulla ilgili son
derece isteksiz ve
ilgisiz görıı ıımesiyle
başlayan bir
çocukluk hastalığı
olduğunu kaydetti.
okul fobisinin, hem
psikolojik (ağlama,
sinirlilik, saldırganlık)
hem de fiziksel (baş
ağrısı, mide bu!antısı,
iştahsızlık) bir takım
sorunlarla kendisini
gösterdiğini dile
getiren Verim.li, okul
fobisinin tipik belirti-
lerini şöyle sıra|adı:

Havanın hızla
değiştiği bu
mevsimde
depresyona girme
riski artıyor.
"Romantik Mevsim"
olarak da adlandırılan
sonbaharda
depresyona girme
riskinin arttığı ve
bu mevsim
depresyonun
17 -25 yaş grubunda
daha sık görüldüğü
bildirildi.
Psikiyatr Dr. İbrahim
Bilgen, sonbahar
mevsiminde depres
yon görülme riskinin
artığını belirterek,
hastalığın en belirgin
özelliklerinin
uykusuzluk,
iştahsızlık, agresiflik,
yorgun|uk, aşırı
mutluluk ve cinsel
problemler olduğunu
söyledi.
Hava şartlarının
değişmesiy|e birlikte
insanların ruhsal
dengesinin de bozul-
duğuna dikkati çeken
Bilgen, "Sonbaharın
geImesiyle duyguları
dengeleyen melotonin
hormonunun norma-
lin üzerinde salgılan-
ması, kişinin gün
içerisinde ruh duru-
munun değişmesine
neden oluyor" dedi.
Bilgen, sonbaharda,

"Çocuk, okul
kelimesini duyunca
atağa geçer. Okulla
iIgili son derece ilgi-
siz ve isteksizdir.
Uyku düzeni bozulur.
GenelIikle aile
bireyleri dışındaki
kişilerle olan ilişki-
lerinde utangaçtır.
Başarı ve takd.ir
kaygısı taşır. Oğret-
menden ve evinin
dışındaki yapıdan
korkar. Telaş!ı, huzur-
suz ve içe dönük
yaşamayı seçerler.
Okula gitmemek için
asılsız hastalıklar
ortaya atar. Okul

kişilerin kendilerini
güçlü, güze|, özel
yeteneklere sahip
hissedebileceğini,
bu nedenle kendisine
ve çevresine zarar
verebileceğini bi!dirdi.
Bu dönemde,
kişinin her zamanki
normaI ha!inden
farklı iki kişi!iğe
büründüğünü de
belirten Bilgen,
şunları kaydetti:
"lnsanlar bu
mevsimde aşırı
neşeli olup, her
şeye gülüp, kimseyi
umursamadan
şarkılar söyleyip
oyunlar oynarken
birden, yerinde
duramayacak şeki!de
gergin, hayattan
nefret eden ruh.
durumu içerisine
girer|er. Psikolojinin
gün içerisinde bu
kadar farklılık göster-

Evllllk 0bez

arttırı 0r

Y

$onbahar hüznüne ka ınılma

mesi sonucu, diğer
dönemlerde göster-
me|ik girişimler
olurken, sonbaharda
ölümle sonuçlanan
intihar olaylarında

Zonguldak İl Saglık
Müdür Vekili Dr.
Haktan Alcan Güner,
ev!i!iğin obezite|iği
tetiklediğini be!irtti.
4-10 Eylü! 2006 tarih-
lerinin Halk Sağlığı
Haftası olarak
kutlandığını ifade
eden Dr. Haktan
Alcan Güner, bu tarih-
ler arasında çağın
hasta!ığı olan
obeziteliğin ele a!ı-
nacağını kaydetti.
Güner, "Koruyucu
sağlık hizmetleri
kapsamında, obezite
konusunda toplum
bilinci oluşturmak için
Halk Sağlığı
Haftası'nda bu konuyu
ele almak istiyoruz.
Dengesiz ve düzensiz
beslenme nedeniyle

o!uşan obezite,
kansere yol
açmaktadır.
Ancak şu da bilinmek-
tedir ki, erkeklerde
evlilik obeziteliği tetik-
lemektedir. Bu nedenle
dengeli beslenmeli ve
yürüyüş yapmalılar.
Aşırı tuz kullanımı,
mide kanserine yol
açmaktadır. Fast food
türü yiyecekleri
hayatımızdan
çıkartmalı ve ayakta
yemek yemekten
kaçınmalıyız.
Mangalda yüksek
ateşte kızartılan
etler değişime uğra-
yarak, kanserojen
madde içermektedir.
Mangal kısık ateşte
yapılma!ıdır" dedi.

rteza
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Kuru emı ler hastalıklara l 0r aİarı sa lıE l0ı
Motor bakımları
düzenli yapılmayan
otobüs, minibüs ve
otomobillerden
çıkan egzoz gazları
insan sağlığını
tehdit ediyor
Edinilen bilgiye göre,
bu araçların egzozla
rından çıkan siyah
dumanların bileşiğin
de bu!unan gazlar,
kanın oksijen taşıma
yeteneğini aza|tıyor,
doku, kemik ve
sinir sistemIerine
zarar veriyor
Çevre Mühendisleri
Odası Ankara Şubesiyönetim kurulu sek
reteri Baran Bozoğlu,
bu durumun artık
reklam filmlerine de
konu olduğunu,
ancak reklam film-
lerindeki insanların
yalnızca saçlarının
kirlendiğini ve şam-
puanla yıkandıktan
sonra bu durumdan
kurtuldukların ı söyle-
di. "Peki ya bu insan-
ların ciğerleri nasıl
temizlenecek" diyen
Bozoğlu, otobüslerin,
kamyonların insan
sağlığına zarar verdi
ğinin herkes tarafın-
dan kabul edildigini
söyledi.
Ozellikle, büyük
şehirlerd e egzoz
gazınt solumayan
kimse bu!unmadığına
dikkati çeken Bozoğ
lu, "Kent içinde toplu
taşımada kuIlanılan
otobüslerin ve

y Y

minibüslerin bu
konuda başı çektiği-
ni" ifade etti. Trafikte
dolaşan eski otobüs-
lerin, yaydığı siyah
dumahların insanIarı
çok rahatsız ettiğini
belirten Bozoğlu,
"Hala çok eski
otobüslerle insan
taşınıyor. Aslında bu
sorun bir yhndan da
toplu taşıma soru-
nu... Bu eski araçlara
yalnızca yola ç,k-
masını sağlayacak
bakım!ar yapılıyor.
Egzoz gaz. kimsenin
umurunda değil. Öyle
bir dertleri olsa zaten
çözüm bulurlardı"
diye konuştu.
Bozoğlu , egzoz
dumanın bileşiğinde
bulunan gazların
insan vücudunda
kansere yol açacak
derecede zararlar
verdiğini.kaydetti.
karbonmonoksit
gazının yüzde 80'!ere
varan oran|arda
havada ası|ı kaldığını
ifade eden yetkili!er,
kirli gazların aynı
zamanda binaların,
anıtların, heykelIerin
üzerine sindiği ve
zamanla kirlenmeye
neden o!duklarını
ifade etti.
Toplu taşımanın
ucuza mal edilmesi
nin tek amaç olma-
ması gerektiğini vur-
gulayan Bozoğlu,
toplu taşıma araç
larının periyodik

ı
e ıınızı tehdlt edl 0r

ı
Fındık, fıstık, ceviz,
badem, kabak çekir
deği gibi kabuklu
yemişlerin, başta kalp
sağlığı olmak üzere
birçok rahatsızlık için
birebir olduğu belir-
lendi. ABD'Il bilim
adamları 10 yıl
boyunca tam 86 bin
kişi üzerinde gerçek-
leştirdikleri bir araştır
ma ile kuruyemişlerin
birçok hastalığa iyi
geldiğini kanıtladı.
Beslenme ve yaşama
tarzına özen göster-
meyenlerin bile ka
buklu yemiş yiyerek
kalp hastalıklarına
yakalanma riskini
yüzde 40 oranında
düşürebaldlği tespit
edildi. Kabuklu kuru
yemişlerin faydaları
bununla da bitmiyor.
Kuruyemişlerin fay-
daları'www.sam-
su neczaciodasi.org.tr'
internet sitesinde
şöyle sıralanıyor:
Badem: Kuru ciltlerin
yağlanmasını sağlar.
Bedeni ve zihni
yorgunluğu giderir.
Baş ağrısı, karaciğer
ve böbrek ağrılarını
hafi fletir. Hamileleri n
zayıi düşmemÖsini
sağlar. Sütle birlikte
yenİrse mid'eyi
kuwetlendirir.
Kabızlığı giderir.
Nekahet devresini
kısaltır. Böbrek,
mesane ve tenasüI
yollarındaki iltihapları
giderir. Bronşit,
boğaz ağrısı, anjin,
boğaz yanması ve

akciğer hastalıkların-
da faydalıdır.
Egzama ve kaşın-
tıların verdiği rahatsı-
zlıkları azaltır. Böbrek
ve mesane taşlarının
düşürülmesine
yardım eder. Kulak
ağrılarını dindirir.
Yumurtayla karıştırı! ı p
da, basur rnemelerine
sürülecek o!ursa, ağrı
ve yanmaları ortadan
kaldırır.
Fıstık: İçeriğinde
sabit yağ, sakaroz ve
proteinli maddeler
vardır. vücudun
gelişmesini sağlar.
Bedeni ve zihni gücü
arttırır. Böbrek ve
safrakesesi ağrı Iarı nı
hafifletir. Göğsü
yumuşatır, öksürük
söktürür.
Çamfıstığı: Bronşit ve
kalp hasta!ık|arında
faydalıdır. Ruhsal
sorunlara iyi gelir.
Çam kozalaklarının
içinden çıkarılır.
kuwetli bir besindir.
lEjin.l^ O ^^-L^\rulıuğ a gvaud
kaşığından (25 gram)
tazla yeni!memelidir.
Verem ve akciğer
hasta!ıklarının çabuk
iyileşmesine
yardımcı o!ur. Ruhi
çöküntüyü giderir.
Ceviz: Zekayı
gel iştirir. Yaprak!arı

ve kabukları ile
hazırlanan ilaçlar
kanı temizler,
kansızlığı giderir.
lshal ve dizanteriyi
keser. verem ve
şeker hastalığında
hem besleyici, hem
de tedavi edicidir.
Kadınlarda görülen
beyaz akıntıyı keser.
El ve ayak donuk-
larında, deri çatlak-
larında faydalıdır.
Saç ve elleri boya-
makta da kullanılır.
Çok kuwetli bir
besin olduğundan
iazla yememek
gerekir.
Ceviz yağı, raşitizm
ve sıracada faydalıdır.
Kabızlığı giderir.,Bağırsak solucan-
larını düşürür. Derinin
yanmasını önler.
Fındık: Günde bir
avuç do!usu fındık
yiyenlerin ka!p krizine
daha az yakalandığı
araştırmalarla ortaya
konuldu. Fındık ayrı-
ca, bedeni ve zihni
yorgunluğu giderir.
vücuda kuvvet ve
enerji verir. Nekahet ,

devresinin çabuk
geçmesini sağlar.
Cildl güzelleştirir.
Hamilelere de fay-
dalıdır. Dövülmuş
yenirse öksürüğü
keser. Varise fay-
dalıdır. Fındık yağı,
böbrek ağrılarına iyi
gelir. Kum ve taşların
düşürülmesinde
yardımcı olur.
Bağırsak solucan-
larını düşürür.

bakımlarının yapıI-
ması ve ömrü dolan
araçların elden çıka
rılması gerektiğini
belirtti.
Bozoğlu, kurşunsuz
yakıt tüketiminin
özendirilmesi gerek-
tiğini ifade ederek,
egzoz dumanlarının
bileşiğinde bulunan,
toksik etkisi olan ağır
metal kurşunun
çevreye karıştığı
insan sağlığına
önemli oranlarda
zarar Verdlğinin belir,-
lendiğini ifade etti.
Bozoğlu, araçlar
çalıştığında egzozla
rından havaya, kar-
bonmonoksit, azo-
toksit hidrokarbon
gazları ile ağır metal
kurşun karıştığını
belirterek, renksiz,
kokusuz bir gaz olan
karbonmonoksitin
kapalı ortamlarda
zehirleyici,hatta
öldürücü olduğunu
söytedi.
Egzoz durnanının
biIeşiminde
bulunan azotoksitin
solunumu durumun-
da akciğer
dokusunun hasara
uğradığını ifade eden
Bozoğlu, kansorejen
hidrokarbon ile kan,
kemik ve sinir sis-
temlerine zaıar
veren ağır metal
kurşunun yol
açacağı zararların
telafisinin zor
olduğunu ifade etti. '

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenİkapı Q12| 516 12 12
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513.23 94

VAPUR - FERiBoT

ltfaiye
polis İmdat

Jandarma İmdat
Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLlK Yalova
Topçular
Eskihisar

|226| 814 10 20

|226| 363 43 19
(262| 655 60 31

oToBUS

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakam!ık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

uLAşıM
251 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

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

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

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Bö!.Şef.
Miıı. Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

5,13 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
5,t3 18 46

(

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

TAKsiLER

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

513 12 95

513 16 37

513'16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

313 23 24

51f 35 50

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122

Su İşlet. 513 45 21 -115
İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 4521 -111

Su Arıza, Yalniz 185
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DEN|Z OTOBUSU

513 14 25

AKCAN PETROL
venı_ivunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33

NOBETÇİ E CZANE
ıı

4 Eylül 2006 Pazartesi
ÇAMLICA F,CZANESİ

Semerciler Yokuşu
Tel : 513 82 59 GEMlİr

rİezı(
ABONE oLDUNuzMau?

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

ğtıi

o
ciıİLox alYA3ı GA.ZETE\I

GEtuK,lİı lLx GuİaluK GAzETEsl
GEilLiK

I GÜNLÜK sivası cızere I

YEREL SÜRELİ YAY|N
. YlL : 34 SAY| : 2536

FiyATı : 0.25 yTL. (KDv Dahıı)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

İstikia! Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel :513 96 83 Fax: 513 35 95 GEML|K

Yönetim veFasım Yeri : KÖRFEZ oFSET
Matbaaclık-Yayıncıtık-RekIam cılık Tesisi
İstikla! Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLiK

(Dini bayram Günlerive Pazar günleri yayınlanmaz)
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OzELAyıffi NT ı LKOGRETı M oKulu
"İvi bir gelecek Oykent ile boşlcır"

retim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kayıtları başladı 2006-2007 eĞlrlru ve öĞRerlr*yıı-ı ücnerı-enir,ılz
sıNıFLAR rlvır
ANA sıNlFı 3.300 YTL
1.sıNıF 4.000 YTL
2. slNlF 4.750 YTL
3. slNıF 4.750 YTL
4. sıNıF 4.750 YTL
5. sıNıF 4.750 YTL
6. sıNıF 4.750 YTL
7. sıNlF 4.750 YTL
8. sıNlF 4.750 YTL
Not : Ücretlerimize EğitimÖğretim,

Ozel ent Iık

İ, u|ar,çozer, liıara profesyonell
Süreç odaklıdır, l, r,paylaşımcıdır,

şetfaftı1Olayl
iliklere açıktır,

Sürekli laır,eder,
r...

r P rikle ve lan ıdı ların nIa ve Evrensel dir biyaklaşı ışmaçal pIa uyg çaga uydurmasınayak
Her vezaman konher dau ileozverı nlvefakardı dostIarı Ia unutmaz,çalışı as

tamd ır,lkesi hareketile Kararlı tutarlıdve ke dın rlarınkara verır ve özgüveneğitim
aıHer ve ortamdaher kend nı ve başarı servis ve kDv dahildir

OKULUMUZU|,| Hoşgörülüdü1

vııişıinoiĞ1 Yen

öĞnıııciırn;

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel : 51 3 50 84 GEMUK
www.aykentilkogretim. k l 2.tr

Peneyimli kadromuz ve
çağdaş eğitim anlayışıyla

sizlere en yakın özel okuluz

GEM Lix,iırı iı_x Gü N Lü K GAzETEsl

TARAFSİZ SİYASİ GAZETE
i nfo@g em l l k ko rtezgazetes i. com 25 Ykr

GEMLıK
ıı
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_

l(örfez OF§ET'te
BıR GuNDE

DAvEriyrıuiz HAzlR

Yüriryçş çfşit hru lıfliı, iıerl İtaliteli

Tel : 513 96 83
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank A.ralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLIK

ı

Belediye MecIisinin Eylül ayı toplantısında Meclis divan ve encümen üyelikleri iIe komisyonIar için seçim yapıldı

]l|lecllsten beledl e hizınet al aılı ıktı
Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un katılmadığı Meclis Toplantısında
sahipleritarafından satışa çıkarılan Kum deposu olarak ku]lanılan alanın
imar planında Belediye Hizmet Alanı olması kararlaştırıldı. Sayfa 3'deıffi Güne Bakı

Kadri GÜLER
kadri_gu !er@hotmail.com

Yeni hizmet alanı..
Belediye Meclisi'nin dün yapı!an toplan-

tısında imar planlarında Belediye Hizmet
AIanı adıyla bir alanın yerinin değiştirilmesi
kararı alındı.
AKP Meclis grubu, Çarşı Deresi çevresinde

yaklaşık 20 dönümlük bir alanın satıldığını
duyunca, Belediyenin bu a!anı Belediye
Hizmet Alanı olarak kamu adına kamulaştır-
masını düşünerek, plan değişik|iği önerisinl
düh meclise getirdi. Devamı sayfa S'de

-DoGA.LGAZ DoIıruşUM
-PRoJE I{oMBI
-I(or,ox rnsisAT
-pETErı çnşirınnie ooĞ e^LcıAz lçlnLzgıunınni
-MEr'ı(Ezi sisrnıu
-I{AT rı,nıoninnni
-pLAsTiıı nonu resiserı
-srııiıı rnsisnr
-Ee.nnirın oöxüştıırı

D

i'(Geınlik Sürücü }ı(ursu fi(urıılıışııeİ.Ir"

IUIASTAŞ RNPYAT9RLERİ

YETKıL| BAYısl

Ibruhim uslu
Tel ı (o.22a) sıı ıı 2t Fax 3 5ı3 tı 7t

Orhangaıi Cad. No: 4a/C
Marmarabirllla Depoları Karşısı GEMLİK
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Gürhan ÇET|NKAYA

Bir hiç uğr,una yarab
ne güneşler batıyor...

kdmbur üzerine kambur..
İçerideki sorunlar yetmiyormuş gibi..
Bir de dışarıdakilerin dertlerine

bulaşıyo ruz..
Oysa bizim içeride çözü|mesi gereken o

kadar çok işimiz var ki..
Doğal olarak içeridekiler aksıyor..
Ekonomi dert..
Asayiş dert..
Güvenlik dert..
Dış politika dert
lç politika zaten dert..
Kifayetsiz muktediı:lerin elinde

düştüğümüz durum çok vahim..
Hatta vahimden de öte..
Yuritaş kara kara düşünüyor..
Olayların içine sıkışmış durumda..
Sesİni çıkarsa hemen ağzını kapatıyor-

lar..
Yürüse bacağını kırıyorlar..
Daha iki gün önce ...
lstanbul Emniyeti'nin pek sayın başı...
30 Ağustos kutlamaları sırasında,

Lübnan'a asker gönderilmesin diyen 4
genci linç etmek isteyenleri utanmasa
alkışlayacaktı.

Eee..
O öyle deyince ne oldu..
Daha sözünün yankısı geri dönmeden

dün lstanbul'da bir Iinç giİişimi oldu ve
ceza infaz edildi..

Bu mudur asayişi sağlamak ?
Bu mudur can, mal güvenliğini koru-

mak?
İşimiz zor..
Balık baştan kokuyor..
Cerrah da doğal olarak başını izliyor..
Ya güneydoğuda olup bitenler..
Her gün bir başka ocağa ateş düşüyor.
Ulkenin dört bir yanı yangın yerine

döndü.. Güvercin genelkurmay başkanı iktidarın
dümeninde vaziyeti idare etti..

Allahtan emekli oldu da...
İçimize bir bardak su serpildi..
Bu ülke bugüne dek ne çektiyse , "ne

şiş yansın ne kebap" diyenlerden çekti.
Oysa;
Asker dediğin..
Kendisiyle yani ulusal güvenlikle ilgili

konuda. ..
Masaya yumruğu vurdu mu..
Yürekleri hoplatacak..
Askerin güvercini olmaz..
Olursa böyle olur..
Yazık deği! mi...
Bu yurdün evlatlarına..
Bu ülkenin yurttaşlarına..,
Elbette ki..
Ülkenin çıkarları için kanımızı son

da'nılasına kadar veririz..
Hiç sakınmayız, sakınmadık da..
Ama...
Kifayetsiz muktedirlerin beceriksi-

zliğinin bedelini de canımızla ödemek
istemiyo ruz..

eskl evler

Sayfı 2o
fı oulruxSl!^sı |!;t'l I

a

ra

-Tescl ııı

harabe e dönü 0r
llçemizde bulunan Rum'lardan kalma Yüksek
Anıtlar Kurulu tarafından korunmaya değer
yapıtlar olarak kabu! edilerek, 'Tescillenen' eski
Lrİer, sahipleri tarafından yüksek maliyet!er
nedeniy|e bakımlarının yaptırılamaması nedeniy
le gün geçtikçe harabeye dönüyor.
Gemlik'in en güzei eski evlerinden olan Bekçe
Ailesi'ne İtalyan Mimarı tarafından yapılan 3 katiı
özgün ahşap binada bakım masraflarının yüksek
olması konutta oturanlar. zor durumda bırakıyor.
İlçenin çeşitli maha!lelerinde bulunan eski
evlerin bir çoğu bakımsızlıktan yıkılmayı bek-
lerken, ma! sahipleri devletin bu tür evlere bakım
için destek olunmasını istiyorlar

ı
D |ı

rOhlu'ılı a 0dek ltlOrl

ı

0rlar
- Seyfettin ŞEKERSOZ

Çevre Yolunda
başlayan Büyükşehir
çalışmalarında
alınan önlemler
bazı vatandaşlar
tarafından vakit
geçirilmeden
de!inmeye başladı.
Yoldan karşıya
geçişlerde kazaların
olması nedeniyle
çit çekilmesine
rağmen tellerin
delinmesi önlemlerin
boşuna alındığını
gösteriyor.
Siyasilere 'önlem
almıyorsunuz'
diyerek tepki
gösteren çevre
sakinlerinin alınan
önlemlerin gözleri
önünde delinmesine
ise sadece bakmakla
yetiniyor!ar.
Çevre Yolu Altıntaş
camii'nin önünde
parçalanan tellerin
Trafik ekiplerinin
yeniden onarmalarına
rağmen özellikle
'Çocuklarımız trafik

kazalarına kurban
gitmesin" diyen
anneler tarafından
delinmesi isö
dü şü ndürücü.
Bir taraftan yol
kesilip önlem
a!ınması istenirken,
diğer taraftan alınan
önlemlerin parça!an-

masına goz yuman
çevre yolu sakinleri
Büyü kşeh ir'in
aldığı önlemleri
şimdilik delmelerinin
yeni kazalara
davetiye çıkarması
beklenirken; bu işleri
büyüklerin yapması
ise utandırıcı bir

durum.
Şu anda
Büyükşehir
Belediyesi
tarafından
sürdürülen
çalışmalarda yol
kenarlarına
bordür taşları
döşenlyor.

K rİeı ABONE oLDUNUZ MU?

ABONE oLUN
,-oKuYuN oKUTUN

ıı
af ıt üx

ı Guı{ıuı slvısl c^zElıEI

ELElllAN A RAN,yOR
Zeytin üretim tesislerimizde ç al ı şacak

25-35 yaşlarında
Aktif deneyimi olan

Yöneticilik vasfına sahip
Tercihen iktisat veya

İştetme mezunu
Gemlik'te ikamet eden Ehliyetli

BAY ELEMAN ARAN,YOR
(Ücret tatminkardır)

Başvuruların fotoğraflı CV ile
pashas 2İ@hotm ai l.co m ad resine

yapılması rica olunur.

Aşçl ARANryoR

F abrikamızda çalışmak üzer e

30-40 yaşlarında

Tecrübeli

Gemtik'|e ikaımeteden

BAYANAşç, ARA^J,yOR

0 535 354 19 95
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Belediye Meclisinin Eylü! ayı toplantısında Meclis divan ve encümen üyelikleri ile komisyonlar için seçim yapıIdı

§]il00l tenhgledl 0hliffiilaılı ılltı
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yetki verilmesi ile
buranın alınabilmesi için
Plan Bütçe Komis
yonunun ödenek
çıkarması önergesi
mecliste oy birliği ile
kabul edildi.
Ayrıca, İmar Komisyo
nundan gelecek görüş-
leri karara bağlamak
üzere 8 Ey!ül Cuma
günü saat 14.30 da
toplanacak olan
Belediye Meclisi'nde
yıkım kararı alınan
binalar ile GEMPORT'un
yapmakta olduğu kazı
hafriyat çalışması
hakkında meclise bilgi
verilmesi istendi.

Diş Hekimi Ozcan VURAL
ozcanvura| 1 933@notmait.com
www. m ill iyeUblog/özcan vu ral

Belediye Başkan ı Mehmet Tr,:gut'u n kaiılmadığı Mecl is Toplantısı nda
sahipleri tarafından satışa çİkarıtan Kurn deposu olarak kullanılan
alanİn imar p|anında Belediye Hizmet Alanı o|ması kararlaştırıldı.

Geçmiş, geleceği
gösterir...

Bir gün uyanırsan eğer, şöyle çevrene
bak ta kendine gel...

Sana ne oldu oğlum hey !...
Elli yıldır uyudun kaldın ...
Hurafeler arasında oyalandın..
Uyudun mu, uyutamadılar beni..
Yalnız 30 Ağustos'ta uyanık gördüm

seni..
İÖtll<lal Savaşı'nda yiğitçe dövüşen sen,

seyret.
Ne hale koydu'seni bu siyaset...

. -On yılda demir ağlarla yurdu ördün.
Fabrikalar kurdun, öğretmenlerinle yur-

dun..
Ama sen siyasetten yoruIdun...
Artık uyan, dön eski günlerine.
Bir tarih yaratan heyecanına, şevkine..
Sana yakışmıyor böyle uyumak, bak

bütün şehitler ve büyükler üzgün..
Silkin, uyan ve vatan nöbetine durdüzgün"' 

özceru vuRAL (2006)
Yukarıda okuduğunuz şiir 30 Ağustos

Zaier bayramı gününde bütün yurdu
saran heyecan ve göster'iler, haTkın t"p-
kisi üzerine yazılmıştır..

Türk milleti zor günlerin insanıdır.
Tarihten gelen, çok oIası!ıkla genlerine

!şlemiş ağırbaşlılık ve alçak gönül!ükle
bir çok reaksiyon vermesi gereken olaylar-
da sessiz kalmış, ama biliyorum ki içine
atmış, bardağın dolmasını beklemiştir.
"Uysal atın çiftesi sert olur." ata sözüne
uygun zaman zaman da gerekenlere
tokatını atmıştır.. Şimdl kl yöneticiler
sevmese de, seviyormuş gibi görünse de
(çünkü askerin bayramı) ben köken olarak
asker olan biri o|arak Zater bayramını çok
severim.. Eşimde asker kızı ( Babası Kd.
Albay ) olduğu için çocuklarımla, ailece
içimizden gelen heyecanla tam bayram
yaparz..

Yalnız; 4 senedir Genel Kurmay
başkanı olan Or. General Hilmi Ozkök'ün
veda konuşmasında ki bazı paragraflardan
hoşlanmadım, bayram sevincime gölge
düştü.. Ordudan hoşlanmayan ve hatta
daha da fazla bir iddia olarak Büyük Millet
başkanı Bülent Arınç'a teşekkür etmesi
"Zamanınız da meclisin saygın!ığı arttı"
demesini sevmedim.. Çuval olayını da hiç
sevmedim di..

Özkök Paşa, kendisine
Gumhurbaşkanlığı vaat edildiği lçin,
hükümetin icraatı karşısında sessiz kaldığı
iddiaların ı" reddetmişti r.

Sayın paşani "Ateş olmayan yerden
duman çıkmaz."

Millet de boşuna konuşmaz.
Ben isterim ki siz hak!ı çıkın..
Ya değilse eski genel Kurmay başkanı

Doğan Güreş paşanın durumuna
düşersiniz..

Size de yazık olur, bize de....

Seyfettin ŞeXenSÖZ

Gemlik Belediye
Meclisi'nin Eylül ayı
birinci top!antısında
Avcılar Ailesine ait eski
hayvan pazarı olarak
adlandırılan yerin imar
planında Belediye
Hizmet Alanına aIınması
için Belediye Başkanı'na
yetki veri!mesi
kararlaşatırıldı.
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut'un katıl-
madığı Eylül ayı ilk
toplantısını, Meclis birin-
ci Başkan Vekili AKP'Il
Refik Yılmaz yönetti.
Yasa gereği gizli oyla
1. ve 2. Meclis Başkan
veki!i seçimi i!e katip
üyeIerin seçimiyle
başlayan meclis günde-
minde, AKP'li Refik
yılmaz birinci Meclis
Başkanı seç.ilirken,
Hasan lnce lkinci Meclis
Başkan vekili seçiIdi.
Katip üyeliklere lse yine
AKP grubündan.Osman
sivas ile lnci Bülbül
seçilirken yedek
üyeliklere ise lmdat
Oztürk ile Aydın
Bayraktar seçildi.
Yine gündem mad-
desinde buIunan bir
adet Encümen üyeliği
seEiminde AKP grubu
tarafından önerilen
ımdat Öztürk bir
yıllığına Encümen

5393 sayılı kanunun
24. maddesi gereği
açık oyla yapılan lhtisas
Komisyonu üye!ik-
lerinde Plan Program ve
Bütçe Komisyonuna
AKP grubundan Murat
Yavuz, Menderes Bingül,
Ali Aykut Türe,
cemal Abaklı ile
DYP grubundan Ali Acar
seçilirken Çevre _

Sağlık ve Sosyal lşler
Komisyonuna Hasan
lnce, Alpaslan llgin,
Murat Yavuz,
Aydın Bayraktar
ile DYP orubundan
İaıt Yavuz seçi!di.
!mar Komisyonu üyelik-
lerine ise AKP'den
Cemal Aydın Aybey,
Vedat Büyü kgölcügezli,
Selim Yavuz, Aydın
Bayraktar ile DYP'den
zekai karaduman
seçilirken, Mllli Eğitim
Kültür ve Spor

Komisyonuna AKP'den
Alpaslan llgln, Feyzi
Ayyıldız, inİı gtiıuÜı,
cövdet Göral ve
DYP:den Halil
Çevik seçildiler.

YER
Dere üstünün kapatı!-
masının ardından
yerlerinden olan seyyar
ba!ıkçıların verdiği
dilekçe mecliste
görüşüldü.
kendiIerinin ailelerini
geçindirebiImeleri için
seyyar tezgahIarda balık
satmak mecburiyetinde
olduklarını belirten bir
grup seyyar balıkçı
esnafı, belediyenin
belirleyeceği pazara
yakın bir yerde yine
tezgah açmak için yer
isteminde bulundular.
Yapılan görüşmeler
sonucunda seyyar
balıkçı esnafının
isteğinin araştırı!ması
oy birliğiyle lmar ve
Çevre Komisyonuna
havale edildi.
lç|erinde askıya çıkarılan
84 hektarlık yeni imar
alanında bazı vatan-

, daşların itirazlarının da

bu!unduğu imarla
ilgili konular lmar
Komisyonuna
havale edildi.
BELEDiYE
H|ZMET ALANİ
Öte yandan ilçe içinde
geniş bir alanı bulun-
mayan Belediye'nin
ihtiyaç duyacağı be!irti
lerek sahipleri olan
Avcılar ailesine ait ve
satışa çıkarılan eski
hayvan pazarı diye
adlandırılan, bugün ise
kum deposu olarak ku!-
lanılan geniş alanın
Belediye Hizmet Alanı
olarak alınması için
Belediye Başkanına

sı.com
internette

K rİez
ABONE oLDUNULIıU?

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

1cüııı.ür Cvısl GAzErE I
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Adll tatll
Adli ve idari yargıda
36 gün süren ad|i tatil,
yarın sona eriyor.
Yeni adli yılın
başlaması
doIayısıyla Yarg ıtay'da
yarın tören
düzenlenecek.
Törende, Yargıtay
Başkanı Osman
Arslan, 2006-2007
adli yıl açılış konuş-
masını yapacak.
Türkiye Barolar
Bir!iği Başkanı
ozdemir ozok da
törende konuşacak.
Yargıtay Başkanı
Arslan ve
beraberindeki
Yargıtay üyeleri,
hakim ve savcılar,
öğleden sonra
Anıtkabir'i
ziyaret edecek.

arııl sona 0rı 0r

Anıtkabir ziyaretinin
ardından Yargıtay'da
düzenlenecek
ikinci bir törenle yıl
içinde emekli
olan Yargıtay
mensuplarına
onur belgesi ye
plaket verilecek.
Yargıtay Başkanı

Osman Arslan,
akşam da Devlet
konukevi'nde
kokteyl verecek.
Adli tatil süresince
adliyelerde nöbetçi
mahkemeler,
Yargıtay ve
Danıştay'da nöbetçi
daireler görev yaptı

0e 'te ka ak durdurulaını r
Gep telefonlarının
kayıt altına alınması
için uygulanan yön-
temler, kaçakçıları
durduramıyor.
Yasadışı yollardan
getirilen 4 bin 500
telefonu sahte bel-
gelerle kayıt altına
alan bir şebeke
ortaya çıkarıldı.
12 Temmuz 2005'den
önce kayıt dışı
olduğu belirlenen ve
tanınan sürede kayıt
altına alınmayan
telefonlar bir süre
önce kullanım dışı
bırakıldı.
Türkiye genelinde bir
milyondan fazla cep
telefonu bu şekilde
kullanımdan çıkarıldı.
Ancak bu yöntem de
sahtecileri
durduramadı.
Sahteciliği Gümrük
ve Muhaiaza
Müdürlüğü ekipleri
ortaya çıkardı.
lstanbul'da yapılan
operasyonda, sahte
gümrük belgeleri
düzenleyerek cep
telefonlarını kayıt
a|Oın^ _l^^ l.i.dıııııd dıdlı ull

şebekenin 3 üyesini
yakalandı.
Şebekenin ku!landığı

yöntem ise oldukça
ilg inç.
Garantili cep tele-
fonu aldığını sanan
bir kişi, cep telefo-
nunun kaçak
olduğunu farkettik-
ten sonra, bayiye
baş.vuruyor.
lMEl numarasını
alan bayi, şebekenin
kurduğu paravan
şirketle irtibata
geçiyor.
Gümrük muhafaza
ekipleri yöntemi
şöyle açıklıyor
"Bunlar tekrar o
numaraları a!ıp bu
sahte paravan firma'
üzerinden o numar-
alara haiz telefonlara
ithalmiş gibi evrak
tanzim edip
Telekom ünikasyon'a
müracat edip tekrar

konuşmaya açtırma
yöntemi."
Bu yolla, Gaziantep,
Şanlıurfa, Batman,
Adana ve
Adıyaman'da 4 bin
500 kaçak cep telefo-
nunun kayıt altına
alındığı be!irlendi.
Şebekenin e!indeki
500 lMEl numaiasına
da el konuldu.
Peki, cep telefonu
alırken nelere dikkat
edilme!i?
-Telekomünikasyon
sitesinden lnlel
numarasının sis-
temde o|up olmadığı
tespit edi!meli.
- Bilinen marka tele-
fon|arı, bilinen yerler-
den faturalarla a|ıp
garantl betgesini
almak gerekli

GERÇEKoTo tgsTiK
t6zoGLuilüseyin TAŞIilRAN

rıER TURLU
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Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

iı snııııK ve K|RALıKLARıııız iciıı ıizi ARAyıNız

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

Manastır Dilek Sitesi'nde Snrl1-lX @,3+1, 140 m2

Ac

120 m2 3 + 1 SATıL|K LÜX DAıRE

Balıkpazarı'nda 115 n2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Sokak l'|o:2 D:4 Sadık Fatma Ap[ 3+1.110 m2 asansörlü .kombjli satılık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

Balıkpazan Eski sahi l lılektep

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve

DoğaIgaz Poliçesi Yapılır,

§§K§R §ıGoRlA- -- iiaüidİ Özaw
Tel : 5132474 Fax: 514 10 21

Yalova'da Termal Barajı'nın
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova M8 54 m2 arsa
Termal Baralı nda 4O7.77 m2 arsa

Termal Gırışınde 433.02 m2
Termal yo| tı Gtılerce,Villalarının

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

KULLANİLMAKDERsHANE Ç
üzene 2-3 KATLı xlRıı_ıx

glxı ARANlyoR

[Jı

Mllll Piyango İdaresi,
sanal kumarla
mücade!eyi yargıya
taşıdı.
Edinilen bilgiye göre,
internet ortamında
talih oyunları oynatıl-
masının Milli Piyango
ıdaresi tarafından
Mart ayı içinde çıkarı
lan "sanal ortamda
Oynanan Talih Oyun
ları Hakkında yönet
melik" ile yasaklan-
masının ardından,
oyun siteleriyle res
mi mücadele başlatı!
dı. Talih Oyunları
Dairesi yetkilileri, ilk
incelemeleri sonu-
cunda, merkezi yurt
dışında bulunan bir
oyun sitesine ilişkin
dökümanları müfet-
tişlerin incelemesine
sundu. Piyango
müfettişleri de, hangi
ülkeden yayın yaptığı
tespit edilen site ile
iIgiIi bi!gileri Mllll
Piyango ldaresi
Hukuk Kurulu'na
iletti. Kurul da,
Türkiye'de oyun
oynattığı belirlenen
bu sitenin karartıl-

§aııal lıumarla ınücadele

ı

a

ması istemiyle
Savcılığa başvurdu.
Yargının, taIih oyunu
oynatan sanal ortam
faal iyetlerinin durdu-
rulmasına karar
vermesi halinde,
sözkonusu siteye
erişim engellenerek,
bu site karartılacak.
Bu arada Milli
Piyango İdaresi
Genet Müdürü lnya
Balak, Talih
Oyunları Daire
Ba şkan lığ ını n
Türkiye'de sanal
ortamda oyun
oynatan. 30 yeni
site için de bir
çalışma yaptığını
bildirerek, sanal

ortamda oynatı!an
oyunlarla mücade-
lenin yeni dönemde
giderek yaygınla§a-
cağını bildirdi.
Öte yandan
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
Mehmet Ali
Şahin de, geçtiğimiz
günlerde 81
ilin valiliklerine
gönderdiği bir yaz.
ile sanal ortamda
müşterek bahis
oynayan, oynatan,
bunlara ait biletleri
satan, reklam yapan
gerçek ve tüzel
kişiler için gerekli
işlemlerin yapıl-
masını istedi.
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Özdilek A.Ş. taraf ın-
dan ilçemizde yapımı
başllayan alışveriş
merkezi inşaatı
büyük bir hızla
devam ediyor.
Yalova yolunda
eski Rıfat Minare
Çiftliği'nde 7 bin
metrekare kapalı
alaııa inşaa edilen
alış,veriş merkezinin
tenıe| ve temel üstü
yapımı sürdürülüyor.
Birinci bölümün
zernin temeli tamam-
lanarak, temeI üstü
inşatına başlanırken.
Geımlik'e doğru olan
ikinci bölümün zemin
teıneIi ça!ışma!arına
devam ediliyor.
Aralık ayında tamam-
laııması planlanan
O:ıdilek A!ışveriş
Mıırkezi'nde Bursa,
İzınit, İzmir ve A.fyon
O;zdilek Alışveriş
M erkezlerinde
olduğu gibi market,
giyim, beyaz eşya,
elektronik eşya,
re,staurant, çocuk
gılUh salonları,
dinlenme grupları
yıır alacak.

K rİez
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Güne Bakış
Kadri GÜı_en
kadri_guler@hotmail.com

Yeni Hizmet Alanı
Dün yapılan BeIediye Meclis toplantısında

Belediye Başkanı Mehmet Turgut yoktu.
Başkanın bu konudaki tavrı ve kararı öğre-

nilemedi.
Kararın uygulayıcısı durumunda olan

Belediye Başkanının olmadığı bir toplantıda
a!ınan karar ne kadar gerçekçi olur bilinmez.

AKP Meclis grubu çoğunlukta otan bir grup.
DYP'nin 5, MHP'nin ise Mecliste bir üyesi

Var.
Geriye kalan 19 üye AKP'll..
Böyle bir kararın alınması bence olumlu

o!du.
Çünkü büyük hisse ma! sahipleri olan

Avcılar Ailesi arsalarını satışa çıkarmış.
Gemlik içinde böylesine büyük bir arazi bul-

mak çok zor.
yok denecek kadar zor.
Bu alan kamulaştırıldığı takdirde, Belediye

hizmet yapacağı birçok alanda burada istediği-
ni yapabi!ir.

Bugün kullanıldığı gibi, gelecek yıllarda da
kullanım için yer kalabilir.

Meclisin dün attığı adım olumlu.
Balık satıcılarının ycr isteme konusu da

dikkate alınması gerekli bir konu.
Gemlik deniz kenarında bulunan bir kent

olmasına karşın, doğru dürüst balık lokantatarı
yo\.

lçkili lokantaları bunun dışında tutuyorum.
Seyyar balıkçılar, seyyarlığı bırakıp bir yere

kapı attılar. Vatandaş buradan ucuz balık temin
ediyorlar.

Ama. bu görüntü AB normlarına uygun
deği|. lster istemez balık satıcıları dere
kenarından kaldırılacak.

Onun için çözüm arıyorlar. Bu nedenle de
Belediyeden yer istiyorlar.

Açıkta balık satışına Belediyenin izin vere-
ceğini sanmıyorum.

Bence çözüm, değişik yerlerde veya toplu
bır yercıe i<apalı mekaniarda, balığı bozmacian
hijyenik bir ortamda yerlerin belirlenmesidir.

§.
ts,:- }

L.ıİ§-r

İlı

'li=.' ı i.§: ı
ıi, r

trrİ

ı

lklncl el otoınob ıı

yeni otomobil kredi
faiz oranlarının
yükselmesi ve yaz'ayları nedeniyIe
2. e| otonİobillere
yöneliş, özellik!e
fiyatları 8-15 bin
YTL arasında olan
otomobillerin t
satışını artırdı.
yeni otomobil kredi
faiz oranlarının yük-
selmesi ve yaz ayları
nedeniyle 2. el oto-
mobillere yönelişin,
özellikIe fiyatları 8-1 5
bin YTL arasında
olan otomobillerin
satışını artırdığını
söyleyen yetkililer,
piyasada özellikle
bazı tutulan model-
lerin bulunmasının
zorlaştığını ifade etti-
En çok satışı
gerçekleşen 2.
eI otomobillerin
markalarının

0r
Volkswa9eil, Rena
ult, Toyota ve Tofaş
olduğunu ifade
edi!en açıklamada.
"Bu markaların çok
tutulan modellerden
almak isteyenler,
satılık araç bulmakta
zorlanıyor. Ancak
bunun yanında fiyatı
çok uygun seviye
lerde olduğu halde
beklenen talebi
görmeyen marka ve
modeller yok deği!.
Fiyatlarda çok aşırı
yükselme ya da
düşüş gözlenmiyor
ancak, geçtiğimiz
dönemlere göre
satış miktarında
?.rtış gözlüyoruz.
Ozellikle yakıt
tasarrufu sağlayan,
orta sınıf olarak
nitelendirdiğ im iz
araçIar daha iazla
ilgi görüyor." denildi.

asası canlanı

Siz de geleceğimize bugünden el koyun
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KoYuN
vea, Telsim ve Turkcell hattınızdan 3464'e mesaİ atın.

TtA &

W www.tema.oıg.tr
WUWU.elkoyun.Gom
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7-11 Eylül tarihleri
arasında Bursa'da
yapılacak 22.
UlusIararası Dağ Kros
Dünya Şampiyonası
için geri sayım başladı.
Şampiyona programı
nedeniyle Bursa
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet Şahin,
Atletizm Federasyonu
Başkanı Mehmet Terzi,
Gençlik Spor !l Müdürü
Omer Gümüş ve
Büyükşehir Belediyesi
Genel sekreter yardım
cısı ve Belediyespor
Kulübü Başkanı
Muammer Subaşı
Kervansaray termal
Ote!'de bir basın
açıklaması yaptı.
"Bursa. çeşitli
uluslararası etkinlilere
şahit olmaya artarak
devam edivor"
"22. Uluslararası
Dağ Kros Dünya
Şampiyonası"nın
Bursa'yı Dünya'ya
tanıtmak açısından
önemli bir fırsat oldu
ğunu söyleyen Bursa
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet Şahin,
"Bu fırsatı çok iyi
değerlendireceğiz ve
Dünya Eylül ayında
Bursa'yı konuşacak"

dedi. Bursa'nın mevcut
yapısının her konuda
büyük organizasyon-
lara imza atacak potan
siyele sahip olduğunu
belirten Şahin, "Bu
şampiyonanın Bursa
da düzenlenmiş olma
sından ve Büyükşehir
Belediyemizin deste
ğiyle yapılmasından
mutluIuk duyuyorum.
Çünkü şampiyona,
'Bursa'nın uluslararası
alanda marka kent'
oIması hedefiyle
örtüşüyor. Bursa, son
dönemde çeşitli ulus-
lararası etkinlilere
şahit olmaya devam
ediyor" dedi.
"Şampiyona
Bursa'ya bir hareket
ve can!ı!ık qetirecek"
Dağ Krosu Şampiyo
nası'nın, Türkiye'de
atletizm dalında

veteranlar da
yarışacak
Ayrıca şampiyona kap-
samında 25 yabancı
veteranın katılacağı bir
de açık yarışmanın
düzenleneceğini ifade
eden Başkan Hikmet
Şahin, "Bu şampiyona
Bursa lçin son olmaya-
cak ve bu tür organi
zasyonlar daha da kat-
lanarak devam edecek.
Bizler Bursa'ya hak
ettiği hizmeti vermeye
çalışıyoruz. Tüm
Bursalıları Şampiyo
nayı izlemeye davet
ediyorum" dedi.
Terzi: "Şampiyonaya
sahip çıkan Başkan
Hikmet Şahin'e
teşekkür ederim"
Atletizm Federasyonu
Başkanı Mehmet Terzi
ise, Türkiye'nin bir ilki
daha gerçekleştirdi gi ni

I

belirterek, "Uluslara
rası alanda gerçek-
leştirllen böylesine dev
bir organizasyona ev
sahipliği yapan Bursa
Büyükşehir Belediye
si'ne ve şampiyonaya
yakından ilgilenen ve
organizasyona sahip
çıkan Bursa Büyükşe
hir Belediye Başkanı
Hikmet Şahin'e teşek
kür ediyorum. Geçen
yı! Yeni Zelanda da
gerçekleşti rilen şampi
yonada mil!i takımdaki
gençlerimiz ferdI ve
takım ha!inde dünya
şampiyonu oldular. Bu
yıl da bu başarıyı
efsanevi Olumpus
dağında tekrarlamak
istiyoruz. Yabancı
dostlarımız 7 bin yıllık
Bursa kentini tarihi ve
modern görüntüsüyIe
de yakından tanıma ve
görme imkanı bulacak.
Atletizm Federasyonu
olarak iki yılda dört
kez Avrupa Şampiyo
nası, iki kez Balkan
Şampiyonası organize
ettik. Şimdi de bir
dünya şampiyonasına
ev sahipliği yapmamız
gurur ve mutluIuk
verici" dlye konuştu.
Şampiyona

Teferrüç'ten
başlayacak
Büyükşehir Belediyesi
Genel sekreter
yardımcısı ve
BeledIyespor Kulübü
Başkanı Muammer
Subaşı ise, hazır!ıkları-
na bir buçuk yıl
öncesinden başladık-
ları Şampiyona'nın
Teferrüç alanından

başlayacağını ve
Teferrüç'ün ke!ime
anlamının da iç
huzur, başlangıç
anlamına geldiğini
belirterek,
u!uslararası
Dağ Kros Dünya
Şampiyonası'nın
Bursa'ya ve Türkiye'ye
hayırlı olmasını
diledi.

Y
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Renkli, siyah beyaz her tür!ü baskı işleri
Fatura & irsaIiye & Eı lIanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & ClIt & Kitap & Dergl & Katalog basımı

l(örf,e- Ofset
MATBAACİLİK . YAYİNCİLİK .,REKLAMCİLİK

İstikla! Cad,BoraSok,AkbankAralığı İ.lo:3IBGE|ııILİl(Tel :(0,224) 5139683 Fax:(0,224) 5133595

1 GüNDE iruısAKive BAsıLıR
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Anayasaya göre
TBMM üye tam-
sayısının en az üçte
birine karşılık gelen
184 milletvekilinin' katılımıyla konunun
tartışılacağı TBMM
Genel Kurulu'nda,
tezkerenin kabulü
için 'karar yeter
sayısı' olan en az 138
kişinin oy kullanması
gerekiyor. Bu durum-
da en az 138 mil-
letvekilinin katılması
gereken oylamada
70 'kabu!' oyu
yeterli görülecek.
14. tezkere için
saatler kala iktidar
ve TBMM'd.eki
muhalefet paıtileri
çalışmalarına hız
verdi. Genel Kurul,
TBMM Başkanı
Bülent Arınç'ın
Cumartesi günkü
çağrısı üzeriıre
'Lübnan'a Türk askeri
gönderilmesine
ilişkin Başbakanlık
tezkeresi'ni'
görüşmek üzere bir
maddelik gündemle
bugün saat 15.00'de
toplanacak.
Anayasa'da asker
gönderme veya
asker bulundurma
izinlerine ilişkin
oylamalarda herhan-
gi bir özel şart
bulunmuyor.
Dolayısıy!a tez
kerenin görüşüleceği

birleşimde 'toplantı
yeter sayısı'olan
184 mi!letvekiliyle
Genel Kurul açılabile-
cek, Anayasaya
göre TBMM .uye
tamsayısının en az
üçte birine karşı!ık
gelen 184 milletve
ki!inin katılımıyla
konuyu tartışacak
olan Genel Kuru!'da,
tezkerenin kabulü
için 'karar yeter
sayısı'olan 138
kişinin oy kullanması
gerekiyor. Bu
durumda en az
138 milletvekilinin
katıIdığı oyIama
sonucunda'evet'
oylarının sayısının,
'ret've 'çekirnser'
oylarından bir iazla
olması yeterlı olaca]<.
Halen 4 sandalyenin
boş olduğu
TBMM'de toplam
546 mi!letvekili
bu!unuyor. AK
Parti'nin 355 sandal
yesi olduğu göz
önüne alındığında,

bağımsızlar da dahil
olmak üzere muhale-
fet bloğuna 191 mil-
letvekili kalıyor.
Bu durumda tezkere
oylamasına, en '
fazla 546 milletvekili
katılabilecek.
TBMM Başkanı
Bülent Arınç tezkere
kararının görüşüle-
ceği birleşimi yönet-
tiğinde ise salonda
oylamaya katılabile-
cek maksimum vekil
sayısı 545'e düşecek.
En iyi veya kötü ihtl-
mal düşünüldüğünde
545 milletvekilinin
katılması halinde
kabul oylarının 273'ü
bulması gerekecek.
Bu durumda, TBMM
Başkanı Arınç dışın-
da 354 mil|etvekili
bulunan AK Parti,
tezkereyi kabul ettire-
bilmek için en tazla
81 fire verebilecek.
Aksi takdirde tezkeı,e
1 Mart tezkeresinde
olduğu gibi red-
dedilmiş olacak.

Ote yandan, trafik
kazası geçirdiği için
tedavisi süren Genel
Başkan Yardımcısı
Amasya Milletvekili
Aklf Gülle dışında
Ak parti tezkere
oylamasına tam
kadro katılacak
Öte yandan, 1 Mart
Tezkeresi lçin yapılan
oylamad a 264 kabul
oyuna karşın 250 ret
ve 19 çekimser oy
ku|!anılmıştı. Kabul
oyları ret'ten fazla
olsa da toplantıya
533 milletveki!i
katılmış olduğu için
bu oylamada salt
çoğunluğu oluşturan
267'ye ulaşıla-
madığından tezkere
reddedilmişti. Bu
aşamada çelişkiye de
düşülmüş, oylama
sonucu önce tezk-
erenin'kabul edildiği'
yönünde iIan edilmiş,
CHP'nin itirazı üzer-
ine oylamaya katılan-
ların sa!t çoğunluğu
hesabı yapılarak
tezkerenin red-
dedildiği şeklinde
"duzettme yapılmıştı.
TBMM'deki son
sandatye dağılımı
ise şöyle:
AKP: 355,
CHP: 154,
ANAVATAN: 21,
DYP: 4, SHP: 2,
HYP: 1, Bağımsızlar:
9, Boş: 4

te
Tepkiler, "TSK
Maceralara
sürüklenmesin"
noktasında
yoğunlaşıyor.
Muhalefet partileri,
Lübnan'a asker
gönderilmemesi
için ısrar ediyor.
Çeşitli sendika ve
sivil toplum örgütleri
de, tezkereye
karşı çıkıyor.
CHP: Hizbullah'ı
ortadan kaldırmak
İçin Düzenleniyor
CHP MecIis Grup
Başkanvekili Ali
Topuz, Başbakan
Erdoğan'ın aşker

, gönderılıııesine
ilişkin sözlerini
eleştirdi.
Topuz, "Başbakan
diyor ki; ben iste-
diğim zaman askeri
çekerim diyor.
O da bir hayaldir.
Çünkü bu hareket
Hizbullah'ı ortadan
ka|dırmak için
düzenlenen bir
harekettir. Bunu
yapmak için
görevlendirilen
komutanın gorevı de
bunu sağlamaktır.
Bu sağlanacağı
zaman eğer Türk
askerini orada kul-
lanmayacağım, öbür
askeri de burada
kullanmayacağım
diye bir plan yap-
maya kalkarsa her-
hangi bir etkinlik
sağlamak imkanı
olmaz" dedi.
Anavatan partisi
Genel Başkan
Yardımcısı Serpil
Yıldız ise, AK Parti
hükümetinin,

Türk silahlı
Kuvvetleri'ni,
Hizbullah ve İsrail
ordusu ile karşı
karşıya kalacağı
maceralara sürükle-
memesini istedi.
sendikalar ve
Sivil Toplum
Kuruşları da Tepkili
Ankara'da toplanan
DISK, KESK ve bazı
sivil toplum örgüt-
lerinin temsilcileri,
lrak tezkeresinde
olduğu gibi
Lübnan'a asker
gönderme
kararının da red-
dedilmesini istedi.
Göstericiler, tezkere
karşıtı bildiri dağıttı.
Çok sayıda sivil
toplum kuruluşunun
oluşturduğu Türk
Dayanışma Konseyi
üyeleri de asker
göndermeye
karşı çıktı.
lstanbul, lzmir ve
Mersin'de de
protestolar vardı
Mec!is'te oylanacak
tezkere lstanbul'da
da protesto edildi.
ışçl partısl ve ınsan
Hakları Derneği
üyeleri de, Türk
askerinin Lübnan'a
gitmesine karşı çıktı.
lzmir'de de,
18 Baro başkanı
adına yapılan
açıklamada,
asker gönderme
kararının, hukuka
ve ahlaka aykırı
olduği.ı öne sürüldü.
Tezkere, bir grup
kadın tarafından
Meclis önünde ve
Mersin'de de
protesto edi!di.

ı

yalova'dakl rü vet skandalı b 0r
Yalova'da, rüşvet
karşılığı yabancı
uyruklu hayat kadın-
larına sahte pasaport
tanzim edip evli!ik
işlemlerini yaptıkları
iddia edilen ara|arında
Emniyet Müdürlüğü
Pasaport ve Yaban
cılar Şube Müdürü ve
Merkez llçe Nüfus
Müdürü'nün de bulun-
duğu 9 kişi hakkında-
ki soruşturma derin-
leştiriliyor
Polis, çete üyelerinin
sahte mahkeme karar-
larıyla evtenme ve
boşanma işlem-
lerinden sahte evlilik
cüzdanı tanzimine
kadar çeşitli işlemleı,i
rüşvet karşılığı yap-
tığını ortaya çıkardı.
Rüşvet almak ve
rüşvete aracflık yap-
mak, sahte belgelerle
para karşılığında
evrak imzalamak
suçundan tutuklu
bulunan 27 yıl|ık

devlet memuru
H.G.'nin Yalova
Emniyet Müdürlü
ğü'ne tayin olmadan
önce Bursa lnegö!'de
de hakkında sarkın-
tılık, rüşvet alma lddl-
alarıyla soruşturma
açı|dığı öğrenildi.
H.Y., cezaevindeyken
mesleğinden istifa
edip emekIiye ayrıldı.
Bu olayla ilgili halen
tutuklu bulunan
Yalova Merkez İlçe
Nüfus Müdürü, blr
dönem Atatürkçü
Düşünce Derneği ve

yalova Erzincanlılar
Derneği başkanlığı
görevlerini de yürüten
Z.Z.D.'nin ise, 6 yıldır
birlikte yaşadığı bir
sevgilisinin olduğu
ortaya çıktı. Ya|ova
polisi, söz konusu
sevgili ile Z.Z.D.'nin
eşinin bilgisine de
başvurdu. Polis,
Z.Z.D.'nin üzerine
kayıttı ev ve otomobil
oIduğunu ortaya ',
çıkartırk en, Z.Z.D.'n in
bir yakının üzerinde
150 mi|yar lira para
olma şüphesi üzerine,

ıı ıı

u u
Z.Z.D. ve H.G'nin
birinci derecedeki
yakınlarının
menkuI ve gayri-
menku llerini
araştırmaya başladı.
Yalova'nın merkeze
bağ!ı Kadıköy
Beldesi Merkez
Maha!lesi Muhtarı
M.O.ile Samanlı
Köyü Muhtarı
Ç.P.'nin adeta
noter gibi
çalışıp sahte
evraklara imza attık-
!arı ortaya çıktı.
Halen söz konusu
olayla ilgili 5 kişi
aranırken, iki mahalle
muhtarıyla ilgili de
soruşturma
başlatıldığı öğrenildi.
El konulan sahte
be!gelerde, iki
maha!le muhtarıyla
birl i kte Teki rdağ'daki
bir muhtarın da
yüzlerce sahte
evraka imza attığı
tespit edi!di.

Petrol akı
BOTAŞ yetkilileri,
Irak tarafının 1 Ey!ül
2006 Cuma günü
hatta eIektrik arızası
meydana geldiği için
akışın duracağını
bildirdiklerini, bu
yüzden C umartesi
sabahından bu yana
hattan petrol pom-
palanamadığını kay-
detti ler. lrak PetroI
Bakanlığı kaynakları,
kerkü k-yum urtalık
hattındaki petrol
akışının, Türk yetk-
i!ilerin Ceyhan termi-
naIinin dolu
olduğunu lrak tarafı-
na i|etmesi üzerine 3
Eylül 2006 Pazar
günü durduğunu
belirttiler.

ı keslldl
Taşımacılık kay-
nakları ise Ceyhan
daki depoların tama
mının dolu olmadığı
nı öne sürdüler.
Kerküklü polis yetk-
ilileri de, söz konusu
boru hattına hafta
sonu herhangi
bir sa|dırı meydaqa
gelmediğini kaydet-
ti!er. Kerkük-
yumurta!ık boru
hattı, sürekli tekrar-
lanan sabotajlar
yüzünden, ABD
önderliğindeki ulus-
lararası gücün lrak'ı
işgal ettiği 2003
yılından bu yana
geçen zamanda
çoğunlukla atı!
kalmıştı.
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Mllli Eğitim Bakanlığı
(MEB) yatılı
pansiyonların
yöredeki tüm orta
öğretim kurumlarının
ortak kullanımına
açılmasına ilişkin
yönetmeliğin doğru
ve hızlı bir şekilde
uygulanmasını istedi.
Bakanlı Müsteşar
vekili cevdet
Cengiz imzasıyla
yayınlanan genelgede,
Yatıtı llköğretim
Bölge Okulları
§leO) ve Pansiyontu
hköğretim
okullarından
(PİO) mezun olan
öğrencilerin, orta
öğrenimlerini yatı!ı
olarak sürdürmeleri
için gerekli iş ve işlem
basamak|arının daha
önce duyurulduğu
anımsatıldı.
Öğrenci!erin,
yerleştirildikleri
pansiyonların bağlı
bu!unduğu okula
kayıt yaptırabi lecekleri
gibi sadece
pansiyonu kuIlanıp
başka bir okula
da kayıt yaptırabile-
cekleri hatırlatılan

genelgede, bu
uygulamayla
2 bin 550 öğrencinin
daha yatı!ılık
imkanına kavuşturul-
duğu belirtildi.
Son günlerde
yayınlanan haberler
sonucu, bir pansiyona
kaydolan öğrencinin
o okulda eğitim-öğre-
tim görmek vefueya o
oku!un pansiyonunda
kalmak zorunda
olduğu gibi gerçek
olmayan bir anlayışın
oluştÜğu ifade edilen
genelgede, "llgill aday,
o okulda öğrenim
görmek zorunda
olmadığı gibi o
okuIun pansiyonunda
da kalma zorunluluğu
yoktur" deni!di.
Bu arada MEB Basın
ve Halkla lllşkiler

Müşavirliği'nden
yapılan yazılı
açıklamada, bir
gazetede konuyla
ilgili yayınlanan
haber hatırlatılarak,
herhangi bir okul
müdürlüğünün
öğrenci ve
velisinin isteği
dışında ya da
yönlendirmesiy|e
tercih yapı|ması
durumunda, şikayette
bu|unulması hallnde
ilgililer hakkında
soruşturma açılacağı
ve gerekenin
yapılacağı kaydedildl.
Açıklamada,
kurallara aykırı tercih
yapı|ması durumunda
sorum!unun okul
müdürü ve öğrencinin
kendisi olduğu da
ifade edildi.

ılfi,.E. r}.

Bedaııa kitaba ücretslz cllt ka
Y

Mllll Eğltim Bakanı
Hüseyin Çelik, ilköğre-
tim ve ortaöğretim
okullarına ücretsiz
dağıtacakları ders
kitapları için cilt
kapağı da verecekleri-
ni, bu kapakların
üzerinde resimler,
karikatürler, espriler
ve ünlülere ait sözler
bulunacağını kaydetti.
Çelik, bunun, şiddete
vg kötü alışkanlıklara
karşı özellikle başvur-
dukları tedbirlerden
biri o!duğunu söyledi.
Çe!ik, yeni eğitim-
öğretim yılına hazır!ık
çalışmalarını değer-
lendirmek amacıyla
kızılcahamam'da
düzenlenen i| milli
eğitim müdürleri
top|antısına katıldı.
Toplantıda, Çelik ile
Satranç Federasyonu
Başkanı A|i Nihat
Yazıcı, Satranç Fede
rasyonu tarafından bir
ilköğretim oku!u yap-
tırılması ve 1000 okula
satranç takımı bağış
lanması amacıy!a
hazırlanan protokole
imza attı. Toplantının
açılışında konuşan
Çelik, okulla rın 18
Eylül Pazartesi günü
açılacağına işaret
ederek, ilköğretim ve
ortaöğretim öğrenci-

lerine yaklaşık 150
milyon adet ders kita
bının ücretsiz dağıtıla-
cağını ifade etti. Ucret-
siz verilecek ders kita-
plarının 60 bin nok-
taya dağıtımının yapı
lacağını, çalışmaların
sürdüğünü belirten
Çelik, ders kitaplarının
yanı sıra bu kitapIar
için ücretsiz cilt kapak
ları da verileceğini
kaydetti. Ci!t kapakları
için UNICEF ile iş bir-
liği yaptıklarını ifade
eden Çelik, şöyIe
konuştu: "Bunlar
üzerinde özel!ikle
sevgiyi, saygıyı esas
a!an, eğitimle ilgili hoş
esprilerin, ünlülere ait
sözlerin, resimlerin ve
karikatürlerin buIun-
duğu çok güze! cilt
kapakları. Türkiye'nin
en meşhur karikatürist
lerinden birinden rica
ettim, harika karikatür-
ler çizdi. Eli sopalı
öğretmeni, arkadaşına

a

kaba davranan bir
öğrenciyi hicveden
karikatürler... Mizahın
iki çizgiyle anlattığı
şeyi bazen bir kitapla
anlatamazsınız. Bütün
çocuklarımız önlerine
kitaplarını koyduğu
zaman bununla karşı
laşacak. Bu, şiddete
ve kötü alışkanlıklara
karşı öze!likle başvur-
duğumuz tedbirlerden
sadece bir tanesidir."
2005-2006 eğitim-
öğretim yı!ında
okullarda şiddetin sık
sık gündeme geldi
ğini anımsatan Çelik,
bu konud a yaz ayların
da "humma!ı bir çalış-
ma" yürüttüklerini
kaydetti. Çelik, bu .

konuda neler yapıl-
ması ve kimlerle hangi
düzeyde işbir!iği
gerçekleştirileceği
konusunda yol hari-
tası olabilecek bir
çaIışma ortaya
çıkarıldığını belirtti.
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ELEfvlAN ARANIYOR

Tecrübeli Teknilr seıvis
Elemanı aranıyor

NOWOX Bilgisayar
Tel : (0.224) 51 2 25 63

SATILIKVILLA
Cu mhu W et trti aha llesi' n de

sahibinden satılık

Lüks TripleksVitta

GSM : (0,535,1 886 47 74
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aĞusroS ayında 2.66
YTL'lik statik !P bede
!ini faturalara 9.87
YTL olarak yansıtan
Türk Telekom, 2 mil-
yon ADSL abone sinin
10 milyon 815 bin
YTL'llk fatura şoku
yaşamasına yol açtı.
Faturalara tazla yan-
sıtılan bu bedellerin
iadesi için abonelerin
tek tek dilekçeyle
başvurmas| gerekiyor.
OZELLEŞT|RME çalış-
malarının tamamlan-
rnasının ardından
yeni fiyat tarifeleri ve
cazip kampanyalarIa
ADSL'de 2 milyon
aboneye ulaşan Türk
Telekom, ağustos
ayında 2.66 YTL'Iik
statik lP bedeliı,i, fatu-
ralara 9.87 YTL olarak
yansıttı. Bu da, statik
lP kulIanıcılarının 10
milyon 815 bin YTL'llk
fatura şoku yaşaması-
na yol açtı. Türk
Telekom, statik lP
bede!inin faturalara
iazla yansıtıldığını
kabu! ediyoı.. Ancak,
fazladan tahsil edilen

bu bedellerin aynı ay
iadesi için abonelerin
tek tek dilekçeyle
müdürlüklere başvur-
masını istiyor.
Aboneler, başvurma
dığı taktirde, 10 mil
yon 815 bin YTL'lik bu
İarKln, bır sonraKı ay
faturalardan otomatik
olarak düşeeği belir-
tiliyor. Arkadaşımız
Ayşegül Akyar!ı
Güven'in yaptığı
araştırmaya göre,
Telekom, müdürlük-
lere başvurulmadığı
taktirde statik !p farkı
nın ADSL bedelinden
düşülerek yatırı!ması-
na izin vermiyor.
Çıkarılan yanlış fatu-
ralarda yazan bedel-
lerin tamamının yatırıl
masını talep ediyor.
3 MıLYoN
ABONE HEDEFİ
İlk lnternet bağlan-
tısının 12 Nisan
1993'te gerçekleştiği
Türkiye'de, 13'ncü
yılın sonunda 3 mil
yon ADSL abone
sayısına ulaşmayı
hedefleyen Telekom,

son olarak ADSL'de
gizti zam tartışmala
rıyla gündeme gelmiş
ti. Telekom, bu kez de
ADSL abonelerini, sta-
tlk lp bedellerinin fa
turalandırmasında
yapılan hatayla üzdü.
Yapılan hesap
hatasının sonucunda,
abonelerden 10 mil
yon 815 bin YTL fazla
para tahsil eden Türk
Telekom, bil gisayarın ı

seryer olarak kul-
|anan, uydu alıcısını
modeme bağlayan,
farklı bir bilgisa-
yardan kendi bilgisa-
yarına bağlanabilmek
isteyen abonelerine
statik lp hizmeti
veriyor. Bu yolla,
abonelerin modem-
lerini resetleseler dahi
lp numarasından
oluşan kimIikler
değişmiyor. Böy!ece,
yeniden ayar yapma
sorunu da kalmıyor.
DiLEKçEYLE
BAŞVURULACAK
Geçtiğimiz ay
gerçekleştirilen
kampanyanın ardın-

dan faturalandırmada
bir hata yapıldığını
söyle yen Türk
Te!ekom yetkilileri,
"ADSL Statik IP kul-
lanım bedeli hala aylık
2.66 YTL. Bu hatadan
doIa yı tazla ödeme
yapan ku!!ancılarımıza
ara daki fark iade
edilecek. Ancak,
bunun bu av qerçek-
!eşebilmesi için
abonelerin il ve ilçe
Telekom müdürlük!er-
ine faturaları ve
dilekçeyle bavurma
ları gerekiyor. Müdür
lüklere gidi!memesi
durumunda da bu
tutar bir sonraki
ayın faturalarına
kredi olarak
yansıtılacak"
dedi!er. Türkiye'de,
2004
yı.! sonu itibariy le
sadece 450 bin
ADSL abone
sayısı, hızlı bir
gelişim göstererek
2005 yılı sonunda
1.5 milyona çıktı. 5
Haziran'da da
2 milyonuncu
abone ye ulaşan
Türk Telekom, yı|
sonunda 3 milyon
abone hedefliyor,

rtez

426 bin emekll TUFE iarkı alamadı
Türkiye lşçi
Emeklileri
Derneği'nin (TİED)
araştırmasına göre,
2000 yılı Ocak 3yın-
dan bu yana TUFE
farkını a!amadan
hayatını kaybeden
hak sahibi
sayısı 426 bini aştı.
ssk verileri esas
alınarak yapılan
araştırmaya göre,
dava açarak
hak talep eden
emeklilerin bu
paralarını aldıkları
belirtilen araştırma-
da, dava açmadan
yetkililerin soruna
çözüm bulmasını
bekleyen 3 milyon
148 bin 826 emekli
nin, yaklaşık yüzde
13,5'ine karşılık gelen

426 bin 569 kişinin
haklarını alamadan
öldük!eri kaydediIdi.
Araştırmada, SSK
bünyesinde 1999 yılı
sonu itibariyle
sistemden aylık
alan kişi sayısının 3
milyon 148 bin 826
olduğu, bu kişilerin 1

Ocak 2000 tarihli
zammın, aylık almak-
ta oldukları tarihler
itibariyle uygulan-
ması nedeniyle TÜFE
farkı alacaklarının
doğduğu savunuldu.
T|ED Gene! Başkan
yardımcısı Gazi
Aykırı yaptığı açıkla-

mada, emeklilerin
üzerine düşeni
yaptığını ama
bek!ediği sonuca
ulaşamadığını.
söyleyerek, TUFE
farkı alacaklarının
derhal ve defaten
hak sahiplerine
ödenmesini talep etti.

Enflas 0nda

A
Y

Türkiye İstatistik
Kurumunun 1TÜİK)
2003 baz yıllı verile
rine göre, Ağustos
ayı itibarıyla..yı l!ık
enflasyon TUFE'de
yüzde 10,26,
UFE'de yüzde
12,32 oldu.
Bu yılın Ağustos
ayında tüketici
fiy.atları endeksi
(TUFE) yüzde 0,44,
üretici fiyatları
endeksi (UFE)
ise yüzde 0,75

ustos sür
ıı

rızı

geriledi.
Bu arada yılın
8 ayında fiyat
artışları, tüketici
fiyatlarında yüzde
5,30, üretici fiyat-
larında ise yüzde
11,80 olarak hesap-
landı. Ağustos ayı
itibarıyla 12 aylık
ortalamalara göre
yıllık enflasyon ise
tüketici fiyatlarında
yüzde 8,84, üretici
fiyatlarında
yüzde 6,49 oldu

BURSA HAK|MİYET VE
KENT GAZETELER|NE

İı_ıN ve REKLAM ALıNıR

KORrEz RtKlAtUl
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLiK

(Akbank ara!ığı 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
Sigıo rta işlemleri yapılır.
Adres: Gürlg İş ililşrkaıi
Kat: 1 No: §6 - GEililLlK
Tel : (0.224| 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

a

AclL sATlLlK
yalova asfaltına
300 m cepheli

Gemlik'e 3 Km flıesafede
26,500 m2 arazi

GSM : (0.532) 337 97 10

513 40 81
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uücııduııuıun kı hakıınıııı a tırın

hastaları (Bronşit vb.)
- Kronik kalp ve
damar sistemi hasta-
ları (koroner arter
hasta!arı)
- Bağışıklık sistemi
baskılanmış kişiler
(kronik kan hastalığı -
hemoglobinopati-
olan!ar, kanser
hastalığı, immun-
supresif kul!ananlar)
- Huzurevi, bakımevi
vb. ortamlarda
Y9şayanlar
- lkinci! risk grupları
yukarıdaki risk
grubunda yer alanlar-
la yakın temasta olan-
lar ve 50-64 yaş arası
bireyler.
-Sağlık Personeli
- Yukarıda belirtilen
risk grupları ile aynı
ortamda yaşayanlar.
- Huzurevi, baltımevi
ve benzeri yerlerde
çalışan personel
Spesifik gruplar için
öneri!er
- Hamile b'ayanlar
(4 aylıktan itibaren)
- HlV ile enfekte
kişiler
- Sık seyahat edenler
- Gribin tıbbi ve
ekonomik olumsuz
etkilerinden korun-
mak isteyen kişiler (iş
adamları, üretimde
çalışanlar, sporcular
vb)
K[mler Aşı Olamaz?
Bazı kişilerin grip
aşısı oImamaları
gerekir.
Bunlar:
6 aydan küçük
bebekIer
Yumurtaya karşı
anafilaktik tarzğa
allerjisi olanlar
(yumurta yediğinde
allerjik şoka
girenler).
Hamileliğin ilk
3 ayı içinde olan
bayanlar (ancak dok-
tor tarafından kesin
gerekli olduğu tespit
edilirse grip aşısı oia-
bilirIer) 38 derece
üstünde ateşı olan
hasta kişilerde, aşı
uygulamasın ın ateş
düştükten sonra
yapılması önerilir.

Mevsim geçişlerinde
beslenmeye çok daha
iazla özen gösterilme-
si gerektiğini belirten
uzmanlar, vücudun
eylül ayından itibaren
kışa hazırlanması
gerektiğini söylüyor-
lar. Peki vücut kışa
nasıl hazırlanır?
Geçiş dönemlerinde
özellikle enerji veren
gıdaların ve C vitami-
ni yönünden zengin
besinlerin bolca
tüketilmesini tavsiye
eden uzmanlar,
sağlıklı bir insanın,
günlük beslenmesin
de tüm gıdalara yer
vermesi gerektiğinin
altını çizdiler. Sakarya
vatan Hastanesi
Başhekimi Uzman
Doktor Dursun
Bostancı, insan
vücudunun sonbahar
gibi mevsim değişik-
liklerinden olumsuz
yönde etkilenebile-
ceğini dile getirerek,
iyi beslenildiği tak-
tirde bu etkilere çok
az maruz kalacağını
vurguluyor.
Bostancı, bu
mevsimde sebzeden
meyveye, etten süte,
kuru bai«iagiiierden
yağa ve ekmeğe
kadar bütün besin
gruplarına vucüdün
ihtiyacı olduğunu dile
getirerek, şu
tavsiyede bulundu:
"Protein, demir ve
kalsiyum açısından
tüketilmesi son
derece faydalı olan
mercimek, nohut ve
kuru fasulye gibi bak-
lagiller sofralardan
eksik edilmemeli.
vücut direncini
artıran ve c vitamini
yönünden zengin oIan
semizotu, marul gibi
yeşil yapraklı sebzeler
ile portakal, limon,
greyfurt ve mandalina
gibi meyveler tercih
edilmeli. Enerji veren

tahin, pekmez, pestil
gibi yiyecekler bolca
tüketilmeli.
Kurutulmuş meyveler-
den oluşan gıdaların
besin değerleri çok
yüksek ve potasyum
yönünden zengin
olduğu için evlerden
eksik edilmemeli."
Grip aşısınında ihmal
edilmemesi gerektlğl-
ni kaydeden Bostancı,
yaşamsal risk oluştur-
duğuna dikkat çekti.
Bostancı, "Grip aşısı,
son derece güvenli ve
yan etkileri çok az
olan bir aşıdır. Diğer

. aşılarla eşzamanlı
olarak kullanılabilir
(örneğin zatürre aşısı

_ ile ayn| anda, farklı
kollardan uygulan-
abilir). Grip aşısı
kesinlikle gribe neden
olmaz, zira canlı ya da
zayıftatıl m ış (atten ue)
virüs içermez. Aksine,
aşının içeriğinde
sadece virüsün
parçacıkları bulunur
(split aşı|arda ). Aşı i
öncesi ya da sonrası
özel bir hazırlığa
(gıda-içecek kısıtla-
ması, banyo yasağı
vb) gerek yoktur.,"
Kimler Grip Aşısı
Olmalı ?
- 65 yaşından büyük
kişiler
- Şeker hastaları
(diyabet)
- Astım hastaları
- Kronik akciğer

Kızılay, Türkiye'de
hastaların yaşadığı
acil kan ihtiyacının
önüne geçebilmek
amacıyla bir yı!
içinde tamam-
lanacak yeni bir
yapılandırmaya
geçiyor.
Kızılay, Türkiye'de
hastaların yaşadığı
acil kan ihtiyacının
önüne geçebilmek
amacıyta kan
merkezleri ve kan
istasyonlarının
altyapıIarındaki
değişiklağa f yıl içinde
tamamlayarak tam
otomasyona geçecek.
Yaklaşık bir yıldır
uyguIamada olan
proje ile Türkiye
çapında 6 böIgesel
kan merkezi ve bütün
illerde kan merkezleri
ve kan istasyonları
kurulacak.
Kızılay Genel Başkan
Vekili Prof. Dr. Servet
Karahan, Kızılay'ın
kan toplama ve sakla-
ma ile ilgili önemli alt
yapı çalışması içinde
olduğunu belirtti.
Ataköy Olimpiyat
Evi'nde Kızılay ile
Türkiye Sakatlar
Derneği' arasında
imzalanan kan bağışı
protoko!üne katılan
Karahan, Kızılay'ın
üniversite!er ile bir!ik-
te Türkiye'de kan te
mini ve kan ürünleri
nin üretimi konusun-
da tek kurum
olduğunu an|attı.
Altyapı çalışmaları ile
hastaların ve kan
merkezlerinin acil kan

ihtiyaçlarını karşıla-
mayı amaç|adıklarını
dile getiren Karahan,
sosyaI güvencesi olan
vatandaştarın ücret
vermeksizin bu
merkezlerden kan ala-
bileceklerini söyledi.
Karahan, "Bundan
böyle hastalar
ellerinde reçete ve
kan formlarıyla birlik-
te kan merkezlerine
giderek kan aramaya-
cak. Bu aşamada
online -otomasyon ile
takip esas alınmıştır.
Avrupa Birliği aşa-
masında uluslararası
standartlarda kan ve
kan ürünlerinin has-
taya ulaştırı!ması
amaçlanıyor" şeklinde
konuştu. Yenl distem
kapsamında birçok
sivil toplum kuruluşu
ile anlaşmalar yaptık-
larını belirten
Karahan, "Uzun yıl-
laı,dır gündemimizde
bulunan kan sorunu

önümüzdeki 1 yıl
içinde ortadan
kaIkacak" dedi.
Online-Otomasyon
takip sisteminin
1 yıldır uygulamada
oIduğunu söyleyen
Karahan, 6 bölgesel
kan merkezi ile
bütün illerde kan
merkezi ve kan
istasyonları bu!u-
nacağını anlattı.
lstasyonlar arasında
görev dağılımı
yapıldığını ifade eden
Karahan, kan istas
yonlarının sadece kan
temin ederek dağıtım
yapacağını ve alınan
kanların kalite anlayışı
içinde
kodlanarak numara-
landırılacağın ı söyle-
di. Türkiye'de şu anda
17 kan merkezi, 6
bölgesel kan istas
yonu ve 14 kan istas
yonu'nun otomasyon
kapsamında bulun-
duğunu anlatan
Karahan, bu çalış-
maların gelecek yı| bu
dönemlerde bitirile-
ceğini söyledi. Kan
için ücret alınması
konusuna da değinen
Karahan, "Vatandaşlar
ellerinde formlarla
kan aramak durumun-
da kalmayacak.
Vatandaşlar bir
sosya! güven!ik
kuruluşuna üye
iseler aldığı kan için
para ödemeyecek.

Barış Güler'in kaleminden
7 YAş
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Beko Casio MP AG/40802986
sicil nolu yazar kasa ruhsatımı kaybettim
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hastalıkları artırdı

iııım değişimi
yüzünden Avrupa'da
norma lde
görülmeyen hasta!ık-
lar ortaya çıkmaya
başladı. lngiltere'deki
East Anglia Univer-
sitesi profesörü Paul
Hunter, "Sellere ve
kuraklığa neden olan
değişken hava,
bulaşıcı hastalıkların
tekerrüründe de
değişikliklere yol
açacak" dedi.
Hunter, ABD'nin kör-
fez eyaletlerinde
görülen bir deniz
organizmasının
neden olduğu "Vibrio
vulnificus" adlı
hastalığın, Baltık
der1izine.o!.1e.1 a..

kişide görü!düğünü
belirterek,
Danimarka'da da bir
kişinin bu hastalıktan
öldüğünü söyledi.
ltalya sahil!erindeki
halkın da "Ostreop
sis ovata" adlı orga-
nizmanın bulaşması
tehlikesiyle karşı

karşıya olduğu, ısı-
nan deniz suları
sayesinde bu
organizmanın habi-
tatını genişlettiği
be!irtildi.
Hunter, 100 kadar
tatilcinin ishal, deride
kırmızı noktalar ve
ateş gibi betirtilerle
hastaneye kaldırıl
dığını söyledi.
Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi'nin
de son yıllarda, daha
önce herhangi bir
sorunun olmadığı
yerlerde ortaya
çıktığına dikkat
çekildi. Hunter,
bunun yazların daha
sıcak olmasından
ziyade, kışların eşkisi
kadar soğuk olma-
masından kay-
naklandığını belirtti.
Hunter, bu|aşıcı
hastalıkların iklim
değişiklikleri yüzün-
den değişime uğra
dığı yönünde çok
açık işaretler bulun-
duğunu kaydetti.

Antioksidan olan
üzüm çekirdeğl
vücudu, kendi içinde
oluşan ya da dış kay-
naklı serbest oksijen
radikaIlerinden ve
diğer radikallerden
korur. U,züm çekir
değinin antioksidan
öze!!ikleri çok tanın-
mış antioksidan vita-
minler olan c vita-
mininden 20 kat, E
vitamininden ise 50
kat daha üstündür.
Prof. Dr Ahmet
Aydın'ın Buğday
Dergisi'ndeki yaAya
göre doğal yol|a
üre(til)miş meyveler,
sebzeler ve otlar
sağlığımız için son
derece yararlıdır.
Uzüm çekirdeği de
bun!ardan biridir.
Fakat beslenme bir
bütündür. sadece
üzüm çekirdeği, yeşi!
çay, kuş burnu gibi
iki üç gıdayı yemek,
buna karşılık
beslenmenin diğer
unsurlarına dikkat
etmemek ile kendinizi
kurtaramazsınız.
Sağlıklı bir yaşam
için her mevsimin
meyve, sebze. ve
otunu dönüşüm!ü
oiarak yiyin, un ve
şekerden mamul
gıdaları diğer rafine
ya öa paketlenmiş
yiyecek|eri iyice
azaltın; suni 1iemle
beslenmemiş
hayvanların et, süt ve
yumurtasını tüketin.

Üzüm çekirdeği
hülasası (özütü)
nedir?
Kara üzüm çekir
değinden elde edilir.
Uzüm çekirdeği
hülasası flavonoid '

denilen vitamin ben
zeri grubun içine
girer; oligomerik pro-
toantosiyanidin kom-
pleksleri içerir. Üzüm
çekirdeğinin temel
görevi antioksidan
olmasıdır. Vüc.udu,
kendi içinde oluşan
ya da dış kaynaklı
serbest oksijen
radikallerinden ve
diğer radikallerden
korur. Uzüm çekir
değinin antioksidan
özellikleri çok tanın-
mış antioksidan vita-
minler olan c vita-
mininden 20 kat ve E
vitaminincien ise sb
kat daha üstündür.
Üzüm çekirdeğinin
favdaları nelerdir?
Uzüm çekirdeği
damar yoz!aşmasını
önler ve damarlarınızı
sağlamlaştırır.
Hipertansiyon, kalp

krizi ve fe!ç olasılığını
minimale indirir.
Diabetli ve varisli
kişilere son derece
yararlıdır. Gözü
maküler dejeneras
yon ve.kataraktan
korur. Uzüm çekir
deği sürek!i bilgisa-
yarın başında olan
kişilerin göz sağ|ığı
nın korunmasında da
önem!idir. Üzüm
çekirdeğl DNA
hasarını azaltarak
kanser oluşum riskini
de minimale indirir.
Üzüm çekirdeği
,cildin bağdokusunda
bulunan kollajeni
sağlamIaştırır. Deriyi
dinçleştirdiği için
kozmetik sanayinde
merhem olarak da
kullanılır
Üzüm çekirdeği
damarların kollalen
dokusunu da sağlam-
laştırdığı için damar
sertliği ve damar
sert!iği iIe ilgili çok
sayıda hastalığı
önler.
Üzüm çekirdeği his
tamin salgısını azal-

tarak a|erjiyi önler.
Uzüm çekirdeğa' llti-
habi prostagIandin-
lerin sentezini azal-
tarak romatizmal
hastalıklar, ağrı ve
endometrioz gibi
durumlarda yarar!ı
olurlar.
Ne kadar üzüm
çekirdeği ekstresi
hullanılmalı?
Uzüm çekirdeği
ekstresinin 100 mg'!ık
kapsülleri mevcut.
Hasta!ıl«|ardan korun-
mak için günde 1-2
kapsül yutunuz. Bir
hastalığıhız varsa
dozu iki katına
çıkartın. Şimdiye
kadar üzüm çekirdgği
ekstresinin fazla alın-
ması ile ilgili bir yan
etki bitdiri!memiştir.
Khpsül yerine 1 avuç
ya da fincan kara
üzüm kurusu da yiye-
bilirsiniz. Piyasada
kilosu 6-8 milyona
satılıyor. Ayrıca aktar-
larda kilosu 30
YTL'den üzüm çekir
deği de satılmakta.
Kara üzümü ya da
kurusunu yeiken
çekirdeklerini
çiğneyiniz, böylece
etkisi de artmış ola-
caktır. Uzüm çdl«ir
deği gibi kabuğu da
proanthosiyan idin
içerir. Yaban mersini
(çay üzümü, çoban
üzümü) ve şarap da
proantosiyanidin
bakımından
zengindir.

DENiZ OTOBÜSÜRESMi DAİRELER
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 5161212
Yalova (226) 8l1 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLİK Yalova

Topçular
Eskihisar

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

oToBÜS

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakam!ık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd

ULAşıM
261 54 00

(18 Hat )

Şehir|erarası
Otobüs Termina|i

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

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

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
0rm.Böl.Şef.
Mılıi Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Ma! Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
Ha|k Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
51337 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513'10 45
513 77 77
513 18 46

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

TAKsıLER

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

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

513 14 25

AKCAN PETROL
yenlıYuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33

G
E
]Vl
L
ı

K
R.
E
H

E
R

ı

İttaıye 110
polis imdat 155

Jandarma imdat 156

Jandarma K. 513 10 55

Polis Karakolu 513 18 79

Gar. Kom. 51312 06

GEREKLl TELEFONLAR

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gem!ik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Başkanlık 513 45 20.

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122

Su İşlet. 513 4;521 -115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

ntra! 513 45 21 -23
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ı( rİe- ABONE oLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

aı

I cliraı.ox !ıYA8ı GA.ZETE I

GEnü

o

K rfez
I GuNLuK siyAsa GAZETE 

-YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAY| : 2537

FiyATı : 0.25 yTL. (KDV Dahil) .

Sahibi : Kadri CÜl_en
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap CÜl-en

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ
İstıklal Cad. Bora Sok. No:3/B

Te| : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLIK
Yönetim ve Basım yeri : xöRrez OFSET

l/latbaao l ı k-Yay ı nc ı l ı k-Reklamcıl ı k Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLiK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleriyayınlanmaz}

GEMuK,iıü ltl( GUtiLuK GAZETE§
G€ı,,lL|ı(ıı
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OaELAyKEİüT l LKOGRETı M oı(utu
"İvi bir gelecek ilykent ile boşlcır"

sıNıFLAR rlver
ANA sıNıFı 3.300 YTL
1.slNıF 4.000 YTL
2. sıNlF 4.750 YTL
3. sıNlF 4.750 YTL
4. sıNlF 4.750,YTL
5. sıNıF 4.750 YTL
6. sıNıF 4.750 YTL
7. sıNıF 4.750 YTL .

8. sıNlF 4.750 YTL
Not : Ücretlerimlıe EğltimÖğretim,

arı basladıOzel nt llk retim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi

ıbı0KULU t4UzUN Hoşgörül

noiĞiYETışTl

öĞnıııci LER; Her herve daortam nke din der vetan maz, ve kDv dahildir

Gemlik - Orhangizi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Meü«il

Tel : 51 3 50 84 6EMUK
vwwv. aykentilkogretim. k t 2.tr

Deneyimli kadromuz ve
ç.ağdaş eğitim anlayışıyla

sizlere en yakın özel okuluz
2006-2007 eĞlrlnı ve öĞRerlııyıLı ücneTı-enluılz

GEMLİK,İN İİ_X GÜN LÜ K GAZETESİ
GEMLıK
ıı

ıa

TARAFSİZ SİYASİ GAZETE
6 Eylül 2006 Çarşamba info@gemlikkoriezgazetesi.com 25 Ykr

KörfOz 0F$ET't
gin aünıDE

DAvEriyrııiz HAzlR

Yüılerce çeşlt heın ucuu, hem kaliteli

Tel : 513 96 83
sti klal Caddes SokakBora AraAkbank lığı

P G ı-lrEM3/BNo

Küçük Kumla'da mekanik sayaçtan dijital sayaça geçerken gelen faturalar yazlıkçıIan şaşırtt|

Tezkere [[

Türk silahlı
kuvvetleri'nin
Lübnan'a asker
göndermesi için
Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı
Bülent Arınç'ın
çağrısı üzerine
toplanan TBMM'de
Başbakanlık
tezkeresi görüşüldü.
zaman zamah sert
tartışmalara. neden
olan tezkereye CHP
gurup sözcüleri
Ali Topuz ve Önder
Sav Jrarş ı çıkarken,
Dış lşleri Bakanı
Abdullah Gül,
AKP Grup Başkan
yardımcısı salih
Kapusuz ve

Egemen Bağış
t€zkereyi
savıınıırken,'
Egemen Bağış'ın
sözleri parlaimentoda
gerginliğe
neden oldu.
Gazetemizin
baskıya girdiği
sırada,.tezkere
görüşmeleri
TBMM'de devam
ediyordu.
Ancak, genel
havada AKP
gıırubunun
tezkereye olumlu
bakması nedeniyle,
tezkerenin
oylamadan geçmesi
bekleniyor.

Haberi sayfa 7'de
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Yaz sezonunun sona erdiği bugünlerde TEDAŞ'dan
gelen yüksek faturalar Kumla'da yazlıkçıları isyan
ettirdi. IEDAŞ yetkilileri, yanlışlığın dijital sa
yaçlqra geçiş nedeİiyle yaşandığını, bunun da
düzeltilmeye başlandığını söylediler. Sayfa 3'de

IEDAŞ yetkilileri, sistem dışı tüm abonelerin faturalarını y.eniden
düzenleyerek, mağdur olmalarının önlendiğini söylediler.

m Güne Bakı

Dilde yabancılaşma ...
Türkiye'de kendine yabancılaşma hızla sürü

yor.
Bu yabancılaşmanın oluınlu bir yönü olduğunu

sanmıyorum.
Yabancıların banka sektöründeki payının

yüzde 40'a yükseldiğini söyleyen Ankara-Tibaret
Oğası Başkanı dikkat çekiyor.

lltlXa aİ aa yabancİtanh payı yüzde 5O'titeri
aşmış.

Yabancı sermaye yatınm için gelmiyor. Borsa
da yurgun için geliyor. Borsah-ın ekonomiye
katkısının olduğu ise belli değil. Devamı syf tde

Kadri GÜLER
kadri_guIer@hotmail.com
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Türkçe Öğretmeni
Gönül Genç
Şehit Etem Yaşar
llxtlgr.etim okutu'na,
Sınıf Oğretmeni
Yasemin Akın'da
Cihatlı Köyü
OkuIu'nda göreve
başlayacaklar.
Yapılan
atamalardan

' sonra ihtiyaç
doğacak branşların
hçe Mi!!i Eğitim

. Müdürlüğü tarafıhdan
ücretli görevlendirme
yapılacağı
bildirildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

2006-2007 eğitim
öğretim yılı için
ilçede bulunan
çeşitli oku!lara
8 atamalı 6
söz!eşmeli
olmak üzere
14 öğretmen verildi.
Mllll eğitim
Bakanlığı'nın ihtiyaç
duyduğu öğretmen
açığını doldurmak
amacıyla ü|ke
genelinde
10 bin kadrolu ve
7 bin sözleşmeli
öğretmen a|ımı
gerçekleştirillrken
Gemlik'e 8 öğretmen
ataması ile 6
sözleşmeli
öğretmen alımı
yapı!dığı bildiri!di.
llçe Mil!i Eğitim
Müdürlüğü'ne ata-
maları gelen öğret-
menlerden okul
Öncesi Çocuk
Gelişim Eğitim Öğret-
meni Ozlem Küçük
Alkan Zübeyde
Hanım Anaokuluna.
lngilizce öğretmeni
Nihal,Acarbay 100.
Yıl İlxo5retim
Oku!u'na; Türkçe
öğretmeni Ayşegül

ııU

0

Örs 100. Yıl İll<clgre-
tim Okulun'a, İlXogre-
tim Matematik Öğret-
meni Leyla Onur
Şehit Etem Yaşar
llköğretim Okulu'na,
İngilizce öğretmeni
Erkan Konar Anadolu
Teknik Lise ve
EML'ne, Türkçe
Öğretmeni Canan
Coşkun Atatürk
llköğretim Okuluna,
Türkçe öğretmeni
Hüseyin Bovya ile
Sosyal Bilgiler
öğretmeni Selma
Eyidoğan Hamidiye

retınen ataıldı

llköğretim Okutu'na
atandılar.
Gemtik llçe Mitli
Eğitim Müdürlüğü
tarafından sözleşmeli
olarak lngitizce
Oğretmenleri Elif
Ayvaz ile Ünal
Karataş 11 Ey!ül
llköğretim Okutu'na,
Türkçe Öğretmeni
Ersan Akbaba
Umurbey Abdullah
Fehmi l!köğretim
Okulu'na, lngilizce
Pğretmeni Halise
Davarcı TSO Gazi
l!köğretim Okuluna,

ı

D
ı

Yaklaşım farkl....,

üırede bir itiş kakıştır gidiyoİ.
O.onu beğenmiyor. Bu berikini..
Kimse kimsenin iş|evinden hoşnut

değil. Devletin kurumları birbirlerine
düşüyoı düşürülüyor.
. Başbakan Cumhurbaşkanı'yla kavgalı..
lktidar hukukla..

Örneğin Lübnan meselesi bir tuhaf
yürüyor.. Bir tek hükümet istiyor,
Lübnan'a asker gönderilmesini.

Onun dışında herkes karşı..
Oysa geçmişte öylemiydi..
Dostluk vardı..
Farış vardı..
lyi niyet vardı.
Hoşgörü vardı..
Aynı aşağıdaki hikayede olduğu gibi..
"Bir adam kötü yoldan pıira kazanıp

bununla kendisine bir inek alır. Neden
sonra, yaptıklarından pişman olur ve hiç
olmazsa iyi bir şey yapmış olmak için
bunu Hacı Bektas Veli'nin dergihına kur-
ban olarak bağışlamak ister.

O zamanlar dergihlar aynı zamanda
aşevi işlevi görüyordu. Durumu Hacı

Bektas Veli'ye anlatır ve Hacı Bektaş
Veli; 'Hela| değildir'diye bu kurbanı.geri
çevirir.

Bunun üzerine adam Mevlevi dergihına
gider ve aynı durumu Mevlana'ya anlatır.

Mevlana ise; bu hediyeyi kabul eder.
Adam aynı şeyi Hacı Bektas Veli'ye de

anlattığını ama onun bunu kabul etmemiş

sebebini sorar.
Mevlana söyle der:
- Biz bir karga isek Hacı Bektas Veli bir

şahin gibidir. Oyle her leşe konmaz.
O yüzden senin bu hediyeni biz kabu!

ederiz ama o kabul etmeyebilir.
Adam üşenmez kalkar Hacı Bektas

dergihı'na gider ve Hacı Bektas Ve|i'ye,
Mevlana'nın kurbanı kabul ettiğini söy-

leyip bunun sebebini bir de Hacı
Bektas Veli'ye sorar.
Hacı Bektas da söyle der:
- Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise

Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir.
Bu yüzden, bir damlayla bizim gön-

lümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü
kirlenmez.

Bu sebepten dolayı o senin hediyeni
kabul etmiştir."

Tevazu ve incelik..
İrlsl blr arada..
Ne de güzel oluyor;.
Ne diyelim..
Darısı başımıza..
Olmaz değil..
Olur..
Mevlana da, Hacı Bektaşi Veli de bu

toprağın insanları deği|ler miydi?

Gürhan çETİNKAYA

ELErflANARAN,yoR
Zeytin üretim tesislerj mizde çalışacak

25-35 yaşlarında
Aktif deneyimi olan

Yöneticilik vasfına sahip
Tercihen iktisat veya

İşletme mezunıt
Gemlik'te ikamet eden Ehliyetli

BAY ELEMAN ARANIYOR
(Ücret tatminkardır)

Başvuruların fotoğraftı CV ile
pashas 25@hotm a i l.c o m ad resine

yapılması rica olünur.

Aşçl ARANIYOR

Fahrıkamızda çalışmak üzere

30 -40 yaşlannda

Tecrübeli

Gemlik'te ıkameteden

BAYAN Aşç t ARAiJ,yOR

0 535 354 19 95

ABONE OLDUNUZ tUlU?

ABONE 0LUN

oKUYU].l oKUTUNıcüruüxsivıs|G^zmr
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reklamlarınız için bizi arayın
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İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİKHer tüı,lü alım-satım,
eleman ilanlarınız ve (Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0.224|513 96 83 Fax : 513 35 95
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Küçük Kumla'da mekanik sayaçtan dijital sayaça geçerken gelen faturalar yazlıkçılan şaşrfrı

ıYüksek

0r
Yaz sezonunun sona erdiği bugünlerde TEDAŞ'dan gelen

yüksek faturalar Kumla'da yazlıkçıları isyan ettirdi.
TEDAŞ yetkilileri, yanlışlığın dijital sayaçlara geçlş nedeniyle
yaşandığını, bunun da düzeltiImeye başlandığını söylediler.

Seyfettin ŞEKERSOZ

Diş Hekimi Özcan VURAL
ozca nv u ra l 1 9 33@hotmai!.com
www.m il l ıyeUblog/özcan vural

Her gün bayram olsa!....
30 Ağustos Zafer bayramını çoşkun ,

miIletin sırt sırta heyecanla, o son yılların
getirdiği bezmişIikten, i!kellikten sıyrılarak
başını kaldırışı hoşuma gitti. Hep beraber
söylenen "10 yıl Marşı" hepimizi heyecan-
landırıyor, yürek|endiriyor. Bu heyecan
kasırgası geçtikten sonra şöyle bir
düşündüm;

"10 yıl Marşı" Gumhuriyetin 10 yılında,
o günkü heyecan, yeni bir devlet olma,
ileriye yeni hedefler koyma yönünden ne
kadar başarı!ı..

Çıktık açık atınla, on yılda her savaştan.
On yı|da on beş milyon genç yarattık

her yaştan.
Başta butun dııııyaııın saydıgı

Başkumandan.
Demir aglarla ördıık ana yurdu dört

baştan...
Türküz, Cumhuriyetin göğsümüz tunç

siperin
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde,

Türk ileri....
Aradan yıllar evet 75 yıl geçiyor, millet

olarak bize heyecan veren, hedefler koyan
bir marş yaratamıyoruz..

Hala o eski heyecandan nasiplenmeye
bakıyoruz.. Bence bu büyük eksiklik,
hatta ayıbımız...

Türk top!umu her geçen gün yozlaşıyor,
yozlaştı rı lıyo r..

Sığ düşünceler, bilgiler, yalan yanlış, 20
asır modern yaşama uymayan, hurafelerle
ha|kın kafası dolduruluyor..

İnsan olma. yaşama basitleştiriliyor.
Onuncu yıl marşında olduğu gibi hedef

ler gösterilmiyor.. Koşeyi dön deniyor..
"Benirıı memurı.ım işinı bilır" deniyor.

Bir kat-yat-araba gençlerin ideali oluyor..
Halen eskilerle gün geçirmeye, oralarda

kaImaya bakıyoruz..
Romanlarda "Ça!ıkuşu-Ateşten göm-

lek", Şiirlerde; "Otuzbeş yaş-Fahriye
abla"

Şarkılarda; "Görünmez ufuk"-"Adalar
sahi!inde bekliyorum"

Sayın okurlar pop müzikte geçmişi
birkaç yıla dayanan bir şarkı söyleyebilir
misiniz?

Hangi yazarın, Romancının, Şaiir'in bir
eserini söyleyen Üniversiteli gençlerimiz
hemen hemen yok. Bilgi yarışmalarında
acıyarak,üzülerek seyrediyorum.

Niye bizle olduk, kötüledik ?
Ekonomi-para kazanma en öne çıktı.

Hamhalat adamlar alt|arında ki jeeplerle
gezerken, siyasette ayaklar baş o!urken,
tabiidir ki başlar öne eğilecek, ezilmemek
için bir kenara çekilecektir.., O güzel başIar, öpülesi başlar ancak bu
bayramlarda ortaya çıkıyorlar, kısa bir
anda olsa dimdik görünüyorlar, o zaman
ayaklar şaşırıyor, bir hiç olduklarını görü
yor ve anlıyorlar..

Ama ne yazık'ki bu bir bayram günü
kadar kısa sürüyor...

ıGemllk körfez' internette
vvvvvv. emlikkorfe azetesı.com

elen elekt rl k

fatural arı dü,ıeltlll
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Küçük Kumla'da
dijital sisteme
geçilemeyen
yak!aşık 800-900
arasındaki mekanik
e!ektrik sayacına
yazılan yüksek
rakamlı faturalar
İşletme
Müdürlüğü'nde
düzeltiliyor.
Uludağ Elektrik
Dağıtım.A.Ş.
Gemlik lşletme
Müdürlüğü'nden
yapılan açıklamada,
Bursa il genelinde
yaklaşık,
100 bin mekanik
sayacın değiştirilme
çalışmaları içinde
Küçük Kum!a'da
yenilenmesi
gereken 9 bin 800
adet elektrik
sayacından 800 ile
900 arasındaki
sayacın yazılım
sistemine geçmesinin
yetişmemesi
nedeniyle faturaiarın
yüksek geldiği
bildirildi.
Kumla'da kaçak
elektrik kullanımının
çok büyük olduğu
için tüm çalışma
yoğunluğunu
buraya

yönelttik!erinı
açıklayan yetkililer,
yazlıkçıların
mağdur olmaması
ve arandığında
bulunmaları için
yazılım !arı n
Haziran ve
Ağustos aylarında
yapıld ığ ı na
dikkat çektiler.
Dijital sayaçların
değ iştirl!m e
işleminde bazı
abonelerin
sisteme girilmesinin
yetişmediği için
mekanik sayaçlarla
dijital sayaç!arın

okunmasında
aksama!ar olduğunun
görüldüğünü
bildiren lşletme
Müdürlüğü yetkilileri,
kendilerine gelen
sistem dışı tüm
aboneterin fatu-
ralarını yeniden
düzen!eyerek,
mağdur olmalarının
ön !endiğin i

söylediler.
Küçük Kumla'da
değiştirilen dijital
elektrik sayaç!arının
sisteme uyma
çalışması için
5 görevlinin mesai

saati dışında
görevlendirilerek
yeni sisteme
girmelerinin
sağlandığın ı

hatırlatan lşletme
yetkilileri, bu arada
sisteme yetiştiriIe-
meyen mekanik
sayaçların rakam
okumalarında
dijita! sayaçlar|a
aynı olmaması
nedeniyle yüksek
rakamların geldiğini
doğru!adılar.
Kumla'da yazlıkçı
olarak kalan
vatandaşların ilk
anda yüksek fatu-
ralara tepkilerinin
doğal olduğunu
kabul eden yetkililer,
bununda az
sayıdaki abonenin
yenisisteme
yetişti ri lemediğinden
kaynaklandığını
söyledi!er.
ilk günlere oranla
yoğunluğun azaldığı
görüldüğü Uludağ
Elektrik Dağıtım
A.Ş. Gem|ik lşletme
Müdürlüğü'nde
ha|en gelen
abonelerin
yeni işlemleri
bekletilmeden
yapılıyor.
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Seyfettin ŞEKERSOZ

FiIistin ve Lübnan'da
zarar gören
insanlara
yardım amacıy!a
AKP llçe Teşkilatı
yardım
kermesi yaptı.
Belediye Sergi
Salonu'nda yapılan
kermeste öze!likle
gıda ürünleri
vatandaşlar tarafından
alınarak katkıda
bulunuldu.
Filistin ile Lübnan'da
yaşanan savaşta
büyuk zarar
gören insan|ara

kat]<ıda bulunmak
amacıyla düzenlenen
gıda kermesinde
kadın kolları

üye!erinin hazırladık-
ları yiyecekler
vatandaşlara satılarak
gelir elde edildi.

tlüseyin TAŞI{IRAN
HER TURLU

LAsTİır rnpıİnİ yApILIR.
i-, 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımıi-, 2- El Jant Alım Satırnı
24 SAAT ııizMETE AGıKTıR

GERÇEKoTo L6sTıK
tfzoGLu

GSlt: 0,§3§ 730 {3 ıü
Dr. Ziya Kaya Mh, Bayrak Sk. No 3

DemirciApt Gemlik / BURSA

En
Seyfettin ŞereRSÖZ

Türkiye Sakatlar
Konfederasyon u
Eğitim Kültür ve Dış
llişkiler Sekreteri
Tamer Sivri, 8 Eylü!
Cuma günü Batman
kültür Evinde
düzenlenen zihinseI
Özürlütüğün
Onlenmesi Eğitimi
ve Akraba Evliliği
konulu panele
konuşmacı olarak
katılacak.
Eski Devlet Bakanı
Hasan Gemici'nin
başkan !ığı n ı
yapacağı panele
?yrıca Ankara
U niversitesi Eğitim
Bilimleri Dekanı
Gönül Akçamete,
Ege Universitesi
Sosyolog Prof. Dr.
Ercan TatIıdil,
Ça!ışma ve Sosyal . tGüvenlikBakan!ığllş ;}

Sağ!ığı Genel Müdürn
Vekili Dr. Rana ' Ç
Güven ile Din İslğri
Yüksek Kurutu' T
uzmanı Bahattin l
Akbaş'ın da konuş-
macı olarak katıla-
cağını söyleyen
Tamer Sivri, akraba
evliliklerinde hem
annenin hem
babanın aynı
bozuk geni taşıma
ihtimalinin akraba
evliliği yapmayanIara
oranla daha yüksek
olduğu için, çocuğun
da hasta olma ihti-
malinin yüksek
olması nedeniyIe
düzen!enen panelin
öneminin büyük
olduğunu söyledi.
Son yıllarda yapıl-
maya başlanan çalış-
ma|arın ülkemizdeki
kan yakını evlilik
oranını yüzde 2140
arasında be!irlendiği-
nl, Almanya'da ise
bu oranın sadece
yüzde 0,1-0,3 arasın-
da olduğunu hatırla-
tan Tamer sivri,
"Akraba evliliği yap-
mış anne adaylarına
hamilelikleri sırası n-

da genetik danışma
almaları" tavsiye
sinde bulundu.
Akraba evliliği
konusunda yapılacak
panele konuşmacı
olarak katılacak olan
Temer Sivri, akraba
evliliği konusunda
yaptığı açıklamada
"Her insanda 23 çift
kromozom cardır, her
bir çift kromozgmun
bir tanesi anneİlen,
diğeri babadan ğel
mektedir. kromo
zomlar kalıtımımızla
ilgili olan ÜA'y,
iğerir. DNAanın'fok-
siyonel ürün kod-
layan bölümlerine ise
Gen cienir. ı,ıer Kro-
mozomda binlerce
gen vardır, genler bir
kuşaktan diğerine
aktarılan kalıtsal
birimlerdir. Bazı
hastalıkların oıtaya
çıkmasında sadece
anneden veya
babadan bozuk gen
aktarılması yeter-
liyken, bazı hastalık-
larda hem anneden
hem babadan bozuk
olan genin alınması
sonucu hastalık
ortaya çıkar. Böyle
bir durumda anne
baba sağlıklı olabilir
ancak bozuk gen
taşımaktadırlar.
Akraba arası evlilik-
lere endogomi denil
mektedir, kan bağıyla
akrabalık ilişkileri
olan kişilerin evlen-
melerinde mahzur
olduğu şeklindeki
peşin hüküm, devam
lı basın ve yayın
organlarında işlen-

ıı

un

mektedir. Bu bağlam-
da bu tip evlilik ya
panlar Rendilerini
suçlu ve ezik |ıisse
debilmekte, aile
içinde çeşitli huzur-
suzluklar oıtaya çık-
maktadır. Bu yüzden
halkımızın bu konuda
bilinçlendirilmesi
gerekmektedir' dedi.
Akraba ev!iliğinin
bazı önemli avantaj
ları sebebiyle tercih
edilmekte olduğunu
ifade eden Tamer
Sivri, 'Bunların ail-
eye ait mal ve toprak
varlığını korumak,
yeraset işlerini kolay
düzenlemek aileyi
oluşturan bireyler
arasında sevgi ve
saygı bağını kuwetli
kurmak olduğu
söylenebilir.
Teyzesinin kızıyla
yeni evlenen bir genç
evliliğinin sebebini
'zamanımızda hangi
kızın nasıl çıkacağı
belli değil, halbuki
teyzemin kızını
küçüklüğünden beri
tanıyoruz, ailesini
biliyoruz. Huyu
suyu bize
benziyor'
açıklamasını
yapmasına rağmen
problemlerin
ortaya çıkması
engellenememekte-
dir' diye konuştu.
Bir başka akraba
evliliğinde ise kayın
validenin "oğ!una
niçin yeğenini
aldığı" sorusuna
ise yanıtının
'Günümüzde
gelinler kaynana
larını saymıyorlar,
halbuki abimin kızı
benimde kızım
sayılır, aramızda
problem olmaz
diye tercih ettik'
olduğunu ifade
eden Tamer
sivri, bu tür
evliliklerin
bile sanılan gibi
olmadığı ha!a
yeğen olsalar da
gelin kaynana
kavgasının önüne
geçilemediğini
söyledi.

Tamer §lvri zlhinsel 0zürlülü
Y

ellenınesl konulu aııele katılacak

§AY Hu§Tüt$ üş*tp ffi tAt,Tül'ı
ıı 7/ ııHer Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiral aHı rl

Daire,Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Araz|

, TAPU TAKİP iŞLeRl YAPıLıR
ACIL SAT|L|K ve I(|RAL![(LAR|N|Z l

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|LK DAIRE

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

lN BıZı ARAYıN|Z

120 m2 3 + 1 SATıL|K LÜX DAıRE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayrı Daireli lüüstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

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

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

Balıkpaan Eski sahil lJlektep

K Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her TürIü Sigorta Işlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,

§EKER §ıGoRTA--- ilrüjda özaw
Te| : 5132474 Fax: 514 10 21

Yalova'da Termal Barajı'nın
a|tında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Bara;ı'nda 4O7.77 m2 arsa

Termal Gırişinde 433.02 m2
Termal yolu Gtılerce Villalarının

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşagına 400 m2 uzaklıkta

DERsHANE N KULLANİLMAK
üzçne 2-3 KATLı xlnıı_ıx

BİNA ARAN|YOR
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hıırolıa ıalkııldan B[|$l(l' e|tkür
kaynaklanmıştır.
Arıza ilk olarak pom-
palardan kay-
naklandığı sanıldı, ve
pom pa l a r değ i şti ri ldi.
Kuyularda sıı var,
depolar dolu ancak
su açıldığında kay-
boluyor, evlere git-
miyordu, arızanın
bulunması zaman
aldıgı için vatan-
daşlarımız bu neden-
le magdur
olmuşlardır. Gecenin
her saatinde gelerek
çalışanların başında
arıza arayan BUSKl
lşletme Müdürü
Hasan Türe ile ekib-
ine, muhtarımız
Osman Çelik'e
mahallemize göster-
dikleri yakınlıktan
dolayı halkımız adına
teşekk.ür ediyor.ım"
diyen lsrafil Aydın,
şu anda Yazırova
Maha!lesinde su
sıkıntısının sona
erdiğini söyledi.

Kadri cÜLER
kadri_g uler@hotmail.com

Dilde yabancılaşma
Yabancılaşma ekonomide olduğu gibi dill

mize de girdi.
Bu durum rahmetli Özat döneminde hız

kazandı.
Batı ile entegre olacağız diye, Batı'nın

gereksiz kavramlarını kendimize uyarlamaya
başladık.

Dildeki bu yabancılaşmanın en güzel örnek-
lerini ilçemizdeki işyerlerindeki tabe!alarda
görebilirsiniz.

Son yıllarda hızla çoğalan internet salonları
-onlara internet cafe diyorlar- pastahaneler,
berber salonları, giyim mağazalarına yabancı
ad koyma modası sürüyor.

Bizim Bora sokak'ta bile eski bir kadın
berberinin tabelasındaki yaAy. geçmiş bir
yazımda dile getirmiştim.

Şimdi bir başka yabancı ad|a işyeri açılıyor
lşyeri adları gibi çocukIara konan ad|arda

bile büyük bir yabancılaşma var.
Ak|a gelmeyecek. hiç duymadığım ilginç

isimlere çocuklarına ad diye koyuyorlar.
Aslında çocuklara Türkçe ad koymak

zor!ınluğu var ama uygulayan ve izleyen yok.
!şyerlerine yabancı ad konmastnı Belediye

MecIisi engel!eyebilir.
Bu konuda mec!is toplantısında Başkanlığa

verilecek bir önerge kabul edilirse, o işyeri
açılırken adının Türkçe oImaması halinde ruh-
sat verilmemesiyle iş çözülür.

Bu konuda meclis kararı almış birçok il ve
ilçe Be!edjyelerinin bulunduğunu basından
okuyoruz.

Bizim Belediye Meclisimizde böyle konular_
la ilgilenen kimse yok.

Be!ki birinin dikkatini çeker diye bunu
yeniden yazmak gereğini hissettim.

Atatürk, Cumhuriyet ile birlikte dll de
devrim yaptı.

Türkçe ke|imelerin kullanılması için araştır_
ma kurumları oluşturdu.

Türk Dil Kurumu bunun için kuruldu.
Belki ilgilenen çıkar diye yazdım.

0tg
Seyfettin ŞrXenSÖZ

Engürücük Köyü
Yazırova
MahalIesinde
geçtiğimiz günlerde
yaşanan su sıkın-
tısında gece gündüz
çalışarak sor.u.nu
çözen BUSKl lşletme
Müdürü Hasan
Türe ile Engürücük
Köyü Muhtarı
Osman Çelik'e
teşekkür geldi.
Yazırova
Maha!lesinde oturan
Engürücük Köyü
Muhtarlık birinci
azası İsrafil Aydın,
"Bir hafta boyunca
arızanın bulunarak
giderilmesi için gece
gündüz çalışan
Buskl ekibi ile
İştetme Müdürü
Hasan Türe ile
muhtarımız osman
Çelik'e mahalle
halkım adına
teşekkür ediyorıJm"

dedi.
su kesintisinin
yaşandığı gün!erde
mahalIe halkından
bazı kişilerin
bi!inçsizce hareket
ederek kopardıkları
yaygarayı BUSKİ'ye
yüklemelerinin yanlış
olduğunu savunan
lsrafil Aydın,
" Kanalizasyon
giderinin üzerinden
geçen içme suyu
hat borusu

çürüdüğünden
kırılmış, nereye
aktığı bilinemeyen
suyu bulmak için
büyük çaba
gösterildi, aramalar
sonucLı kırık boru
bulundu ve arıza
giderildi. Bu zaman
içinde ceza evinin su
bağlantısı da kesildi,
suyun ceza evine
verildiği için kesildiği
düşüncesi tamamen
yanlış anlamadan

zekl lUlüren anıl acak
öıümünün 10.
yıldönüm ünde
Bursa'da bir anma
gecesi düzenlenecek.
lzmir'de 24 Eylül
1996'da hayatını
kaybeden Türk
Sanat Müziği'nin
ünlü yorumcusu ve
bestekarı zeki
Müren, ö|ümüniin
10. yıldönümünde
Bursa'da düzen-
lenecek gecede
anılacak.
24 Eylül'ün 

.

ramazan ayına
den k gelmesi
nedeniyle 8 Eylül'de
düzen|enecek anma törenine, Emel Sayın,

Melihat Gülses ve
Yıldırım Bekçi
katı!acak.

Mustafa Yolaşan'ın
sunacağı gecede,
Burhan Dikencik
yönetim indeki
Osmangazi
Yerel Gündem 21
Türk Sanat Müziği
ekibi de sahne
a!acak.
8 Eylül'de
Kültürpark Açıkhava
Tiyatrosu'nda
saat 20.00'de
başlayacak anma
gecesini
Bursalılar ücretsiz
izleyebilecek.
Zeki Müren, aynı
gün kabri
başında da anılacak.

Güne Bakış
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Siz de geleceğimize bugün
Çünkü toprak yoksa gelec

EL KoYUN
vea, Telsim ve Turkcell hattınızdan

den el koyun
eğimiz yok...

3464'e mesaİ atın.

www.tema.org.tr
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Muğla'nın Dalaman
ilçesinde bulunan
Mopak Kağıt
Fabrikasının kabuk
depolama alanında
çıkan yangın, orman-
!ık alana sıçramadan
kontrol altına alındı.
Dalaman Kaymakamı
Mehmet Yapıcı, yap-
tığı açıklamada, fab-
rikanın kabuk depo-
lama alanındı çıkan
yangının kontrol
altına a!ındığını,
bölgede soğutma
çalışmaIarını n
başladığını belirtti.
Yangının ormanIık
alana sıçramaması

için büyük bir
mücadele verildiğini
kaydeden Yapıcı,
"Yangına kısa
sürede müdahale
ettik. Rüzgar nedeni
ile yangının yakında
bulunan ormanlık
alana stçrama duru-
mu vardı. Ancak
yapılan müdahaleleİr
sonucunda yangın
kontrol altına alındı"
dedi. Yangında,
fabrikanın kabuk
depoIama alanındaki
okaliptüs ağaçlandır-
ma sahasında
bulunan ağaçlar
zarar gordü.

K rİez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

- 
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Ahdemlkkadro

ataınada sıııatı

Ankara'da

lstaılbul'da atı [oro§u kuru

a B ıı lmln kalhl 00ı|ı(

0r ı| 0r

T.A. vüıcşExöĞn gılıı ı$Ruı.iı
Naklen ya da açıktan
yapılacak atamalar
için merkezi sınav
uygulanacak
Devlet ve vakıf
üniversitelerindeki
bazı akademik kadro-
lara, öğretim elemanı
dışındaki kadrolardan
naklen ya da açıktan
yapılacak atamalaıı
için merkezi sınav
uy.gulanacak.
YOK'ün hazırladığı
yönetmeliğe göre,
merkezi sınavda
başarılı olanlar,
üniversitelerin aça-

cağı giriş sınavlarına
da katılacak.
Son 2 yılda
Lisansüstü Eğitimi

Giriş Sınavı'na
katılmış ve 50 puan
almış olanlar merkezi
sınavda başarılı
olmuş sayılacak.
Sınav, yılda iki
kez Oğrenci Seçme
ve Yerleştirme
Merkezi tarafından
yapılacak.
sınava, lisans
mezunları ile denklik
belgesi almış
olmak koşuluyla
yurt dışında
lisans eğitimi
görmüş olanlar
başvurabiIecek.

Sınavda 100
üzerinden en az
70 puan alanlar
başarılı sayılacak.

Pekçok yeni ürünün
sergilendiği Cebit'e
19 ülkeden 928 firma
katılıyor
Bilgi ve iletişim
teknoloji!erindeki
en son gelişmelerin
sergi!endiği
"Cebit Avrasya
Bilişim.2006
Fuarı" lstanbul
Beylikdüzü'nde

açııöı.
Türkiye'yi
Avrasya'nın teknoloji
merkezi yapmayı

hedef!eyen "Cebit
Avrasya Bilişim
Fuarı", bilgi ve
iletişim teknoloji-
Ierindeki son
gelişmeleri kul-
lanıcılara sunuyor.
Pekçok yeni ürünün
sergilendiği Gebit'e
19 üIkeden 928 firma
katı!ıyor.
Fuar, Bey!izdüzü'deki
ı U YAP Fuar
Merkezi'nde 10 Ey|ül
Pazar gününe kadar
gezilebilecek.

Müzik kulağı ile ritm
duygusuna sahip 8-9
yaş grubu çocuklar
a!ınacak.
Sevda-Cenap And
Müzik Vakfı:nca
Ankara'da çocuk
korosu kurulacak.
Koro, 8-9 yaş
grubundan gelişmeye
elverişli çocuk
sesi. muziksel işitme
kulağı ile ritm
duygusuna sahip 45
kişiden oluşacak.

Ça!ışmalarına 16
Eylül'de şef
Fatma Bildiren
yönetiminde başlaya-
cak o|an koroya
katılmak isteyenler,
8 Ey|ül'e kadar
vakıf binasına
başvuru
yapabilecekler.
Adaylar daha
sonra 9-1U Eylül'de
düzenlenecek
seçmelere
katılacaklar.

e-

n§N§§§ilİ y§WL§şilyryn
ıı ı ı ı

TURKIYE'NIN EN lGtlTELl ve EKONOMIK
ı ı

ıMSAı(ıYELERı EN t yGuN FlYATlARlA ııı

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işIeri
Fatura & İrsaliye & El İtanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cllt & Kitap & Dergl & Katalog basımı

l(örfe- Ofset
MATBAACİLİK İ YAYİNCİLİK . REKLAMCİLİK

İstııtıaı Cad, Bora §ok, Akbank Aralığı No : 3/B GEIuILİK Tel : (0,224} 513 90 s3 Fax : (0,224} 513 35 95

1 GUNDE İMSAKİYE BASİLİR
()ıı

34 YıLLIK
TEcRÜgEMiz lı_r
HlzMETiırıizDEyız
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ol saydı nız, lngiltere,
Fransa, ltalya ve
yunanistan askerine
teslim olurdıınıız"
dedi.
Meral'in bu sözleri
ne, Genel Kurulu
yöneten TBMM
Başkanvekili Nevzat
Pakdil. "Sözlerinizin
muhatabı kim,
düzeltin, bu üslupta
konuşmanıza izin
veremem. Türk mil-
letinin hiçbir ferdi,
ne Genel kurulda
ne de dışarıda teslim
olıır'diyerek
müdahale etti.
AK Parti'li milletve
killeri de Mera!'in
söz!erine tepki
gösterdi.
Bunun üzerine
Meral, "Asker gön-
dermeye karşı çık-
mak, vatana ihanet-
tir" diyen Başbakan
Recep Tayyip
Erdoğan'ın da söz-
lerini düzeltmesi
gerektiğini kaydetti.
AK Parti milletvekil-
lerinin yüzde 70'inin
bu tezkereye karşı
o|duğunu savunan
Meral, "Seçimin
gözü kör olsun.
Seçim olunca sesi
nizi çıkarmıyorsu
nıJz" dedi.

TBMM Başkanı
Bülent Arınç'ın
olağanüstü toplantı
çağrı yazısı ve
başbakanIık tezkeresi
dün Genel kurulda
okundu.
CHP Ankara
Milletvekili Önder
Sav, "Başbakanlık
tezkeresinin Genel
Kurulda
görüşü Imesinin
usu|ünün tartışılması
hakkında" önerge
verdi. Bunun üzerine
söz alan sav,
Mec!isten karar
çıkmadan, Bakanlar
Kurulu kararıyla
bazı liman ve hava
uslerinin dost ve
m üttefik ülkelerin
kuIIanımına açıldığını
b ild ird i.
Bölgedeki İslam
ülkelerinin katıl-
madığı bir güce
Türkiye'nin
katılmaması
gerektiğini savunan
Sav, "Pirince
giderken evdeki bul-
gurdan olmayın.
Hiç kimse asker gön-
dermek istemiyor.
Siz parmak çoğun-
luğuyla asker gönde.
rilmesini istiyor-
sunuz. Eğer asker
gönderirseniz,
çocuklarınıza ve
torunlarınıza hesap
veremezsiniz"
diye konuştu.
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın
bazı sözlerini
eIeştiren Sav, "Siyasi
terbiyenin okulu yok.
Siyasi terbiyesi
erozyona uğrayaıı-
lara, Allah sağlık
versin demekten
başka bir şey elimiz-
den gelmiyor" dedi.
TBMM Başkanvekili
Nevzat Pakdi!, usul
tartışmasını
oylamaya gerek
duymadığını be!irtti.
-"HAçLı
SEFERLERİNİN
UZANTıSl"_
Daha sonra, Danışma
Kurulu'nda uzlaşma
sağlanamaması
üzerine CHP Grubu,
tezkerenin
görüşülmesi sırasın-
da Hükümet ile parti
gruplarına 60'ar daki-
k; .üre verilmesi ve
bu sürede birden çok
kişinin konuşabilmesi
için grup önerisi
verdi. oneri üzerinde
konuşan CHP Grup
BaşkanvekiIi Ali
Topuz, tezkerÖnin
önemine dikkati
çekerek, tanınan

20'şer dakikalık
sürenin yetersiz
kalacağını söyledi.
Filistin-|srail soru-
nunun çözü!ememesi
halinde olayların
kaçınılmaz olduğunu
ifade eden Topuz,
"Hükümet, bir oldu
bitti yaratmak istiyor.
Bu olay, Haç!ı
seferlerinin
günümüze uzan-
tısıdır. Bunların
anlatılması için
zamana ihtiyacımız
var. Ortadoğu'da
yeniden yapılan-
madan bahsedi!iyor.
1-1,5 yıl içinde lrak
coğrafyasındaki
olası değişikliğin
Türkiye'ye etkilerini
değerlendirmeden
tezkereye karar vere-
meyiz" diye konuştu.
Başbakan Erdoğan'ın
açıklamalarının
top|umu tedirgin
ettiğini iIeri süren
Topuz, şunlar söyle-
di: "Başbakan'ın
dünkü konuşması,
kamuoyu vicdanını
rahatsız etmiştir.
'Eğer askere gidecek-
sen ölümü göze'ala-
caksın. Olenler ölür,
kalan sağlar bize
yeter'demek istiyor.
Vatanı savunmak için
ku!landığımız 'askere
gidin, şehit oIun, gazi
olun şerefinizi
kazanın'motivas
yonunu ABD'nin
çıkarlarını korumak
için siz Mehmetçikten
istiyorsunuz.
Meydanların sesine
kulak verin. Anka
ra'nın sokaklarında
'Çıkarsa tezkere, Bilal
gitsin askere' sloganı
atılı yor. ABD'ye
yaranmak için
yürütü|en poIitikaya
alet o.1mayın."
CHP lstanbul
Milletvekili Şükrü
Elekdağ ise "Tezkere,
Türkiye'nin çıkarları-
na değil, bö|gede

yeni acımasız kıyım-
lara neden olacaktır.
Vebali büyüktür"
dedi.
-KoRE,DE şEHİT
oLAN ASKERLER..._
AK Parti Grup
Başkanvekili Sa!ih
Kapusuz, tartışılan
konunun önerge
değil, tamamen
tezkere olduğunu
söyledi.
Lübnan'a saldırılar
karşısında,
Hükümetin yaptık-
Iarının "herkes
tarafından iyi bilin
diğini" ifade eden
Kapusuz, kan ve
gözyaşının durdurul-
ması için gece ve
gündüz çaba sarf
edildiğini kaydetti.
Kapusuz, liman ve
hava üslerinin dost
ve müttefiklerin kul-
lanımına açılmasına
ilişkin Bakanlar
kuru!unda daha önce
4 kez karar alındığını,
son alınan kararın da
Cumhurbaşkanı'nın
onaylayarak yürür-
lüğe girdiğinin, yine
herkes tarafından
bilindiğini vurguladı.
CHP Grup
Başkanvekili
Topuz'un sözlerini
eleştiren Salih
Kapusuz, "Kore'de
şehit olan askerleri
miz de şehit oldu.
Size göre olmadılarsa
bitemem. Böyle bir
ayrım yapmak sizlere
yakışmıyor. Bir
ülkenin menfaati,
eğer sınır ötesinde
bulunmaksa, orada
olunulacak ve şehit
olunacaktır" dedi.
CHP'll milletvekilleri,
Kapusuz'un bu söz-
lerine tepki gösterdi.
"Tek tek konuşuh,
sizin sabırlı olmaya
ihtiyacınız var" diyen
Kapusuz, konuş_
masını şöyle
sürdürdü: "Bu millet-
ten yetki alan

Hükümet, bu
Meclisten güvenoyu
almıştır. Par|amento
muz, mil|etten a|dığı
desteği sonuna
kadar kullanacaktır.
Cumhurbaşkanı ve
MGK ile.görüşmeler
yapıldı. llgili
çevrelerle görüşüldü,
bir kanaat ortaya
konuldu. Dışişleri
Bakanı'ndan bilgi
aImadan, yorumlar
ve ne kadar doğru
olduğu belli olmayan
gazete haber!eriyIe
konuya karşı çıkıyor-
sunuz. yorumlara
göre karar vermek
yanlış sonuca
götürür. Sağlam
noktadan hareket
ederseniz, sağlam
yola ulaşırsınız."
Yapılan oylamada
CHP'nin grup önerisi
reddedildi.
Gazetemiz yayına
hazır|andığı sırada,
TBMM'deki siyasi
parti guruplarının
konuşmaları devam
ediyordu. Dış İşleri
Bakanı Abdullah Gül,
eleştirilere verdiğl
cevapta, "Muhalefeti
anlıyoruz. Bizleri
desteklemesini bek-
lerniyoruz. Ancak,
burada vatandaşa
karşn doğruIarı
ortaya koyalım.
Limanların başka
ülkeIere açılması
konusu yeni
aIınmış bir karar
değiIdir. Türkiye'nin
daha önceki benzer
uygulamalarında da
buna benzer
uygulamalar olmuş-
tur." dedi.
Görüşmelerin
sonunda tezkere
konusu oylanarak,
Türkiye'nin Lübnan'a
asker gönderme
konusu kesinlik
kazanacak. Meclisteki
havaya gore
Tezkere'nin kabul
etmesi bek|eniyor.

cHp milletvekili
Bayram Meral'in "Sız
o zaman yaşasa
ydınız ülkeyi
yunan'a teslim eder
giderdin2" sözleri
Ak parti sıralarının
sert tepkisine
neden oldu.
CHP Ankara
MiIletvekili Bayram
Meral'in, Lübnan'a
asker gönderi!me-
sine ilişkin tez
kerenin görüşme
lerinde, "Kurtuluş
Savaşı döneminde
işbaşında olsay-
dınız, lngiltere,
Fransa, ltalya ve
yunanistan askerine
tes!im olurdunuz"
sözleri, TBMM Genel
Kurulunda gerginlik
yarattı.
A}-IAVATAN'ın
tezkere görüşme
!erinde, konuşma
süresinin 20 dakika
yerine 45 dakika
olmasına i!işkin
grup önerisinin
aleyhinde söz alan
Meral, "Türkiye
büyük devlettir"
denildiğini söyledi.
Meral, bu büyük
devletin Mustafa
Kema! sayesinde
kurulduğunu ifade
ederek, "Siz o
dönemde işbaşında

ı

0örü
Kırgızistan Cumhur
başkanı Kurmanbek
Bakiyev ile beraberin
deki heyet, bir süre
görüşmeleri izledi.
Dışişleri Bakanı
Abdullah Gül başta
olmak üzere çok
sayıda bakan ile
CHP Gene! Başkanı
Deniz Baykal da
görüşmelerin
başından itibaren
Genel kurulda
hazır bulundu.
Lübnan'a asker gön-
derilrnesine ilişkin
Başbakanlık
tezkeresinin
görüşülmesi için
olağanüstü toplanan
Genel Kurula, bir
süre önce ayağı
kırılan cHp lstanbul

ınelerden ııotlt[,,,
Mi!letvekili
Bihlun Tamaylıgil,
koltuk değnekleriyle
geldi. Güçlükle
ayakta durabilen
Tamaylıgil,
arkadaşlarının
yardımıyla koltuğa
oturtu!du.
Bir süre önce
trafik kazası geçiren
CHP Ardahan
Milletvekili Ensar
Ögüt ise kırılan
kolu ve kaburgaları
sarılı olarak Genel
Kuru!a geldi.
Dün babası vefat
eden cHp İzmir
MilletvekiIi Ahmet
Ersin de Genel
Kurul
görüşmelerinde
hazır bulundu.
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Her okula lkl ıılaına§ı ba0
Yeni eğitim-öğretim döneminde okul önlerindeki güvenlik ve

trafik tedbirleri kapsamında, her okul lçin ayrı ayrı "Polis abla"
ve "Polis ağabey" görevlendireceği blldirildi

0r§[l

Antalya Emniyet
Müdürü Feyzullah
Arslan, polisin oku!
lar ve çevresindeki
tedbirlerini yeni pro-
jelerle geliştirecek-
lerini belirterek,
"Toplum destekli
polislik hizmeti"
çerçevesinde, Antal
ya'da, okul polis-
liğinin uygulanmaya
başlayacağını bildir-
di. Arslan, resmi
trafik ekipleriyle, sivil
ekiplerin önceki yıl-
larda okul önlerinde
yürüttükleri çalış-
maların devam ede-
ceğini, bu tedbirlere
ek olarak planlanan
okul polisliğinin de
birebir iletişimin ön
plana çıkacağı farklı
bir uygulama ola-
cağını bildirdi.
Feyzullah Arslan,
Onleyici Hizmetler
Şube Müdürlüğünde
görevli kadın ve
erkek polislerin görev
bölge!erindeki
okullardan sorumlu
olacağını söyledi.

Bazı bölgelerde okul
polislerinin 2-3 oku-
lun sorumluluğunu
da taşıyacağını
belirten Arslan,
"Çocuklar ve gençler
geleceğim iz. Ve|ilerin
gözü arkada
kalmasın. Oğrenciler-
imizin bundan böyle
okul!arında polis
ablası ve po!is
ağabeyi olacak.
Çocuklarımız daha
güvende olacak"
ded i.
DERSLE DE
cinrgiı_EcEKLER
Okul po|islerinin,
öğrencilerle daha iyi

diyalog kurmaları
amacıyla anne ve
baba olmuş perso
nelden seçi!eceğini
ifade eden Arslan,
görevlilerin her gün
sorumlu oldukları
okula giderek, idare-
ciler, öğretmen ve
öğrenciIerle görüşe-
ceğini, kendilerine
iletilen sorunlara
süratle müdahaIe
edeceğini söyledi.
Arslan, okul polis-
lerinin, rehber öğret-
menlerle işbirliği de
yapacağı.nı kayde
derek, "Oğrenciler
korktukları kişiler,

olaylar ve her
türIü şikayet!erini
görevlilerimize de
rahatça anIatabile-
cek. Okul polisleri,
okul idarecileri,
ögretmenler ve
ögrenciler|e diyalog
kurarak. okul ve
emniyet arasında
koordinatör görevini
üstlenecek " diye
konuştu
TU RKİYE,DE İLK
Okullarla ilgi!i tedbir-
lerinin öncelikli
konuları arasında
olduğunu be!irten
Arslan, trafik güven-
liğini ön planda tut-
tuklarını ve bu konu-
da da yeni proje
hazırladıklarını
b ild ird i.
Feyzullah Arslan,
okul giriş ve çıkış
saatlerinde trafik
tedbirlerini aralıksız
sürdurdüklerini anım-
satarak, hazırIadıkları
projeyle hız
limitinin azaltılmasını
amaçladıklarını
açıkladı.

hrt,ltreü ba arııla uıatıllallurtl
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Yüksek Öğrenim
kredi ve yurt|ar
Kurumu Gene!
Müdürlüğü'ne yurt,
kredi ve burs almak
için daha önce belir-
tilen tarihlerde
başvuruda buluna-
mayanların, müra-
caatlarını 25 Eylü1-4
Ekim tarihleri
arasında yapabile-
cekleri bildirildi.
Kurumdan yapılan
yazılı açıklamada, ilk
defa bir yüksek
öğrenim programına
kayıt yaptıran!arla
ara sınıf öğrenci-
lerinden değişik
nedenlerle yurt,
kredi ve burs müra-
caat!arında buluna-
m aya n la rın, 25
Eylü1-4 Ekim tarih-
leri arasında kuru-
mun www.kyk.gov.tr
adresli internet
sitesinden başvııru-

da bulunabilecekleri
belirtildi.
öte yandan,
2006-2007 öğretim
yılı |çin ara sınıftan
yurtlara müracaat
eden,öğrencilerin
başvuru
sonuçIarının
Yüksek Oğrenim
kredi ve yurtlar
kurumu Genel
M üd ür|üğü'nü n
internet sitesinde
yayınlandığı
b ild irild i.
Burada burs/kredi
müracaatında
bulunulup bulunul-
madığına dair bilgi-
lerin de yer aldığı
belirtilerek, "Asil
listeden yurtlara
girmeye hak
kazanan öğrenci-
lerin kesin
kayıtları 4-15 Eylü!
2006 taı,ihlerinde
yapılacaktır" denildi.
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Ener eceklerl ne durdurma
Danıştay, enerji içe-
ceklerinin bi leşiminde
bulunan maddelerin
oranını beIirleyen
tebliğ hükümIerinin
yürütmesini
durdurdu.
Bir vatandaşın, 27
Ocak 2006 tarihlI
Resmi Gazete'de
yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Enerji İçe-
cekleri Tebliği'nin
iptali ve bu tebliğdeki
5. maddenin (c) ve (d)
bentlerinin yürütme
sinin durdurulması
istemiyle açtığı
davanın ilk aşaması
tamamlandı.
Adli tatil nedeniyle
Danıştay 10. Dairesi
yerine davaya bakan
Danıştay Nöbetçi
Dairesi, söz konusu
teb|iğin 5. maddesinin
(c) ve (d) bentlerinin
yürütmesini oy
birliği ile durdurdu.
Dairenin kararında,
dava konusu tebliğIe,

daha önce iki kez
yürütülmesinin dur-
durulmasına karar
veri!en tebliğin yürür-
!ükten kaldırıldığı
anımsatıldı.
Tebliğin 5. mad-
desinin (c) bendinde
tebliğ kapsamında yer
alan ürünlerde kafein
miktarının 150
mg/L'den, inasitolün
200 mg/L'den, guko-
ronolaktonun 2400
mg/L'den taurin'in
4000 mg/L'den tazla
olmaması gerek-
tiğinin düzen|ediği
kaydedilen kararda,
dava konusu bu
tebliğle, yürütmesi nin

durdurulmasına karar
veri!en teb!iğe göre
kafein miktarının 320
mg/L'den 150 mg/L'ye
indirildiği belirtildi.
Kararda, diğer mad-
deler yönünden önce-
ki tebliğde belirlenen
oranların dava
ko,nusu bu tebliğde
aynen korunarak
yürütmenin
durdurulması
kararının gerekleri
doğrultusunda her-
hangi bir düzenleme
yapılmadığına
işaret edildi.
Kararda. şöyle
denildi:
"Buna göre

daha önce yargı
yerince verilen
yürütmerıiıı
cltı r clurtıl ııı.ısı ı stcın ı -

nin kabulune i|işkin
kararların biçimsel
olarak uygulanmasını
sağlamak üzere ve
anılan yargı karar-
larını etkisizleşti rmek
amacıyla yürürlüğe
konulan ve içerik
itibariyle daha ence
veri!en yürütmenin
durdurulması
kararlarında
belirtilen gerekçeler
doğru!tusunda
düzenleme
içermeyen tebliğin
5. maddesinin (c) ve
(d) bentlerinde huku-
ka uyarlık bulunma-
maktadır."
Davalı Tarım ve
Köyişleri ve Sağlık
bakan!ıkları bu karara
itiraz edebilecek.
İtirazı, Danıştay
ldari Dava Daireleri
Kurulu görüşecek.

Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
Abdüllattif Şener,
2010 yılında vatan-
daşların yüzde
51'inin internet kul-
lanıcısı olması ve
evlerin yüzde 48'inln
internet erişimine sa
hip olmasının hedef
lendiğini bi!dirdi.
CeB!T Bilişim
Eurasia Fuarı ve
BiIişim Zirvesinin
ortak açılış töreninde
konuşan Bakan
Şener, bu yılki zir-
venin ana temasının
rekabet gücü olarak
belirlenmiş olmasını
son derece anlamlı
ve yerinde bul-
duğunu söyledi.
Rekabet gücünden
bahsederken küre-
se!leşmenin önemine
değinen Şener,
"Dünya son 10 yılda
küreselleşmede çok
claha farklı . Btı
donemde clunya bır
ag toplumuna
dönüşmüştür" dedi.
Şener, 2006-2010 yıl-
larını kapsayan bilgi
toplumu stratejisinin
yüksek p!anlama
Kurulu kararıyla
yürürlüğe girdiğine
değindi. Bakan
Şener, bilgi toplumu
stratejisinde
amaçIardan ilkinin
sosyal dönüşüm
olduğunu belirterek,
"Bu bağlamda vatan-

daşların 2010 yılında
yüzde 51'inin
internet kullanıcısı
olması, evlerin yüzde
48'inin de internet
erişimine sahip
olması hedeflen-
miştir" dedi.
Abdüllatif Şeneı
bi|gi top!umu
stratejilerinden
olan kamu yöneti-
minde modernizas
yon ve e-devlet
yaklaşımına da
değinerek, kamu
hizmetlerinin yüzde
70'inin elektronik
ortamda da sunulur
hale gelmesi,
vatandaş mem.
nuniyetinin yüzde
80 seviyesine
ulaştırılması ve
kamu harcamalarının
yüzde 90'ının
e-ihale yoluyla
gerçekl eşti ri l mesi n i n
hedeflendiğini söyle-
cti Giıııumuzde bı|giyi
ureten ,, u katma
degeı li ijriin vo
hizmetlere
dönüştürenlerin
küresel ekonomide
söz sahibi
olacaklarına dikkat
çeken Şener,
"Bu ise sürekli
düşünmeyi,
sorgulamayı, öğren_
meyi, araştırmayı ve
daha iyiye ulaşma
çabasını gerek-
tirmektedir"
şeklinde konuştu.
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ELEfvlAN ARANIYOR

Tecrli beli Teknik Seıvis
Elemanı aranıyor

NOWOX Bilgisayar
Tel : (0.224) 51 2 25 63

SATILIKVILLA
Cu mhu W et lilahallesi' n de

sahibinden satılık
Lüks TripleksVilla

GSM : (0,535/ 886 47 74

fiez

Memurun özü kurul kararında
Hükümet ve memur
sendikaIarı arasında
15-30 Ağustos tarih-
leri arasında yapılan
ve anlaşmazlıkla
sonuçlanan toplu
görüşmelerin
ardından gözler
UzIaştırma
Kurulu'na çevrildi.
Kamu-Sen ve Memur-
Sen'in çağrısı üzerine
toplanan ve ça!ış-
malara baş!ayan
Uzlaştırma Kurulu
nun bugün kararını
açıklaması bekleni
yor. Sendikalar,
kurulun, hükümetin
önerdiği yüzde
2.5+2.5'ün üzerinde
bir rakam ilan ede-
ceğini düşünüyor.
DeVlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
Mehmet Ali Şahin
başkanlığında Kamu
!şveren Kurulu ile

mem ur konfederas
yonları arasında
gerçekleştiri!en toplu
görüşmelerin 6. turu
sonunda da uztaşma
sağlanamadı.
Hükümetin önce
yüzde 4'lük zam
teklifi üzerine kEsk
görüşme|erden çeki!-
dl. 6. tur sonunda
hükümet en düşük
maaş aIan memura
birinci seçenekte
yüzde 2.5+ 2.5 zam
ve birinci ve ikinci 6
aylık dilimler için de

20+29 seyyanen zam
önerirken, en yüksek
maaş alan memurlar
için de birinci alk 6
ayda yüzde 2.5, ikinci
6 ayda yüzde 2.5 zam
önerdi. Hükümet ikin-
ci seçenekte ise, en
düşük memur maaşı-
na birinci ve ikinci 6
ay için toplam yüzde
5 zam ve yüzde
2+ 2 olmak üzere
kümülatif olarak
yüzde 4 zam teklif
etti. Kamu-Sen en
düşük memur

maaşının bin 23 YTL,
Memur-Sen bin 48
YTL, KESK isp bin
400 YTL olması
konusunda ısrar
edince görüşmeler-
den sonuç çıkmadı.
Kamu-Sen ve Memur-
Sen geçtiğimiz
hafta konuyu 'hakem'
görevi üstlenen
Uzlaştırma Kurulu'na
taşıdı. Onceki gün
toplanarak ça!ış-
m,alara başlayan
kurula tanına 5 gün-
lük süre bugün
do!uyor. Kurul
üyelerinin taraf!arı
son kez dinledikten
sonra yarın karanını
açıklaması bekleni
yor. Uzlaştırma
kurulu kararı üzerine
taraflar tekrar masa
ya oturacak ve
son sözü Bakanlar
kurulu verecek.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka,

Ruhs?t, Fenni muayene
Sfgıo rta işlemleri yapılır.
Adres: Gürle İş ililerkgıi
Kat: l No: §5 ı §EililLlK
TeI : (0.224| 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

AclL sATlLlK
a

yalova asfaltına
300 m cepheli

Gemlik'e 3 Km fnesafede
26,500 m2 arazi

GSM : (0,532) 337 97 10

513 40 81
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ffi lllk ınak
Makyaj yaparken, son
trendleri ve moda
renkleri takip etmek
kadar, kişiliğin, sosyal
statünün, s?ç, cilt, ten
ve göz rengi hatta
daha da önemlisi yüz
şeklinin de dikkate
alınması gerektiği
bildirildi.
Belirtilen hususlara
dikkat edildiği
takdirde son derece
doğal, güze! unsurları
öne çıkaran ve eğer
varsa bazı kusurları
da kolayca gizleyen
bir sonuç elde
edilebileceğin i

belirten uzmanlar,
yüz şeki|lerini "Oval
Yüz, Yuvarlak Yüz,
Kare Yüz, Uzun Yüz,
Üçgen Yüz, Köşeli
Yüz" şeklinde
gruplaı:a ayırıyor.
Yüz şeki!lerine uygun
olan makyajın tercih
edilmesinin önemini
ve püf noktalarını
sıralayan uzmanlar,
yanaktardan geniş-
leyip, çenede incelen
oval yüz şeklini ideal
yüz şek|i ol.ırak ben-
imseı,ıdigiııı ıfac!e
ederek. "Oval yLız,
düzeltme gerek-
tirmeyen tek yüz
şeklidir diyebiliriz ve
diğer yüz şekillerine
yapılan tüm müda-
haleler, yüzü ovale
yaklaştırmak içindir.
Bu yüz şeklinde
makyaj yaparken
dikkat edi!mesi
gereken tek husus
köşeli çizgilerden
kaçınmaktır ve
çizgiler olabildiğince
yuvarlak uygulan-
malıdır" dedi.
Yuvarlak yüzterde
daha anlamlı bir
makyaj elde etmek
için yüzün dış bölüm-
lerine mutlaka müda-
hale edilmesinin
gerek|iliği n i. bi ldi ren
uzmanlar, "Ozellikle
çene ve elmacık
kem[kleri belirgin hale
getirilmelidir. Bu tür
işlemleri yapabilmek
için cilt rengine
uygun açık ve koyu
olmak üzere iki
fondötene ihtiyaç
vardır. yüze ten
rengine uygun
fondöten uygulandık-
tan sonra baz
fondötenin1.5-2ton
koyusu ile geriye çek-
mek, görüntusünü
yumuşatmak iste-
diğimiz kısımlar gö|-
gelenir. Yüzün üst
bölümünde, kulak
kenarından başla-
yarak alnın iki tarafına
gölge|emeler yapılır.

lnl hellrtl
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Çocukların yaşatıl-
ması, sağIıklı
büyümesi, gelişmesi,
daha az sağlık sorunu
ve hastalıkla karşılaş-
ması için uygun
şartları sağlamaya
çalışan, bu amaçla
annelere eğitim veren
UNlCEF, babaları da
bu amaca ortak
etmeye çalışıyor.
Birleşmiş Milletler
(BM)-UNlCEF (Çocuk-
lara Yardım Fonu) ve
Avrupa Birliği (AB)
tarafından destekle-
nen ve Mllli Eğitim
Bakanlığı (Çıraklık ve
Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğü-ÇYEGM)
tarafından yürütülen
Benim Ailem
Programı kapsamın-
da, babalar artık
UNlCEF'ten
"mektup alacak".
"Merhaba Sayın
Baba" diye başlayan
ve 1-20 sayfa arasın-
da değişen mektu-
p|arda, babalara, "aile
mutluluğunu artıracak
sırlar" veriliyor.
Benim Ailem
Programı kapsamında
kurs!ara katılan
annelerin eşlerine
gönderilen mektuplar,
şimdiye kadar
15 bin babaya ulaştı.
"Baba duyarlılığını
artırmayı" hedefleyen
mektuplar, proje kap-
samında 100 bin
babaya gönderilecek.
Edinilen bilgiye göre.
ai!e çocuk arasındaki

ı
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Alt kısımda ise
kulağın yüze bitişik
olan üst bölümünden
çeneye kavisli gölge
yapılır. Sonraki aşa-
mada kulak memesin-
den başlayarak,
yanak çukurundan
buruna doğru kavisli
bir gölge yapılır. Bu
işlem elmacık kemik-
lerini belirginleştir-
erek yüze daha
anlamlı bir ifade
katacaktır. yuvarlak
yüzlerde allık elmacık
kemiği üzerinden yan-
larda gözün dış ucuna
dogru, aşagı bölümde
fse yanak çukurunda
bır üçgen oluşturacak
şekilde sürülür.
Yuvarlak yüzlerde
dikkatin orta bölüme
çekilmesi gerektiği
için ruj canlı sürülme-
lidir, ayrıca kaşlar ve
gözler çekik
boyanmalıdır" diye
tavsiyede bulundu.
Kare yüzlerde yüze
daha yumuşak bir
ifade vermek ve yüze
sertlik katan açıları
ortadan kaldırmak
için dikkat yüzün orta
bö!ümüne çekilme!i
ve bunun için de canlı
renk!er kullanılmalı
diyen uzmanlar,
"OnceJikle yüze ten
rengine uygun bir
fondöten uygulanır.
yüzün üst bölümünde
1- 2 ton koyu diğer
fondöten kullanılarak
saç diplerinden
başlayarak, şakaklara
doğru kavisli bir
gölge yapılır. Daha
sonraki alt bölümde
ise kulağın üst kıs-
mından, çeneye doğru
inen yay şeklinde
gölge yapılmalıdır.
Çeneye aydınlatıcı tat-
bik edi|ir, ayrıca
gözün dış kısmına ve
uç yanak kemiği
üzerine de aydınlatıcı
sürülür. Dudak|ar
canlı boyanır ve allık
yuvarlak yüz|erdeki
gibi üçgen şeklinde
uygulanır" açıkla-
masın| y.?ptı.
UZUN YUZLERE,
YATAY

GOLGELENDİRME
Uzun yüzlerde daha
canlı ve derin bir
ifade elde etmek için
yapı|acak işlemin
yüzdeki düz görün-
tünün giderilmesine
yönelik olması gerek-
tiğini vurgu|ayan
uzmanlar, "Yüzdeki
uzunluk alın ya da
çene bölümünün
genişliği ya da burun
dudak arasının
geniş|iğinden kay-
naklanabi!ir. Bu
bö!ümlerin daha az
dikkat çekmesi için
doğru bir gö|geleme
yapılarak geri çek-
iImesi gerekmektedir.
Her zaman olduğu
gibi yüze ten rengine
uygun.fondöten uygu-
lanır. ozellikle alın ve
çene bölümü yatay bir
şekilde 1-2 ton koyu
fondöten kullanılarak
gö|gelenir. Allık
elmacık kemiği
üzerinden kulağa
doğru yatay bir şe
kilde sürülür. Kaşlar,
gözler ve dudakların
yatay boyanması
daha iyi sonuç vere-
cektir. Ayrıca alın
üzerine bırakılan
perçem ve kaküller de
uzun yüzlerde hoş bir
ifade oluşmasına
yardımcı o!acaktır.
Uzun yüzlerde boya-
ma ve gölgeleme
işlemlerinin genel!ikle
yatay uygulanmasının
sebebi yüze enine
doğru çekilmiş bir
görüntü vermek
içindir" diye tavsiye
lerde bu!undu.
Üçgen yüzlerin de,
düz üçgen yüz ve ters
üçgen yüz diye ikiye
ayırdı klarını belirten
uzmanlar, "Düz üçgen
yüzlerde alın bölümü
dar, çene bö!ümü
geniştir, dolayısı ile
alın bölümünü ortaya
çıkarmak için açık
renk fondöten kulla-
narak aydınlatmalı.
Alın bölümü aydın-
latılırken özelIikle
göz kenarları ve
şakaklar da
unutulmamalıdır.

ilişkilerin sağ!ıklı
yürütü|mesine ve
çocuklarda var oIan
gelişim becerilerinin
en üst düzeye çıkarıl-
masına yardımcı
olmak amacıyla,
UNICEF ve AB'nin
desteği ile geçen
yıldan beri "Benim
Ailem-Aile Çocuk
Eğitim Programı"
uygulanıyor.
Benim Ailem
Programı, Milti Eğitim
Bakanlığı aracılığıyla
halk eğitim merkez-
lerinde, Sosya!
Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme
Kurumu aracı|ığıyla
toplum merkez-
lerinde, Sağlık
BakanIığı ile işbirliği
içinde
uygulanıyor. Şişli,
Beyoğlu, Zeytinburnu
gibi bazı belediyeler,
kadın ve çocuk ile
ilgili bazı vakıflar da
UNICEF desteği ile
Benim Ailem prog
ramını uygularken,

Adalet Bakanlığı da
infaz kurumlarındaki
hükümlü kadınlar ve
buralarda çalışan
kadınlara yönelik bu
programı uygu lamaya
başlıyor.
Eğitim programı
kapsamında,
annelere 16 hafta
süreyIe, haftada bir
gün 3 saat süreyle
çocuk gelişimi,
iletişim ve eğitim
konularında bilgi ve
riliyor. Uzman
eğiticiler, kursa
katılan aileleri haftada
2 kez ziyaret ederek.
uygulamaları gözlü
yor. Ev ziyaretleri
dahi! 18 haftada
tamamlanan kurslara
katılan anne!ere
sertifika veriliyor.
Şimdiye kadar yak-
laşık 15 bin anne
eğitim programından
yarar!andı.
Uygulamacı kuruluş
sayısı artırılarak 100
bin aileye ulaşılrrıası
hedefIeniyor.
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Bakanlıktan ku ıklaınası kanseıı hakkında 0n teınel
Sağlık Bakanlığınca
hazırlanan grip salgını
planı kapsamında,
kamu personeline
yetecek kadar cerrahi
maske stoklanması ve
kamu kurumlarında
hizmetin yürütülmesi
için gerekli personelin
isim. listesinin hazır-
lanması istendi.
Dünya SağIık
Örgütünün, kuş gri
binin insandan insana
bulaşabilecek yeni bir
virüs ge!işimine-
neden olabileceği
uyarısı üzerine Sağlık
Bakanlığı, Ulusa!
Pandemi (Sa!gın)
planı hazırladı.
Bu kapsamda Sağtık
Bakan!ığı Temel
Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğünce
VaIi liklere gönderilen
genelgeyle, her ilin
grip salgını faaliyet
planının hazırlanması
istendi. Valilikler
kanalıyla da kamu
kurum ve kuruluşları-
na gönderi!en
gene!gede, personele
yetecek kadar cerİahi
maske stöklanması ve
aşılamada öncelikli
personelin isim lis-
tes[n[n hazır[anması
gerektiği kaydediIdi.
Genelg.ede, her per-
sonele 5 adet cerrahi
maske gerektiği
be!irtildi. Pandemik
influenza (grip salgını)
aşısı ile aşılamanın,
gripten korunmada

temel faktörlerden biri
olduğuna değinilerek,
"Ancak, aşı üretiminin
pandemik virüsün
tespitinden sonra
başlayacak o!ması
nedeniyle aşı miktarı
ilk etapta kısıtlı
olacaktır" deni!di.
Bu nedenle, olası bir
salgında toplum için
zorunlu hizmetlerin
sürdürülmesinde
gerekli personelin,
aşılamada önceliğe
sahip olduk|arına yer
verildi. Genelgeye
göre aşılamada önce-
lik verilecek kişiler
şöyle sıralandı:
"Sağlık ça!ışanları,
kamu yönetimi
açısından anahtar
rol oynayan kişi!er,
telekomünikasyon,
elektrik temini, su
temini ve toplu taşıma
hizmet!erinin
sürdürülmesinde
anahtar rol oynayan-
!ar, itfaiye personeli,
polis teşkilatı, askeri
personel ve sivil
savunma teşki!atında
çalışanlat.'l
TEMIZLİGİN ONEMİ
Sağlık Bakanlığı

Bulaşıcı Hastalıklar
Daire Başkanlığı
Küresel Grip Salgını
ptanlama sorumlusu
Dr. Yıldırım Bayazıt,
AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Dünya
Sağ!ık Orgütünün kuş
gribinin yeni bir virüs
gelişimine neden
qlabileceği konusun-
da ülkeleri uyardığını
anımsattı.
kamu kurum ve kuru-
luşlarının, özellikle
lavabo ve tuvalet
temizliği konusunda
gereken niteliğe sahip
olmadıklarını vurgu-
layan Bayazıt, olası "

bir salgında temizliğin
önemine dikkati çekti.
kamu kurum ve kuru-
luşlarından lavabo ve
tuvaletlerin nitelik!i
haIe getirilmesini
istediklerini anlatan
Bayazıt, özel!ikle el
dezenfektanlarının
stoklanması konusun-
da ilgilileri uyardık-
larını kaydetti.
Aşı üretiminin
pandemik virüsün
tespitinden sonra
başlayacağına
dikkat çekti.

Dengeli beslenme,
egzersiz ve sigaradan
uzak durmak gibi
sağlıklı yaşam
alışkan|ıklarının.
kanseı.e yakalanma
riskini yuzde 40
oranında azalttığı
belirtildi. İşte
'Kanser Hakkında
10 Temel Gerçek'
Dünya Saglık Orgütü
(WHO) tarafından
yapılan kanser araştır
malarının sonuçları,
kurumun resmi
internet sitesinde
"Kanser Hakkında 10
Temel Gerçek" baş|ığı
a!tında toplandı.
kanser konusundaki
bi|gilerin artırı lması
ve bu hastalıkla
mücadeleye dikkat
çeki!mesi amacıyla,
kısa ve çarpıcı başlık-
lar|a hazırlanan rapor-
da, gelişmiş ülkelerin
az gelişmiş ve geliş
mekte olan ülkelere
oranla tedavide daha
başarı!ı oldukları
sonucu ortaya çıktı.
uzmanlar. bu sonucu
ge!işmiş ülkelerdeki
erken teşhis ve
tedavi olanakIbı,ıyla
açık|ıyor.
WHO'nun "Kaİıser
Hakkıncia 10 İönıel
Gerçek" başlıklı
çalışması şöyle:
1- Vücudun çeşitli
bö|gelerini etki altına
alan 100'den fazla
kanser çeşidi
bul unuyor;
2 - 2005 yılında dünya

genelinde hayatını
kaybeden 58 milyon
kişinin yüzde 13'ü
olan 7.6 milyon
insanın ölüm nedeni
kanser;
3 - Kanser sonucu
öIümlerin yüzde
70'ten tazlası, az
gelişmiş ya da.
ge|işmekte olan
ülkelerde meydana
ge!iyor;
4 - Erkeklerde ölümle
sonuçlanan kanser-
lerde ilk beş sırayı
şu kanser türleri
alıyor: Akciğer, mide,
karaciğer, kolon,
yemek borusu;
5 - Kadınlarda ölümle
sonuçlanan kanser-
lerde ilk beş sırayı şu
kanser türleri alıyor:
meme. akciğer.
ııııtle. kc-ıl()ıı ve rahim:
6 -Tutun urün|eri
kullanımı, tüm
dünyada en büyük
ve önlenebilir
kanser nedenidir;
7 - Dünya genelinde
kanserlerin beşte biri,

e

rahim kanserine
neden olan Hpv
virüsü ya da
karaciger kanserine. "

neden olan Hepatit
B virüsü gibi kronik
enfeksiyonlardan
kaynaklanmaktadır;
8 - Dogru zamanda
teşhis edi|mesi ve
uygun şekilde tedavi
edilmesi durumunda,
kanserlerin üçte
biri tedavi
edile bilmektedir;
9 - Ağrı kontrolü ve
.destekleyici tedavi
yöntem!erinin uygu-
lanması durumunda,
tüm hastatarın
hastalık sürecinde
ağrı çekmemeleri
sağlanabilir;
10- Sadece sigara
ku!!anmamak,
sııglıklı beslenme,
fiziksel olarak aktif
olmak ve enfeksiyon-
lara zamanında
müdahale edilme-
siyle, kanserin yüzde
40 oranında önlen-
mesi mümkündür.
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Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı |212| 516 12 12
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT

Itfaiye
potis İmdat

Jandarma İmdat
Jandarma K.
poIis karakolu
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLİK Yalova
Topçu!ar
Eskihisar

|226| 814 10 20

|226| 363 43 19

|262',655 60 31

oToBUs

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakam!ık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

uLAşıM
251 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
otobüs Terminali

TUP DAGİTICİLARİ
METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzei Turizm ' 512
KanberoğIu-Esadaş 514Anıtur 514
Kamil Koç 513

12
20
1o
45
47
35

12
77
72
49
71
71

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İştetme

Statyum
Orm.Bö|.Şef.
Miııi Eğt. Md.

Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
KarayoIları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. r,ıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftülük
Gümrük Md.

Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.

İlçe Tarım Müd.
İIçe Seç. Md.

itim Müd. 51318 46

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
51'3 ,t 3 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

Halk E

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

TAKsıLER

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 80 43

513 2Ll59
513 45,46

513 65 00

514 59,01

513 80 00

sı+ aa fo
514 17ü0

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
BütünIer L|kltgaz
Akçagaz
Totalgaz

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50
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GEREKLİ TELEFONLAR . RESMı DA|RELER DENİZ OTOBÜSÜ

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122

Su İşlet. 513 45 21 - 115

İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İş|. Md. 513 45 21 -111

Su Anza Yalnfz 185

3",«)

db
# ,255ı

AKCAN PETROL
venı_iyuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

51
51

79
33
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Semerciler Yokuşu - GEMLİK

K rİez ABONE oLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUNI GUt lux aıYAgı GAZETE I

o

K rfe-
I GuNLüK sivısi GAZETE I

YEREL SURELİ YAY|N
"YlL : 34 SAY| : 2538

FlyATı : o.25 yTL. (KDV Dahiı)
Sahibi : Kadri cÜı_en

Sorumtu Yazı İşteri Müdürü : Serap GÜLER
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSOZ

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

yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ oE§_EI
Matbaacl ı k-Yayı ncıl ı k-Reklam cı t ı k Tes.is i

İstiklal Cad. Bora Sok. Noİ3/B GEMLiK
(Dinl bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEMLiX,irü iLx GUıüLux GAZETES|
GEMLlxıı
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0nELAyKENT ıLKOGRETıM oKulu
"İvi bir gelecek R9kent ile boşlcır"

ent llköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi ları basladı

Not

Ozel

0cretlerimize
servls ve

r,laır,ı profesyonelllkle yaklaşır ve
reç odaklıdır, paylaşımcıdıı

çozeı
Her za

görülüdüı şeffaftı
yeniliklere r,

mdır.tutarlıdır,
ı

urması bilirnlIıdPlan !arlan ve Evrenseldiça plışmaIarını uygu ayakçağa uydKÜLUM0 zU UN Hoş Olaylara
rını unas!asüktır man herve dakonu ozverl le Vefa utmaz,açı şçalıYETi RDlGşTi tarl kakendi rarların veverırSürekli ilkesitim i!e ederhareket Kara veeğ

aRENöĞ Eciı vetakendinR; herve mdaortaHer

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel : 5t 3 50 84 GEML|K
www. aykentilkog retim. k l 2.tr

Deneyimli kadromuz ve
çağdaş eğitim anlayışıyla

siz|ere en yakın özel okuluz
2006-2007 eĞlrlrta ve öĞnerlrvı

vıı-ı ücnerı-ERlııılz
SİNİFLAR FİYAT
ANA sıNlFı 3.300 YTL
1.sıNıF 4.000 YTL
2.s
3.s
4.s
5.s
6.s
7.s
8.s

lNıF
lNıF
ıNıF
ıNıF
ıNıF
ıNıF
ıNlF

4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL

GEMLıK,ıN iı_x GÜNLÜK GAZETESı
GEMLıK
ıı

TARAFSıZ sivnsİ GAZETE
7 Eylül 2006 Perşe mbe info@gem1ikkortezgazetesi.com 25 Ykr

_

Körfez OF§ET'te
BlR GUNDEı

DAVET|YENıZ HAzlR

Yüılerte çeşit hem ııruı, hem kalittli

Tel : 513 96 83
lstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank,Aralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLIK
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Okullar 18 Ey|ül günü kapılarını öğrencilere açacak. Velilere masraf kapısı açıldı.
Gemllkll ere muen

ııı
de

Basketbol Masa Görevlisi Kursu açılıyor
Bursa ili dahilinde 2006-2007 Basketbol
sezonu masa görevlileri kursu 11-15 Eylül
2006 tarihleri arasında A.S.G.D. Genel
Merkez Binası Eğitim Salonunda yapılacak.
Kursa katılmaak isteyen kişilerin en geç
12 Eylül 2006 Salı günü mesai saatinin
bitimine kadar Geİçlik ve Spor ll rwaaarlüğü
müzün spor servisine kursa katılmak istedik-
lerini belirten yazılı dilekçelerini vermeleri
gerektiği açıklandı. Haberi sayfa İ'de

Okul ha'ıı rlıkları ha la
2006-2007 eğitim öğretim yılı ders zili 18 Eylül
günü çalıyor. llkokula yeni baştayacaklar ise okula
uyum sağlamak için bir hafta önce okullu olacak:
lar. Veliler. okul hazırlıklarına başladı. Okula llk
adım 120-140 YTL arasında değişiyor. Sayfa 3'de

ı

m Güne Bakı
kadri cüı-en
kadri_guler@hotmai!.com

Bir koyup...!

Rahmetli Özal, lrak'a asker gönderme
konusunda o kadar gönüllüydü kl, "Bir
koyup, üç alacaktık!."

Bu deyim siyaset dünyasında farklı yorum-
lara neden oldu.

Öza!, lrak'a asker göndeı:emedi.
Erdoğan o tarihlerde Fazilet Partiliydi ve

lrak'a müdahaleye karşıydılar.
Sonra AKP kuruldu ve iktidar o!du.- ABD'ye karşı olan eski islamcılar, ABD'ci ve

batıcı oldular. Devamı sayfa S'de

Kent Me danı'nın temell
11 Evlül günü atılıvor

Büyükşehir B.elediyesi'nin en önemli kentsel
dönüşüm projelerinden Kent Meydanı'nı,n te
meli, Bursa'nın kurtuluş yıldönümünün kut-
lanacağı 11 Eylül Pazartesi günü atılıyor.7'de

ece Berat kandlll
Bu gece Bent Kandili kutlanacak. Berat Kan
dili'nin tövbe ederek yanlış yoldan dönmek
için bir fırsat kapısı olduğu belirtildi. 2'de

Bu

-ooĞ ılLc.Az nöxüştiıu
-PRoJE I(oMBI
-ı{oLox resisAT
-pETEıı çnşirınnie noĞ RlLc^ Az ıı,^Lznıunınni
-ırıERI(Ez| sisrnıu
-I{AT rre,ıoninnni
-pLAsTiıı nonu rnsisnrı
-sftIHr rnsisnr
-E^a.nninn oöxüşiııu

"(Geınllk Sürücü f(ursu Kırruluşudırr"

rahim uslu
IUIASTA§ RADYAT0RLERı

vıtxiıi BAylsi

Tel z (o.rlc) sıı ıı ,ı Fax : 5ıı ıı 7ı
Orhangaıi Cad. No : 48/C

Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLIK
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Seyfettin ŞEKERSOZ

Emniyet Müdürlüğü
tarafından salı
günleri sürekli
olarak yapılan
anonslara rağmen
evlere hırsızların
girmesi 'önlenemiyor.

Edinilen bilgiye
göre, önceki
gün Hamidiye
Mahailesinde
bir eve giren hırsız
yada hırsızlar,'evde bıı{unan
ziynet eşyalarını
çalardı kayıplara
karştılar.
§alı olrnası
nedeniyle evlerinden
ayrılinların
ko|,|anarak evlere
giıüdiği belirlenen
hırştrı daylaııında
yapdaıı ttitn a,nons
Ve u,}raıtar vataı,ı-
da$ır tarafından.
yeteri kadar

oaf,ai
aıo

f cuıı-uxsivısioızrre f

Hırsızlaıı §a

ünlerlni h|lu

lı

0r
dikkate alınmıyor.
Önceki gün saat
13.00 ile 17.00
saatleri arasında
Hamidiye
Mahallesinde
H.N.'ye ait evin
kapısını zorlayarak
içeriye girdikleri
belirlenen hırsız
yada hırsızlar,
evde bulunan bir
adet 22 ayar
bilezik i]e 1

adet yüzük ve kadın
kol saatini
a!arak kayıplara
kaı:ıştılar.
Ev sahitıi H.N.'niİı
eve geldiğinde
soyulduğunu
anlamasıyla
polise vermesinin
ardından olay
yerine gelen polis
ekj.pleri hırsızlık
olayıyla ilgili
tahkikata
başladı.

Sıyfı 2

Perşembeyi Gumaya
bağlayan gece Berat
Kandi]i... Berat
Kandili dolayısıyla
bir mesaj yayınlayan
Diyanet lşleri Başka
nı Ali Bardakoğlu,
gecenin bir'fırsat
kapısı'o|duğunu
ifade etti.
Diyanet lşleri
Başkanı Aii Bardak
oğlu, Berat Kandili
nin tövbe ederek
yan}ış yoldan dön-
mek, günahların
kalpte bıraktığı
kirlilikten arınmak,
ilahi affa ve rahmete
ulaşmak, davranışla
rına çeki düzen verip
iyiye ve güzele
yönelmek isteyen-
lerin önüne açılmış
bir fırsat kapısı

olduğunu bildirdi.
Berat gecesinin,
tövbe ederek yanlış
yoldan dönmek,,
günahların kalpte
bıraktığı kir|ilikten
arınmak, ilahi affa ve
rahmete ulaşmak,
davranışJarına çeki
düzen verip iyiye ve
güzele yönelmek
isteyenlerin önüne
açılmış bir fırsat
kapısı olduğunu
kaydeden Bardak
oğlu, Kuran-ı
kerim'in kötülük
ve düşmanlık değil,
erdemli davranışIarı
ve tenıel insani
değerlleri
önceleımeyi,
hayırlı işlerde
yarışmayı tavsiye
ettiğini di|e getirdi.

0 Bgrat IaıldıBu I
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Osmaniie
Mahallesi'nde bina
yapmak için
başlatıla,n kazı
hafriyatı yan
binada oturanları
korkuttu.
Osmaniye -

Mahallesi sümer
sokak ile Güvercin
Sokak köşesinde
yer alan arsada
başlatılan
kazı arka cephesi
kazı alanına
bakan Çelik
sokak'taki vifa
Apartmanında
oturanlara korkulu
anlar yaşattı.
Önceki gün
akşam saatlerinde
başlatılan temel
hafriyatı çalışmasında
ilgili firmaya ait
kepçenin binaiarın
hemen yanına kadar
kazı yaptığını öne
süren bina sakinleri
durumu Belediye
yetkilileİine bildirdik-
lerini ve önlem
alınarak kazı
yapılması istediler.
Hafriyat yapı|an
arsanın arka
kısmında bulunan
ahşap binanın
duvarlarında
çatlaklar
oluştuğunu ve
onun yanında
bulunan vifa
Apartmanında da
aynl zararın
yaşanmaması için
ilgiIilere çağrıda
bulunan
vatandaşlar,

a

geceyi korku
içinde geçirdiklerini
söylüyorlar.
Dün arsa
içinde hafriyat
çalışması
durdurulurken
kazılan alanın
suyla dolarak
bir havuz
durumuna
gelmesini çevre
sakin|eri zeminin
bozuk olmasından
kaynaklandığını ve
derine inildiğinde
ise oturmakta
oldukları binanın
temelinde
hasar
meydana getirebile-
ceğini ileri
sürerek binanın
yapımını
üstlenen firmanın
önlem almasını
istiyor!ar.

Arsada ılan hafrl at

lı ınaları hın ulaııı korkuttu

ı

ELErıılAiV ARANIYOR
Zeytin üretim tesislerimizde çalışacak

25-35 yaşlarında
Aktif deneyimi olan

Yö neticil ik vasfına sahip
Tercihen iktisat veya

İşletme mezuinu
Gemlik'te ikamet eden Ehliyetli

BAY ELEMAN ARANıYOR
(Ücret tatminkardır)

Başvuruların fotoğraflı CY ilc
pashas 2 S@hotm ai l.co m ad resine

ya,p ılm ası rica olun ur.

Aşçl ARANIYOR

F abrikamızda çalışmak üzere

30-40 yaşlarında

Tecrübeli

Gemlik'te ikameteden

BAyAİıJAşç, ARA|ıJ,yOR

ffi
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lleriyi görmek!....
Kuzey lrak'ı kontrol fırsatı üç yı! önce

kaçtı..
Türkiye büyük millet meclisinde red oyu

verenler, bunu destekleyip, bu karardan
sonra sevinç çığlıkları atanlar, bu gün ne
kadar büyük bir hata yaptıklarını inşallah
görüyor!ardır..

Sayın okurlarım o Eünde bu günde bu
kararın çok yanlış olduğunu adeta Türk
ulusunun kaderi ile oynandığını yazdım, yine
yazıyorum.

Sen de oku ve düşün..
Amerika lrak'a müdahalesinden hemen

önce Türkiye ile mutabakat zaptı imzaladı..
Bu anlaşma TBMM'in.1 Mart tezkeresini
reddetmesi nedeniyle yürürtüğe girmedi.

Bu belge yürürlüğe girseydi bakın neler
olacaktı :

1 - Amerikan ve Türk birlikleri lrak'a
Habur kapısından birlikte gireceklerdi.

2 - ABD birlikleri Musul ve Kerkükıü
güvenlik altına alacak, Talabani ve Barzani
birlikleri bu hatta yaklaşmayacaklardı..

3 -Turk Sılahlı Kuvvetleri, lrak kuvvetleri
ve muhalif gruplarla çatışmaya girmeyecek
ancak PKK ve Kadek'e karşı güç kullanabile-
cekti,

4-Talabani ve Barzani birliklerine ağır
silahlar verilmeyecek, verilen silahlar kayıt
altına a|ınacaktı.

5 - Kuzey lrak'taki Türk birliklerine Türk
subayları komuta edecekti

Kısaca bu belge yürürlüğe girebilmiş
olsaydı. Kuzey lrak'ın kontrolu Türkiye'de
olacaktı. Amerika cepheyi genişletmemek
için, daha iazla asker getirrnemek için Kuzey
lrak'ın kontrolunu Türkiye'ye bırakıyordu.

Türkiye'nin kırmızı çizgi olarak ilan ettiği
(şimdi nerede bu çizgiler )

"Kuzey lrakta Kürt devleti kurulmaması" ,
PKK'ya karşı Türk ordusunun kendi önlem-
lerini alabilmesi güvence altına alınacaktı.

Bu belgeyi hazırlayan Türk diplomatlar
203 senelerinde bugünleri görmüşler ve bu
anlaşmayı tedbirlerini ona göre yazdır-
mışlardı..

2003 yıllarında yapılanın yanlış o|duğunu
söyleyen benim gibi birkaç köşe yazarı için
"ABD uşağı " -Müstemleke aydını" -daha
ileri gidenler "vatan haini" dediler.

"Kendi düşen ağlamaz" o gün bu kararı
alkışlayanlar, Türk ulusunun kaderi ile,
oynadıklarını, ileriyi görmeyen sığ insanlar
oIduklarını bilsinler.

Her giin gelen şehit cenazeleri karşısında
vicdanları sızlamalıdır.

O tarihlerde bu belgenin içeriğini millet
vekillerinden saklayıp, tezkerenin reddini
sağlayan kişi de bu gün Türk Dış işleri
Bakanı olarak ABD'yi PKK'ya karşı harekete
geçmeye ikna etmeye çalışıyor.

(Telefonda Amerikalı bana Abdullah diyor
diye hava atıyor.)

"Hava da bulut, sen bu işi unut" . Bu
red'den sonraTürkiyenin yeni bölge oluşum-
larında söz hakkı ve şansı kalmamıştır.

Çünkü tezkereyi reddederek ,ta o gün
k.ırak'ta denkleminde söz sahibi olmak hak
ve şansını yitirmiş bir Türkiye'nin çok sınırlı
hava operasycnları, veya çok kısa sıcak
takip hariç bu bölgede artık bir harekat
hakkı yoktur ve olmayacaktır.

Bunu böyle bil sayın okurum, onun için
söylenen palavralara aldırma, u!usları idare
edecek kişilerin çapları büyük olmalıdıı ileri
görmelileL az konuşup çok iş yaprnalılar
deği| mi ? ....

Okullar 18 EyIül günü kapıIarını öğrencilere açacak. Velilere masraf kapısı açı!dı.

0kul ha|ı rlıkları bn ladı

t

Seyfettin ŞEKERSÖZ

18 Ey!ül 2006
Pazartesi günü
başlayacak olan
yeni eğitim öğretim
yılında velilere mas-
raf kapısı göründü.
llkögretlm oku llarında
sadece birinci
sınıfların bu yıl itk
kez uygulanarak bir
hafta önce açı!İcak '

o|masıyla okul giye-
ceği telaşına düşen
veliler bir öğrenci için
yaklaşık 120 iIe
140 YTL arasında
para harcayacaklar.
Okul ihtiyaçIarı
knnı ıçı ınrla irlrllalı

aıvaıgJqrıqq .ggiq..

firmaların başında
gelen Merve Giyim,
ilçedeki tüm okullar
için ka!iteli giyim
stantı hazırlayarak
velilerin
hizmetine sundu.
llköğretim okuluna
başlayacak olan bir
öğrenci için kaliteli
bir ayakkabının
35 YTL'den satılırken
Bossa markalı
bir pantolon ise
17.5 ile 22.5 YTL'den
satı!ıyor.
Okul çantalarının 12.5
ile 22.5 YTL satıldığı
Merve Giyim'de barbi
marka orjinal çanta|ar
ise 40-50 YTL'den
satılmakta.
Hırkatı, etekti gimtek
ve süeterden oııJşan

takımlar ise 55-65
YTL'den satılırken
bunların modeline ve
tasarımına göre
fiyatlarının 22.5 ile

28 YTL arasında
değiştiği gözleniyor.
Liselerde ise
öğrenci giyimlerinin
|!köğretim okulu

öğrencilerine
göre 5 YTL daha
f azla fiyatla
satılmakta olduğu
beIirtiliyor.

0rılı0
U
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Ticaret
Borsası Başkanı
Mehmet Dillioğlu,
Milas'ta yapılacak
Zeytin ve
Zeytinyağı nda
üretim sorunları
ve çözüm önerileri
konulu panele konuş-
macı ııiarak katılacak.
17. Milas Kültür
sanat ve Turizm
Festivali etkinlikleri
içinde yer alan ve
Zeytin ve Zeytinyağı
Derrıeğ tarafından :

organize edilen pane!
8 Eylül 2006 Guma
günü saat 15.00 de

aılellne tatılı
Ziraat Fakültesi ,

Bltki Koruma Bölümü
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ersin
Onuğu'r, ','Zeytinde
Solunluk Hastalığı
ve Önleme Çareleri"
konusunda konuşa-
cağı öğreniIirken,
Düzen Laboratuarlar
Grubu Başkanı
Prof. Dr. Yahya
Lale!i, "Sağlık|ı
Zeytinyağı Üretimi"
ve Müstahsil
Sanayici olan Osman
Menteşe'de "Mi|as'ta

". -*trlttÖııci{ilıi- §oru nl a r
ve Çözüm Önerileri"
hakkında konuşma
yapacaklar.

[|

Milas Belediye Mehmet Dillioğlu,
Evlendirme "Gemlik Türü
Salonu'nda Zeytinde Yanlışlar
yapılacak. ve Doğrular"

Araştırmacı Yazar
lsmail Uğural'ın
yapacağı panelde

bilgile1 verecek.
Panele ayrıca,
Ege Üniversitesi
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Bursa'da ambulans kaza
Bursa'da, hastaneye
yaralı gö.türen
ambulansın kaza
yapması sonucu
5 kişi yaralandı
Edinilen bi!giye kaza,
dün saat 11.00'de
Özlüce Kavşağı'nda
meydana geldi.
Orha.ngazi llçesi'nde
TOKl inşaatında
çalışırken yüksekten
düşen Recep Gülgen'i
alarak Uludağ Univer-
sitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'ne götüren
Ahmet Şahin (50)
idaresindeki 77 AC
713 plakalı ambulans,
kırmızı ışıkta bekleyen
16 BzS 99
Şendoğan

Ordu'ya (31) ait kam
)1ona çarpınca 3 araç
tıirbirine girdi. Kazada,
ambulanstaki görevli
|ıer Mehmet Duman,
Faruk Köroğlu, görevli
dloktor Köksal Taşdağ,
araç sürücüleri Ahmet
Şahin ve Şendoğan
Un çeşitli yerlerinden
hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, Uludağ

a

Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastane
si'nde tedavi altına
alındı. Ambulans
içerisindeki
TOK| işçisi Recep
Gülgen ise, başka
bir ambulansla has-
taneye kaIdırıldı.
Polis, kazayla
ilgi|i soruşturma
başlattı.

t

laka!ı
n (35)

P
U

idaresindeki kamyona
arkadan çarptı.
Çarpman ı n.etkisiyle
Şendoğan Un'ün aracı
da önündeki Adem

ssK ri m bor u taksltlerl
banka a atırılabllecek

Sosyal Sigortalar
Kurumu (ŞSK)
Başkanı Ozkan
D a lbay, 1 1 Eylü l'de n
itibaren prim borçları
taksit ödemelerinin
tamamının, bankalar
vasıtasıyla yapı!a-
cağını bildirdi.
Dalbay, yaptığı
yazı|ı açıklamada,
5 Haziran 2006 tari-
hinden bu tarafa
prim yapılandırma
taksit ödemelerinin
online banka tahsi|at
sistemine dahil olan
anlaşmalı bankalar
nezd:nde girişim-
lerde bulunarak,
işverenlerin cari
taksit ödeme!erini

bankalardan da
yapabilmesi
imkanının getiraldlğa-
ni anımsattı.
Dalbay, bunun net-
icesinde bu tarihten
itibaren banka!ar
yoluyla tahsil edilen
tutarın 63 milyon
445 bin 292YTL,
yapılan işlem ade-
dinin ise 217 bin

121 olduğunu
bildirdi
Dalbay, 11 Eylülden
itibaren taksit
ödemelerinin
tamamının
bankalar vasıtasıyla
yapılacağını ve
artık kurumun vez-
nesinden tahsilat
yapılmayacağını
kaydetti

GERçEK oTo LasTlK
tfizoGtotlüseyin TAŞI{IRAN

IIER TURLU
LAsTİK TAMİRİ ynrILIR.

'-u 2. Ea ve Yeni Lastik Alım Satımı
!-. 2. El Jant Alım Satımı
24 SAAT HIZMETE AGıKTıR

G§ilt 0,§3§ 73ü {3 7ü
0r,Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt. Gemlik / BURSA

K rİez
ütılüııo

IGoxrvx rlY^sl GAzEYEI

ABONE
oLDUNUZ MU?
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oLUN
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Okulların açılmasına az bir süre kala, defter ve diğer

kırtasiye malzemeleri görücüye çıktı. Defterler
fiyatlarına bu yıl yüzde 25 oranında zam yapılırken,
diğer kırtasiye malzemelerlnin fiyatları değişmedi.

Alınan bilgiye göre,
kırtasiye malzemeleri
içerisinde en çok
defter fiyatları artış
gösterdi.
Kırtasiyecilerde ve
bazı marketlerde
geçen yıl kilosu
2 YTL'den satılan
defterler, bu yıl
yüzde 25 orananda
zamlanarak kilosu
2,5 YTL'den
satışı çıktı.
Tane ile satı|an diğer
defter çeşit!erinin
satış fiyatları da
ortaIama yüzde 20 ila
25 oranında arttı.
oiĞrn çEşiTLERiN
F|YATLARı
AYNı KALD|
Kalem, silgi,
su!uboya, pastel
boya, kalemtraş,
suluk, çanta,
cetvet, pergel gibi
diğer kırtasiye
malzemelerinin satış
fiyatlarında, geçen
yıla göre önemli
bir artış olmadı.
Kırtasiye
malzemelerinin ve
okul çantalarının
fiyatlarının artış
göstermemesin de,
Çin'den ithal edilen
kirtasiye
malzemelerin in
piyasaya egemen
olmasının etkili
olduğu bildirildi.
Toptan kırtasiye
m a lzeme s i satıc ıl ıg ı

yapan Veysel Bulu,
yaptığı açık|amadi.

,

defter fiyatlarının
yüzde 25 oranında
arttığını, diğer
kırtasiye malzelme
lerinin fiyatlarının
tazla artış göster-
mediğini be|irtti.
Bu!u, kilo ile satılan
defterlerin, tane ile
satılan defter!ere
göre daha fazla ilgi
gördügünü ifade
ederek şunları
öyledi:
"Geçen yıl kilosu 2
YTL'den satılan
defterler, bu yıt 2.5
YTL'den satılıyor.
Dar gelirli ve orta
gelirli tüketici!er,
daha ucuz oIduğu
için tane yerine kilo
ile defter almayı ter-
cih ediyor. Defter
dışında diğer kır-
tasiye
malzemelerinin
büyük çoğunluğu
Çin'den ithal ediliyor.
Yerli kırtasiye

malzemeleri üretici-
leri de Çin ma!ları
karşısında fiyatları nı
aynı düzeyde tutmak
zorunda kalıyorlar.
Böyle olunca kır-
tasiye fiyatları, defter
dışında bu yıl artış
göstermedi."
Ote yandan büyük
marketler de satış
mağaza!arı içerisinde
kırtasiye standları
kurmaya başladı|ar.
Marketler de diğer
kırtasiyeciler gibi,
hem kilo ile,
hem de tane ile
değişik tür ve
kalitelerde defter,
okul çantası ve okul
önlüğü satmaya
başladılar. Semt
pazarlarında ve
işporta tezgahIarında
da çanta, defter
ve kırtasiye
malzemelerin in
dışında önlük
satışları da başladı.

BAY ilu§T$r$ üı*tp §ffiLAı(,T$l'|
7/Her Çeşit Emlak AIıim, Satım ve Kiralama Hi etı rı

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Araz|

, TAPU TAKİP İŞLER1 YAPİLİR

Kayhan Mahallesi'nde deniİi.gören 3 oda 65 m'SAT|LlK DAİRE

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

AC|L SAT|L|1( ııe KlRALl ıl.llz l lN BlZı ARAYıI.I|Z

120 m2 3 + 1 SATıLıK LÜx Dninr

Balıkpazarı'nda 115 m2 2FlıSaijlık Daire

3 Ayrı Dalreli lılüstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeffi Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpazan Eski sahil lulektep Sokak l.lo:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+1. 110 m2 asaqqrlü {ombili satılık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytınlik

Trafik, Kasko Dask, Acıbİdem Sağlık ve

Her TürIü Sigorta lşIemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapı|ır,

§§KER sıGoRTA
}lacjde ÖzA[p

Tel : 5132474 Fax: 514 10 21

Ya]ova'da Termal Barajı'nın
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova 448.54 m2 arsa
Termal Baralı'nda 407.77 m2 arsa

Terma| Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

DERsHANE N KULLANİLMAK
üzene 2-3 KATLı x|naı_ıx

elxı ARANlyoR
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Basketbol Masa Görev ılılısi Kursu aç
Sevfettin SEKERSOZ

Bursa ili dahilinde
2006_2007
Basketbol sezonu
masa görevliteri
kursu 11-15 Eylül
2006 tarihleri
arasında A.S.G.D.
Genel Merkez Binası
Eğitim Salonunda
yapılacak.
Onümüzdeki yıl
içinde açılması
muhtemeI
Gemlik Atatürk
Kapalı Spor

salonunda
oynanacak olan
Basketbo!
maçlarında görev
yapacak olan
gençIerin
Gemlik'ten olmasının
ilçe sporu için
faydalı olacağı
görüşünde birleşen
yetkililer bu kursa
ilçeden sporu seven
gençlerin katı!-
malarını istedi!er.
Kursun
12 Eylül 2006 Salı
günü saat 18.30 da

başlayacağı
duyurulurken,
kursa katılacak olan
kişilerin en geç
12 Eylül 2006 Salı
günü mesai saatinin
bitimine kadar
Gençlik ve Spor
ll Müdürlüğününün
spor servisine
kursa katılmak
istedi klerini belirten
yazılı di|ekçelerini
vermeleri gerektiği
açıklandı.
Aranan şartlar
içindo Lise ve

dengi okul mezunu
olmak aranırken
kursa ilk kez
katılacakların
't6 yaşından
küçük, 30 yaşından
büyük olmamaları
gerekiyor.
Basketbot Masa
Görevlisi kursuna
katılacak Gemlikli
genç!erin. geniş
bilgi için llçe Spor
Müdürlüğü'ne
başvurmaları
gerektiği
bildirildi.

ı
ı

Kadri GÜLER
kadri_guIer@ hotma i l. com

Bir koyup...!
Zaman o kadar çok şeyi aldı götürdü ki, şaş-

mamak elde değil.
Akp döneminde lrak'a müdahale bir daha

gündeme geldi.
Erdoğan artık ABD ve Batı karşıtı değil,

Amerikan ve Batı politikaları savunan sıkı bir
işbirlikçi oldu.

Tüm bunlar ise, milletin ve memleketin ali
menfaat|eri içindi!

AKP iktidarı döneminde, ABD'nin lrak'ı işgali
için işbirlikçiliği onaylayacak tezkereİ
TBMM'lnde kabul edilmedi.

İyi ki edilmedi.
Bazıların düşündüğü gibi Türk Sitahlı

Kuvvetleri lrak'a girseydi, Kuzey'e lrak'ta PKK
at oynatamayacak, MusuI petrolleri Türkiye'nin
kontrolünde olacaktı!

Bu bir düştür.
lrak'ın durumu ortada. lrak'ta rejime karşı

olan her mehzebe ve kürtlere verilecek görev
çok öncelerden belirlenmiştir.

Tarih boyunca devlet kuramamış olan
Kürtler'e işgal öncesi ABD Amerika da askeri
eğitim verildi.

lşgalden sonra Kuzey trak'ta kurulacak kukla
kürt devletinin temeli atıldı.

Türk Silah!ı Kuwetleri Kuzey lrak'ta o|saydı
bu gelişmeler olmayacak mıydı?

Amerika, Oıtadoğu için oynayacağı oyunun
senaryosunu çoktan yazmış.

Oyuncuları belli, figüranlar bel!i..
lrak'ı işga! ettiler ama lrak'a ne demokrasi ne

de huzur getirmediler. lrak'ta kan akıyor..
lrak halktı, Saddam dönemini özlemle arıyor.

^BD 

senoryaları bölgede devam ediyor.
Israil ku!lanılarak Lübnan yerle bir edildi.
Lübnan onarılacak, barış sağlanacakmış.
Bizde de bu onarımdan pay almak için asker

gönderiyoruz Lü bnan'a.
Türkiye bölgenin güçlü ülkesiymiş.
Öyleyse AKP niye önleyemedi Lübnan'ın

yıkılmasını?
Türkiye bir ateş çemberi içine ltlldl.
AKP iktidarı bu işten karlı çıkabilecek mi hep

bir!ikte göreceğiz.
Özal gibi, bir koyup, üç alabilecekler mi?

0la tezkere

rOtestosu
Bir grup polise saldırdı,
35 kişi gözaltına alındı.

ı

Lübnan'a asker gön-
derilmesine ilişkin
tezkerenin Meclis'te
kabulü sonrası
başkent Ankara
olaylı protesto
gösterilerine
sahne o|du.
Bir grup polisi
taş yağmuruna
tutarken, polis
tazyikli su ve biber
gaz. ile göstericilere
müdahale etti.
Gösteride çok
sayıda kişi gözaltına
alındı.
Dün öğ!e saatlerinde
Cebeci'nin değişik
yerlerinde top|anan
9rup, Kurtu!uş

kavşağını trafiğe
kapattı.
Polis, yasadışı
o!duğ u
gerekçesiyle ey!eme
Son
verilmesi yönünde
anons yaptı.
Gruptan yüzlerini
maskeyle kapatan
bazı kişiler
kırdıkları kaldırımlar-
dan aldıkları
taşları polise attı.
Polis de eylemcilere
biber gazı ve tazyikli
su ile müdahale etti.
Eylemcilerden
35'i Çevik Kuvvet
tarafından
gözaltına alındı.

ı

lsrall Lubnan'dan

ahluka kaldırı 0r
Liman ve havaalanlarındaki

denetiffi, uIuslararası
güce devredilecek.

İsrait, Lübnan'a
yönelik deniz ve
hava ab!ukasını,
yarın bugün saat
18:00 itibariyle
kaldıracağını
bildirdi.
Başbakan Ehud
Olmert'in
makamından
yapılan açıklamada,
"Amerikan ı
Dışişleri Bakanı
Gondolezza Rice,
O!mert'i, uluslararası
gücün Lübnan'da
liman ve havaalan-
larında denetimi
üst!enmeye

hazır olduğu
yolunda bil-
g ilend irm iştir."
den ildi.
Açık!amada,
"bu nedenle,
lsrail bugün saat
18:00 itibariyle,
liman ve havaalan-
larındaki denetimi,
uluslararası güce
devredecektir."
ifadesi kullanı!dı.
Lübnah, iki aydır
uyguladığı ablukayı
kaldırması için
lsrail'e
48 saat süre
tanımıştı.

Par a a
tutulması buqün

er ekle ecek
Avrupa, Asya ve
Afrika kıtalarındaki
ülkeler ile
Avustralya'dan
büyük bölümü
izlenebilecek
paı.çalı ay tutulması
bu akşam
gerçekleşecek.
ODTU Amatör
Astronomi
Topluluğu'ndan
alınan bilgiye göre,
bu akşam saat-
lerinde Ay, Dünya'nın
uzaydaki gölgesini
sıyıracak ve parça!ı
ay tutulması mey-
dana gelecek.
Tutulma, Ay'ın, TSl
19.42'de yarı gö|-
genin içine girme-
siyle,başlayaQak,
ancak, saat 20.30'a
kadar gözle görülür

bir kararma olmaya-
cak.
Parçalı tutulma
ise saat 21.05'te
başlayacak,
1 saat 33 dakika
boyunca sürecek.
Bu süre içinde
Dünya'nın koyu
gölgesi, Ay'ın
üzerinde "büyük
bir ısırık" gibi
görünecek.
Parçalı tutulmanın
sona ermesinin
ardından saat
23.15'e kadar Ay'ın
üzerinde yarı
gö|genin
neden olduğu
kararma görülebile-
cek. Yarı gölgeli
tutulma da gece
yarısl sona
erecek.

ao A
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Dun a'da 170 bln akıt lstas oıılarıııa af

Aralarında çok ünlü
ressamların eser-
lerinin de yer aldığı
170 bin adet sanat
eserinin kayıp olduğu
belirtildi.
Uzmanlar, aralarında
167 Renoir, 166
Rambrandt, 175
Warhol ve 200'ün
üzerine Da|i tablosu-
nun bulunduğu
kayıp eser|erden
devasa bir müze
kurulabileceğini
belirtiyorlar.
Bu önemli eserlerin
birçoğu evlerdeki
özel ko!eksiyonlardan,
bir kısmı da
müzeler ve depo|ar-
dan çalındı.
lnterpol verilerine
göre, şimdiye
kadaı çalınan
eserlerin yalnızca
yüzde 10'u ele
geçirilebildi.
Amerikan Federal
Soruşturma
Bürosu'na (FB|) göre,
yılda ortalama 6
milyar dolar
değerinde sanat
eseri çalınıyor.

Dünyanın konuyla
ilgili en büyük
veritabanı olarak
kabul edilen Kayıp
Sanat Kütüğü,
çalınmıış, kayıp veya
yağmallanmış
sanat eseri ve değerli
parçalaırın sayısını
170 binı o!arak
verirken, İnterpot'ün
veritabanında 30 bin
kayıp eser bulunuyor.

ı

Müzelerin
depolarından çalınan
eserlerin kayıp
olduğundan, sayım
yapılıncaya kadar
bazen yıl|arca haber-
dar olunmuyor. Bazı
hırsızlar bu çok
kıymetli sanat eserleri
için fidye istiyor,
bazıları ise değerinin
çok a!tında satmaya
çalışıyor

Aka
Maliye Bakanı Kemal
Unakıtan, Filyos
Vadisi Projesi'ni
ince!emek üzere
Zonguldak'a gitti.
Bakan Unakıtan,
akaryakıt istasyon-
larına uygulanan
cezaların affedilme
sinin söz konusu
olmadığını ifade etti
Zonguldak'ın
Çaycuma llçesi
Saltukova Beldesi'n
de bulunan Zongul
dak Havaa!anı!na
özel helikopterle
gelen Bakan
Unakıtan, Filyos
Vadisi'nde ince!emel-
erde bulundu.
Bakan Unakıtan,
akaryakıt firmalarına
uygulanan cezai
işlemlerden sonra,
herhangi bir af duru-
munun söz konusu
olmayacağını ifade
etti. Enerji Piyasası
Denetleme kurulu
tarafından uygulanan
cezai işlem|erden
sonra, akaryakıt
firmalarının affıyla
ilgili olarak Maliye
Bakanlığı'na herhan-
gi bir müracaatta
bulunmadığını
belirten Bakan
Unakıtan, böyle

affın olmayacağını
kaydetti.
Filyos Vadisi Projesi
ile ilgiIi olarak
Zonguldak Valisi
Yavuz Erkmen'den
bilgi alan Bakan
unakıtan, hükümetin
politika!arı hakkında
açıklamalarda bulun-
du. Türkiye'ye
4-5 yıl önce yabancı
sermayenin uğra-
madığını, !imandan
geçen gemilerin
direkt geçaş yaptığını
belirten Bakan
Unakıtan, "Şimdi
öyle değil. Bu yıl
20 milyar doların
üzerinde,yatırım
bekliyoruz. Bizim
ülkemiz kıymetlidir.
Ne kadar çok
yabancı sermaye
gelirse, yerli ser-

0k

maye regüle olacak.
Potansiyel yatırımcı
olacak. Bizim
hükümetimizden
önceki 20 yıla bakın,
yı!lık ortalama 1 mil- '

yar dolar yabancı
sermaye varmış.
Şimdi gelinen nokta
2.5 milyar dolar oldu.
Geçen yı! 10 milyar
dolar geldi. Bu yıl 20
milyar dotarın
üzerinde yatırım
bekliyoruz. Yeter ki
bu ülkeyi iyi idare
edelim" dedi.
Bakan Unakıtan,
hükümet olarak Batı
Karadeniz Bölgesi'ne
önem verdiklerini ve
Batı karadeniz
Bölgesi'nin ileride
Türkiye'nin cazibe
merkezi haline gele-
ceğini ifade etti.

sanat eserl ka

,d
t

urum yaşansa da

ez

n§[r§§wilİ ywwLwşilywn

TÜıııtİut,ıılı,ı'tıt ıı Rıİıttİ uo €ıto],|oıJılıt
aıaa

ınnsılı{ıYct€ılı c]t uuouil FıYılTIılılLıl ııı
a|

ıı ı _ _ı_ _,| GUNDE İMSAKİYE BASİLİR
Renkll, siyah beyaz her türlü baskı işleri

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cllt & Kitap & Dergl & Katalog basımı

l(örfe- Ofset
MATBAACİLİK - YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK

İstiklal Cad, Bora Sok, Akbank Aralığı }.lo:3lB GEtıILİK hl : (0,224) 513 96 83 Fax: (0,224} 513 35 95

34 YıLuK
TEGRÜeEMiz İı_e
HlzMETir.ıizDEyiz



7 Eylül 2006 Perşen"ıbe

11 E
Büyükşeh ir
Belediyesi'nin en
önemli kentsel
dönüşüm
projelerinden
Kent Meydanı'nın
temeli, Bursa'nın
kuıtuluş
yıldönümü nün
kutlanacağı
11 Eylül Pazartesi
günü atılıyor.
Bursa'ya yarım
asır şehirlerarası
otobüs terminali
olarak hizmet eden
Santral Garaj'a
yeni kimliğini
kazandıracak
olan Kent Meydanı
Projesi'nin
yapılacağı bölgedeki
binaların yıkımı
tamamlandı.
Projesi, yüzIerce
mimar, şehir
plancısı ve tasarım-
cısının katıldığı
yarışma ile belirlenen
Kent Meydanı'nın
temeli, Bursa için
tarihi bir günün
kutlamasında
atılacak.
Yeraltına yapı!acak
bölümde yeme
içme, eğlence
üniteleri, sinema,
tiyatro gibi kültüre!
ve sosyal tesislerin
yanı sıra işyerlerini
yer alacağı projenin
yapılacağı üst
bölümü ise açık
hava etkinliklerinin
düzenleneceğ.
peyzaj düzenleıneleri
i!e yeşillendirilec.k
halka açık meydan
yapılacak.
Başkan Şahin:
"Kent Meydanı
Bursa'yı gerdanlık
gibi süsleyecek"
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet

Şahin, şehirlerin
meydanlarıyla
anıldığı, bunun
Avrupa'da birçok
örneğinin bulun-
duğunu belirterek,
Kent Meydanı'nın
bittiğinde Bursa'yı
gerdanlık gibi
süsleyeceğini
söy!edi.
"Neyin sözünü
verdiysek
bir bir yerine
getiriyoruz" diyen
Başkan Şahin,
Kent Meydanı
Projesi'nin de yı!-
lardır konuşulduğu-

nun altını çizerek,
birçok yatırımda
olduğu gibi bu
sorunun da kendi
dönem lerinde
çözüldüğüne
dikkat çekti.
Başkan Şahin,
projesi mimar,
şehir plancısı,
tasarımcı ve bilim
adamlarının da
desteği ile hazırlanan
Kent Meydanı'nın
hizmete açıldığında
Merinos Kentse!
Dönüşüm, Dericiler
Kentsel Dönüşüm ve
Kültürpark

Sağ!ıklaştırma
Projeleri ile
Pütünlük kazanarak,
Bursa'nın güzelliğini
bir kat daha artıra-
cağını vurguladı.
Başkan Şahin,
temelinin Bursa'nın
kurtuluşunun
yı!dönümünde
atılmasının kent
Meydanı'na ayrı
bir özellik katacağını
belirterek,
11 Eylül Pazartesi
günü saat 14.30'da
Santral Garaj'daki
törene Bursalıları
davet etti.

1826 yılında Yeniçeri
Ocagı'nın kapatıl-
masıyla oluşturulan
Zabıta Teşkilatı bu
yıl 1B0. kuruluş yıiını
kutluyor. Her yıl 4-8
Eylül tarihleri arasın-
da kutlanan zabıta
Haftası tüm
Turkiye'de oldugu
gibi Bursa'da da
çeşitli etkinlikIerle
kutlanıyor.
Bursa Büyükşehir
Belediyesi Zabıta
Daire Başkanı
Hüseyin Koçak'ın
Atatürk Anıtı'na
çeIenk koyarak,
teşkilatıyla bir!ikte
saygı duruşunda
bulunmasıyla
başIayan etkİntik!er
surüyor.
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet
Şahin, Zabıta
Teşkilatı'nın halkın
huzuru, sağlığı ve
güvenliği için
gecenin karanlığın-
da, soğuğunda,
yağmurunda ve
çamuru nda 24 saat
hizmet verdiğini
söyled i. Yeni
Belediye Yasaları
sayesinde Zabıta
Teşkilatı'nın gorev
ve yetkilerini art-
tırdığını belirten
Başkan Şahin,
"Her şeyin yasalarla
olmasını bekle-
memek gerekir.

Bu güzel şehri daha
yaşanabilir kılmak
için 7'den 70'e her
yaştan insanın e! ele
vermesi gerekiyor.
ozellikle zabıtanın
yetki!i olduğu konu-
larda esnafımızın ve
halkımızın zabıta
ekiplerine engel
deği! yardımcı
o!ma!arını istiyoruz"
dedi.
Başkan Şahin:
"zabıta beledivenin
aynası"
Zabıta Teşkilatı'nın
belediyelerin aynası
olduğunu belirten
Başkan Şahin,
"Zabıta belediyenin
vitrinidir. onların
tebessüm ü n ü
vatandaş
belediyenin güler
yüzü olarak algılıyor.
Onların çalışma
ortamını iyileştirmek
için öncelikle
15-20 yıl!ık araçlarını
yeniledik, filosunu
güçlendirdik.
Bundan sonrada
zabıta teşkilatının
iyileştirilmesi için
ihtiyacı olan her
kon uda yardımcı
olmaya devam ede-
ceğiz" dedi.
Şahin, Zabıta
Teşkilatı'nın kuru-
tuşunun 180. yı!İnı
kutlayarak, tüm
çalışanlarına hayırlı
oImasını diledi.

ö
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Kent Me danı'nın teme labıta Haftası
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Ulaşım Koordinasyon
Merkezi (UKOME),
!stanbullda 2006-2007
eğitim-öğretim yıl ında
uygulanacak servis
ücretlerinde yüzde 15
oranında artış
öngördü.
!stanbul genelinde
servis taşımacılığına
yönelik ücret
tarifeleriyle ilgili
Esnaf ve sanatkarlar
Odalar Birliği yüzde
25, lstanbul Ticaret
Odası da yüzde 18
oranında zam talep
etmişti. Bu talebi
değerlendirmek

ıı

üzere 29 Ağustos
Siılı günü toplanan
UKOME, servis
üı:retlerine yüzde
1 |i'lik artış öngörerek,
uygulanması
gııreken kuralları
bıılirledi.
Buna göre,
3 kilometreye kadar
olan servis ücreti
8$ YTL'den 100
Y'[L'ye çıkarken,.
23-25 kilometre
arası servis ücreti de
200 YTL'den 230
Y'[L'ye çıktı.
2ii kilometrenin
üzerindeki

|5n|ıı

her bir kilometre
için 2,50 YTL ilave
yapılacak. Ücret
tarifesinin
yanı sıra, servis
araçlarının uyması
gereken kuralların da
belirlendiği
UKOME kararına göre,
yarıyıl tatili için
servis ücreti
ödenmeyecek.
UKOME kararı,
İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı
Kadir Topbaş'ın
onaylamasının ardın-
dan yürürlüğe
girecek

ı
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Mllli Eğitim Bakanlığı
(MEB) Yayımlar
Dairesi Başkanı
Şadi Keskin, ilköğre-
tim ve ortaöğretim
öğrencilerine
ücretsiz verilecek ders
kitaplarının okullara
dağıtımının
sürdüğünü
belirterek, "Kitapla rı n
dağıtım.ı tamamlanmak
üzere. Oğrenciler
18 Ey|üIde kitaplarını
sıralarının üstünde
bulacak" dedi.
Keskin, ilköğretim
okulları için
127 çeşit yaklaşık
105 milyon,
ortaöğretim. okulları
için de 332 çeşit
33 milyon ders
kitabı dağıtılacağını
bildirdi.
Ders kitaplarının
dağıtımı amacıyla
Türkiye genelinde
138 teslim noktası
belirlendiğini ve
buralara dağıtımın
tamamlanmak üzere
olduğunu anlatan
Keskin, öğrencilerin

18 Eylülde
kitaplarını "sıralarının
üzerinde" bulacak-
larını söyledi.
İlköğretim ders
kitaplarının bu yıl
öğrenci!ere dördüncü
kez ücretsiz dağıtı!a-
cağını hatırlatan
Keskin, ortaöğretim
kitaplarının ise
ilk kez ücretsiz
veri!eceği ni belirtti.
keskin, ücretsiz
ders kitaplarının
gene! liselerin yanı
sıra tüm meslek
liseleri ile anadolu,
fen ve sosyal bilimler
!iselerinin

öğrencilerine de
dağıtılacağını,
buna hazırlık
sınıfı kitap|arının da
dahil ol9uğunu
anlattı. llköğretim ve
ortaöğretimdeki
her bir sınıf için
hazır!anan ders
kitapları, sınıflara
göre ayrı ayrı
bastırılan poşetlerin
içine yer!eştiri lerek,
öğrencilerin
sıra!arına konulacak.
Poşetlerde, ders
kitaplarının yanı
sıra öğrenci çalışma
kitapları da yer
alacak
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Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
, Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şubd: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
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GEMLiK SULH HUKUK MAHKEMESiNDEN
Dosya No : 2005 / 591
Davacı Kadriye Altıparınak tarafından davalılar

Hazineye izafeten Gemlik Malmüdürlüğü ve
Umurbey Belediye Başkanlığı aleyhine mahke-
memizde açılan tesci! davasının yapılan yargılan-
masında verilen ara kararı uyarınca;

Dava konusu Bursa i!i Gemlik ilçesi Umurbey
Beldesi Gemlik Yolu mevkiinde kain doğusu 5236
parsel, batısı ve güneya 5228 parsel, kuzeyi 5215
parse! sayılı taşınmazlarla çevri!i zeytinlik ile yine
aynı mevkii de kain doğusu 5234 parsel, batısı
5236,parsel, kuzeyi kısmen 5236 parsel ve kıs-
men 5235 parsel, güneyi kısmen 5228 parsel ve
kısmen 5233 parsele sayı|ı zeytinlik vasıflı taşın-
mazlar hakkında h;:k iddia edenlerin son ilan tari-
hinden itibaren 3 .y içerisinde mahkememizin
2005/591 esas s?,,ı!ı dosyasına müracaat
etmeleri aksi halde davacı Kadriye Altıparmak
adına tescil kararı verileceği ilan olunur.
30.06.2006 B - 4142

4ı

=ı

Umurbey Belediyesi'nden
aldığımız evlilik cüzdaııımızı

kaybettik. H ü kümsüzdür.
şAFAK & EMaNE PALA

Tecrü beli Teknik servıs
Elemam aranıyor

NOWOX Bilgisayar
Tel : (0.224) 51 2 25 63

sATlLlK LA
C u mh u riy et |ıll ahallesi' n de

sahi binden sa tılık

Lüks Tripleks Villa

GSM; (0,535) 886 47 74

Eı

=ı

Bursa Tarım İı lvltidtlrlüğünden
a!dığım avlanma teskeremi
kaybetti m. Hükümsüzdür.

CEVAT rÜRx

Sır,fa 9
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satanlar andı
Ev, arsa, dükkan ya
da arazi satın alıp
bunu 4 yıl içinde
satan kişeler yandı.
!stanbul'da bu
durumda olan 250
bin kişi, Türkiye
genelinde ise 500,
bin kişi var. Maliye
ne istiyor?
Evini dört yıI içinde
satanlar yandı
SADECE evini değil,
bürosunu,
dükkanını, arsasını
ve arazisini satanlar
da yandı. Ancak,
satanların tamamı
değil, önem!i bir
kısmı yandı.
Nedenine gelince;
ev, büro, dükkan,
arsa ya da arazinin,
satın alma tarihin-
den itibaren, dört yıl
içinde elden çıkartıl-
masından doğan
kazanç "Değer artışı
kazancı" olarak gelir
vergisine tabi tutu-
luyor. Kazanç hesap
lanırken; gayri-
menkulün iktisap
(edinme) bedeli
TEFE (UFE) oranın-
da yükseltiliyor.
Satış bedeliyle
yapı!an kıyaslama
sonucu, yıllar
itibariyle; 2003'te 10
bin, 2004'te 12 bin,
2005'te 13 bin,
2006'da ise 6 bin
YTL'yi aşan kazanç,
üzerinden vergi
hesaplanıyor (GVK
Mükerrer Md. 80/6 ve
Mük. Md. 81/son).
oönr yıLDAN
soNRA YoK
Gayrimenkulünü,
satın a|dığı tarihten
itibaren

"dört yıl geçtikten
sonra" elden çıkar-
tanların, kazancı ne
o!ursa olsun, ge!ir
vergisine tabi deği!.
Orneğin, 5 Nisan
2002'de 200 bin
Yfl'ye aldığı arsayı,
5 Eylü! 2006 tari-
hinde 2 milyon
YTL'ye satan vatan-
daşın, bundan elde
ettiği kazanç (dört
yıl geçtiği için) gelir
vergisine tabi değil.
Aynı şekilde,
miras ya da bağış
yolu ile edinilen
gayrimenkul, hangi
süre içinde ve kaç
bin ya da milyon
YTL'ye satılırsa
satılsın, bundan
sağlanan gelir de
vergiyg tabi değil.
2001 oNcEsı
KuRTULDU
Ev, büro, dükkan,
mağaza, arsa ya da
arazisini, edinme
tarihinden itibaren
dört yıl içinde
satanlar, bir süredir
ciddi bir şekilde
araştırılıyor.
lnceleme 2001 ,2002,
2003, 2004 ve 2005
yı!larını kapsıyor.
2001 öncesine ait
satışlardan doğan
kazanç "zaman
aşımı" nedeniyle,
gelir vergisine
tabi tutulmuyor
(VuK Md. 114).
lstanbul'da evini
4 yıl elinde
tutmadan satan
ve vergisini
ödemeyen,
yaklaşık 250 bin
kişi tespit edildi.

tfe-

AB'nin bü üme oranı artı or
AB Komisyonu,
AB'nin bu yıl
2000'den bu yana
en yüksek büyüme
oranını kaydedeceği-
ni açıkladı.
Yürütme organı
oIan komisyonun
değerlendirmesine
göre, 2006 sonunda
AB'nin büyüme
oranı yüzde 2 7
avro alanınıııkı ıse
yüzde 2,5 olacaJt.
Komisyon, bu oran-

ların 2005 yılında AB
için yüzde 1,6, avro
alanı için yüzde 1,4
olarak belirlendiğini

hatırlattı. AB'nin
içinde bulunduğu
"olumlu ekonomik
ortamda" işsiz|ik

oranının avro alanın-
da yüzde 7,8'e, AB
geneIinde yüzde 8'e
düştüğü belirtildi.
Yetkililer, AB'de ge
çen yıl yüzde
2,2 olan enflasyonun,
petrol fiyatlarındaki
artış çerçevesinde
hafif artış göster-
mesinin ve bu yıl
sonunda yüzde
2,3 olmasının
beklendiğini ifade
etti.

Do
Y

azaıacak

ehlr sa

a

ısı

11 oldu

-

Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu,
doğal gaz piyasasın-
da en tazla 8 şehir
ile sınırlandırılmış
olan, dağıtım şirket-
lerinin yurt çapında
lisans sahibi olabi!e-
cekleri şehir sayısını
EPDK'nın konu ile
i!gili duyurusunda,
20 Ekim 2005 tarih

ve 565/32 sayılı
Kurul Kararı kap-
samında en fazla 8
şehir ile sınır-,
!andırı!mış olan,
dağıtım şirketlerinin
yurt çapında lisans
sahibi o!abilecekleri
şehir sayısının 11

şehir ile sınırlandırı!-
masına karar
verildiği belirtildi.

Tüketici krizln ardından kalite öneldl
Türkiye Ekonomi
PolitikaIarı Araştırma
Vakfı'nın (TEPAV)
araştırmasına göre,
2001 Şubat krizinden
sonra tüketimde
yaşanan "kaliteden
kaçış", 2005 ortasın-
da, kriz öncesi kalite
kompozisyonunu
yakaladı.
"2001 krizi sonrasın-

da tüketim sepetindeJ
ki değişimler:
Kaliteden kaçış mı
yaşandı?" başlıklı
araştırma, 2000-2005
döneminde 28 ilde 5
binin üzerinde hane-
den her hafta topla
dığı veriler esas alı-
narak hazırlandı.
Araştırmada mercek
altına aIınan tüke-

timde "kaliteden
kaçış" kavramı,
"hane halkının reel
gelirde daralma veya
bekIentilerde bozu!-
ma sonucunda tüke-
tim sepetlerinde daha
ucuz ve düşük kaliteli
ürün!ere yönelmesi"
anlamına geliyor.
"Fiyatın" ka!ite
göstergesi olarak

e
kabul edildiği araştır-
maya göre, Şubat
2001 krizi öncesinde
düşük kalite|i ürün-
lerin toplam tüketim
içindeki oranı yüzde
47 düzeyinde idi. Bu
oran, krizin hemen
ardından başlayıp,
2002 ortasına kadar
devam eden artış
trendine girdi.

ELEFİİAN ARANIYOR

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka,

RuhsaÇ Fenni muayene
Sigıo rta işlemleri yapılır.
AdrE§: Gürle lş Merkeıi
Kat: l No: 66 GEnilLlK
Tel : (0.224| 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

ı

yalova asfaltına
300 m cepheli

Gemlik|e 3 Km mesafede
26.500 m2 arazi

GSM : (0.532) 337 97 10
1 081

Acit sATILLK
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Dün a a lanı 0r
Barış Güler'in kaleminden
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Dünyada 600 milyon
olan yaşlı nüfusunun,
2050 yılında 2 milyara
yükseleceği,
Türkiye'de de 2010
yılında nüfusun yüzde
10'unun yaşlanacağı
bildiriIdi.
Geriatri ve Gerontoloji
Derneği ile Türk
Geriatri vakfı tarafın-
dan ortaklaşa düzen-
lenen ve Antalya'da
başlayacak olan 5.
ulusal Geriatri
Kongresi'nde
yaşlılığın hücresel ve
evrimsel değer-
lendirmesi yapılacak.
Kongre sekreter!iğin-
den alınan bilgiye
göre, dünyada 600
milyon olan yaş!ı
nüfusunun 2050 yılın-
da 2 milyara ulaşa-
cağı tahmin ediliyor.
Türkiye'de yaşlı
nüfusun toplam
nüfus içindeki

ıı

payının yüzde 5,5-5,7
dolaylarında olduğü
ve 3,5 milyon yaşlı
bulunduğu bildirildi.
Bu, sayının 2010
yılında 5 milyon, 202a
yı|ında 7-8 milyon
2050 yılında ise 12
milyona ulaşacağının
tahmin edildiği
belirtildi.
Bu rakamlara göre,
2010 yılında

Türkiye'deki
tahmini yaşlı
nüfusun tüm
nüfusa oranının
yüzde 1O'lar
seviyesinde olacağı
vurgulanarak, yüzde
1O'un üzerinde yaşlı
nüfusu bulunan
toplumların yaşlı
olarak nite-
lendiri!diğine
dikkat çekildi.

arı§ı

çocuklar için kritik
bir dönem.
Özellikle göz
tembelliğinin
7 yaşından sonra
tedavisi hemen
hemen imkansızdır.
Dolayısıyla bu
rahatsızlığın geç
teşhis edilmesi
çocuğun başarısında,
öğrenme becerisinde
olumsuz etkiler
yaratacaktır." dedi.

|ıı ı

eıle§ı tl0ııce§ı 0ı ıIıua

di!e getirdi.
Prof. Dr. Zengin,
görmeyi azaltan
bazı rahatsızlıkların
çocukların okul önce-
si dönemde muayene
edilmeleriy|e erk-
enden ortaya çıkarıl-
masının tedavi için
büyük önem taşıdığını
da vurguladı.
Zengin, "6 yaş, yani
anaokulu dönemi
göz rahatsız!ıkları
konusunda

n de ünluer§ltel re§ler de 0ılda
Okula yeni başlaya-
cak çocukların,
eğitim-öğretimde
başarısızlığa neden
olan göz rahatsızlık-
larının zamanında
tespit edilmesi için
göz muayenesinden
geçirilmesi gerektlğl
bildirildi.
Selçuk Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları .

Ana Bilim Dalı Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr.
Nazmi Zengih,
özellikle görme
kusurlarının,
öğrencinin algı ve
öğrenme becerisi
üzerinde olumsuz
etkileri olduğunu
söyledi.
Prof. Dr. Nazmi
Zengin, bu nedenle
çocukların okula
başlamadan önce
göz muayenesinden
geçiri!melerin in
yararlı olacağını

Çin'de 20 yn önce
ücretsiz olan yüksek
öğretim maliyetinin
giderek artmasının,
üniversite öğrenci-
lerinde depresyona
yol açtığı bildiriliyor.
2004 yılında Pekin
üniversitesi'nde
19 öğrencinin intihar
ederken öğrencilerin
üçte ikisinde
depresyon görüldü.
Çin'de bir sağlık
kuruluşunca yayın-
lanan açıklamada, 20
yıl önce ücretsiz olan
4 yn Iık yüksek öğre-
timin. bugün ortalama
bir çiftçinin 35 yı|da
sagIayabildaği toplam
geliri olan 3,500
doIara ulaştığı
belirtilerek maddi
zorl u kları n öğrenciler

üzerinde büyük
baskı oluşturduğu
kaydedildi.
Depresyon konusun-
da kamu oyunda
yeterli bilgi ve biIinc.in
de yaygın olmadıgına
dikkat çekilen açıkla-
mada, üniversite

öğrencilerinin de
maddi zorlukların
üstesinden gete-
memeleri ve mezun
olduklarında da işbul-
ma konusunda duy-
dukları kaygının
depresyona yol açtığı
belirtildi.

rte-o
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Kayseri'de, ilaçlan-
mış sebzeleri
yeterince yıkamadan
tüketen 1 kişi öldü,
6 kişi de tedavi
göruyor.
Kayseri'nin
Tom arza ilçesi
Bostanlı köyünde
bir çıftçi. bahçesinde-
ki sebzelerı, zarar-
lılara karşı ilaçladı.
Daha sonra, aynı

bahçeden topIanan
sebzeleri yeterince
yıkamadan yiyen 7
kişi rahatsızlandı.
Tarım ilacından
zehirlendiği belir-
lenen kişilerden
Hikmet serbest
hayatını kaybetti.
Tedavi gören 6 kişi-
den 3'ünün durumu-
nun ciduı oıciugu
bildirildi.

uzmanlar, sebze ve
meyvelerin iyice
yıkan mada n
tü ketilmemesi
konusunda uyarıyor.
Kayseri Erciyes
Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doçent Doktor
Levent Avşaroğlu,
"Lüzumundan fazla
gıdaların üzerine
püskurtülen ilaçlar
var. Gıdalar yeterince

a ları

diilı |||r yıkanmadığı zaman
buna bağlı ciddi

sı kı ntılar çıkabilmek-
tedir." diye uyardı.
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gösterdi.
Araştırmaya göre,
düzenli tüketilen
sızma zeytinyağı,
sadece "monosatüre"
yağ hücreleriy!e
deği!, "polifenol"
denen antioksidan-
larıyla da
ka!p-damar
hastalıkları riskini
aza!tıyor.
Araştırmayı
yürütenlerin
hazırladığı tebliğe
göre, zeytinyağı ve
Akdeniz mutfağının
kalbe iyi geldiği
zaten bi!iniyordu.
Bu araştırma ise
sızma zeytinyağının.
diğer yaglard;ın daha
.ustün oIduğunu
ilk kez gösterdı.
Barselona
kongresine
25 bin uzman
katı!ıyor.

a fı

Bazı i|aç fiyatları
yüzde 4.5 oranında
artırıldı.
Eczaneler ve ilaç
depoları. yeni
fiyatlarıyla ilaç
satışlarına bugün-
den itibaren
başlayacak.
Yeni düzenlemeyle
birlikte ağrı kesici
olarak kullanılan
ve 2.25 YTL'den
satılan vermidon'un
kutusu 2,35 YTL,
1,65 YTL'den satılan
Novalgine adlı ağrı
kesici 1,72 YTL,
1,09 YTL'den satılan
Aspirin ise

tları arttı

1,13 YTL oldu.
Sağlık Bakanı
Recep Akdağ,
ilaç fiyatlarındaki
artışı "zam"
olarak nitelemenin
doğru oImadığını
belirterek, fiyatlara
yalnızca kurla
ilgili değişikliklerin
yansıtı!dığını
söyledi.
Bine yakın ilaçta
fiyatların düştüğünü
belirten Akdağ,
"Bu düşüşler olduğu
yerde yine duruyor.
Yalnızca kurla ilgiIi
değişiklikler yan-
sıtılıyor" dedi.

Bir mll k
ıılaaıı

ıı

ar
ı
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ı

temiz su bulamı 0r

hlllm§el ona

Sızma zeytinyağının,
kalbe iyi geldiği bi
!imsel o!arak doğru-
landı. Sızma türünün,
kalp-damar sistem-
ine, diğer zeytinyağı
çeşitlerinden daha
yararlı olduğu
ortaya çıktı.
Sızma zeytinyağının,
kalbe iyi geIdiğl bll-
imsel olarak doğru-
|andı. İspanya'nın
Barselona kentinde
düzenlenen Dünya
Kardiyoloji Kongre
sine sunulan tebliğe
göre, Barselona Tıp
Araştırmaları Enstitü
sü uzmanlarının
Doktor Maria İsabel
covas baskanlıgında
yürüttüğü araştırma,
sızma türünun, kalp-
damar sistemine.
diğer zeytinyağı
çeşitlerinden daha
yararlı olduğunu

Su hayatın temeli,
ancak, dünya
üzerinde bir mil-
yardan fazla kişi
temiz içme suyundan
voksun yaşıyor.
Birleşmiş Milletler'in
"Milenyum" hede-
flerinden biri oIan
temiz sudan yoksun
yaşayanlara su
sağlanması çalış-
maları, dünyadaki
nüfus artışı ve
kentlere göç yüzün-
den ağır ilerliy.or.
Dünya Sağlık Orgütü
ve Bir|eşmiş Milletler
Çocuklara Yardım
Fonu'nun hazırladığı
rapora göre,
dünyadaki nüfus
artışı ve kentleire
göçıııen akını.
beraberinde ciddi
sorunlar getiriyor.
Bu sorunlardan biri,
temi2 sudan yoksun
yaşayanlara kaynak
sağlanması...

2015 yılına kadar
dünya üzerinde
temiz içme suyu
bulamayanların 

i

saylstnl yarıya
indirmeyi hedefleyen
Birleşmiş Milletler,
nüfus artışı ve
kentlere göçün bu
çalışmaları olumsuz
etkilediğini bildiriyor.
1990-2004 yıl!arı
arasında kent
nüfusunun iki katına
çıktığını vurgulayan
yetkililer, söz konusu
hedefin gerçekleştir-
ilebilmesi için
önümüzdeki 10 yılda
her gün 300 bin
kişiye temiz su
sağlanması gerek-
tiğini kaydediyor.
Birleşmiş MiIletler
yetkilileri, tablo
çok iç açıcı
olmasa da, çalış-
maların devam
edeceği n i

vurguluyor.

ı
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Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1212
Yalova (2261811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLİK Yalova

Topç u lar
Eskihisar

(226| 8,t4 10 20
(226| 363 43 19
(262| 655 60 31

oToBÜs

51310 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd

ULAŞlM
261 54 00

(18 Hat }

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TUP DAGİTİCİLAR|
METRo 513
Aydın Turızın 513
Süzer Turızm 512
Kanberoglu-Esadaş 514
Anıtur 514
Kamıl Koç 513

12
2o
1o
45
47
35

12
77
72
49
71
71

TEK Arıza
TEK İştetme

Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıılı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askeriik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
ozel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.

Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
Ha.lk Eğitim Müd

513 20 66
513 45 03 i

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 85

513 10 42
513 1o 

,92

513 10 45
51377 77
513 18 46

BELEDıYE

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesı 513 23 29
MerSag Ocagı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSiLER

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

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 45

513 65 00
514 59 81

513 80 00

514 88 70

514.17 00

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İş!et. 513 45 21-122

Su İşlet. 513 45 21 - 115

İtraıye 513 23 25

iluhasebe ild. 513 45 21 -182

Yazı İş!. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnyz 185

AKCAN PETROL
yenı-ivunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

51:3 10 79
st5 go ge

sİ§..ıc zs

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven TalÇi
Gemlik Taksi

Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

,tt tl 10

513 23 24

514 35 50
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DENiZ OTOBÜSÜRESıvıi oeinELERGEREKLİ TELEFONLAR

itfaıye
polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06
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SERİM ECZAI\ESİ

D. Subaşı Mh. Çeşme Sok. No:l

Tel : 513 50 07 GEMLIK
a

K rfe-
GEMLlx,lı{ lL|( GUNLUK GAZEıEsl

GEMLlX

- 

GuNLuK siyAsi GAzEre I

YEREL SURELa YAYİN
YlL : 34 SAY| : 2539

riyarı : o.25 yTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap CÜl-en
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

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

yönetim ve Basım y sET
Matbaac l ı k-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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oo o ooU a Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel : 5t 3 50 84 GEMLIK
www. aykentilkogretim. k l 2.tr

Deneyimli kadromuz ve
çağdaş eğitim anlayışıyla

sizlere en yakın özel okuluz

OzELeyı{ENT ıIKOGRETı M oı{utu
"İvi bir gelecek Oykent ile boşlclr"

retim Okulu ve Anasınıfl 2006-200l dönemi kayıtları başladı

YFTi§TiPniĞi Yeniliklgre açlktlr, §üreç odaklldr, paylaşmc|dlı Her zaman ve her konu da öAreri ile çahşlr, Vefakardlİ, dostlannı asla unutmsz,
i;:::,^;_: sürekli eğitim ilkesi ile hareket edeı Karadl ve tutaddlı kendi kararlannl Yerir yG uygulaı ozgüvenitamdlr.ulrXEN1,|LEK; Her yerdö ve her o]tamda kendini ispatlar, Engeltanmaz, "BAŞARAGAG|ıi" der ve brşanİ.,..

Ozel kent llkö 2006-2007 eĞlriıvı ve öĞnerlrvı
vıı-ı ücRerı-enirvılz

sıNıFLAR rlyer
ANA sıNlFı 3.300 YTL
1.sıNıF 4.000 YTL
2. sıNıF 4.750 YTL
3. sıNıF 4.750 YTL
4. sıNıF 4.750 YTL
5. sıNıF 4.750 YTL
6. sıNıF 4.75Q YTL
7. sıNıF 4.750 YTL
8. sıNlF 4.750 YTL
Not : Ücretlerimize EğİtimÖğretim,

vemek. servis ve KDV dahi|dir

F:
ıür

ı

GEMLix,iı,ı iı_x GüNLüx GAzETEsl

TAR/AFSıZ siyasi GAZETE
i nfo@ge m I i kko rt ezgazetes i. co m 25 Ykr

GEMLıK
ıı

tt l,_ı lill ](X)6 (lumA

_

Körfez OF$ETte
BlR GuNDE

DAVET|YENıZ HAzlR

Yürl*rçr rrsii heruı ilüLıt

513 96 83
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK

ı
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Gemlik'in düşman işgalinden kurtuIuşun 84. yı|dönümü kutlama etkinlikleri hazırlıklan tamamlandı

JıılHP'den caınl
ıı

ı]ll 0ılerısı
MHP llçe Başkanı Mehmet Kayaoglu, hukümetin
Lübnan'a asker göndermesine karşı olduklarını,
ayrıca Başbakan Erdoğan'ın "AskerIik yatma yeri

deği!dir' sözlerini kınadıklarını söyledi.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğtu ile
Belediye Meclis Üyesi İnşaat Müİendisi
Osman Doğan, yaptıkları basın toplantısı
daha önce hazırlanan ancak Müftülük
tarafından p7oje hazırlanması nedeniyle
geri çekilen Avam Projesi hazır cami
yapımı için AKP'li meclis üyelerine
çağrıda bulundular. Kayaoğlu, Lübnan'a
asker gönderme kararına tepkili
olduklarını söyledi. Haberi sayfa 7'de

a

l(urtulu 0ılllklerl ail]l ha
Yarın başlayacak olan Kurtuluş Şenlikleri, festival yuruyuşü
ile saat 13.oo de başlayacak. Aynı gün geleneksel toplu sün-
net şöIeni yapılacak. Gece ise folklör ekiplerinin gösterilerı
Festival Alanı'nda. düzenlenecek. Pazar günü ise Halk
Türkuleri sanatçısı İsmail Türüt, Gemlik Ha]İını coşturacak.
Pazartesi günü de Kurtuluş törenleri yapılacak. Gecesinde
ise Kerem Cem gençlerle birlikte o|acak. Haberi sayfa 3'de

0ı,

ı$l Güne Bakış

Festival Başlarken
Yarın Gemlik'in Düşman işgalinden kurtu-

luşunun 84. yıldönümü pazartesi günü kut-
lanacak.

Kurtuluş Şenliklerl ise yarın başlıyor.
Geleneksel kurtuluş programı bu yıl da

uygulanacak.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, bu yılda

kendi başına programı hazırladı.
Uygulamasını da kendisi yapacak.
Oysa bunun bir komite ile yapılması doğru

olanıydı. Devamı sayfa S'de

Kadri GÜLER
kadri_gu!er@hotmail.com

-ooĞe.Lc^elz nöxüştiıu
-PR.oJE I(oMBI
-I{oLox rpsisAT
-rETEıı çeşirıpnic noĞ,^LG Az ıvı ı^Lzr,ıunıeni
-MERı(Ezi sisrnıu
-I(AT rrnıoninnni
-pLAsTiıı nonu rnsisnrr
-sfttıIr rnsisır
-ne.nRiırı, oöxüştiıı

"ıGeınl lk Sürücü }ı(ursıı Kırrırluşuti ıır"

Ibruhim [Islu
Tel z to.22c) sıı tt 2l Fax : 5ı3 ll 7ı

Orhangaıi Cad. No : 48/C
Marmarabirlilı Depoları Karşısı GEMLIK

]vlASTAş upYAT9RLERI
YETK|Lİ BAYİSİ
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Gürhan çETİNKAYA

Göç yolda düzelir mi?
Önceki gün tblevizyonda Avrupa Birtiği

ile Türkiye'nin ilişki|eri konüşuluyor.
Kopuşanların biri işadamı..
Diğeri öğretio üyesi..
lşadamı soruyor;
"Hocam bizi AB'ye alırlar mı?"
Ötell müstehzi bir ifadeyle yanıt veriyor..
"Alırlar a!ırlar.."
Hemen aklıma yaklaşık bir yıl önce

yazdığım bir yazı geldi..
Yazıyı yeniden okudum.
Ukalalık gibi olacak ama.. Kendime bir

kez daha hak verdim.
Gerçi bu ülkede olacakları kest|rmek için

kahin olmaya gerek yok.
Siyasetçi yapısını bir nebze olsun

gözlemleyen gelecekte olacakları çok rahat
kestirir.Bizimki de o hesap işte.

"Avrupa Avrupa duy sesimizi.." diye
başlamışız yazıya ve şöyle sürdürmüşüz:

N'e sloçlaı] ama.. Devamı da var.. .,Ştı gcleır Türklerin ayak sesteri.."
lçerıgi derin. Hamaset var.
Şimdi çok moda olan "Türkçülük"var.
Kışkırtma var.. En önemlisi kompleks var.
Evet Avrupa duydu sesimizi..
Bizden çekindiği için 03 Ekim'Cen başla-

mak üzere müzakere sürecini başlattı.
Uzun, uzun olduğu kadar meşakkatli ne

var ki, tüm bunlaı:a rağmen sonu belirsiz bir
yoı..

Girdik bir kere.. Olmek var dönmek yok.
Uygu lamalar düşünceyle örtüşüyor.
Dönmemek için ne gerekiyorsa hazırız.
Şak tak ..

Hani bir zaman]ar bir başbakanımız vardı.
Alımlı, çalımlı.. Jan janlı.. Cafcaflı..
O'nun bir de genelkurmay başkanı vardı.
lşte Türkiye Ö'ndan öğrenmiğti.
Şar ile takı..
Şöyle buyurmuşlardı;
"Başbakan şak diye emreder.
Ben de tak diye yaparım."
Avrupalı bu yapıyı iyi çözmüş.
Şak.. Tak..
Onlar emrediyor biz yaptyoruzJ
Gerekiyorsa meclise bile haber vermeye

gerek duymuyoruz..
Eee! Ne olur ne olmaz ?
Ortalık karışır marışır..
Tam da kuyruguııa gelmişken "tez-

gahımız" bozulur.
Şunun şurasında ne var canım.
Tutunduk Avrupa Birliği'nin dümenine ..

Gitmek için bir sağa bir sola kıvırıp
duruyoruz.

Ancak elin oğlu rahat durmuyor.' 
Hatırlatrnalaryapıyor.
Ğerçekler aydın İan ıyor.
Tezgah bozuluyor.
Çünkü elin adamı verilen sözlerin tutul-

masını istiyor.
Olmadık yerde ve zamanda ülkeden gizle-

nenleri, kapalı kapılar aııasında dönenleri
açıklayıveriyor.

Demek ki devlet diplomasisi ciddiyet
istiyor.

Verilen sözlerin tutulmasını istiyor.
Haydi nereye.
Elele,gözgöze, AB'ye..
Toprak bütünlüğüymüş, onurmuş, gurur-

DUŞ,
Ulusal çıkarlarmış..
Kimin umurunda..
Biz müzakere sürecini başlatalım da..
Eee bunların aga babaları demez miydi..
'Göç yolda düzelir .'
Yaeıyı yazdık aradan bir yıl geçti..
Bir şeyin düzeldigi yok..
Düzeleceği var mı?
Var.. Biz düzeliyoruz ya...
Daha ne olsun.,

eıll h al rlıkları ba

Say fa 2o
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Scyİettin ŞEKERSOZ

Gemlik Belediyesinin
ge|eneksel olar,ak her
yıl düzenlemekte
olduğu toplu sünnet
şöleni için kayıt
yaptıran ailelere
elbiseleri Belediye
Başkan Mehmet
Turgııt tarafından
dağıtıldı.
Yaklaşık 50 ailenin
çocuklarını sünnet
yaptırmak için kayıt
yaptırdıgını söyleyen
Başkan Turgut,
9 Eylül 2006
Cumartesi günü
yapacakları toplu
sünnet şölenine tüm
halkımızın davetli
olduğunu soy|edi.
Toplu alındıgı için
50 ile 60 YTL arasında
tutan sunnet
malzemeleri içinde
ayakkabı, iç çamaşırı,
papyon ya da kravat,

pantolon, gömlek,
şapka, çorap ve
maşallah yazılı kuşak
buIunduğunu
söyleyen Başkan
Turgut, Cumartesi
gününe kadar
sünnet müracaatında

bulunan aile|erln
60'ı bulmasını
beklediklerini
söyledi
Belediye başkanlığı
makamına gelen
sünnet çocukları ile
ailelerine içlerihde

giysilerin bulunduğu
torbaIarı kendi
elleriyle dağıtan
Başkan Turgut,
alınan sünnet
malzemölerinin
kaliteli olduğunu da
sözlerine ekledi.

ez

ı
D ylne hırsv|ık

Setıfettin ŞEKERSOZ

Gemlik'te evlerde
meydana gelen
hırsızlıl( olayIarı nda
hırsızların öğlen
saatlerini kol ladıkları
ortaya çıkıyor.
Hırsızlıkların önemli
böl'ümünün 11.0O ile
1 7.0O saatleri arasında
olmasının ev sahip-
lerinin bu arada

çarşı alışverişine
gitme!erinden
kaynaklandığı
göz|eniyor.
Önceki gün Cumhuri
yet Mahallesi'nde
yaşanan hırsızlık
olayı da belirtilen
saatler arasında
meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre,
E.Ç.'ye ait evin
kapısını sert bir

cisimle zorlayarak
açtıkları beliı:lenen
hırsız yada hırsızlar
evde buldukları 1 adet
cep telefonu, 2 adet
fotograf makinesi ve
1 adet güneş
gözlüğunü alarak
kayıplara karıştılar.
Girdikleri evde ziynet
eşyasını]i yanı sıra
kendilerine göre
ihtiyaç duydukları

eşyaları alan hırsızlar
geİdlkleri gibi rahİtlık-
!a işlerini biİirip
gidiyorlar.
Vatandaşların yapılan
tüm uyarılara rağmen
evlerini belIr!enen
saatlerde terk
etmeleri hırsızlık
olaylarına önlem
aIınmasını
büyük ölçüde
engel!iyor.
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Gemllk'in düşman işga!inden kurtuIuşun 84, yıldönümü kutlama etkinIikleri hazırIıkları tamamlandı

0rl(urtulu eılllklerl
Yarın başlayacak olan Kurtuluş Şenlikleri, festival yürüyüşü ile saat
13.oo de başlayacak. Aynı gün geleneksel toplu sünnet şöIeni
yapılacak. Gece ise folklör ekiplerinin gösterileri FestivaI Alanı'nda
düzenlenecek. Pazar günü ise Halk Türküleı:i sanatçısı İsmall Türüt,
Gemlik Halkını coşturacak. Pazartesi günü de Kurtuluş törenleri
yapılacak. Gecesinde ise Kerem Cem gençlerle birlikte olacak.
Seyfettin ŞeXenSÖZ

Gemlik'in düşman
işgalinden kurtuluşu-
nun 84. üncü yılı
kutlama etkinlikleri
Cumartesi günü
başlıyor.
Gumartesi günü Sahil
Devlet Hastanesi
önünden saat 13.oo
de başlayacak olan
Festival Yürüyüşü
ile başlayacak olan
şenlikler, GemIik
Belediyesi'nin Grup
Aile Çay Bahçesi'nde
düzenlediği toplu
sünnet şöleniy!e
sürecek.
Her yıl olduğu gibi
bu yıl da Festival
Şenlikleri il'e K-urtu ı uş
kutlamalarına katıla-
cak olan yerli ve
yabancı ekiplerin
katılacağı folklor
gösterileri ise
Cumartesi akşamı
saat 20.oo'de lskele
Meydanı Festivat
Alanında yapılacak.
Etkinliklerin ikinci
günü olan Pazar
günü akşamı ise
karadeniz'in sevilen
ve ünlü sanatçıların-
dan lsmail Türüt
saat 21.oo'de festival
sahnesinde tüm
Gemliklilerin
katılması beklenen
konserde seven-
leriyle buIuşacak.
KURTULUş
PRoGRAMl
Kurtu!uş programı
ise 11 Eylü! 2006
Pazartesi günü saat
08.30 da top atışları
ile başlayacak.
Saat 09.oo da Atatürk
Anıtına çelenklerin
sunulması, saygı
duruşu ve lstiklal
Marşı'nın ardından
Belediye Sergi
Salonu'nda
Kaymakam, Garnizon
komutanı ve
Belediye Başkanı ile
bir|ikte tebrikleri
kabul edeceği
kurtuluş kokteyli
yapılacak.

arı n ha

Dis Hekimi Ozcan VURAL
or"-" nrrra| 1 933@ notm a i l.com
www.m illiyeUblog/özcan vu ral

Bunu oku....
Gazete y azıları gü nlÜ ktü r..
Hatta saatliktir, anlıktır..
Okuyucu okur, hoşuna gidiyorsa, kafa

yapısına uygunsa, görüşlerine uygunsa o
esna da okuduğunu çevresi de o|anlarla
paylaşmak ister, hepsi bu, sonra da bir
kenara atar..

Biz köşe yazarları bunu biliriz...
Onun içinde kısa ama yazılarımız özlü,

sarsıcı olsun, okurun dlkkatini o an için
yaz. üzerinde toplansın isteriz..

Ulusal gazetelerde bazı köşe yazarları
bu alanda ki uzman!ıkları ve kaliteleriyle bu
işi iyi yaparlar. Bunların başında da
Milliyet gazetesinde "Olaylar ve insanlar"
başlıklı köşe yazarı Sayın Hasan Pulur_
geilr..

Onun 1 Eylül 2006 günlü Milliyet'te
yazdığı yazının sizlerinde okumasını iste-
diğim için, sayın Pulur'un hoşgörüsü ile
aynen aşağıya alıyorum..

Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve İlker
Başbuğ askerin 4 teme| görevini sıralıyor-
du:

1 - Birlikleri eğitmek, harbe hazır ha|e
getirmek.

2 - Dış güçlere karşı ülkeyi ve çıkarları
korumak.

g - Üll(enin üniter yapısını ortadan
kaldırmak isteyen mihraklarla mücadele
etmek.

4 - Anayasa'nın ilk üç maddesinde
bellrtilen Cumhuriyetin temel ilkelerine
sahip çıkmak.

Evet, bu denenler doğru ama üslup sert-
ti diyenler; Komutanlar geçmişte
"Demokrasi amaç değil araçtır" vecizesi
bulunan bir Başbakanın önünde, Evet,
"Laiklik elden gidiyormuş, millet istemezse
gider" diyen, Danıştay'da ki karara kızıp
"Efendi, bu senin işin değil,Diyanet'in işi"
diyen, "İstanbul'u Medine yapacağız, ben
tekkeye değil, derğaha gittim, Atatürk'e
saygı duruşunda sap gibi ayakta durmaya
gerek yok, Cumhur başkanlarının imİm
hatipli olacağı günler yakındır." diyenlerin
23 Nisan çocuk bayramında kürsüye saçlı
sakallı 24 yaşındaki çocuğu(!) çıkarıp
"Önümüze hangi enge!i koyarsanız koyun
en zirveye çıkacağız" dedirten Meclis
başkanının önünde konuştuktarını biliyor-
lardı...

K.onuşmalarında değindikterinin hepsi
yasal görevleriydi...

Siyaset yapmıyorlardı..
Ya üslup diyenlere...
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır..'.
Kimi komutan, askerinin başına

Amerika!ılar çuval geçirip, kelepçeyle , ,

götürürken sükunetini bozmaz
Kimi de böyle bir olayla karşılaşrsa :

Amerikalı askerin kafasına beikl
yem torbasını geçirir..

Kim bi!ir...

İskele Meydanı'nda
düzenlenecek
törende ise
Kaymakam,
Garnizon komutanı
ve Belediye Başkanı,
törene katılan
birliklerin, kuru-
luşların ve halkın
kurtu!uş gününü
kutlayacaklar.
Daha sonra yapılacak
saygı duruşu ve
okunacak İstiklal
Marşıyla birlikte şan|ı
bayrağımız göndere
çekilecek.
Beled iye Başkanı

Mehmet Turgut
tarafından yapılacak
günün anlam ve
önemini be!irten
konuşmanın ardından
şiirler okunduktan
sonra geçit töreni
yapı!acak.
Gemlik'in düşman
işgalinden kurtu-
!uşunda şehit düşen

,Yüzbaşı Cemal Bey'in
Lise Gaddesi'nde
buIunan Emetullah
Hatun Camii önünde-
ki mezarı ziyaret
edilecek.
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut ile
İl Gene| Mec!isi ile
Encümen üyelerinin
de hatılacağı
Garnizon Komutanlığı
ziyaretinden sonra
saat 16.oo da
Çarşı Çamiinde
Atatürk ve
Şehitlerimiz
ruhuna mevlit
okunacak.
kutlama etkinlıkleri
nin sonuncusu,ise
gençlerin sevgi}işi
Kerem Cem
Festival alanında
konser verecek.

www.gemlikko
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Seyfı 4

DYP,ıı en ler basınla blra;ra a eıdı
Seyfettin ŞerenSÖZ

DYP İlçe Gençlik
Kolları Başkanı
Serdar Ozaydın
i|e yönetimde görev
alan DYP'Ii gençler
basın mensuplarıyla
tanışma yemeğinde
bir araya geldiler.
lstiklal caddesi
Aydın lzgara'da
düzenlenen yemekte
basın mensuplarının
zor şartlar altında
görev yaptıklarını
belirten serdar
Özaydın, her
konuda ve her
zaman basının
yanında olduklarını
söyledi.
Gemlik:te yayınlanan
gazetelerde haberci lik
görevini yapan basın
mensuplarının katıldığı
yemeğin tamamen
tanışma ve bir arada
bulunup sohbet etmek,
basın mensuplarının
sıkıntı ve dertlerini
paylaşmak amacında
olduklarının altını
çizÖn Serdar özaydın
ve ekibi, bu tür
birliktelik|eri zaman

zaman tekrarlamak
istedikIerini söyledi.
Kendilerinin siyaset
yaparken, nasıl
Gemlik ve Gemlik'te
yaşayan herkese
,hizmet etme amacı
ile kamu görevi
yürütüyorlarsa
basın mensuplarının
da zorluklarla görev
yapmakta o!ğuklarını
dile getiren Ozaydın,
"Gemlik kamu oyunun
ilçemizde yaşananları

bilmesi ve insan
hakları evrensel
beyannamesinde en
tabi haklarından
biri olan Haber
Alma Hürriyetlerini
kullanabilmeleri için
gayretle görev
yaptığınızı da biliyoruz.
Bu gün burada
uzun uzun siyasi
söylemler yapmak
yerine bizim için
oldukça değerli siz
basın mensupları ile

karşılıklı sohbet
etmek adına bir arada
olmak istediğimiz de
söylemek istiyorıJm'
şek!inde konuştu.
Açık bir yüreklilikle
ve samimiyetle basın
mensuplarının kendi-
leri için gözbebeği ,

konumunda olduk-
larının bi!inmesini
isteyen DYP
Genç!ik Ko!ları
Başkanı Serdar
Ozaydın, "Sıyasi

görüşlerimizin ve
Gemlik için ürettiğimiz
projelerimizin
Gemlik halkına
ulaşnİasında bir
köprü vazifesi
görmektesiniz.
Bu bağlamda
çalışmalarınızda
hepinize kolaylıklar-
dilerken, sizlerin her
zaman yanınızda
olduğumuzu da
belirtmek isterim'
dedi.

Neşeli bir
havada geçen akşam
yemeğinde
Gemlikspor
yönetim kurulu
üyeliği de yapan
Ozaydın,

önümüzdeki günlerde
takıma yetenekli
birkaç takviye
yapacaklarını ve
amaç!arının başarı!ı
olup süper amatör
lige çıkmak
olduğunu söyledi

an satıcı ve bakıcılarına e
Bursa Büyükşehir
Belediyesi, yeni çıkan
yasa gereği ev ve süs
hayvanı satışı yapan-
larla yönelik dün
Tayyare Kültür
Merkezi'nde ücretsiz
bir eğitim verdi.
iki gün sürecek
eğitimlerde ev ve süs
hayvanlarının korun-
masına dair Avrupa
Söz|eşmesi, yeni
çıkan 5199 sayılı
Hayvanları Koruma
Kanunu, hayvan
davranışı, hayvan
bakımı ve besIenmesi,
hayvan ekolojisi,
hasta hayvanların
tanınması ve hayvan
kısırlaştırılması i!e
dünyada ve
Türkiye'de köpek
eğitimi konularında

bi!giler verildi.
Eğitimin açı!ış konuş-
masını yapan Bursa
Büyü kşehir
Belediyesi Genel
sekreter yardımcısı
sabri yalın, bazı
insanlar için hayvan
ve bitkileri kendisine
daha yakın
gördüğünü belirterek,
"Bir canlının sorumlu-
luğunu taşımak çok

Y

önemlidir. Bazen
insana baktığı bir bitki
ya da beslediği bir
hayvan daha yakın
gelir. Çünkü, kişi yal-
nızlığını, üzüntüsünü
ve sevincini beslediği
hayvan yada bitki ile
paylaşır. Bu yüzden
bu tür canlı besleyen
kişilere yönelik eğitim
ğok önemli" diye
konuştu.
Yalçın; "Evinde hay-
van üretip satış
yapanlara para ve
hapis cezası veriliyor"
Daha sonra konuşan
Uludağ Üniversitdsi
veteriner Fakültesi
K!iniği lç Hastatıkları
Bölümünden Dr. Ebru
Yalçın, yeni çıkan
5199 Sayılı Hayvanları
koruma kanunun ev
ve süs hayvanlarının
korunmasl ve
refa h ı n ın arttırılması
amacıyla çıkarıldığını
be!irtildi.

BAY nilu§TürA üı*LP İHLAı(,TAilı
ıı mlak Alım, Satım ve Klralama HizmetleriHer Çeşit

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

AciL sATıLıK 
'ıe 

ıI|RALııILARıNız içiıı nizi ARAyıılız

. Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|LIK DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT|L|K LUX DAİRE,Deıriz-gören, İ+İ , İİO n2

120 m2 3 + 1 SATILIK LUX DA|RE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli llılüstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıhaan Eskisahillılektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

Apt, 3+1.110 m2 asansörlü .kombili ştılık daire

K.Kumla'da Ayazma Mevkiı 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her Türlü Sigorta !şlemleri ve

Doğalgaz PoIiçesi Yapılır.

ŞEKER §İGORTA
ffatide Öıııp

Tel : 5132At4 Fax: 514 10 21

Yalova'da Termal Barajı'nın
altında 4O8 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova 48.54 m2 arsa
Termal Barajı'nda 4O7.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yo|u Gülerce VillaIarının

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

DERSHANE ç LMAK
üzeRe 2-3 KATLı xlRıı-ıx

slNa ARANıyoR

GERÇEI(oTo LgsTiK
tf,zoGLutlüseyin TAŞI{IRAN

İIEK TURLU
LAsTİır rnpıİnİ YAPILIR.
2. E! ve Yeni Lastik Alım Satımı
2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT uizMETE AGıKTıR
G§il: 0,§3§ 73ü 13 78

Dr Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

Demirci Apt. Gemlik / BURSA
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$u §ıltııltı§ııla l(uıil
rileceği konusundaki
haberlerin aldatmaca
olduğuna inandık-
larını da öne süren
Kum!a!ıtar BUSKİ'ye
olan güvenlerini
yitirdiklerini
be!irterek, "Bütün
bunlar yötmiyormuş
gibi birde
kazmayla köyümüze
getirdiğimiz sudan
para istiyorlar"
diyerek isyan
ediyorlar.
Kumla'da geçmiş
dönemdeki su sıkın-
tısına da değinen
Kum!alılar, dönemin
Belediye Başkanı
Omer Bal'ın kendi
arazisinden çıkan
suyu köylüye vererek
sorunu biraz olsun
çözdüğünü hatır-
latarak, " Şimdiki
Başkan Eşref
Güre'den de
aynı yakınlığı ve
hizmeti bekliyoruz.
Seçimde n önce
bize.verdiği sözleri
unutmadan yerine
getirsin" dediler.
Kumlada yaşanan

a halllı te ı[ııı

su sıkıntısına
açıklık getiren
Belediye Başkanı
Eşref Güre,
"Bizim yönetimimizde
su fiyatlarının
0.20 YTL idi.
Şimdi ise 2.60 YTL'ye
çıkarıldı.
Bu tamamen
BıJSKi,nin
tasarrufunda olan
bir konudur, biz yalı
ile köyün su fiyat-
larının ayrılarak
ücretlendirilmesini
istedik ama kabul
etmediler, bıı.durum
halkın BUSKl'ye
olan güvenini
sarsmrştır biz
konuyla ilgili
elimizden geleni
yaptık ve yapmaya
devam edeceğiz,"
şek!inde konuştu.
Bu arada yaz
aylarının bitmesi
nedeniyle su
sıkıntısın çekilmeye-
ceğini. düşünen
BUSKl'nin içme
suyu sondaj çalış-
masını askıya aldığı
öğren ildi.

Berkay KARABULUT

Yaz aylarında
nüfusun artması
nedeniyle ciddi
biçimde su sıkıntısı
çekilen Küçük
Kumla'da bu yönde
verilen sözlerin bir
tür!ü tutulmaması
halkın tepkisini çek-
meye devam ediyor.
BUSKl ekiplerinin
Kumla Beldesi'nde
sondaj kuyusu açma
talepIerine arazi-
lerinde sulama suyu
kalmayacağını iddia
ederek karşı çıkan
Kumla!ılar, verilen
sözlerinde tutulma-
masından dolayı
bir hayli dertli olduk-
larını ifade ettiler.
Su fiyat!arının
yerel yönetimden
sonra Büyük Şehir
Belediyesi yöneti-
minde değerinin
yakIaşık 13 kat
artmasından dolayı
isyan bayrağını
çeken Kumla
Köyü sakinleri
sorunlarının bir türlü
çözülemediğ inden

dolayı dertli olduk-
larını söyledi|er.
Daha önceki beledi
yelerde Pınarbaşı
Deresi'nin köylüye
gölet yap|lması
sözünün verildiğini
hatırlatan vatandaşlar
bu konuda hiç bir
adımın atılmadığını
görmenin üzün-
tüsünü yaşadıklarını
belirterek verilen
sözlerin aldatmaca
oldugunu dile
getiriy.orlar.
BUSKl ekiplerinin
Kumla Köyü'nün
yakın!arında Sondaj
kuyusu açmak iste-
diklerini ve alınacak
suyun çiftlik ve
zeytin!iklerinde kul-
landıkları suyu azal-
tacağından korkan
Kumla|ılar, dahası
bu suyun yalı halkı
için kullanılacağını
be!irterek projeye
karşı çıkıyorlar.
BUSKl'nin açılacak
iki sondaj kuyusun-
dan birini çiftlik-
lerinde kullanmak
için kendilerine ve

ıı

Kadri GÜLen
kadri_ guler@hotmail.com

Festival başlarken..
Türkiye'nin buyuk çoğunluğunda belediyeler

aracılığıyla festivaIler düzenlenir.
Festivallerin amacı, kentlerin tanıtımlarına

yöneliktir.
Gemlik Festivattari çok eskiye dayanır.

'Benim anımsadığım 1973 yılında başlamıştı
ilk festiva!.

Bu festival, biraz Bursa Turizm Festivali'nin
altına sığınırdı.

Yani, Bursa Festivali 7 Temmuz günü yapılı
yorsa, Gemlik Festivali 5-6 Temmuz günleri
olurdu.

Böylece, Bursa Festivali'ne katılan folklör
ekipleri, Gemlik Festivali'ne de katıIırdı.

Biz, o yıllarda Romanya ekiplerini İskele
Meydanı'nda izledik.

Kimi yıllar festivallere ara verildi.
Kimi canlandı, kimi sönük geçti.
Son yıllarda festivaller KurtuIuş şenlikleri adı

altında yeniden kutlanmaya başladı.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Kurtuluş

Şenlik|eri adı altında şenlikleri birleştirdi.
Buna sünnet şölenini, Festival Alanında halk

konserlerini de ekleyince, Festival folklör ağır-
lıklı olmaktan çıktı.

Kimi zeytin panelleri ve yarışmaları yapıldı
ama ilgi görmedi.

En büyük ilgi açık hava konserlerine oldu.
Tanınmış ses sanatçılarının katı!dığı festi-

valler binlerce izleyici buldu.
Halk, festivali bu yönüyle seviyor.
Ve de her yı! gelmesinl dört gözle bek|iyor.
Festivallerin daha organize olması için

katılımcı olunması gerekir.
Festiva!ler kişilerin değil, ha!kın malı

olmalıdır.

işrn DoĞılLc.Az, işrn TAsARRuF
ABONE OLMAK İÇİİ.İ

isrENEN BELGE
s A,trDEcE ds\ ıS*

_i lt l:

t\,.$ §*şi
*t-h d"*
l*j u*j

sss
N§*jfu'
-ffids
§-*J j

St d'* So: t'a: ıft ı*t t'* St
§§$ $ §şşşi ışşss §§§§j tş"§ §§S §-$
ft d* $*.ı ı+'t dq: t'-t d*h *t
N §*§ Çş*ş §"S \şşj ts;;§ §§-*J \$§§

DooRL oRz N-
N*- ffi

9o(} YTL

21 1 YTı_

14.4§ YTL

72-§ VTı.-

[=l YıLLlK 2ıl ADf ı ,rÜı, çinrnİ
adet plşirrne/12 arl et sıcak su amaçlı)(12

ttl d) 4ı} 6) d
dt) dt} dt} 4ü d

}

}

ilKil/,[ünlL,1|/t«,
ABONELiK BAĞLANTİ BEDELİ

İÜÜ § + xDu

G,CIUıDR

) o) 4ı} 4ı) ö} di) dt} ö}
) dı 4ı) dt} 6) dl} ö} ı, 

j

YıLLıK 3tJ4rıı'İ.)çıĞaLGAz e ioe ni(1§2m' pişirıııe,rI §2ııı3 sıcak su amaçlı}

YİLLİK KAZANÇ
EısoNoıtİI§., D()Ğa, DosTt,

ı.^H;METsİz, cÜvENLİ
DOGALGAZ KONFORIJNU YA AYIN

ıstttlvıAy!ıı,k 2 ıon
ıı}ııı xğnıüİ (l,oöo kcaı,}ğı

-t-

-{-

şık*-\§.{
:.

§ss,r,ıi"N -F

-F

Pişın.rı[yııııİ 12 ıdrt

Pişİırı\,rE _yılllİ ,ı 92m'

Demirsubaşı llılh, Dıı Ziya Kaya Bulvarı No:3 GEl|lL|l( / BUR§A
ısır{ilA ı<ALo'ııFErr

y.ı|.k g3glnlı

TEL: 0.224 513 29 29 YıLı-ı§( §(§§§Anlç
(HarapıınıııarAğuııoı;)oofı l]v$.,.t., ,},ıi l,., ,r|,,:Arr.k YaFırmrşttİ}

ş
Ğ

5 NÜFusLU AıLEN|ıı pl
TÜP VE Do

lnrvıe vE sıcı\K su lrır|vacı lçlN
ALGAZ MUKAYESESİ

5 NUFusLU 1oo M2 KULLANıM ALANıNA sAHlp BlR KoNuTuN
xöıvıün + Tüp, DoĞAL GAz MuKAyEsEsl



tt t.r lül 2006 Cuma oilİ

o
f cuıruxsıvasıoızsı: J

Say,fa 6

erınarket hsa hsarı§ı Hazırl
Esnaf ve sanatkarlar,
haklarının korunması
ve eşit rekabet şart-
larının sağlanması
için "Hipermarket
yasası"nın bir an
önce çıkarılmasını
istiyor.
TBMM Başkanı Bülent
Arınç da, bakanlar
kurulundaki taslağın,
tüm kesimleri
gözetecek şekilde
yasalaşması
gerektiğini söyledi.
Esnaf ve Sanatkarlar,
Türk ekonomisinde
son yıllardaki
büyümeden yeterince
pay alamamaktan
şikayetçi. Bu
kesim, 1996 yılında
.perakende sektörün-
den aldıkları payın
yüzde 8S'den
yüzde 50'ye indiği
görüşünde.
lzmir'de sorunlarıhı
tartışan esnaf ve
sanatkarlar, AB

serbest piyasayı
hem büyük
marketleri hem de
esnaf ve sanatkarları
koruyacak dengeli
tedbirler alınması
lazım. Bu dengeler
nerelerede teşekkül
edecek, şimdi tasarı
üzerindeki çalışmalar
en çok bunun
üzerinde odaklanıyor."
diye konuştu.

Y

H

standartlarında bir
yasa çıkarılmasını
bekliyor.
TBMM Başkanı
Bülent Arınç, büyük
alışveriş merkez-
lerinin konut alan-
larının dışına taşın-.
masını öngören
taslağın henüz
yasa!aşmamasını
büyük bir eksiklik
olarak değerlendirdi
Arınç, "Burade hem

Türkl e'deıı Lühnan'a imar ardıılıı
Lübnan'a asker
gönderme kararı
a|an Türkiye.
bölgenin imarı için
de hazırlık yapıyor.
Bayındırlık ve
lskan Bakanı
Faruk Özak:
"Lübnan'ın imarı için
elimizden geleni
yapacağız" dedi.
Suriye Bayındırlık
ve lskan Bakanı
Hamud Al Hasayn
i.le görüşen Faruk
ozak, bir soru
üzerine İsrai!
saldırısıy|a tahrip
olan Lübnan
altyapısının
yeniden inşaası için
göreve hazır
oldukla.rını söyledi.
Faruk Ozak:
"Lübnan'ın imarı
için elimizden
geleni yapacağız.

Gelişmelere göre
bu konudaki
sorumluluğumuzu
yükleneceğiz.
Bu konuda,
Başbakanımızın
talimatlarını
bekliyoruz. Her
şeye hazırız. lmar
konusunda
önümüzdeki

gün|erde üzerimize
düşen görevi
yapacağız" dedi.
SuriyeIi konuk
Bakan da Lübnan'ın
üç önemll böl-
gesinde toplu konut
inşaasına katkıda
bulunacaklarını
belirtti.

ıOemlik 
l(örfe/ internette !ililııı,geınllkkorfezgazgteslcom

ııEnflas

e

ondaki
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Merkez Bankası
Başkanı Durmuş Yılmaz,
Ağustos ayında'düşüş
kaydeden enflasyondaki
iyileşmenin, yıl sonu
itibariyle tek hane!i
enflasyon rakamlarınİ
uIaşılabiImesi bakımından

"önemli bir ge!işme"
olduğunu bildirdi.
Yılmaz, Malatya
Ticaret Odası ve Dünya
Gazetesi işbirliğiyle
Be|ediye Konferans
salonu'nda düzenlenen
"Para Politikaları"

konferansında yaptığı
konuşmada, yılın 7 ayında
enflasyonda yaşanan
yükseIişin, özelIikle
Nisan ve Mayıs aylarında
beklentilerin çok üzerinde
çıkması, finansal
piyasalarda yaşanan

dalgalanmalar, iç ve
dış gelişmlerin yarattığ
belirsizlik algılamalarının,
yakın döneme kadar
orta ve uzun vadeli
enflasyon bek!entilerinde
bozulmaya neden
olduğunu hatır|attı.

n§il{§§§ilİ y§wLwşıyw"W
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Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri
Fatura & İrsaliye & Eı itanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cllt & Kitap & Dergl & Katalog basımı

l(örfe- Ofset
MATBAACİLİK - YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK

İstiklal Cad, Bora §ok, Akbank Aralığı No : 3/B GEtı4LİK hl : (0,224 513 90 83 Fax : (0,224) 513 35 95

1 GıINDE İruısAKİve BASıLı R

34 YıLL|K
TEcRÜgEMız iı_e
HlzMETiı,ıizDEyız
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MHP'den caml a ım onerısı
lVlXe İlçe Başkanı Mehmet KayaoğIu, hükümetin Lübnan'a asker göndermesine karşı olduklarını,

ayrıca Başbakan Erdoğan'ın'Askerlik yatma yeri değildir" sözlerini kınadıklarını söyledi.
Seyfettin ŞEKERSOZ

MHP llçe Başkanı
Mehmet KayaoğIu ile
Belediye MecIis
Uyesi !nşaat
Mühendisi osman
Doğan, yaptıkları
basın toplantısı daha
önce hazırlanan
ancak Müftülük
tarafından proje '

hazırlanması
nedeniyle geri
çekilen avam
projesi hazır cami
yapımı için AKP'Ii
meclis üyelerine
çağrıda bu!undular.
Şimdiki haliyle
sadece 750-800
kişiye namaz kılma
imkanı tanıyan
caminin yerine
maksimim 900 M'lak
alanda yapılması
istenen caminin
normal safta yaklaşık
3 bin kişiye namaz
kılma olanağı yarata-
cağını söyleyen
Doğan, "Yeni bir yer
arayışına ihtiyaç yok,
şimdiki yere Gemlik'e
yakışır bir cami yap-

mak mümkün" dedi.
Daha önce 2003
yılında hazırlanan
projenin önce meclis
tarafından onay-
landığını ancak aynı
projenin daha sonra
başkan Mehmet
Turgut tarafından
" Daha iyisini
yapacağım"
görekçesiyle meclis
üyelerince bu kez
başkana uyularak
yerinin değiştirildlğa
proje hakkında

açıklamalı bilgiler
verdi.
3 yıldan bu yana
AKP'll meclis ile
Başkanın kılını
kıpırdatmadığını
söyIeyen Osman
Doğan, şimdiki
cami yerinin yaklaşık
5 milyon YTL'llk
istimlakinin olması
nedeniyle en az
5 yıl daha Çarşı
Meydanı'na cami
yapı lamayacağın ı

öne sürerek,

"Dere kenarına
ayrılan yerde ancak
varoş camisi olıır,
eğer yeni bir cami
için uygulamaya
geçilirse biz destek
veririz" dedi.
Avam projesinin
hazır olduğunu ve
maketini tanıttığı
caminin sağlam,
ekonomik ve güzel
olması gerektiğini
de savunan Doğan,
bodrum, zemin
kat, bahçe katı,

üst erkek cemaat katı
ve üst kadın cemaat
katında aynı anda
3005 kişinin saf
tutarak namaz kı|a-
bilme olanağının
bulunduğunu söyledi.
Kubbe yapıs|nın
hafif metal kafes
üzeri, ışık geçirir
sentetik malzeme çatı
örtüsü ile kapandığın-
da cami içinin
aydınlık olacağını
anlatan osman
Doğan, hazırlanan
projeyi llçe Müftüsü
Yusuf Şahin'e de
göstererek görüşleri-
ni a!dıklarınt söyledi.
BAŞBAKANİ
KİNİYORUZ
öte yandan
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın
"Askerlik yatma yeri
değildir" sözlerini
kınadıklarını ifade
eden MHP llçe
Baş,kanı Mehmet
Kayaoğlu, Lübnan'a
asker gönderme
kararına tepki!i
o!duklarını söyledi.
AKP'Ia milletvekil-

lerinin ettikleri
yem ine sadık
kalmayarak halkın
yüzde 90'ının kabul
etmediği asker gön-
derme tezkeresine
evet demelerinin
Türkiye'de yaşanan
yangınlara göz
yummak olduğunu
söy|eyen Kayaoğlu,
terörü kurutmak
için en ufak
adım dahi atı!-
madığını, aksine
Kandil'de kamp
kuran 5 bin
PKK'lının yangını
her geçen gün
büyüttüğünü söyledi.
parti olarak
iktidara geldiklerinde
bunların hesabını
soracaklarının
a!tını çizen
Kayaoğlu, AKP
hükümetinin
genelde ve yerelde
halkın güvenini
kaybettiğini ve
önümüzdeki seçim-
lerde sonlarının
hüsran olacağını
öne sürdü.

L } ı
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Kqmuo noA ık Du ru
Kamuoyunun ( Milliyet Anketi ) %B7'sinin hayır dediği bir konuda

ısrar etmek Türk Milletine ihanet değil midir ?
"Asker]ik Yan Gelip Yatma Yeri Değildir " derken, ABD ve AB'nin

istekleri doğrultusunda ülkeyi sevk ve idare etmek %B7'|ak millet
çoğunluğuna hakaret değil midir ?

Meclisin 2 kez verdiği Kuzey |rak'a girme yetkisini 3 yıldır
kullanmayan AKP hükümeti'nin ABD'nin isteği üzerine Lübnan'a
asker gönderilmesi kararı teslimiyetçiliğin açık bir belgesi değim!idir?

Kuzey lrak'ta sözde kürdistan ilan edilirken, Kerkük'te Türkmen
varlığı, Kıbrıs'ta Türklük, Dünyada Türk'ün itibarı yok edilirken seyirci
kalınması kan'nza dokunmuyor mu ?

Lübnan'a asker göndermek, Başbakan Erdoğan'ın 2 Ekim'de
Beyaz Saray'da Bush ile görüşmeslnin ve şömine önünde poz
vermesinin diyetimidir ?

AKP siyasi ömrünü birkaç ay daha uzatabilmek için, ABD'ye ve AB'ye olan diyet borcuna karşılık olarak mı Lübnan'a asker
gönderme yolunu seçmiştir ?

"Tezkereye Karşı Çıkmak İhanet" ise, 27 Temmuz 2006'da Bush'un Lübnan'a Türk askerinin gönderilmesi isteğine kayıtsız
şartsız evet demek ne anlama gelir ?

Bugün AKP, {ldatma ve f,andırma Politikalarına her türlü milli ve manevi değerleri yok etme pahasına devam ediyor. Yarın
sandık önünüze geldiğinde siz bunun hesabını oylarınızla sormayacak mısınız ?

Siz oylarınızla AKP'den hesap sorarak MHP'yi tek başına iktidara getirdiğiniz gün Tük askerinin ve Türk milletinin başı dik
olacak AKP'nin yaptığı her türlü hukuksuz|uğun ve yo|suzlukların hesabı tek tek sorulacak.
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YÖX Başkanvekili
Prof. Dr. Eşme,
ösşoe fen alanında
başarı ortalamasının
çok düşük olduğuna
işaret ederken, Milli
Eğitim Bakanı Çelik,
YÖK'e üniversiteye
giriş sınavı sistemini
değiştirme
çağrısında bulundu.
Mllll Eğitim Bakanlığı
ve Gazi Üniversite-
si'nin işbirliğiyle
düzenlenen 7. Ulusal
Fen Bilimleri ve
Matematik Eğitimi
Kongresi, Gazi Üniver-
sitesi konser salonun-
da başladı. YÖK
Başkanvekili Prof.
Dr. lsa Eşme, kon-
grenin açılışında slayt
gösterlsiyle 2006-
ÖSS'de adayların fen
ve matematik alanın-
daki başarılarına
ilişkin bilgi verdi.
Öğrencilerin "fenden
kaçtığını" ifade eden
Eşme, ÖSS'de özellik-
le fen alanında başarı
ortalamasının çok
düşük olduğuna işaret
etti. Aday|arın en az
soru yanıtladığı alanın

. fen olduğunu belirten
Eşme, ÖSS'de aday-
ların yüzde 66'sının

Sayfa 8
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$ınau sistemini de tirnıek lazıın"
ıY

sınavda hiç fen
sorusu çözmediğinin
belirlendiğini, 25 ve
üzerinde soru çözen-
lerin oranının ise
sadece yüzde 11.9
olduğunu söyledi.
Üniversite eğitimine
başlayan bir
öğrenclnin bilgi
birikimiy|e ilgili örnek
veren Eşme, ODTÜ
öğretim üyesinin
YÖK'te yaptığı bir
sunumda verdiği
örneğe değindi. Bu
sunumda bir meslek
yüksekokulu öğren-
cisinin sınavda soru-
lara verdiği yanıtları
dikkat çekici bu!-
duğunu vurgulayan
Eşme, öğrencinin
sınav kağıdını da
ekrana yansıttı. Eşme,
"!sı ile sıcak|ık arasın-

daki fark nediri
sorusuna ögrencinin
"lsı etkilidir, sıcak!ık
bunaltıcıdır" yanıtı
verdigine işaret etti.
"SORGULAMAK
zoRUNLU"
Öğrencilerin, fen
ve matematik alan-
larındaki perfor-
manslarının kesimler
arasında farklılık
gösterdiğini belirten
Eşme, bu alanlarda
başarı oranlarının
ge!işmiş ülkelerde
dengeli seyrettiğini
anlattı. Eşme,
Türkiye'deki öğrenci-
Ierin fen ve mate
matik alanIarındaki
başarılarının çok fark-
lılık göstermesinin,
fırsat eşitsizliğinin
bir yansıması
o|duğunu ifade etti.

uniuersite har hedellerl hellr|Oııdl
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2006-2007 yılında yük-
seköğretim kurumların-
da öğretim gören
öğrencilerden alınacak
katkı payları beIirIendi.
En düşük katkı payı 58
YTL. Bölümlere göre
katkı payları şöy!e:
Buna göre, yük-
seköğretim kurumların-
da öğretim gören
öğrencilerden 58 YTL
ile 483 YTL arasında
katkı payı alınacak.
Öğrenci katkı pay|arı
tıp fakültesinde 483,
devIet konservatuarın-
da 481, mühendislik
fakültesinde 317,
hukuk fakültesinde
256, fen ve iletişim
fakülteIerinde 232 YTL
o|arak belirlendi.
En düşük katkı payını
ise 58 YTL ile
açıköğretim fakültesi
öğrencileri ödeyecek.
"2006-2007 Oğretim
Yıiında Yükseköğretim
kurumlarında cari
Hizmet MaIiyetlerine
Öğrenci Katkısı Olarak
Alınacak Katkı Pay!arı
ile İkinci Öğretim
Ücretlerlni n Tespitine
Dair Esaslar"a ilişkin
Bakanlar kurulu
Kararı. Resmi

Gazete'nin dünkü
sayısında yayımlandı.
Karara göre, öğrenci
katkı payları 58
YTL ile 483 YTL
arasında değişiyor.
Öğrenci katkı payını
süresi içinde öde-
meyen öğrencilerin
kayıtları yapılamayacak
ve yenilenmeyecek.
Ögrenci 'tarafından

ödenecek katkı payının
bir kısmı .veya tamamı
normal öğretim
süresi kadar süre ile
Yükseköğrenim Kredi
ve Yurt]ar Kurumu'nca
kredi olarak
verilebilecek.
Oğrenci katkı payı iki
eşit taksitte ödenecek.
ilk taksit eğitim öğre_
tim yılı başında ka
yıt olma ve yenileme
sırasında, ikinci taksit
ise ikinci sömestr
başında kayıt
yenilenirken, sömestr
sistemi uygu!anmayan
eğitim programlarında
da Şubat ayında kayıt
yenileme sırasında
ödenecek.
Yabancı dille eğitim
yapan yükseköğretim
kurumlarında öğrenim
gören öğrencilerden

(yabancı dilde eğitim
yapan eğitim fakül-
teleri hariç) öğrenci
katkı payı iki katı
olarak alınacak.
Yabancı uyruklu öğren-
cilerden, öğrenci
katkı payının üç katı o
günkü kur üzerinden
döviz olarak defaten
tahsil edilecek. Ancak,
Türk asıllı olmakla bir-
!ikte yabancı uyruklu
statüsünde olan
öğrencilerden alınacak
öğrenci katkı payı
miktar|arı, Yükseköğ
retim kurulu'nca
belir!enecek.
Türk Cumhuriyetleri ve
Akraba Top!ulukları
öğrencllerinden devlet
(Mllli Eğitim Bakanlığı)
burslusu olarak
yükseköğrenim
gören öğrenciler,
75 YTL katkı payı
ödeyecekler.
Bun!arın ödeyecekleri
katkı payları Maliye
Bakanlığı'nca, Milli
Eğitim Bakanlığı bütçe-
sine ödenek olarak
konulacak ve Milli
Eğitim Bakan!ığı'nca
yıl içerisinde ilgi!i yük-
seköğretim kurumuna
defaten aktarılacak.

Y
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Tel: (0 .224) 513 49 93
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Akaryakıt ürün-
lerinden gazyağı,
jet yakıtı ile
kalorifer yakıtı
o|an 4 numaralı
fueloil'in rafineri
çıkış fiyatlarında,
bugünden geçerli
olmak üzere
indirime gidi!di.
Yapılan indirimlerin
satış fiyatına,
gazyağında
yüzde 2,3, jet
yakıtında yüzde
4,3, 4 numaralı
fue1-oi!de yüzde

f cuırux slvasl oezeTEI

Savfa 9

Gemliğ'e Değil,
Gemlik'e Doğru Denizi Göreceksin!

Gemlik'e Bursa tarafından gelenter çok
iyi bilirler. Gemlik'e gelmeden sağ tarafta
bir levha vardır. Buradaki yazım hatasına
artık bu insanlar alışmışlardır. Tabelida
yazan aynen şudur:

Gemllğ'e doğru
Denizi göreceksin;
Sakın şaşırma
Bu, ün!ü şairimiz Orhan Veli'ye ait dize

lerdir. Ancak ilk defa yolu buraya düşen
için ise durum farklıdır. Çünkü bu insanlar
bu tabeIiyı okuduklarında, Gemlik'in o
güzel görünümüne şaşırmadan önce,
buradaki yazım yanlışına şaşırıyorlar.
Türkiye'nin en gözde yerlerinden biri olan
ve aynı zamanda geçiş konumunda bu!u-
nan bu yerdeki tabeli, uzun zamandan beri
hep aynı şekliyle durmaktadır. Dilimize
önem vermemiz gereken son yıllarda,
böyle bir yan!ış Gemlikli yöneticilerin
ayıbıdır. (Her ne kadar bu farklı bir kuruluş
tarafından yaptırılsa da) Türkçe'de yer
isimlerin sonuna ek geldiğinde sözcüğün
sonundaki kalın ünsüz, hiçbir zaman
yumuşamaz. Bu kadar net bir hatayı h6li
devam ettirmeleri ise başka blr sorun. Bu
yanlışı bir çok insan dile getiriyor. Ama
hiçbir resmi işlem yapılmıyor. Duyduğuma
göre Belediyeye bir dilekçe vermek
gerekiyormuş. Hayret bir şey gerçekten.
Elbette resmi bir takım yöntemi vardır her
şeyin, ama bu tür olaylarda dilekçe bekle-
mek başlı başına hantal bir bürokrasi
sorunudur. Aslında daha başında o tabeli
oraya yerleştirlldlğl an fark edilip indirilme-
si gerekirdi.

Bu yazımda hazır tabeli konusuna
değinmişken Gemtik'te bazı eksikliklere de
deği nmeden edemeyeceğim.

Gemlik'in bünyesinde barındırdığı bir
takım yerlerin levhaları yok. Bunların
bazılarını saymak gerekirse: Kumla tarafın-
dan ya da GemIik tarafından Manastır
Mevkiine geIdiğinizde Belediye KüItür
Merkezini işaret eden en ufak bir levha
yok. Geçen bir Alanya'dan gelen bir
arkadaşım anlatıyor: "lki kere turIadım
Manastırı diyor". Bunun dışında, Gemlik'te
araba parkı çok büyük bir sorun. Bu sorun
tüm yer|erde otqpark sorunuyla çözülüyor.
Bizdeki otopark her ne kadar beklentileri
karşılamasa da, sonuçta az da olsa işe
yarar. Otopark levhası insanlara hiç
olmazsa psikolojik baskı yapar. Ama bu
yeri de gösteren bir iz yok. Yani i!çemize
gelenler ne yapacağını şaşınyor ceza yi
yince. Diğeri ise Gemlik Muammer Ağım
Devlet Hastanesinin tabelaIarı, onunda
çeşitli güzergihlarda doğru düzgün bir lev-
hası yok.

Bunlar sadece bir kaçı.
En kısa zamanda bu konuya da yetkili

lerin el atması di!eğiyle...

Eı
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Gemlik Kaymakamlığı'ndan
aldığım yeşil kartımı kaybeffim.

Hükümsüzdür.
İbrahim MUTLU

kalorifer akıtına
ı ı

ı amnd ı

ırı

ı ıldı
2,5 oranında
yansıması bekleniyor
Bu çerçevede
pompa fiyatları
için baz
olacak vergiler
dahil fiyatlar,
gazyağında
1.940,81 YTL'den
1.896,17 YTL'ye,
jet yakıtında
1.043,42 YTL'den
998,78 YTL'ye, 4
numara|ı fueloil de
1.315,26 YTL'den
1.282,88 YTL'ye
i ndi.

sATlLlKVıLLA
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Cu nıhu r ıy et lf, aha llesi' n de

sahibinden satılık

Lüks TripleksVılla

GSM : (0535J 886 47 74
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ıA erl ledl oksulluk arttık
Türk Harb-|ş
Sendikası, Ağustos
ayında açlık sınırının
534 YTL 87
YKr'ye gerilediğini,
yoksulluk sınırının
ise bin 721 YTL
67 YKr'ye
yükse!diğini bildirdi.
Türk Harb-lş
send ikası'ndan
yapılan yazılı açıkla-
mada, Araştırma

Merkezi'nin
araştırmasına göre,
Ağustos ayında
4 kişilik bir aiIenin

asgari gıda harca-
masının Temmuz
ayına göre 7 YTL7
YKr azalarak 534 YTL

87 YKr olarak
gerçekleştiği bel i rti ! -

di. Araştırmaya
göre, yoksulIuk sınırı
olarak nitelendirilen
4 kişilik bir ailenin
barınma, giyim,
ulaşım gibi aylık
zorunlu harcama
tutarı ise 8 YTL
45 YKr artarak, bin
721 YTL 67
YKr'ye yükseldi.

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail : yeldabykz@yahoo.com

yumurta fl atları ükseldl
Kuş gribinden sonra
zorlu bir dönemi
geride bırakan
yumurta sektörü,
Ramazan ayına
hazırlık, tatilden eve
dönüşlerin artması
gibi nedenlere bağlı
olaıak talebin
yükselmesiyle
rahat nefes a!dı.
Konya Yumurta Üreti-
cileri Tarımsal Birliği
(KYÜTB) Başkanı

Hasan Konya, kuş
gribinin Türkiye'deki
bütün tavuk çiftlik-
lerini derinden et
kilediğini söyledi.
Ulke gene!inde birçok
çiftliğin kapısına
kilit vurduğunu,
maliyetlerin
düşürülmesi adına
milyonlarca tavuğun
kesi!diğini belirten
Konya, .bu yüzden
yumurta üretiminin

azaldığını bildirdi.
Konya, Türkiye
genelinde yumurta
üretiminin azalması
nedeniyle şu andaki
arzın talebi karşılaya-
madığını, bu nedenle
de fiyatların yük-
seldiğini bildirdi.
Fiyatların 2 ay içinde
yüzde 35-40 aİasında
arttığını vurgulayan
Konya, "Toptan fiyat-
lar ortalama 13-14

ykr arasında
oluşuyor. Okulların
açılmasıy!a talep
daha da yükselecek.
Arz-talep dengesi-
zliğinin büyümesi fiy-
atları biraz daha
yukarılara çekecek.
Ancak oku!lar
açıldıktan sonra
birkaç hafta içinde
fiyatların yükselişi
durur ve bir denge
oluşur" dedi.

ELEIllAfüJ ARAfv,yOR

T ecrübeli T eknik seryıs

Elemanı arantyor

^JOWOX 

B,'gısayar

Tel : (0,224) 512 25 63

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka,

Ruhs?t, Fenni muayene
Sıgo rta işlemleri yapılır.
Adr§§: Gürle İş hterkşgi
Kat: l No: 66 GEnnLlX
Tel : (0 .224| 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

K ıİez
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Dikkat eksikll raktiviteıhı
Barış Güler'in kaleminden

7 YAş
hozuklu lll soru ııe anıtlar

Y

u lle ll
Dikkat eksikliği
bozukluğunu; yaşa
uygun olarak herhan-
gi bir şeye dikkatini
verememe olarak
tanımlayabiliriz.
Nöro|og Doç. Dr.
Serdar Dağ yazdı.
Hiperaktivite belirli
bir süre yerinde
duramamadir.
Anne ve babaların
korkulu rüyası olan
hiperaktivite ve
dikkat eksikliği
sendromu çoğu
zaman yanlış anlaşılır
ve tedavisi olmayan
bir hasta|ık olarak
görü|ür.Bu haftaki
yazımda anne
babaların bana en
çok sorduğu sorulara
yanıt vermek istedim.
Soru: Hiperaktivite ve
dikkat eksikliği
bozukluğu birlikte
olur mu? kız ve
erkeklerde görülmd
sıklığı nedir?
Yanıt:Genelde bu iki
durum birlikte olur.
Erkeklerde kız!ara
cıranla 3 kat daha
tazla görülür.
Soru: Hjperaktivite ve
dikkat bozukluğunun
zekaya etkisi var mı?
Yanıt: Kesinlikle yok-
tur.velilerin en sık
sorduğu soru bu
sorudur. Bu
hastalık zekayı etkile-
mez. Fakat dikkat
eksikliği dersteki
başarıyı etkileyebilir.
Soru: Ailesel
özellik varmıdır?
yanıt: vardır. sıklıkla
babadan oğula geçer.
Soru: Bu hastalığın
otizmle ilgisi
varmıdır.
yanıt: kesinlikle
yoktur.
Soru: Ne zaman
i!aç tedavisine
başlanmalıdır?
Yanıt: Erkek çocuk-
ları genelde hareketli
olurlar. Her hareketli

çocuk hiperaktif
değiIdir.Bu tant
genelde yanlış konur
ve hareketli,yaramaz
her çocuğa yanlış!ık-
la ilaç başlanabilir.
Demek ki öncelikle
tanıyı doğru koymak
gerekir. Tanıdan emin
olduktan sonra
çocuğu iyi gözlemle-
mek gerekir.Eğer
çocuk okul yaşamına
ve itişkilerine zarar
veriyorsa ilaç başlan-
maIıdır.
Soru: llaçların yan
etkisi var mıdır,
bağımlılık yapar mı?
Yanıt: Kullanı!an
iIaçlar hekimden
hekime değişebilir.
Faka( cıunya stan-
dart!arında kullanılan
ilaçlar bağımlı!ık yap-
mazlar. kullanılan
ilaçlar konsantras
yonu arttırdığı gibi
hiperaktiviteyide
kontrol ederler.
Bunun yanında bu tür
ilaçlar bazen kilo
kaybı ve iştah azal-
ması yaptığı gibi,
bazen iştahta aça-
bilirler.
Soru: Tedavide
yalnızca i!aç mı
kullanılır?
Yanıt: İ!aç tedavinin
temelini oluşturur.
Bunun yanında,
ailenin çocuk
yetiştirme becerisi
tedaviye büyük katkı
sağlar. Doktorun
hastalıkla ilgili olarak
aile ve öğretmenine
yol göstermesi

gereklidir.
Soru: Dikkat eksikliği
yapan başka bir
hastalık varmıdır?
Yanıt: Evet bazı
epilepsi türleri
örneğin absans
denen durum dikkat
eksikliği ile karışır.
Absans; çocuk
normal
aktivitesindeyken
gözlerini bir
noktaya kısa bir süre
dikmesi ve bu kısa
zaman diliminde
bilincinin kayıp
olması,daha sonra
aktivitesine ka!dığı
yerden devam etme-
sidir.Bu hastalık
uzman hekinı
rarafınoan koiayca
tanınır. EEG denen
tanı yöntemi,
absansın tanısında
çok önemlidir.
Soru: Bu hastalık
ileride kalıcı bir
hasar bırakır mı?
Yanıt: Bırakmaz,iyi
bir tedavi ile
hastalık kontrpl
a|tına alınabilir.
yukarıda anne ve
babaIarın yanıt
aradıkları soruları
çok kısa yanıtladım.
Bir daha altını
çizmem gereken en
önemli husus, bu
hastalık zeka geriIiği
değildir, tedavi
edilebilir ve ileride
kalıcı soruna yol
açmaz.
Hastalığın tedavisin
de ve eğitiminde aile
büyük rol alır.

t

tf.eza

ocuklar l ar sıt|andı
ı

n hı
"Herşey Çocuklar
lçin" sloganıyla
başlatılan proje kap-
samında biraraya
gelen Cumhuriyet
kadınları, il il ge
zerek uyuşturucuya
karşı aileleri
bilinçlendirmeyi
amaç!ıyor.
uluslararası kadınlar
Dayanışma Derneği
ile lstanbul Narkotik
Şube Müdürlüğü'nün
ortaklaşa yürüttüğü
projede, 10
Cumhuriyet kadını
biraraya geliyor.
Ulkü Adatepe,
Ayşe Kulin, Canan
Arıtman, Gencay
Gürün, lşılay Saygın,
Lale Belkıs, Pınar
Küı Suna Tanaltay,
ümran Baradan ve
Zuhal Yorgancı-oğ!u'-
nun yer aldığı pro-

jede, ailelerin,
çocuklarının uyuştu-
rucu kullanıp kullan-
madığını nasıl tahlil
edeceklerini anlatan
bir film çekilecek.
Projede yer alan
isimler, filmin finans-

manı için birer şiir
okuyarak katkıda
bulunuyor.
Proje kapsamında
hazırlanacak film,
okullarda ve televiz
yon kanallarında
gösterilecek.

Türkiye'nin önemli
o.r,gbn nakil merkez-
leiindep Akdeniz

. Ü.hiversiteğİ; organ'bağışını özendiİmek
am4cıy]a bu kez
.A 4ta|yaldai ]yaklaşı k
3 bin poljse .

seminer veriyor.
. Başarılı nakitrleriyle

Avı:upa'da da adından
söz ettiren Antalya
Akdeniz Üniversıtesl
Organ Nakli,Merkezi,
Antalya:,ve çgvre. j,ı
illerdğ kamu:kurum'

larına bilgilendirme
amaç!ı seminerler
düzenliyor.
Antalya Akdeniz
universitesi
Organ Nak|i
Araştırma ve
Uygulama Merkezi
koordinatörü
Doktor Levent
yücetin seminerin
konukları olan
polislere seslendi:
"O kadar büyük
destek o!uyorlar ki
yani bazen
organın gelmesinde

yo!ların açılmasında,
bir telefon
açtığımızda
inanılmaz destek
oIuyorlar.
Eğer ailede bir
polis memuru
varsa onlar bütün
sorumluluğu alıp
diğerlerine durun
bakın... organı
bağışlayıp insanın
hayatını kurtarıyoruz.
Çünkü biz bunu
hep yaşıyoruz diye
direk sorumluluğu,
alıyorlar."

45 h|n

bekll
kve urtı ]arıu

0rqaılııtl-
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Kadın|arın eın büyük
kabuslarınd:ın biri
olan kırılan tırnaklar,
kısayken bi!ıı kırıl-
maya devarrı ediyorsa,
dikkat etmelıg başla-
manln zamanının
geldiği ni gö:;teriyor.
Kadınlarda, el güzel-
liğine gölge düşüre-.
bilecek ve sık sık
karşılaşılan tırnak
sorunları ve bunların
çözümleri ile ilgili
olarak bilgi veren
uzmanlar, "Eğer
tırnaklarınızın
§ertleşmesi için hiçbir
ilaç işe yaramadıysa,
o zaman makasla ve
pensle kesemeye bir
süre ara vererek kırı!-

. malarını yavaşlatabilir.
Boylarını da sert bir
törpü yerine, üretil
meye başlanılan kar-
ton törpülerle kısalta-
bilirsiniz" şeklinde
tavsiyede bulundu.
Tırnakta meydana
gelen kalkmalardan
şikayetçi olduğunuz
takdirde bunun birkaç
ihtimali olabileceğinin
altını çizen uzman|ar.
"Ya bir deri hastalıgı
olan sedefe yakalan-
mışsınız, ya da bir
mantar hastalığı
başlamış olabilir.
sebebi ne oIursa
olsun, yapmanız
gereken ilk iş tır-
nakların ızı kısaltmak-
tır. Daha sonra

ulan tırnaklar hastalık haberclsl
kahve hastalıkl ara

kar ı koru 0r
ellerinizi ve tır-
naklarınızı uzama
süresi boyunca,
mümkün olduğu kadar
kuru tutmaya çalış-
malısınız. Eğer rahat-
sızlığınız mantarsa,
bu hastalığa karşı
kul!anılacak pomatları
sürmelisiniz.
Şikayetiniz sedef
hastalığı ise yine bu
hastalığın tedavisinde
kullanılan ilaçlardan
yararlanabilirsiniz"
dedi. Ancak şikayetin
tırnakIardaki yüzeyin
pürüzsüz olmamasın-
dan kaynakldnması
halinde, sorunun tır-
nağın uzaması
sırasında meydana
gelen travmalardan
kaynaklanabileceğini
belirten uzmanlar,
"Travmalar, tır-
naklarınızın şeklini
kaybetmesine
neden olabilir.
Beyaz lekelerin
sebebi keratin
@
Bunun dışında
elIerinizde mantar
mikrobunun bulun-
masından kay-
naklanan deformas
yon da meydana
gelmiş olabilir. Eğer
sorununuz travmaIar-
dan kaynaklanıyorsa,
çok,çeşitli çözümler
bulunabi!ir. Bazen 25
yaşından itibaren tır-
naklarınızda ince ince

çizgi!ere rastlaya-
bilirsiniz. Bu tamamen
vücudunuzun ürettiği
bir şey olabilir. Bu
çizgiler tırnağınızın
direncini kırar.
Kırılmalarını engelle
meniz için tırnakla
rınızı kısa kesmelisi
niz. Şekil bozuk-
luğunu ise doktoru
nuzun uygulayacağı
tedaviyle gidere-
bilirsiniz"
ifadelerini kullandı.
Tırnağın, çok iazla
ojeli kalmasının ya da
sigara içmenin de'tır-
naklar üzerinde sarart-
mak gibi olumsuz bir
etkisi olabileceğini
vurgulayan uzm'anlar,
"Bunun çok çirkin ğir
görüntü o|dugunq i

düşünüyorsanız,
yüzeysel bir temiz
leme uygulaya-
bilirsiniz. Ayrıca tır-
nakları besleyici ürün-
lerden yararlanabi!e-
ceğiniz gibi, ojenizin
markasını da

değiştirebilirsiniz.
Bazen çocuklugumuz-
dan beri tırnaklarımız-
da beyaz, beyaz leke
lerle karşılaşırız. Bu
vücudumuzda buIu-
nan, saç ve tırnağımı
2ın teme!ini oluşturan
keratin hormonu
gerektiği gibi
çalışmıyor demektir.
Sonradan meydana
gelmiş olabilecek
koyu renk beyaz leke
|er ise manikür
sırasında tırnak!arın
çok fazla zarar görme-
si ve mantar kapması
nedeniyle oluşmuş
olabilir. Travmatik
olaylar sonucunda
karşılaşabilecegimiz
bu tırnak sorunu içın
sadece bir süre bekle-
mek yeterli. Bütün bu
sorunIarla baş
etmenin en etkili yolu
ise dışarıda yaptır-
sanız bile kendi mani
kür takımınızı kullan-
manızdır" şeklinde
sözlerini tamamladı

kahvenin sık
tüketilm,esinin
parkinson, şeker ve
kalın bağırsak
kanserine yakalanma
riskini azalttığı
b ild irild i

kahve tüketiminin
yıldan yıla artması,
kahvenin etkileri
yönündeki araştır-
maların daha da
yoğu nlaşmasına
neden oluyor. Tıp
uzman!arı, kahvenin
uykuyu kaçırmasının
yanı sıra moralin
düzeltilmesi ve baş
ağrısının giderilmesi
içiıl de yararlı olduğu
sonucuna vardı.
Uzmanlar ayrıca,
kahvenin sık sık
tüketiImesinin şeker,
parkinson ve kalın
bağırsak kanserine
yakalanma riskini
azaltabileceğini ve
hatta dişlerin
çürümesini de
önleyebileceğini
belirtiyor!ar.

Harvard Üniversite-
si'nden araştırma-
cıların 126 bin ABD'li
üzerinde gerçek-
leştirdiği ve 18 yıl
süren araştırma
sonucuna göre,
günde 1-3 bardak
kahve içilmesi duru-
munda şeker
hastalığına yakalan-
ma riski azalıyor.
Araştırmaya göre,
günde 6 bardak
kahve içen erkeklerin
şeker hastalığına
yakalanma riskinin,
kahve içmeyenlere
göre yüzde 54 daha
düşük olduğu sap-
tandı. Bunun yanı
sıra her gün kahve
içenterin parkinsorİ
hastalığına yaka|an-
ma riski, kahve
içmeyenlere göre
yüzde 80 daha az. '

Günde 2 bardak
kahve içenlerin kalın
bağırsak kanserine
yakalanma riskiyse
yüzde 25'e iniyor.

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

ltfaiye
polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K,
poIis karakolu
Gar, Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06 VAPUR - FER|BoT

KAYMAKAMLİK Yalova
Topçular
Eskihisar

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

oToBUs

51 3^10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAşıM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TÜP DAGİTİCİLARİ
METRO 51 3
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 514
Anıtur 514
Kamil Koç 513

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

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
0rm.Böl.Şef.
Mıuı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayollan
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rtıo.

Tapu Sic!. Müd.
Müftüıük
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
51337 42
5t3 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

BELED YE
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocagı 5{3 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSıLER

513 12 95

513 16 37

513 {6 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00
514 88 70

514 17,00

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz

Frgrl
lpragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütün]er Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

G
E
ıVl
L
ı

]<
R.
E
H
B
E
tR.

ı

GEREKL| TELEFONLAR RESMİ DAiRELER DENİZ OTOBÜSÜ

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
GemIik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su lşlet. 513 45 21 -115
İtFaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185
513 14 25

AKCAN PETROL
yeRı-iyuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33

NoBETçi r czANE
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öztR ECzııI\Esi
A.Dural Meydanı - GEMLİK

Tel : 5l3 56 82

e-K
I GUNLUK siveŞi GAZETE I

YEREL SURELi YAYİN
YlL : 34 SAY| : 254O

FİYATı : o.25 YTL. (KDV Dahit)
Sahibi : Kadri CÜl_en

Sorumtu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER
Haber Müdıi:.ü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

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

Matbaaclık-Yay ıncılı k-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3'B GEMLiK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz}

GEMuX,lı| iLX
GEMLIxıı

GAZETEsl

TYönetim v Basım Yeri : Xönr
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OhELAyKENT ıIKOGRETıM oKulu
"İvi blr gelecek Oçkent ile boşlcır"

Ozel Aykent llköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi

Hoşqörülüdür, şefraftlr, olaylara profesyonolliklo yaklaşlr v€ çözeı Planhdlı çal§malarlnl planlar ve uygulaı Evıenseldir, çağa ayak uydurmaslnl bili],

0iüNrcililWjJİıüreiur. gffi;
ı, .ı. 1! ._"J ,',

ları basladı

ao o ooo (y

r, r, İ, r,

eı
rır.ispatlar,

n rhe dakonu ozverı le Vefa nırı unaslaYen iklere klıdoda ımc zamaHer veıd utmaz,açıktı Süreç payI aş çal ş
tamdır,k m h ed veKararlı tutarl kenddır kararlarını rverl vere kesi le rea ketsü eğiti

veHer ve ortamdher kendini E tan maz,
Not : Ücretlerimize EğitimÖğretim,

Gemlik - Orhangaziyolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel : 5l3 50 84 GEMLIK
www. aykentilkogretim. k l 2.tr

Deneyimli l<adromuz ve
çağdas eğitim anlayışıyİa

sizlere en yal<ın özel okuluz

2.s
3.s
4.s
5.s
6.s
7.s
8.s

2006-2007 eĞirirvı ve öĞReriıtıyıLı ücRErı-enirvıiz
SİNİFLAR FİYAT
ANA sıNıFı 3.300 YTL
1.sıNıF 4.000 YTL

0KULUlvluzUN

YETişTiRDiĞi

öĞnrııciıen;

ıNlF
ıNıF
ıNıF
ıNıF
ıNlF
ıNlF
ıNıF

4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL

GEMLıK,ıN lı_x GÜNLÜK GAZETESı
GEMLiK
ıı

TARAFSıZ siyesl GAZETE
9 Eylül 2006 Cumartesi info@gem!ikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

_

Körfez 0F§ET'te
BlR GUNDE

DAVETıYEN|Z HAzlR
Yürigrçe rrsit hçm ilff;

513 96 83
Istiklal Caddesi Bora Sokak Akbank A.ralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEML|K

ı ıı

ı

l , hOıfi İtaliteli

Tel :

Gemlik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 84. yıIdönümü şenliklerive Siyah Altın Zeytin Festivali bugün start alıyor

Kurtulu enllklerl ba lı 0r
9emlik'in Kurtuluş Şenlikleri ve 4eytin Festivali bugün saat 13.oo'de şenlik yürüyüşü
ile başlayacak. Sahil Devlet Hastanesi önünden başlayacak olan yürüyüş İskele
Meydanı'nda son bulacak. Sünnet şöleni ile devam edecek olan şenliklere gece.festi-
val alanında yerli ve yabancı ekiplerin foİklör gösterileri ile devam edilecek. Yarın gece
ise ]smail Türüt, pazartesi günü ise Kerem Cem Gemlikli hayranlarıyla buluşacak.m Güne Bakı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmai l.com

Dolgu alanı
Beledive Mectisi'nin dün vaoılan toolantısın-

da Borüsan Fabrikaları lılnhe vaoılan veni
liman dolgu alanı planİ konÜsÜ kaf5tarı
karıştırmış ve tartışmalar neden olmus.

Gem|ik -giderek bölgenin en büyük limanı
oIma voluİda..

CeMPOnT'un kuruluşundan. lstanbul liman-
larının dağılmasından sonra limancılık işlet-
meciliğinin karlı bir olduğu kesfedilmis. böl-
gemizile denize kenarı bufunan itim taUiikalar
ası! işleri yanında, llma3c$§şI3;#S[e,;,

Dereboyunda bulunan 30 dönümlük alanın Belediye Hizmet Alanı olarak plan değişikliği ve kamulaştırılması kabul edildi

alanı mecliste tartısıldı
u

Gemlik Belediye Meclisi'nin dün yapılan toplan-
tısında, Bayındırlık ve lskan Bakanlığı tarafİndan
onaylanan Borusan Limanı dolgu alanı planının
Gemlik imar planına işlenmesi tartışma
yaratırken, Avcılar ailesine ait 30 dönümlük alanın
kamulaştırılması kararı alındı. Haberi sayfa 3'de

Borusan liman dol

EF
[ı llslil.l iilıcıt(J

ıd
-ooĞn^Lc.ılz oöxüştiıu
-PRoJE ı(oMBI
-Iı.oLon rnsisAT
-pETEır çnşirınnie ooĞ e^Lc.Az l|lnLzE;unıeni
-pıERI(Ezi sisrnıu
-I{AT ııaıoninnni
-pLAstiıı EoRU rnsisnrr
-sıııııı rnsisnr
-ne.nRirın nöxüşiıpı

IUlAsTAş

YET

i'(Geınllk Sürücü }ı(ursu lı(ıırııluşucl.rr"

RADYATÖRLERi

xiıi ınvisi

Ibrahim UsIu
Tel ı (o.ara) sıı Lr,2ı Fax 3 5ı3 tt 7ı

Orhangaıi Cad. No : 4E/C
Marınarabirlilc Oepoları Karşısı GEMLİK
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Gürhan çETİNKAYA

Okuyun, okutlın..,.
Okumuyoruz..
Okumuyoruz..
Okumuyoruz..
Satılan gazeteden belli.. :

Satılan kitaptan belli..
Satılan dergiden belli..
Okusak..
Gazetelerin tirajı aıtar..
Dergilerin tirajı artEr..
Gazeteler bağımsızlaşır..

. Dergiler bağımşızlaşır.
Ekonomik kaygılardan kurtulurlar..
İktldarın ve bel!i sermaye gruplarının

yörüngesinden çıkarlar..
Kamuoyunu toplumsal çıkarlar doğrul-

tusunda bilgi sahibi kılarlar..
Aslında, okuma ahşkanlığı, insanJık tari,

hinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Kitap bilginin ve deneyimlerin top-

landığı, insanların gelişmelerinin ve yeni-
liklerinin biriktirildiği ciddi bir kaynaktır.

Uygarlıkların kurulmasında ve
büyümesinde en önemli şey bilgidiı kitap-
tır.

Kitaba verilen değerdir.
Bir ülkenin insanları ne kadar çok kitap

okuyorsa uygarlığa katkıları ve gelişmişlik
düzeyleri de ona göredir.

Mustafa Kemal Atatürk siyasi ve askeri
dehasını savaş alanlarında dahi kitap
okuyacak kadar kitap sevgisine borçludur.

Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devle.ti kur-
mak ve dünya devletlerinin gözü önünde
böylesine büyük savaşları vererek kazan-
mak çokta kolay bir şey değil kuşkusuz.

.Alınanya, Japonya gibi devletlerin lkinci
Dünya Savaşı'nda yerle bir olduğunu
ancak ğünümüzde ekonomik ve §osyal
yönden bizden daha iyi durumda
oİmasının açıklanabi!ir bir tek özellikleri
vardır. O da çok iyi okur olmalarıdır.
Japonya'da ayakta kitap okumanın adı
vardır ve "taşiyomi" olarak sözlüğe
geçmiştir.

40 ülke arasında yapılan bir araştırma-
da ülke insanların günlük okuma oran-
larını saptamışlar.

Sonuç bizim açımızdan iç açıcı değil..
Araştırmaya göre Almanya 24 dakika ile

birinci gelirken aynı araştırmada
Türkiye'd.eki oranın 12 saniye olduğu
görülmüştür.

Gerçek şudur ki, millet o|arak daha ileri
gitmek,yurttaş olarak daha iyi ortamda
yaşamak için okumak, çok okumak gerek-
rnektedir.

Yoksa, kifayetsiz muktedirlerih idare-i
masJahatcı anlayışlarıyla oradan oraya
savrulup dururuz.

o
I guıtuxsNAsloızEıE

Seyfettin ŞEKERSÖZ

2006-2007 eğitim
öğretim yılına hazır-
lanan okullarda
son hazırlıklar tamam-
lanırken temizlik
harekatı da sürüyor.
Yeni öğretim
yılında beş yılını.
doldurduğu için
Borusan ltköğretim
Okulu'ndan Atatürk
llkögretim Okulu
Müdürlüğüne
atanan Mustafa
Koreyhan,
kolları sıvadı.
Okulda baştan aşağı
temizlik kampanyası
başlatan Koreyhan,
okulun salonundaki
tüm işe yaramaz
malzemeleri temizle
yerek yeni öğretim
yılında öğrencilerin
çalışmalarına
açmak istiyor.
Uzun yıllar boyunca
kullanılmadığı
anlaşılan ve okulun
tüm işe yaramazlarının
adeta depolandığı
sahnesi de bulunan

0kullardatenllzllk ba ladı

salonu öğretmen
arkadaşlarıy!a
elde süpürge
temizlemeye çalışan
yeni Müdür Mustafa
Koreyhan, okulun
her köşesini pırıl pırıl
yapmak amacında
olduklarını söyledi.
yaz sezonunun
bitimiyle birtikte

İlköğretim okullarının
birirıci sınıflarının
bir hafta önce
açılacak olması
nedenİyle temizlik
ve çalışmalarına
son şeklini vermek
için mesai saatleri
dışında bile
ça,lıştıklarını dile
getiren Koreyhan,

yeni eğitim
öğretim yılında
önceki yıllarda
olduğu gibi her
yönüyle başarının
peşinde koşacak
bir Atatürk
İıköğretim okulu
yaratmak arzusunda
olduklarını
söyledi.
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Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

, lzlanda nere Kurşunlu' nere!

40 yıllık bir hikiye...
Kurşun!u köy kahvesinde; çayın demiyle '

buluşur yaşanmış birçok hikiye. Kırık ahşap
sandalyeli, altından çıkan civiti mavi boyanın
örtemediği beyaz badanalı çatlak duvarlı
kahvenin hala toprak olan bahçesi iğde
ağaçlarıyla süslenmişti...

Köyün tek tarihi mirası diyelim!
Bir zamanlar Rumların yaşadığı ve kiliselerin

üzer|erine beton binaların dlklldlğl köyümde,
SİT alanı ilan edilmediği için de doğatlığını
koruyor Köy Kahvesi.

Zira Rumlardan kalma okul SlT alanı olduğu
sittim sene unutuldu da, yıkılıverdi bir günde!

Yerine orjinal (!) yapısına uygun inşa edilen
okul ise şu anda Öğretmen Evi otarak hizmet
veriyor.

Köy|üyle sohbetimiz elektriksiz günlere
uzanıyor; süttozlarının dağıtı!dığı Marshall
yardımının oIduğu yıllara... Zira Türkiye'de bazı
tarihler Marshall öncesi ve sonrası diye
anlatı!ır. Sütün bol olduğu köylere sütün tozu
dağıldı; Amerlka yardımıydı!

Bugünün torun sahipleri nefret eder hala o
süttozu meretinden...

Bir de o tarihte zeytinlerini ilaçlaması için
lıoylüye, tarım ilacı getiriliyor.

Kurşuntu'nun insanı Amerika'dan gelen
ılaçları denize atmaya kalkıyor, atamıyor.
Jandarma baskısı ile zeytinlere ilaç döktürülü
yor... Sövgünün bini bir para da...

CANDARMA olunca ne yapsın köylü?
İşte o günlerde, Nuri'nin telle kapanan mavi

takasından başka minibüs yok. Wotkswagen
hippi türü bir minibüs köyün meydanında tüm
ihtişamıyla duruyor.

Bir gün, minibüsten yedi turist iniyor. O
dönemde pire Mehmet ve sarı Hüseyin lakap|ı
iki bakka! var. Turistler bakkaldan bisküvi türü
bir şeyler alıp, köy kahvesine geliyorlar.

Köyümün turistleri karanlık basmış, kıpır-
damıyor!ar.

Dillerini anlayan da yok.
Koyun yüzde 70'i Arnavutça konuşuyor.
Köy!üyü aImış bir telaş, bu turistler ne ola-

cak? NasıI ağırlanacak?
llk kez turist görüyorlar!
Köyün ihtiyar heyeti toplanıyor... Karar

alınıyor; köyün müzmin bekirı Ziya'nın evine
turistleri yerleştiriyorIar. Evlerden yatak-yorgan
taşınıyor. Karara göre; turistler kaldığı sürece
öğlen ve akşam yemeğini bir hane yapacak.
Turistlere tam hizmet...

El lisanı ile konuşmaya başlamışlar...
Bir gece bir gün derken bir buçuk ay

Kurşunlu'nun turisti olarak kalıyorlar.
Her gece 12' den sonra köy kahvesinde,

köylülerle turistler rakı sohbetlerinde demleni
yorlar; türkü!er, şaikılar eşliğinde...

Köylünün öğrendiği tek yabancı sözcük
Izlanda...

Bir buçuk ay|ık bu konuk ağırlama sonunda,
ayrı!ış günü de çok hüzünlü oluyor.

Turistler, gözyaşları içinde köyden ayrılıyor-
lar. Bir süre sonra turistlerden bir mektup geli
yor. Köy kahvesinde herkes toplanıyor ama
mektubu anlamak mümkün değil.

Tekrar köy heyeti toplanıyor ve köyden bir
kişinin mektubun çevirisi için, konsolosluğa
gitmesi kararı a|ınıyor.

Türkçeye çevrilen mektup günlerce köy
kahvesinde okunmuş, ezberlenmiş.

Köy kahvesinin duvarında yıllarca asılı
ka|mış mektup onur abidesi gibi.

Yıllar geçiyor...
Bir gün köye bir minibüs dolusu turist geli

yor. İzlanda'dan arkadaşlarının övgüsü üzerine
köyü ziyarete geldiklerini söylüyorlar.

Köyl ü |erce ağırlanıyorlar.
Sonra bir lzlanda grubu daha geliyor...
lzlanda nere Kurşunlu nere?

WcduncüDereboyunda bulunan 30 dönümlük alanın Belediye HizmetAlanı olarak plan değişikliği ve kamulaştırıIması kabuI edlldl

Boru§aıl llmaıl dol aılı nlgcllste taİı ılıua
Seyfettin ŞEKERSOZ

Gem!ik Be|ediye
Meclisi|nin Eylül ayı
ikinci toplantısında
lmar Komisyonu'n
dan gelen görüşleı:
tartışı!arak
karara bağlandı.
Başkan Mehmet
Turgut'un
katı !madığ ı toplantıyı
Meclis Birinci
Başkan vekili Refik
Yılmaz yönetti.
MecIiste kafaları
karıştıran konu ise
Bayındırlık ve
lskan Bakantığı i!e
Ulaştırma Bakanlığı
tarafından projeleri
yapılarak TBMM'de
onayIanan Borusan
Liman Alanı Dolgu
İmar Planı'nın onayı
sırasında yaşandı.
İmar Komisyonu
Başkanlıgı'na
yeniden getirilen
Cema| Aydın
Aybey'in meclis
üyelerine yaptığı
açıklamada komisyon
görüşleri içinde Şehit
Yüzbaşı Hakan Tan'ın
ailesi tarafından iste-
nen Kumsaz Spor
Tesisleri'ne adının
verilmesi oy birliği

i ile kabul edildi.
lmarla ilgili komisyon
karar!arı hakkında
bilgiler veren Aybey,
Marmarabirlik'in
Orhangazi Cadciesi
üzerinde bulunan
depolarının belediye
hizmet alanına ayrıl-
ması istemine yapılan
itirazın komisyonda
kabuI edilmediğini
ve planın aynen
uygulanması isteği
meclis tarafından oy
birliği ile kabul edildi.
NEDEN BİZE
cöıtoenlı_ol
Borusan'ın yaptırdığı
Liman Dolgu projesi
hakkında bi!gi veren
İmar Komisyonu
Başkanı Aybey,
konunun kendilerine
usu! olarak geldiğini,
projenin lmar ve
lskan B,akanlığı ile
Ulaştırma Bakan!ığı
tarafından hazırlat-
tırılarak TBMM'den
geçtiğini ve
mec|isin kabu| edip
etmemesinin kararı
etki!emeyeceğin i

söylemesine karşın
meclis üyelerinden

bazılarının "Mademki
bizim görüşümüz
alınmayacak neden
biz oyluyoruz.'
diyerek itıraz ettiler.
Aybey, hazırIanan
planın dip notlarında
bu!unan maddeleri
okuyarak üyelere
bi!giler verdi.
Aybey, yapılan planın
uzmanlar tarafından
hazırlandığını ve
Gemlik Belediyesine
sadece plana işlen-
mesi için gönderildi
ğini söyledi.
Meclisi yöneten
Refik Yılmaz,
konunun yeniden
görüşülmesi için
meclise 10 dakika ara
verdiğini söyledi.
İkinci kez toplanan
Belediye Meclisi
yapılan oylamada,
AKP'll Ali Aykut Türe
ve lmdat öztürk'ün
çekimser oy!arına
karşılık projenin
plana işlenmesini oy
çokluğu ile kabul etti.
AVCİLAR|N ARSASİ
ÇOK AMAÇLİ
KULLANİLACAK
İmar Komisyonu
Başkanı Aybey,
Gemlik'i ve insan-
larını yakından ilgilen
diren ve i!çeye uzun
sürede nefes a!dıra-
cak Avcı ailesine
ait Dere Boyu'ndaki
eski hayvan pazarının
bulunduğu yerin
kamu laştırılmasına
komisyon tarafından
o!umIu baktıklarını
söyledi.
Avcı ailesine ait
yaklaşık 30 dönüm!ük
arazinin Büyükşehir

tarafından 1/5000'lik
planının yapılması
ve gelecek plana
göre de 1/1000'llk
planın Gemlik
Be!ediyesi tarafından
yapılarak plan
tadilatına gidilmesi
görüşü oy birliği
ile kabul edildi.
Gemlik'e rahatlık
getirmesi düşünülen
plana göre hazır-
lanacak projede,
kapalı pazar yeri,
sosyal ve kü!türe!
tesisler, açık ve
kapa!ı spor tesisleri,
yüzme havuzu, çocuk
alanı, kapalı otopark
yeri ve zabıta ekip
yerinin bulunabile-
ceği açıklandı.
Öte yandan daha
önce Dere üstünde
balık satan sey-
yarların verdiği yer
talep isteği ise
komisyonun zaman
darlığından çalışma
yapamamış o|ması
nedeniyle gelecek
top!antıya kadar
süre istemi oy birliği
ile kabu| edildi.
84 hektarlık yeni

imar ptanında
itirazların
kategorilerine' gore
ayrılması çalışması
nın zaman alması
nedeniyle gelecek
top|antıya kadar
istenen süre meclis
tarafından oy
birliği ile kabu! edildi.
Plan Bütçe Komisyo
nu Başkanlığına
getirilen AKP'll
Murat Yavuz'da
meclise verdiği
bilgide, AvcıIar
arsasının belediye
hizmet alanı olarak
kamulaştırılması
için yapılan çalışma-
da belediyenin 2005
yılı bütçesi içinde
kullanılmayan
ödeneklerin buraya
aktarılmasının
komisyon tarafından
kabul edildiğini
söyledi.
Belediye Meclisi
Plan Bütçe
Komisyonunun
kamulaştırı !acak
belediye hizmet
alanı için ayıracağı
ödeneği oy birliği
ile kabul etti.
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Güverclnlere ocukları lbl bakı
sevfettin sexeRsöz

Belediye Sergi
salonu önünde
uzun yıllardan bu
yana geçimina Milli
Piyango ve talih
oyunları satarak
kazanan A|i Cirit,
alıştırdığı
güvercinlere
çocukları gibi
bakıyor.
Güvercinlere
buğday atan,
yere su dökerek
içmelerini sağlayan
ve kedilerden
koruyan Ali Cirit'in
güvercin sevgisini
çevredeki esnafta
destekliyor.
Günde yaklaşık
500'ün üzerinde
güvercine bakan
Piyangocu Ali Cirit'in
en büyÜk korkusu
ise güvercinlerin
yem için yere
indiklerinde
çocukIar tarafından
yakalanınak
iştemeleri
oıuyor.
Güvercinleri
rahatsız eden
çocuklarla tartışmaya
giren Ali Cirit'i,
çocukların

#;';-*,|,

ı

,,*,,'S
§§r

babalarının polise
şikayet ediyor.
Gemlik'te hayvan
sevgisini
sürdürmenin zor
olduğunu söyleyen

Ala Cırıt. yolciaıı
geçen vatandaşların
kendisine büyük
destek verdiklerini
belirterek
"Güvercinleri yem

yerkeıı begeıııyle
meraklıların
karınlarını doyuran
güvercinleri
izlemelerinden
mutluluk

ı

Bursa'nın İnegöl İlçe-
si'nde meydana gelen
trafik kazasında 3 kişi
hayatını kaybederken,
4 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 07.30
sıratarından İnegöl-
Bozüyük Karayolu
nun 25. kilometresin
de Mezit 4 köprüsü
üzerinde meydana
geldi. Edinilen bilgiye
göre, Bozüyük'ten
lnegöl istikametine
giden Veysel Çakır
(24) idaresindeki 34
GN 909 plakalı kamy-
on, önünde seyreden
Hamit Akbıyık (40)
yönetimindeki 16 K
4364 plaka!ı otomo-

duy r;',.]m." dedı.
İstanbul
Enılnönu'ndekı
güvercin|eri andıran
Gemlik Belediye
Sarayı'nın önündeki

bile yan taraftan
çarptı. Çarpmanın
etkisiyle kontrolden
çıkan iki araç yolda
savrulmaya başladı.
Kamyon 20 metre
sonra !negöl'den
Bozüyük istikametine
giden Hasan Hüseyin
Kanyılm az'ın (42|

guvercinlerin gün
geçtikçe çoğalması
Ahmet Dural
Meydanı'nın bir
köşeşine farklı bir
güzellik katıyor.

ne öl'de kaza: 3 ölü 4 araıı

kullandığı'16 ZG 321
plakalı TlR'la çarpıştı.
lkinci çarpışmanın
etkisiyle kamyon ve
TlR şarampole
yuvarlandı.
Kazada kamyon
sürücüsü Veysel
Çakır, otomobil
sürücüsü Hamit
Akbıyık ile otomobilde
buluhan kim!iği
.tespit edilemeyen
12 yaşlarındaki
bir kız çocuğu olay
yerinde hayatını
kaybetti. TlR
sürücüsü Hasan
Hüseyin Kanyılmaz ile
özel araçta bulunan
2 kız çocuğuyla
kadın, ağır yaralı
olarak lnegöl
Devlet Hastanesi'ne
ka!dırıldı. Kazayla
alakalı soruşturma
baş!atıldı.

BAY ilıJ§T$rA üş*Lp §ffiLAt,TAilİ

Daire,Zeytinllk, Vllla, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP işı_rRi YAPıLıR

AciL sATıLıKve KiRALffiLlRıNız içiıı gizi ARAyıııız

Kayhan Mahaltesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|LlK DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT|LIK lÜX OAhİ Oennl gören, 3+1, 140 m2

ıı ft a 71Her Çeşit Emlak Alı , Satım ve Kl rlmetmaH

120 m2 3 + 1 SAT|L|K LUX DAIRE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Da|re

3 Ayrı Daireli lıılüstakil Ev (Bahçe İçinde)Yenl Devtet Hastanesi Altı

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

Sokak No:2 0:4 Sadık Fatma Apt 3+1. 110 m2 asansörlü {omlili satılık daire

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

, Onünde 115 m2 Bahçeli

Balıkpaan Eski sahil lılektep

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Tür!ü Sigorta lşIemleri ve

Doğalgaz PoIiçesi Yapılır,

§EXER §ıGoRTA-----İti.,dc öıııp
Tel : 5132474 Fax: 514 10 21

Yalova'da Termal Barajı' nın
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova'448.54 m2 arsa
Termal Barajı'nda 4O7.77 m2 arsa /

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm araj:ı

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

DERSHANE N KULL
üzene 2-3 KATLı xlnıı-ıx

elı.lR ARANıyoR

GERçEK oTo tasTlK
t6zocLotlüseyin TAŞKIKAN

tilEK TUKLU
LAsTİır rnıuİnİ yAptLıR.

'-, 2. Ea ve Yeni Lastik Alım Satımı
',-, 2. El Jant AIım Satımı
24 SAAT HIZMETE AGıKTıR

O§il: 0,535 730 {3 78
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt. Gemlik 

' 
BURSA
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"22.,Uluslararası
Dağ Kros Dünya
Şampiyonası"
bugün Bursa
Heykel'de gerçek-
leştirilecek kortej
yürüyüşü ile startı
veriIecek.
Şampiyona için
Bursa'ya gelen
33 ülkeden 463
sporcu hazırlıklarını
tamam layarak
yarış saatini
bekliyor.
llk defa Uludağ'a
gelen yabancı
sporcular, zirvenin
büyüleyici atmos-
ferinden çok etki
|endiklerini belir-
tirken, büyük yarış
öncesi koşu parku-
runu incelemeyi de
ihmal etmediler.
"22. Uluslararası
Dağ Kros Dünya
Şam piyon ası"
bugün saat 17.00'da
Heykel'de yapılacak
tören ile start alacak.
Setbaşı'ndan
Heykel'e kadar
gerçekleştirilecek
kortej yürüyüşünde
Büyükşehir
Belediyesi Bando
Takımı, Mehteran ve
Kılıç Kalkan Ekibi'nin

gösterileri de yer ala-
cak. "22. Uluslararası
Dağ Kros Dünya
Şampiyonası"nın
ödül töreni ve
kapanışı ise yarın
saat 16.00'da Uludağ
Grand Yazıcı Otel'de
gerçekleştirilecek.
Uludağ'a
hayran kaldılar
2 bin 543 metre
yüksekliğindeki
Uludağ'a hayran
kaldıklarını söy!eyen
29 yaşındaki
Amerikalı sporcu

John Palmer,
"Uludağ'ın atmosferi
büyüleyici. Ozellikle
yeşil bitki örtüsüne
ve çam ormanlarına
hayran kaldım. Koşu
parkurları biraz zor
ama güzel ve çek-
işmeli bir yarış ola-
cak" diye konuştu.
Sabahın ilk ışığıyla
birlikte koşu parku-
runda antrenman
yapan 23 yaşındaki
genç A|man sporcu
Helga Bauer ise,
daha önce bir kere

u

aiIesiyIe birlikte
Türkiye'ye geldiğini
belirterek, "Türkiye
çok güzel. OzellikIe
Akdeniz sahilleri
büyüleyici.
lki gündür Bursa'da
olmama rağmen ve
bu güzel şehrin
mimarisi ve doğal
güzelliği beni
geçmişe götürdü.
Ayrıca, Bursa'yı
Teleferik ile kuş
bakışı seyretmeye
doyamadım"
şeklinde konuştu.

Y

h ucuları Bursa'da bulua 0r
ı
ı

Kadri GÜLER
kadri_g uler@ hotma il.com

Dolgu alanı..

GEMPORT, Borusan, Gemlik Gübre ve
yapılmakta olan Bursa çimento limanları..

lşin önemini gösteriyor.
Gemlik Gübre'nin gelecekte yöneleceği

işletmecilik gübre yerine limancılık ağırlıklı
olacak.

lnegöllü firmanın atdığı AydınIar Çiftliği de
liman için hazırlanıyor.

Bu alan Belediye imar planlarında konut
aIanı olarak gürülüyor.

Ama buraya da liman ve fabrika yapılacağı
kesin.

Bu konuda Gemlik Belediyesi'nin bir etkisi
ve gücünün olmadığını dün yapılan meclis
toplantısında Belediye Meclis üyeleri de
gördü.

Llman yapımı ile ilgili kararlar ve onaylar
İmar ve İskan Bakantığı'ndan geliyor.

Borusan'ın fabrika sahası içinde yaptığı
limanla ilgi!i dolgu planları Bakanlıktan
Gemlik Belediyesi'ne imar planlarına iş|en-
mesi için gönderilmiş.

Meclis bir şekil! yerine getirdi.
Belediye sınırIarı içinde liman yapılacak

yerlere neden Bakanlık karışıyor? 
,

lşin püf noktası burada..
O bölgeye liman yapı!ıp yapıtmaması bötge

haIkı karışamıyor.
Siyasi iktidarın bu konuda söz sahibi!
Yakında Büyükşehir Belediyesi Gemlik'in

25 binlik planlarını yapacak, Gemlik ha|kı bu
kararlarda söz sahibi olamayacak.

Klm bilir kimin arazileri depo ve antrepo
yapılacak!
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Türkiye'de kentlerin
sağlık!ı gelişmesine
öncülük etmek
amacıyla Bursa
Büyükşehir Belediyesi
tarafından kurulan
Sağlıklı Kentler Birliği,
yeni üyeleri lstanbul,
lzmir ve Antalya
Büyükşehir Beledi
yeleri ile Eskişehir
Odunpazarı'nın da
katı!ımıyla güçlendi.
Türkiye Sağlıklı
Kentler Birliği'nin
(TSKB) 2. Yıl
Korıferansı Aydın'da
başladı. Aynı zamanda
TSKB Başkanı olan
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin,
Türkiye'de insanlara

lıkl ı kentler B
ıv

lrll
ıı

u lenl 0r
daha sağlıklı yaşam
koşulları sunmayı
amaç edinen kentleri
bir araya getirmek
üzere kurdukları
Sağ!ıklı Kentler
Birliği'nin bir yı|da
büyük aşama kaydet-
tiğini söyledi.
Türkiye'nin 3 büyük
şehri olmasının yanı
sıra gelişmesinde ve
kalkınmasında önemli
konuma sahip
ıstanbul, İzmir ve
Antalya'nın
Büyükşehir
belediyelerinin de
katılımıyla birliğin
güçlendiğini ifade
eden Başkan Şahin,
"Hedefimiz daha
sağlıklı kentlerle,

daha sağlıklı bir
Türkiye" dedi.
"Aydınlık geleceğin
hayata 'bugün yine bir
gün' diyenlerin değil,
'yeni bir gün' diye
bakabilenlerindir"
diyen Başkan Şahin,
her yeni güne, yeni
güzel!ikler katarak,
yeni nesle aydın!ık
yarınlar bırakmak ve
başta sağlıklı yaşam
koşulları olmak üzere,
insanlara özlem duy-
dukları yaşamı sun-
mak için kurdukları
bir|iğin yeni üyelerle
artan tecrübesiyle her
geçen gün hedefine
daha da yaklaşmakta
olduğunu belirtti.
Birllğin kurucusu

Hikmet Şahin'e
teşekkür
Aydı1 Belediye Baş
kanı llhami Ortekin,
Türkiye Sağlıklı
Kentler Birliği'nin kent
yöneticilerini bir araya
getirerek, bilgi ve
deneyimin paylaşıl-
masını sağladığını
belirterek, bu oluşumu
sağlayan Bursa
Büyükşehir Be|ediye
Başkanı Hikmet
Şahin'e teşekkür etti.
lzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğ!u da, Türkiye
Sağlıklı Kent|er
Birliği'nin bir yı!!ık
çalışmalarını dışarıdan
takip ettiklerini, biı,liğin
kentterin sağlıklı yapı-
landırılmasına büyük
katkılar sağladığını
gördükten sonra üye
olmaya karar verdik-
lerini söyledi.
Kocaoğlu, Sağ!ıklı
Kentler Birliği'nden
alacakları bilgi,
tecrübe ve gücün
Izmir'in daha sağlıklı
ve yaşanabi!ir o!ması
yoluhda yaptıkları
çalışmalara önemli
katkılar sağ!ayacağına
inandığını dile getlrdi.
Sağ!ıklı Şehirler
Projesi En lyi

Uygu]ama Ödülleri
sahiplerini buldu
Toplantıda ayrıca
birlik üyelerini sağlıklı
şehirler yolunda teşvik
etmek amacıyla düzen-
lenen "Sağlıklı Şehirler
Projesi En lyi
Uygulama Odülü"nde
derece girenlere
ödülleri veri|di. Bilim
adamlarından yer alan
jüri tarafından Trabzon
Belediyesi, 'Zağnos ve
Tabakhaneler Vadileri
Kentsel Dönüşüm
Projesi' ile Sağlıklı
Şehir P|anlaması
Kategorisi'nde birinci
seçildi. Trabzon
Belediye Başkanı
Volkan Canalioğlu'na
ödülünü Türkiye
Sağlıklı KentIer Birliği
Başkanı Hikmet Şahin
verdi. Sağlıklı
Yaşlanma Kategori

si'nde en iyi uygulama
ödülünü hayata
geçirdikleri'Yaşlı i!e
lletişim Projesi' ile
Ya|ova Belediyesi
kazandı. En lyi Uygula
ma ödüıü'nün Fiziksel
Aktivite ve Aktif Yaşam
Kategorisi'nde' Kavaklı
sahili Düzenleme
Projesi ile Gölcük
Belediyesi birinci oldu.
Aydın Belediyesi de
'Katı ve Tıbbı Atık
Düzenli Depolama
Tesisi Yapım lşi SED'e
ornek kurumsa!
Yaklaşım Uygulama
Projesi i}e Sağlık Etki
Değerlendirmesi
Kategorisi'nde ödüIe
layık görüldü. Çankaya
Belediyesi'ne de 'Çen-
ge! Gafe Projesi'ile
'Sağ!ıklı Şehirler
Projesi Teşvik Öaulu
verildi.

t
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RenkIi, siyah beyaz her tür|ü baskı işIeri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cllt & Kitap & Dergi & Katalog basımı
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ıSa lık karnesl tarihe karı or

'Sosyal GüvenIik'te tek çatı' ile karne çilesi de sona erecek. İşçi, memur,
esnaf, çiftçi sağlık karnesi olmadan, sadece vatandaşlık numarası ile

hastaneye başvurabilecek. Uygulama bu yılbaşında başlıyor
Yılbaşında yürürlüğe
girecek olan yeni
yasalarla tüm
çalışanları tek bir
çatı altına toplayacak
olan Sosyal
Güvenlik Reformu,
sağ!ık karnesi
çilesine de son
verecek.
Halen hastane
kapısında mutlaka
soru!an karneye
ihtiyaç olmaksızın,
nüfus cüzdanındaki
vatandaşlık
nurnarasını gösteren
herkes muayene ve
tedavi olabilecek,
ilacını a!abilecek.
Çünkü, 70 milyon
Türk vatandaşı
doğuştan sigortalı
kabul edilecek.
Sosyol Güvenlik

Reformu'na ilişkin
hazırlıklarını anlatan
SSl(. Başkan Vekili
Dr. Ozkan Dalbay,
şimdilik geçiş
döneminde olduk-
larını belirterek
şu bilgileri verdi:
"1 Ocak 2007'de

sigortalı sayısı
70 milyon olacak.
Türk vatandaşları
yanında, ülkemizde
bir yı!dan fazla
kalanlar da sigorta
kapsamına girecek.
Şu anda SSK
do!aşımında

35 milyon sağlık
karnesi bulunuyor.
karnenin ekinde de
50 reçete bulunuyor.
Şimdi bunları
yenilemiyoruz.
Kuyruk!arın
olmamasının bir
sebebi de bu. Artık
defter yenlleme
işlerine son
veriyoruz. Geçiş
döneminin sonunda
herkese birer
manyetik kart
vereceğiz.
KıMLıK No
YETERLı
Ara uygulama
2008 sonuna kadar
sürecek. Bunun
ana sebebi kart işle-
tim sisteminin oluştu-
rulmasıdır. Sağlık
karnesi bitenIer

ya da yeni karne
çıkaracak olanların
kimliklerinde Tc
Kim!ik Numarası
yazıyorsa, karne
edinme zorunlu!uğu
kaldırılacak. Anlaşma
yaptığım ız özel sağlık
tesislerine ya da
devIet hastanelerine
sadece kim!ik ile
başvuru yapılabile-
cek. Bu sebeple
nüfus cüzdanlarında
kimlik numarası
o!mayanlar mutlaka
cüzdanlarını
değiştirmeli.
MANYETİK KARTLAR
GELıYoR
Şu anda.teknik çalış-
maları TUBITAK ile
birlikte yürütüyoruz.
Amacımız 2008
sonundan itibaren

sisteme bağlı 70
milyonun üzerindeki
insanımızı kart sahibi
yapmak.
Gelecek hafta
Başbakan
Erdoğan'a bir
sunum yapılacak.
Yıllardır kuyruklar,
şikayetler, zaman
kayıplarıyla gündeme
gelen SSK'da
e-hizmet
projesinin devreye
girmesiyle vatandaş
memnuniyeti yüzde
80'i aştı. Bu sayede
m üdürlüklerimizde
kuyruk|ar yüzde
50'nin üzerinde
azaldı. Sonuçta,
250 milyon YTL'ye
yakın (170 milyon
dolar) tasarruf
sağlandı."

Derste ınan et atacaklar
Milll Eğitlm Bakanlığı ve RTÜK ortak yürüttüğü proje kapsamındaki

"Medya Oku r Yazarlığı Dersi", belirlenen pilot okullarda
2006-2007 eğltlm öğretim döneminde başlayacak

Ders, Adana, Ankara,
Erzurum, İstanbul ve
İzmir'de be!irlenen
pilot ilköğretim
okuIların ın 2.
kademesinde seçmeli
olarak okutulacak.
pilot okullarda dersi
verecek sosyal bil-
giler öğretmen!eri
Ankara'da düzenle-
nen seminerde, 10
Eylül Pazar gününe
kadar eğitim alacak-
lar. Eğitim kapsamın-
da derse yönelik
hazırlanan kılavuz da
öğretmenlere
dağıtı!dı,
Kılavuzun giriş
bölümünde dersin
amacı, izlenmesi
gereken temel yak-
laşım ve ders pro-
gramı hakkında bilgi
veriliyor.
Görsel, işitsel ve
yazılı medya karşısın-
da savunmasız bir
alıcı durumunda
bulunan çocukların
ilköğretimden başla-
yarak medya
karşısında bil-
inçlendirilmelerinin
gerekli!iğinin vurgu,
landığı kıIavuzun
giriş bölümünde şun,
lar vurgulanıyor:
"Televizyon karşısın-

da en hassas ve
etkiye en açık grubu
oluşturan çocukların
ekranda izlediklerini
gerçek ve kurgu
bakımından ayırt
etmeleri becerisini de
kazanacakları medya
okur yazarlığı der,
sinde medyanın olay-
ları ve olguları nasıI
ve neden belli yön-
leriyle yansıttığı
çocuklara anlatıla-
cak. lnsan ım ız
ilköğretim çağından
başlayarak medyaya
eleştirel bakabilen
biIinçli alıcılar olarak
yetiştirilecektir."
slMGELER TANlTıLA-
cAK, GAZETE
HAZİRLANACAK
Kılavuza göre öğren-
cilerin medya okur
yazarlığı dersine aktif
olarak katılmaları
planlanıyor. Derste,
iIetişime giriş, kitle
iletişimi, medya, tele-
vizyon, aile-çocuk ve
te!evizyon, radyo,
gazete ve dergi ile
internet konulu
üniteler işlenecek.
Ders kapsamında
öğrencilere RTÜK
tarafından hazırlanan
"Akıl!ı İşaret|er" CD,
afiş, broşür yoluy|a

tanıtılacak, bu işaret-
lerin anlamaları ve
faydaları üzerine
konuşulacak.
Anket formları
aracılığıyla öğrenci-
lerin medya a!ışkan-
lıklarının da takip
edileceği derste,
çizgi film, haber,
sinema ve reklam
filmleri de öğren-
cilere izletilecek.
Anket formları
yardımıyla izlenen
yapımın içeriği,
gerçek ya da kur-
gusal olup olmadığı,
yanlış bilgilendirme
yapıp yapmadığı,
tüketimi hedefleyip
hedeflemediği
sorulacak.
"HAYDİ GAZETE
HAzıRLAYALıM..."
Öğrencilerin aktif
katılımının amaç-
landığı Medya Okur
Yazarlığı Dersi'nde
öğııenciler spor ve
eğitim konulu
gazeteler hazır!aya-
caklar. HazırIanacak
gazete!erde haber,
fotoğraf, rnanşet,
köşe yazısı, ilan,
reklam gibi
unsurların bulun-
masına dikkat
edi!ecek.

iıırenıı er
sözLEşMEsi
lnternet konusunun
da kapsamlı olarak
ele alınacağı derste
öğrenciler, "internet
söz!eşmesi"
imzalayacak.
Öğrencinin okuyup,
kabul ettikten sonra
imza!ayacağı
sözleşme ile
interneti ve zararlı
yönlerini tanımaları,
bu alanda
bilinçlenmeleri
hedefleniyor.
"Söz veriyorum"
diye başlayan
sözleşmede yer alan
ifadelerden bazıları
şunlar:
-lnternet ortamında
tanımadığım kişilerle
sohbet etmeyeceğim.
-Lisanslı olmayan
programları bilgisa-
yara yüklemeye-
ceğim.
-Bilgisayar kul-
lanırken gereğinden
tazla zaman harca-
mayacağım.
-Hazır ödevlerin
bulunabiIeceği
ödev sitelerini
kullan mayacağ ım.
-!nternet kafe!erde
uygunsuz saatlerde
bulunmayacağım.
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Llseler 4 ıkarı lııl a 0r
Orta öğretimin
yeniden yapılandırıI-
ması çerçevesinde
orta öğretim kurum-
larındaki öğretim
süresinin 3 yıldan 4
yıla kademeli olarak
çıkarı!masıyla,
başarısızlık veya
devamsızlık sonucu
sınıfta kalan öğrenci-
lerin durumuyla ilgili
olarak açıklama
yapıldı.
Mi|li Eğltim Bakanı 

_

Hüseyin Çelik, bir
genelge yayımlayarak,
yapılacak iş ve iş!em-
leri açıkladı. Çelik
genelgede, 2005-2006
öğretim yılından itiba
ren liselerin 4 yıla
çıkartıldığını hatır-
latarak, "3 yıllık sis-
teme tabi olup,
başarısızlık veya
devamsız|ık sebebiyle
sınıf tekrarına kalan ve
devam edeceği sınıf
seviyesi bulunmayan
öğrencilerle ilgili
olarak açıklama yapıl-
masına gerek duyul-
muştur" dedi
Bakan Çelik, açıkla-
masında şunları kay-
detti
"1- Okullar. 3 yıllık sis-

teme tabi olan, başa
rısızlık veya devamsız
lık sebebiyle sınıf
tekrarına kaIan ve
devam edeceği sınıf
seviyesi bulunm3yan
öğrencilerin sınıf,
a!an/dal tespitini
yaparak, iI ve ilçe milli
eğitim müdürlüklerine
bildirilecek.
2- Aynı sınıf, alanda
veya dalda en az 8
öğrenci bulunması
halinde okullarında
grup oluşturularak,
öğrenimlerine kendi
statülerinde devam
edecekler.
3- Okullarda grup
oluşmaması halinde iI

veya ilçe milli eğitim
müdürlerince kayıtları
okullarında kalmak

kaydıyla il ve iIçe miIli
eğitim müdürlükler-
ince belirlenen alan
veya dal açılacak
okullarda öğrenim
görmeleri sağlanacak.
4- lkinci ve üçüncü
maddelerdeki şartları n
oluşturulamadığı yer-
leşim birimindeki
öğrenciler ile şartlar
oluştuğu haldb isteyen
3 yıllık sisteme tabi
öğrenciler, velilerin
muvafakatı alınmak
kaydıyla 4 yıllık sis-
teme tabi öğrencilerle
aynı sınıfta öğrenim-
lerine devam edecek-
ler. Bu şekilde 4 yıllık
sisteme tabi olan
öğrencilerin, daha
önceki yılda bir kere
yapmış olduğu sınıf

tekrarı hakkı kullanıl-
mamış sayıIacak.
5- 4 yıl!ık sisteme tabi
o!mak istemeyen
öğrenciler ise,
isteme!eri ha!inde
grup oİuşturulan il
veya ilçe merkez-
lerindeki okullara,
nakil şartlarını taşı-
maları kaydıyla nakil
talebInde bu!unabile-
cekler ya da açık öğre-
tim lisesinde öğrenim-
lerine devam edecek.
6- Genel, mesleki ve
teknik ortaöğretim
kurumlarından daha
önceki yı!larda tasdik-
name alarak okuldan
ayrılan ve okuma
hakkı bu|unan öğren-
ciler da yaş şartını
taşımaları halinde
yukarıdaki seçenek!er-
den durumlarına
uygun olan okullara
kayıtları yapılarak
öğrenim görmeleri
sağlanacak.
7- 9. sınıfta başarısız
olan veya 9. sınıftan
10. sınıfa geçen
öğrencilerin
nakilleri yeni
ders yılının
baş|amasına kadar
yapılabi!ecek."

ıı

0
Y

retmenlere

425YTL ödenek

ı

Öğretmenlerin
hesaplarına 11

Eylül'den itibaren 425
YTL eğitim-öğretime
hazırlık ödeneği
yatırılacak. Söz!eşmeli
o|arak atanan öğret-
menler de hazırlık
ödeneği alacak.
2006 Mali Yılı Bütçe
Kanunu'nda göre,
öğretmenlerin
2006-2007 eğitim-
öğretim yı!ında alacak-
ları hazırlık ödeneği
425 YTL olarak belir-
Ienmişti. Öğretmenler,

geçen eğitim-öğretim
yılında 400 YTL
hazırlık ödeneği
almıştı.
Milli Eğitim
Bakanlığı'na bağlı
okullarda sözleşmeli
ve kadro!u yaklaşık
600 bin öğretmen
görev yapıyor.
Oğretmenlere her
eğitim-öğretim
yılının başında,
belirli bir miktarda
"eğitim-öğretim yılına
hazır!ık ödeneği"
veriliyor.

|0emlik 
l(ö]İe/ interneile ı,ıwuı,genılikkorfezgazetgsi,com
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Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26
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TeI: (0.224) 513 49 93

e-mall : c_demirli@yahoo.com
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Kart bor
Tüketici kredileri, 1

Eylül itibarıyla 126,8
milyon YTL artarak
42 milyar 744,2
milyon YTL'ye çıktı
söz konusu krediler,
25 Ağustos tarihi
itibarıyla 42 milyar
617,3 milyon YTL
düzeyinde idi
Merkez Bankası'nın
hafta!ık verilerine
göre, tüketici kredi-
leri kapsamında
konut kredileri 20
milyar 839,2 milyon
YTL, taşıt kredileri 6
milyar 579,9 milyon
YTL, diğer krediler

arı 20 ınll
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ıilYıP
Gemlik Endüstri Meslek

Lisesi'nden a!dığım tastiknamemi
kaybettim. H ü küm süzdür.

ervıin eı-iaoı-

-

lu ar YTL'
ı

ıa

15 milyar 325,1
milyon YTL olarak
hesaplandı.
Bireysel kredi kartları
ise 1 Eylül itibarıyla
19 milyar 708,9 mil

yon YTL'den 20 mi|-
yar 267,5 milyon
YTL'ye yükseldi.
YTL cinsinden birey-
sel kredi kartlarının 7
milyar 871,3 milyon

YTL'si taksitli, 12 mil-
yar 372,7 milyon
YTL'si taksitsiz kredi
kartından oluştu.
Tüketici kredilerinin
11,7 milyar YTL'si
kamu bankaları,27,1
milyar YTL'si özel
bankalar, 3,9 milyar
YTL'si de yabancı
bankaları içeriyor
Tasfiye olacak
tüketici kredileri ve
bireysel kredi
kartları toplamı da,
bir hafta iç|nde 5,2
mi|yon YTL artarak 1

milyar 924,2 milyon
YTL'ye çıktı

AB'den Türk sana
ı

ıc ıı

Y

erı ne ra
Avrupa Birliği
Komisyonu Bilim ve
Araştırmadan şorum-
lu üyesi Janes
Potocnik'ten Türk
Sanayicilere,
"Avrupa'daki bilimsel
ça|ışmalara katılın.
Bu Türkiye'nin
Avrupa Birliği'ne
katılımı yolunda
büyük önem taşıyor"
çagrısı yap!. ,
Potocnik TUBITAK ve
TUSİAD ortaktığı ile

!stanbul'da düzenle-
nen konferansta,
2007 yılında başlaya-
cak AB 7'nci
çerçeve programına
Türkiye'nin en kısa
zamanda katılması
gerektiğini söyledi.
Programın fon
büyüklüğünün
50 milyar avroya
ulaştığını ve bunun
yüzde 1s'lik
bölümünün bilime
ayrıldığını beIirten

Potocnik bu fonlar-
dan Türk sanayici-
lerinin de Avrupalı
ortakIarıyla birlikte
yararlanmasının
önemine dikkat çekti.
rüsiao Başkanı
Omer Sabancı da,
Türk sanayicilerin
program çerçevesin-
deki fonlardan
faydalanmak istediği-
ni, ancak başta vıİze
sorunu olmak üzere
bazı sıkıntıların

giderilmesinin önem
ta.şıdığı n ı vurguladı.
TUBITAK Başkan
vekili profesör Nüket
Yetiş de kurum
olarak sanayicilerin
araştırma geliştirme
projelerine destek
olmak için her
türlü yardıma hazır
olduklarını ve
sanayicilerden
proje beklediklerini
kaydetti.

fie-

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Gemlikspor'un Durumu

Şu anda Gemlikspor'un durumu; transfer
eksikliği ve antrenör eksikliği var. Sezonun açıl-
masına çok az kaldı. Bu boş zamanı değer-
lendirmek gerekir.

Yapılması gerekenler;
1- On libero
2- Orta sahada pas yapacak, oyun kurucu

eleman
3- Vurucu adam
Antranör olarak piyasada bir Cabbar Hoca

kaldı. Sayın Faruk Güzel'e duyurulur.
Boşluktan istifade edilip, hocanın bir ana

önce a!ınıp, takımın tanınması gerekir.

ı

Fındık alımları
11 E deı,

ıı

Toprak Masulleri
Ofisi, 11 Eylül
Pazartesi günü 50
merkezde fındık
alımlarına
başlayacak.
Uretici!er, açıklanan
fiyatın düşük olduğu
görüşünde.
Giresun kalite 50
randımanlı fındığın
alım fiyatı 4 Yeni
Türk Lirası olarak
açı klandı.
ureticinin eline,
kesintilerden sonra

u

ancak 3 YTL
80 yeni kuruş
geçecek.
Bu rakam da üreti-
ciye göre fındığın
maliyetini bile
karşı lam ıyor.
Tüccar cephesinden
bakıldığında durum
biraz farklı.
Trabzon Ticaret
Borsası ise fındığa
verilen fiyatın, son
iki yıl hariç, 15 yılın
en yüksek rakamı
olduğunu duyurdu.

ELEMA,V ARA'V'YOR

T ecrübelı T e*nik Serıııs

Elemant arantyur

lilOlr/f0,XB/gisayar

Tel : (0,224) 512 25 63

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka,

Rrıhs?t, Fenni muayene
Sfgo rta işlemleri yapılır.
Adres: Gürla İş Mgrkşzi
Kat: i No: §6 ı GEililLlK
Tel : (0 .224| 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

BURSA HAKİMiYET VE
KENT GAZETELERİNE

iı_arı Ve REKLAM ALıNıR

İstiklal Gaddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLiK
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0.224| 513 96 83 Fax : 513 35 95

KfıRtlı REKlAıUlsATlLlKVILLA
a

Cumhu r ıy et l{laha lles j' 
n de

sahibinden safılık

lüks lrıpleks Villa

GSM : (0,535/ 886 47 74 K rİez
,H-

o
ABONE oLDUNUZ MU?

ABONE oLUN
oKUYUN oKUTUNI Güı!üx slvısl GAZETE ı
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Okul he ecanı
Barış Güler'in kaleminden
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korku a dönü mesın

hköğretime yeni
baş|ayacak çocuk-
ların yaşadığı heye-
Ganın korkuya
dönüşmemesi için,
ailelere önemli
görevler düştüğü
bildiritdi.
Bursa Çocuk
Hastanesinde görevli
pedagog Hatice
Akova, yaptığı açık-
|amada, çoğu insanın
okula başladığı ilk
günü hiçbir zaman
unutamadığını
belirterek, ilkokula
gitmenin, yeni bir
sosyal çevreye girme
anlamına geldiğini
söyledi.
Okulun ilk günlerinde
çocukların geneltik!e
ailelerinden ayrıla-
cakları için biraz ürk-
tüklerini ifade eden
Akova, şöyle dedi:
"Okul arifesine gelen
çocukların yanı sıra
aileleri de heyecan-
lanıyor. Bu çok
doğal birşey ama
heyecanın

kaygıya ve kotkuya
dönüşmemesi
gerekiyor. Özellikle
anne-babalarda
oluşan kaygılar,
çocukları da
oIumsuz etkileye-
biliyor. Onların okula
a!ışma süreç!erini
bozabi]iyor."
Akova, bu yıl ilköğre-
time başlayacak
çocukların, diğer
sınıflardan bir hafta
önce okula gidecek-
lerini hatırlatarak, bu
uygulamanın minik
öğrencilerin okula
ısınmaları, a|ışmaları
açısından son derece
önemli olduğunu
vurguladı.
okulun ilk dönem-
lerinde ailelerin
çocuklarına destek
vermeleri, öğretmen-
le birlikte hareket
ederek okula daha
çabuk adapte
olmalarına katkı
sağlamaları gerek-
tiğini belirten Akova,
"Bu dönemde çocuk

adımı atarken, ona
destek olmak ama
çocuğa yapışmamak
gerekiyor. Çocukları
için aşırı kaygı
duyan, onlara hiç
kıyamayan bazı

. anneler, okulun
ilk günlerinde okul
bahçesinden
çıkmıyorlar.
Hatta sınıfa giriyorlar.
Çocuk, annesi yanın-
da olduğu zaman
yeni ortamına iyi
adım atamıyor.
Anne-babalar
çocuklarına okulu
tanıtacak, birlikte
heyecan yaşayacak-
!ar, okula yavaş
yavaş alışmasını
bekleyecekler. Ama
bir yerde kararlı ve
soğukkanlı olma!arı
gerekiyor. Çocuğun
sızlanmalarına karşı
'tamam ben bura-
dayım, seni evde
bekleyeceğim'
gibi net tavırlarla
yardımcı olmaları
gerekiyor" dedi.

Güne ekı ın da dlkkat
Akdeniz universitesi
Tıp Fakültesi
Dermatoloji
Hasta!ıkları Anabilim
Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ertan
Yılmaz, güneş
etkilerini yaz ve kış
ayları diye ayırmanın
"ciddi bir yanılgı"
oIduğunu söyIedi.
Güneş ışınlarının
zararının sadece
yaz aylarında etkili
olmadığını belirten
Prof. Dr. Yılmaz,
"Güneş her zaman
güneştir. Hatta kışın
daha tehIikelidir.
Çünkü yazın çok
sıcak olacağından
güneşte tazla
kalamaz, gölgeye
kaçarsınız.
Halbuki kışın ıstnıyo-
rum diye güneşte
daha iazla
kalırsınız" dedi.
Prof. Dr. Yılmaz,
koruyucu kremlerin
yaz aylarında sabah
07.00-08.00 saatleri,

öğleyin 12.00,
akşam üzeri de 16.00
civarında üç kez ku!-
lanılması gerektiğini,
kış aylarında koruyu_
cu kullanımının
sabah ve öğlen
olmak üzere ikiye
.indirilebileceğini
belirtti.
Koruyucu kremlerin
yüksek faktörlü
olmasının da
gerekmediğini, yük-
sek faktörün
beraberinde alerji

riski de getirdiğini
vurgulayan
Prof. Dr.
Yı!maz, "Türk
insanının
cilt tipine göre,
60-100 faktörlü bir
korumaya çok da
ihtiyacımız yok.
Prensipleri bilir,
güneşte kalmaktan
kaçınırsak, uygun
aralı klarla'sürersek,
10-15 faktör
yeterlidir" diye
konuştu.

rtezı

ITı
Sınavın yabancı dil
bölümü bugün
gerçekIeştirilecek.
2006-Ey!ül dönemi
Tıpta Uzmanlık
sınavı bu hafta
sonu Ankara'da
yapılacak.
Sınavla, tıpta uzman-
lık eğitimi görmek
üzere Sağlık
Bakanlığı eğitim
hastanelerine,
üniversitelerin tıp
fakültelerine ve
Gülhane Askeri
Tıp Fakültesine aday
alınacak.
Sınava yaklaşık 15
bin aday katılacak.
sınavın ilk

basamağını oluştu-
ran Yabanc.ı Dil
Sınavı, bugün saat
09:30'da başlayacak
ve 2 saat sürecek.
Bilim alanında

arııı

yapılacak ikinci
bölüm ise
10 EyIül Pazar günu
saat 13:30'da
başlayacak ve 3
buçuk saat sürecek.

ta ılzınaıllık §ıılalıı

Siz de geleceğlmize bugünden el koyun
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KoYUN
Avea, Telsim ve Turkcell hattınızdan 3464'e mesaj atın.

Wıııw,elkoyu

TffitA &
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Arı ürünlerl lla ıbı
Arı ürünleri olan bal,
balmumu, polen,
arısütü ve arı zehrinin
biı.çok hastalık ve
rahatsızlığın "ilacı"
olduğu bildirildi
"Samsun'da Tarım"
adlı dergide, Ziraat
Yüksek Mühendisi Dr.
Ali Korkmaz imzasıyIa
yayınlanan "Apiterapi"
başlıklı yazıda, dünya-
da her geçen gün
yaygınlaşan artcılığın,
arısütü, polen, arı
zehri ve balmumu gibi
üııünlerle de artık
dikkat çektiği
kaydediliyor.
Yazısı nda, yurtdışı nda-
ki arıcılık ürünlerine
olan ilginin Türkiye ile
kıyaslanamayacak
derecede iazla olduğu
bilgisine yer veren
Dr. Ali Korkmaz,
günümüzde sınır tanı-
mayan bilgi iletişimi
ve global ekonomik
ilişkilerin artması
sayesinde Türkiye'de
de arı ürünlerinin
çeşitli!iği ve tıbbi
amaçla kullanılabilir-
Iiğinin gündeme
geldiğini belirtti.
Türkiye'de yıllardır bal
üretimine bağlı olarak
yapılan arıcılığın
yapısa! değişim
geçirdiğine, polen ve
arısütü başta olmak
üzere yeni ürünlerin
Üreti-mine geçiş
sürecinin başladığına
dikkat çeken Dr.
Korkmaz, "Bu üretime
paralel olarak da

haIkımızın arı ürünleri
tüketim tercihlerinde
de önemli düzeyde
değişiklik görülmekte-
dir. Uzakdoğu ve Doğu
Avrupa ülkeleri başta
olmak üzere arıcıIık
ürünlerinin tüketimi
konusunda önemli
düzeyde mesafe alın-
mış oImakla birlikte
asıl dikkat çekici
konu, bu ülkelerde arı
zehri, propolis ve
arısütüne dayalı olarak
çeşitli hastalİklİrın
tedavisinin yapıl-
masıdır. Hatta yüzyıllar
boyunca bu olay o
kadar gelişmiştir ki,
apiterapi adıyla bilinen
tedavi yörİtemlerinin
doğmasına ve ge!iş
mesine yol açmıştır.
Oze!|ikle bu konuda
ileri gitmiş olan ülke
lerde uluslararası
kongreIer 9üzenlen-
mektedir. Ulkemiz ise,
apiterapi konusunda
henüz bu konuma
gelmemiş, arı ürünleri
genellikle kulaktan
dolma bilgilerle
hasta|ık sağaltımında
kul|anılmakta ve bu
konuda eğitim almış
yetkili kişiler tarafın-
dan deği| de tamamen
bu işi ticari olarak
yapan arıcı veya umut
tacirleri tarafından
yapılmaktadır. Bu
sebepten dolayı arı
ürünlerini çeşitli
hastalıkların sağaltı
mında kullanacak olan
insanların bu konuda

yazılmış olan çeşitli
bilimsel kaynaklardan
yararlanmaları yerinde
bir davranış olacaktır.
Aksi halde pek çok
olumsuz olayın ortaya
çıkmasına.zemin
hazırlanacaktır" dedi.
Bilimsel geçerliliği tam
o!arak kanıt|anmamış
olmakla birlikte arı
ürünlerinin pek çok
hastalığın sağaltımın-
da kullanıldığına işaret
eden Dr. Ali Korkmaz,
balın vücut tarafından
kolay ve çabuk özüm-
lendiğini vurguladı.
"Bal, enerji veriyor,
polen ise cinse! gücü
artırıyor'
Dr. Korkmaz, arı
ürünlerinin
faydalarını şöyte
sıraladı:
- Balın besleyici
değeri yanında kan
şekerini yükseltici,
fiziksel ve zihinsel
yorgunluğu giderici,
ener|i verici, canlılık
kazandırıcı, cilde

olumlu etkileri yanında
bazı yaraIarın iyileşti
rilmesi, astım, mide,
dolaşım, so|unum,
hazım bozuklukların-
da, kanser,
tansiyon, damar
rahatsızlık!arını
giderici yararları
bulunmaktadır.
- Balmumu, temel
petek, mum ve çadır
yapımında, ilaç ve
kozmetik yapımında,
diş hekimIiğinde
ka!ıp hazırlamada ve
marangoz!ukta
kulIanılmaktadır.
- Polen, sindirimi
kolaylaştırıcı, hücre
yenileyici, canlılık
verici, iştah artırıcı,
hemoglobini
yükseltici, seksüel
aktivite artışı,yanında
soğuk algınlığı,
kısırlık ve kansızlık
tedavilerinde,
kanser, sinirsel ve
ülser gibi rahatsızlık-
laı.da yaygın olarak
kullanılmaktadır.

Hamsl dertlere deva
Gümüşhane Tarım İI

Müdürlüğü Gıda
Kontro| Ş.ube Müdürü
Mehmet Ozdemir,
doğal ortamda, doğal
besinlerle beslenen
hamsilerin bir çok
hastalıklara şifa
kaynağı olduğunu
söyledi.
Karadeniz Bölgesi'n
de yaşayan insan-
ların en idea| besin
maddesi olan ham-
sinin yağda eriyen A
ve D vitaminleri
yönünden oldukça
zengin olduğunu
belirten Müdür
Mehmet Özdemir,
"Kas ve karaciğeri B,
81 (Tiamin), 82
(Riboflavin),
Nikotinikrltaslt, 86
(Pridoksin),
Pantotenikasit, B12
(Kobalamin) ve D Üi
taminleri için önem|i
bir kaynaktır. Hamsi
etinde yüksek miktar-
da sodyum, pota-
syum, magnezyum,
kalsiyum, iyot ve fos-
for'bulunmaktadır.
Bu minerallerden
Kalsiyum ve
Magnezyum kemik ve
dişlerin gelişiminde
önemli rol oynadık-
Iarından bebek ve
çocukların hamsi
yemesi önem arz
etmektedir" dedi.
"HAMSI YAĞıNDAN
KoRKMAYıN"
Hamside bulunan
Omega-3 yağ asit-
lerinin kandaki koles-
teroIü, trigliseridi ve

kan basıncını düşür-
erek, kalp sağlığını
koruyucu etkisi ile
günümüzde en tazla
tercih edilmesi
gereken besin mad-
desidir, diyen Müdür
Ozdemir " Omega-3
yağ asidi yağlı ham-
silerde daha tazla
bulunur. Aman ham-
sinin yağından kork-
mayın, yağında bol
miktarda Omega-3, A
ve D vitaminleri
buIunur. Kutuplarda
yaşayan Eskimolar
da kalp damar rahat-
sız!ığının olma-
masının nedeni bol
miktarda yağlı balık
yemeIeridir" diye
konuştu.
Müdür Ozdemir, ham-
sinin faydalarını
şöyle sıraladı: "Kötü
kolesterolü düşürür,
Trigliseridi düşürür,
kan basıncını ayarlar,
kalp ritim bozuk-
luğunu önler, kanın
damar çeperindd
pıhtılaşmasını ön!er,
kanı inceltir, migren
ve depresyona iyi
gelir, kronik obsrüktif
akciğer hastalık-
larının önlenmesinde
olumlu etkiye sahip-
tir, spastik kolon ve
romatoid arteriti
buIunan hastalara iyi
gelir, kemik erimesi
hastalığına karşı iyi
gelir, seratonin hor-
monunu artırarak
sinirleri rahatlatır ve
afrodizyak etkilidir,
felç riskini azaltır"
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İtfaıye 110
polis imdat 155

Jandarma imdat 156

Jandarma K. 513 10 55

PoIis Karakolu 513 18 79

Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLİK
Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd

METRo 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğ|u-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
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSıLER

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Miııa Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayotları
Liman Baş.
Ma! Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıa.

Tapu Sicl. Müd.
Müftülük
Gümrük Md.
TekeI Md.
Ver. Dairesi Md.
İ!çe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMl DAİRELER

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513,t5 07
513 14 14
5,13 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

5,13 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Halk itim Müd.

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gem!ik Taksi
Manastır Taksi

Santra 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İş!et. 513 45 21-122

Su İştet. 513 45 21 -115
İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşI. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

DENiZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1212
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT
(226| 814 10 20

|226| 363 43 19

|262| 655 60 31

Ya!ova
Topçular
Eskihisar

oToBÜs

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00

(18 Hat )

TUP DAGıTıclLAR|

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

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46
513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00
AKCAN PETROL
yenı-iyuRtı-an
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33

513 14 25

NöBETçI r czANE

9 Eylül 2006 Cumartesi

0N[JR ECZ/rI\{ESi

l0 Eylül 200 6Pazır
EI\GİN EcZANESİ

K rfez
GEilüX,iı,ı iLK cüilLüK GAzETEsa

GEMLlX

I GUNLuK siYAsi GAZETE I

. YEREL SURELı YAY|N
YlL : 34 SAY! : 2541

rivarı : o.25 yTL. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri CÜl-en

Sorumtu Yazı İş|eri Müdürü : Serap CÜl_en
Haber Müdi-irü : Seyfettin ŞEKERSöZ

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

Yönetim ve Basım yeri : l<öRrez OFSET

ı
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özeteyKENT iırocneilm orulu ;;ff#i*;jj#-rjffi
"İui blr gelecelr tlvlıent il.e boşlcır"

arı başladı

ı biliı

Ozel ent llk retim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi 2006-2oo7
YıLı

eĞlrlnıı ve öĞnerlıvı
ücRerı_enlı,ılz

r....

LU0KU NıtılUzU Hoşgörü

RDlGıYETlşTl

veciöĞnrıı herve kdndortamda ınıLER; tanımaz,Her

, Deneyimli kadromuz ve
çağdaş eğitim anlayışıyla

sizlere en yakın özel okuluz

rlver
3.300 YTL
4.000 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4,750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL

sıNıFLAR
ANA SİNİFİ
1.sıNıF
2. sıNıF
3. sıNıF
4. sıNıF
5. sıNıF
6. sıNlF
7. sıNlF
8. sıNıF
Not: ücretlerimize

GEMLıK,ıN İı_x GÜNLÜK GAZETESı
GEMLıK
ıı

TARAFSİZ SİYASİ GAZETE
l4 Evlül 2(X)6 persemhe İnfo@gem!İkkorfezgazetesİ.com 25 Ykr

,....,.1 .1

BlB GüNDE:,,. .

DAVET|YENıZ ı-lAzlR

Körfez (lF§ET'te

Yüılerce çeşlt hem ııilu, hem kaliteli

Tel : 513 96 83
Akbank Ara
ııe cgırllı(

al Caddesi Sokaklsilkl Bor.a lığı
P oNrestij yan

ı t, ıı z|ıft ıı
Okul

ııY

lı ,ıı

öneticileri

lımını

retmen
Y

$nhte ekler erdıa§fi
d ru tüa

ı

ın Güne Bakış

Dün birkaç iliköğretim okulunu gezdim.
Mllll Eğitim Bakanlığı bu yıl ilkokula yeni

layan öğrenciler için yeni bir uygulama

Bu uygulama başladı.
Dün gördüğüm durum, velilerin okulların

larında, .koridortarda' veya salonlarda öbek

çı
bı

rıe on laku um sa ma ası bi rnuy ğ
kterlöncedenafta ub ler ve e eriylöğrenci

lattı

ula gelecekler.

bekIeşmeleriydi.
Devamı sayfa S'de

kadri cüı_en
kadri_g u ler@hotmai l.com

veliler beklemede

İlçemizde ticaret yapan tanınmış onlarca
rma adına düzenlenen sahte çeklerle

üzündenlışveriş yapan kişiler y
asalarda gerginlik yaşanıyor.y

2006 - 2007 eğitim ve
öğretim yılının başla-
mak üzere oIması
nedeniyle okul!ardaki
derslerin boş
geçmemesi için
öğretmen dağılımları
konu!u toplantı
düzenlendi.
Mllll Eğitim Şube
Müdürü Ali Osman
Cura, yeni ders yılına

öğretmen açığı
olmadan girmek iste-
diklerini, bunun için
öğretmen açığı olan
okullara dışarıdan
sözleşmeli öğretmen
atanacağını bildirdi.
Boş saati olan öğret-
menler ise diğer
okuIlarda görevlen-
diri!ecek.

Haberi sayfa 5'de

Son günlerde bir bankada yoğunlaşan
ah.te çek olaylarını duyan 

'ş 
sahipleri

a ş ı rd ı kları n ı söyl üyorlar.
/ş sahipleri, sahfe çek düzenleyenlerin
emlik dışında çekleri kullanarak çeşitli
allar satın aldıklarını, mal satanların

aha sonra kendilerini aradıklarını veya
nkaya tahsilata gittiğtnde olayların
aya çıktığını belirtiyorlar.

Bankaların Genel Müdürlükleri de sahte
k olaylarının artması üzerine internet
luyla şubelerini uyarmaya başladı.

Kadri Güler'in Haberi sayfa 3'de

-noĞılc-AZ oöx.üşiiıu
-PRoJE I(opıBI?ır'oLon rnsisATcpETErı çnşirınniq noĞ ırLc Az l|ıı^Lzr;ııreınni
-FıERI(Ez| sisrnıu
-I(AT ıını,oninpni
-rıı.sıiI( BoRU rnsis^s.rı
-slıtnı rpsise.rrre.nRinn oöıvüşünu

NCad. aao 4t/cOrhangaıl
GE}ıLıKMarınarabirlik Depoları

"(Geıııllk Sürücü ]ı(ıırsu Kıırırluşudıır"

rahim uslu
Tel z (o.22a) sıı ıl 2ı Fax : 5ı3 ,,t 7ı

]ıIASTAŞ RNPYAT9İLERİ

YETıffil BAYl§l
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proje hazırlayacaklar.
AB'de proje
geliştirmek için
AB'ye ortak yada
girecek ülkelerden
birisi ile kardeşlik ve
anlaşmasının bulun-
ması gerektiğinden
Romanya'da teme!leri
atılan protokol dün
imza altına alındı.
Romanya heyetindeki
öğretmenlerden
Müdür camelia
Oprea ile Müdür
Loina Malanca'nın
imza koyduğu
proje protokolünü
okul müdürleri de
imzatadılar.
Törende konuşan
İlçe Mi!li Eğitim
Müdürü Mehmet ,

Ercümen,
yaşadığımız çağda
insanların kendilerini
şiirlerle daha iyi
anlatabildik!erini
ifade ederek öğren-
cilere şiir okudu, şiir-
den etkilenen
Navodarı'lı öğrenciler
Ercümenli uzun süre
ayakta alkışladılar.
Ercümen, geçen yıl
tasarlanan projenin
hayata geçirilmesin-
den mutlu!uk duy-
duklarını be!irterek
Romanya ile Türkiye

rotohl,l nlı

Sayfa 2

landı

er.
protokoIe atılan
imzaların ardından
Cumhuriyet
l!köğretim Okulu
Cemal Kurt, misafir-
lerine camdan
yapılmış Atatürk
hediyesi verirken
konuk Navodarı
heyeti Belediye
Başkanları Tudorel
Galapod'un gön-
derdiği plaketleri İlçe
Milli Eğitim Müdürü
Mehmet Ercümen ile
11 Eylül İlköğretim
okulu Müdürü
Mehmet Duman ile
öğretmen Yaşar
Karakaş'a
veriIdi.

ouııLuxslyısiGAıerE I

l{alladorl
Seyfettin ŞeXenSÖZ

Gemlik Festiva!i için
ilçeye gelen öğrenci
ve öğretmenlerinin
de hazır bulunduğu
törende Gem!ik'teki
+ lııagretim okulu ile
proje hazırlama pro-
tokolü imzalandı.
AB'ye girecek ülkeler
arasında başlatılan
uyum ve ortak proje
hazırlamak amacıyla
sürdürülen protoko!
cumhuriyet llköğre-
tim okulu salonunda
devam edildi.
Gemlik heyetinin
Navodarı'ya yaptığı
ziyarette temeli atılan
proje protoko!ü
içinde Umurbey
Abdullah Fehmi
llköğr.etim, Gemlik
11 Eylül llköğretim,
Cumhuriyet llköğre-
tim ve TSO Gazi
llkö5retim okutları
Navodarı'daki
okullarla ortak
proje hazırlama pro-
tokolü imzaladılar.
llçe Mi!li Eğitlm
Müdürü Mehmet
Ercümen,
cumhuriyet İlköğre-
tim okulu Müdürü
Cemal Kurt, 11 Eylül
İıköğretim okulu
Müdürü Mehmet
Duran ve TSO Gazi
hköğretim okulu
müdür vekili Hasan
Arı'nİn katıldığı
törende Navodarı'dan
gelen öğrencilerde
hazır bulundu.
23 kişilik ekiple
ilçemize gelen kardeş
Navodarı öğretmen
ve öğrencileri böl=
gelerinde rakamla
anılan 1 nolu okulları
11 Eylül llk<l5retim'le,
2 nolu oku|ları
Umurbey Abdullah -

Fehmi ile, 3 ve 4 nolu
okullar ise
Gumhuriyet ve TSO
Gazi hköğretim
okulları ile ortak

şimdi daha yakın o!a-
cak, sizi bu yönğqn
kıskanıyorum. !nşal-
lah projeler gelişir ve
yakın laşma daha
büyük o!ur" dedi.
Navodarı okul öğret-
menleri de geçen yıl
tasarlanan projenin
hayata geçirilmesin-
den mut]uluk duy-
duklarını beIirterek
"Yaptığımız pro_
tokolün iyi projeler
üretmesini diliyoruz,
5 yı| önce kardeş
olan şehirlerin
okulları da kardeş
oldu. Belediyeler ve
bizlerin arasında bu
kardeşlik daha iyi ve
ilerilere gitsin" dedil-

Gemlik ile Navodarı ara$nda başlatılan kardeşlik köprüsüne okullar arasıııda devam ediliyoıı

ı
Köprü ülke Türkiye (2)

Türkiye Balkanlar'da uygulamak zorund.a olduğu
dengeli politikayı Kafkaslarda da uygulamak zorundadır.
Bu sefer işbirliği yaptığı ve karşı karşıya geldiği aktörler
değişmektedir. Soğuk Savaş sonrası Kafkasya'nın
değişen uluslararası konumu üç ayrı düzlemde ele alın-
abilir:

1. Uluslararası küresel dengelerdeki değişim ve bu
değişimin bölge üzerindeki etkileri.

2. Bölgeye doğrudan.müdahil olan Rusya, Türkiye,
lran gibi ülkelerle Hazar Denizi'ne komşu|ukları
dolayısıyla bölge dengĞleri.içinde önemti konuma sahip
Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan'ı da kapsayan
düzlem.

3. Bölgenin etnik ve dini farklılaşmasını da içinde
barındıran bölge-içi dengeler ve çelişki|er.

Birinci düzlemdeki kritik alanı temelde jeo ekonomik
bir önem az etmektedir. Özellikle küresel ekonomi-poli-
tik rekabetin yönlendirdiği konjonktür çokulusIu şirket-
lerin de devreye girdiği stratejik nitelikli doğa| kay-
nakların aktarım meselesine odaklanmış durumdadır.

lklncl düztemdeki rekabet ise bu küresel nitetikli rek-
abetin yansımalarını barındırmaktadır. Hem de bölgeye
doğrudan müdahil büyük ve orta ölçekli bö|gesel güç-
lerin jeopo|itik ve diplomatik manevralarını kapsamak-
tadır.

Üçüncü düztemde yer alan bölge-içi çelişkiler sıcak
nokta çatışmalarını tırmandırmakta ve ikinci düzlemdeki
aktörleri içine çekebilecek boyutta risk o!uşturmaktadır.

Türkiye genel özelliklerj itibariyle Balkanlara ben-
zeyen Kafkaslarda da Soğuk Savaş sonrası döneme
gerek psikolojik, gerekse diplomatik açıdan yeterince
hazırlıklı girememiştir.

Kafkasya, Karadeniz ve Tuna su yolu çerçevesinde
hem Balkan|ar, hem Boğazlar hem de genel Avrasya
stratejisinin en önemli sütunlarından birini oluşturmak-
tadır. NATO'ya girme isteğinde olan Rusya'ya karşı
Türkiye NATO kozunu dengeli şekilde kullanıp,
Rusya'ya karşı Kafkasya için dengeli bir siyaset yürüt-
mek zorundadır.

Ortadoğu Türkiye'nin etkiIeşim içinde olduğu önemli
bölgelerden biridir. Ortadoğu Barış Süreci'nden sonra
gittikçe ağırlık gösteren TürkiyeJsrai! llişklleri Soğuk
Savaş süresince dikkatli bir denge politikası izleyen
Türkiye'nin bölgeye bakışında ciddi bir değişim olduğu
kanaati yaygınIaşmıştır.

Türkiye'nin Ortadoğu politikasını tekrar gözden
geçirip, revize etmesi gerekmektedir.

AB ile üyelik sürecinin gittikçe zorlaştığını, hatta
imkansızlaştığı da göz önüne alınacak olursa, aynı anda
hem Avrupa'dan hem de Ortadoğu'dan kopan bir
Türkiye'nin bölge ve kıta ö|çekli politikalarda başarılı
olabilmesi mümkün değiIdir.

Sonuç olarak, ABD'nin lrak için istemiş olduğu tezk.
erenin geçmemesi sonucu Türkiye-ABD ilişkileri açısın.
dan büyük sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır.

Ekonomik ilişkimizin yoğun olduğu AB i!e askeri
ilişkilerimizin yoğun olduğu ABD'nin küresel düzeyde
çekişmesi Türkiye-ABD ve Türkiye-AB ilişkilerini olum-
suz yönde etkilemektedir.

Wolfowitz ve Grossman'ın açıklamaları ABD'nin
Türkiye'ye ne kadar içerlediğini de ortaya koymuştur.

Oxford Universitesi St.Anthony's College'inde
Avrupa bölümünün başında bulunan ve özellikle Soğuk
Savaş bitiminde Orta ve Doğu Avrupa uzmanlığı, a|anın.
daki.yayınlarıyla tanınan Timothy Garton Ash, 27 Nisan
2003 tarihliThe New York Times Magazine'de "Batı
Nası| Tök Hale Getirilebilir?" baş|ıklı yazısına şöyle gir-
mişti:

"Sevgili Amerikalı Dostlar: Batı'yı tekrar bir araya
getirmeliyiz. Kısaca, 'Batı'diye adlandırı|an 60 yıllık
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri topluluğumuz,
grotesk biçimde lrak konusunda bölündü. Son aylarda,
Fransa, Almanya ve Rusya'dan oluşan yeni bir Avrasya
ekseni, Amerika, lngiltere ve İspanya karşısındaki
Euratlantik (Avratlantik) ekseni karşısında şekillendi.
Ş|mdi, lrak'taki zaferden sonra, Batı'nın geleceği
Ortadoğu'da karar|aştırılacak. Eğer Batı umurumuz.
daysa, Ortadoğu'da ne yapılması gerektiğinde
müştereken çalışmalıyız. Çünkü, bir zaman|ar SovyetIer
Birliği bizi nasıl birleştirdiyse, Ortadoğu böIüyor..."

ABD ile AB'yi Lübnan'da buluşturan da bu saptama
işte.

Bu aşamada, Türkiye'nin durumu ve konumu daha
da ilginç bir hale geliyor., Onun için Türkiye'nin çok akıl|ı ve akılcı bir politika
,izlemesi gerekirdi.

Çünkü;Türkiye,'Batı' ile Ortadoğu'nun'fay hattı'nda.
Fay hattını kırmadan çok dengeli bir politika yürüte-
bİlen Türkiye, ekonomik dinamiklerini de harekete
geçirebilen bir ülke konumuna gelecektir.

Ama nasıl?

Gürhan ÇET|NKAYA

BURSR HRHİİUİİVCT VC
HCNT oRz€T€LCRiııe

İı.nu ve RCHLRIUI RIıNıR
Her türlü alım-satım,
eleman ilanlarınız ve

reklamlarınız için bizi arayın

ı(İıRFEz|
İıEı(lAıUı

İstikla| Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEML|K
(Akbank aralığı Stüdyo Pres_tij yanı

Tel : (0.224| 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Hiç çek kullanmayan firmalar adına düzenlenen sahte çeklerle dolandırıcı|ık olayları arttı

0klıı$ahtg

ı

0[a§ı
Tanınınış firmalar adına düzenlenen binlerce YTL,'llk

sahte çeklerin sayısı gün geçtikçe artıyor, Banka|ardan çek kullan.

madığı halde adına çek düzenlene iş sahipleri saııulığa başvuruyor,,

Son günlerde
ortaya çıkan sahte
çek olayları iş
dünyasında gergin-
!iğe neden oluyor.
llçemizde çeşitli iş
kolları ndaki fir-
malarına ait, banka
hesap numara|arı
ve adlarına düzen-
lenen sahte çek-
lerin birer birer
bankalardan tahsil
için istenmesi firma
sahiplerini şaşırttı.
Hiç çek kulian-
madığı halde adına
düzenlenen 40 bin
YTL'lik üç adet
çekin bulunduğunu
öğrenen adının
açıklanmasını iste-
meyen bir mobilya
firması sahibi,

sahteciliğin nasıl
gerçekleştirildiği-
ni bilemedikIerini,
adına çek düzen-
lenen bankanın
yetkililerini
uyardığını ve
durumu savcılığa
bildir diğini söyle-
dı.
Piyasaya sahte
çek süren bir
şebekenin müş-
teri bilgilerine
nasıl ulaştığı
merak kon usu
olurken, savcılığa
onlarca sahte çek
olayının biIdirildiği
bilgisi gazetemize
ulaştı.
Görüştüğümüz
banka müdürleri
ise sahte çek olay-

larının sürekli
^lJ..;..-.. 'A^_^lt-rat-!L.Yt ı lu, \Jgı ıtı

Müdürlüklerinin bil-
gisayar ortamında
bankaları uyardık-
larını ve dikkatli
o!unması gerektiğl-
ni söyledi.
Polis sahte ise çek
olayılarıyla i!gili

soruştu rmaları n -
- 

j,- 
- J.". -.,: ı J."- :_ -"-5urLlur uıuugu

öğren ild i.
Son günlerde çok
sayıda sahte çekin
ortaya çıkması iş
dünyasında
gerginliğin art-
masını neden
oldu.

Dis Hekimi özcan VURAL
o."İ nrr.a! 1 933@lıotmai !.com
www.m i l l iyeUblog/özcan vu ra l

Söz gümüşse, sükut altındır...

Siyasiler bilhassa bu günlerde başımızda
o!anlar çok konuşuyorlar..

Yapamadı kları nı, beceriksizliklerini zan
nederim laf kalaba!ığı ile örtmeye - gizleme
ye çalışıyorlar.. Konuştukça da hata üzerine
hata yapıyor, toplumun büyük bir kesimini
üzüyor, karşılarına alıyor|ar..

Kendini eğitmiş, genel kültürü olanlar dev
let adamlığı yapabilir!er.

O zaman büyüklük içinde hata yapmaz,
yapsa da göze gözükmez.

Sığ o|anın her şeyi meydandadır..
Başbakan Erdoğan çok konuşma hasta

!ığının bütün arazlarını gösteriyor.
Sinirleri çok yıprandığı belli ki hata yapı

yor, bunu düzelteyim derken daha da büyük
hata yapıyor...

" Get lan, anan gelsin" - Şu andavallıyı
dinle" - gibi argo laflardan sonra " Askerlik
yatma yeri değil" diyor, sonra da Bursa'da ki
şehit ailesini telefonla aradığını soranlara
" Onlarla uğraşamam" diyor.

Büyük Atatürk'ün konuşmalarında içinde
buIunduğu zaman, mekan, ağır ekonomik
siyasi - asJteri duruma rağmen hata bula-
mazslnlz.

Konuşmaları bir vecize gibidir..
Hedef gösteren cümlelerdir...
Onun içindir ki büyük insandır, büyük

Atatürk'tür..
İl<incl Gumhurbaşkanı lsmet İnönü'de o

zamanın insanı olmanın ağırlığıyla hata yap-
madan yaşadı...

Onunda vecize gibi sözleri vardır...
Anayasaya aykırı düzenlemeler yapan

Demokrat Parti yöneticilerine
"Sizi tarih kürsüsünden seyrediyorum,

suçluların telaşı içindesiniz." diyordu.
Dedikleri oldu. Başbakan Menderes"(Jniver-
sitenin çanına ot tıkayacağım " - "Beıı
orduyu yedek subaylarta İdare edeİim" dl
yordu. .Daha sonraları Gumhurbaşkanı o|an
Turgut Ozal "Benim memurum işini bilir."
diyoı askeri şortla selam!ıyordu..

Art arda şehit cenazeleri kalkarken,
dağlarda bu genç Mehmetçikler çatışmaların

içinde iken "Askerlik yatma yeri değildir"
vecizesi (!) asker ailelerine kurşundan daha
da yaralayıcı olmuştur..

Türk toplumunun çok duyar!ı olduğu, ade
ta burnundan soluduğu bir zamanda acı ver-
ffiiş , sevgiyi -saygıyı koparıp atmıştır.. Onun
için "Oğlumuz şehit olmadı, ne olduğu belir-
siz bir çatışmaya gönderildi " gibi sözleı
"Vatan sağ olsun demiyorum" gibi hiç alışık
olmadığımız tepkilerle karşılaşıyoruz..

"Çıkarsa tezkere - Bilal gitsin askere"
lafları her yerde konuşuluyor.

Onun için diyorum ki , Başbakanın sözleri
sıcak, kucaklayıcı, motive edici o|malıydı..

Bu vatan için gerekirse ölmeye gidenleri
bir baba gibi şeftatte kucaklamalı,

onlara moral vermeli, yüreklerine sevgi -
saygı doldurmalıydı...

0
U
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İlkokullara yeni
başlan öğrencilerin
okula uyum sağla-
ması için bu yıl
başlatılan yeni uygu-
lama nedeniyle veliler
okul kapılarında
çocuklarını bekliyor.
Önceki gün başlayan
uygulaına ile okula
alışamayan ve anne
babasından ayrı!mak
istemeyen öğrenci-
lerin okula alışması
için velilerle birlikte
dersliklere girerek
çocukların oku!u
sevmesi amaçlanıyor.
Dün. i|çemizdeki tüm
okullardi öğrenciler
sınıflarda öğretmen-
leriyle baş başa
kalırken, annelerini
yanlarında görmek
isteyen öğrenciler
annelerini yanından
ayırmadılar..

Bu arada yüzlerce
öğrenci velisi ise
okul paydosuna

kadar, kapı önIerinde
de, salolarda ve kori-
dorlarda saatlerce

çocuklarının okuldan
çıkmasını
beklediler.

ı ı
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ABONE oLDUNuz Mu?
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Rotaract'lardan taramasıozur u

Gemlik Rotaract Derneğince Özel Türe Özürlüler Kurs Merkezindeki 10 özürlü öğrenci
Rotaryen Diş Hekimi Peyami Çağlar tarafından diş taramasından geçirildi. Dernek Başkanı

Pelin Aslan özürlüIere destek olmaktan mutluluk duyduklarını söyIedi.

lere dl
Gemlik Rotarcat
Derneği Özel Türe
ozürlüler kurs
Merkezine devam
eden öğrencilere diş
taraması yaptırdı.
Dün, Kurs özel
araçlarla Gemlik'e
gelen özürlü öğrenci
ler ve anneleri, rotar-
catlar tarafından
karşılandı.
Gemlik Rotary
Kulübü geçmiş
dönem Başkanı Diş
Hekimi Peyami Çağlar
tarafından diş tara-
masından geçirdiler.
Toplu olarak objekt-
fimize rotaracatlar ile
poz veren özürlüler
daha sonra birer birer
Diş Hekimi Peyami

Çağlar tarafından
muayene oldular.
Diş Hek|mi Çağ!ar,
özürlülerin ağız
sağlığı ve diş
kontrollerinin
yapıldığını, tedavi
gereksinimi olan
hastaların tedavi-
lerinin ücretsiz olarak
yapacakların ı söyledi.
Genelde muayenğ
olan özür!ü çocuk-
ların dişlerinin sağlık-
sız olduğunu dikkat
çeken Çağlar,
bugüne kadar
düşünülmemiş olan
özürlü sağlık tara-
masının tarafımdan
yapılmasından
büyük mutluluk duy-
dum."dedi.

llk hual(re lı0 0üılı üı Bak ınEula ıldı
E- I---

ı

İlk Yuva Kreş ve Gündüz Bakın evi Kaymakam Mehmet Baygül, Belediye Başkanı

lvlehmet Turgut ve işyeri sahibi Ayşen Civelek'in kestiği kurdale ile hizmete açıIdı.

Iİİı

İlk Yuva Kreş ve
Gündüz Bakın evi
Kaymakam Mehmet
Baygül, Belediye
Bayşkanı Mehmet
Turgut ve işyeri
sahibi Ayşen
Civelek'in kestiği
kurdale ile hizmete
açıldı. 3-6 yaş grubu
çocuklara kreş ve
gündüz bakımevi
hizmeti verecek olan
İlk Yuva'nın açılışına
eğitim camiası ve
Gemlik'liler ilgi gös-
terdi. Orhangazi
caddesi eski Rıfat
karsak'a ait olan
binada hizmete
giren kreş ve

gündüz
bakımı
evinin kayıt-
Iarının
sürdüğü
bildirildi.

BAY ililıJ§TArA üı*LP tilL$t,T$l,|
Her Çeşit Emlak AIım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire,Zeytinllk, Vllla, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP işı_rni YAPıLıR

ıclı §ATıLıK 
'ıe 

K|RALıKLIRıNız içiıı g|zi ARAyılıız

120 m2 3 + 1 SATıL.IK ı_Üx 0ninr
Kayhan Maha|lesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|L|K 0nİnr

Manastır Dilek Sitesi'nde SlrlllX 3+1, 140 m2

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli lıılüstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54n2 2 dükkan

Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt 3+1.110 m2 asansörlü {ombili satılık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

Bdıkprun hki uhil iılektep

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Baraj ı'nı n
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova U8.54 m2 arsa
Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa ı

Termal Girişinde 433.02 m2
Terma! yo|u 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 lşIemleri ve

Doğalgaz PoIiçesi Yapılır,

DERsHANE
üzenE 2_3 KATLı xlnıı_ıx

eiNn ARANıyoR

}lacidg İİtP
Tel : 5132414 Fax: 514 10 21

§x§R §İGoRTA

}

\{

GERçEKW LcsTlK
tf,zoGLotlüseyin TAŞKIRAN

HDR TURLU
tAsTİK TAIIİRİ YAPILIR"
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
2" El Jant Alım Satımı

0§İü: 0,§3$ ?3ü 4l It

E AcıKTıR24sAAT HlzMET
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt. Gemlik / BURSA
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sonra boş saati
kalan öğretmenliri
diğer oku!ara
bildirerek boş saatler
do!durulacak.
2006 - 2007 Eğitim ve
öğretim yılı18 Eylü|
Pazaıtesi günü
başlayacak.
llçemizde geçtiğimiz
yıl ilköğretim
okullarında ve !ise!-
erde 17 bin 300
öğrencinin öğrenim
gördüğü, bu yıl bu
sayının 18 bine çık-
masının tahmin
edildiği bi!dirildi.
GemIik'te
18 bin öğrenciye 970
öğretmen öğrenim
verecek.

ıı ıı

tü
cumhuriyet İlrağretim Okulunda yapılan toplantıya

ilçemizdeki tüm okulların Müdürleri katıldı
2006 - 2007 eğitim ve
öğretim yılının başla-
mak üzere olması
nedeniyle okullardaki
derslerin boş
geçmemesi için
öğretmen dağı!ımları
konulu toplantı
düzen len di.
İ!çe Milli Eğitim Şube
Müdürü Ali Osman
Cura Başkanlığında
dün Cumhuriyet
llköğretim Okulunda
saat 14.oo de yapılan
top!antıya ilçemizde-
ki tüm okul müdürleri
katı!dı. Gemlik Liseği
Müdürü İsmail
Çokal'ın da bilgisa-
yar görüntülü ders
dağıtım çizelgeleri ile
destek oIduğu

toplantıda, aylık 15
saat zorunlu dersi
bulunan branş
öğretmenlerinin boş
kaldıkları saatlerde,
başka okullarda
bulunan derslerin
boş kalmaması için
programlaı,ı n dikkatli
yapılması kararı
a!ı ndı.
Mllli Eğitim Şube
Müdürü Ali Osman
Cura, yeni ders yılı-
na öğretmen açığı
olmadan girmek iste-
diklerini, bunun için
öğretmen açığı olan
okulIara dışarıdan
sözleşmeli öğretmen
atanacağını biIdirdi.
zorunlu ders saat-
lerini dolduramayan

öğretmenlerin ilçenin
hangi okuIda boş
ders varsa o branş
derslerine girmesi
için önlem almak
amacıyla bu toplan-
tıyı düzenlediklerini
söyleyen.Cura,
"Oğretmenlerimiz
hem zorunlu ders
saatlerini doldura-
caklar, hem de der-
sler boş kalmayacak.
Zorunlu saatler dışın-
da branş boşlukları
kalırsa yine boştaki
branş öğretmenleri
vasıtasıyla bu
boşluklar doldura-
cak." dedi.
Müdürler ders pro-
gramlarını yaptıktan

I

i

ı
ı

Kadri GULER
kadri_g u ler@ hotma i l.com

ve!iler beklemede
Bu uygulamadan önce durum neydi?
Duruş şuydu.
Okulların açıldığı gün öğrenci veliler çocuk-

larıyla birlikte okula gelirler, İstiktal Marşı, Andımız
ve OkuI Müdürü'nün konuşmasından.§onra birinci
sınıfların öğretmenleri öğrencilerin adlarını okur
ve. sınıflarına alırdı.

İşte asıl curcuna orada başlar.
Veliler ve öğrenciler sınıflara doluşur, ağlayan-

laı gülenler bir gürültü kopardı..
Birkaç gün içinde okula alışamayan öğrenci-

lerin velileri hep sınıfların içindedir.
Bu durumda zaten kalabalık olan sınıflar.daha

bir biri çekilmez olur.
İşte diğer sınıflarında rahatsızlık duyduğu bu

tablonun ortadan kalkması için bu yı! bir hafta
erken okula başlama kararı alınmış.

Dün, benim gördüğüm durum veliler açısından
pek sevimli bir tablo değildi.

Veliler okula yeni başlayan çocuklarını okuldan
almak için gün boyu kapıda veya okul içinde bek-
liyordu.

Sınıflarda ağlayan öğrencilerin velileri yine
sınıflardaydı. Ama diğer öğrenciler olmadığından
velilyer de tedirginlik yoktu.

Bu uygulama yararlı olacak mı bilmiyorum.
Deneme yapıldı.
Biz de eğitimde o kadar çok deneme yapılıyor-

ki anlamak mümkün değil.
Bu yıl ilkoku! öğrencileri okuma yazmayı cüm-

leden, sese doğru değil de, harften cümleye doğru
öğrenecekmiş!

Yani, "A"yı, "B"'yi,"C"yi öğrenecek minikler,
sonra okuyacaklar. Biz de öyle öğrenmiştik.

Mllll Eğitim yazboz tahtası, deneye deneye
bulamıyor!ar doğruyu.
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AKP 0en ler e
Y

döndüğünü
be!irterek, belediye
olarak bu yardımIara
her türlü desteği ver-
meye hazır olduk-
larını söyledi.
Cumhuriyet lIköğre-

AKP Gemlik Gençlik
kol|arı tarafından
düzenlenen Eğitime
Katkı Çay'ı dün
yapıldı.
lskele Meydanı'nda
bulunan Grup Aile
Çay Bahçesi'nde
düzenlenen katkı
Çayı'na AKP Bursa
Millevekill Faruk
Ambarcıoğlu,
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut, AKP
llçe Başkanı Enver
Şahin, parti yönetici-
leri ve gençler ile par-
tililer katıldı.
Açılışta konuşan AKP
Gençlik Kolu Başkanı
Gencay Yılmaz,
öğrencilere bu yıl da
kitaplarının ücretsiz

dağıtılacağını,
belirterek, "Haydi
Kızla Okula " kampan
yası ile yurt
genelinde 18 bin kız
öğrencinin okula
başladığını söyledi.
Yılmaz, geleneksel
ha|e getirdikleri
çayda e!de ettikleri
gelirlerle ilçedeki
yoksul öğrencilere
katı sağlanacağını da
biIdirdi.
TuRGUT
KONUŞUYOR
Daha sonra söz alan
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut ise
AKP yardım çayında
elde edilen yardım!ar-
la birçok öğrencinin
okula geri

a
Recep Tayyip
Erdoğan'ın gön-
derdiği telgraf okun-
du.Daha sonra
gençlerce toplanan
yardımlar açık arttır-

ma usu!u ile satışa
çıkarıldı. Bazı ürünler
ise partililece yardım
amacıyla satın a!ındı.
Çay çeşitli etkinlik-
lerde devam etti.

ltlıne katkı ı düzenledl

AKP Bursa Milletveki Faruk Ambarcıoğlu'da Eğitime Katkı çayına katıldı.

tim okulunun sıkın-
tılarının Belediye
Meclisinde alınan
kararla giderileceğini
de söyleyen Turgut,
Gemlik Lisesinin
Kapalı Spor Salo
nunun onartılarak;
Lale Kemat llköğretim
Okulunun çevresinin
düzenleneceğini
söyledi.
Belediye Başkanı
Turgut, "Sunğipek
Fabrikası arazisinde
Mi}li Eğıitim
Bakanlığına tahsis
edilen boş arazide
yapılacak yeni okulun
proje çalışmaları
başladığınıda
duyurdu.
Toplantıda Başbakan
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Renkli, siyah beyaz he; türlü baskı işleri
Fatura & irsalİye & Ğı iıanY & Broşür & Kar.tvizit
Kaşe & Cllt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

l(örfe- OfSet
MATBAACİLİK . YAYİNC|LİK İ REKLAMCİLİK

İstiklal Cad, Bora Sok, Akbank Aralığı İ,lo : 3/B GE|l4L|K Tel : (0,224} 513 96 83 Fax : (0,224) 513 35 95
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YTL enlden de or Baca temlz
ııı

ıı

ı
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Piyasaya 200 yeni
liralık banknot sürüle-
cek. paraların üzerine
yeni kabartma ve res-
imler olacak. Euro
benzerliğine de son
eriyor. lşte paranın
yeni yüzü:
Türkiye'nin 20 ay
önce tanıştığı Yeni
Türk Lirası, 2009'dan
sonra değişecek.
Merkez Bankası'nın
yürüttüğü çalışmalara
göre, YTL'den Y
ibaresi kaldırı!ırken,
mevcut kağıt ve
madeni paralar farklı
bir şekle bürünecek.
Sahteciliğin önüne
geçmek için farklı
güvenlik önlemlerinin
yer alacağı yeni ban-
knotların ebadı
değ iştiriliyor.
Piyasay a 2a0 yeni
Iiralık bankrıot
gelirken paraların
üzerinde görme özür-
lüler için kabartmalar
ve yeni resimler yer
alacak. AB'nin
Euro'ya benzediği
için şikayet ettiği
madeni para da
değişime uğruyor.
Kalpazan!arın gözde-
si 1 YTL'lerin alaşımı
ve ebatları yenileniy-

or. MB Başkanı
Durmuş Yılmaz, ban-
knotların yeni güven-
lik önlemleri iIe
donatılacağını
söylüyor. Bazı par-
aların bilgisayarla
bile çoğaltılabildiğini
kaydeden Yılmaz'a
göre artık kimse
fotokopi makinesinde
para yapamayacak.
Dünyanın birçok
ülkesinde paranın
sahtesinin yapıldığına
dikkat çeken Yılmaz,
yeni parayı şöyle tarif
etti: "Daha güven!i,
daha temiz."
Türkiye, 1 Ocak
200S'ten itibaren
paradan altı sıfır
atarak YTL ile tanıştı.
1, 5, 10, 20, 50 ve 100
YTL'Iik banknotlar, 1,
5, 10, 25 ve 50 yeni
kuruş ile madeni 1

YTL dolaşıma çıktı.
Eski TL banknot ve
madeni paralar, bir
yıllık ortak kullanım-
dan sonra tedavülden
kaldırıldı. TL banknot-
lar 10 yıl, madeni par-
alar ise bir yıl boyun-
ca Merkez Bankası ve
Ziraat Bankası'nda
değiştiri!ebilecek.
Aradan geçen 26 ayı

aşkın sürede yenl
liranın çabuk yıpran-
ması ve sahteciliğin
artması Merkez
Bankası'nı harekete
geçirdi. YTL'nin
devrim sayılabilecek
önemli bir değişimi
tam yansıtmadığı
gör,üşünde birleşen
tasarımcılar da özel-
likle 50 ve 100 YTL
üzerindeki Atatürk
portre!erin i oriji nal in-
den uzak, silik ve
basit bulmuştu.
Çareyi YTL'yi
değiştirmekte bulan
bankaya bağ!ı
Emisyon Genel
Müdürlüğü ve
Banknot Matbaası
Genel Müdürlüğü
çalışmalara başladı.
Hem kağıt hem de
madeni para değişe-

cek. Ebat, kabartma,
Atatürk portresi ve
paranın arkasında yer
alacak resim|erle ilgili
detaylar üzerinde
çalışmalar
sürdürü!üyor. YTL'nin
üzerindeki tarihi eser
resimlerinin yanına
yenileri eklenirken,
'yeni'ifadesi 2009'da
olmayacak. 'Y'nin atı!
masıyla birlikte para-
da sadece Türk Lirası
(TL) ibaresi yer ala-
cak. Görme özür!ü-
lerin işini kolay-
laştıracak bir yenilik
ise yeni paranın
üzerinde kabartmalar
olacak. Merkez
Bankası'nın getire-
ceği diğer bir yenilik
ise piyasada bulunan
1, 5, 1 0,20,50 ve 100
YTL'nin yanına
200'lük banknotun
ğk!enmesi olacak.
Paranın yeni yüzünde
ne!er olacak?
- YTL'dekl 'Y' ibaresi
2009'dan itibaren
kaldırılacak.
_ 200 YTL,ıık
yeni banknot ve 2
YTL'Ilk madeni para
geliyor.
- Görme özürlüler için
banknot ebadı fark-
lılaşacak, kabartma
olacak.
- Paranın arka yüzün-
deki resimler değiştir
i!iyor.
Teknolojiye dayalı
güven!ik özellikleri
eklenecek.

Temizlenmemiş
bacalar ve doğru
kurulmamış
sobaların özellikle
rüzgarlı hava!arda
evlerde 'baca tepme-
si'denen olayın
yaşanmasına ve kar-
bonmonoksit gazı
zehirlenme!erine
neden olduğu hatır-
latılarak, her yıl mut-
Iaka baca temizliği
yapılması gerektiği
ve bunun için de en
uygun ayın ey!ül
olduğu belirtildi.
Samsun Çevre
Orman Müdürlüğü,
yaklaşan kış mevsi-
mi öncesi, soba
zehirlenmelerini
önlemek için baca
tem izl iği yaptırmaları
konusunda vatan-
daşları uyardı.
"Bacalar temizlen-
mediği ve sobalar,
şofbenler ve kombil-
er doğru şekilde
kurulmadığı zaman
kömür, odun, doğal-
gaz, LPG ve gazyağı
eksik ve verimsiz
yanmaktadır" diyen
Çevre ve Orman
Müdürü Kadir Kılıç,
"Eksik yanma sonu-
cu oluşan kirli gazlar
ve partiküller, baca
tıkanmasına neden
olmaktadır. Böylece
her yıl onlarca kişi
evlerinde zehir]en-
mekte ve hatta
ölmektedir. Bir
binanın yıllık baca
temizleme maliyeti
ise bina büyük-
lüğüne bağlı olarak
40-150 milyon lira
arasında değişmek-
tedir. Valilikler,
belediyeler, doğal
gaz dağıtım şirketleri
ve kömür satıcıları
bu aylarda baca tem-

e
izliği için halkı
uyarmalı. Mutlaka
baca temizliği yaptır-
maIarını sağla-
ma!ılar. Bacaların
nasıl temizleneceği
ve sobaların, kombi-
lerin, şofbenlerin
odalara nasıl kurula-
cağı öğretilmelidir"
dedi.
Belediyeler, doğal-
gaz dağıtım şirket-
leri, kömür satıcıları
ve baca temizliği
yapacak firmaların
elemanlarını eğit-
meleri gerektiğine
işaret eden Kı!ıç,
"Baca temizliğinde
kul!anılacak aletleri
göstermeliler.
Temiz!ik firmalarının
bu aletIeri kullan-
malarını sağla-
maIılar. Kömür ve
odun satıcıları bu
konuda tüketicilere
hizmet vermeliler.
Maddi imkanı
olmayanların
bacalarını nasıI temi-
z!eyecekleri broşür
bası!arak şekillerle
anlatılmalıdır.
Bacalarda mutlaka
baca başIığı kulIanıl-
malıdır. Aksi durum-
da rüzgar!ı havalar-
da zararlı ve zehirli
gazlar geri teperek.
zehirlenmelere
neden olur. Bacalar
yeterli oranda
ya|ıtımlı olmalıdır.
Ya!ıtılmamış bacalar
hızlı şekilde soğur.
Soğuyan bacalarda
sıcak gaz içindeki
nem yoğunlaşarak,
bacalarda daha hız!ı
tıkanmalara ve
duvarIarda lekelen-
melere neden olur.
Sobada baca çekişi
ve yanma verimliIiği
düşer" diye konuştu.

enu ılna

ı§t§t rüx§ilnı§]
ffi-t*

İ(DOGAL KAYNAK SUYU

1 LIlııduğ'duki kuynuğındun,
-) Doğul leııeti ve kuynağınduki saIlığıylu,

1 Hiiı,en şurtlarda ve tüım ntomütik makinalurdu,

-) El değıneden doldurulan
-) Suğlıklı |,e içimi en gilzel sulardun biritlir

sAGLıĞINIZ r;İzİrq İçİx ÖnEMLi
nİn TELEFoNLA yANINIZD Aylz

Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Gadde
Karagöl Market Karşısı No : 65 GEMLİK

Tel . (0.224l_ 513 97 0O - 513 97 01

§ULilAH

SRDCCC SİZC OZCL
O oa

§ağrığınıı lçin

6*-r-Şro

ıa

lf.

'\\f/

,s,

ELEMAfıltAR ARAlllyOR

İstas yonumuzda

görevlendi ril m ek üzere

35 yaş,n, aşmam,ş

ELEI{I ANIA R ALINA c AKTIR
|il ür acaatlann şa hs en y ap ılmasl rica ılıınıür,

BCVZR Pgtrol ttd. Ştl.
Tel : 51 3 01 03 GEMLIK

a

I GüılLOKslYAslGAzETE I

ABoNE
oLDuNuz

Mu?
ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

GEfll(

ıı

ıOeınlik 
lffir{Ot' inteıııette

!l,tıt'u,.gemlikkorfez

;.,1,1,;, ;,,, $İ[Otesi.com



K rte-14 Eylül 2006 Perşembe
ö

Sayfa 8

o|,ri.LOK slYAs| oı.zert f

Türkl
ı

Ankara, Adana lncirlik
ve lzmir'de, toplam bin
500 çalışan bulunan
askeri üslerde, ABD'Il
|şverenin "tasarruf'
gerekçesiyle işçi çıkışı
girişimlerini yoğun-
laştırdığı, ilk etapta,
ara!arında sendika
temsilcilerinin de
bulunduğu 33 kişiye
tebligatta bulunulduğu
bildirildi.
Türk Harb-lş Sendikası
Genel Eğitim Sekreteri
lhsan Altun, Genel
Başkan Yardımcısı
Abdullah Erol ile
geldiği Adana'da, yap-
tığı açıklamada, ABD'll
işveren temsilci !erinin,
ABD Hava
Kuvvetleri'nin, "Yüzde
10 tasarrufa gidin" tal-
imatını işçinin sırtın-
dan gerçekleştirmeye
çalıştığını ifade etti.
Altun, "ABD'Il işveren
bu koı,uda samimi
değil, çünkü sendikalı
işçi kadar da taşeron
işçi çalıştırıyorIar.
Sonra da karşımıza
çıkıp (300 YTL'ye işçi
çalıştırmak varken

ıkarmahazırlı
Y

demokratik ve hukuk-
sal haklarını sonuna
kadar kullanacakları nı
söyledi.
Altun, bu kapsamda
ilk eyIemlerini Incirlik
Hava ussü önünde
toplanıp basın açıkla-
ması yaparak başlata-
cakIarını, geri adım
atılmadığı takdirde
yalın ayak yürüyüş
düzenleyerek sesleri ni
kamuoyuna duyura-
caklarını, ardından
açlık grevi ve mitin-
glerle kararlı bir şek-
ilde mücadelelerini
süreceklerini dile
getirdi.

e'dekl ABD üstlerine
ı

neden daha fazlasını
verelim?) diyebi Iiyor-
lar" diye konuştu.
ABD işyerlerinde
kaçak işçi de
çalıştırıldığını savunan
Altun, bu nedenle ilk
etapta lncirlik'te 16,
Ankara'da 8 ve
lzmir'de 6 o|mak üzere
toplam 33 işçinin iş
akdini feshetmeye
hazırIandığını ifade
etti.onümüzdeki
dönem.de başta lncirlik
Hava ussü olmak
üzere Türkiye'deki tüm
ABD işyerlerinde
"havanın ısınacağını"
vurgulayan Altun,

ılll

ı

e'den kanser hastalarıııa lıötü hahera
Maliye Bakanlığı'nın
2006 yılı tedavl
yardımına iIişkin uygu-
lama tebliğinde yer
alan yeni düzenlemeye
göre bede!i ödenecek
ilaçlar listesinden 35
ilaç daha çıkarıldı.
Kemoterapi hastaları na
verilen Neupogen adlı
ilaç.da bu listede yer
alıyor.
Buna göre, bedeli
ödenecek ilaçlar !is-
tesinden 35 ilaç
çıkarıldı, 99 ilaç eklen-
di. Türk Tabipleri Birliği
Genel Sekreteri Altan
Ayaz, düzenlemedeki
en önemli unsurun,
kemoterapi gören
hastalara verilen
Neupogen adlı ilacın
listeden çıkarılması
olduğunu söyledi.
kanserli hastalarda
kemoterapi, uygu-
lanırken vücudun
savunma mekanizması
olan bir maddenin
düştüğünü ifade eden
Ayaz, "Bu ilaç kullanı!-
mazsa vücut savun-
masız ka!ır. Hastayı
enfeksiyondan ölüme
terk etmek demektiı,
bu. Buna benzer başka
ilaçlar var.ama bunun
gibi iyi değiller" dedi.

Tüm Eczacı lşverenter
Sendikası Başkanı
Nurten Saydan ise 116
kalem ilaç içeren 4
Temmuz tarihli !isteden
çıkarılan ilaçlar arasın-
da Bemiks-G 30 DRJ,
Benexol 2501250 MG 50
LAK TB, Bevitin -C 30
FTB, Polivit-C 30 DRJ,
Betadine Gargara,
Hekzoton 1 MG/ML 200
ML Gargara, Seralin 50
MG 14 KP gibi ilaçların
da aralarında olduğu
toplam 35 kalem ilaç
yer alıyor. Ote yandan,
düzenlemeyle bedeli
ödenecek ilaçlar liste-
sine 99 i!aç eklendi.
ödeme listesinden
çıkarılan bazı ilaçların
bedeli, belirli koşul ve
dozlarda yenIden
sosyal güvenlik kurum-
larınca karşılanacak.
Yeni düzenlemeye
göre, obezite
tedavisinde kul lahılan

"orlistat" Ve "sibu-
tramin" etken maddeli
ilaçlar, endokrinoloji ve
metabolizma uzman
hekiminin bulunduğu
resmi sağlık kurum-
larınca düzenlenen en
iazla 3 ay süreli sağlık
kurulu raporuna
dayanı larak yazılabile-
cek. Bu ilaçların kul-
lanımı hastanın hayatı
boyunca her şartta 2
yılı geçmeyecek. Daha
önce geri ödeme !is-
tesinden çıkarılan
Reducti! ve xenical adlı
ilaçIar bu koşullar
dahilinde yeniden
ödenecek. Yeni düzen-
lemeye göre, Hepatit-B
hastalarından
karaciğer nakli olanlar-
da enfeksiyona karşı
kullanılan Hepatlt B
immunglobulin be!irli
dozlarda geri
ödenecek.
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Emekli Sandığı,
1 Eylül'den bu yana
hastane ve eczaneler
i!e tıbbi malzeme
alan emeklilere
ödeme yapamıyor.
Emekli Sandığı
Genel Müdürü
Mehmet Ali Özyer,
Hazineden nakit
akışının aza!ması
sonucu, Sandık har-
camalarında sıkıntı
ile karşı karşıya
kalı n d ığ ın ı,

ııl
1 Ey!ül'den itibaren
de sağlık harca-
malarının durdurul-
duğunu söyledi.
Oğ retmen !erin
emeklilik başvuru-
larının yılda 2 dönem
ile sınırIandırıl-
masının da etkisiyle
Ağustos ayında
emekliye ayrılan
memur sayısında
ciddi bir artış
olduğunu be!irten
Ozyer, bunun da

kurum bütçesine ek
bir yük getirdiğini
kaydedtti.
Maliye Bakanımız ile
Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Bakanımızın bilgisi
dahiIinde, sağlık
ödemelerini durdur-
duk. Mevcut şartlarda
ödeme yapmak için
bankalardan kredi
a|ma dışında bir
seçeneğimiz yoktu.
kredi taizi ödememek

için de bu yolu tercih
ettik."
Özyer, MaIiye
Bakanlığı ile yapılan
temaslar sonucunda
122 milyon YTL'lik
ek ödemenin yanı
sıra, hastanelere
biriken borcu
karşılayacak
bir ödeneğin
transfer edilmesi
durumunun ortaya
çıktığını da
bitdirdi.

ı

ı

" P azar G ü n leri Kapal ıyız."
Tati! dönüşü berbere gldeyim bir traş

olayım dedim. Berberimiz pardon
kuaförümüz, berber denirse mes|ek her-
halde küçümsenir, kuaför dendiğinde
mesleğe bir başka hava geliyor sanki.
Yabancı adlar konması son yıllarda moda
oldu. Dilin kirletilmesine karşı ve de
duyarlı olup tepki koymuyoruz. Dilini
yitiren ulusların tarihten silindiklerini ve
yok olduklarını anımsamıyoruz.

vardık, bize rahmetli berberimiz Nafiz
Barış'tan hatıra, o günlerin çırağı,
bugünün ustası Mustafa Can'ın berber
dükkanına.

Dükkanın camına yapıştırılmış bir
duyurui "Pazar günleri kapalıyız." Dikkat
çeksin diye de iri puntolarla ve kırmızıyla
yazılmış. Yazının üstünde de gerekçe
o|arak hafta tatili ruhsatı kanunu ve
Gemlik Esnaf ve Sanatkarları Odası'nın 9
nolu kararı gösterilmiş.

Görülüyor ki; karar yalnız erkek berber-
!eri için.

TBMM'de erkek egemen olunca kanun-
larda erkeği kollar şekilde çıkıyor. Pekiyi,
bu ülkede kadın berberleri affedersiniz
kuaförleri yok mu?

Evin her türlü işi, koca kahrı, çocuk
bakımı, yemek, ternizlik, ütü, misafir ağır-
lama yetmezmiş gibi hayatın zor koşullan
çalışmalarını gerektirdiğinden gün boyu
ayakta çalışıyor!ar.

Esasında, bir gün olsun istirahat bayan
kuaförlerin de hakkıdır bence. Ge|in
görün ki; onlar hep çalışmaya mahkum.

Sonra bayanlanmız büyük çoğunluğu
ile ev kadını. Hafta içi günler de saç vs.
bakı mı n ı yaptırabili rler.

Erkekler ise kırda, bayırda çalışırIar.
İşçidir, memurdur, öğreıİcidir hatt-a lçl
gü nlerde görevde veya derstedirler.
Dinlence günleri genellikle pazar gün-
leridir. O gün fırsat doğar traş olabilmek
için. Pazar günleri berberler kapalı.
Olacak iş mi?

Birde Gemlik turistik bir ilçe. Nüfusuna
yaz ay|arında bir o kadar da ekleniyor.
Traş olacak berber yok. İş midir varılan
kararla insanları tarumar saç!ı, uzun
sakallı gezdirmek?

Düğün derneklerde genellikle tatil günü
olan pazar günleri oluyor. Vatandaş saçı
sakalı birbirine kanışmış bir hal de mi
katı!sın törenlere. Davet sahiplerine
saygısızlık sayılmaz mı bu hal?

Ne kadar doğrudur bilemem.
Söylendiğine göre belediyemizde bu
karara destek olmak için düğün salonunu
cumartesi günleri evlenme törenlerine,
pazar günlerini de sünnet düğünlerine
ayırmış.
. Hemşehrilerimiz bu durumdan

haberiniz o!a. Buna göre hareket edile.
Yan!ış, yanlış işler.
Erkek-bayan ayirımı doğru değildir.

lnan TAMER

KOÇAK GAYRİMENKUL BANKASİ
GEMLİX ŞUBESİ

GAYR|ıvıeNKUL DANışMANLıK, EKSPERTıZ, YATıRıM,
FİNANSMAN, PAZARLAMA, PROJE KONTROL,

PARSELASYON HİZMETLER|NDE

YETKİ LEN DİRİ LM EK UZERE
DEN EYiMLİ VEYA YET|ŞTİRİLEBiLECEK
M üşTER| TEMSiı_ciı-eRl ALıNAGAKTıR.

İstiklal Cad. Adliye Aratığı Lider Apt. Daire: 1 GEMLİK
Tel : O 224 512 08 58 - 512 08 61 GSM : (0.532) 685 1621 (Kazım Tunç)

Genel Müdürlük : 444 0 550 www.kocakgayrimenkul.com
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TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka,

Ruhsdt, Fenni muayene
Sıgıo rta işlemleri yapılır.
Adres: Gürle İş ililarkşıi
Kat: 1 No: 6§ - GEililLlK
Tel : (0.224| 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26
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TeI : (0.224l,513 96 83 Fax : 513 35 95

sATtLtKVILLA
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I r

GEılul(

ıı

0 ABONE Olull

0l(UYUl'| 0l(llTuİ,|ıroruüısivısiĞum_

ABOİ'| E 0LDUl'| uz tü{u?

i

l
,|

t



14 Eylül 2006 Perşembe mk

f ouxruxslvısıcezere. I

Sayfa 10

Barış Güler'in
kaleminden 7 YAş

Acıbadem Bursa
Hastanesi peda-
goglarından Şebnem
Çoban, sağlıklı
topluma giden yolun
sağlıklı çocuklar
yetiştirmekten
geçtiğinin altını çizdi.
Ailelerin
Soru m !uluğu
Acıbadem Bursa
Hastanesi Çocuk
Gelişimi ve Eğitirni
Uzmanı Şebnem
Çoban, ailelerin
aldığı sorumluluğu
dile getirerek; "
Hangi yaşta olursa
olsun çocuklarının
gelişim alanlarını
desteklemeleri ve
uygun iletişim biçim-
lerini kurmaları,
sürdürmeleri, anne
baba olmanın
getirdiği önemli
sorumluluklardandır.
Böyle!ikle, sağ|ıklı
ilişkiler kuran ve
sürdüren bir toplum
oluşturma yolunda
gerekli ve önemli
adımlar atılmış ola-
caktır" dedi.
Ailelere Destek
Bizden
Şebnem Çoban,
çocukların anne
babaların yaşamları-
na katıldığı andan
itibaren çok büyük
bir yer edindiğini ve
ailelerin en büyük
amacının çocuk-
larının sağ!ıklı mutlu
ve başarı|ı bireyler
olarak topluma katıl-
maları olduğunu
belirtti.

lıklı

Çoban, çocukların
doğumundan erişkin-
liğe erişmelerine
kadar geçen süreçte
ailelerin çocuklarının
gelişim alanlarını
desteklemek ve ev
ortamında uygun
ortamı sağlamak
konularında güçlük
yaşayabildiklerini de
ifade etti. Bu güçlük-
lerin çocukların
yaşlarına bağ!ı olarak
ailelerin profesyonel
desteğe ihtiyaçları
olduğuna dikkati
çeken Şebnem
Çoban; "Çocukların
yaşlarına bağlı
olarak, bilişsel, dil,
hareket, sosyal
ge!işim alanlarının ve
özbakım gelişim-
lerinin değer-
lendiriImesi, izlen-
mesi ve bu konularda
anne baba|arın bil-
gilendirilmesi, çocuk-
ların bedense| sağlığı
kadar büyük önem
taşımaktadır. Çünkü
herhangi bir ge!işim
a!anındaki gecik-
menin önceden be!ir-
lenmesi ve destek-

lenmesi, ileride
ortaya çıkabi!ecek
ciddi bir bozukluğun
önlenebilmesi
anlamına gelmekte-
dir. Olası problem-
lerin önlenebilmesi
konusunda; gelişim-
sel gecikmelerin
belirlenmesine ağlı
oIarak erken müda-
hale programları
hazır!anabilmekte ve
çocukların sağlıklı
gelişimleri
sü rd ü rü leb i l m ekted i r.
Ayrıca, her yeni yaşla
birlikte, yaşa özgü
problemler ortaya
çıkabilmekte, çoğu
zaman anne babalar
bu "yeni" problemler-
!e baş etmek
konusunda hazır|ık-
sız yakalanabilmekte-
dirler. Bu nedenle,
çocukIarın gelişim-
lerinin uzmanlar
tarafından değer-
lendirilmesi, izIe-
nilmesi ve yaşa özgü
problemlerde anne
babalara rehberlik
edi!mesi gereknrekte-
dir. Şeklinde açıkla-
ma yaptı.

Sa ocuk
tlrmenin o ları

Y

etı ı

rtezo

ocıık|ardakl he| a rılarıııı haflh alma

Y

n

GenelIikle büyük-
lerde görülen beI
ağrılarının çocuklar-
da da görülebildiğini
ifade eden uzmanlar,
çocuklardaki bel
ağrılarının erişkin-
lerinkinden farklı
olduğunu belirtti.
Denizli Devlet
Hastanesi (DDH)
Fizik Tedavi Uzmanı
Dr. Mehmet'Beşir
Türkmen, çocuk!ar-
daki bel ağrısının
erişkinlerinkinden
oldukça farklı
olduğunu belirterek,
"Çocukluk çağında
bel ağrıları, her
zaman olmasa da
çoğunlukla altta -

yatan ciddi bir
nedenden kay-
naklanır. Mesela
aspirine ve ağrı kesi-
cilere cevap veren ve
gece olan bacak
ağrıları bir kemik
tümörünü
diişiinclüriir. Bel kay-
ması, omurga eğriliği
ve aile hikayesi bek-
lenenden daha yük-
sek öneme sahip o!a-
bilir. Göz hastalığıyla
beraber eklem ve bet
ağrıları romatizmal
hastalıkla ilgi!i ola-
bilir. sabahları olan
bel ve eklemlerdeki
tutukluğun gün
ilerledikçe azalması
romatizmal hastalık-
lardan kaynaklan-
abilir. Çocuklarda bel
ağrısı gövdeyi
destekleyici kasların
zayıf!ığıyla i!işkili ola-
bilir. Bel ağrısı olan
çocÜklara kan testi
yaptırı!malıdır" diye

konuştu. Çocuk|arda
bel ağrısına neden
olan etkenleri de
açıklayan Dr.
Türkmen, "Çocuklar-
da bel fıtıklarından
kaynaklanan bel
ağrıları vardır. Bel
fıtıkları nı n çocuklar-
da görülme oranı
yaklaşık yüzde 1'dir.
Çocuklardaki bel
fıtıkları genelde trav-
ma sonrası ortaya
çıkmaktadır ve ne
yazık ki çocuklarda
görüIen be! fıtık-
larının yüzde 60'ında
ametiyat riski bulun-
maktad ır.
scheurmann
hastalığı, bel ağrısı
olan büyük erkek
çocuklarda çok sık
görülmektedir. Bu
hastalık omurganın
içine diskin kayması
sonucu oluşur.
Genelde voleybol,
basketbol oynayan,
ağır yük kaldıran
veya böyle işlerde

ça!ışanlarda görülür.
kısmen ailevi neden-o
ler de vardır. Bel kay-
ması, çocuktarda en
sık görüIen akut be!
ağrısının nedenidir.
Erken dönemlerde
10-12 hafta korse
takma, egzersiz ve
fizik tedaviyle
düzelebilir.
Doğumsal hastalıklar
ve tümörlerden kay-
naklanan bel ağrıları
da yaklaşık yüzde 10
oranında görülmekte-
dir. Bel kemiği ekslk-
liği veya fazlalığı,
doğuştan kemik açık-
lıkları veya tümör-
lerde bel ağrısı
yapar. İdrar yoltarı
enfeksiyonları, roma-
tizmadan kaynak!ı
be! ağrıIarı, bele
yakın giz!i apandisit,
karın içi ağrılar ve
psikolojik faktörler
de bel ağrılarına
neden oIabilmekte-
dir" şeklinde konuştu

KAYıP
Ehliyetimi
kaybettim.

Hükümsüzdür.
MELEK

PAMUKçU

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE oLUN

oKUYUN oKUTUNrGUt{LurslYAsl GAzmI

GtIu

ıı

Siz de geleceğimize bugünden el koyun
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KoYuN
Avea, Telsim ve Turkcell hattınızdan 3464'e mesaj atın.

N
ITtıJlv,eİkoyun,coın

www.tema.org.tr
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telefonu be

tümörüne neden olmut,or

Ge

Cep telefonuyla ilgili
yeni bir araştırmada,
önceki bazı araştır-
malarda a!ınan
sonuç doğrultusun-
da, bu telefonları kul-
lanmanın beyin
tümörüne neden
olmadığı belirlendi.
,Alman Tıp
Enformatiği,
Biyometri ve
Epidemioloji
Deı.neğinin (GMDS)
Leipzig kentinde
düzenlediği yıllık
top!antısından sonra
basın toplantısı
düzenleyen Prof. Dr.
Maria Blettner,..
Dünya Sağlık Orgütü
(DSO) öncülüğünde
1999-2004 yılları
arasında 13 ülkede
birçok uzman dok-
torun katılımıyla
bevin tümörünün
nedenlerinin
araştırıldığını
söyledi.
Blettner, yüzlerce
sayfalık araştırmanın
cep telefonlarıyla
ilgili bölümünde, cep
telefonlarının yanlış

ı
ın

kullanımında bile
insan sağlığına
zararlı olmadığının
be!i rtildiğini kaydetti.
Araştırmaya göre,
cep telefonları,
baz istasyonları ya
da anten direk|eri
yakınında kullanıl-
maları durumunda da
bir hastalığa neden
olmuyor.Bazı insan,
ların elektromanyetik
dalga|ardan etk-
ilendikleri ve cep
te!efonu kullanmaları
durumunda bu
insanlırda
yorgunluk belirtileri
görülebileceği
kaydedildi.
Cep telefonu kul-
Ianımınd a az miktar-
da ışın yayıldığı,
çocuklar ve genç-
lerin gelişimi yetişkin
insanlardan farklı
olduğu için cep teIe-
fonu kulIanımından
farkI ı etkilenebi lecek-
leri, ancak bunun
çocuk!arın cep tele-
fonu ku!lanmamaları
gerektiği anlamına
gelmediği belirtildi.

Dlkkat! 0rl
sonbaharın kendini
gösteimeye başladığı
bu günlerde grip
o|ma riskimiz de
artıyor. Havanın ani
değişimi, güneşli
günlerin yerini rüz-
garlı, yağmurlu gün-
lere bırakması sonu-
cu grip ve soğuk
algınlığı salgınları
kendini göstermeye
başladı.
Grip virüsünün vücu-
da girmesi ile
başlayan bulguIar
genellik|e 7 -10 günde
iyileşme ile
sonuçlansa da,
bazen sinüzit, bronşit
veya zatürre gibi bazı
ciddi enfeksiyonIara
yol açabiliyor. Bu
nedenle grip ve
soğuk algınlığına
karşı küçük önlemler
a!arak korunmak,
belirtiler başladığında
da tedaviyi aksatma-
mak önem taşıyor.
Grip ve soğuk algın-
lığı (nezte) ile ilgili
semptomları azaltıcı
tedaviler aslında son
derece basit ve etki-
lidir. Bu yöntemler
hekim veya eczacıya
danışarak uygu-
landığında ve öner-
ilen ilaçlar aksatıl-
madan kullanıldığın-

ı|ıltahl|lrılnlıIskin
da çok iyi sonuçlar
verir.
Soğuk algınlığı ve
gripte belirtiler gider-
ilerek hastanın rahat-
laması sağlanmaya
çalışı|ır. Bazı ilaçlar
birden iazla etken
madde içerirler. Ateş,
ağrı, burun akıntısı,
hapşırık, öksürük ve
halsizlik gibi belirtiler
için, bu belirtiIeri
gldermede kultahıIan
etken maddeleri
içeren.kombine
ilaçları tercih etmek
önem taşır. Ozellikle
grlp salgınlarının
başladığı bu aylarda
a!acağınız basit
önlemler ile gripten
korunabiIirsiniz.
Dengeli beslenin , "

Vücudun ihtiyacı
olan protein, karbon-
hidrat, yağ ve vita-
minler yeterli olarak
a!ınmazsa, vücut
direnci düşer ve sol-
unum organları
mukozası da bu
durumdan etkilenir.,
yeterli miktarda su
için, Sotunum yol-
larının nemli olması,
virüs taşıyan
damIacıkların etki-
sine karşı direnci
sağlar. Bu nedenle
özellikle su içme

ihtiyacının aza!dığı
kış mevsimi de dahil
olmak üzere, her
dönemde günde 8-10
bardak su içilmesi
faydalıdır.
Düzenli spor yapın,
SağlıkIı yaşamın bir
parçası oIan spor,
gripten korunmak
için de çok önemlidir.
Yetişkin bir kişi için
haftada 3 gün, günde
1 saat olmak üzere
spor yapılması fay-
dalıdır.
Stresten uzak dur-
maya çalışın, Stres,
vücut direncini azal-
tarak hasta!ıklara
davetije çıkaran en
önemli etkenler-
dendir. Bu nedenle,
çeşit!i yollar ile
stresten uzaklaşmak
sağlıklı kalmayı da
beraberinde getire-
cektir.Sigara içmeyin,
Sigara da aynı stres

gibi vücut direncini
azaltır. Ayrıca virüs
yüklü damlacıklaı
sigara içilen ortam-
larda, dumana
yapıştıkları için
hastalık yapıcı özel-
likleri artar.
Kalabalık yerlerde
kendinizi korumaya
çalışın,
Toplu taşıtlar, sine-
ma, tiyatro gibi kala-
balık yerlerde grip
olan bir kişinin aksır-
ması ile virüsler
büyük bir hızla
( 160 km/saat )
hareket ederek 3- 4
metre uzağa yayıla-
bilir. Bu nedenle
özellikle bu tür yer-
lerde havatandır-
manın iyi olmasına
dikkat etmek, temi-
zliğe özen göstermek
gibi basit tedbirler
ile gripten korun-
abilirsiniz.

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı |212| 516 1212
Yalova (226) 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

ltfaiye
polis İmdat

Jandarma İmdat
Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06 VAPUR _ FERİBOT

KAYMAKAMLİK Yalova
Topçular
Eskİhisar

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

.;

oToBUS

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

,Kaymakamlık

C.Savcı!ığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd,

ULAŞıM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TÜP DAGİTİCİLARİ
METRo 513
Ayd.ın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 51+
Anıtur 514
Kamil Koç sİ e

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

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşIetme

Statyum
0rm.Böl.Şef.
Mılıİ Eğt. Md.
Ha|k Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
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
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELED YE
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 51310 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKSlLER

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59
513 45 46

513 65 00
514 59 81

513 80 00

514 88 70
514 17 00

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

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115

İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İş!. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

G
E
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L
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E
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GEREKL| TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBUSU

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50 513 14 25

AKCAN PETROL
veRı-iyunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33

ııı
^
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KAHRAMAI\ ECZ/iNESİ

D.Subaşı Mh.Çeşme Sk

Tel: 513 19 13 - GIMLİK
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GEtrüK,iN iLK GuNLüK GAzETEsi

GEırLlK

I GüNLUK siYAsi GAZETE I

YEREL SURELa YAYİN
YlL : 34 SAYI : 2545

riyarı : 0.25 yTL. (KDV Dahil)
sahibi : Kadri GÜLER

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

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

Yönetim veB as m : XÖRPEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncı lık-ReklamcıIık Tesisi
lstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEML|K

(Dini bayram Gün|eri ve Pazhr günleri yayın|anmaz}
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OzELeyKENT ıIKOGRETıM oKutu
"İvi bir gelecek R9kent ile boşlcır"

2006-2007 eĞirlrvı ve öĞReriıu
yıı-ı ücRerlenlrtıiz

sıNıFLAR plyır
ANA sıNıFı 3.300 YTL
1.sıNıF 4.000 YTL
2. sıNlF 4.750 YTL
3. sıNıF 4.750 YTL
4. sıNıF 4.750 YTL
5. slNıF 4.750 YTL
6. slNıF 4.750 YTL
7. sıNıF 4.750 YTL
8. sıNıF 4.750 YTL
Not : Ücretlerimize EğitimÖğretim,

tİiıı§IıtJ§ıEar.rİığElılL tsı:
ryi;

tları başladıÖzel Aykent İıkö retim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi ka

r,r, şeffaft ır, Olaylara profesyonell
iliklere açıktır, Süreç odakIıdır,

r,
LER;

nı bılk leH düıü yaklaşırlll0KULu NUzU oşgörü
Yen aşımcıdpayI

iĞiRDYETiŞTi
h eedus rek! m kesi e areketeğiti

,,MöĞnıııc ve rhe kendiniortamda der veHer tan mE ?Z, servis ve KDV dahildir

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel : 5t 3 50 84 GEML|K
www. aykentilkog retim. k l 2.tr

Deneyimli kadromuz ve
çağdaş eğitim anlayışıyla

sizlere en yakın özel okuluz

GEMLİK,İıı İı_r GÜNLÜK GAZETESı
GEMLıK
ıı

TARAFSıZ siyesi GAZETE
l5 l,.ı llil 2(l()6 ('unıa i nfo@ge m l i kko rtezgazetes i . co m 25 Ykr

_

l(örfez OF§ET'te
BıR GUNDE

DAVETİYEN|Z HAZİR

Yüıiutt çeşit hen uü,jı, hern kaliteli

Tel : 513 96 83
ora Sokak Akbank Aralığı
yanı No : 3/B GEMLIK

ı ıı

ıstiklal cad
Stüdyo

desi B
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Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu'nda bu yıl 181 öğrenci dersbaşı yapacak

5 ll|le§lek Yült§ek re.nıılle akul
ııY

0 r0
lJludağ Üniversite
si Gem lik Sunği
pek Yerleşkesı,
Asım Kocabıyık
Meslek yüksek
Okulu'nda,Bitki
Üretimi, Dış
Ticaret, Harita
Kadastro, Gıda
Teknolojisi, Deniz
Liman /şlefmesf
Bölümlerinde
öğrenim Pazartesi
günü başlayacak.

Kadri GÜLER'in
haberi sayfa 3'de

ı ı

ı$i Güne Bakış
kadri cüı_en
kadri_guler@hotmail.com

Yerleşke'ye "Sunğipek" adı
Bu yıl ikinci öğrenim yılına başlayacak olan

Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi,
pazartesi günü öğrencilerine İapılarını yeni
Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu'nda aça-
cak.
Gemlik'in geleceğine ışık tutacak olan

Yüksek okul sayısı bu yıl beşe çıktı.
200'e yakın öğrenci bu yıl Meslek Yüksek

Okulunda öğrenim görecek.
Bu gelecek yılIarda binlerce öğrenciyi kap-

sayacak. Devamı sayfa S'de

-ooĞı^Lc.Az nöxüştiıu
-PRoJE I(oMBı
-I(or,ox rnsisAT
-pETEıı çnşirınni-".
-MERI(Ez| sisrnru
-I(AT ıı.ııoninnni
-pLAsrirı BoRU rpsisnrr
-sillllr rnsisnr
-Eı.nniıı,r oöxüştııu

rahim UsIu

"(Geınl lk Sürücü Kıırsu fi(ıırıılıışııcl.ır"

IüIASTAŞ R|PYATpRLER|

YETK|Lİ BAYİSİ

Tel : (o.ııa) sıı ıt 2ı, Fax : 5ı3 ı1 7t
Orhangaıi Cad. No: 4t/C

Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLIK



l5 Eylül 2006 Cuma

Gürhan çETİNKAYA

o

Uludağ Universitesi
Gemlik Yerleşkesi'nin
adına "Sunğipek"
eklepdi...
Uludağ Universitesi
senatosuna sunulan
öneri kabuI görerek
yer!eşkenin tabelaları
değ iştirildi.
Eski Sunğipek
Fabrikası'nın
57. hükümet
tarafından Uludağ
üniversitesine
eğitim kurumu
kurulması amacıy|a
devredi!mesinden
sonra, geçtiğimiz yıl
iki yüksek okul ile
eğitim ve öğretime
?.çılan UIudağ
universitesi Gemlik
Yerle§kesi'nin adına
Atatürk tarafından
tarihi Sunğipek
Fabrikası'na verilen
"Sunğipek" adının
konması Yerleşke

had]ıla$uıl
U

Mustafa yurtkuran
tarafından Üniversite
senatosuna
sunularak

Sıır,fıı 2

elt ekleıldl

ı

hrlg

i Rektör Temsılcısı

Prof. Abdurrahim
Korukçu tarafından
önerildigi öğrenildi.
önerinin Rektör

kabulünden sonra
Yer!eşkenin
tabeIalarında
değişiklik yapıldı.

ı
ı

Koordinatörlü politika....

PKK ile mücadeleyi yönetmek için ABD
tarafından taze bir koordinatör atandı.

Hayırlı olsun...
PKK i|e olan savaşı -ilişkileri diyeceğim

ama dilim de gönlüm de varmıyor- yönetecek
koordinatörümüz de oldu..

Hem de iki tane birden.
Biri Türk diğeri Amerikalı..
Bu görevliler herhalde;
Bizim harekat güçlerimize gerektiğinde

yeşil, gerektiğinde kırmızı ışık yakacak.
Hey güzel ü|kem..
Hey güzel ülkemin temiz ve sessiz insan,

ları..
Baka!ım yaşadıkça dahd neler göreceğiz?
Bir gün uyandığımızda güneş nereden dog-

muş olacak?
Türkiye siviliyle, ordusuyla üç beş çapulcu,

nun hakkından gelemiyor öyle mi?
Allah Allah şaşılacak şey..
Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvelin hakkın,

dan gelen Türkler değil mi?
Dünyaya kafa tutan Türkler değil mi?
Söke söke vatan topra[<larını yeniden

alan,Sevr'i parça parça edip çöpe atan
Türkler değil mi?
Ne oldu bize yahu?
Başımıza taş mı düştü?
Üzerimizden silindir mi geçti?
Onur, gurur, haysiyet kalmadı mı?
Bu ABD'ye dikkat etmemiz için onların

başımıza daha neler 9qçirmesini bek!iyoruz?
Onların her istediğini yapmak zorunda

mıyız?
ABD orijinli Çekiç Güç'ün uygulamaların-

dan başlayarak bölgemizdeki ve
Ortadoğu'daki ABD bağlantılı gelişmeleri yan
yana koyduğumuzda ülkemizin aleyhine
olduğu kuşku götürmez tuhaf görüntüler,
acayip uygulamalar çıkmıyor mu ortaya..

Bu görüntüler kafa karıştır mıyor mu?
Veya kafalardaki sis bulutlarını dağıtmıyor

mu?
ABD gerçekten istese idi bu terör örgütünü

şimdiye dek yok edemez miydi?
Onun için;
Bizi koordine etmek bu art niyetli. kendisin-

den başkasını düşünmeyen ABD'ye mi kaldı?
Bu koordinatör denilen adam, vahşi batının

sömürgeci anlayışlı temsilcisi, PKK ile koca
Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında arabulu-
cu olarak görev yapacak.

Orgeneral rütbesine erişmiş bir Türk
Yurttaşı da bu koordinasyonun Türk ayağı ola-
cak.

Ve....
Terör örgütünü Türkiye Cumhuriyeti

içersinde fazlasıyla mevcut olan yerli işbir-
likçilerin destekleri, ve ne acıdır ki uyuyan
halkımız sayesinde siyasi bir zemine oturttura-
caklar. rahatca hareket,etmesi için herhangi
bir renge boyayarak Türk milletine yutturacak-
lardır buda kesin olan bir başka gerçektir.
. Ey Yüce Türk Ulusu:

Demek ki bedel ödemeden özgürlük yok.
Kafamıza mutlaka sokmamız gereken

somut bir gerçek..
Dünyada en çabuk unutan (Türklerin bellek

ömrü istatist[klere göre orta|ama 23 günmüş ).

ders almayan, ibret almayan bir ulus olarak
huzur içerisinde olacağını mı sanıyorsun?

lşin kötüsü seni uyandırmak isteyenleri de
aşağılıyorsun, hırpalıyorsun, yok ediyorsun.

Hiç ama hiç iyi yapmıyorsun..

aatı rııhsat$ıı"lınar|ar 0ı a§ı
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Mimarlar odası
Gem!ik Temsilciği'n
ce yapı|an açıklama-
da, GEMPORT A.Ş.
tarafından yaptırıl-
makta olan kara
Platformu inşaatının
ruhsat izni alınmadan
başlandığı, izin alı-
nasıya,kadar inşaat
faaliyetinin durdurul-
ması gerektiği
baldirildi.
MHP İlçe yönetimi
tarafınddn yapılan
açıklamadan sonra
GEMPORT A.Ş. yöne-

tim kurulu üyeleriyle
birlikte gidilerek,
firma yetkililerinden
yapılmakta olan
inşaatla ilgiIi olarak
brifink aldıklarını
söyleyen Oda
yönetim kurulu
Başkanı Osman
Turan, Kara Platfor
mu olarak adlandırı
lan inşaat alanında
yaptıkları inceleme
de, iddiaların doğru
ve haklı olduğunun
görüldüğünü yazılı
olarak bildirdi.

TMMOB Bursa
Şubesi Gemlik
Temsilciliği'nden
MH P'ye 29.8.2006
tarihinde gönderiIen
yazıda şu görüşlere
yer verildi:
"Yaptığımız gözlem
sonucunda
dilekçenizde
beli rttiğ i n iz i ddi al a rı n
haklı ve doğru oldu
ğu tespit edilmiştir.
Tarımsal arazi olduğu
belli olan birer ada
üzerinde gerekli ruh-
sat izni alınmadan ve

1/25000 ölçekli
planlarda gere'kli
değişiklikler
yapılmadan
istinat duvarı ya,oıl-
ması ve arazi ta:;fiye
edilmesi kesinlilıle
doğru deg ildir.
Ruhsat izni alını,n-
caya kadar 1/25Cl00
ölçekli planlarda
kadar GEMPORl'
A.Ş.nin söz kontısu
yerde her türlü
inşaat faaliyetini
durdurması
gerekmektedir."
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aılıll|eZeUlu§al Ze $eın uıllu ha0 0r
İzmir'de yapılacak
olaıı Ulusal Zeytin
ve Zeytinyağı
Sem pozyu m u
bugün başlıyor. ,

Ge.mlik Ticaret
Borsası heyetinin
de katılacağı
sempozyum da
Borsa yönetim
Kurulu Başkanı
Mehmet Dil!ioğlu
" ü lkemizdeki
Zeytin ve
Zeyiinyağ ın a
Genel Bir Bakış"
"Türkiye'de ve Dünyada Zeytin ve Zeytinyaöı Satışları"

konuIu iki ayrı
konu!u panele
konuşmacı olarzık
katı!acak.
Öte yandan.
Borsa üyelerind,en
Adem Minare de
"İz Bırakanlar"
konulu panelde
konuşnıacı olacıık.
Sem pozyu mda,
Dillioglu ve
Minare'ye ülke
zeytinciligıne
yaptıkları katkıdian
dolayı plaket
verilecek.



ım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu'nda bu yıl 181 öğrenci dersbaşı yapacak

Sayfa 3 l < l ı liil ]l}l)(ı ( ııııııııHABER

5 [l|leslek Yüksek 0kul

Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek Yerleşkesi, Asım Kocabıyık Meslek
Yuksek Okulu'nda, Bitkl Üretimi, Dıs Ticaret, Harita Kadastro, Gıda Teknolojisi,

Deniz Liman İşletmesi BöIümlerinde oğrenim Pazartesi günü başlayacak.

Dış Hekııı,ıı Czı:.;ıı ViJiir\,_
oz(, ,!,].. lıü.l1_1 (.! -: ) l'i. ., ,],]ı,.)riı

W,vtr,v\,ı1 ll ,ı,İ i i , ıti|,.l]

E{lerinden opeıım...

Türkiye'de başbı,ık.ıı,ılık vc [);-ırlı iı;ışk;iıı-
lığı, benzetme kotıı ._lı, ol:;.-ı yızacagım
padişah|ık gibidır . ıl stır.;i ,ı,,tık ktıstıgı
kestik.

Başbakanln derli0| clr_.ı(:|ı tı ı:; I i (jg ı |ııı |

olduğu konuşulmatJ.ııı ı ııccicıırıedr-,n kııbul
edi!mesi zorunluclıır Aksıııı. f ıkır ilerı
sürmek, öz eleştıri yapıt].ık tekliflerde
buIunmak yapılın;ıl .ır .,ık ı,{"ı lr-,rdiı,..

.Eğer başbakan rıı.ıh,-ııırııırjı olan kişi iyı
'',lırıİş, demok r ı|ik '|,, , , ii)rılı r!6,yIC,1

ı(ı ııtıl vaslf|arı t.ış,, , , t ) r, iit, Slkıııtı
,..,lm.ız, sinirler ğer;lıııı .,

Hiç ypktan soyloııı. ıi ^.(_)1lt:rlr_, gaflarlı
ülke İnsanı bartıl f ı,.,,,ı ii ıliııı, 5okiılı;,ı.iz
Başba kan Erdo(J.ı|,ı t|ı{iı ıt,k yıık;ırı cl;ı
yazdığımlz Vasıfl,ıı tj,t;ı ı:z.ık l.ı5ıyor.

Sinİrli, yorguıı t.ı,,ıri;ıiı,ı h;ılkı ıızarlı,.i ır
baSlnl, muhalef et ı ı,, , ı t !.ı |r iı ! ) ı

Büyük elçiyi az.ıı|iv,,t lııtt;ı keı,ıd,,İ, o
mevkİye getİre]] :ııI).ı 1ı,ıılı ıçııırİe nııı[ıaicfet
yapan AK partılı rı}ıll..:l vr:kıllr:ı ıırı. kc,rıclı ede
seçilmİş Ağrı ilı AK çıırtı tı.ı,;iraıııı,ıı ct.ı
azar!ıyor ve hatta pıı,-ırtıııııdcıı atıyor

Başbakanın sıııırlcrıııııı tıcıztıldtıclıı. soz-
lerinde ölçüyu kaçırcJıc;ı lrtıyı.ık gaflar yap-
tığını aziz şehitlerıt,ı]ız ve ,ıılelcrı içııı
söylediği sözler g()/ ()ııtıııc sL\rıyor. henı
onu Vuruyor, dahı ci;ı ktıtııstı rı]illeti.;ısker
ailelerini derindeıı y.-ırılıycır .

Kendisini eleştıreı] şLahıt aııııesinı tele-
fonla neden aran]irrlıgını bakırı ııasıl
an|atıyor. "Telefon da ayııı clurumla
(eleştiri) karşılaşırsıııı beıı t.ıunlarımı
dinleyeceğim. ı' '

Buna halk agzıyla tuy dikme denir...
Dinleyeceksin sayın Başbakan dileye-

ceksin..
Hem de daha da agırları olsa dahi

dinleyeceksin...
O aile gencecik evladını bu vatan için

vermiş, hayatları kaymış, adeta o aile de
ölmüş... Her şeyi söylemeye hakları var...
Ayni gün gene! Kurmay Başkanı Orgeneral
Yaşar Büyükanıt'a da soruIuyor. "Ne
söylerlerse söylesinler, kabu!ümdür. Ateş
düştüğü yeri yakar, Ne buyuk acılar çektik-
lerini biliyorum.. Tüm şehit annelerinin
ellerinden, şehit babalarının yanaklarından
öperim."

Büyüklük, asalet, yönetici olmak, her
şeyden önce de vicdanlı insan olmak
budur..

Sayın Başbakan genel Kurmay
başkanımız böyle söylüyor..
. Bilgilerinizesunujur..

Başbakan bu isyan sesini dinlemek
istemdi ama halk duydu..

Halkın kulağı çıkan ve çıkmayan sesleri
iyi duyar...

iGemllk körfez' internette
ılııtıuw, geın l İ kko rfezg azetes İ, coın
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Uludağ Üniversitesi'nden atdığım
öğrenci kimliğimi kaybettim.

H ükümsüzdür.
Feyza rünüOÜ

Geçtigimiz yıl
ıki program ile
ogrenim.e baş|ayan
Uludağ Universitesi
Gemlik Sunğipek
Yerleşkesi'nde,
beş program da
ögrenim Pazartesi
gü n ü başlıyor.
Uludağ Universitesi
Senatosu'nun aldığı
karar!a 2004-2005
öğretim yılında iki
programla hizmete
açılan Gemlik
Sungipek Yerleşke
si'nde 30 kişi!ik
k,, )ı]tenjandan Bltki
' |, ı,tinıı programlna

iJrcı,ıci ile. Dış
. ı[Ct t)rogramı İse

ı(Jrcı'ıcİ İle
, :,, yIlına başladı.
Y.ıtıancı Dil pro-
gra]nı ile öğrenime
Uludag Universite-
si'nde başlayan
Dış Ticaret bölümü
öğrencilerinin de bu
yıl Gemlik Sunğipek
Ye rleşkesi'n de
öğrenime başlaya-
cağını söyleyen
ilgililer, bu yıl da
Bltki uretimi
bölümünün
kontenjanının do!-
madığını bildirdi!er.
Kayıtların
kapandığını
söyleyen ilgiliIer,
yeni açılan Harita
Kadastro, Deniz
Liman İşIetmecitiği
ve Gıda Teknolojisi

ı

programlarına 30'ar
öğrencinin kayclı ıı ı ıı
yapıldıgın|, Bıtkı
Uretimi programına
ise 18 kayıt o!dugu
açıklandı.
AŞİM KOCAB|YİK
VE_ULUDAG
uuiyensiTEsiııo__eN
D ESTE K
Yeni ögretim yılına
18 Eylül Pazartesi
günü başlayacak
o|an Asım Kocabıyık
Mes|ek Yüksek
Okulu ogrenime
hazır hale geIdi.
Tütün deposundan
modern bir oku|a
dönüştürulen Asım
Kocabıyık Gemlik
Meslek yüksek
Okulu, yaklaşık
2 milyon 500
bin YTL. harcanarak
8 ayda egitim ve
öğretim donemine
yetiştirild i.
Asım Kocabıyık
Eğltlm Vakfı
tarafından yaptırılan
yüksek okulun
resm i açı!ış ın ın
30 Eklm 2006 günü
Borusan Holding
kurucusu Asım
Kocabıyık'ın da
katılacağı bir törenle
açılacağı öğrenildi.
Asım Kocabıyık
Eğitim Vakfı,
yüksek okuldaki
laboratuvarların
tüm malzemelerinı
de alarak okula

bağışl,adı.
lki yıl ön9e
U!udağ Universite-
si'ne devredilen
Su nği pek
Fabrikası'nda bir
yandan Uludağ
Universitesi bütçesi
ile eski binaların
yıkımı devam
ederken, tüm arazi
içinde bitkilerin
Yerleşke Rektör

§$i,+.,

Temsilcisi
Prof. Abdurrahim
Korukçu'nun
projelendirdiği
"Damlama sistemi
ile sulama"
yapıldığı bu
konuda Bursa
Valiliği'n in
Yerleşke'ye
destek olduğu
öğ ren ild i.
Yerleşkenin tüm
alt yapısının, eskı
Müdüriyet binası,
elektrik sistemi
yenilendi ve
çevre aydınlatması
Uludağ Universitesi
tarafından yapıldı.
Müdüriyet ve
yüksek okul
binasına doğa!
gazın da
bağlandığı,
çevrenin ağaç-
landırılarak
çimleme çalışmaları-
na başlandığı
gözlenirken,
Gemlik Belediye
si'nin Yerleşke
girişindeki bozuk
yolları yaptıracağı
öğrenildi.
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MHP llçe Başkanı
Mehmet Kayaoğlu,
Belediye Başkanı
Mehmet Turğut'a
sert çıktı.
Basına yazılı
açıklama gönderen
Kayaoğlu, daha önce
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut'u yap-
tıkları basın toplan-
tısıyla bleştirmeleri
üzerine, Belediye
Başkanının kendile
rine cevap verdiğini
belirterek, bu cevabı
değerlendirmek
istediklerini söyledi.
Turgut'un açıkla-
malarına kimsenin
inanmadığını belirten
Kayaoğlu, Mimarlar
Odası,Gemlik
Temsilciliği'ne
yazdıkları yazıya
gelen cevapta,
GEMPORT A.Ş.'nin
kara platformu olarak
adlandırdığı sahada
yapmış olduğu tüm
çalışınaların ruhsat-
slz ve kanunsuz
olduğunun ortaya
çıktığını söyledi.
Kayaoğlüı, "Kıür7uluş
şenliklerinin spon-
soru olan GEMPORT
Gemlik'ö hizmet
etmek istiyorsa,,
öncelikle eğitime

Sayfa {
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kan TurBaa0 ut'a 00lıa [|Odı
Oİıgunu söyledi.
1,5 yıldır Gemlik
sokaklarının doğal-
gaz kazıları nedeniyle
perişan olduğunu,
kadınların dışarıya
çamaşır asamadık-
larını, sokaklarda
oynayan çocukların
ise yuttukları pis
tozlar nedeniyle
hastanelerin çocuk
servislerinde
yatacak yer
kalmadığını
söyleyen Kayaoğlu,
BeIediye'n in
GEMDAŞ'ın yüzde
10 ile ortak olduğunu,
tüm belediyelerin
doğalgaz firmalarıyla
birlikte çalışmalarına
karşın Gemlik'te
bunun örneğinin
görülmediğin i

söyled i.
Kayaoğlu, 1,5 yıl
önce GEMDAŞ ile
birlikte yapılması
gereken parke taşı
döşeme anlaşmasının
yeni yapılmış
olması nedeniyle
Gemliklilerin çile
çektiğini belirterek,
Belediyenin ve
AKP'nin tüm
çalışmalarını
yakından takip
ettiklerini bi|dirdi.

0kul bah elerl
kanı 0r

destek vermeliflr"
dedi.
Belediye Başkanının
kaçak elektrik kul-
|anıyor diye Savcılığa
yaptıkları suç duyu-
rusuna verilen
cevabı da yanıtlayan
Kayaoğlu, "Belediye
Başkanı o programlar
Kaymakamlık tarafın-
dan yapılmıştır diye
rek topu Kaymakam
lığa atmıştır.
Mehmet Turgut'un
açıklamalarının
basında yayınlandığı
8 Eylül günü Belediye
hoparlöründen şen-
liklere katılım ile ilgili
50'ye yakın anons
yapıldı. Hepsinin
sonunda Mehmet
Turgut Gemlik
Belediye Başkanı
duyurusu vardı.

Hiçbirinde Gemlik
Kaymakamlığı'nın
adı geçmedi" dedi.
"Belediye Başkanlı
ğı'nın Ulkü Ocakları
Başkanı Osman
Durdu'nun işyerine
ceza kestim zabıt
tuttum. Bu nedenle
benden intikam
almak için açıklama
yapıyorlar" sözünü
de yanıtlyan Kayaoğ
!u, Durdu kardeşlerin
adına kesilmiş bir
ceza olmadığını,
1. Türk Boyları Halk
Oyunları Şenliklerini
Belediye Başkanının
engelleyici tavırları
üzerine, 22 Temmuz
da yapılan basın açık-
lamasının ardından
24 Temmuz günü
Durdu ,kardeş!erin
işyerine zabıt tutul-

18 Ey!ül günü 2006-
2007 eğitim ve öğre-
tim yılına kapılarını
açacak olan okullar-
da, tüm hazır!ıklar
tamamlandı.
Birinci sınıfa salı
günü başlayan
ilköğretim okulların-
da uyum dönemi
devam ederken,
Belediye Fen
lşleri'ne ait
vidanjör okul

bahçeleri tozlu
ve kirli olan
okulların
yardımına koştu.
Atatürk llköğretim
Oku!u bahçesini
basınçlı suyla
baştan sona
yıkayan Fen
lşleri ekibi, isteyen
diğer okullara da
aynı hizmeti
verebileceklerin i
söyled i.
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Daire, Zeytinllk, Vlll?,' Dükkan, Ars a, Arazi

ı TAPU TAKİP işı-eR1 YAPı,LıR
ACIL §ATlLlK ııe KIRALIKLAR|İ.IIZ l

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|LlK DAIRE

Manastır Di|ek Sitesi'nde SAT|L|K LÜX DAİRE Denizi gören,3+1, 140 m2

lN Bızı ARAYıN|Z

120 m2 3 t 1 sATlLıK LÜX DAıRE

Balıkpazarıında 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müshkil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpuan Eski sahil iJlektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+1. 110 m2 asansörlü .kombili satılık daire

Bağ-Kur Sanayi §itesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriy|e satılık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytınlik

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her TürIü Sigorta lşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,

§§KER §ıGoRTA
--,}ıriiaa öL,Arp

Tel : 5132474 Fax: 514 10 21

Yalova'da Termal Barajı'nın
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova M8.54 m2 arsa
Terma] Baralı'nda 4O7.77 m2 arsa

Termal Gırışınde 433.02 m2
Termal yoltı Gıilerce Villalarının

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de.'12 dönüm arazi

ve Azot kavşagına 4aO m2 uzaklıkta

DERsHANE N KULLANİLMAK
üzene 2-3 KATLı xlRnı_ıx

alNı ARANıvoR
tlüseyin TAŞruRAN

HER TURLU
aa

LASTİK TAMİRİ YAPILİR.
El ve Yeni Lastik Alım Satımı
El'Jant A|ım Satımı

T HIZMETE ACİKTİR

GERçEKoTo tgsTiK
LfzocLo

GSil!: 0,53§ 13ü 13 78

24 sAA

'-, 2.
*-, 2.

Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk No:3

DemirciApt. Gemlik / BURSA

Güvenli Köyü Gamii
yararına düzenlenen
yağlı güreşler için
dün ilçe sokakların-
da davullu zurnalı
gösteri yapıldı. 17
Eylül pazar günü Gü
venli Köyü'nde yapı
lacak olan güreş kar
şılaşmalarına Gem
liklileri davet için
ilginç bir çağrı yön-
temi uygulandı. Gü
reşlere ktılacak olan
davul ve zurna takı
mı caddelerde geze
rek, halkı davet etti
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ı
rol İş Bursa Şube Başkanı Nuri Han Gemllk Gübre yönetiçi|erine cevap verdi.
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Gemlik Gübre
Fabrikası yöneti
mince yapılan
açıklamalar üzerine
görüşlerini bildiren
Petro1-1ş Sendikası
Bursa Şube Başkanı
Nuri Han, "Ali Rıza
Yıldırım'ın yaptığı

! açıklamada çalışan
işçilerle, sendika
hakkındaki düşün
celeri gerçekleri yan-
sıtmıyor, yeni dönem
de hiçbir işçinin
işten çıkarılmaya-
cağı, üretim ve
istihdamın
artırılacağı beyan
edilmişti sözlerini
tutmadılar" dedi.
Gazetemize yazılı bir
açıklama gönderen
Petro!-|ş Bursa Şube
Faşkanı Han, Petrol
!ş'ln GemIik Gübre
lşyerinde sendika
sızlaştırma politikası-
na karşı üye işçilerin
haklarını korumak
için yasal ve
demokratik müca
dele verdiğini
belirterek, "Sayın Ali
Rıza Yıldırım'ın yap-
tığı açıklamada yer
verilen bu mücade-

Y

leyi suçlamaya varan
ifadeleri ve çalışan
işçilerle sendika
hakkındaki düşünce
leri gerçeklerle bağ-
daşmıyor" dedi.
Genılik Gübre'nin Yıl-
yak'a devredilmesin-
den sonra işverenIe
sürekli diyalog içinde
olduklarını söyleyen
Nuri Han, "Söz
konusu tarihten
sonra işverenin
sendika ile sonrasın-
da ise işçilerle yap-
tığı toplantılarda,
f a b ri k a fa a l iyetl e ri ne
özel bir şirket olarak
devam ederken, bu
yeni dönemde hiçbir
işçinin işten çıkarıl-
mayacağı, üretim .ve
istihdamın artacağı
beyan edilmiştir.
Sendikamız da iş
verenin beyanlarına
destek olmak üzere
işletmenin büyümesi
verimli ve kaliteli üre-
tim yapması için
işçilerimiz sorunsuz
bir şekilde çalışmış,
kendilerine verilen
görevleri fazlasıyla
yerine getirmiştir."
dedi.

Sendikanın işçilerin
değil, fabrikanın da
sorunların üzerine
ça!ıştığını, amonyak
fabrikasının doğal
gazla çalışması
nedeniyle doğal gaz
fiyatlarındaki artışlar
üzerine bir rapor
hazırlayarak
hükümet ve tüm
m i!!etvekillerine
gönderildağl ancak,
amonyak tesisinin
kapatılması ile ilgili
olarak sendika ile
hiçbir diyaloğa
girilmediği bildirilen
açıklamada şu
99rüşlere yer verildi:
"lşçilere ve sendika
mza işe bu süreçte
çeşitli vesilelerle
işyerinde sendikalı
işçilerle çalışmak
istenmediği belir-
tilmiştir. lşçilerin
sendikadan istifa
etmesi için işyerinde-
ki yöneticilerin
vasıtasıyla çeşitli
girişimlerde
bulunulmuştur.
Bu girişimler
sonucu 12 işçi
arkadaşımız işini
kaybetmemek için

sendikadan
istifa etmek
zorunda kalmıştır.
sendikadan
istifa etmeyen 28
işçinin iş akdi
feshedilmiştir."
Sendika
açıklamasında
işverenin işten
işçi çıkarma
hakkındaki 4857
sayılı yasaya
uymadığı bel irtilerek,
açıklamaya şöyle
devam edildi:
"Tüm bu olumsuz
gelişmelere
karşın işyerinde
yaratılmış olan
gergin çalışma
atmosferinin ortadan
ka l dı rı l a ra k, ka rşı l ıkl ı
iyi niyet ve çabayla
üretimin devam
etmesi sendikamıiln
temel amacıdır.
Bu iş yerinin
yaşatılması için
sorunların karşılıklı
tartışılmas, ye
çözümler üretilmbsi
her iki tarafın
birlikte aynı
masada çaba
göstermesiyle
mümkündür."

ı

ız sözünü tutmadıla/'karına aca

ı
D

Kadri GÜuen
kadri_guler@ hotmai!.com

Yerleşke'ye'Sunğipek' adı..
Borusan Ho!ding kurucusu Sayın Asım

Kocabıyık Gemlik'e büyük bir eser kazandırdı.
Bunun için ne yazsak, ne söylesek azdır.
Asım Bey kÖca bir binayı tamamladı, içindeki

|aboratuvarları donattı, ek binaları da yapacak..
U!udağ Üniversitesi'nin Gemlik Yerleşkesi'nde

açacağı önemli okullar daha var.
Örneğin Hukuk Fakültesi..
Örneğin Yüksek Denizcilik Oku!u..
Sağlık için bir dispanser..
Yerleşke arazisinde Universite'nin olanaklarıy-

la büyük bir yıkım seferberliği var.
Ku|lanım ömrü tamamlanmış olan eski binalar

yıkılıyor.
yerlerine Hukuk Fakültesi ve Denizcilik yüksek

Okulu yapılacak
Ama ne zaman?
Hükümet, bugüne kadar Gemlik Yeİleşkesi için

bir kuruş ödenek göndermedi.
Asım Bey ve Rektörlüğün çabalarıy|a oku! ve

tüm yerleşke gelecek yıllarda tanınmayacak bir
duruma gelecek.

Bunda Yerleşke Rektör Temsilcisi Prof.
Abdurrahim Korukçu'nun payını unutmamak
gerekir. İşin mimarı o.

Herkesin unuttuğu "Sunğipek" adının
Yerteşke'ye kazandırılması önemsenmeyecek bir
olay değil.

Atatürk eliyle hizmete açılan Gemlik'in sosyal,
kültürel ve ekonomik yapısının temel taşı olan ta
rihi Sunğipek artık yok, ama adı bir bilim kurumu-
nun başında yaşatılacak.

Teşekkürler Korukçu Hocam.
Teşekkürler Yurtkuran Hocam.
Gemlikliler olarak Yerleşke'ye desteğimiz

olmuyor. Söz verenler şimdi nerede?

Ya

ABONE OLMAK İÇİNıİSTENEN BELGE

DoĞRL GRz
Demirsubaşı ltllh, Dn Ziya l(aya Bulvarı İ-lo:3 OEIvlLİl( / BUR$A

TEL: 0.224 513 29 29
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Emlakta ııer atlamasılka
Y

Gayrimenku! sektö
ründe satışlarla be
raber, vergi kayıp ve
kaçağı da patladı.
Sadece Ankara'da,
müteahhitlerin 2 bin
880 inşaatta, daha
yapım aşamasında 40
milyon 18 bin YTL'lik
geliri dev!etten
kaçırdığı saptandı.
Alınan bilgiye göre,
son 2 yılda satışları
katlanan gayrimenkü|
sektörü için Türkiye
çapında kapsamlı bir
vergi denetimi
başlatıldı.
Başta lstanbul ve
Ankara oImak üzere,
özellikle büyük
kentlerde emlak
sektöründe hayata
geçirilen projeler ile
satışlar, denetim ele-
manları tarafından
büyüteç altına aIındı.
|NŞAATLAR TEK
TEK DOLAŞ|LİYOR
Ankara'da, bu dene-
timlerin ilk sonuçları
a!ınmaya başlandı.
Ankara Vergi Dairesi
Başkan Vekili Murat
Şenal'ın verdiği bil-
gilere göre, başkentte
merkez ilçeler
nezdinde yürütülen
bu çalışmalarda, iki
aşamalı bir denetim
planı uygulamaya

konutdu. İnşaat
maIiyetlerinin ve
girdilerin doğru
olarak tespiti birinci
aşamayı oIuşturur
ken, satışta gerçek
rakaı4ların beyanının
sağlanması da, dene-
tim stratejisinin 2.
aşaması olarak belir-
lendi. Bu çerçevede,
birinci aşama deneti-
mi için, önce belediye
lerden 2002-2005 yıl-
larına ait ruhsat bilgi-
leri istendi. Bu bil-
giler doğrultusunda
yıllar itibarıyle yapı
!an inşaatlar tespit
edildi. Denetim ele-
manları, sözkonusu
inşaatlara giderek,
fiili durumu tespi
tinde bulundu. Daha
sonra da, inşaattaki
fiili durum ile inşaata

a

ilişkin harcama ve
gider be!ge!eri
karşılaştırıldı.
Bu işlem sırasında,
çapraz kontrollerin de
yardımıyla, müteah-
hitlerin inşaat girdi-
lerinde belge düze-
nine uyup uymadık-
Iarının kontrolü
yapı!dı.
çARPıcı
SONUÇLARA
ULAşıLDı
Bu şekilde şu ana
kadar, bin 176'sı
Çankaya'da olmak
üzere 2 bin 432 müte
ahhit incelemeye
alındı. Müteahhitlerin
belge düzeni yönün-
den denetlenen inşa
at sayısı ise yine bin
217'si Çankaya'da
olmak üzere 2 bin 880
olarak tespit edildi.

Belge bazında inşaat
denetimleri sırasında,
bugüne kadar 11 bin
821 adet usulsüz fiil
tespit edildi. Bunların
9 bin 965'i için dene-
tim tutanağı, bin
856'sı için de vergi
ince!eme raporu
düzenlendi. lncele
mesi tamamlanan
müteahhit!erin,
2004-2006 döne-
minde, gerçek-
leştirdikleri inşaat-
ların sadece yapım
aşamasında, vergiye
tabi olması gereken
40 milyon 18 bin
150 YTL'lik gelirin
devletten kaçırıldığı
ortaya çıkarıldı.
Bu gelirin inşaat
malzemelerinin
temini sırasında
belge a!ınmaması,
müteahhitlerin
gerekli be!geleri
düzenlememesi
gibi yollarla gizlen
diği an!aşıldı.
Ankara Vergi Dairesi
denetim e|emanları,
incelemesi biten
m üteahhitlere
4 milyon 678 bin
587 YTL vergi farkı
çıkarırken, 2 milyon
84 bin 447 YTL de
özel usulsüzlük
cezası kesti.

ıı
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Meclis açıldığında
gündeme gelecek
olan yeni kanun
tasarısına göre
resmi okullarda
görevli öğretmenler,
öze! okullarda ders ,

verebilecek
özel okullarda
öğrenim gören
öğrencilere, her
ders yılı için öğrenci
başına be!irlenen
ücretlerin yarısını
geçmemek üzere en
tazla 1000 YTL
tutarında devlet
yardımı yapılmasını
da öngören ÖzeI
Oğretim Kurumları
Kanunu tasarısı,
Meclis açı!dığında
gündeme gelecek.
Tasarıya göre,
ihtiyaç halinde
resmi okulIarda
görevli öğretmenler,
haftada 30 saati
geçmemek üzere
öze| okullarda ders
verebilecekler.
Bu öğretmenler,
asıl görevlerini
aksatmamak ve
aylık karşılığı okut-
makla yüküm!ü
bulunduğu haftalık
ders saati sayısını
doldurmaları kaydı

ı,etıileııeıek l 'lmkaııı
ve çalıştıkları
kurumların izniyle
sadece okul!arda
görev alabilecekler
ve aylık karşılığı
okutmakla yüküm!ü
bu!unduğu haftalık
derş saatinin yarısı
kadar ücretli ders
verilebi!ecekler.
Özel öğretim
kurumlarında,
uzman öğretici,
usta öğretici ve
öğretmenlik yapma
nitelik ve şartlarını
taşıyan diğer
devlet memurlarına,
ilgili birimlerin
izniyle haftada
10 saati geçmemek
üzere ücretli
ders görevi
veriIebilecek.
Türkçe dışındaki
diIlerde öğretim
yapan Ve
yabancıların açtık-
ları okulların müdür
başyardımcı!arı
Türkiye Cumhuriyeti
uyruklu olacak.
Bu okullarda,
öğretim dilini bilen,
Türkçe veya
Türkçe kültür
dersleri öğretmeni
bulunması
zorunlu olacak.
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ıı ı ı_ _1 GUNDE İMSAİ(İYE BASİLİR
Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri

Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & ClIt & Kitap & Dergl & Katalog basımı

l(örfe- CDfset
MATBAACİLİK - YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK

İstiklal Cad, Bora §ok, Akbank Aralığı No : 3/B GEtvlLİK Tel : (0,224) 513 96 S3 Fax : (0,224) 513 35 95
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Balık bollu u

toplam 45.299 ton su
ürünü geldiğini
vurgulayan Hüner
Öztürk bu yıl bu
rakamın aşılmasını
hedeflediklerini
ifade etti.
Sezonun llk 13
günlük di!iminde
özellikle hamsi
bol!uğu ya.şandığını
söyleyen Oztürk
2005 yılı Eylül ayı
boyunca 765 ton olan
hamsi miktarının bu
sezonun llk 13 gün-
lük bölümünde 2.201

üldürü 0r
Y

üzl Ba ıbo kö
ı

ı eklerre
Balık avı sezonunun
açılmasıyla birlikte
"Vira Bismillah"
diyerek denizlere
açılan balıkçıların
yüzü bu yıl da
gülüyor.
Balık bolluğu ve
kışın fiyatların
düşme beklentisi
fakirlerin de
umudu oluyor.
lstanbul Büyükşehir
Belediyesi Su Ürün-
leri Hali'nden yapılan
açıklamaya göre, av
sezonunun açıldığı
Su Urünleri Hali'ne
ge|en ürün miktarı
geçen yıla göre
yüzde 50 oranında
9rtış gösterdi.
lstanbul Büyükşehir
Belediyesl Su
Urünleri Hali Müdürü
Hüner Öztürk
yaptığı açıklamada
2005 yılı Eylül
ayının ilk yarısında
Su UrünIeri HaIi'ne
toplam 1.1290 ton
su ürünü geldiğini,
bu rakamın 2006
yılı 1-13 Eylül
tarihleri arasında
3.051 tona ulaştığını
beIirtti. 2005 yılı
balık sezonunda
Su Ürünleri Ha|i'ne

Bursa'da 0cu
Y

u

arkadaşlarıyla
oyun oynarken
3 köpeğin
saldırısına
uğradı.
Köpeklerden
birisi küçük
çocuğu bacağından
ısırırken, diğer
çocuklar kaçtı.
Asayiş ekipleri
küçük çocuğu
Bursa Devlet
Hastanesi'ne
getirdi.
Belediye
ekiplerinin gelmesi
beklenirken, 3
başıboş köpek
kaçarak izlerini
kaybettirdi.
Olayla ilgili
soruşturma
başlatıldı.

hastanellk ettl

tona. yükseldiğini
ifade etti. lstavrit mik-
tarlarında ise geçen
yıla göre tazla
değişiklik olmadığını
belirten Hüner
Öztürk geçen
Eylül ayı boyunca
401.650 kilo olan
istavrit miktarının
bu yılın 1-13 Eylül
tarihleri arasında
285.210 kiIogram
olarak gerçekleştiğin i

sözlerine ekledi.
"Kısın Balık
ucuzlavacak"

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Su
Ürünleri Hali Müdürü
Hüner Öztürk
şu anda İstanbul'daki
semt pazarlarında
hamsi ve istavritin
ortalama
4.50-5.00 YTL
aralığında satıldığını
betirttiği açıklaması n-
da tutulan balık
miktarının artmasıyla
ıstanbu! halkının
daha ucuz balık
yiyebi!eceğin i

sözterine ekledi.

karacabev'de
orman an ını
Bursa'nın Karacabey
ilç'esinde dün öğle
saatlerinde büyük bir
yangın çıktı. Havadan
4 helikopterin yanı
sıra çok sayıda ara
zör ve dozerle müda-
hele edilen yangın
yaklaşık 20 hektarlık
alanda etkiIi oluyor.
Görevliler yangının
kontrol altına alınma
sı için büyük çaba
gösterirken rüzgar
nedeniyle çaIışmala
rın zaman zaman
güçlüklü yürütüldüğü
belirtiliyor.
Bursa Bölge Orman
Müdürlüğü'nden
Karacabey'in Keşnigir
bö!gesi ormanIık ala
nında henüz belir|en-
emeyen bir sebeple
yangın çıktı. Rüzgarın
etkisiyle büyüyen yan
gın kısa sürede. ,

çevreyi sardı. Ha|en
yaklaşık 20 hektarlık
alanda etkili olan
yangına Bursa Bölge
Orman Müdür lüğü
ekipleri havadan ve
karadan müdahale
ediyor. 4 helikopterle
birlikte 9 arazör ve 3
dozerle müdahale edi
len yangının büyük
ölçüde kontro! alıtna
a!ındığı, ancak rüz.
garın etkisiyle tehdit
arz ettiği kaydediliyor.

Bursa'da bir
ilköğretim
okulu öğrencisi,
3 sokak köpeğinin
saldırısına uğradı.
Bir köpeğin
bacağından ısırdığı
12 yaşındaki çocuk,
polis ekipleri
tarafından hastaneye
kaldırıtdı.
Alınan bİtgiye
göre, oIay dün
öğle saatlerinde
merkez Osmangazi
llçesi Mo!lafenaİi
Mahallesi Derman
Çıkmazı'nda
meydana geldi.
Doğanbey llrogretim
Okulu 7. sınıf
öğrencisi 12
yaşındakl All
Öz, sokakta
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Tüm Eczacı İşverenler
Sendikası (TElS) Genel
Başkanı Ecz. Nurten
Saydan, eczacıların
devletten alacaklarını
tahsil edemedikleri
için borç batağına
düştüğünü belirterek,
"Eczacılar banka kre-
disiyle vergisini öde
meye çalışmakta, llaç
dağıtım kuruIuşlarına
borçlarını ödeyeme
dikleri için sipariş
ekranları karartı lmak-
tadır" dedi.
Saydan, TEİS Genel
Merkezi'nde düzen-
lediği basın toplan-
tısında eczacıların
sorunIarını dile getirdi.
Geçmiş yıllarda oldu
ğu gibi eczacıların
yine fatura
ödemelerinde gecik-
melerin başladığını
ifade eden Saydan,
"Bu gecikmeler Yeşil
kart, konsolide bütçe,
SSK ve Emekli Sandığı
ödemelerinde mevcut-
tur. Konsolide bütçeye
tabi kurumların
ödenekleri bittiği ve
ödenek talep etmedik-
leri için eczacıların
a!acakları saymanlık-
larda 323 numaralı
hesaplarda beklemek-
tedir. Tüm kurumların
taşra teşkilatının bu
ko'nuda uyarılması
gerekmektedir. Zira
artık defterdar!ık|ar ve

saymanlıklar yeni bil-
gisayar programına
göre ödenek üstü
ödeme yapamamak-
tadırlar. Emekli
Sandığı da 1 Eylülden
itibaren yapması
gereken ödeme!erini
yapmamıştır" dedi.
Bugün kendi öz ser-
mayeleriy!e eczaneleri-
ni çalıştırıp, devletin
ilaç parasını finanse
etmeye, fatura bedel-
lerini almadan KDV,
peşin vergi, gelir
vergisini yatırmaya
ça!ışan eczacılar için
artık bıçağın kemiğe
dayandığını anlatan
Saydan, eczacıların
banka kredisiy!e
vergisini ödemeye,,
çalıştığını, ilaç
dağıtım kuruluşlarına
borçlarını ödeyemedik
leri için sipariş ekran-
larının karartıldığını
söyledi. Eczacıların
devletten aIacaklarını
tahsil edemedikleri

I

için borç batağına
düştüğünü ifade eden
Saydan, şunları kay-
detti: "Ama,Maliye
Bakanlığı'nın yaptığı
açıklamaya baktığımız-
da hem bütçe tazla
vermiş, hem de doku
zuncu ayda olmamıza
rağmen ödeneklerin
ancak yarısı harcan-
mış. Buna rağmen
halen eczacıların ilaç
faturaları ödenmemiş
tir. Emekli Sandığı
yetkililerinin açık!a-
maları ile Maliye
Bakanlığı'nın açık!a-
maları bize çok.çelişk-
ili gelmektedir. Odeme
gecikmelerindeki asıl
şorunun, bir!eştirilen

S kurumdaki
yöneticilerin halen
yeni görev yerlerinin
belli oImamasından
kaynaklan dığını
düşünmekteyiz.
Umuyoı:uz ki en kısa
zamanda bu yetki!iler
yeni kurumdaki y'erleri

ı
Y

ne atanırlar ve gerçek
görevleri ni hatırlarlar.
Biz eczacılarda bu
mağd u riyetim izden
kurtuIur ve vatan-
daşlarımı za daha
rahat sağlık hizmeti
vermeye devam ede-
biliriz. Ayrıca SSK ile
yeni imzaladığımız ek
taahhütname göre 45
günde ödemelerimizi -

yapması gerekmekte-
dir. Buna rağmen,
daha ilk ödemede bile
aksama olacağı
duyumlarını almak-
tayız. Bu da bizleri
end i şelend i rmektedir.
lki yıldır i!aç fiyat
indirimlerinden doğan
farkların öden-
memesinden do!ayı
eczacıların ekonomik
kayb.ı devam etmekte-
dir. Orneğin birkaç
gün önce bir firma
prostat ilacının
fiyatını 48 YTL'den
33 YTE'ye indirdi.
Anlaşılan o ki bu
ilacı 33 YTL'ye
satınca da yeterince
kazacak. Ancak
eczaneleri n raflarında
bu ilaçtan 1 tane oldu
ğunu varsaysak her
eğzane için 15 YTL
kayıp söz konusu.
23 bin eczane için
bu rakam 345 bin
YTL tutar. Bu
rakam eczacıların
cebinden çıkmıştır."

o 'Sayfa 8

Eczaneler bor bata ında
heın

3 bln ebe ue

lre atanacak

s}ı,
{, .§,

Sağ!ık Bakanlığı, bu
yıl 3 bin, gelecek yıl
ise 2 bin 473 olmak
üzere toplam 5 bin
473 vekil ebe ve
hemşlre atayacak.
Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı Necdet Ünü-
var imzasıyla il sağlık
müdürlüklerine gön-
derilen gene!gede,
vekil ebe/hemşire
istihdamının ebe ve
hemşire açığı bulunan
köy sağlık evi, köy
sağlık ocağı ve belde
sağIık ocaklarında
yapılması istendi.
Genelgeye göre, per-
sonel açığı buIunan
sağlık ocaklarında
önce!ikle ebe istih-
damına gidilecek.

Bunun için yeterli
sayıda müracaat
bulunmaması halinde
de hemşire istihdam
edilecek.
Vekil ebe/hemşire
planlaması, il sağlık
müdürlük!erince
birim bazında plan-
|anacak. Planlama,
Ev Halkı Tespit
Formu (ETF) nüfusuna
göre en fazla persoİıe!
ihtiyacı buIunan
yer|ere yapılacak.
Atamaya ilişkin
müracaatlar, il
merkezine bağ!ı köy
ve beldelerde il sağlık
müdürlüklerine,
ilçelerde ise
kaymakamlıkIara
yapılacak.
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Tel & Fax: (a.224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Gad. No:4
Te!: (0 .224!_ 513 49 93

e-mall : c_demirli@yahoo.Gom
www. u l u kaya.tİ caret-İtd.com

ııı ünİ
)

)

)

)

)

)

U

DOOAtGAz
ı

l(0],IBl

ı$Tıiltonirınl
ı

],IERI(EZI l§lT]ıIA

RADYATön
ıı

§PLıT KLıilALAR

) DOGALGAZ §OBA§ı
ı

) TE§I§AT ue PROJE

ffi
L İ(u

oü*ıtıı ııııırıfi
Telı5l3 88 15

s



l5 Eı lül 2006 ('uıııa

Devlet Bakanı ve
Başmüzakereci Ali
Babacan, piyasalarda
ikinci bir dalgalanma
olasılığına ilişkin
olarak, "artık Türkiye
ekonomisi için korku-
lacak bir şey yoktur"
dedi.
Babacan, ulus-
lararası piyasalarda
dalgalanmaların her
zaman yaşanabile-
ceğini belirterek,
"Onceden bir dalga
geliyor diye takvimi-
ni, sayısını açıklama
nın çok doğru oldu
ğuna inanmıyorum.
Herkes buna inanırsa
bugün piyasalardaki
göstergeleri şimdi

I .,,*, ı,x s|yAsl CaZereI

ııEkononıl 
l ln korkulacak blr

olduğu gibi görmez
siniz. Risk her zaman
olabiIir, Türkiye eko
nomisi, iç ve dış dal-
galara karşı artık
daha korunaklıdır"
diye konuştu.
"Dalga gelecek diye
kesin konuşan bir
kere çok büyük bir
hata yapar" diyen
Babacan, "UIuslara
rası kuruluşların bu
turden açıklamalarını
şöyle okumak gere
kiyor; gelişmiş ya da
gelişmekte olan bir
üIke. ileride olabiIe-
cek dalgalanmalara
karşı şimdiden ted-
birini almalı ki, olur
da böyle bir dalga

ge!irse kimse şaşır-
masın. Bunları hep
uyarı niteliğinde oku-
mak lazım" dedi.
Türkiye'nin bir yapı
sal reform sürecinin
bulundugunu vurgu-
layan Babacan, bu
sürecin, takvimine uy
gun bir şekilde
yürütülmesi. bir
gecikmeye sebep
verilmemesi gerek-
tiğini, önceden ne
açıklandıysa yerine
getirilmesi .9erektiği-
ni bildirdi. ozellikle
serbest kur rejiminin
şokları emen oto
matik bir dengeleme
vazifesi gördüğünü
belirten Babacan,
"bazen duyuyoruz,
sabit kura geçsek de
önümüzü görsek şek-
linde, bu kesinlikle
olmayacak artık"
dedi.
Babacan enflasyon
konusunda ise dal-
galanmalar sonucun-
da, bir ara yıl sonu
enflasyonunda çift
haneli ihtimaIin
belirdiğini kayde
derek, "yeni den-
gelere göre bu
senenin enrı'asyonu
tek hane!i çıkacaktır.
Bizim tüm modelle
rimiz, analizlerimiz
bunu gösteriyor"

e 0k"
diye konuştu.
Beklentilerinin,
piyasa modellerine
göre, enflasyonda
daha düşük,
büyümede ise daha
yüksek o!duğunun
altını çizen Babacan,
"piyasa, hem
büyümede hem
enflasyonda bizim
modellerimize göre
daha kötümser,
ancak zamanla
bizim seviyemize
yaklaşır" dedi.
Babacan, cari açığın
geçen seneki
düzeyiyle mukayese
edilebilir olduğunu,
son dalgaIanmalarda
enflasyonun hedef
lerin bir miktar üze
rine çıktığını, ancak
gelecek yı! için
öngörülen hedeflerde
bir değişlkllk bulun-
madığını söyledi.
"Merkez Bankasının
bağımsızlığının sık
sık yinelenmesinin
nedeni ve lstanbul'a
taşınıp taşınmaya-
cağının" sorulması
üzerine Babacan,
Merkez Bankasının
tarihinin hiç bir
cionem incie oimaciığı
kadar, kendi
hükümetleri döne-
minde bağımsız
olduğunu söyledi.
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Uludağ Universitesi'nden aldığım
öğrenci kimlik kartımı kaybettim.

H ükümsüzdür.
SALİH MELDEK
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Gemlikli Mehmetçik'ten Mektup

Değerli okuyuculaı ü!kemizin siyasi ve
güven!ik olarak istikrarsızlık yaşadığı şu son
günlerde, Gemlik'te yaşayan annenin yayın-
lamam için bana verdiği çok anlamlı bir mek-
tup beni derinden etkiledi. |nanıyorum ki, bu
mektup size de aynı duygulan yaşatacaktır.

Güzel Anam,
Hayatım avuçlarımdan kayıp giderken,

e!lerim titreyerek yazdığım bu mektubu sen
okurken, belki de deli fişek oğlun şehit mer-
tebesine ulaşmış olacak.

Sana yaklaşık Zaydır yazam.yorum.
Güneydoğunun coşkun sellerinde, sarp
dağlarında vakit bulmak inan çok güç. Son
zamanlarda kalbimde bir sızı var ve
rüyalarım çok karanlık anam. Dün gece
çadırda yarı uykuIu yan uykusuz yatarken,
seni ve babamı gördüm. Babamı evden
çıkarken uğurlayışını, babamın dönüp bize:
"Merak etmeyin bu akşam size yemek getire-
ceğim" der gibi bakan gözlerini, akşam
olduğunda inşatta ça!ışmış yorgun vücud-
unu ama bir o kadar şerefli duruşuyla bize
sarı!ışını gördüm. Biliyor musun anam?
Buralarda şartlar çok zor. Heı: dakika bir pat-
lama sesi, kurşunlar v,z.r vızır. Hangi yolda
mayın var, kurşun şimdi hangi yönden gele-
cek diye hep tedirginlik içerisindeyız. Hani
anam sana buraya geldiğimden beri anlat-
tığım Garlp Memo vardı ya. Geçen gün bir
ayağı sinsi bir mayınİa koptu.

O bağırtısı hili kulaklarımda. O an
dünyam yıkıldı sanki. Dağlar taşlar üstüme
gelmeye başladı. Ama onu kucağımda
taşırken yemin ettim anam. Ben bu silah
altında oluncaya dek onlara göz açtırmaya-
cağım diye. Buralar çok ıssız. BöyIe gece
lerde senin mis gibi kokunu özlüyorum.
Buradaki tüm arkadaşlarla gönü! birllği ettik
biz anam. Bizi hiç merak etrne.
komutanlarımız bizim birer anamız babamız
oluyorlar. Türk Silahlı Kuwetleri'nin büyük-
lüğünü asker olunca insan çok daha iyi
anlıyormuş. Yüce Atlah'ın korumasındayız.
Bazen postallar ayaklanmıza diken gibi
batıyor, ama biz yine de yılmıyor, o sarp
dağların kıyısını köşesini dldlk didik edi
yoruz. Tek derdimiz bir iki düşman daha
yakalayabilmek ve toprak|arımızı koruya-
bi!mek. Ulkenin bölünmez bütünlüğünü
sağlamak bizim onurumuz ve görevimizdir.
Babam ve sen bizi böyle yetiştirdiniz. Son
günlerde bizim buralarda bir laf dolaşıyor.
Başbakan: "Askerlik yan gelip yatma işi
değildir" demiş. Oysa bilse bizim buralarda
yan gelip değil, çakı gibi mücadele
verdlğimizi. Ama nereden bilecek onlar?
Onların çocukları ya yalı önünde yan gelip
yatarak en kıyak şekiIde zamanlarını geçirir-
|er. Bizim gibi garip çocuklara ise bu değerli
görevi verir!er. Bir daha asker olsam, yine
aynı görevi isterdim. Çünkü Türk Evladı her
zaman vatan borcunun namus borcu
olduğunu bilir. Neyse anam daha iazla uzat-
mayayım !afı. Yaşamın kısacık bir andan
ibaret olduğunu benimsediğim bu günlerde
dualarını benden ve tüm silah arkadaşlarım-
dan ekslk etme, benim nur yüzlü anam. Eğer
bana bir şey olursa sakın üzülme. Başını dik
tut, gururun d:na tazla olsun. Hakkınızı helil
edin anam. Vatan sana canım feda... Vatan
sana canım feda...

M. Kema! Atatürk'ün kurduğu bu ülke
sizin Eibi Türk Anaları ve bizler gibi Türk
Evlatları olduğu sürece sonsuza dek yaşaya-
caktırl.. Teşekkürler Huriye Ana.

Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-maiI : yeldabykz@yahoo.com
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Sağlık Bakanlığı'nca
okulların açılmasına
kısa bir süre kala
dersliklerin yanı sıra
tuvalet, avlu, bahçe,
kantin ve yemekhane
gibi yerlerin hijyenik
ve öğrencilerin
gelişim çağına
uygun özel!ikte
olmasına özel önem
verilmesi gerektiği
bildirildi.
Sağlık
Ba ka n lığı'ndan
yapılan açıklamada,
başlatılan "Sağlıklı
Eğitim Atağı" proje-
siyle okul sağlığı
hizmetlerinin en
üst düzeyde
suhulmasının hedef
lendiği belirtildi.
Bu çerçevede, tüm
öğretmen ve öğrenci-
lerin okul yaşamlarını
sağlıklı olarak
sürdürebilmelerinin
öncelikli hedefler
arasında yer a|ması
gerektiği bildirildi.
AAıklamada, okul
sağ|ığı hizmetlerinin
sunumunda öğretim
personeli, öğrenci ve
aile|erle işbir!iği
yapılarak, ekip
halinde çalışılması

ere h e]ıu arısı
Y

ıı

ıı

renc
Barış Güler'in
kaleminden 7 YAş

gerektiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı açık-
lamasında. okulların
yanı sıra öğrenci|erin
devam ettiği diğer
eğitim birimlerinde
sağlıklı ve yeterli
içme ve kullanma
suyunun bulunması,
bunların kalitesinin
sürekli izlenmesi,
izleme sonuçlarına
göre gerekli tedbir-
lerin alınması, su
depolarının periyodik
temiz!ik ve dezenfek-
siyonunun sağlan-
masının gereğine
dikkat çeki!di.
Açıklamada,
"Okulların açılmasına
az bir süre kala ders-
likler|e salon, oda,
tuvalet, avlu, bahçe,

kantin ve
yemekhanelerin
öğrencilerin ge|işim
çağ|na uygun nitelik-
te ve gerekli asgari
teknik ve hijyenik
şartlara sahip
olmasına öze| önem
verilmelidir" denildi.
Okul ve diğer eğitim
merkezlerinin
çevresindeki, öğren-
cilere hitap eden işy-
erlerinin gerekli
teknik ve hijyenik
şartlara sahip bulun-
malarının önemi vur-
gulanan açıklamada,
bu gibi yer|erde
satılan ürünlerle
sunulan hizmetlerin
sağlık açısırıdaıı
uygun olması (|oıı 1-
tıgı ıfacic,or!,I j

lıı,
ıı

0kul dönemlnde l0B hastalıklarına dikkat

Zeka o unları yarı ası
17E de ba oru

Turkıy,, 7eke V.t hr,
t-ırafındaıı i_ıu yıl
11'ıı ısi düzenlenen
Zeka Oyunları
Y.ir ışması,
17 Eylül Pazar günü
tıaşlayacak.
"Oyun 2006" adlı.
yarışma, Malli Eğitim
Bakanlığı, ODTU,
TOBB ve TUBITAK
tarafından da
destekleniyor.
Uç aşamadan oluşan
yarışmaya yaş,
öğrenim gibi sınırla-
malar olmadan
zekasına güvenen
herkes katılabiliyor.
İlk elemeyi başarıyla
geçen yarışmacı|arı
önce yarı final sınavı,
daha sonra da final
sınavı bekliyor.
Ev hanımlarından
akademisyen!ere,
emeklilerden üniver-
site öğrencilerine
kadar herkese açık
olan yarışmanın ilk
aşamasında yarış-
macılar, Türkiye

Zeka Vakfı Başkanı
Emrehan Halıcı
tarafından hazır!anan
10 soruyu
cevaplayacak.
vakfın web sitesinde,
gazete ve dergilerde
17 Eylü!'den itibaren
yayınlanacak soru-
lara, il milli eğitim
m üdürlükleri,
rüslrex ve üniver-
sitelerden de
ulaşılabilecek.

Cevaplar, en geç 27
Ekim 2006 Cuma
gününe kadar
postayla, faksla, web
sitesi üzerinden veya
elden vakfa tes!im
edilecek.
Yarışmanın yarı finali
26 Kasım'da çeşitli
illerde, final sınavı ve
ödül töreni ise 24
Aralık 2006 günü
Ankara'da
yapıIacak.

Özellikle kreş,
anaokulu ve lll<clgre-
tim çağı çocukların-
da en sık görülen
hastalıklar, kulak-
burun-boğaz yol-
larıyta bağlantı!ı. Üst
solunum yolları
enfeksiyonlarının
kolayca bulaşması
ve sık sık tekrarla-
maları okul döne-
minde başlayan ve
bazen erişkin hayatta
da yıllarca sürebile-
cek KBB hastalıkları-
ria yol açabiliyor.
Çocuklarda, KBB
hastalıklarıyla ilgil i

dikkat edilmesi
gereken hususları
Nişantaşı KBB Gru
bu'ndan Doç. Dr. Er
hun Şerbetçi anlattı.
okul dönemindeki
çocuklarda _eil§ok
görülen rahatsızlıklar
hanqileridir?
Ailelerin eğitim
döneminde her yıl
yaşadıkları sıkıntılı,
hatta çoğu zaman

bezdirici üst so
lunum yolları enfek-
siyonları, sadece çok
bilinen bademcik ve
geniz eti iltihaplan-
ma!arına yol açmaz.
Enfeksiyonlar, çocuk
sinüzitleri, orta kulak
iltihapları ve orta
kulakta sıvı toplan-
ması gibi hastalıklara
da yol açabilir.
Böylelikle işitme
kayıpları, konuşma
ve öğrenme güçlük-
leri, yüz kemikleri ve
dişlerde ge|işme
sorunları gibi iste-
nilmeyen fakat önle-
nilebilir sonuçlarla
da karşılaşılabilini
yor. Çocukların
henüz bağışıklık sis-
temlerinin çeşitli
mikrobik etkenlere
karşı hazırlıklı olma-
ması, kalabalık
sınıflar, çocukların
çok yakın temasta
olmaları, birbirlerine
kolayca !ıastalıkları
geçirmelerine zemin

hazırlıyor.
Sık görüj_eı KBB
haşialrklar!ntn
ön|e_nebr!ııesi için
neleıJapdabij ır?
oze!likle anaokulu ve
ilkokul sınıflarındaki
öğrenci sayısının
düşük tutulması, üst
solunum yolu enfek-
siyonu olan çocuk-
ların oku|a gönderil
meyerek istirahata
alınması, okulda
hastaIanan çocuk-
ların evlerine gön-
derilmesi önlemlerin
başında geliyor.
Çok sık enfeksiyon
geçir meye eğilimli
olan çocuklara grip
aşısı yapılması,
3-4 yaş!arındaki
ev çocuklarının
okuIa başlamış
5-7 yaş grubu ile
birlikte oynama-
malarının sağlan-
ması gibi temas
oranının azaltılması-
na da dikkat
edilm elidir.
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Gemlik Kaymakamlığı'ndan aldığım
Yeşi! Kartımı ve Sağ!ık Karnemi kaybettim.

Hükümsüzdür.
Seda USTA

Siz de geleceğlmize bugünden el koyun
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KoYuN
Avea, Telsim ve Turkcell hattınızdan 3464'e mesa| atın.
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am tarn mide
kanserinde etklll

Sağlık Bakanlığı
KanserIe Savaş
Dairesi Başkan Vekili
Prof. Dr. Murat
Tuncer, "İnsan-
|arımız, Batı tarzı
yaşamdan çok, öz
tüketim şeklirnize
döndüğünde
mide kanserini
kontrol altına
alabiliriz" dedi.
Tuncer, Türkiye'de
son 10 yıllık verilere
bakıldığı zaman en
hızlı yükseliş
gösteren kanser
türünün mide kanseri
olduğuna dikkat çeke
rek, gastrite neden
olan bir mikrobun
asit salımını azalt-
masıyla mide kanse
rini hazırlayıcı faktör-
lerin ortaya çıktığını
söyledi.
Mide kanserini hazır-
layan etkenleri önle-
mek amacıyla gastrit
hastalığına yol açan
mikrobun yaygınlığı,
erken teşhisi ve tara-
ma programıyla ilgili
bir çalışma başlata-
caklarını vurgulayan
Tuncer, halkın, özel-
likle çocuklara yöne-
lik satılan gazlı içe-
ceklerle salam,
sosis, sucuk gibi
koruyuculu et ürün-
lerinin tüketiminden
ve sigaradan uzak-
laşması gerektiğini
kaydetti

kanserin hızlı
yükse!işinde
sigara ile insanların
Batı tarzı yaşama
eğilim göstermesinin
ve fastfudlara
yönelmesinin etkili
olduğunu belirtti.
Dünyada "Kafkas
Kuşağı" diye bilinen
bir kanser kuşağının
bulunduğunu ve
bu kuşağın
Türkiye'de
Doğu Anadolu
Bölgesi'nden başla-
yarak, |ran'ın belli
bölgeleri ile tüm
kafkas ülkelerine
yayıldığını anlatan
Tuncer, bu kuşağın
ortaya çıkmasındaki
nedenlere yönelik
şimdiye kadar birçok
çalışma yapıldığını,
ancak hiçbir sonuç
alınamadığını dile
getirdi.
söz konusu
bölgelerde kış
aylarının çetin
geçmesinden dolayı
tuz|anmış yiygcek

. ve sıcak içecek
tüketiminin fazla
olması, yöre halkının
yaşam koşu!ları
gibi faktörlerin
kanserin yayı!ımını
etkilediğini ifade
eden Tuncer, bu"fak-
törlerden hiçbirinin
hastalığı tek başına
açıklamad.ığını
anlattı.

Ya $a
Y

Sağ!ık Bakan!ığı,
vatandaşları
Ramazan ayında
sağlıklı beslenme
konusunda uyardı.
BakanIık, oruç tutan-
kişilerin Ramazan
ayı süresince yeterli
ve dengeli beslehffiie
konusunda dikkatli
olma!arı gerektiğini
bildirdi.
Temel Sağlık
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü'nden alı-
nan bilgiye göre,
Ramazan ayı
süresince yetersiz,
bilinçsiz ve dengesiz
beslenmek, çeşitli
sağlık sorunlarına yol
açıyor. Oruç tutan
bazı vatan-
daşlarımızın, gün
boyu aç ka|acakları
düşüncesiy!e iftar
veya sahurda
gereğinden fazla ve
hız|ı yemek
yemelerinin; hazımsız
!ık, mide ağrısı, kabız
lık, kan şekeri ve tan-
siyonda ani yük-
selmelere neden
olduğunu belirten
bakanlık, "Bu tür,
sağlık sorun!arıncian
uzak kalabiImek için
iftar ve sahurda
yavaş yavaş ve az
miktarda yemek
yenilme!i, yemekler
ağızda iyi çiğnen-
melidir" şek!inde
uyarıda buIundu.
lftar yemeğine çok

sıcak veya çok soğuk
olmayan hafif bir
çorbayla başlanıI
ması öneren bakan-
lık, çorbanın ardın-
dan etli veya etsiz,
iazla yağlı olmayan
bir sebze yemeği,
yoğurt, meyve veya
tatlının tüketilmesinin
sağlıklı beslenme
açısından doğru ola-
cağını kaydetti. Tatlı
olarak sütlaç, keşkül,
gü|laç gibi süt!ü tat!ı
ların tercih edilmesi
önerilen bakanlık,
oruç tutan vatan-
daşlara yönelik şu
uyarıları sıraladı:
"Ramazan ayı süre
since yeterli ve den-
geli beslenin. Yeterli
ve dengeli beslenme,
4 besin grubunda
bulunan besinlerin
yeterli miktarda
tüketilmesiyle
sağlanır. Bu besinler;
süt grubunda yer
alan süt, peynir ve
yoğurt, et grubunda
yer alan et, tavuk,
yumurta ve kuru
baklagiller, sebze ve
meyve grubuyla tahıl
grubuna giren
ekmek, bulgur,
makarna, pirinç,
mısır ve tarhanadır.
Bu besinlerin öner-
ilen tüketim,miktar-
ları oruç tutan kişiye
özgü olarak
değişmekte, bireyin
yaşı, cinsiyeti ve

fiziksel aktivite
durumu bu oranları
etkilemektedir.
Ramazan ayında
3 öğün beslenme
düzeni 2 öğün olarak
değişmekte, sabah.
kahvaltısının yerini
sahur, akşam
yemeğinin yerini
iftar almaktadır.
Bu nedenıe iftar ve
sahur arasına konu-
lan ara öğünlerle
dengeli beslenme
sağlayın. Aşırı yağlı
kızartma ve kavur-
malarla hamur
tat!ı!arı, şekerteme ve
aşırı tatlı besinlerden
uzak durun. Kolay
hazmedi!en, mide-
bağırsak sisteminde
uzun süre kaIabilen
sebze, meyve Ve
kepekli ekmek gibi
posaiı besinier iie
besin değeri yüksek
gıdaları tercih edin."
Sağlık Bakanlığı,
sahura kalkmadan
oruç tutu!masının
aç kalma süresini
artırdığını, halsizlik,
baş ağrısı, yorgun-
luk, tansiyon ve kan

arısı

şekerinin düşmesi,
verimsizlik, depres
yoh, konsantrasyon
güçlüğü ve dikkatte
azalmaya neden
olduğunu hatırlattı.
Sahur yemeğiırde
midenin boşalma
süresini uzatarak
acıkmayı geciktiren;
yumurta, süt, yoğurt,
peynir ve kuru
fasulye, nohut, mer-
cimek yemeklerinin
tüketilmesini öneren
Sağlık Bakanlığı,
"Sahurda aşırı yağ!ı,
tuzlu ve ağır yemek-
lerJe unlu gıdalardan
uzak durun. Zeytin,
meyve, çiğ sebze,
reçet gibi gıdaların
sahurda tüketimi
oldukça yararlıdır.
Ramazan ayında sıvı
alımına önem verin
ve iftar iie sahur
arasında 10 su bar-
dağı su içmeye özen
gösterin. Aşırı
kahve ve asitli

çaY,
içe-

cek!erin yerine,
taze sıkılmış meyve
suyu ve komposto
tüketin" önerisinde
bulundu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESM| DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK,Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıılı Eğt. Md.

Ha!k Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rvıo.

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

İlçe Tanm Müd.
llçe Seç. Md.
Halk Eğltim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 .13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 v7 77
513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1212
Yalova |226| 811 13 23
lDO lmam As|an
Dinlenme'Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT
Yalova
Topçular
Eskihisar

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

oToBUS
261 54{0

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TUP DAGİTİCİLARİ

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Tota az
A
yeRı_iyunTLAR
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

l

513 14 25

BELED YE
Santral 513 45 21 -23

Başkan!ık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İş!et. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115

İualye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 4521 -18?

Yazı İş!. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnlz 185
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MURAT ECZANESİ

İstiklal Cad. No: 82

Tel: 514 39 63 - GEMLİK

NöBETçI r czANE

ezK
I CÜİİİ_ÜX SİYAS| GAZETE I

YEREL SÜRELİ YAYİN
vİı_ : 34 sAyı :2546

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

Sorumtu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER
Haber Müd;!rü : Seyfettin ŞEKERSöZ

İstiklal Gad. Bora Sok. No:3/B
Tel : 513 96 83 Fax: 513 35 95 GEMLI(

yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OF§ET
Matbaacl ı k-Yayı ncıl ı k-Reklamcı lık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3rB GEML|K

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri ypyınlanını}

GEtıJK,lil iLK oiıİ{Lüx cAzErEsl
GEıİdKıı
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OaELAyKENT ı IKOGRETı M oKulu
"İui bir gelecek 1lçkent ile boşlcır"

,,-.i,Ç,]ffiffiı}ü
t

arı basladıretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemiOzeI Aykent llköğ

3
4
5

7
8

Iiık bıuydurmasın
nutmaz,

Not : Ocretleıimize EğitimÖğretlm,

Gemlik - Orhangdzi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel : 513 50 84 GEMtll(
www. aykentilkogretim. k l 2.tr

Deneyimli kadromuz ve
çağdaş eğitim anlayışıyla

sizlere en yakın özel okuluz
2006-2007 eĞlrlı,ıı ve öĞneıluyıı-ı ücRerı_enlrvıiz

sıNıFLAR
ANA SİNİFİ
1.sıNıF
2, sıNlF

rlver
3.300 YTL
4.000 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL

OKULU|ııIUZUN Hoşgörülüdüı
yııişıinoiĞ1 Yen

0GRENClLER;

slNıF
sıNıF
sıNıF
sıNıF
sıNıF
sıNlF

GEMLıK,ıN lı_x GÜNLÜK GAZETESı
GEMLıK
ıı

TARAFSİZ SİYASİ GAZETE
l6 Evliil 2(X)6 ( tıııııırtcsi info@gemlikkortezgazetesl.com 25 Ykr

_

Körfez 0F§ET'te
BıR GuNDE

DAVET|YENIZ |,I/AZ|R

Yüılerce çeşit heıl uffı, hem kalitell

Tel : 513 96 83
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEM1_IX -
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Ekmek bıçağıyla babasını öldüren Gem Varlık tutuklandı

u

Y

Baha o lanıtartı ılla§ı ha lg §Oıluıaılııı ölümü

Küçük Kumla Be/des i'nde önceki gece baba oğut arasında
yaşanan tartışma psikolojik sorunlu CemVarlık'ın babası Ke
malettin Varlık'ı btçaklayarak öldürmesiyle son buldu, Katil
oğul olaydan sonra jandarma tarafından yakalandı. Syf 3 'de
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n
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Güne Bakı

Türkiye'de baskı kalitesi çok yüksek ulusal
gazeteler yayın lan ı yor.

Elinize aldıgınız gazeteler pırıl pırıl.
Böylesine kaliteli basılmış gazetelerin satış

fiyatları ise komik derecede düşüktür.
Bir paket filtreli sigaraya 4.5 YTL. bir simide

0.50 Ykr. ödediğimizi düşünürseniz,
okuduğunuz MiIliyet, Hürriyet, Vatan,
Cumhuriyet vb.. 9azetelerln fiyatları cidden
komik derecede ucuzdur.

Devamı sayfa S'de

kadri cüLen
kadri_gu ler@hotmail.com

Gazete okumak

GEIuIPORT Alle Plknl l düzenledl
Y

Gemlik Liman ve
Depoloma İştetmesi
A.Ş. işçileriyIe
iki gün süren
piknik yapacak.
Geçtiğimiz yıllarda da

işçi ve ailelerinl
kapsayan piknikler
düzenleyen
GEMPORT'un bu yıl
ıznik Gölü kenarında
teıtiplediği piknik ve

eglence 16-17
Eylül 2006 cumartesi
ve pazar günleri
yapılacak.
Animasyonların,
yarışmaların

yanı sıra cumartesi
ve pazar günü yapıla-
cak olan programa
Popstar Yarışması
ikincisi Firdevs'in de
katılacağı bildirildi.
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e ooĞ ı^LcıAz oöxüşiiıu
-PR'oJE I(optBı
-KoLox rnsisAT
-pETEır çnşirınni-".
-pIEBI(Ezi sisrnıu
-KAT ırnıoninnnirrıe,sriI( BoRU rnsisı,rr
-slrıHr rnsise.rrEnnniııR oöxüştiıu

ıi'GeıTıl lk Sürücü fı(u rsu }ı(urıı luşucl.rr"

rahim uslu
rıIASTAŞ R|PYAT9ILERı

YETKİLİ BAYİS|

Tel z (o.ıı4) şıı ı,ı. 2t Fax 3 5ı3 tı 7ı
Orhangazi Gad. No ı 4t/C

Marınarabirtik Delıoları Karşısı GEMLIK,
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Gürhan ÇETINKAYA

İaare-i Maslahat
"Devleti Ali Osman'ın artık son yılları,
Paramparça olmuş ülkenin her bir

sınlrı.
Diyarıbekir Valisi kulakları dikmişti,
Zira celali zorbası orda birikmişti.
Haber saldı ki, Padişah'a bir adamıyla;
"Gelali eşkiyası yakında şehre bela.
Asker gerekir bu belayı ezmemiz için,
Çünkü bunların sayıları yedi sekiz bin."
Memleketin her bir tarafı yanıyordu da,
Hiç asker bırakılgmamıştı İstanbut'da.
Çaresizdi, ferman gönderdi Vali kuluna,
Buyurdu ki; "İdarei maslahat oluna!"
Eşkıya çapulcusu ferman falan dinler

mi?
Talan eder, idarei maslahat anlar mı?
Vali fermanın arkasını dönderir, yazar,
Durumu bildirir, ulağı gönderip tekrar
Arzeder ki:
Hünkarım şehrimiz oldu teslim,
Eşkiya zorbasına gücüm yetmedi

benim.
İdare-i mastahat oluna; buyurdunuz;
Mecbur, idareyi teslim etti bu kulunuz.
Maslahat'ı, kurtardık, halen e!imizdedir
Bekliyoruz, ne yapalım, fermanınız

nedir.?"
Ekonomi lMF'le Dünya Bankasına

emanet..
Dış Polıtıka AB-ıJ ıie A8'ye emaneı...
Güneydoğu koordinatör!erin

uhdesinde..
İç Politika da kifayetsiz muhterislerin

elinde..
Bu arada. ..
Yine de birileri memleketin çöküşünü

geciktirmek için e!lerinden geleni yapıyor-
laı,..

İlçe trafiğini düzenleyeceğim diye trafik
ekip otosu akşama dek çırpınıyor.

Ambulans can kurtaı,acağım diye bas
bas bağırıyor..

Maliyeci vergi toplay-acağım diye kapı
kapı dolaşıyor..

Adliye koridorlarında mübaşir vekili,
müvekkili adaIet kantarına davudi sesiyle
davet edip duruyor..

Esnaf off..
Sanayici poffi..
Tüccar zort..
Kapanın kaptığı, yapanın yaptığı yanın-

da kar kalıyor.
Ammmaaaaaa....
Yine bu üIkede...
Nice vurdumduymazlar, geniş yüreklil-

er, ensesi kalınlar, göbekliler fıkır fıkır
oyna rken..

Bir çırpıda milyarları çalanların işleri
tıkır tıkır yürürken ...

Her tarafta kaynayan fesat tenceresi
fokur fokur kaynarken...

Her şeye rağmen, diyorlar ki üzülme;
"Beterin beteri var haline şükret dur.."
Olllduuuu. ..

ıGemllk körfez' internette
www. g em l İ kkorfezg azetes İ. com

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Mllli Eğitim Bakanlığı
Eğitimi Araştırma ve
Geliştirme dairesi
Başkanlığı tarafından
ozürlü Envanteri
çıkarılıyor.
Gemlik llçe
Milll Eğitim
Müdürlüğü'nde
başlatılan çalışma ile
Gem!ik, belde ve
köylerinde yaşayan
özürlülerin sayısı
a.raştırılıyor.
Ozel eğitime ihtiyacı
olan birey|erin en üst
düzeyde eğitim ve
istihdam imkanlarına
sahip o!malarını
sağlamak amacıyla
eğitim politikaları n ın
oluşturulmasına
katkı sağ!ayacak
istatiksel veriIeri
ortaya koyabilmek
için muhtarlar
aracılığıyla llçe
Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından
formlar dağıtılarak
araştırma yapılıyor.
Yapılan açıklamada,
formda yer alan
soru!arın cevap-
landırılnıası ıle elde
edilecek veriler.
özel eğitime ihtiyacı
olan bireylere
yönelik faaliyetlerin
daha gerçekçi ve
biIimsel bir yaklaşım-
la planlanması
için büyük önem arz
ettiği belirti!di.
Açıklamada ayrıca,
"Planlamantn sağlıklı

ve ülke gerçeklerine
uygun bir biçimde
yapı landırılabilmesi
için engelli bireyin
erken çocukluk döne-
minin başlangıcından
itibaren tanısının
konulması gerekmek-
tedir" denildi.
Araştırmanın
hedefine.ulaşabilme-
si için, 'Ozürlü
Envanteri Formu"
sorularının
cevaplandırılmasında
özel egıtını gerektıren
bireylerin tespit
edilerek Türk
Mllll eğitim
Siğteminin genel
amaç ve teme|
iIkeleri doğrultusun-
da temel yaşam
becerisinin
geliştiİi!mesine
uygun eğitim
ihtiyaçların ın

giderilmesin in
hedeflendiği
ifade edildi.
Milll Eğitim
Bakanı
Hüseyin Çelik
imzasıyla Mil!i
Eğitim
M üd ürlü klerine
gönderilen genelgede
"ulkemizde son
yıllarda hızla yaşanan
iç göç, yüksek nüfus
artışı ve özellikle de
ekonomik g üçlükler,
egitım politikalannın
rasyonel biçimde
geliştirilmesinde
sıkıntılar ortaya
çıkarmaktadır..
Bu sıkıntılar, genel
eğitimin ayrılmaz
bir parçası olan özel
eğitim gerektiren
bireylerin eğitiminde
kendini daha çok
hisseffjrmektedir.

Sayfa 2

Bununla birlikte,
özel eğitim
sürecinin her
boyutuna aktif
olarak katılmaları
ve eğitimleri
konusunda gerekli
tedbirler
alınmaktadır.
Özet eğitim
politikalarının
geliştirilmesinde,
özel eğitim
gerektiren bireylere
yönelik faaliyet
gösteren sivil toplum
kuruluşları ile iş
birliği içinde
bireylerin eğitimi
,için çalışmaların
aralıksız sürdürülme-
si, toplumla etkileşim
ve karşılıklı uyum
sağlama sürecini
kapsayacak şekilde
planlanmaktadır"
deniliyor.

ö
I

ıı

0zürlü envanterl ıkarı lı 0r
D
D

K rİez ABONE oLDIJNUZ MU?

ABONE oLUN
OKUYUN OKUTUNI Guı.Lux slYAsa GAZETE _

o
.,iFut lx

ıı

Raınazaıı erzaklarıııız GEIuI$IAD e erlııdeıı
Seyletti_n şEKERş_ÖZ

Kısa adı GEMSIAD
oJan Gemlik
Sanayici ve İş
Adamları Derneği
üyelerinin eşleri
tarafından geliri
fakir öğrencilere
harcanmak üzere
erzak kermesi
ya pı ldı.
Belediye Sergi
Salonu'nda açılan
sergide GEMSİAD
üye eşleri kendi
hazırladıkları
Ramazan da
evlerde yediğimiz
tüm erzakIardan
ihtiyaç duyanlara
satışını yaptılar.
Başta.yufka, erişte,
el mantısı ve
silor gibi hamurlu
yiyeceklerin
satışını yapan
hanımların kermesine
ilgi büyük oldu.

Daha çok evlerinde
yapma imkanı
bulamayanIarın
tercih ettikleri
kermesten eIde
edi!en gelirin ise
fakir öğrencilerin
okul ihtiyaçlarında
kullanılacağı
açıklandı.
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Ekmek bıçağıyla babasını öldüren Cem Varlık tutuklandı Wcdancü

ı

Küçük Kumla Beldesi'nde önceki gece baba oğul arasında
yaşanan tartışma pslkolojik sorunlu Cem Varlık'ın babası
Kemalettin Varlık'ı bıçaklayarak öldürmesiyle son buldu.
Katil oğul olaydan sonra jandarma tarafından yakalandı

I Seyfettilı ŞtKtRSOZ
Kuçuk Kumla
Beldesi'nde baba
ogul arasındi
çıkan tartışma
ölumle sontışlanclı.
Baba KemaIcttın
Varlık (61) oglu
Cem Varlık (35)
taraf ınclan
bıçaklanarak
oldurüldü.
Eskişehir'de ikamet
eden. tatil için
Küçuk Kumla
Seçkin Sitesi'ndeki
yazlıklarına gelen
varlık ailesi,
Perşembe gunu
akşamı meyda na
gelen cinayetle
sarsıldı.
Edinilen bilgıye
göre. 17 -1B
yaşları nda
psikolojik teclavı
gordügü belirlenen
Cem Varlık (35),
babası kenıalr:ttın
Varlık (61) ile
once sozlü şekılcie
tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında
siniri yatışnıayan
cerrı varlık.

Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

ıhsan'a anne mektubu

Diyarbakırlı bir annenin oğluna mektubu
Oğlum Ehsan
Anan sena heyran, nasılsan, ne haldesan
Biz aramasak sen bizi ne arisan, ne

sorisan
Sen ne heyırsız bir evlatmışsan Elin kızıy|a

gezisen, dolaşısan Fekat anana bir mektup
yazmıysan, Sen heç Allah'tan korkmiysan
Bizi merakta bırakisan Dün dayin oğli geldi
Angara'daıı Sağ!ık haberini ondan almişam
Seni belediye otobüsünde bir kızlan görmüş

Sözlüm diye bahsetmişsan Parmağına da
yüzük tağmışsan Hüseyn'e dedim ki, helem
biraz anlat

Dedi ki ay parçası, gü|ende güller açly
Ağliyancla yüzüne mercan saçiy Bele

güzel ne goruı,ımiş, ne duyulmiş
Eiıs.ı,. \rlii ııası| evlatsan Büyükleriı.a

danışılıiıtlaıı evlenmeye ka|kmışsan
Kardeşinden de mi ibret almirsan Getti, bir
tango kız getırdi Ne gendi rehat etti, ne bize
rehat ettirdi

Kız da kız olaydı, yüregim yanmazdı
Eyle zayif eyle zayıt ki eynı çırtık Eso'ya

benziyi Çop gibi bacagi, Emin ağa gibi de
ayagi vardi Çamaşır tokacı gibi de elleri vardi
Ne konuşmamizi beğeniydi, ne yemeğimizi
yeyiydi Zikkimin kökünü yiyeydi Pırçıkli mef-
tuneyi agzına koymiydi Kibe kudure kaşıgını
degdirıniydi Mengegoş kebabından miğdesi
bulaniydi

Herşeye yeni, yeni adlar takayidi Ben
diyidim babakunuç, o diyidi patlıcan ezmesi

Ben diyidim lebeni, o diyidi yoğurt çorbasi
Ben diyidim klori aşi, o diyidi ekşili köfte

Yok carut değil, faraş imiş Küçe değil, sokak
imiş Havuça, pırçıklı demek ayıp imiş Ben
bele konuşurum deye benden utanırmiş

Niye gendi yaptiğinden utanmiyi Gün öğle
oliydi, yatahtan kalkiydi Ne havşi süpüriydi,
ne ayak yoluna su dökiydi

Benim elimden çaput, onun elinden roman
duşmiydi

Gezmeye gidince en öne de o düşiydi
Bigün baban dükkandan erken ge|di
Hanimin gızı yerinden teprenmedi Babanın

çok ağırina gitti Pıraksam alimallah saçini,
pırçıkini yolacakti

Oğlum Ehsan,
Ben ne şanssız bir kariymişam

Kaynanaların zalım zamanında gelin
olmuşam

Gelinlerin de zalım zamanında kaynana
oimuşam Kime ne ettım Kı bunu bulmışam
Oğlun ş€il, sen olasan Akli başinda bir kız
alasan lster Diyarbakırlı, ister yedi kat
yabancı olsun

Yeter ki helal süt emmiş olsun lstiyem ki
sonra pişman olmayasan Kari kısmı ayakkabı
değil, sıktı mı çıkarasan

Namusum diyeceğsen, ömrü billah çeke-
ceğsen

Oğlum Ehsan; Biliyem eyisin hoşsun ama
çabuk kıziysan

Kızınca da ayran gibi kabariysan Oğlum
asabi erkeğin kahrı çok olur Kahır çeken kari
zor bulunur Onun içindir ki oğlum Ehsan
yüce A|Iah kadınların sabrını hamurdan
yoğurmuştur Analar hanımdır, sultandır,
hatundur Anaların mekanı cenneti aladır
Analaı, ışıktır, analar nurdur Kadın, yüce
Allah'ın erkeğe bir lütfudur.

r
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ıstanbul İzzet Ünver Lisesi'nden
aldığım tastiknamemi kaybettim.

Hükümsüzdür.
Ayşe AYDıN (AĞLAM 
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Ierinin <ılJya anıııcia
ırıudahale etmesinin
ardından, agır
yaralı baba
kemalettin varlık
olay yerine gelen
112 ambulansı i|e
Muammer Ağım
Gemlik Devlet
Hastanesi'ne
kaldırıldı.
Yediği bıçak dar-
beleri sonucu iç
organlarında kana-
ma o|an kemalettin
varlık, acil serviste
yapılan tüm müda-
halelere karşın
kurtarılamayarak
hayatını kaybetti.
Baba katili olan
oğul Cem Varlık
ise Cumhuriyet
Savcısının olay
yeri ne gelmesinin
ardından olayla
i!gili soruşturma
başlatı ld ı.
Cinayet zanlısı
Cem Var!ık, dün
çıkarı!dığı
mahkeme tarafından
tutuklanarak
Gemlik KapaIı
cezaevine konuldu.

0

EsA,işeh irli yazlıkçı Kemalettirı Varlık, önceki
gece çocuklug unda psikolojik soru ıılar

yaşaşan oglu Cem Varlık ile biliıımeyerı bir
rıedenle girdigi bi:- tartışma sonunda ekmek

bıçagıyla oğlu tarafından öldürüldu.

bir anda mutfakta
bulunan bıçagı
alarak babasına
saplamaya başladı.
cem varlık'ın
babasını
bıçakladığının

a n laşılma sı n ın
ardından
112 acil servisi
ve 156 Jandarma
Komutanlıgına
haber verildi.
Jandarma ekip-

G

Daıreier|n sOkak kapılarınI zorlayan profesyonel hırsızlar Halitpaşa lvlahallesinde bir evden takıIarı çaldı

e dular
Seyfettııı ŞEKERSOZ

son zamanlarda
meydaııa gelen
hırsızlık olaylarında
hırsızları ıı genell ikle
evlere sokak
kapılarırıııı
zorlanarak ıçerıye
girdigi belırlendi.
Edinilen bılgıyt:
göre kapıları
zorlanarak ıçerıye
girildıkten sonra
yapılan hırsızlıklara

bir yenisi daha
eklendi.
Önceki gün Halitpaşa
Mahallesinde
meydana gelen
olayda, A.A. isimli
vatandaşın evinin
giriş kapısı zorla-
narak açılmış ve içeri
eve girilerek 1 adet
altın takı seti, 1 adet
yüzük ile 1 adet kol
saatini alan hırsızlar
kayıplara karıştı.
Hırsızlık olayı bu kez

de saat 12.00 ile
16.00 arasında ev
sahiplerinin dışarıya
çıktıkları bir sırada
meydana ge|di.
Ev sahibi A.A.'nın
eve geldiginde
kapısının açık olduğu
ve evine hırsız
girdigini anlamasının
ardından durumu
polise biIdirmesiyle,
Emniyet hırsızlık
Masası ekipleri olayın
olduğu eve gelerek

incelemeler yaptıIar.
İlçe Emniyet
Müdürlüğünden
yapılan açıklamada,
evlerinden çıkan
vatandaşların
apartmanların dış
kapılarını kapalı tut-
malarını ve komşu-
larına haber ver-
melerinin önlem
açısından önemli
olduğunu söylediler.
Olayla ilgili
araştırma sürüyor.

ündüz blr eul s0u
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geçtiğimiz hafta
yapılan seçim
sonucu yönetime
gelen Gemlik
Bursaspor Taraftarlar
Derneğİ nezaket
ziyaretlerine başlad ı.
Dün Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut'u ziyaret
eden Dernek
Başkanı Mehmet
Titiz ile yönetim
kuruJu üyelerine
Başkan Turgut,
maçlara gidebilmeleri
için araç sözü
verdi.
lşlerinin yoğunluğu
nedeniyle Gemlikspor
başkanlığına
devam edemediğini
anlatan başkan
Turgut, gönlünün
her zaman
Bursaspor'un
yanında olduğunu
söyledi.
Kulüp başkanının
takımın maçlarını
takip etmesi
gerektiğini ancak
kendisinin yoğun
işleri nedeniyle
bu fırsatı bulamadığı
için başkanlıktan

Sayfı 4
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eınek

ayrılmak zorunda
kaldığını anlatan
Başkan Turgut,
Gemlikteki tüm
sporseverlerin
ilçenin takımı o]an
Gmelikspor'a
ciesteX Verı}ln la, rı ı1 ı

istedı
GemIiksporlu
yöneticilerin de
kendisini ziyaret
ettiğini söyleyen

Başkan Turgut,
onlara da maçlara
gidebilmeleri için
araç tahsis
edeceğini bildirdi.
Başkan Turgut.
Bursaspor Taraftar
Dorııoqı nın
keıı ctı sıııc gcısterdi x-
leri nezaketten
dolayı çok mutlu
olduğunu ifade
ederken gönlünde

Bursasporun
Türkiye Süper
liginde şampiyon
olmasının
yattıgını söyledi.
Gnıelık Bursaspor
taraftar Derneği
l.ıSKıııı Mohmnt
[ ıtız. b.ışKaıl
Mchmet Turgut'a
çiçek ve Bursaspor
flaması hediye etti.

Berkay KARABULUT

Küçük Kumla'da
bulunan porsuk
sitesi sakinlerinin
gelenekse! hale
getirdiği ve bu
yıl 7.ncisini
düzenledikleri
yaza veda etkinliği
önceki akşam
site önünde
gerçekleştirildi.
Her yıl olduğu
gibi btı yılda
site c.ıııur,ıdekı

kumsalda düzenle-
nen yaza veda
etkinliğine çok
sayıda site sakini
katıldı.
Mangalların
yakıldığı, türkü!erin
söylendiği gecede,
site sakin|eri
gelecek yıl da
sağlıklı ve mutlu
bir şekilde yeniden
bir arada olmayı
temenni ederek
birbirleriyle
vud.ılaştılaı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE oLUN oKUYUN oKUTUN] a|(ıııiıscıın !

fu

BAY illJ§TAFü öııLp §ilLAı(,TA}-I
t 7/ iİtTıHer Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kl rıma Hı

Daire,Zeytlnllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPİLİR

AclL sATıLııt ı,e ıI|RALıKLARıNız içiıı gizi ARAyıNız

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT|LlK DAIRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT|L|K l_ÜX OlİnE Denizi gören, 3+1, 140 m2

120 m2 3 + 1 SATıLıK ı_Üx onine

rı'nda 115 n2 2+1 Satılık Daire

3 Ayrı Daireli llılüstakil Ev (Bahçe |çinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Balık

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

Balıkpaan Eskisahil lulektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+1. 110 m2 asansörlü .kombili satılık daire

Bağ-Kur Sanayi Sitesinde 185 m2 
ftlne 

katlı, içındeki yeni atari makineleriyle satılık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkıı 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın
altında 4O8 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova U8.54 m2 arsa
Termal Barajı'nda 4O7.77 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 lşIemleri ve

Doğalgaz PoIiçesi Yapılır,

DERsHANE N KULLANİL
üzgne 2_3 KATLı xlnaı_ıx

glNa ARANıyoR

ilacide zAtP
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

RTAEKER slG
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Bursa'da. arızalı
sokak lambalarını
tamir etmeye giden
TEDAŞ görev!ileri,
mahalle sakinleri
tarafından hırsız
zannedilerek
dövüldü.
Alınan bilgiye göre,
Pınarbaşı
MahalIesi'ne giden
l.Ç ve F.Ç isimli
TEDAŞ görevliIeri,
arızalı sokak
lambalarını tamire
hazırlandıkları
sırada, kendilerini
hırsız zanneden
mahalle sakinleri
taraf ından
darp edildi.
2 gorev|i karakola
müracaat ederek,
zanlıların yaka|an-
masını istedi.

0reıJ
ıı

er

er n

hırsız ıannedl dövdü

ıııBursa'da TEDA

tlüseyin TAŞruRAN
HER TURLU

ata

tAsTıK TAMıRı YAPILıR.
'-, 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
'--, 2. El Jant A!ım Satımı

24 SAAT HaZMETE AGıKTıR

GERÇEKoTo tfrsTıK
tf,zoct$

0§il: 0,§3i 13ü 13 ?8

aa

Dr Zıya Kaya Mh Bayrak Sk. No:3

Demırcı Apt. Gemlik /BURSA

DOGAYı §Ev
YEşıLı
KORU
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GuNL!ts slrAsl GAZEıE
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toplantıda bu doğrul-
tuda bir yaklaşım
bek!ediklerini ifade
eden Akyıldız,
Uzlaşma Kurulu
kararları dikkate
alınarak yapılacak
bir tartışmanın
uzlaşma yolunda
önemli bir adım
olacağını kaydetti.
Mem ur-Sen Genel
Başkanı Ahmet
Aksu da Hükümet'in
kurul kararlarını
değerlendirdiğini
umduklarını
belirtti. Hükümet'in
en azından
Uzlaştırma

ün 2|
ıı

u
Hükümet'in birinci
teklifi, en yüksek
maaş alan
memurların
maaşlarında
gelecek yılın birinci
ve ikinci 6 ay!ık
dönemlerinde yüzde
2,5 olmak üzere
kümülatif yüzde 5,1,
en düşük maaş
alan memurların
maaşlarında da aynı
dönemler için yüzde
4 olmak üzere
kümülatif yüzde
8.2'lik artış
öngörüyordu.
lkinci teklifte ise
bütün memurların
maaşlarının gelecek
yılın ilk ve ikinci
6 aylık dönemlerinde
yüzde 2,5 olmak
üzere kümülatif
5.1 oranında arttırıl-
ması, buna ilave
olarak en düşük
maaş alan ve döner
sermayeden yarar-
lanamayan yaklaşık
1 milyon 400 bin
memura birinci ve
ikinci 6 aylarda
20'şer YTL'Ilk denge
tazminatı ödenmesi
yer alıyordu.

En §On
Hükümet ile yetkili
memur sendikaları
konfederasyonları,
Uzlaştırma Kurulu
kararlarını değer-
lendirmek için
21 Eylu l'de
Başbakanlık'ta
toplantıya çağrıldı.
Devlet personel
Başkanlığı,
Kamu lşveren Kurulu
üyeleri ile Türkiye
Kamu-Sen ve
Memur-Sen'e
gönderdiği yazıyla,
tarafları 21 Eylül
Perşembe günü
saat 10.30'da
BaşbakanIık
Yeni Bina'da
toplantıya çağırdı.
Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı
Bircan Akyıldız,
yaptığı açıklamada,
Uzlaştırma Kurulu
kararlarının, kamu
çalışanlarının
beklentilerin in
karşılanması için
yeni bır taıtışma
zemini oluştur-
dugunu soyledi.
Hükümet'ten
Perşenıbe günü
yapIlacak

kurulu kararlarını
uyg u lamasın ı

bekIediklerini
vurgulayan Aksu,
bunun yanında
kendilerine sunula-
cak tekllfin büyük
önem taşığını
dile getirdi.
_TE K LıF LE R_
Hukümet'in sunduğu
zam tek!iflerinin
sendikalar tarafından
kabul edilmemesi
nedeniyle toplu
görüşmeler
anIaşmazlıkla
sonuçlanmıştı.
sendikalara iki
teklıf sunan

ı

ı
ı

Kadrl GULER
kadri_guler@ hotmai l.com

Gazete okumak
Türkiye'de en paha|ı günlük ulusal gazete

Cumhuriyet'tir. 0.50 Ykr. den satılır.
Cumhuriyet'in belli bir okur kitlesi vardı ve bu

kitle diğer gazetelerden daha çok para ödeyerek
gazetesini okur.

Cumhuriyet'in bir özelliği de çalışanlarının kur-
duğu vakıf tarafından basılıp satılmasıdır.

Yani bir holding veya bir tarikat-cemaat gazete-
si değildir.

Diğer gazetelerin ortaIama fiyatı 0.030 YTL'dir.
Bunu karşın Türkiyede gazete okur sayısı

nüfusumuz artmasına karşın azalmaktadır.
Geçtiğimiz günlerde Özcan Vural ağabeyimiz

de yazdı.
Türkiye en az gazete okuyan ülkeler arasında..
Bir simit parasından daha ucuza satılan

gazetelerin okunmamasının nedeni televizyonlar
olduğu kadar, toplumun eğitimsizliği, okuma
kültürümüzün bulunmamasındandır.

Avrupa ve Amerika'da yayınlanan gazeteler
bizdeki kadar renkli değildir.

Dünya'nın en tanınmış gazeteleri ise siyah
beyaz bası|ır.

Bu teknik üstünlük okur sayısınI arttırmıyor.
Yerel gazeteler durumu daha kötü.
Gemlik'te 80 binden daha tazla insan yaşa-

masına karşın, günlük sayılabilecek |ki gazete ne
abone yönünden, ne de satış yönünden istenilen
yerdedir.

Gemlik'te yerel gazete|erin durumu bu da
ulusal gazeteler çok mu satılıyor?

Hayır.
. Gemlik'te toplam satıIan gazete sayısı 4 bini

bu!muyor. (Yaz ayları hariç)
Yerelde olup biteni öğreneceğinizi tek kaynak

yere! gazetelerdir. Yerel gazeteler yaşatmanın yoIu
ise okumak ve abone olmaktan geçer.

ABONE OLMAİ( İÇİN
İSTENEN BELGE
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ABONELİK BAGLANTİ BEDELİ
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Demirsubaşı tvlh Dr Ziya Kaya Bulvarı No:3 GEtulL|l( l BUR§A
Isilif,lı ( il ;)}ılı: Ert

v.llı. i}:a.].!l 1
alcAx 8uyılıık 19zn3 Pl§lıııüEyııırİ ., 92 D.

TEL: 0.224 513 29 29 V § LLı ı( §(^c\.zA,]uç
(ıloİa!|l,rlJ!^,ar Ao,rrıcı ?ootl ııt2aıırrl dııııta ilıaıİıı t/apıtmlİlı.) ffi

5 NüFusLu,elı_eıılN plşlRME vE sıcAK su lHTlyıcı lçlı.ı
Tüp vE DoĞeı_caz MuKAyEsEsl

5 NÜFUSLU 1OO M2 KULLANİM ALANİNA SAHİP BİR KONUTUN
xörınün + rüp / DoĞAL GAz MuKAyEsEsl
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Hızlı namaz
kıldıranl ara ceza

Ram azandan önce doktor.ııı
Sel.çuk Üniversitesi
(SU) Meram Tıp
Fakültesi !ç
Hastalıkları Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Ali
Demir, sağlık sorunu
yaşayan kişilerin,
oruç tutmaya karar
vermeden önce dok-
tor kontrolünden

geçmelerinde büyük
yarar olduğunu
söyledi. Prof. Dr.
Demir, ramazan yak-
laşırken pek çok
kişinin, bu ayı oruç
tutarak geçirmeyi
planladığın ı belirtti.
Orucu sadece, sağlık
sorunu yaşamadan,

uzun süre bir şey
yememeye bünyesi
uygun olan kişilerin
tutmasının uygun
olduğuna dikkati
çeken Prof. Dr. Demir,
bu nedenle oruç tut-
maya karar vermeden
önce bünyenin bıına
uygun olup o|madı

ğının öğreni|mesi
gerektiğini vurguladı.
Tansiyon, mide-
bağırsak ve şeker
hasta!arı başta
olmak üzere sağlık
sorunu yaşayan
kişilerin, oruç tut-
maya karar vermeden
önce doktor kont
rolünden geçme
lerinde büyük yarar
oldugunu ifade etti.

van Müftüsü osman
Artan, ramazan ayln-
da cemaate hızlı
teravih namazı
kıldıran imamlara
ceza verileceğini
söyledi.
Müftü Artan,
Ramazan öncesi
camilerin tüm
ses ve ışık düzen-
lerinin yeniden
kontrol edilerek,
gerek!i temiz!iğin
yapı!acağın ı

ifade eden Artan,
"Ramazanda
teravih namazı
kıldıran imamların
hızlı kı|dırdığı
yönünde bazı
kişilerden

§ikayetler geliyor.
Biz de, ramazan
ayı içerisinde
namazı hızlı
kıldıran imamları
tespit ederek
uyarı cezasl
vereceğiz.
Cemaatte birkaç
kişi hızlı namaz
kılmak istiyor
diye hızlı
kıldırılmamalı.
Bizler bu kurala
uymayan
imamları önce
uyaracağız, devam
ettiği tespit
edilirse görev
yaptığı yeri
değiştireceğiz"
dedi.

ıRamazanda zam a

haksız kazanç sağla-
mayacağını söyleyen
Müftü Okutan konuş-
masın.a şöyle devam
etti; "Oksüz ve yetim-
lerin sevindirileceği,
kimsesizlerin yanında
olunacağı, hasta,
yaşlı ve bakıma
muhtaç olanların
imdadına koşu|acağı,
israf ve gösterişe

mak ünah ,

Bolu Müftüsü
Ahmet okutan
Ramazan.ry,nİn
yaklaşmasını fırsat
bilerek gıda mad-
delerine zam
yapmanın, din
açısından tasvip
edilmediğini, bunu
yapanların günah
işleyeceğini söyledi.
Ramazan ayının
nefislerin terbiye
edildiği, yoksulların
doyurulup
gözetildiği, sevap ve
mükafatın arttığı bir
ay olduğunu belirten
Müftü Okutan
şöyle devaın etti:
"Rarhazan ayı;
tutulan oruçları,
kı|ınan teravih nama-
zları, okunan hatim
ve mukabe|eleri, iflar
ve sahurları, dua,
tövbe, zikir ve

niyazları ile baştan
sona bir feyz, rahmet
ve bereket ayıdır.
Sayısız güzellik!eri
ile manevi hayatımızı
kuşatan bu kutsal
ayı fırsat ve vurgun
ayı haline çevirmek,
din açısından tasvip
edilecek bir olay
değildir." Müslüman
kişinin hiçbir zaman

kaçan iftar
davetleri yerine
fakir ve
muhtaçIarın da
katıldığı sofraların
tercih edileceği
bir mubarek ayı
vurgun ayı haline
dönüştürmek dinen
günahtır. Ramazan
ayını fırsat bi!ip,
gıda maddelerine
zam yapılarak
haksız kazanç
sağlanması, din
açısından tasvip
edilmeyen bir
olaydır. Müslüman
olan bir kimse
Ramazan ayında
değil, hiçbir ayda
haksız kazanç
,sağlamaz. Zam
konusunda
Ramazan ayında
daha da dikkatli
olunması gerekir."
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Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İtanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cllt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

l(örfe- Ofset
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Bur§a'da 75'llk
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Bursa Büyükşehir
Be!ediyesi,
mobil hizmet|erle
Bursa|ıların hayatını
kolaylaştırıyor.
Kütüphanesi
o!mayan okulların
öğrenci!erine
kütüphaneyi, anaoku-
lundan yararlana-
mayan ailelerin
çocuklarına anaoku-
lunu. sağlık hizmeti
alamayan mahal-
lelere sağlık ocagı
hizmetini gezici oto-
büslerle sağlayan
Büyükşehir
Belediyesi, su fatu-
ralarının tahsilatı için
uygulamaya koyduğu
mobil tahsilat araçları
iIe de Bursalıların
yaşamını rahatlat-
maya devam ediyor.
"Hayatın zorlukları
paylaşıldıkça azalr"
diyerek, yaptıkları her
hizmette vatandaşın
rahatlığını ve
yaşamını kolay!aştır-
mayı amaçladıklarını
belirten Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin, "2,5 yıl
önce ana arter|erde
saatlerce araç
kuyrukları oluşuyor-
du. Yaptıgımız 6

kavşakla ana arter-
lerdeki yoğunluğu
azalttık ve halkımızın
saatlerce yoIlarda
vakit kaybetmesini
ve çile çekmesini
ortadan ka!dırdık.
Bu lıemşehrilerimizin
vakitlerini kazandıran
yatırımlarımızdan
sadece biri. Bunların
dışında sadece
hizmeti alan vatan-
daşlarımızın gördüğü
gezici kütüphane,
anaokulu, sağlık ve
mobil tahsi|at
araçlarımızla da
hem şe h rilerim izin
hayatını ko!aylaş-
tırıyoruz" dedi.
Gezici sağlık aracı
25 ayda 3 bin vatan-
daşı muayene etti
Başkan Şahin,
hizmete başladığı
günden bu yana
gezici sağlık aracında
3 bin vatandaşın
muayene edildiğini,
bunun bir hastane
yoğunluğunu arat-
mayacak rakam
olduğunu belirterek,
"Sağlık hizmet-
lerinden yeteri kadar
istifade edemeyen
mahalle ve köylere
götürdüğümüz gezici

aA

Bursa'nın
M ustafakemalpaşa
İlçesi'nin düşman
işgalinden
kurtuluşunun
84. yıldönümü
kutlamalarında
gaziler tüfekleriyle
kurtuluş coşkusunu
yaşarken kan
doltutctü.
75 yaşındaki bir
gazi tüfeğiyle
kaza sonucu ken-
disini yüzünden
yaraladı. Durumu
ağır olan yaşlı gazi
ambulansla Uludağ
üniversitesi'ne sevk
ediIdi. Cumhurluk
alanındaki kutla-
malar sırasında,
törende yerini aImak
üzere köprü
üzerinden tüfeğiyle
kurusıkı atarak gelen
Bursa Gaziler
Derneği üyelerinden
Hilmi Karagöz (75)
yüzünden yaralandı.

0nllklerde

kendlnl lıurdusağlık aracı. vatan-
daşlarımızı muayene
ettiği gibi rahatsız!ığı
bulunanlara da
ücretsiz ilaç desteği
sağladı. lhtiyacı
olanlara 25 ayda
bin 500 i!aç verildi.
Vatandaşlara
tedaviyi ayaklarına
götürdüğümüz gezici
sağlık aracı, hem
hastane önlerindeki
kuyrukları, hem de
erken teşhis|e
devletin tedavi mas-
raflarını azaltıyor"
diye konuştu.
Gezici kütüphane
bilgi dağıtıyor
Başkan Şahin,
kütüphanesi olma
yan okulların bu yön-
deki ihtiyaçlarını
karşılayabilmek
amacıyla oluşturduk-

ları Gezici
Kütüphane'nin de
mahalle mahalle
dolaşarak bilgi
dağıttığını söyledi.
Yaklaşık 4 bin 500
kitap kapasitesiyle
bir kütüphaneyi arat-
mayacak hazineye
sahip olan gezici
kütüphaneden
bugüne kadar 11 bin
öğrencinin fayda-
landığını ifade eden
Şahin, "Gezici
kütüphane özellikle
oku!larındaki
kütüphaneleri
yetersiz ka!an veya
olmayan öğrencilerin
hafta sonu ve
yılsonu ödevlerini
yapmak için bulun-
maz bir nimet haline
geldi." şek!inde
konuştu.

azl'de

ınOtorsikIet

sürücüsü TlR'ın

aItına

0rhan

Elindeki tüfeğin
tetiğine basacağı
sırada, bi!inmeyen
bir kişi, gazinin
dirseğine dokundu.
o sırada eli
tetikte olan
Karagöz'ün
tüfeği aniden
patladı. Yüzünden
yaraianan itiimi
Karagöz, 112
Aci! Servis ambulan-
sıyla kaldırıldığı
M. Kemalpaşa
Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldı.
Ancak diğer
gaziler bu üzücü
olaya rağmen kurtu-
luş coşkusunu
yaşayıp ateş etmeye
devam ettiler.
Yüzü kanlar içinde
olan ve hayati
tehlikesi bu|un-
mayan Karagöz
Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi'ne
sevk edildi

irdi
Bursa'nın Orhan gazi
llçesi'nde meydana
ge|en kazada,
bir motosiklet
sürücüsünün bacağı
parçalandı.
Onceki akşam saat
20.00 sıra|arında
Tozkoparan Caddesi
üzerinde seyreden
16 VA 356 plakalı
motosikletin
sürücüsü 17 yaşında-
ka U.S., direksiyon
hakimiyetini kaybe
dince, Hüseyin De
mirci (32) idaresinde-
ki 16 VM 235 plakalı
TlR'ın altına girdi.
Tekerlekler arasında
3 metre sürüklenen
U.S. sağ ayağından
ağır şekilde yaralandı.
PTT önünde meydana
gelen kazada, 112
ekiplerince U!udağ
Universitesi Tıp
Fakü ltesi'ne kaldırılan
gencin sağ bacağını
kul!anamama
ihtimalinin olduğu
öğrenildi. Kazayla
ilgili tahkikat sürüyor.
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KPSS/2 sınavına giriş
belgcsi eline
geçmeyenlerin, posta
işleme ve dağıtım
merkezlerine başvur-
maları istenildi.
PTT Genel
Müdürlüğü'nden
yapı !an..yazılı açıkla-
mada, OSYM'ce Orta
Öğretim ve Önlisans
düzeyinde yapılacak
2006-KPSS/2 için
1 milyon 662 bin
765 sınava giriş
belgesinin 21 Ağustos-
6 Eylül tarihleri
arasında kabul
edildiği belirtildi.
Açıklamada, şöy!e
denildi:"Adres
yetersizliği, adres
değişikliği, yanlış

enler dlkkat

ı

e§ı e ııle

yaam gibi neden!er!e
sınav giriş belgesi
eline geçmeyenlerin,
büyük şehirlerde posta
işIeme merkez!erine,
diğer illerde ise kendi-
lerine en yakın dağıtım
merkezine nüfus cüz-
danları ile birlikte
müracaat etme!eri
gerekmektedir.
Dağıtım yapılan iş yer-
lerimizde bu belgeler
sınav gününe kadar
iade edilmeden
muhafaza edilmekte
olup. gençlerimizin
geleceği için büyük
önem taşıyan giriş
belgelerinin ellerine
geçmesinde gerekli
hassasiyet
gösterilmektedir.
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Terör o ütunun internet o unur
Diyarbakır'daki
patlama çözülüyor.
Başbakan ve Emniyet
Müdürü, PKK'yı
ima ederken, TlT
iddiasının terör
örgütünün hedef
saptırması olduğu
ortaya çıktı. ,

Emniyet Genel
Müdürlüğü Sözcüsü
lsmail Çalışkan'ın,
Diyarbakır'daki bom-
balı saldırıyla ilgili
bulguların, PKK'yı
gösterdiğini açıkla-
masının ardından
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın da
siir'te sorular üzerine
ay1ı örgütü ima
etmesi olayın
çözülme aşamasında
olduğu_nu gösterdi.
ERDOGAN:
rlr oeĞlı_
Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan,
Slirt Meslek Yüksek
Okulunun açılışının
ardından gazeteci-
lerin Diyarbakır'daki
patlamaya ilişkin
sorularını Gevap-
larken "lşte gtlİünttl
o, ona doğru gidiyor"
diyerek PKK'yı

işaret etti.
Erdoğan, "1.1ayı
TlT'in (Türk lntikam
Tugayı) gerçek-
leştirdiği söyleniyor,
ne diyorsunuz"
sorusun?, "O
olmadığı, işin aslına
döndüğü noktasında
yeni bulgular var.
Kesin neticeye
ulaşıldığı anda gerek
bakanlığımız, gerek
valiliğimiz gerek!i
açıklamaları yapar,
zaten yapacaklar"
cevabını verdi.
PKK,NıN
KULLANDİĞİ
BOMBA TİPİ
Haftahk bilgilendirme
top!antısında
gazetecilerin soru-
larını cevaplayan
Çalışkan ise,

Diyarbakır Emniyet
Müdür!üğü'n ün olay
yerinde yaptığı
incelemede telsiz, '

kallt, termos ve A4
tipi patlayıcı parçaları
elde edi!diğini
söyledi. Telsizlerin,
Aselsan üretimi
Kobra marka olduğu
belirlenirken,
Çalışkan, patlayan
bombada kullanılan
düzeneğin PKK
tarafından askerlere
yönelik üç ayrı
saldırıda kul-
lanıldığının tespit
edildiğini dile getirdi.
Çalışkan bu
saldırıların nokta-
larını ve tarihlerini
şöyle açıkladı:
- 2? Mayıs 2006'da
Diyarbakır'ın Lice

ilçesinde askeri
araca saldırı.
- 5 Haziran 2006'da
Hani'de yo| noktasın-
daki askerlere saldırı.
- 3 Kasım 200S'te
Dicle ilçesinde
askeri konvoya
yapılan saldırı. 

.

|NTERNETTE TİT
ŞAŞlRTMACASİ
Soruşturmada, Türk
lntikam Tugayı ad|ı
örgütün eylemi
üstlendiği internet
sitesinin de
Diyarbakır'daki
eylemden 6 gün
önce kurulduğu belir-
lendi. Eylema TİT'in
üstlendiğini ilk olarak
PKK yanlısı bir haber
ajansının duyurduğu-
na dikkat çeken yet
kili!er, "Ajans. 'TlT
eylemi, bombanın
fotoğraflarını yayınla-
yarak üstlendi'diye
haber verdiği anda
sitede fotograf yoktu.
Bunu belgeyle tespit
ettik. Oyle anlaşılıyor
ki, eylemi başka bir
oluşuma yıkmak
isteyen örgüt
zamanlama hatası
yaptı" diyor.
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Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0.224l 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0 .224) 513 49 93

e-mall : c_demirlİ@yahoo.com
www. u l u kaya.tİcaret-ltd. com
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Kumla'ya Dev Proje
Geliyor muş

Şehir efsanelerini hepimiz biliriz, ağızdan
ağza dolaşan bazı laflar sonraları hepimizin
inandığı birer efsaneler haline dönüşür
şehir hayatında, aynı askerlikte olduğu gibi.
Askerlik yıllarıryıa dönüp baktığımda, hafıza-
mda kalan askerliğin kısalacağı haberidir.
İnsanoğlunun doğasında var bu; inanmak
istediği şeylere çok çabuk inanır.

süpen ı_üx viı-ı-aı_an
Kum!a'ya hepimizin bildiği gibi birkaç

sene önce sahile beton dökülüp, üzerine
kum dökerek aynı güney sahillerimiz gibi
kumsallar yapılmak istendi. Buna çok emin-
ki bu projede bilime ve tekniğe çok önem
veriIdi.

Bugün Kum!a sahillerine baktığım zaman
bu söy|entilerin çok yerinde olduğunu
düşünüyorum. Çünkü böylesine bir inşaat
hatasının yapılması imkansız gibi bir şey.

ŞEYH KUMLADA
Söylentilere göre sahil yoluna çok ünlü

bir Arap şeyhi çok büyük bir proje hazırlat_
mış. Arap şeyhi temelleri hazır bulunan vil-
Iaların çok uygun bir yatırım aracı olarak
görüyormuş.Ne de olsa Arapların kafası
ticarete basar.PazarIık yapmasını da çok iyi
bilir|er.Yarım kalmış inşaatı bu!muşlar
kaçırırlar mı?

İnsanın nasılda inanası geliyor değit mi
böylesine şehir efsanelerine, Bal«alım ou
işin foyası çok yakın zamana çıkar.
Bekleyelim görelim olacakları. Bu güzelim
sahi|,o eski doğal havasına mı
bürünecek,yoksa yabancı yatırıma mı gide-
cek?

AB'nln 7
AB'nin resmi
istatistik kurumu
Eurostat'ı n verilerine
göre, yılın ilk yarısın-
da Türkiye'nin AB'ye
olan ihracatı,
geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde
17 artışla 19 milyar
avroya çıktı.
Türkiye, yılın alk 6
ayında 42,1 mılyar
avr,oluk hacmiyle
AB'nin 7'nci büyük
ticaret ortağı oldu.
Birliğin resmi
istatistik kurumu
Eurostat'ı n verilerine
göre, yılın ilk yarısın-
da'türkiye'nin AB'ye
olaıı ihracatı, geçen
yılıı,ı aynı dönemine
göre yüzde 17 artış|a
19 ınilyar avroya
çıktı. Aynı dönemde
Türkiye'nin AB'den
ger,çekleştirdigi itha-

tlcaret orta
Y

avroluk ihracatıyla
ABD. AB'nin en
büyük ticaret ortağı
olma unvanını
korurken hız|ı
büyümeyi sürdüren
Çin,29,3 mi!yar
avroluk ithalatı ve
86,9 milyar avroluk
ihracatıyla ikinci
sıraya yükse|di.
AB ile ikili ticarette
30 milyar avroluk
ithalatı ve 69,8 milyar

ıolduk

avroluk ihracatıyla
Rusya 3'üncü, 42 mil-
yar avroluk ithalatı ve
35,4 milyar.avroluk
ihracatıyla lsviçre
4'üncü, 22 mılyar
avro!uk ithhlatı ve
38,3 milyar avroluk
ihracatıyla Japonya
5'nci, 19,1 milyar
avroluk ithalatı ve
40,8 milyar avroluk
ihracatıyla Norveç
6'ncı sırada yeraldı.

lat ise yüzde 20
büyüyerek 23,1 mil-
yar avroya yükseldi.
Türkiye böylece yılın
llk 6 ayında AB ile
iki!i ticaretinde 4,1
milyar avroluk açık
verdi. Geçen yılın
aynı döneminde
Türkiye'nin AB ile
olan ticaretinde
verdiği açık 3 milyar
avro seviyesinde
gerçekleşm işti.
Yılın iIk yarısında
Türklye, 42,1 milyar
avroluk ticaret
hacmiyle AB'nin
7'nci büyük ticari
ortağı ha!ine gelirken
Güney Kore,
kanada ve Hindistan
gibi ülkelerin
önünde yer aldı.
Bu dönemde 133,3
milyar avroluk ithalatı
ve 89.8 milyar

ı Aykon'la Dans
Aykon YILMAZ
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slkolo 0r

korunduğunu gös-
teriyor: Okumayla,
beyin kan akımı,
beyin elektrik
aktivitesi ve metabo-
lizmasinda büyük
artışlar görülüyor."
diye ifade edilmiş
hareket noktası.
Okuma eyleminin
insan beyni
üzerindeki dogrudan
etkisinin tespit
edi!miş olması sizce
de ilginç değil mi?
Daha da ilginci,
beynimizdeki sinir
hücrelerinin ölümü
bunanıa noktasına
kadar Varıyoı tt;ı 1,ıı,I
cok ınsanın hoı" ııııı-
l,F.l,,, li,ı,, ıl .,ı.ı ır,1|

cıdc|ı 5uruna yuteı ıı,ı

ce cluyarlılık göster-
digi söylenemiyor:
"20 yaşından it|baren
herkesin beyninde
her gün 50 bin
civarında sin|r hücre-
si ölür, ancak yerle
rııre yenileri gelmez.'

I

Y

Hiperaktivite. bebek-
likte başlayıp çocuk-
Iiık ve yetişkinlikte de
tjcv.ıın eoeıı nır
bozukluk. Ancak çogu
anne-babanın zannet-
tigi gibi, her yaramaz
çocuk hiperaktif
olmak zorunda degil.
Hiperaktivjte adını çok
duydugumuz bır
kavram Çocugu çok
yaramaz olan birçok
anne "Çocugum hıpe
raktif" diyor. Oysa
hiperaktivite sadece
bir çocugu hareketli
o]ması anlamına
gelmiyor. lnternational
Hospital Uzman
Psikolog Ferahım
Yeşilyurt toplumun
yaklaşık yuzde 3-
6'sında gorulen
hiperkativıte ile ılgili
merak edileııleri
anlatıyor.
Hjperaktivıte
şeirdrqmu nedir?
Uzm. Psikolog
Ferahim Yeşilyurt:
Dikkat Eksiklıgi
Hiperaktivite
Bozukluğu (DEHB)
aşırı hareketlılık. kısa
dikkat süresi ve atak-
lıkla (yetersiz durtu
kontrolü) karakterize
bir bozukluktur okul
öncesi çoct]klııkta
başlayıp yetışkııı
yaşamda da degı.şık
bulgularla seyrede-
bilen süregen
bir bozı,ıklı,ıkttır
Bu çoctıklarııı çogu
huysuz. hı,ızıırsLız.
güç bır iıe|..c-,k ıılarak
tanımlanır Yaşamın ılk
bir kaç ayıııda aşırı
hareketlılik. yeme ve
uyku boztıklukları
görülebilir Emekleme

I

0kuınanıak
ı ı

bozu
Okumamanın, yaz-
mamanın, güzel ve
etki!i konuşama-
manın sağlığımıza
bir etkisi var mı?
Bilim var diyor.
Okumamak, beyinde
yıkıma yol açıyor..
lşte okumanın
tıbbi faydaları
Mustafa yürekli
nörolojinin ve
psikiyatrinin veri-
lerinden yola çıkarak
okumamanın beyin
ve insan psikolojisi
üzerindeki etkilerini
yorum !uyor..
Okumak, yazmak,
konuşmak ve dinle-
mek, günlük hayatta
başvurduğumuz
eylemler. Bu eylemler
sırasında algılama.
an|amlandırma,
tanımlama, yorumla-
ma ve düşünme
gibi pek çok zihinsel
etkinliklerde de
buluyoruz. Böylesine
hayati önemi olan bu
dört işlemi (okumak.
yazmak. konuşmak
ve dınleıııek) yap-
ıı,ıaıı|ıı \,,ı da yarıma-
ıııiıııın ci, ığurdugu
sonuçlar neler?
Bu soru önemli.
Çünkü daha çok
seyreden ve dinleyen
insanlar haline geti
rildik. Bir vatandaş
olarak kendimizi
çeşitli zeminlerde iyi
ifade ettiğ.imizi ise

söylememiz mümkün
deği0.0kumuy oruz
artık: yayınevleri
kitapları çok az
basıyor, hatta şiir
kitabı, edebiyat
kitapları basmıyor.
Mektup yazmıyoruz.
Bir dilekçe bile
yazm.a kt an .aciziz.
PSİK|YATRİ VE
NoRoLoJı
UYARlYoR
iki doktorun.
psikiyatrist Dr. Hamdi
Kalyoncu ile nörolog
Dr. Fikrıye Ovak'ın
'okuma'nın onenıi ve
insan psikolojisi ve
beyni uzerindeki
tılaga ıı ustu etkilerini
aıılatıııak içiıı t ıl l.,t,

hazırladıkları okuma
Psikolojisi isimli
kitap, kitap okumanın
insan için ne kadar
hayati önem
taşıdığını ortaya
koyuyor: "Bilimsel
çalışmalar, insan
beyninin okumayla

hıBebe n eraktİv m

Barış Güler'in
kaleminden 7 YAŞ

Çok televizyon
seyretme. ailenin
otoriter tavırları vb.
gibi faktorler bozuk-
luğa neden olmaz.
Ancak aile içi bazı
disiplin sorunları
sorunu artırabilir.
Belirtilerı nelerdır?
Tanı nasıl koyulur?
Uzm. Psıkolog
Ferahım Yeşilyurt:
Dikkat eksikligi belirti-
leri: Ayrıntıya dikkat
edememe, okulda,
işte, evde dikkatsizliğe
bağlı olarak sık
yanlışlar yapma.
Yaptığı işlerde, hobi-
lerinde veya sevdigi
oyunda bıle dikkatini
surdurememe.
Kendisıne söylenenı
dinlemez gorunme,
Ogretılerı ve beklenti-
lerı degerlerıdırememe
nedenı ıle oktılda
veya evde yapması
gereken gorevlerı
yerine getirememe,
Görev ve aktiviteleri
düzenleınede gııçluk
ve dagııııklık
gösterıne.
Evde ve okulda zıhın-
sel işlev gerektıren ış
ve gorevlerden kaçın-
ma. Dış Lıyaranların
dikkatini kolaylıkla
dağıtması. bel ırti lerdir.

z ?ı

Behek heslennıe§inde inek sütünün sakıııca arı

döneminde veya
yi.ırumeye başladıkl arı
zaıı,ıat,ı ç()k hareketli
ve atak tıldtıkları ıçın
bırkaç kışinin devamlı
bakımını gerektirdik-
leri söyIenir. Çocuk-
ların çogunda belirtiler
ana okuluna veya
ilkokula başlayınca
daha çok dikkati
çekmekte. okulda
başarısızlık. dikkat
eksikligi, sınıfta kural-
lara uymama, saldır-
gan davranışlar ve
ofke kontro]ünde
guçlükler yaşanması
aileyi tedavi arayışına
yoneltmektedir.
Kimlerde görülür?
Kız l erkellçoeuklarda
gorulme sıklığ
bahmından bir_
fark var_mıdıı:?
Uzm. Psikolog
Ferahim Yeşilyurt:
DEHB toplumda yak-
laşık yiüzde 3-6
oranında gözlenir.
Erkeklerde kızlara
oranda yaklaşık 3
kat daha sık görülür.
Nedenleri nelerdir?
Uzm. Psikolog
Ferahim Yeşilyurt:
Bozuklukla ilgili ispat-
lanmış kesin bir sebep
gösterilememesine
karşın bazı etken|er
uzerinde durulmak-
tadır. Bazı olası
sebepler şunlardır:
Genetik nedenler
Beyin hasarı
Norotransm itterler
Gıda ve katkı mad-
deleri Psikososyal
etkenler Ailenin
davranış|arının
etkisi var mıdır?
Uzm. Psikolog
Ferahim Yeşilyurt:

4. aydan itibaren
bebeginizin beslen-
mesine süt ve katı
gıdalardan oluşan
karma beslenme
programı ile devam
ederken, çok önemli
olan ancak ülkem-
lzde birçok kişinin
hala bilmediği bir
hususa dikkatinizi
çekmek istiyoruz.
Bebeğin ilk bir yılda;
hatta ük 24 ayda
kesinlikle almaması
gefeken inek sütü
(pastorize süt veya
UHT sütler) hakkında
kısaca bilgi vermek
istiyoruz
lnek sutünün
sakıncaları
. İnek sütünün yük-
sek protein ve miner-
al içerigi, bebeğin
henuz olgtınlaş-
mamış bobreklerine
aşırı yuk bınclirir.
. lnek sutu ktı|lanımı,
barsak içi kana-
malara yol açacaktır.
Bu da bebegin kan-

sız kalmasına
(a.nemi) neden o|ur.
. lnek sütündeki
demir, anne sütün-
dekinden farklıdır.
Bu iyi emilen bir
demir değildir.
Bunun sonucunda,
demir eksik!iği ane-
misi (kansızlık) ve
ge!işme geriliği o!ur.
. lnek sütündeki iyot
ve çinko miktarIarı
çok az olduğu için,
bebeğin zihinsel
gelişmesi olumsuz
etkilenir.
. İnek sütünde D vi
tamini çok azdır. Bu
da raşitizm (kemik-
lerin düzgün gelişe-
memesi) denilen
hastalığı neden o!ur.
. lnek sütü, bebeğin
vitamin ihtiyacını
karşılayamaz. Bu da
büyümede yavaşla-
maya neden olur.
. Esansiyel yağ asit-
leri açısından çok
fakir olduğu için
beyin ve göz gelişim i

gerı kalır.
. lnek sutü alan
bebekler. daha tazla
mıneral almalarından
dolayı, "susuz
kalma" diye
tabir edilen
dehıdratasyona
yatkın
olmakta d ır.
. En önemli sakın-
calardan biri de,
inek sütu ile besle-
nen bebeklerde aller-
ji riskinin çok daha
f azla olmasıdır.

. "-*-*-§-"_*a§ü^;
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ssk'lılara özel
or an nakll u a

Sosyal Sigoıtalar
Başkanlığı, organ
nakli yapılacak sigor-
ta|ıların, organın
bulunduğu yere en
kısa sürede ulaşması
gerektiği durumlarda
özel uçak, helikopter
gibi araçların gider-
lerini karşılayacak.
Sosyal SigortaIar
Başkanı Ozkan
Dalbay, yaptığı yazı!ı
açıklaıgada, .organ
kaynağT merkezle
rince bildlrilen ve en
kısa sürede dağıtımı
yapılması gerekli
olan organların ilgili
yerlere istenilen
zamanda ulaşması
konusunda Türk
Hava yolları tarifeli
seferlerinin yetersiz
kalabildiğin i beliıtti.
Dalbay, yurtdışına
organ nakli için
gonderilecek sigor-
talılara, organın
belir!i bir süre içinde
transplantasyonunun
yapılması ve has-
tanın en kısa sürede
organın bulunduğu
ülkeye gönderilmesi

elmeden rihe tedhlr alın§o
Y

uklar
v

gerektiği durumlarda
özeI uçak, helikopter
ve benzeri ulaşım
araçIarının ücret-
lerinin karşılanması-
na karar verildiğini,
yurtiçinde organ
nak!i yapılacak
hastaların da
aynı imkanlardan
faydalanabileceğini
bildirdi.
SSK'nın, sigor-
talıların veya
kurumdan aylıl«/
gelir alanların
bakmakla yükümlü
oldukları eş, çocuk
ve ana-babalarına
yurtdışından kemik
illği getirtilmesineait
masrafların da
karşılanrnası
konusunda geçen
aylarda düzenleme
yapıldıgını anımsatan
Dalbay, "SSK'dan
hizmet alan kesim-
lerin gerekli tüm
sağlık yardımların-
dan fayda|anması
konusundaki has- ı

saslyet!erinin
süreceğini" ifade
etti.

Grip mevsim geçlş-
lerini çok seven ve
kış aylarında insanı
canından bezdiren
önemli bir hastalık.
Gripten uzak aylar
geçirmek için şimdi-.
den tedbir almakta
yarar var.
Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Dr Melike
Demir, griple ilgili
aklınıza gelebilecek
her soruya yanıt
veı:ebilecek şu
açık!amada buIundu:
Grip, grlp virüsü
tarafından oluşturu-
lan bir hastaIıktır.
Gribe ait belirtiler
birden ortaya çıkar.
Bun!ar, baş ağrısı,
titreme ve öksürük-
tür. Bu bulgulara çok
kısa sürede ateş,
iştahsızlık, kas
ağrıları ve yorgunluk
ekleniıı. Bazen, özel-
likle çocuklarda mide
bulantısı, kusma ve
isha! bu bulgulara
eşlik edebilir.
OzeIlikle çocuklar ve
yaşlı|ar olmak üzere
hepimizi tehdit eden
grip virüsü, kalp.
akciğer ve diyabet
gibi kronıX rahatsız
lığı olan kişilerde
ölüme kadar varan
ciddi sonuçlar doğu-
rur. Grip sonrası
zatürre (pnömoni),
yoğun bakım gerek-
tiren astım atakları
oluşabilir. Sık hasta-
lanmaya bağlı da

akciğerleriıp izde
kapanmayan yaralar,
kistler, genişlemeler
(bronşektazi) ortaya
çıkabi lir. Bron şektazi
ağızdan kan gelmesi
gibi be!irti|erle ani
kan kaybı ve ölüme
yol açabilir. Bu
yüzden grlp deyip
geçmemeliyiz ve
gereken önlem|eri
aImada gecik-
memeliyiz.
Grip virüsü, insandan
insana çok kolaylıkla,
tükürük damlacıkları
ile öksürük ve
hapşırık ile bulaşır.
Ozellikle kapalı ve
ka!abalık ortamlar,
bulaşma için uygun
mekanlardır. Ayrıca,
grip olan kişinin
tuttuğu kapı ko!u,
telefon ahizesi
ile de bulaşabilir.
Bulunduğunuz odada
hastanın bir kez
hapşırması milyonlar-
ca virüsü ortaya
saçar. Mikropla
karşılaşmamak
imkansız ama
hastalığın iyi bir
şekitde atlatı|ması
imkansız değiI.
Neler yapmalıyız?
Sağlıklı bir beslenme,
tüm hastalıklarda
olduğu gibi gribde de
baş tacı bir çözüm.-
Büyüklerimizin güzel
tavsiyeleri ıhlamur
çayı nezleyi önleye-
bilir. Kış mevsiminin
vitamin C depoları

portakal, limon,
greyfurt koruyucu
meyvelerden. Bütün
bu önlemlere rağmen
grlp hastalığına
yakalanırsak ne
yapmalıyız; öncelikle
dinlenme çok önemIi.
Bo! sıvı ılık içecekler
tüketilme|i, taze
sebze ve meyve bo!
miktarda alınmalı.
Hastalık sıvı ve
mineral kaybına yo!
açtığı için bir nevi
kaybı yerine koymaya
çalışıyoruz. Gribal
şikayetlerimiz 3-5
gün içinde gerilem-
eye başlarsa iyi|eşme
sürecindeyiz
demektir. yalnız bazı
durumlar var ki mut-
laka uzman bir dokto_
ra başvurmamız
gerektiğinin
habercisi:
. 10 günü aşan
öksürük, balgam ve
ses kısıklığı
. Tekrarlayan 38 C"
ve üstü ateş
. 1 haftadan fazla
süren halsizlik, iştah-
sızlık, gece terlemesi
ve kilo kaybı

. Nefes darlığı

. 10 günden fazla
süren burun tıkanık-
lığı , kaşıntısı ve
hapşırık
. Pas renginde
veya khn!ı balgam
tükürme.
Grip aşısı nedir ve,
kim|er aşı olmalı?
Grip aşısı bir önceki
senenin tesbit
edllmiş mikrpolarının
saflaştırmasıy!a
yapılan immun sis-
teme hastalığı tanr-
tarak, mikroplarla
karşılaşıldığında
vücudun hastalığa
yenik düşmemesini
sağlar. Yumurta
alerjisi olanlar aşı
olmamalıdır.
Kimler olmalıdır;
. Kronik kalp olan
çocuklar ve erişkin-
ler.
. Astım, kronik
bronşit (KOAH),
Bronşektazili
çocuk ve erişkinler
. Bakımevi,
huzurevinde
kalan yaşlılar.
. 65 yaşın
üzerindeki herkes;

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 1212
YaIova (226) 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERieor

ltfaiye
polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakoIu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLİK Yalova
Topçular
Eskihisar

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

oToBUS

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAŞıM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TUP DAGıTlcıLAR|
METRO 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş sl a
Anıtur 614
Kamil Koç .513

12 12
20 77
1o 72
45 49
47 71
35 71

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mılıı Eğt. Md.
HaIk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Ma| Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıııo.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.

Tekel Md.

Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
llçe Seç. Md.

Helk Eğitlm 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

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

TAKsıLER

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00
514 88 70

514 17 00

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

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemllk Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-1'22

Su İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

G
E
ıVl
L
ı

t<
R.
E
H
B
E
R.

ı
o

GEREKLİ TELEFONLAR DENiZ OTOBÜSÜRESMİ DAiRELER

513 14 25

AKCAN PETROL
yenı-iyunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
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16 tylül 2006 Cumartesi

BAYIR ECZ,^NESI

11 tylül 2006 Pazar

NCI ECZ,^NESI

e2K
GEııuK,lıi ıLx cul{LUK GAZETES

GErııLlK

I GÜNLUK slYAsa GAzErE I

YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAY| : 2547

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap CÜl-en
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

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

yönetim ve Basım Y ri : KORFEZ OFSET
Matbaac!ık-Yayincılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklaI Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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0hELAyKENT ıIKOGRETıM oKutu
"İvi bir gelecek Oçlrent ite boşlcır"

2006_2007 eĞlrlrtı ve öĞneriıtı
vı ı-ı ü c Rerı-e Riııııiz

sıNıFLAR rlyar
ANA sıNıFı 3.300 YTL
1.sıNıF 4.000 YTL
2. sıNıF 4.750 YTL
3. sıNıF 4.750 YTL
4. sıNıF 4.750 YTL
5. sıNıF 4.750 YTL
6. slNıF 4.750 YTL
7. sıNıF 4.750 YTL
8. sıNıF 4.750 YTL
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'''

ıtları başladıOzel Aykent llköğ retim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi

iı l,laıçözer, Planlıdır,
Her zaman ve he

oşgörülü dü r, şeffaft ır, Olaylara profesyonell ikle yaklaşı r
Yeniliklere açıktır, Süreç odaklıdır, paylaşımcıd

Sürekli eğitim ilkesi ile hareket eder,
Vefakardır, dostlarını asla
uygular, Özgüveni tamdır.

İ, ış|ı
Evrenseld rmas biıinlnırı veveH çalışmala planlar çağa uyduayakuyguU0K UiltL NUzu

r ozverlda le unkonu utmaz,çaı
GYETışTıRDl dır kend verıkararIarını verKararlı tutarlıve

,,NcE iırn vederöĞn din tan, rde heve kenr ortamdaHer maz,
Not : ÜcretIerimize Eğiti

KDV

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel : 5t 3 50 84 GEMLIK
www. aykentil kog reti m. k | 2.tr

Deneyimli kadromui ve
çağdaş eğitim anlayışıyla

sizlere en yakın özel okuluz

GEMLıK,ıN iı_x GÜNLÜK GAZETESı
GEMLıK
ıı

TARAFSıZ sivasİ GAZETE
l8 F.r lül 2006 Pazirtesi info@gemlikkortezgazetesi.com 25Ykr

_

Körfez OFSET'te
BlR GUNDE

DAVET|YEN|Z HAzlR

Yuıierre [*§it h*ıu ıltt.ıı

Tel : 513 96 83
İstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLIK
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ı ıGEMPORT ça!ışanIarı ve ai|eleri gelenekseI Aile Pikniği'nde b ı ştu

ı

ı ıı ıa raın
ıı

lknlk
GEMPORT'un bu yıl 3 ncü kez düzenlediği
gelenekset Aile Piİniği büyük itgi gördü. İznİn
Gölü kenarında iki gün süren piknikte yok
yoktu. GEMPORT çalışanları, güzel bir havada
büyük organizasyonla moral topladılar.
Popstar yıldızı Firdevs, iki gijn boyunca
GEMPORT'luları coşturdu. Haberi sayfa 3'de

ışi Güne Bakı
kadri cüı_en
kadri_gu ler@hotmail.com

Moral pikniği
Dün, GEMPORT'un işçi ve işçi aileleri i|e yakın-

larına düzenIediği "Ai!e Pikniği"ne biz de
katıldık.

Piknik, İznik Gölü kenarında düzenlenmiş..
Piknik deyince, bir yeşillikte veya su kenarın-

da, bir ağacın altında doğa ile başbaşa evde ha
zırlanan dolma|arın, böreklerin, yere serİlen ör
tüler üzerinde yayılarak, bir taraftan da mangal-
da tütsüyen köfteler, piızolar pişirilirken çocuk-
ların yeşillikler arasında koşuşturduğu, neşe
içinde, yemeklerin yendiği yer gelir akla.. S'de

rooĞı^Lc.nZ oöxüştiıu
-PRoJE I{oMBI
-KoLox resisAT
-pETErı çnşirıeni
- ooĞ ı^Lc. Az I|l elLzr;unınni
-MERIfEzi sisrnıu
-I(AT rı.rıoninnni
-pLAsTirr nonu rnsisnrr
-sıılnr rnsisnr
cne.nRiı<n oöxüştiıı

"(Geınl lk Sürücü fı(ıır!sıı ]ı(ırrııluşucl ırr"

Ibrahim usla
Tel z (o.22a) sıı ıı 2ı Fax : 5ı3 ı,r, 7ı

Orhangaıi Cad. No : 48/C
Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLIK

ıYIASTAŞ UPYAT9RLERİ
YETKİLİ BAYİSİ
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Gürhan çETİNKAYA
Cadı mı, O da nereden çıktı?

Kadınlar belki de çok kızacak ama..
Yazmak durumundayım.
Burada aslında amacımız zinhar kadını

eleştirmek deği| özgür!üğün önemini vur-
,gulamak...

Çünkü;
Ozgür irade çok önemli..
Başarının da,başarısızlığın da ana

nedeni..
Devlet için de.. ı ;

Birey için de..
Kadın için de..
Erkek için de..
Ozgürlük her şeyin*b*a§ı..

Harun Reşit, savaşta esir aldığı düşman
generale ;

-Hayatını bağışlarım, ama bir şartım var
- Kadınlar hayatta en çok ne isİer ?

Budur bilmek istediğim. Bu sorunun
yanıhnı getiİ; kurtaİkelteni.'

General sorar soruşturur, bu çetin soru-
nun yanıtını arar ve Kaf

Dağ'ının ardında ki bir cadının bunu
bildiğini öğrenir.

Günlerce gecelerce at koşturur, cadıyı
arar bulur ve sorar :

-Kadınlar hayatta en çok ne ister ?
Korkunç cadı, yanıt için öyle bir şart

ileri sürer ki yenilir yutu!ur gıbı degıl.
'-Evlen benimle, o zaman öğrenirsin

istediğini.'
Bu ölümcü! teklifi, kabu! eder General

ve doğru yanıtı alır almaz koşar Harun
Reşid'e:

'-Kadınlar, en çok kendi özgür
iradeleriyle hareket etmek ister.'

Harun Reşit bizimkinin hayatını bağışlar
ya; cadıyla evlenmek için de söz verilmis
tir. Evlenirler. O llk gece; genera! bir bakar
ki o korkunç cadı, dünyatar güzeli bir afete
dönüşmüş, karanlık odada.

Konuşur cadı:
-Benim kaderim böyle; günün sadece

yansı güzel olabilirim, diğer yarısı. ise
çirkinim. Ne dersin geceleri seninleyken
mi, yoksa gündüzleri dışarıdayken mi
güzel olayım?

Genera| düşünür ve
'-Sen bilirsin, kararını kendin ver' der;
lşte o andan itibaren korkunç cadı son-

suza dek çok güzel bir kadın olarak kalır.'
Peki bu öyküden çıkarılacak dersler

nedir ?
1. Kadınlar en çok kendi özgür

iradeleriyle hareket etmek ister.
2. Özgür iradesiyle hareket eden bir

kadın, her zaman güzeldir.
3. lster güzel olsun ister çirkin, her

kadın aslında bir cadıdır.
Son ders belki de hoşunuza gitmedi

ama..
O da işin latlfesi ...
Galiba da doğrusu...

ö
f ouıruxsıvısıoızeıe f

Seyfettin SEKERSÖZ

Türkiye'nin
tanıtım turizm
kültür etkinliklerini
canlı!ık kazandırmak
için "İtimiz ve
l|çeleri" konutu
ödüllü şiir yarışması
düzenlendi.
Bir süre önce
Kaymakam Mehmet
Baygül'ü ziyaret
ederek, Türkiye
sevdası isimli
kitabını hediye
eden Gazeteci Şair
Yazar Hikmet Okuyar
adına tertiplenen
yarışmaya katılacak
olanların yaşadıkları
il yada ilçeleri tanıtan
şiirler ve güzellikleri
aksettirecekler.
Avrasya Yayıncılar
Birliği ve
Dünya Şairler ve
Siirseven!er Derne_qi
öncülüğünde birçok
vakıf, dernek, gönüllü
kişi ve kuruluşun
katkılarıyla Türkiye
genelinde geleneksel
olarak tertiPlenen
"Xl. Hikmet Okuyar
öatiııı.i şilr yarış_
ması"nın konusu
"lllmlz ve İlçeleri"
olarak belirlendi.
YAR|SMA SARTLARİW
ŞUSIYAD Başkanı
Hikmet Okuyar adına
tertiplenen yarışmaya

elerl "

Sıyi'a 2

|stenmeden ve
ödenmeden yayın
hakkı sahibi
Hlkmet Okuyar
taraf ııı dan
hazırlanan
iaıııtınl vtı kı.ıll iır
sanat eserı
"Türkiye
sevdası"nı n
yeni basımında
yayınlanacağı
açıklandı.
Ayrıca Türkiye
Sevdası'nda şiiri
yayınlananlara
kargo ücreti
alıcıya ait olmak
üzere birer adet
Türkiye Sevdası
kitabının armağan
olarak gönderileceği
bildirildi

lll llm|zve ll
ıı

ıı rlerle tanıtılaGak

katılmak isteyen
aşıklarımız ve
şairlerimiz doğup
büyüdükleri,
yaşadıkla.rı veya
etkilendikleri bir
iliıniz ve ilçelerini
şii rleri nde özellikleri-
ni ve güzelliklerini
aksettirecekler.
Yarışmaya
katılacakların
hazırlayacakları
şiirleri bir sayfa
bilgisayarlı yazılmış
imzalı ve CD'sa
ile birlikte kısa
özgeçmiş, nüfus
cüzdanı fotokopisi,
bir fotoğraf, açık
adres ve telefon
numarası yazılmış
olarak "Xl. Hikmet

Okuyar Odüllü Şiir
Yarışması"
Cumhuriyet
Meydanı-
Şebinkarahisar
adresine kargo yada
APS ı|e gt_ıııtltıı,,iıilo
ceklerı belirtilırken
yarışmacıların yarış-
Taya en fazlla 3
"llimiz ve llçeleri"
için katılabi l,ecekleri
ve yarışmayia son
katılım tarihinin ise
14 Şubat 20117
olduğu duyuıruldu.
Yarışmaya
gönderilen ş,iirlerin
iade edilmey,eceği,
yaylna uygun
bu!unanlarını ve
dereceye girenlerin
ise hiçbir ücret

D
ı

Gaıl ler Günü arı n kutlanacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Kaymakam
lığı'nın düzenlediği
19 Ey!ül Gaziler
Günü yarın

saat 11.00 de
Atatürk Anıtı'na
sunuIacak törenle
kutlanacak.
Siygı duruşu
ile başlayacak

tören lstiklal Marşı
ve günün an lam
ve önemini tıelirten
konuşma i|e
sona erecek.
Gaziler Günij

nedeniy!e ayrıca
Merkez komutantı
ğında Gaziler ve
Protoko!ün
katı!ımıyla kokteyl
verilecek

K rİezö
ABONE oLDUNUZ MU?

ABONE OLUN
oKUYUN OKUTUNI c{İı.tof, slYAs| GAZETE _

BuRsR HnHıtniveı Uc

HCNT oRz€T€LCRiııe
a

ILRN u9 R€HtRtlll RLlNlR
Her türlü alım-satım,
eleman ilanlarınız ve

reklamlarınız lçin bizi arayın

ı(oRFEı
REı(lAM

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
'l|'el 

: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

llk körfez' internette
azetesi.com



GEMPORT çalışanları ve aileleri gelenekse! Aile Pikniği'nde buluştu

ı

ı ı ıa ıbıraın lkıılk
Dis Hekimi özcan VUnll-
or"İ nrrr" l l g gl@notmai I.com
wıırıw. m i l I iyeUblog/özca n vu ra l

Kurşun askerler!....

Te!evizyonda "Lübnan'a asker gönderme
" tezkeresini canlı yayında sonuna kadar
izledim. Beş saat boyunca muhalefet
konuştu, iktidar konuştu..

Muhalefet bu oturumda kaliteli, konuyu
iyi bilen, düzgün konuşan milletveki|lerini
seçip kürsüye çıkardı.

Onlarda konuyu bütün açıklığıyla ortaya
serdiler, halkın anlayacağı şekilde konuştu-
!ar..

İrtlOar konuşmacıları ise taf kalabalığı ,
basitliği, Başbakana yağcılık yapabilme
telaşı içinde çırpındılar. Bir CHP. milletvekili
olan Bayram Mera!'in söylediği "6.500 lira
almak için vicdanınızı satmayın" demesi
oylamanın sonucunu çoktan göstermişti.
340 piyon adam....

Yat diyorlar yatıyor, kalk diyorlar kalkıy-
orlar. Görünüşte kelli feIli, ama içleri boş
adamlar...

Tempo dergisinin kapağında şu yazı var.
"Çıkarsa tezkere - Bilal gitsin askere"

(Bilmeyenler için Bilal Başbakanın oğlu )
Amerika'da okuyup, şimdide Amerika'da
çalışan oğlu...

(Sen oğlunu lmam _hatip liselerinde okut,
bak millet Amerika'da okutuyor. )

Anavatan Partisi Başkanı Erkan Mumcu
"Benim 18 yaşında oğlum var, ama Lübnan'a
göndermek istemem diyor, daha da çarpıcı
evladı şehit düşen bir anne "Vatan sağ olsun
demiyorum, vatana hela! etmiyorum" diyor.

lçte vatana. saldıran PKK. denen şer
örgütünün yaptığı pls!ikleı halkın burnun-
dan soluturken, sen Amerika'!ılara şirin
gözükmek için vatan dışı Lübnan'a asker
göndermekle, bu yaranın üzerine tuz ekmi
yor musun'l

Onlar da biliyorlaı biliyorlar ama iktidar
da ka!malarının Amerika'nın o!uruna
kaldığını görüp, her şeyi sineye çekip 340
tane duygustiz parmak havaya kalkıyor.
Başbakan "Askerlik yan yatma yeri
deği|dir" diye konuşurken, orduya olan
sevgisizliğini bir kere daha ağzından kaçır-
mış oldu..

Ama büyük hata yaparak halkı karşısına
a!dı...

Başbakan 20 yaşlarında, hayatlarının
baharında, ailelerinin her şeyi bu gençecik
evlatların vatan için ölümlerini tabii karşılıy-
or, ölürlerse ölürler gibi kayıtsızlık içinde
iken halkın bu karara parmak kaldıranların
hiç birinin çocuğunun askerde olmadığını
biliyor.

Halkın şunu da görmesini isterim; "Onlar
Antalya'da lüks otetlerde tati|de iken ,

yine Mehmetciği yurt dışına İsrail 'lin keyfi
için nöbete gönderecek parmaklar havaya
kalktı" Şehit sayılıp sayılmayacakları
üzerinde konuşulan bu askerleri koruyacak
kimse yok..

Ya!nız Allah'ları var....

Seyfettin ŞEKERSOZ
GEMPORT Gemlik
Liman ve Depolama
İşletmeleri A.Ş.'nin
düzenlediği
3. Geleneksel Aile
Pikniği İznik Göl
kenarında yapıldı.
lki gün süren
piknikte GEMPORT
çalışanları ile
ailelerinden oluşan
yaklaşık 3 bin kişi
iki gün boyunca
hem eğlendiler hem
de piknik yapmanın
zevkini yaşadılar.
GEMPORT Genel
Müdürü Mehmed
Süha.Aktaş ıle Mali
ldari lşler Dırektörü
Şemsettin Kök ve
Teknik lşler
Direktörü Hüseyin
Avni Çinçin'in de
GEMPORT çalışan-
larını yalnız bırak-
madığı piknikte,
küçükler ile
Büyüklere çeşitli
eğlence animasyon-
ları düzenlenerek,
hediye çekilişleri
yapıldı.
Küçükler için sihir-
baz gösterilerinin
yanı sıra çuval
yarışma!arının da
bulunduğu
eğlencelerde,
küçükler kadar
büyüklerde eğlenme
fırsatı buldular.
Tuvalet kağıtlarıyla
tışlerini en çabuk
5.ırma becerisi
gosterenlere çeşitli
hediyeler verilirken
piknik alanında
alınan güvenlik
önlemleri ise üst
şeviyede tutu!du.
Oğlen yemeğinde
sürpriz yiyeceklerin
verildiği piknikte
içecekler ve
dağıtılan dondur-
malar küçükleri
mutlu etmeye yetti.
GEMPORT çalışan-

§

§

larının bir yılın
stresini attıkIarı
piknik eğlence!erin
de Pop Star'dan
tanınan Firdevs

sahne aldı.
Yaklaşık 1.5 saat
süren konserinde
özellikle çocuk!arın
büyük i!gisini çeken

Firdevs, GEMPORT
çalışanlarına
zevkli ve eğlence!i
bir hafta sonu
yaşattı.

,,_"§§s
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Eğitimciler Birliği Sendikası il ve iIçe yöneticileri Haslnaöa Kampı'nda ortak değerIendirme yaptı

ez

E
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Eğitimciler Birliği
Sendikası (Eğitim-
Fir-Sen) Genişletilmiş
ll Divan Toplantısı
Hasanağa lzcilik
Kampı'nda yapıldı.
ll yönetimi üe ilçe
yönetimIerinin
katıldığı toplantıda,
yeni eğitim öğretim
yılında sendika ve
üyelerini kapsayan
çalışma programı
görüşüldü.
Eğitim-Bir-Sen
Gemlik Temsilcisi
Şükrü Subaşı ve
yönetiminin ev
sahipliği yaptığı
toplantıya,
ll Başkanı Aydın
Kılıç ile yönetimi ve
ilçe temsilcilerinin
yanı sıia yönetim
kurulları da katıldı.
Toplantıda geçtiğimiz
gün!erde Antalya'da
gerç€kleşen seminer
değer|endirilirken
katılımcıların
görüşleri alındı.
ll ve llçe temsi!ci-
lerinin görüşlerini
belirtti kleri toplantıda
konuşan llçe
Temsilcisi Şükrü
Subaşı, toplantıya

letllml
hızlı bir şekilde
kamu çalışanlarının
örgütlenmesi
gerekmektedir.
Gelecek yıllarda
masadan eli boş
kalkmamak, memıı-
run gerçek beklenti
ve taleplerinin yerine
getirilmesini sağla-
mak için, tüm kamu
çalışanlarını sendikal
mücadelemize omuz
vermeye davet
ediyoruz. Grevsiz,
toplu sözleşmesiz
sendika, sendikasız
demakrasi olmaz"
şeklinde konuştu.
Eğitim-Bir-Sen
lI Başkanı Aydın
Kılıç'tğeni eğitim
öğretim yılının
baş!aması
n'edeniyle sendika
üyelerine yöne!ik
yaptığı konuşmada
sendikaların
amaçİarı, çalışmaları
ve hükümet sendika
ilişkilerinden
bilgilerıüerirken,
yeni öğretim yılında
sendika üyesi
öğretmen lerin
göstereceği
performans
konusunda açıkla-
malarda buluııdu.

Dluaıl to aııtısıltlın.Blr$en Geıll a ıldı
ev sahipliği yapmak
tan onur duyduğunu
belirterek,
sendikaların
yoğun gündeminin
yasal olarak
memura sendikal
hakkın tanınmamış
olmasını gösterdi.
Subaşı, 'Toplu
sözleşme hakkımız
tanınmadan, kamu
çalışanlarının
kendilerini
ilgilendiren tüm konu-
larla ilgili temel karar-
lara demokratik
katılımı mümkün
değildir.
Eğer Bir mali, sosyal
yahut demokratik
hak ve kazanım elde .

edilecekse, bu ancak
ve ancak kamu
çalışanlarının
örgütlenmesiyle,
sendikal mücadeleyle
elde edilebilecektir.
Mevcut hükümet ya
da başka bir hükümet
sendikaya üye
olmamış kamu
çalışanlarına grevli
toplu sözleşmeli
sendika hakkı
kendiliğinden ver-
meyecektir. Bunun
için sendikal faaliyet-
lerin aıtırılması,

il Başkanı ve il
sekreteryasının
2006-2007 yılı
planlaması hakkında
sunumIarından

sonra ilçe
tem silcilerii
görüşlerin i belirtti ler.
Eğ itim-Bir-sen
Genişletilnıiş ll

Divan toplantısının
sonunda ortak
bir değerlendirme
yapıldı.

ıı
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Daire,Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP işı-eni

AclL sATıLıK tıe K|RALıKLARııIız l

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATILlK DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140 m2

Her Çeşit Emlak AIım, Satım ve Kiralama erlızm

YAPıLıR
iıı gizi ARAyıNız

120 m2 3 + 1 SATıLıK LÜX DAıRE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli tı4üstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpaıan Eski sahil ltektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+1. 110 m2 asansörlü .kombili satılık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova U8.54 m2 arsa
Termat Bİrajı'nda 4O7.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının.

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 4OO m2 uzaktıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her TürIü Sigorta lşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapı|ır,

DERsHAN
üzrng 2-3 KATLı xlReı_ıx

elı{a ARANıyoR

ilişcide Z,ALP

TeI : 5132474 Fax: 514 10 21

KER §lGORTA

GERÇEKoTo IfisTıK
tfuocL0t!üseyin TAŞI{IRAN

LASTIK TAMİRİ YAPİLİR.
2. El ve Yeni Lastik Alım"Satımı
2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HLZMETE A
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Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3
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lulaııa§tı/dakl ocuk Park ıııı bek 0r
Manastır'da
bulunan Cumhuriyet
İıxöğretim okulu
yanındaki Çocuk
parkı, bakımsızlıktan
kullanı|maz hale
geldi.
Gemlik Belediyesi
tarafından yaptırılan
ancak bir daha
el sürülmeyen
Çocuk Parkı'nın
etrafındaki koruma
çitlerinin yıkıldığı
gibi, Çocuk Parkı'nın
her tarafı otlar ve
çalılar ile kaplandı.
Mahalle sakinleri
çocuklarını parka
göndermekten
çekindiklerini,
Belediye'nin bir
an önce Çocuk
parkı'nın etrafının
bakımını, oyun grup
larınında bakımının
yapılmasın ı istediler.
Gemlik'in en büyük
ilkokullarından olan
C u ııı iı u riyet İll<o6re-
tim Okulu'nun yanın-
daki 1ıarktan binlerce
çocugun yararlanaca
ğı tek park olması
nedeniyle parkın
öncelikle bakıma
alınması isteniyor.

ı( rte- Sayfı 5

ı Güne Bakış
Kadri GÜı-en
kadri_g uler@hotmail.com
Moral pikniği..

GEMPORT'un bu yıl üçüncüsünü düzenlediği
geleneksel ai!e pikniği, benim bildiğim pikniklerden
değildi.

Göl kenarındaki büyük alanda bine yakın
GEMPORT'|u ve yakını, büyük bir organizasyonla
pikniğe çağrılmış.

Bu organizasyonda yok yok..
GEMPORT kesenin ağzını açmış, sabah kah-

valtı, öğ!e yemeğinde ızgara et (pirzola, büftek,
köfte, sucuk) meyva, ööla, dondurm?, ç?y, kahve,
çocukların eğlenmesi için animasyon grupları,
şişme oyun grup|arı, GEMPORT armalı şapka|ar..

Bu organizasyonda macunu iIe pamuk helvacı
bile düşünülmüş..

Macunu özlemişim ben de yedim..
Çocukların göle düşmemesi için güven|ik önle-

mi alınmış, ambulans ve sağlık ekibi hazır durum-
da.

Orhangazi jandarması çevrede dolaşıyor...
Sahnede türlü türlü, yerde farklı yarışmalar..
Piknik a|anı balonlarla donatı|mış..
Sanki piknik değil çocukluğumun bayram yeri..
GEMPORT bu büyük organizasyon için hiçbir

şeyden çekinmemiş, işi ehli bir organizatör firmaya
bırakmış.

Pikniğin sürprizi ise Pop Star Firdevs..
Hani, o aylarca kitleleri televizyona bağlayan

yarışmanın ikincisi Firdevs..
Pop Starlar bizim için çok önemli değil ama

bazı|arı için çok önemli..
Çalışanlar arasında buzdolabı, çamaşır makine.

si ve bulaşık makinesı armağanı bulunan çekiliş ve
talihlileri..

Herşey güzeldi piknikte.
GEMPORT'un on binlerce dolar tutan bu organi-

zasyonu unutulacak gibi değil.
GEMPORT yönetimi çalışanlarına güzel bir gün

geçirtti, bonkör davrandı.-Pikniğe 
gösterilen bonkörlük, toplu sözteşmeye

yansıyacak mı göreceğiz.

IŞTE DOGA.LG^AZ., IŞTE TASAKRUF
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Mllll Eğitim Bakanlığı
Ulus|ararası Çalışma
Orgütü'nün projesi
kapsamında okula
gidemeyen 2 bin
114 çocuk tarladan
toplandı.
Milll Eğitim Bakanlığı
(MEB) ve.Uluslararası
Çalışma Orgütü (lLO),
işbirliğiyle, çocuk
işçiliğini önIemek
amacıyİa Türkİye'de
ilk kez pilot uygula-
ma olarak Adana'nın
Karataş ilçesinde
uygulamaya konulan
proje kapsamında,
okula gönderilmek
üzere, pamuk tar-
lalarında çalıştırı !an
2 bin 114 çocuğun
toplandığı bi!dirildi.
Pro|e üssü olarak
kullanılan Karataş'ın
Yemişli Köyü'ndeki
Sosyal Destek Merke
zi'nde, okul öncesi
hazırlıklar sürerken,
okula kazandırılan
tarım işçisi çocuklara
önlük, ayakkabı, çan
ta ve kırtasiye malze
meleri dağıtılıyor.
Proje Koordinatörü
Selim Can, yaptığı
içlkİamao'a, bu se26ri
55 çocuğu Yatılı
llköğretim Bölge
Okulu, 60 çocuğu da

landı ltulF to lantısı
ı

ocuk tarladan to
ları her çocuğu
büyük kazanç olarak
değerlendirdiklerini
ifade eden can,
"Çocuklar okumaya
çok istekli. Aileler
ise çocuğun tüm
ihtiyaçlarını karşıla
yacağımızı, servis!er-
|e çadırlarından alıp
okul!ara taşıya-
cağımızı duyunca razı
oluyorlar. Bazıları
karşı çıkıyor ancak,
ikna etmeye çalışı
yoruz" diye konuştu.
Can, Türkiye'de ilk
kez uygu!anmaya
başlanan projenin bu
yıl sonunda sona ere-
ceğini ancak, 6 aylık
bir uzatmanın da söz
konusu olduğunu
belirterek, şunları
kaydetti:
"Proje tamam-
landığında bu çalış-
maIar bitmeyecek.
Mllll Eğitim Müdürlü
ğünce sürdürülecek
çalışmalarda, tarlalar-
daki çocukların
eğitime kazandırıl-
ması sürecek. Çünkü,
btı yöre tarım yöresi
ve ne kadar nıaki-
rıaiaşnla ofsa oa
tarım işçisine her
zaman ıhtıyaç duyu-
lacaktır."

Türkl e
lM F'riin
Türkiye'nin de
aralarında
bulunduğu
ülkeler grubun-
dan sorumlu
ıcra Direktörü
Belçikalı Willy
Kiekens, lMF
ve Dünya
Bankasının 2009
yılındaki
toplantılarının
Türkiye'de yapıla-
cağını söyledi.
UIuslararası Para
Fonunun (lMF)
Türkiye'nin de
aralarında bulun-
duğu ülkeler
grubundan sorumlu
lcra Direktörü
Belçikalı Willy
Kiekens, lMF ve
Dünya Bönkasının
2009 yılındaki
toplantılarının ev
sahipliğini Türki
ye'nin yapacağını
söyledi. Kiekens,
yaptıgı açıklamada,
Türkiye'nin ev
sahipligi konusunda
bir anlaşmanın
olduğunu yarın
Singapur'da yapıla-

ılacak
,
de

?ö r
*

!{A

cak olan guvernörler
kurulundaki oyla-
manın daha çok
bir seramoni
niteliğinde olacağını
bildirdi. Willy
Kiekens, Türkiye'nin
ev sahipliği konu
sunda başarılı ola-
cağını da vurguladı.
Bu yıl Singapur'da
yapılan lMF ile
Dünya Bankası
yı|lık toplantıları '

3 yıl önce
Dubai'de yapılmıştı.
Bu topIantılar,
her üç yılda bir
lMF ve Diinya
Bank.ısıt]ıtl metkez-
It|ı lıllıl yer
aldığı ABD'ııın
dışında bir ülkede
yapı!ıyor.

RY
yakın çevre okuIları-
na yeni kayıt yaptık-
larını bildirdi. Geçen
yıl kaydı yapılanların
da okula devam-
larının sağlandığını
ifade eden can,
"Projenin başladığı
15 Haziran 2005
tarihinden bugüne
kadar toplam 2 bin
114 çocuğu,pamuk
tarlalarından topla-
yarak eğitime
kazandırdık" dedi.
Can, yeni kayıtlar ve
daha önce kaydı
yapılıp da geldikleri
kentlerde okuyan
çocukların pamuk
hasadı bitinceye .

kadar eğitimden geri
kalmamaları için
çadırlara yakın

okul lara yerleştirildik-
lerini bildirdi.
Yörede, ekim ayı
sonuna kadar devam
edecek pamuk hasadı
süresi,nce, çoc ukları n
okullara servislerle
taşındıklarını ifade
eden Can, "Biz daha
çok ailelere, çocuk-
larını yatılı okullara
göndermelerini
söy!üyoruz. Bunun
için Şanlıurfa,
Diyarbakır, Adıya
man, Mardin, Hatay
ve Osmaniye gibi
tarım işçi|erinin
yoğun olarak geldik-
leri yörelerdeki yatılı
iiköğretim okuifarın-
dan kontenjan iste-
dik" dedi.
Eğitime kazandırdık-

ı
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ııı!l1 GUNDE İMSAKİYE BASİLİR
Renkli, siyah beyaz her türIü baskı işleri

Fatura & İrsaliye & El İIanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cllt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

l(örfe- Ofset
MATBAACİLİK - YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK

İstiklal Cad, Bora Sok, Akbank AraIığı No: 3/B GEIvILİK Tel : (0,224) 513 96 83 Fax: (0,224) 513 35 95
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2006-2007 eğitim-
öğretim yılının
ilk ders zili
Frgrn çalıyor.
llköğretim ve
ortaögretim
okullarında okuyan
14 milyon civarında
öğrenci ile 595 bin
öğretmen. yaklaşık
3 aylık yaz tatilinin
ardından, ders
başı yapacak.
Yeni eğitim-öğretim
yılının başlaması
dolayısıyla, yarın
Antalya'da Başbakan
R'ecep Tayyip
Erdoğan'ın
katılımıyla tören
düzenlenecek.
Ayrıca, tüm illerde de
töı,en yapılacak.
Oğrenci|er ve öğret-
menlerin da katıla-
cağı heyetler,
Atatürk anıtlarına
çelenkler koyacak.
Ankara'da da
Anıtkabir ziyaret
edilecek.
İlkö6retim ve
li so .,, cl re ncilerine.

1 38 m ilyon adet
ders kitabı ücretsiz
dağıtılacak.
Ders kitapları,
okulların açıldığı
gün sıraların
üzerinde hazır
bulundurulacak.
İlköğretim Haftası
da yarın başlayacak.
Bu kapsamda bugün
veli lere, öğretmenleri
tanıtıcı bilgiler ile

öğrencilerden neler
beklendiği, sınıf
kuralları, ev ödevi
politikası ve o yıl
yapılacak etkinliklerin
neler olacağı
konusunda hazır-
lanan "Hoşgeldiniz"
broşürleri
dağıtılacak
2006-2007 eğitim-
öğretim yılının ilk
dönemi 26 Ocak

ı

2007 tarihinde
sona erecek;
ikinci dönem ise
1 2 Şubat 2007
pazartesi günü
başlayacak.
2006-2007 eğitim-
öğretim yılı 19
Haziran 2007'de
sona erecek. 2007-
2008 eğitim-öğretim
yılı 17 Eylül 2007'de
başlayacak.

ıı

Ha dı ocuklar okula

§ezer E

V

Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer,
eğitimin, kesinlikle
devlet denetiminde
ve gözetiminde,
Atatürkçü
düşünceden ve
laik|ik temelinden
ödün verilmeden
yürütülılesi
gerektiğini bildirdi
Sezer, 2006-2007
Eğitim-Öğretim
Yılı'nın başlaması
dolayısıyla mesaj
yayınladı.
sezer, ekonomik ve
toplumsal kalkınmayı
gerçekleştirerek,
çağdaş dünyanın
etkin ve saygın
üyesi durumuna
gelebi lmek, ilerlemeye
ve geleceğe yönelmiş,
aklın ve bilimin
öncü!üğünü kabu!
etmiş, sistem!i
düşünen, tartışan,
üreten, barışa,
emeğe, insan hakları-
na inanan, demokratik
değerleri her şeyin
üzerinde tutan insanı
var,etmekle olanaklı
olduğunu söyledi.
Sezer, "Bunun için
gereken düşünce
değişimi ancak,
nitelikli eğitimin bir
ayrıca!ık oJmaktan
çıkarılması,
başarısı kanıtlanmış

eğitim programlarının
benimsenmesi ve
yaygtn biçimde
yurdun dört bir yanın-
da uygulanmasıyla
sağlanabillr" dedi.
Eğitimin, kesinlikle
devlet denetiminde
ve gözetiminde,
Atatürkçü düşünce-
den ve laiklik temelin-
den ödün verilmeden
yürütülmesi gerektiğ a-

ni belirten Sezer,
"Bu bağlamda,
dogmaIarla ve boş
inançlarla çocukları
ve gençleri etkileme
amacı güden oku||arın
ve kursların varlık-
larını sürdürmeleri
engellenmeli, çocuk

ıl ıı ıı

ru u

ve gençlerimizin
çağdaş bir eğitim
alarak geleceğe
hazırlanmaları
konusunda top!um
doğru bilgilerle yön-
lendirilme!idir" dedi
Sezer, ders kitapların
seçiminde özenli
o!unması gerektiğine
de dikkati çekti.
Sezer, ders
kitaplarının ve
öğrencilere önerilen
kaynak yayınların
uygunluğunun yetkin
kişi ve kurumlarca
belirlenmesinin,
onların gelişimleri
yönünden büyük
önem taşıdığını ifade
etti.

itim lalklik temelinde ıı,,eıll
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Hafta boyunca
yurdun kuzey, iç ve
batı kesimlerinde
mevsime uygun
aralıklı sağanak ve
gök gürültülü
sağanak yağ|ş
geçişleri bekleniyor.
Devlet Meteoroloji
İşleri Genel
Müdür!üğüne göre
bugün Marmara,
kuzey ve iç Ege,
Göller Yöresi,
Antalya ve
Muğla'nın iç
kesimleri ile akşam
saatlerinden sonra
İç Anadolu'nun
kuzeybatısı ve Batı
Karadeniz'in batısın-
da aralıklı sağanak
ve gök gürültülü
sağanak yağışlar
beklenirken, diğer
yerlerde az bu!ut!u

bir havanın hakim
olacağı tahmin
ediliyor.
Yarın Marmara'nın
doğusu, iç Ege,
Göller Yöresi, lç
Anadolu'nun
kuzeybatısı, Batı
Karadeniz'in jç
kesimleri, samsun
ve Yozgat ile
Antalya'nın kuzey ve
batı çevrelerinde
aralıklarla sağanak
ve gök gürültülü
sağanak yağış
geçişleri görü!ecek.
Çarşamba günü
kuzeybatı bölgel-
erde görülecek
yağışların, haftanın
diğer günlerinde
kuzey ve iç kesim-
lerde aralıklarla
devam edeceği
tahmin ediliyor.
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,,DoĞAL KAYNAK sUYu

,+ LIludug'düki kuynuğından,
1 Doğul lezzeti ve ku1nuğınduki scıIIığıyIu,

1 Hijyen şu,rtlardu ve tum otonıutik mukinulardu,
4 El değmeden dııldurıılun
4 Sağlıklı ve iç,iıni en giiıel sulurdun biridir

sAGLIĞINIz sizirvı İçİx öxnıuıİ
nİn TELEFONLA YANINIZD AYIZ

Ba!ıkpazarı Mah. 2 Nolu Gadde
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9 ıılk tıerl 0r
kullanılabilecek
Rus tideri vtadimir
Putin, Mayısta açıklama
yaparak, nüfusun azal-
masını önlemek
amacıyla bazı tedbirler
alacak|arı nı söylemişti.
Bu yılın ortasında Rus
nüfusu, geçen yıla
oranla 300 bin kişi
azalarak 142,4 milyona
düşmüştü.

Doğum oranının art-
masını isteyen Rus
hükümeti, ikinci çocuk-
tan itibaren annelere
9 bin dolar vermeyi
tasarlıyor.
Sağlık Bakanı Mihail
Zurabov'un yaptığı
açıklamaya göre.
hükümet tarafından
hazırlanan yasa
tasarısın da, 2007

ocak ayından itibaren
ikinci, üçüncü veya
dördüncü ... çocuğunu
doğuran kadınlara
9 bin dolar "teşvik
primi" verilmesi
öngörülüyor.
Tasarıya göre, bu para
ancak yasada be!irtilen
" çocukların eğitimi,
kadının emeklilik primi
ve ev kirası" için

ı

lnternet kullanıcıları online satın alı 0r

ıOem
likkofezgazetesi

Türkiy,e'de İnternet ku!-
lanıcı!arının yüzde
84'ünün, alışveriş yap-
madan önce ürün ve
hlzmetleri i nternetten
araştırarak satın alma
kararı verdiği bildirildi.
AC Nie|sen'in
Türkiye'de Google için
yaptığı araştırma
sonuçlarına iIişkin
yapı!an açıklamada,
arama motorlarının
tüketicilerin satın alma
davranışları üzerinde
çok etkili olduğu ve
interneti giinlük yaşam-

larında sıkça kullanan
tüketicilere ulaşmak
için şirketlerin pazarla-
ma an|ayışlarını hızla
değişti rdiği kaydedildl.
Araştırmaya göre,
internette yapılan ara-
maların internet dışı
satin alma davranışı
üzerinde önemli bir
etkiye sahip olduğu,
Türkiye'deki internet
kuIlanıcı larının yüzde
84'ünün, alışveriş yap-
madan önce ürün ve
hizmetleri internetten
araştırarak satın alma

kararı verdiği belirti|di
"Google'ın yüzde
87,8'lik pay ile arama
motorları arasında ilk
sırada yer aldığı"
'kaydedilirken, arama
motorlarının.
ürün veya hizmetleri
araştırmak amacıyla
kullanıldığı, internet've arama motorlarının
etkisinin ya!nızca
online i!e sınırlı
kalmadığı ve gelenek-
sel perakende kanal-
larına da yayıldığı
vurgulandı.,geııı

ııı

ıur
Türkiye'de, sulak
alanların kuruması,
zirai ilqçların
kontrolsüz ve
bilinçsiz şekilde
kullanımı gibi neden-
lerle leylek sayısında
azalma yaşandığı
bildirildi.
Ege Üniversitesi Fen
Fakültesi.Biyoloji
Bölümü Oğretim
Uyesi Prof. Dr.
Mehmet Sıkı,
leyleklerle ilgili
araştırmaIarda
bulunmak üzere
geldiği Balıkesir'in
Sındırgı ilçesinde,
üIke genelinde yak-
laşık 35 bin leyleğin
yuva yaptığının
bilindiğini söyledi.
Leylek sayısının
giderek düştüğünü,
azalmanın bu
hızla devam etmesi
halinde,
herkesin çok iyi
tanıdığı bu kuş
türünü, gelecek
nesillerin ancak
ansiklopedilerde

0 0

görebileceklerini
anlatan Sıkı, leylek
popülasyonundaki
azalışın endişe verici
boyutlarda o!duğuna
dikkati çekti:
"Doğu Karadeniz
sahil bölgesi dışında
hemen her yerde
kuluçkaya yatan
leylek!erin sayıları
günden güne
azalıyor" diyen

Sıkı, "Azalışın baş!ıca
nedeni, leyleklerin
beslendiği sulak
alanların kurutul-
ması, zirai
mücade!e i!aç|arının
kontrolsüz ve
bilinçsiz şekilde

ı§ı aıaııg'dg 0r(§a

ku!lanımı, yüksek
gerilim hatlarının
olması, leylek yuva
yerlerinin şekil
değ iştirmesid ir.
Halk arasında
'Hacı'olarak
adlandırılan
bu kuş|arın
hayatlarını
sürdürebilme!eri
için sulak alanların
korunması, zirai
mücadele ilaçlarının
önerildiği şeki!de
kulIanılması ve
mümkün o!ursa
yüksek gerilim
elektrik tel|erinin yer
aItına alınması
gerekir"dedi
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GEMLİK ANA BAYİİ

uLu1(AYA DOGALGAZ ı$ı $Al{,

HüsEylN ULUKAyA .cüNEyT DEıvıinıi oRTAKuĞı

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Te|: (0.224) 513 49 93

e-rnail : c_demirli@yahoo.com
www. u l u kaya.ti ca ret-ltd.com
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sATlLlK
MüSTAKLL DAinr
129 m2 ÇevreYolu üzerinde
(lttaUe karş,s' Yeni Bina

GSM : 0 533 256 19 11

Tel : 514 07 37

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka,

Ruhs?t, Fenni muayene
Sıgo rta işlemleri yapılır.
Adres: Gür|g İş il§!şrkogi
Kat: 1 No: §ü ı GEnşl-İX
Tel : (0.224| 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26
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uıı
2006 yılının ilk
yarısında artış
gösteren taşıt
araç satışları, dal-
galanman ın
etkisi ile Ağustos
2006 satışları 2005
yılının aynı ayına
göre toplamda
yüzde 31, otomobilde
ise yüzde 36 azaldı.
Otomotiv Sanayi
Derneği(OSD)'nden
yapılan açıklamaya
göre, Ağustos
ayında, Temmuz
aytna göre taIepte
bir hareket!ilik
gözlendi.
Devam eden
ihracat projeleri
toplam taşıt
aracı üretiminin,

2005 yılı Ocak-
Agustos dönemine
göre yüzde 12 ve
otomobil üretiminin
yüzde 18 artmasına
neden oldu. Ancak
kur artışı nedeni ile
maliyetin yükselmesi
ve dalgalanma
sonucunda piyasaya
karşı duyulan
güvensizliğin
yaratacağı talep
daralmasının etkisi
i|e Ağustos
ayında top!am
üretim 2005 yılına
göre yüzde 23,
otomobil üretimi de
yüzde 20 azaldı.
2006 yılı Ocak-
Ağustos döneminde
sektör ihracatı

geçen yılın aynı
dönemine göre
yüzde 19 artarak 9
milyar ABD doları
oldu. Türkiye ihra-

catında 1. sırada
olan sanayinin,
toplam ihracattaki
payı yüzde 19
oldu.

R§r{

serbest kürsü
Gelecek, Eğltimle Gelecek!

Yeni öğretim yı!ı, ilköğretime yeni
başlayanlar için 11 Eylül'de, diğer sınıflar
içinse 18 Eylül'de açılıyor. Bu yıl 1,5 milyon
öğrenci, ilk kez okula gidecek. 400 bin
öğrenci ise anaokuluna başlayacak. llrtlgre-
timde bulunan yaklaşık 12 milyon öğrenci
sayımızla, pek çok ülkenin toplam nüfusunu
geçmekteyiz. Genç nüfusumuz, dinamik-
liğiyle geleceğe ümitle bakmamıza neden
oluyor. Ancak bu ümidin gerçekleşmesi,
çocuklarımızın çağdaş ve nitelikli bir eğitim-
den geçmesiyle, bilgi teknolojilerine erişim-
leriyle mümkün otabilir. lşte bunun temelinin
atıldığı ilk süreç, ilköğretimdir.

llköğretim, eğitimin i|k ve temel
basamağıdır. Bize yaşam boyu gerekli olan
bilgi ve becerilerin temeli, ilköğretimde atılır.
Kendimize, ailemize, çevremize, ulusumuza
ve insanlığa yararlı olmak, okuma-yazma
öğrenmekle baş!ar. Atatürk'ün özlediği çağ-
daş uygarlık düzeyine çıkabi!mek, ancak
bilgi ile olur. "Milla eğitim alanında ne
pahasına olursa olsun, tam bir başarıya
ulaşmak gerekir. Kurtuluş; ancak bu yo|la
olur" diyen Atatürk, bağımsızlığımızı
kazandıktan hemen sonra, eğitim alanındaki
devrimlerini gerçekleştirmiştir. Çünkü
"İlköğretim davası, insan otma, utÜs olma
davasıdır"

Önceleri 5 yı! olan ilkokul öğrenimi, yakın
geçmişte 8 yıllık kesintisizve zorunlu hale
getirilerek eğitim alanındaki devrimlere
devam edilmiştir. Bugün okul çağına gelen
her çoçuğun, ulusal eğitim amaçlarına
doğ ru ltu s u n cja ilköğ retim den ğeçTııtsi
zorunIudur. İlXogretimde kız, erkek bütün
çocuklarımızın sağlıklı bir bedensel, bilişsel,
duygusa! ve toplumsal gelişme göstermele
rine çalışılmaktadır. Çocuklarımız, yurttaş
için gerekli teme!, bilgi ve beceri
davranışlarla donatılmaktadır. Eğitim kurum-
larımız içinde böyle önemli bir yeri bulunan
i!köğretim, sonraki eğitim kurumlarının da
tmel basamağıdır. Bu nedenle her yıl,
ilköğretim okul|arının eğitim öğretime
başladığı haftayı "llkögretim Haftası" otarak
kutlamaktayız. Bu hafta çevremize okuma -
yazmanın gerekliliğini, değerini, önemini
anlatmalıyız. Eğitimde var olan sorunlara
rağmen, çözüme katkıda bulunmak amacıyla
gönüllü kuruluşlara, sivil toplum örgüt-
!erinin başlattığı kampanyalara elimizden
geldiğince destek vermeliyiz.

Unutmayalım ki gelecek, eğitimle ge!e-
cek!
. Şehit Cemat ltkögretim Okulu öğııetmenteri adına

Hatice Çakır - lsmet Görgün

ELEIıLAN ARA^J,yoR

GDS lıllühendislik
D o ğ al gaz sis te m leri nde

ı|ıı AKıNE,fİtrgf,Bfii arantüy o r
Tel : 514 78 71

GSM; 0 532 551 28 31

BURSA HAK|[ü,I|YET VE

KENT GAZETELER|NE

[ınru ve REKLAtvl AL|NıR
ıı

ı(On]!ı nİıillil
lstikla! Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEtvlLlK

(Akbank ara!ığı Stüdyo Prestij yanı

Te| : (0,224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

ıı

ı{ıRRLıH ı
Semerciler Yokuşu'n

nde suyu olan işyeri

igii-üOrN KiRALıKTıR,

l ü,§§y üü{ ıü §0

daezıİlçe tvlerk

ü§il

YCRı

32 m2iç

sAH

sATtLtK VILLA
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GSM : (0.535) 886 47 74
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İşyerimizde çatşmak üzere
- Lı.şe mezunu

B AY AN Müşte ri T emsıhisi
- Beyaz eşyaserubinde çalışacak

Meslek lises i |,llezuf,u ,

askerliğini yapııı,ş

BAY eleman alınacaktır,

Tel: 0.224 51 4 74 77
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Japonya'da yapılan
geniş çaplı bir
araştırmaya göre,
yeşil çay, çeşitli
hastalıklardan ölme
riskini önemIi
ölçüde azaltıyor.
"Journal of American
Medical Association"
dergisinde yayın-
lanan araştırm a, 40-
79 yaşları arasındaki
40 bin 530 yetişkin
üzerinde yapıldı.
Yeşil çayın yaygın
o!arak tüketildiği
kuzeydoğu
Japonya'da yapılan
araştırmaya katılan-
lar 11 yıI boyunca
takip edildi.
Araştırmada, günde
5 bardaktan fazla
çay içenlerin
herhangi bir hastalık-
tan ölme riskinin,
günde bir fincandan
az çay içenlerden
yüzde 16 daha az
olduğu saptandı.
Yeşil çayı çok

tüketenlerin
kardiyovasküler
hastalık riskinin de
diğerlerine göre
yüzde 26 oranında
azaldığı tespit edildi.
Kansere Karşı
Etkisi Bulünamadı
Yeşil çay tüketimi ile
kanser riski arasında
ise ciddi bir bağlantı
bulunamadı.
Araştırmada, yeşil
çayın kadınlara
daha çok yarar
sağladığı da görüldi.i.
Araştırmayı yöneten
Dr. Şiniçi Kuriyama,

"En önemli bulgu,
yeşil çayın
kardiyovasküler
hastalık riskini
azaltarak insan
ömrünü uzatabildiğl"
dedi.
lngiliz sağlık
uzmanları,
hastalık riskinin
aza!masında,
Japonların yemek
alışkanlıklarının
Batılılar'ınkinden
daha sağlıklı
olmasının etkisinin
de olabileceğini
söylediler.

|l|iGen
Dünya Bankası'ndan,
gelişmekte o]an ,ı_
ülkelere genç nüfu§
içiıı yatırııIı yapma
oı,ıerisi...
Dünya Bankasının
hazırladığı bir rapora
göre, genç nüfus için
eğitim, sağlık ve
mes|eki gelişirn
alanlarında yatırım
yapan gelişmekte olan
ülkeler, bu yolla
yoksulluğu azaltarak
ekonomik büyüme
sağlayabi!ir.
"Dünya Kalkınma
Raporu" başlığı altın-

da hazırlanan raporda,
dünyada yaşları 15 ile
24 arasında değişen
130 milyon dolayında
gencin temel okuma
ve yazma becerisin-
den yoksun olduğu
belirtiliyor.
Dünya gene!inde işsiz-
lerin neredeyse
yarısını da gençler
oluşturuyor.
Dünya Bankası
tarafından hazırlanan
raporda Cezayir,
Bangladeş, Brezi!ya,
Çin ve Estonya gibi
ülkelerde faaliyet

a ın
gösteren şirketlerin
beşte birinden
t azlasının, önlerindeki
bn buyiix engeı'ın.
yetersiz duzeyde
eğitim oldugunu
bel irttiği vurgu lanıyor.
Özelltikle gelişmekte
olan ülkelerin,
genç nüfus için
yatırım yapmaları
gerektiğinin altı
çizilen raporda,
bu yolla yoksulluğun
azaltı!arak ekonomik
büyümenin
sağlanabileceğine
dikkat çekiliyor.
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Yüz erce 0
Ondokuz Mayıs
Universitesi (OMU)
Tıp Fakültesi Halk
Sağlığı Anabilim Dalı
tarafından yapılan,
'okullardaki şiddet
olaylarına yönelik'
anket çalışmasında
çarpıcı sonuçlar
elde edildi.
samsun'da ve
Türkiye genelinde
yaşanan şiddet o!ay-
larıhın ardından Halk
Sağlığı Anabilim Dalı
tarafından, 10 lise
dengi oku|da bin
415 öğrenci üzerinde
anket çalışması
yapıldı. Anket çalış-
masında öğrencilerin
yüzde 43'ünün aile
içi, yüzde 18'inin
toplum, yüzde
38.2'sinin ise hem
aile hem de toplum
içinde şiddete maruz
k'aldığını be!irlendi.
Yapılan araştırma|ar
sonucunda erkek
öğrencilerin kız
öğrencilere oranla

3.8 kat daha iaz|a
şiddetle karşılaştığı
ortaya çıktı.
Ondokuz Mayıs
Universitesi (OMU)
Tıp FaküItesi Halk
SağIığı Bö!üm
Başkanı Prof. Dr.
Yı|dız Pekşen, 13-15
yaş arası öğrenci-
Ierin en çok şiddetle
yoğunlaştıkları
dönemler olduğunu
söyledi. Pekşen,
lstanbul'da yapılan
araştırmada ise
uygulanan şid-
detlerde yüzde 55.7
kesici ve delici a!et,
yüzde 9.8'inin ise

ateşli silahlarla
yapıldığına dikkat
çekti. Ozellikle suç
işleme potansiyeli
olan anne-babaları
çocuklarının da
örnek aldığını için
suç potansiye!inin
yükseleceğini
belirten Pekşen,
"Baba, silah taşıyor-
sa çocukta özenir.
Çünkü bir lider
olarak görüyor.
Toplumun yansıması
da çocuğu şiddete
yöneltiyor. Birçok
öğrencide korunmak
için kesici alet
taşıyor" dedi.
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Siz de geleceğlrııi,ze bugünden el koyun
Çünkü toprak yoksa geleceğlrniz yok...

- ıı EL KIOYLIN
UÜ Avea, Telsim ve Turkcell hattınızdan 3464'e mesaj atın.

*şT& ffi§
EtsŞSS ıffww,elkoyun,com www.tema.org.tr

kamu persone

me sınavı
ıı

$e a ıldı
Sınava, ortaöğretim

ve önlisans düzeyin-
deki adaylar katıldı.
Ortaöğretim ve
ön lisans düzeyindeki
adaylara yönelik
kamu personeli
Seçme Sınavı dün
yapıIdı.
Giriş belgeleri el|erine
ulaşmayan adaylar,
OSYM ve posta
dağıtım merkez-
lerinden belgelerini
alabiliyor.
Saat 09.30'da başlayan
sınav, tek oturumda
yapılarak ve 3 saat
sürdü
Sınav giriş ve kimlik
belgeleri eIIerıne
ulaşmayan adaylar,

sınav yapılan 150
merkezden belgelerini
çıkarabiliyor.
Bu işlem için,
adayların bir dilekçe

doldurmaları ve
kimlik numaralarını
bildirmeleri yeterli
oluyor.

ı
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D vltamlnl kanser

riski .. azaltı 0r
ABD'de yapılan bir
çalışma, normal
dozlarda alınan
D vitamininin,
pankreas kanseri
riskini yüzde
43 azalttığını
ortaya koydu.
Ayrıntı!arı, "Gancer
EpidemioIogy
Biomarkers &
prevention" adlı
tıp dergisinin
Eylül sayısında
çıkacak olan çalış-
maya göre, 450 lU
olan standart dozda
D vitamini alımının,
pankreas kanserini
büyük bir oranda

azalttığı gözlenirken,
150-300 lU ise,
yüzde 22 düzeyinde
aza!tıyor.
American cancer
Society'den Dr.
Len LichtenfeId
yaptığı açıklamada,
D vitamininin
pankreas kanserinin
önlenmesindeki
önemli rolünün
kendilerini çok
şaşııttığı n ı bel irtti.
D vitamininin "col-

orectal" ve "göğüs"
kanserlerine karşı
da etkili olduğu daha
önce ortaya
konmuştu.

Türkl
Ondokuz Mayıs
Universitesi (OMU)
Tıp Fakültesi Nöroloji
Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi ve
AIzheimer Derneği
Qaşkanı Yrd. Doç. Dr.
Hüseyin A. Şahin,,
Türkiye'de 200-250
bin alzheimer hastası
bulu.nduğunu belirtti.
OMU Şehir Polikliniği
konferans salonu'n
da "Alzheimer
Hastalığı" konuIu
konferans veren yrd.
Doç. Dr. Hüseyin A.
Şahin, hastalığın
,bellek bozukluğuyla
başlayıp zamanla
davranış bozukluk-
larının da eklendiği
bir sinir sistemi
hastalığı olduğunu
söyledi
Şahin, alzheimerin

başlangıçta özellikle
yakın geçmişte
yaşananların
unutulmasına neden
olduğunu dile
getirerek, "Bu
dönemde 15-20 yıl
önce olan olayların
anımsanmasında
hiçbir sorun yaşan-
maz. Bu durum
hasta|ığın çok çarpıcı
bir özel!iğidir.
Alzheimer, kişinin,
hastalık başladıktan
sonra yeni bir bilgi
öğren mesin i

neredeyse imkansız
kılar. Fakat hastalık
baştamadan önce
öğrenmiş olduğu
bilgileri uzun
yı!lar etkilemez" dedi.
Alzheimerin, gençler-
den çok yaş!ı kişi
lerde geliştiğine ve

65 yaşın üzerinde
görülme sıklığının
yak!aşık yüzde
5-6 olduğuna
değinen Şahin,
"U!kemizde 200-250
bin alzheimer
hastası var. Yaşlı
nüfusumuzun
giderek artacağı
göz önüne a!ınırsa
bu sayı artacaktır.
Şu an için kesin

bir tedavisi yok.
Ancak hastalığın
ilerleme hızını
yavaşlatan ve
depresyon,
aşırı sinirlitik,
uykusuzluk,
davranış
bozuklukları gibi
belirtileri
önleyen ilaçlar
bulunrnaktadır"
diye konuştu.

e'de 250 bin alzhelmer hastası var

Ya arda a a son
Başkanlığı nı
Türkiye'den Prof. Dr.
Serdar Erdine'nin
yaptıgı Avrtı1-,.ı
Agrı Derneklı,r,
FederasyonLı-E F lC'in
5. Uluslararası
Kongresi, "Yaşlılarda
Ağrı'ya Son" slo-
ganıy|a Lütfi Kırdar
Salonlarında açıldı.
Vücut ağrıları
konusunda uzman
3000'l aşkın tıp
otoritesinin katı ldığı

Y

rı
5. Avrupa Ağrı
Kongresi dünyanın
en büyük tıp kong
relerinden biri olma
ünvanını taşıyor. Prof.
Erdine'nin verdigl bll-
gilere göre, İstanbul'-
da 1 4-16 Eylül tarih-
leri arasında yapılan
EF|C kongresi, 12
panel toplantısı, 36
seminer, 800 poster, 3
kIinik tartışma grubu
ve 3 serbest tartışma
grubu, 8 adet de tıp

öğrenimi kursuyla,
içerik olarak da
dünya ölçeğinde
önemli tıp kon-
grelerinden biri.
Kongrenin açılış
konuşmasını yapan,
ağrı tedavisi konusu-
nun en önemli tıp
otoritelerinden biri
olan EFIC Başkanı
Prof. Dr. Serdar
Erdine, yaşlı insan-
ların dünya nüfusu
içinde giderek daha

tazla bir orana
vardığını ve bu
nedenle yaşlıların
ve hekimlerin ağrıyı
kader olarak
görmelerinin gelecek-
te çok daha iazla
maliyet!i olacağını ve
önlem alınmazsa.
daha da çözulmez ve
büyüx sorunlar
yaratabileceği vurgu-
ladı. Bu nedenle,
EFlC'in 5. Kongre
si'nin ana temaslnın
Yaşlılarda Ağrı'ya
ayrıldığını söyledi.
Ağrı, sadece bir
hastalık belirtisi değil,
baş!ıbaşına bir

hastalıktır.
Tıp camiasında uzun
süredir tartışıImakta
olan, ağçı nedir
sorusunun cevabını
EFIC Kongresi veri
yor. EFIG tarafından
hazırlanön bildiride,
kııonik ağrının sadece
bir vücut arızası belir-
tisi değil, başlıbaşına
ele alınması ve tedavi
edilmesi gereken bir
hastalık olduğunun
artık dünya tıp toplu-
luğunun önemli bir
kısmı tarafından
kabul edildiği ve Tıp
Fakültelerinde ağrının
bir ihtisas dalı

olmasının yaygın-
laştığı belirtiliyor. Bu
nedenle ağrı
iedavisinin artık bir
insan hakkı o|ması
gerektiği savunulan
bildiride, yaş!ılarda
görülen ağrının
olağan bir yaşlı!ık
belirtisi değil,
d[ndiritebilecek bir
acı ve tedavi
edilebilecek bir
hastalı,k olarak ele
alınmasının hem
ekonomik, hem de
inşan mutluluğu
açısından büyük
yarartar sağlayacağı
belitiliyor.
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Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 1212
Yalova |226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

Itfaiye

PoIis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
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|226| 814 10 20
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261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TÜP DAGİTICİLARİ
METRo 51 3
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 514
Anıtur 514
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12 12
20 77
10 72
45 49
47 71
35 71

HASTAN ELER

TEK Arıza
TEK İşleüne
Statyum
Orm.BöI.Şef.
Miılı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıtıo.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İtçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.
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513 11 74
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524 85 86
513 10,42
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Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
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Akçagaz
Totalgaz
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513 22 59

513 45 46
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gem!ik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İş!et. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 -115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşt. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnfz 185

513 45 21 -23

513 14 25

AKCAN PETROL
yenı-ivunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ
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513 30 33
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0nELAyı{ENT ı LKOGRETı M oKulu
"İvi bir gelecek O9kent ile boşlcır"

OzelAykent llköğretim Okulıı ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi kaytlan başladı
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rencıler okullarına kavu tu
18-22 Eylül tarihleri
arasında kutlanan
İlköğretim Haftası
nedeniyle Atatürk
Anıtı'nda düzenlenen
törenlere okullarda
devam editdi. İlçe
Kaymakamı Mehmet
Baygül yaptığı konuş-
mada, "Eğitim açısın-
dan büyük potansiyeli
olan bir ülkede yaşı
yoruz. Önce egitiıii
sonra öğretimi alma
lıyız. Her insan
borcum var diyerek
eğitime bir tuğla
koyarsa gençlerimiz
daha iyi eğitim alma
oIanağı bulurlar"
dedi. Sayfa 3'de

]f, Güne Bakış
kadri cüı_en
kadri_gu Ier@hotmail.com

Gemlik Belediyesi onarılırken...
Gemlik Belediye blnası, ANAP döneminin llk

Başkanı Hakkı Çakır zamanında düşünüldü, pro-
jeterini ise Eskişehir Üniversitesi yaptı.

lnşaat aynı dönemde ihaleye çıkarıIdı ve bitirildi
ama Hakkı Çakır'a içinde oturması kısmet otmadı.

1988 yerel seçimlerinde Belediye CHP'ye geçti.
Belediye Başkan!ığı'na da Avukat Nezih Dimili

seçildi.
Gemlik Belediyesi'nin yeri o zaman tartışıldı

ama yapıldığında zamanın modern
belediyelerinden biri sayıldı; Devamı sayfa S'de

-noĞe'Lc^ı;z nöxüştiıu
-pnoJn rroıuni
-KoLox rnsisAT
-pETEır çnşirr.nni
- DOG ALCı AZ IıIA.LZ.E,MELERI
-MERI(Ez| sisrnıu
-I{AT ıı,ııoninnni
-pLAsrirr BoRu resisnrr
-srrırır resisnr
-nRnRirrn oöxüştiıu

"(Geınlik Sürücü }ı(ırrsu fi(ıırırluşud ırr"

Ibruhim uslu
Tel z (o.rzc) sıı tı 2t Fax : 5ı3 tı 7ı

Orhangaıi Cad. No : 48/C
Marmarabirtik Depoları Karşısı GEMLIK

IYIASTAş RAPYAT9RLERi

YETKİLİ BAYİSİ
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Gürhan çETİNKAYA
Toprak kaybı ciddi bir sorun..

Lütfen Siz de El Koyun..
Erozyon nedeniyle Türkiye, yılda 1 milyar 400

milyon ton toprak kaybediyor. Erozyon sonucun-
da toprakla birlikte mine ral ve organik maddeler
de yok oluyor. Türkiye'nin yalnızca tarım a!an-
larından erozyon nedeniyle kaybettiği toprak mik-
tarı ise yaklaşık 500 milyon ton olarak ifade
ediliyor. Erozyon nedeniyle kaybedilen toprak-
ların, 25 cm kalınlığında, yaklaşık 400 bin hektar
genişliğinde bir araziye eşdeğer olduğu belirtili
yor. Gerçekten de çok önemli.. Hepimizin hiç
vakit geçirmeden bu gidişe bir dur demesi
gerekiyor. TEMA VAKF| her zaman olduğu gibi
yine öncülük ediyor. Yo| gösteriyor.

TEMA Vakfı - Orman Bakanlığı işbirliği ile1998
yılından beri sürdürülen "10 Milyar Meşe Projesi"
dünyanın en büyük ağaçlandırma projelerinden
biridir. Yurt çapında 1 milyon hektar alanda
sağlıklı meşe ormanları oluşturmayı amaçlayan
"10 Milyar Meşe Projesi" meşe tohumu ekimi,
meşe fidanı dikimi ve canlandırma kesimi (meşe
rehabilitasyon u ) çalışmaları n ı hedef|emektedi r.

En az 9 adet tohum için 1.50 YTL. ve katlarını
aşağıdaki hesap numaralarına tüm şubelerden
ücretsiz havale yapabilirsiniz. En az 4.50 YTL'|ık
katılımınızda, dekontu, irti bat bil gileri n izle 0212
281 11 32 nolu faksa fakslarsanız sertifikanız
adresinize gönderilecekti r.

Ziraal Ban kası Levent 157 6822-500 1

Halk Bankası BeyoğIu 16000001
Neden Meşe? Çünkü;
Ulkemizin her coğrafi bölgesine yayılmış 18

türü vardır. Derin ve-saçak lğr slst6mİ lle tÖprağı
korur, erozyonu önler. Yeraltı sularının geçirgen-
liğini artırır, yağış sularını yeraltına indirerek yer-
altı sularının, kaynakların ve akarsuların beslen-
m e s i n i, s ü rdürül'e b iliitiğl n l' sa g-l a r. fe ş ı ii i' ri a yv a n -

lara doğal barınak olur, Yaprakları ve meyvaları
ile toprağı ve hayvanları besler, ıslah eder.
Ekolojik, ekonomik ve biyolojik değere sahiptir.

Türk toplumu bu projeye duyarlık göstermiştir.
Aşağıda toplumsal duyarlılığı diIe getiren
mesajlar yer alıyor.

Siz de vakit geçirmeden
. "Daha yeşil bir Türkiye için başlatmış

olduğunuz bu projenin başarılı olmasını
dilerim.Projenizi gönülden destekliyorum."

Mehdi Görük - lstanbu!
"Amaçlananın umulduğundan daha iazla

gerçekleşmesi dileği ile, Toprağımız bol oIsun.
Bu dünyada da lazım, öbür dünyada da. Çoluk
çocuk bol yeşillikli 9ün!ere"

Ebru Sezer Çamsoy - Kocaeli
"Türkiye de erozyonun en çok olduğu yer oIan

Karapınar da bir yı! yaşadım.
Güzel ülkemizin her geçen gün o hale gelmesi

korkutucu. Keşke her metrekareye bir meşe eke-
bilsek. Sizleri yürekten destekliyorg;* 

l ır,nı,
,"Sonsuz teşekkürler böyIe bir projeyi düzen-

lediğiniz için; El ele daha yeşil bir Türkiye için
hep birlikte ... "Hakan Akın - lstanbul

"Ağaçsız, yapraksız, çırılçıplak dağları, tar-
laları gördüğümde yaşama sevincimi, umutlarımı
kaybediyorum. Ancak ağacı, ormanı, yeşil}iği bol
olan bir bölgeye geldiğimde kendime geliyor ve
yeniden yaşadığımı anlıyorum. Ulkemin her karış
toprağının yemyeşil olması için sadece temennil-
eı dilekler, dualar yetmez. ! Mücadele etmek,
savaşmak gerek. Tüm savaşanları en içten
duygularımla kutIuyorum."

A. Kadir Çoraklı - Kdz. Ereğli
"Gurur duydum bu kampanyayı görünce,

demek ki sadece kötü şeyler olmuyor ülkemizde,
bazen iyi şeyler de gerçekleşebiliyor, düzenleyen
ve destek veren herkesi kutlarım."

Murat Tekmen - İstanbul
"Dedelerimizin canlarıyla, kan!arıyla bize

emanet ettikleri bu toprakları hesapsızca harca-
yarak değil, güzel çalışmalarla, ağaçl.andırmalar-
la, bilinçli kullanımla; toprağı ve doğayı da bir
kardeşimiz bilerek en güze! bir şekilde çocuk-
larımıza bırakabilmellyiz. Şan!ıurfa / Akçakale de
bundan böyle yeşillenecek yerlerden biri olacak
inşallah.Ne mutlu doğayı seven, güzelleştiren
güzel insanlara ..."

Mehmet Emin Akaslan - Şanlıurfa

o
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AIP lerden 540 ö e kırtas
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Seyfettin ŞEKERSOZ
AK Parti llçe Gençlik
Kolları eğitime katkı
amacıyla 540 öğren-
ciye kırtasiye
yardımında bulundu.
4 yıldan bu yana
eğitime katkıda
bu!unmak amacıyla
yola çıkan AKP'll
gençler bu süre
içinde binlerce
öğrenciye
kırtasiye yardımında
bulundular.
Eğitime katkı çayı
gibi bir çok etkinlik
düzenleyerek gelir
elde eden Ak parti
gençlik kolları bu
gelir!eri öncelikli
olarak öğrenim
yılında öğrencllere
harcıyorlar.
Gençlik kollarının
be!irlediği öğren-.
cilere yardım amaçlı
kırtasiye dağıttıkları
söyleyen Gençlik
KolIarı Başkanı
Gencay Yılmaz,
hayal ve sevgi dolu
çocuklara eğitimleri
süresince yapacak-
ları yardımIarın
sadece bir bölümünü
oluşturan kırtasiye
yardımı ile ailelerin
bütçelerine biraz
olsun katkıda buIun-
dukIarını söyledi.
Yılmaz, "Kiminin def-
teri yok, kiminin
kalemi, ama hep-

sinde olan bir şey
var, öğrenme isteği.
Aydıilığa giden yolu
ve sevgiyi onlara
öğretelim" şeklinde

konuştu.
lç!erinde defter,
kalem, kalemtraş,
silgi, boya kalemi
gibi bir çok

kırtasiyenin bulun-
duğu torbalar dün
AKP i!çe binasında
çocuklara ve
ailelerine dağıtı|dı.

a

Sayfa l
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D Po raz iipartimiz bara

sorunu a

ı

süren Poyraz, "Bıı
nedenle Dsp olarak
halkımızın tevec-
cühünü hızla kazan-
maktayız. Öyle
anlaşılıyor ki, bu
sevgi ve bağlılık
seçim zamanı
sandığa

aGak ,,ama
Seyfettin ŞEKERSÖZ
DSP İlçe Başkanı
Hüseyin Poyraz,
önümüzdeki seçim-
lerde partisinin
baraj sorunu yaşa-
mayacağını söyledi.
Demokratik sol
Parti'nin geçtiğimiz
hafta sonu Tekirdağ
Çorlu'da yaptığı açık
hava mitingine vatan-
daşların gösterdiği
ilginin çok büyük
olduğunu söyleyen
Hüseyin Poyraz,
mitinge Gem!ik
DSP örgütü olarak
geniş bir katılım!a
gidildiğini söyledi.
Çorlu mitinginde
halkın AKP'ye olan
kızgınlığının her
geçen gün artmakta
olduğunun
görüldüğünü öne

yansıyacaktır.
Demokratik sol parti
olarak önümüzdeki
seçimlerde
halkımızın bize olan
güveniyle baraj
sorunu yaşamaya-
cağımızı rahatlıkla
söyleyebilirim.

Hedef imiz
halkımızın refah
ve mutluluğu ile
terör illetinden
kurtulması için
DSP'yi tek başına
iktidara getireceğine
inanıyoruz"
dedi.

i,
ii
iiii
j}

lili
l..

i.
l]
,i,J;

{

§

.a

ii

iı
l:
I

l
i

ı

.,J :



Sayfa 3 19 Eylül 2006 SalıHABER

2006-2007 eğltlm ve öğretim yılı düzenlenen törenIe dün başladı
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Seyfettin ŞeXenSÖZ

2006-2007 eğitim
öğretim yılı dün
düzenlenen
törenle başladı.
Kaymakam Mehmet
Baygül, Garnizon
Komutanı Topçu
Kurmay Albay Ozen
Şenyiğit, Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut, llçe Milli
Eğitim Müdürü
Mehmet Ercümen,
İtçe Müftüsü Yusuf
Şahin, Jandarma.
Bölük komutanı
Yüzbaşı Şefik Ünat
ile Okul Müdürleri
ve öğrenci temsi!ci-
lerinin katıIdığı
ilk tören Atatürk
Anıtı'nda yapıldı.
18-22 Eylül
llköğretim Haftası
nedeniyle düzenle-
nen törende çelenk
sunumu ve saygı
duruşunun ardından
lstiklal Marşı
oku ndu.
ıl«lncl tören ise
Zübeyde Hanım
Anaokulu'nda
yapıldı. Protokolün
katılımıyla yapılan
törende Zübeyde
Hanım Ana okulu
Müdürü pervin
Unurlu ana okulu-
nun önemini belir
ten bir konuşma
yaptı.
OGRENlM
ANAOKULUNDAN
BAsLARr+
llçe Milli Eğitim
Müdürü Mehmet
Ercümen, yaptığı
konuşmada geçen
yıllara göre yeni
öğretim yı!ına farklı
şekilde başIamak
istedikleı,in i belirte
rek, bunun İlkögre-
timin ilk basamağı
olacak ana okulun-
dan başlattıklarını
söyledi.
Oğrenciye okul
öncesini hisset-
tirmek amacıyla ana
okullarının önemine
değinerek, "Okul
öncesi eğitim alan
öğrenci ile almayan
öğrenci aiasında
ilköğretim yılında
büyük değişim
gözleniyor. Bu
çocukların ileriki yıl-
larda davranış ye
aldıkları sosyal
eğitim kendini gös-
teriyor. Dünyada
okul öncesi eğitim
yüzde 7S'lerde
ancak ülkemizde bu
rakam ancak yüzde
2O'lere gelebildi.

Gemlik ise şanslı ve
yüzde 35'lere varan
anaokulu eğitimi
veriliyor. Anaokulu
açılmasının fay-
daları çocuğun
ilköğretime başla-
masıyla birlikte
kendini açıkça
gösteriyor" dedi.
Kaymakam Mehmet
Baygül'de yaptığı
konuşmada 3 yaşını
geçmiş tüm çocuk-
ların Ana okuluna
gönderilmesini iste-
di. Baygül, insan-
lığın en büyük düş-
manının bilindiği
gibi cehalet olduğu-
nun bilinmesi gerek-
tiğ ini hatırIattı.

!köğretim Haftası
nedeniyle son tören
Şehit Cemal llköğre-
tim okulu'nda
yapıldı. Okul Müdür
Vekili Adnan Uluğ
günün anlam ve
önemini belirten
konuşmasında,
" llköğretim Çağdaş
bireyler yetiştiren
okulların temelinin
atıldığı bir kurum-
dur. Ortaöğretime
daha iyi ve bilinçli
öğrenci yetiştirmek
için var gücümüzle
çalışmay.a söz
veriyoruz " dedi.
llçe MilIi Eğitim
Müdürü Mehmet
Ercümen'de çağdaş
eğitimin amacının

yarını güvence altı-
na almak'olduğunu
be!irterek,'Öğretim
yılında sokaklar cıvıl
cıvıldır, her yerden
öğrenci sesleri gelir.
Qkultarımızda önce
öğrenmeyi öğrenme
esas alınmalıdır.
Sevgili öğrenciler
sizler şimdiden
geleceğinizi düşüne
rek çalışmalısınız,
siz veliler, ülkenize
yapacağınız en
önemli yatırım eğiti
me katkıdır" dedi.
Ögrencilerin
okuduğu şiirlerin
ardından Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut, Gemlik'te
eğitimin yıl!ardır
en iyi şekilde
yapı!dığına dikkat
çekerek, bunun
göstergesi olarak
çeşitli üniversiteleri
kazanan öğrencileri
örnek gösterdi

Kaymakam Mehmet
Baygül'de yaptığı
konuşmada her
bireyin kendini

tu

borçlu gibi hissedip
bir tuğla ile eğitime
katkıda bulunması
gerektiğini söyledi.
Baygül, "Eğitim
açısından büyük
potansiyeli olan
bir ülkede yaşı
yoruz, önce eğitimi
sonra öğre.timi
almalıyız. llköğre-
time başlayan siz
mini mini öğrenciler
belki de yaşamınız-
da 2O yılını geçire-
ceğiniz okullara
ilk adımı burada
a.tıyorsunuz.
Oğretime verdiğimiz
önemi ne yazık ki
eğitime vermiyoruz.
Biz her zaman
öğretmenlerimizin
ve öğrencilerimizin
yanındayız. Hayır
seyer insanlarımızın
eğitime katkılarının
daha fazla olmasını
istiyorum. Her
insan borcum var
diyerek eğitime
bir tuğla koyarsa
gençlerimiz daha
iyi eğitim alma
olanağı bulurlar'
şek|inde konuştu.

Y

ıı er oku arı na kavu
Dis Hekimi özcan VURAL
o."İ nrr.al 1 933@notm a i t.com
ııııııırw. m i l l iy eublog/özca n v u ra l

Siyasetçi

Siyaset yapmak, daha doğrusu politikacı
olmak kolay değildir.

Herkesin de yapabileceği, harcı olan bir
meslekte değildir.

Evet, bugün politikacı olmak bir meslek
haline getirildi...

Politikacı (siyasetçi) otmak için geniş
yürekli olacaksın, her türlü sözü hazmede-
ceksin, yanar döner olmak en önemli yanın
olacak.

Yararın nerde ise onun düdüğünü öttüre-
ceksin.

Durmadan oy almak için yapmayacağın,
yapamayacağın sözleri vereçeksin.

Parti Iiderinin emirlerine uyacak, piyon
olacaksın, Kısaca; "Fikri hüı vicdanı hür"
insan olmaktan başka her şey olacaksın...

Onun için de mayan, naturan buna uygun
olacak..

Lübnan'a asker gönderme tezkeresinin
Büyük Millet Meclisi'nde müzakerelerinde
Dış işleri Bakanı Abdullah Gül'ün çok duru-
ma girdiğini, o güIen yüzünün kıpkırmızı
olup, sıkıntı içinde bir an ewel konuş-
maların bitmesini beklediğini acı içinde
gördüm.

Onun için yazıyorum; Siyasetçi olmak zor
iştir...

2000 yıllarında Afganistan'a Türk
askerinin gonderilmesi bu gün Lübnan'a
gönderilmesi gibi konuşulurken Büyük mil-
let meclisinde o zaman muhalefette olan
Sayın Gül kürsüden bu gün söylediğinin tam
tersi şeyler söylüyor, bu askerlerimiz orada
ölürse şehit sayılmaz diyerek tezkereye par-
tisiyle blrlikte ret oyu kullanıyor.
Görüyorsunuz 5 - 6 sene içinde ne değişti
ki dün hayır, bu gün evet denebiliyor.

Siyasetçilerimiz biz halkı köı kulağı duy-
maz, ebleh zannederek, güle oynaya siyaset
sahnesinde rol yapmaya devam ediyorlar..

Ama artık öyle olmuyor.
Halkın gözü açı!ıyor...
Televizyonlar, gazeteler sayesinde kulağı

da duymaya başladı. Onun için siyasetçilere
derim ki; hizaya girin, işinizi cldOl yapın,
kıvırın ama dansöz gibi olmasın,

Aldığınız 10 milyar maaşa uygun olsun, 
,

yakışsın...
Bazen düşünüyorurR; Bütün bu zorluklara

niye katlanıyorlar. ?
Niye şekilden şekle giriyorlar, gece

yastığa başlarını koyduklarında uyuyabili
yorlar mı?, vicdanlarıyla nasıl baş edebili
yorlar ?...

Para denen o küçük kağıt sen her şeye
kadirsin !.....
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Beledi kanının konu u oldu
tuualetlerdeıı ba

eBa
ladıSeyfettin ŞeXenSÖZ

Her yıl çeşitli okullar-
dan öğrenci misafir
eden Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut'un dünkü
konukları Tso
Gazi İlköğretim
Oku!u öğrencileri
oldu.
Öğretmenleri
Halil Ergün ile
bir!ikte başkan
Turgut'un
davetlisi olarak
belediyeye gelen
5/A sınıf öğrencileri
llköğretim
Haftası nedeniyle
sohbet etti!er.
Yeni öğrenim
yılının kendileri
için güzel ve mutlu
geçmesi dileğinde
bulunan,Başkan
Mehmet Turgut,
öğrencilerin
okullarına kavuştuk-
ları için yaşadıkları
sevince ortak
olduğunu söyledi.
Hükümetin öğren-
cilere verdiği
kitaplar kitaplarla
ailelerin
rahatladığını
belirten Turgut,
"Aileleriniz sizlere

güzel okul
elbiseleri almış,
sizlerin bundan
sonra yapacağı
tek iş okulunuzda
başarılı olmaktır,
sizler bu ülkeyi
yönetecek kişiler
olacaksınız"
şeklinde konuştu.
Başkan Turgut,
konuk ettiği
öğrencilere çeşitli
hediyeler verdi.

a

DoGAII §EY
IEşıLı
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Seyfettin ŞeXen§ÖZ
Gemlik Belediye
binasında onarım
çal.ışmaları
tuvaletlerden başladı.
ihale ile Bursa'di
faaliyet gösteren
AK lnşaat Şirketine
veri!en onarım
çalışmaları içinde
binanın çatı onarıml,
Tuvaletlerin yeniden
yapımı, iç ve dış
boyama işi ile
pencerelerin
değişimi oIacak.

Yapılışından bu
yana hiçbir tadilat
ve onarım görmeyen
Belediye Binasında
çalışanların en
tazla şikayet
ettikleri yer ise
bozulan içiııe
girilemeyen
tuvaletler oluyordu.
Yaklaşık 15 gün
sürmesi bek!enen
tuvaletlerin
onarımında çalışan
personel ihtiyaçlarını
dışarıda giderecek.

ı ı

BAY illJ§T$t$ üş*tp §WL$t,T$il{

Daire,Zeytinllk, ViIIa, Dükkan, Arsa, Arazi

, TAPU TAKİP işı_eRi YAPıLıR
AC|L SAT|L|K ııe I(|RAL|KLAR|N|Z l

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATILIK DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde sATlLlK L@ İİl, ,l+O 
m2

7/ ıl §ıHer Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hi rı

lN Blzı ARAY|N|Z

120 m2 3 + 1 SAT|LıK LÜX DAıRE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 SatıIık Daire

3 Ayrı Daireli lı4üstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Sokak l.'lo:2 D:4 Sadık Fatma Apt,3+1.110 m2 asansörlü.kombili satılık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

Balıkpaan Eski sahil lıllektep

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 4O7.77 m2 arsa

Termal Girişınde 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 TürIü Sigorta lşIemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,

DERsHANE
üzene 2_3 KATLı xlRıııx

elı{ı ARANıvoR

Satjde ı,ALP
Tel : 5132474 Fax: 514 10 21

KER §ıGORTA
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GERçEKgTo
tfzoGLu
tfrsTıK

tlüseyin TAŞIilRAN
HER rÜnıÜ

LAsTİıı rnpıİnİ yApILıR.
'-, 2. El ve Yeni Lastik A!ım Satımı
L/ 2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT H\ZMETE AGıKTıR

G$[I: 0,535 73ü 43 ?ü
Dr. Ziya Kaya Mh, Bayrak Sk. No:3

Demirci Apt. Gemlik / BURSA

iGemllk

Körfez'
internette
tlııılıııı,gemlİkkorfez

gazetesi,cOın

tıklayın
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A k 0ılOOrOdOıl iren hırsıılar ı aldılar
Seyfettin ŞEKEBŞaZ
Edini|en bilgiye
göre, önceki
gün Küçük Sanayi
Sitesi'nde
meydana gelen
hırsızlık olayında

açık kalan
pencereden içeriye
uzanan hırsızlar
çay çaldı.
A.F.'ye ait
işyerinin açık
kalan penceresinden

lçerıye uzanan
şüpheli!erden
M.Y. lle E.M.
3 kg.çay ile
8.75 YTL bozuk
parayı alarak kaçtı!ar.
lşyeri sahibi

A.F.'nin ihbarı sonu-
cu olay yerine gelen
Polis ekipleri
şüphelileri yakala-
yarak göz altına
alırken olayla ilgili
tahkikat baş!atıldı.

Güne Bakış
Kadri GULER
kadri_gu!er@ hotmai l. com

Gemlik Belediyesi onarıIırken
Gemlik Cumhuriyet döneminde Bursa ilçeleri

içinde uzun zaman en çağdaş ve sosyal bir kent
olarak varlığını korudu.

1970'll yıl!ara kadar Türkiye'nin .gözde
ilçelerinden biriydi Gemlik.

Bana göre bu durum, ilçenin sanayileşmesi ve
göç almasıyla bozuldu.

Birkez çarpık yapılaşma, 1973'den sonra
başladı.

Sahi! bandı doldurularak, doğal kıyı güzelliğimiz
yok ediIdi.

Anadolu'dan gelenler, bir Avrupa kenti
görünümünde olan Gemlik'e ayak uyduramadı.

Gün be gün sayısal ve fizikse! olarak büyüyen
ilçede, sosyal yapı karmaşıklaştı.

Modernliğin yerini muhafazakarlık aldı.
KentseI yap|, plan dışı yapılaşma ile köy|eşti.
Giderek çevremizdeki daha kapa!ı kitlelerin

oluşturduğu i|çe|er bizi geçti.
Orneğin Orhangazi.
Bu ilçenin eski adı "Pazarköy"dü.
Pazarköy, 1980'll yılIarda modern bir

Belediye'ye, modern bir kapalı spor salonuna ve
stada kavuştu. Yolları genişledi, bulvarlar o!uştu.

Sanayisi Gem!ik'i geçti.
Gecekondu bölgeleri yerini Toplu Konut İdaresi

ile yapılan konutlar aldı.
Yüksek okulu GemIik'ten önce açıldı.
1970 ile 2006 arasında Gemlik, hacim ve nüfus

olarak büyüdü ama sosyal ve kültürel yapısi,
kentsel dokusu istenen düzeyde büyümedi.

Gemlik Belediyesi'nin onarılması bugün
gazetemize haber olmuş.

Gemlik'e yakışmayan bu belediye binasının
onarım ihtiyacı görülmesi hayret verici bir o!ay!

Başkan bu binaya para harcamaz diyordum.
Belediye'nin her yanı yıllardır dökülüyordu.
Bu konuda da Gemlik Belediyesi geri kalmıştı.
Şükür ki kesenin ağzı açılrnış, Beledilıerniz kötü

durumundan kurtuluyor.
Dilerim Belediye Gemlik'e yakışır hale gelir.

Hır§ıılar 00 0

ı

Güvenlik hizmet!eri
alanında faaliyet
gösteren Pronet,
güvenIik kamerası
görüntülerinin
gerçek zamanlı
olarak cep telefonu,
PDA ve kişisel bil-
gisayarlar üzerinden
izlenmesine olanak
veren servision sis-
temini satışa sundu.
Pronetten yapılan
açıklamaya göre,
pronet tarafından
geliştirilen Servision
sistemi, güvenIik
kamerası görüntüIe
rine zaman ve
mekandan bağımsız
olarak sınırsız ulaşım

ır000
imkanı sunuyor.
Sistem, gerek ev
kullan ıcılarının,
gerekse farklı
sektörlerden
kurumsal
kullanıcıların
güven lik ihtiyaçIarına
yönelik kapsamlı
bir çözüm
oluşturuyor.
Hareketli araçlar
içerisine kuruImuş
kameralar gerçek
zamanlı olarak
izlenebilirken,
birden fazla kamerayı
aynı anda takip
etmek de mümkün
oluyor. Kameranın
takip ettiği alanda

bir har,eket olduğu
zaman istenildağa
takdirde kuIlanıcılara
otomatik olarak
uyarı mesajı
gönderebilen
Servision, aynı
zamanda diğer
mevcut alarm
sistemleriyle de
entegre olarak
çalışabiliyor.
GPRS üzerinden

kablosuz
olarak çalışan
servision
sistem inden,
Symbian uyum!u
cep telefonları ve
PDA'ların yanı sıra
gerek!i donanıma
sahip kişisel
bilgisayarlar
aracılığıyla da
yararlanabilmek
mümkün.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
llköğretim Haftası
nedeniyle bir grup
öğrenci llçe Milli
Eğitim Müdürü
Mehmet Ercümen'e
ziyarette bulundu.

ü'ııe aıılaınlı zlrencllerden ın ll|üdürlü]ul ıtııııı E aret
Namık Kemal
llköğretim okutu
8/A sınıfı öğrencileri
iIe sınıf öğretmenleri
Gülsüm Ege,
llçe Milli Eğitim
Müdürü Mehmet
Ercümen'e çiçek

vererek yeni öğretim
yılının başarılı
geçmesini dilediler.
Her yıl yapılan bu
güzel ziyareffen
mutluluk duyduğunu
ifade eden
Mehmet Ercümen,

öğrencilerin
kendisine çiçek
vererek kutlamalarına
teşekkür etti.
Oğrencilere çeşitli
hediyeler veren
Ercümen, onlara
yeni ders yılında

başarılı olmaları
için öğütler verdi.
Geleceğe atılan
temellerin
ilköğretimden
geçtiğinin
unutu!maması
gerektiğini de

öğrenci!ere
hatırlatan Ercümen,
başarının
sürek!i çalışıp
okumaktan
geçtiğini unutma-
maları gerektiğini
söyIedi.
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Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri
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Lübnan'a
konuşlanacak BM
Barış-Gücü'ne
katkı çerçevesinde
Lübnan'a gönderi!e-
cek Türk asker-
|erinin bölgeye
Ekim ayı sonlarında
gitmesi bekleniyor.
Diplomatik kay-
naklardan edinilen
bilgiye göre,
genişletilmiş
UNlFll'e katkı kararı
aIan Türkiye, çoğun-
luğu deniz gücün-
den oluşacak asker-
lerini Lübnan'a
gelecek ay sonların-
da göndermeyi
planlıyor. Türk
birliklerinde sınırlı
sayıda kara unsurla
rının da yer alması
öngörülürken, görev
yerinin henüz netlik
kazanmadığı belir-

tiliyor. Bu arada,
Türkiye'den
teknik bir heyetin,
gelecek hafta
katkının detaylarını
BM yetkilileriyle
görüşmek üzere
New York'a gitmesi
bekleniyor. Ağırlığı
askeri yetkililerden
otuşacak heyeffe,
Dışiş!eri
Bakan!ığı'ndan da
temsilciler
bulu nacak.
Dışişleri Bakanı
ve Başbakan
yardımcısı Abdullah
Gü| de dün New
York'a gidişinden
önce yaptığı açık!a-
mada, Lübnan'a
asker gönderme
konusundaki teknik
çalışmaların halen
sürdüğünü
bildirmişti.

Lühnaıı'a Eklm'de
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0hglı0a

Temmuz ayında
kanun çıkarılmasına
karşılık be|ediyeleri n
büyük bölümü, mev-
cut değerleri daha da
arttırma yoluna gitti.
Em|ak Vergisinde
değişiklik yapan ve
12 Temmuz 2006'da
yürürtüğe giren
bu kanun ile
belediyelere, metre
kare birim değerleri
düzeltme yetkisi ve
rildi. Bu düzen-
lemede, vatan-
daş!arın açık!anan
değerleri yüksek bu!-
masının yanl slra
kamuoyunun geri
kalmış ve gelişmiş
yöreler arasındaki
dengesizliğe verdiği
tepki de etkili oldu.
Yeni Kanunla 11
Ağustos'a kadar
emlak vergisine tabi
değerleri düzeltme
yetkisi alan
belediyelerin çok
azı, bunu indirim
şeklinde kullandı.
Bazı belediyeler de,
geçen yıl tespit
edilen değerlerde
herhangi bir
değişiklik yapmadı.
Buna karşılık birçok
belediye, mevcut
değerleri daha da art-

tırma yo|una gitti.
Düzeltme sonrası,
emlak vergisine tabi
değerIerdeki artış,
bazı belediyelerde
10-12 kata ulaştı.
Böylece, emlak
vergisinde indirim
bekleyen vatandaşlar,
çok daha yüksek bir
vergi ödeme durumu
ile karşı karşıya ka!dı.
DüzeltmeIer sırasın-
da, 3 büyük il içinde
en fazla değer artışı
da, lstanbul'da
gerçekleşti.
Bu ilde Göktürk
Beldesindeki Açelya
Sokağın değeri
biranda 20 YTL'den
250 YTL'ye, Bahar
Sokak'ın değeri de 40
YTL'den 250 YTL'ye
yükseldi. Eminönü,
Bakırköy, Eyüp,
Umraniye, Beyoğlu
ve Kartal Belediyeleri
de, düzeltme yetkisini
daha çok artırım
yönünde kul!andı.
Eminönü'nde
Bab-| Hümayun
caddesinde metre
kare birim değer, 12
kat birden artarak,
250 YTL'den 3 bin
YTL'ye çıktı. Bu ilçe
sınırları içindeki
Alayköşkü

Caddesinde 250 YTL
olan birim değer,
düzeltme sonrası
1.000 YTL, Divanyolu
Caddesinde 1.800
YTL olan birim değer,
5.000 YTL olarak
düzenlendi. Düzeltme
sonrası Eyüp'de bazı
cadde ve sokaklarda
yüzde 100, Kartal'da
yüzde 60,
Bakırköy'de de yüzde
50'llk değer artışları
meyd.ana geldi.
TOKl'nin hasılat pay-
laşımı yoluyla inşa
ettirdiği Uphil! Court,
My World ve Kent
Plus gibi projelerle
ünlenen Batı
Ataşehir'de de, daha
önce 600 YTL olan
birim değerler, yüzde
50 zamIanarak, 900
YTL'ye yükseltildi.
Buna karşı!ık lstan-
bu|'da Adalar.

Beşiktaş, Şişli
şiıd ve üiitibİ,
Belediyeleri,. mevcut
değerlerde değişik
oranlarda indirime
gitti. Ankara'da da
başta Çankaya ve
yenimahalle o|mak
üzere yüksek birimli
yerlerde rakamIar
aynı ka!ırken,
Altındağ, Keçiören
gibi i!çeleı birim
değerlerde indirim
yaptı.lzmir'de de,
merkezi yerlerdeki
birim değerler
aynı kaIdı.
Bu arada son

yıllarda hızlı
büyüme gösteren
vĞ Anadolu
Kaplanları olarak
nite!enen illerin,
emlak vergisi
değerlerini de
hızla yükseltmeleri
dikkati çekti.
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Alınan bilgiye
göre, Tuna llköğretim
Oku!u 5-A sınıfında
öğretmenlik yapan
3 çocuk babası
Nejdet K. (52),
dün sabah saat|erinde
16 yaşındaki kızını
okula gönderdi.
Eşi Emine K. işte
bu!unduğu sırada
kendisini yatak
odasında kravatla
astığı öne sürülen
Nejdet K.'nın
cansız bedenini,
işten dönen eşi ve
yardım istediği
babası buldu.
Olay yerine
gelen polis ekipleri,
yaptıkları i!k
incelemede Nejdet
K.'nın boynunda
kravat izine rastladı.
Gumhuriyet Savcısı,
bir süredir ekonomik
sıkıntı yaşadığı iddia
edilen Nejdet K.'nın
cesedini otopsi
için Adli Tıp
Kurumu morguna
kaldırttı.
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Orhangazi'de 20 yıllık bir öğretmen
evlnde ölü olarak bulundu.

Okul|arın
eğitime açıldığı
ilk gün,
Nejdet K.'nın
ölümü
görev. yaptığı
Tuna l!köğretim
Okulu'nda
büyük üzün-
tüye sebep
oldu. 1989 yılın-
da Bulgaris
tan'dan Türki
ye'ye göç eden
Nejdet K.'nın
20 yılı aşkın
süredir öğret-
menlik yaptığı
öğrenildi.

§Uıı:AN
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1 [}ludağ'duki kuynuğındun,
1 Doğal lezzeti ve kuynağınduki suIlığıyla,
1 Hijyen şurtlardu ve tam otomatik makinulurda,
1 El değmeden doldurulan
1 Sağlıklı ve içimi eln gi,lzel sulurdan biridir
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3 Aralık'ta ılacak TBlulılll AB
TBMM Gene! Kurulu, 9.
Uyum Paketi kapsamın-
da çıkarılması gereken
9 yasa tasarısı ve tek-
lifini görüşmek üzere
bugün olağanüstü
toplanacak
Genel Kuı:ul, toplantı
yeter sayısının
bulunması halinde,
olağanüstü top!antı
çağrısına konu olan 9
yasa tasarısı ve teklifini
görüşmeye başlayacak.
Genel kurulda ilk
olarak, Özet Öğretim
kurumları kanunu
Tasarısı ele alınacak.
TBMM'nin 1 Ekimde
başlayacak 22. dönem
5. Yasama Yı|ına kadar
yasalaştırması
öngörülen ve olağanüs
tü toplantıda ele alı-
nacak yasa tasarısı ve
teklifleri şöyle:
"Özel eğitim kurumları-
na kurum açma izni
verilmesi, yabancılar
tarafından açılan özel
öğretim kurumlarının
eğltim-öğretim,
denetim ve personel
çalıştırı!masına ilişkin
usuI ve esasları
düzenleyen Öze|
Öğretim Kurumları
Kanun Tasarısı,
Bulgari stan'dan zorun-

l l l, qöç eden yurttaşlar

asa arı
için Türkiye'de yapılan
veya yapılacak konut-
ların proje, yapım.
kontrol, tahsis ve
dağıtımını öngören
lskan kanunu ile İskan
Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı,Teknik
ve mesleki egitim-öğre-
tim seviyesini yükselt-
mek için gerekli u|usal
yeterlilik sistemi kur-
mak ve işletmek üzere
idari ve mali özerkliğe
sahip Mesleki Yeterlilik
kurumunun kurulması
nı öngören Mesleki
yeterlilik kurumu
Kanunu Tasarısı.Daha
önce tescil edilen, üre-
tim izni verilen ve ticari
sebze çeşit kayıt |iste-
sine alınan çeşitlerin
bu kanun kapsamında
kayıt altına alınmasını
öngören Tohumculuk
Kanunu Tasarısı,
Cumhurbaşkanı Ahmet
Necdet Sezer'in bir kez
daha görü§ülmek üzere
iade ettiği, idarenin
işleyişi ile ilgili şikayet-
|eri incelemek ve öner-
ilerde bulunmak üzere
Kamu Denetçiliği
kurumunun
oluşturulmasını
öngören Kamu
Denetçılıgi Kurumu

anı
Kanunu Tasarısı,
Yurtiçi ve yurtdışındaki
vakıf taşınır ve taşıh-
maz eski eserlerin
tescili, muhafazası,
onarımı, yaşatılması,
vakıf varlıklarının
ekonomik şekilde
işletilmesi ve
değerlendirilmesini
öngören Vakıflar
Kanunu
Tasarısı,Sayıştay'ın
tüm kamu fonlarını,
kaynaklarını ve
faal iyetleri ni denetle-
mek için yasal yetkiye
sahip olmasını,
hazırladığı raporları
zamanında Meclise
ve kamuoyuna
sunabilmesini,
kamu kaynaklarının
etkin ve verimli
kullanılmasını
öngören Sayıştay
Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi,
Avrupa Sosya! Şartına
Değişiklik Getiren
Protokolün Onaylanma
sının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasa
rısı, (Gözden geçiri!
miş) Avrupa Sosyal
Şartının Onaylan
masının Uygun
Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı "
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Öğrenci Seçme ve
Y.erleştirme Merkezi
(OSYM) Başkanı
Prof. Dr. Unal
Yarımağan, 2006
Aralık Dönemi
Lisansüstü
Eğitimi Giriş
Sınavı'nın
3 Aralık 2006'da 40
ilde ve KKTC'nin
Başkenti Lefkoşa'da
yapılacağını bildirdi.
Yarımağan, yaptığı
yazılı açıklamada,
sınavın Adana,
Afyonkarahisar,
Ankara, Antalya,
Aydın, Balıkesir,
Bolu, Bursa,
Çanakkale, Denizli,
Diyarbakır, Edirne,
Elazığ, Erzurum,
Eskişehir, Gaziantep,
Hatay, |sparta,
lstanbul, lzmir,
Kahramanmaraş,
Kars, Kayseri,
Kırıkkale, KocaeIi,
Konya, Kütahya,
Malatya,
Manisa, Mersin,
Muğla, Niğde,
Sakarya, Samsun,
Sivas, Şanlıurfa,
Tokat, Trabzon,
Van ve Zonguldak'ta
yapılacağını
kaydetti.

Bütün yükseköğretim
kurumlarının,
lisansüstü program-
!arına öğrenci
seçme ve yerleştirme
işlemlerinde LES
sonuçlarını
kullanacaklarını
vurgulayan
Yarımağan, aday|arın
LES'ten, başvurduğu
lisansüstü programın
puan türünde
en az 45 (Lisans
diplomasıyla doktora
ve sanatta yeterlik
programına
başvuracaklar
için 55) puan
almaları gerektiğini
ifade etti.
Sınava başvurmak
isteyen adaylardan
bir lisans programın-
dan mezun olabile-
cek durumda
bulunan|ar kendi
üniversitelerinden,
mezun adaylar

ise istedikleri
ünlversiteden
başvuru evrakını
18-27 Eylü| 2006
tarihleri arasında
2 YTL karşılığında
temin edebilecekler.
Başvuru be|-

gelerinin, 45 YTL
s,ınav ücretinin
yatırıldığını gösteren
banka dekontuy|a
birlikte en geç
27 Eylül2006
tarihinde, mezun
olabilecek durumda
bulunanların kendi
üniversitelerine,
mezun olanların
ise istedikleri
üniversiteye
onaylatarak tesllm
etmeleri gerekiyor.
Başvuru belge|eri
teslim edilirken
2 YTL olan başvuru
hizmet ücreti de
adaylar tarafından
ödenecek
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Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0.224') 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224I_ 513 49 93

e-mall : c_demirli@yahoo.com
www. u l u kaya.tica ret-ltd.com
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BURSA HAKİIıJIİYET VE

Ramaıan'da l YTL

Onur Air Havayolu
şirketi, 11 ayın su!-
tanı Ram azan
süresince, vergi ve
harçlar hariç 2 bin
500 kişiyi 1 YTL'ye
10 Bin kişiyi de 21
YTL'ye taşıyacak.
Dün satışa sunul-
maya başlanan ve
en erken 7 gün
sonrasına alınması
gereken indirimli
biletler, 25 Eylü1-18
Ekim tarihleri arasın-
daki uçuşlarda
geçerli olacak.
Kam panya, şirketin
iç hatlardaki tüm
uçuşlarını kapsaya-
cak. 1 ve 21 YTL'llk
biletlerde isim,
parkur veya tarih
değişikliği yapıla-
mayacak ve iptal
editemeyecek. Önce-
den rezervasyon
yapılamayacak
kampanya biletleri
Onur Air'in
www.on urair.com.tr
internet sitesinden,

§ayfa 9

0212 444 66 87
numara!ı Çağrı
Merkezi'nden ve
tüm acentelerinden
satın a!ınabilecek.
Onur Air kampanya
süresince indirimli
bi!etlerden toplam
12 bin 500 adet
satmış olacak.
Ramazan'ın Türkiye
için çok değerli
bir ay olduğunu
söyleyen Onur
Air Genel Müdürü
Şahabettin Bolukçu,
"Ramazanda seyahat
alışkanlığı artmalı.
Bunun için birçok
koltuğumuzu iftar
sofralarının can!an-
ması için bu
kampanyaya ayırdık.
o koltuklarda
uzun zamandır bir-
birini görememiş
akrabalar, dedeler,
torunlar, anneler,
çocuklar seyahat ı
etsin ve iftar
sofra!arı renklensin
istedik" dedi.
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lstikla! Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEIv1L|K

(Akbank araIığı Stüdyo Prestij yanı

TeI : (0,224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

sATlLıK V/LLA
C u mh u riy et lıIl ahallesi' n de

sahibinden satılık
Lüks Tripleks Vitla

GSM : (0,535) 886 47 74
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en carı a ıku arısı
Birleşmiş Mi!letler
Kalkınma Programı
(UNDP) Başkanı
Kemal Derviş,
Türkiye gibi yüksek
borç yükü yanında
yüksek cari açığa da
sahip olan ülkelerin,
kırılganlığa daha
açık olduklarını
belirtirken, cari açık
uyarısında bulundu.
lMF-Dünya Bankası
Yıl!ık Toplantıları için
Singapur'a gelen
Kemal Derviş,
gazetecilerin soru-
Iarını yanıtladı.
Türkiye'nin son
dönemde döviz
cinsinden borcunu
azaltarak kırılgan lığın
bir boyutunu hafiflet-
tiğine işaret eden
Derviş, "Bu, çok
doğru bir politika"

dedi.
Derviş yaz başındaki
dalgalanmadan
Türkiye gibi ülkelerin
de etkilendiğini
anımsatarak, ABD
Dolarının birden
değer kaybetmesi ve
ABD'de faizIerin yük-
selmeye başlaması
durumunda, yükse-
Ien piyasa ülkelerinin
yeniden zorda kala-
bileceklerini kaydetti.
ABD faizlerinin, şu
anda olmasa bile
yükselme olasılığı
bulunduğunu belirten
Derviş, bu çerçevede
yükselen piyasa
ülkelerinin gerekli
tedbirleri alması
gerektiğini ifade etti.
Türkiye'deki yüksek
bir cari açığın
sürdürülmesinin her

zaman bir kırılganlık
yarattığını söyIeyen
Derviş, "Cari açık
tamamen kapansın
istemiyorum, hiç
kuşkusuz Türkiye
sermaye ithal eden
bir ülke olmatı. İstih-
dam ve büyüme
açısından yabancı
sermayenin gelmesi
ve bu cari açığın
finansmanı doğal bir
şey ama (cari açığı)
azaltmakta da fayda

var, bunu gönlümden
istiyorum" dedi.
Cari açığın, Gayri
Safi Milli Hasılanın
yüzde 3-4'ünün
üstünde olduğu
zamanlarda her
zaman sıkıcı
olaylara tanık olun-
abileceğini ifade
eden Derviş, onun
için cari açığın çeşitli
önlemlerle aşağı
çekilmesinin önemli
olduğunu belirtti.

ELEfvlAN ARA^JryoR

sATlLlK
MüSTAKIL DAine
129 m2 ÇevreYolu üzerinde
(lttale karş,s' Yeni Bina

GSM : 0 533 256 19 11

Tel :51 40737
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Güvenlik kurumu
Başkanlığı Emek!i
Sandığı Genel
Müdürlüğü, nakit
sıkıntısı nedeniyle
geçici olarak
durduru!an sağlık
ödemelerine
yeniden başlaCı.
Emekli Sandığı
Genel
Müdürlüğü'nden
yapılan açıklamaya
göre, kurumların
emekli kesenek ve

ladı

karşılıklarının 15
Eylül'den itibaren
sandık hesabına
yatırı!masına para!el
olarak, 1 Eylül
2006'da geçici o|arak
durdurulan sağlık
ödemeleri de
yeniden başlatıldı.
Açıklamada,
Emekli Sandığı'nın
aylık, ikramiye
gibi ödemeleri de
sürdürdüğü
ifade edildi.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka,

Ruhs?t, Fenni muayene
Sjgo rta işlemleri yapılır.
Adres: Gürle İş ililşrkşıi
Kat: 1 No: 66 ı GEililLİK
TeI : (0.224| 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26
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Okulların açılmasıyla
öğrenci!ere mlkroor-
ganizmal hasta!ıklar-
dan korunmaları
yönünde uyarı!arda
bulunan uzmanlar,
oku!!arın bakteri ve
mikropların üremeleri
açısından uygun
ortamlar olduğunu
ifade etti.
Oku!!arın açılmasının
mutluluğunu yaşayan
çocukların okulların-
da karşılaşabileceği
enfeksiyonlara karşı
uyarılarda bu!anan
Elazığ Fırat Univer-
sitesi Tıp Fakültesi
Klinik Mikrobiyoloji
ve Enfeksiyon
Hastalıkları Ana Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr.
Süleyman Sırrı Kı!ıç,
okulların enfeksiyon-
lardan kaynaklı
hastal ıkların kolaylı k-
la yayıldığı mekan-
ların başında geldiği-
ni söyledi. Prof. Dr.
Kılıç, enfeksiyonlar-
dan korunmada
özellikle el hijyeninin
büyük önem
taşıdığının altını Qiz-
erek, okul çağındaki
çocuklara uyarılarda
bulundu. Prof. Dr.
Kılıç, "Okullar, çocuk-
ların bir arada bulun-
maları nedeniyle
enfeksiyon hastalık-
larının kolaylıkla
yayılab.ildiği ortam-
lardır. Ozellik!e
sınıflar, tuvaletler,
yemekhaneler, spor
salonları gibi ortak
kullanılan yerIerde
hastalık etken!eri
olan mikroorganiz-
malar, kolay üreyip
çoğalmakta ve
hastalıkların yayıl-
masında önemli rol
oynamaktadır. Okul
gibi toplu yaşanılan
kalabalık yer!erde
bulaşıcı hastalıklar
konuşma, öksürük,
hapşırık nedeniyle

Y Y

damlacıklarla yani
hava yoluyla veya
dışkı, kan, idrar
ve diğer vücut sa!-
gılarıyla temas sonu-
cunda yayılmaktadır.
Bazı menenjitler ve
tüberküloz da okul
çağı çocuklarında
solunum yoluyla
bulaşabilen dikkat

. edilmesi gereken
bulaşıcı hastalıklar-
dandır. Ayrıca birçok
parazit, özellikle de
kı! kurdu, tuvaletlerin
ortak kullanılması
sonucu okul gibi
toplu yaşanılan
yerlerde yaygın
oIarak bulaşabilmek-
^ - 

l:-ıl _l -tğuıl ueuı.
"oKuLLAR, BESıN
ZEHiRLENME
LERiNİN .YAşANDıĞl
YERLERıN
BAşıNDA"
Besin zehirlenmeleri
ve isha! gibi hastalık-
ların okuI ortamların-
da sık görülen diğer
enfeksiyon hastalık-
larından o|duğunu
kaydeden Prof. Dr.
Süleyman Sırrı Kılıç,
bu tür hastalıkların
özellikle virüs ya da
bakteri gibi mikro-
pların bulaştığı
sağlıksız besin!erin
alınmasına bağlı
olarak ortaya çıktığını
söyledi. Prof. Dr.
Kı!ıç, "Besin zehirlen-
meleri ve ishallerin
başlıca tielirtileri,
bulantı kusma,
karın ağrısı, ateş ve

ishaldir. Bu nedenle
okullarda sağlığa
uygun olmayan
şartlarda hazırlanmış
besin!erin tüketimi
engel!en m elid ir.
Okullarda salgın
şeklinde görülebilen
diğer bir enfeksiyoıİ
hastalığı da Hepatit
A olarak bilinen
enfeksiyöz hepatittir.
Bu hastalık çoğun-
lukla sarılık olmak-
sızın ateş, kusma,
ishal gibi belirtiIerle
seyreder. Bazen de
tüm cilt ve gözlerin
sararmasıyla kendini
bel!i eden bir
hastalıktır. Hepatit
A, oığer bırçok
hastalıkta olduğu
gibi, dışkı ve idrarla
atılan mikroorganiz-
manın su ve besin-
lere bulaşması sonu-
cu meydana gelir.
Hepatit B, Hepatit
A'dan daha tehlikeli
olup hem ağız
yoluyla hem de
yakın temasla veya
kan ve vücut sal-
gılarıyla bulaşır.
Daha ağır
seyreden ve
sıklıkla da kro-
nikleşebi|en bu
hasta!ık konusunda
daha dikkatli
olunma!ı,
gerekirse tüm
çocuklar tetkikten
geçirilip aşısız o|an-
lar mutlaka aşılan-
malıdır" diye
konuştu.

Oku!ların açılmasıy!a
birlikte öğrencilerin
kantinlerden yaptı kları
gıda tüketimi sonrası
istenmeyen sonuçlarla
karşılaşılmaması için
gerekli birimlerin
zaman kaybetmeden
denetimIere başlaması
istendl.
Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tıp
Fakültesi Halk Sağlığı
Ana Bilim Dalı Ögre-
tim Üyesi Doç. Dr.
Cihad Dündar, sağlık
ve hijyen açısından
kantinlerin denetlen-
mesinin önemine
dikkat çekti.
Kantindeki gıdaların
camekan!ı vitrinlerde
muhafaza edilmesi
gerektiğini söyleyen
Doç. Dr. Cihad Dündar,
"Gıdalar tozdan, sinek-
ten, kemirgenlerden
korunmalı_ Ayrıca
satılan yiyecek|erin
sağlıklı olup olmadığı
kontrol edlIme|i.
Gıdanın içeriği çok
onemli. ÖzelIikle kork-
tugumuz sağ!ıksız
şartlarda hazır!anan
tostlardır. Tostlarda
kullanılan peynir,
domates gibi
malzemelerin tazeliği
çok onemli. Taze
degilse bu büyük bir
risktir" dedi.
Kantin lerde hazırlanıp

ocukıarııı sa ına dlkkat!
ıı

çlzıYoRuM
Barış Güler'in
kaleminden 7 YAş

ı t

kantlnlerde satılan

eceilere dlkkat
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öğrencilere satılan
ürünlerde kullanılan
yağın kaliteli
olmasının da geregine
değinen Dündar, boy-
alanmış ve tat-
landırılmış markalı
veya markasız ama
denetlenmemiş sıvı
içeceklerin de ogrenci-
Ierin sağlığını tehdit
ettiğini vurguladı.
kantin!erden alınarak
ayaküstü tüketilen
gıdaların yenı nesli
obez yaptığını. ögren-
cilerin sabahçı iseler
kuvvetli bir kahvaltı.
öğlenci iseler aynı
şeki!ğe öğ!e yemeği
yiyerek okuIa gitmeleri

tavsiyesinde bulunan
Dündar, "Hiçbir veli
çocuğunun obez
olmasını istemez. o
halde çocuklarının
kanti nlerden alışveriş
yapmalarını bir şekilde
önlemeliler. Çocuk-
larının içeriğinde ne
olduğu bilinmeyen
gıdaIarı tüketmesini ve
obez olmasını iste-
meyen velilerimiz
evlerinde hazırladıkları
hijyenik gıdalarla
beslenme kültürünü
aşılamalıdır. İlgili kuru-
luşlarımız da okul kan-
tinlerini sıkı bir dene-
timden geçirmelidir"
diye konuştu

rte-a

Siz de geleceğlmize bugünden el koyun
Çünkü toprak yoksa geleceğlmiz yok...

EL KoYuN
Avea, Telsim ve Turkce|l hattınızdan 3464'e mesai atın.

TtA
l|üllll|Ü,0İkoyun,c0ı1ı 

www,tema,org,tr

'0emIik l(örfez' lnternette> Hütu,gellllikkoıfııgaıetgıi,ıomadre§initıklayın
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kalbln|zl n rltıninl öl türün
Soğuk, fizik aktivite,
bazı ilaçlar ve
emosyonel stres gibi
bir çok etkinin genç
yaşlarda kalp
hastalıkları ve ani
ölümlere neden ola-
bileceği, bu sebeple
sporcular başta
olmak üzere yaşa
bakılmaksızın insan-
ların kalplerinin ritim
ve iletimini ölçtürme-
si gerektiğini bildiril-
di Kalp krizlerinin
büyük bir çoğunlukla
yaşla birlikte kalp
damarlarında ortaya
çıkan damar
sertliğinden kay-
naklandığını hatır!a-
tan Uzm. Dr. Hasan
Kadı, "Ancak, son yıl-
larda sıkça yaşandığı
gibi damar sertliği
olmadan da kalp kriz-
leri olabilmektedir.
Genç yaştaki bir
insanın kaIbini
besleyen damarlar-
dan birinin veya
birkaçının anormal
bir kas tarafından
sıkıştı rılmasıyla kalp
krizi olabilmektedir.
Kalbi besleyen
damarların aşırı has-
sasiyeti sebebiyle
kendiliğinden veya
soğuk, fizih aktivite,
bazı ilaçlar, emosy-
onel stres gibi bazı
tetikleyici faktör!er
sonucu daralmasıyla
kalp krizi oluşa-

bilmektedir.
Bu etkiler gençlerde
ve sporcularda daha
sık]ıkIa kalp krizi
ve ani ölüme yol
açıyor" dedi.
Ani ölüme sebep
olan kalp kası
hastalıkları içinde
en önemlisinin
hipertrofik kardi
yomiyopati denilen
hastalık olduğunu
ifade eden Uzm. Dr.
Kadı, hipeıtrofik
kardiyom iyopatinin
genetik bir bozukluk
sonucu ortaya çık-
tığını ve bireyin bu
hastalığı gelecek
kuşakIara taşıdığını
dile getirerek, "Kelp
kası aşırı olarak
kalınlaşmıştır ve bu
kalınlaşma yaşla bir-
likte artar. Herhangi
bir bulgu ver-
mediğinde hastalık
atlana bilmektedir.
Bu hastalıkta fizik
aktivite ani ö!üme
sebep olabilmekte-
dir" diye konuştu.
Aort kapak darlık-
larının ise ya doğuş-
tan veya geçirilmiş
bir eklem romatız-
ması sonucu ortaya
çıktığını, aort kapak
darlığının yaşla bir|ik-
te derecesinin art-
tığını açıklayan Kadı,
aort darlıklarının da
fizik aktivite sonucu
ani ölüme sebep

o!duğunu hatırlattı.
Günümüzde kalp
hastalıklarının
tanısını koymanın
oldukça kolay ve
zahmetsiz olduğuna
değinen Kadı,
şunla11 söyledi:
"Tanıda kullandığımız
cihazlar; eIek-
trokardiyografi,
ekokardiyografi,
eforlu EKG (egzersiz
testi), ritim holteri ve
kalp kateterizasyonu
ve koroner
anjiyografidir.
E lektrofizyoloj ik
çalışma dediğimiz
daha ileri tanı yön-
temleri lse ritim ve
iletim bozukluğu
düşünülen durumlar-
da gerekli olmaktadır.
ozel!ikle fizik aktivite
gereken meslekIer|e
ilgili olan kişiIerin
(sporcular, hakemler
gibi) şikayetleri
olmasa dahi tam
bir kardiyolojik
muayeneden
geçmeleri önemlidir.
Çünkü ani ö|üm
sebepleri genellikle
gizli seyretmekte ve
herhangi bir şıkayet
yapmamaktadır.
kendisinde bu
hastalık!ar saptanan
kişiler derha!
tedaviye alınmalı ve
aşın fizik aktiviteden
sakındırı!ma!ıdır."
şek!inde konuştu.

ı uk haval ard/a

lnüzl te dlkkat
Uzmanlar, sonra
soğuk havaların
ge!mesiyle birlikte
çeşitli hasta!ıkların
kendini göstermeye
başlayacağını
belirterek, vatan-
daşları uyardı.
Soğuk hava şartların-
dan etkilenerek
yakalanı|an hastalık-
|arın başında gelen
sinüzit konusunda
uyaran il SaglıX
Müdür yardımcısı
Dr. Mete Bayburtlu,
zamanında alın-
mayan önlem veya
geciktirilen tedavi
çocuklarda ileriki yıl-
larda ciddi rahatsı-
z!ıkIar doğurduğunu
söyledi. Bayburtlu,
sinüzitin farklı yaş
gruplarında farklı
belirtilerle ortaya çık-
tığını be!irterek,
"Erişkinlerde ve
büyük çocuklarda
burun tıkanıklığı,
sarı-yeşil veya kanIı
burun akıntısı, göz-
lerin etrafında ağrı,
diş ağrısıyla karışa-
bilen yanak ağrısı,
kafada basınç hissi,
öne eğilmekle artan

yüz veya baş
ağrıları ve kötü ağız
kokusu gibi belirtiler
kendini gösterir.
Bazen de kuru
öksürük, hafif ateş
veya mide rahatsı-
z|ığı gibi şikayetler
de görülebiliyor.
Küçük çocuklarda
aynı şikayetler bu!un-
abilir, ancak gene!!ik-
le bu şikayetlerini iyi
ifade edemezler.
Hasta!ık, yüksek ateş
ve iltihapl.ı burun
akıntısı sebebiyle her
zamankinden biraz
daha şiddetli ve 10
günden daha fazla
uzamış bir 'soğuk
algınlığı'
zannedilebilir" dedi.
Dr. Bayburtlu, sinü

zitin tedavisi olan
bir hastalık olduğunu
belirterek,
"Ancak zamanında
alınmayan önlem
veya geciktirilen
tedavi çocuklarda
ileriki yıllarda ciddi
rahatsızlıklar doğu-
ruyor. Nefes a!ıp
verme problemleri,
sık rahatsızlanmalar
ve zayıf bünye bun-
lardarİ bazılarıdır.
Hastalığın üzerine
zamanında, kararlı ve
profesyonelce
giditdiği takdirde,
gelecek yıllarda
çıkması muhtemel
birçok problem
kendiliğinden
basitçe önlenebilir"
diye konuştu.
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İtfaıye 110

PoIis İmdat 155

Jandarma İmdat 156

Jandarma K.. 513 İ0 55
Polis Karako|u 513 18 79
Gar. Kom 513 12 06

KAYMAKAMLİK
KaymakamIık

C.SavcıIığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turjzm , 512
Kanberoğlu-Esadaş 5ı +
Anıtur 514
Kamil Koç 513

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

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

TAKsıLER

TEK Arıza
TEK İştetıne
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Miılı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Asker!ik Şb.
Karayol!arı
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rvıa.

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

İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk E itim Müd.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
51337 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Santra! 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 -115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnfz 185

DENİZ OTOBUSU
Bursa 256
Mudanya 544
Yenİkapı (212) 516
Yalova (226) 811
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513

77 84
30 60
12 12
13 23

23 94

VAPUR _ FERieor
Yalova
Topçular
Eskihisar

(226) 814 10 20
(226) 363 cg ı'9
(262) 655 60 31

oToBÜS
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00
514 59 81

513 80 00
514 88 70

514 17 00

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Tota!gaz

513 10 79
513 30 33

513 14 25

AKCAN PETROL
yeRıiyunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

NOBETÇİ E CZAN E

19 Eylül 2006 Salı

SAĞLIK ECZııNESİ
İstiklal Cad. No:2

TEL: 513 03 63 - GEMrİr

K rfez
oEtLlX,lı{ lLı( Guı{LUx G^ZETE§

GEııLıK

I cüNı-üx siYAsi GAZETE I

YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAY| : 2550

FİyATl : 0.25 yTL. (KDv Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

İstiklal Cad. Bora Şok. No:3/B
Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEML|K

Yönetim v Basım Yeri : XÖRP oFsET
Matbaac!ık-Yayıncılı k-Reklamcı|ık Tesisi
Istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram Günleri. ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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0aELAyı{ENT ı Lı{OGRETı M oİ{utu
"İvi bir gelecek Rvkent ile boşlcır"

vFTi§TipnlĞi YenilikleE açlktlr, süreç odatldr, paylaşmcldlı Her zaman ve heİ konu da özveri ile çal§lr, vefakadl( dostlaİlnl asla unutmaz,
i-^::i,j'_: süreklleğitlm ilkesl ilg harcket edoİ, r\araİll vo tutaİldr, kendl kararlannl veİ|r Ye uygulaı ozgüvenitamdlr.uultİNullEK; Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, Enoeltanlmaz, "BAsARAcAğltl" deİ ve ba§anr....

Itfl üXğ§|jül..tiUll1|lSjı

laııı basladıent llk retim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemiOzel

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel : 51 3 50 84 GEMUK
www. aykentilkogretim. k l 2.tr

Deneyimli kadromuz ve
çağdaş eğitim anlayışıyla

sizlere en yakın özel okuluz.
2006-2007 eĞlrlrvı ve öĞnerlrvı

yıı_ı ücnerı_enlrııIz
sıNıFLAR rlyer
ANA sıNıFı 3.300 YTL
1.sıNlF 4.000 YTL

Not : Ücretterimize EğitimÖğretim,
vemek. servis ve kDv dahildir

2.s
3.s
4.s
5.s
6.s
7.s
8.s

ıNıF
ıNıF
ıNıF
lNıF
lNıF
lNıF
ıNıF

4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL

GEMLİK,İN İİ_X GÜNLÜX GAZETESİ
GEMLıK
ıı

TARAFSİZ SİYASİ GAZETE
20 Eylül 2006 Çarşamba info@gemlikkortezgazetesi.com 25 Ykr

_

Körfez 0F§ET'te
BlR GUNDE

DAvEriyrıuiz HAzlR

Yuıierre çfşit lıtıu ııruI, Lıem kaliteii

Tel : 513 96 83
lstikla! Caddesi Bora Sokak Akbank

Prestij yanı No : 3/B GEMstü
Aralığı

Belediyenin bağışladığı arsada Özel İdare tarafından yaptırılan İlköğretlm Okulu inşaatı başladı

U ııY
ı ıBıttı lnde llk0 retln ılehs al acak

Geçici adı Çınar olan
40 derslikli ilköğretim
okulunun yapım çalış-
ryıqları başladı. Bursa
ll ozel ldaresi tarafın-
dan ihalesi yapılan
ve mijteahhitliğini
Sal lnşaat Firması'nın
aldığı ilköğretim okulu
3 katlı olacak. Okulun
2007-2008 öğretim
yı l ı n a yeti şti ri l eceğ i n i
söyleyen AKP ll Genel
Meclis üyesi Nurettin
Avcı, i nşaat bittiğinde
Hamidiye ve Dr. Ziya
Kaya Mahallelerindeki
okulların rahatlaya-
cağını söyledi. Syf 3'de

ı$i Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_gu ler@hotmail.com

sevindirici haber
Okulların açıldığı; sınıfların öğrencilerle dolu

olduğu bu günlerde, Gem|ik'te y.eni bir okul
inşaatının temellerinin atıldığı haberi beni mutlu
etti.

Gemlik, yeni öğretim dönemini yine sancılı
başladı.

Bunun nedeni, derslik sayısının yetersiz olması,
sınıflarda 40-50 öğrenci ile ders yapmak zorun-
luğunun olmasıydı.

Belediyenin sa.tın alıp Milli Eğitim'e bağışladığı
arsada, l! Ozel ldaresi'nce yaptırılan 40 derslikli
okul, bir bölgeyi rahatlatacak. Devarnı sayfa 5'de

-DoGALG.A7Z DoIıruş[JM
-PR.oJE I{oIuBI
-ı(oLox rnsisAT
-pETErı çnşirınni
- o oĞ e.Lc. Az rq ı^Lzn,ıunınni
-MErıı(Ezi sisrnıu
-I{AT rınıoniEnni
-pLAsTiıı nonu rpsisnrr
-sınHı rnsisnr
-nngniıı.ı oöxüştııu

trGeıııllk Sürücü }ı(ursu fi(ıırırluşud.rr"

Ibrahim uslu
Tel ı (o.rlc) sıı ıt 2t Fax : 5ı3 tt 7ı

Orhangaıi Cad. No : 48/C
Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLIK

rilAsTAş RıPYATgRLERİ
YETı(ıLl BAYlsl
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Gürhan çETİNKAYA

Savrulmak....

lrtica ile bö!ücülerin arağına sıkışmış
bir Türkiye..

Çıkış noktası arıyor..
Talihsizlik..
Dün başlayan süreç..
Bugünleri hazırladı.
Yetersiz iktidar..
Basiretsiz muhaIefet..

Her türIü akıma açık..
"Kod adl .."
Televizyonda yeni başlayan bir dizi..
Fikri Sağlar'ın gördüklerinin ve yaşadık-

larının ekrana Vansıması..
Kuşkusuz bİrebir değil görülenler ..
Olayların.bir sahnesi geİçek olsa..

Yetmez mi?lnsanın tüylerini diken diken
etmeye ?

YarınJar...
Kocaman bir meçhul.
Karanlık..
ABD..
AB..
lı.ak...
iran...
Lübnan..
Ortadoğu'daki bataklık gidereKyalı!ı

yoT..
lki arada bir derede Türkiye..
İJe yapacağını Eiiemez durumda..
Acı bir tab!o..
İletlşlm dış kaynaklı..
Finans sektörü yapısal durumunu

gÜçlend,irmek amacıyla yabancı ortaklık-
ların peşinde..

Eğitim "ulusal" olmaktan çıktı..
SağIık öze!|eşti..
KlT'ler güzelleşti.
Türkiye'nin sosyo-ekonomik kaleleri bir

bir düştü. ..
Sümerbank...
sEKA
Şeker Fabrikaları..
Kömür lşletmeleri..
Demir Çelik Fabrikaları..
Petro!ıOfisi..
Batan geminin malları gibi üç otuz

paraya gitti..
lşçi, memur perişan..
Ya işsiz kalıyorlar ya da gelirleri sürekli

azalıyor.
GÜven yok..
Umut yok.
Açlık sınırı 400 YTL dolayında..
Ortalama gelir 300 YTL...
Olur mu?
Bu çelişkiyi insan kaldırır mı?
Ulke kaIkınır mı?
Lafla peynir gemisi yürüyor mu ?
Kaymak gibi yollar yapsan
Yanına da kaldırım döşesen ne' yazar..
Yarın o yollarda gezinecek araba

kaldırımda yürüyecek insan mı kalacak?

Şeyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik
Kaymakamlığı'nın
düzenlediği
Gaziler Günü
dün yapılan
törenle kutlandı.
Törene Kaymakam
Mehmet Baygül,
Garnizon KQmutanı
Topçu Kurmay
Albay Ozen
Şenyiğit, Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut, siyasi
partiler ile
ilçede bulunan
gaziler katı!dı.
Saat 11.oo'de
Atatürk Anıtı'na
sunulan çelenklerle
başlayan törende
saygı duruşunun
ardından lstiklal
Marşı okundu.
Geçen yıl yapılan
anonslarla katılımın
iazla olduğu
gaziler gününe
dün yeterli ilgi
olmadı.
Sayıları çok az
qlan Kore ve
Kıbrıs gazisinin
katıldığı törende
Yüzbaşı Yücel
oztürk tarafından
günün anlam ve
önemini belirten
konuşma yapıldı.
şEH|T NURLANMlş

GAzı ısE
ONURLANMİŞ
AsKER
19 Eylül 2006
Gazi|er gününde,
Türk vatanını
korumak için,
üstün bir cesaret
ve feragat örneği
göstererek hayatını
ortaya koyup,
şehitlik ve gazilik
onuruna erişön
kahraman vatan
evlatlarını, bir kez
daha rahmet, şükran
ve minnetle andık-
larının altını çizen
Yüzbaşı Yücel
Oztüı.k, yaptığı
konuşmada
"Değerli gazilerimiz,
sizler hayatlarınızı,
fiziki veya ruhsal

sağlıklarınızı feda
ederek bu milletb
en degerli varlık-
larınızı armağan
ettiniz. Kadirşinas
Türk Milleti de, siz
aziz şehitlerimizin
bizlere emanet
bıraktığı yakınlarına
ve kahraman

Sayfa l

gazilerimize her
zaman azami
ihtimamı göstermek
sorumluluğu ve
bi l i nci i çerisi nded i r.
Mazisi kahramanlık-
larla dolu
Türk silahlı
kuvvetleri, sizlerin
bıraktığı zafer
meşalesini
daha da yükseklere
taşıyarak,
kendisine
verilen her türlü
görevi başarıyla
yerine getirmeye
devam edecektir.
ve asla unutulma-
malıdır ki Şehit
nurlanmış, gazi
ise onurlanmış
askerdir'dedi.
Atatürk Anıtındaki
törenin ardından
araçla taşınan
gazilere Garnizon
Komutanlığı'nda
kokteyl verildi.
Buradaki kokteylde
gaziler i!e
konuklara
Garn izon
Komutanlığı
tarafından
ikramda bulunuldu.
Garnizon
Komutanlığı
bahçesinde
kendilerine
düzenlenen
kokteylden
çok mutlu olduk-
larını dile getiren
gaziler aralarına
Kaymakam,
Garnizon komutanı
ve Belediye
Başkanını da
alarak hatıra
fotoğrafı çektildiler.

o
GuilLux siyAsi oAzeıe f

Gazl ler Günü kutl andı
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Z,Iyalar...

Avrupa Birliği Dış işleri Komisyonunca
kabul edilen rapor da yer alan zırvalara bir
bakın.. Akılları başlarında olması gereken, bir
çocuğun dahi isteyemeyeceği saçmalıklar bir
bir sıra]anmış ve bunlar Türkiye tarafından
hemen yapılması isteniyor..

Bu zırvaları sıralıyorum ;

1 - Ermeni soy kırımı iddiası kabul edile-
cek.

2 - Pontus ve Süryani soy kırımı kabu! edi
!ecek..

3 - Alevi ve Yezidilerin azınlık haktarının
tanınması.

4 - Üniversiteler de türban yasağının kalk
masl.

5 - kıbrıs Rum kesimine hava alanlarının
ve limanların açıIması. Kıbrıstan askerin
çeki!mesi.

6 - Rum Ortodoks patrikhanesine bağlı
Ruhban okıilunun açilması...

Sayın okurlar b'ir çokları gibi bende
Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesini bütün
duygu ve düşüncelerimle, içten kalplilikle isti

'"T#İ'ye'nin geteceği için Avrupa Birliğl te'k
ve son olmasa da, çok önemli bir seçenektir,.
Bütün bunlar başlangıçta düşündüğümüz,
ifade ettiğimiz şeylerdir. Ama Avrupalılar işin
çılkını çıkartıyor, bizleri sömürge insanı
zannedip, zırvalarını empoze etmeye çaIışı
yorlar...

Bunlar Avrupa Birliği parlamentosunun
itibar ve ciddiyetiyle bağdaşmayacak istek.
lerdir. Ermeni sorununu ısıtıp ısıtıp Türkiye
masasına koymalarına alıştık.

Biz ciddiye almıyor, bu gibi meselelerin
tarihçiler tarafından çözüleceğini söylÖyip,
Ermenilerin bir masa başında konuşmaya
çağırırken, Ermenilerin bu işten kaçıp, ş?ma-
ta ile dünya mi|letlerini aldatma|arı ortada
iken, birde Pontus - Süryani soykırımı lafl
arını ortaya atmasını bu yaşıma rağmen İlk
defa duyuyorum..

Avrupa lnsan Hakları Mahkemesi, üniver-
siteler de türban yasağının sakıncalı olma
dığına karar vermiştir.. Avrupa Farlamentosu
kendi mahkemelerinin kararına saygı göster.
mesi gerektiğini bilmiyormu?...

Bence artık Türk hükümeti veya Büyük
Millet meclisi, Avrupa Parlamentosund-a bu İ

rapor görüşülmesini bek|emeden bütün dün
yaya ilan etmelidir. "Yeter artık, bizlm bu zır.
valaıı dinleyecek vaktimiz yok.. Bu durum
devam ederse görüşmeleri durdqruz.
Kendinize gelin, ciddi, eşit iki insan gibi
konuşalım.. Yoksa herkes kendi yoluha''
|smet lnönü Başbakan iken, Amerika'lıların
bir kararına rest çekmiş.

"Yeni bir dünya kurulur, bu dünya da da
Türkiye gereken yerini alır" demişti...

Bize böyle yürekli devlet adamları |azım...

nefes al acak

a

Geçici adı Çınar olan 4.0 derslikli llköğretim okulunun yapım çaIış-
maları başladı. Bursa ll Ozel ldaresi tarafından ihalesi yapılan ve
müteahhltliğini Sal lnşaat Flrması'nın aldığı llköğretim okulu 3 katlı
o!aca.k. Okulun 2007 -2008 öğretim yılına,yetiştirileceğini söyleyen
AKP İl Genel Meclis üyesl Nurettin Avcı, lnşajt bittlğlnde Hamldiye
ve Dr. Ziya Kaya Maha!lelerindeki okulIarın rahatlayacağını söyledi.
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Geçtiğimiz yıl
Gemlik
Belediyesi'nin
parasını ödeyerek
aldığı ve Milli
Eğitime okul
yapmak için
bağışladığı arsada,
40 derslikli okul
yapımına başlandı.
AKP !l Genel Meclisi
Üyesi Nurettin Avcı,
ikinci kez projesi
hazırlanan okulun
yükselen inşaatını
gezerken yaptığı
açıklamada,
32 derslik olarak
düşünülen
oku!un 40 derslikli
olarak proiesinin
hazırlandığını
söyledi.
Projenin önce
32 derslikli ve
U tipi olarak
çizildiğini
anlatan Avcı,
yapılan girişimler
sonucu ikinci kez
proje hazırlanarak
bu kez 40 derslik
ve L'tipinde okul
yapılacağını
bildirdi.
Ye*nl projenin
3 kat üzerine
h&İdandığını
bildiren Avcı, .

okul inşaatının
2007-2008 ders
yılına fetişeceğini
söyledi.
SAL lnşaat
Firması'nın
başladığı okul
inşaatında zemin
kat beton dökme
çalışması başladı.
Geçici olarak
4300 metrekare
açık alan üzerine
yapılmaya
başlanan ve
geçici.olarak
Çınar llköğretim

okulu ismi
verilen okulun
öğrehime
açıldığında
Şehit Etem
Yaşar, Lale Kemal
Kılıç ve Hamidiye
llköğretim
okullarını
büyük ölçüde
rahatlatması
bek!en iyor.

ABONE 0LDUNUZ lılu?

ABONE OLUN
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yasağı ile
uygu!anan
nüfus sayımları
artık yapılmayacaktır.
Ayrıca bu
sistemle TC
kimlik Numaralarına
göre kayıt
yapılacağından
mükerrer kayıt
yada kayıt olmama
gibi riskler yoktur"
şekl i.nde açıklad ılar.
TUlK uzmanları,
köy ve mahalle
muhtar|arına
vatandaşlar ile
muhtarlara verilecek
yükümlülük!er
hakkında aydınlatıcı
bilgiler verdiler.

a
Seyfettin ŞerenSÖZ
Kişilerin yerleşim
yerlerine göre nüfus
bilgilerinin güncel
olarak tutulduğu,
nüfus hareketlerinin
her an izlenebildlğl,
lıılen1.1ls
kayıtlarındaki
TC Kimlik
Numarasına göre
kişiler ile ikamet
adreslerinin
eşleştirildiği bir
kayıt sistemi olan
adrese dayalı nüfus
kayıt sistemi çalış-
maları başlatıldı.
Türkiye lstatistik
Kurumu (TUlK)
uzman yardımcı!arı
Özgür Savaş
kara ile cafer
üna! tarafından
rljin }(arıınakarmlık

toplantı.salonunda
mahalle ve köy
muhtarlarına
yapılacak ça!ışmalar
hakkında bilgiler
verildi.

' Büyükşehir Mücavir
alanı içindeki
köylerde çalışmaların
Belediyeler tarafı nda n
yapılacağını söyleyen
uzmanlar Gemlik'te
Büyükşehir sınırları

dışında kalan
Haydariye i!e
Şahinyurdu
köylerinde ise
bu işlemlerin
muhtarlar tarafından
yapılacağını
belirttiler.
Adres ve nüfus
kayıtlarının tutulması
konusunda bir
yenilik olan
"Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt

Sistemi"nin kurul-
ması çalışmalarına
Türkiye'nin her
yerinde olduğu gibi
Bursa ilinde de

Adrese dayalı nufus
sistemi hakkında
bi!giler veren rÜİX
Uzma nları,
"Mükerrerlik veya
karışıklık riski
olmayan, sadece
adrese ve nüfusun
sağlıklı tespitini
sağlamakla
kalmayıp; vatan-
daşların bürokratik
işlem yükünü
azaltacak, kamu
kurumlarının daha
etkin ve verim|i
çalışmasına, özel
sektöründe adrese
yönelik işlerinde
ışlem mahiyetini
düşürmesine de
hizmet edecek olan
bu modern sistemin
hukuku alt yapısı
29 Nisan 2006 günü
yayımlanan
"Nüfus Hizmetleri
Kanunu"dur.
İki yıllık bir ön çalış-
manın neticesi oIan
bu kanunun ardından
konu ile ilgili çeşitli
yönetmelik ve
genelgeler yayımlan-
mıştır" dediler.
Başbakanlık genelge-
si doğrultusunda,

başlanıldı
bildiren T

ğ
U

ını
ix

Uzman!arı,
bu sistemin sokağa
çıkma yasağı ile
nüfus sayımı
yöntemini ortadan
ka!dıracağını
söylediler.

a

sistemin kurularak
hayata geçmesi
çalışmalarıı,ıııı 30
Haziran 2007
tarihine kadar
tamamlanacagını
söyleyen TUlK
uzmanları, bu
sistemin eski
nüfus sayımlarından
farkını ise
"Adrese Daya!ı
Nüfus Kayıt Sistemi
nüfus sayımı deği!,
devamlı yapılacak
güncellemeler ile
yaşatı|an modern
ve dinamik bir veri
tabanıdır. Daha
öncğ 10 yı|da bir
sokağa çıkma

BAY ilıl§T$r$ üş*Lp §HLAil,TAN
Il: ıı a ?ı1( ?. ıı il ıı 71 i-ılTI ıı

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPİLİR

ıciı sATıLıK 
'ıe 

K|RALıKLARıNız içiıı gizi ARAyıNız

Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK LÜX OlİnE Denizi gören, 3+1, 140 m

Ka an Mahallesi'nde denizi ören 3 oda 65 m'SATIL|K DAİRE

120 m2 3 + 1 SATıLıK ı_Üx 0nine

Ba!ıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireİi lıılüstakiI Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpazan Eskisahillılektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma

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

Onünde 115 m2 Bahçeli 
]

Apt, 3+1.1,t0 m2 asansörlü .kombili satılık daire

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın
altında 4O8 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova M8.54 m2 arsa
Termal Barajı'nda 4O7.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
;Termal yolu GüIerce 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 lşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,

LEKER SİGOİİA
ıuıacıoe ÖİALP

Tel : 5132474 Fax: 514 10 21

DERsHANE ÇİN KULLANİLMAK
üzenE 2_3 KATLı xlnaı_ıx

eiı{ı ARANıyoR

GERçEKoTo tfrsTiK
LfrzoĞLutlüsein TAŞruRAN

HER TURLU
LASTİK TAMİRİ YAPILIR.

!-, 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
'-, 2. E! Jant Alım Satımı

24 SAAT HIZMETE

0§ilt 0,§35 73ü 43 ı8

aa

AcıKTıR
Dr Ziya Kaya Mh Bayrak Sk. No:3

DemirciApt. Gemlik / BURSA

ıGemllk

Köriezi
lnternette
ııuffiT,gemIİkkorfez

gazetesi,cOrn

tıklayın
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Bayandan
lfiz öğrenciler için
I{IRALIK oDALAR

Tel : 5t3 38 00

ı( rtez Sayfa 5

, CHP'Ii hanımlardan

itime destek vermesl

Seyfettin ŞeXrnSÖZ
Yeni öğretim yılının
başlamasıyla birlikte
eğitime katkıda bu
lunmak için başlatı
lan girişimleri CHP'll
bayanlar da katıldı.
CHP llçe Kadın Kolla
rı Başkanı Latife
Dikmen ile üyelerin
evIerinde yaptıkları
börek, baklava, kek-
ler, poğaçaların yanı

sıra çocuklar için
oyuncakların da
bulunduğu ker-
mesten elde edilen
gelir öğrenciler için
kullanılacak.
Yeni öğretim yı!ında
ihtiyacı olan
öğrencilere kırtasiye
ola rak harcanacak
olan kermese
vatandaşlar ilgi
gösterdi.

e
Y

vltrin camını kıran
hırsızl ar 0arave

s
Seyfettin ŞeXrnSÖZ
önceki gece
Osman iye
Maha|lesinde bir
işyerinin vitrin
camını kıran
hırsız yada hırsızlar
para ile sigara
çaldılar.
Edinilen bilgiye
göre, sabaha karşı
yapılan hırsızlıkta
işyerinin vitrin
camını sert bir
cisimle kırdıkları
belirlenen hırsız
yada hırsızlar
içeride bulunan

ka t
400.000 YTL
para i!e 3
paket sigarayı
alarak kayıpIara
karıştılar.
Sabah işyerine
gelen B.A.
vitrin camının
kırılarak içeri
girildiğini görünce
polise haber
verdi.
Olay yerine
gelen polis ekipleri
işyeri sahibinin
para ve sigara
çalındığını beyan
ettiği olayla ilgiIi
tahkikata baş!andı.

araları a lar

ı
ı

Kadri GÜı_en
kadri_g u ler@hotma i!.com

sevindirici haber
Gemlik'in en çok göç alan bölgesi

Hamidiye Mahallesi ile Dr. Ziya Kaya
Mahalleri..

Buna Çevre Yolu'nun üzerini de ekler
seniz büyüyen bu bölgenin eğitim için
ayrılan okulların yetersiz kaldığını
görürsünüz.

Saydığım bu bö!gede Lale Kemal
İıxogretim Okutu, Şehit Ethem llköğretim
Okutu, Hamidiye İlrogretim Okulu, Ticaret
ve Sanayi Odası Gazi llköğretim Okulu,
Namık Kemal lll<ögretim Okulu..

BakıIdığında oku! sayısı fazla görünse
de öğrencilerin çokluğundan sınıflar kala-
balık.

ll Genel Meclisi'ndeki Gemlikli temsilci-
lerimiz bu arsaya okul yapılması için
gerekli gayreti gösterip, programa alının-
ca okul inşaatı sessizce başlamış.

Temal aşamasındaki yeni okulun adının
geçici olarak Çınar olduğu Gemlik
Körfez'deki haberde be!irtiliyor.

3 katlı 40 derslikli bir okul bittiğinde
Hamidiye ve Dr. Zıya Kaya Mahalle
lerindeki eğitim öğretimi rahatlatır.
Gelecek yı! Sunğipek Fabrikası içindekl 40
dönümlük araziye de okul yapılır, Endüstri
Meslek Lisesi buraya taşınırsa Gemlik'teki
okul sıkışık!ığı azalabilir.

Gemlik Lisesi'nde 2 bine yakın öğrencl
öğrenim görüyor.

Bu öğrencilerin yarısı Endüstri Meslek
Lisesi'ne kaydırılabi l i r.

Emeği geçenlere teşekkürler.
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Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin
hizmet ve verimliliği
artırmak amacıyla
asfalt, yol ve inşaat
çalışmalarında
kullanılmak üzere
alınan 7 adet iş maki-
nesi ve 3 ataçman
Başkan Hikmet Şahin
tarafı ndan biri mleri ne

ehlr teknlk alt a ısını
Bursa'yı sorunlar
yumağından kurtar-
mak için gerçek-
!eştirdikleri yatırım ve
pı.ojeleri bir bir haya-
ta geçirdiklerini
belirten Başkan
Şahin, "Ortaya
koyduğumuz eserler,
halkımızın umutlarını
ve bizden beklentileri-

enı 0r
ni daha da arttırıyor.
Bursa halkı hiçbir
dönemde şimdiki
kadar yüksek beklen-
tiler içine girmemişti.
Bu beklenti!eri, bize
olan güvenin bir
yansıması olarak
görüyoruz. Bu umudu
ve beklentileri boşa
çıkarmamak için
bütün bilgi, birikim
ve imkanlarımızla
çalışıyoruz" dedi.
Büyükşeh ir
Belediyesi'nin teknik
altyapısı yenileniyor
Geçen yıl kar kürüme
ve tuz atmanın yanı
sıra 15 yı!dır yeni
araç alımı yapılmayan
zabıta ve itfaiye için
27 adet araç satın
aldıklarını hatırlatan
Başkan Şahin,
bunların dışında
BUSKl'ye 11 iş
makinesinin de kendi
dönem lerinde
hizmete girdiğini
ayrıca belediye oto-

ıı

teslim edildi.
Başkan Şah in,
araçların teslim
töreninde yaptığı
konuşmada,.
yaptı kları yatı rımlarla
Bursa'nın vizyonunu
değiştirirken, diğer
yandan da hizmet
standartlarını da yük-
selttiklerini söyledi.

büslerinin de yenilen-
mesi için çalışma
başlattıklarının a!tını
çizdi. lyi hizmetler
üretmenin yetenekli
ve çalışkan bir ekip
kadar, iyi bir teknik
altyapıyla mümkün
olduğunu vurğulayan
Başkan Şahin, asfalt,
yol ve inşaat çalış-
malarında kullanıla-
cak7 adet iş makine-
si ve 3 adet ataç-
manın (ek makine)
750 bin 500 Euro'ya

mal olduğunu belir
terek, "Yeni araçlar,
çalışma kalitemizi,
hızımızı ve hizmetteki
süreklil iğimizi artıra-
cak. Çalışmalarımızın
daha etkin ve verim!i
olması için makine
parkımıza ve araç
filomuzu güçlen
dirmeye devam ede-
ceğiz" dedi.
Başkan Şahin daha
sonra yeni alınan
aracı kullanarak,
test etti.
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Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Gllt & Kitap & Deı,gi & Katalog basımı
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DYP,ıı lerdenen 0 rencllere de$tek
Seyfettin ŞeXenSÖZ
DYP İlçe Gençlik
Kol!arı eğitime
katkı amacıyla
150 öğrenciye
kırtasiye yardımında
bu!undular.
Yeni öğrenim
yılının başlamasıyla
birlikte okullarda
öğrenim gören ve

ihtiyacı olan öğren-
cilere yapılan
yardımlar sürüyor.
DYP Gençlik
Kolları Başkanı
Serdar Ozaydın,
kendi arkadaşIarının
maddi güçleriyle
aldıklarını
söy!ediği
kırtasiye torbaIarının
bir bö!ümünü

dün Şehit Etem
Yaşar !lköğretim
Okulu'na bıraktı.
Müdür ve
öğretmenlerin
be!irleyecekleri
öğrencilere
dağıtıIacak olan
kırtasiye torbalarında
bir öğrencinin
tüm ihtiyacı var.
DYP'li gençlerin

ikinci yardım
durağı ise Lale -

Kema! Kılıç
lIköğretim
OkuIu oldu.
Oku! Müdürü
Hayrettin Minare'ye
veriIen kırtasiye
yardımlarının okulun
Sosyal Yardımlaşma
kulübü tarafından
belirlenecek

öğrenci!ere
dağıtıIacak.
lhtiyacı olan
öğrencilere yapı!an
kırtasiye yardımına
teşekkür eden
Lale Kemal Kılıç
İlköğretim
OkuIu Müdürü
Hayrettin Minare,
yardımların az
sayıdaki öğrenciye

değil, tüm okulda
okuyan öğrenciIerin
faydalanacağı
yerlere
yapılmasının
daha iyi olacağını
vurgularken
DYP'Ii gençlerden
ana sınıfı için
çeşitli oyuncaklara
ihtiyaç duyulduğunu
söyledi.

ıı

ozel okullara
te vlk kal kı or

Oze! okulları teşvik
a.macıyla ÖzeI
Oğretim Kurum!arı
Yasa Tasarısı'na
konulan
d üzen lemeler,
TBMM'nin olağanüstü
toplantısında ele
alınarak geri
çekilecek.
Alınan bilgilere
göre, geri çekme
kararının arkasında
Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet
Sezer'in yasayı
veto etme olasılığı
bulunuyor.
Tasarının komisyon
görü şme!eri
sırasında özellikle
CHP'Iiler bu
yaı:dımın tarikat
okullarını daha da
canlandıracağı
eIeştirisini
getirmiş!erdi
Yaklaşık 1 yıl önce

Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan'ın
Mllli Eğitim Bakanı ile
birlikte açıkladığı ve
özel okullarda öğren-
im gören öğrencilere
bin YTL devlet
yardımı yapıImasıyla
velilerin bankadan
alacağı kredi faizinin
yüzde 50'sinin öden-
mesiyle ilgili düzen-
lemeden vazgeçiliyor.
Özel Oğretim

kurumları yasa
Tasarısı, 9. Uyum
Paketi kapsamında bu
hafta Meclis Genel
Kurulu'nda ele alı-
nacak. Tasarı aynı
zamanda yabancı!ar
tarafından açılan
özel öğretim ı

kurumları ve
azınlık okullarıyla
i!gili yeni
düzenlemeler de
öngörüyor.

§ULl:A]ıl
,İDOĞAL KAYNAK SUYU

,+ Lilııtluğ'duki kuynuğından,
,+ Doğul lezzeti ve kuynuğınduki su{lığıylu,
,) Hijyen şurtlurdu ve tgm ntumütik mukinulurda,
,+ El değmeden doldurulun
,+ suğlıklı ve içimi en giizel sulurdun biridir

SAGLıGINIZ F,izitr{ İçİx Öxnıuı,İ
a

BIR TELEFONLA YANINIZD AY|Z
Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cadde

Karagöl Market Karşısı No : 65 GEMLİK
Tel 
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(0.224) 513 97 00 - 513 97 01
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E ]lı etten a elere har arısı

bulunu!uyor.
Çocukların uyuşturucu
kullandığının tespit
edi!mesi halinde
onları önce kötü
arkadaş grubundan
ayırma, ardından da
uzman psikiyatriste
başvuru!ması
tavsiye ediliyor.
Gençlere, kötü örnek-
lerin parıltılı ve sahte
yaşantı!arına özenti
duyulmaması gerektiği
anlatılarak, "Onlar,
Cumhuriyet'in kol-
layıcısı olan sizleri bu
görevden alıkoymak
için canla, başla
çalışan düşman-
ların ızdır." deni!iyor.

n lııı

ı

ku
Okulların açılmasıyIa
birlikte polis, okul
çevreleri nde uyuşturu-
cu madde tacirlerine
karşı önlemler almaya
başladı. Madde bağım-
lılığı konusunda
ai]elere tavsiyede buIu-
nan Emniyet, çocuk-
Iarın iyi gözleıı,ıienmesi
gerektigini belııtti.
Türkiye'de sigara,
uyuşturucu ve alkoI
kullanan çocuk ve
gençlerin oranı hızla
artıyor. Emniyet kayıt-
ları zararlı madde kul-
lanımının 11 yaş sınırı-
na kadar düştüğünü
gösteriyor. Emniyet
Genel Müdürlüğü
konunun önemine
dikkat çekmek için
internet sitesinde açtığı
sayfayla uyuşturucu,
sigara ve alko! kul-
Ianımına yönelik önemli
tespitlerde bulunuyor.
Aileler için de şu uyarı
yapılıyor: "Çocuğunuz
çok para istemeye
başladıysa uyuşturucu
kullandığından
şüphelenin."
Madde bağımlılığıyla
ilgili verilen bi!gilere
göre, çocuk ve gençler
son yıllarda sigara,
aIkol ve uyuşturucuya,

özentiyle gittikleri bira-
hane, diskotek, mey-
hane gibi mekanlarda
başlıyor. Son donem-
|erde 'idol' olarak gos-
terilen kişiler, çocuk ve
gençleri bu zararlı mad-
delerin kullanımına
yöneltiyor. Polisin
önemli bir tespiti daha
dikkatlerden kaçmıyor.
Buna göre uyuşturucu
ve alkol kullanan genç-
lerin yüzde 80'i aynı
zamanda suç işIiyor.
Gençleri bu tuzağa
düşmemeleri konusun-
da uyaran emniyet,
şunlara dikkat çekiyor:
"lnsanı insan|ığından
alıkoyan bu batakIıkta
yaşamak, aIkolle birlik-
te cinsi sapıklığı,
fuhşu, uyuşturucu
bağımlılığını ve
çağımızın en korkunç
hastalığı olan AIDS'l
getirebilir."
Anne ve babalara
çocuklarının
davranışlarında mey-
dana gelebilecek
değişiklik|erin altında
uyuşturucu ve alkol
kullanımı olabileceği
Ihtimaline dikkat çek-
ilen yazıda, "Çocuklar-
da, arkadaşIarını
değiştirme, sık sık eve

geç ka!mak; yalan
söylemek, yeni yeni
arkadaşlar edinmek,
aşırı para harcamak
gibi bazı değişikIikler
meydana geliyor.
Ayrıca yorgun!uk,
bitkinlik, sinirlilik gibi
haIIerinde de uyuşturu-
cu kullanabiIecek-
Ierinden şüphelenerek
sebebini araştır-
malısınız." deniliyor.
Ailelere, "Uyuşturucu,
kumar, şans oyunları,
sapıklık, fuhuş, eyden
kaçma gibi faaliyetlerin
tümünü besleyen,
ortaya çıkaran ortam
uyuşturucu
k tıltürüdü r." uyarısında

e,

Sosyal Sigortalar
Kurumu (SSK)
Başkan Vekili Özkan
Dalbay, e-bildirge
uyguIamasında aylık
prim ve hizmet
belgesini internet
üzerinden veren
işyerlerinin Kasım
ayından itibaren
genişletildiğini
açıkladı.
Dalbay konuya
i!işkin yaptığı
yazılı açıklamada,

506 Sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu
uyarınca, tüm illerde
3 ve üstünde işçi
çalıştıran işveren lere
sigorta bildirimini
kapsayan aylık
prim ve hizmet bel-
gesinin, internet
ortamında verilmesi

eılı e

zorunluluğunun
2005 yıIı Ağustos
ayında getirildiğini
beIirterek, "
1.1.2007 tarihinde
yürürlüğe girecek
Sosyal Güvenlik
Reformu uygula-
masına geçaş
sürecinde 2 sigortalı
çalıştıran işverenlere
de 2006 yılı Kasım
döneminden itibaren
aylık prim ve hizmet
belgesini internet
ortamında verme
zorunIuluğu getir-
ilmiştir" dedi.
Dalbay, halen
2 sigortalı çalıştıran
iş yerlerinin
yarlsının, bu
sisteml gönü!lü
olarak kullandığını
da kaydetti.
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TeI: (0.224) 513 49 93 ,
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Türkl
ı

dayanıklılık
sağIadığını
vurguladı.
lMF Başkanı,
yapısal reformların
sürdürü lmesinin,
ekonomik büyümenln
ka!ıcı hale ge!me-
sine, kırılgan!ıkIarın
azalmasına,
enf lasyonunun
düşmesine katkıda
bulunacağını
kaydetti.
Sıkı para ve maliye
politikası ile yapısal
reformların

f <;uxrux sıyA,,ı (,^.,f ,, I

ı ıı

eek
o

onomısıne 0v
ıı

u
ı_Jluslararası Para
Fonu'(lMF) Başkanı
Rodrigo da Rato,
Türkiye'nin ekonomik
büyüme performan-
sının çok iyi durum-
da oIduğunu söyledi.
Rodrigo de Rato,
Türkiye ekonomisin-
deki ge!işmelere
iIişkin soruya
verdiği yanıtta,
Türkiye'nin hızlı
bir büyüme kaydet-
tiğini söyledi.
Rato, dünya
ekonomisi içinde

de aktif olan
Türkiye'nin uygu-
ladığı makro
ekonomik politikalar
ile yapısal reform-
ların, olumlu
sonuçlar verdiğini
ifade etti. Rodrigo
de Rato, Türkiye'nin
uyguladığı serbest
kur politikası ve
enflasyon hedefleme
sistem inin,
enf !asyonun
düşürü!mesine
katkıda bulunurken,
dış şoklara karşı da

sürdürülmesinin,'

ğ tive n i n i de- af:tıralak,
Türkiye'ye dafra
çok yatırım gelmesini.
sağlayacağiriı
belirten Rato,
Türkiye'nin uygu-
ladığı doğru pbti- '

tikalar nedeniyle
IMF'nin destöğini
hak ettığini' . ".

vurguladı.
Rato, kotaları ' .

arttırılan Türkitıe
ve diğer üç ülltenitl,
dünya ekonornisİrlde
aktif olduklhrını da
vurguIadı.
öte yandan | |'

v"tıriıı"i-ibı üı<e , i
içinde, kota artırırüı
açısından dört
ülke arasına ğiren
Türkiye'nin, ğ€lecek
iki yıl içinde,
lMF'de daha çök
kota ve oy hakkına
sahip olacağıtiı
ifade ediyor. Dünya
Bankasının da,
lMF'yi izleyerelü,
Türkiye'nin kota
oranını artırması
bekleniyor

rte-

ı

ıLAN
GEMİ_İX SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 2005 / 408
Davacı Ali Rıza Yaldız tarafından davalı Hazineye izafeten Gemlik

Mal Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan tescil davasının
yapılan yargılamasında verilen ara kararı uyarınca;

Dava konusu Bursa ili Gemlik ilçesi Umurbey Beldesi
Dam|ıbağlar mevkiinde kain kuzeyi Hüseyin Ayaz'a ait 5621 nolu
parsel ve kısmen Hüseyin Yılmaz ve hissedarlarına ait 5625 ve 5622
nolu parseller, güneyi yol, doğusu Cemal Veziroğlu zeytinliği ve kıs-
men hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren
3 ay içerisinde mahkememizin 2005 / 408 esas sayılı dosyasına
müracaat etmeleri, aksi halde davacı Ali Rıza yaldız adına tescil
kararı verileceği ilan olunur. 15.09.2006 

B _ 4297

sATıLıK
MüSTAK|L DAine
128 m 2 

Çevre Yolu üzerinde
(lttaiye karş,s' Yeni Bina

GSM : 0 533 256 19 11
Tel : 51 4 07 37

BURSA HAKİillİYET VE KENT

GAZETELERıNE iılıı Ve REKLAIııI AuNlR
ıı

ı(OR]İınİruffiI
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEtlLİK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95 .,

GDS f,tiühendislik
D o ğal gaz sis feın lerii de

I,tt AKi N E,f fr'fİ İı,f, i a i n*y, o,,,

Tet : 514 78 71
GSM : 0 532 55 1'28,:,37

ELEIILAN ARA^l,yoRsATtLtK Vi LLA
C u mh u riy et M ahallesi' nde

sahib inden sa tılık
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.535) 886 47 74

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka,

Ruhs?{ Fenni muayene
Sıgo rta işlemleri yapılır.
Adre§: Gürle İş Merkezi
Kat: i No: 66 GEMLiK
Te! : (0.224| 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

32 m2 içinde suyu olan işyeri

SAHıBıNDEN KlRALlt(TıR,

ü§il: ü.§§Y üü4 l0 50

RRLıHH Y
ez e r Yo ndaştıİlçe tulerk Semerc ku

Seyfı 9

Tamer SlVRl

.İlhinse! engetlilereğitime hasret
' 'Ökullai açıldı. Hayırlı, uğurlu olsun.

14 milyon çocuk geleceğini aydınlatmak
Qin sınıfları doldpruyor. 399 bin 834 zihin-
sel engelli çocuk ise eğitime hasret.
AnJıyasa'da "Hiç kimse eğitim hakkından
r_nahrum bırakılmaz." ibaresi yer alsa da
özürlülerin eğitiminde umutlar bir başka
bahara kalıyor.

Fazla söze gerek yok. Durumu daha iyi
ahfarnak iÇin biraz geçmişe yolculuk
Uapalıtn;

Eski Roma zarnanında zihinsel engelli
çocuklar "içlerinde şeytan var'l diyerek,
Razıklara geçirilip diri diri yakılıyordu.

Ama Osmanlı zamanında AnadoJu'da
özel şifhaneler vardı. 'Endurun' adı altında
tiıe[ eğitiııİ hanelerde yetenek!i özürtüler
topianıp, eğiti!iyorlardı. 1889 yılında lzmir'de.
Ticaret Mektebi bünyesinde işitme ve görme
engellilere hizmet vĞrilmeye başlandı. 30 yıl
sonıa bu okul kapatıldı. Böylece özürlü
eğitimi gerileme devrine girmiş oIdu.

lkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD ile
olan politik yakınlaşmamızın etkisini eğitim
alanında da gösterdi.

Bu yakınlaşmayla ülkemiz bazı eğitimci
[er rehberlik ve psikolojik danışma alanında
uzmanlaşmak için ABD'ye gönderildi. Ayrıca
Arhğrlkalı uzmanlar eğitim sistemimizi
incğlemek için Türkiye'ye davet edildi. (Tan
1974| 30.4.1992 tarih ve 3797 sayılı " Mllli
Eğitim Bakanlı'nınTeşkilat ve Görevleri
Hakkında Kahun" hükümlerine dayanılarak
kurutan Özel Eğitim ve Rehberlik ve
Danışma Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak
hizmet vermeye başladı.

06.6.1997 yılında kabul edilen 573 sayı!ı
özel eğİtlm hakkında kanun hükmünde
kararname ilc rehberllk hizmetlerinin
yürütütmesi amaçlandı. Bugün, ülkemizde
ilk Rehberlik ve Ara*ma iüllerkezi'nin kuru_
luşunun üıörind6n İffiaşık 52O, Okul
Rehberik ve Psikolof.Danışma Seıvisi'nin
ituruluşunun üzerinden 38 yıl geçti.
Rehberliğin tarihini incelediğimizde geçen
süre boyunca, bu hizmetlerin belli İir.
ğeiişme göstermediği açık. $- ; : *:
, Teknoİoil çağlnda olmamıza rağmirı,

daha özürlÜ sayımızı bilmiyoruz. Şirndİ bu
şaıtlar aİtında Ğngellilere sağlıklı egltlm ve
riliıtesi mÜrnhüh. mü? Değil! Hesap ortada;
İüttive'de tog[ıln zihinsğl engellf sayısı 2
ihiiyon 72b|tüf83. Eğitilebilir: 7-16 yaş
giubundaki engelli sayısı ise 4i}8 bin 749 ne
yarıt ki bunlardan sadece 38 bin 935 çocuk
6zĞl çğitirn,alİHllyor.],, 3.9b aln 834 ço&ııt ise eğitim yğrihe nasi-
hat ahVor--|'1 

toplam sayıları 41 bin l2 sadeçe 19
Eylül'de hatırlanıyorlar. Geriye kalan gün-
lerde 214 rnlyonla yaşamak için savaş
,Veliyorlar.,

GAZ|LER GÜNÜ
, 
' Dün "Gaziler Günü"ydü. Her yerde tören-

lĞ7 yapıldı. Gaziler hakkında övünç dolu
sözler söylenildi. Ancak gaziler senede bir
güh değil,:hergün ilgi. sevgi, saygı görmek
istfyprlar. Kurtuluş Savaşı'ndan geriye hiç
gazi kalmainıştır sanırım. Kore Savaşı'ndan
8 bin. Kıbrıs Harekatı'ndan 30 bin olmak
üzere 40 birıe yakın gazi yaşıyor ülkemizde.

' Sadece 19 Eytül'de haİıdahan Gaziter;
"Bizirn için en büyük ödül i!gi, sevgi ve
sayğıdır" diye yakınıyorlar.

40 bin gazi ve 10 bine yakın du! eş olmak
üzeie 50 bine yakın ki§l 210 milyon gazi
maaşı ile geçimlerini sağlıyorlar. Oysa
onların vatan için yaptıkları işler, çektikleri
sıkıhtılar ve acıların sonucu gazi olamayan-
tar milfonlarca maaş-alıyorlar.

serbest kürsü
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Barış Güler'in
kaleminden 7 YAş
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hhrlar dahlr ün h|tecek Tahta sı ral ar
Sportif anlamda
insan performan-
sının sınırları merak
konusu olmaya
devam ediyor.
Sporcuların, daha ne
kadar güçlü, ne
kadar hızlı ve ne
kadar dayanıklı
olabileceği, bilim
adamları tarafından
araştırılmaya devam
ederken, başarı, ün,
para ve kariyer hırsı,
sporcuları her geçen
gün farklı yöntemler
denemeye itiyor.
Sporculara zaman
zaman kalıcı zararlar
veren, hatta ölümlere
yol açan dopingin,
neredeyse kullanı!-
madığı branş
kalmazken, "rekorlar
bitecek mi, bitmeye-
cek mi" tartışması
gündemdeki yerini
koruyor
Haceffepe Univer-
sitesi Spor Bilimleri
ve Teknolojisi
yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Caner
Açıkada , bazı araştır-
malar yaptıklarını
belirterek,
"Rekorlar elbette
ilerlemeye devam
edecek. Bir sınırı ola-
cak ancak şu anda o
sınırın ne olacağını

biz de bilemiyoruz"
dedi.
1908 yılından bu
yana atletizmde bazı
branşlarda kırılan
rekorları matematik-
sel yöntemlerle
incelediklerini ve
ileriye dönük tahmin
yürüttüklerini kayde-
den Açıkada, elde
ettikleri bulguları
şöyle anlattı:
"Araştırmalarımız
sonucunda 10.49
olan 100 metre
bayanlar dünya reko-
runun duraksama
noktasına geldiği
görülmektedir.
Ancak erkek|er 100
metre rekorunun
9.77'den 9.75'e
inebileceği tahmin
edilmektedir. Aynı
şekilde 1500 metre
bayan!ar derecesinin
3.50.46'dan

3.32.46'ya,_ınaraton
derecesinih [se
2,1L25'.üen
2.05.09'a kadar
iiıebİ]bceğini tahmin
ediyoruz. Erkekler
1500 metrede şu
anki derece
3.26.00'ken,
3.09.63'e, maraton
derecesi ise ,

2.04.55.00 iken ;
1.49.09.00'a ,,

çeki!ebilir."
Rekorların nasıl
gelişeceği ve dere-
celerin nereye kadar
ineceği tahmin-
lerinin, birçok bi!in-
meyen etken
nedeniyle çok sağlık-
lı yapılamadığına
dikkati çeken
Açıkada, "Ancak tüm
çabalara rağmen
rekorlar duraksama
noktasına gelecek"
dedi.

ııY

0
Deniz!i Devlet
Hastangsi Fizik
Tedavi ve
Rehabilitasyon
Uzmanı Dr. Beşir
Türkmen, okullarda
bulunan tahta
sıraların çocukların
sırt ve bel bö!-
gelerinde ağır tahri
bat|ara yol açtığını,
bu sıraların yerine
çağdaş ve ergonomik
sıraların kulIanı!ması
gerektiğini söyledi.
Ağır olan sırt çanta-
larının öğrenciter
tarafından kul-
lanıldığına dikkat
çeken Dr, Türkmen,
"Çocukl'ar arasında
yapılan bir araştırma-
da öğrencilerin zor-
landı kları aktivitelerin
başında yüzde 45
oranında okul veya
sırt çantası taşımak,
yüzde 40'ı derslerde
tahta sıralarda uzun
süre sağlıksız bir
şekilde oturmak,
yüzde 15'i de sportif
faal iyetlerdeki kazalar
ve diğerleri olarak
değerlendirilm iştir.
Sırt çantaları, oku!
çağı çocuklarında
omurgaya en çok yük
bindiren ağırlık
türüdür. Ağır, bilinç-
siz ve dengesiz taşı-
nan sırt çantaları ve
okullardaki

ergonomik olmayan
sert orantısız tahta
sıralar, çocukların
ge|işmekte olan
omurga, kas ve liga-
man yapıların da zor-
lanma ve birtakım
bozukluklara neden
olabilir. Son yapılan
bilimsel toplantılarda,
sırt çantaları ve için-
deki ağırlıklar
toplamının, çocuğun
vücut ağırlığının
yüzde 15'inden az
olması sağlanmalıdır
denilmiştir. Bu
nedenle çocukların
ta§ıdıkları sırt çanta-
!arının ağırlıkları nın
hesaplanması ve
gereğinden fazla yük-
Ienilmemesi önem-
lidir. Öğretmenlerin
okula giriş ve
çıkışlarda öğrenci !eri
gözlemleme!eri, den-
gesiz şekilde veya
ağır sırt çantası

taşıyanları uyarmaları
ve çanta|arın ağır-
|ığının vücut ağır-
lığının yüzde
1S'inden az olmasına
dikkat etmeleri gerek-
mektedir" dedi.
sınıflardaki tahta
sıralarında çocukların
düşmanı olduğunu
söyleyen Dr.
Türkmen, "Sınıflarda
bulunan tahta sıralar,
çocuklarda bel ve sırt
bölgelerinde ağır
tahribatlara neden
oluyor. Sınıflarda
bulunan eski tahta
sıralar yerine, çağ-
d"ş, her yaş ve sınıfa
uygun ergonomik
tipte, sırt ve kalça
destekli oturmaya
uygun, rahatsız edici
olmayan, gerekirse
tek kişi!ik oturma
sıraları veya sanda-
lyeler kullanı|malıdır"
diye konuştu.

renc erl n dü manııı
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0kul hrkusuher ocukta olmaz
Oze! Hayat Hastanesi
doktorlarından
Psikolog Fi!iz
Yakmaz 'Çocuk ve
Oku!' başlıklı semi-
nerinde oku! alışver-
işi yapan ailelerin,
okula yeni başlaya-
cak çocuklarının
sıkıntılarını ve soru-
l.arını cevap|andırdı.
Ozdilek Alışveriş
Merkezi'nde okul
alışverişi telaşını
yaşayan velilere
konuşan Yakmaz,
"Oku! korkusu her
çocukta rastlanan bir
durum değildir. Ama
ortaya çıkma sebebi
okul yaşantısını
o!umsuz etkileyerek
akademik başarısını
engelleyecektir. Okul
korkusunun kaynağı
genellikle anneden ya
da anne yerine geçen
kişiden ayrılma

korkusudur" dedi.
Okula yeni başlayan
çocukIarın.
ailelerinden uzak
ka!maları nedeniyle
kendilerini yalhız his-
settikIeri için bir
güven sarsılması
yaşadıklarını dile
getiren Yakmaz,
"Oku! korkusunu
geliştiren çocuklar
genel!ikle başarı
kaygısı olan uslu,
uyumlu, aşırı onay

bekleyen çocuklardır.
Bu kişilik özel!ikler-
ine sahip çocuklarda
tetiği çeken bir
hastalığı başlatır"
diye konuştu.
Diş taraması ve göz
taramasının da
gerçekleştirildiği
organizasyonda,
okula gidecek çocuk-
lara Özdilek Alışveriş
Merkezleri tarafından
diş macunu ve diş
fırçası hediye edildi.

ı

'0emlik l(örfez' internette> ulutıt,getttlikkorfezgaıgtgsi,ıomadresini tıklayın
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a ktıe üzelllk lkslrlerl
Sağlık!ı, zinde ve
güzel bir görünüm
için meyve ve
sebzelerin içerdiği
vita m inlerle
minerallerin çok
önem!i olduğüh
vurgulayan uzman!ar,
ayrıca lifli mad
delerin, mineı.allerin
ve fJavonoidenin;
kanseri ve kalp
damar hastalıklarını
ontediğini de biIdirdi.
ııleyve ve sebzelerin
çerdikleri vitami nler-
Ie birIikte saç, tırnak,
cilt şikayetlerini
ortadan kaldırdığını
be|irten uzmanlar,
adaleler ve sinirlerin
kalsiyumdan
vazgeçemeyeceğ in i,
fosforun enerji depo-
ladığını, potasyumun
hücrelere besin mad-
deleri sağladığtnı ve
demirin de vücudun
her yerine oksijen
taşıdığını kaydetti.
lyodun guatrı
önlediğini, A vita-
mininin görmeyi
kuvvet!endirdiğini,
B vitamininin sinirler
için önemli olduğunu
ve c vitamininin de
vücudun direncini
kuvvetlendirdiğini
söyleyen uzmanlar,
meyvelerde buluıııın
vitamın ve mıııeralleri
şu şekilde sıraladı:
"EJma suyu:
Potasyum, mag-
nezyum, kalsiyum ve

K vitamini içerir.
Bağırsakları düzelti r,

cildi temizler. Ananas
suyu: Bol miktarda
kalsiyum, ffi?9-
nezyum, iyod ve
demir vardır.
Ahududu suyu:
c vitamini ve demir
yönünden zengindir.
Göz çevresindeki
çizgileri kaybettirir.
Muz suyu: Tam bir
sağlık haynaği.
Potasyum, mag-
nezyum ve demirin
yanısıra bol miktarda
B vitamini içerir.
Adaleleri kuvvetlen
dirir. Kayısı suyu:
karotin bombasıdır.
Bo| miktarda mineral
ve vitaminterle
tanınır.
Kirdz suyu: Sağlıklı
yapan içerdiği
kalsiyum, potasyum
ve karotin. PortakaI
sı.ıyu Ka]siytım.
magnezyum ve
C vitamini deposu.
Dolaşım raha.tlar, cilt
pembeleşir. Uzüm
suyu: Potasyum,

ka|siyum ve fosfor
içerir. Çilek suyu:
lçindeki potasyum
vücuttaki tazla suyu
alır, daha zayıt
görünmemizi sağlar".
Meyve sularıyla
hazırlanacak karışım-
ların bedensel rahat-
sızlıklara faydası ola-
cağını belirten
uzmanlar, "Rezene -
sa|ataIık suyu:
Kramp çözücüdür. 4
tatlı kaşığı rezene ile
hazırlayacağınız çaya
1 litre sıcak su döküp
5 dakika bekletin.
Şekerle tatlandırın.
lçine 2 ufak salatalık
rendeleyin, kıyılmış
dereotu katın ve
soğuk olarak için.
Pancar suyu: Kan
yapar. Yeşil üzüm -
muz kokteyli: 250
gram üzümle 2 adet
muzu püre yapırı. 1

limonun suyunu vo ]
l 4litre soğuk sutt,
katın. Şeker ve
van i lyayla tatlandı rı ı,ı.
Bu karışım hazmı
kolaylaştırır.
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Grl be kar

gatdiği bilinen ıh|a-
murun, gribal
enfeksiyonların
tedavisinde de,etkili
olduğu bildirildi.
Türkiye'de bolca
yetişen ıhlamur, özel-
likle kış'aylarının
yaklaşmasıyla artan
grip ve soğuk algın-
lığı rahatsızlıklarında
ilaçlı tedaviye
yardımcı olarak kul-
lanıIan şifalı bitkilerin
başında geliyor.
Aktar Yusuf Çetin,
çiçek, yaprak, kabuk
ve ağacından fay- !

dalanılan ıhlamurun
bir çok hastalığa iyi
ge!diğini belirterek,
kurutulmuş ıhlamur
yapraklarının çiçek-
leriyle birlikte kay-
natılarak hazırlanan
hoş kokulu çayın,
lımonla birIikte

içildiğinde grip ve
soğuk algınlığının
daha kısa sürede
atlatıldığını söyIedi.
lçinde barındırdığı
uçucu yağ, tanen,
şeker, C ve P
vitamini, reçine
ve enzimlerle
sinirleri yatıştırıcı,
öksürük giderici,
damar tıkanıklığı,
hazlmsız!ık giderici,
idrar söktürücü, ter-
letici, yatıştırıcı ve
göğüs yumuşatıcı

özelliklerine de
sahip olduğunu
belirten Çetin,
"Kış aylarında
aktar dükkanlarında
en çok ıhlamur
satılıyor.
lhlamur yüzyıllardan .

beri grip ve
soğuk a!gınlığının
tedavisinde kul-
lanı ldığından
insanlar özellikle kış
aylarında ıhlamuru
mutfaklarından
eksik etmiyor" dedi.

aıalamu,r,
ulc"kış günlerinde

'sıkça tüketilen ve bir
:Çolt hastalığa iyi a

"Püru tusarruf etmek için reklam hgrcumalarından kesen,

rumrndrn tfsürruf etmek İçİn saatİ durduranr benzer," HenryfOiD

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı |2121 516 1212
Yalova , le26) S11 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

itfaive . - -110, ' . _ - j :,polis İmdat' ' 155

Jandarma imdat 156

Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 6f3 18 79
Gar. Koig . 513 12!6 VAPUR _ FERieor

KAYnAKAML|K' Yalova
Topçular
Eskihisar

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

oToBÜS

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

ULAŞıM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaIi

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

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

HASTANELER

TEKArıza
TEK lşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıllİ Eğt. Md,
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftülük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tdrım Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 7ıı
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 io 95
51337 42
513 15 07
513 14 14
5,13 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDıYE
DevIet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29

TAKSıLER

iyg^,
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
Ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

.514 59 81

513 80 00
514 88 70

514 17 00
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GEREKU TELEFONLAR REşMI DAiRELER DENİZ OTOBÜSÜ

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
GemIik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 5'l3 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İştet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 -115-

İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21'-111

Su Arıza Yalnfz 185
513 14 25

AKCAN,PETROL
yenı-ivuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33

NöBETç| e czANE'
20 EulüL2006 Çarşamba

SE|{A ECZA|{ESİ
Demiı,subaşı Mh. Taksim Sok

TEL: 513 0l 02 -GEMLİK

i,

GEMLlXıı
GEML|K,lİ{ lLX GUllLUX GAzETEsl

I GUNLUK sivasi cızeTE I

YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAY! : 2551

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap CÜl-en
Haber Müdürü : Seyfettin şEKERsÖz

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

Yöneti mV asım Yeri : KORF oFsETB
Matbaaclı k-Yay ı ncılık-Reklamcılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEML|K

(Dini bayram Günleri ve Pazar gün|eri yayıntanmaz)
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OzELAyıffi NT ı LKOGRETı M oKutu
"İvi bir 9@le,ce;k Oçkent ile boşlcır"

2006-2007 eĞlrlıtı ve öĞRerlııı
yı ı_ı ü cRerı_enl ıııı iz

sıNıFLAR rlyır
ANA sıNlFı 3.300 YTL
1.sıNlF 4.000 YTL
2. sıNıF 4.750 YTL
3. slNıF 4.750 YTL
4. sıNıF 4.750 YTL
5. sıNıF 4.750 YTL
6. slNıF 4.750 YTL,
7. slNıF 4.750 YTL
8. slNıF 4.750 YTL

tları basladıOzel Aykent llk retim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi

r, şeffaftır, l, İ, biliıçozer, uJar,
ıdır, r,açıktır

SürekIi tutarlıdır,
öĞnıııc|ıın;

üdü veır lıdPlan lar ve Evrğnseldi urmasınıN0KULUİ'{Uzu Hoşgörü profesyonellikleOlay!ara yaklaş ça ışmalarını p!an uyg ayak uydçagayeniIiklere odakl Hermcıdır vezaman konuher ozverlda, ile unsüreç pay!aşı ça!ışı utmaz,lGıYET|şTİRD
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Deneyimli kadromuz ve
çağdaş eğitim anlayışıyla

sizlere en yakın özel okuluz
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Orhangazi
caddesi'nde
Kapalı Spor
Salonu'nıın
yadında bulunan
ve Belediye
Meclisi'nce spor
alanı olarak
kullanılmak için
kamulaştırılma
kararı alınan
arsanın bugüne
kadar kamu-
laştırılmaması
gençlerin tepki-
sine neden oluyor.
Sayfa 3'de

ıı

ıf, Güne Bakış

Gençlere spor tesisi kazandırrnak..
Gemlik bölgenin en gelişmiş ilçelerinden

olmasına karşın, gençlere yönelk spor alan-
ları bakımından en geride kalanları arasında..

14 yıldır yapımı devam eden Kapalı Spor
Salonu artık yılan hikayesine döndü.

Neyse ki artık bitirilme noktasına geldi.
Bu yönden içimize biraz su serpiyor.
ll Spor Müdür|üğü'ne bağlı bir stadımız var

ama bu genele açık değil.

Kadri GÜLER
kadri_gu ler@hotmai l.com

Devamı sa 5'de
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So uldu unu
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an adı
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Hamidiye
Mahallesinde
yaşanan hırsızlık
olayını ev
sahibi ertesi gün
polise bildirdi.
Edinilen bilgiye
göre, M.S.'ye
ait ikamete
girilerek çeyiz
sandığtnda
bulunan para
ve ziynet
eşyalarının çalınmış
olduğu ihbarını
alan polis ekipleri
yaptıkları
incelemede kapı ve
pencerelerin zorlan-
madığını gördü.

Ev sahibinin
Pazartesi günü
meydana gelen
hırsızlık olayını
polise Salı
günü bildirmesi
hırsızlık olaylarına
karşı vatandaşların
ha|a duyarsız
hareket ettiklerini
ortaya koyarken
evin 50x50
ebadındaki
tuvalet pencere
sinin açık
görülmesi
hırsız yada
hırsızların buradan
içeriye girdikleri
tahmin edi!irken
olayla ilgili
tahkikata başlandı.

2l Eylül 2006 Perşembe

Seyfettin ŞeXenSÖZ
universite!erde
2006_ÖsYS Ek
Yerteştirme
başvuruları
25-28 Eylül 2006
tarihleri arasında
yapı!acak.
llçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'nden
yapılan açık!amada,
2006-2007 öğretim
yı!ı için merkezi
yerleştirmede
boş kalan,
yerleştiri!en
adayların kayıt
yaptırmaması
nedeniyle boşalan
ve 2006-0SYS
Yükseköğretim
Programları ve
Kontenianları
Kılavuzu
yayınlandıktan
sonra açılan
Yükseköğretim
program la rı n ı n

adırdalı kurtuldu[||ı la
Elıf EsMEN

Ramazan aylarında
yoksul vatandaşlara
yırtık çadır içinde
yemek yardımı
yapan Kızılay'a
hayırsever
vatandaşlar
konteyner
yardımında
bu lundu.'Yeni 

Çarşı'nın
yıkılmasından
sonra katlı otopark
altındaki dükkanlar-
dan tahsis edilen
Kızılay, buranın da
rutubetli olması
nedeniyle
gerekli hizmeti
verememişti.
Orhangazi Caddesi
üzerinde bir
vatandaşın
kendilerine tahsis
ettiği yerde önce
briketten yer yapan
ancak belediye
tarafından
yıkılmasıyIa
yoksullara
yırtık çaÖır içinde
hizmet vermeye
ça|ışan Kızılay'ın
artık guvenli ve
sağlıklı bir yeri
oldu.
Genel.merkez
tarafından il ,

meı"kezine ve
şube!ere gönderilen
yardırnların
bundan sonra
yapılmayacağı n ın

ırtık

blldlrilmesi üzerine
hiz-met vermede
zorlanacaklarını
söyleyen Kızılay
Gemlik Şube
Başkanı,Gökhan
Ozler. hayırsever
vatandaşları
h,/,,.lY.l
yJ|,l,mA r..ıgırdı.
Bu ndaıı .son ra
yeni yapılan
kgnteyner
büroda vatandaşlara
hizmet verrneye
devam edeceklerini
bildiren Özler,
"yardımın azı
çoğu olmaz,

duyarlı insanlarımız
gönlünden ne
koparsa bize
versinler, ister
10 YTL istese
5 YTL biz onların
bu küçük yardım-
l,ırıyl,ı lıııyıık
lıızıııetlet vermeye
tlı,v.ıIIı t,(]ı,ı ız'
ded i

Hayırsever
kişilerih kendilerine
tahsis ettiği ve
hizmet verilecek
duruma getirilen
konteynerın
büro olarak
ku llan ı lacağı n ı

Sayfa 2

söyleyen
Kızılay Gem!ik
Şubesi B.aşkanı
Gökhan Ozler,
kendilerine bu
imkanı tanıyanlara
yoksul vatandaşlar
ve K ızılay adına
teşekkür.etti.
C.jXiı;ııı Ozlt:ı
yardımda bulunachk
hayırseverlerin.
5144283 ve

nolu telefonları
arayarak makbuz
karşıIığında yaı,dım-
da bulunabilecek-
lerini söyledi.

aıo
ı ı

Ek er!e tirme
ba vuruları

ba orlı
a

ontenjanlarına
2006_oSYS
şonuçlarına göre,
osys tarafından
ek yerleştirme
yapılacağı
duyu r.u ldu.
2006 Oğrenci
Seçme Sınavı
sonuçlarına göre ek
yer!eştirme
başvurularının
25-28 Eylül
2006 tarihlerinde
Gemlik İlçe
Milll Eğitim
Müdürlüğü'ne
yapılacağı
duyu ru lu rken
başvuru formlarının
2,5o YTL
karşı| ığı nda
yine !!çe MiIli
Eğitim
Müdürlüğü'nden,
temin edilerek
başvuruda
bulu nulacağı
açıklandı.

Gıda kermeslerl sürü 0r

K rfiez
GEuLlx

ıı

I Guİ{Lux saYAsl GAZETE ı

ABONE oLDUNUZ MU?

ABONE oLUN
oKUYUN oKUTUN

ıGemllk körfez' internette
tııww, g em l İ k ko rfezg azetes İ. com

Xeytesu ŞEKERSÖZ
BUHARA Kü|tür ve
Dayanışma
Derneği'nin hazır-
ladığı yiyecekler
Ramazan öncesi
satıldı.
Belediye sergi
Salonunda açılan
gıda kermesinde
vatandaş!arın i!gisini
çeken yiyeceklerin
hepsi satıldı.
Bayanların kendi-
lerinin evlerinde
hazırladıkları' ve
hayırsever!erinde
katkıda bulundqğu
yiye-cekler içinde
Manti, Tarhana,
Erişte, Sa!ça, Yufka,.
Reçel, Börekler, tat!ı
çeşitleri, Baharatlar
bulunuyor.
Dernek üyesi bayan-
lar yaptıkları açıkla-
mada. sattıkları
gıdalardan elde ede-
cekleri para!arı
Ramazan ayında

lma mu
ailelere ve öğrenim .

gören çocukları için
harcayacaklarını
.söylediler.
BUHARA Kültür ve
Dayanışma Dernegi
üyeleri, hayırsever
vatandaşların yap-
mak istedikleri
yardımları da kabul
ettiklerini duyurdu lar



Belediye MecIisi'nde kamulaştırıIma kararı alınmıştı

ı 0r§ 0r alanı kaınll a tırına hekll
Dis Hekimi Ozcan VURAL
o."-" nru ra ! 1 933@notm a i l. com
www.m il llyeUblog/özcan vura l

Amatö r yazarlar....

Hiçbir deneyim yaşanarak olduğu kadar
anlam kazanmaz.

En ateşli anlatım, en süslü senaryolar bile
bire bir yaşamak kadar etkiIeyici değildir.
Bir amatör (yerel gazete yazarı| yazar.n
yazı|arının ulusal, i|keli, saygın bir gazete de
( Milliyet ) yayınlanmasından duyacağı hazzı
,duyacağı mutluluğu ancak bunu yaşayanlar
anlayabilir...

Onlarca yere! gazete de yayınlanan
yazısından sonra, bir gün büyük bir
gazetenin sayfalarında kendi adını görmek,
bu yazara sıradan meselelerini, güncel prob-
lemleri ni un utturuyor..

kısa sürelide olsa bulutların üzerinde
gezinmesini sağlıyor.

Bu duyguyu an|atmakla anlaşılmaz,
ancak yaşayanlar bilir...
Bu duyguyu ancak bu yazardan önce ayni
duyguları yaşamış olan, ilk yazısı yayın-
landığı günleri tekrar yaşayan günümüzün
usta yazarları ve gazetecileri anlayabilir..

Onlarca sayfadan o!uşan, içinde haberler-
den magazine, köşe yazılarından ekonomiye,
spora kadar yüzlerce değişik, kendine has
formatı olan yazı|ar arasından, bu küçük yazı
denemelerini kimler okuyor diye merak edi
yo ru m.

Daha da açık sorayım; Acaba Büyük
gazetelerin baş yazarları, köşe yazarları,
oKuyorıar mı'/ (protesyonel olanlar )

Şimdi hemen "üç günlük amatör bir
yazarın iki satırlık yazısında bir usta yazar ne
bulacak ki neden okusun dediğinizi duyar
gibi oIuyorum..

Hemen tebessüm edip, böyle demeyin...
O küçük yazılar amatör yazı olabilir...
Fakat bu yazılar ulusal gazetede usta

editörlerin e!eğinden geçip, arıtılarak okuyu-
cunun karşısına çıkarı!ıyor. Yani amatör!ük-
ten çıkarılıyor.. Ustalaştırılıyor..

Burada bir isteğim var; Deneyimli
yazarlarımız, yazılarında diğer usta
yazarların yazılarından alıntı yaptıkları gibi.
ara sıra amatör yazarlarında fikirlerine yer
verirlerse, bu yazılardan alıntı yaparlarsa,
inanın kendilerinin onlarca yıl önce duyduk-
ları mutluluğu şimdi başkalarının da tat-
ması n ı sağlayacaklardır..

Aslında usta yazarlara "profesyonel"
sözcüğünü yakıştıramadığım gibi, amatör
yazarlara da "yazar" sözcüğü tazla geliyor..
Çünkü onlar sokak da ki sıradan insanlardan
farklı değiller..

Diğer insanlardan biraz daha toplum
sorunlarına karşı duyarlı, kaderci!ikten uzak,
duygularını yazıya dökerken hırçın ve blrazda
asi kişilikli olan bu insanIar acaba değerli
usta yazarlardan çok şey mi istiyorlar der-
siniz ?..

Karar sizin sayın okurlar...

Orhang aza Caddesi'nde Kapalı Spor Salonu'nun yanında
bulunan ve Belediye Meclisi'nce spor alanı olarak kullanıImak

için kamulaştırılma kararı alınan arsanın bugüne kadar
kamulaştırılmaması gençIerin tepkisine neden oluyor.

Seyfettin Ş_EKEB§QZ

Belediye MecIisi'nce
kamulaştırma kararı
alınan Orhangazi
Caddesinde Spor
Alanı için
Belediyenin hiçbir
girişimde bulunul-
maması üzüntü
yaratıyor.
Futbol sahasının
hemen yanında
bu lu nan ve
Beken Ailesi
varislerinin ait olan
arsaya ilçedeki
kulüpler tarafından
ka!e direk|eri
diki|erek antrenman
yapı lmaktaydı.
Arsanın sahipleri
tarafından kale
direklerıııden
birinin kaltlır ıl.ır.ık
futbo! oynanmasının
engellen mesi
üzerine gazetemizin
de yaptığı yayınlar
sonucu konu
Belediye Meclisine
taşınmıştı.
Gemlik'te
gençlerin antren-
man yapacak
yerlerinin bulunma-
ması nedeniy|e
her geçen gün
görü len
tepkilere rağmen
alınan kamulaştırma
kararının
uygulanmaması
gençler arasında
üzüntü yaratıyor.
Spor kulüplerinin
merkezde
antren ma n
yapacakları ter
yer olan ve
sahipli arsanın
biran önce

kamulaştırılarak
gençlerin
hizmetine sunul-
masını isteyen
kulüp yetkilileri
"Gemlik'te sporun

gelişmesi için bu
arsanın mutlaka
kazandırılması
gerekiyor.
Aradan aylar
geçmesine

rağmen verilen
sözlerin tutulma-
ması kamulaştırıl-
madan vazgeçildiği
anlamına geliyor"
dediler.

ıGemllk körfe/ internette

ıiJııvtlu, g eın l İ kko dezg azetes l, coın
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Seyfettin ŞeXenSÖZ

Bitimi yılan
hikayesine dönen
Kapalı Spor
Salonunun yeni yıla
yetiştirilmesi
bekleniyor.
Temeli 1994 yılında
zamanın Spordan
sorumlu Devlet
Bakanı Ştikrü
Erdem taratından
atılan Kapalı Spor
Salonu için yaklaşık
300 adet beton kazık
çakılmasından

sonra uzun yıllar
hiçbir ça!ışma
yapılmamıştı.
Uç yıl önce yeniden
başlayan çalışmalar-
da inşaatın beton
işleri ve tuğla örme
ça!ışmaları tamamlan-
mış ince sıva
işine başlanı|mıştı.
Çatısının da kapatıl-
ıtlalslı] ııı ;tr r|ııır!.tıı
siiı ıtlı^, rlr,V Jııı r.(lı.ıl
çalışıııalaıcla artık
sona yaklaşılıyor.
Müştemilat kısmında
çalışmaların son

aşaı]ıı1,.ı geldiği
SpOr 5.iIt)lltlnun
güreş minderlerinin
geldiği öğrenilirken
katı ve doğal gaz

y,.ık.ıtıılcı,ı kazan
tiaıresinin de hazır
olduğu bildirildi.
Dış cephe ile içinin
boya işleminin
bitirildiği salonun
100 KW'lık Trafo
ve Jeneratörü de
monte edildi.
50'şer tonluk iki
adet temiz su
tankının getirilerek

baglantıların ın
yapıldığı kapalı
spor salonunda
havalandırma ve
spot ışıkları da
takıldı.
Tribünlerin
koltukları ile salonun
parke işleminin
kaldığı çalışmaların
2006 yılı itibariyle
Aralık ayı sonunda

0r

b itiri!mesi
planlanıyor.
Futbol dışında tüm
spor branşlarının
yapılabildiğl kapalı
spor salonunun
hizmete girmesiyle
GemIik'teki
gençlerin sportif
müsabakalarda daha
başarılı olmaları
mümkün olacak.

lı $ 0r $d onu ahaurl anıenıı ı
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§$Y ffiU§T$FA üşıtp §HLAı(,TA},|

Daire,Zeytinllk, Vllla, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP işı_rnl YAPıLıR

AciL SATıLııI 
'ıe 

ıIIRALıKLARıııız içiıı gizl ARAyıNız

Ii( fr TİEı ıı 7/ TitTı

120 m2 3 + 1 SAT|LıK ı_Üx 0nine

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATILIK DAIRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATILlK lÜX OnİnE Denizi gören, 3+1, 140 m2

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayrı Daireli tı4üstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpazan Eskisahillvlektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt,3+1.,l10 m2 asansörlü.kombilisahlık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın
altında 4O8 m2 arsa - Çınarcık,

YaIova M8.54 m2 arsa
Termal Barajı'nda 4O7.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalarının

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazı

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her Türlü Sigorta !şlemleri ve

DoğaIgaz Poliçesi Yapılır,

§EK§R §lĞöRTA- _--M§iİda öİııP
Tel : 5132474 Fax: 514 10 21

NKUDERSHANE ç
üzeRe 2_3 KATLı xlReı_ıx

gl}ıa ARANıyoR

GERçEKoTo LfisTlK
LfizoGt0tlüseyin TAŞI{IRAN

HER TURLU
LASTİK TAMİRİ YAPILIR.

'-, 2- El ve Yeni Lastik Alım Satımı
'-, 2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HIZMETE AGıKTıR

0§ilt 0,535 730 43 78
Dr, Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

Demirci Apt. Gemlik / BURSA

iGemllk

Körfez'
internette
tvluııv,gemlİkkorfez

gazetesi,cOtn

tıklayın
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Bu$ıil e
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geçtiğimiz hafta
BUSKl'yi protesto
etmek amacıyla
sokağa dIkilen
fidan söküldü.
Orhangazi
caddesi'nde
Kapalı Spor Salonu
karşısından
girildiginde sağa
dönüş Altıntaş
sokak üzerine
değeri 90 YTL olan
Selvi agacını diken
Hayri Karanlık
adındaki vatandaş,
yaptıgı eylemin
BUSKl'nin
kazdığı yolu
onarmamasından
kaynak!andığını
söy!em işti.
Bozu!an yolun uzun

bir süre onarımının
yapılmaması üzerine
"Nası| olsa kimse
ilgilenmiyor"

düşüncesiyle
yolun tam ortasına
dlktlğl fidan
beIediye yetkiliIeri

tarafından yerinden
sökülerek sokağın
hemen yanına
yeniden dlkaldl.

rotesto l ı-dlkllen fidan §öküldüin soka
Y

a

rtez

i,ıi] | ",

Bayandan
Kız öğrenciler için
I{IRALIK oDALAK

Tel : 5{3 38 00

Güne Bakış
Kadri GULER
kadri_gu ler@hotmail.com

Gençlere spor tesisi kazandırmak..
Geçtiğimiz pazar günü GEMPORT'un

düzenlediği pikniğe giderken, İznik Gölü
kıyısı nı dolaşarak Orhang azi' ye gittik.

Orhangazi Belediyesi, kendi sınırlarında
göl tarafını trafiğe kapatmış, paralı yol haline
getirmiş. Gelirini spor kulüplerine bırakmış..

Piknik alanına girerken yolun sağ tarafın-
da geniş alanları spor tesisleri ile donat-
mışlar.

Orhangazi bizden 14 yıl önce Kapalı Spor
Sa!onuna kavuştu.

Stadyumu da bizden önce hizmete açıldı.
Döktaşspor Kulübü bu yıl 3. ligde oynuyor.
llçenin spor aktiviteleri bizden önde, tesis-

leri bizden faz|a.
Gem!ik Be|ediye Meclisi aldığı bir kararla,

ilçe içinde spor yapmaya elverişli ve spor
komplesi içinde kalan bir arsayı kamulaştır-
ma kararı almış.

Arsa sahipleri yıllardır bu arsaya birşey
yapamadığı gibi birileri arsalarını kullanıyor.

Kısacası mağdurlar.
Belediyenin kasası para dolu olduğuna

göre bu arsanın bir an önce kamulaştırılarak
gençliğin hizmetine sunuIması gerekir.

Bilindiği gibi Gemlik Belediye Meclisi
Hasanağa Gençlik ve İzcilik Kampını da
Huzurevi alanı olarak plan değişikliği yaptı.

Bakanlık ise buna karşı çıkıyor.
Bu alanın Huzurevi yapılması ne kadar

doğru olur bilmiyorum. Huzurevi yapılacak
alan o kadar büyük mü olmalı.

Bence bu alanında şimdiki gibi gençliğin
hizmetinde kaIma!ı.

Betediye'ye devredilmeli ve Gençlik
Merkezi yapılmalı. Olamaz mı?
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Acemler, Esentepeı Polis

Okulu Kavşakları iIe Batı ve Doğu Arıtma Tesisleri'nin yanı sıra
Yeşil Çevre Arıtma Tesisi ve TOKl'nin 2 bin 277 konutu, Başbakan

Recep Tayyip Erdoğan'ında katıldığı coşkulu törenle açıldı.
AcemIer Kavşağı'nda
düzenlenen'Hizmet
Şöleni' Başbakan
Recep Tayyip Erdo
ğan'ın da katılımıyla
yatırım coşkusuna
dönüştü.
Vatandaşların 'Türki
ye senin!e gurur duyu
yor' şeklinde tezahü
ratlarla sahneye çıkan
Başbakan Recep
Tayip Erdoğan, Cum
huriyet tarihin en
büyük kalkınma
seferberliğini başlat-
tıklarını, Türkiye'nin
bir baştan bir başa
yenilendiğini, ülkenin
'her'karış tolırağ ı ıı ı ıı
bereketlenıııeye. ırı i l-
letin yüzünun gülm-
eye başladıgını söyle-
dl. Erdoğan:
"Türkiye, artık akın-
tıya kapılan degil,
!ider bir ülke"
kalkınma seferber-
!iğinin Türkiye'nin 81
vilayetinde aynı heye-
canla, aynı aşkla,
aynı dinamizmle
yaşandığını belirten
Erdoğan, '.'Btı ülkeye
inanmayaıılar, bu
ülkenın Ralkınma
heyecanına katıla-
mayanlar ne söylerse
söylesin, Türkiye
istikrarlı bir şekilde
ilerl ey i p, g ü çl en iyor"
dedi. Milletimin temel
ihtiyaç!arına öncelik
verdiklerini, hizmete
açılan yatırımların
fazla!ığından dolayı
açılışIarı tek tek değil,
top|u bir şekilde yap-
tıkIarını ifade eden
Başbakan Erdoğan,
"Türkiye artık akıntıya
kapılan değil, aksine
çevresindeki gelişme
leri yönlendiren,
sorunların çözümün
de sorumluluk alan
söz sahibi lider bir
ülkedir. Bunu böyle
bilelim. Göreve geldi
ğimiz günden bu
yana halkın,güvenine
layık olmaya, milletin
her ferdini huzur
içinde yaşatmaya
çalışıyoruz. Bu yolda
durmadan çalışmaya
devam edeceğiz"
diye konuştu.
Başkan Erdoğan,
vatandaşların
'Erdoğan sen bizim
her şeyimizsin'
sloganlarına,
"Sizler bizim her şe
yimizsiniz" şeklinde
karşılık verirken,

konuşmasında muha
lefete de yüklenirken,
şunları söyledi:
"Onlar da bir gün
doğruyu öğrenecek-
ler. onlar bu ülkenin
Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerini
dolaşamıyor. Bu ülke
de bölgesel ayrımcılık
yapmıyoruz diyeme-
zler. Türkiye'nin
siyasi tarihini araş
tırın, bakın. Bu siyasi
tarihte, 3,5 yıl içinde
ülkenin bütün illerini
tek tek dolaşan bir
başka başbakan
olmuş nıu? Bıırılar
turİstİk seyaİıa t oegıı,
hem dert diııleme,
hem yatırımları
yerinde görme hem
de açılışları yapma
ziyaretleridir. Bur
sa'ya da 18. defa
gelişimizdir. Niye
ama? Ankara'ya
bakıp seyretmekle bu
iş olmaz. Araziyi gidip
göreceksin. Nerde ne
var, onu göreceksin.
Yoksa size gelirler,
Türkiye'nin her tara
fını güllük gülistanlık
gostertr'ıer. üikenin
bir görünen, bir go
rünmeyen yüzü var.
lşte biz o görün-
meyen yüzü görerek,
yerinde müdahale
ediyoruz. Eksikleri
yerinde görmenin
rah atl ığ ı n ı y aşıyoruz.
lnşallah oraları da
çağdaş Türkiye'ye
yakışır hale getire-
ceğiz"
"Devlet. millet
kaynaşmasıyla.1Tn uz
omuza bu yükse!iş
ve kalkınma sürecini
devam ettireceğiz"
Vatandaşların çağ dı
şı yerlerde otururken,
halkın artık TOKİ mar-
ifetiyle okulu, alışve
riş merkezi, ibadetha
nesi, spor salonunun
yer aldığı evlerde otur
duğunun altını çizen
Erdoğan , "Bundan
önce bunlar niye
olmuyordu? Bu bir
ufuk meseles i. Birileri
laf , biz ise iş üretiriz.
Farkımız bu. Hizmet
üretmeye, değer üret-
meye, emek, istihdam
üretmeye çalışıyoruz.
Köyler için ayırdığı
mız para 2 katrilyon.
Onümüzdeki yılın
sonuna kadar yolu,
suyu olmayan köy
kalmayacak. Bu hedef

ı.çırı dolaştyoı tü !
lstiyoruz kı v;ıtaıı-
daşımızın ayagı
çamura degnıesırı.
Hükümetimizin planlı
kentleşme ye koııut
üretimi projesi kap-
samında, köylerde
atılan bu adımlarla
birlikte ülkemizin her
yeri modern bir yere
gelecektir. Türkiye
genelinde 85 bin der-
slik bitirdik. Böyle bir
şey Cunıhııı ıyxt tari-
hinde oltııadt 3 yılclıı
ılköğ retı ıı ı de ç o c ıı k -

la rı nı ızı rı k ita pları nı
ücretsiz veriyorduk.
Bu yıl lisede de
yavrularımıiln kita-
plarını ücretsiz
masaların üzerine
koyduk. Bu yılsonu
itibariyle bütün
okullarımızda ADSL
(h ızl an dı rıl m ı ş inter-
net ağını) da götür-
müş oluyoru.z.
Bütün bunlar icraata
dönüşen sıyaset
anlayışımızın somut
örnekleridir. Devlet,
millet kaynaşmasıyla,
omuz omuza bu yük-
se/iş ve kalkınma
sürecini devam
ettireceğiz" şeklinde
konuştu.
BaşKaı_Hiime!
Şatıu_:29_14art
Bursa'da Verel ka!kın-
m@
o_1araKgnıla_çeİl
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hikmet Şahin
ise törende yaptığı
konuşmada, Burs
a'nın 6 Nisan'daki
fethi. 11 Eylül'deki
kurtuluşu gibi tarihin-
deki dönüm noktası
gunlere değinerek,
28 Mart'ın da yerel
kalkınmanın başladığı
tarıh olarak hatır-

laııacagı iıir gün ola-
cagını soyledi.
Açı!ışıııı gerçek-
leştirecekleri yatırım-
ların 150 milyon YTL
değerinde olduğunu
ifade eden Şahin,
be!ediyeci!ikteki AK
kadrolarla yıllardır
konuşulan ama
bir türlü çözüm
üretilmeyen sorun-
ların artık tarihe
gömüldüğünü vurgu-
ladı. Konuşmasında
oöreve qeldikleri gün-
den bu yaı,ı.ı ; ,ıçck-
lcştirdiklerı lı ti y tı k
projelere deginen
Şahin, yatırımları söz
verdikleri süreden
öncede bitirdiklerinin
de altını çizerek,
"Temel hedefimiz, her
yönüyle marka kent
Bursa'yı oluşturmak.
Zaman, ahkam
kesmek değil, sorun
çözmek, mazeret
üretmek değil
maharet göstermek
zamanıdır. Bakın
Acemler Kavşagı 12
yıldır yapı.{nı konuşu-
luyordu. Onemli olan
bir işe başlamak degil
bitirmektir. Acemler
Kavşağı'nın 72 yılda
bir kaç kez temeli
atıldı, ama bu
aşamada .kalındı. Bu
kavşağın hizmete
girmesi bazı gerekçe
lerle sürekli engellen-
di. Hemşehrilerimiz
her seferinde hayal
kırıklığına ugradı,
Ozelikle yoğun
saatlerde, araçlar
uzun kuyruklar oluş-
turdu. Bu yüzden, çok
önemli miktarda
zaman ve yakıt zayi
oldu. Ama biz karar-
lıydık, çünkü halkımız
bizi sorunları çözmek

Şahin

için göreve getirmişti. masını sağlayacak ve
Sorunun çözümijnu Btırsa ıııızın oııemIi
ertelemek yerine çevre soruhlarından
kararlılıkla üzerine birine daha son vere-
gittik. Allah'a şükürler cek olan tesislerim-
olsun ki günde 85 bin izin inşaatını tamam-
aracın geçtiği, 12 ladık.
yıldır yapılamayan Doğu ve Batı Arıtma .

Acemler Kavşağı'nın Tesislerl, 60 mi|yon
inşaatını 5 ay gibi Euro'ya mal oldu.
bir sürede de yıllardır beklenen bir
tamamladık. hayali daha gerçek-
Bugün açılışını yap- |eştiriyoruz. Çok
tığımız Ankara yakında Nilüfer
yolu'ndaki polis Deresi daha temiz
Okulu Kavşağı'nı akacak. Arıtma tesis-
140, Mudanya Yolu lerine ek olarak.
üzerinde Esentepe Nilüfer Deresi'ni
Kavşağı'nı ise 100 Bursa'nın yeni cazibe
günde tamamladık. merkezi haline
Biz bu kavşaklarla dönüştürecek bir pro-
yalnız Bursa'nın jemizi hayata geçire-
tıkanan trafiğini ceğiz; Abdal
degil, daraltılan Köprüsu'nden Afe'
ufkunu da açtık." Yönetim Merkezi',ıe
dedi. kadar olan 5 lr lak
Yerel yönetimler alandaki delta ,a
tarihinin en büyük yapılacak Nı}.,fer
çevre yatırımı hiznr\ı Vadisi Prole!;,ı ile yeni
aÇıldı \ı rekreasyoı alan|arı
Başbakan Erdoğan'ın } .oluştu raİ" ,gız,
açı!ışını yapacağı ^\rıtma, .rsislerimiziıı
diger 2 projenin de öııvı9 e girmesi ve
Bursa'nın yerel yöne- re}g';?sloh
timler tarihindeki en pro|emizin tamamlan-
büyük çevre yatırımı masıyla Nilufer.
olduğunu ifade eden Bursa'ya güzellik
Şahin, "Nilüfer katan ihtişam|ı '
Deresi'nin tekrar eski günlerine tekrar
güzelIiğine kavuş- dönecek" dedi
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Seyfe!!ın ŞrXenSÖZ
Çanakkale dönüşü
Gemlik'e uğrayan
DYP Gençlik Kolları
Genel Başkanı Durul
Türkmen, GemIik
İlçe Gençlik
Kolları'nın yaptığı
çalışmalar!a
teşkilatın gururu
haIine geldiğini
söyledi.
Çanakkale'deki

ga!ışmalardan
!stanbul'a dönüşte
İlçe Gençlik Kollarını
ziyaret eden DYP
Gençlik KolIarı
Genel Başkanı DuruI
Türkmen ile ll Gençlik
Kolları Başkanı Emre
Balıbey, llçe Gençlik
Kol|arı Başkanı
Serdar Ozaydın'ın
misafiri o!duIar.
konuklarını zeki

Restaurant'ta
a.ğırlayan Serdar
Ozaydın i|e
arkadaşlarının
gösterdIkleri yakın
ilgiden memnunluk
duyduğunu ifade
eden Durul Türkmen
ile Emre Balıbey,
gençlik teşki!atı
olarak Gemlik'te
yapılan çalışmaları
yakından takip

etti kleri ni söylediler.
Gemlik Teşkilatının
parti!erine büyük
katkıda bulunacak
çalışmalar içinde
oIma ların ı

görmekten gurur
duyduklarını
söyleyen Genç!ik
Kolları Genel başkanı
Durul Türkmen,
"Demokrat bir
parti olarak

önümüzdeki
seçimlere de
demokratik ortamda
katılmak için
çalışmalarımız
sürüyor.
Teşkilatımızın
olduğu her yere
giderek onlarla
birlikte oluyoruz.
Gördüğümüz yerlerde
genç arkadaşldrım
partileri için iktidar

çalışması yapmalarını
görmekten sevinç
duyuyoruz. Bunun
yanında Gemlik
teşkilatı da Bursa'da
çalışkanlığıyla ön
plana çıkmakta,
bu çalışmaların
karşılığını genç
arkadaşlarımla
birlikte önümüzdeki
seçimlerde mutlaka
alacağız" dedi.

[uleınura enfla§ 0n hrkı ınü
ı

desl
Başbakan Yardımcısı
Mehmet Ali Şahin,
memur!arın
enfIasyondan
doğan yüzde
2.32 oranındaki
kayıplarının 1

Temmuz'dan
itibaren ödenmesine
yönelik kararnamenin
imzaya açıldığını
b iId ird i.
Kararnameye şu
an bakanların
yarısının imza attığını
ve hafta başına kadar
bunun tamam-
lanacağını ifade eden
Şahin, memur
maaşlarına gelecek yı!
yapılacak zam
konusunda bugün
yetkili sendika ve kon-

federasyonlarla
görüşeceklerini
anımsattı.
'B ütçeye
3 katrilyon yük
Şahin, Uzlaştırma
Kurulu'nun
öngördüğü oranın
bütçeye 3 katriIyon

Iira ek yük getire-
ceğine işaret ederek,
"Bu para ancak
yatırımdan kesilerek
temin edilebilir.
Perşembe konfed-
erasyonlar ve
sendikalarla görüşe-
ceğiz" dedi.
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-+ Lilııtluğ' duki kaynuğınduıı,
-+ Doğul leııeti ye küyııağıntluki suflığıylu,
,) Hijı,en şurtlurdu ve tunı otonıutik nıukinularda,
,-) El tleğıneden doldıırıılun
-+ Suğlıklı ve içinıi en gili,el sıılurtlun hiridir
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Balıkpazarı Mah. 2 Nolu Cadde
Karagöl Market Karşısı No : 65 GEMLİK
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İıı}{ ye REKLA}I AtıilıR
Her türlü alım-satım,
eleman ilanlarınız ve

reklamlarınız için bizi arayın

KoR]Ez
REK1AM

İstikIal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

TeI : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Hava sıcaklıkları
5-6 derece azalacak
Yurdun çeşitli kesim-
lerinden başlayacak
ve hafta sonunda da
görülecek sağanak
yağışlar|a bir!ikte
hava sıcak!ıklarının
6-8 derece azal-
masının beklendiği
bildirildi.
Devlet Meteoroloji
lşleri Genet nlUOÜrlti
ğü'nden yapılan
ineteorolojik uyarıya
göre, bugün ve
cuma günü
Marmara. Kuzev ve
lç Ege, akOenlİ lç
Anadolu, Karadeniz
ile Doğu
Anadolu'nun kuzey
ve batı kesimlerinde
hafta sonunda ise
doğu ve güneydoğu
Anadolu bölgeleri

dışında tüm yurtta
aralıklarla devam
edeceği tahmin
edi!iyor.
Ayrıca mevsim
normalleri üzerinde
seyreden hava
sıcaklıklarının,
yağış!a bir}ikte
bugün Marmara'nın
doğusu, Karadeniz
ile lç Anado|u
bölgeIerinde
Cuma günü de
Trakya ile yurdun
iç ve doğu kesim-
lerinde 6-8 derece
aza!ması bekleniyor.
Vatandaşların ve
ilgililerin beklenen
hissediIir derecedeki
sıcaklık azalmalarına
karşı tedbirli
olmaları istendi

$eze/den YOl( ra oruna destek
Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer,
yükseköğretimin
ekonomik, siyasal
ve yönetimsel birçok
sorunu bulunduğunu,
bu sorunIarın
gençleri dolayısıyIa
ülkenin geleceğini
o!umsuz etkilediğinin
bilindiğini söyledi
Sezer, ODTU'nün
2006-2007 Eğitim-
Oğretim Yılı açılış
töreninde yaptığı
konuşmada, laik
ve demokratik
cumhuriyetin temel
kurum!arından
ODTÜ'nün, kurulduğu
günden bu yana ülkeye
önemli kazanımlar
sağladığını ifade
ederek, "Bilimsel
çalışmalarının yanı
sıra, yetiştirdiği
nitelikIi öğrenciler ve
akademisyenlerle
geleceğimizin biçimlen-
mesinde büyük pay
sahibi o!muştur"
dedi.
ü niversitelerin, bitimsel
düşünceye ve araştır-
malara ağırlık veren,

ıı

özgün yayınlar üreten,
bilim dünyasına katkıda
bulunan, bi!im insanı
ve aydın kuşaklar
yetiştiren, yalnızca
ögretimle yetinmeyip
bireyin önüne yeni
ufuklar açan evrensel
kurumlar oldugunu dile
getiren Cumhurbaşkanı
Sezer, "Ulkenin
ekonomik, siyasal,
toplumsal ve kültürel
yaşamında söz sahibi
olan üniversiteler,
çalışmalarıyla topluma
yön gösterir, insanları
aydınlatır, sorunlara
çözüm üretirler" diye
konuştu.
"Kuşkusuz, yüksek
öğretimimizi n, çeşitli

konuşma]arımızda
üzerinde durduğumuz,
ekonomik, siyasal ve
yönetimsel birçok
sorunu bulunmaktadır"
diyen Sezer, bu sorun-
ların, gençleri,
dolayısıyla ülkenin
geleceğini olumsuz
etkilediğinin bilindiğini
söyledi.
sezer, sorunların
siyasetüstü bir yak-
laşımla ele alınması,
çözüm önerilerinin
cumhuriyetin fe|sefe-
siyle örtüşmesi ve
çağdaş dünyadaki
gelişmeIerle koşutluk
göstermesi tartışma
götürmez bir zorunlu-
luk olduğunu

kaydederek, "YÖK
tarafından sunulan
Türkiye'nin Yüksek
Oğretim Stratejisi
Raporu, kamuoyundan
genelde olum!u
tepkiler almıştır.
Raporun önemi,
tartışma Üe katkılara
açık olması, konunun
doğrudan i!gi!ileri
tarafından hazırlanması
ve siyasi karışmalar
olmadan bir iç değer-
lendirme nite!iği taşı-
masından kaynaklan-
maktadır" diye
konuştu.
Raporda yer alan
saptamaların
yürütülecek çalış-
malara ışık tutabilecek
nitelikte olduğunu
düşündüklerini dile
getiren Cumhurbaşkanı
Sezer, "Kuşkusuz
raporun eksik yön!eri
bulunabilir. Raporun,
ilgili tarafların
katkılarıyla, sorun!arın
aşı!ması konusunda
bir yol haritası
o!uşturulabileceğine
inanıyoruz" dedi.
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Türkiye'de bu yıl
Haziran ayında,
M ay ıs -H aziran -

Temmuz dönemini
kapsayan üç aylık
hareketli ortala-
malara göre işsizlik
oranı yüzde 8,8
oldu.
Geçen yıl aynı
dönemde işsizlik
oranı yüzde 9,1
oranında bulunuyor-
du. Türkiye İstatistik
Kurumu'nun 1TÜİK)
üçer aylık dönemler
itibarıyla her ay
açıkladığı Hanehalkı
lşgücü Anketi'nin
"Mayıs-Haziran-
Temmuz" dönemini
kapsayan Haziran
2006 sonuçlarına
göre, bu dönemde
işgücüne katı!ım
oranı ise yüzde 49,3
o!arak hesaplandı.
lşsizlik oranı
kentlerde yüzde
11,2, kırsal kesimde
yüzde 5,5 olarak
belirlendi.
Türkiye İsta.tistik
Kurumu (TUlK),
Türkiye gene!inde
işsiz sayısınının bu
yıl Haziran döne-
minde geçen yı!ın
aynı dönemine göre,
60 bin kişi aza!arak

2 m ilyon 245 bin
kişiye düştüğünü
açıkladı.
Haziran döneminde
Türkiye'de kurumsal
olmayan sivil nüfus,
bir önceki yılın aynı
dönemine göre 1

milyon 9 bin kişi!ik
artışla 72 milyon 567
bin kişiye, kurumsal
o|mayan çalışma
çağındaki nüfus
870 bin kişi artarak
51 milyon 647
bin kişiye çıktı.
Bu yılın Haziran
döneminde istihdam
edilen!erin sayısı,
geçen yılın aynı
dönemine göre 142
bin kişi artarak 23
milyon 200 bin
kişiye ulaştı. Bu
dönemde, tarım
sektöründe ça!ışan
sayısı 715 bin kişi
azaldı, buna karşın
tarım dışı sektör-
lerde çaIışan sayısı
ise 857 ban kişi arttı.
Bu dönemde, istih-
dam edilenlerin
yüzde 29,2'si tarım,
yüzde 18,8'i sanayi,
yüzde 6,1'i inşaat,
yüzde 45,9'u ise
hizmetler sek-
töründe buIunuyor.
Önceki yılın aynı

dönemi ile
karşı laştı rı Id ığı nda,
tarım sektöründeki
istihdamın 3,3 puan
azaldığı, buna
karşılık hizmetler
sektörü istihdamının
ise 2,5 puan arttığı
görülüyor.
lşsizlik oranı ise
geçen yılın aynı
dönemine göre 0,3
puanlık azalışla
yüzde 8,8
seviyesinde gerçek-
leşti. Kentsel yer-
lerde işsizlik oranı
1 puanlık azalışla
yüzde 11,2 olarak
gerçekleşirken,
kırsal yerlerde 0,6
puanlık artışla
yüzde 5,5 oldu.
lşsizlerin 72,5'i
erkek nüfustan
oluşuyor ve yüzde
57,3'ü lise altı
eğitimli durumda
bu!unuyor.

TUlK'e göre, kayıt
dışı istihdam edi!en-
lerin oranı, önceki
yılın aynı dönemine
göre 2 puanlık aza-
lışla yüzde 50,3
olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, geçen
yılın aynı dönemine
göre tarım sektörün-
deki kayıt dışılık
yüzde 89'dan yüzde
88,2'ye, düşerken,,
tarım dışı sektörde
kayıt dışılık oranı ise
değişmedi ve yüzde
34,6 oldu.
Toplam işgücünün
yüzde 18,2'ini 15-24
yaş grubundakiler
o|uştururken, lise
altı eğitimIilerde
işgücüne katılma
oranı yüzde 48,5
iken yüksek oku!
mezunlarında bu
oran yüzde 78,1
olarak hesaplandı.
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Karadenlz'de bu yıl ba!ık kıtlığı yaşanıyor. 1

Eylül'de yasağın sona ermesiyle birlikte büyük
umutlarIa denize açılan balıkçılar geriye boş
dönüyor. Cimrileşen Karadeniz'in eski bereke-
tine kavuşması için balıkçılar biraraya gelip
kurban keserken boş tezgahlar yetiştirme
ba|ıklar somon ve çupra ile doldurulmaya
çalışılıyor. Önceki sezon hamslyi 0.5 YTL'den,
geçen sezon palamutun tanesina 1-2 YTL'den
yiyen Karadeniz Bölgesi insanı, bu sezon tez-
gahlardaki balıkları seyretmekle yetiniyor. Et
fiyatlarının el yakması nedeniyle umudunu
Karadeniz'e bağ|ayan vatandaşlar şimdilik
balığı da seyretmekle yetiniyor.
Bu sezonun ilk günden ters gitmeye
başladığını ve hava muhalefeti nedeniyle
teknelerin denize açıIamadığını beIirten
Samsunlu balıkçı 41 yaşındaki Bülent Erbulak,
"YıIlardır balıkçıIık yaparım. Karadeniz'in bu
seneki gibi cimri olduğunu hiç hatırlamıyorum.
Yasağın sona erdiği sabah tezgahlartmız en az
10 çeşit balıkla dolardı. Bu sezon bizi de
vatandaşı da şaşırttı. Şu anda trollerle 6-7 kilo-
luk dev kalkanlar avlanıyor. Kalkanın dışında
istavrit ve palamutta tek-tük ağlara takılıyor"
dedi.

rte-

Barbarosça
Barbaros BALMUMCU

Büyükşehir'den ilgi bekliyoruz
Zaferspor gençlerine vermiş olduğunuz sözü

yerine getirdiğiniz için şahsım adına teşekkür
ederim. Zafersporlularda verdikleri sözü tuttular
ve şampiyon oldular. Elinizi bizim bu taraflara da
uzatın.

Bizim de böyle güzel şeylere o kadar çok
ihtiyacımız var ki.

Şimdiden teşekkür ederim bir Gemlikli
olarak.

YEN| KURULAP TESCİL EDİLEN
YELKEN KULUBÜ
Belediye Başkanının desteğiyle Borusan

Gemlik Yelken Kulübü yeniden tescil edildi ve
açıldı.

Eski sporculardan 9 yelkenci mi!!i takıma
aday olarak gösteri!di. Kutlarım.

Siz de geleceğirnize bugünden el koyun
Çünkü toprak yoksa geleceğimız yok...

EL KoYUN
Avea, Telsim ve Turkcell hattınızdan 3464'e mesaj atın.

www.tema.or9.tr
vyvyy|y. e l koyıl ıı. c(D ıTı

sATlLlK V|LLA
a

C u mh u riy et lll ahallesi' n de

sahib inden satılık
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0,535) 886 47 74

ıı
BURSA HAı(İIııIIYET VE KENT

GAZETELERINE ILAN ve REKLAill ALlNlR
ıı

l(0RIEI Rtl[[]ül
lstikIal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEIVIL|K

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel :(0,224) 513 96 83 Fax:513 35 95

T.c. MıLLı EG|TıM BAKANLıGı
Öze! Eğitim Kurumları Genel Müdürtüğü

Ad ve durumu aşağıda belirtilen özel eğitim
kururnuna 625 sayılı Özel Eğitim Kurumları
Kanunu'nun 2843 sayılı kanunla değişik
10 uncu ve 11 inc| maddeleri ve Milli Eğitlm
Bakan!ığı'na bağlı Özel Eğitim Kurumları
Yönetme!iği'nin 17 inci maddesine göre aşağı_
da belirtilen programı uygulamak üzere
ÖĞnerlrvıE BAşLAMA İzNİ verilmiştir.

Kurum Kodu :22354
Kurumun Adı : Özel Türe Öze! Eğitim

Kursu
Kurumun Adresl : Ata Mah. Okul Sok. No.38

Gemlik / BURSA
Kurucusu : Zihinsel Özürlü Çocuktarı

Koruma Derneği
Kurucu Temsilcisi : Hasan lÜne
Bina Kontenjanı : 18

UYGULANACAK PROGRAM:
Öze! Eğitim Kursu (Eğitilebilir Zihinsel Engelli)
BAşLAMA TARİHİ: 12.09.2006
PROGRAM KONTENJANI: 9

Açıklama: 1- Kurum kontenjanı, standartlar
yönergesinin 16?5-6 maddeisine göre belirlen-
miştir.
2- Özel Eğitim Kursu (Öğretilebilir) Programı
kontenjanı 9 olarak belirlenmiştir.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka,

Ruhs?t, Fenni muayene
Sıgo rta işlemleri yapılır.
AdrG§: Gürle İş ilterkezi
Kat: 1 No: 66 - GEML|K
TeI : (0.224'1 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

ı

ELEtrllAN ARA^JryoR

GDS trtiühendislik

D oğalgaz sis teml eri n de

I[i AKINE,ffr!İfİİlfri ar an ıy o r
Tel : 514 78 71

GSM : 0 532 551 28 31
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stresln llacı a ran
0ru
Ramazanda, çok
yağ!ı, tuzlu ve aşırı
tatlı besinler yerine
hazmı kolay, mide,
bağırsak sisteminde
uzun süre kalabilen
!ifli ve selü!oz içeren
sebze, meyve,
kepekli ekmek tercih
edilmesi gerektiği
bildirildi.
Açıklama yapan
Beslenme ve Diyet
Uzmanı Erkan Erdal,
iftar ve sahurda bir
den bire ve çok iazla
yemekle mideyi
doldurmamak gerek-
tiğine dikkati çek-
erek, "Ani mide
gerginliği hem tan-
siyon yükse!mesine
hem de nörolojik
hormonların hızlı sal-
gılanmasına yol açar.
lftardan sonra azar
azar, iyi çiğneyerek
ve sık aralıklarla
yemek yenmelidir"
diye konuştu.
Yemeklerin seçi-
minde çok yağlı, çok
tuzlu ve aşırı tatlı
besinlerden kaçınıl-
ması gerektiğini

ifade eden Erdal,
bun!arın yerine
hazmı kolay, mide,
bağırsak sisteminde
uzun süre kalabilen
!if!i ve selüloz içeren
sebze, meyve ve
kepekli ekmeğin ter-
cih edilmesi gerek-
tiğini söyledi.
Erda!, protein içeriği
tazla olan gıdaların,
midenin boşaIma
süresini uzatarak,
acıkmayı gecik-
tirdiğini be!irterek,
sahurda kahva|tı
şeklinde bir öğün
düşünülebileceğini,
bol sıvı ve meyve
yenilmesini öne
rirken, sahurda

kalkılmadan oruç
tutu!mamasını söyle-
di. Bu durumda
metabolik hızın
düşeceğini ve buna
bağlı olarak baş
ağrısı, halsizlik
oluşacağını
kaydeden
Erdal, "lftar ile sahur
arasında en az 1.5
Iitre su içilmeli" dedi.
Oruç tumanın bir
zayıflama yöntemi
olmadığına dikkati
çeken Erdal, oruç
tutmanın sağ!ıklı
kişiler için olduğunu,
kilo almamak için
mutlaka sahura
kal kı!ması gerektiğini
belirtti.

,.ıda ve üIke
ıııızde, en büyük
sağlık sorunları
arasında yer alan
stresin en büyük
ilacının ayran olduğu
b ild irild i .

TBMM Tarım
Komisyonu Üyesi ve
Or-Koop Yönetim
Kurulu Başkanı AK
Parti Aydın
Mi!letvekili Ahmet
Ertürk, ayran içen
kişilerin içmeyen
kişilere oranla daha
az strese girdiğini
söyIedi.
Hayvancılıkla
uğraşan ve köylerde
yaşayıp doğal
beslenen kişilerin,
süt ve ürünlerini
daha tazla tükettiği
için daha sağlık!ı ve
streten uzak bir
yaşam sürdük|erini
hatırlatan Ertürk,
"Ayran, içerdiği trijk-
tafon ve kalsiyum
nedeniyle, stres
giderici etki yapıyor.
Terlemeyle tuz
kaybedildiğini hatır-
latan uzmanlar
kalbin, tansiyonun
düşmesini engelle-

mek için normalde
pompaladığı kan
miktarını artırmak
zorunda kaldığını
belirtiyor. Yapılan
araştırmalarda,
vücudun ter
yoIuyla kaybettiği su
ve minerallerin,
ancak ayran içilerek
yerine konulabileceği
belirlendi. Yüksek
sakinleştirici gücü
sayesinde ayran,

stres gideren besin-
ler arasında ilk
sıralarda yer alıyor.
Herkesin çok kolay
ve ucuz ulaşabile-
ceği ve içerisinde
A, B 12, D, 82 ve B€j
vitaminlerinin bulun-
duğu protein deposu
ayranı, sağ!ık!ı yaşa-
mak isteyen herkesin
içmesini tavsiye
ediyoruz" dedi.

üı-xt sAvU N MAS l ve rvı i ı-ı-eri ıı göı-ü ]ü ıüilez
sürüNı-üĞü içix EN Güç KoşuLLAR ALTıNDA
CANLARİ Nİ ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİXİİİeVeİİ

KAHRAMAN GAziLERiMiz içiıı

T§K §LELE VAKFı
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL

Te!: 0.3l2 431 99 36 Faks: 431 07 36
web: www.elele.org.tr

rte-a

tarda §l 0retklsl0zanlhal
Ramazanda tutulan
oruç nedeniyle gün
boyu nikotin almayan
vücuda iftarla birlikte
üst üste yakılan
sigarayla nikotin
yüklenmesinin
"balyoz" etkisi
yarattığı bildirildi.
Türk Kanser Derneği
yönetim kurulu
lJy"rl ve Çukur.gva
Universitesi (ÇU) Tıp
Fakültesi Patoloji
Anabilim Dalı Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr.
llhan Tuncer, iftarda
sigara içmenin, nor-
ma! günlerdeki içici-
likten vücuda daha
tazla zarar verdiğini
belirtti. Tuncer, iftarı
bile sigara ile açan

aşırı tiryakilerin
olduğunu, önem!i
bölümünün de iftarı
açtıktan hemen sonra
gün boyu nikotinsiz
kalmanın acısını
çıkarırcasına üst üste
sigara içtiğini ifade
ederek şunları söyle-
di:
"Gün boyu nikotin
almayan vücuda
yapılan nikotin yük-
lemesi 'balyoz' etkisi
yaratıyor. Çünkü, gün
boyu aç kalan vücut-
ta kan şekeri önemli
ölçüde düşüyor,
bunun üzerine bir de
hızla verilen nikotin
ve diğer zararlı mad-
deIer ektenince sert
bir cisimle vurulmuş

a
gibi baş dönmesine
neden oluyor."
Tuncer, iftarda sigara
içimiyle gün içinde
değerleri düşmüş
olan nikotin ve diğer
maddelerin yoğun-
!uklarının hızla art-
masının tüm damar
sisteminin dengesini
de bozduğuna dikkati
çekerek "Bu durum,
ka!p rahatsızlığı olan-
larda kalp krizine
kadar varan olumsuz
sonuçlara zemin
hazırlayabiliyor.
Bunun yanı sıra
beyin damarlarını da
tıkayan nikotin,
nöroloji k rahatsızl ık-
ları da tetikliyor"
dedi.

Siz de geleceğlmize bugünden el koyun
Çünkü toprak yoksa geleceğlmiz yok...

EL ı(oYuN
Avea, Telsim ve Turkcell hattınızdan 3464'e mesaj atın.
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ı Güneş ve güneş ban
yolarının cildi kurut-
tuğunu betirten uz
manlar, yazın biti
miyle birlikte güneş
Iekelerine dikkat
ediImesi gerektiğini
hatır!atıyor.
Haftada 1 kez uygu-
lanacak yumuşak

l soyucu kremler
ı yardımı ile cildin en
, üst tabakasında
] birikmiş olan ölü
, hücrelerden kurtul-
mak gerektiğini vur-
gulayan uzmanlar,
bu sayede cildin
hem nefes alacağını
hem de yumuşacık
ipeksi bir gorünüme
kavuşacağının
altını çiziyor
Bronz görünümün
devamı için, cildin
mutlaka bir nem-
lendiri.ci ile nem:
!endiritmesi gerek-
tiğini belirten
uz.manlar, banyo
sabunları yerine duş'
jellerinin tercih
ediImesi gerektiğini
kaydederek. son-

1 raSında da yumuşak
1 harnlelerlc kurulari-
i mak ve havlı.ıyu sert
bir şekilcle cilde surt,-
mekten sakınmak
gerektiği n i bel irtiyor.
Ayı,ıca; 2,3 günde bir
nem !e n d iric iye
katılacak bronz

dlniz sonbahara
hazır

sı

Sigara içilen bar,
lokanta ve taşıt
araçları gibi yerlerin
havasının, sigara
içilmeyen yerlerden
9 kat daha kirli
olduğu anlaşıldı.
24 ülkede yapılan
bir araştırma, sigara
içilen ortamlarda
havada çok fazla
parçacık olduğunu
gösterdi. Ozellikle
akciğer alveollerine
girebilen 2,5 mikron-
dan daha küçük
parçacıkların
araştırı!dığı çalışma,
sigara içilmeyen
ortam|arda bir
metrekııp lıavada

araıı orta]n

9 kat daha klrll

leka tlren
1

laştırıcı krem
ya rd ım ıy la
bronzlugÜ ka!ıcı
hale getirmek
mümkün.
Makyajda başvurula-
cak birkaç ufak hile
sayesinde de bron-
zluğun kalıcılıgını
sağlamanın mümkün
olduğunu belirten
uzmanlar. bununla
ilgili olarak da şu bi!-
gileri verdi:
"pastel tonlarda
yapacağınız hafif
makyaj, allıgınızld
yanak, alın ve çene
altına uygulanacak
bronz efektler bron-
zluğunuzun kalıcı
o!masını saglar".
Kurumuş saçların da
yaz sonunda sık
rastlanan bir sorun
olduğunu ifade eden
uzmanlar, güneşin
saçları" yorduğunu
ve ışıltısını kaybet-
tirdiğini bel i rti rken,
havuzun da saçları
tam anlamı ile kuru
ve_ kırılgan ha|e
getirdigini söyledi.
Bu donemlerde saç
kremlerı vasıtasıyla
saçJ clcstek olıııak
g.erektigini belirten
uzman|ar bu sayede
saçın eski doğal ve
ışıltılı ha!ini yeniden
kazanabileceğini de
ekledi.

Yapılan araştırmalar-
da, anne sütü, fındık,
soya fasulyesi ve
balık yağı gibi
gıdalarda bulunan
omega yağlarının, .

çocukların matem-
atik zekasını
geliştirdiği bildiı,ildi.
Gerçekleştirilen
çalışmalarda, omega
yağlarının, çocuk
gelişimindeki önemi-
ni ortaya koyduğunu
be!irten uzmanlar,
anne sütünde de
bulunan omega yağ
larının beyin gelişi.
mine önemli katkısı
olduğunu belirtti.
Ceviz, fındık, soya
fasülyesi, kanola
bitkisi ve yeşil
sebzelerin yanı sıra
balık yağı ve soğuk
su balıklarında bulu-
niın omega 3 ve
ayçiçek, pamuk,
mısır ve tahıl ürün-
lerinde bulunan
omega 6 dengesiyIe
beslenen annelerin
bebeklerinde beyin.
sinir sistemi ve
ğörme yiteııı, kIerini n
gelışımıııııı' lr'u.
dengeyle .beslen-.
meyen.anneleı:e
oran!a daha sağ{ıklı
olduğunu vurgu- .

|ayan uzmanlar,
"Anneler doğum

lar
oncesı ve sonrasln-
da omega 3 ve ome
ga 6'nın dengeli
beslenme rejimini
uygulamalıdır.
Omega yağ!arı,
ç'ocuğun matematik
zekasını geliştirip,
okuma. telaffuz ve
yazma becerisini
artırabiliyor.
Ornega yağlarının
yeterince alınma-
maslnln ıse
çocuklarda dyslexia
o!arak tanımlanan
okuma zorluğu,
matematik, telaffuz
ve yazma yetenek-
lerinin az o|masına
neden olabiliyor"
şeklinde konuştu.
A!ınan omega 3 ve
omega 6 dengesinin
kandaki trigliserid ve
kolsterol düzeyinin
düşmesini sağla-
yarak, kardiy-
ovasküIer hastalık
riskini en aza
indirdiğini de
belirten uzmanlar,
omega 3 ve omega
6'yı dengelı aIan bir
irısaııııı sağlıklı bir
cılt. paı ! ıl. sıçlar
gtlç|[l s.ıVuı]ıtı.r 5,ı5-
temi olacağını.belir-
tirken, yagların'den-
geli alımının zihinsel
aktiviteyi artırdığı nı
da ekliyor.

ı

ortalama
36 mikrogram
parçacık varken
sigara içilen
ortamlarda ortalama
317 mikrogram
parçacık bulun-
duğunu gösterdi.
Araştırmaya göre,
kirli!ik oranı ülkeden
ülkeye fazlasıy!a
değişse de, sigara
içilen ve içilmeyen
yerler arasındaki
fark, bütün ü!kel-
erde devasa boyut-
larda kalıyor ve bu
ortamlarda ne kadar
iazla ka!ınırsa
sağlığın bozulma
rıski o kadar artıyor.
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23 94

8ursa 256
Mudanya 544
Yenikapı |212| 516
Yalova |226| 811
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513

77 84
30 60
12 12
13 23

VAPUR _ FERİBOT

ltfaiye
Po]is İmdat

Jan,darma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

10 55

18 79
12 06

513
513
513

KAYMAKAMLlK Yalova
Topç ular
Eskihisar

(226) 81 4 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

oToBuS

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd,

ULAşıM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs TerminaIi

Tl.JP DAG|TıclLARı
M€TRO 513
Aydın Tı.ırizm ..513
Şüzer Turizm 512
Kanberoğlu_Esadaş 514
Anıtur 514
Kamil Koç 513

12 12
20 77
1o 72
45 49
47.71
35 71

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Sta§um
Orm.Böl.Şef.
Miııi Eğt. Md.

Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.

Nüfus Md.

özeı io. Mo.

Tapu Sic|. Müd.
Müftülük
Gümrük Md.

Tekel Md.

Ver. Daireİi Md.,

llçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

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

B.EL
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı , 513 1P 68
Tomokay Tomografi 513.65 29

TAKSıLER

.Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz ,

Yeni Likitgaz

Bütünler Likİtgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 12 95
513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

513 14 25

AKCAN PETROL
yenı-ivuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Santral 513 4521 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122

Su lşlet. 513 45 21 -115

ltfaiye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnfz 185
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YEREL SUREİ-İ YAYİN
YlL ': 34 SAYİ : 2552

FiyATı : 0.25 yTL. (KDv Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı lşleri Müdürü : Serap GULER
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRF,EZ oFSET
Matbaaclı k-Yayınc.ılı k-Reklam cılı k Tesisi
İstikIal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLiK

(Dini bayram Günleri ve Pazaı günleri yayınlanmaz}
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OnELAyKENT ıLKOGRETıM oKulu
"İvi bir gelecek Rtkent ile boşlcır"

-"ııIı ,İ

ş,ru

arı basladıOzel tlI retim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi 2006-2oo7 eĞlrlıı ve öĞnerlı,ı
ücRerı-enlrtı|zYıLı

r,u bİıN0KULuİı,lUzU Hoşgörü

iĞiYETlşTlRD

LERöĞnıruc der veh dini tanHer ve er kenortamda maz,
ilot

Gemlik - Orhangazi.yotu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel : 513 50 84 GEMUK
www: ?}kentilkog retim. k l 2.tr

Deneyimli kadromuz ve
çağdaş eğitim anlayışıyla

sizlere en yakın özel okuluz

sıNlFLAR
ANA SİNİFİ
1.sıNıF
2. sıNlF
3. sıNlF
4. sıNlF
5. sıNıF
6. sıNıF
7. sıNlF
8. sıNıF

F|YAT
3.300 YTL
4.000 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL

GEMLİK,İN İLK GUNLUK GAZETESİ

TARAFSıZ siYasi GAZETE
i nfo@ge m l i kko rtezgazetes i . com 25 Ykr

GEMLiK
ıı
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Körfez OF$ET'te
BiB Gü1{DE

DAVET|YEN|Z ı,lAzlR

Yüılerıe çeşit lıem ııffı, heıı ltaliteli

Tel : 513 96 83
lstikİal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEML|K

Dün yaklaşık bir saat yağan yağmur Gemlik'te hayatı bir anda durdurdu

Y
ıer a mur nıdaa lle

Meteoroloji
yağmur geliyor
dedi ve geldi.
Dün, Gemlik'te
bir saat süreyle
yağan yağmur,
her zamanki gibi
ilçede hayatı felçe
uğrattı. Birçok
cadde ve sokak
su altında kaldı.
Onlarca işyeri su
baskınına uğradı.
Logar giderlerinin
toprak ve pislikle
dolu olması, su
yun denize ulaş-
masını engelleyin
ce vatandaş yine
çile çekti. Syt 3'de

m Güne Bakış

Dün, Gemlik'e saganak halinde düşen yağmur
bir saat bile sürmedi.

Ama, her yağmurdan sonra yaşanan baskın çile-
si yine yaşandı.

Bu bir kader midir?
Tabiiki değildir.
KanaIizasyon işleri Gemlik Belediyesindeyken

de durum aynıydı. BUSKl'ye geçtikten sonra da
aynı.

Teknolojinin altın çağında Gemlik basit bir yağ-
ir alı f-mur Devamı

Kadri GÜLER
kadri_gu!er@hotmail.com

Yağmur çilesi

5'de

'i(Geınllk Sürücü fi(ursıı Kurııluşud ırr''
-DoGALGAZ DoIIUşIJFı
-PR'oJE İ(oMBI
-I{oLox rnsisAT
-pETEıı çnşirınnie noĞ e^Lc,. Az lçıeıLzr;ıunınni
-pıERI(Ezi sisrpıu
-ıı'AT rraıoninnni
-rınsriı( BoRu resisnrı
-slrıIlı rnsisır*Ennniııa oöxüştııu

rqhim Uslu
Tel ı (o.rra) sıı tı 2t Fax : 5ı3 tt 7t

Orlıangaıi Cad. No : 48/C
Marınarabtrlik Depotarı Karşısı GEMLIK

İüIASTAŞ RİPYAT9RLERİ
YETKİLİ BAYİSİ
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Gezgin ....

Evliya Çelebi'yi biIirsiniz.
Diyar diyar dolaşmış.
Gördüklerini ve gözlemlerin|

Seyahatnamb eserinde tarih ve yer belirterek
paylaşmış.

Merak, öğrenmenin i!k adımıdır. Merak
etmeyen öğrenemez.

Değişik insanlar tanımak, farklı kültürlerle
tanışmak ufuk genişliği verir, bilgiyi ve
görgüyü artırır.

Onun içinde gezmek, araştırmak, incele-
mek gerekir.

Çünkü gezmek de en az okumak kadar
gerekli bir ihtiyaçtır.

Gezmek ve öğrenmek, daha ileriye gide-
bilmek, uzak hedeflere ulaşmak için
kestirme yoldur...

Gezmek görmektir, anlamaktır, bilin-
meyene yolculuktur, yeniden doğmak, nefes
almaktır. Gezme coşkudur, bir yaşam
biçimidir, bir çağrıdır, özgürlüğe davettir.
Dünyayı içlmize sığdırmak, yeniliklere
yelken açmaktır. Yaşama katJanmak, fark!ı
olmaktır. Bazen rüzg6r davet eder sizi yoIcu-
luğa. Rüzgar çekicidir, zaman artık gitmek
zamanıdır. Bazılanmız dağlara, bazılarımız
denizlere, bazılarımız ise kentlere doğru yola
çıkar.

Güngör Paker Gemlik'li..
Babasından aldığı'1usturayı" günümüze

dek taşıdı, taşıyor da.. .

Ancak Güngör Abl, artık usturanın yanı
sıra bir de haritayla, pusula aldı eline..

Dünyayı da geziyor..
Türkiye'yi de.. I

Önce kendisi hanımefendisiyle birlikte
"ön keşif" yapıyor.

Sonra da gördüklerini "Gemlik"lilerle"
paylaşıyor.

Hem gezdiriyor, hem eğlendiriyor..
Karadeniz, Ege, Akdeniz, Kapadokya..
Karış karış Türkiye.
Savgili Paker...
Gez toz da..
Kimsenin bir şey dediği yok..
Hani ;

"Yediğin içtiğin senin olsun..
Gördüklerini anlat" diye..
Çünkü iyi bir gezgin, asıl işi ne olursa

olsun, dolaştığı yerlerdeki özellikleri, güzel-
likleri, aykırıIıkları.görmekle yetinmez,.. .

Anlatır, tanıtır. Ozellikle'yazılı olarak.
Yazar ve tantır ki, gidemeyenler,göremeyen-
ler de bilgi sahibi olsunlar..

oMER ERsoz \

, Dün Olay Gazetesi'nde okudum. Ömer
Ersöz yaşama gözlerini yummuş.. Hem de
59 yaşında.. Allah nur içinde yatırsın..

Omer Ağabey hem gazeteci, hem poli-
tikacı, hem sanat hayranıydı, hem de yaşam
adamıydı.

Olay Gazetesi'ndeydim.
Ömer Ağabey'de DYP Bursa ll Örgütü'nde

yöneticiydi. Sanryorum Turan Tayan'ın
Başkan olduğu zamanlar.

Bir gün Ömer Ağabey seçim çalış,maları
yapar biz de onu izlerken bana takılmıştı;

"Oğlum tulum çıkarıyoruz. Bütün T.ürkiye
DYP'll oldu haydi sen de katıl bize.."

Ömer Ağabey'ln partisine katılmadım
ama..

Düşüncelerimiz aslında hep aynı doğrul-
tudaydı..

Çünkü ikimiz de'ulusumuzu ve yurt-
taşlarımızı çok seviyorduk. ., Bir de ışığımız hep Atatürk llke ve
devrimleriydi.

lşıklar içinde yat Ömer Ağabey..

Gürhan ÇET|NKAYA

ıHırsvl ar en el tanımı 0r
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Önceki gece
meydana gelen
hırsızlık olayında
yan yana iki
işyeri soyuldu.
EdiniIen bilgiye
göre, Ahmet
Dural Meydanı'nda
bulunan
Gumhuriyet İş
Hanı'nın iç
kısmında dayalİ
olan merdivenIe
çatıya çıktığı
beliı.lenen hırsız
yada hırsızlar,
lpragaz Bayii'ne
tavandan yanında
bulunan Müzik
evine ise arka Gamı
açarak girdikleri
belirIendi.
Dilek S.lye ait
Müzik evine
arka camdan
giren hırsızların
az miktardaki
parayı aldıkları,
yanındaki Ersin
Y.'ye ait işyerinin
ise tavanından
aşağıya inerek
işyerini aydıniatan
ışıkları kısa devre
yaptırarak kararttık-
ları öğrenildi.
karanIık ortamda

içeı,isinin görülmesi-
ni engelleyen
hırsızlar camlı
bö!mede. bulunan
video kamera,
MP3 müzik çalar,
dijital fotoğraf
makinesi ile
bozuk paraları
a!arak geldikleri
yoldan kayıplara
karıştılar.
Sabah işyerlgrine

gelenlerin
ğurumu poIise
haber vermesinin
ardından olay
yerine gelen
ekipler parmak
izi aIarak nelerin
ça!ındığını

tespit edi!di.
Hırİızların hiçbir
enge! tanımadığı
olaylarda esnafların
hala işyerlerini
basit denecek /

şekilde korumaları
sürüyor.

7 ıldır ka ak ezmı
l

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Edinilen bilgiye
göre, yaklaşık 7 yıl
önce Azerbaycan'dan
Türkiye'ye glriş . '

yapan bir kişi

kaçak seyahat ettiği
gerekçesiyle
yakalandı.
1999 yı!ında
Azerbaycan'dan
aldığı 3 aylık

vize ile ülkemize
giriş yapan A.J.
isimli bir kişi
hakkında o zaman-
dan beri 'kaçak

olarak yaşadığı

an laşıldığından
"l!legat giriş ve
pasaportsuz seyahat
etmek" suçundan
hakkında tahkikata
başlandığı öğrenildi.

BuRsR HRHıtllliYcT UC

HCNT oRZGTCICRıNC
a

ltRN u9 RCHtRtUl RtlNlR
Her türlü aIım-satımı
eleman ilanlarınız ve

reklamlarınız içln bizi arayın

EEK1AıUı
lstiktal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEML|K

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0.224| 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Arap vahşetl ...

Lübnan'a millet istemediği halde asker
gönderildiği bu günlerde, gehç neslin
bilmediği bazı tarihi olaylan da göz önüne
getirmekte yarar görüyorum...

Bu olayları herhangi biri olarak değil,
Genel Kurmay Askeri tarih başkan!ığı tarafın-
dan 5 Kasım 1979 tarihinde yayınlanmış,
Birinci dünya savaşında "Filistin Cephesi"
başlıklı kitaptan aktaracağım...

Baş!ık şu; "Arap aşiretleri can çekişen as
kerlerimizi hançerledi, öldürdü."

Kitapta haritalar, bölgenin siyasi, coğrafi
durumuna dek her şey en ince aynntılanyla
ortaya konulmuş...

GüçIü İngiliz ordusu karşısında, bu cep
hede olan sefalet içinde ki Türk askerinin du
rumu dönemin tüm şartlarıyla analiz edilerek
açıklanıyor.- 

"Filislin'den kuzeye iter|eyen lngiliz ordu
su karşısında çekilmekte olan Osmanlı ordu
sunun, bu harekat sırasında Hicaz demiryolu
boyunca ilerleyerek, yanlannda lngilizlerle
işbirliğinde bulunan Emir Faysal komutasın-
da ki Arap aşiretleri tarafından arkadan vurul-
ması |slam tarihinin en acı olaylanndandır....

Ünlü lngiliz casusu Lawrence'nin Araplara
verdiği altınlarla demiryo!
miş ve tahrip edilmiştir...
düşürüldükten sonra Filistin'i tamamen ele
geçiren tngiliz Komutan Gen. Allenby, Şam'a

gerilerini kesip askerlerimizi hançerlemlş,
kılıçla başlarını kesmişlerdir. Bu kafi değilmlş
gibi çekilme istasyonlannda bekleyen hasta
ve yara|ıları vagonlarda, içIerinde can çeki
şenler de bulunan binlerce Türk insanını acı-
masızca öldürdükleri acı bir gerçektir..

Türk ordusu bu ihanet karşısında 25.000
kayıp vermiş, bunlann çoğu Cephe savaşında
değil Arapların ihaneti karşısında olmuştur..

Müslüman insanlann Hac farizesini kolay-
ca yapması için binlerce altın lira ödeyerek
yaptırılan Hicaz Demiryolu üzerinde Arapların
vahşetine bakın..

Yıllarca Osmanlı imparatorluğunun idaresi
altında yaşayan ve din bağları da bulunan
Arap insanının, Para için satılarak Türk
askerine reva gördükleri bu insanlık dışı dav
ranıştan Türk halkının çıkaracağı dersler ol
ma!ıdır..

Kitap böyle diyor; Şimdi de ben görüşü
mü söyleyeyim..

Arap'lar Türkleri daima kıskanmışlardır.
Bu da onlar da aşağılık duygusu yaratmıştır,
Tarih boyunca Türkleı Araplardan yakınlık,
yardım görmemiştir.

lstiklal Savaşım ız da Hind Müslümanlan
(Pakistan) oradan yardım etmeye çalışırken,
Araplar hiç ora!ı olmamıştır.

Hepimiz Müslümanz tamam, tamam ama
bu tarihi hakikatleri, yapılan vahşeti de genç
nesil bi|melidir.

doğru i
aşiretle

satı aln ınmileerkenlerl ış Arappara
rı kı kteme Iao Tiin biffilerirk n nçe

u bağlantılan keşi!
Hayfa ve Nablus
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Dün yaklaşık bir saat yağan yağmur Gem|ik'te hayatı bir anda durdurdu
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Meteoroloji yağmur geliyor dedi ve geldi. Dün, Gemlik'te bir saat
süreyle yağan yağmur, her zamanki gibi ilçede hayatı felçe uğrattı.
Birçok cadde ve sokak su altında ka!dı. Onlarca işyeri su baskınına
uğradı. Logar giderlerinin toprak ve pislikle dolu olması, suyun denize
ulaşmasını engelleyince vatandaş yine çile çekti.
Elif ESMEN

Meteoroloji'nin
yaptığı tüm uyarılara
karşın temizlen-
meyen logarlar
nedeniyle
ilçenin belirli
sokaklarında her
sağanak yağmur
ardından aynı
görüntü ve
çile çekiliyor.
kot farkının
düşük ve yağmur
giderlerinin
gerekli şekilde
temizlenmediği
sokaklarda
kısa da olsa
yağan yağmur
ulaşımı enğelliyor.
Gazhane
Gaddesi'nde
yaşanan yağmur
baskınlarında
işyerleri zarar
gören esnaf
bölgede sürekli
aynı sıkıntı
yaşanmasına
karşın gerekli
önlemlerin
alınmamasına ise
tepki gösteriyor.
lşyerlerinin önlerini
kum çuvallarıyla
kapayarak içeriye
su girmesini
önlemeye çalışan
esnaf yol kenarında
bulunan çöp
konteynerlerini
de ortaya
çekerek araçların
geçmesini
engelledi.
BUSKl'nin
Gemlik'te alt yapıyı
devralmasının
ardından gerekli
çalışmayı
başlatacağı
açıklamasına
karşın henüz
hiçbir girişimde
buIunmamasını
eleştiren işyeri
sahipleri, cadde
üzerinde bulunan
su giderlerinin
sürekli açık
tutulması gerektiğini
savundular.
llçenin su altında
kalan bir başka
yeri de Kayıkhane
mevkii oldu.
Giderlerinin gerek- tiği gibi temizlene-

memesi yüzünden
yağan yağmur
kordonda araçların

gittiğl yeri su
altında bıraktı.
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Seyfettin ŞrXrnSÖZ
llköğretim Haftası
nedeniyle DYP İlçe
Kadın Kolu üyeleri
l!çe Milli Eğitim
Müdürü Mehmet
Ercümen'i ziyaret
ederek çiçek verdiler.
Eğitimin her zaman
yanında oldukların
bilinmesini isteyen
Kadın Kolları Başka
nı Safiye Çevik, her
yıl okulların açı!ma
sıyla birlikte öğren-
cilere yaptıkIarı yar
dımları bu yılda

devam ettireceklerini
söyled i.
Geçtiğimiz hafta
20 öğrenciye okul
kıyafeti a!dıklarını
söyleyen Safiye Çe

toplum örgütlerinden
aldıkları destek ve
gördükleri ilgiye
teşekkür ederken
y3rdımların ve

. desteğin artarak
devam etmesini
istedi.
Ercümen, Gemtik'in
serbest bölge
ve sanayisi ile
geliştiğini buna
paralel olarak göç
aidığını belirterek
'Ancak Gemlik bu
şartları aşacak
kapasiteye sahiptir"

dedi.

l',r

trvik, kırtasiye yardım
için de çalışmaların
tamamlandığını önü
müzdeki hafta içinde
dağıtım yapacaklarını
söyled i.
Siyasetin eğitimin
yanında oImasından
mutluIuk duyduğunu
ifade eden Mehmet
Ercümen, siyasetçi
lerden ve sivil

AI ı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti l!çe
Teşkilatı |lköğretim
Haftası nedeniyle
llçe Mi!Ii Eğitim
Müdürü Mehmet
Ercümen'i ziyaret
ederek çiçek
verip kutlamada
bulundular.
AK Parti İ!çe
Başkanı Enver
Şahin ile Kadın
Kolları ve Gençlik
Kolları üyelerinin
de bulunduğu

E

ziyarette okulların
ihtiyaçIarı ve
sorunları konuşuldu.
öncelikli olarak
okulların ek
derslik sıkıntılarının
aşılması için
yapılan çalışmalar
hakkında bilgiler
veren AKP
İlçe Başkanı
Enver Şahin.
Çevre yc-ılıı clışında
başlanılan okulun
önümüzdeki
ders yılında
hizmete girmesiyle

ltlılı'0 iltlaına[l|leıl

U

bölgede büyük
rahat!ık
yaşanacağını
söyledi.
Ercümen'de
Gemlik'te daha
önce belirlenen
okulların ek
derslik ihtiyaçları
ile okul için
ayrılan yerlerin
öncelikli olarak
kam u la ştırılarak
okul yapımına
başlan ılmasın ın
gerekli olduğuna
değindi.

ı
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VıI Ukran, Ars a, Arazi
YAPıLıR

ACIL SAT|L|K ve lN Bızı ARAYıN|Z

KL AıRE }

R

TAPU
Daire, Zeytinli

n Mahal!esi'nde deniziKa 65 m, SATILIK DA|RE

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT!LlK LÜX DA nizi gören, 3+1, 140 m

Ba!ık rı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

Daireli lıılüstakil Ev3 inde Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

Balıkpazan Eskisahil Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma 3+1. 110 m2 asansörlü.kombilisatılık daire

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her Türlü Sigoıta lşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi YapıIır,

§EKER §ı§üRİj
il{acide Öirtp

Tel : 5132474 Fax: 514 10 21

Yalova'da Termal Barajı'nın
altında 4O8 m2 arsa - Çınarcık,

Ya|ova 48.54 m2 arsa
Termal Barajı'nda 4O7.77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
TermaI yolu Gülerce Villalarının

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzakIıkta

DERsHANE N KULLANİLMAK
üzeRe 2_3 KATLı xlRaı_ıx

elNa ARANıyoR

tlüseyin TAŞlilRAN
HER TURLU

LASTİK rnıvıİnİ yApILIR.
i-, 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
!-/, 2. El Jant AIım Satımı

24 SAAT HaZMETE AGıKTıR

GERÇEKoTo t6sTıK
Lf,zoGL0

ü§lü: 0,i3§ llt 43 ?8
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

Demirci Apt. Gemlik / BURSA

lçişleri Bakanı Abdül
kadir Aksu, 2006-
2007 eğitim-öğretim
yı!ının başlaması
doIayısıyla, şehit
çocuklarının her türlü
ihtiyacının karşılan-
ması ve yakından
ilgilenilmesi için
81 ilin valisine yazılı
talimat gönderdi.
lçişIeri
Bakanlığından
yapılan yazılı açıkla-
maya göre Aksu,
valilere gönderdiği
talimatta, Türk mil-
letinin tarihi boyunca
bağımsızlık ve
özgür!ük tutkusuyla

vatınını canından
üstün tuttuğunu, milIi
ve manevi değerler-
ine bağlılığıyla dünya
millet!eri içinde
saygın bir yer
edindiğini ve vatanı-
na, birlik ve bütün-
lüğüne yönelen her
türlü tehditlere
kararlılık ve cesaretle
karşı durduğunu
belirtti.
Aksu, şunları kaydet-
ti:"MiIleti, vatanı
uğruna canlarından
vazgeçen şehitleri
miz, bağımsızlığı
mızın, vatan sevgi
mizin, milli birlik ve

bütünlüğümüzün
simgeleri olarak
sonsuza kadar mil-
letimizin gön!ünde
emsalsiz yerlerini
almışlardır.
Aziz şehitlerimizin
dul ve yetimleri i!e
yakınları, bizlere ve
gelecek nesillere
bırakılan en kutsal
emanetlerdir. onların
her türlü ihtiyaçları
ile ilgiIenmek, şehit-
lerimize olan şükran
ve minnet borcum-
uzun gereğidir.
Yeni eğitim-öğretim
yı!ının başlangıcında
vali ve kaymakam-
larımızın yakın ilgi ve
koordinesiyle devle-
timizin ve mil-
letimizin şefkat ve
desteklerinin yan-
larında o|duğu
duygusunun
pekiştirilmesi
amacıy la, il ve
ilçelerimizde
bulunan şehit çocuk-
larının her türlü
ihtiyaçlarının tespit
edilerek süratle
karşılanmasını ve
sonucundan bilgi
verilmesini önemle
rica ederiin."

ehıt
ıv

t m
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ardımıocuklarına e
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Seyfettin ŞeXenSÖZ
Oğretmenlerin
kariyer
basamaklarında
yükselmeleriyle
ilgili uzman öğret-
menlik başvuruları
llçe MiIli Eğitim
Müdür!üğü'nde
kurulan komisyon
tarafından
değerlendirilmeye
başladı.
l!çe Milli Eğitim
Şube Müdürü Ali
osman cura'nın
başkanlığında
oluşturulan
komisyonda
tespit edilen okul
müdürleri yer alıyor.
Komisyon başkanı
Şube Müdürü
Ali Osman Cura,
yaptığı açıklamada
öğretmenlerin
".fd"y öğretmen,
Oğretmen, Uzman
öğretmen ve Baş
öğretmen" olmak

üzere dört sınıfa
ayrılacaktarını
söyledi.
Oğretmenlerin
i!k hizmete
başlamaları ndan

it|baren hizmet
yılları, katıldıkları
kurslar ve seminerler,
gördükleri eğitimler,
aldıkları başarı
belgeIeri, teşekkür

belgeleri,
okullarında
yaptıkları çeşitli
hizmetler
belgelenerek
değer!endiriliyor.

retmenler uzınan olacak
ı
ı

Kadri GULER
kadri_g u ler@ hotmail.com

Yağmur Çilesi
Neden böyle oluyor.
Neden bu soruna çare bulunamıyor.
1999 yılında Gazhane Caddesi'nde işye

rim vardı.
Bir akşam matbaamız su taşkını yağmur

ve su basması sonucu 50 cm. su altında
kaldı.

Temizledik bir gün sonra bir saat süren
bir yağış yeniden bizi perişan etti.

Baskı makinalarının dördünde motor
yandı.

Kağıtlar perişan oldu, zarar büyüktü.
Çareyi bugünkü işyerine gelmekte bul-

duk.
Bakıyorum aradan 7 yıl geçmiş, Gazhane

Caddesi'ndeki çi!e aynen devam ediyor.
Yağmur suları eskiden denize kavuşurdu,

şimdi önünde büyük set var.
Logarlar pislik ile dolu olduğu için sular

gitmiyor.
Sonuç ise biIhassa kotu düşük bölge

lerde bitmeyen senfoni yaşanıyor.
Yazık değil mi bu insanlara..
Seçimlerde bol keseden vaadler verenler

basit bir su baskını sorununu neden yıllardır
çözemezler?

Bunu çözemeyenlerden daha büyük
hizmetleri nasıl bekleriz?

Ne zaman bitecek bu Gemlik'in sorunları.
iGemllk Körfez' internette vııww,geffkkorfezgazetesl,com adresini tıklayın
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ıArıtma Teslslerl öz kama 0r

gusxi Genel
Müdürü İsmaiI Hakkı
Çetinavcı, Genel
Müdür yardımcısı
Turgut Men ve
Arıtma Tesisleri
Daire Başkanı
Cevdet Kaya ile
birlikte Doğu ve Batı
Atıksu Arıtma
Tesisleri'nde
incelemelerde
bulundu.
Çetinavcı, tesislerin
resmi olarak
çalıştığı ikinci
gününde Bursa'nın
kanalizasyon hatları
ile toplanan evsel
atıksularının geldiğl
havuzu ve arıtıldıktan
sonraki havuzdaki

temiz suyun numune
lerini gösterirken,
"Evsel atıksular,
Avrupa Birliğisfan-
d a rtl a rı n d a ki krite rl e r-
le arıtılıyor. Fiziksel,
biyolojik ve çamursu-
zlaştırma ünitelerin
den geçerek, arıtılan
su bu tesislerde
tarımsal alanda kul-
lanıIan 1. sınıf su
niteliği kazanıyor.
Tesislerde 250
civarındaki tatlı su
balığı da arıtılan suda
canlı yaşadığının
göstergesi" dedi.
Tesis!er. Bursa'nın
2017 yılı nüfusuna
hizmet edecek
kapasitede

Çetinavcı, 350 bin
metrekare alan
üzerine yapılan
60 milyon Euro'ya
mal olan tesisIerin
tamamlanmasıy!a
Nilüfer Deresi'ne
Bursa'daki evse!
suların arıtılarak
bırakıldığını vurgula-
yarak, yapılan
yatırımın önemine
dikkat çekti.
Tesislerin Bursa'nın
2017 yılını nüfusunun
evsel atıksularını
arıtma kapasitesine
sahip olduğunu,
nüfusun artması ile
birlikte bundan son-
daki dönemlerde ise
tesislerin kendi alan-

tırı

larında büyütülebile-
ceğini ifade eden
Çetinavcı, yine dün
Başbakan Erdoğan
tarafından açılışı
yapılan Yeşil Çevre
Atıksu Arıtma Tesi
si'nin yanı sıra DO
SAB ve NOSAB'ın
da arıtma
tesislerinin hizmete
girmesiyle Nilüfer
Deresi'nin özlenen
görünümüne
kavuşacağ ın ı beIirtti.
Hamitler Çöp
Süzüntü Suyu
Tesisleri de
devreye alındı
Çetinavcı, Doğu ve
Batı Atıksu Arıtma
Tesisleri'nin yanı sıra
2.7 milyon Euro'ya
mal oJan Nilüfer
Deresi'ne akan ve
Geçit Mevkii'nde
aşırı kirliliğe ve
kokuya neden
olan çöp
atıksularının da
arıtılacağı Hamitler
Çöp Süzüntü
Suyu Tesisleri'nin de
devreye alma
işlemine
başlandığını belirtti.

Arıtılan suda
balıklar yaşıyor
Avrupa'nın en
modern arıtma tesisi
olma öze!liğine sahip
Doğu ve Batı Atıksu
Arıtma Tesisleri'nin
arıtılan su havuzunda
yaşayan tatlı su
balıklarını yakından

inceleyen ve havuza
yeni balık bırakan
Çetinavcı, bu
tesislerin Bursa'nın
sadece bugününe
değil, geleceğine de
yapılmış en büyük
çevre yatırımı
olduğunu da
sözlerine ekledi.

Acılısı Başbakan Recep Tapıip Erdoğan'ın da katıldığı törenle yapılan Bursa'nın yerel
yönetimler tarihindeki en büyük çevre yatırımı Doğu ve Batı Atıksu Arıtma Tesisleri,

Avrupa'nın en modern arıtma tesisi olarak göz kamaştırıyor.

Rfrilfzf]ı§ 7 §ğıİ KfiLDı
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Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işleri
Fatura & İrsaliye & El İIanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergl & Katalog basımı

l(örfe- Ofset
MATBAACİLİK - YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK

İstiklal Cad,BoraSok,AkbankAralığı No:3/BGEtvlLİKTel :(0,224) 5139683 Fax:(0,224) 5133595
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GEMSİAD Yön_etim Kurulu Başkanı Yüksel Bayrak, "Yediğinden yedir" sloganı ile yola çıktıklarını söyledi
ı,

Y

GE[Ul§lAD'dan her ün 300 kl
ı

lft at
inanıyoruz. lhtiyacı
olan vatandaşlarımızı
ilk günden itibaren
iftar yemeğimize
bekliyoruz. lftar
yemeğimiz sıcak
olarak salonda
verilecek ve
evlere dağıtımı
olmayacaktır"
açıklamasını yaptı.
Ramazan ayında
yoksu! vatandaşlara
ve iftara yetişe-
meyenlere yönelik

eılle
ı

Seyfettin ŞEKERSOZ

Kısa adı GEMS|AD
olan GemIik Sanayici
ve İş Adamtarı
Derneği Ramazan
ayı boyunca her
gün 300 kişiye iftar
yemeğ.i verecek.
GEMSlAD Yönetim
Kurulu Başkanı
Yüksel Bayrak,
dün yaptığı açıklama-
da Orhangazi
caddesi'nde bulunan
Dam!a Düğün

Salonu'nu Ramazan
ayı müddetince
kiraladıklarını ve
ilk günden son
Ramazan gününe
kadar yaklaşık
10 bin kişiye iftar
yemeği vereceklerini
söyled.i.
GEMSlAD olarak
"Yediğinden yedir"
sloganıyIa yo!a
çıktıklarını ifade
eden Yüksel Bayrak,
Gemlik'te bir

ilki gerçekleştirecek
olmaktan mutluluk
duyacaklarını
söyledi.
Ramazan boyu
sürecek iftar yemeği
sponsorluğunu
dernek üyeleri ve
hayırsever esnafın
karşılayacağını
bildiren Bayrak
"lsteyen ve arzıl
eden hayırseverle
rimiz derneğimizin
512 18 43 nolu telefo-

nunu arayarak
katkıda
bulunabilirler" dedi.
İftar yemeği için
kendilerine katkıda
bulunan ve her
konuda destek
veren iş adamları ve
esnaflara GEMSİAD
adına teşekkür
eden Yüksel Bayrak,
"Bıı organizasyon
Gemlik'te yıllardır
eksik olan boşluğu
dolduracağına

iftar yemeği verme
düşüncesini
geçtiğimiz yıllarda
düşündüklerini ancak
çadır kurmak için
gerekli alan bula-
madıklarını de
söyleyen Yüksel
Bayrak, "Bu
amacımıza şimdi
ulaşacağız, GEMSrAD
olarak yoksullara
iftar yemeği projemiz
gelecek yılarda da
sürecek" dedi.

ş 1

Bur§a'da 0 |kera§ 0ıl:

programının
gerçekleştiği
güne denk geldiği
ifade edilen açıklama-
da, şöyle denildi:
"Bazı internet
sitelerinde,
operasyonun,
Başbakan'ın
programıyla
ilgili olduğu
yönünde haberler
yayınlanmıştır.
Operasyonunun
Başbakan ile
bağdaştırılması
yanlıştır. Operasyoh,
Başbakan Erdoğan
Bursa'ya gelmeden
birkaç saat önce
yapılmıştır ve
kentteki programıyla
hiçbir ilgisi
bulunmamaktadır.

özaltıııda

Bursa'da, bir otomo-
bilde silah ve mühim-
matların ele geçirildağl
operasyonun,
Başbakan Erdoğan'ın
Bursa programıyla
hiçbir ilgisinin bulun-
madığı açıklandı.
Bursa Emniyet
Müdürlüğü Kaçakçılık
ve Organize Suçlarla
Mücadele Şubesinden
yapılan açıklamada,
söz konusu
otomobilin, silah
kaçakçılığıyla
ilgili yürütülen
o perasyon kaps?tTı ı ]ı-
da durdurulduğu
belirtildi.
Operasyonu n,
tamamen bir tesadüf
sonucu Başbakan
Erdoğan'ın Bursa

Si!ah
kaçakçılığıyla ilgili
bir operasyon
kapsamında alınmış
bir otomobil.
Şu anda iki zanlı
gözaltında.
Operasyon devam
ettiği için bu
sayı artabilir.
zan!ılardan
birinde bir uzman
çavuş kimliği
çıkmıştır. Ama,
bu kişinin askeriyede
görev yapıp yap-
madığı şu anda
henüz netleşmedi.
otomobilde bir
adet lav silahı,
735gram TNT kalıbı
ve 100 adet uzun
namlulu silah
fişeği ele geçirildi."
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4 [}luduğ'duki kuynuğından,

1 Doğal lezzeti ve kuynağınduki suIlığıyla,

1 Hijyen şurtlurdu ve tum otomgtik makinularda,
-) El değmeden doldurukın
1 suğlıklı ve içimi en gilı"el sulurdan biridir
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Siz de geleceğimize bugünden el koyun

Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KOYuN
Avea, TeIsim ve TurkcelI hattınızdan 3464'e mesaj atın.
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çerçevesinde
durumları tek tek
değer!endirilerek
vergi i!işiği
olmadığına i!işkin
belge talep eden
kişilerin başvuruları
üzerine yapılacak
işlemler, 3 grupta
toplandı ve vergi
dairelerinin bilgisayar
sistemleri ne aktarı ldı.

lndlrimll satı

Sayfa 8
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offshore ödemelerl 3
Gelir ldaresi
Başkanlığı, lmar
Bankasında hesabı
bulunan ve kıyı
bankacılığından (off-
shore bankacılık) faiz
geliri elde edenlerin
vergi ilişiğiyle ilgili
yapacakları işlemleri
belirIedi.
Açıklamada, kıyı
bankacıIığından elde

edilen faiz gelirleri
için ilgili vergi
dairesinden "vergi
ilişiğinin olmadığİna"
dair belgenin, öde-
meyi yapacak görevli
bankaya ibrazı ge.rek-
tiği kaydedildi.
Bu hüküm uyarınca,
söz konusu belgenin
verilebiImesi için hak
sahipterince elde

edilen faiz gelirlerinin
beyan edilip, vergi-
lerinin ödenmiş
o!ması gerektiği
be!irti!en açıklamaya
göre, Gelir ldaresi
Başkanlığı, Ziraat
Bankası i|e işbirliği
içinde ödeme
yapılacak kişi|eri
tespit etti. Vergi
uygulamaları

Ak parti lstanbul
Milletveki!i Gülseren
Topuz, indirimli
satışlarla ilgi!i yasa
teklifi hazırladı.
TBMM Başkanlığına
sunulan teklif,
Tüketicinin korunması
Hakkında kanunda
değişik!ik içeriyor.
Teklifle, indirimli
satışları, "Perakende
satışlarda geçer!i
olmak üzere, mevsim
değişme!eri, ticari
faal iyetleri n tasfiyesi,
işyeri değişikliği
ya da benzer neden
lerle indirim miktarı
veya oranıyla yapılan
satış!ar" olarak
yeniden tanımlanıyor.
Tek!ifle, indirimli
satış dönemi, mevsim
deği şikIikleri dikkate
a!ınarak kış için

1 Şubat-31 Mart, yaz
için 1 Temmuz-31
Ağustos olarak belir-
lenirken, diğer indirinı-
lerde ise bu sürenin
1 ayı geçemeyeceğine
yer veriliyor.
lndirimli satışlarda,
satışa konu mal veya
hizmetin indirimli satış
fiyatı, etiket, fiyat ve
tarife listelerinde
indirimden önceki fi
yatı ve indirim onayıy-
la birlikte gösterilmesi
zorunlu olacak. Ayrıca,
indirimli satışlara
ilişkin ticari reklam ve
ilanlarda indirim döne-
minin başlangıç ve
bitiş tarihi de birlikte
gösterilecek. Teklif,
düzenlemeye aykırı
hareket edenlere 500
YTL para cezası ve
ril,ilg5ln, ongörüyor.

grupta toplandı

Enflas 0n erlledi
Merkez Bankası,
Eylül ayının
ikinci dönemine
ilişkin beklenti anketi
sonuç|arını açıkladı.
Yıl sonu enflasyonu
rakamları ve döviz
kurları geriledi. İşte
MB'nin tahminleri:
Merkez Bankası
tarafından düzenle-
nen beklenti anketine
göre, yıl sonu
enflasyon beklentisi
yüzde 9,77'den
yüzde 9,63'e geriIedi.
Merkez Bankası,
Eylül ayının ikinci
dönemine ilişkin
beklenti anketi
sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, yı! sonu
enflasyon bekIentisi,
tüketici fiyatları

endeksi (TÜFE)
bazında Eylül ayının
ilk anketine göre
0,14 puan azalarak
yüzde 9,77'den
yüzde 9,63'e indi.
lki ay sonrasına
ait tüketici fiyatları
endeksinae (TÜFe1,
Eylül ayının ilk
anketinde yüzde
0,95 olan beklenti,
Eylül ayının ikinci
anketinde yüzde
0,94'e geriledi.
Dönemler itibarıyla
be.klenti!er, yıl sonu
TUFE'de yüzde
9,77'den 9,63'e, 9ele-
cek 12 aylık döneme
ilişkin TUFE beklen-
tisi yüzde 7,62'den
yüzde 7,54'e ger!.
lerken, cari ay TÜFE

beklentisi yüzde
0,97'den yüzde
0,98'e çıktı. Ankette
24 ay s.onrasının
yillık TUFE beklentisi
de yüzde 5,91'den
yüzde.5,99'a, gelecek

ı ayın TUFE beklentisi
yü4de 1,11'den
yüzde 1,12'ye

'yükseldi.
Gelecek 3. ayın altı
aylık hazine bonosu
iha|esi yı!lık bileşik
faiz-oranı beklentisi
yüzde 19,32'den
yüzde 19,70'e çıktı.
Gelecek 12 ayın altı
aylık hazine bonosu
ihalesi yıllık bileşik

faiz oranı beklentisi
yüzde 16,49'dan
yüzde 16,65'e,
gelecek 3. ayın
5 yıl vadeli, 6 ayda
bir sabit kupon
ödemeli YTL cinsi
tahvil ihalesi bileşik
faiz oranı beklentisi
de yüzde 18,35'den
yüzde 18,69'a
yükseldi.
Gelecek 12. ayın
5 yıl vadeli, 6 ayda
bir sabit kupon
ödemeli YTL cinsi
tahvil ihalesi bileşik
faiz oranı beklentisi
ise yüzde 16,28'le
değişmedi.
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Gemlik Ticaret Meslek Lisesinden
aldığım tastiknamemi kaybettim.

Hükümsüzdür.

ERKAN GÖKÇAY

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka,

Ruhs?t, Fenni muayene
Sigo rta işlemleri yapılır.
Adres: Gürle İş ililşrkeıi
Kat: 1 No: 6§ ı GE§LİK
TeI : (0.224| 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

fiez

[[emur maa üne kaldızıırvesl bu
Kamu lşveren
Kurulu üyeleri
ve memur
konfederasyonları
arasındaki
Uzlaştırma Kurulu
kararlarının değer-
lendirilmesine
yönelik toplantı
sona erdi.
Toplantıya bugün
saat 17.00'de
devam edilmesi
karar!aştırıldı.
AKYILDı.Z: "ZAM
ORANİ YARİN
NETLEşEB|LiR "
Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı
Bircan AkyıIdız
toplantının
ardından yaptığı
değerlend irmede,
"Uzlaştırma Kurulu
lşveren Kurulu'nun
görüşlerini bıı
akşamki toplantıda
beklediğimizi ifade
ettik. kararları
zemininde bir
değerlend irme
yapma imkanı
vardır. Bu değer-
lendirmeyle ilgili
bu akşamki toplantı-
da daha net bir
rakam konuşabile-
ceğiz" dedi.
Kamu lşveren

Kuru lu'na,
Uzlaştırma Kuru!u
kararı zemininde
tekliflerinde bir
değişiklik yapıp
ya pmayacak!arı n ı
sorduklarını di!e
getiren Akyıldız,
Devlet Bakanı
ve Başbakan
yardımcısı Mehmet
Ali Şahin'in,
bir kez daha
değerlen d irmeye
imkan tanımak ve
bu konuda
görüşmeler yapmak
üzere, top!antıya
bu akşam saat
17.00'de devam
ediImesini teklif
ettiğini belirtti.

Mem ur-Sen Genel
Başkan ı Ahmet
Aksu da Bakan
Şahin'in kendi-
lerinden değer-
lendirme için yarına
kadar süre istediğini
söyled i. Uzlaştı rma
kurulu kararlarının
zemin aIınması
gerektiğini, yeni
teklifler bekledik!eri-
ni ifade ettiklerini
anlatan Aksu,
şunları kaydetti:
"Sayın Maliye
Müsteşarımız, şu an
itibariyle
kendilerinin
tek!if etmiş olduğu
rakamların 3.3
katrilyon lira yük

getirdiğini,
Uzlaştırma Kurulu
rakamlarıyla bunun
6.2 katrilyon
liraya geldiğini ve
kabuI edilemez
olduğunu söyledi.
Sayın Bakan,
Uzlaştırma
Kurulu'nun
önerilerinin
verilmesinin
mümkün
görülmediğin i
ifade etti. Şahsi
olarak bir inisiyatif
kullanmak istediğini,
bugün saat
17.00'de bir araya
gelebilirsek, son
tek!ifini sunabile-
ceğini söyledi."

ı Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mai l : yeldaby kz@yahoo.com

Gemlik'te Sanat, Kültür ve Spor
Gemlik, hem sosyolojik hem de stratejik

açıdan çok önemli bir yere sahip. Şirin
ilçemizde Türkiye'nin dört bir yerinden
gelmiş vatandaşlarımız yaşamakta. Acaba bu
kadar farklı ve bir o kadar da zengin kültür-
lerin barındığı Gemlik'in sosyal yaşama
katkısı nedir?

'Sinemalardan' baş|ayalım:
Gem|ik'te üç tane sinema bulunmakta. Kış

aylarında daha çok rağbet gören bu yerler,
Gemlik'e katkısı yadsınamaz. Fiyatlar da
Bursa'ya nazaran uygun. Ama bazen filmter
Bursa'dan bir iki hafta sonra geliyor, bu da
farklı bir boyut. '

'Tiyatro' alanına gelince. Gemlik'te bun-
dan 6-7 sene önce tiyatro gösterileri ya
Gemlik Lisesi'nde ya da Belediye Düğün
Salonu'nda oynanırdı. Şimdi Belediye Kültür
Merkezi yapıldı. O da bekleneni ne yazık ki
karşıtayamı yor. Ama hiç yoktan iyidir di
yoruz. Ancak merkeze uzak oluşu da başlı
başına sorun. Tiyatro son yıllarda Gemlikll
çocuklarımız açısından önemli bir aşama
kaydetti. Bu sanat dalı Belediye ve çeşitli
sponsorlar aracılığı ile bir hareketIilik
içerisinde.

Kültüre! alanda 'kitap' olgusuna bakarsak;
Kitap satış yerleri bakımından Gemlik'te o
kadar okul olmasına ve üniversite faaliyete
girmesine rağmen iIçemiz oldukça fakir.
(Buradan kitapçıların sesini duyar gibi oluyo-
rum, olsa da gelip bizden almazlar diye)
TabiT ki ben buna katılmıyorum. Çünkü cazip
kampanya ve fiyatlar belirli bir satış grafiğini
de beraberinde getirir. Birde çeşit çok önem-
lı.

'Müzik' dalını incelediğimizde Gemlik
Belediye Korosu yıllardır bu görevi başarıyla
yerine getiriyor. Küçüklerden ve büyüklerden
oluşan korolarımızın her konseri büyük
beğeni topluyor.

'Spor'Gemlik'te son yıllarda önem kazan-
maya baş!adı.. Yelken futbol, basketbo! gibi
dallarda yapılan faaliyetler çocuklarımız için
yararlı. Bunların dışında 'halk oyunlarını ve
Engelliler şenliklerini' ve zaman zaman
ilçemize gerçekleştirilen'sanatçı etkinlikleri-
ni' de sayabiliriz. Şimdi buraya kadar
Gemlik'te ki mevcut sistemi gösteriyor.

Ama bu kadar yeterli mi? Elbette değil.
Her şeyden önce Gem!ik'te gençIerimizin
yolunu açacak çok amaç!ı bir tesis yapabili-
riz. Yerel yönetimler ve öze! bir takım işlet-
melerin elbirliğiyle açılacak böyle bir yer çok
talep görür. Uygun fiyatlarla orada çocuk-
larımıza sunulacak olan zihinsel ve fizikse!
aktivitelerle belki de okullarda alamadığı
eğitimleri alarak istedikIeri sanatsal ve
kültürel alana kayabilecekler.

Boş zamanlarını da geçirebilecekleri bir
yer olması gereken tesis, bünyesinde; sine-
ma, tiyatro, bale, resim, müzik, spor alanı
yerleri, kafeterya, kitap satış yerleri vs..
bu lu ndurmalıdır.

Çünkü Gemlik'te gençlerimizin zaman-
larını geçirecek zengin içerikli bir yer yok.
Gençlerimiz Bursa'ya giderek bu açığı kapat-
maya ça!ışıyor.

Ama parası olmayan yine Gemlik'te ka!ı
yor. Unutmadan internet cafelerde çocuk-
larımız için oyundan ve sohbetten öteye
geçemiyor.

Üniversite örencilerinin de yoğunlaşacağı
önümüzdeki yıllarda umarım bu konuda çok
daha duyarlı olunur.

sATlLlKVILLA
a

C u mhu W et lil aha llesi' n de

sahibinden safılık

Lüks TripleksVilla

GSM : (0,535/ 886 47 74

öğrenciler için

I{IRALIK 0DALAR

Tel ı 513 38 00

dan

I{ız
I

Bayan

K rİez
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o
ABONE oLDUNUZ MU?

ABONE oLUN

oKUYUN oKUTUNı cüııı-üK slyAsl GAZETE ı

ELEM1AN ARA^J,yOR

GDS Mühendislik
D o ğal gaz sis teml erin de

ıtt AKıNE,fİ|f:İhhi aranıy or
Tel : 514 78 71

GSM : 0 532 551 28 31
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Barış GüIer'in
kaleminden 7 YAş

rteza

U

ır okul

Ağır okul çantalarının
gelişme çağındaki
çocukların fiziksel
gelişimini olumsuz
etkileyebileceği
bildirildi.
Erciyes Üniversitesi
Ortopedi ve
Travmatoloji Ana
Bilim Dalı Oğretim
Uyesi Prof. Dr. Ali
Baktır, omurgaları
henüz gelişme döne-
minde olan çocuk-
ların, ağır yük taşı-
malarının vücut
yapılarını olumsuz
etkilediğini belirtti.
lnsan vücudunun
temel aksını oluştu-
ran be] omurgasının
33 omur kemiğinden
oluştuğunu, gelişme

ntaları lml etkll
ı

r

taşıma gücü yeter-
sizdir. Omurganın
düz pozisyonda dur-
masını engelleyen
ağır sırt çantası,
büyüme kıkırdak-
larının zedelenme-
sine ve dolayısıyla
kamburluğa neden
olabilir. Ayrıca omur-
ganın gelişimindeki
yetersiz!ik çeşitli
vücut bozukluklarına
yol açabilir. Bu tür
rahatsızl ıkların ortaya
çıkmaması için ağır
sırt çantalarından
kaçınılma!ı ve
çocukların evde
bel adalesini
kuwetlendirici
egzersizler yapması
sağlanmalıdır."

e ıı

çağındaki çocuklarda
bu kemiklerin esnek
yapıda olduğunu
ifade eden Prof. Dr.
Baktır, çocukların
taşıdıkları sırt çanta-
larının ağır olmasının
bu esnek ve kıkırdak
yapıdaki kemiklerin
yapısını bozabile-
ceğine dikkati çekti.
Çocukların kemik-
lerinin henüz yeterli
sertliğe ulaşmadığı
için dış etkilerle bir-
likte daha ko|ay zırraı
görebileceğini vurgu-
layan Baktır şunları
söyledi: "Okul çağın-
daki çocukların
omurgalarının
elastikiyeti çok iazla
ve sırt adalelerinin

Azınlık okullan cuklan ahancı r
2006 - Özel Öğretim
kurumları kanunu
Tasarısı'na eklenen
önergeyle, azın!ık
okullarına,
gayrimüslim
azınlığa mensup
Türkiye Cumhuriyeti
uyruklu öğrencilerin
yanı sıra, bu azınlığa
mensup yabancı
uyruklu çocukların
da girmesine
olanak tanındı.
TBMM Genel
Kurulunda görüşülen
tasarının kabuI
edilen maddeleriyle,
yabancı okullar ile
azınlık okullarına
"tanımlar" bölümüyle
açıklık getiriIiyor.
"Yabancı okullar"

yabancılar tarafından
açılmış özel
okulları kapsıyor.
Tasarıda azınIık
okulları; "Rum,
Ermeni ve Musevi
azınlık!ar tarafından
kurulan, Lozan
Anlaşması ile
güvence altına alınan
ve kendi azınlığına
mensup Türkiye
Cumhuriyeti uyruklu
öğrencilerin devam
ettiği okul öncesi
eğitim, ilköğretim ye
orta öğretlm özel
okulları" şeklinde
tanımlanırken,
Sanayi ve Ticaret
Bakanı Ali
Coşkun'un verdiği
önergeyle, tanımda

değişiklik yapıldı.
Buna göre, azınlık
okulları, "gayrimüs-
|im azınlıklara men-
sup Türk vatan-
daşlarınca kurulan,
Lozan Anlaşması
ile güvence altına
alınan, kendi
azınIığına mensup
Türkiye Cumhuriyeti
uyruklu öğrencileri
ile bu azınlığa
etnik veya dini
köken itibariyle
mensup, yabancı
uyruklu çocukların
devam ettiği okul
öncesi eğitim,
ilköğretim ve
ortaöğretim öze|
okuIları" olarak
yeniden tanımlandı.

imcllere destek
Türkiye'de ilk kez
kadın girişimcilere
özel bir finansal
destek paketi hazır-
layan Garanti
Bankası, ekonomide
aktif rol üstlenmek
isteyen kadınlara
yönelik bir dizi
projeyi hayata
geçirmek üzere
Türkiye Kadın
Girişipciler Derneği
(KAGIDER) ile işbir-
liği yapıyor.
Garanti'nin Kadın
Girişimci Destek
Paketi'nden yarar-
lanan kadınların yanı
sıra KAGIDER'ın
belirleyeceği kadın
girişimcilerin de
ücretsiz, yararlan-
abileceği eğitimIerde,
bir iş fikrinin oluştu-
rulmasından başIa-
yarak "stratejik bir iş
planı"nın hazırlan-
ması konu edilecek.
Eğitimin tüm bölüm-
leri, gerçek hayattan
kadın girişimcilerin
başarı öyküleriyle
desteklenecek.
Eğitimin ardından
xAcloeR,in danış-
manlığında iş plan-
larını hazırlayacak
kadın girişimciler,
oluşturulacak iletişim

platformu aracılığıyla
birbirleriyle de görüş
alışverişinde bulun-
abilecek. Garanti
Bankası'nın da
ekonomi ve finans-
man yönetimi eğitimi
vereceği kadın gir-
işimciIer arasından
seçilecek 5 kişi, bir
yıl bgyunca
KAGlDER'in mentor-
luk hizmetinden de
yararlanabilecek.
Konuyla ilgiIi basın
toplantısında bir
konuşma yapan
Garanti Bankası
Genel Müdür
yardımcısı Nafiz
Karadere, "Anado
!u'yu karış karış
geziyoruz. Bu da
bize, küçük ve orta
ölçekli işletmeleri
yakından gözlem-
leme fırsatı veriyor.
Sahadaki deneyim-
lerimiz bize, Türki
ye'de KOBI'ler
arasında kadın giri
şimcilerin çok az
sayıda olmasının
yanı sıra, en önemli
ihtiyaçlarının bilgi ve
finansman desteği
olduğunu gösteriyor.
Türkiye'de ekonomik
büyümenin, tüm ke
simler tarafından

hissedilir hale gelebil
mesinin yolu, ülkede-
ki potansiyelin dat a
iazla sayıda girişimci
tarafından ortaya
çıkarılmasından,
daha iazla üretimden
geçiyor. Kadınlar, bu
anlamda bizce en
başta desteklentnesi
gereken girişimci
grubunu oluşturu
yor."_ dedi.
KAGIDER Yönetim
Kurulu Başkanı
Meltem kurtsan ise
"Bugün dünyanın
her yerinde yerel
koşullara uygun,
kadının hane dışında
da ekonomiye katılı
mını sağlamaya yöne
lik çalışmalar sürmek
tedir. Türkiye'de de
Kagider olarak kadın
girişimcilerin güçlen-
mesi için projelerim-
ize devam ediyoruz.
Bu kapsamda dünya-
da borcuna en sadık
girişimci grubunu
oIuşturan kadınlara
yönelik eğitim pro-
gramımız için Garanti
Bankası iIe işbirliği
yaptık. Bu işbirliğinin
kadın girişimciler
açısından önemli bir
itici güç olacağına
inanıyoruz." dedi.

Kadın
ı

rı
ı

Siz de geleceğimize bugünden el koyun
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KoYuN
Avea, Telsim ve Turkcell haffınzdan 346.4'e mesaj atn.

üTrTw,elk9yun,c,,n w,nnir.tema.org.tr

Oemlik t(örfez internette> tıt[üıtlı,gtttllikkorfuzgazetg§l com adresini tıklayın

K rİez
IeoıLoı( ııY^ıİo^EııI

ABoNE
oLUN

oKUYUN
oKUTUN

cadx üı.xe sAvuNMASl ve ınlı.ı.erlır aöı.üııııçz
sürürı.üĞü lçlr Eı{ Güç KoşutLAR ALTıNDA
GA}ILARı N ı oRTAYA KoYMAKTAİ{ çEKİilMEYEı{

KAHRAttlAİ{ GAZİLERİMİZ lçlıı

TSK ELELE VAKFİ
OYAKBANK Ankara T. Güneş Şb. 505 0 505 TL

Tel: 0.3t 2 43199 36 Faks: 431 07 36
web: ııınıvw.elele.org.tr
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Çanakkale Eczacılar
Odası Başkanı
Selim Balcı,
gripten korunmak ı

için zamanında
aşı olmanın şart
olduğunu söyledi.
Konu ile ilgili
açıklamalarda
bulunan Çanakkale
Eczacılar Odası
Başkanı Selim
Ba{cı yurtdışından
iki çeşit grlp aşısı
ithal edildiğini
beIiıterek,
"Bunlardan Fluarix
adı verilen grip aşısı
17 milyon 100 bin
liradan, Vaxsi Grip
isimli aşısı da 16
milyon 300 bin
lirad.an satışa sunı4l-
du. Onceki yıla göre
fiyatlarda yaklaşık 1

milyon liralık artış
söz konusu. Grip
aşılarının faydalı
olabilmesi için
zamanında vurduru!-
ması gerekiyor.
Ozellikle Eylül ayı
ile Kasım ayı sonuna
kadar bu aşıların
vurdurulması
ha!inde gribe
yakalanma
riski daha az oluyor"
dedi.
Balcı, Dünya
Sağlık Teşkilatı ve
Sağlık Bakanlığı

ıktı
tarafından grip
aşısı yapılması
tıbben tavsiye
edilen kişileri ise
şu şekilde açıkladı:
"65 yaşından
büyük olanlar, astım
ve kronik solunum
sistemi hastalığı
(kronik bronşit)
olanlar, kronik kalp
ve dolaşım sistemi
hastalığı (yüksek
tansiyon, kalp
yetmezliği) olanlaı
kronik metabolik
hastalığı (şeker)
olanlar, uzun
süreli aspirin
tedavisi gören
bebek ve çocuklar,
bhğışıklık
sistemini
baskılayıcı tedavi
görenler, hemoglo-
binoplastisi (kan
hasta!ığı)
o|anlar, HlV
enfeksiyonu
olanlar ve
sayılan
bu maddelerdeki
kişilerle temas
halinde olanlar".
Balcı, 5u yaşından
büyük kişilerin de
grlp aşısı yaptır-
maları haIinde
gribal enfeksiyona
yakalanma riskinin
daha az olacağını
ifade etti.
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leri
isteksizliğe sürük-
lediğine dikkat
çekerek, şöyle
devam etti:
"yazdan sonbahara
ve kışa doğru ani ısı
düşüşleri ve hava
kapanmaları
yaşanıyor. Yaz'ın
kendini sürekli
hissettiren güneş
bu dönemde artık
ortaya çıkmıyor.
Hava kapandığı
içinde insanlar
güneş ışığını
alamıyor. Hal böyle
olunca güneş ış!ğı
eksiklikleri insanda
mevsimsel depresy-
on dediğimiz
depresyona sebep
olabilmektedir.
Bunun için insanların
bu dönemde moral-
lerini çok yüksek tut-
maları lazım."
Mevsimsel depresy-
on sonucu başta
bireyde yorgunluk
hissi, uyku hali ve
umutsuzluk gibi
duygu durumlarının
oluşabileceğini anla-
tan Psikolog Yalçın,
"Bu durum insanı
mutsuz, karamsar
kılar ve olaylara
karşıda llgisiz
kalmasına sebep
olur.Sosyat ilişkileri
azalır, insanlarla
beraber olmak iste-
mez.Şahıs hayattan
zevk almamaya

bozıı
ı ı

ı r
Sonbahar, ani ısı
değişik!ikleri ile
vücut dengesini
altüst ederken insan
psikolojisine de zarar
veriyor. Psikolog
yalçın, insanları bu
dönemde karamsar
ve isteksizliğe karşı
uyardı.
Ani hava değişikllk-
leri ve havanın
kapanmasının insan
psikolojisini olumsuz
yönde etkilediğini
belirten uzmanlar,
"Mevsimsel
depresyona yakalan-
mak istemiyorsanız
gün içinde moralinizi
yüksek tutun.
Yoksa sosyal
ilişkileriniz azalır,
umutsuzluğa
düşersiniz"
uyarısında
bulunuyor..
Eskişehir Ozel
Anadolu
Hastanesi'nden
Psikolog Seçkin
Yalçın, ani hava
değişimleri ve
havanın kapan-
masının insan
psikolojisini olumsuz
yönde etkilediğini
söyledi. Psikolog
Yalçın, yazdan son-
bahara, sonbahardan
kışa geçiş sürecinde
yaşanan ani ısı
düşüşleri ve havanın
kapanmasının insan-
ları karamsarlığa ve

başlaı hatta daha
önceden hoşlanarak
yaptığı şeylere bile
ilgisiz ka!ır. Bunlar
tipik depresyon belir-
tileridir. Diğer
depresyondan ayrılan
özelliği mevsimsel
olmasıdır." dedi.
Mevsimsel
depresyonlarda
kişinin mutlaka pro-
fesyonel bir uzmana
başvurması gerektlğl-
ni aksi taktirde
kötü sonuçlar
doğurabileceğini
kaydeden Yalçın,
"Bu tür
hastalara ilaçsız
tedavi olarak bi|inen
ışık tedavisi uygu-
lanır. Hasta ışık ale-
tinin karşısına otu-
rarak bu yöntemle
güneş ışığı eksik-
liğinden kurtulmaya
ça!ışır. Verilen

bu ışıkla kişinin
semptonları düzelir.
Eğer bu yoksa
hastaya ilaç
tedavisi
de uygulanabilir.
Tedavi görülmemesi
halinde ise ortaya
intihara varan kötü
sonuçlar çıkabilir"
ifadesini kullandı.
Yalçın, bu durumdan
kur_tulmak için
öncelikli olarak
yapılması gerekenleri
ise şöyle sıraladı:
"Kişinin ilgisini
başka taraflara
kaydırması, hobiler-
ine ağırlık vermesi,
arkadaş çevreleri
ile görüşmesi pozitif
etki doğuracaktır.
Bu duruma
yenilmemek için
gün içinde morallerin
yüksek tutulması
lazım"
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GEREKLİ TELEFONt AR RESM| DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ittaiye
polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110
155
.156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Bö!.Şef.
Mılıı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Kanyolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıııo.
Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md.
İıçİ ranm Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212| 516 1212
Yalova ' 1226) 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR _ FERİBOT
KAYMAKAMLlK Yalova

Topçular
Eskihisar

(226| 814 10 20
(226,363 43 19
(262| 655 60 3lKaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBUs
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Termina!iULAşıM

METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu_Esadaş sı a
Anıtur 514
Kamil Koç 513

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

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43
513 22 59

513 45 46

513 65 00
514 59 81

513 80 00
514 88 70

514 17 00

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

HASTANELER
Devlet Hastan'esi 513 92 00
SSKHastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELED|YE
Santnl 513 45 21 -23

Başkanlık 5't3 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İştet. 513 45 21 -115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnfz 185

TAKSıLER '

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 ?3 24

514 35 50

513 10 79
513 30 33

513 14 25

AKCAN PETROL
yenı-iyuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

ı ıı
^

GIMIIKECZANISI

Demirsubaşı Mh, Şehit Cemal Sok,

Tel :513 02 49 GEMLİK

22 [ylül 2006 Cuma

GEtüx,iıü iLK cu|üLuK oAzETEsı
GEilLixıı

I GüNLüK slYAsi GAZETE I

YEREL SUREL| YAYİN
YlL : 34 SAY| : 2553

riyarı : o.25 yTL. (KDv Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap CÜl-en
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

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

Yönetim ve Basım yeri : xÖnrpz OFSET
Matbaaclık-Yay ı nc ıl ı k-Reklamcılık Tesisi
İstiklat Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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0nELAyKENT ı IKOGRETıM oKutu
"İvi bir gelecek 1lykent lle boşlcır"

OzeI Aykent llköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi 2006-2007 eĞlrlr,ı ve öĞRerlrvıyıı-ı ücRerı_enIrvıiz
sıNıFLAR rlyer
ANA sıNıFı 3.300 YTL
1.sıNıF 4.000 YTL
2. sıNıF 4.750 YTL
3. slNıF 4.750 YTL
4. sıNıF 4.750 YTL
5. slNıF 4.750 YTL
6. sıNıF 4.750 YTL
7. sıNıF 4.750 YTL
8. sıNıF 4.750 YTL
Not : Ücretlerimize EğitimÖğretim,

_("

iffiffi;
"i, -. .i 

1

.*,"-#.Ç
l

ıtları basladı

İ, r,şetfaft ır, Olaylara profesyonel l

iliklere açıktı1 Süreç odaklıdır,
çözer, Planlıdır,
Her zaman ve he

kle yaklaşır
paylaşımcıd İ,

eder,

ınas biveoşgörülüdü
Yen

kııre m ılkesi haree ket veKarar|ı ıdırtutarlsü eğiti
Her rde ve her ortamda kendini E tanımaz, M" der ve

Gerıılik - Orhangdzi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel : 5l3 50 84 GEML|K
www.aykentilkogretim. k l 2.tr

Deneyimli kadromuz ve
çağdaş eğitim anlayışıyla

sizlere en yakın özel okuluz

oKULUIYIUZUN H

YETişTiRDiĞi

oĞnıııciırn;

_

1986-3 tertip aceml erler Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim lılerkezi Komutanlığı'nda düzenlenen törende ant içti|er,

Körfez 0F$ET'te
BıR GUNDE

DAVETİYENİZ HAZ|R

Yürirrı* çrşit hnı'ıt il[ü,jt, ham ltaliteli

Tel : 513 96 83
eCadd s oB ra nkAkba lıAraklal Sokaklst g

P a Nonı 3/B MLıKGE

RRmRı§
Onbir ayın sultanı Ramazan yarm başlıyor.
Bu gece sahura kalkılarak, 22 EKim 2006

Pazar günune kadar oruç tutulacak.
Ramazan ayının 26. gününe gelen

| 9 Ekim 2006 gunü K adir Gecesi
kutlanacak. Muslümanlar 23-24-25 Ekim
günleri ise bayram yapacak. Sayfa 6'da,

RNh
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GEMLıK,ıN lı_x GÜNLÜK GAZETESı

TARAFSİZ SİYASİ GAZETE
i nfo@ge m l i kko rtezgazetes i . co m 25 Ykr

GEMLıK
ıı

23 Eylül 2006 ('u n,ıa rtı:si
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l asker oldular

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi
Komutanlığında eğitim gören 1986-3 tertip
acemi erler dün düzenlenen yemin töreniyle
ant içtiler. Askeri Veteriner Okulu ve Eğ,itim
Merkez Komutanı Topçu Kurmay Albay Ozen
Şenyiğit, "Bugün içtiğiniz andınız yüce
Milletimize, Türk silahlı kuvvetlerine ve
sizlere hayırlı olsun" dedi. Haberi sayfa 3'de

m Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com
amazan başlarken...

Yarın Kutsal ay ramazan başlıyor.
Ramazan ayları islam dünyasında yaşamı et

kiIiyor.
Dinlerde genellikle oruç ayları vardır.
İslamiyetin de oruç ayıdır Ramazan.,
Müslümanlar bu ay içinde gün ağarmasından,

gün batımına kadar yemeden içmeden günlerini
geçirirler.

Gün boyu oruç tutarlar. İbadete ağırlık verirler.
Ramazan ayı hayatımızı etk|liyor.

Devam, sayfa |'de

Fakir in köm§iş§*
Elu*n olu$ş§

Kaymakamlık
Sosya/ Yardım-
laşma ve Daya-
nışma Vakfı
tarafından geti-
rilerek, fakir
vatandaşlara
dağıtılan kömür
torbaları ziyan
oluyor. Syf 2'de

-noĞı;Lc^elz »önüştiıu
-PRoJE I{oMBİ
-I(oLon rnsisAT
-pETErr çnşirınni
-MEııI(Ez| sisrnıu
-I(AT rı,nıonirnnif pLAsriıı BoRU rnsis^nrr
-sıılliı rnsis^s.r
-EnnRirın oöxüşiııu

"(Geınl lk Sürücü fı(ıırsıı f(ıırırluşucl.ır"

IUIASTAş &APYAT9RLER|
YETKİLİ BAYİSİ

rbrahim uslu
Tet z (o.22a) sıı ,,ı 2t Fax ı 5ı3 tı 7t

Orhangaıi Cad. No: 4t/C
Marmarabirlilı Depoları Karşısı GEMIİK
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Gürhan çETİNKAYA

Tü rkçe insan....
Şu ilginç.sözler Atilla llhan'a ait:
"Sadece lstanbu!'da yaşayan bir grup insan

türü var. Bu insan türü, basını, sinemayı ve
reklamcılık kesimini yönlendiriyor. Ve bu kes-
imIerin anlattıkları ile Türkiye gerçeği arasında
hiçbir ilişki yok.

B unl ar, Türkiye'yi bil miyorlar, tanımıyorlar,
anlamıyorlar... Bence Türkiye'yi sevmi yorlar.
Reklamlarda anlattıkları gibi bir Türkiye
görmek istiyorlar. Bence Türk aydını kaçak
güreşiyor. Memleketini sevmiyor, sevmediğini
açıkça söylemiyor."

Attilla llhan'a haddim olmayarak bir ekleme
de ben yapayım. Ankara'da yaşayan bir grup
insan türü de siyaseti, dış politikayı,
ekonomiyi, eğitimi, güvenliği yönlendiriyor. Bu
insanların yaptıklarıyla yönetim bir türlü rayın-
da gitmiyor. Bunlar Türk insanını
bİI'ıyorlar,tanıyorlar ve'boşt Ükla rı ndan ya rarla -

narak istedikIerini yaptırıyorlar.
Bu insanlar cesareti nereden a!ıyor.
Türk insanının yapısa! durumundan.
Çünkü; Tepki göstermiyoruz.
Neden; Okumuyoruz, araştırmıyoruz,

gözlem lem iyoruz..
Çocuk Vakfı Çocuk Edebiyatı Okulu, 8 Eylül

Temel Okur-Yazar!ık Günü nedeniyle okuma
alışkanlığı üzerine bir ça!ışma yapmış.

Sonuçlar Türk insanının "durumunu" ortaya
çıkarması açısından çok çarpıcı, çarpıcı,olduğu kadar da anlamlı.

Tam da eğitim - ögrretim yılının
başlangıcında eğer okurlarsa önce eğitimciler-
imize, sonra öğrencilerimize, bir de velilerimize
belki "etki" yapar.

Nüfus'un yüzde 88'i okur-yazaf.
Türkiye'nin teme! okur yazarlık düzeyi iyi

durumda.
İlköğretim 6. sınıfından sonra OKS'ye hazır-

lık nedeniyle okuma i!gisi azalıyor.
Kızların oku||aşma oranı her alanda erkek

ögrencilcrin a!tında.
Okul önçesi eğitimden an az yararlanan koy

oku!ları.
En kalabalık sınıfların bulunduğu kent İstan-

bu|.
Okuma ilgileri kentlere ve bölgelere göre

farklılıklar gösteriyor.
Kızlar erkeklerden daha çok kitap okuyor.
Üst ekonomik düzeydeki|er roman, alt

ekonomik düzeydeki çocuklar hikaye oku yor.
Üstün yetenÖkli çotukların ders-kitabı dışın-

da kitap okuma ilgileri çok iyi.
Çocuk yayınları yabancılaştırıcı ağırlıklı bir

içerikle sunuluyor.
Gazete ve çocuk dergisi okuma alışkanlığı

yok.
Son 15 yılda çeviri yayınların oranı yüzde

60 ile 75 arasında değişiyor.
Çeviri yayınların çoğu Avrupa kökenli.
Okuma alışkanlığı ilgisi en yüksek grup

eğitim almış okul öncesi ve!ileri.
Nüfusun yüzde 40'ı hayatı boyunca hiç

kütüphaneye gitmiyor
Gençlerin yüzde 70'i hiç okumuyor.
Yetişkin nüfusun yüzde 95'i yalnızca tele-

vizyon seyrediyor, yüzde 5'i televizyon seyret-
menin yanı sıra kitap okuyor.

Oğretmenlerin yüzde 63'ü bazen kitap oku
YOi:.

Universite öğretim üyelerinin yüzde 56.2 si
ayda 1-2 kitap okuyor.

Türkiye'de düzenli kitap okuma alışkanlığı
oranı binde 1.

İşleve yönelik okur-yazarlıkta 1985-2005 yıl-
ları arasında olumlu gelişmeler gözleniyor.

Topluma yönelik okur yazar!ık çıtası çok
düşük. Türkiye'de okur-yazarlığın gellşmeye
katkısı çok sınırlı düzeyde.

Birinci derecede sorumlu: Okumayı öğrete-
meyen eğitim sistemi.

Sonuç: . Ortada..

Faklri n kömürü z|

o
I or".,,.r,,or,.oztrş I

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kaymakamlık
Sosyal
Ya rdı mlaşma
ve Dayanışma
vakfı tarafından
getirilerek,
fakir vatandaşlara
dagıtı!an kömür
torbaları ziyan
o!uyor.
Yazın sıcağında
kavru|an kömür
torbaları yağan
yağmurlar
nedeniyle de
parçalanarak
yerlere dağılıyor.
Fakir vatandaşların
zamanında
almadıkları
için sıcak vc
yagışlı havalar
neden iyle
neredeyse
kulIanı lamaz
duruma gelen
kömürler torbaların
parçalan ması
neden iyle
yerlere dağılıyor.
E|!e sıkıldığında
toz olan
kömürlerin
kapalı alanda
m u hafaza
edilmediği için
zarar gördüğü
ileri sürülürken
kömürlere bu
duruma geldiği
için talep
olmadığına öne
sürülüyor.

an olu 0r
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Jandarnıa blnasında onarı ın ba ladı

Seyfettin ŞEKERŞÖZ
Gemlik Jandarma
Bölük Komutanlığı
merkez binasında
tadilat ve onarım
çalışması başlatıldı.
Onarım çalışmasının
başlaması nedeniyle
Komutanlık geçici
bir süre için Kumla
Jandarma KarakoI
Komutanlığı binasın-
da görev yapacak.

Binada bu süre
içinde güçlendirme
çalışmasının
da yapılicağı
öğrenilirken bina
içinde.de tadilat
çalışması başlatı!dı.
Kapı ve pencereleri
i|e birlikte bürolar
ve yatakhaneler ile
tuvaletlerinde onarım
ve bakım!arının
yapılacağı binada

Gemlik JandanJna
Bölük Komutanlığına
atanan Yüzbaşı
Şefik Ünat geçici

olarak Kumla'daki
karakol
binasında görevini
sürdürecek.
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1986.3 tertip aceml erler Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen törende ant lçtiler, Wcdancü
ıakı lbl asker oldular Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Damla|ar akar yanağımdan...
Dam!alar akar yanağımdan bülbüller saf tut-

ffiuş, yazı uğurluyorlar.
Güneşin saklanma zamanı...
Kuşlar ...
Göçmen kuşlarının veda zamanı...
Çiçeklerin terk zamanı...
Sararan yapraklar, kuruyan da!lar...
Bulutun sevişme zamanı ...

Yağmurun ağlama zamanı...
Hüzün... Güneş.... batımı... doğumu...
Yaz uğurlanıyor...
Artık yazdan çalınan günlere göz kır-

pacağız...
Yazın kıştan çalınan o serin günlere göz kır-

mak gibi...
Telaşlı mevsim geldi. Sohbahar...
Yazarların hüzün diye bahsettiği mevsim...
Severim sonbaharı, sararan yapraklar yerlere

dökülse de...
Ağaçlar cömertçe soyunsalar da...
Urperti zamanı...Güneşin göz kırptığı günler...
Bulutların deşarjlı günleri...
Telaşlı aydır, sonbahar..
OkulIar açıldı biIe...
Oğrenciler okul formalarıyla do!duruyor cıvıl

cıvıl otobüsleri; sokaklarda ayak sesleri, konuş-
ma sesleri...

Kitaplar raflarda...Saklanma zamanı bittl...
Yakıt derdi kapıda... Kış...
Yoksulun üşüdüğü uzun mevsim...
Yine göreceğiz, naylon poşetlerde ki!o ile

odun ve kömür a!anları...
Çöp adamların çöp kutularındaki aş kav-

-- - ı - -.._ -gaıarlnı.
Kış şık mevsim oldu, artık...
Yoksulun yakıt derdine düştüğü, çocuğunun

masrafını çıkaracağı sancılı aylar...
Oysa her mevsim ayrı bir güzeldir.
Her mevsimin tadı başkadır.
Beyaz gelinlikli dağımın kokuları esmeye

baş|adı bile...
Kar... Beyazlık... Ağaçların beyaz tomurcuk

güller verdiği mevsim...
Kardan adamlar, kardan yaşam...
Her ne kadar artık çatı|ardan buzlar sark-

masa da...
Karlı günler kapıda...
Bereket denilen Ramazan da davulunu çal-

mak üzere...
Bir ülkede yoksulIuğun fotoğrafını çekmek

lçin, ramazan ayına bakmanız bile yeter...
Ramazan aşevi çadırları kurulacak..
Siyasetçiler övünecek, 'bu kadar aşevi kur-

duk, bu kadar kişi yemek yedi" diyerek..
Aşevleri ....Utanç çadır|arıdır, bence!...
Bir ay...
Doyuracak yaşam startında adı bile olmayan

yoksuluğun insanlığını...
BağışIar...
Gazetelerde boy boy yer alacak...
İftar sofralarının görüntüleri...
Başbakan oturacak yoksulların fotoğrafına...
Aşevi'nden bir görüntü...
Milletvekillerl hatırlayacak, miIletin vekili

olduğunu...O da poz verecek ya bir varoş
semtinde, ya da aşevinde....

Davullar çalacak... lha!e kavgası...
Tokmak!arı davulcular birbirine vuracak...

Para kazanmak... Bahsiş bile dilenciliğe
dönecek, davulcunun manisizliğinde..

Sonhabar yaza veda...
Damlalar akar yanağımdan bülbüller saf tut-

ffiuş, yazı uğur|uyorlar.
Neyleyim ki, ülkemde güneş hep yoksuldan

yana...
Yağmur, rüzgar, bulut, kar da zenginden

yana...
Ağaçların yapraklarını döktüğü bu ayda,

bende de söz bitti, bugün...
Komşuda pişen payIaşılır düşüncesiyle,
Veda edelim sonbaharla güneşli günlere
Sevgiyle kalınız...

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Askeri veteriner
Okulu ve
Eğitim Merkezi
Komutanlığında
eğitim gören 1986-3
tertip acemi er|er
dün düzenlenen
yemin töreniyle
ant içtiler.
Törene Kaymakam
Mehmet Baygül ile
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut işleri
neden iyle katılamaz
!arken Cumhuriyet
Başsavcısı Ayhan
Akgün ile yaklaşık
1000 kadar asker
ailesi ve yakını
hazır bu lu ndu,
452 acemi erin
eğitim gördüğü
Askeri veteriner
Okulu ve Eğitim
Merkezi'nde
düzen|enen tören
şehitlerimiz için
şaygı duruşu ve
Istiklal Marşı'nın
oku n ma sıyla
baş!adı.
Askeri veteriner
Okulu ve
Eğitim Merkezi
Komutanlığı'na ilk
katılan veteriner
Er Yusuf Dinç yaş
kütüğüne dönem
plaketini çaktı. Er
Yusuf Dinç Eğitim
Merkezi komutanı
Topçu Kurmay
Albay Ozen
Şenyiğit tarafından
ödü!lendirildi.
Daha sonra yemin
töreni alanında
yerlerini alan 450
acemi er hep bir
ağızdan ant içerek,
çakı gibi birer asker
olmanın mutlu-
luğunu yaşadılar.
yurdun dört
bir yanından
ge!erek çocuklarının
yemin törenini
gözleri yaşlı takip
eden anne babaların
yanı sıra küçük
çocuklar asker
abilerinin sevinçle
rine ortak o!du!ar.
Acemi erlerin ant

içerek çakı gibi
birer asker
olmalarından sonra
onların ailelerine bir
konuşma yapan
Askeri veteriner
Okulu ve Eğitim
Merkez komutanı
Topçu Kurmay
Albay Ozen
Şenyiğit, and içme
törenine katılarak
yaşanan gururu
birlikte
paylaştı k!arı ailelere
teşekkür etti.
Albay Ozen Şenyiğit
konuşmasında
"Btı coşkulu güne
katıldığınız, bu
gurur tablosunu
bizimle beraber
yaşadığınız için
teşekkür ediyorum.
Bu ordu-millet elele
fikrinin yani Türk
Milletinin ordusuyla
bir bütün olduğunun
en somut
göstergesidir.
Bize teslim ettiğiniz
evlatlarınızı, dört
hafta önce şefkatle

bağrımıza bastık,
insan onuruna
yakışır şekilde
karşıladık, eğittik ve
şimdi her türlü
görevi yapmaya
hazır şekilde
karşınızda
durmaktadırlar.
Bu tablonun oluş-
masını sağlayan
tüm personelime
teşekkür ediyorıüm"
dedi.
Albay Şenyiğit,
acemi erlere de
seslenerek,
'Şanlı bayrağımızın
gölgesinde gür
sesinizle içtiğiniz
andınız, askerlik
hayatınız boyunca,
en zor şartlarda
dahi size yol
gösterecektir. Bu
and, sadece şerefli
askerlik hayatınıza
can vermekle kalma
yıp, Atatürkçü dü
şünce ve ilkeleri
doğrultusıı nda,
demokratik, laik ve
hukuk devleti olan
Türkiye Cumhuriye
tine, vatanımıza ve

büyük Türk
milletine hizmette,
sizlere rehber
olacaktır.
Milletlerin gücü;
bireylerin birlik ve
beraberlik içerisinde
yaşamasına ve bu
uğurda, gerekirse
canını seye seye
verebilecek evlat-
larının bulunmasına
bağlıdır. Bugün
içtiğiniz andınız
yüce Milletimize,
Türk silahlı
kuvvetlerine
ve sizlere hayırlı
olsun" şek|inde
konuştu.
yemin eden
450 erin yaptığı
geçit töreni ise
duygulu anlar
yaşattı.
Evlatlarının
gerçek birer asker
olarak yaptıkları
geçit törenini
göz|eri yaşlı
halde alkışlarla
izleyen aileler
yaşamlarında
anlamlı bir gün
yaşamış oldular.
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Balıktan
zehirlendl

l(a
Afganistan'da
öldürülen Tufal'ın
cenazesi salı
günü Türkiye'ye
gelecek
Afganistan'da
Taliban'a mensup
teröristlerce
25 gün önce
kaçırılan Türk
vatandaşı Mustafa
Semih Tufa!
Hilman'da ölü
bu!undu.
Tufa!'ın ölümü
Balıkesir'deki
ailesini acıya
boğarken,

Seyfettin ŞerenSÖZ
Dr. Ziya Kaya
Mahallesi'nde
oturan bir vatandaş
yediği balıktan
zehirlendiğini ileri
sürerek Devlet
Hastanesine
kaldırıldı.
Edini!en bilgiye
göre, D.B. isimli
kişi aldığı Hamsi
balığını pişirip
yedikten sonra

Dışişleri Bakanlığı
suçluların
yakalanması ve
cezalandırılması
için gereken
girişimIerin yapı!a-
cağını bildirdi.
Mustafa semih
Tufal'ın babası
Coşkun Tufa!,
maddi sıkıntılar
yaşayan oğlunun,
borçlarını
kapatabilmek için
Afganistan'a
çalışmaya gittiğini
söyl ed i.
Acılı baba, oğlu ile

aniden fenalaşarak
hastaneye
kaldırıldı.
Hastanede yapılan
ilk müdahale
sonucunda
D.B.'nin hayati
tehlikesi bulun-
madığı an!aşılınca
taburcu edildi.
D.B, nanısi
balıgını aldıgı kişi
hakkında şikayetçi
olurken olayla ilgili
tahkikat başlatıldı.

kaçırılmadan
bir gün önce
telefonla konuş-
tuğunu söyledi.
Evli ve 2 çocuk
babası olan Mustafa
Semih Tufal'ın
cesedi Hilman
kenti yakınlarında
köyIüler tarafından
bulunarak, Afgan
yetki!ilere teslim
ed ilm işti.
Tufal'ın cenazesinin
salı günü Türkiye'ye
gönderilmesi
bekleniyor.
Dışişleri'nden
AçıKIama
Dışışleri Bakanlığı
da olay üzerinde
hassasiyetle
durulacağını
açıkladı.
Bakanlık
açıklamasında,
"Vatandaşımızı
hunharca
katledenlerin
biran önce
yakalanması ve
hak ettikleri
cezay a çarptı rı l m aları
hususu, Afganistan
makam ları
nezdinde takip
edilecektir" denildi.

ırılan Türkün cesedl hulundu

lnan TAMER

Emin Dalkıran Kordonu'nun Hali....

Hiç sahildeki
Emin Dalkıran
Kordonunu gezdiniz
mi?

lçler acısı.
Sehpalara yazılar,

parkelere karala-
malar. canım oturma
yerleri parçalanmış.
Taş sehpalar kırılffitş,
yerinden kaldırılıp
yerlere atı!mış. Taş
çiçeklikler yerlerde.
Sabit çöp kovaları
yerlerinden
sökü!müş, top
yapılıp oynandığın-
dan ezilmiş,
büzülmüş.. Çimenlere
basılmış. Ustlerinde
poşetler, kağıtlar,
boş sigara paket ve
izmaritleri.

Ayıptır, günahtır.
Elin yabancısının
değil, senin malın.
Senin milyarlarca
paran dökülmüş
yapımı için. Uğraş
veriImiş, ter
dökülmüş. Sen deniz
havası alasın, çiçek-
ler yeşillikler içinde
dinlenesin, yorgun-
luğun bitsin, için
açılsın, sağlıklı

olasın sağlığın
korunsun diye.
Çocuğun, kardeşin
oynasın eğlensin
diye. Karamsar
gönüller ferah bul-
sun, bulanık zihinler
aydınlansın diye.

Sende kırıyorsun,
döküyorsun, eziyor-
sun, pisliyorsun; acı-
masızca, Insafsızca
utanmadan, sıkıl-
madan. Niçin ne
hakla?

kamu malına
zarar vererek tatmin-
sizliğini gideriyor-
sun. Hoyrat
davranışınızla
buyunuz mu büyü
yor?

Genç!ik enerjinizi,
içinizdeki kin ve
öfkeyi; spor yaparak,
kitap okuyarak, bir
işte çalışarak, otur-
duğun ilçene hizmet
ederek tüketsenize.

Şu anda yakanıza
yapışan yok. Ama
Al!ah mıllı varlıga ei
uzatana, zarar verene
mutlaka yaptık-
larınızın hesabını
soracak.

Ne hakkınız var
şirin Gemlik'imi,
güzel Gem!ik'imi kir-
letmeye ve çirkin-
leştirmeye. lnsanına
görgüsüz, kaba
saba, haşin insanlar,
gaddar insanlar
dedirtmeye.

llçenin en gözde
yeri böyle ise kim
bilir içerileri nasıldır
dedirtmeye.

YetkiliIer!
Bu olumsuz

davranışIarda bulu-
nanlar şüphesiz aan-
lıkta. Bunlara fırsat
vermemek, önlem
almakta göreviniz.
Atatürk ve Emin
Dalkıran kordonları-
na emniyet güç|eri
ile donatılmış zabıta
noktaları koyunuz.
kamera ile kordon-
ları devamlı denetim
altında tutunuz.
Çalıştırılacak ele-
man|arın ücretleri ve
denetim tesis gıdeıı
mutiaka cicvamiı
verilen zarardat:. az
olacaktır.

Kamera ile yapı|a-
cak denetimle sap-

kınların sapıklıkları,
zararlı fiilleri de
önIenecektir.
BöyIece iyi birer
vatandaş olmaları
sağlanacaktır.

Bir kısım vatan-
daşın o!umsuz
davranışı var da;
Belediye yet
kililerinin olumsuz
luğu yok mu?

Var!
Emin Dalkıran

kordonunun karsak
deresine yakın
yerinde çocukIar için
yapılan kaydırak vs.
gibi oyun alanının
zemini taş döşeli.
Hangi aklı evve!in
işidir.

Gel de hayret
etme, yadırgama.

ılklnin zemini
kum, doğrusu da bu.
Taş zeminli oyun
alanında çocuklar
oynayarak düşüp
kollar. bacaklar
kırılırsa. çocuklar
başını sert zemine
vurup olürse sorum-
lusı.ı kim olacak.

Kim olacak,
kim ?

Aran.rken
esrarıa

y akalanclı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Edinilen bilgiye
göre, bir tahkikat
gereği aranan bir
kişinin üzerinden
esrar maddesi çıktı.yeni Mahallede
oturan A.F. isimIi
şahıs, ihbar
üzerine yapılan
üst aramasında
üzerinden

5.5 gram esrar
çıktı.
Daha önceki bir
olay için polis
tarafından aranan
A.F. isimli şahsın
üzerinden çıkan
5.5 gram esrar
maddesi muhafaza
altına alınırken
o!ayIa ilgili
tahkikat
başlatıldı.

§$Y ffitJ§TAFA üııtp §ilİtAK,TAN
ıı ıı // i-ı]?IHer Çeşit lak Alım, Satım ve Kiral ma Hı

Daire,Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Araz|
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPİLİR

AC|L SAT!L|[( ve }(|RAL|KLARINIZ l

Kayhan Maha!|esi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATIL|K DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK l-ÜX OnİnE Denizi gören,3+1, 140 m2

İN BİZl ARAYİNİZ

120 m2 3 + 1 SAT|L|K ı_Üx oninE

Balıkpazarı'nda 115 n2 2+1 Satılık Daire

3 Ayrı Daireli lüüstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Attı

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

Balıkpaıan Eski sahil llılektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+1. 
,l10 

m2 asansörlü .kombili satlık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kum]a'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,

ŞEKER §İGORTA
Maüida ÖiAtP

Tel : 5132474 Fax: 514 10 21

Yalova'da Termal Barajı'nın
altında 4O8 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova U8.54 m2 arsa
Termal Barajı'nda 4O7.77 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 uzak]ıkta

N KULLAN|LMAKDERsHANE ç
üzene 2-3 KATLı xlnıı-ıx

BİNA ARANİYOR

GERçEKoTo tgsTlK
t6zocılt

Y

tlüseyin TAŞIilRAN
rıER TURLU

LAsTİn rnuİnİ yArILIR.
2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
2. El Jant Alım Satımı

z\,İlETE AcıKTıR
0§li: 0,535 73t 43 7S

24 SAAT Hı
Dr Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemircıApt. Gemlik / BURSA
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Ranlıınıldı-halık berehtl
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Seyfettin ŞEKERŞQZ
Yarın başlayacak
olan Ramazan ayında
körfez'de balık
bolluğu yaşanacak.
Sezonun
başlamasıyla bir]ikte
kilosu 2 YTL'ye
satılan hamsi
balığının yanı sıra
yeni avlanmaya
başlanan palamut
baIığının da tanesi
3.5-4 YTL'den
satılmaya başlandı.
Tanesi 700 gram
gelen Palamut
bal:ğının 3 tanesi
10 YTL'den alıcı
bulurken, çinekop
ba|ığının tanesi
ise 4 YTL'den
satılıyor.
Balık tezgahlarını
süs|eyen ve
vatandaşın
kesesine göre
satılan hamsi
balığının yanı

sıra daha da
ucuzlaması beklenen
Palamut balığının
dışında
çupranın da

3 tanesi
10 YTL'den satılıyor.
Ramazan
ayında mevsiminin
de tam olarak

başlaması
nedeniyIe
vatandaşlar dah,a
ucuz balık yeme
imkanı bulacak!ar.

rJez

ne BakışGu
Kadri GULER
kadri_g u ler@ hotmail.com

Ramazan başlarken ...

Ramazan ayı başlarden islam dünyasına
baktığımızda pek iç açıcı bir durumla
karşılaşmayız.

ABD ile !ngiIizlerin işgaI ettiği lrak'ta
müsIümanlar mehzep kavgalarıyla hergün
birbi rleri ni yiğiyorlar.

!srail'in bomba yağdırdığı Lübran'da
silahlar sustu ama müslümanlar evsiz, işsiz
ve beslenme zor!uğu içindeler.

İran Atom Bombası peşinde dünyaya
meydan okurken, koyu bir islami baskı reji-
mi uygu|aması ile şimşekleri üzerine toplu
yor.

Afganistan, Pakistan, Fas, Cezair, Tunus
kaynıyor.

Taylant'ta müsIüman Kara Kuvvetleri
Komutanı Carbc yaparak iktidara eI koyu
yor..

IsIamcı teröristler dünyaya korku sa!ıyor.
Dünya giderek bir dinler çatışmasına çe

kiliyor.
Islam dünyası tüm bu olumsuzluklar

içinde kutsal bir aya giriyor.
Ramazan ibadet kadar, barışın da simge-

sidir.
Ancak, islam dünyasında barış ve huzur

yok.
Türkiye diğer lslam ülkelerine göre en

huzurlu olanı.
En büyük temennimiz bu huzurun bozu!-

mamasl.
Tüm okurlarımın ramazanını kutlarım.lGemllk Körfez' internette vvww,gemlikkorfezgazetesl,com adresinl tıklayın

aYa
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Ho eldin Ramazan
Onbir ayın sultanı
Ramazan başlıyor.
llk teravih namazı bu
gece kılınacak, gece
de sahura kalkılacak.
Ramazan'ın ilk iftarı
ise yarın yapılacak.
Bu arada Diyanet
!şleri Başkanlığı,
fitre miktarını
4 buçuk YTL
olarak belirledi.
29 gün boyunca,
ruhu ve bedeni

sınavdan geçirecek
olan müslümanlar,
Ramazan'ın ilk iftarını
ise 24 Eylül Pazar
günü, yapacak.
Ramazan'da orucu,
en erken lğdır|ılar,
en geç Çanakkaleliler
açacak.
llk oruç ilçemizde
19.08'de açılacak.
Kadir Gecesi,
19 Ekim Perşembe
gecesi kutlanacak.

Ramazan Bayramı
?32425Etsim'de
22 Ekim Pazar giiııu

I

son oruç tutulacak
ve 23 Ekim'de de
Ramazan Bayramı
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baş!ayacak.
Ramazan dolayısıyla
çeşitli tedbirler de
a!ındı. Buna göre,
çalışan!arın teravih
namazına yetişe-
bilmeleri için mevsim
şartlarına göre
namaz saatleri
yeniden düzenlendi.
Sabah ve akşam
ezanIarı, Diyanet
Takvim i'nde
gösterilen imsak ve
iftar vakitleri goz
önünde bulunduru-
larak her camide
aynı anda okunacak.
Ezan okunurken,
camilerdeki ses
cihazları gereğinden
iazla açılmayacak.
Önceki yıllarda rastla
nan "hızlı teravih
namazl" da enge!len-
meye ça!ışılacak.
Bu arada fitre
miktarı 4 buçuk
Yeni Türk Lirası
o!arak belirlendi.
ivııı eıre ıı

8aMAzAN Hnrn
Diyanet İşleri Başkan
|ığı vatandaşIarın
Ramazan't en iyi şe
kilde değerlendire-
bilmesine yardımcı
olmak amacıyla
gereken tedbirleri
alırken dini içerikli
soruları için telefon
ve e-mail servisi
de kurdu.
Diyanet İşleri Başkanı
Ali Bardakoglu, yap-
tığı yazılı açıklamada,
yarın akşam ilk
teravih namazı kı!ı-
narak idrak edilecek
Ramazan ayının dini
ve sosyal hayatta ayrı
bir öneminin bu!un-
duğuna işaret etti.
Bardakoğlu, bu ayın,
oruç gibi türlü hlk-
metlerle dolu bir
ibadetin yerine
getiri!diği, anlamak
ve getirdiği
evrensel mesajı

içselleştirmek üzere
Kuran-ı Kerim'in
daha dikkat|ice
okunduğu, insani ve
ahlaki erdemlerin
daha güçlü şekilde
hayata yansıdığı,
sosyal yardımlaşma
ve dayanışmanın,
sevgi ve nimet pay-
laşımının arttığı
müstesna bir zaman
dilimi olduğunu
kaydetti.
- Din |şleri Yüksek
Kurulu uzmanları;
Ramazan Ayı
boyunca 295 76 59 -

295 76 60, 295 76 61
ve 295 76 62
numaralı teIefon!arla
kendilerine ulaştırılan
soruları, tatil günleri
de dahil olmak üzere
09.00-24.00 saatleri
arasında cevaplaya-
cak. Ayrıca, vatan-
daşların, internet
aracılığıy!a
(di n isoru lar@d iyanet.
gov.tr) adresine
e-mail ile
gönderdikleri dini
sorulara da
cevap verilecek.
Ayrıca, il ve ilçe
müftülükleri
im kan lar
ölçüsünde ihtiyaç
sahipleri ile
mahalli yöneticiler
ve hayırseverleri
iftar sofralarında
buIuşturacak.
Başkanlık Din lşleri
Yüksek Kuru!u,
2006 yılı için
Sadaka-ı Fıtr
(fitre) miktarını,
asgari ücret,
geçim standardı,
gıda fiyatları gibi
kriterler ile bir
kişinin bir
gün!ük asgari
gıda ihtiyacını
göz önünde
bulundurarak,
4.5 YTL olarak
belirledi.

Onbir ayın sultanı Ramazan yarın başlıyor. Bu gece sahura kalkılaralç 22 EKim 2006 Pazar
gününe kadar oruç tutulacak. Ramazan ayın.ırı 26. güntjne gelen t 9 Ekim 2006 9ünü

Kadir Gecesi kutlanacak. Müslümanlar 23-24-25 Ekim günleri ise bayram yapacak.
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Ramazan'| Şer[.finiz Mübarek OIsun
tl. 1427 / t.2oo6 YıLı BuRsA İtıilE ıir nııuıAzAil İusırİv=si

BURSA'DA BAYRAM NAMAZ VAKT! 08.04 23 - 24 - 25 Ekim Ramazan Bayramıdır.
İı-Çelen:Nilüfer-Osmangazi -Yıldırım-Gemlik-Gürsu-Harmancık-Orhaneli -Kestel AYN|
Büyükorhan 1 dk. sonra - Mudanya 1 dk. sonra - Karacabey 3 dk. sonra - M

Orhangazi 1 dk. önce - İnegöl 2 dk. önce - Yenişehir 2 dk. önce - İznik 3dk. önce.
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AY ve cÜıtı_En ir,ısnx GÜNEŞ oGLE ixiııoi AKŞAM YATSl
1 Ramazan 24 EYLL Pezel 05 20 06 46 13 03 16.25 19.08 20.27
2 Ramazan 25 EYLL L pazarlesi o3.21 oB_^7 t3.03 16 24 19 06 20.25
3 Ramazan 26 EYL L Salı 05_22 06.48 l3.02 t6 23 19.05 20_23

4 Ramazan 27 EYL L Carsamba 05.23 06.49 13.o2 16.22 ,ts_03 20_21

5 Ramazan 28 EYL L Persembe 05-24 06.50 13.o2 l6 20 ,l9.01 20.2o
6 Ramazan 29 EYL L Cuma 05.25 06.51 13.01 l6.19 l9.00 20.18
7 Ramazan 30 EYL L cumartesi 05.26 06.52 13^01 16.18 18.58 20.16
8 Ramazan Pazar 05.27 06.53 13_01 16.17 18.56 20.14
9 Ramazan pazartesi 05.28 06.54 13.00 16.16 18.55 20.13

10 Ramazan Salı 05.29 06.55 l3_00 ,l6.,l5 t8_53 20.11
11 Ramazan Garsamba 05.31 06.56 13.00 ,l6.13 ,|8.52 20.09
12 Ramazan Persamha n6 57 12 5q 20 0805.32 16.12 l8_50

20 06,t3 Ramazan Cuma 05.33 06.58 12.59 16.11 18.ıı8
't4 Ramazan cıımarlasl 06 5q 12 5q lR 1o 1e 17 20 0505.34
'l5 Ramazan Paıan 05 35 n7 0,0 12 5R t6 nq 1R lı5 20_03
16 Ramazan pazaılesi 05 36 07 0,t ,l2 5A t6 o8 18M 20 01

17 Ramazan Salı 05 37 07 02 12 5A l6 06 1a A2 20.00
18 Ramazan Carsamha 05 38 07 03 12 5a l6 05 1e 40 ,ls.58

19 Ramazan Parsamha 05.3E 07.o4 12_57 l6.()4 18.39 19_57

20 Ramazan Cııma 05 ıl0 07.05 12.E7 .l6.03 18.37 1s.55
21 Ramazan cumarlesi 05 41 07.06 12.57 16.02 ,t8.36 ,t9.54

22F.amezen Paıaı 6a A, 07 07 11 57 16 n1 tn 34 tq 52
23 Ramazan Fazarlacl n5 4n 07 0R 12 56 15 5q lR 33 t9.5,t
24Ramazan Salı 05 

^ı
07 09 12 56 15 58 18 31 19.49

Carsambaffi
Cııma 05.!7 07 1? l2 56 l5 55 19_45

28 Ramazan cıımarlasi 05 ılB 07 13 l2.55 15 54 1g.26 ,ls.44

1a_24 19.4329 Ramazan 22 EK|M Pazar 05.49 07,14 12.55 15.53

07,11 12.56 15.56 19.47
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05.4626 Ramazan ıs exiı\iı
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18.28I,EniI

Hemşire
- Tercihen sağlık meslek yuksekokulu veya
sağlık meslek lisesi mezunu,

- Konusunda deneyimli,
- 30 yaşını aşmamış,
- Bayan

Kasap
- Konusunda deneyimli

Börek çi / Dönerca / Lzgaracı
- Konusunda deneyimli

Mayalı Ustası/ Pasta Ustag/ Pasta Usta Yardımcısı
- Konusunda deneyimli

Aday|arın askerlikle ilişiğinin olmanıası gerekmektedir. Müracatların 1 adet fotoğraf ile şahseıı
aşağıdaki adrese yapılması rlca olunı_ır.

www.ozdilek.com.lr

§zzdirck

Gemlik'te Açılacak Olan Alışveriş
Merkezimizde Görevlendi rme k Üzere;

ğzdilek A.Ş.
insan Kaynakları Müdürlüğü
Yalova Yolu 4.Km. / B.ursa

BURSA HAKirıılİYET VE KENT

GAZETELERiNE iılıı ü/e REKLAIııI ALıNıR
ıı

l(0R]Il REl(lAtül
İstik|al Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLlK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

d



23 t.ylül 2006 Cumartesi ııo Sayfa T

GuNtux sıYAsl GA2EİE

Y

Sun
ı

ek orolu ll l bekll
Seyfettin ŞeXŞnSÖZ
Belediye Parke
Taşı Şantiyesi i!e
Sunğipek Yerleşkesi
girişinin bozuk
olması şikayetlere
neden oluyor.
Belediye kantarının
da bulunması
nedeniyle her
gün yüzlerce
ağır vasıta

aracln
kullandığı yolun
Universite yolu
olması nedeniyle
daha da önem
taşıdığına dikkat
çeken sürücü|er,
bu yola neden ilgi
gösterilmediğin i

merak ediyorlar.
Her yanı çukur
olan yoldan

kantara giren
araçların zarar
gördüğünü ileri
süren sürücü!er,
yolun üniversite
tarafından da
ku llan ılması
nedeniyle
vakit geçirilmeden
onarımının
yapılmas ın ı
istediler.

&,d.,:i

ocuk ve CIen 0rkTı atroları Festiuali ha
Dünyada ilk defa
Bursa Büyükşehir
Be]ediyesi'nin ev
sahipliğinde Türki
,/,:'..lo ri itzrınlcr6q6 hıl
yıl 'l1 'si yapılacak
olan Çocuk ve Genç
lik Tiyatroları Festi
vali, bu akşam Tayya
re Kültür Merkezi'n
deki açılış oyunuyla
başlayacak.
Bursa Büyükşehir
Be!ediyesi GeneI
sekreter yardımcısı
Sabri Yalın, Tayyare
Kültür Merkezi'nde
düzenlediği basın
toplantısında, 11.
Çocuk ve Gençlik
Tiyatroları Festiva
li'nin programı
hakkında bilgi verdi.
Büyükşehir Belediye
si olarak Bursa'nın
bir yandan yeraltı ve
üstündeki fiziki
yatırımlarla daha
yaşanabilir bir kent
o|ması için çalıştık-
larını, diğer taraftan
da sosyal ve kültüre!
projelerle toplumun
bu yöndeki ihtiyaçla
rını da karşıladık-

larını söyledi. Hayata
geçirdikleri sosyal ve
kültürel projelerle
Bursa'nın bir kültür
\ra §ınat schri nlrıııqı
yolunda kararIı bir
şekilde çalıştıklarını
ifade eden yalın,
"Bu anlayışla Bursa
Büyükşehir Be|ediye
si tarafından düzen-
lenen bir uluslararası
festivalIe daha dünya
nın sayılı çocuk ve
gençlik tiyatrolarını
bir arada buluşturu
yoruz. Bu yılki festi-
vale Almanya, Avus
turya, Danimarka ve
Moldova ile ülkemiz-
den Eskişehir Büyük
şehir Tiyatros.u,
Yıldız Teknik Univer-
sitesi, Lüleburgaz
Genç Oyuncular ile
Tiyatro Tempo Grubu
katılacak. 28 Eylül
Perşembe günü sona
erecek festival kap-
samında grup!ar, Tay
yare Kültür Merkezi,
Çocuk Sanat Evi,
Barış Manço Kü|tür
Merkezi ve konak
Kültür Evi'nde oyun-

larını sergileyecek-
ler" dedi.
Festival çerçevesin
de çocuk ve gençlik
tiv.ıtt-osı"ı ile ilgili
soı,unların da tartı
şılacağını dile geti
ren Yalın, etkinIik-
lerde uluslararası
grupların atölye çalış
malarında karşılıkIı
sanatsal, bilimsel,
estetik ve kültürel
alışverişte bulunacak
larını da sözlerine
ekledi.
Bursa kültür ve
sanat Turizm vakfı
Başkanı Ahmet
Erdönmez de, dünya
çapında bir ilk olan
festivalin ücretsiz
olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye
si Kültür lşIeri Daire
Başkanı Gülay Yıldı
rım'ın da katıldığı
basın toplan tısında
Şehir Tiyatrosu
oyuncuları, festiva
lin açıIışında sergile
yecekleri 'Bir kedi
gecesi rüyası' isimli
oyunun prömiyerini
de gerçekleştirdi.
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,+ Uluduğ'deıki kaynuğındun,
1 Doğul lezzeti ve kaynuğınduki suIlığıylu,
1 Hijyen şurtlurdu ı,e tum otomutik mukinulurdu,

1 El değmeden doldurulan
1 sağlıklı ve içimi en giizel sulurdun biridir

SAGLIGIN|Z B|Z|lvl IçIN oNEMLI
nİn TELEFONLA YANINIZD AYIZ

Balıkpazar. Mah. 2 Nolu Gadde
Karagöl Market Karşısı No : 65 GEMLİK

Tel 
= 

(0.224) 513 97 0O - 513 97 01
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Mllll Eğltim Bakanlığı,
oku!lara gönderdiği
yazıda, okuI laboratu-
varlarında eğitim
amaçlı ku!lanılan
cıvanın zehirlenmelere
yol açabileceğini
belirterek bazı
uyarılarda bulundu.
Mllll Eğitim Bakanlığı
Sağtık İşleri Dairesi
Başkanlığının, vali!ik-
|er aracılığıyla, yurt
genelindeki tüm
okullara gönderilen
yazısında, oku! !abo-
ratuvarlarında eğitim
amaçlı kullanılan
civanı n zeh irlenmeIere
yol açabi!eceği
belirti!di.
Yazıda, okul laboratu-
var!arında eğitim
amaçlı kullanı!an
civanın zehirlenmelere
yol açtığının,
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı'na
yapılan başvurular
sonucu tespit edildiği
belirtildi. civanın
gümüş renginde,
akışkan, parlak ve
kokusuz olması
nedeniyle çocuklar
tarafından çok çekici
oyun aracı olarak

görüldüğü ifade edilen
yazıda, civanın oda
ısısında kolaylıkla
buharlaşabilen sıvı
metal olduğu, bu
nedenle solunmasının
ve gıdaların içine kaza
ile bulaşmasının ya da
ağızdan alınmasının,
zehirlenmeye yol
açtığı vurgulandı.
BELİRTİLER
Özetlikle karaciğer,
böbrekler, beyin ve
bağışıkIık sistemi
hücrelerine zehirli
etkileri olan civanın,
zehirlenmelerdeki
ilk bulguları
şöyIe sıralandı:
"Cıva zehirlenmesi,
ağızda iltihap, metalik
tat, pis koku, kolayca
kanayan diş etleri,
aşırı tükürük salgısı,
genel durumunda
bozukluk, so!ukluk,
bitkinlik, zatürre ben
zeri bulgular, kalp
atımında hızlanma,
yüksek tansiyon, kas
ağrısı, ishal ve deride
döküntüIerle kendini
göstermektedir. Ağrı
kesicilere cevap ver-
meyen şiddetli kas ve
eklem ağrıları en belir-
gin klinik yakınmaları
o la bilmekted ir.

Y

zehirlenmenin
ileri aşamaların-
da, halsiz!ik,
vücutta titreme
ler, konuşmada
tutukluk, ders
|erdeki başarı
nın azalması,
işitme sorunları,
görmede
azalma, uyku
düzeninde
bozulma, dengesizlik,
eIlerde ayak!arda
uyuşma, dikkat eksik-
liği ve hiperaktivite
bozuklukIarı
görülebilmektedir."
UYARıLAR
olası zehirlenmeleri
nin önüne geçebilmek
için, civanın çocuk-
ların ulaşamayacağı
güvenli yerlerde tutul-
ması, cıva buharınln
oluşabileceği ortam-
larda havalandırma
sistemlerinin kurul-
ması, zorunlu
olmayan durumIarda
okullarda cıva
bulundurulmaması
ve kişisel hijyen
kurallarına uyuIması
gerektiği vurgulandı.
Bu nedenle
okullardaki
öğretmenlerin cıva
zehirlenmelerinin

arı

bulgu ve belirtileri
konusunda
bilgilendiriImesi,
öğretmenin
öğrencide bu tür
bulguları tespit
etmesi durumunda
sağlık kuruluşlarına
sevkinin
sağlanması istendi.
yazıda, civanın
dökülmesi durumunda
ise bu yerin hava-
landırılması,
solumaya maruz
kalabiIecek kişilerin
buradan
uzaklaştırılması,
sağlık kontrolü için
ilgili merkezlere
yönlendirilmesi ve
temizlikte kesinlik!e,
elektrikli süpürge
gibi, civanın havada
buharlaşmasını
kolaylaştırıcı araç!arı n
ku llan ılmaması
gerektiği kaydedildi.

ltlın Bakanlı ndan uı, Azınlık okulları

tasarı sı k ıı d

Sanayi ve Ticaret
Bakanı Ali Coşkun,
özel okuI kurumları
yasa tasarısına
ilişkin önergenin geri
çekildiğini bildirdi.
Coşkun, yaptığı
yazılı açıklamada.
TBMM'de görüşülmek-
te olan Özel okul
kurum!arı yasa
Tasarısına azınlık
tanımı ve yabancıIarın
öğrenimi konusunda
verilen önerginin,
Dışişleri Bakanlığı
tarafından hazırlanıp,
AK Parti Grubu
tarafından sunulan
ve iç tüzük gereğince
hükümeti adına genel

e

kurul nöbetçisiyken
verilen bir önerge
olduğunu hatırlattı.
Önergenin bazı
kesimlerce yanlış
yorumlanarak
suistimal edildiği
ve muhalefet
malzemesi yapı!dığını n
görütdüğünü belirten
Coşkun, "Bu nedenle,
hükümetimiz,
bu tür yorumlara
izin verilmemesi ve
muhaIefet malzemesi
yapı lmaması amacıyl:ı,
önergenin genel
kurulda geri çekilmesi
yoluna gidilmesine
karar vermiştir"
dedi.
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Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Gad. 9/A
TeI & Fax: (0 .224)- 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
TeI: (0.224l- 513 49 93

e-mail : c_demirli@yahoo.com
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üniversitelerdeki
boş kontenjanlara
yapılacak ek yer-
!eştirme için
başvurular 25 Eylül
Pazartesi günü
başlıyor. Adaylar ter-
cih işlemini Başvuru
Merkezi aracılığıyla
veya kişisel olarak
internet üzerinden
y.apacaklar.
Oğrenci Seçme ve
Y.erleştirme Merkezi
(oSYM),2006_
Oğre nc i..Seç m e
Sınavı (OSS)
sonuçIarına göre
2006-2007 öğretim
yı!ı için yükseköğre-
tim prograııılarına ek
yerleştirııı ü, yapacak.
Ek yerIeştır ıııe kon-
tgnjanlarına,2006-
OSS'ye başvuran ve
2006-0SYS merkezi
yerleştirme sonunda
açıköğretimin kon-
tenjansız program-
ları dışında hiç bir
y ü kse köğ retim
programına yer-
leşmemiş adaylar
ba şv ı.ı rab ilecek.

f cuırux sıvısl cazeıeI

Say fa 9

Mazhar ve MFO
MFO deyince ak!ıma gelen ilk şarkı Ali

Desidero olur, hala hafızamdan Ali
Desidero kIipi gltmez. 'AIi pişpirik oynar,
maç seyreder, dedik abayı yakmış kıza,bun-
dan haberi yok kızın ama. 'Bu mısraları kim
unutabilir ki.

Peki ele güne karşı, sufl, buselik
makamına, peki peki anladık, güllerin için-
den ve onlarca, yüzlerce unutulmaz
şarkıIarı var MFÖ'nün. Hafta sonu açık
havada Bursalı sevenleriyle buluştu grup.

einicix suoeı{ ve ilırö
Değerli medyamız bu gruba büyük ilgi

göstermekte, çünkü çok güzel bir malzeme
var bu grupta.Tabl kl Mazhar bu malzeme.
Mazhar Alanson, Cem Yılmaz'ın o komik
ötesi fi!mi Her şey çok güzel olacak ile
bireysel ününü perçinleştirdi Mazhar.Daha
sonraları Türk medya ve sosyetesinin
yakından tanıdığı bir isim Biricik Suden'le
evlenerek popü laritesi ni arttı rdı.

Temelleri 1965 lere dayanan, Eurovision
gibi uluslar arası dev bir yarışmada, onca
şöhretlerine rağmen, büyük bir cesaret
örneği gösterip, yurtdışında bizler| Sufi ve
diday diday gibi unutulmaz şarkılarla, gön-
lümüzde taht kuran 9rup, artık sanatlarıyla
değil, Mazhar'ın eşi ve konserinde giydiği
kıyafet!erle gündemde kalıyor.

Bu beni çok şaşırtmıyor açıkçası. Artık
dünya'nın yeni trendi bu oldu. Medya'nın
ilgisini çekemeyen sanatçılar basamaktar-
dan düşerken. Ünlü sevgilileri otan, ilişki-
lerini inişli çıkışlı herkesin önünde yaşayan
kişiler, başarıdan başarıya koşuyor.
Maalesef ki günümüzün yeni düzeni bu
oldu.

MAZHAR,İN VE
özKAN,ıN GiyDixı_eni
Açık havadaki konserde bazı ufak ayrın-

tılar dikkatimi çekti, mesela Mazhar'ın
giymiş olduğu, eşinin tasarımı olan ,çılgın
ama bir o kadar da hoş pantolonu. Fakat
Özkan'da bir o kadar kötü giyinmişti.
Bacaklarına yapışan tayt misali pantolon ve
üzerine zevksiz seçilmiş bir tişört. Özkan'ın
sesi, dansları ve tarzı grubu bir lokomotif
gibi taşıyor ancak kendine ve gruba
yakışan ve de hayranlarının gözüne hitap
eden, özgün bir giyim tarzı oluşturmalı.

Medya'dan takip ettiğim kadarıyla son
günlerde grup arasında şiddetli tartışma|ar
yaşanıyormuş, bunun baş!ıca sebebi de
Mazharın yaşantısıyla, çılgın kıyafetleriyle
isminin grubun önüne geçmesiymiş. Daha
öncede bahsettiğim gibi bu günün şart-
larında, medya nın ilgisini çekemeyen
sanatçılar toplum önünde yok olmaya
mah kumlar.

4ı
-I
}1<ı
-ı

8.9.2006 tarihinde Smith Wesson marka
tabancamın ruhsatı ve tabancam

çal ı nmıştır. Ruhsatım hükümsüzdür.
SERDAR ADNAN ÇETiN
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unlversltelere ek tlrmeerle
2006-ÖSYS,de
sadece sınavsız
geçiş için
başvuran adaylar-
dan açıköğretimin
kontenjansız prog
ramları hariç bir
yü kseköğ retim
programlna yer_
leşmemiş. olanlar
da 2006-0SYS
ek yerleştirmeye
başvuracaklar.
2006 yılında özel
yetenek sınavı ile
öğrenci aIan yük-
seköğretim prog
ramlarına kesin
kayıt yaptırmış
olanlaı, da
2006_ÖSYS
ek yerleştirmeye
başvurabilecekler.
BAşVURU
Em yerleştirme
kılavuzu OSYM'nin
internet sitesinden
yay|mlanacak.
Yü kse köğretim
programIarı ek
yerleştirme konten-
janlarına başvurmak
isteyen aday!ar,
tercih işlemini

Başvuru Merkezi
aracılığıyla veya
kişiseI oIarak
internet üzerinden
yapacaklar.
Adaylar, 3 YTL
karşılığında
2006_oSYS
Yü kseköğ retim
Programlarına Ek
Yerleştirme ..
kılavuzunu osyM
sınav Merkezi
yönetic iliklerinden
a.labilecekler ya da
OSYM'nin internet

sitesinde görebile-
cekler. Adaylar,
kılavuz ücreti ile ter-
cih|erini başvuru
merkezi aracılığıyla
yapar!arsa ödeye-
cekleri 2 YTL
hizmet ücreti dışın-
da başka bir ücret
ödemeyece kle r.
PostayIa OSYM'ye
gönderilen tercih
formları işleme aIın-
mayacak. Başvuru
süresa, 28 Eylül'de
sona erecek.
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Barış Güler'in
kaleminden 7 YAŞ

Ç
.'

ş

Denizli Devlet
Hastanesi (DDH)
Diyetisyeni Mustafa
Yı!dız, bilinçsiz
beslenme nedeniyle
Ramazan ayında
sindirim sistemi
şikayetlerinin
arttığını söyledi.
Ramazan ayında
sağlıklı beslenmek
hakkında açıkla-
malarda buIunan
Deniz!i Devlet
Hastanesi Diyetisyeni
Mustafa Yıldız,
"Ramazan ayında
sindirim sistemimizin
rahat!aması,
kendimizi daha hafif
ve sağlıklı hisset-
memiz gerekirken, bir
çok vatandaşımız kilo
alarak sindirim siste-
mi şikayetleriyle
karşılaşmaktadır.
Bunların birinci
nedeni, hızlı ve
gereğinden çok
beslenmektir" dedi.
lftar sofralarının

günümüzde çok
abartılı hazırlan-
madığını, özellikle
davet|erde ardı arkası
kesilmeyen ikramlar
l«arşısında karacığer,
kalp ve sindirim
sisteminin ne
yapacağını
şaşırdığını belirten
Yıldız, "Bu dengesiz
beslenme sürecinden
sonra; hazımsızlık
çekip maden suyu ve
anti asit ilaçlardan
medet umanlara,

hemen uykusu geIip
uyuyan!ara, tansi
yonu yükselip has-
taneye başvuran!ara
sıklıkla rastlanmak-
tadır. Ramazan ayı
bizim için sıhhat
bulma ayı deği! sıh-
hat kaybetme ayına
dönüşmektedir. Oysa
dinimizde bu kadar
çok beslenmenin
israf sayıldığı be!ir-
tilmekte, Peygamber
Efendimiz' in sadece
1 ya da 2 hurma ile
orucu tamamladığı
belirtilmektedir"
diye konuştu.
Ramazan ayında
yemeklerin yavaş ve
iyice çiğnenerek
yenmesi gerektiğini
belirten Mustafa
Yıldız, "İftarda itk
önce bir kase çorba
içilmeli, yaklaşık 10
dakika sonra yemeğe
devam edilmelidir.
Yemekler hazır-
lanırken kızartı!ma-
malı ve kavrulma-
malıdır. İftarda mut|a-
ka bir sebze yemeği
ve salata olmalı, tatlı
olarak süt tatlıları
tercih edi!melidir.

Kansızlığı önlemek
için çay, yemekten
en az 45 dakika
sonra içilmelidir.
lftarda hafif bir doy-
gunluk hissedildiği
zaman yemek
yenilmemeli ve
sofradan kalkıl-
malıdır. yemekten
sonra çok ağır ikram-
lar hazır|anmamalı ve
sadece bir meyve
tabağı sunulmalıdır.
yemeklerle birIikte
kola, gazoz gibi
gazlı içecekler
tüketilmemelidir.
sahurda hafif
yağsız ve tuzsuz
besinler tercih
edilmeIidir. Peynir ve
haşlanmış yumurta,
uzun süre doygunluk
sağladığı için tercih
edilmelidir. sahurda
yemek yenildikten
hemen sonra yatma-
malı, en az yarım
saat bekleni!melidir.
Özellik!e yüksek
kolesterol sorunu
olan hastalar,
doymuş yağ içeren
besinleri tüketmeme-
lidir" şeklinde
konuştu.

0ru uzur Verı 0rh
Psikolog Ceyda
Subaşı, Ramazan
ayında oruç tutarak
bir ibadeti yerine
getirme mutluluğu-
nun gerginlikleri,
huzursuzlukları
ve stresi yok
ettiğini belirtti.
Subaşı, yaptığı açık-
lamada, Ramazan
ayının bu yıl sonba-
hara denk geldiğini,
bu nedenle kişilerde
zaman kavramının
oturmasının zaman
alacağını belirterek,
Ramazan ayının ilk
günlerinde değişken
ruh haline, isteksiz
liğe ve depresyona
karşı önlem almak
gerektiğini söyledi.
Ramazan'da oruç
tutmanın yaşantının
zorluklarıyla bir-
leştiğinde kişi
üzerinde baskı veya
stres yaratabi leceğ i n i

ifade eden Subaşı,
"Oysa din ve
inançlar kişiyi
baskılamak yerine
doğru şekilde
bakı!dığında rahatla-
masına yardımcı
olacaktır. Birçok

psikolojik rahatsız
lığın aşılması olumlu
inanç ve güven duy-
gusuyla daha kolay
gerçekleşmektedir.
O|aylara bakış
açımızı değiştirmek,
üzerimizdeki baskıyı
azaltacaktır. Her
insanın güven ve
inanmaya ihtiyacı
vardır" dedi.
Birçok dinin
temelinde de ibadet,
dua etmek veya oruç
tutmak gibi değişe-
bilen eylemlerin
aslında bireyin kendi
içinde bir yolculuk
olduğunu ifade eden
Subaşı, şöyle
devam etti:
"Yaşantınızın son
dönemlerini, hayat-
tan beklentilerinizi,
üzüntülerinizi,
içinizde bastırdığınız
her şeyin içinizi din-
lediğiniz anlarda su
yüzüne çıktığını
göz!emleyebil irsiniz.
lnsanın kendi
kendiyle kaldığı
anlarda da gelişir bu
durum. Dua edilen
zamanlar, oruç gibi
bir görevin yerine

getirilmesi, kişinin
güven duygusunu
destekleyen Al!ah
inancı, hepsi bir
araya geldiğinde
Ramazan ayı içsel bir
terapi olarak da
değerlendirilebi!ir
kişi tarafından.
Orucun faydaları
sadece bedenimizle
i!gili deği!dir. Onun
ruhumuzda ve sinir
sistemi üzerindeki
olumlu etkileri ve bu
ibadetten oruçlunun
duyduğu iç huzuru,
pek çok manevi
rahatsızlığı tedavi
ederek kişiye güçlü
bir moral kazandırır."
Oruç tutan|arda sinir
sisteminin tam bir
rahatlama içinde
olduğunu vurgulayan
Subaşı, "Bir ibadeti
yerine getirme mutlu-
!uğu gerginliklerin,
huzursuzlukların
hemen hemen
tümünü yok eder.
Günümüzün en
önemli iç sorunların-
dan oIan stresler
böylece büyük
ölçüde ka!kar"
diye konuştu.
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Anaokulu hastalıklarını hlll 0r ıllu§unuz?

-

24 yaşları çocuk-
ların enfeksiyonlara
ve mikrobik hastalık-
lara sık olarak yaka-
landıkları bir dönem.
Birbirinden farklı
birçok hastalığın
çocukları tehdit ettiği
bu dönemde ilaç kul-
lanımı konusunda
bilinçli davranmak
çok önem!i.
Anaokulu döne-
minde çocukların
daha sık hasta-
landıkları bir gerçek.
sürekli olarak birbir-
lerine hastalık
bulaştıran çocuk!arın
aileleri de bu durum
karşısında tedirgin
oluyorlar. Çocukların
iazla hasta olmaması
için öncelikli olarak
bazı önlemlerin alın-
ması gerekiyor.
Acıbadem Bakırköy
Hastanesi Çocuk
Hastalıkları uzmanı

Dr. Ozlem Altay
Yücel bulaşıcı
hastalıkların yayılma-
ması konusunda ana
okulların a bazı
görevler düştüğünü
be!irterek alınabile-
cek önlemIeri şöyle
sıralıyor: "Güncel aşı
kayıtları da dahil
olmak üzere, çocuk-
lar ve ça!ışanların aşı
kartlarının incelen-
melidir. Çocuklara
tuvalet kullanımı ve
tuvalet eğitiminde
hijyenik temiz işlem-

!eri benimsetiIme-
!idir. Enfeksiyondan
korunmada en
önemli unsur olan
el yıkama alışkan|ığı
kazandırılmaIıdır.
Ortam temizliği ve
çocuklar ile
görevlilerin kişisel
hijyeni sağlanmalıdır.
Yiyecekler temiz
şekilde bulunduru!-
malıdır. Bulaşıcı
hastalıklar sıkı bir
şekilde izlenmeli
ve aileIere
bildiri!melidir."

^$,.t

ai§iıüü

ffi
*:i: 

,,;
{$öİ.r2

ilfiı ,

'iliİi,l,

*;iil;!r]
ıiıjrİt,

illil.i

'\

ş[ ,**-

t

'ı {}

K rİez
IooİLox rıY .ı oAzETEı

ABoNE
oLUN

oKUYUN
oKUTUN

Gtrux

o



23 }.\ liil 2()06 Cumartesi Sayfı l lSAGLıK

Hı ertansl ona kar
kısa e zerslz

Avru a
Doğal Hayatı Koruma
Vakfı.(WWF) ta.rafın-
dan, lngiltere. ltalya,
İspanya, Yunanistan,
lsveç, Finlandiya
ve Polonya'da
marketlerde satılan
bir çok gıdada,
özellikle hamiIe
kadın ve çocuklar
için zararlı kimyasal
maddeler belirlendi.
vvwF tarafından
yapılan açıklamaya
göre, bu ülkelerin
marketlerinden satın
aIınan peynir, balık,
zeytinyağı, et ve
diğer gıdalar I

üzerinde yapılan
analizlerde, sanayide
kullanılan kimyasal-
lara rastlandı.
VVWF açıklamasında,
analiz yap|lan her
üründe, bir tür zararh
sentetik kimyasala
rastlandığı ve böyle
bir sonucun çık-
masının, çok şaşırtıcı
olduğu belirtildi.'
Zeytinyağı, peynir ve
ette "phthalates"
ırıaddesine rast-
lanırken. balık ve ren
geyigi etınde, yasak-
lanıııış "organochlo-
rine" tipi böcek ilacı
belirlendi. yine balık-
ta "musk ve organ-
otin" belirlenirken,
peynir ve ette,
yangın önlemede
kuIlanı|an bazı

da

kimyasallar belirlen-
di. Bu gıdaları alan
tüketicilerin "hemen
hastalanacakları gibi
bir sonucun çıkarıla-
mayacağına" dikkat
çekilen açıklamada,
"buna karşın uzun
dönemli etkilerden ve
düşük dozda da alın-
sa özellikle hamile
kadınIarla çocuklar
üzerindeki etkiden
kaygılıyız" denildi.
WWF'un yürütmekte
olduğu "detox" adIı
kam pa nyan ı n
başkanı Sandra Jen
yaptığı açıklamada,
"sağ!ıklı bir beslen-
me sürecinde bile,
günlük olarak bu
derece çeşitli
kimyasalın alınıyor
olmasını ögreırnıek
gerçekten şok edici
bir durum. Tüm
dünyada geçerli bu
zararlı madde zin-
cirinin kırıIması,
Avrupa Birliği poli-
tikacılarının, insan
sağlığı ve çevre

ıda alarmı,

Uzun süreli egzersiz
ler yerine kısa ama
daha sık egzersiz
öneriliyor.
Hipertansiyon
Riskine Karşı Kısa
Soluklu Hareketler...
Uzun sureli egzersiz
Ier yerine kısa ama
daha sık egzersiz
öneriliyor.
Amerika Birleşik
DevletIeri'nde
yapılan bir aı:aştırma
hipertansiyon riski
olanların uzun süreli
bir egzersiz yerine,
günde bir kaç kez
kısa süre|i egzersiz
yapma|arı halinde
tansiyonlarının daha
uzun sürell normal
degerlerde kaldığını
ortaya koydu.
lndiana universite-
si'nden Doktor
Saejong Park ve
ekibi tarafından
yapılan araştırma
sonuçları
"Hipertansiyon
Dcı gisinde"
yJyııll.ıııti,
?0 rJç,ııı,ki, V.ırııl,ııı
araştııııı,], lı ilgilı
bilgi vereıı Doktor
Saelong Park,
"Hhlpertansiyon
riski taşıyan ve
hipertansiyon adayı
olarak tanım|anan
"Prehipertansiyon"
nedeniyle, tansiyon

yükselmesi olan
kişi!erde günde
sadece döıt kez
10'ar dakikalık
yürüyüşün tansiyon
düzeyini uzun süreli
normal değerlerde
tuttuğunu
gördük." dedi.
Prehipeıtansiyon,
kişinin tansiyonun
norma! değerler
üzerine çıkması
ancak tam hipertan-
siyon olarak tanım-
lanacak kriterlere
ulaşmamçı yüzun-
den "hipertansiyon
adayı" olarak da
adlandırı|ıyor.
Araştırmayla. bu
durumda olan
cle rıcklc ri ıı. gtıı,ıcJe
4 kez 10'ar dakikalık
|ı,ırı;ıııİıı yı ıı try(ı>
y.ı ct.ı t.ı.Zl.ı yt_ıı[J(-(ı
olmaya],ı egzersız
yaptıklarında tansi
yon düzeylerinin
normale inerek
büyük tansiyonun
bu düzeyde 11! saat,
küçük tansiyonun
da 10 saat ka!dığı

ı

görüldu.
Aynı kişilerin bir
hafta sonra 40
dakika gibi daha
uzun süre|i, ancak
gunde bir kez egzer-
siz yaptıklarında
tansiyonun normal
düzeyde kalma
suresinin 7 saate
indigi belirlendi.
kalbin kasılması
sırasında ölçülen

. kan basıncı, büyük
tansiyon (sistolik
kan basınç), ve
kalbin gevşemesi
esnasında öIçülen
kan basıncı ise
küçuk tansiyon
(diyastolik kan
basıncı) oluyor.
Hcııı buyıık taı,ısiyrııı
hem de küçük taıı-

'.J^.._. , l, 
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1.ız'l,ı lıl.|,,ı ı!iırLl
ıI,ı(ı ı,ıti.ı }ıı 1ıcrtaıı si
yoıı tanısı konu!uyor.
Ancak büyük ve
küçük tansiyondan
birisinin normalden
yüksek olması da
hipertansiyon tanısı
için yeterli oluyor.

üzerinde güçlü
bir irade göster-
melerine bağ!ı" dedi.
Avru pa
Parlamentosu,
"insan sağlığına
zararlı maddelerin
sanayide kullanıI-
masına sınırlamalar
getiren Reach adlı
yasa tasarısını"
bu yıl sonuna
kadar oylayacak.
Çevreciler, sanayi
çevrelerinden gelen
baskılar sonucu
tasarının
sulandırıldığı4ı
savunuyorlar.
WWF açıklamasında,
Avrupa Parlamen-
tosunun yeteri kadar
güvenlik saglayacak
bir standart belir-
leınesiniıı vei
kaygılara yol açan
kimyasallar yerine,
güvenli alternatif
maddelerin kul-
|anımına geçilmesini
ben imsemesin in
önemli oIduğu
kaydediIdi.
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s#

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenıkapı Q12) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 a.l

ltfaiye
polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom

110
155
156

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

KAYMAKAMLlK Yalova
Topç ular
Eskıhısar

(226) 81 4 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

oToBÜs

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd,

Emniyet Müd.

ULAŞıM
261 54 00

. (18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Termınali

TUP DAGlTlclLAR|
METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoglu-Esadaş 514
Anıtur 514
Kamil Koç 513

12 12
20 77
1o 72
45 49
47 71
35 71

HASTANELER

TEK Anza 513
TEK İşletme 513
Statyum 514
Orm.Böl.Şef. 513
Milli Eğt. Md. 513
Halk Kütüğhane 513
Askerlik Şb. 513
Karayolları 513
Liman Baş. 513
Mal Müd. 513
Nüfus Md. 513
Özeı io. ıvıo. 513
Tapu Sicl. Müd. 513
Müftüıük 513
Gümrük Md. 524
Tekel Md. 513
Ver. Dairesi Md. 513
İlçe Tarım Müd. 513
İlçe Seç. Md. 513

20 66
45 03
00 95
12 86
1174
13,53
10 57
13 08
11 33
10 95
37 42
15 07
14 14

13 64
85 86
10 42
10 92
10 45
77 77
18 46Halk E itim Müd. 513

ELED YE
Devlet Hastanesı 513 92 00
SSK Hastanesı 51 3 23 29
Mer.Sag.Ocagı 513 10 58
Tomokay Tomografi 513 55 29

TAKSıLER

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

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00
514 88 70

514 17 00

G
E
ıVl
L
ı

ı<
R.
E
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B
E
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GEREKLİ TELEFONLAR RESıvıi oniRELER DENlZ OTOBUSU

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115

İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnfz 185
513 14 25

AKCAN PETROL
veRıiyuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33

NöBETçI r czANE

23 Eylül 2006 Cumartesi

MtLİS ECL,^|{ESİ

24 EyIül 2006 Pazar

OZER ECZ/.NESI
a

o
K rfez

GEMLlK,lN lLx GUNLuX GAzETEsl
G€MLlı(ıı

I GuNLUK siYAsi GAZETE ıI

YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAY| : 2554

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

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

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

Yön etim ve Basım yeri : xÖnrez oFsET
Matbaaclı k-Yay ı ncı lı k-Reklamcılık Tesisi
İstikIal Cad. Bora Sok. No:3/B GEML|K

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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0zELeyKENT ıIKOGRETıM oKulu
.. ".İgi bir gelecek Ogkent ile lıoşlor"
Ozel Aykent llköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-200l dönemi kayıtları başladı

oo O oooU

r, lr, lr,açıktır, lr,
eder,

Yen liklere klıdoda ımc ıd zamaHer ven konuher ozvenda le Vefakard asladostlarını unutmaz,Süreç paylaş çalış
tamdır.m Kararlı ve kendi verıkararIarını verresü kesi hareketile tutarlıkıı Özgüvenieğiti

YeHer ve rhe kenortamda din tanı maz,,

Not : Ücretlerimize EğilimÖgretim,

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel : 5t3 50 84 GEMUK
www. aykentİlkog retİm. k l 2.tr

Deneyimli kadromuz ve
çağdaş eğitim anlayışıyla

sizlere en yakın özel okuluz
2006-2007 EĞıTıM ve öĞReriı*

2.s
3.s
4.s
5.s
6.s
7.s
8.s

YlLı ÜcRETLERlMız
S|NİFLAR FİYAT
ANA sıNlFı 3.300 YTL
1.sıNlF 4.000 YTL

YETlŞTlRDlGl

öĞnruciıın;

ıNıF
lNıF
ıNıF
ıNıF
ıNıF
ıNıF
ıNıF

4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL

GEMLİK,İN İİ_X GÜNLÜ K GAZETESİ
GEMLıK
ıı

TARAFSıZ siyesi GAZETE
25 t,\ lül 2006 Pazartesi

i nfo@g e m ! i kko rf ezgazetes i . co m 25 Ykr

Körfez OF$ET'te
BıR GuNDE

DAVETıYEN|Z l-ıAzlR
yüılerceff§it heıl ııffiI

513 96 83
lstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Aralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEML|K

ı ı

ı , heıl kaliteli
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Kttırlı Köyü üst|erjnden geçen ve zeytin aftçlannın kesilmesi nedeniyle köylüleıin tepkigösterdiği doğalgaz boru döşeme çalışmalan hızla ilerliyor

ı

ı ı ıIkincl 0ra0

Y

a|h attında ınalildeuaınOdla
Katırlı Köyü üstlerin
den geçen ve köylü.
lerin zeytin ağaçları
nın kesilmesi nede
niyle büyük sıkın-
tıların yaşandığı
boru döşeme çalış-
malarında kanallar
kazıldı, boruların
kaynakları yapılıyor.
Köylülere kesilen
ağaçlar için 3-210
WL ücret verildiği
ileri sürülürken, Pu
fiyatın zeytin ağacı
nın gerçek fiyatı
ol mad ığ ı bel i rti l iyor.

Haberi sayfa 3'de

m Güne Bakı

Sonbahar tüm haşmetiyle kendini gösteriyor.
Temmuz ve Ağustos aylarında bekIediğimiz yag-

murIar, sonunda, yağmaya başladı.
Yağmur berekettir, fazlası da felaket..
Yurdun dört bir yanında yağan yağmurlar. alt

yapI eksikliği ve pIansız yapılaşma nedeniyle
taşkınlara, can ve mal kayıplarına neden oluyor.

Dünyanın birçok ülkesinde buna benzer görün-
tüleri izliyoruz televizyonlardan.

Gemlik'te yağan her yağmurdan sonra yaşanan
baskınlar da bunlardan biri. Devamı sayfa S'de

kadri cüLen
kadri_gu ler@hotmail.com

Kazaya yol açacak

25 EyL(iL 2006 pAzARIE§i iııslr 05,2{ ööıı 13,03 iriıoi 16,?l AıtşAltl {9,06
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-noĞa,LG.AZ nöxüştiıu
-PRoJE İ(oMBı
-I(oı,ox rnsisAT
-pETEır çnşirınni
- DoG A.LG. Az p'.ALzE,luELERI
-MERIr,lDzi sisrnıu
-I(AT ıı.ııoninnni
-pLAsTirı nonu rnsiserr
-slrrrıı rnsisnr
-Ennniııa oöxüşiııu

"(Geııılik Sürücü }ı(ursfı l(uruluşuılı,rr"

rbrahim flslu
tülA§TAş RIPYAT9RLERı

YETK|Lİ BAYİSİ

Tel z (o.2rı) sıı ıı, ?ı Fax : 5ı3 ıt 7t
Orhangaıi Cad. No ı 48/C

Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLIK
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Gürhan ÇET|NKAYA

Yazık oIuyor
Yazık oluyor bu vatana..
Yazık o!uyor insanlara..
Yazık oluyor yarıntara..

. Dün Türkiye atılım içindeydi..' Kurtu!uş Savaşı..
Ardından aydınlanma devrimleri..
Şahlanış..
Koşturmaca..
Heyecan..
Bugün :

Durgunluk..
Gerileme..
Hile hurda..
Rüşvet...
Talan..
Yağma..
lrtikap..
Suistima!..
Vurdumduyrnazlı k..
lrtica..
Bölücülük..

Yarın... Belirsizlik.. Batal«lılt.. Karanlıı<..
osmanlı'nın torunlarına reva mı bu..
Cayırtı..
Kuru gürültü...
Dışa bağımlı güya sanayileşme..
Devlet'in ekonomideki ağırlığını topyekun

silip atma..
Dışarı yaslanma..
Medet umma..
9ysa; ,

lnsanlık ölüyor... tabiat ö!üyor... güzeIlik .

ölüyor... kötülükler boy veriyor ..

Dün lrak.. Bugün Lübnan..Ya.. Yarın...
Kimbi!ir...

Ç ünkü;
Emperya!izm:
Saldırgan..Doyumsuz..Hırçın ..
Onun için..
Hemen şimdi:
Bilinçlenme zamanı..
Çok ğalışma zamanı..
UIusal değerlere sahip çıkma zamanı..
Vakit yok, gemi kalkıyor artık..
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, eğitimcileri,

emekçileri ve aydınları yapılacak şey el ele ver-
mek, topluca bu gidişe "dur" demektir.

ınalar ha
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Savfa 2

ladıffi ları ılda lı
Seyfettin ŞeXenSÖZ
Gemlik i!e Şükı.üye
.Köyü arasındaki
ulaşım yolunda
onarım çaIışmaları
başladı.
Uzun yıllardan
bu yana onarım
görmeyen ve ilçe
ile bağ!antılarını
sağ!ayan Şükrüye,
Feyziye, Hamidiye,
Katırlı köy yolunda
malzeme çekilmeye
baş!andı.
Onceki gün köy
gezilerini sürdüren
AKP Bursa
Milletvekili zafer
Hıdıroğlu ile
birlikte llçe Başkanı
.Enver Şahih,
!! Genel Meclis üyesi
Nurettin Avcı
yol üzerinde
yapı|an çalışmaları
denetlediler.
Ağır vasıtaların
Feyziye Köyü
üzerinde bulunan
Karagöl yolu için
yapılan çalışmada
hasar verilen
köy yolları kış
aylarının baş!a-
masından önce
malzemesinin
döküleceği
öğrenildi.
Grayderlprin
yol kenarlarında
genişletme
çalışması da
yaptık!arı yolun
bu yıl bitirilmesi
için AKP l!çe
yönetiminin
yaptıkları girişimler

amacına ulaştı,
M illetveklll
Hıdıroğlu, ilçe

yönetimiyle birlikte
denetlediği yolun
en kısa sürede

tamam!anması
çalışacaklarını
söyledi.

ez

D
D

Kzıla 400 kı l sevindiri orı

ı

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Her yıl Ramazan
ayında fakii fukaraya
sıcak yemek
dağıtan Kızılay,
yine sevindiriyor.
Orhangazi Caddesi
üzerinde hayırsever
vatandaşların
yardımıyla yaptıkları

yerde sıcak yemek
dağıtımına başlayan
Kızılay Şube
Başkanı Gökhan
Ozler, her gün
yaklaşık 400
kişiye yemek
dağıtacaklarını
söyledi.
Yemek
dağıttıkları

kişilerin fakir ve
her zaman
evlerinde
yemek yapma
olanağı bu!unmayan
kişilerden
olu ştuğ una
dikkat çeken
Gökhan Özler,
hayırseverIerin
ramazan ayı

müddetincu
yapacakları her
türlü yardımı kabul
ettiklerini söyledi.
yemekleri sıcak
olarak getirdikleri
tencerelerle alarak
ev|erine götüren
vatandaşlar, bu
hizmeti yapan
Kızılay yetkitilerine

minnet duyduklarını
dile getiriyorlar.
Zor şartlar içinde
yoksuIlara
yardım etmeyi
sürdürdük|erini
s.öyleyen Gökhan
Ozler, yardım
yapmak isteyen
hayırseverlerin
0.532.3610322

nolu kendi cep
telefonuna
ulaşarak fakirleri
sevin direbilecek!erin i

duyururken
Kızılay'ın gerçekten
fakir fukaraya
yemek,dağıtmakta
olduğu nun
bilinmesi
gerektiği ni hatırlattı.

ı



Katırlı Köyü üstlerinden geçen ve zeytin ağaçIarının kesilmesi nedeniyle
köylülerin tepki gösterdiği doğalgaz boru döşeme çalışmaları hızla ilerliyor
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Seyfettin ŞEKERSOZ

Doğalgazın
her geçen gün
kullanımı nı n
çoğa!ması ve
elektrik santral leri ne
yetmemesi
nedeniyle
başIatılan ikinci
hat boru döşeme
işlemleri sürüyor.
Katırlı Köyü
üstlerinden geçen
ve köylülerin
zeytin ağaçlarının
kesilmesi nedeniyle
büyük sıkıntıların
yaşandığı boru
döşeme çalış-
malarında kanallar
kazıldı. boruların
kaynakları yapı!ıyor.
Katırlı köylülerinin
tepki gösterdiği
boru döşeme
çalışmalarında
kesilen ağaçlarının
durumuna göre
3-210 YTL ücret
verildiği ileri
sürülürken, bu
fiyatın zeytin
ağacının gerçek
fiyatı olmadığı
belirtiliyor.
Elektrik santral-
lerinde yaşanan
dogalgaz sıkıntısı
nedeniyle BOTAŞ
Genel Müdür!üğü
tarafından başlatılan
boru döşeme
işinin kendilerinin
rızası alınmadan
başlatıldığına
dikkat çeken
Katırlı köy!üleri
haklarının gasp
edi!diğini öne
sürerek AKP
Bursa MiIletvekili
Zafer Hıdıroğlu'ndan
köye yaptığı
ziyaret sırasında
destek istediler.
Yaklaşık 60 parseli
içeren ağaç
kesimlerinde 'Hiç
kimse başkasının
malına el koyamaz"
diyen Hıdıroğlu,
Ankara'da yapacağı
girişler sonucu
olaya çözüm
getirmek için çalışa-
cağı sözünü verdi.

do azaı
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hattında mal ar
devam edl or

Diş Hekimi Ozcan VURAL
ozcanvural 1 933@hotmail.com
www. m i l l iy eUblog/özcan vural

Bir nesil kayboluyor...
Milletlerin hayatında bir çok inişler,

çıkışlar vardır..
Her şey dümdüz, monoton olarak

gelişmeye bilir. Türklerin anayurdunun Orta
Asya olduğu, oralardan çeşitli devletler kur-
duğu, sonra da yayılarak Anadolu'ya kadar
geldiğini tarih yazı yor.. Kurulan sonra
yıkılan tekrar kurulan 18 Türk devletlerin de
ne gibi iyi-kötü günler olduğunu.

Yine bu zaman içinde insanların neler
çektiğini bilmiyoruz..

Devlet kurmak kolay şeyler değiIdir. Kim
bilir ne canlar -kanlar ve birçok kişinin
kahramanlığı - fedakarlığı pahasına bu
başarıların kazanabil diği bir masa! anlatımı
içinde çoktan unutulup gitti..

Ama bir yakın tarihimiz var ki, onun
unutulmaya başlaması, bu tarihi yazanlar
veya onların evIatları tarafından üzüntü
içinde takip ediliyor..

1880 -90 doğumlu olan nesilden
bahsediyorum.. Bu nesil Türk devletinin en
zor olduğu devirlerde yaşadı. Didindi, çok
zorluklar çekti, kaybetti, kazandı sonunda da
Türk Cumhuriyetini kurarak bu tarihi olay-
ların içinden şerefle çıktı... Bunları bilenler
için değil bi|meyen genç nesil bir kere daha
okusun diye yüzıyorum..

Babam bu neslin subaylarından biri idi..
Anlatırdı....

Balkan savaşı çıktığı için 3 yıl o!an
Harbiye'den ikinci sene aleI acele mezun
edip Teğmen rütbesi ile cepheye gönder-
ildiklerini, daha 20 yaşında o|an bu nesil
daha sonra Çanakkale-Suriye-lrak cephesi
-Arap çölleri ve Kafkasya -Sarıkamış'ta
feclakarca clöviişmüş. çok Vıpranmıs ama
sonunda Kurtuluş savaşını başarı ile sonuç-
landırarak başlarına zafer taçları tak-
mışlardır..

Bunlar Atatürk ve silah arkadaşlarının
neslidir..

Bu nesi! kahraman!ığa, fedakarlığa,
dürüst|üğe, vatan sevgisine örnek olan
güze! bir nesildir..

Çok zorlandılar ama yıkı!madı!ar..
Ondan sonra gelen nesil, yani benimde

içinde bulunduğum 1920 den sonra doğan,
Ata türk'ün çocukları olanlar,
Babalarımızdan, büyüklerimizden gördükle
rimiz, yaşadıklarımız ve öğretilenlerle bir
zaman işinde iyi şeyler yapmaya başladık..
Ne zaman ki siyaset - politika -seçimler için
içine girdi; Bir mikrobun vücuda girip yap-
tığı hastaIıklar örneği, top!umu hasta-
landırdı..

Toplum önce dürüstlüğü, fedakarlığı,
önce vatan diyen düşünce kavramını kay-
betmeye başladı..

Yurdu demir ağlarla örmek değil, köşeyi
dönmek önemIi oldu..

İdeatler, saygı - sevgi, vatan toprakların-
da bir eser yaratmak hedefleri kayboldu..

Bütün bunları yaşayan bizler şimdi yazık
oluyor, bir nesil harcanıyor diyoruz..

Bazen de bunlar bizim zamanımız da
gelişti, niye-niçin bunlara müsaade ettik,
yollarını kesseydik, bu vatan nasıl kuruldu
düşünün ve ona saygı gösterin diye haykır-
malıydık diyorum..

Kısaca bizlerde suçluyuz ga!iba....

iGemllk Körfez'intern
em likkorfezgazetesl.www.

K rİez
GEırLlxıı ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN
OKUYUN OKUTUN

o
IGüNLüX sıYAsı GAZEİEI
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Sayfı 4
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Daire,Zeytinlik, Vi|la, Dükkan, Arsa, Arazı
TAPU TAKİP ıŞLERİ YAPİLİR

AclL SATıLıK 
'ıe 

K|RALııILARıNız iciıı gizi ARAyıNız

Kayhan Mahalles|'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATILIK Olİne
Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK l_ÜX OlİnE Denizi gören, 3+1, 140 m2

.YTi iTrEıi( ft ı a
ıı 7/

120 m2 3 + 1 SATıLıK ı_Üx oninı

BaIıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayrı Daireli lı4üstakiI Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

A1( Partİ Bursa Milletwekil| Zafer Hıdıroğlu, 4 köyü zlyaret ederek, köytüterle sohbet etti

ııyatırımlar Akp döneminde a 0r,|

Seyfettin ŞeXrnSÖZ
AK Parti Bursa
Milletvekillerinin
Gemlik köylerinde
başlattıkları köy gezi-
leri kapsamında dün
4 köye gezen Milletve
kili Zafer Hıdıroğlu,
"Cumhuriyet tarihi
nin en büyük yatırım-
ları Akp döneminde
yapılıyor" dedi.
Ilçe Başkanı Enver
Şahin, ll Gene! Mecli
si üyesi Nurettin
Avcı, Belediye Meclis
üyeleri ve partililerle
birlikte cumartesi
günü yaptıkları

gezide Katırlı,
Hamidiye, Güvenli ve
Adliye Köyü'nde
köylülerle sohbet
ederek, sıkıntılarını
dinleyen Zafer Hıdır
oğlu'na "Mazot paha

lı, ürünümüz para
yapmıyor" şikayetin
de bulunuldu.
SORUN GAZ HATTİ
"En büyük hizmet
insana yapılan
hizmettir" sözünü

köylü!ere hatırlatan
Hıdıroğlu, köylere
yapıIan desteğin
beklenenin üstünde
gerçek!eştiğini
söyleyerek, "Zeytinin
dışıııda meyvecilik
yapın, devlet toprak
analizi yaptyor, fidan
veriyor, kooperatif
kurup ürününüzü
daha iyi değerlen
dirin. Bizler size her
zaman destek olııruz,
kooperatif olarak
düşük kredi alma
olanağınız var, bunu
değerlendirin" dedi.
Katırlı K.öyü'nde
muhtar lbrahim köse
ile köy!ülerin sıkın-
tılarını din!eyen
Hıdıroğlıı, "Yıllarca
devleti horlumlamış
lar, biz vatandaşı hor-
tu mlatm ayacağız"
diyerek kamu!aştırma
yapılmadan BOTAŞ

tarafından sökülen
zeytin ağaçları için
Ankara'da takip
sözü verdi.
HAMİDİYE,DE
SoRUN YoK
Daha sonra Hamidiye
Köyü'ne giden AKP'la
ler. Muhtar Ayhan
Gündoğdu ve köylü
lerle bir!ikte sohbet
etti. Hamidiye
Köyü'nün sorun
yaşamayan köyIerden
biri olduğunun altını
çizen Muhtar Ayhan
Gündoğdu, köyün şu
anda sıkıntı denecek
sorunu bu lun-
madığını.sö.yledi.
GUVENLİ,NİN
SORUNU SU
AKP'lllerin üçüncü
gezisi ise Güvenli
Köyü'ne oldu. Burada
köylülerin "BUS Kİ'ye
geçmek istemiyoruz.
Eğer bizi zorlarsanız

se çimde size oy ver-
meyiz" sözlerinin
yanlış bir düşünce
olduğunu söyleyen
Hıdıroğlu, "8US Kl'ye
suyu devretmezseniz
size nasıl hizmet geti
rir. Merkez ilçe yani
Gemlik Büyükşehir
sınırları içinde kaldı
ğı için .Güvenli köyü
BUSKl'ye geçmek
durumunda. Büyük
şehir'den çıkmak
mümkün değil" dedi.
Muhtar lbrahim
Duran'ın içme suyu-
nun çıkış noktasında
sulama suyu ile karış
tığı için içilemez duru
ma geidıgını. buıııın
yanında sulama stıyıJ
sıkıntısının yaşandıgı
Güvenli Köyü'nde
sıkıntı yaşandığına
dikkat çekerek çözüm
istedi.
SON GEZİ ADLIYE
KÖYÜ oLDu
AKP'la heyetin son
köy gezisi Adliye
Köyü'ne oldu. Köy
Muhtarı Ali Çelik ve
köylülerle bir süre
sohbet eden zaier
Hıdıroğlu ile ilçe
yönetimi dinledikleri
sorun ve şikayetlerin
çözümü için
ça!ışacakları
sözünü verdiler.
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Eski Pazar Cad. 100 m2 Dükkan, Serçe Sokak 54 m2 2 dükkan

Sokak No:2 D:4 Sadık FatmaApt 3+1. 110 m2 asansörlü .kombili satılık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

Balıkpaan Eski sahil lılektep

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönum Zeytinlik

a

N KULLANİLMAKDERSHANE ç
üzene 2-3 KATLı KIRALıK,, ,

BINA ARANİYOR
Yalova'da Termal Barajı'nı n

altında 408 m2 arsa - Çınarcık,
Yalova M8.54 m2 arsa

Termal Barajı'nda 4O7.77 m2 arsa
Termal Girişinde 433.02 m2

Termal yo|u Gülerce Villalarının
. altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi
ve Azot kavşağına 4OO m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,

ŞEKER §İCQİJA
frracidğ öırlp

TeI : 5132474 Fax: 514 10 21
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universlte l sOn
ı

n ans
ü niversitelerin tisans
ve önlisans program-
larındaki 73 bin 815
boş kontenjan için
başvuru süresi
bugün başlıyor.
Oğrenci Seçme
ve Yerleştirme
Merkezi (OSYM),
üniversitelerdeki
merkezi yerleştirme
ve kayıtlar
sonucunda boş kalan
kontenjanlara ek
yer!eştirme yapacak.
Ek yerleştirme kon-
tenjanlarına, 2006-
OSS'ye başvuran
ve 2006-0SYS
merkezi yer!eştirme
sonunda açıköğre-
timin kontenjansız
programları
dışında hiçbir
yükseköğretim
programlna yer_
leşmemiş adaylar
başvurabilecek.
Bunun dışında,
yeni açılan yük-
seköğretim program-

ları ile merkezi
yerleştirmede
ontenjanı dolmayan
ve en küçük
puanı oluşmayan
yükseköğretim
programları,
ilgili puanı hesaplan-
mış tüm adaylar
tarafından tercih
edilebilecek.
Merkezi yerleştirme
de kontenjanı
dolan ve en küçük
puanı oluşan

ancak yer!eştirilen
adaylardan birkaçının
kayıt yaptırmaması
nedeniyle kontenjan
açığı oluşan lisans
programlarını ve
kılavuzda yer alan
TabIo B3'teki ön
lisans programlarını,
yalnız programın
en küçük puanına
eşit veya daha
büyük puana sahip
olan adaylar tercih
edebi!ecek.

Tablo 3A'daki
önIisans programları
için en küçük
puan koşulu
aranmayacak.
2006 yılında
özel yetenek
sınavı iIe öğrenci
alan yükseköğretim
programlarına
kesin kayıt
yaptırmış olanlar da
2006-0SYS ek
yer!eştirmeye
başvurabilecek.

Güne Bakış
Kadri GULER
kadri_gu ler@ hotma i l.com

Kazaya yol açacak
Dün gece başlayan sağanak yağışlar

Gemlik'in be!li nokta!arında taşkınlara,
baskınlara ve birikintilerine neden o!uyor.

Bu yerlerde yıllardır aynı sorun yaşanı
yor.

Bu işlerle görevIi BUSKİ'de bu sorunu iki
yıldır çözemedi.

Bu bölgede yaşanan konut sahipleri, işye
ri sahipleri gök gürültüsünü duyduğunda
tedirgin o!uyor.

Uykudaysa geceleri uyku uyuyamıyor.
Kentçilik önce altyapı sorunlarını

çözmeyle başlar.
Sonra çağdaş yapılaşma. Kaçak yapılaş-

maya göz kırpıp, ardından buralara yol, su
bağlayıp, altyapısını getirmeye kalkarsanız
sorunlar bitmez.

Bir de dere yataklarına yapılan inşaatlara
izin verirseniz, siz veya sizden sonrakiler
göreve geldiğinde bilinki o yapılarda oturan-
ları başı ağrıyordur.

Bugünlerde yine dere yataklarına inşaat-
lar yapılıyor.

Buraları imar planlarına sokuldu bi!in-
mez!

Cumhuriyet Mahallesl Demir
Apartmanı'nın önüne yapılan kavşak düzen-
lemesi yağışlı havalarda göle dönüşüyor.
Çevre Yolu R. Minare Çiftliğine gelirken
köprü altı ise bir başka faciaya davet yeri.

Buraların su giderleri sorunu çözüIe-
mezse ölüm!ü kazalar bekleniyor demektir.ıGemllk Körfez' lnternette vvww,gemlikkorfezgazetesl,com adresini tıklayın
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Gemllks
Seyfettin SeXrLSOZ

Yeni yönetimle
birlikte başarıya
şartlanan Gemlikspor,
iIk meyvesini
12-14 yaş grubunda
birinci olarak aldı.
Orhangazi'de
oynanan son
maçta Orhangazispor
takımını 5-2
yenen Gemlikspor,
Bursa ilde
yapılacak ierfi
maçlarına katılmaya
hak kazandı.
Önceki gün
oynanan son
maçta grup birincisi
olan 12-14 yaş
grubu takıma Aydın
lzgara'da yemek
veren aIt yapı
sorumlusu serdar
Özaydın, takım
hocası sönmez
Deliorman'la
birlikte genç futbol-
cuların sevinçlerine

ortak oldular.
Takımının başarılı
maçlar sonucu grup
birinciliğini hak
ettiğini söyleyen
Serdar Ozaydın,

birinci grupta bulu-
nan Gemliksporun
ilk maçta Hürspor'un
sahaya çıkmaması
nedeniyle hükmen
3-0 galip geldiklerini,

daha sonra
Asi! Çellk'l 4-0,
Orhangazispor'u da
5-2 yenerek grup
birincisi olduklarını
be!irterek, Gemlik

Zeytinspor'un
ise grup maçlarına
katılmadığı nı söyledi.
Gem likspor'u
Haydar Yiğit iIe
birlikte maçlara

oldu

hazırlayan Sönmez
Deliorman, takımının
Bursa'da yapılacak
final!erde başarılı
olacağına inandık-
larını söyledi.

or 12-14'de ru rb
ı ı

snc
ı

Y

kumla sahlllerinde sezon sonu temiz
ı

ıı a ıldı
Seyfettin ŞEKERSOZ

Deniz Temiz Derneği
(TURMEPA) ile
Kumla Belediyesi
işbirliğinde yapılan
organizasyonda
sahil temiz!iği yapıldı.
TURMEPA Gemlik,
Mudanya, Armutlu
Bölge Koordinatörü
Mert Gürbüz'ün
denetiminde dağıtılan
torbaları alan
küçük büyük herkes
sahilde atık topladı.
100 torba atık
toplanan temizlik
operasyonunda
torbaları dolduranlara
tişört ve şapka

hediye ediIdi.
"Denizden şimdi ne
çıksa yersiniz?"
sloganıyla denizlerin
eskisi gibi temiz
olmadığını anlatan
TURMEPA Gemlik,
Mudanya, Armutlu
Bölge Koordinatörü
Mert Gürbüz, her yı!
450 mi|yar metreküp
arıtılmış yada kısmen
arıtılmış maddelerin
denize bırakıldığına
dikkat çekerek,
"Plastik şişe,
endüstriyel çöp,
kanalizas yon atığı,
zehirli atıklar
doğrudan yada
akarsu dereleri

vasıtasıyla denize
atılıyor. Bu atıklar
denizdeki canlı
hayatı her geçen
gün öldürüyor.
lnsanlar denizleri
kirleterek yalnızca
denizdeki hayatı
değil, kendi hayat-
larını da tehlikeye
atıyorlar. Su,
bu kadarını kaldıramı
yor, insanların
yardımına ihtiyacı
var" şekllnde
konuştu. SahiIde
yaşayanIarın
büyük çoğunluğunun
pislettiği Kumla
sahilinde temiz|ik
yapan küçük büyük

herkes torbalar
ellerinde görevlerini

yaparlarken ilgisiz
ve duyarsız olanlar

ise her zamanki
gibi çoğun!uktaydı.

lll \
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Anadolu Eğitim-Sen Bursa ll Temsilcisi Eşref Turan, uzmanlık sınavına karşı olduklannı söyledi," ıı '

o
I

davranış olacağı
ka naatindeyim.

Bundan 30-35 yıl
öncesi o günün müftü
sü lbrahim Ersöz'ün
bu doğrultudaki baş
lattığı çaIışma ile sa
bah ezanlarında cami-
lerin genç kızlarımız,
analarım.z ve bacıları
mızla do!up taştığı,
bugün dini yaşayan
müminlerin büyük
çoğunluğunun o gü
nün insanı olduğu ger
çeğininde bi!inmesin
de yarar görmekteyim.

Bu ramazan ayında,
bu yönde bir çalışma
başlatılır ve daimi kılı
nırsa; büyük bir hiz
met verilmiş olacaktır.
Böylece bayan din kar
deşlerimiz cahil cühe-
lanın elinden, karanlık
emellilerin verebile-
cekleri zarardan kur-
tarılacak, doğru bilgi
lendirilmeleri sağlana
caktır.

Ramazan ayının baş
ta milletimiz olmak
üzere, İslam alemine
ve tüm insanlığa hayır
lara vesile olmasını
gönülden diler; hem
şeriIerımın sağIıklı.
mutlu ve huzurlu bir
ramazan geçirmelerini
temenni ederim.

Nice ramazanlara,
nice bayramlara...

retınenlere blİnan TAMER
Merhaba Onbir Ayın Sultanı

teslimiyetin mutlu-
lugunu yaşar.

Anne. baba. akraba
ve komşu ziyaretleri;
sadaka, fitre ve zekat-
la toplumsal dayanış-
manın örnegi verilir.
Oksüzler, yetimler giy
dirilir. gönülleri alınır.
Hastalara, aciz ve düş
künlere kol kanat ge
riIir ramazan ayında.

Ramazan, duaların
yaradan tarafından
mutlak kabul edildiği
bir aydır. Bu ayda bol
bol Allah'a dua
edilmelid ir.

Toplu ibadet genel
o!arak erkeklerce
yapıldığından vaaz ve
nasihatlerden erkekler
daha çok yararlan-
maktadır. Her çarşam-
ba günü saat 13:00'
da Balıkpazarı Camiin
de değerli, aydın vaiz
lhsan Açık tarafından
bayanlara vaaz veril
mekte ise de mevzii
kalmaktadır. Mümine
lerın batı!dan ve hura
felerden korunması;
dinini en iyi şekilde
öğrenip bilmesi için
hiç olmazsa ramazan
ayı boyunca sabah
namazı öncesi tüm
camilere yayınlanacak
şekilde yetkililerce
vaaz verilmesinin çok
yarar!ı ve yerinde bir

ı0 Y

en
Merhaba! Onbir ayın

sultanı ramazan,
Merhaba !

Hoş geldin!
Bugün mübarek ayın

ikinci günü.
A!lah'a şükürler

olsun elemsiz, keder-
siz, sağ salim eriştik
kutsal aya. Ramazan,
insanlığa rahmet ola
rak kuran'ın indiril
meye başiadığı aydır.

Müslümanlar bu aya
kutsallığı nedeni ile
özlemle ulaşmayı dil-
erler.

Ramazan, rahmettir,
berekettir.

ıftar sofratarı, tera
vih namazları, sahur
yemekleri ve artan
ibadetlerle gönüller
neşelenir. Tutulan
oruçlarla kaIpler
yumuşar, merhamet
duyguIarı artar
insanoğlunun. Oruç
ibadeti ile sağlık
bulunur, bir yıl boyun-
ca sürekli çalışan
organlar dinlenir.

Camilerde öğüt ve
nasihat!er artar.
okunan mukabeleler

I v9 9Öıltler huşu ile
' clııılenır mumınlerce.

Bu ayda sakinleşir
insan. Gönü! pınar
ları, Allah ve Peygam
ber sevgisi ile coşar.
Başarmanın ve Allah'a

tarı' rolilnü reddeds0
Şeyfettın ŞEKERSÖZ
Anadolu Eğitim-Sen
Bursa ll Temsilcisi
Eşref Turan,
yaptığı açıklamada
öğretmenlere
uygulanmaya
baş|anan uzmanlık
sınavına karşı
oldu kları n ı belirterek
sert şekilde
tepki gösterdi.
Turan, Anadolu
Eğitim-sen GeneI
Merkezi tarafından
uygulamanın
iptali için dava aça-
cak!arını söyledi.
Milli Eğitim
Bakanlığı'nın
uygulamaya koyduğu
tartışmalı uzmanlık
sınavına girerek
kazanan öğretmen-
!erin başvurularının
internet ortamında
yapılmakta olduğuna
dikkat çeken Turan,
lnternet ortamından
başvuru yapan öğret-
menlerin başvuruları
önce okul müdür-
lüğü, sonra İtçe
Milli Eğitim
Müdürlüğü ve
en son da
iı rvııııı Eğitim
Müdürlüğü'nün
onayından
geçtikten sonra
değerlendirilmeye
alınmak üzere
Bakanlığa aktarıla-
cağını söyledi.
Başvurularda aranan
kıstasların "kıdem
puanı max. 30 yıl
üzerinden deger-
lendirilerek 20 yıla
kadar her yıl 4
puan 21-30 yıl arası
ise 2 puan olacak
şekilde max 100
puan olacak ve bu
puanın yüzde 10 alı-
nacak. Hizmet içi
eğ iti m faa l iy etl e ri n i n
50 kredi karşılıgı
olan kısmı deger-
lendirilerek yüzde
20'si puan olarak
verilecek. Bilimsel,
Sosyal, Kültürel ve
sportif faaliyetlerin
tamamı da her grup
25 puan üzerinden
değerlendirilerek
max 100 puan olacak
şekilde puanlanacak
yine bu puaııında
yüzde 10 alırıacak.

Sici/ notu 2004 yılı
son tarih olarak
belirlenecek.
sınay notunun ise
yüzde 20'si başarı
puanıntn hesaplan-
masında etkin
olacak. Bütün not-
ların toplamı adayın
geçiş notunu
oluşturacaktır" dedi.
Turan, ayrıca
puanlama ve
açıklamaların tamamı
sınava giren adaylar
kıstas alınarak
yapıldığını açıkladı.
Açıklanan kısımda
inceleme yapıldığın-
da mantıksız bir
durum söz konusu
deği!ken iş uygula-
maya dönüşünce
adaylardan belgeler
istenmiş her
adaya yaptığı çalış-
mayı ve aldığı
eğitimin belgesini
sunma zorunluluğu-
nun getirildiğini
söy!eyen Anadolu
Eğitim-Sen Bursa İl
Temsilcisi Eşref
Turan, "Adayların
sundukları belgelerin
standardı olmaması
yine pek çok okulda
daha evvel yapılan
çalışmaların
belgeye dayalı
yapılmamasından
dolayı başvuru
yapacak öğretmen-
lerin pek çoğu
mağdur duruma
düşmüştür.
Bakanlığımız
okullardaki
memur eksikliğini
gideremediği için
öğretmenlerimizin
özlük dosyalarında
da katıldıkları eğitim,

0ruz

görevlendirme
yazıları, aldıkları
ödülleri ve benzeri
pek çok belgenin
konulmaması sonucu
iş çıkmaza girmiştir.
Standari sağlana-
mayan başvuru
belgeleri yüzünden
yine pek çok öğret-
men yaptığı hizmetin
karşılığını almamak-
tadır. Bu durum
öğretmenleri
kendi içerisinde
birbirine rakip konu-
ma getirmektedir.
Emsal durumda
olanlar mesai
arkadaşlarının
puanını araştırır
olmuş, çalışma
huzuru ortadan
kalkmıştır. Zaten
daha başından beri
hukuksal açıdan
sakıncalı olan
uygulama taıqdryıen
çillmaz, girmiİf?e
bir ortaoyununa
dönüşmüştür.
Bu oyunda öğret-
menlere biçilen '
soytarı' rolünü
reddediyoruz.
Milli Eğitim
Bakanlığ ı'ndan
bir an önce bu duru-
ma müdahale ederek
başlattıkları ama
son uçla ndıramadık-
ları bu ortaoyu nunıt
adil bir şekilde
bitirmesini talep
ediyoruz.
Kamuoyun.dan
yükselen 'lstif a'
çağrılarını duymaz-
dan gelmesine
rağmen, sesimizi
yükseltmeye
devam edeceğiz"
açıklamasını yaptı.
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2007'de kl
2007'de kişi başına
gelir 8 bin dolar
Türkiye'nin satın alma
gücü paritesiyle (SGP)
kişi başına yurtiçi milli
geliri, 2007'de 8.839
dolara çıkacak. 2003'de
6.807 olan bu rakam,
böylelikle 4 yılda yüzde
29,9 artmış olacak.
Uluslararası Para Fonu
nun (lMF) son raporun-
da yer alan tahmini
verilerinden derlenen
bilgilere göre, Türki
ye'nin SGP'ye göre kişi
başına yurtiçi milli
geliri 2004 yı!ında 7.494
dolar, 2005 yılında
7.950 dolar oldu. Bu
rakamın, 2006 yılı
sonunda ise 8.385
dolar olacağı tahmin
ediliyor. Bu arada 2007
yı!ında satın alma gücü

paritesiyle kişi başına
yurtiçi milIi geliri en faz
la olacak ülke, 76.025
dolarla Lüksemburg
olacak. Bu ülkeyi
45.449 dolarla Norveç,
45.257 dolarla ABD
izleyecek. lMF'nin tah-
minlerine göre, İrlan-
da'da bu rakam 45.135
dolar, İzlanda'da 38.939
dolar, Danimarka'da
37.399 dolar, Hong
Kong'da 37.385 doIar,

Kanada'da 37.321
dolar, Avusturya'da
36.189 dolar, lsviçre'de
ise 35.067 dolar oIacak.
Çin lse satınalma gücü
paritesiyIe kişi başına
yurtiçi milli gelir
sıralamasında 77. sıra-
da bulunan Türkiye'nin
bir basamak üstünde
yer alıyor. Çin'de kişi
başına gelirinin 2007
yılında 8.855 dolar
olması bekleniyor.

a ına elir 8 bin dolarh Juleınurun özü Bakan ar [uru u'nda
Kamu İşveren Kurutu
ile yetkili memur
sendika!arı arasında-
ki toplu görüşmeler
de anlaşma sağlana-
maması üzerine,
memur maaşlarına
yapılacak zam
konusunda son
kararın, bugünki
Bakanlar Kuru!unda
verilmesi bekleniyor.
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı
Mehmet Ali Şahin
başkanlığındaki
Kamu lşveren Kuru!u
ile Türkiye Kamu-Sen
ve Memur-Sen
yetkiIileri, geçen
cuma günü
Uzlaştırma Kurulu
kararlarını
görüşmüştü.
Hükümet, toplantıda
daha önceki teklifini
revize ederek, sendi-
ka lara düşük maaş
alan memurlara yüz
de 4+4, bunun dışın-
daki memurlara yüz
de 3+3 veya tüm
memurlara yüzde
3+3, ek ödeme
almayanlara da ayrı-
ca 20+20 YTL denge
tazminatı ödenmesi

yönünde iki öneri
getirmişti. Ancak bu
öneriler görüşmeye
katılan memur
sendikalarınca kabul
edilmemiş ve uyuş-
mazlık tutanağı tutul-
muştu. Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardım
cısı Şahin, toplan-
tının ardından yaptığı
açıklamada, Uzlaştır
ma kurulu karar-
larının, memur maaş
ları için gelecek yıl
ayrılan paraya 3 mi|-
yar YTL'lik bir ilave
yük getirdiğini
belirtmişti.
Kamu çalışanlarına
bütçe imkanları
nispetinde
enflasyonun üzerinde
zam önerdiklerini
ifade eden Şahin,
memurlara ge|ecek
yıl için verilen zam-
mın aynı dönemde
gerçekleşen enflas
yonun altında kalma
sı halinde, aradaki
farkı ödeyeceklerini
kaydetmişti. Türkiye
Kamu-Sen ve Memur-
Sen ise Uzlaştırma
kurulu kararlarının
uygu!anmasını talep

etmişti. 4688 Sayı!ı
Kamu Görev!ileri
sendikaları kanunu
na göre memur
maaşlarına yapılacak
zam konusunda son
sözü, Bakanlar
Kurulu söyleyecek.
UZLAŞTİRMA
KURULU
KARARLARİ
Uzlaştırma Kurulu,
alt derecedeki
memur maaşlarına
yüzde 6+6, diğer
memur maaşlarına
yüzde 5+5 oranında
zam yapılmasını;
llk 6 ayda
enflasyonun
yüzde 4'ü aşması
halinde o!uşacak
farkın 1 Temmuz
2007'den, ikinci
6 ayda enflasyonun
yüzde 4'ü aşması
halinde ise 1 ocak
2008'den |tibaren
ücretlere yansıtıl-
masını; ayrıca, ek
ödeme almayan
memurların
maaşlarında birinci
altı ayda 50 YTL, ikin-
ci altı ayda 20 YTL
iyileştirme yapıl-
masını önermişti.

Hızlı tren Ekim'de e orıı
lzmir-Aydın hattına
1856 yı!ında ilk kaz_
manın vuru!masıyla
faaliyete başlayan
Türk demiryolları,
150. kuruluş yıldönü
münü kutladığı bugün-
lerde hızlı trenlere
hazırlanıyor. Ankara-
lstanbul Hıztı Tren
Projesi'nin Ankara-
Eskişehir etabının

gelecek ay sonunda
hizmete açılması plan-
lanıyor. Tokyo-Osaka
arasında 1964 yılında
ilk hızlı tren seferleri
başlar ken, T.ürkiye'de
1974 yı!ında lstanbul-
Anka ra sürat
Demiryolu Projesi'nin
temeli atıldı. 700 trily_
on lira harcama yapıl-
masına karşın pro-

jenin fay hat tında
o!duğu gerekçesiy!e
30 yıl sonra projeden
vazgeçildi. 2003 yılın-
dan itibaren demlr yol-
larına ayrılan öde nek-
ler artırıldı. Son 3 yılda
demiryollarına ayrılan
yatırırn ödeneğinin
6 katrilyon llrayı bu!-
masıyla bazı projelere
işlerlik kazandırıldı.
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ıSu kıtlı
Türkiye Ziraatçılar
Derneğinin
"Su Raporund3",
Türkiye'de su stok-
larında görülen
azalmanın, tarım
ürünlerini de tehdit
eder hale geldiği
beIirtilerek, "Buğday
yetiştirilen yaklaşık
9.5 milyon hektar
aIanın yalnızca
yüzde 13'ü sulan-
abilmektedir" denildi
Dernek tarafından
hazırlanan raporda,
bir ü!kenin su zengi-
ni sayılabilmesi için
kişi başına yıllık 10
bin metreküp su
potansiye!ine sahip
olması gerektiğini
belirtildi. Türkiye'de
kişi başına yı!lık su
potansiyenin 3 bin
500 metreküp ile
bin 830 metreküp
arasında değiştiği
ifade edilen raporda,
"Bu durum, su kay-
naklarımızı verimli
kullanma zorunlu-

Y

luğunu getirmekte-
dir" denildi.
Raporda, Türkiye'de
toplam ekim alanının
17 milyon 700 bin
hektar olduğuna
işaret edilerek
"Bunun 12,5 milyon
hektarı (sulanabilir)
arazidir, ancak
sulanan miktar 4,2
milyon hektarla
sınır|ıdır" deni!di.
Aynı raporda, Göller
Yöresinde son 30
yılda 15 bin hektara
yakın sulak alanın
kuruduğunun
gözlendiğine dikkat
çekilerek, bunlar
arasında Hotamış,

Suğla, Seyfe gö!leri,
Eşmekaya Sazlığı ve
Ereğli Akgöl'ün
bulunduğu ifade
ed i!d i.
Tuz Gö!ü, Akşehir,
Eber, Beyşehir,
Meke göllerinde su
seviyesinin yer yer
bir metrenin altına
düştüğü ve göl a|an-
larının önemli
ö!çüde küçüldüğüne
işaret edilen rapor-
da, Tuz Gölü'nün
son 40 yılda yarı
yarıya küçüldüğü,
ünlü sultan
SazIığı'nın taşıma
suyla yaşatı!maya
çalışı!dığı belirti!di.

Raporda, GAP
Bölgesinde top!am
3,2 milyon hektar!ık
tarım a!anının 2
milyon hektarının
"sulanabilir" arazi
olduğunu, "suIanan"
arazinin ise 350 bin
hektar civarında
olduğunu vurgula-
narak, "Bunun da
yaklaşık onda biri
yanlış sulama
nedeniyle aşırı
tuzlanmış ve
çölleşmiş durum-
dadır" denildi.
Raporda, mevcut
eğilim ler
gözönüne alındığın-
da, Türkiye'nin
en fazIa 20 yıI içinde
tarımsa! ürün
rekoltelerinde
ciddi düşüşler,
çölleşme, yetersiz
beslenme ve içme
suyu kıtlığı gibi
sorunlarla karşı
karşıya kalacağı
uyarısında
bulunuldu.

ı tarı mı tehdlt edl 0r Gari kabus
rakamları ıkarıldı

Ankara Ticaret Odası
(ATO) Başkanı Sinan
Aygün, Türkiye Cum
huriyeti'nin kurul-
duğu 1923 yılından
2002 yılına kadar
geçen 80 yıllık
sürede toplam 57
milyar dolar cari açık
verdiğini belirterek,
"Bu hükümet, diğer
hükümetlerin 80 yılda
yapamadığını 4 yılda
yaptı. Sayelerinde
milletçe cari kabus
görmeye başladık"
ded i.
Cari açık konusunda
yazılı bir açıklama
yapan Aygün, son
4 yılda cari açık
rakamının 76 milyar
doları bulduğunu
beIirterek, "Türkiye
Türkiye ola!ı böyle
cari açık görmedi"
diye konuştu. 2003
yılında 8, 2004 yılında
15.6, 2005 yılında
22.8 milyar dolar cari
açık verildiğini hatır-
latan Aygün, 2006'nın
Ocak-Temmuz
dönemini kapsayan
7 ay!ık dönemde bu
rakamın 20.7 milyar
dotar düzeyinde
gerçekleştiğini
kaydetti.
Cari açık rakamının
yıl sonunda 30 milyar
dolara ulaşmasının
beklendiğini ifade
eden Aygün, "Bu '

yı!ın sadece Temmuz
ayında verilen cari
açık 2 milyar 66
milyon dolar. Bu
rakam çoğu yılın,
yıllık cari açığından
fazla.2002'de yıllık
1.5 milyar dolar cari
açık veren Türkiye,
bu açığı fazla fazla
aylık verir oldu"
açıklamasında
bulundu.
Cari işlemler açığının
Gayri Safi Milli Hasıla
(GSMH) içindeki
oranının yollar içinde
arttığına dikkat çeken
Aygün, 2002'de 0.9
oIarak gerçekleşen
oranın, 2006 yılı

tahminlerlne göre
GSMH'nın yüzde
7.9'una karşılık
ge!mesinin bek-
!endiğini kaydettl.
Cari açığın GSMH'nın
yüzde 3-4'ünün
üzerinde olması
durumunda tehlike
arz ettiğine dikkat
çeken Aygün,
Singapur'daki Dünya
Bankası-lMF yıllık
toplantısına katılan
Devlet Bakanı Ali
Babacan'ın burada
yaptığı konuşmalara
da değindi.
Aygün, "Sayın
Bakan'a 'dalgalanma'
sesi uzaktan hoş
ge!iyor. 'İkinci,
uçuncu, dördüncü
dalgalanma olabilir'
diyor. Acaba Türkiye
ekonomisi, esnaf,
tüccar, sanayici,
işadamı buna hazır-
lıklı mı? Ettiğimiz
zarar. Sayın Babacan
kendi cebenden mi
ödeyecek? Rahat
rahat telaffuz ettiği
'da!galanma' esnafta,
tüccarda 'tsunami'
etkisi yaratıyor" dedi.
Cari açık konusunda
şimdiye kadar ulus-
lararası kuruluşlar da
dahil olmak üzere
çeşitli kesimlerin
hükümeti uyardığını
belirten Aygün, cari
açığın Türkiye
ekonomisi üzerinde
yarattığı risk konu
sunda Türkiye'nin
önde gelen ekono-
mist ve köşe yazar
larının da uyarılar
yaptığını, ayrıca
birçok mesIek kuru-
tuşunun da aynı
uyarıları yaptığını
ifade ederek,
"Hükümete
ses!eniyorum.
Bizi dinlemiyorsunuz.
Bari onları
dinleyin. Pembe
gözlüğü atın.
Bu cari açık
kriz yıllarındaki
cari açığı
aratır nitelikte" dedi
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$ahura kalkmadaıı orıı
ıı

çlzıYoRUM
Barış Güler'in
kaleminden 7 YAŞ

tutmak dl

Antalya'nın Korkuteli
llçe Sağ|ık Grup
Başkanı Dr. Selkun
Başaranlar, sahura
kalkmadan oruç tut-
manın metabolik hızı
düşüreceğini ve hal-
sizlik, baş ağrısı gibi
rahatsızlıklara neden
olabileceğini söyledi.
Korkuteli llçe Sağlık
Grup Başkanı Dr.
Başaranlar, Ram azan
ayı nedeniyle oruç
tutan vatandaşIara
bazı uyarı ve öneril-
erde bulundu.
Ramazan ayında
vücudun dinlendiğini
belirten Dr.
Başaran|ar, iftar ve
sahurda yenilen
yemeklere dikkat
ed iImesi.gerektiğin i

söyledi. |ftarda ve
sahurda birdenbire
ve çok iazla yemekle
midenin doldurulma-
ması gerektiğini
vurgulayan Dr.
Başaranlar, bu
durumun ani mide
gergi nliğine, tansiyon
yükselmesine ve
nörolojik hormonların
hızlı salgılanmasına

lnternational Hospi
taI da görevli beslen-
me uzmanı ve
diyetisyen Canan
Ocal Kuzum,
"Ramazan ayında
sağIıklı beslenmeye
özen gösterin" dedi.
Türk yemek
kültürünün en yağlı,
en ağır besinlerinin
daha çok Ram azan
ayında sofraIardaki
yerini aIdığını
belirterek, sahurda
ağır yemenin, iftarda
mideyi tıka basa
do!durmanın bu
dönemde en sık
yapılan yanlış!ardan
olduğunu kaydetti.
Sağ!ıklı bir Ramazan
geçirebilmemiz için
önce!ikle besIen-
memize dikkat
etmemiz gerektiğini
beIirten..diyetisyen
canan ocal kuzum,
"Beslenmemiz için
yiyecek seçimini
yaparken her tür
besinden yeterli

neden olabileceğini
kaydetti. Ramazan
ayında oruç tutan
kişilere "Azar azar,
iyi çiğneyerek ve sık
aralıklarla yemek
yiyin" uyarısı yapan
Dr. Başaranlar,
"Yemeklerin seçi-
minde çok yağlı,
çok tuzlu ve aşırı tatlı
besinlerden
kaçınmak gerekIidir.
Bunların yerine
hazmı kolay, mide-
barsak sisteminde
uzun süre kalabilen
lifli sebze, meyve
ve kepekli ekmek
tercih edilmelidir"
dedi.
Yetişkin bir insanın
günde en az 1.5-2
litre su içmesi
gerektiğinden
hareketle sıvı
alımına çok dikkat
edilmesi gerektiğini
ifade eden Dr.
Başaranlar, "Ağır
işlerde çalışan işçiIer,
oruç tutmaları
halinde su kaybına
bağlı olarak şok
geçirebilir!er. Bu
nedenle yeterli mik-

ın
tarda su içilmelidir.
kızartmalardan
kaçınılmalıdır"
diye konuştu.
Orucu daha çok
sağlıklı insanların
tutabileceğini belirten
Başaranlar, "Bunun
dışında 9 yaşın
altındaki çocuklar,
seyahatte olanIar,
akli dengesi ve
psikolojik durumu
bozuk olanlar, çok
yaş!ı ve hasta olan
insanlar, ağır kalp
ve böbrek hastası
olanlar, mide ülseri,
safra kesesi iltihabı
veya taşı olanIar,
karaciğer yetmezliği
olanlar ve ağır enfek-
siyon geçirenler için
risklidir. Ayrıca
sahura kalkmadan
oruç tutulursa
metabolik hız düşer,
halsiz!ik ve baş ağrısı
görülür. Bu nedenle
oruç tutacak kişiler
mutlaka sahurda
çok ağır olmamak
şartıyla yemek
yemelidirler"
şeklinde konuştu.

tutma

e0ru et eı,ııle

Ramazanda sık ılan hatalara

oranda almak gerekir.
Tek tip beslenmeye
dayalı seçimler vücu
dumuz için gerekli
olan vitamin, minera!,
protein ve karbon-
hidratları sağlayama
dıkları için organiz-
maya zarar vermekte-
dirler. lftardaki ve
sahurdaki besinleri
seçerken aşırı yağlı
ve hamur işi yiyecek-
lerden uzak durulma
lıdır. Uzun süreli boş
kalan mideyi iftarda
tıka basa doldurma-
mak gerekir, bu orga-
nizmanın yorulması-
na neden olmaktadır"

dedi. Sahurda kah-
valtı ve meyve
yemenin yeterli
olduğunu. belirten
Kuzum, "lftarda
orucu yine kahvaltı
iIe açıp, 1.5-2
saat sonra aşırı
yağlı ve hamur
işlerinden kaçını!arak
yemeğe devam
edilebi!me!idir. Dikkat
edilmesi gereken bir
başka konuda a!ı-
nacak su miktarını
yüksek tutmaktır.
Bunu su, ayran,
soda ile
karşılayabiliriz"
şeklinde konuştu.

Trabzon Numune
Eğitim ve Araştırma
Hastanesİ Başhekimi
Doç. Dr. Ekrem
Algün, oruçla diyetin
karıştırılmaması
gerektiğ i n i bel irterek,
oruç tutmanın diyet
yerine geçmeyeceği-
ni ve sadece zayıfla-
mak için oruç tutula-
mayacağını söyledi.
Trabzon Numune
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Başheki
mi, lç Hastalıkları
Endokrinoloji
Metabolizma ve
Beslenme uzmanı
Doç. Dr. Ekrem
Algün, Ramazan
ayının gelmesiyle
orucun diyet yerine
geçlp geçmediği,
kronik rahatsızlığı
bulunan!arın oruç
tutup tutamayacak-
ları ve sahura kalkıl-
madan oruç tutul-
ması gibi bazı konu-
larda bazı tavsiyel-
erde buIundu.
Ramazan'ın gelme-
siyle oruç tutan bazı
insanlarda, orucun
diyet yerine geçtiği
gibi yanlış bir
kanaatin bulun-
duğunu, ancak

kendilerinin zayıfla-
ma diyetlerinde
hastaIarına uzun
süre aç kalmayı
tavsiye etmediklerini
belirten Doç. Dr.
Algün, oruç tutmanın
diyet yerine
geçmeyeceğini ve
sadece zayıflamak
için oruç tutulamaya-
cağını söyledi.
"Oruç diyet yerine
geçmez" diyen Doç.
Dr. Algün, "Biz
zayıflama diyet-
Ierinde hastalarımıza
uzun süre aç kalmayı
tavsiye etmiyoruz.
Çünkü uzun süre aç
kalan kişi daha çok
yemek yeme duru-
munda kalıyor. Bu
nedenle insanlar
oruç tutarken kilo
vermez, tam tersine
kilo alır|ar. Bunun
temel nedeni de uzun
süre aç ka!ınmasının
ardından daha fazla
yemek yeniImesidir.
Yani zayıflamak için
oruç tutulmaz" dlye
konuştu. Doç. Dr.
Ekrem Algün, oruç
tutan kimsenin
zayıflam a ya da kilo
alma gibi sorunlarla
karşılaşması ha!inde

ıllez
bir doktora başvur-
ması gerektiğine
dikkat çekti. Şeker,
tansiyon, kalp
hastalıkları gibi kro-
nik hastalığı bulunan
ve oruç tutmak
isteyen kişilerin de
yine bir doktora
danışması gerektiğini
belirten Beslenme
Uzmanı Doç. Dr.
Ekrem Algün,
"Şeker hastaları kan
şekerini kontrol
etmekte zorlandıkları
için ani yükselme ve
düşmeler meydana
gelebilir. Dolayısıyla
şeker hastalarının sık
yemek yemesi Iazım.
Bu neden!e şeker
hastalarının büyük
kısmı oruç tutamıyor.
Bu durumda oruç
tutmaya çalışırlarsa
kötüleşir ve komaya
girer!er. Ancak
başlangıç kısmındaki
ilaç ku!lanmayan
hastalar, doktor kon-
trolünde olmak
şartıyla oruç tutabilir
ler. Tansiyon hasta-
ları da sürek!i ilaç
ku!lanmayı gerek-
tirdiğinden doktor
kontrolünde oruç tut-
ma!ılar" dedi.

rte-a
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c E wizri s pAG ETTİ

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 kaşıgı) 250 gr spagetti -Tuz

Makarnayı kaynamakta olan tuzlu suda,
pakette belirtilen sürede haşlayın.
Bu arada sarmısağı kıyın, cevizleri bıçakla çok
iri kıyın ve her ikisini de margarin i!e tavada
5 dakika kavurun. Haşlanmış makarnaları
süzün. Ceviz, makarna, maydonoz, tuz, ufalan-
mış beyaz peynir ile karıştırarak servis yapın.

KEREV|Z çoRBASl
lsPANAK
cEvizLi spRcrrrı
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Tansl 0n hastalarına

Raınazaıı u arı§ı

Ondokuz Mayıs
universitesi
(oMÜ1 rıp Fakültesi
Halk Sağlığ.ı Ana
Bilim Dalı Oğretim
Uyesi Prof. Dr.
Funda Elmacıoğlu,
kalp rahatsızlığı
olan!arın lftarda
f azla yemek
yememeleri
gerektiğini beliıtti.
lftarda hızlı ve
çok yenilen yemeğin
kalp krizine yol
açabileceçl ini
belırten prof.
Dr Ftında
Elmacıogltı. oruçlu
kişilerin iftarda
daha dikkatli yemek
yemeIeri gerektiğini
kaydetti.
lftarda birden ve
aşırı şekilde yenilen

yemeğin mldeye
girmesi sonucu
salgıların
faz!a!aştığını ve
bunun da ani
tinsiyon düşüklük-
lerine neden
olduğunu dlle
getiren E!macıoğ!u,
"!ftarda yemek ikiye
bölünmeli. Önce
hafif yiyecekler olan
çorba türü
yiyecekler içilmeli
ve aradan 15-20
dakika geçtikten
sonra diğer
yemekler yeniImeli.
Ramazan ayında
özellikle kalp ve
tansiyon hastaları
oruç tutmadan
önce mut|aka
hekimlere danış-
malı" dedi.

4

Aler
Alerjik nezle ile çok
sık olarak birlikte
görü!en hasta!ıklara
alerjik nezlenin
kardeşleri diyoruz.
lşte bu kardeşler.
Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Göğüs
Hastalıkları Bölümü
Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ahmet Rasim
Küçükusta, yazdı.
ALERJıK
Göz NEzLEsl
Bu hastatığın tıp
literatüründeki ismi
alerji k konju n ktivitti r.

Hemen daima alerjik
nezle ile birlikte
görüldüğünden aIer-
jik rinokonjunktivit
ismi de çok sık kul-
lanılır. Hasta!ığın,
astımla birlikte olma
ihtimali alerjik nez!-
eye göre daha azdır.
Göz, lokaI ve bütün
vücudu ilgilendiren
reaksiyonlarda sık
tutulan bir yerdir. En
çok ta dış ortamla
temas halinde olan
konjunktiva tabakası
bu olaylarda yer alır.
Aierjik goz nezıesi,
her hangi bir yaşta
görülebilir; sürekli ve
mevsimsel türleri
vardır. sürekli olan
tipi küçük bebek-
lerde, mevsimsel
olan tipi de 2040

yaşları arasında daha
tazla görülür. En ağır
bel irti lereı, polen !ere
alerjisi olanlarda
rastlan ır.
Başlıca belirtileri,
gözlerde ve göz
etrafında kaşıntı ve
yanma, göz yaşar-
ması, ışığa karşı
hassasiyet, göz
kapaklarında şişme,
gözde yabancı cisim
hissi...'dir.
ASTıM
Alerjik nezle ve astım
adeta ayrılmaz iki
arkadhş, can-ciğer
kuzu sarmasıdırlar.
Alerjik veya non-aIer-
jik rinit!i hastalarda
astım ge!işme riski,
nezlesi olmayanlara
göre 15 kat daha
tazladır. Risk, sürek!i
alerjik nezlesi olan-
larda daha yüksektir.
Gene! olarak, tüm
astımlıların %75-80'
inde de alerjik nezte
vardır.
siııüzir vr
PoLıPLER
sinüsler, burun
etrafındaki iç yüzeyi
burunu da döşeyen
mukoza ile
kaplı boşluklardır;
sinüzit de bu boşluk-
ların iltihabıdır.
Araştırmalara göre,
rinitli hastaların %50-

70 kadarında sinüzit
ve sinüzitlilerin %55
kadarında rinit belirti-
leri bulunur. Sinüzit,
öze!likle sürekli aler-
jik nez!eli ve non-
alerjik nezleli hasta-
Iarda görülmektedir.
Akut veya kronik
sinüzit, alerjik iltihap
nedeniyIe burun
zarının şişmesi ve
sinüslerin ağızlarını
tıkayarak havalan-
malarını bozması
sonucu meydana
gelmektedir.
Polipler, sinüsleri
döşeyen mukozanın
şişmesi ile oluşan ve
burun boşluğuna
taşarak nefes almayı
bozan oluşumlardır.
Sanı!diğının aksine
bunların alerjiyle
ilişkileri çok azdır
(%5l.
Po!iplere en çok,
aspirin duyarlılığı
olan hastalarda rast-
lanır. Bu hastaların
%80 kadarında rinos-
inüzit be!irtileri,
burun tıkanıklığı ve
burun akıntısı vardır.
%70 hasta koku ala-
mamaktan şikayet
eder. Polipler tekrar-
lama eği!imindedirler.
ORTA KULAK
iı_rirı.naı (oTiTls
MEDıA)

otitis media, daha
ziyade 2 yaşından
küçük çocuklarda
rastlanan orta kulak
mukozasının iltihaplı
hastalığıdır. Rinit de
orta kulak iltihabı da
çok sık rastlanan
hastaIıklardır ve aynı
hastada aynt zaman-
da saptanabilirIer.
orta kulak iltihabı ve
alerji arasındaki ilişki
o kadar kesin
değildir. Çeşitli
araştırmalarda, orta
kulak iltihabı olan
çocuklarda solunum
yolları alerjileri Yo 4-
90 arq.sında bulun-
muştur. Haklı olarak
soruyorsanız hangi
orana inanalım diye,
yanıt yok !

EGZAMA
Egzama (atopik der-
matit), her hangi bir
yaşta ortaya çıka-
bilirse de, daha
ziyade bir bebeklik
çağı hastalığıdır.
Araştırmalara göre,
bebekliklerinde egza-
ması olanlarda ileri
yaş|arda solunum
sistemi alerjisi riski
yüksektir (% 50-75).
Bunun tersi, yani
alerjik nezleli hasta-
larda egzama ortaya
çıkma ihtimali daha
düşüktür (%5-13).

llt nezlenln karde erl de tıar

G
E
ıVl
L
ı

}<
FR.

E
H
B
E
tR.

ı

GEREKLİ TELEFONLAR REsıvıi oninELER DENİZ OTO.BÜSÜ

ittaıye
polis İmdat

Jandarrna İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza
TEK |şIetme

Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eği. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
KarayoIları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvlo.

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

İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitlm Müd.

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı Q12| 516 12 12
Yalova (226| 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERigor
KAYMAKAMLİK (226| 814 10 20

(226) 363 43 1 9
(262) 655 60 31

Yalova
Topçular
Eskih isarl(aymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBUs

Şehirlerarası
otobüs Terminali

261 54 00

(18 Hat )
ULAŞıM

METRo 51 3
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm ' 512
Kanberoğlu-Esadaş 514
Anıtur 514
Kamil Koç 513

12 12
20 77
1o 72
45 49
47 71
35 71

rÜP DAGİTİCİLARİ

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

513 12 95

513 15 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi- 513 ?3 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 58
TomokayTomografi 513 65 29

BELED YE
Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İştet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 4521 -115

İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnfz 185

TAKSıLER

513 18 21

513 ?4 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 10 79
513 30 33

513 14 25

AKCAN PETROL
yenı-iyunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

NOBETÇİ E CZANE
25 Eylül 2006 Pazartesi
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OKUYUN OKUTUNIGONLOX sıYAsı GAZETEr

cExLlx

o

GEMLIK,lN lLK GUNLUK GAzETEsi
GEMLlKıİ

I GUNLUK SiYASa GAzEre I

YEREL SUREL| YAYİN
YlL : 34 SAY| : 2555

FiyATı : o.25 yTL. tkov Dahit)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

yönetim ve Basım Yeri : KORFEZ OFS ET
Matbaacl ık-Yay ı ncı lık:Reklam cılı* Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram Gün|eri ve Pazar günleriyayınlanmaz)
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OzELeyKENT ıLKOGRETıM oKulu
"İvi bir gelecek O9kent ile boşlcır"

retim Okulu ve Anasınıfı 2006-200l dönemi kayıtları başladı 2006-2007 eĞirİrvı ve öĞReıir,ı
yıı-ı ücRerı-enirvıiz

sıNıFLAR rlyır
ANA slNıFı 3.300 YTL
1.sıNıF 4.000 YTL
2. sıNıF 4.750 YTL
3. sıNıF 4.750 YTL
4. sıNıF 4.750 YTL
5. sıNıF 4.750 YTL
6. sıNlF 4.750 YTL
7. sıNıF 4.750 YTL
8. sıNıF 4.750 YTL
Not : Ücretlerimize EğitimÖğretim,

ş-

,;İ;i;ffiffi
i ,tw jü

f ,; J,

Ozel Aykent |lk

lr,çözer, Pla
Her zaman

diıoşgörü l üd ü r, şeffaft ır, Olaylara profesyonel ! i

Yeniliklere açıktır, Süreç odak!ıdır,
Süreklieğitim iIkesi ile h

kle yakIaşır ve
paylaşımcıdır,

r.f,f, r,

nl dır maların veanlar Evrensel k bıH ş pl uygular çaga aya uydurmasın,ULUıJl0K NUzU çalı
ve koher un ozveda ilerı rdıVefaka dostlarınır laas unutmaz,lışırça ,ĞiYETişTiRDi

a ketre ede veKararlı rltuta ıdı kend akarhrl nırı veverır la uve tamdnıuygu ö.g
0GRE lLERNc rM" r ve, ve ortamdher kendia ısnı nE tan RAcAĞ de1,1er ımaz,

Gemlik,Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel : 5l3 50 84 GEMLIK
www. aykentilkogretim. k l 2.tr

Deneyimli kadromuz ve
çağdaş eğitim anlayışıyla

sizlere en yakın özel okuluz

GEMLix,lırı iı_r GüNLüx GAzETEsl

TARAFSİZ SİYASİ GAZETE
i nfo@gem I i kko rtezgazetes i. com 25 Ykr

GEMLıK
ıı
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Körfez 0F§ET'te
BlR GUNDE

DAVETıYEN|Z HAzlR

Yuairyı* rr§it h*rui il{t]il

513 96 83

ıı.

, hüü] kaliteli

Tel :

s k!altı desCad B rao AkbaSokak Arank, lıg
P LıKMGE3/Ba Nnı o

lrl gUn önce yağan sağanak yağmurda göle dönen cadde ve sokaklarda dün yine aynı manzara vardı

Gemlik'in sokakları Venedlk'l aratını 0r
Dün öğlene kadar yağan sağanak yağış ilçemizin bazı cadde ve sokaklarını göle
çevirmlye yetti. iki ğiin ance yaşanİn mlnzlralar tekrİr yaşandı. İşyerleini su blstı,
birçok cadde ve sokaktan vatandaş karşı kaldırıma bile geçömedi. Haberi sayıfa 3'de

t

m Güne Bakı
Kadri GÜLER
kadri_gu Ier@hotmai l.com
Eski Ramazanlar...

Bugün Ramazanın üçüncü günü..
Bu ramazan diğerlerine göre daha durgun geçi

yor sanki
Gemlik'in nüfusu arttıkça toplumdaki değer

yargıları ve adetlerde de değişimler yaşanıyor.
Sanayileşmiş toplumlarda değişim daha hızlı

yaşanlyor.
Gemlik, bir tarım toplumu olmaktan çok ticaret

ve sanayi toplumu oldu.
Ramazanların eski tadı ise kayboldu.

Devamı sayfa S'de 26 EYLÜI z0o0 sALı irısm 05,22 ÖĞu 13,02 iı(iıoİ 16,23 Aı§A]ül 19,05 YAT§ı 20,23

-PR.oJE ı(oMBı
-I{oLox resisAT
-pETEn çeşirınni
-MERI(Ez1 sisrpıu
-I{AT rraıonineni
-rıRsril( BoRU rnsisnrı
-sllıfır rnsisnr
-nRnRirın oöxüştııı

"(Geınllk Sürücü }ı(ursıı ]ı(ıırırluşııd.ır"

Ibrahim uslu
Tel ı (o.22ı) sıı ıt,t Fax : 5ı3 ı,t 7ı

Orhangaıi Cad. No : 48/C
Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLIK

rülA§TAş RAPYAT9RLERİ

YETKİLİ BAYİSİ
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Mllll Eğitim
Bakanlığı Eğitim
Bölgeleri ve eğitim
Kurumları Yönergesi
ile geçtiğimiz yıl
başlatılan 2006-2007
Gemlik Eğitim
Bölgesi Danışma
Kurulu Toplantısı
yapıldı.
Anadolu Meslek
Lisesi ve Kız Meslek
Lisesi Salonu'ndaki
toplantıya İlçe Mllll
Eğitim Müdürü
Mehmet Ercümen,
Şube Müdürü
Hüseyin Zan,
Belediye Meclis ve
Büyükşehir Meclis
üyesi Ali Okuroğlu,
llçede bulunan
okul müdürleri,
bazı mahalle ve
köy muhtarIarı ile
öğrenci temsi!cileri
katıldı.
Şuygı duruşu ve
lstiklal Marşının
okunmasıyla baş!a
yan toplantıda bir
önceki top_lantıda
alınan kararların
gözden geçirilme-
siyle başladı.
Toplantının açış
konuşmasını yapan
llçe Milli Eğitim
Müdürü Mehmet
Ercümen, Gemlik'te
yeni öğretim yılının
17 bin 146 öğrenci,
735 öğretmen ve.
363 derslikle başla
dığını biIdirerek,
başarılı geçmesini
diledi.
Şube Müdürü
Hüseyin Zan'da
toplantının amacı
hakkında bitgi
verirken özgün ve
yaygın eğitimin
"kesintisiz sürmesi,
eğitimin rekabet
ortamı içinde eğitim
kalitesini artıra-
bilmek amacında
oldukIaiını söyledi.
Toplantının günde-
minde bulunan mad-
deler_içinde eğitim
bölgesindeki okul,
ders|ik sıkıntılarının
çözüm yolları hak
kında bilgilendirme
ve sunum, Yüksek

ltlın daılı ına to dntısı

Sıyfe 2

ıldı

Öğretim Kurumları
ile işbirliği yapılacak
konuların belirlen-
mesi, eğitim kurum-
ları dışında, eğitime
katkıları olabilecek
kaynakIarın be!irlen-
mesi ve seferber
edilmesi için komis
yon kurulması, Okul
ve toplum bütün-
!eşmesinö katkı
sağlayacak faaliyet-
lerin belirlenmesi,
Ö5rencilerİn eğitim
kurumlarına dengeli
dağıIımının yapıla-
bilmesi için öneriler,
Hizmet içi faaliyetler
ıle ilgili öneriler ve
taşımalı eğitim
sistemi ile ilgili
öneriler görüşüldü.
HEM ıLE
xürüpHarıeye
YER ARANİYOR
Toplantıya Belediye
MecIis üyesi olarak
katılan Ali OkuroğIu,
katılı mcılara
verdiği bilgide şehir
merkezinde oIacak
şekilde HEM ile
Kütüphane için
yer arandığını ve
önümüzdeki meclis
toplantılarında
gündeme getirilerek
önümüzdeki yıl
bütçesine ödenek
konulması için
çalışma yapı!dığını
söyledi.
Toplantıda Sunğipek
Yerleşkesi'nde
bulunan Asım
Kocabıyık Meslek
Yüksek Okulları için
Meslek Liselerinde
açılması gerekli
branşlar da

görüşüldü., okul
müdürlerinden
görüşleri alındı.
DERS|L slKıNTlsı
öı.ıceı_ixı_i soRUN
Dersleri1 Poş geç
memesi için gerekli
çalışmaların yapıl
dığı ve tazla bir
sıkıntı olmadığının
da altı çizilirken,
Gemlik'teki liselerde
1 derslik.başına 40
öğrenci, llköğretim
okullarında ise 1

derslik başına 54
öğrenci düştüğü
için derslik sıkın-
tısının öncelikli
sorun olduğu görü
şünde bulunuldu.
Gemlik Merkez ve
lVlanastır'da 4.okuIa
ihtiyaç duyulduğu-
nun bellrtlldiğl
toplantıda ayrıca
toplan 24O dersliğe
ihtiyaç duyulduğu
açıklandı.
"Eğitim pahalı bir
iştir, cehalet ise
daha pahalıdır"
görüşüyle eğitime
destek verilmesinin
şart o|duğu
Gemlik'te 3 yıl
öncesine kadar hiç
olmayan okul alanı
için şimdi 5 okul ,

yeri bulunduğuna
dikkat çekitirken
sponsor olması
durumunda okul
yapımı için arsa
verileceği
du.yuruldu.
sozLER
TUTULMUYOR
Öte yandan Endüstri
Meslek Lisesi Kapılı
Spor salonu onarımı

ile Celal Bayar
Anadolu Lisesi
bahçesine halı
saha yapımı için
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut'un ,

verdiği sözleri
halen yerine
getirmediği de
ortaya atılırken
her oku!un öncelikli
olarak küçük
denilen sorunlarının
yapılması gerektiği
vurgulandı.
Gemlik'in en
küçük oku!larından
ve yapıldığında
llköğretim okulu
olarak hizmete
açılan Namık
Kemal llköğretim
Okulu'nun eğitim
veremez duruma
geldiğini söyleyen
okul İtıtiauru
Ercan Akbaş, bu
konuda yarıtan
yerde'el« derslik
yapılrnasının
gerekliliğine dikl(at
çektl. Akbaş,
'Bu koiuşm?dan
sorira bir daha
aynı konuyu konuş-
mayacağım, çünkü
yerine ğetirilmiyor,
buraya ek derslik
yapılmayacaksa
bunun açıklanmöbı
lazım'dedi.
Toplantıda,
okullar içinde baş
gösteteh sıkıntıia?ın
öncelikli o|arak
Namık Kemal,
11 Eylü! ve TSO
Gazi llköğretim
okullarında ek
derslik olarak
yaşandığı bitdirildi.

ı ı ıı

ı
ı

Gün'jl5Jfit::.T,'"

lnsanoğtu bir garib-i şerif..
Aynı zamanda nüktedan da..
Onun için günlük konuşmalarda akıl

almaz acayiplikler oluyor.
O acayipliklerin tümü fıkraya da dönüşe-

bilecek nitelikte..' 
ıAstında fıkralar da genet olarak "yaşan-

mışlıkların" kulaktan kulağa aktarımı değil
mi?

Örneğin aşağıdaki "diyatog" toptum
olarak geldiğimiz noktanın adeta bir dışa
vurumu..

Eee "okuma"yı okumama olarak
algılayan bir başbakanın yönettiği ülkenin
vatandaşından daha b;lşİ" ne beklenir ki?

- lyi günler danışma..
- lyi gün|er bugün nereden bilet alabiliriz?
- Sadece Taksim ve havalimanı açık

bugün.
- Anladım. Taksim'deki havalimanının

telefonunu alabilir mivim ?

- Diyarbakır'a yer var mı acaba ?
- Maalesef yok efendim ?
- O zaman beni yedek ku!übesine yazar

mlSlnlZ ? 
*****

- lyi günler iç hatlar..
- Bant kaydı mısınız, yoksa gerçek mi ?
- Gerçeğim hanımefendi
- O zaman iyi günl"****

- Ne kadar kalacaksınız Almanya'da?
- Neden soruyorsunuz?
- Ona göre bilet keseceğim de ..
- Ee olsun ben uçakta kalmayacam ki

otetde kalacam 
*****

- Çocuğumla ben uçucam oğluma çocuk
fiyatı istiyorum ne kadardı?

- Çocuğunuz kaç yaşındaydı..
- 32 yaşında.. 

*****

- Telefona ingilizce hat geldiğini ekrandan
gören vatandaş :

- Reservatipn may l help you??
. - Aa ben yanlış basmıştım.Şimdi ingilizce
bastım diye hep ingilizce mi konuşmam
gerekecek?? 

*****

- Uçağımızda hiç yer yok maalesef..
- Ama ben askerim?

- Hiç mi yok?
- Hiğ yok
- Ben yere otrrruT?****

Uçakta yolcu karşıtayan hostes,
koltuğunu bulamayan yolcuya sorar;

- Hangi numaı:ada oturuyorsunuz beye-
fendi?

- Sanayi Mahallesi No:14

Gürhan çETİNKAYA

ABONE oLDuNuz rulu?

ABONE oLUN

0KuYUN oKUTUNı c0ıı.ux şlvısl GAZETE I
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ll<l gtin önce yağan sağanak yağmurda göle dönen cadde ve
sokaklarda dün yine aynı manzara vardı
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Dis Hekimi Ozcan VURAL
o."-"nrr ral 1 933@ notm a i l.com
www.m i!liyeUblog/özcan vural

Yolsuzluk...
Yolsuzluk iddialarının sürekli arttığı, ikti-

dar partilerinin yandaşlarına, partililerine
devlet parası sunduğu, haksız kazançlar ka
zanmalarına göz yumduğu bu günlerde, ge
len gideni aratıyor sözünü söylediğinizde,
yolsuz!uk ortakları bütün toplum iftira atıyor,
ben dini bütün, temizim diyor...

Oysa yolsuzluk söylentilerinin böylesine
ayyuka çıktığı bir toplumda yargı kararları
olmazsa siz suçlu durumuna düşüyorsu
nuz..

Her işte yolsuzluk olduğu zannedilen bir
ülkede yargı zaten yok gibidir.

Zira yargı varsa bu söylentiler zaten az
çıkar, çünkü gerçek vardır, suçlu vardır,ceza
vardır. Çalınanların geri tahsiI edilişi vardır...

Aslında atalarımız "Şuyuu vukuundan
beterdir" (dedikodusu daha kötü) demişler
dir.

Yolsuzluğu 10 kişi yapsa bilinir, asılsız
yolsuzluk söyIentileri bütün partiyi, bu işler-
le uğraşanIarı kirletir.

Ondan sonra da temizleyebilirsen temiz
le, kendini ve partini...

Canım sadece bunlar mı çalıyor ?...
Bunlar asla oncekiler kadar çalamaz !...
Halkımızda ki bu yanlış görüş yerleştiği

için çalanları savunur duruma biImeden giri
yorsunuz...

Hele bu söylenti sizin partiniz için çıkarıI
mışsa, ister istemez liderinizi üstün temiz
insan oIarak görüyor, partinizi de temize
çıkarmaya çalışıyorsu nuz..

Ayakta kalmak içinde başkalarının ayni
suçu işlemesine, bu suçlar arasında ki ora
na sığınıyorsunuz...

Aslında bir itiraf yapayım; burada kıskan
çIık vardır..

Vatandaş yolsuz!uktan yakınır ama sonuç
larından zarar gördüğü veya vicdanına sığ-
madığı için değildir..

"Sıra niye bana, bize, bizim partiye gelmi
yor" diye dertlendiği içindir.

Elbette bu aşamaya gelmemiş epeyce va
tan - millet, insan evladı vardır..

Ancak, ben derim ki; bu yolsuzluk söylen
tiIeri karşısında, nadir ceza verildiğini görü
lürse, "Sıra bana, bize de gelsin" diye hırsı-
z!ık kuyruğuna girenlerin sayısı artacaktır..

"Herkes çalıyor, biz sürünüyorıız"
şikayetleri vatandaşın vicdanını karartır,
onu suç işlemeye hazır tutar...

Bu günlerde söylentiler artıyor, üstelik ik
tidar partisi teşkilatında dahi her üç kişiden
en az biri bu kirliliği kabul ediyor...

Yolsuzluk rakamları büyüdükçe taraflar
büyür. Kamuyu soymak için birilerine büyük
rüşvet verenler, karşı!ıklı suçluluk iki tarafın-
da çıkarlarının güvencesi oIur. "Devlet malı
deniz, yemeyen domıJz"

Lakin bir de bu rüşveti ödeyen aracıların
veya doğrudan bu kuruluşların üst kadrola
rının kendi cephelerinde bu işi paylaşacak-
ları baş}<aları da vardır.

!şte o andan itibaren iş şirketleşmeye dö
ner..

Ve iş ayyuka çıkar, bilinir, sokağa düşer...
Hiç korkmadan, normal bir işmiş gibi vatan-
daşın karşısına çıkılır, cebinde ki üç kuruşta
alınmaya çalışılır.

Bir kaçı rahatlıktan ,falso yapar iş ortaya
dökül ür, yakalanır!ar.

Basına -televizyona bir haberdir, keyifle
yazar çizer - gösterir ama sonra da onlarda
uykuya yatarlar. "Bana dokunmayan yılan
bin yıl yaşasın" derler. Eğer büyük iş yapı
yor, hortumcu iseniz çok zaman yanınıza kar
kalır.

Villanızda oturur, yatınızda gezeı halka
karşı puronuzu tüttürürsünüz.

Büyük adamsınız çalmış fakat iz bırakma
mışsınız. Helal..

0r
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Onceki gece yarısı
başlayan sağanak
yağmur Gemlik'te
bazı cadde ve
sokakları geçiImez
ha!e getirdi.
BUSKl ekiplerinin
bütün gece
çalıştıkları su
tahliye işleminde
çevredeki işyer-
lerinin eski gün-
lerdeki gibi büyük
zarar görmesi
en gellendi.
Orhangazi
caddesi'nden
Gazhane Caddesi'ne
gelen su tahliye
kanalının tüm
bö|oedeki vaĞısları
kaldıramaması
nedeniyle biranda
suyla kapanması
çalışmaları da
etkiliyor.
Alt yapıdaki
bozukluğun yıllar
boyu getirdiği
sıkıntı nedeniyle
öze!likle Orhangazi
caddesi'nin eski
Zeytin Hali Kavşağı
i!e Gazhane
caddesi'nin
Adliye binası
ve çevresi her
yağmurda geçit
vermez duruma
geliyor.
Onceki akşam da
başlayan aşırı
yağışlardan
dolayı kapanan
cadde ve sokaklar
gece boyu çalışan
ekiplerin gayret-
leriyle esnafa zarar
vermesi önlendi.
sabah saatlerine
kadar açık kalan
cadde ve sokaklar
yağmurun aşırı
yağması nedeniyle
dolunca işyerlerine
gitmek isteyen
bazı esnaf çizme
giyen arkadaşlarının
ya rd ımı nda n
faydalandılar.
Kaldırım ile aynı
yükseklikte olan
bazı işyerIerine
giren yağmur
suları ile su pom-
paları iIe çekildi.
Araç!arın
tekerIek!erine
kadar yükselen
yağmur nedeniyle
zamanında
önlem alınmayan
Gazhane
caddesi'nde
dünkü görüntü
yine ünlü
venedik kentini
aratmadı.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Unlü Ressam
lbrahim Bataban'ın
oğlu olan ve Bursa
Seç köyde doğan
Hasan Nazım
Balaban Bursa
Teyyare Kültür
Merkezi'nde hayran-
!arıyla buluşacak.
lsmini büyük şair
Nazım Hikmet'ten
alan Hasan Nazım
Balaban'ın Resim
Sergisi 2 Ekim 2006
Pazartesi günü
açılacak ve 11 Ekim'e
kadar açık kalacak.
Doğduğundan
itibaren resim
ve sanat ortamı
içinde büyüyüp
yetişen ve kendini
bildiğinden beri
resim yapan Hasan
Nazım Balaban,
son 9 yıldır tamamen
resim!e.uğraşıyor.
Babası lbrahim
Balaban'ın toplumcu,
somut ve figüratif
çizgisini sürdüren
Hasan Nazım
Balaban, bugüne
kadar 60'a yakın
tablo ve 100'ün
üzerinde desen
üretirken bu

ılacak

ı

lk Ser

Başkanı ve Büyük
şehir Belediyesl
Genel sekreter
yardımcısı sabri
Yalın, "BıJrsa itfaiye-
cilerinin yıllar önce
hangi malzemelerle
çaııştıgını Doylesı
anlamlı bir günde
tüm Bursalılara
göstermek istedik.
Tüm Bursalı
hemşerilerimizi
Ressam Şefik
Bursalı sanaf
Galerisi'nde izlenime
açılan nostaljik
seıgiyi gezmeye
davet ediyorum"
diye konuştu.
Bu arada sergi
açılışına katılan
Bursa Milletvekili
sedat kızılcıklı,
Büyükşehir
Belediyesi Genel
sekreter yardımcısı
sabri yalın ve
İtfalye Daire
Başkanı Orhan
Doğan, Bursalı
itfaiyecilerin yan gın-
larda söndürmek
için kul!andığı 120
yıllık tutumbanın
başında hatıra
fotoğrafı çektirdi.

Sayfa 4o

Hasan },|azım Balaban Resim §er e'den Nostal
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ısı ltfai

Büyükşehir
Belediyesi ltfaiye
Daire Başkan|ığı,
ltfaiye Teşkilatı'nın
kuruluşunun 83.
yıldönümü kutla-
ma!arı kapsamında
yıl|ar önce Bursa
ltfaiyesi'nin kul-
landığı itfaiye
malzeme|eri Ressam
Şefik Bursalı
Sanat Galerisi'nde
izlenime sunuldu.
Bursa Mi!!etvekiIi
Sedat KızılcıkIı,
Türkiye İtfaiyeciler
Birliği Onursal
Başkanı ve Büyük
şehir Be|ediyesı
Genel sekreter
yardımcısı sabri
Yalın, ltfalye Daire
Başkanı Orhan
Doğan ve çok sayıda
Bursa!ının katıldığı
sergi açılışı
renkli görüntülere
sahne oldu.
Bursalı itfaiyecilerin
yangınları
söndürmek için
kullandığı 120 yıllık
tulumba ve duman-
dan zehirlenmemek
için yüzüne taktığı
90 yıllık duman
maskesi serginin en
çok dikkat çeken
itfaiye malzemeleri
arasında yer aldı.
Çok sayıda
Bursalının da ilgi
gösterdiği sergide
Bursa itfaiyesinin
1940'lu yıllarda kul-
lanmaya başladığı ve
1970'Ii yıllara kadar
aralıksız olarak kul-
landığı oksijen tüpü

ı

ı
ı

ıa are kültür [lllerkezl'nde a

HASAN NAZIM BALABAN
Resim Sergisi

2 - 11 EK|M
cEMAL NADıR SANAT caı-ERisı

Açılış:2 Ekim 2006 Pazartesi Saal: 19.30 Teyyare Küllur 1,1:k Aıaturk Cad Hevkeı.BUFSA

eserlerin 40'dan
fazlası lıalen
koleksiyoncuların
duvarlarını süslüyor.
Ülkenin çeşitti
kent!erinde şimdiye
kadar 6'sı karma,

9'u kişisel olmak
üzere toplam 15
sergi açan Hasan
Nazım Balaban
10'uncu kişisel
sergisine tüm resim
sevenIeri bekliyor.

ve fenerler serginin
en nostaljik
bölümünü oluşturdu.
1900'lü yıllardan
1960'lı yıllara kadar
kullanılan sulama
lansı ve şehri yanqın-
ıardan }<oruma}< ıçın
kullanılan 1945 yapı
mı bakır gözetleme
lensleri ise 1923
yılında kurulan Bursa
ltfaiyesi'nin 83 yıllık
tarihinde nereden
nereye geldiğinin bir
göstergesi gibiydi.
1923 yılında ilk
modernize cihazlarla
hizmet vermeye'.
başlayan Bursa
itfaiye teşkilatının
Heykel Tarihi Bina
önünde çektirdiği
nostaljik fotoğraf
karesi ise görenleri
kısa süre!i de
olsa tarihe kısa bir
yolculuk yaptırdı.
Sergide yer alan
tüm itfaiyeci
malzemeIerini Genç
osman İtfalye Merke
zi'nde oluşturduk!arı
özel bir salonda
sergiledik!erini söy!e
yen Türkiye ltfaiye
ciler Birliği Onursal

ı
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Daire,Zeytinllk, Vllla, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPİLİR

AciL sATıLıK ı,e KlRALıKLAnıllız içiıı ıizi ARAyıNız

Kayhan Mahatlesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SAT!LlK DAİRE

Manastır Ditek Sitesi'nde SATILIK LÜX OnİnE Denizi gören, 3+1, 140 m2

120 m2 3 + 1 SATıLıK ı_Üx onine

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpaan Eskisahil lılektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+1.1,10 m2 asansörlü dombili satılık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

TermaI yolu Gülerce Villalarının
aItı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi
ve Azot kavşağına 400 m2 uzak!ıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve

DoğaIgaz Poliçesi Yapılır.

§§x§R §lrüRTA
*lştidĞ öitLP

Tel : 5132474 Fax: 514 10 21

GERÇEKoTo t6sTıK
LfizoGtutlüseyin TAŞIilRAN

tİER TURLU
LAsTİır rnpıİnİ yApILIR.

'-, 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
L, 2. El Jant AIım Satımı

24 SAAT ıizMETE AGıKTıR

ü§ld: ü,§3§ 13ü 43 ?ü
Dnliya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

Demirci Apt. Gemlik / BURSA
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Seyfettin ŞeXrnSÖZ
Küçük Kumla'da
yaz ayları başında
yıkılan ünlü Deniz
Disko Barın yerine
balık satış yeri
yapılıyor.
Uzun yı!Iar
Kumlalı eğlence
dünyaına hizmet
veren deniz üstünde
olduğu için herkesin
ilgisini çeken bar,

erı

satış yerin de esnaf
açık havada zarar

acakabalık satı a

tehlike arz ettiği
gerekçesiyle önce
kapatılmış daha
sonra da yıkılmıştı.
Denize uzanan
ayaklarının sağlam
olması nedeniyle
bırakılan alana
şimdi balık satış
y.eri yapılıyor.
onümüzdeki
günlerde bitiriIeceğl
açık!anan yerde
kurulacak balık

görmeden balığını
satabilecek.

ı ı
ı

Kadri GULER
kad ri_g u ler@ hotnia i I.com

Eski Ramazanlar
Eskiden söz etmek biraz nostalji olsa da

eski anıIarımız bizimle yaşadığı için onlar-
dan kurtulamıyor ve zaman zaman günü
müzle karşılaştırma yapıyoruz.

Nüfusun böylesine artmadığı Gemlik'te 5
bin kişinin yaşadığı günlerde, ilçe halkı bir-
biriyIe daha kaynaşmıştı.

Sunğipek Fabrikası ile birkaç sabun fab-
rikasından başka sanayi kuruluşumuz
yoktu.

Ilçe içinde zeytin hasat mevsiminde
çalışan 5-10 yağhaneyi sanayiden say-
mazdık.

İlçenin merkezi Balıkpazarı semtlydi.
Balıkpazarı'ndaki kahvehane!er cıvıl cıvı|

oIurdu.
Abdurrahim ve Cemal Ağa'nın kahve-

haneIeri genelde gençler kahvehanesiydi.
Yahya Kaptan'ın kahvehanesi, yanında

küçük bir kahvehane vardı.
Balıkpazarı'ndaki kahvehane sayısı se

kizdi.
Ramazan aylarında iftardan sonra genci

yaşlısı bu kahvehaneleri doldurur, tombala
çekilişi yapılırdı.

Büyük armağanlar duvarlara asıIırdı.
Genellikle de halı ve kilim olurdu.

O yılIarda Arçelik buzdolabı daha icat
olmamıştı.

Olsaydı o da armağan edilirdi.
Çekilişler geç saatler kadar neşeli bir

oıtamada geçerdi. Devam edecek..

aYa

IŞTE DOGA.LG^AZ, IŞTE TASARKIJF
ABONE OLMAK İÇİN

isrENEN BELGE

ABONELİK BAĞLANTİ BEDELİ
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Uludağ Üniversite-
si'nde, ders seçme
ve kayıt sisteminde
bu yıl tam
otamasyona
geçilmesi sebebiy!e
yaşanan kargaşa
kayıtların uzamasına
yol açtı...
Uludağ Universitesi
Görükle kampüsünde
ders seçmek için
gelen öğrenciler,
bi!gisayar ortamında
yapılacak o!an
yeni seçimlerini,
seçtikleri ders!erin
dolması veya
çakışıyor gözükmesi
sebebiyle gerçek-
leştiremiyorlar.
Bu sıkıntı üzerine
Uludağ Üniversitesi
Rektörlüğü llk
etapta kayıt yenileme
süresini 29 Eylül
Guma gününe
kadar uzattı.

Rektör Prof. Dr.
Mustafa Yurtkuran,
sıkıntıyı çözecekleri-
ni, öğrencilerin
hepsinin tercihlerini
alıp kayıtlarını
yapana kadar
sürenin uzatılacağını,
hiçbir öğrencinin
mağduriyetinin
sözkon usu
olmayacağını
s.öy!edi.
Oğrencilerin
seçtikleri ders!erde
programa tanımlanan
öğrenci sayısının
(kotanın) dolması
halinde program
tercihleri kabul
etmiyor ve
çakışma oIduğunu
belirtiyor.
Bazı ders seçim-
lerinin ise kota
tamam!anmamasına
rağmen aktif
gözükmemesi

dikkat çekiyor.
Bu aktivasyon
kapanmasının
kotanın dolmasından
mı yoksa,
programdaki bir
sıkıntıdan mı
kaynaklandığını
çözmeye uğraşan
Bi|gi lşlem Bö!ümü
ise çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor.
Diğer taraftan
üniversite
yönetimi
öğrencilere
bilgisayar ortamında
ders seçimi yap-
maları için yardımcı
olacak bir ekip
oluşturdu.
Görükle'deki
Kütüphane'de
ça!ışmaları
sürdüren kayıt
ekibi, öğrencilerin
tercihlerini tek tek
bilgisayar

vasıtası
ile sisteme
girmeye uğraşıyor.
Bilgisayarın
çakışma göstermesi
ve alternatif
üretmede zaman
kaybı olması
sebebiyle öğrenci-
lerin kayıtlarını
süratIi bir şekilde
alınamıyor.
Kütüphane önünde
uzun kuyraklar
oluşturan öğrenciler
kendilerine sıra
gelmesini
bekliyorlar.
Saat!erce
kuyruklarda
bekleyen öğrenciler,
otomasyon
sisteminin sağlıklı
ça|ışmamasından
kaynaklanan sıkın-
tının aşılması için
yetkililere çağrıda
bulunduIar.

unluer$ltesl'nde der§ §e

ı
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Bursaspor İkinci
Başkanı Ali Karasu,
görevinden istifa
ettiğini açıkladı.
lstifasını kulübe
faksladığını dile
getiren Karasu,
bu konuyla ilgili
daha fazla

konuşmak
istemediğini kaydetti
Karasu, yaptığı
açıklam ada, 2.
başkan|ık görevin-
den ve yönetim
kurulu üyeliğinden
istifa ettiğini
söyl ed i.ıAvru alının terclhl öd llü kredl kartı

ıı

Avrupa'da yapılan
araştırmaya göre,
Avrupalılar'ın yüzde
75'inin alışverişlerde
ödül sunan kartları
tercih ettiği bildiri!di.
MasterGard tarafın-
dan, "7. Ortak
kartlar konferansı"
çerçevesinde,
kart trendlerini belir-
lemek amacıyla kart
programlarıyla ilgili
alışkanlıklara yönelik
bir araştırma yapıldı.
KRC şirketi tarafın-
dan gerçekleştirilen
araştırma kapsamın-
da, lngiltere,
Almanya, Fransa,
lspanya, |talya,
Rusya ve Polonya'da
toplam bin 400
kişiyIe anket çalış-
ması yapıldı.
Araştırmaya ilişkin
yapılan açıklamada,
Avrupalıların yüzde
75'inin a!ışveriş-
lerinde ödül sunan

kartları kul!anmayı,
yüzde 48'inin söz
konusu ödülleri
kendileri için harca-
mayı tercih edeceği,
yüzde 2S'inin kart
programlarının
sunduğu imkan ile
hayır kurumu ve
organizasyonlara
destek verebileceği,
yüzde 20'sinin ise
kartların sunduğu
ödülleri ailesi ve
arkadaşları için
değerlendirmeyi
tercih edeceği
be!irtildi.
LüKs öoüı_ı_ü KART
KULLANİMİNDA
ART!ş eĞlı_iıııl
Avrupa'da kart kul-
lanımı sonucunda
hediye olarak kendi-
lerine yönelik lüks
ödüller sunan kart-
ların kullanım terci-
hinde artış olduğuna,
yüzde 33 oranındaki
kart hamilinin kendi-

u
lerine ödül o|arak
kısa tatil imkanların-
da indirim sunan
kartları öncelikle
tercih etme eğilimi
taşıdıklarına işaret
edilirken, bunu yüzde
26 ile sinema, tiyatro
ya da konser bilet-
lerinde indirim, yüzde
25 oranı ile ücretsiz
SPA günIeri ve
yüzde 24 ile ev ve
bahçe düzenlemeleri
hediyesinin izlediği
kaydedildi.
Zincir mağazalarda
indirim gibi günlük
ku!lanıma yöne!ik
kart hediyelerinin
hala en çok tercihler
arasında yer aldığı,
Avrupalı kart kul-
lanıcılarının özellikle
büyük perakende
zincirlerindeki
alışveriş anında
sunulan indirimlere
büyük ilgi gösterdik-
leri vurgulandı.

Anketi yanıtlayan-
ların yüzde 65'inin
yaptıkları alışver-
işlerde indirim yapan
kredi kartlarını
kullandıkları, yüzde
57'llk kısmın yılın
sonunda yaptıkları
harcamaların belli
bir yüzdesi oranında
para puan kazanmayı
tercih ettikleri
aktarıldı. Süpermar
ketler ve benzin ista-
syonlarının tüketici-
lerin en çok ödül
toplamak istediği
perakende zincirleri
arasında yer aldığına
değinilirken, bunları
seyahat ve moda
sektörünün takip
ettiği, araştırmaya
katılanların yüzde
59'unun kendilerine
esnek indirim,
hediye ve parapuan
kullanımı alternatifi
sunan kartları tercih
edecekleri be!irtildi.

veteri ner
heklmler dertll

Tarım ve Köy lşleri
Bakan!ığı, bu yıl
sadece 20 veteriner
hekim a!acağını
açıklarken 2006
kpss sınavına
4114 kişi girdi.
20 kişilik kadro ile
yurt gene!inde
mevcut olan zoonoz
nası! sağlık!ı
sürdürülebilir?
Kuş gribi, kırım
kongo kanamalı
ateşi (kene hastalığı),
kuduz ve birçok
zoonoz hastalık
mevcut durum-
dayken Tarım ve
Köyişleri Bakan!ığı
tarafından 2006

kpss sınavı ile
sadece 20 veteriner
hekim alacağını
açıklaması atama
bekleyen veteriner
hekimleri şaşırttı.
Bakan!ık tarafından
ayrılan 20 kişilik
kadroya girmek
için 4114 kişi
kpss sınavında
ter döktü.
"20 kişilik kadro
ile yurt genelinde
zoonoz hastalık!arla
ne kadar
mücadele edilebilir?"
sorusu ise akıIları
kurcalayan bir
başka soru
oldu.

BUR§A HAK|tıilıYET
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Barroso,

gen işl
AB Komisyonu
Başkanı Jose Manuel
Barroso, Bulgaristan
ve Romanya'nın
ardından Anayasal
sorun!arın çözülmesi
için genişlemenin
durdurulması gerek-
tiğini söyledi.
Avrupa Komisyonu
Başkanı Jos6
Manuel Barroso
Fransa Başbakanı
Dominique de
Villepin iIe Brüksel'de
biraraya geldi.
ABHaber'in izlediği
basın toplantısında
genişleme ve Türkiye
ile ilgili Barroso
ve de Villepin
şunları kaydetti:
Barroso : "Romanya
ve Bulgaristan'dan
sonra AB'nin
yapacağı genişleme
artık koşullu olacak.
Ats bu genışlemeden
sonra yeni üyelere
hazır değil. Nice
anayasası ile AB bu
haliyle artık daha
tazla üye kabul ede-
mez. Bundan sonra

Y

l'nı

yapacağımız AB'nin
yapısal reformlarını
hayata geçirmek o!a-
cak. Bu benim kişisel
görüşüm bu konuda
de Vitlepin ile de aynı
görüşteyiz. AB'nin
yeniden geniştemesi
için yapısal reform-
lara ihtiyaç var."
de Villepin: "Ankara
protokolunu (lıman
ve havaalanlarının
Rum gemi ve uçak-
lara açı!ması) Türkiye
yerine getirmedi. Biz
bu konuda atılan her
adımı çok yakından

aılla

takip ediyoruz. Türkl
ye'nin yükümlülük-
lerini yerine getirme
sini elbette hepimiz
istiyoruz. Bir takım
stratejik nedenlerden
dolayı Türkiye'nin
AB'ye girmesi önem-
lidir. Ama bunun
altını bir kez daha
çiziyorum ki
muzakereler çerçe
vesindeki yüküm
lülükleri Türkiye
yerine getirmediği
anda o zaman
sorumluklarımızdan
kaçm ayız."

Papa 16'ncı
Benediktus,
Roma yakınlarındaki
yaz!ık ikametgahı
Caste! Gandolfo'da
22 Müslüman
ülke diplomatıyla
İtalya'daki Müslüman
toplumu liderlerini
kabul etti.
islam dinine
saygı duyduğunu
tekrarlayan ve
yine özür
dilemeyen Papa,
"MüslümanlarIa
samimi ve saygı!ı
bir iletişim içinde
olmalıyız" dedi.
Papa 16'ıncı
Benediktus, iki din
arasında dostluk
köprüleri kurulması
umudu taşıdığını
diIe getirdi.
Müslüman ülkelerin

a Blrll 00ıl a

Avrupa B irliği Komisyonu Başkanı JOse Manuel

garistan ve Romanya'nın ardından birliğ

eınesinin durdurulması gerektiğini söyledi,

nBu

Pa a'dan dl a 0

'nüyüxeilçiıeiıne
geleceğin diyaIoğa
bağ!ı olduğunu
ifade eden Papa,
samimi ve saygılı
diyalog kurma
çağrısında bulundu.
Papa, dini liderlerin,
şiddetin her
türlüsünü kınamaları
gerektiğini de
ifade etti.
yusuf İslam'dan
da Eleştiri.
Bu arada, !ngiliz

Y

rısı

şarkıcı Cat
stevens da
İslamiyetle ilgi!i söz-
lerinden dolayı
Papa'yı eleştirdi.
1977'de Müslüman
olduktan sonra
yusuf İslam adını
a|an Stevens,
"Papa eğer atıntı
yapmak istiyorsa,
daha başka yerlere
bakmış o!ma!ıydı"
diye konuştu.

a

ı

a

1(1(TO'de
Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı
Mehmet Ali Talat,
Cumhuriyetçi Türk
Partisi-Ozgürlük ve
Reform partisi
koalisyonunu
onay!adı.
Talat, hükümeti
kurmakla
görevlendirdiği
Başbakan Ferdi
Sabit Soyer'in
sunduğu bakanlar
kurulu Iistesiyle
ilgili önceden bilgi
sahibi olduğunu
beIirterek, "Bu
listeyi onaylıyorum.
Hayır!ı o!masını
diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı

enı h
ıı

küınete onau

Talat, yeni
hükümetin, kıbrıs
Türk halkının yeni
süreçte ciddi bir
varlık mücadelesi
ortaya koyması
gerektiğini hatır-
latarak, bu konuya

özel önem verilmesi
tavsiyesinde
bulundu. TaIat,
Kıbrıs Türk ha!kının
kendi geleceğini
belir!emeyi
sürdüreceğin
ifade etti.

İ
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1 (,}ludağ'daki kaynuğından,
1 Doğal lezzeti ve kaynuğınduki suflığıyla,
1 Hijyen şurtlardg ve tam otomgtik makinalurdu,
1 EI değmeden doldurulan
1 suğtıklı ve içimi en gilzel sulardun birictir
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Kırım'da Türk ö e konten
ı

rencı
Kırım Devlet Univer-
siteleri Türkiye Tem
siIcisi Ender Reel,
Kırım'daki 7 devlet
üniversitesin de Türk
öğrenciler için 500
kişilik kontenjan
ayrıldığını, kayıt!arın
15 Ekime kadar de
vam ettiğini söyledi.
Reel, yaptığı açıkla-
mada, Kırım'daki
Ulusal Tavrichesky
üniversitesi, sivas
topo! Teknik Üniver-
sitesi, Sivastopol
Nükleer Enerji ve
Endüstri Enstitüsü,
Kırım Devlet Tıp
Üniversitesi, Kırım
Devlet Ziraat Üniver-
sitesi, Kırım Devlet

Y

Koruma ve Yapı
Akademisi ile
Moskova Üniversitesi
karadeniz
Kampüsündeki bütün
bölümlerde Türk
öğrenciler için 500
kişilik kontenjan
belirlendiğini bildirdi.
u niversitelerde hazır-
lık sınıfının ortalama
yıllık 3 bin dolar
olduğunu belirten
Ree!, diğer sınıflarda
bu miktarın
düştüğünü kayded-
erek şunları söyledl:
"Kırım'daki devlet
üniversiteIerinde
okumak isteyen
öğrenciler, 15 Ekime
kadar kayıt yaptıra-

ı

an
bi!irIer. Ü niversiteler
deki bölümler arasın-
da hukuk, gazetecilik,
diş hekim!iği, kimya,
biyoloji, siyaset bili-
mi, pratisyen hekim-
Iik, pediatri bölüm-
leri, mühendislik
bölümleri bulunuyor.
Türkiye'de
üniversiteye
giremeyeceğini 

,

ya da istediği bölüme
puanının yetmeyece
ğini düşünen öğren-
ciler için bu bir fırsat-
tır. Çünkü çoğu bö
!ümde üniversite
sınavıyla öğrenci
almıyorlar. Lise veya
dengi okuldan mezun
olmaları yeterli.
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Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi
Başkanı Prof. Dr. Ünal
Yarımağan, 2006 Aralık
Dönemi Lisansüstü
Eğitimi Girlş Sınavı'nın
3 Aralık 2006'da yapıla-
cağını açıkladı. Sınavla
ilgili ayrıntılar şöyle:
Öğrencl Seçme ve
Y.er!eştirme Merkezi
(OSYM) Başkanı Prof.
Dr. Una! Yarımağan,
2006 Aralık Dönemi
Lisansüstü Eğitimi
Giriş Sınavı'nın (LES) 3
Aralık 2006'da 40 ilde
ve KKTC'nin Başkenti
Lefkoşa'da yapı lacağ ı n ı

bildirdi. Yarımağan,
yaptığı yazılı açıklama-
da, sınavın Adana,
Afyonkarahisar,
Ankara, Antalya, Aydın,
Ba!ıkesir, Bolu, Bursa,
Çanakka!e, Denizli,
Diyarbakır, Edirne,
Elazığ, Erzurum,
Eskişehir, Gaziantep,
Hatay, lsparta, lstanbut,
lzmir, Kahramanmaraş,
Kars, Kayseri,
Kırıkkale, Kocaeli,
Konya, Kütahya,
Malatya, Manisa,
Mersin, Muğla, Niğde,
Sakarya, Samsun,
Sivas, Şan!ıurfa,
Tokat, Trabzon, Van ve
Zonguldak'ta yapıla-
cağını kaydetti. Bütün

yükseköğretim kurum-
larının, lisansüstü
program!arına öğrenci
seçme ve yerleştirme
işlemlerinde
LES sonuçlarını kul-
lanacaklarını vurgu-
!ayan Yarımağan,
adayların LES'ten,
başvurduğu lisansüstü
programın puan
türünde en az 45
(Lisans diplomasıyla
doktora ve sanatta
yetirlik programına
başvuracaklar için
55) puan almaları
gerektlğini ifade etti.
Yükseköğretim kurum-
larının, lisansüstü
programlarına öğrenci
seçiminde LES
puanının yüzde 50'den
az olmamak koşuluyla,
ne kadar ağırlıkla
değerlendirmeye alı-
nacağını adayIara

duyuracaklarını
belirten Yarımağan,
şunları kaydetti:
"Yükseköğretim
kurumları, seçme
işlem!erinde sadece
bu puanlardan yarar-
lanabilecekleri gibi,
bu puanları ön eleme
amacıyla veya kendi
yapacakları sınavın
bir parçası olarak da
kul !anabileceklerdir.
Yükseköğretim
kurumlarının öğretim
elemanı ile kamu
kurum ve kuru-
luş|arının uzman
personel ihtiyacının
karşılanması amacıyla
yurt dışına lisanüstü
öğrenim görmek
üzere gönderilecek
adayların seçme ve
yerleştirme işlem-
lerinde LES puanları
kullanılacaktır.

2020'de lnternet dün ı §aracak
Teknoloji uzmanları-
na göre internet
2020'de tüm dünyayı
saran bir ağ
oluşturacak. Ancak
bunun!a birlikte
tekno-teröristler,
sana| dünya bağım-
|ılarının ortaya
çıkacak.
Araştırma, ABD'nin
önde gelen araştırma
kuruluşlarından Pew
Enstitüsü ve Elon
Üniversitesi'nin 742
teknoloji uzmanıyla
görüşüIerek yapıldı.
Araştırmaya göre,
uzman!arın yüzde
58'i,2020'ye kadar
'refuznik' adını
verdikleri teknoloji
karşıtı grupların
ortaya çıkacağı ve
interneti sabote
edecek terör eylem-
!erine girişecekleri
görüşünü paylaşıyor.
Uzmanların yüzde
35'i bu senaryoya
katılmazken, yüzde
7'si ise fikrini beyan
etmiyor.
Araştırmaya göre
teknoloji uzman-
larının:
* Yüzde 56'sı inter-
netin dünyanın her
yerine uzanabiIeceği-
ni düşünüyor

* Yüzde 43'ü ise buna
şüpheyle yakIaşıyor
* Yüzde 49'u inter-
netin özellikle özel
yaşamla ilgili verilere
koIayca girebilmesin-
den dolayı 2020'de
yaşamın saydamlığı
konusunda daha
olumsuz bir tablo
oluşacağına inanıyor.
* Yüzde 49'luk bir
kesim ise bu görüşe
karşı çıkıyor.
'Dümdüz'bir dünya...
Teknoloji uzman-
larının yüzde 52'si,
bireylerin, biIgi
dolaşımının kent-
devletler veya
değişik çıkar toplu-
luklarının yararına
ulusal sınırlarda
buharIaşacağı
'dümdüz'bir dünya-
da yaşama şansına
sahip olacaklarına

inanırken, yüzde
56'sı sanal gerçek-
liğin üretime
katkıda bulunacağını,
ancak sanal
dünyaya bağımlılık
gibi yeni bağımlılık
biçim lerinin
ortaya çıkacağını
d üşü n üyor.
lnternetin 2020
projeksiyonuna göre,
teknoloji uzman-
larının yüzde 57'si
lngilizcenin internetin
egemen di!i olacağı-
na inanmazken,
yüzde 42'si bunun
tersini düşünüyor.
Onemli sayıda
uzman, insan kon-
trolünün ortadan
kalkacağı ve tama-
men otomatize
sektörler o!uşacağı
düşüncesine de
katılm ıyor.
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GEMLıX ANA BAYİİ
luni uLumYADOGALGMı$ı $Ail,

HüsEylN uLuKAyA .cüNEyT DEıuıinıl oRTAKuğ

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Gad. 9/A
TeI & Fax: (0 .224') 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224l- 513 49 93

e-mall : c_demirli@yahoo.com
www. u l u kaya.ti ca ret-ltd.com
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Petrol ve
do Y aı az
ara
hızlandı

Siz de geleceğimize bugünden el koyun
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KoYuN
Avea, Telsim ve Turkcell hattınızdan 3464'e mesaj atın.

Bulgaristan-Şile
arasındaki sahil
boyunca petro! ve
doğalgaz aranıyor.
Türkiye, petrol ve
doğaIgaz arama
çalışma|arına hız
verdi. Bu!garistan'dan
Şi!e'ye kadar uzanan
sahil boyu ile açık
denizde doğalgaz ve
petrol aramak üzere,
bir sismik araştırma
gemisi İstanbul'dan
yola çıktı.
Maliye Bakanı Kemal
Unakıtan, araştırma
gemisinin uğurlan-
ması töreninde,
Türkiye'nin yılda yak-
laşık 20 milyar dolar
enerji faturası
ödediğini söyledi.
Unakıtan, "Eğer bun-
ları burada bula-
bilirsek, bu para bura-
da kalacak. Geçen
gün, Sayın Başbakan
konuşuyordu, dedi ki;

'Bizim kamu giderleri-
ni karşılamak için
petrolümüz yok. O
zaman bizim
petrolümüz a!dığımız
vergilerdir.'O bakım-
dan petrol veya
doğalgaz çıktığı
zaman bundan
bütün millet istifade
edecek" diye
konuştu.
Daha sonra, özel
bir şirkete ait
"Peh!ivan 2"
araştırma gemisi,
Karaden!z'e doğru
yola çıktı.
Yaklaşık 4 hafta
sürecek çalışmada,
1500 kilometrekarelik
böIge taranacak.
Araştırma
sonuçlarının olumlu
çıkması halinde,
gelecek yıl Haziran
ayında da sondaj
çalışmalarına
başlanacak.
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sATtLtKVLLLA
C u mh u r ty g,t lıll yha llesi' n d e

sahib inden sa tılık

lüks TripteıKVilla,

GSM : (0,535/, 886 47 74

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka,

Ruhs?t, Fenni muayene
Sigo rta işlemleri yapılır.
Adr6§: Gürle İş Merkezi
Kat: { No: 66 ı GEnnLİK
TeI : (0.224| 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26
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Ver lde ka bü
ıı

u or
Vergideki kayıp ve
kaçak artarken,
devletin vergi dene-
tim kadroları her
geçen gün biraz
daha küçülüyor.
Edindiği bilgiye göre,
denetim eleman-
larının vergi
inceleme!erine göre
vergideki kayıp-
kaçak oranı, son yıl-
larda sürekli artıyor.
Sadece son 2 yılda
kaçak oranı yüzde
84,6'dan yüzde
119'a yükseldi.
2004 yı!ı
inceleme!erinde,
beyan edilen her
100 YTL'!ik gelire
karşılık 84,6
YTL'nin gizlendiği
anlaşılırken,2005'de
ise vergisi ödenen
her 100 YTL'ye
karşılık, 119 YTL'nin
devletten kaçırıldığı
ortaya çıktı.
Vergi kaçakçıları,
devlete daha az vergi
ödemek için her

yo!u denerken,
kayıp ve kaçak ile
mücadele eden dene-
tim birimlerinde ise
kadro erozyonu
yaşanıyor. MaIiye
Bakanlığı, yetişmiş
denetim elemanlarını,
kamudakl düşük
ücretler başta olmak
üzere çeşitli
nedenlerle tek tek
kaybediyor. Maliye
Bakanlığının denetim
birimlerindeki kadro
sayısı 10 bin 18
olarak belirleniyor.
Ancak her 3 kadro-
dan sadece 1'inin
dolu olduğu görü!ü
yor. Maliye Teftiş

Kurulunda 467
müfettiş kadrosuna
karşılık, istihdam
ediIen müfettiş
sayısı 104'de ka!ıyor.
Hesap Uzmanları
Kurulunda da 1.151
uzman kadrosu
bulunuyor. Ancak
bu KuruI'da da
çalışan uzman sayısı
283 olarak
belirleniyor. Gelirler
Kontrolörlerinde 900
kad roya ka rş ı lık 3 1 7
kontro!ör görev
yapıyor. Kadro
adedine göre, Maliye
teşki!atında ha!en
7 bin 500 vergi
denetmeni bulunması

gerekiyor. Ancak
mevcut denetmen
sayısı 2 bin
773'de kalıyor.
Denetmenlerin
4 bin 727 boş kadro-
su da, doldurulmayı
bekliyor. Denetim
kadrolarındaki aşın-
ma ve boş kadro
sayısı, yöneticileri de
düşündürüyor.
Hesap Uzmanları
Kurulu Başkanı
Mahmut Vural,
konuyla ilgili '
'Ozel!ikle Sayıştay
mensuplarına
yap|lan zamdan
sonra teşkilatta
ciddi bir tepki var.
Burada sorun şu.
Emsallerle arada
ciddi maaş uçurumu
olmasa, (Devletin
verebileceği bu)
den ilecek. Ama
biri 4 alırken,
sen 2.5 alıyorsan,
bu problem yaratı
yor" değerlendirme
sinde bulundu.
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BURSA HAK|IıIIIYET VE I(ENT
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klal caddesi

(Akbank a

TeI : (0,224)

stı Bora Sokak No : 3/B GE|VILIK

nı

95

ralığı Stüdyo Prestij ya

513 96 83 Fax :513 35

Bayandan

Kız öğrencller için

I{IRALIK 0DAIAR

Tel :513 38 00

BuRsA zltılıısEl ÖzÜnı-Ü
ı ÇOGUKLAR! KORUMA DERNEĞİ

özeı TüRE özeı- 
=ĞiriruıKURS MERKEZL

2006-2007 Eğltim ve Oğretim
yılında kursumuza devam edecek

olan kursiyerIere ait ücret
çizelgesi aşağıya çıkarılmıştır.

Bireysel Eğitim ve Ders Saat Ücreti
50.40 YTL

Grup Eğitimi Ders Saat Ücreti
21.60 YTL 
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Barış Güler'in
kaleminden 7 YAş
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Raınazaıı'daI5lltre§utühtin
Ramazan ayında
oruç tutanların ağır
yiyecek!erden
kaçınmaları ve günde
en az 1.5 litre su
içmeleri gerektiği
bi!dirildi.
Sinop İı sagıır
Müdürü Dr.
Abdülkerim Köroğlu,
oruç tutanların
Ramazan boyunca
özelIikle iftarlarda
yanlış gıda tüketimi
yaptıklarını belirterek,
vatandaşların vücu
dun ihtiyacı olan
suyu iftar ve
sahurlarda bol
miktarda almaları
gerektiğini söyledi.
Dr. Köroğlu,
"Ramazan'da yapılan
en büyük yanlış, iftar-
da çok fazla yemek
ve kırmızı et tüke-

timidir. Maalesef, bu
mideyi ve vücudu
oldukça yoruyor.
Bunun için özellikle
iftarda hafif yiyecek-
leri tüketmeye dikkat
etmeliyiz" dedi.
Vücudun su ihtiy-
acının karşılanması
gerektiğine dikkat
çeken Dr. Köroğlu,
"Ramazan'da vücu
dun su ihtiyacını

karşıIama konusunda
dikkatli o|mamız
gerekir. Günlük 1.5
litre suya ihtiyacımız
varken, tıka basa
yemek yemekten
dolayı su ihtiyacını
gideremeyiz. Su
ihtiyacı muhakkak
karşılanmalıdır.
Aksi halde sağlık
sorunları yaşanabilir"
diye konuştu.
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Mlde rahatsızlıkları ndan sa lıklı beslenerek korunabllirsiniz

*§
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<İCı]İCır{ ]YtE]İ(ısCı YAPlLtŞl
Mercimek ve dilimlenmiş pırasayı
6 su bardağı suda haşlayın,
blender'da püre haline getirip
tencereye geri koyun, hafif ateşte
margarini ekleyerek tekrar bir taşım
kaynatın . Pazı yapraklarını sapların-
dan ayırıp ortadan kopartarak çor-
baya ekleyin, 30 sn. ateşte tutun.
Ateşten alın; içine nar ekşisi, tuz ve
şeker karıştırıp servis yapın.

YAPlLlŞı
Kalın dilimler halinde doğıadığınız soğanı
margarinle tavada kavurun. Haşlanmış fasu-
lyeleri çatalla hafifçe'ezin. Sarmısakları küçük
küçük Doğrayıp soğanlara ekleyin. Hemen
ardından fasulyeleri de ekleyip devamlı
karıştırarak 4-5 dakika kavurun. Maydanoz,
tuz ve kırmızıbiber ekleyip ateşten alın, fırın
kabına yayn. Kaşarpeynirini şeritler halinde
kesin. Fa_sulyelerin üzerini kafes biçiminde
kapatın. Onceden 2OO derece ısıtılmış fırında
pişirip servis yapın.

EI(§İLİ coRBA Maızemeıer (4 kişııık|

50 g margarin
l kg pırasa
l 2 adet pazı yaprağı
|/z bardak kırmızı mercimek
tuz - karabiber
2 kaşık nar ekşisi
l yemek kaşığı şeker
6 bardak su

F|R|NDA BARBUNYA Malzemeler (2 kişilikl

350 gr haşlanmış
barbunya fasulyesi
l büyük soğan
4-5 diş sarmısak
2 çorba kaşığı margarin
5O gr tost kaşarı
2 çorba kaşığı kıyılmış
may_danoz - Tuz, kırmızıbiber

Ramazan ayında özel-
|ikle mide rahatsız!ık-
larında ciddi artış
görülüyor. lftarda çok
yemek yemek, sahur-
da yemek yedikten
hemen sonra yatmak
reflü hastalarının
şlkayetlerini çoğaltı
yor. Oruç tutarken
mide sağlığını koru-
mak isteyenlerin ağır
hamur tatlılarından,
çay- kahve tüketimin-
den ve yağlı gıdalar-
dan uzak durmaları
öneriliyor.
Ramazan ayında oruç
tutanların çoğunda
mide yanması, gazt
ekşime, kabız!ık gibi
şikayetlerin artığına
dikkat çeken
Memorial Hastanesi
Gastroentereloji

Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Feryat İlkova,
mide hastalarının
oruç tutarken nelere
dikkat etmeleri gerek-
tiğini anlattı: "Oruç
tutarken sağlıklı
olmak için beslenme
düzeninden ödün ver-
memek gerekiyor. Bu
dönemde özellikle lifli
gıdalarla beslenmek,
bol sıvı a!ınmak,
yemekleri yavaş
yemek ve hazmı
kolay besinler
seçmek Ramazan
sofralarının
vazgeçi!mez kuralı
olmalı. Hafif bir iftar,
akşam yemeği ve
sonrada hafif bir
sahur yapılmalı. İftar
yaparken özellikle
dikkat edilmesi

gereken sindirimi zor,
ağır yemeklerden ve
hayvansal gıdalardan
kaçınmak olmalı."
Reflü hastaları
sahuru atlamamalı!
Toplumun yüzde
20'sinde görülen reflü
hastalığı sağlıksız ve
dengesiz beslenilen
zamanlarda artıyor.
Reflü hastalarının
oruç tutmalarının
sakıncalı olabileceği-
ni belirten Doç.Dr.

Feryal llkova, reflü
hastalarının oruç
tutacaklarsa sahura
mutlaka kalkmaları
gerektiğini söyledi:
"Reflü hastası oruç
tutmak istiyorsa
sahuru kesin!ikle atla-
mamalı, sahurda da
hemen yemek yeyip
yatmama|ı, yatma
saatinden en az bir
saat önce yemeğini
bitirmiş olmalı. Ayrıca
iftardan sahura kadar

geçen süre içerisinde
aşırı çay. kahve tüke-
timinden, hamur işi
ve ağır tatlı gıdalar-
dan kaçınılmalı. Eger
pidenin üzerindeki
susam fazlaysa ve
kişiyi rahatsız ediyor-
sa pide yenmemeli.
Ayrıca mide hastalığı
olanların, ağrı kesici-
leri bu dönemde
bi!inçsizce tüket-
memeleri gerekiyor.
Ağır şerbetli hamur
tatlı|arı yerine sütlü
tatlıIar ya da az şe
kerli kompostolar
tercih edilmeli.
Ülser ve gastriti olan-
lar ise doktor kon-
trolünde ilaç takviyesi
ile sağlıklı bir
beslenme programı
izleyerek oruç
tutabilirler."
Mide şikayetleri hangi
boyutta ise oruç
tutulmamalı?
Hafif mide şikayetleri
olanların alınacak
önlemler iIe oruç
tutabileceklerini
belirten Doç. Dr.
Feryal llkova ağır
mide rahatsızlıkları
olanları uyardı:
"Hastanın, ciddi reflü
şikayeti varsa, mide
ya da bağırsakların
ağır iltihabi bir
hastalığı söz konusu
ise, aktif ülser
hastalığı varsa
ya da karaciğerle ilgili
önemli bir hastalığı
bulunuyorsa oruç
tutmaktan kaçınıl-
malıdır."
Sigaraya dikkat!

irritabl bağırsak
sendromu olan
kişilerde ciddi sorun-
lara yol açtığını
belirten Doç.Dr.
llkova,
"Sigara mideye de
ciddi zarar veriyor.
özellikle reflü
hastalığı olanlar
sigaradan uzak
durmalılar.
İftarın sigarayla
açılması ise insanın
kendine yapabileceği
en büyük kötülük
olacaktır " dedi.
Mide sorunları
olanlara öze! iftar ve
sahur mönüsü
iftar:
1-2 küçük hurma
1 kase çorba
1-2 di!im kepekli
ekmek
1 parça yağsız peynir,
zeytin
15 - 20 dakika sonra
1 porsiyon beyaz et
(tavuk, hindi ya da
balık)
Ekmek yerine
az miktarda kepekli
pirinçten yapılmış
pilav ya da
makarna
Zeytinyağlı sebze
yemeği
Yoğurt
Salata
2-3saatsonra
Bir porsiyon meyve
Sahur
1 tabak zeytinyağlı
sebze
1-2 dilim kepekli
ekmek
Sütlü tatlı ya da az
şekerli komposto
Meyve
Bol miktarda su

ı
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Türkiye'de gerçek-
leşen tüm ölüm
nedenlerinin ilk
sırasında kaIp-damar
hasta!ıkIarının
geldiği belirtilerek,
bu hastalıklardan
korunmak için
atılacak ilk adımın
sigara ve dumanın-
dan uzak durmak
olduğu bildirildl.
Sağlık Bakanlığından,
24 Eylü! Dünya Kalp
Günü dolayısıyla
yapılan açıklamada,
Türkiyeide gerçek-
leşen tüm ölümlerin
ilk sırasında kalp-
damar hastalıklarının
yer aldığı vurgu|andı.
Koroner kalp
hastalıkları için ana
risk faktörlerinin;
sigara ve alko!
kullanımı, yüksek
tansiyon, bilinçsiz
besl'enme ve
hareketsiz yaşam
tarzı olduğu ifade
edilen açıklamada,
Türkiye'de yaklaşık
3 milvon koroner
kalp haştası bulun-
duğu ve bu hastaların
yılda 130 bininin
hayatını kaybettiği
belirtildi
Açıklamada,
hayvansal kaynaklı
gıdaların yoğun
o!arak tüketimi,

llk adım hırakmak
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Göçmen kuşların
dönüş yaptığı son-
bahar mevsiminde
beliren kuş gribi
virüsünün gelişerek
insandan insana
bulaşır hale gelme
sinden korkuluyor.
Geçtiğimiz yıllarda.
özellikle göçmen
kuş|arın uğradığı
sulak alan çevrelerin
de görülen kuş gribi
vakalarında insan
ölümlerinin hayvan-
lardan insanlara
bulaşma ile ortaya
çıktığı hatırlatılarak,
önümüzdeki dönem
de bu virüsün insan-
lar arasında butaşıcı
hale gelrnesinin
geniş kitle|erde ölüm
lere sphap c.lıracın-
dan endişe edildiği
bildirildi.
Bursa yüksek
İhtlsas Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Enfeksiyon HastaIık
ları Uzmanı Dr.
Necmiye Demircan,
hastanede düzen!e-
nen konferansta kuş
gribi virüsünün her

yıl değişlkllk göster-
diğine dikkat çeke
rek, "Kronik rahatsı-
zlığı olan ve risk al
tındaki bölgelerde
bulunan diabet, böb
rek, kalp ve solunum
yolu hastaları ile
gebe kadınların, 65
yaş üstü insanların
ve kreş çocuklarının
aşılanması gerek-
mektedir. Avian
İnfluenza (Kuş Gribi)
virüsü insandan
insana bu!aşabilme
öze!liği kazandığın-
dan, korkulan virü
sün geniş kitleleri
etkileyebileceği bek-
lenmektedir. Aşı ile
korunma imkanı
olduğundan, önce
si_,ide aşı ;ıapılmasl
faydalı olmaktadır.
Hastalık özellikle
aksırma ve öksürme
i!e ortaya saçılan
damIacıklarla bulaştı
ğı lçin ağzın mendil
!e kapatılması ve
ellerin sık yıkan-
ması, bulaşmanın
engellenmesinde
önemIidir" dedi.

yemeklerin aşırı yağlı
pişirilmesi, meyve ve
sebze tüketiminin'
yeter!i düzeyde
olmaması,
fizikseI aktivitelerin
yetersiz!iği, yüksek
tansiyon, sigara ve
alkol kul!anımı, şlş-
manlık ve diyabetin,
kalp-damar hastalık-
larına yakalanma
riskini artıran erin
başında yer aldığı
anımsatıldı.
Türkiye'de koroner
kalp hastalıklarından
ölüm oranının tüm
ö!ümler içinde yüzde
43'le ilk sırada yer
aldığına dikkat
çeki!en açık!amada,
bu ölümlerin
önemli bir
bölümünün 41-58
yaş grubunda
gerçekleştiği
bildirildi.
Kalp-damar hastalık-

larının yol açtığı
ölümlerin önemli bir
böIümünün, sigaraya
bağlı nedenlerden
gerçekleştiği
belirtilen
açıklamada, sigara
dumanının içerdiği
karbon monoksitin
kan dolaşımına
girerek pıhtılaşmaya
yol açtığı ve
atardamarların iç
duvar|arına zarar
vererek ka|p
krizlerine neden
olduğu ifade edildi.
Sigaranın bir çok
hastalığa olduğu
gibi kalp-damar
hastalıklarına; da
zemin hazırladığı ve
öIümleı,e yol açtığı
vurgu!anan
açıklamada,
şuntar kaydediIdi:
"Koroner kalp
haştalıklarından ve
bu hastalıkların

yol açtığı ölümlerden
korunmak için
atılacak ilk adım
sigara ve dumanın-
dan uzak durmaktır.
Kalp-damar
hastalık!arının
oluşumunu önlemek
için ayrıca;
beslenmede doymuş
yağ oranının aza!tıl-
ması, tekli ve çoklu
doymam,ş yağ
asitleri içeren
yağların oranının
artırılmasi, besinler
yoluyla alınan
kolesteroIe dikkat
edilmesi, posa
içeren yiyecekler
ile meyve-sebze
tüketiminin
artırılması, şeker
ve tuzun alt
düzeyde tüketilmesi
gerekiyor.
Koroner kalp
hastalık!arından
korunmak için;
vücut ağır!ığı
kontrol a!tında
tutulma!ı,
doğru besinlerle
beslenmeye özen
gösterilmeli, stres
azaltılma!ı, alko!,
sigara ve oksijensiz
ortamlardan uzak
durulmalı, spor yapıl.
malı ve haftada üç
dört kez yarım saat
yürüyüş yapılma!ı."

a

a

ı

G
E
ıVl
L
;

ı(

rR
E-
ı-.--ı

E3
E-
R.

ı

GEREKLİ TELEFONLAR RESMi DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İttaıye 110

Polis İmdat 155

Jandarma İmdat , 156
Jandarma K. 513 10 55
Potis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
0rm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
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
51337 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
5,t3 18 46

Bursa 256
Mudanya 544
Yenikapı ' .1212) 516
Yalova (226) S11
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513

77 84
30 60
12 12
13 23

23 94

VAPUR _ FERİBOT
KAYMAKAMLlK Ya!ova

Topçular
Eskihisar

|226| 814 10 20

|226| 363 43 19
(262| 655 60 31

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜs
261 54 00

(1S Hat )

Şehir!erarası
Otobüs TerminaliULAşıM

METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu_Esadaş 51aAnıtur 514
Kamll Koç 513

12 12
20 77
1a 72
45 49
47 71
35 71

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 t6 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59
513 45 46

5t3 65 00
514 59 81

513 80 00
514 88 70

514 17 00

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 't0 68
Tomokay Tomografi 513 65 29

BELEDıYE
Santra! 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 -115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 4521 -182

Yazı İşt. Md. 513 45 21 .111

Su Anza Yalniz 185

TAKsıLER
körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gem!ik Taksi
Manastır Taksi

513 18 2l
513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

513 10 79
513 30 33

513 14 25

AKCAN PETROL
yenuivunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

NöBETçI e czANE
26E,ylül 2006 SALI
tArİrı EcZANESİ

Hamidiye Mh. 0rhan gazicd.

TELi 0,224 513 91 27

ezK
- 

GüNLüK slvasl GAZETE I

YEREL SÜRELİ YAYİN
YlL : 34 SAY! : 2556

FlyATl : 0.25 yTL. (KDV Dahıl)
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 96 GEMLIK

Yönetim ve Basım Yeri : KöRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncı!ık-Reklamcıtık Tesisi
İstiklal Cad. Eİora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini biyram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEiıLiK,ııi lLK oüı{LüK GAzETEsl
GEtüK
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ozEt Ay,KENT ıLKOGRETıM oKutu
"İvi bir gelecek flvkent ile boşlcır"

2006-2007 eĞlrlrvı ve öĞReılrvı
yıı-ı ücRerı_eRlıoiz

sıNıFLAR rlvır
ANA sıNıFı 3.300 YTL
1.sıNıF 4.000 YTL
2. slNıF 4.750 YTL
3. sıNıF 4.750 YTL
4. sıNıF 4.750 YTL
5. sıNlF 4.750 YTL
6. sıNıF 4.750 YTL
7. slNıF 4.750 YTL
8. sıNıF 4.750 YTL

Y0

tlan başladıÖzel kent llköğ retim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi

r,dür, şeffaft ı 1 Olaylara profesyonel ll kle yakIaşır
Yen I l lklere açı ktır, Süreç odaltl ıdıı paylaşımcıd

§ürekll eğ|tlm l|kegl lle hareket edeı
LER;

nl bılıüUzU0KULUiJl N Hoşgörü

nOiĞiyrıişıi
,, der v0tanıöĞnıııci hervc daoıtam nke dlniHır maz,

Gemlik - Orhangdzi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel : 5t 3 50 84 GEMLIK
www.aykentilkogretim. k l 2.tr

Deneyimli kadromuz ve
çağdaş eğitim anlayışıyla

sizlere en yakın özel okuluz

Not : 0crotlerlmlze

GEMLİK,İN İİ_X GÜNLÜX GAZETESİ
GEMLıK
ıı

TARAFSıZ sivesİ GAZETE
27 Eyftl 2006 Çarşamba i nfo@g e m l i kko rtezgazetes i. co m 25 Ykr

_

Körfez 0F§ET'te
BlR GuNDE

DAVET|YENıZ HAzlR

Yüılerreffişit hem ııffiı, hem kaliteli

Tel : 513 96 83
lstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank Araiığı

S!üdyo PrestiJ yanı No : 3/B GEML|K
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Salı Pazarı'nda tezgah açan seyyar baIıkçılar Zabıta we Polise tepki gösterdi

panrdahal ıksat an §e ailar te k
ııı
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Belediyenin Salı
pazarında seyyar
balık satışını yasak-
lamasından sonra
dün tezgah açan
balıkçılar ile zabıta
ve polis arasında
tartışma çıktı.
Görevlilere tepki
gösteren seyyar
balıkçılar ,"Biz bıı
vatanın evladı değil
miyiz" diyerek kararı
veren Belediye
Başkanı ve encümen
üyelerine söylen-
diler. Sayfa 3'de

ı

]$l Güne Bakış
kadri cüı_en
kadri_gu ler@hotmai l.com
Eski Ramazanlar (2)

Ramazantarın kalbi BaIıkpazarı'nda

İftardan sonra Balıkpazarı kahvehaneIerinde
tombala oynamak için alel acele yemek yiyenler
soluklarını kahvede alıp, yer kaparlardı.
Biz küçükler içeri giremediğimiz için kahve-

hanelerin pencelerelerinden tombala oynayanları
seyre bayılırdık.

Teravih namazı için hoca minareden ezan oyu-
nuncaya kadar, tombalanın heyecanı doruğa
çıkardı. Devamı sayfa 5'de

Eskiden
atardı.

27 EvLüL 2006 çARşAMBA iıuısıx 05,23 ööıı 13,02 iriııOi 16,22 AıtşAııı 19,03 yAT§l 20,21

-DoGALc,Az DoFruşUFı
-PIıoJE I(.oMBI
-rr,oLon resisAT
-pETErı çnşirınnir poĞ ııG nz ltlnLzgıunınxi
-MERı(Ezi §srnıu
-II'AT rınıoninnni
-pLAsTiıı nonu rnsiserr
-sıiirtı rnsisnr
-nRnniıın oöxüştıırr

"(Geınllk Sürücü }ı(ıırsu lı(ırrırluşııcl.ır"

ıulAsTAş RıDJAT9IIERİ
YETKİLİ BAY|Sİ

Ibrahim uslu
Tel z (o.22a) sıı tt 2ı Fax ı 5ı3. tı 7ı

Orhangaıi Cad. No : 48/C
MarmarabirlilİOepoları Karğıİı GEMlİr
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Gürhan ÇET|NKAYA

Güzel günler gelecek...
Türkiyei irticanın tehdidi altında.
Kuşku yokki istemeden 12 Eylül 1980'le

birlikte açılan yol giderek geliştirildi..
Yeşil taşlar iyi döşendi..
Halkın "din" duyguları bilinçli olarak

istismar edilirken ekonomik yapı da ciddi bir
biçimde güçlendirildi.

Yaşanan sürecin geldiği noktayı görmezden
gelmek aymazlık..

Ozellikle kendisine aydın yaftasını vuran-
ların "durumlarını kurtarmak adına gösterdik-
.leri.tavır" sözcüğün tam anlamıyla ihanettir.

lhanetin bede]i ne yazık ki öıİce Türk halkı
tarafından ödenecek.

Cumhuriyet'e ve laikliğe karşı girişilen her
türlü eylem hiçbir zaman "masum" olarak
adlandırılamaz.

Onun için; Demokrasiden ayrılmadan ve
"meşru" zeminde Atatürkçü, laik, demokratik
sistemi ayakta tutmak her yurttaşın birinci
görevi olmalıdır.

Çünkü;
Türkiye Gumhuriyeti yurttaş|arı ülkelerinde

"dinsel özgürlük|eri" sonuna dek yaşamalıdır-
lar.

Dün..
Türkiye'de dinsel tartışma yoktu.
Bugün ..

Türkiye laik-antilaik düzlemde bir tartışma
yaşıyor.

Yöntemler "taraflı"..
Koşullar eşit değil.
son derece ulvi ve insani olan "din",

olgusunu çekiştirenler, çeşitli simge|eri de kul-
lanarak "karanlık" koridorlar oluşturmakta..

Yanan ışıkları ise hunharca}öntemlerle
karartmakta hiçbir sakınca görmemekte.

Karanlık ve soğuk bilinmezliklere doğru
sürüklenirken kara kuwetleri komutanı'nın
irfan ocağı Harbiye'deki konuşması yüreklere
su serpti.

Sönmeye yüz tutmuş "umut" alevini körük-
ledi.

Yetkisini ve gücünü AtatürX İlre ve devrim-
lerinden alan ve Cumhuriyeti kuran silahlı
kuwetlerinin en etkili olan komutanının
"beyninden" ve "yüreğinden" dökülen sapta-
malar,çok önemli ve çok yerinde..

Kaİa Kuvvetleri Komuİanı Orgerıeral İlker
Başbuğ, Türk devrimine direniş hareketinin
irtica ve gericilik olduğunu belirttikten sonra,

"Bugün üzülerek ifade etmek istiyorum ki,
irticai tehdit, bazı kesimler kabul etmese de
kaygı vericİ boyutlara ulaşmaktadır" diyor

Orgeneral Başbuğ, devrimlerin, bazı kesim-
ler tarafından bilinçli, sabırlı ve planlı bir
biçimde aşındırılmaya çalışıldığını ve bu
yönde kayda değer mesafe alındığının bir
gerçek olduğunu ifade ediyor ve |aiklik
kavramının neden tartışmaya açılmaya
çalışıldığını anlamanın mümkün olmadığını
söylüyor.

Oııgeneral Başbuğ, küreselleşmenin, devlet-
lerin geniş kitleleri koruyan, sosyal devlet vas-
fının giderek zayıflamasına neden olduğuna
işaret ediyor. Bunun sonucunda da toplum.
ların cemaatleşmeye itildiğine dikkati çeken
Orgenera! Başbuö, "$g cemaatler ile 677 sayılı
kanunla varlığı yasaklanan tarikatlar, devrime
karşı hareketlerin odağı ha|ine dönÜşmekte-
dirler" diyor.

Türk devrimine karşı yürütülen girişimlere
karşı mücadelenin önceIikle kültüı eğitim ve
öğretim alanlarında verilmesi gerektiğini vur-
gulayan Orgeneral Başbuğ, "TSK, ulus devlet,
üniter devlet ve laik devletin korunmasında her
zaman taraf olmuştur ve olmaya devam ede-
cektir" diyerek ciddi bir atı!ımın haberini veri
yor.

Komutanın söyledikleri ve dikkat çektiği
noktalör son derece önemli..

lnşallah biriterinin kulağı çınlıyordur..

o
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$yfe$in ŞEKEBŞÖZ
Ramazan ayı nede
niyle mahalle ve
köy Muhtarlarına
THK yetkilileri
tarafından fitre
ve zekat zarf|arı
dağıtıldı.
Kayinakam Mehmet
Baygül'ün de ilk kez
geldiği Muhtarlar
Derneği'nde fitre
zarflarını dağıtan
THK Başkanı Besim
Uzunoğlu, MahaIle
Muhtarlarına 4 bin
550 adet, Köy
muhtarları da bin 250
adet fitre zartı dağıt-
tıklarını belirterek
okullara ve kuru-
luşlara dağıtılan
zarilarla birlikte
yaklaşık 12 bin zart
dağ ıttıklarını söyledi.
2860 sayılı kanunla
Fitre ve Zekat topla-
ma görevinin devlet
tarafından THK'na

Fltre ıarfları ınuhtarlara da

verildiğini ve geçti
ğimiz yıl 25 bin 250
YTL fitre toplandığını
söyleyen THK
Başkanı Besim
Uzunoğlu, bunun
yüzde 50'sini sosyal
Yardımlaşma Vakfına,
yüzde 4'ünü Kızılaya,
yüz de 3'ünü Çocuk
Esirgeme Kurumu
na, yüzde 3'ünü

Diyanet lşlerine ve
rildikten sonra yüzde
40'ının da THK'na
kaldığını söyledi.
ZARFLARİN
yüzDE 75,1 Boş
Geçen yı! dağıtılan
fitre zarflarının yüzde
75'inin boş olarak
geri döndüğünü
öğrenmekten üzüntü
duyduğunu dile geti

Sayfa 2

V

ıtıldı

ren Kaymakam Meh
met Baygü| '15 bin
rüfuslu bir mahallede
dağıtılan zartların
yüzde 80'i geri geli
yor. Vakfın buradan
gelecek paralara
ihtiyacı var, sizlerden
gelen paraları
gerektiği gibi fakir
vatandaşlara
harcıyoruz' dedi.
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Ze lnde h astal ık tehllkesl
Seyfettin ŞEKERSÖZ
llçe Tarım
Müdürlüğü,
yağışlann sona
ermesiyle
birllkte zeytin
üreticilerini,
"ha|kalı leke"
hastalığıha karşı
ağaç!arını
i!aç|aması gerektiği
yönünde uyardı.
Bursa genelinde
9 milyön 500 bİn
zeytin ağacını
yakından
Ilgilendiren
"zeytin yaprak
halkalı leke
hasta|ığı"na
karşı üreticiler
!ıyarı!dı.
l!çe Tarım
Müdürü Dr.
İbrahim Çetin,
zeytinliklerde
yaprak dökülme-
sine, ağaç|arın
çıplak kalmasına,
verimin yüzde
30{0 azalmasına',
sürgün ve

ince dallarıh
kurumasına
yol.açan hastalığa
karşı üreticilerin
ilaçlama işlem!erine
başlaması
gerektiğini duyurdu.
ıLAçLAMA
YAPıLsıN
Yağışlı havaların
sona ermesiyle
birlikte ilaçlamanın
yapı !ması n ı

öneren Çetin,
'sonbaharda
hava sıcaklığı
ve hava nisbi
hastalığın
yayılması için
uygun şartları
oluşturuyor ve
üreticiler zeytinlik-
lerine bu mikrop
bulaşmadan
tedbirini almalı.
Bunun için Tarım

ll ve llçe
Müdürlüklerine
tavsiye edilen
y.üzde 1.s'lik
bordo bulamacı,
yüzde 4'lük hazır
bakır ilaçlar, yüzde
1'lik Baycor
WP 25, Bakırhid
roksit yüzde 3,
ilaçlarından biri
kullanılmalıdır"
açıklamasını yaptı.
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Salı Pazarı'nda tezgah açan seyyar balıkçılar Zabıta ve Polise tepki gösterdi
ı
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Seyfettin ŞeXrnSÖZ
Kapatılan Çarşı
Deresi üstünde dün
tezgah açan seyyar
balıkçılar, Belediye
Zabıta ekipleri ile
Polis ekipleri
tarafından kaldırıl-
mak istendi.
Dere üstünün yan
tarafında tezgah
açıp vatandaşa
balık satmak isteyen
seyyar ba|ıkçılar,
kaldırılmak isten-
melerine tepki
gösterdiler.
kendilerinin de
ev geçindirdiklerini
belirterek,
'Belediyerıirı hemen
dibinde balıx satan-
lar var, kaldırımlarda
balık dahil bir çok
ürünü satanlara
Belediye engel
olmazken haftada
bir kere tezgah
açmamıza neden
engel olunuyor"
diyen seyyar
balıkçılar, kendile
rine yer göster-
meyen Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut'u suçladılar.
Tezgahlarını
kaldırmak iste-
meyen seyyarlara
baskı uygulanırken
bazı ba|ıkçılar
ise balıklarını
yere dökerek
isyan ettiler.
Belediyeye kendi!e
rine balık satmak
için yer tahsis
etmesi için dilekçe
verdiklerini de
hatırlatan seyyar
balıkçılar, "Bizim
isteğimize iki aydır
cevap verilmiyor.
Hırsızlık mı yapalım,
nafakamızı kötü
yollardan mı
çıkaralım, ne
belediye, ne de
iktidar partisi bizim
feryatlarımıza kulak
vermiyor. Bize
kim sahip çıkacak"
diyerek ne pahasına
olursa olsun
dere üstünde
satış yapacaklarını
söylediler.
Araçların girmediği
dere üstünde
insanların zaten
gezdiğini görevlilere
anlatan seyyar
balıkçıla r,' Başkal arı
na izin verilirken
bize neden verilmi
yor. Dereyi biz mi
çökelteceğiz. Biz de
vergimizi verip ev
geçindiriyoruz'

diyerek tezgahlarını
kaldırmakta direnen
seyyar balıkçılara
pazara giden
vatandaşlar da
destek verdiler.
zorda olsa tez-
gahlarını bir süre,li
ğine kaldıran seyyar
baIıkçılar, bir süre
sonra yeniden
aynı yerlerine
gelerek tezgah
açıp vatandaşlara
balık satmaya
devam ettiIer.
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Diş Hekimi Ozcan VURAL
ozcanrrral 1 933@notm ai !.com
www.m i l!iyeUblog/özcan vuraI

Ne ekersen onu biçersin...
Söğüt Ertuğrul gazi şen!ikleri senelerdir

belli düzenle yapı!ır.
Osmanlı imparatorluğunun kuruluşunun

başlangıcı kabu| edilen bu yer manevi
zenginliklerimiz arasında, hiçbir siyasi etkin-
|iğin görülmediği bu şenliklere bu sene
siyaset karıştı.

Siyaset bu güzelliği zehirledi, bozdu..
Başbakan Erdoğan'ın söylediği "Askerlik
yatma yeri değil." sözü Türkiye'yi sarstı.
Bu depremin art sarsıntıları sürerken; "Şehit
aileleriyle ne konuşacağım ,onları mı
dinleyeceğim" manasında ki sözleri bir
deprem daha yarattı.

Adeta yaptığı hatanın üzerine tüy dikti...
Bütün bunlar halkı kızdırıp, AK parti

hanesine de kayıplara yol açınca, AK partili
ler liderlerine moral vermek, onu a!kışlat-
mak için, otobüslerle adam taşıyıp, hazır
kıtalarla Söğüt'ü doIdurmuşlar...

"Sıcak yuva vakfı" AK partinin kurduğu
bir sosya! vakıfta siyasete kurban ediliyor,
otobüsleriyle adam taşıtılıyor. Bütün bunlar
ne icin ?....

Senin, benim gözümü boyamak, bakın
halk Başbakanı ne kadar çok seviyor dedirt-
mek için yapılan ucuz, basit hareketler....

Bu hareketliliği öğrenen Milliyetçi Hareket
partisi de kendi militanları ile bu oyunu
bozmaya çalışmış...

Başbakan yuhalandı ,yeğeni denilen kişi
yumruklardı, olaylar çıktı, şen!ik şenlik
o|maktan ilk defa çıktı.

Aldıkları hak|ı, haksız oylar|a siyasete
girenler, iktidar olanlar şunu hiçbir zaman
unutmamalılar ki, dürüst siyasetten ayrıldık-
ları anda başlarına bir şeyler gelecektir.
Meydan boş değildir... Birileri çıkar..

Liderlere yapılan dalkavuk!uk, yalaka|ık
artıkça bütün bu yapı|anlar sırıtıyor ve
Liderin aleyhine oluyor...

Liderin iç dengesini bozuyor, çalışma ve
düşünce düzenine tesir ederek, ister iste-
mez ayaklarını yerden kesip, kendini bulun-
maz Hind kuınaşı zannına sokuyor.. Ayna|ar
da kendini büyük görüyor, büyük laflar
söylediğini zannedip çam deviriyor, halkı
geriyor..

Sayın okurlar sizlere, dalkavuk
-yalakalara söylüyorum ; Parti liderlerinin
senden benden bir farkı yok. Hatta bazen
bir çoğumuzdan eğitim, genel küItür,
yetişme bakımından gerilerdeler.

peki nedir üstün!ükleri derseniz,?
Ağızları iyi |af yapıyor, atak, girişken

oluyorlar, siyaseti meslek olarak görüp bu
işlerle uğraşıp, gençlikten itibaren partide
çalışıp, kendilerini gösteriyorIar.

Çocuk!uktan itibaren tanıdığınız, her şeyi-
ni bildiğiniz, mahalleliniz, komşunuz işsiz
delikanlı bir zaman sonra karşınıza ilçe - ll
başkanı ve hatta milletveklll - bakan olarak
çıkıyor.

O zaman da siz şaşkın, ülke şaşkın
yuvar|anı p gidiyoruz..

lşin özü bu.....
ö",

. ü|
i

"i1
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0 ıttııru§ aıa[da arı]la ka ürda
broşürde 'Suç ve
suçlar geleceği,miz
olan sevgili
çocuklarımızı, a,ile
yapımızı, toplur,nu-
muzu tehdit etnıekte,
hayatımız daha
çekilmez bir hal
alabilmektedir.
Polisin suç ye
s u çl u l a rl a m üc adelesf
kendi şahsi işi
değil, toplumun
huzur ve güven,i
için yaptığı bir
mücadeledir.
Geleceğimize sahip
çıkma adına, lütfen
bu konuda polisıe
yardımcı olalım,
gördüğünüz,
bildiğiniz
olumsuzlukları
155 Polis İmdat
telefonuna
bildi reli m" deni I iyor.

aılhslcilil ıı0 dolandırıOılık ola
Seyfettin ŞeXenSÖZ

Hırsızlara karşı
önlemlerini
vatandaşlara
yönelik bilgilendirme
ile sürdüren polis
ekipleri dün i!çe
pazarında broşür
dağıttı.
yankesicilik,
dolandırıcılık ve
kapkaç olaylarına
karşı alınacak
tedbirlerin yer
aldığı broşürleri
vatandaşlara
dağıtan polis
ekipleri onları dikkat!i
o|maları için de
uyardılar.
Toplu taşıma
araçlarına binişlerde,
Pazar yerlerinde,
maçlarda ve
insanların yoğun

olduğu yerlerde
başkaları tarafından
itilme anlarında
cep!erinizi veya
çantanızı hemen
kontrol etmeniz
gerektiği hatır-
latılırken, yankesici-
lerin özellikle yaşlı
ve bayanları tercih

ettiklerinin unutulma-
ması gerektiği
belirtildi.
Gami önlerinde ve
bahçesinde, yolda
yürürken kavga
edenlere,
hastanelerde,
kapıdan alış
verişlerde, banka

önlerinde ok dikkatli
o!unması hatır-
latılırken broşürde
ayrıca oto ve otodan
hırsız!ık olayları
içinde dikkat!i
olunması bildiri!iyor.
lşyerlerinde
hırsızlara karşı
alınması gereken

önlemler hakkında da
bilgiler içeren
broşürde, fazla
miktarda nakit para
ve ziynet eşyası
bu lundurulmaması
istendi.
Madde kullananlara
karşı alınacak
önlemlerinde bıılduğu

an baEkhnten t|uruları ba
Seyfettin SeXenSÖZ

öSS sınavında
gerekli puanı alama-
yarak istedikleri
okula giremeyenler
için ek kontenjan
tercih başvuruları
başladı.

ltçe Mi!ti Eğitim
MüdürIüklerine
müracaat eden
adaylar 3 YTL
karşı!ığı aldıkları ter-
cih kılavuz|arını
doldurarak
2 YTL karşılığında
internet üzerinden

müracaatları yapı
yorlar. 25-28 Ekim
2006 tarihleri
arasında sürecek
olan başvÜrularda
internet üzerinden
tercih yapam.ayan
adaylar dün |lçe
Milll Eğitim

ladı
Müdürlüğü önünde
kuyruk oluşturdu!ar.
Ek kılavuzlarını
alarak tercihlerini
yapan adayların
internet üzerinden
başvuruda
bulunacakları da
duyuruldu.

BilY ililıJ§TAr$ üı*tP ıilllAt,TAil|

Daire,Zeytinllk, ViIIa, Dükkan, Arsa, Arazi,
TAPU TAKİP lşı_eRl YAPıLıR

AciL sATıLııt 
'ıe 

ıI|RALıKLARıNız iciı,ı ıizi ARAyıNıZ

120 m2 3 + 1 SATıLıK ı_Üx 0ıine
Ka n Mahallesi'nde denizi 3 oda 65 m2SAT|L|K DAIRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT!LlK LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140 m

Balı rı'nda 115 m2 2+1 Satı!ık Daire

3 DaireIi MüstakiI Ev Yeni Devlet Hastanesi AltıBa

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

Bağ-Kur §anayi Sitesindo 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makine|eriyle satılık dükkan.

BaI 3+l. l,t0 m2 asansörlü {oınbili satılık daireEski sahil Sokak lılo:2 D:l $adık Fatma

Önünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova 448.54m2 arsa
Termal Barajı'nda 407.77 m2 arsa

Terma| Girişinde 433.02 m2
Termal yolu Gülerce Villalannın

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem SağIık ve

Her TürIü Sigorta lşlemleri ve

iliatide İtıP

Poliçesi Yapı

§ıGo
Iır.Doğalgaz

ER

Tel : 5132474 Fax: 514 10 21

ö

GERÇEKoTo L6sTıK
L6zoGtutlüseyin TAŞruRAN

LASTIK TAMIRI YAPILIR.
L; 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
L; 2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HİZMETE AçıKTıR
"bffiJ,TIl;ii]'J?[i[J[' ü§iıtO,iı§ 73ü {ı ?0

HER TURLU

I coı.Loİ ı|YAıı o^zETE I
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Sayfı 5

GHP'll hanımlardan e [l|lıııı

E
Seyfettin ŞeXrnSÖZ
CHP İlçe Kadın
KolIarı Başkanı
Latife Dikmen
ile yönetim kurulu
üyeleri llçe Milli
Eğitim Müdürü
Mehmet Ercümen'i
ziyaret ederek
yeni başlayan
eğitim dönemi
için başarı dileğinde
bulundular.
Mehmet Ercümen'e
tüm öğretmen ve
öğrenciler adına
çiçek veren GHP
kadın kolları
Başkanı Latife
Dikmen, Mustafa
Kemal'i yetiştlren
öğretmenlere bu
ülkenin her zaman
ihtiyacı olduğunu
belirterek yeni
eğitim yılının

ltlm [Ul

Vıı

u u ne zl aret
Y

d rıü I
ı

u

başarılı geçmesi
dileğinde bulundu.
Eğitim
camiasının
siyasiler ve sivil

toplum örgütlerinden
her zaman tam
destek gördüğünü
beliıten l!çe Milli
Eğitim Müdürü

Mehmet Ercümen,
cHP
kadın kolları
üye!erine
teşekkür etti.

ı
ı

Kadri GULER
kadri_g uler@ hotma il.com

Eski Ramazanlar (2)

Ezanla birlikte boşa!an kahvehaneler
namazın bitiminden sonra daha da dolup
taşardı.

Tombalayı yapıp evine halı götüren çeyi
zin bir parçasını tamamlamış sayılırdı.

O günlerde ilçede çok fırın yoktu.
Bugünkü Atasoy Fırının olduğu yerde
Halit'in Fırını, Balıkpazarı'nda Eşrefin Fırını,
Ayar Balıkçılığın karşısında Çifte Fırın,
Ziraat Bankası aralığında da bir fırın vardı.
Bir de 1 NoIu Cadde'nin Kum!a yönünden
girişinde, All Turgut'un yağhanesinin
karşısında Eskişehirlilerin fırını mevcuttu.

Ramazantn en önemli özelliği eve sıcak
sıcak pide götürmekti. Bu bugünde devam
ediyor. Bir de arada sırada kıymalı, yumur-
talı pide yaptırmak.

Top patlamaya az ka!a, fırınların önü
dolardı.

Babamın bakkal dükkanından aldığımız
yumurtaları fırına götürür, bol yumurtalı
pide ile eve dönünce bir başka sevinç
yaşardık.

Tabii pidenin üzerine bo!cada susam
dökü lü rdü.

Evlerde iftar sofrası öğleden sonra hazır-
lanmaya başlardı.

Annelerim iz m utfa ktan h lç ç ıkınaz,
önceleri maltızda, sonraları gaz ocakların-
da, daha sonra da Aygaz'ocaklarında günün
mönüsünü hazırlamak için canları çıkardı.

Devamı yarınayınkı
ı 
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Bur§al ıl ar Raınatanı d0 ad0 a a 0r
Bursa Büyükşehir
Belediyesi'nin
herkese hitap etmesi
amacıyla kentin
değişik yerlerinde,
zaman zaman bir
akşamda iki etkinlikle
Bursalılara Ramazan
ayının huzur ve
coşkusunu festival
havasında yaşatmak
amacıyla düzenlediği
Temaşa-i Ramazan,
doyumsuz gösteriler-
le devam ediyor.
Ahmet Ozhan'ın
tasavvuf konseri ile
başlayan Temaşa-i
Ramazan etkinliklerin
ikinci gününde
Kent Müzesi Meydanı
ve Orhangazi .

Parkı'ndaki gösteri ler
büyük beğeni ile
izlendi. Kent Müzesi
Meydanı'ndaki uzun
bacak. akrobat ve
joııklor gostcrileı ı

Seyrı,rlı,ıılı,ıı ı tlıl. ı

naya bogarkon.
sihirbaz saLıı.ı ıle ateş
yutan adam ise
şovlarıyla 7'den 70'e
Bursalıları hayretler
içinde bıraktı.
Uzun bacak Heyke!'i
miting alanına çevirdi
Bursa Büyükşehir
Be!ediye Başkanı
Hikmet Şahin'in eşi

iIe birlikte izlediği
Kent Müzesi
Meydanı'ndaki etkin-
likler, 3 metre
boyundaki 'uzun
bacak'ın gösterisi
ile başladı.
Atatürk Anıtı önünde
etkinliğin çığırtkan-
lığını yaparak,
gösterilere izleyici
topIayan 'uzun
bacak'ı, özellikle
çocuklar şaşkın
bakışlarla izledi.
Elindeki balonlarla
yaptığı gösteriyle
büyük ilgi çeken
uzun bacakın
gösterisi Atatürk
Anıtı önünü kısa
sürede miting
alanına çevirdi.
uzun bacaktan sonra
sahneye çıkan
jonklör'koko' da bir-
birinden ilginç gös-
terileriylc ız lı-, yeıı l ı, r

t," |ııl\, ,l, ı l '. l l

Ozellıkle çubukların
üzcriııde tızLın s[ıre
tabakları donduren
hokkabaz koko,
gösterilerini zaman
zaman çocuk lzleyi-
cilerle birlikte
gerçekleştirdi.
lllüzyon sabu
nefesleri kesti
koko'dan sonra

meydana çılıan ün!ü
sihirbaz sabu ise
ilginç illüzytin
hareketleriy}e izleyen-
leri hayretle.,içinde
bıraJitı. Ozellikle
bayan yardımcısının,
her tarafı bağlı
olmasına rağmen bir
seyirci ile girdiği
kabinde vat;ındaşın
ceketini 2 dakika
içinde hissettirmeden
çıkartıp, yeniden
bağlı bir şekilde
dışarıya çıkrnası
izleyen ler taı,afından
şaşkınlıkla izlendi.
Ateş şov
Gösterinin son
bölümünde ise ateş
yutan adamın 'ateşli
şovu' izleyenlerin
yüreklerini ağızlarına
getirdı. Ağzından
çıkarttığı ateş topu ile
baş{adıgı şovıJııtJ
ılltıziır;ııl,ı k.:i . 2t it ct

' ıi l ' '.

qetiı,en 'atr,ş yutaıı
.ıcjam'ın .ıit,Vlr,ı, t"ıır

elinden diger elıııc
geçirmesini vatan-
daşlar uzun süre
ayakta alkışladı.
Semazen}er büyüledi
Temaşa-i Ramazan
etkinlikleri kapsamın-
da Bursa Mcıvlana
kültürünü Tarııtma ve

Yaşatma Derneği'nin
semazenleri, Orhanga
zi Parkı'nda İzleyen-
lere mistik bir
gösteri sundu. |tri ve
Dede Efendilerin
bestelerinin en
seçkııı orncklerinin
sla,,ıazeı ı luı Cşlıgıııılc

' ,luğu gosteri,
,'|, ,ui ı l..] r ,.,]ledl.

.jcrTı2 gösterısı
sırasıııda musikici-
lerin, Hazret-i
Mev!ana'nın
'Cömertlik ve yardım
etmede akursu gibi
ol, şefkat ve mer-
hamette güneş gibi
ol, baskalarının kusu-
rut]u,-ııttııede gccc
c;ıtıı r ı lıırtclet ve
asab , ctte o!ü gibi o|,
tevazu ve alçak
gönüllüIükte toprak
gibi ol, hoşgörüde
deniz gibi ol, ya
olduğun gibi görün,
ya da göründüğün
gibi ol" mısralarını
seslendirirken, bazı
vatandaşlar gözyaşla
rını tutamadı. Gösteri
sonunda mevle-
vibaşının ettiği duaya
konseri izleyen vatan-
daşlarda eşlik etti.
B aşian_§a nin b
va_tandaşl_ardan
hizmet te ekkürü
Nurten Deniz isimli
bır bayan. Başkaıı

Hikmet Şahin'e
Ramazan
etkinIiklerini
düzenlemelerinden
dolayı teşekkür etti
A!i Sevinç isimli bir
esnaf ise Hikmet
Şahiıı'ııı göreve
qclıı,ıesinden soııra

belediyeciliğin
sadece yol ve
asfa!t yapmak
olmadığını
kendilerine göster-
diğini belirterek,
yaptığı hizmetlerin
uzun yıllar unutııl-
mayacağını söyledı.
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Dlkkat!
Ya ıı

v
e or

yurdun batı kesim-
lerinin bugün yeni
bir yağışlı havanın
etkisine gireceği,
perşembe ve cuma
günleri ise yağışların
etkili olmasının
beklendiği bildirlldl.'
Devlet Meteoroloji
İşteri Genel
M üdürl üğü nden
yapılan "Meteorolojik
Uyarı"da, geçen
hafta sonundan
bu yana yurdun
büyük bir
bölümünde görülen
sağanak yağışların,
kuzeydoğu
bölgelerde etki!i
ofrnaya oevam etİfğİ
ifade edi!di.
Bugün Marmara'nın
batısı, kıyı Ege,
Batı Akdeniz
kıyıları ile sabah
saatlerinde hafif
olmak üzere
Isparta, Afyon,
Kütahya, Eskişehir,
Bolu, Ankara'nın batı
çevrelerinde yağmur
ve sağanak yağış
bekleniyor.
Perşembe günü;
Marmara, Ege, Batı
ve Orta Akd-eniz, |ç
Anadolu'nun güney
ve batısı ile Batı
Karadeniz'de görü|e-
cek gök gürültülü
sağanak yağış!arın,
Marmara,
Ege ve Göller Yöresi
ile Eskişehir
çevrelerinde etki!i
olacağı tahmin

edi!iyor.
Cuma günü;
Marmara, Eg€,
Batı ve Orta
Akdeniz, İç Anadolu,
Karadeniz i!e Doğu
Anadolu'nun kuzey
ve batısı yağışlı
geçecek. Sağanak
ve gök gürültülü
sağanak şeklinde
görülecek yağış!arın,
Marmara, Ege,
Göller yöresi, lç
Anadolu'nun
kuzeybatısı ile
Batı Karadeniz'de
etkili olması
bekleniyor.
Yağışların hafta
sonunda da yurdun
kuzey ve iç kesim-
lerinde aralıklarla
devam edeceği tah-
min ediliyor. Hava
sıcaklığının yann
tüm yurtta biraz
artması, ancak
perşembe
gününden itibaren
yağış alan
bölgelerde yeniden
azalmaya başlaması
bekleniyor.
Batı bölgelerde
etkili sağanak ve
gök gürültülü
sağanak şeklinde
görülecek yağışların
neden olabi!eceği
olumsuz şartlara
karşı (Sel, su
baskını, taşkın,
yıldırım vb.) ilgililerin
ve vatandaşların
hazırlıklı ve tedbir!i
olmaları istendi.

ı ı tılı

a

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Balıkesir Biga'da
Fenerbahçeliler
Dernegi'nin açılışına
katılacak olan
Fenerbahçe
PAF Takımı dün
Emir Ertem
Lokantası'nda
öğle yemeği yedi.
Gemlik
Fenerbahçeliler

Derneği yöneticileri
tarafından misafir
edilen takım
ı'ıucası Şenoı'Çorıu
ile futbolculara
taraftarların iIgisi
büyük oldu.
Biga'daki açılışta
sportif etkinliklere
katı!mak üzere
yola çıkan
Fenerbahçe

PAF Takımı
Gemlik Fenerbahçeli
ler Derneği yöneti-
mı'nıh davetlısı olarak
mola verdik!eri
GemIik'te dernek
üyesi Emjr
Ertem'in lbrahim
Akıt Caddesi'ndeki
Iokantasında
öğle yemeği
yiyerek taraftarlarla

sohbet ettiler.
Daha sonra
taraftarlarla birl ikte
hatıra fotoğrafı
çektiren Şenol
Çorlu ve
Fenerbahçe PAF
Takımı futbolcuları
alkışlarla
otobüslerine
binerek Biga'ya
hareket ettiler.

Teknoloji düşkünü
ailelerin, geleneksel
değerlere bağlı
kaldığı ve yeni
iletişim imkanlarına
rağmen birlikte
vakit geçirmeye
özen gösterdiği
ortaya çıktı.
Amerikan yahoo
ve OMD şirketleri
tarafından internet
ortamında yapılan
uluslararası
araştırma, teknolo-

jinin imkanlarını
kullanan ailelerin
yüzde 72'sinin,
akşamları hep
beraber sofraya
oturmak gibi
"teknoloji harici"
faaliyetleri önemli
bulduğunu gösterdi.
16 ülkede 4500 aile
arasında yapı|an
araştırmaya göre,
ebeveynlerln yüzde
90'ı "aileleriy!e
vakit geçirmekten

hoş!anıyor."
Araştırmaya göre,
insanlar TV'ye 2,5
saat, radyoya en az
1 saat, anlık mesaj
laşmaya 1 saat,
e-postaya en az 1

saat, internette gezin-
meye en az 3 saat,
çalışmaya en az 6
saat, ulaşıma en az 1

saat, ailecek vakit
geçir meye ise en az
4 saat zaman
ayırıyor.

Tekno!ojik
alışkanlıklar da
ülkeden ülkeye
değişiyor.
Sözgelimi
Çin'de interneffen
video izleyenlerin
oranı yüzde 59 çıktı.
Oysa dünya
ortalaması yüzde 25.
Araştırmaya göre,
lngilizler ve
Meksika lılar ise
hazır video izlemeyi
tercih ediyor.

dlrenl 0rA e
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eha atı teknoloıı

Siz cle geleceğirnize
lıugünden el koyun

Çünkü toprak yoksa
geleceğirnİz y(Dk...

EL KoY
Avea, Te|sim ve Turkcell

hattınızdan 3464'e mesa| atın.

WUW.elkoyıun.com www, tem a. Qrg,tr
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Türk Kızılayı "Güvenli
Kan, Kaliteli Hizmet"
sloganıyla başlatılan
çalışmalar kapsamın-
da, lSO 9001:2000
kalite yönetim
Sistemi Be!ğesi
almaya hak kazandı.
Türk Kızılay Derneği
Genel BaşkanIığından
yapıIan açıklamaya
göre, Kan HizmetIeri
yönetimi kalite
Koordinatörlüğünce
Şubat 2005'te
başlatılan "kalite
yönetim sistemi" çalış-
maları tamamlandı.
TÜV Rheinland
tarafından 26-30
Haziran 2006
tarihleri arasında
gerçek!eştirilen
belge!endirme
denetimi sonrasında
Türk Kızılayı Kan
Hizmetleri yönetimi
Bölümü, Orta
Anadolu, Ege,
Karadenlz, Doğu ve
Güney bölgesel kan
merkezleri, !stanbut-
Çapa, lstanbul-Zeynep
Kamil, Bursa, Düzce,
Balıkesiı Eskişehir,
Kayseri, Konya,
Zongu!dak, Sivas,
Adana, lskenderun,

Diyarbakır, Antalya,
Denizli, Samsun kan
merkezlerl ile Edirne,
lzmit, Çanakkale,
Karabük, lsparta,
Manisa, Aydın,
Odemiş, Rize kan
istasyonlarına lSO
9001:2000 Kalite
yönetim sistemi
Belgesi verildi.
Yeni açılan merkez
ve lstasyonlar dikkate
alınarak, her yıl
kapsam genişletilecek.
Bu çerçevede, JCl tab-
oratuvar akreditasyonu
i!e tıbbi laboratuvarlar-
da kalite ve yeterlilik
için özeI gereklilik|eri
içeren lSO 15189:2003
akreditasyonu al ınması
için çalışmalar devam

edecek.
RAMAZAıı lçiıt Özeı_
MEsAl
Açıklamada, ayrıca
ramazan ayında
vatandaşların dini
vecibelere yoğu n!aştığı
ve kan bağışlama
konusunda tedirginlik
yaşadığı ifade edilerek,
bu ayda ülke genelinde
kan ihtiyacının arttığı
be!irtildl.
Ramazanda yaşanacak
kan sıkıntısının önüne
geçebi!mek için acil
eylem planı hazır- t

landığı bildirilen
açık!amada, şunlar
kaydedildi: '
"Diyanet lşleri
Başkanlığının
desteğiyle din

görevlilerinin hutbe ve
vaazlarında kan bağışı
hakkında halkı bil-
gilendirmeleri, kan
bağışına teşvik
etmeleri istenmiş,
hizmete kolay ulaşıla-
billr!iği sağlamak ve
insanların tedlrginlik-
lerini ortadan kaldır-
mak amacıyla iftardan
ve teravih namazların-
dan sonra camilerde,
a!ışveriş merkez-
lerinde, ramazan
eğlenceIerinde gezici
ekiplerin düzen!enmesi
plan|anmıştır.
kan birimlerimiz
24 saat kan bağışı
için açıktır."
Açıklamada ayrıca,
Ramazanda kan
bağışını teşvik
için bilboard,
afiş, raketboard ve
imsakiye bastırı ldığı,
ulusal ve yerel kitle
i|etişim araçlarından
kan bağışına yönelik
duyuruların yapılması
lçin cİestek istendiği,
GSM operatör!erinin
abonelerine, Türk
Kızılayının kan bağışı
hizmetleriyle ilgiti SMS
göndermesinin sağ-
landığı kaydedildi.

ka ak

Edirne'de, son iki
günde yasa dışı
yo!dan sınırı geçmek
isteyen yabancı
uyruklu 208 kişi
yakalandı.
Edinilen bilgiye
göre, jandarma ve
sınır devriye ekipleri,
Edirne merkez
E;;.;lp;;i;;;
Meriç i!çe|erinde
yaptıkları kon-
trollerde, yasa
dışı yoldan sınırı
geçerek
yunanistan'a
gitmek isteyen
Moritanya, lrak,
Somali, Filistin,
Bangladeş ve

§ayfa 8

Pakistan vatandaşı
208 kişiyi gözaltına
aldı.
Kaçakların,
jandarmadaki
ifadelerinde,
yunanistan
üzerinden
Avrupa'nın çeşitli
ü|kelerine gitmek
için bölgeye
geIdiklerini
söyledikleri bildiri!di.
Yabancı uyruklular
sınır dışı edilmek
üzere Edirne
Emniyet Müdürlüğü
Pasaport ve
yabancılar
Şubesine
gönderildi.
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Merkez: Kayhan Mh. 2 NoIu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0 .224I 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224| 513 49 93
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a kalktıHükümetin memur
zammını açıkla-
masının ardından
gündeme gelen kim
ne kadar alacak
sorusunun yanıtını
Maliye Bakanlığı
yetkilileri verdi. Peki
kim ne kadar alacak?
Bakanlar kurulunun
be!irledi ği 2007 yılına
iIişkin memur maaş
zammının hesabında,
yılın ilk ve ikinci 6
aylık dönemlerine
il işkin yüzcie 2,32'lik
enflasyon farkları da
dikkate alındı.
Ma!iye Bakanlığı
yetkililerinden a!ınan
bilgiye göre, zam
hesabı sırasında,
maaşlara önce,
2006'nın ilk 6 aylık
dönemi için ortaya
çıkan yüzde 2,32'lak
enflasyon farkı
eklendi.
Maliyeciler, bu yılın
ikinci 6 ay!ık döne-
minde de memurlara,
ilk yarıda olduğu gibi
yine yüzde 2,32'lak
enfIasyon zammı ve
rileceği varsayımıyla
hareket etti. lkinci
yüzde 2,32'|ik enflas
yon farkı da zam
hesabına dahil edildi.
2006 yılının ilk ve
ikinci yarılarına
ilişkin yüzde 2,32'ıik
zam!arın üzerine,
Ocak ayında yüzde 3
ile 4 arasında
değişen yeni yıl
zammı ilave edilecek.
Ocak zammı, düşük
dereceli memurlar
için yüzde 4, üst
kademede görev
yapan yüksek
maaşlılar için de
yüzde 3 olacak. Diğer
memurlar da bu iki
oranın arasında

maaş zammı alacak.
Devlet memurlarının
maaş!arına, 2007
yılının Temmuz ayın-
da da yine yüzde 3
ile 4 arasında
değlşen artışlar
yapılacak.
MAAŞLAR NE
oLAcAK ?
Adalet Bakanı ve
Hükümet sözcüsü
Cemil Çicek, Bakan
lar kurulundan son
ra, halen 748 YTL
maaş alan bir memu-
run aylık maaşının 1

Ocak'ta 814 YTL'ye, 1

Temmuz'da da 847
YTL'ye çıkacağını
bildirm işti.
Bu hesaplamada da,
bu yılın ikinci altı
aylık dönemine iliş
kin yüzde 2,32'lik enf

lasyon farkı yer aldı.
Buna göre halen 748
YTL maaş alan bir
devlet memuruna,
yılın ilk yarısına
ilişkin yüzde 2,32'|ak
enflasyon farkı ile
birlikte 765 YTL
maaş ödenmeye
başlanacak. 2006'nın
ikinci 6 aylık döne
mine ilişkin yüzde
2,32'|ik enflasyon
farkı ile söz konusu
maaş 783 YTL'ye
yükselecek.
Bu memurun maaşı,
Ocak'daki yüzde
4'lük zam ile 814
YTL'ye, Temmuz'da
da yine yüzde 4'lük
zam ile 847 YTL'ye
çıkacak.
Bu hesaplama
çerçevesinde 14'ün

1'indeki bir devlet
memurunun halen
665,35 YTL o|an aylık
maaşı da, enflasyon
farkları ile önce 681
YTL, daha sonra da
697 YTL olacak. Bu
devlet memurunun
maaşı Ocak'ta 724,
Temmuz'da da 753
YTL'ye çıkacak.
Halen 2 bin 974, 50
YTL olan Genel
Müdür maaşı da,
enflasyon farkları ve
yılbaşı zammı ile
Ocak'ta 3 bin 207,53
YTL, Temmuz'da da 3
bin 303,76 YTL'ye
ulaşacak.
MlLLETvEKlLi
MAAşLARı
Bu arada 2006 yılın-
da 7 bin 435 YTL
olan, milletvekil-
lerinin ay!ık orta!ama
maaşı da, 2007'de
8 bin 137 YTL
düzeyine yükselecek.
Başbakanın 7 bin 690
YTL olan aylık ortaIa-
ma maaşı da, 8 bin
416 YTL olacak.
Maliye BÜanlığının
2006'nın ikinci
yarısındaki yüzde
2,32'|ik enfIasyon
farkı ilave edılmesi
halinde bazı maaşlar
şöyle olacak

Dünya Ekonomik
Forumu tarafından
her yıl geleneksel
olarak yayım!anan
Kürese! Rekabet
Endeksi sıralamasın-
da Türkiye atağa ka|k-
tı. Türkiye bu yıl reka-
bet sıralamasında 12
basamak yükselerek
59. oldu.
Dünya Ekonomik
Forumu tarafından
hazır|anan "Kürese!
Rekabet Raporu 2006-
2007" isimli rapor
yayım la ndı.
Rapora göre, Türkiye
125 ülke arasında
sırasıyla Çin, Maritus,
kazakistan, panama
ve Meksika'nın ardın-
dan 4.14 endeks ile
59. olurken, Türkiye'yi
Jameıka, El Salvador,
Rusya izledi.
Böylelikle endeks
sıratamasında Türki
ye, gelişen piyasa
ekonomileri arasında
yer alan Brezilya,
Arjantin gibi ekonomi-
leri geride bırakmış
oldu. Raporda,
Türkiye'nin Avrupa
Birliği ile daha yoğun
işbirliği bağlamında
yaptığı siyasi reform-
ların meyve|erini
top!adığı be!irti!erek,
Türkiye'nin 2007 yılın-
da Topluluk üyesi ola-
cak olan Romanya

(68) ve Bulgaristan'ın
(72| üzerinde bulun-
duğu kaydedildi.
TURKIYE 46.
Rapor çerçevesinde
hazırlanan lş Rekabet
Endeksi sıralamasın-
da Türkiye, Kuveyt,
kıbrıs Rum kesi
mi'nin ardından 46.
oldu. Türkiye bu kon-
umuyla sıralamada
Yunanistan, Polonya,
Brezilya, Çin ve Rus
ya gibi ülkeleri geride
bıraktı. |ş Rekabet
Endeksi alt ka|em|eri
sıralamasında
Türkiye, Ulusal lş
ortamının kalitesi
sıralamasında yine 46.
Şirket Operasyonu ve
Stratej i sıralaması nda
41. sırada yer a|dı.
Raporda, Dünya Eko
nomik Forumu küre
sel Rekabet Ağı'nın
Direktörü ve Baş
Ekonomisti Augusto
Lopez-Claros'un
Türkiye üzerine
görüşlerine yer verildi
ve şöyle dedi:
"Türkiye son yıllarda
makro ekonomik
istikrar teme!lerini
atarak ve uzun bir
sorumsuz ma|i yöne_
tim ve yüksek
enflasyon dönemini
geride bırakarak
büyük adımlar
kaydetti."

C u m h u riyet M ah al l esi' n de
sahibinden satılık
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.535) 886 47 74

GEMLİK ASL|YE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 2006 l 571
Bursa ili Gemlik ilçesi Halit Paşa Mah. Moda Sokak ada, parsel nosu

malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmaz
Davacı Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kamulaştırıtmış olup
Mahkememizde 2942 sayılı kanunun 10 maddesine göre bedel tespiti
ve tescil davası açılmş olup;

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya Adli
yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği davalarda
husumetin Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Gemlik adına ve adresine
yöneltllmesi,

30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığımızı ve yürütmeyi dur-
durma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi
kesinleşecek olup mahkemizde tespit edilen bedel üzerinden daimi
irtifak hakkı mütkiyeti Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tapuya tescil
edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Gem!ik
Akbank Şubesi A.Ş. Gemlik Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delil-
lerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemize yazılı
olarak bi!dirmeniz gerekmektedir.

llglllnln 2942 sayıİ kanunun 10 madde gereğince itan otunur.
lli: Bursa, ilçesi Gemlik; Halit paşa Mah. Pafta 4, ada 323, parsel 1

Maliki : Feride Coşkun
Mahkeme Esas No : 2006 l 571
Taşınmazın 21,90 m2 lik kısmı B - 4406
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DEVLET MEMURLAR|

Müsteşar
Genel Müdür
Mem ur 1411

Mem ur 9/1

Öğretmen 9/1

Polis 9/2

Hemşire 1213

Profesör 114

şirvıoixi
MAAş

3.282,98
2.97 4,50
665,35
668,44
824,15
1.055,20
766,04
2.504,68

ocAK
MAAşı

3.540,18
3.207,53
724,43
727,81
897,34
1.148,92
834,07
2.7 00,92

TEMM Uz
MAAşı

3.646,38
3.303,76
753,40
756,92
933,23
1 .194,88
867 ,44
2.781,95

ı(AYıP
Gemlik Gümrük
Müdürlüğü'nce

05.05.2006 Tescil tarihli
ve EX020087 Tescil

Numaralı Gümrük Çıkış
Beyannamemiz zayl

olmuştur.
Hükümsüzdür.

ÇEMPA ÇEK|ÇLER
MERMER SAN. ve

PAz. A.ş.

TURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka,

F?ıı tıs?t, Fen n i rtı ıı ayene
Sıgo rta işlernleri yapılır.
Adros: (§ürle İş ililerkeıi
Kşt: l Nıı: 66 ı (§EtıilLll(
Tel : (0.224') 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

](AYıP
Gemlik

Kaymakamlığından
aldığım yeşil kartımı

kaybettim.
Hükümsüzdür.
BEDİRHAN ÖZ
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Barış Güler'in
kaleminden 7 YAŞ
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Kııtıal Raıııazaıı dyı
ile birlikte sosyal
yardımlaşma ve
dayanışmanın
önemi de artıyor...
Devlet Bakanı
Beşir Atalay, gıda,
eğitim, sağlık ve iş
edindirme gibi
ihtiyaçlar başta
olmak üzere, tüm
gereksinimler için
sosyal yardımlaşma
kaynaklarının yeterli
olduğunu belirterek,
vatandaşların i!gili
vakıflara başvur-

masını istedi.
Devlet Bakanı
Beşir Atalay, kutsal
Ramazan ayı ile
birlikte önemi daha
da artan sosyal
yardımlaşma için,
gerekli fonların
ayrı!arak ilgi!i
vakıflara gönde
rildiğini belirtti.
Ata!ay:"-Hem
vatandaşın günlük
ihtiyacı, hem eğitim,
hem sağlık,
hem de özellikle de
kalıcı iş edindirme

nı

projeleri ile i!gili
olarak sosyal
yardım laşma
kaynağı yeterlidir.
Vatandaşlarımız
bu vakıflara
başvursunlar."dedi.
Sosya! Yardımlaşma
vakıflarında,
ahçılık, bahçıvanlık
gibi çok çeşitli
a!anlarda kurslar
düzenlendiğini
kaydeden Beşir
Atalay, iş edindirme
kredileri verildiğini
de hatırlattı.

Ranıazanda da ılla

ardıınla ıtıa artına lı"

rİe-a
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00ru
kan anonsları tarih
oluyor...
2008 yılı sonundan
itibaren kan
anonsları sona
erecek...
Hastaneler.le on
line bağlantı kurmaya
hazırlanan Türk
Kızılayı kan ihtiyacını
talep olmadan
karşılayacak.
Türk Kızılayı,
2008 yılı sonuna
kadar bütün has-
tanelerle online
bağlantı kurmaya
hazırlanıyor.
Böylece kan
ihtiyaçları anında
tespit edilebilecek.
Hasta yakınlarının
kan aramasına gerek
kalmayacak.
Ankara'da basın
mensuplarına
Kızılay'ın çalış-
malarını değer-
lendiren Genel
Başkan Tekin
Küçükali, "kimse

hastası için kaç
torba kan ku|-
lanıldığını bilmeye-
cek" dedi.
Tekin Küçükali,
Ramazan ayında
kan bağışının yüzde
20-25 azaldığına
dikkat çekerek,
din otoıtelerinin kan
vermenln orucu boz-
madığını net olarak
ortaya koyduğunu
hatırlattı.

e d

"lhtiyaç sahibi insan-
|ar adına istirham
ediyorum. Biz iftar-
dan sonra da gece
24'e kadar kan
merkez!erimizi açık
tutuyoruz."
Kızılay'ın Lübnan
yaptığı yardımlara da
değinen Tekin
Küçükali, bugüne
kadar yapılan yardım-
ların 5 milyon doları
aştığını söyledi.

kan lıerıne een
,,

klmler oru tutamaz?
Beslenme uzmanı
ve Diyetisyen
Kuzum, yaptığı
yazılı açıklamada,
şeker hastalarının,
kalp hastalarının,
tansiyon hasta-
larının, gebelerin,
emziren kadınların,
düzenli olarak ilaç
kullanmak zorunda
olanlar ve
öğrencilerin oruç
tutmalarının doğru
olmadığını
belirterek,
böyle durumda
olan hasta!arın
dikkatli davranmaları

gerektiğini
savundu.
Hamilelik döneminde
kan şekerinde
değişiklikler o!a-
cağını ve kadının
oksijenli besIen-
mesinin daha da
önem kazandığını
kaydeden Kuzum,
"Oruç tutulması
kan şekeri düzenini
daha da düşürerek,
annede bayılma|ara
yol açabileceği
ve çocuğun
beslenmesine
zarar verebileceği
için gebelikte oruç

tutulmaması önerilir.
özellikle anne
adayının düzenli
ve bol sıvı almaya
gereksinimi vardır.
susuz kalınması
yine kan basıncı
üzerine olumsuz
etkide bulunabilir.
Emziren kadınlarda
su içmeye mutlaka
gerekli oldukların-
dan, emzirme
bitene kadar oruç
tututmamalıdır.
Emzirme tamam-
landıktan sonra
oruç tutulabi!ir"
şeklinde konuştu.

(ığ]ığ]ı ],ıE}ığsğ
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
100 ml krema
2 çorba kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı l|mon kabuğu rendesi
Tuz, karabiber

Makarnayı kaynayan tuzlu suda 12 dakika
haşlayın. Soğanı kıyıp margarin ile kavu-
run. Sarmısağı küçük küçük doğrayıp ilave
edin. Ateşi kısıp limon suyu, krema, su,
dereotu, karabiber, tuz ve tonbalığı ekleyin.
Bir taşım kaynatıp süzülmüş makarnaIarla
karıştırın. Üzerine limon kabuğu rendesi
serpip servis yapın.

YA^PıLışı
Doğranmış taze soğanları tavada margarin!e kavu.
rup çukur bir kaba çıkarın. Soğanların kavrulduğu
yağa, suyu tamamen süzülmüş ıspanakları koyup
kuvvet|i ateşte kavurun. Yine aynı şekilde suyu
süzülmüş ve kupkuru haldeki rokaları ekleyip
hemen ateşten alın. Tuz ve karabiberle 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
doğradığınız beyazpeyniri serpip, 200 derece
ısıtılmış fırında 12 dakika pişirin.

100 gr. frambuaz - 1 tepeleme çorba
kaşığı pudraşeker
YAPlLlŞl : Kalıplarınıza fırça iIe yağ sürünü
ve ince bir tabaka un serpin. Margarini iyice
ısıtın, ateşten alın ve çikolatıyı içine atıp
eritin. Yumurtanın sarısı, portakal kabuğu
rendesi ve unu ekIeyin. Yumurta akını çır-
parak kar ha|ine getirin, tozşekeri yavaş
yavaş ekleyerek çırpmaya devam edin.
Bıçakla kesiIecek kadar katılaşan yumurta
akını fazla karıştırmadan çikoIatalı karışıma
ekleyin. Bekletmeden önceden 200 derece
ısıtılmış fırında 10-15 dakika pişirin. Bu arada
frambuazları mutfak robotunda pudraşeker
ile püre yapın. Servis tabaklarını önce fram-
buaz|ı sos üzerine de çikolatılı tatlınızı ters
çevirerek koyun. Krem şanti ve nane ile
süsleyerek servis yapın.

cIı(oı-ATA RUYASı

L|tı,lON 50sLU MAlfitlNA

çlLLl ısPAflAK

YAPı Lı Ş |

Malzemeler (2 kişilik)
500 gr temizlenmiş, kıyılmış ıspanak
100 m! krema - 2 adet yumurta
1/2 demet temizlenmiş, kıyılmış roka
100 gr beyazpenir
1 taze soğan
15 gr (çorba kaşığı) margarin
Tı,ız, karabiber

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 -
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Ya lı balıkl ar böbre
kanserinin panzehlri ll|leu§lın§el ı na hazırlıklı olun

Y

İsveç'in Başkenti
Stockholm'de bulu-
nan karolinska Ens
titüsü'nde yapılan
bilimsel bir araştır-
manın sonuçları;
somon, ringa, sarda-
lye ve uskumru gibi
yiğlı balıkları tüke
tenlerin, böbrek
kanserine yakaIan-
ma riskinin daha az
oIduğunu ortaya
koydu. Bu balıkları
haftada en az bit kez
tüketenlerde, böbrek
kanserine yakalan-
ma riskinin yüzde 74
oranında azaldığı
ifade edildi
1987-2004 yılları
arasında lsveç'te 60
bin kadının yemek
yeme alışkan!ıkları

j ite hastalıkIarı
i arasındaki benzerlik-

ler incelemeye
alındı. B0'li yılların
sonu ile 90'!i yılların
sonunda kadınlara
sorulan aynı tür
sorulardan alınan
cevaplar temeI
alındığında, 1980'li
yıllarda haftada en

az bir kez yağ|ı balık
tüketmenin daha
koruyucu etki yap-
tığı görüldü. Her iki
dönemde de bu
a|ışkanlıklarını
sürdüren kadınlarda,
böbrek kanserine
yakalanma riskinin
yüzde 74 oranında
azaldığı tespit edildi.
Araştırmayı yürüten
Prof. Alıcja Wolk,
kadınlar üzerinde
yapılan araştırma
sonuçlarının erkek-
ler için de geçerli
olduğu düşüncesin
de. Erkeklerde
böbrek kanserine
yaka!anma riskinin
kadınlara kıyasla iki
kat daha tazla
olduğu kaydedilir
ken, bunun nedeni
olarak da erkeklerin
daha iazla sigara
lçmeleri gösteri!iyor.
Daha önce de balık
tüketiminin kansere
yaka!anma riskini
azalttığını ortaya
koyan araştırmaların
sonuçları
yayınIanmıştı.

Güneş ışınlarının
insanlar üzerinde
ruhsal ve fizikse!
açıdan oldukça
faydalı olduğunun
ispatlandığıni
be|irten uzmanlar,
bu yüzden yaz
.döneminin parlak ve
sıcak günlerinden
sonra sonbahar
mevsiminde birçok
insanın depresyon
tehlikesiyle karşı
karşıya o!duğunu
b ild ird i.
kadınların erkeklere
oranla 4 kat daha
fazla mevsimsel
depreyon yaşadığını
belirten uzmanlar,
insanların, genellikle
sonbahar aylarında
enerjisinin tükendlğa-
ni hissettiğini,
kendine olan güven
duygusunun
azalilığın ı, tiziksel ve
ruhsal açıdan çökün-
tü yaşadığı düşünce-
sine kapıldığı
belirterek. "Yapılan
araştırmalar farklı
kent|erde. farklı iklim-
lerde yaşayan mil
yonlarca insanın
mevsimsel depres
yon geçirdiğini gös-
teriyor. Yaz ayları
hepimize tatil sevi.nci-
ni, güneşli günlerin
varlığını hatırlatır ve
ilkbahar aylarında

0 re§
yazın gelmesini dört
gözle bekleriz. Tartış
masız güneş ışınları
insanlar üzerinde
fiziksel ve ruhsa! açı-
dan oldukça faydalı.
lnsanların yaz
aylarındaki o!aylara
yaklaşımı, kendine
duyduğu güven hissi,
sorunları çözmedeki
rahatlığı, farklı yer-.
lerde gezmek isteği,
ve az uyku uyuması;
sonbahar ve kış
aylarında kendini
yağmurlu ve güneş-
siz günlerle başlayan
mutsuzluk hissi, iç
sıkıntıbı, yorgunluk
hissi bir süre sonra
uyku hali ve bitkin-
liğe dönüşüyor" şek-
Iinde biIgi verdi.
Mevsimsel depres
yonun as|ında sırf
insanlara özgü bir
olay olmadığını,
doğadaki tüm can-
lıların kendini yeni
mevsime hazırlarken
geçirdiği bir durgun-
luk dönemi olduğunu
anlatan uzman]ar,
"Fleı canlının
yaşadıgı bu fizikse!
ve ruhsal değişimi
baZı hayvanlar kış
uykusuna yatarak
sona erdiriyor. Bunun
sebebi bilim adamla
rına göre çok açık.
Mevsimsel duygu-

lanım bozukluğunun
sebebi güneş ışığının
önemli ölçüde aza|-
masıdır. Bu hastalığın
varlığını ilk kez
15 yıl önce Norman
Rosenthal tarafından
araştırıldı vg
açıklandı" dedi.
kadınların mevsimsel
depresyona, erkekler-
den 4 kat daha tazla
girdiğini ve ekvator-
dan uzaklaştıkça da
semptomların art-
tığını ifade eden
uzmanlar, şunları
söyIedi:
"Havaların serinle
meye baş|aması ile
güneş ışınlarının
giderek etkisinin
aza!ması anksiyete,
depresyon, panik
atak gibi ruhsal prob-
lemlerin ortaya çık-
masına neden oluyor.
Bunun sebebini de
şu şekilde açıklaya-
biliriz; beynimizde
bulunan fındık
büyüklüğündeki epi-
tiz bezi melatonin
hormonu üretmekle
görevlidir. Karanlık
ortamlarda bu bez
hormon üretimini
artırır. Melatonin
hormonu insanın
fiziki hareket!erini
yavaşlatan,
uykulu ve bitkin
yapan; ruh halini

dingilleştiren
yani ruhun nefes
alrnasını sağlayan
doğal bir sakinleştiri-
cidir. karanlıkta
uykuya dalmamızın
daha'kolay oluşu
bunun bir gösterge-
sidir. karanlıkta
üretimi artan rneta-
toninin vücudumuz
üzerindeki en
önemli etkisi \

canımızın sürekli tatlı
yiyecekler istemesi
ya da aşırı yemek
yeme isteği. Kış
aylarında belki de
kilo almamızın
nedenlerinden biri
bu olabilir.
Gözün ağ
tabakasından
epiflz bezine iletilen
ışık ise melatoninin
üretilmesini azaltıyor.
Bu olay melatonin
miktarını azalttığı
için artışının aksine
belirtiler başlıyor.
Kişi neşelenip,
aktif!eşiyor.
Kış aylarında
güneş,ışığının
azalması, gece|erin
uzun, gündüzlerin
kısa olması ve
doğal olarak
melatoninin çok
üretilmesi mevsimsel
duygulanım
bozukluğuna yol
açıyor"
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GEREKLl TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENiz oroeÜsÜ

TEK Arıza
TEK İştetme

Statyum
Orm.Böl.Şef.
Mıllı Eğt. Md.

Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
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
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

Bursa 256
Mudanya 544
Yenikapı Q12| 516
Yalova Q26l, 811
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513

77 84
30 60
12 12
13 23

23 94

VAPUR _ FERigor
Ya]ova
Topçular
Eskihisar

(226| 814 10 20

|226| 363 43 19
(262| 655 60 31

oToBÜS
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TÜP DAĞİTİCİLARİ

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70
514 17 00

513 10 79
513 30 33

513 14 25

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

veRı-ivunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

BELED YE
Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 - 115

İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnfz't85

Dıı
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YEŞİM ECZ/i|{ESİ

İstiklal Cad. |{o : 83

Tel : 51 20670 GEMLİK

crıuıix,ıN iu( GüNLUX cAzETEsi
GEtuLlK

I cÜNı-üx siyısl cızgTE I

YEREL SURELİ YAY|N
YlL : 34 SAY| : 2557

FlyATı : 0.25 yTL. (KDV Dahit)
Sahibi : Kadri cÜl_en

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : XönP oFsET
Matbaac! ı k-Yay ıncı lı k-Reklam cı lık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLiK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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OaELAyKENT ı LKOGRETı trl oKutu
"İvi bir gelecek Oykent ile boşlcır"

Ozel Aykent llköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönemi arı basladı

oa o OooU

LER; İ,

urmasl bilirnıKu0 İüılUzULu N uydHoşgörü
utmaz,

Y lGlRDETlşTı
,,cıĞ ciREN nı der veHer taaherve morta keda ndin maz,

Not : Ücretlerimize EğitimÖğretim,
servis ve kDvdahildir

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel : 5l3 50 84 GEMLIK
www. aykentilkogretim. k l 2.tr

Deneyimli kadromuz ve
çağdaş eğitim anlayışıyla

sizlere en yakın özel okuluz
2006-2007 eĞirirvı ve öĞnerirvı

yıı_ı ücnerı-enirıniz
SİNİFLAR FİYAT
ANA sıNıFı 3.300 YTL
1.sıNlF 4.ooo YTL
2. sıNıF 4.750 YTL
3. sıNıF 4.750 YTL
4. sıNıF 4.750 YTL
5.s
6.s
7.s
8.s

ıNıF
ıNıF
ıNıF
ıNıF

4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL

GEMLİK,İN İLK GUNLUK GAZETESİ
GEMLıK
ıı

TARAFSıZ sİyesi GAZETE
2tt t.r liil 2(Xl6 l'crşcııı lıe info@gemlikkortezgazetesi.com 25 Ykr

_

Köirfez OF§ET'te
BlR cünıDE

DAVETİYENİZ HAZ|R

Yüılrı,rg ç*şit hem ııilı, hem İtaliteli

Tel : 513 96 83
İstiklal Caddesi Bora Sokak Aktİank Aralığı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEML|K

lıluammer Ağım Gem|ik Devlet Hastanesl'nde Umurbey GeIal Bayar Sağlık Meslek LIsesi öğrencilerine bilgiler verildi

Anne sütü ııe eınzirmenln önemi anlatıldı
murbey Celal Bayar
ağlık Meslek Lisesi
rencileri dün Gemlik

uammer Ağım Devlet
astane si'nde Anne
ütü ve Emzirmenin
nemini öğrendiler.
astane Başhemşıresi
ülay Koruyucu, Çocuk
ağlığından Sorumlu
emşire Leman

Güleryüz ve Doğum
servısi sorumlu Ebesi
Seher Alan
Sağlık Meslek
Lisesi öğrencilerine
teorik olarak ane
sütünü anlatıldı.

Haberi Sayfa 3'de
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ıf, Güne Bakış
Eski Ramazanlar (3)

Ramazanlar mı değişti, yoksa biz mi?
Buna zaman sorunu demek gerekir.
Zaman birçok şeyi değiştirdi.
Tabii Ramazanların şekli de değişti.
5 bin nüfusIu bir küçuk ilçeden, 80 bin nüfuslu

bt|yük bir kente dönüştük
Yurdun dort bir köşesinden gelen insanlar

yaşıyor artık Gemlik'te.
Çocuklugumuzda Gemlik nüfusunun çoğun-

luğunu mübadele goçmenleriydi.
YerIi halk azınlıktaydı. Devamı sayfa S'de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

2s EYLUL 2006 PERşE}JIBE luslr 05,24 ÖÖu t,02 lrlıOi 16,20 AKşAı,I l9,0l YAT§I 20,20

"(Geınllk Sürücü fi(ıırlsıı fi(urırluşırd .rr"
GPR.OJE I(OMBI
-I(oLoıı resisAT
-pETEıı çnşirınni
- noĞ ı^Lc^ Az Içı e'Lz,r;ıunınni
-MERIı'Ez1 sisrpıu
-I(AT ıı^ııoninnni
-pLAsTirı nonu rnsisnrı
-sIHIır rnsisnr
-nq,nRirın oöxüşüıu

rahim uslu
Tel ı (o.22c) sıı tr,,,t Fax : 5ı3 || 7t

Orhangaıi Cad. No : 4a/C
Marmarabirlilİ nepoları Karşıİı GEMlİr

rülAsTAş

YET

RADYATÖRLERİ
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Beledive iıyardım dl erek
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tatlllnde
ka alı
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Seyfettin ŞeXEnŞÖZ
Gemlik BeIediyesi
öğle tatili olan 12.oo
ile 13.oo saatleri
arasında. kapılarını
kapatıyor.
Her zaman açık
olarak bildikleri
belediye binasına .

gelen vatandaş|ar
kapıları killtli
bulunca önce
şaşırıyor!ar.
Şimdiye kadar hep
açık gördük|eri
binanın kapılarının
öğle saatlerinde
kapatılmabını normal
karşılayan

üatandaşlar
açılış saatini
beklerken a!ışık
olmayanlar ise
şaşırarak kapıyı
zorluyorlar.
Her iş yeri gibi
belediye çalışan-
larının da öğIe
paydosundan
yararlanarak
istirahat
etme ve yemek
ihtilaçlarını karşıla-
mak amacıyla
başlatılan uygulama
ile saat 12.oo ile
13.oo arası girişler
yasaklanıyor.

Seyföttin şexrnsÖz
Yeni eğitim yılının
başlaması ile
llköğretim
okullarında ihtiyacı
olan öğrencilere
yönelik giysi
yardımları
sürerken, veIileçin
de kalitesiz
,gördükleri giysilere
,tepkileri sürüyor.
Şehit Etem Yaşar
llköğretim
Okulu'nda öğrenim
gören 50 öğrenciye
Ticaret Borsası
tarafından verilen
25 YTL'Iik çeklerle
alışveriş yapan
veliler giysilerin
kendi rızaları
dışında ve işyeri
sahibinin belirlediği
giysilerin verildiğini
ileri sürüyor!ar.
Gemlik'te bulunan
a İırağretim
okulunda 4O0
öğrenciye giysi
yardımı yaptığı
bildirilen Ticaret
Borsası, okullara
gönderdiği
çek|erle anlaştığı
işyerlerinden

alış veriş imkanı
sağlıyor.
Velilerin istemediği
halde tercih hakkı
bırakmadan
istedikleri giysiyi
zorla verdiklerini
ileri süren öğrenci
velisi Ramazan
Polat, g.iysi alan
öğrencilerle birlikte
kameralara göruntü
verirken 'iBu nasıl
yardım, bizim
onurumuzla
oynuyorlar"
şeklinde konuştu.
Malli Eğitim
Müdürlügünden
okul müdürlüklerine
gönderilen yazı
da ise ögrencilerin
ihtiyacı olan
giysilerin belir-
lenerek listenin
anlaşı!an işyerine
verildiği-ancak '

hiçbir ögrenciye
ihtiyacı olan
ayakkabı verilmediği
ileri sürüldü.
"Öğrencitere
yardım yapıyoruz
diyerek kendilerini
ön plana çıkartan-
ların yaptıkları
yardımların

arkasında durmaları
lazım,'bizim
ihtiyacımız olabilir
ancak onurumuzla
oynamasınlar"
diyen öğrenci velisi

Ramazan Polat,
çocuğunun
ayakkabı
istemesine rağmen
alamadığını da
sözlerine ekledi.
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Her türlü a|ım-satım,,
eleman ilanlarınız ve

rektamlarınız içln bizi arayın

lstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEML|K:
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Te! : (0.224| 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi'nde öğrencilere bilgiler verildi

Anne sütü ve emurmenın Dis Hekimi özcan VURAL
o."-" nru ral 1 9 3 3@notm a il. com
www.m i l I iyet/blo g/özca n vural

öneml anl atıldı
Milletvekilleri!..

Başbakan Erdoğan Amerika|ılara söz
verdiği için bu tezkere Büyük millet
meclisinden kolayca geçti, kabu! edildi. AK
parti milletvekilleri yaklaşan seçimde
yeniden seçilmesi Başbakan Recep Tayip
Erdoğan'ın iki dudağı arasında olmasaydı
acaba bu tezkere 340 oyla kabul edilir
miydi?

Ben söyleyeyim; Edilmezdi...
Kanıtı ilk tezkereyi kabul etmeyen Mec|is

tabiidir ki ikincisini de kabul etmeyecekti..
Başbakanın dediği oldu. Demek ki Büyük

Mil|et meclisi toplantı salonunun duvarında
yazılan "Egemenlik kayıtsız şartsız mil-
letindir" yazısı bir süs...

Milletvekillerinin kaderi, liderlerine şirin
gözükmek, onun emirleriy|e hareket etmek
olduğu sürece milletin egemenliği lafta
kalıyor...

Duvarlardan size göz kırpıyor...
Kısaca lidere karşı politika yağılmaz,

doğruları dahi söy|eyemezsiniz, sizi ya par-
tiden atar|ar, ya da listeye giremezsiniz, po!i-
tik hayatınız biter..

Son oylamada AK parti içinde milletin
sesini dinleyen 7 milletvekili, evet yedi mi!|et
vekili çıktı...

340 millet vekili içinde Lübnan'a asker
gönderilmesine karşı çıkacak bence yüzden
iazla milletvekili vardı...

Çünkü millet istemiyordu, ama vekilleri
milleti dinlemedi, onun vekili olduğunu
dikkate almadan, as!ının dediğini değil parti
lide rin in ded iğ in i ya ptı . . .

Çünkü seçim yaklaştı...
Ah o listeye girmek için yapılan yakışık-

sız işler...
Yukarıda anlatılanlara gazetelere geçen

bir misali gösterebilirim..
Antalya Milletvekili Mehmet Dülger;

Kendisi Doğru yol kökenlidir. Her nedense
Doğru yolu bıraktı eğri yola girdi. (Bu
tezkere oylaması)

Sayın Dülger oylamadan kısa bir müddet
önce gazetelerde, televizyon da üstüne basa
basa "Türk askerinin bu bölgeye gönderit
mesi günahdır, Orta doğu çölleri Türk kanıy-
la çok yıkandı, artık yeter" dedi..

Güzel sözler. Aynen oylarını alarak, onu
temsil etmesi için ayda on milyar verilerek
Millet vekili yapılan kişilerin, Milletin iradesi-
ni göstermesi, onu hakkıyla temsil etmesi
görevi olanların söyleyeceği sözler..

Ama sayın okurlar; Tezkerenin oylaması-
na bakıyorsunuz Mehmet Dülger Tezkereye
evet oyu vermiş !...

AK parti içinde çok sayıda Dülger gibi
düşünen millet vekilleri vardır.

Oylar lidere, paralar cebe...
Onun için hayal aleminde yaşamayın;

Doğruluk, vicdan, görevi layıkıyla yapma
lafları çoktan rafa kalktı..

Türkiye'de antidemokratik seçim sistemi-
ni düzeltmeden, temsilde adaleti sağlaya-
mazsanız, parti içi demokrasiyi sindirmeden
Mecliste milletin egemenliği sağtanamaz..

Bunlar yapı!madığı içinde Türkiye'de
Başbakanlar padişah anlayışıyla ülkeyi ve
partiyi yöneltmesi önlenemez...

Onun için millet vekilleri daha çok zaman
i'padişahım sen çok yaşa" diye bağıracaklaı
senin de bir kıymeti harbiyen olmayacaktır.
Anladın mı?

Seyfettin ŞEKF

Bebek Dt
ünvanlı Ge.
Muammer Ağ,
Devlet Hastanesı
sağlık eğitmenleri
Umurbey Celal
Bayar Sağlık Meslek
Lisesi öğrenci!erine
"Anne Sütü" ve
"Emzirmenin
önemi" konularında
bilgi verdiler.
Sağlık Bakanlığı'nın
başlattığı uygu!ama
ile önce Hastane
personeline verilen
bilgiler Hastane
Başhemşiresi
Gülay Koruyucu,
Çocuk Sağlığından
Sorumlu Hemşire
Leman Güleryüz ve
Doğum Servisi
sorumlu Ebesi
Seher Alan
tarafından Sağlık
Meslek Lisesi
öğrencilerine teorik
olarak anlatıldı.
ınlıııl_ Mı_ırl;irü
Mustafa Degerlı ııe
öğretmen|erin de
ilgiyle izlediği
bilgilendirme
toplantısı n da
Başhemşire
Gü|ay Koruyucu,
anne sütünün
yararlarını anlattı.
"Bebek beslen-
mesinde temel ilke
en üstün besinin
anne sütü olduğunu
bilmektir" diyen
Koruyucu, anne
sütünün yalnızca
bir protein ve
şeker karışımı değil,
bebeğin en iyi
şeki!de büyüyüp
ge!işmesini
sağlayan, damar
sertliği, kansızlık,
ishal gibi pek çok
hastalıktan koruydh,
annede hazırlanan
koruyucu maddeleri
(antikor) bebeğe
aktaran, hem anne
hem de çocuk

için yararlı biyolojik
harika olduğunu
belirtti.
Anne sütünün
bileşimi hakkında
da bilgiler veren
Koruyucu,'Anne
sütünün içeriği
doğumdan sonra
geçmiş olan
süreye emzirme
döneminin başında,ieya sonunda,
günün ı,r kerı ya cta
gieç sa.r tlerıııde,
bebeğin miadında
ya da prematüre
olmasına ve
annenin beslenme-
sine göre ayarlanır-
dedi.
Anne sütünün
bol ve sürekli
yapılması içinde
bilgiler veren
Başhernşire Gülay
Koruyuc u, 'Bebek
doğar doğmaz en
kısa sürede
emzirmeye başlan-
masının, bebek
doğduktan ilk
yarım saaf içinde
emzirmeye başlan-
ması hem süt
yaprmını uyarır,
hem de rahimin
eski haline dönmesi-
ni kalışlaştıracak
kanamayı azaltır'
şeklinde konuştu.
Emzirme yöntemi
ve tekniği konusun-

da öğrencileri
bi!g ilen d iren
Çocuk Sağlığından
Sorumlu Hemşire
Leman Güleryüz,
annenin rahat
bir koltukta
oturmasının şart
o!duğuna değinerek,-Ameliyatlı bir anne
yatarak emzirebilir
ama bir zorunluluk
yoksa yatarak
emzirme önerilmez.
Anne bebeğin
üstüne yatarak
uyuyakalırsa
bebek boğulabilir'

uyarısında bulundu.
Doğum Servisi
sorumlusu Ebe
Seher Aslan'da
meme bakımı ve
memelerin boşa|tıl-
ması konularında
bilgiler verirken,
'Her emzirmeden
önce meme başları
kaynatılmış ve
soğutulmuş temiz
su ile silinmelidir.
Bebeğin ağzında
pamukçuk varsa
karbonatlı su ile
silinmelidir.
sabun kullanmak
meme başı çatlak-
larına yol açabile-
ceği için yararsızdır.
Çatlak varsa yağlı
bir krem yada
bitkisel yağ
kullanılabilir' dedi.
Geleceğin
sağ!ıkçıları
olacak öğrencilere
verilen bil-
gilendirme toplan-
tısı yaklaşık
1 saat süreyle
ilgiyle izlendi.
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Sayila ,l

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gumhuriyet Halk
partisi Bursa
Milletvekili KemaI
Demirel,
TBMM'ne verdiği
soru önergesi ile
"Sağlık Meslek
Lisesi mezunlarının
istihdamına
ilişkin" kuşkuları
olduğunu ifade etti.
Kemal Demirel'in,
Sağ|ık Bakanı
Prof. Dr. Recep
Akdağ'ın cevaplaması
için verdiği öner-
gesinde şu sorular
bulunuyor:
"1- Son zamanlarda
ülkemizde sağlık
personeli yetersizl iği
oldukça artmıştır.
Hiçbir ilimiz yoktur
ki sağlık personeli
eksikliği yaşamasın.
Hatta bazı hastane
lerde yeterli sayıda
ebe, hemşire ve
sağ!ık personeli
bulunmadığı için
bazı klinikler

U

görevlerini yerine
getirememekte ve
ka patılmaktadır.
2- Devlet hastane
lerimiz, sağ|ık
ocaklarım ız,
sağlık evlerimiz,
laboratuar!arımız;
ebe, hemşire,
sağlık memuru,
laboratuar teknisyeni
yetersizIiği nedeniyle

hizmetlerini yerine
getirmede zorluklarla
karşı!aşmaktadır.
3- Sağlık, hiçbir
şekilde kesintiye
uğratılmayacak bir
işlevdir. Bu görevi
yerine getiren tüm
sağlık personeli
büyük özverilerle
ça!ışmaktadır.
Ama unutulmaması

gereken bir nokta
da bu personelin
yeterli olmadığı
durum larda ortaya
çıkacak olan sorun-
ların insan!arın
hayatlarına mal
olabileceğidir.
4- Her zaman
başkalarının
yakınları
hastalanmıyor.
İnsanların, her an
başına bir sağlık
sorunu gelebiliyor.
Bu yüzden sağIık ile
ilgili konularda her
zaman hazır, her
zaman tedbirli ve
her zaman yeterli
olunması
gerekmektedir.
5- Geçtiğimiz
günlerde Bakanlığınız
bünyesinde faaliyet
gösteren Sağlık
Meslek Liseleri Malll
Eğitim bakanlığına
devredl!di. Bundan
sonra, yetiştirilecek
olan sağIık personeli
i!e ilgili konular
kurumlar arası

koordinasyon
içerisinde
çözümlenecektir.
Buna göre;
1- Sağlık Bakanlığına
bağ!ı olan Sağlık
Meslek Liselerine;
son beş yıllık dönem
içerisinde, hangi
bölümlere kaçar
öğrenci alınmıştır.
2- Bu okullardan
son beş yıllık dönem
içerisinde hangi
bölümlerden ne
kadar öğrenci
mezun olmuştur.
3- Bakanlığınız
bünyesinde son
beş yıllık dönem
içerisinde. hemşire,
ebe, sağlık memuru,
çevre sağlığı
tekn isyeni, laboratuar
teknisyeni. röntgen
teknisyeni gibi
bölümIer hariç kaç
kadro açı|mıştır.
4- Son beş yı|lık
dönem içerisinde
Bakanlığınız
okullarından mezun
olan bu öğrenciler-

den ne kadarının
açıktan ataması
yapılmıştır.
5- Son beş yıllık
dönem içerisinde
Bakanlığınız
okullarından
mezun olan bu
öğrencilerden ne
kadarının sözleşmeli
persone! olarak ata-
ması yapılmıştır.
6- Halen atama için
bekleyenlerin
sayısının ne kadar
olduğu tahmin
edilmektedir.
7- Görev bekleyen
sağlık personelinin
kadro sorununun
çözüm lenmesi
amacıyla ivedi
olarak neler yapmayı
planlıyorsunuz.
8- Yardımcı sağlık
personeIi ihtiyacı
bu!unan hastane,
sağlık ocağı, sağlık
evi gibi sağlık kuru-
luşlarının görevlerini
yerine getirebi lmeleri
için neler yapmayı
planlıyorsunuz"
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Gaz a ı ve kalorıfer
a

v

makıtında lndiri ıı

Gazyağı, jet yakıtı
ve kalorifer yakıtı
olarak bilinen 4
numaralı fueloilin
rafineri çıkış
fiyatlarında indirim
yapıldı.
Bugünden geçerli
olacak indirimle
gazyağının
metreküp fiyatı
vergiler ve ge!ir

payı dahil bin
803,34 YTL'den,
bin 768,19 YTL'ye
indirildi.
Jet yakıtının
metrekü p f iyatı
ise vergiler
dahil 905.95 YTL
iken 870,80 YTL'ye
geriledi. 4 numaralı
fueloilin ton fiyatı
ise bin 235,52

YTL'den, bin
199.82 YTL'ye
düştü. FiyatIardaki
düşüşün nihai
tüketiciye
gazyağında
yüzde 1,94,
jet yakıtında yüzde
3.87, 4 nunıaralı
fueloitde yüzde 2,88
oranında yansıması
bekleniyor.

KAYıP
JMS JANT SAN. TİC. A.Ş. firmasın ın 719442 nolu

ATR Dolaşım Belgesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
üııspro GLoBAL LoJlsTlK T|cARET A.ş.

§AY hıu§TAFA üııLp §mLA[,TA},ı
ıı ıı ll ıı lı Tıft ıı /ır Çeşlt aH rı, Satım ve Klk Alı

Daire,Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPu TAKİP işı-ERi ynPıLıR

AclL SATıLıK ,ıe ıI|RALııILARıNız içiıı gizi ARAyıNız

Kayhan MahaIlesi'nde denizi gören 3 oda 65 m' SAT|LIK DA|RE

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT|LIK m2

120 m2 3 + 1 SATIL|K LUX DA|RE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayrı Daireli lüüstakil Ev (Bahçe İçinde}Yeni Devlet Hastanesi A]tı

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

Balıkpazan Eski sahil lİektep §okak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt,3+1.110 m2 asansör|ü.kombilisatılık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.KumJa'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

TermaI 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 lşlemleri ve

DoğaIgaz Poliçesi Yapılır,

§EKE R §ıGOiİA
ujcıoe öuALp

Tel : 5132414 Fax: 514 10 21

GERçEKoTo tasTlK
LfizoĞtütlüseyin TAŞlilRAN

rıER TURLU
LAsTİn rnpıİnİ yApIL|R.

L. 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
!-, 2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HaZMETE AGıKTıR

G§ilil 0,§3§ 73t 43 ı8
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Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. }lo:3

DemirciApt. Gemlik / BURSA
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Merkez Bankası
Başkanı Durmuş
Yılmaz, "Şundan
kimsenin şüphesi
olmasın ki Türkiye
Cumhuriyet Merkez
Bankası sahip
olduğu araç
bagımsızlıgını,
nihai hed, '
f iyat istikr..,
sağlamaya yo, .

olarak hiçbir tert
göstermeden ve
her turlu riski göze
alarak kullanmaya
ve bu konuda gerekli
uyarıları yapmaya
devam edecektir"
dedi.
İstanbu! Sanayi
Odasının 1İSo1 Eylu|
ayı olagan meclis
toplantısında
konuşan Yılmaz.
Merkez Bankası
Yasasında 2001
yılında yapılan
degişiklikle
bankanın temel
amacının fiyat

at lstlltrarı
ı ıa ]rI aI

süreceknF tiı ııı
,,

u

istikrarını sağ|amak
ve stırdurmek olarak
belirlenmesi ve
bankanın kullanacagı
para politikası
araçlarını serbestçe
belirler hale
ge lme s in in,
Turkiye'de para
politikası uygula-
ma|arı bakımından
bir donum noktası
oldugunu söyIedi.
Yılmaz. "Yasamızda
da yapılan bu
degişikiikle kazanılan
araç bagımsızlığı,

Ş _Fss,

son 5 yı|dır
politikalarımızı
orta vadeli bir bakış
açısı içerisinde
siyasetten ve gun-
demin kısır tartış-
malarından uzak
bir biçimde ve ctoğru-
dan hedeflerimizi
gerçekleştirmeye
yöne]ik olarak oluş-
turmamıza imkan
vermektedir" dedi.
Bu değişimin son
30 yı]dır ulkedeki en
düşük enflasyon
rakamlarına ulaşıI-

masına büyük katkı
sağladığını belirten
Yılmaz, enflasyonla
mücadelede alınan
bu mesafe ve elde
ediIen kazanımIarın
gerek yasal, gerekse
uyguIamacla bağım-
sız bir mr ez
bankas| ,J kadar
önemli oldugunu
ortaya koyduğunu
dile getirdi.
Yılmaz, şöyle devam
etti: "Bu nedenIe
toplumun türn
kesim le rin in
Merkez Bankasının
bagımsızlıgı
konusunda özellikle
dikkat etmeleri ve bu
konuda yaşanabile-
cek tartışınaların
ekonomi politikaları
ve hedeflerıni
zedeleyebilecegini,
bunun da Tı,ırkiye'ye
m a liyetin in
yüksek o{acagını
unutmamaları
gerekmektedir."

a
ı

Kadrı GÜı_en
kadri_gu ler@ hotma il.com

Eski Ramazanlar (3)

Ramazan aylarında evdeki te!aş yanlız
mutfakla bltmiyordu.

Kadınlar bir komşunun evinde top|anır,
tuttukları bir hocanın eşliğinde kuran oku-
maya giderlerdi.

Ramazan gelmeden önce evlerde
tarhanalar hazırlanır, mahalIede topluca
yufkalar açılır, evlere şeker un ve vita yağı
depolanırdı.

O günlerin gözde bltkisel yağ| Vitaydı.
17 kaloluk tenekelerde açık satıldığı gibi 1

ve 2 kiloluk ambalajlı kutularda da satı!an-
ları vardı.

KahvaItılık olarak da Sana yağı kul-
lanılırdı.

İftar iple çekilirdi.
Biz kuçük oldugumuz için 30 gün oruç

tutamazdık. Ama neredeyse her gece sahu-
ra kalkar büyüklerimizle yemek yerdik.

Bazı gün öğleye kadar yemez içmez,
öğleden sonra dayanamaz yemek yerdik.

Ramazanın başında, ortasında ve sonun-
da oruç tutar, 3'e sıfır ekleyince 30 gün oruç
tuttuk diye kendimizi avuturduk.

Gece babamız teravih namazına glt-
tiğinde biz de evce bir komşuya gezmeye
giderdik.

Evde çocuklar hariç herkes oruç tutardı.
Ramazanın ortaIaı:ına gelindiğinde ise
Ramazan Bayramı hazırlıkları başlardı.

Ramazan Bayramını da heyecanla bek-
lerdik. Bayramda e! öpüp para toplamak
için. Devamı yarın
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ıBursa' a Kara öz Müzesl
Geleneksel
kültürümüzün en
önemli köşe taşların-
dan biri olan gölge
oyunu Karagöz ve
Hacivat, doğum yeri
kabul edilen Bursa'da
adlarına açılacak
müze ile yaşatılacak.
Geleneksel sanatların
yaşatılmasını kendine
ilke edinen Bursa
Büyükşehir
Belediyesi, bu kap-
samda yeni bir pro-
jeyi daha hayata
geçiriyor. Karagöz
ve Hacivat Anıtı
karşısında trafo
binası olarak yapılan
ve daha sonra işlev-
siz kalan yapıyı
Karagöz ve gölge
oyunu geIeneğinin
yaşatılması amacıyla
Bursa kültür ve
Sanat Turizm Vakfı'na
(BKSTV) tahsis eden
Büyükşehir
Belediyesi, 5072
sayılı 'Dernek ve
vakıfların kamu
Kurum ve Kuruluşları
lle llişXilerine'dair
kanunun çıkmasın-
dan sonra yasal
olarak kendisinin

işletmesi gereken
Çekirge'deki sanat
evini Karagöz
Müzesi'ne
dönüştürüyor.
Belediyelerin sahip
oldukları binalarda
hiçbir kurum ve sivi!
toplum kuruIuşuna
yer vermemeleri
yönündeki yasa
sonrasında yeniden
yapılan düzenleme ile
Karagöz Müzesi'ne
dönüştürülecek
Çekirge Sanat Evi,
yasal zorunluluktan
dolayı BKSTV'ndan
yeniden Büyükşehir
Belediyesi'ne
geçerken, işletmesi
encümen kararı lle
Kültür ve Sosyat lşler
Daire Başkan!ığı'na
bırakıldı.
Başkan Şahin:
"Karao Müzesi.
Bursa ile
özdeşleşecek"
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin,
Türkiye'ye ait olan
Karagöz ve gölge
oyunlarına gereken
önem verilmemesin-
den dolayı

yunanIıların bile
sahiplendiğine dikkat
çekerek, müze ile bu
yanlışın ortadan
kalkacağını söyledi.
tsüyükşehir
Belediyesi o!arak
ulus|ararası kukla ve
Gölge Oyunları
Festivali de düzen-
lediklerini hatırlatan
Başkan Şahin,
Karagöz Müzesi'nin
kuru!masından sonra
geleneksel sanat!arın
Bursa ile daha da
bütünleşeceğini
vurguIayarak,
"uluslararası kukla
ve Gölge Oyunları
Festivali'ne gelen
onlarca ülkenin
temsilcisi, Karagöz
Müzesi'nde birçok
bildikleri yanlışın
gerçeğini öğrenmiş
olacaklar. Müze bu
tanıtımın yanı sıra
kendi insanım ızda
geleneksel sanat-
larımızın özellikle
kukla ve gölge oyun-
larını daha yakından
tanıyacak hatta
yaşayan bir işleve
sahip olmasından
dolayı merak|ıları
bunıarı yapma
imkanına da sahip
olacak. Birbiri ardına
başlattığımız kültür
ve sanat projelerimiz
!e medeniyetler
beşiği Bursa, kültür
ve sanatın da
kalbinin attığı bir kent
olacak" dedi.
Erdönmez: "Karaqöz
Müzesi'nden herkes
istifade edebi!ecek"
Bursa Kent Müzesi
Müdürü ve Bursa

kültür sanat ve
Turizm Vakfı Başkanı
Ahmet Erdönmez de,
müzenin Karagöz ve
Hacivat'ı Bursa ile
daha da bütünleştire-
ceğini ve bu
sembo!leri yaşanarak
yaşatacağını kaydetti.
Çekirge Sanat
Evi'nin Büyükşehir
Belediyesi tarafından
daha önce dış
düzeyini iş!evine
yaraşır bir biçimde
giydirme yaptığını
hatır|atan Erdönmez,
"Büyükşehir
Belediyesi,
BKSTV'nın belediye-
den ayrılmasına da
neden o|an bu yasa
sonrasında beledi
yeye ait yapılarda her
hangi bir sivil toplum
kuru!uşuna yer tah-
sisi yapamıyor.
Bundan dolayı Kültür
ve sanat kurulu
Çekirge Sanat Evi'ni
Bursa Kent Müzesi'ne
bağlı bir Karagöz Evi
Müzesi şeklinde
düzenlenmesin i

yönünde karar aldı.
Bu konu ile ilgili
olarak bilim adamları
gözetımınde gereklı
çalışmalara başlandı.
Karagöz Müzesi, hem
Karagöz ve Hacivat'ın
hem de gölge
oyunIarının
yaşatıldığı, Kent
Müzesi gibi yaşayan
bir mekan olacak"
diye konuştu.
"Karaoöz Evi.
uzmanlık müzesi
olacak"
Erdönmez,
Çekirge'deki sanat

evinin kurulduğu
günden bu yana
Karagöz'ün ve gölge
oyunlarının yaşatıl-
masına yönelik
hizmet ettiğini, bu
amacının müze
kurulduktan sonra
artarak devam ede-
ceğini be!irtti.
Müze Projesi'nin
Karagöz'ün ve
unutulm aya yüz tutan
geleneksel sanat-
larımızın yaşatı|ması
yönünde UNlMA
üyesi olsun olmasın
tüm gölge oyunu
sanatçı |arı nı kapsaya-
cağını dile getiren
Erdön mez,
"Karagöz Müzesi,
çağdaş müzeciIik
anlayışı ile herkesin
kullanımına açık bii
uzmanlık müzesi
olarak varlığını tüm
dünyaya kanıtlaya-
caktır. Bövlelikle
yabancıların kendiler-
ine mal ettikleri hem
Karagöz'ümüze, hem
de kukla ve gölge
oyunlarımıza da
sahip çıkacağız"
dedi.
Müzenin sadece
kukla ve gölge
oyunlarına yönelik
olacağını anlatan
E rdönmez,
"Karagöz ile
Hacivat'ın tarihini
anlatan, kukla ve

gö|ge oyunlarının
ma lzemelerinin
tanıtılacağı m üzede
bunların oynatılması
ve üretimleri
konusunda atölye
ça!ışmalarının
yapılacağı bir
bölümde bulunacak.
Türkiye'nin bu
konudaki ustalarının
da katılacağı eğitim-
lerinde yer alacağı
müzede bütün
sanatkarlar
oyunlarını
sergileyebilecek"
şeklinde konuştu.
Erdönmez,
Karagöz Müzesi'nin
hizmete girmesinin
ardından kent
Müzesi ve Tayyare
Kültür Merkezi'ndeki
gibi aylık programı
olacağını, bu konuda
çalışan ve merakı
olan herkesin
buradan istifade ede-
bilecegini sözlerine
ekledi.
Bu arada Büyükşehir
Belediyesi yetkilileri,
Karagöz Sanat
Evi'ndeki gösterilerin
Ramazan ayı boyun-
ca devam ettiğini ve
bur.ayı kullanan
UNlMA'ya binayı
tahliye etmesine
yönelik bir talimat
verilmediğini bildirdi.

YMimar sinan kö rüsü trafl ea
Bursa Büyükşehir
Belediyesi'n in
Yı!dırım llçesi'nde 6
mahalleyi birbirine
bağlamasının yanı
sıra Ankara Yolu'na
alternatif güzergah
oluşturacak yo!un
bağlantısını sağlaya-
cak olan Mimar sinan
Köprüsü, araç ve
yaya trafiğine hizmet
vermeye başladı.
lnşaatına mart ayında
başlanan Şevket
Yılmaz Hastanesi ile
Köy Hizmetleri
Müdürlüğü arasındaki
bölgede kalan 3'er
şerit gidiş-ge!iş
olmak üzere 85 metre
uzunluğundaki Mimar
Sinan Köprüsü, 6

ayda bitirildi.
Bursa'nın en uzun
köprüsü olma özel-
liğini taşıyan Mimar
Sinan, Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin'in
"Açılış için hizmeti
bekletemeyiz. lnşaat-
lar bittiğinde yatırım-
lar hizmete açılacak"
talimatıyla araç ve
yaya trafiğine açıldı.
yılların sıkıntısı bitti
3,5 milyon YTL'ye
mal olan, buIunduğu
mahallenin yanı sıra
Türk mimarisinin
büyük ustası Mimar
sinan'ın da adını
taşıyan köprü,
Hacivat Deresi'nin
ayırdığı Erikli,

Esenevler, Yiğitler,
Fidyekızık, Bağlaraltı
ve Ortabağlar
mahallelerini birbirine
bağlayarak, bölgede

yıllardır yaşanan
ulaşım sıkıntısını da
sona erdirdi.
Köprünün hizmete
girmesiyle kentin

doğusunda kalan
mahal!elerdeki
vatandaşların
Şevket Yılmaz
Hastanesi'ne geliş ve

ıldı
gidiş!erinde
kullandıkları kilome-
trelerce uzunluğunda-
ki mesafede
kısalmış oldu.
Mimar Sinan
Köprüsü'nün inşaatı
ile Eğitim Caddesi'nin
devamı olan Güllük
ve Ortabağlar
Projesi'nin ikinci
etabı da tamamlandı.
Proje kapsamında
Emniyet Caddesi'nin
Ortabağlar'a bağlan-
tısının sağlanması
amacıyla 300 metrelik
yeni yolda açıldı.
Köprünün resmi
açılışının 6 Ekim
Cuma günü
yapılacağı
bildirildi.
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Kapağı açılan lahitten
sadece iskeIet çıktı.
Antakya'nın
Kuzeytepe
Beldesi'nde yaşayan
görme engelli Gazi
Uçar, yaklaşık 4 ay
önce evinin
bahçesindeki asman-
ın yerini değiştirmek
isterken yaptığı kazı
sırasında b|r lahite
rastladı. Uçar, duru-
mu hemen müze
görevliIerine bildirdi.
Uçar'ın bahçesinde
bulunan lahiti
inceleyen müze
görevlileri, devam
eden diğer kazılar
nedeniyle lahitin
çıkarılması iş|emini
erteledi.
Yaklaşık 4 ay süren
erteIemenin ardından
müze görevlileri,
1 hafta önce Gazi

e§lnden |l00 ıktı

Bahçesinden lahit
çıkarılan evin sahibi
Gazi Uçar ise, oğlu-
nun Manisa'dan
getirdiği asmayı
bahçeye daktlğini ve
daha sonra asmanın
yerini değiştirmek
isterken lahiti bul-
duğunu söyledi.
Durumu hemen yet
kililere haber verdiği-
ni ifade eden Uçar,
!ahitin içinden değerli
birşey çıkmamasına
üzüldüğünü, ancak
lahitin de değerli
olduğunu kaydetti.
Gazi Uçar'ın kızı
Nesrin Uçar da,
"Babamın gözlerini
ameliyat ettirebi!mek
için lahitin içinden
birşeyler çıkmasını
bek|iyorduk ama
kısmet deği!miş"
diye konuştu.
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Trabzon'un merkez
yalıncak Beldesi
Merkez Camii'nde,
akşam ezanının
vaktinden önce
okunması üzerine
vatandaşlar erken
iftar yaptı.
Önieki akşam
Trabzon'un Yalıncak
Beldesi Merkez
Mahallesi'nde iftar
saatini bekleyen
vatandaşlar, Merkez
camii'nden okunan
ezanla oruçlarını
açtı. Ancak aradan
biraz süre geçince
ikinci kez ezan
okunduğunu duyan
vatandaşlar. büyük
şaşkınlık yaşadı. Art
arda okunan 2 ezan-
la erken iftar yaptık-
larını anlayan vatan-
daşlar, sorunun
ezanın merkezi sis-
temle okunmasından
kaynaklandığını
belirtti. Merkez
Mahallesi Muhtarı
ömer yurduseven,
daha önce de
merkezi sistemden
kaynaklanan hata-
ların yaşandığını
kaydederek, bu tür
sorunların yaşanma-
ması için ezanın
camiden okunması
gerektiğini söy!edi.
Ezanın yaklaşık 5
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dakika erken
okunduğunu ve bu
neden!e oruçlarını
erken açtıklarını
be!irten vatandaşlar,
ramazan ayından
sonra bir gün kaZa
orucu tutarak bu
sorumluluktan kurtu-
lacaklarını açıkladı.
Trabzon ll Müftüsü
Ahmet Bulut ise
konuyla ilgili yaptığı
açık!amada, beldenin
Trabzon'un doğusun-
da bulunması
nedeniyle zaten iftarı
erken yaptığını ve
ezanın da iddia
edildiği gibi 5 dakika
değil iftar vaktinden
hemen önce okun-
duğunu söyledi.
Vatandaşlardan
müsterih olmalarını
isteyen Müftü
Bulut, iftar yapan-
ların oruçlarında
herhangi bir
sakatlığın meydana
gelmediğini kaydetti.
Merkezi sistemde bir
hata kaynaklanmış
olabileceğini dile
getiren Müftü
Ahmet Bulut,
gerekli talimatın
verildiğini ve bundan
sonra ezanın cami
imamı tarafından
okunacağını
ifade etti.
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Antakya'da görme engelli bir vatandaşın, bahçeslndeki asmanın yerini
değiştirmek için toprağı kazarken bulduğu bin 700 yıllık lahit,

vinç yardımıyla çıkarılarak Hatay Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.
Uçar'ın evine gelerek
kazı çalışmalarına
başladı. 6 gün süren
çalışmanın ardından
Roma dönemine ait
olduğu tespit edilen
bin 700 yıllık Iahit,
toprak altından vinç
yardımıyla çıkarıldı.
4 saat süren çalışma
sırasında jandarma
çevrede geniş güven-
lik önlemi alırken,
meraklı kalabalık da
6 tonluk lahiti
cep telefonlarının
kamerasıyla görün-
tülemeye çalıştı.
Hatay ArkeoIoji
Müzesi'nin bahçesine
yerIeştirilen lahtin
kapağı, gece geç
saatlarde basın
mensupları ve mülk
sahiplerinin gözü
önünde açıldı. Lahitin
içinde bulunan su,

müze görevIilerince
kovalarla boşaltıldı.
Çevrede toplanan
vatandaşlar lahitin
içerisinden altın
çıkması için dua
ederken, lahitten
sadece iskelet çıktı.
Hatay Arkeoloji
Müzesi Müdür Vekili
Faruk Kılınç, lahitin
mi|attan sonra 3., 4.
yüzyıl Roma döne
mine ait olduğunu
ifade ederek, "Geçen
perşembe günü
kazısına başladık.
Müzeye getirerek
basının ve mülk
sahibinin gözünün
önünde açtık.
Maalesef içinden
herhangi bir hediye
ve eşya çıkmadı. Biz
içinden birşeyler
çıkar diye umuyor-
duk" dedi.

Bursa'ldakarde lere lnlaz
Bursa'nın Keles İlçesi'ne
bağIı Yazıbaşı köyünde

ağabey ile kardeşl, dedikodu
)/aptlk|arın, ine . Jiroı1

şahıs tarafı " t. ayla
vurularak öldürü.

Edinilen bilgilere
göre, bakkaldan
evine giden 46 yaşın-
daki S.P. isimli şahıs
traktörüyle önüne
çıkan Mehmet
Arabacı ve kazım
Arabacı isimli iki
kardeşi tabancayla
vurarak öldürdü.
lddlaya göre, çiftçilik-
le uğraşan S.P. bir
süre önce köylüsü
Mehmet Arabacı ve

kazım Arabacı
hakkında dedikodu
yaptı. Bu dediko-
dunun ardından
Arabacı kardeşler,
"Bizim ailemiz
hakkında neden laf
çıkardın, seni vura-
cağız" demeye
başladılar. Tehdit
edildiğini iddia eden
S.P. ise abi kardeş ile
karşılaşınca, belin-
den çıkardığı tabanca

ile bu şahısları
vurarak öldürdü.
Jandarma tarafından
Menteşe köyünde
yakalanan S.P., iki
kardeşin önüne
çıkarak kendisine
saldırdığını öne
sürdü.
Sorg u lamasın ın
ardından nöbetçi

mahkemeye çıkarılan
zanlı tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
Kardeşlerin cenazesi
ise otopsi yapılmak
üzere Bursa Ad|i Tıp
Kurumu Morgu'na
ka|dırıldı. Cumhuriyet
Savcısı'lığı olayla
ilgili soruşturma
başlattı.
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içermemesi tavsiye
edildi. "Hükümet yet
kiliIeriyle askeri per-
sonel ve güvenlik per-
soneline ayrıcalık
olmadan yargı önünde
herkese eşit muamele
yapılması" istenen
raporda. Türk Ceza
Kanunu'nda "keyfi
yorumlamaya uygun
olduğu" savunulan
216, 277 , 28B, 301 , 305
ve 318. maddelerin
değiştirilmesi çağrısın-
da bulunuldu.
Raporda, terör örgütü
pkk sert bir dille
kınanırken, Başbakan
Recep Tayyip
Erdoğan'ın geçen yıl
yaptığı "cesaret]endi ri-
ci" açıklamanın ardın-
dan, "Türk hükümetinin
kürt sorununa
demokratik çözüm ara-

artını reddettl ABD slvll katllamı

Amerikan askerleri,
lrak'ın Bakuba
kentinde teror zanlısı
oldugunu idclia ettigi
kişilerin evlerini.
sahur vaktinde
bombardımana tuttu.
ölenlerin terörle
baglantısı olıııadıgı
kayded ıld ı

Guvenlik Kayııakl
rı'nın verdigi bılgiye
gore, ABD orcjusuı]a
mensup askerı bırlik.
oncekı gece satrur
vaktinde başkcnt
Bagdat'ın 180 kilo-
metre kuzey-
dogusundaki Bakuba
kentinde katlianı
gerçekleştirdi. Teror
zanlısı diye sivıl yer-
]eşim nıerkezlerini
bombalayan askerı
guçlerin. ikisi hamile
olmak üzere 4'ü
kadın ve 1 çocuk
olmak uzere toplam

tııa 0
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genel kuru!u,
Hollandalı Hristiyan
Demokrat üye
Camiel Eurlings
tarafından kaIeme alı-
nan Türkiye raporunu
oylayarak kabul etti.
Genel rapor oylamasın-
da 429 lehte ve
71 aleyhte oy kullanıIdı,
125 parlamenter
çekimser kaldı.
Bağlayıcı özelliği
olmayan tavsiye
niteliğindeki raporda,
Türkiye'ye AB üyeliği
yolunda yapılan
reformların hızIandırıl-
ması çağrısında
bu!unuldu.
Raporda, özeIlikle ifade
özgürlüğü, dini hakIar
ve azınlık hakları, siviI-
asker i!işkileri, kadın
hakları, sendikalar,
kültürel haklar ve
yargının bağımsızlığı
alanlarında reformları n
ve uygulamanın hız-
landırı!ması istendi.
Hükümetin 9. reform
paketi hazırlamasının
memnuniyetle karşı-
landığı ifade edilen
raporda, yeni terörle
mücadele yasasının
,temel hak ve özgür|ük-
leri kısıtlayıcı unsurlar

ması" çağrısına yer
verildi.Van Cumhu-
riyet Savcısı Ferhat
Sarıkaya'nın görevden
alınmasının "derin
endişe kaynağı"
olduğu belirtilen
raporda, "Şemdinli
olaylarından sonraki
gelişmelerin, Türk
toplumunda ordunun
rolünün yeniden can-
landığını değil. devam
ettigini gösterdiği"
ileri sürüldü.
Yüzde 10 olan seçim
barajının indiri]mesi
istenen raporda, bu
sayede "Kürt partileri
de dahil olmak uzere
TBMM'de daha geniş
temsi] sağlanacagı"
görüşü savunuldu.
AB yolunda yapılan
reformları yansıtacak
yeni bir anayasaya

ihtiyaç oIabileceği
kaydedilen raporda,
Danıştaya yapılan
saldırı da şiddetle
kınandı.
Raporun "İnsan Hakları
ve Azın|ıkların
Korunması" başlığı
altında, AP'nin son
raporundan bu yana
dini özgürlükler
bağlamında ilerleme
sağ|anmamış olmasın-
dan "esef duyulduğu"
belirtiIirken, Türkiye'ye.
dini azınlıkların ruh-
banlarını eğitmede ve
mülk edinmede
karşı|aştıkları soru nları
ortadan kaldırması
çagrısı yapıldı
Raporda, Aleviligin
tanınması, cemev-
lerinin de dini merke-
zler olarak tescil
edilmesi. dini egitimin
gonullulük esasına
gore duzenlenmesi
gıbi taleplere de
yer verildi.
"Güneydoğu" başlığı
altında terör örgütü
pkk'nın saldırılarını
yogunlaştırmasının şid-
detle kınandığı rapor-
da. terörle mücade-
lesınde Türkiye ile
dayanışma içinde olun-
duğuna vurgu yapıldı.

8 kişiyi katlettigi
ifade edildi. saldırıda
ölen 4 kadından
ikisini hamile olduğu
ve dogumlarına kısa
bir süre kaldığı da
bildirildi. Aynı
saldırıda yaralanan
3 kişinin ıse
Amerikan askerle
rıııce gotıirülduğü
ogrenıldi. lsminin
açıklanrrıasın iste-
meyen gorgu tanık-
ları. Amerıkan asker-
lerının tanklarla
evlere girdiğini ve
silahlarla taramaya
başladıg.ını ifade etti.
"Bu nlu lslam dinine.
insanlıga saygı,
barış. Bu mu insan-
lık" diyen bir gorgtı
tanıgı, ailelerin yok
oldugunu ifade
ederek lrak'ı bu
duruına duşurenlere
tepk i c-;osterd ı
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Türkiye'de bu yılın
ikinci çeyreginde
(Nisan-Mayıs-
Haziran), birönceki
yılın aynı dönemine
kıyasla imalat
sanayiinde. üretimde
çalışanların sayısın-
da yüzde 1,1,
ça!ışılan saatte
yüzde 1,3 azalnıı
kayded il,ı;
Türkiye
KurufflUIlUiı
294 aşyerindeı,
lenen bilgilere oııyalı
hesaplanan. "|malat
Sanayi Üreti.mde
Çalışanlar, Uretimde
Çalışılan Saat ve
kısmi verimlilik
Endeksi 2006 yılı
ıklnci dönem"
sonuçları açık]andı.
Buna göre, söz
konusu dönemde
üretimde çatışan kişi
başına verimlilik
yüzde 10,6, çalışılan
saat başına verimlilik
de yüzde 10,9 arttı.

§\ş

Bu y,,
dönemde, geçen yıIın
aynı dönemine gore
devIet sektöründe
üretimde çalışanların
sayısında yüzde 4,4
azalma, kısmi ver-
iınlilikte yüzde 15,7,
saat başına kısmi
verimIilikte de yuzde
15 artış göruldu.
Aynı dönemde, oze!
sektörde ise üre-
timde çalışanların
sayısı yüzde 0,7
aza!ırken, üretimde

çalışan kişi başına
kısmi verimliIik
yüzde 9,9 arttı. Ozel
sektörde üretimde
çaIışılan saat başına
kısmi verimlilik de
yuzde 10.4 arttı.
Devlet sektöründe
imalat sanayiinde,
bu yılın ikinci
çeyreğınde, üretimde
çalışan sayısında
en fazla azalma
yuzde 30,B ile
tekstil urünleri
imalatında gorüldu

Aynı dönemde
çalışan sayısının en
tazla arttığı sektör
yüzde 18 ile metalik
olmayan diğer mine
ral madenler imalatı
oldu.özel sektörde
ise çalışan sayısında
en fazla azaIış yüzde
11,5 lle giyim eşyası
imalatınd. 9örüldÜ.
Ozel sc Ce
çalışan sayısında,
en fazla artış yüzde
16,1 ile kok kömürü,
rafine edilmiş petroI
ürünleri imalatında
kayded ildi.
Verimlilik açısından
bakıldığında ise özel
sektörde kişi başına
kısmi verimlilik artışı
en fazla yüzde
243,3 ile büro,
muhasebe bilgi işlem
makinaları imalatın-
da, en fazla gerileme
ise yüzd e 17,8 ile
radyo, tv haberleşme
cihazları imalatında
oldu.

Kamu Emekçileri
sendikaları
Konfederasyonu
(KESK) Genel
Başkanı İsmaiI Hakkı
Tombul, 2007 bütçesi
TBMM'de
görüşülürken.
hizmet üretiminden
gelen güçlerini kulla-
narak, iş bırakacak-
larını biIdirdi.
Tombul, Konfe-
derasyon
Genel Merkezinde
yaptığı basın
toplantısında,
toplu görüşme
anlayışıyla kamu
emekçiIerinin hak
kazanamayacağının
artık anlaşıldığını
sovIedi,
kamu Görevlileri
sendikaları kanunu
ve toplu görüşme
anlayışının iflas ettiği-
ni di|e getiren Tombul,
"Bu nedenle kamu
emekçileri bu dar
gelen elbiseyi
üzerinden atmak için
süratle adım atacaktır.
Zaman kaybına artık
tahammül
kalmamıştır" dedi.
GeIecek yıl için
öngörülen ücret
artışlarını açıklayan
Adalet Bakanı ve
Hükümet sözcüsü
Cemil Çiçek'in

Sıyfa 9

kamuoyuna aktardığı
rakamların "gerçekleri
ifade etmediğini"
savunan Tombul,
halen 665 YTL olan
en düşük devlet
memuru maaşının
1 Ocak 2007'de 703,
1 Temmuz 2007'den
itibaren 727 YTL
olacağını ifade etti.
lsmaiI Hakkı Tombul,
top lu görüşme
sürecinin bitmiş
gibi gözüktüğünü,
ancak mücadele
sürecinin devam
ettiğini ifade etti.
Tombu!, diğer
konfederasyonlara da
kamu hizmeti ve
kamu emekçisinin
gücünü göstermek
için bu eyleme katıl-
maları yönünde
çağrıda bulundu.
Seçime kadar
değil, memurlar
geçinecek seviyeye
gelinceye kadar
hükümetle, bugünkü
ekonomi politikalarını
uyguIayanlarla
mücadele edecekleri-
ni söyleyen
Tombul, "Zaman
yakınma zamanı
değil, mücadeleyi
yükseltme zamanıdır.
Çünkü mücadele
etmeden hiçbir hak
kazanılmıyor" dedi.

rü
f orıxı ux sıyAsı cızrre]

Hışan sayısı azaldı vqrl nilll ı

bırakacak
k arttı [E$[

[Uleınur zaınına Verecek
Memur ve memur
adaylarına yonelik
yayın yapan
"memur]ar.net"
sıtesinde duzenlenen
ankete katılanlarııı
yuzde 66.B'i, ı .-,nıur
ıı]aaşları na )/a pı lacak
zammın oylarır,ıı
etkıleyecegıııı
bildirdi.
ınternet sitesi.
Hükümet ve memur
sendikaları konfe
derasyonları arasın-
daki toplu goruşme
sureci boyunca
duzenlediği anketler-
le, üye ve ziyaretçi-
lerinin göruş ve
beklentilerini belir-
lemeye çalıştı.
"Toplu görüşmeler
sonrasında
Hükümetin vereceği
zam, seç im lerde
oyunuzu etkiler mi?"
sorusuna yanıt veren

31 bin 458 kişiden
yüzde 66.B'a (21 bin
16 kişi) "evet",
yuzde 33.2'si
(10 bin 442 kişi)
"hayır" seçenegini
işaretledi. "Memur
maaş zammı
kon u su nda
Hükümetten umutlu
musunuz?" Sorusuna
verilen yanıtlar ise
katılımcıların toplu
görüşme sürecinde
"umutsuz" olduğunu
ortaya koydu. Soruya
karşılık veren 26 bin

ore 0

234 kişiden yüzde
82.2'si (21 bin 561)
"hayır", yüzde 17.8'a
(4 ban 673 kişi) ise
"evet" yanıtını seçti.
"Toplu göruşmelerin
anlaşmazlıkla
sonuçIanmasından
sendikaları suçluyor
musu nuz?" şeklin
deki soruya ise
3 bin 335 kişiden
yanıt geldi. Bu kişi
lerden yüzde 53.5'a
(1784 kişi), bu sonuç-
tan görüşmelere
devam eden

sendikaları
sorum!u tuttu.
"Sizce toplu
görüşmelerden bir
sonuç elde edile-
memesinin nedeni
nedir?" sorusuna
verilen yanıtIar,
memurlara grev
hakkı sağlanması
yönündeki talebin de
göstergesi oldu.
15 bin 608 kişinin
yanıt verdiği bu
bölümde görüşme-
lerden sonuç elde
ed i!em emes in i

katılımcıların
yüzde 43.4'ü (6 bin
797 kişi) sendikaIarın
grev hakkı olmaması-
na, yüzde 29.1 (4 bin
562 kişi) sendi
ka!arın ortak hareket
etmemesine, yüzde
27,5'i (4 bin 305) de
Hükümetin olumsuz
tavrına bağladı.
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Nufüs cüzdanım eşlmin evl taşıması
sonucu eşyalarımla birlikte

kaybolmuştur. Hükümsüzdü r.

Yusuf AYAR

Cu mh u riyet M ah al lesi' nde
sahibinden satılık
Lüks Tripleks Villa
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TURAN TRAFİK
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Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka,
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Sjgo rta işlernleri yapılır.
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Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

ı



28 Eylül 2006 Perşembe ü,İ

f oıııııı<ı»ıııoıııır !

Sayfa 10

0ru u

Ondokuzmayıs
Üniversitesi (OMÜ)
Tıp Fakültesi lç
Hastalıkları ve
Nefroloji Uzmanı
Prof. Dr. Tekin
Akpolat, oruç tutan
hipertansiyon hasta-
!arının tedavilerine
dikkat etmemeleri
durumunda önemli
sorun!ar!a karşılaşa-
bilecekleri uyarısında
bulundu.
Akpolat, tüm dünya-
da ve Türkiye'de yük-
sek tansiyonun diğer
adıyla hipertansi
yonun önemli ve
sık görülen sağlık
sorunu olduğunu
söyledi.
Türk Hipertansiyon
ve Böbrek
Hastalıkları Derneği
tarafından 2004 yılın
da yapılan bir araştır-
mada Türkiye'de
hipertansiyon
hastalığının görülme
sıklığının yüzde
31.8 olarak sap-
tandığını be!irten
Akpolat, Karadeniz
Bölgesi'nde ise bu
oranın yüzde 33
ile Türkiye ortala-
masının üzerinde
olduğunu kaydetti.
Hipertansiyonun
tedavi edilebilir bir
hastalık olduğuna
dikkat çeken Akpolat,
"Hipertansiyonu olan
hastalarda tedaviye
uyumsuz|uk önemli
bir sorundur" dedi.

ert

Ramazan ayının
başlaması nedeniyle
oruç tutan hipertan-
siyon hastalarına
öneri!erde bulunan
Akpolat, bu hasta-
ların oruç tutmaya
başlamadan önce
mutlaka doktor!arına
,başvurmaları gerek-
tiğini söyledi.
Doktoru tarafından
oruç tutmalarına lzin
verilen hipertansiyon
hastalarının iftarda
aşırı yemek yeme
meye dikkat
etmelerinin şart
olduğunu kaydeden
Akpolat, Ramazan
ayının ilk günlerinde
yüksek tansiyona
bağ!ı sağlık sorun-
larının arttığına
dikkat çekti.
Hipertansiyon hasta-
larının i!aç!arını
aksatmadan ku!lan-
maları gerektiğini
vurgulayan Akpolat,
"Ramazan ayında

0n

arı

oruç tutan hipertan-
siyon hastaları
tedavi!erine dikkat
etmezlerse önemli
sorunlarla karşılaşa-
bilirler. İlaçlarıh iftar-
da mı, sahurda mı
alınması gerektiği
mutlaka doktora
sorulmalıdır. Eğer
oruç tutmak
hipertansiyon has-
tasını yoruyorsa bu
durum da mutlaka
doktorla paylaşıl-
malıdır" dedi.
Hipertansiyon hasta-
larının her zaman
olduğu gibi ramazan
ayında da tuzdan
uzak durmaları
gerektiğini vurgu-
layan Akpolat, iftar-
dan sonra egzersiz
yapmaya özen gös-
terilmesini, ayrıca
rarnazan ayında ver-
ilen kiloların daha
sonradan a!ınma-
masına dikkat
edilmesini istedi.

Ramazan ayında
bııyük önem verilen
iftar sofralarının
börek gibi hamur
işleri, et, kızartmalar
ve baklava ile zengin
tutulduğunda vücut
sağlığı için risk o!uş-
turduğu belirtildi.
Meram Araştırma ve
Uygulama
Hastanesinde görev|i
diyetisyen Aydanur
Yalnız, ramazan ayın-
da sahur ve iftarda
genellikle düzenIi
beslen ilmediğ in i
savundu. Akşama
kadar oruç tutan
kişinin açlığı
nedeniyle iftar
sofrasına büyük
önem verdiğini ifade
eden Yalnız, "Oruçlu

kişi iftarda oturacağı
sofrada herşeyin
olmasını istiyor"
dedi. Bu yüzden iftar
sofralarının imkanlar
ö!çüsünde zengin
tutulduğunu ifade
eden Yalnız, "Zengin
sofralar genellikle
gelir durumu iyi olan
aileler tarafından
hazırlanıyor. Börek
gibi hamur işleri, et,
kızartmalar ve bakla-
va gibi ağır yiyecek-
lerin bulunduğu zen-
gin sofraları güzel
görünüyor, ancak
insan sağlığını tehdit
ediyor. Akşama
kadar dinlenen vücut
toksik maddelerden
arınıyor. Ancak iftar-
da, vücuda sağ!ık

açısından zararlı
kızartma ürünler,
sindirimi zor yagda
pişirilmiş et ve
hamur işleri giriyor.
yani atı|an zararlı
maddelerden
fazlasını iftarda
yenilen ağır yemek-
|erle birlikte tekrar
boş mideye gön-
deriyoruz"dedi.
Yalnız, bu gıdaların
yağ olarak depolan-
ması nedeniyle ilerde
damar sert|iği, koles-
terol ve yüksek tan-
siyon gibi hastalık-
lara yol açabileceğini
belirterek, zengin
iftar sofralarından
olabildiğince uzak
durulması gerektiğini
bild irdi.
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kaleminden 7 YAş

a

ı
Iı

i

a

z',|İı
1

\

1

(
}
ç

,
iü

L,.ı,
4
1

\
1
tl
1

,

ır
İ
a

ıı

t
,ı
,ıt

t
1

,

ı

4.

l
,

ı
tt

\ı
J

f

l
,
ı
i

ı

ıl
.ı.,
Iı
t

a

1
a

t ı

l

i.,

ii,,
ı
l

J
I
{
?ı
I

tI
.L

.rt

,
İ
,ı.

iİ
r
l
i

;
I
1,
ı.l

Zen ln lftar sofra§ı sa lı aıı/rarı

hastaları na u

Y

rteza

ı

ı

'ü

,_&"

ffi,q,

İ

ıB
a_ ,

ü-e.,*.:

-,ffi

(ığrrö]ı ııE]ığsğ
Mantarları ince ince doğrayın. Soğanları kıyın.
Margarin ile kuvvetli ateşte önce mantarları, ardın-
da da soğan|arı kısa süre kavurun. Et suyu ile
mantıyı ekleyip 'l5 dakika pişirin. Sirke, soya sosu,
fesleğen, ıspanak ve zar şeklinde doğranmış
domatesleri ilave edip 2 dakika daha pişirin.
Karabiber ve kullandığınız soya sosu miktarına
göre eğer gerekiyorsa biraz tuz ilave edip servis
yapın.

PeYnİrlİ Kabak Sarma Büyük bir tencerede bo! tuzlu su kaynatın. Kabaktarı cips
bıçağı i|e uzunlamasına dilimleyin. 1 dakika tuzlu kaynar
suda haşlayın. Delikli kepçe ile ile alıp soğuk suya tutun.
Unu margarinle kavurun. Sütü ılıtıp yavaş yavaş ekleyin,
muhallebi kıvamına gelince ateşten alın. Beyazpeynir,
maydanoz ve yumurta ile karıştırın. Kabak dilimlerinin
üzerine bu karışımı sürün. rulo yapıp küçük bir fırın kabı,
na dik vaziyette yan yana dizin. Üzerine dereotu ve ren-
delenmiş kaşar serpip 200 derecede 10 dakika fırınlayın.

YAPıLışı
Tozşekeri, portakal suyu ve su ile birlikte kaynatın. Greyfurtları elma
gibi soyup zarlarını ayırarak dilirrl.,ıin. Kaynamakta olan şerbete atın
ve ateşten a!ın. Bu arada yumurta|arın sarılarını beyazlarından ayırın.
Yumurta beyazını bir tutam tuz ile kar haline gelene kadar çırpın. Lor
peynirini, yumurta sansı, pudra şeker, vanilya ve portakal kabuğu ren-
desi ile karıştırın. Sufle kaplarını margarinle yağlayın. Yumurta karını
peynirli karışıma katın, çırpmadan karıştırın. 200 derece ısıltılmış fırın-
da 20 dakika pişirin. Fırından çıkan sufleleri henüz sıcakken şerbet
içindeki greyfurt dilimleri ile birlikte servis yapın.

Greyfurtlu Tatlı Peynir Suflesi

Mantılı Mantar Corbası
Malzemeler (2 kişilik)
1 çay bardağı tozşeker
1 çay bardağı portaka! suyu
1 çay bardağı su 3 adet greyfurt
1 çorba kaşığı margarin
40 gr lor peyniri
2 yumurta
1 tutam tuz
5 çorba kaşığı pudraşekir
Vanilya
1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi
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dünyayı etkisi altına
alacak. sanofi
Pasteur Türkiye
Şubesi Medikal
Direktörü Dr. Tamer
Pehlivan, her yıl
Dünya Sağlık Orgütü
(WHO) Küresel Grip
lzleme Ağı'nın aşıya
dahil edilecek uygun
'suş'(virüs) tipini
belirlediğini hatır-
latarak şöyle dedi:
"Referans suş
geldiğinde dünya
talebine yetecek
aşının sağ|anamaya-
cağı fark ediicji.
WHO da suş'u
değiştirdi. Grip aşısı
bü hafta başında
Türkiye'ye geldi.
Türkiye'de risk
taşıyan grup
içinde 7 ile
10 milyon kişi
yer alıyor.

-i, 
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Ozel bir yağ ( usu
ile çevri!i olan
"topuk" bazen inatçı
bir ağrı i!e sizi taşı-
mak istemeyebiIir.
Karşılaşı|an bu duru-
mun "topuk dikeni"
olduğuna dikkat
çeken ve genellikle
40-60 yaş arasında
görüldüğünü
söyle yen Fi- Tedavi
ve Rehabiliı. )n
Uzmanı Dr. Vildan
Çerçi, "Topuğu
çevreleyen yağ
dokusu gelen direkt
yükün o/o 20-25'ini
aza!tabi!iyor.
Topuktaki bu yağ
dokusu, yerleşimi ve
bölmeli yapısı ile
hidrolik bir amor-
tisman görevi görür.
Ayak tabanı
kaslarının, topuk
kemiğine yapışma
yerinde meydana
getirdiği ağrı!ı
hastalık topuk dikeni-
dir" diyerek konuyla
ilgili sorularımızı
cevapladı:
1- Topuk ağrısına
neden olan topuk
dikeni hastalığı
nasıl o!uşur?
zorlanmalar sonu-
cunda, ayak tabanr
kaslaı,ının, topuk
kemiğine yapıştığı
yerde minik yırtıklar
ve zedelenmeler
oluşur. Zaman içinde
bu bölge kireçlenir ve

dikenimsi blr
görünüm alır. Ağrıya
neden olan bu diken-
imsi çıkıntı değildir,
bu sadece bir sonuç-
tur. Dokularda mey-
dana gelen zedelen-
meler, dokuların
sertleşi p kısalmaları-
na neden olurlar.
Tekrar|ıy?h zorlan-
malar nlden yırtıl-
malara, ödem ve
ağrıya neden olur.
2-Topuk dikeni olan
hastaların şikayetleri
nelerdir?
Bu hastalar özellikle
sabahları yere
bastıklarında topuk-
larında ağrı hisseder-
!er, bir süre
yürüyünce agrı azalır,
ancak uzun süre
ayakta kalınca ve çok
yürüyünce agrı tekrar
şiddetlenir. Agrı
oldukça inatçıdır ve
yıllar boyunca
'devam edebi!ir.
3-Topuk dikeni
kimlerde görülür?
Kilolu, ayak tabanın-
daki kaviste düşüklük
veya aşırı. kavislenme
olan kişilerde. uzun
süre ayakta kalmayı
ve yürümeyi gerek-
tiren işlerde çalışan-
larda, zor|ayıcı sportif
aktivite yapanlarda
daha sık görülür.
4-Tedavisi nasıl
yapılmaktadır?
Tedavide değişik

yöntemler var.
Tedaviye dirençli bir
hastalıktır.
-Öncelik!e hastaya

ayak kavisini
destekleyen uygun
tabanlık veriyoruz.
Topuk bölgesine
verilen ortası delik
yumuşak yastıklar-
dan daha etkili.
-Kortizon iğnesi
oldukça sık başvuru-
lan bir yoldur. Ancak
steroidli ilaçların yan
etkileri, enjeksiyonun
ağrılı olması, teda-
vide yeter|i olmaması
nedeniy!e farklı
yöntemler de
uyguluyoruz.
- Şu anda en etkin
tedavi lazer terapi-
sidir. Lazer terapisi
hem kullanımı kolay
hem de komplikasy-
onu ve yan etkisi
olmayan bir yön-
temdir. Tedavi
etkisini kısa süre
içinde gösteriyor.
Beraberinde özel
egzersizler veriy oruz,
düzenli yapılması
oldukça önemli.
Tedavi 10-15 seans
sür,üyor. Ağrılı nokta-
lara cilt üzerinden
Jazer uyguluyoruz.
Tedavi esnasında
hasta herhangi bir
ağrı ya da acı
h issetm iyor.
-Belirli ayak ve bacak
kaslarını germe ve

güçlendirme egzersiz
leri de oldukça fayda
sağlıyor.
5- Tekrarlama
olasılığı var mıdır?
Bir kez tedavi olduk-
tan sonra, düzenli
egzersiz yapılması
uygun ayakkabı gi
yilmesi ve aşırı zorla-
maktan kaçını!ması
halinde tekrarlama
otasıtığı düşüktür.
6-LASER terapisi
nedir?
Tedavide kul-
landığımız düşük
enerjili lazer ışınları
cilt ve altındaki
dokuya penetre
olarak hücreler
tarafından alınır .

ve bnerjiye
dönüştüı.ülür.
Böylece hücrenin
iyileştirici aktivitesi
artar.
-Lazer ışığının
etkileri:
-Hücre metaboliz-
masını artırıyor.
-O bölgedeki kan
doIaşımını
iyileştiriyor.
-Kollajen ve kas
dokusunda gelişme
sağlıyor.
,Akut ve kronik ağrıyı
iyileştiriyor.
-O bölgedeki ödem
ve iltihaplanmayı
azaltıyor
-Doku tamiri ve yara
iyileşmesinin uyarıl-
masını sağ|ıyor.-

arı arttı

Biı,i Amerika'dan
diğeri Asya'dan yola
çıkan "Hiroşima" ve
"Wisconsin" adlı lki
grip virüsü bu yıl
dünyayı etkisi
altına alacak.
Her yıl yenilenmesi
gereken grip
aşısının bu yıl
piyasaya sunulması
tam bir ay gecikti.
Tüm dünyada
Ağustos ayının
sonunda piyasaya
sunulan grip aşısı
bu yıl ancak eylül
ayınıh sonunda
piyasaya verile
blldlği için sonba-
harda grip vakaların-
da artış oldu. Biri
Amerika'dan diğeri
Asya'dan yola çıkan
"Hiroşima!'ve
"Wisconsin" adlı iki
grip virüsü bu yıl
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAiRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ltfaiye
polis İmdat

Jandarma İmdat
Jandarma K.
polis karakoIu
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Milıa Eğt. Md.

Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayol!arı
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ıvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
Gümrük Md.
Teke! Md.
Ver. Dalresi 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
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı |212| 516 12 12
Ya|ova (226) 811 13 23
lDO lmam Aslan
Dintenme Tes. 513 23 94

VAPUR -,FERıBoT
KAYMAKAMLİK |226| E14 10 20

(2?6| 363 43 19

|262| 655 60.31

Ya!ova
Topçu|ar
Eskih isarKaymakamlık.

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.
,Emniyet 

Müd.

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

oToBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00

(18 Hat )
ULAşlM

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

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

TUP DAGıTlcıLAR!

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

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

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

BELED YE
Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 46 21-122
Su İştet. 513 45 21 - 115

İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşt, Md. 513 45 21 -111

Su Anza Yalniz 185

TAKsıLER

513 18 21

513 24 67

5,t3 32 40

513 23 24

514 35 50

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

AKCAN PETROL
yenı-ivunTLAR
PETRoL
T[.|NCAY oTo GAz

513 10 79
513 30 33

513 14 25
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28 tylül 2006 Perşembe

özrEM ECI,^NESİ

İstiklal Cad. No : 91/B

Tel :5120223-GEMl,İr

cEtuX,iİi iLı( cırıüLuK oAzETEsı
GEıllUı(

- 

cüNı-üx slvesl GAZETE I

YEREL SÜREL| YAYİN
YlL : 34 SAY! : 2558

FlyATl : 0.25 yTL. (KDV Dahil)
sahibi : kadri cüuen

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

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

yönetim ve Basım ye ri : rönrez oFsET
Matbaacl ık-Yayıncı lı k-Reklam cılık Tesisi
İstiklat Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram Günleri vePazaı günleri yayınlanmaz)
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aO o ooU o Gemlik - Orhangdzi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel : 513 50 84 GEML|K
www. aykentilkog retim. k l 2.tr

Deneyimli l<adromuz ve
çağdaş eğitim anlayışıyla

sizlere en yakın özel okuluz

OhELAyKENT ıIKOGRETıM oKulu
"İvi bir gelecek Rçkent ile boşlcır"

Ozel ent llköğretim Okulu ve Anasınıfı 2006-2007 dönem| arı basladı

vETiqTipniĞi Yenlliklgro açlktlr, §ürgç odakİıdlı paylaşmcdlr, Her zaman ve her konu daözYeriile çahşlı vefakaİd[ dostlarlırl asla unutmağ
l'.']:]:"":] SÜı€klİ eğiti; ilkesi ile h'ar6!eİ eder, Karar|ı ye tutarhdıı kcndi karar|annı veıir _ve uygular, Özgiiveni tamdıı.
ugltEİiglLEt(; Har yerde ve he] ortamda kendini ispatlaı Engel tanlmaz, "BAşARAcAĞlia" dcr ve başanr...

006_2007 eĞirirvı ve öĞnerir,ıyıı-ı ücRerı-enlııılz
sINıFLAR rlyer
ANA sıNıFı 3.300 YTL
1.sıNıF 4.000 YTL
2.s
3.s
4.s
5.s
6.s
7.s
8.s

ıNıF
ıNlF
ıNlF
lNlF
ıNlF
ıNıF
ıNıF

4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL
4.750 YTL

Not : Ücretlerimlze Eğitimğretim,
vemek. servis ve KDV dahildir

ia
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GEMLıK,ıN iı_x GÜNLÜK GAZETESı

TARAFSıZ sİyesl GAZETE
i nfo@g e m I i k ko rt ezgazetes i . co m 25 Ykr

GEMLiK
ıı
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Körfez OF$ET'te
BıR GUNDE

DAVETıYEN|Z HAzlR
Ym;i*;**rf$i[ h*rn ilfilf,

513 96 83
lstiklal Caddesi Bora Sokak Akbank A.rahğı

Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEML1K

ıı

, hüFıl İtniitgii
3

I aıeı :

Marmarabirlik 20O6-2007 zeytini avans fiyatlarını 200 daneli zeytin lçln 2.25 YTL olarak açıkIadı.
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fı [Jık ının akıhetlne u radı
_Marmarabirlik'in
2006-2007 sezonunda
ortaklarından alacağı
zeytin için avans
fiyatl a,ı nı açıklaması
üretici ,,,e 72 Nolu
Marmarabirlik Zeytin
Tarım Satış Kooperatifi
yetkililerini memnun
etmedi. K.ooperatif
Başkanı lbrahim
Aksoy, "Piyasası
olmayan bir zeytin
için fiyat belirlenmesi
mantıksız, tartışmaya
açık, kimse bu şekilde
Birliğe zeytin vermez"
şeklinde konuştu.

Haberi sayfa 3'de

ı

ı$i Güne Bakış
kadri cüı_en
kadri_g uler@hotmail.com

Eski Ramazaııiar (4)

Ramazan Bayramı i-ıı,ıc€si l ayram hazırlıkları
görülmeye degerdi.

Evde bir telaş bir telaş ki sormayın.
Bayramların vazgeçilmezi olan baklava için

hazırlıklar başlardı. Unlar a]ınır, yağlar hazırlanır,
çevizler dövülürdü..

Bayramdan aylar önce sini|er kalaylatılır, birkaç
gün ön :e ise evdeki kadınlar sabah erken
şaatlerde kalkıp baklava hamurunu hazırlar ve
oklavaIar yumak yumak hamurun üzerinde gidip
gelerek yufkalar sinilere üst üste diziIir. Dev. 5'de 29 EYLUL 2006 cıtıltA lıısır 05,25 ÖĞu l3,0l iriıoİ 16,19 Aı§Aril 19,00 YAT§ı 20,18

cooĞı^LG,Az oöxüştiıu
-PRoJE ItoMBI
-I{oı,ox rnsisAT
-pETEır çeşirıeni
-MERI(Ez| sisrnıq
-ı(AT rı.lıoninnni
-pLAsTix nonu rnsisnrr
-sIr-IIlı rnsisnr
-nRnRiıın nöxüşiiıu

"(Geınlik Sürücü fi(ırrlsıı ]ı(ııruluşucl.ır"

Ibrahim L]slu
Tel ı (o.r2c) sıı ıt 2ı Fax : 5ı3 ı,ı 7ı

Orhangaıi Cad. No : 48/C
Marmarabirlik Depoları Karşısı GEMLIK

illA§TAş RAPYAT9RLERİ

YETKİLl BAYİSİ

ı
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Gürhan çETİNKAYA
Mutluluk yolu...

Mutluluğa giden yol çakıl taşlarıyla dolu..
Ulaşmak için önce "iyi insan" olmak ve

"inanmak" gerekiyor.
Philip.E. Humbert ad!ı bir psikiyatri pro-

fesörü, "lnsanlara mutlu yaşamın anahtarını
10 kuralda toplayacak olsam, hangi deyişleri
seçerdim" diye düşünmüş ve kapsamlı bir
çalışma yapmış.

En iyi 10 " felsefeyi" belirlemiş.

Kendini tanı. (Sokrat)
Kendi içinde yolculuk yap. Günlük tut.

Kalbin, gönlün, vicdanın ne diyor? Neyi öne
çıkartıyor? Dünyaya bilinçli bakmanın yolu
başta bu iç yolculuktan geçiyor.

Olduğun gibi görün ya da göründüğün
gibi ol. (Mevlina)

Dürüst ol, adil ol, hakça düşün. |çinden
gelen sesin öne çıkardığı değerleri koru.
Hayatta bir şeyleri korumak için ayakta
kalmazsan her şey seni düşürür.

En yukarda aşk var. (Aziz Paul)
Sesi müziğe dönüştüren aşktır. Aşk

olmazsa, sevgi ilişkileri yoksa, ihtimam
eksikse hayatın kuru bir daldan farkı kalmaz

Dünyayı haya! gücü döndürür. (Albert
Einstein)

Yaptığımız her şey hayal kurarak başlar.
Hayat-herkes içi n -h aya ! leri gerçe kleştirmek
ve yapabileceğinin en iy.isi, ol'abileceğinin en
güzeli peşinde gitmektir. Bobby Kennedy'nin
sözü gibi: Diğerleri dünyaya bakıyor ve
"Neden" diye soruyor. Ben bambaşka bir
dünya düşünüyor ve "Neden olmasın" diye
soruyorum.

Fazla güzellik göz çıkarmaz. (Mae West)
Güzel hayat doya doya yaşanır. Mutluluk

paylaşılır, hayatı sevme hissi coşkuyla
beraber gelir. Ruhun müziğinde "Haydi
bastır, göster kenöini" temposu vardır. Ama
kibir asla değil ..

Fırsatlar yakalandıkça çoğalır. (Sun Tzu)
Başarı cesaret ister, başlangıçtaki cesaret

sonradan inanca dönüşür. lnanç insanlığa
daha iyi hizmet arzusuna dönüştüğünde fır-
satlar yelpazesi yukarı bir seviyede tekrar
açılır.

Ya yap ya yapma. Denemek yok! (Yoda -
Yıldız Savaşları)

Hayat seri hareket, karar ve karar!ı!ık
gerektirir. Tereddütte kalanlar geride kalır.
Hayatın üstüne gitmezseniz hayat sizin
üstünüze gelir.

Mükemmellik, ekleyecek bir şey kalma
dığında değil, alınacak bir şey kalmadığında
oluşur. (Antoine de St.Exupery)

Hayatınızı basitleştirin. Basite indirge,
indirge, bir kere daha indirge... O zaman ne
kalıyor, ona bak. lstekler listenizi kısa tutun.
Kısa tutun ki fokus edebilesiniz. Güneş ışığı-
na büyüteç tutmak gibi, odak!amazsanız
hayatı yakamazsınız.

Kabiliyet yoksa sanatçı olmaz, ama
çalışılmadıkça kabiliyet hiç bir işe yaramaz.
(Emile Zola|

Ancak akıllı, bilinçli ve odağı şaşmayan
çabalar sonrası olası potansiyelin yapabile-
cekleri gerçekleşir. E!ması yontmadıkça eIin-
izde sadece bir taş parçası vardır.

Hiyatı yaşamanın iki yolu var. Biri hiçbir
şey mucize değilmiş gibi yaşamak... ıı

Diğeri her şey mucizeymiş gibi yaşamak.
(A!bert Einstein)

Yetinmeyi bilmek gerek.

o
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Seyfettiı şEKERSÖz
Sunğipek
Yerleşkesine
giden yol ağır
tonajlı eraçların
garajı oldu.
sabah saatlerinde
oku!larına gitmek
için yola çıkan
öğrenciler, yol
boyu na dizilerek
park eden
TlR'ların yanından
tehlikeye a!dır-
madan geçmek
du ru mu nda
kalıyorlar.
yeterli kontrolun
yapılamadığı yol
üzerinde fabrikalar-
dan yükledikleri
malları yurdun
çeşitli bölge!erine
taşıyan TlR'lar
gidecekleri saati
burada bekleyerek
geçiriyorlar.
Universite yolunun
adeta garaj durumu-
na getirilmesine en
büyük tepkiyi ise
sabah saatlerinde
okullarına giden
öğrenciler
gösteriyor. Bir
zamanIar karsak
Deresi kenarına
park eden ağır
tonajlı araçlar
yapılan denetim!er

unlverslte araolu oldu

Sayfa ?
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sonucu engellen-
mişti. llçenin bir
çok sokağını park
olarak kullanan ve
tır park!arını ücretli
olduğu için tercih
etmeyen sürücülerin

tercih etmedikleri
ileri süru|üyor.
Sungipek içinde
yeni yap|lan binada
eğitime başlayan
öğrenciler ağır
tonajlı araçların

arasından geçerek
okula gıderken
yola dizilen
araçlardan rahatsız
olduk larını dile
getiriyorlar.

Ver l Dal resl ta ını r0ı
§eyfettin ŞEKERŞ_QZ

Verem Savaş Dispan
seri yanında Vergi
Dairesine ait eski bi
nanın yerine yapılan
modern Vergi Dairesi
Pazartesi günü
hizmete girecek.
Geçtiğimiz yıl Ekim
ayında yıkımına baş
lanılan bina Borusan
Lojistik firması tara
fından çe|ik konsirik-
siyon olarak yapıldı.
550 metrekare alanın
250 metrekaresine
yapılan binanın bod
rum katında arşiv
odası diğer iki katın-
da ise idari bölümler
yer atıyor. İçindeki
tüm malzemelerin
tamamlandığın vergi
Dairesi yeni binasın
Hükümet Binasında
buIunan gerekli
maIzemeIer taşınma
ya başladı. Pazartesi
günü yeni yerinde
mükel!ef!erine
hizmet vermeve
başlöyİcak oÜn yeni
ffiı
yaklaşık 500 bin
do!ar harcama
yapıldığı öğrenildi.
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Dis Hekimi Özcan VURAL
o..l nurral 1 933@notma i l.com
www.m i l l iyeUbl o gl özcan vu ral

Mektu p...

Çok ünlü bir babanın, okulda ki oğlunun
öğretmenine yazdığı bir mektubu, okulların
açıldığı bu günler de herkesin okuması için
aktarıyorum...

Bu derslerle dolu, yazarı sebebiyle i!ginç,
derslerle dolu mektup; Günümüzde yo!unu
şaşırmış, her türlü insani ve ahlaki değerleri
bir kenara itmiş babalara belkl biraz olsun
düşündursün diye aktarıyorum..

Ayrıca mektubun. çocuklarımızı emanet
ettigimiz. onları ulkesi ve insanIık için yararlı
bireyler olarak yetiştirmelerini beklediğimiz
ögretmenlerimize bir rehber o]acağına da
inanıyorum..

Mektubu özellikle annelerin - babaIarın
dikkatle okumalarını istiyorum..

Sayın öğretmene ,

Zaman alacak biIiyorum, fakat eger
ögretebilirsen ona, kazanılan bir liranın
bulunan beş liradan daha değerli o|duğunu
ögret...

Kaybetmeyi öğrenmesini ögret ona ve
hem de kazanmaktan neşe duymayı..

Kıskançlıktan uzaklara yonelt onu.
Eger yapabilirsen, sessiz kahkahaların

gizemini öğret..
Bırak erken öğrensin zorbaların

görunuşte galip olduklarını...
Eger yapabilirsen, ona kitapların

mucizelerini öğret.. Fakat ona sessiz zaman
da tanı. Gökyüzünde ki kuşların, güneşin
altında ki arıların ve yemyeşil yamaçlarda ki
çiçeklerin ebedi gizemini düşuııebilsin..

Okulda hata yapmanın, hile yapmaktan
çok daha onurlu oldugunu ögret ona. Ona
fikirlerine inanmasını ögret.

Herkes ona yanlış olduğunu söylediğinde
hadi ... Tüm insanları dinlemesini öğret,
fakat tüm söylediklerini gerçeğin eleğinden
geçirmesini ve sadece iyi olanları almasını
söyle.

Ona kuvvetini ve beynini en yüksek fiyata
satmasını, fakat hiçbir zaman kalbi ve ruhu-
na fiyat etiketi koymamasını öğret.

Uğultulu bit insan kalabalığına kulaklarını
tıkamasını, eğer kendisinin haklı olduğuna
inanıyorsa dimdik dlkllip savaşmasını
öğret...

Bu mektup, Amerika Bı I -

Devletlerinin 1809 -186 5 yıli - .ı yaşamış
16. Başkanı Abraham Linccıııı tarafından

oğlunun öğretmenine yazılmıştır. }
Bu mektupta dünyaca ünlü bir baba ,

oğlunun öğretmeninden bazı istekler de
bulunuyor. Arzularını, gereklerini söylüyor...

Oğretmene, öğrencisini dürüst, onurlu,
ahlaklı bir insan olarak yetiştirmesinin yol-
!arı.nı gösteriyor.

lçinde yaşadığımız bu günkü dünya da
muhakkak bu şekilde düşünen babalar da
vardır ama hayatın akışı on|arı da yer-
lerinden oynatıyor, bu onur ve ahlakı eriten
ve sürükleyip götüren sutar içinde onlarda
boğulup gidiyorlar..

Ortada pis kokularla akan bir nehir,onun
kokularına alışmış, bir kütle var.

O nehrin zamanında pırıl pırıl aktığını
bilmeyen genç nesil, bu pisliklerden
şikayetçi olmadan kendini zamana ve ze
mine uydurmaya çalışıyor.

Yukarıda yazıIanlar da onun için yabancı
olduğu değerler.

Bunların bir değer olduğunun farkında
dahi değil........

r.ı
-l>ı<ı
-l

Uludağ Universitesinden aldığım
Y0310531 no|u öğrenci kimlik

kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.
OLCAY GÖKDERE

radı
Seyfettin ŞEKERSOZ

Marmar-a birlik
Gene! Merkezi
tarafından ac"
2006-20a7 zç
avans {

memr
Marmarao.
Merkezi tarı
önr. ki akşam crvıA-
lanan avans fiyatında
200 daneli zeytin için
verilen 2.?5 YTL
düşük bulundu.
72 Nolu GemIik
Zeytin Tarım Satış
Kooperatifi Yönetim
KuruIu Başkanı
İbrahim Aksoy,
yönetimle birlikte
yaptığı açıklamada,
zeytin üreticisinin
açıklanan ödeme
ve avans miktarlarına
tepkili olduğunu
söyledi.
Geçen yıl alımların
410 daneye kadar
indirildiğine dikkat
çeken Aksoy, bu
360 danede sınır-
landırılmasııı ın yanlış
olcıu U.tı ılu SaVundu.
aEYT]NCl
FİNDİKC İN lN
AKİBETİNE UGRADİ
Avans olarak verile-
cek fiyatın önceden
açık|anm?Slİl l n zarar-
Iı olduğuna deginen
Aksoy, "Müstahsil
şimdi zeytirıırıı
Marmarabirlik'e ver-
meyecek, alımların
başlamasından sonra
rekolteye göre açık-
lanmış olsaydı
üretici bu kadar zarar

görmezdi. Zeytin
üreticisi fındıkçının
akıbetine Lıgradı"
derjı
Ezmt,lik zeytini,
1ııı/isilsının da
b u l ıı ıı tı,ı.ı rlıg ı ı,ı a
dikkat çeken Aksoy.
"Piyasası olmayan
bir zeytin için fiyat
belirlennıesi
mantıksız, tartışn,
açık, kimse bu
şekilde Biriıge
zeytin vermez"
dedi.
Marmarabirlik
Genel Merkez
yöııetim in de
Bı,ırsa Bölgesi

kooperatif lerinden
üç üyen;; ı bu]un-

Ic,ıunu soyleyen

^soy. 'Ju açıklanarı
vatia,ı Rendi böl-

gelerinde nasıl
açıklayacaklar
bilmiyorum, üretıcıyı
aydınlatmada zorluk
çekecekleri kesin"
şeklinde konuştu.
GEp( :LFı\ AT
e-ivn-, \YA G9RE
EEı ıt ENEçEK
Zey|ı, ıretici!eri
"Açıklanan fiyatları
genel merkezin
çıkıp kendilerinin
açıklaması lazım.
Ama hangi yüzle

üreticinin karşısına
çıkacaklar ve
açıklama
yapacaklar." c!edi.
Kampanya döııemi
süresinde verilecek
zeytııı lıedellerının
15 günlük
periyodlar halinde
ödeneceği açık-
]anırken. gerçek
fiyatın kampanyanın
kapanmasından
sonra serbest
piyasada
oIuşacak olan
fiyatlar göz önüne
alınıp. değer-
lendirildikten sonra
belirlenecek.

ıİı

ğ
|-, b*

72 Nolu Gemlik Zeytin Tarım Safış Kooperatifi Yörıetim Kurulu Başkanı
İbratıim Aksoy, 2006-2007 urüııu zcytinleriıı alırnlarında ayarıs fiyatlarının

erken açıklandıgını söyledi. Aksoy, zeytinci fındıkçının akibetiııe ugradı" dedi

ı

-\i

200&200z ÜnÜıı ALıM KAMPANYAS|NDA UYGULANACAK DANE sAYıLARı VE AVANS BAREM riYırı.anı
S|YAH zEYTlN Klzll ZEYTıN

DANESı GEMLİK ÇEŞİDİ KAYlSl ÇEŞıDl GEML|K ÇEŞİDİ
20 2.25 YTL 1.36 YTL 1.46 YTL
21 2.00 YTL 1.20 YTL 1.30 YTL
22 1.80 YTL 1.08 YTL 1.17 YTL
23 1.75YTL 1.05 YTL 1.14 YTL
24 1.70 YTL 1.02 YTL 1.10 YTL
25 1.65 YTL 0.99 YTL 1.07 YTL
26 1.55 YTL 0.93 YTL 1.00 YTL
27 1.45 YTL 0.87 YTL 0.94 YTL
28 1.40 YTL 0.84 YTL 0.91 YTL
29 1.35 YTL 0.81 YTL 0.88 YTL
30 1.30 YTL 0.78 YTL 0.85 YTL
31 1.25 YTL 0.75 YTL 0.81 YTL
32 1.20 YTL 0.72 YTL 0.78 YTL
33 1.15 YTL 0.69 YTL 0.75 YTL
34 1.10 YTL 0.66 YTL o.71YTL
?q

36
1.05 YTL 0.63 YTL 0.68 YTL
1.00 YTL

Ezmelik/Gemlik çeşidi (37 4U
Ezmelik/Su çeşidi (37 -4U

Barem dışı yağlık zeytin fiyatının
0,25 YTL üzerinde olacaktır
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Akıt |iYardımlar erl nl bulmal ı"

Seyfettin ŞrXrnSÖZ
Türkiye OdaIar ve
Borsalar Birliği
tarafından Türki
ye'deki tüm Ticaret
odaları ve Ticaret
Borsalarına Ramazan
ayında gönderilen
para ile yapılan
gıda ve giyim
yardımları bu yılda
sahiplerini buldu.
TSO Başkanı Kemal
Akıt, yardımlar için
yaptığı açıklamada,
600 öğrençiye
15 YTL değerinde

giysi yardımı
yapıldığını 600 yardı-
ma muhtaç aileye de
yine 15 YTL'lik gıda
yardımında bulunul-
duğunu söyledi.
Akıt, gıda yardımı
yapılacak fakir ai|ele
rin mahalle muhtar-
ları tarafından
belirlendiğini,
giysi yardımı içinde
öğrencilerin MiIli
Eğitim Müdürlü
ğü'nün oluruyla okul
yönetim leri tarafından
be!irlendiğini söyledi.
Giysi yardımının

en iyi teklifi veren
Merve Çocuk
Giyim mağazası
tarafından okuI
yönetiminin nezare
tinde öğrencilere
dağıtımı yapıldı.
Ticaret Odası'nın
aldığı en iyi teklif
sonucu gıda torbaları
özhan Market
tarafından hazırlanıp
muhtarların verdikleri
mühürlü kağıtlar
karşılığında dağıtıldı.
Yardımın en iyisinin
reklam yapılmadan
dağıtılan ve kimseye

söylenmeyen yardım
olduğunun altını
çizen TSO Başkanı
Kemal Akıt, yapılan
çeşitli eleştirilere
fırsat vermemek için
açık|ama yapmak
zorunda ka|dığını
belirterek, daha önce-
ki yıllarda bu yardım-
ları oda olarak
kendilerinin yaptığını
ancak Türkiye
odalar ve Borsalar
Birliği yönetim
kurulunun aldığı
karar gereği tüm
yurtta bulunan

Ticaret odaları ve
Ticaret Borsaları
aracılıgıyla
yardımların Odalar

ve Borsalar
Birliği tarafından
yapılmakta oldugun[ı
bıldirdi.

.l.
t§
dgi

§p

yard 
ı mseven ler sevi nd l rd l

Şeyieltin ş_E_I(ERSoZ

yardımsevenIer
Derneği GemIik
Şubesi her yıl yaptığı
gıda yardımlarını
bu yılda sürdürdü.
Dernek yönetimi,
yardıma muhtaç 30
aileye ramazan ayı
nederliyle gıda
yardımında bulundu.
Dernek Başkanı
Nimet Ataoğuz,
yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte
yaptığı açık!amada,
Ramazan erzaklarının
alımında kendilerine
yardımda bulunan
GEMPORT A.Ş. ile

hayırsever
vatandaşlarımıza
teşekkür etti.
Başkan Ataoğuz,
yıllardır sürdürdük!eri

yardımlara yenilerini
katarak yardıma
muhtaç kişi ve
ailelere destek
vereceklerini söyledi.
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Daire,Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAK|P ışLERİ

AciL SATıLıK 
'ıe 

ıt|RALııtLlRııtıız l

Manastır Dilek Sitesi'nde SATILlK LUX DAIRE Denizi gören,3+1,140 m

YAPıLıR

iıı gizi ARAyıNız

n Mahallesi'nde denizi ören 3 oda 65 m' SAT|Llt( DA|REK

120 m2 3 + 1 SATILIK LUX DA|RE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satı]ık Daire

3 Ayrı Daireli lı4üstakil Ev (Bahçe lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpazan Eski sahil lılektep Sokak No:2 D:4 Sadık Fatma Apt, 3+1.110 m2 asansörlü .kombil satilık daire

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Donüm Zeytinlik

Yalova'da Terma! Barajı'nın

altında 408 m2 arsa . Çınarcık,
Yalova 448.54 m2 arsa

Termal Barajı'nda 407,77 m2 arsa
Termal Girişinde 433.02 m2

Terma] yolu Gülerce Villalarının
a]tı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır,

ŞEKER SİGORTA
Macide Özatp

Tel:513 24 74 Fax 514 10 21

İ
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GERÇEKoTo tfrsTıK
LfizoGL0tlüseyin TAŞruRAN

rıER TURLU
LAsTİK TAMİRİ ynrILIR

'-, 2. El ve Yeni Lastik Alım Satımı
!-, 2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HIZMETE AGıKTıR

0§lü: 0,§l5 730 {3 l8
Dı Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

Demirci Apt Gemlik / BURSA

ıGemllk

Körfez'

internette
ııılvlv,gemlİkkorfez

gazetesi,cO]ll

tıklayın

a
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il ıı,,t ^,aat lGürsel enıc b

başarıyla
surdı-ırtıyordtı.
Gorevinde
hızmet yılını
dold tı ra ra k
emekliye ayrılan

rı ldı
Seyfettin ŞEKERŞQ_Z

72 Nolu
Marmarabirlik
Gemlik Zeytin
Tarım Satış
Kooperatifi
Müdüru Naci
Gürsel emekliye
ayrıldı.
Naci Gursel'e
Kooperatife
verdigi
hizmetlerden
dolayı Kooperatif
Yonetiın
Kurulu Başkanı
lbrahim Aksoy
taraf ından
teşekkur plaketi
verildi.
1 991 -1 997 y ılla rı
arasında GemIik
Kooperatifinde
Muhasebecilik
yapan Naci
Gursel daha
sonra hizmetini
Genel Merkezde
surdurmuştu.
2002 yılında bu

kez Gemlik
Kooperatifine
Mudur olarak
ge|en Naci Gursel,
4 yıldan bu
yana aynı gorevi

l
l
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I

I

I

I
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I

I

l
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Naci Gürsel'e
kooperatif
yönetimi plaket
vererek hizmet-
lerinden dolayı
teşekkur ettiler.

ıGemllk 
}(örtez' internette nııill, ..ııllikkorfeıgaıete§i,com adresini tıklayın

ı
ı

Kadri GULER
kad r i_ g u ler(qı hotıııa i l. com

Eski Ramazanlar (4)

Bayram için yaklaşık dört tepsi baklava
hazırlanır.

Fırına gönderilip pişirilerek yemeğe hazır
haIe getirilirdi.

Baklavanın şerbetini bayrarn arifesinde
koyardı annem.

Yoksa bayram gelmeden baklava biterdi.
Ram azan Bayramı aılenin toplandığı

gundu.
Uzakta olanlar, çocuk çocuk baba evinde

toplanılır, annenin yaptıgı yemekler büyük
bir iştahla yenirdi.

Bayram sabahı ise büyüklerle birlikte
Bayram Namazı'na gitmek adettendi.

Namaz çıkışı, evde büyuklerin ellerini
operek bayram harçlığı topladıktan sonra
Ataturk Okulu karşısında kurulan Bayram
Yerinde bayram paralarını harcamak bir
başka güzeldi.

Zeynel Guler (amcam) ve oglu Erdem
Guler'in elle dondurulen donme dolabı
vard ı.

Bir de salıncagı.
Onun rakibı Sela.hattin Bayrak (Motorcu

Selahattin) ve ogullarınırı da salıncaktarı
va rd ı.

Çocuk çocuk bu salıncaklara binerdik.
Limonata satıcıları. şekercıler, çıkıyor

çıkıyor satıcı|arı. oyuncak satıcıları. payton
gezileri, lsa'nın bısikletı ile ttır atnıalar.
bayramların ayrtlmaz enstrumanlarıydı.
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Denlzde klrllllk kabusu bltl ofl
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mudanya'dan Gemlik ilçesine kadar tüm sahillerin

pırıI pırıl olması için başlattığı ça!ışmaların ilk etabı tamamlanarak devreye girdi.
Mudanya ve
Güzelyalı'daki tüm
evsel atıksuların ön
arıtmadan geçirilerek,
denize akıtılacağı
Yarımada
Mevkii'ndeki derin
deşarj sistemi,
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı
Hikmet Şahin
tarafından devreye
alınarak, hizmete
girdi. Başkan
Şahin, Mudanya
Belediye Başkanı
Erol Demirhisar,
Güzelyalı Belediye
Başkanı Selçuk
Mutlu, Mudanya
Kaymakamı Ali
Çınar, Büyükşehir
Belediy.esi Mudanya
Meclis Uyeleri ve
AK Parti llçe
Başkanı Kadir

kahraman'la
birlikte yarımada
Mevkii'ndeki
M u da nya-G üze Iya lı
Derin Deniz
Deşarjı'nın devreye
alınmasıyIa ilgili
düzenlediği basın
toplantısında,
"Bugünden itibaren
Mudanya ve
Güzelyalı'da çok
yakında Gemlik,
Kurşunlıı, Ktısmaz,
Küçükkumla,
Zeytinbağı ve
Kumyaka sahillerinde
kirlilik kabusu sona
erecek. Bursa'mızın
sahillerinde herkes
denize rahatlıkla
girebilecek" dedi.
Başkan Şahin:
iB uı_sa _hayJa!ça
ktıllanı"!dı. Artık
bunu Sona

erdirmeliviz"
Bursa'da 1964
organize sanayi
bölgesinin kurul-
masından dolayı
başlayan sanay-
ileşme ile beraber
yaşanan çevre
kirli!iğinin giderilme-
sine yönelik yatırım-
larını sürdürdüklerini
belirten Başkan
Şahin, "Geçen
hafta Batı ve
Doğu Atıksu
Arıtma Tesisleri
Başbakanımız Recep
Tayyip Erdoğan
tarafından açıldı.
Bunun yant sıra
organize sanayi
bölgelerinin arıtma
tesis/eri de bir bir
hizmete giriyor
Bugüne kad,ır
Bursa, hoyratça
kullaıııldı. BLıg,., "
kadar yapılan
ihmaller göz ardı
edilmeyecek :

boyuta ulaştı. ı,r
yıllardır 

^t

eksikliği çekitet*
yatırımlarımızı l
sürdürüyoruz.l
Projelerimiz
Bursa'nın dört bir
yanında devaİp 1
ediyor. Bugünde
sahilterimizde[ti
kirliliğin giderilme-
sine yönelik büyük
bir yatırımı daha
hizmete açıyoruz.
Bursa'mıza hayırlı
olsun " diye
kon uştu.
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"Sahillerde|i butıııı
evse! su_lar arıtılacak
BUSKİ Gene|
Mudıırtı İsmail
H:ıkkı Çetıııavcı da,
rJtjl lı Denız DeşaİJı
- t6,,. ,ı ttc
İÜuclaııya Ve
G ilzelyalı'daki b ııtıi ıı
evse] atıksu|arın
fiziksel olarak ön
arıtmadan
geç!rilerek, denize
bırakılacağını söyledi
Atıksuların
arıtmadan geçirildik-
ten sonra kıyıdan
500 metre
uzaklıkta. 40 metre
derinlige difıizor
vasıtasıyla deşar1
edileceg iıı i aıı lataıı
Çetinavcı. projenin
1.8 milyon
YTL'ye mal
oldugLı]lu bildirdi.
Mııdanya Beledıye

Başkanı Ercıl
Denı ıriıısar. Gtızolyalı
Beleclıye Ba5k.iııı
Sclçıık Mtıtltı vc
Mudaııya Kayıııakaırı ı

Ali Çıııar'da ılçe.ltır ıııc
yaptıgı lıızıııct-
leriııclcıı otı.ır tı

Btıyııkşeiıır Bclt:ri ıye
Bask;ıııı J-,lıkıııct
S "",ı'n 

te§ekktıı

cttıler.
Dcıııir}ıısar.. Dcrın
Deııız Dcşarlı
P r<ııtı S l 
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açısıııct;ı tarılıı tıır
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arclıııdaıı Başkaıı
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Tema a Ramazan'da §ıra Gecesl c0 ku§tı
ı

.ı

Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından
düzenlenen Temaşa-i
Ramazan etkinlik!eri,
Kestel'deki hokkabaz,
sihirbaz ve ateş
yutan adımın
şovları ile Oxfordlular

Grubu'nun sıra
gecesi konseri
izIeyenlere unutulmaz
bir gece yaşattı.
Büyükşehir
Belediyesi'nin geçen
yıI sadece Orhangazi
Parkı'nda düzenlediği

Ramazan şenlikleri,
bu yıl farklı mekanlar-
da, farklı etkinliklerle
devam ediyor.
Yıldırım'da, önceki
gün de Kestel'deki
Temaşa-i Ramazan
etkinlikleri,

BursalıIara özlenen
Ramazan nostaljisini
yaşatıyor.
Kestel Belediye
parkı'ndaki
etkinIiklerde uzun
bacak, hokkabaz.
sihirbaz ve ateş

yutan adamıı,ı şovları
izleyenlerin yu reklerı-
ni agzına getirdi.
Gecenin surprizini
ise 17 kişiden
oluşan ve tamamına
yakını akademik
egitim aldıgı için
grubun adını da
'Urfalı Oxfordlular'
koyan sıra gecesi
grubu, yurdun
çeşitli yöresine ait
seslen dird ikleri
18 parça ile
özel!ikle goçle
Kestel'e gelen
vatandaşları
m em leketlerine
götürdü.
BAŞKANDA OYNADİ
Grubun lideri
Halil Karaduman,

sıra gecelerınin
'aşıkların saza
geldigi,çırakların
dıze geldigi.
ariflerin öze
geldigi ve gonül
güzellik]erini dile
getirildigi' bir
müzik ziyafeti
oldugunu söyledi.
zaman zaman
sahneye çıkarak,
grubı,ın
türkülerine
oynayarak eşlik
eden vatandaşlara,
Keştel Belediye
Başkanı Yener
Acar ve Büyükşehir
Belediyesi
Genel sekreter
yardımcısı sabri
Yalın'da eşlik etti.
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3 bln 500
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a|acak

ı

zorunlu nedenlerle
kurumdan ayrılma ve
istifalar olabileceğini
o nedenle kadro
boşa!masıııın yıl
sonuna kadar sure-
bileceginı soyledı.
Remzi Kaya,
en fazla İngilizce,
Bilgisayar,
İIkögretim
Matenıatik.
İlkögretim
Fen Bilgisi,
Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Ogretmenligi
branşlarda ögretmen
ihtiyacı oldugunu
ifade etti.

j J§!.rl 5lvAs, GAzE!€

[l|lER
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ııY Kuze lrak'ac
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Milll Eğitim
Bakanlığı, İngilizce
ve Bilgisayar
alanlarında
3 bin 500 sözleşmeli
öğretmen atacak.
MEB Personel
GeneI Müdürü
Remzi Kaya
yaptığı açıklamada
lngilizce v ,

BiIgisay3[ .ı,
da 3 bin 500
sözleşmeli öğret.
alınacagını, bunun
için Bakanlar
kuru!u kararının
beklendiğini bildirdi.
Kaya. Bakanlar
kurulundan karar
çıkması ha]inde
başvuru ve atama
işlemlerinin il
milIi egitim müdur-
lüklerince yürütule-
cegini ifade etti.
Gelecek yıl kaç
ögretmen atanacagı-
na ilişkin soru
üzerine Kaya, bu
koııuda 2006 yılı
butçesindeki uygula-
ına tekrarlanırsa.
boşalan kadroların

yüzde 80'i kadar
atama yapılacağını,
buna ek olarak
kadro isteneceğini
söyledi.
Kaya, 2006 yılında
M EB'den boşaIan
kadro!arın yüzde
BO'inin kıılianıldığını

,VeO| ' :

|ı
,o1

€ltlı,
2007 y,, .J.g
ilgili olarak
Maliye Bakanlığı
yetk ilileriyle
görüşüldüğünü
belirten Kaya,
MEB'den emekIiler
ve ayrı!anlardan
boşaIan kadroIarın
yüzde 80'ine
değil de tamamına
atama yapmak için
öneri götürdüklerini
kaydetti.
Kaya, "Bizim
onerdiğimiz şekliyle
çıkarsa 2006'da
boşalan kadrolarımız
oranında öğretmen
alacagız. llave de
kadro isteyecegız

denTürkl e ,

165 0 rencı
ıı Y

tabii. Bize bu yıl
10 bin ilave kadro
verilmişti, geçen
seneden boşalan
kadronun yüzde
80'i de 20 bin idi.
Böylece bu yıl 30 bin
kadroyu ilk atamada
kullandık" dedi.
:,YAKı:AŞıK_l 3 l}İN
KApR9 BQŞA_L!!:'
İstege baglı
emeklillk işlemlerinin
haziran ve temmuz
aylarında yapıldıgını.
bugune kadar
yaklaşık 13 bin
kadro boşaldıgını
belirten Kaya,

]
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k karnesı erl ne klınllk

kürt kültür ve
Araştırma Vakfı,
Kuzey lrak'taki
ü n iversitelere
Türkiye'den
165 öğrencinin
kaydının
yapıldıgını
aç ık|ad ı.
Barıırma
ihtiyaçlartnın
ücretsiz olarak
karşılandığı
öğrencilere
burs da veriliyor.
kürt kültür ve
Araştırma Vakfı,
Kuzey lrak'taki
üniversitelerde
okumak için
kendilerine
bir ay öncesinden
yapIlan 165
başvurunun da
kabul edildiğini
açıkladı.
Türkiye'den giden
öğrencilerin,
1 yıl hazırlık
sınıfında

okuyacağı
ifade edi!di.
Bir yılın ardından
öğrencilerin
diploma notu
esas a|ınarak
tercih ettikleri
bölümlere
yerleştirilmelerinin
saglanacagı
kaydedildi.
Diploma notu
düşük olanların
2 yıllık, diploma
notu iyi olanların
ise 4-6 yıl!ık
bö!ümIere
gönderileceği
belirti!di.
Ögrencilere hazırlık
sınıfında Kürtçe,
İngilizce ve Arap
Alfabesi eğitimi
verileceği
kaydedilirken,
165 öğrenciye
burs imkanı ve
ücretsiz yurt
temin edileceği
dile getirildi.

Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta !şlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı,

Belirli il veya
bolgelerde muayene
ve tedavi başvu-
rusunda, sağlık
karnesi yerine
Turkiye Cumhuriyeti
kimlik Numarası
bulunan nufus
cüzdan!arın ın
ibraz edilmesi
yeterli kabul
ediIebiIecek.
Sosyal Sigortalar
Kurumu. Sosyal
Sigorta !şlemleri
Yönetme!iğinde
değişik!ik yapıldı.
Resmi Gazete'nin
dünkü sayısında
yayımlanan
değişiklige göre,
sağlık karneleri,
sigorta|ıların ibraz
edecekIeri vizite
kağıdı ve kendisi
ile eş, çocuk, ana Ve
babalarına ait
nüfus cüzdanlarına
istinaden kurumca' düzenlenerek imza
karşılığında
sigortalıya tı;s!irn
edilecek.
Sigortalının
geçindirmekle
yükümlü o|duğu

18 yaşını
doldurmuş erkek
çocuğuna verilen
sağlık karnesinin
geçerlilik süresi,
öğrenim durumu
iIe sınırlı olacak ve
öğrenim durumuna
ait belgenin
kuruma verilmemesi
halinde sağlık
yardımı yap|lmaya-
cak. kurumdan
sürekli iş göremezlik
geliri, malullük
veya yaşlılık
aylığı alanların
çocukları da aynı
düzenlemeye tabi

olacak.
Daha önceki
düzenlemede, 18
yaşını doldurmuş
erkek çocuklara
verilen sağlık
karnesine öğrenim
durumu okul
idaresince
kaydedilip tasdik-
leniyordu.
Kurum; sigortalılar,
sürekli iş göremezlik
geliri, malullük
veya yaşlılık aylığı
alanlarla, bunların
geçindirmekle
yükümlü o!dukları
eş, çocuk, ana ve

babaları ile hak
sahibi olarak gelir
veya ay!ık alan eş,
çocuk, ana Ve
baba!arın
tamamı ya da
bunların bir
kısmı için belirli il
veya bölgelerde
muayene ve tedavi
başvurusunda,
sağlık karnesi
yerine Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik
Numarası bulunan
nüfus cüzdanlarının
ibraz edilmesini
yeterli kabul
edebllecek.

ı

Siz de geleceğimıze
bugünden el koyun
Çünkü toprak yoksa
geleceğimiz yok...

EL KoY
Avea, Telsim ve Turkcell

hattınızdan 3464'e mesaİ atın.

Tffitı $
ffi.eİkoyun.com wu'w,tema,org.tr
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kentll nüfus,

kırsal nüfusu

ıİ

2008'de

Dunyada kentlerdc
yaşayan nüfus
toplamı, kırsal
alanda yaşayan
toplar]ı rıufusı-ı.
tarihtc ılk kez
2008 yılı ortasıııda
geçecek.
BM Nüfus Daircsi
Tahminler Bo!ümu
Başkanı Thomas
Buettner. bu tarihiıı
daha önce 2007
olarak tahmin
edildiğini, ancak
yeni nüfus
sayımları dikkate
a!ındıgında tarihi

e

1 yıl ileriye
aldıklarını soyledi.
BM'nirı tahnıınlcrine
gore, dunya
nufusunun
kentlerde ve
kırsal alanda
yaşayan kesiınleri.
16 Agustos
2008 tarihinde
eşit olarak
3.349.383.005'er
olacak.
İ!erleyen tarihlerde
ise kentsel nufus
öne geçerek
giderek arayı
açacak

ecek

ı

merkeze alındı

Bazı valilerin görev
yeri değiştiri!di.
Resmi Gazetenin
dünkü sayısında
yei alan atama
kararına göre,
kocaeli valisi
Erdal Ata, Denizli
Valisi Gazi Şimşek,
karabük vaIisi
Cemalettin
Sevim ve lğdır
Valisi HaliI Ulusoy
merkeze alındı.
Denizli Valiliğine
sivas valisi
Hasan Canpo!at,
Gümüşhane
Valiliğine Rize
valisi Enver
Salihoğlu, lğdır
Valiliğine

Ü sküdar
Kaymakamı Saim
Saffet Karahisar!ı,
Kocaeli Valiliğine
Yozgat Valisi
Gökhan Sözer,
Karabük Valiliğine
Merkez valisi
Can Direkçi, Rize
Valiliğine Kadıköy
Kaymakamı
Kasım Esen,
Sivas Valiliğine
Gümüşhane
Valisi Veysel
Dalmaz. Yozgat
Valiliğine eski
APK Kurulu
Başkanı, Strateji
Geliştirme Başkanı
Vekili Amir Çiçek
atandı.

n valİsİDört
ııı

ııı Ac ıı duruında 
ılOE'

yabancı bir ülkede
insanın başına gelebi
lecek hastalık ya da
kaza anında sizi bulan-
ların kime ulaşmasını
istiyorsanız, o kişinin
numarasını cep telefo-
nunuza lcE olarak
kaydetmek yeterli.
Başta İngiltere olmak
üzere pek çok ülkede
geliştirilen 'ln Case of
Emergency- lCE- Acil
Durumda' uygulaması
ile pek çok ülkede
başınıza gelecek en
kötü ihtimal anında
yakın|arınıza ulaşıl-
ması mümkün.
Ozellikle yabancı bir
ü]kede yalnız olan kişi-
lerin en korkulu rüyası
olan 'Kaza ya da
hasta]ık anında aileme
nasıl ulaşırIar?'
endişesi. artık pek
çok ülkede basit bir
uygulama ile
ortadan kaldırı!ıyor.
İngiltere'nin
öncülüğünde geliştir-
ilen uygulama. pek
çok ülkede benimsenir
ken, kaza ya da hasta
]ık anında kişinin
yakınlarına ulaşma
sıkıntısı da bir olçüde
çözülüyor. Uygulama
nın geçerliligi için
yapılacak işlem ise
çok basit. Günümüzde

herkesin bir cep te]e-
fonu olduğu varsayıla
rak, acil durumda
ulaşılması istenen
kişinin adı ve numara
sı cep telefonuna lCE
olarak kaydediliyor.
AIternatif oIarak bir
den fazla kişiyi acil
durumda ulaşılacak
kişi yapmak istiyor-
sanız bun]arı da ICE1,
lCE2, lCE3 kaydede-
biliyorsunuz. Kişinin
cep telefonuna acil
durumda aranması
için lCE olarak bir
yakının kaydedilmesi
doktor ve saglık per-
sone]inin işini de
kolaylaştırıyor.
Örneğin kaza anında
kişinin var olan hasta
lıkları hakkında,
yakınından bilgi almak
saglık personelinin
daha hızlı ve kolay
müdahale etmesıne
neden oluyor. Avrupa
ülkelerinde doktorlar
ve hastaneler tarafın-
dan da benimsenen bir
uygulama olarak
tanımlanan lCE saye
sinde, acil durum anın-
da sağlık personelinin
kişinin cep telefonun-
daki isimlerden hangi
sini araması gerektiği
kargaşasının da orta
dan kalktığı belirtiliyor.

ğJr
,,,b

ıÇ

d

v*

d
ı{i

s.'
\_* *şı§,_,'"

ı {ı

ıV
@

ffiwffiW
ulu[An DOGALGAZ ı§ı $A}{,

ıı ıı

GEMLİK ANA BAYİİ
HusEYlN ULUKAYA .OUNEYT DEIVIıRLı 0RTAKLıG|

Merkez: Kayhan Mh. 2 NoIu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0.224) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0 .224') 513 49 93

e-mall : c_demirIi@yahoo.com
www. u ! u kaya.tİca ret-İtd.com
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Gemlik'te a!t yapı....

Yurt genelinde yagan yağmurdan Gemlik
yine nasibini aldı ve sele tesIim oldu.
Türkiye'nin zayıf nokta|ardan bir tanesi alt
yapıdır.

Bu yerlerin başında da GemIik geliyor. O
kadar önemli bir yere sahip olmasın rag-
ınen. Gemllk hiç hak ettigi hiznıetı ala-
n]an,l ış.

ve h6lö da alamamaktadır. İnsanların
rızasıyla başa gelmiş kişiler nedense bizim
memleketinıizde hizmetten başka her şeyi
yapıyorlar. (Arada istisnalar var ama onlar-
da kaideyi boznıaz).

Bakın bcıı, Efes Harabelerine her
gidişimde aklınıııı almadıgı en önemli şey
alt yapılarıdır. Ey be mübarek]er o koskoca
kıinkleri nasıl da yerleştırdiniz? lzgaralar ve
küçuk kopruler

En sonunda da denize dökülen sular.
Yuzlerce yıi once bu insanlar medeniyeti
Türkiye'de yaşam ışlar, yaşatmışlar.

Anıa da}ıa sonra ne olduysa olmuş.
Bizinıkiler hiçbir şekilde bundan yararlana-
nıanıışlar. Yaşaclıkları çağa ve yere uygula-
nıamışlar. Bugtııı lznıir'de yagmt|r yagdıgın-
cta bir tek Selçıık Efes Harabeleri'nin
çevresini sel basmıyormuş.

Tı,ırkiye'de eır ufak bir yagmtır da tıile
iıayatınıız felç oluyor. Şııııclı gelelıııı
yaşadıgımız yere. Kaç taııe belecJıye i_,ı.ışh.ıııı
geldi geçti? Eskiler harıç benin,ı yetiştigiııı
dört tane başkan var. Tam tamına 25 yıl
eder. Az bir süreç degil.

Demek ki bir arpa boyu yol aIamamış
Gemlik. Hadi bir şey yapılnıamış.O zaman
geçtigimiz günlerdeki yagmur olayı anons
edildigine göre demek ki sorun yaşaya-
cagımız ortada. Neden öneın alınmaz?

O da işin cabası sanırım.
Yenı Sahil. Orhangazi ve İstikIil

Caddeleri'nın esnafı artık her yagmur
yagdıgında kara kara cluşLinüyor. Tek
çozünı; öngörü ve önlem.

Gem]ik'te Farklı Bır Ram azan
On bir ayın sultanı Ramazan yine en

güzel şek!iyle ülkemizde yaşanmaya
başladı.

Gemlik her zaman dediğimiz gibi koz-
mopolit bir yer.

Bir de çok güzel bir konuma sahip.
Ramazan ayı boyunca ilçemizde çok

gu49l etkinlikler yapıIabilir.
Orneğin, Feshane'nin ya da Bursa

Heykelde'ki etkinliklerin daha küçük kap-
samlısı burada da gerçekleştiriIebilir. Ona
göre bir yer ayarlanır.

Hokkabazlar, macun, patlamış mısır,
balon vs.. satanlar.

Bir tarafta orta oyunları, gölge oyunu
(Karagöz ile Hacivat) oynatılırken bir yan-
dan da Türk Sanat Müziği korosu fasıl
düzenleyebiIir.

Mehteran Takımı halka gösteri sunar.
Otantik kıyafetlerle de farklı bir görüntü

çizilebilir.
Hem insanlar para kazanır, hem de

Gem|ik Halkı'na yeni bir o|anak sunulur.
Artık bizler şirin ilçemizde durağan

değil, dinamik sunumlar istiyoruz.
Bu da bir görüş. Belki değerlendirilebiIir.
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Gelir ldaresi
Başkanlıgı'nın belli
bir büyüklüğe sahip
firmalar için
İstanbul'cla Buyuk
MukelIefler Vergı
Daircsı Başkanlıgı
olu ştu rması.
Anadolu'da uretip
vergisini İstanbul ve
Ankara'da ödedigi
için tepki gören
şirketleri yeniden
gundeme getirdi.
Bursa Vergi Dairesi
B aşka n lıg ı'n da n
Gelir İdaresi Başkan
Yardımcılıgı gorevine
tayın olan Mehnıet
Kilci,yeni duzeırleme
ile cıro veya çalışan
sayısına gore tasnif
edilecek iıuyuk
firnıalar için İstan-
tıtıl'da yeni bır vergı
daııcsi ktıru]acagını
soyled i.

Btı vergı daıresınde
ııı tı ke l lcf terı-ı sı lc i-
lerinııı tayın edile-
cegını ve farklı bir
sistem ıle firınaların
muşterileriyle olan
baglantılarının takip
edilecegıııi anlatan
Kılcı.yenı uygııla-
manın Anadolıı'daki
fırı,ııaları ıı İsta ıı b u l'-
ctan takıbiııı
saglayacagıı,ı|

baldardi. Mehırıet
Kilci. Bursa'da basın
mensupları ile
vedala şırken,
gazetec ilerin
uretimini şehirde
yapıp vergisini
lstanbul'da odeyen
şirketlerin yerel
beledıyeleriıı gelır
kaybına sebep
olduguna ilişkin
SortıSuna. "Yeni
uygulanıaya gore
Btırsa'dar,ı 50 ile
100 arasında şirket
İstanbul'daki Buyuk
Fırmalar Vergi
Dairesi'ne kayabilir.
Bu firmaların
vergilerındeıı yerel
belediyeler için
ayrılan payların
ılereye gidecegine
ilişkin bir netlik yok.
Ancak bu konı,ı uzun
sLırectir Anadolu'dakı

buyuk şelıırlerin
yere! yonetımleri
tarafından gundcnıe
getiriliyordu.
Şimdı yeni uygulama
i|e bu konuda
hukumet kararını
verecek.
Bu uygulama çerçe
vesınde beledıye
payları. firnıaların
üretim yaptıkları yer-
lere bırakılabilir"
dıye konuştu.
- rırsa'cja sivii iopium
uruluşlarının ve

yerel medyanın guçlu
olnıası sebebiyle
mukelleflerle diyalog
kurmakta zor]uk
ya şamad ıkların ı

belirten Mehmet
Kilcı. "Bursa
Turkiye'nin ikinci
buyuk ekoııomisiııe
sahıp ancak vergı
gelirlerinc|e 5. şehir.
Bu miktarın
onumuzdeki yıllarda
daha da ust sıralara
çıkacagına inanıyo-
rum. Bursa'daki
mükellef]erımız yeni
otomasyon sıstem-
lerine çok iyi
intibak eden. denetim
birimleri olan,
tecrübeli yöneticilere
sahip. Orta ölçekli
birçok firmanın
yabancı ortakIığının
olnıası, tam kayıt
için önemli bir kültür
transferi sagIıyor.

Bursa mükellefleri,
Maliye Ba| .nlıgı
Ge|ir İd; ;temi
degişikligıı,ı- çok iyi
intıbak etti. Gelir
odaklı hareket
ediliyor. muşteri
memnuniyeti
esaslna gore
çalışılıyor. Bu yeni
donemde bana.
vergi dairesindeki
hizmetten dolayı
teşekkure gelcn
mükellefler oldu.
Geriye donuk 5 yıllık
incelenıeler yerine
sektorlerde vergi
açısından yaşanan
sıkıntıların oncu
deııctn]eıı lerle tespit
edilip sektorlerde bu
sahalarda çalışnıa
yapılnıası. yeni
anlayışımızı oluşttı-
ruyor. Artık mukelle-
fler sadece beı,ı
denctle n ıyoru m
şikayetinde bulu-
namıyor. Normal
vergi denetimlerınde
haksızlıga uğrayan
muke llef lerımizin
yazılı olarak bize
m u racaatla rın da
vergı men,ı ı.ırların l n
hatalarını dıızelti
yortız. Merdıven altı
tabir edilcn kayıt
dışılık oranı da
2006 yılında 2005'e
gore yuzde 25
oranında azaldı.
Mükel]ef sayımız da
bir yılda yüzde 4
arttı" dedi.
Bu arada. Ankara'da
Gelir İdaresi Başkan
Yardımcısı gorevine
tayin olan Mehmet
Kilci'nin yerine
Bursa Vergi Dairesi
Başkan lıg ı'na,
Ankara Vergi
Dairesi Başkanlığı
Grup Mudürü Murat
Şenal getirildi.

İlü

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni
düzenleme ile ciro veya çalışan sayısına göre tasnif edilecek büyük
firmalar için İstanbul'da yenl bir vergl dairesi kurulacağı bellrtlldl

ıGemllk 
körtez' internette

ıluııvtıı, g eın İ İ kkorfezgazetes İ, coın
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ELEMAiJ ARAiJ,yOR

Şirke timizde çalış mak üzere

deneyimli san tral operatörü

Sekre ter Aranryor,

GEMLİK GÜNEŞ NAKLİYAT

Tel : (0.224) 524 75 00
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Düşünsel Boyut
Ye!

e-ınail : yelüby@hoüııail.com

ı ı

C u mhur ıy et lıll aha lles i' n de

sahibinden satılık

Lüks TripleksVilla

GSM : (0535,) 886 47 74

sATtLtKVıLLATURAN TRAFİK
ADNAN TURAN

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka,

Rııhs?t, Fenni rnLıayene
Sıgo rta işlernleri yapılır-
Adres. Ğürle İş Merkezi
Kat: 1 No: 66 GEMLİK
Tel : (0.224) 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26
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ucuz lftar önerl lerl
Ramazan ayında iftar
sofralarını zengin-
leştirmek isteyen dar
gelirli vatandaşların,
pahalı gıdalar yerine
aynı besin değerine
sahip, daha ucuz
gıdalar tüketebi lecek-
leri bildirildi.
Erciyes Üniver-
sitesinde görevli
BesIenme ve
Diyetisyen Uzmanı
Dr. Nurten Budak,
yaptığı açıklamada,
insanların ekonomik
durumlarının bes]en-
me alışkan!ıkları
üzerinde etkili
olduğunu, ekonomik
sıkıntılar nedeniyle
ortaya çıkan yetersiz
ve dengesiz
beslenmenin özeIlikle
çocukluk döneminde
birçok sağlık
sorununa yol
açtığını belirtti.
Budak, bu tür sağlık
sorunları ile karşılaş-
mamak için tüketilen
gıdaların besin
değerinin göz önün
de bulundurulması
gerektiğini kaydetti.

0 Gram Et
Yerınc_.l Yumu&
Halk arasında genel-
likle pahalı yiyecek-
lerin daha besleyici
olduğu yönünde yan-
lış bir inanış
olduğunu belirten
Nurten Budak,
ramazan ayında
insanların beslenme
alışkanlıklarının
yeniden gündeme
geldiğini ifade etti.
Gıda madde|erinin
besin değerinin fiyat-

Iarla ilgisi olmadığını,
pahalı yiyeceklerin
yerine aynı besin
değerine sahip ucuz
yiyecekIer tercih
edilebi lecegi ni kayde-
den Budak, şu bilgi-
leri verdi:
"Örnegin, 100 gram
etin yerini 3 yumurta
alabilir. Aynı şekilde
1 tabak nohut veya
kuru fasuIye yemeği
60-70 gram et ile aynı
besin degerine sahip-
tir. Kırmızı ete göre
çok daha ucuz olan
balık da oldukça
besleyici bir besin
kaynağıdır. Yine
paha!ı meyveler yer-
ine tercih edilebile-
cek mevsimine göre
ucuz meyveler de
aynı besin değerini
sağlayabilir. Mesela
çok faydalı olan
elma ve üzüm
gibi meyveler bu
mevsimde çok uygun
fiyatla satı l maktadı r."
jHaar G*Lde_Yelne_
Ev yemekleri
Tercih Edilmeli"

ınsantarın evlerinde
kendilerinin hazır-
ladıkları birçok yiye-
ceğin, çoğu zaman
hazır gıdalardan daha
sağlıklı ve ucuz
olduğunu da vurgu-
layan Budak, şöyle
devam etti:
"Evlerde yapılan
tarhana çorbası,
hazır gıdalardan
yapılan çorba!ara
göre daha besleyici
ve daha ucuzdur.
Aynı zamanda
pirinç, makarna ve
şehriyenin yerinI
hem daha ucuz,
hem de yüksek
besin değerine sahip
olan bulgurdan
yapılan yemekler
karşılayabilir. Yne
kola yerlne ayran
veya taze meyve
suyu, hazır reçel
yerine pekmez, hazır
tatlılar yerine evde
yapılan hamur
tatlılarının tercih
edilmesi , az harcama
ile sağlıklı besIenme
imkanı sağlayabilir."

Elazığ Sağlık İl

Müdürü Dr. Kanuni
Keklik, oruç tutaıı-
ların mutlaka sahura
kalkması gerektiğini
bel irterek, zayıflamak
için oruç tutulma-
ması gerektiğini
söyledi.
iı rvıtiaurü Kek!ik,
yaptığı açıklamada,
sağlıklı beslenme
kurallarına uyulması
gerektiğini bel irterek.
"Fazla miktarda
yemek, boş olan mi
dede ani bir
yüklenmeye neden
olacaktır. Bu
durumda sindirim
zorlaşacak ve
midede ağır!ık,
ekşime, yanma,
bulantı olacaktır.
Bağırsaklarda da

şişkinlik ve kabızlık
sorunları yaşanacak-
tır. Bı,ı olumsuzlıık-
ların yaşanmaması
için oruç açıldıktan
sonra yemeğe,
kahvaItılıklar,
çorba, etli sebze
yemekleriyle
devam edilmelidir.
İftar yemeği,
geniş blr zaman
dilimine yayılmalı,
15-20 dakika sonra
az yağlı ızgara,
baklagiller, sebze,
salata, ayran, cacık
gibi yiyecekler
tüketilmelidir" dedi.
Çok sayıda kişinin
sahura kalkmadan
oruç tutmayı tercih
ettiğini söyleyen
kanuni keklik, bunun
sağ!ık açısından

Uzmanlardaniisahur" u arısı

Barış Güler'in
kaleminden 7 YAŞ

oldukça sakıncalı
oldugunu vurguladı
Ke klik.
"Sahur yapmamax,
ortatama 18 saat
gibi uzun bir
süre aç kalmak
anlamına gelir.
Uzun açlık durumu,
metabolizma hızıfiı
düşüreceğinden
baş ağrısı,
halsizlik, kan
şekeri, tansiyonun
düşmesi ve
midede asit sal-
gısının artmasına
neden olur. Bunun
için oruç tutarken
mutlaka sahuna
kalkılmalı. Oruç,
kilo vermek için
tutu lma malıd ır"
uyarısında
bulundu.
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GöNö]ı ııE}ığsğ YA,PıLıŞ|
Yasemin pirincinin tümünü 2 saat
önceden 1,5 bardak suyun içinde
haşlayıp soğumaya bırakın.
Margarin'i tavada eritin, içine sırasıy-
la kesilmiş fıstığı ve tuzla dövü!müş
sarmısağı katıp sararıncaya kadar
hafif ateşte kavurun.Sivribiberi ve
soğumuş pirinci karışıma yavaş
yavaş harmanlayarak 2 dakika
pişirin: içine şeker, soya sosu ve kır-
mızı pul biber ilave edip ateşten alın.
Kıyılmış dereotu ve taze soğanı içine
ekleyip sıcak olarak servis yapın.

Yapılışı
Portakalı kabuğu ile 4-5 parçaya ayırıp tozşeker ile
blendlrda pÜre halir:ı ,ti*'n. Bir çukur kapta portakalı
catalla ezdİğİnİz lor pey.ı,.,, tuıTturta, vanilya, irmik, un ile
karışıtır.n. Fırın kabını yağlayın, portakallı karışımı içine
yayın. Uzerine küçük parçalar halinde margarin koyun ve
200 derece ısıltılmış fırında 15 dakika pişirin. Fırından
çıkarıp üzerine pudraşeker serpin, fırının ızgarasını
ça!ıştırıp pudraşeker karamel rengini alana kadar 3-5
dakika daha pişirin ılık ve soğuk servis yapın.

AclLl FlsTlKLl Pll,AV
MaIzemeler (2 kişilik)Malzeme|er (4 kişllik)

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

YAPıLışı
Ançüezi çatalla ezin. Zeytin
ezmesi, ançüez ve maydanozu
karıştırarak bir sos hazırlayın.
Kuşbaşı doğranmış tavuk
etini kuvvetli ateşte kavurun.
Zeytin ezmeli sosu ekleyin,
suyu da ekleyip bir taşım
kaynatın.

PoRTAlGLLl lGZANoiei

ZEffiN EZMEL| TAVUK Malzemeler (2 kişilik)

400 gr tavuk eti
1 çorba kaşığı margarin
1 tatlı kaşığı zeytin ezmesi
1 çorba kaşığı kıyılmış

maydanoz
2 adet ançüez fileto
1l2 çay bardağı su

1 çorba kaşığı un
1 çorbakaşığı pudraşeker
1 çorba kaşığı margarin

1 orta boy portakal
1/3 su bardağı tozşeker
100 gr tat]ı |or peyniri
1 yumurta
VaniIya
35 gr irmik
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Türkiye:de her yıl
150 bin kişinin
kanser hastalığına
yakalandığı
bu son günlerde
Ankara Lösemili
Çocuklar vakfı
(LosEV)
bu konuya dikkat
çekmek bedava
kanser ilacı
kampanyası baş!attı.
Bu hastalıkla
mücadelede tedavi
süreci ve ekonomiye
maliyetleri kişi
başına 275.000
doları doları buluyor.
Bu nedenle kansere
yakalanan çoğu
insan, parasızlıktan
ve bürokratik
engeller nedeniyle
tedavi olamıyor.
Bu konuya dikkat
çekmek ve ilaç
bu!amayan hasta!ara
yardımcı olabiImek
amacıyla amacıyla
LOSEV kanser

i!açlarını ve tıbbi
ma!zemelerimizi
ihtiyacı olan
yoksul hastalara
tamamen parasız
o!arak veriyor.
"Tüm amaçlarının
kanser hastalıkIarını
oluşmadan
önIemek"
olduğunu belirten
LoSEV,
tüm doktorlara
çağrı yaparak
hastalarınızı vakfa
Veya
www.losev.org.tr
adresine yön-
!endirmelerini
istiyorlar. ı

Başvurularla
bir!ikte ilaca i!işkin
reçete ve raporu
faks olarak ya
da e-posta e,kli
belgesi olarak
LOSEV'e
ulaştırısanız
geri dönme süreci
daha hızlı oIacaktır

deaY
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Anadolu'da, turkülere
konu o|an iğde
ağacının meyvesi,
idrar yolları ve
bağırsak rahatsızlık-
larına iyi gelirken,
kokusunun ise zihni
açtığı belirtiliyor.
vatanı Akdeniz

Bolgesi olan
iğdenin zeytin
büyüklüğündeki
meyveleri belli bir
süre düzeııli olarak
yenilirse, idrar'
tutamama ve idrara
çıkma zorlukların
yenilmesine yardımcı

olurken, iğde çiçek-
lerinin kaynatılıp
balla tatlandırılarak
içiImesinin egzama,
.öksürük ve bağırsak'bozuk!uklarınİlyl
geldiği belirtildi.
sonbahar mevsi-
minin başlarında

meyvesını veren
iğde ağaçlarının
ayrıca, Haziran
ayı başlarında
açtığı çiçeklerini
koklamanın da
zihne kuvvet ve
açıkIık verdiği
kaydedildi.

K rİez
-GOİLox 
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kantaron otu her derde deva mfl
SU, .i. .ç.

ottan dolayı l ,

tanelere giden,erin
sayısı artıyor.
Sağlık haberlerinde,
'kansere bile etkili'
diye tanıtıIan kan-
taron otu, hekimleri
endişelendiriyor.
Çok sayıda aktif
madde içeren t

börı inci
çok scglık mi
getirebilir.
Ege Univers,
Tıp Fakültesi lç
Hastalıkları Anabilim
Dalı, Tıbbi Onkoloji
Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr.
Canfeza Sezgin, son
günlerde 'kantaron
otu'nu kanser
tedavisinde kullanan
hasta sayısında
büyük bir artış
olduğunu belirterek
uyardı: "Bu otta
vücutta kimyasal
olaylar baş|atan.çok
sayıda aktif madde
var. Bu yüzden de
kanser dahil pekçok

hası*ıı!| ıı l

tedavisinde kullanılan
bazı ilaçların etkin-
liğini azaltıyor."
Sezgin, son zaman-
larda basında çıkan
haberlerde 'kantaron
otu, bindebirlik otu,
kan otu, kılıç otu,
mayasıl otu, yara otu,
kuzu kıran'gibi
çeşitli isimleı,
verilen 'Hypericum
perforatum L.'
bitkisinin kanser
tedavisinde yararlı
olduğuna ilişkin
haberler yayım-
landığına dikkat

çekti:
"Bu haberlerin
ardından kanserli
hastalar kantaron
otuna yönöldi.
Hayvanlar üzerinde
yapılan çalışmalar
bu otun bazı kanserli
hücrelerl
öldürdüğünü gösteri
di. Ancak insan|arla
yap|lmış bir çalışma
yok. Kantaronda
insan vücudunda
birçok kimyasa'ı ,

olayı başlatan çok
sayıda aktif madde
var. Bu maddeler
birçok ilacın metabo-

lizmasını ve etkinliği-
ni değiştirip şiddetli
yan etkilere neden
olabiliyor"
Doç..Dr. Canfeza
Sezgin kantaron
tunun 'yan etkileri'
ve diğer ilaçlarla
etkileşimi konusunda
da şu bilgileri yerdi:
"Kantaron otu,
doğum kontrol
haplarııı ın etkinliğini
azaltarak istenıneyen
gebe!iklere, bazı
kaIp ilaçlarının etkin-
liğinin azalmasına,
depresyon ilaçlarıyla
birlikte kullanıldığın-
da da şiddetli reak-
siyon gelişmesine
neden olabiliyor.
Kanser ilaçlarının
etkinliğinin azalması-
na. kolesterol
düşürücü ve ülser
ilaçlarının metaboliz-
masını değişmesine
neden olabiliyor. say-
dığımız bu ilaçların
etkinliğinin bozul-
ması tehlikeli
son uçlar doğurabilir."
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YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAY| : 2559

riyerı : 0.25 yTL. (KDv Dahi!)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

yönetim ve Basım yeri : KöRFEZ oFSET
Matbaaclık-Yayı ncılık-Reklam cılık Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günteri yayınlanmaz}

GEMLtK,iıı lLx GuNLuK cAzETEsi
GEtılLiXıı

23 94

Bursa 256
Mudanya 544
Yenikapı ,(212) 516
Yalova (226| 811
lDO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 5,t 3

77 84
30 60
12 12
13 23

VAPUR - FERıeor

ittaıye
polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLİK Yalova
TopçuIar
Eskihisar

(226) 81 4 10 20
(226) 363 43 19
(262| 655 60 31

oToBUS

513 10 5t
513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAşıM
261 54 00

(18 Hat )

ŞehirIerarası
Otobüs TerminaIi

TÜP DAĞİTİCİLARİ
METRo 513
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 51cAnıtur ,514
Kamil Koç 513

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

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşIetine
Statyum
0rm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. ııııo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
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
5,t3 10 57
5,t3 13 08
513 11 33
513 10 95
51337 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDıYE
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 58
Tomokay Tomografi 513 65 29

TAKslLER

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

513 12 95

513 16 37

513 15 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46
513 65 00
514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBUSU

51.3 14 25

AKCAN PETROL
venı_iyunTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33

körfez taksi
Çınar Taksi
Güvan Taksi
Gemlik Taksi,
Manastır Taksi

513 18 21

313 ?ı 67

5t3 32 10

513 23 24

514 35 50

Santral 513 45 21 -23

Başkanlık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21'- 115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 15 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185
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GEMLiK GEMLIK,IN iı_x cüNLüx GAzEresi

ı

TARAFSİZ SİYASİ GAZ,ETE
30 Eylül 2006 Cuma,rtesi info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 YKr. (250.000 TL.)

l(öfez 0het'te
Zengin davetiye ve
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Modern Çarşı yapımı için düğmeye basan Belediye Yapı Kredi Bankası ve yanındaki işyerlerini kamulaştırıyor

Güne Bakış
Kadri GULER
k ı.lri guler@hotmail.com

Eski Ramazanlar (4)

Çocuklugumuzun ramazanlarının tadını
unutamıyorum.

Evdeki her akşam yaşanan iftar telaşİ ve
babamızın eve gelmesini. beklemek, top pat-
latılmadan önce Atatürk llkokulu'ılun duvar-
ları önünde Yeni Mahatte yamaçtarından
atılan topun ağzından çıkan dumanları
görmek, fırınların önünde kuyruk olarak
pide almak için beklemek, oruç tuta-
madığımız halde tutuyormuş gibi görün-
mek..

İtfardan sonra Balıkpazarı Kahve
hanelerinde oynanan çekilişli topbala oyiın-
larını pencerelerden izlemek.

Kadınların ramazan gelmeden mahallede
topluca yufka açmaları ve pişirip bohçalayıp
kaldı rma!arı n ı gözlemek..

Ramazan evlerde ve işyerlerinde bir
telaştı. Bir heyacandı sanki..

Şimdi o duygular kalmadı.
Nüfusu az olan ilçede herkes birbirini

tanıyordu.
Bugün büyük bir kent haline ge|en itçe

mizde ramazanlar yine telaşa neden otuyor
3ma ,çocukların o denli heyecan duyduk-
larını sanmıyorum.

Radyolarda ramazan sohbetleri ve
karagöz hacivatı dinlemenin bir antamı yok
artık.

Radyolan bir kenara attık, beyaz canın
önündeyiz bütün gün.. Televizyon adı ver.
ilen kutunun içinde ramazanların tadına

_ Ama öyle veya böyle, ramaizanlar yine de
hayatımızı etki!iyor.

O bize değil, biz ona uyuyoruz.

yor.

ve koşuştıırmıçındgı
n başında top sesiyl-e

YOr,
yor.

yor.

nu ram daar a muyg rogp y pı
erkeH s mazara n dken ne göre yailyor

nü mu eüzdg
n n streşllş şamya

lan reVe nsofrakoşa
bozucoru nu u s no ra azbcy kutunışı

s na tlSaakarş geçİ ırc. dde |«u
b or nka a rbı kanbu al gidi p geı

skiE ram a nrı da tad mkalbay ad
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llllaılu tırınau u a
ÇarŞı yapımı için Ahmet Dural Meydanındaki 6 işyeri sahibiyle ön
görüŞme Yapan Belediye Başkanı Mehmet Turgut, anlaşarak işyerlerinin
Belediye'ye devrinin gerçekleşmemesi üzerine kamulaştırma kararı aldı.
Mahkemeye de başvuran Belediye bedel tesblti ve tesçil davası açtı.
Hürrem Peker, Feyyaz
Erçek, Umurbey
Çorum, Yapı ve Kredi
Bankası'na ait işyer-
leri sahipleriyle daha
önce biraraya gelen
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut,
Belediye Meclisince
kam u!aştırı lması
yönünde karar alınan
işyerlerin in sahipleri
ne anlaşma önerdi.
Ancak, işyerleri sahip-
leri Belediye Başka
nının teklif|erini yeter-
siz bu|unca Belediye
Kamulaştırma
kararı aldı. Hab.3'de
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Ticare_t Borsası eğitim yardımıyla ilgili açıklama yaptııı

rencının onuru

suçlamalardan Oda olarak rahatsızlık
duyduklarını söyledi.
Seyfettin Şekersöz'ün haberi sayfa 3'de
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Gürhan ÇETINKAYA
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n
hisse"lerle bir anlam kazanıyor.

Aşağıdaki öykü de öyle..
Para, pul, nam, unvan birincil önemde

değil.
Akıl her zaman için önce]ikli..
"Bir kral, çeşitli konularda danışmak ve bil-

gisinden yarar|anmak istediği ünlü bir
düşünürü, saray bilgeliği görevine getirmişti.

Tümü ülkenin soylular kesiminden gelen
sarayın öteki danışmanları, halktan birinin
böylesi saygın bir göreve getirilmesini hiç de
hoş karşılamamışlardı. Bilge de olsa, iıalktan
bir kişinin aralarına girmesinden rahatsızIık
duyuyorlardı. Bu rahatsızlık daha sonra
kıskançlığa, daha sonra ise bu "halk adamı
bilge"yi top|uluk önünde küçük düşürme
çabalaı,ına dönüşmüştü.

Soylu danışmanlardan bir dük, bir gün
sarayda arkadaşlarıyla konuşurken karşıdan
bilgenin geldiğini görünce bu olanağı değer-
lendirmek istedi ve ona, babasının mesleğinin
ne olduğunu sordu.

"Babam, marangozdu" dedi bilge kişi.
Dük, onun bu yanıtını küçümsedi ve kend|

babasının sıfatını söyledi.
"Oysa benim babam, bir konttu" dedi ve

bilgeye bu kez annesinin ne iş yapmakta
olduğunu sordu.

Bilgenin, "Annem ev hanımıydı" yanıtını da
dudak bükerek karşıladıktan sonra, büyük bir
gururla kendi annesinin bir kontes olduğunu
söyledi ve bilgeye bu kez amcasının mesleğini
sordu.

"Amcam demirciydi" dedi biIge.
Dük hemen, kendi amcasının işini açıkladı:
"Benim amcam ise kralın baş siIahşörüy-

dü" dedi.
Dükün yeni bir soru sormasına olanak ver-

meden bu kez bilge ona bir soru sordu:
"Babanız şimdi nerede?" dedi.
Dük, babasının öldüğünü söyledikten

sonra bilge ona, annesinin ve amcasının şimdi
nerede olduklarını sordu.

'iAnnem de, amcam da öldüler" dedi dük.
Dükün bu yanıtı üzerine bilqı ' ,..ı üre

düşündü, sonra şöyle bir değ, . jıptı:
"Bir patatesten hiçbir farkınız } ,., K

hazretleri" dedi. "Sizin de en değerli ve en işe
yarar bölümünüz toprağın altında kalmış..."

Dük, bu yenilginin ezikliğinden kurtula-
bilmek için bi|geye bir tuzak hazırlamak istedi.
Sarayın kütüphanesine kapandı ve yüzlerce
kitap karıştırarak, okunmaIarı bile güç olan
çok harfli Latince üç sözcük buldu. Sonra da
adım adım izlediği bilgenin halk arasında
dolaştığı bir anda yanına gitti, bu sözcüklerin
anlamını herkesin önünde kendisine sordu:

"Sarayımızın yeni bilgesi, halkımızın
önünde acaba şu sözcüğün anlamını açıklar
mısınız?" dedi ve cebinden çıkardığı kağıttaki
ilk sözcüğü okudu.

Bilge, sözcüğü dirıl ,Cikten sonra başını iki
yana salladı:

"Bu sözcüğu :k kez duyuyorum" dedi. "Ne
anlama geldiğini bilmeme olanak yok..."

Dük bu kez, elindeki kağıttan ikinci
sözcüğü okudu. Bilge başını yine iki yana sal-
ladı ve bu sözcüğü de ilk kez duyduğunu
söyledi. Bilge, dükün okuduğu üçüncü
sözcüğü de daha önce hiç duymadığını söy-
leyince dük, sesini herkesin duyabileceği
denli yükseltere[ bilgeye çıkıştı:

"Hem bu üç sözcüğü bilmeyecek denli
cahilsin, hem de saray bilgesi olarak kralımız-
dan yılda binlerce altın alıyorsun" dedi.
"Utanmıyor musun?"

Bilge de sesini yükseltti:
"Kralımız ı parayı bana, bildiklerim için

veriyor" ded,. Bilmediklerim için para verm-
eye kalksaydı, buna hazinesi bile yetmezdi..."

ıı

reılcının oıluru ııaınak blze
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Sayfa 2

]ııaz

yardımını Odalar ve
borsalar Birliginden
gön<lerilen para
ile karşıladıklarını
hatırlatan Mehmet
Dil l io t_; l u, Pazartesi
: :jvi,,e 600 kışıye

qı<la yarclııı, ı,y.ılııl.ı-
( Jgınl Vi-. .._ı.._*'<ların

Ozhan Ma ket
tarafından hazırlanıp
dağ ıtılacağı n ı
söyledi.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
emlik ticaret
orsası yönetim
rulu Başkanı

ehmet DiIlioğlu,
ürkiye Odalar ve
orsalar BirIiği
rafından gönder-

len para iIe öğren-
ilere dağıtılan
iysi!er üzerinde
ıkarılan asılsız
uç!amaların oda
önetimine
aksızlık o!duğunu
lirterek "Biz hiçbir

ğrencinin onuruyla
namayız ve bize

akışmaz" dedi.
önderilen 30 bin
L'nin 15 bin
L'sinin öğren-

ilere giysi yardımı
için ku!lanıIdığını ve

u yardımın her yıl
apıldığını hatırlatan
illioğlu, alınan 4

ekliften en uygun
lanının tercih
dildiğini söyIedi
erel basında oda
-ı-ı-.-J- ^.ı.-.- -_.ıcıı\^ıı ılIg Yl^cıı l cıJıl-

sız haberIeriıı yanlış
bilgilendirnıt-.deı)
kaynaklandıgın ı

öyleyen Dillioğlu,
hsım ve yönetim

kurulu arkadaşlarım
zan altında kaldı, biz
Gemlik'e falıdalı
işler yapmak için
çalışırken st,,-la-
malar bizi üzcliı.
Anlaştıgııııız
magaza tıer ıı$rehCl
için 25 YTL
karşılıgın da alacaktı,
isteni!en bir giysinin
bedeli bu parayı
geçerse mağaza

sahibi başka mal
vermez. Veı"ilen mal-
lar da iddia e.dildigi
gibi _r-5 YTL'lik mal
degil. B iz yönetiın
Ve çalış.ıııııııız
tılat.ık [ııze
/()İ|(, l!, luı l İ_ıu tı.ıkl-,ız
suçlanıalara lAyı1
ır]:.anlar degılız"
şekli'nde konuştu.
600 öğrenciye 25
YTL değerinde giysi

ı

Gemsaz hattında otohüsler

a ma aba ladı
Seyfettin ŞEKERSOZ

Büyükşehir taşıma
şirketi Buru!aş
tarafından
başlatılan ilçelerin
otobüs yenileme
işlemleri sürüyor.
Gemsaz hattında
yolcu taşıyan oto-
büsler birer birer
ye n ilenerek
hizmete giriyor.
9 metre uzunluğun-
da olan otobüslere
henüz Bukart sis-
temi takılmazken
yılbaşına ka«,

sistemin takılına
işlemlerinin süre-
ceği öğrenildi.

BuRsA 8uYuı(şEHiR BELEDİYE§i
ir.$1:]ı öZIL lı.\LK 0I0BUSı.r ı
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Gemlik Ticaret Borsası yapılan eğitim yardımına tepkileı üzerine açıkIama yaptı.
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Sayfa 3 HABER

Modern Çarşı yapımı için düğmeye basan Belediye Yapı Kredi Bankası ve yanındaki işyerlerini kamulaştınyor

Bgledl

Kadri cÜı_eR-
Yıkılan eski GemIik
Belediyesi yerine
yapılacak olan
Modern Çarşı için
müIk sahipleriyle
anlaşamayan
Belediye, kamu-
laştırmaya gidiyor.
Hürrem Peker,
Feyyaz Erçek,
Umurbey Çorum,
Yapı ve Kredi
Bankası'na ait işy-
erleri sahip!eriyle
daha önce biraraya
gelen Belediye
Başkanı Mehmet
Turgut, Belediye
Meclisince kamu-
laştı rı lması
yönünde karar alı-
nan işyerlqrinin
sahipleri ne anlaş-
ma önerdi.
Ancak, işyerleri
sahipleri Belediye
Başkanının
teklif!erini yetersiz
bulunca Belediye
Kamulaştırma
kararı aldı.
Gem!ik
Belediyesinin
yapacağı Modern
Çarşı için işyer-
lerinin kamulaştırıl-
ması yanında yeni
Adliye Sarayı ve
Belediye Kullanım

ıı ıı

L|

alanı olarak imar
planlarında değişik-
!ik yapılan
Orhangazi
caddesindeki
Marmarabirlik'e ait
iki parse! yerin de
kamulaştırılmasına
kararı alındı.
MAHKEME BEDEL
TESBİT EDECEK
Gem!ik
Belediyesinin,
kamulaştırma kararı
ffi
Asliye Hukuk
Mahkemesine de
başvurarak bu alan-
ların 2942 sayılı

kkaıilıl a tırıla

Yürütmeyi durdur-
ma kararı alınmadığı
takdirde kamulaştır-
ma kesinleşmiş
sayılacak. I

Belediye kamulaştır-
ma işlemlerinin bltl-
minden sonra
Modern Çarşı için
inşaatı ihaleye
gıkaracak.
lnşaatla ilgili proje
çalışmaları daha
önce Ankaralı bir
firmaya vcrilmiş,
çalışmalar Belediye
Meclisine gelerek
Mec!is üyelerine
bilgi verilmişti.

gdeıl 
h u

Çarşı yapımı igin Ahmet Dural _Ugydal[daki 6 işyeri .Thibiyle. Qn
görüşme yapan Belediye Başkanı Mehmet Turgut, anlaşarak işyerlerinin
Belediye'ye devrinin gerçekleşmemesl üzerine, kamulaştırma kararı aldı.
Mahkemeye de başvuran Belediye Bedel Tesblti ve TesçiI davası açtı.

yasaya dayanarak
Bedel Tesbiti ve
Belediye adına
mülklerin Tescilinin
yapılması için dava
açtığı öğrenildi.
Mülk sahipleri bedeI
tesbitinin yapıl-
masından sonra
kararın kendilerine
tebliği tarihinden
30 gün içinde idari
yargıya başvurup
yürütmeyi durdurma
lıitın a}ıt*lcccklcri
gibi, adli yargıda
maddi hatara karşı
düzeltme davası
da açabilecekler.

Orhangazi Caddesindeki Marmarabirlik'e ait iki
parsel yerin kamulaştırıtması kararı alındı.
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Vicdan Kayır TOPAKTAŞ

Anne, mutluluğun resimini çek!..
Vicdan Kayır-Sözcükler insan yaşamın-

daönem!idir. lster can yakarsın, ister
sevişirsin... Bugünsözcüklerim dağıldı...
Toparlamak bir yanı her biri ipe takılı
çamaşırlar gibi karmakarışık.

Yorgun sözcük!erim... .

Uzgün sözcüklerim...
Manasız|ıklardan yoruldu...
Kirlenen dünya da kirlenen sözcük!er...
Fotokopi haberlerden, yorumlardan,

eleştirilerden yoruldu, sözcükler...
Yaşama dair ka!itesizlikten... Bozuk yol-

larda atılan yamuk adımlar gibi... törenler-
den, açlıktan, savaştan, trilyonlardan kuruşa
metelik sallamaya, büyük adamların ne denli
küçük olduklarını dile getiren sözcüklerin
bıraktığı lekeli yalanlara...

Herkes bir birine pişti yapıyor; elindeki
kağıtları göre göre...

'ben .... ' öyle büyüdü ki, sözcüklerln dışı-
na fırladı, yapıştı fotoğraflara, dillere...

Sözcükler boğu!du.
İsimler aynı, kişiler aynı; fotoğraflar

aynı... 50 yıllık sahnenin küflenmiş senary-
olar yine sahnede...

lşte sözcüklerimin sustuğu anda
Deniz,"Anne, mut!u!uk fotoğraf yarışması
varmış. Katılsana..." diyor.

-Mutluluğun resmini Abidin Dino yapa-
mamış!.. O nereden çıktı?

-Okulda, öğretmenimiz söyledi... Sen
mutluluğun fotoğrafını çekersin anne....

"Çekerim, kolay" sözleri döküldü. ,
Düşündüm... Fotoğrafta çocuk olmalı..

.. Elmaşeker!i, dondurmalı, balonlu...
Uzerinde kırmızı e! örgüsü kazak...

İllXlerl açık yelek...
Kolay mı, mutluluğun resmini yakala-

mak?
O resmi yıllar önce kızımın yüreğinde

sakladım...
Kızım Deniz'in ilk adım anıları içinde

'uçan balon'vardır.
Bursa'nın oksijeni Kültürpark'tan iÇeriye

adımımızı atar atmaz, satın_ aldığımız balonu
bileğine bağlar dolaşırdır. |l<l çocuk...

Hayvanat bahçesi kutu gibiydi... Kırmızı
popoIu Naciye ad!ı Maymunu ziyaret
etmeden, tavşanlara havuç vermeden ayrıla-
mazdık... Hele ki, dünyanın en büyük sanat
eserini kanatlarında taşıyan tavuskuşunu
seyrettik mi, keyfimize diyecek yoktu.

En büyük mutluluğumuz dabalonun
gökyüzüne uçan halinde coştuğumuz anlar .

Zira balon yüzünden bir çok çocuğun
canının yandığı bir ülkede yaşıyorum .

Zehirli gazlarla dolduru!an balonlarda
yanan çocuk el!eri, yüzleri...

Kolay mıdır, çocuğun elinden balonu alıp
gökyüzü ne salıvermek? !

O kocaman rengarenk balonlu gezinin
sonunda, 'hayda özgür bırakılım balonu"
sözlerini anlayamayan minik klzrm,,Ögrlg[.;
mutlu oluyordu ki, balonu bileğinden' '
çıkartıp, gökyüzüne doğru uçtuğu anlarda...

-Nereye gitti, yıldızlarla oynamaya...
Oğrenmişti, balon evden içeri girerse

tehlike olabilir .

Onun uçmayan bir sürü renkli balonlar-
dan odası vardı

O balonu uçururken yaşadığı coşku...
Balonu uçurduğu an gökyüzüne gülücükler
salıyor, uçuyordu...

O fotoğrafı çoktan çekmişlm...
Odülüm de, bugün 16 yaşındaki

Deniz'imin, sorgulayan, hakkını arayan,
sözcüklerin peşinden koşma cesaretihi
yürek!ice yaşaması... Göz bebeklerine
gül ücüklerin yapışması...

Darısı mutluluğun fotoğrafını çekmek.
isteyen Ierin başına...

Vicdancü
§
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Türk Sanat Müz ıCıı ve I..ı1l ?k Halk Müziği J(orosıııı kavıtlar basladı
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Tüil $aılat ıll ı

Anıl'ın.katılacağı bir
gecede Avni Anıl'ın
bestelediği eserler-
den oluşan bir kon-

Ekln'de ha

yürütülen, Türk
Sanat müziği, Türk
Halk müziği, gençlik
ve çocuk koroları

uı
Y
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Gemlik Belediyesi
sanat ve kültür
Derneği Türk Sanat
Müziği ve Türk Halk
Müziği ve Çocuk
Korosunun çalışma
ları 1 Ekim günü
başlıyor.
Derne.k Başkanı
Edip Ozer,
bu yıl Türk Sanat
müziği ve Türk halk
müziği Korosuna
yeni sesler
kazandıracaklarını,
bunun için
isteklilerin Belediye
Altındaki Büroya
veya Koro çalış-
malalarının yapıldığı
Belediye Kültür
Merkezindekl salona
başvurmaları gerek-
tiğini söyledi.
11 yıldır Gemlik
Belediyesi Meclis
Salonunda çalı-
malarını sürdüren
sanat ve kültür
Deııneği, yarından

başlayarak
belediyenin yeni
Kültür Merkezi'nde
kendilerine tahsis
ettiği salonda çalışa-
caklarını bilidirildi.
Şef Erdinç Çelikkol
yönetiminde
yürütüIecek olan
Türk Sanat müziği
korosu çalışmaları,
ilk konserini 29 Ekim
Gumhuriyet
Bayramında
Kaymakam|ık orga-
nizasyonuyla vere-
ceklerini söyleyen
Derne.k Başkanı
Edip Ozer, şunlqrı
söyledi:
" Cumhuriyet
Bayramındaki
konseri mizden
sonra, ikinci konse-
rimiz Haziran ayında
hüzzam makamında-
ki eserlerden
oluşacak.
Bir de büyük
Bestecimiz Avni

geçtiğimiz yıl
Gemlik te, Bursa da
TRT 'de konserler
vermişti.

Yeni otohüsler 3 Ekl

serimiz olacak"
Gemlik Belediyesi
sanat ve kültür
Derneğince

Gemlik Bursa ve şehir
içi otobüs taşı-
macılığını yeni oto-
büsIerle yapacak o!an
73 nö|u S.S. Güze!
Gemlik otobüs ve
minibüsçüler
Koperatifi, 3 Ekim
günü yeni araçlarını
teslim alacaklar.
Kooperatif tarafından
salı günü saat 16.oo
da İskele Meydanı'nda
düzenlenecek olan
törende BMC marka
otobüsler Gözükara
Otomativ'den tarafın-
dan Kooperatif yet
kili!erine teslim edile-
cek.
otobüslerin hizmete

ıll
ıı ıı

unu 0re ıı

a

a

girmesi için Bursa
Büyükşehir Be!ediyesi
BURLAŞ işletme
Müdürlüğü ile anlaş-
ma yapıldığı ve tüm.
araçlara BU KART sis-
temi monte edildi.
Gemlikliler şehir içi ve
Gemlik Bursa arasın-

da Bu Kart ile seyahat
edebilecekler.
73 Nolu Kooperatif
yetilileri, 3 Ekim günü
yeni otobüslerin devir
tesliminden sonr.a
akşam da Milton Ai|e
Gazinosu'nda iftar
yemeği verecekler.

ı

§AY ffiu§Tilr$ üş*Lp §ffiLilt,T$ı{
7ı ıııı fr ma Hı etlerir Çeşit Eml

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
TAPU TAKİP iŞİ_ERİ YAPİLİR

AciL SATıLııI 
'ıe 

ıt|RALııtLARıılız iciıı gizi ARAyıNız

120 m2 3 + 1 SATILıK LÜX DAıRE

Kayhan Mahallesi'nde denizi gören 3 oda 65 m'SATILlK DAİRE

Manastır Dilek Sitesi'nde SATILIK lÜX OlİnE Denizi gören, 3+1, 140 ml

Ba|ıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayn Daireli tıllüstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

Balıkpuan Eski sahil Mektep Sokak No:2 D:4 §adık Fatma Ap[

BagKur Sanayi Sitesinde 185 m2 çekme katlı, içindeki yeni atari makineleriyle satıIık dükkan.

Onünde 115 m2 Bahçeli

3+,|. 110 m2 asansörlü .kombili satılık daire

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

Terma! Girişinde 433.02 m2

Terma! yolu Gülerce Villalannın' 
altı 9880 m2 arsa

Umurbey'de 12 dönüm arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her TürIü Sigorta lşIemleri ve

Doğalgaz Poliçesi YapıIır,

§EKER §ıGOİİA
---Taüİda özııp
TeI : 5132474 Fax 514 10 21

GERçEK oTo t6sTıK
Lf,zoGL0tlüseyin TAŞI{IRA]I

tIER TURLU
LAsTİıı rnpıİnİ yApILIR.

L/, 2. Ea ve Yeni Lastik Alım Satımı
L; 2. El Jant Alım Satımı

24 SAAT HiaMETE AçıKTıR
0§tü: 0,§3§ 13ü {3 18

aa

Dr. Ziya Kaya Mh. Baynk Sk. No:3

DemirciApt. Gemlik 

' 
BURSA

ıGemllk

Körfez'

internette
luluıl,ggmlıkkorfez

gazete§i,cO]n

tıklayın
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şexensöz
Gemlik Belediye
Meclisi Ekim ayı
toplantısında günde-
minde bulunan
3 maddeyi görüşmek
üzere Pazartesi günü
topIanacak.
Saat 14.00 deki oturu-
mun ilk maddesi
2997 yılı Gelir ve
Gider Analitik

an

bütçesinin görüşülüp
kabul ediImesi
yer alıyor.
Gündemin ikinci
maddesi o!an
Felediye Memur ve
lşçilerine ait norm
kadroların
görüşülmesinden
sonra lmarla ilgili
konular görüşülerek
karar bağlanacak.

rlıl
>ı
<ı
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Bursa Gümrükleri Baş Müdürlüğü'nden
aldığım eşim Hatice ve oğlum Ozan

Tetik'e ait sağ!ık karnelerini kaybettim .

Hükümsüzdür. Mehmet TET|K

ek anlamda Avans Alıın

Marmarabirlik
yönetim kurulu
Başkanı Refi
Taviloğlu, yayı nladığı
yazılı basın açıkla-
madında 2006-2007
zeytin Alım
Kampanyasında
gerçek anlamda
Avans Alım Barem
Fiyatı uygu!amasına
başlandığını söyledi.
2004 yılında kısmen
başlatılan avans fiyat
farkı ödemeleri
yanısıra 2003-2004
ürününe tahhakkuk
eden kar payının
dağıtımı ile
avans+ristürun
sisitemine geçiş
yapıldığını da belirten
TaviIoğlu, bu yıl 2006-
2007 ürün alım kam-
panyası öncesinde
ortakların maIiyet
rakam!arı ge!en
rekolte oluşumu,
piyasa izlenim!eri,
Birlik imkaıllarının bir
ön değer|endirmeye
tabi tutularak her

bareme uygulanacak
Avans alım fiyatının
belirlendiğini söyledi.
Tavi!oğlu açıkla-
masında şu görüşlere
yer verdi :

" Bu fiyatlar üzerine-
den tahhakkut ede-
cek avans alım tutar-
larının kampanya
süresi içinde 15 er
günlük aralıklar iIe
ödenecektir.
Bu uygulamanın ikin-
ci ve son aşaması
olan 2006-2007 Zeytın
Alım Kampanyası
bitiminde bölgemizde
sofralık siyah taze
zeytinin barem bazın-
da oluşmuş bulunan
serbest piyasa ve
borsa fiyatları
Marmarabirlik tarafı n-
dan değerlendiri!erek
saptanacak ve Nihayi
Alım Fiyatı açık-
lanacaktır." dedi.
Taviloğlu, ilan edilen
avans fiyat ile nihayi
fiyat arasındaki
farkın ekli ödeme !is-

tesinde belirtilen
Şubat, Nisan ve
Ağuustos 2007
aylarında ödeneceği-
ni bildirdi.
Taviloğ!u, ödemenin
yüzde 65'inin kampa-
nya nihayetinde
ödeneceğini, kalan
yüzde 3S'inin de vade
içinde ödenmesinin
ortak!arını sıkıntıya
sokmayacağını iddia
etti.
Fiskobirlik'te yaşan-
ların örneklerini
verdikten sonra
Marmarabirlik'in
avans ödeme esası-
na dayalı bir ürün
a!ım sürecini başlat-
tığını, yeniden yapı-
landırma kapsamı
içinde buna uymanın
taahüdünü yeniden
yapılandırma
kuruluna verdikIerini

belirtti.
Birlik'e bağlı kooper-
atiflerin fiyat alım-
!arının a!ımlar öncesi
açıktanması şeklinde-
ki beyanlarınında
gerçek!eştiğini
belirten Taviloğlu,
Marmarabir|ik
yönetim kurulu'nun
kampanya arefesin-
den itibaren süreç
tamamlanasıya kadar
sektördeki
gelişmeleri ve
serbest piyasada
oluşan eğilimleri
dikkatle izleyeceği ve
gelişmeleri ortaklarİn
çıkarları na aykırı
olmaması için
yerinde ve etkin
kararlar alarak gücü
dahilinde süreci
kontrol altında
tutacağını da
söyledi.
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Bursa'|ı ınühendlso oto

. Belediyenin 2007
asfalt işinin 15 gün
önce ertelendiği ve
38 yaşındaki 2
çocuk babasının
bugün bilgi almak
amacıyla be!ediyeye
geldiği öğrenildi.
Yıldırım Belediye
Başkanı Özgen
Keskin, Murat
Özge'nin saldırganı
tanımadığını ve
sağlık durumunun
iyi olduğunu
söylediğini açıkladı.
A|ınan bi|giye göre,
Anıt firmiısının ortak-
larından olduğu
bildirilen Murat
Özge(38), Yıldırım
Belediyesi'ne sık sık
yaptığı ziyaretlerden
birini bu sabah yine
gerçekleştirdi.
Bursa'nın önde ge|en
firma!arında görev
yapan 2 çocuk
babası, belediyede
işleri bittikten sonra
otoparktal(i 16 AU
212 plakalı lüks oto-
mobiline yöne!di.
Ancak bu esnada
kendisini takip eden
kimliği belirsiz bir
kişi, Ozge'ye kurşun
yağdırmaya başladı.
6 el ateş eden saldır-
gan, Ozge'yi bacağın-
dan ve sırtından
vurdu. lll< mtldahalesi
belediyede sağlık
görevlileri tarafı ndan

yapılan Özge, 112
ambulansıyla özel bir
hastaneye
ka!dırılarak ame!iyata
alındı.
DöktorIarın hayati
teh!ikesi olduğunu
açıkladığı Ozge'yi ilk
ziyaret eden, Yıldırım
Belediye Başkanı
Ozgen Keskin oldu.
Keskin, bugün
ı_ _ l - J:-. - -ı - :ı_ - ı _]Jğığuıyğuğ ııadığ
olmadığ ını belirterek,
"Silah sesIeri üzerine
aşağıya indik. Olayla
karşıtaştık. llk müda-

J ouıı-uxslyAs|oAıCıE

Y

ıIlurll

halesi sağ!ık
görevlileri m iz tarafın-
dan yapıldı.
Kendisiyle görüştüm.
Durumu iyi.
Saldırganı tanı-
madığını söyledi"
diye konuştu.
Krimanal polisi de
oIay yerinde geniş
çaplı araştırma yaptı.
Organize ve Asayiş
Şuiıe ılviüoüriuğü
ekiplerinin de konuy-
la i|gili geniş çaplı
soruşturma başlattığı
öğrenildi.

Ehıı
Adana'da 18 yaşın-
daki ehliyetsiz
sürücünün kullandığı
otomobilin sokaktaki
eskiciyle oyun
oynayan çocuklara
çarpması sonucu
kişi hayatını kaybed-

cı hgıı, 4 hişi de yara-
landı.
Edinilen bilgiye göre,
Uçak Mahallesi Ova
Sokak'ta seyreden
lstam B. (:!8),
arkadaşı Omer K. ile
birlikte babasına ait
80 EK 951 plaka!ı
otomobili ku!-
lanırken, aşırı hız
ve dikkatsizlik sonu-
cu seyyar aracıyla
eskicilik yapan
lbrahim San'a (50)
çarptı. Sürücünün
direksiyon
hakimiyetini kaybet-
tiği otomobil,

etsiz sürücü deh t

Yaratıların sağlık
durumlarının cid-
diyetini koruduğu
bildirildi
Kazada yaralandık-
tan sonra kaçan
sürücü lslam B. ile
y.anındaki arkadaşı
omer k. kendi
im kanlarıy!a gittik!eri
Adana Devlet
Hastanesi'nde tedavi
altına alındı.
Sürücü İslam B.'nin
ehliyetinin olmadığı,
kazayla ilgili soruş-
turmanın başlatıldığı
bildirildi.

arkta ltu ılıl

Bursa'nın asfalt işlerini yapan Anıt firmasının ortak|arından olan

İnşaat Yüksek lulühendisi ilılurat Özge,

Yıldırım Belediyesi otoparkında uğradığı silahlı saldırı sOnucu yaralandı,

et sa

8 numaradaki evin
bahçe kapısı önünde
oynayan llyas Eyvaz
(6) ile Hasan Ali
Cebeci'ye (7) çarptık-
tan sonra demir
kapısını söktüğü
bahçeye girerek
durduj Kazada, llyas
Eyvaz hastaneye
kaldırılmak
istenirken hayatını
kaybetti. Yaralanan
lbrahim san ile
Hasan Ali Cebeci
Adana Numune
Hastanesi'ne
kaldırılarak tedavi
a|tına a!ındı.

a

Konya'da lkl ayrı depreın
Konya'nın Taşkent
ilçesinde 3,9 ve 4,0
büyüklüğünde iki
deprem meydana
geIdi. Taşkent
merkez, çevre belde
ve köyler ile
Alanya'da hissedilen
depremde kısa süreli
panik yaşandı.
Boğaziçi Üniversitesi
kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma
Enstitüsü, saat
12.30'daki 3,9 ve
saat 12.42'deki 4,0
büyük!üğündeki
depremlerin merkez

ı
üssünün Taşkent'in
15 kilometre güney-
batısı o!duğunu
bildirdi.
Taşkent merkez,

çevre belde ve
köyler ile Alanya'da
hissedilen depremde
kısa süreli panik
yaşandı

0lnııet ırene en babasını öldürdü
Bilecik'ln Bozüyük llçesi'nde

cinnet geçlren bir genç

babasını öldürdü.

Olay, önceki gece
saat 22:00 sularında
Nurettin Sayar
Caddesi No: 121'de
meydana geldi.
Mustafa Yüksel (26),
kahvede oturan
babasını eve çağırdı.
Baba Fahri Yüksel
(58) eve geldiğinde,
oğlunun saldırısına
uğrayarak bir çok
yerinden bıçaklandı.
Aldığı bıçak dar-
beleriyle bodrum
katta yığılıp kalan
baba Yüksel, olay
yerinde öldü.
Daha sonra zanlı
Mustafa Yüksel,
polise giderek testim
oldu. Çevre sakin-

lerinden alınan bi!-
giye göre,
Mustafa Yüksel'in
psikolojik tedavi
gördüğü bi!diriIdi.
Yüksel'in babasıyIa
arkadaş gibi olduk-
larını söyleyen
maha!leli, "Neden
böyle bir şey yaptı
hala anlamış değiliz.
Babasıyla bir arkadaş
gibiydi" dedi!er.
Savcının olay yerinde
yaptığı incelemenin
ardından Fahri
Yükse!'in cesedi,
otopsi için
Bursa Adli Tıp
Kurumu'na
gönderildi. Olayla
ilgili tahkikat sürüyor.

BUR§AHAıffilYET \üE

l(Eil|T OAZETELER|I'IE ILAN ve

REıIAtıll AllltllR
ıı

ilOn]ıı nıilıffil
İstiklal Caddesi Bora §okak t.lo : 3/B OElılLİl(

fikbank aralığı §tüdyo Prestij yanı

Tel : 
P,224} 51396 83 Fax :513 35 95

!



30 Eylül 2006 Cumartesi
ö

ıııak

Sayfı 7

f ouırux sly^sl gız€ı€

l| üküınl ülere hauaalanı nda a§aklandıa

lerin gerekse bu
örgütlere üye ülkeler
tarafından yapılan
risk ve tehdit analiz-
leri sonucunda
havameydanlarının
ve sivil havacılık
güven!iğinin giderek
artan bir tehdit altın-
da olduğuna dikkat
çekildi.
ÇalışanIara güvenlik
soruşturması
Adalet, Milli Savunma
ve İçişleri
Bakanlıklarının ortak
görüşü ile alınan
karar gereği havali-

[Ulemura
lçişleri, hava!iman-
larında eski hükümlü
çalıştırı!ması sivil
havacılık güvenliği
açısından tehlikeli ve
sakıncalı bu|du.
Bakanlık, başvuruda
güvenlik soruştur-
ması şartı getirdi.
lçişleri Bakanlığı bir
genelge yayımla-
yarak, havaliman-
|arında görev
yapacak kişiler
hakkında da güvenlik
soruşturması yapı!-
masını istedi.
Havaliman !arında
eski hüküm!ü
çalıştırıIması sivil
havacılık güvenliği
açısından teh!ikeli
ve sakınca!ı bulundu.
lçişleri Bakan!ığı,
hükümlülerin
cezalarını çektikten
sonra tüm işyer-
lerinde istihdam
edilmesi zorun!u-
luğunu havaIimantarı
için ka!dırttı. Artık
havaliman ları nda
eski hükümlü

ga!ıştırıIamayacak.
lçişleri Bakanlığı
genelgesinde 11
ey!ü! saldırıları
sonrası sivil
havacılık güven-
liğinin önemli bir
hale geldiği vurgu-
landı. Gene!gede
şu ifadelere yer
verildi:
"Bilindiği üzere 11

eylül 2001 tari-
hinde ABD'de
uçakla yapılan
saldırılar, dünyada ve
ülkemizde meydana
gelen terör olayları,
havacılık sektöründe-
ki hız!ı büyüme,
üIkemizdeki yurtiçi
uçuşlarında yeni fir-
maların sektöre
girmesi, buna bağlı
olarak artan yolcu
nedeniyle, havamey-
danlarının güvenliği
(sivil havacılık
güvenliği) açısından
önemli bir dönüm
noktası olmuştur"
Genelgede gerek
uluslararası örgüt-

enflas 0n zammı

ürürlükte

manlarında çalışan
personelin güvenlik
soruşturmasından
geçirilmesini de ted-
birler arasına kondu.
Bundan sonra bu
soruşturmadan
geçmeyenler
havalanlarında
çalışamayacak.
Bakanlık hükümlü
çalıştırılması
zorunluluğunu da
Çalışma Bakanlığı'nın
uygun görüşü
doğrultusunda
havalimanları için
kaldırdı.

Memurlara, "enflasy-
on farkı" nedeniyle
uygu!anacak yüzde
2,32'l.k maaş zammı
yürürlüğe girdi.
1 Temmuz'dan
itibaren uygulanacak
zamma ilişkin
Bakanlar kurulu
kararı Resmi
Gazete'de yayım-
landı.
Yı!ın llk 6 ayındaki
enflasyon farkından
doğan yüzde 2,32'lik
zam memurlara ve
sözleşmeli personele
uygulanacak.
Ek ödemesi bulun-
mayan sözleşmeli
personelin ayda 80
YTL'Ilk ek ödeme
tutarı da 1 Temmuz
2006 tarihinden

itibaren 82.5 YTL'ye
yükselti!di.
Ust kurullardaki kap-
sama dahil person-
elin ortalama ücret
toplamının üst sınırı
yılıır ikinci yarısı için
4 bin 325 YTL'ye
çıkarıldı.
Devlet Memurları .

Kanunu uyarınca
katsayılar da
yeniden belirlendi.
KlT'lerde sözleşmeti
olarak çalıştırılan
personelin ücret
tavanı da 2 bin 328
YTL'ye yükseltildi.
En yüksek devlet
memuru olan
başbakanlık
müsteşarının aylık
sözleşme ücret tutarı
2 bin 402 YTL oldu.
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[l|lEB 3hln 500 retınen alacak
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Mllll Eğltim Bakanlığı,
lngilizce ve
Biigisayar alanIarın-
da 3 bin 500
sözleşmeIi öğretmen
alacak. MEB daha
tazla kadro için
Ma!iye'ye bastırıyor.
Hangi branşlarda
açık var?
Malll Eğitim Bakanlığı,
İngilizce ve
Bilgisayar alanların-
da 3 bin 500
sözleşmeli öğretmen
a!acak.
MEB Personel Genel
Müdürü Remzi Kaya
AA rhuhabirine yap-
tığı açıklamada,
lngilizce ve
Bilgisayar alanların-
da 3 bin 500
sözleşmeli öğretici
alınacağını, bunun
için Bakanlar Kurulu
kararının bek!endiği-
ni bildirdi.
Kaya, Bakanlar
kurulundan karar
çıkması halinde
başvuru ve atama
işlemlerinin il
milli eğitim müdür-
lüklerince yürütüle-
ceğini ifade etti.
Gelecek yıl kaç
öğretmen atanacağı-
na ilişkin soru

üzerine Kaya,
bu konuda 2006
yılı bütçesindeki
uygulama tekrar-
lanırsa, boşalan
kadroların yüzde
80'i kadar atama
yapı lacağını,
buna ek olarak
kadro isteneceğini
söyledi.
Kaya, 2006
yılında MEB'den
boşalan kadroların
yüzde 80'inin kul-
lanıldığını ilave
olarak da 10 bin
öğretmen kadrosu
alındığını anımsat-
tı.
2007 yılı bütçesiyle
ilgili olarak Maliye
Bakanlığı yetk-
ilileriyle
görüşü ld üğ ü n ü
belirten Kaya,
MEB'den emekliler
ve ayrılanlardan
boşalan kadroların
yüzde 80'ine deği! de
tamamına atama
yapmak için öneri
götürdüklerini
kaydetti.
Kaya, "Bizim
önerdiğimiz şekliyle
çıkarsa 2006'da
boşalan kadrotarımız
oranında öğretmen

alacağız. İtave de
kadro isteyeceğiz
tabii. Bize bu yıl
10 bin ilave kadro

verilmişti, geçen
seneden boşalan
kadronun yüzde 80'i
de 20 bin idi.
Böylece bu yıl 30 bin
kadroyu ilk atamada
kullandık" dedi.
"YAKLAşıK 13 BİN
KADRO BOŞALDİ"
lsteğe bağlı emeklilik
işlemlerinin haziran
ve temm uz aylarında
yapıldığını, bugüne
kadar yaklaşık 13 bin
kadro boşaldığını

belirten Kaya, zorun-
lu nedenlerld
kurumdan ayrılma ve
istifalar olabi leceği ni
o nedenle kadro
boşalmasının yı!
sonuna kadar süre-
bileceğini söyledi.
Remzi Kaya, en
tazla lngilizce,

Bilgisayar,
llköğretim Matematik,
l!köğretım Fen
BiIgisi, Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği
branşlarda öğretmen
ihtiyacı olduğunu
ifade etti.

ı

Siz de geleceğimize
bugünden el koyun
Çünkü toprak yoksa
geleceğimiz yok...

EL KoY
Avea, Telsim ve Turkcell

hattınızdan 3464'e mesaİ atın.

Tffi[ilA
ı

WW.eİkoyun.com WWw,tema,org,tr

Elıl

=ı
-l

Gemlik Lisesi'nden 200-2003 Eğitim-
Öğretim döneminde atdığım tastik.
nameml kaybettim. Hükümsüzdür.

önder cöııüı_reş
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0r0ru sinlr slsteınlnl rahatlatı
Barış Güler'in
kaleminden 7 YAŞOruç tutarak ibadeti

yerine getirmek
huzursuzluk ve stresi
yok ediyor.
Psikolog Geyda
Subaşı, Ramazan
ayında oruç tutarak
bir ibadeti yerine
getirme mutİuluğu-
nun gerginlikleri,
huzursuzlukları ve
stresi yok ettiğini
be!irtti.
Subaşı, Ramazan
ayının bu yıl sonba-
hara denk geldiğini,
bu nedenle kişilerde
zaman kavramının
oturmasının zaman
alacağını belirterek,
Ramazan ayının i|k
günlerinde değişken
ruh haline, isteksi-
zliğe ve depresyona
karşı önlem almak
gerektiğini söyledi.
Ramazan'da oruç tut-
manın yaşantının zor-
luklarıyla bir-
leştiğinde kişi
üzerinde baskı veya
stres yaratabileceğini
ifade eden Subaşı,

"Oysa din ve inançlar
kişiyi baskılamak yer-
ine doğru şekilde
bakıIdığında rahatla-
masına yardımcı ola-
caktır. Birçok
psikolojik rahatsı-
zlığın aşılması olum-
lu inanç ve güven
duygusuyla daha
kolay gerçekleşmek-
tedir. Olaylara bakış
açımızı değiştirmek,
üzerimizdeki baskıyı
azaltacaktır. Her
insanın güven ve
inanmaya ihtiyacı
vardır" dedi.
Oruç tutan!arda sinir
sisteminin tam bir

rahatlama içinde
olduğunu vurguIayan
Subaşı, "Bir ibadeti
yerine getirme mutlu-
luğu gerginliklerin
hemen hemen
tümünü yok eder.
Günümüzün en
önemli iç sorunların-
dan oIan stresler
böylece büyük
ölçüde kalkar.
Ramazan ayı kişinin
hem sağlık ve
bedensel şikayetleri-
ni gözden geçirip
bedenini din-
lendirmesi ve iç sesi-
ni dinlemesi içiİl bir
fırsat" dedi.

Oru e
5 çeşit oruç vardır:
1- Farz olan oruçlar:
Ramazan ayında
oruç tutmak.
Ramazanda tutula-
mayan orucu başka
günlerde kaza etmek
ve keffaret oruçları
da farzdır.
2- Vacip olan oruçlar:
Adak oruçları ile
bozulan nafile
oruçları kaza etmek
gereklidir.
3- Sünnet olan
oruçlar: Muharrem
ayının dokuzuncu
g[inünü onuncu
günü ile veya onun-
cu gününü onbirinci
günü ile birlikte oruç

tutmak sünnettir.
4- Müstehab olan.
oruçlar: Kameri
ayların onüç, ondört
ve onbeşinci günleri
i!e haftanın pazartesi
ve perşembe günleri
ve Ramazandan
sonra Şevval ayında
altı gün oruç tutmak
sevaptır.
5- Yan!ış olan
oruçlar: Yanlış olan
oruçlar iki kısımdır:
a) Tenzihen yanlış
olan oruçlar:
Muharrem ayının
sadece onuncu günü
ile yalnız cuma ve
yalnız cumartesi gün-
lerinde oruç tutmak,

ltlerl
akşamdan iftar
etmiyerek bir gunun
orucunu ertesi güne
birleştirmek yan!ış
olduğu gibi, kişiyi
zayıt düşürmesi ve
orucu idet haline
getireceği için
senenin tamamını
oruç tutmak da yan-
lıştır.
b) Tahrimen yanlış
olan oruçIar:
Ramazan bayramının
birinci günü ile kur-
ban bayramının dört
günü oruç tutmak
tahrimen yan!ıştır. Bu
günler, Allah'ın
kullarına birer ziyafet
günleridir.
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Malzemeler (4 klşlIlk)
125 g margarin
3 kahve fincanı un
3 kahve fincanı irmik
3 yumurta
3 kahve fincanı tozşeker
3 kahve fincanı yoğurt
1 tatlı kaşığı karbonat
1 limonun rendelenmiş kabuğu
1 paket vanilya
Şerbet için: 2 su bardağı su, 2 su bardağı tozşeker,
1 limonun suyu.
Hindistancevizi
Yapılışı: Yumurtaları derin bir kapta tozşekerle çırpın.

Eritilmiş margarin, yoğurt, irmik, un, vanilya ve karboınat
ekleyip karıştırın. Limon kabuğu rendesini ilave edip bir
kez daha karıştırın. Su, şeker ve limon suyunu
tencercde kaynatın ve ılınmaya bırakın. Hamuru yağlan-
mış tepsiye döküp önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı
fırında 20 dakika pişirin. Tepsiyi fırından alıp ılınmaya
bırakın. Üzerini birkaç yerinden çatalla detip ı!ık şerbeti
üzerine gezdirerek dökün. Şerbetini çekinceye kadar
bekletip soğuyunca üzerine hindistancevizi dökün.

Eksili corba

Kağıtta sebze kebabı

Limonlu RevaniYAPıLlşı

MalzemeIer (4 kişilik)
50 g margarin
1 kg pırasa
12 adet pazı yaprağı
'/ı bardak kırmızı mercimek
Tuz
karabiber
2 kaşık nar ekşisi
1 yemek kaşığı şeker
6 bardak su

bezeIye, tuz ve biber ile
karıştırın. Ayrı bir kapta
kıyılmış maydanoz ve
sarmısağı margarinle
karıştırın. Beyazpeyniri
ufalayıp ekleyin. Yağlı
kağıtların yağlanmış
iısımlannın üzerlne
sebzeleri bölüştürün.
Uzer|erine peynirli
karışımı koyun. Yağlı
kağıdı katlayarak paket
biçiminde kapatın.

Mercimek ve dilimlenmiş pırasayı 6
su bardağı suda haşlayın, b|ender'da
püre haline getirip tencereye geri
koyun, hafif ateşte margarin'i ekley-
erek tekrar bir taşım kaynatın. Pazı
yapraklarını saplarından ayırıp
ortadan kopartarak çorbaya ekleyin,
3O sn. ateşte tutun. Ateşten aIın;
içine nar ekşisi, tuz ve şeker
karıştırıp servis yapın

Malzemeler (2 klşilik)
1 havuç
'l kabak
2 taze soğan
100 gr haşlanmış yeşiI fasulye
50 gr bezelye
1 diş sarmısak
2 çorba kaşığı kayılmış maydanoz
50 gr beyazpeynir
2 tatlı kaşığı margarin
1 tabaka yağIı kağıt
Tuz, karabiber

Yağlı kağıdı ortadan
ikiye bölün. Tekrar ikiye
katlayın ve iki kat
halinde kutlanın. Üstteki
katı fırça ile yağlayın.
Havuç, kabak, haşlan_
mış yeşjl fasu§e ve taze
soğanı 

-iantnl ııiun_
luğunda ve incecik
çubukldr ha!inde kesin.
Sarmışağı kıyın. Çukur
bir kap içlnde
doğradığınız sebzeler|

a
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EIazığ Fıı,at Univer-
sitesi Tıp Fakültesi
Klinik Mikrobiyo!oji
ve Enfeksiyon
Hastalıkları Anabilim
DaIı Başkanı Prof.
Dr. Süleyman Sırrı
Kılıç, gribe
yakalananIarın
beslenmelerine
dikkat etmeleri
gerektiğini, aksi
takdirde vücut
dirençleri daha tazla
düşeceğinden gribin
ciddi komplikasycn-
lara yol açabileceği-
ni söyledi.
Prof. Dr. Kılıç,
influenzanıt,ı (grip) A,
B ve c viruslerinin
neden oldııgu ateş,
oksı.ırtık. baş ağrısı,
KJs agrıları ve halsi-
zlikle karakterize
akut bir enfeksiyon
hastalığı olduğunu
ifade ederek, soğuk
algınlıgıırın çok
zaman yanlış olarak

arı§ı

'll
griple karıştı rı!dığını,
lkl hastalığın da viral
bir enfeksiyon
olmakla birlikte,
farklı hasta|ıklar
olduğunu ve farklı
virüslerle o!uştuk-
larını söyledi. Prof.
Dr. Kilıç, "Grip,
ulkemizin de içinde
bulunduğu ı|ıman
iklim bölgelerinde
sonbahar sonu,
kış aylarında ve ilk-
bahar başında
görülmektedir.
Enfeksiyon, hasta-
ların öksürme ve
konuşması sırasında
hava,r,ı saçtıkları
virıjs ıçe[€il
dar, ıcıkla;,!"r ;1clun-
ma-,yla bi:l.ışıı,.
Bu damlac:klar,
birkaç saat boyunca
havada kalabilir
ve insanlara
hastalığı bulaştıra-
bilir.
Şeklinde konuştı.ı.

Akdeniz universitesi
(A.tİ , - Fak,lltesi
Fizi
Re' ]ilim
Da si
Pr
B,- -

gisayar xullanımı,
uzun süre aynı
pozisyonda kalmak
ve hatalı duruşların
boyun fıtığını tetik-
lediğini söyledi.
Prof. Dr. Bütün,
boyun fıtığının
30-50 yaşları
arasında, kasların
elastikiyetini kay-
betmesi nedeniyle
daha sık
görüldüğünü,
hastalığın cinsiyet
ayrımı gözetmediğini
kaydetti. Bütün,
"Bir defa fıtıklaşmış
disk aıtık dejenere
olmuştur ve
iyileşrntsi mumkün
rieg, i,, "' -iccii.
Boyun iıLıgirıın kişi-
den kişiye degişken
şi kayetler gösterdlğ l-
ni belirten Bütün,
fıtığın şeklinin mutla-
ka muayene yön-
tem!yle teşhis

Y

edilmesl gerektiğini,
yalnızca MR
bulgularına
dayanılarak fıtığa
müdahale etmenin
yanlış olduğunu vur-
guladı. Bütün,
"Yoğun bilgisayar
kullanımı, uzun süre
aynı pozisyonda
kalmak, hatalı
duruşlar boyun
fıtığını tetikler"
diye konuştu.
Bazı hekimlerin
bcıyun fıtığı teşhisi
konulan hastaların
normal yaşantılarını
sürdürebllmeleri için
yeterince istirahat
ettirmeden hastaya
ilaç vermesinin

tehlikeli sonuç!ara
yol açabileceğini
beliıten Prof. Dr.
Bütün şu
bilgileri verdi:
"Fıtık her zaman
korkulacak bir
rahatsızlık değildir,
her zaman sorun
yaratmaz.
Hastalıkla mücadeIe
etmenin en iyi
yolu ondan
korunmaktır.
İnsanların büyuk
kısmı vücut bakımını
blldiğl halde,
omurga bakımını,
bel bakımını bilmez.
Oysa başımızı
taşıyan omurgadan
ziyade kastır. Boyun

sağlığı, omurgayı
çevreleyen kasların
sağlıklı ve güç!ü
olmasına bağlıdır.
Omurga bir bakıma
destek
noktasıdır. İş yerinde
yoğun olarak bilgisa_
yar kullanmak zorun-
da olanlar ara ara
egzersiz yapmalı,
oturuş ve duruş
pozisyonlarına
dikkat etmeli."
Bütün, uzun
süre aynı
pozisyonda
çalışmak zorunda
olanların ara ara
pozisyon değiştirerek
ve kısa süreli egzer-
sizler yaparak fıtıktan
korunabileceklerine
dikkati çekti.
Boyun fıtığını önle_
menin en iyi yolunun
düzenli ve bilinçli
egzersiz olc|tığuna
işar ct edı.ı,ı B(itiln.
insanların uygun
yastık kullanarak,
yatış şeklini
düzenleyerek ve isti-
rahat ederek boyun
fıtığından korunabile-
ceklerini ifade etti.

u

bo un fı tı ını tetlkll 0r

''^riez Taksi
T:'

en Taksı
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

Santral 513 45 21 -23

Başkantık 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Otobüs İş!et. 513 45 21-122
Su İştet. 513 45 21 -115
İttaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalniz 185

DENiz orogÜsÜGEREKLl TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

D 513 18 21

",32467
513 32 /n

513 23 2*

514 35 50

D

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212,\ 516 12 12
Yatova (22?t 811 13 23
lDO lmarn Asla4
Dinlenme Tes. 513 23 94

ltfaiye
polis İmoat

Jandarma İmJat
Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 J2 06 VAPUR _ FERİBOT

KAYMAKAMLİK Yalova
Topçular
Eskihisar

(226| 814,t0 20
(226| 363 43 19

|262| 655 60 31

oToBÜs

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.Savcılığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAŞlM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

TÜP DAĞİTİCİLARİ
METRo 51 3
Aydın Turizm 513
Süzer Turizm 512
Kanberoğlu-Esadaş 5ı a
Anıtur 514
Kamil Koç 513

12
2o
1o
45
47
35

12
77
72
49
71
71

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Sta§um
Orm.Böl.Şef.
Mıııı Eğt. Md.
Halk Kütüphane
Askerlik Şb.'
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
özeı io. rvıo.

Tapu Sicl. Müd.
Müftüıük
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
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDlYE
Dev]et Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomögrafi 513 65 29

TAKSiLER

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

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 46

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

513 14 25

AKCAN PETROL
venı_iyuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
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ıstiklal caddesi yeni Devlet

Hastanesi Karşısı - GEMLIK

e2K
E GüNLüK slvısl GAZETE Iı

YEREL SURELİ YAYİN
YlL : 34 SAY| : 2560

FİYAT! : 0.25 YTL. (KDV Dahİt)
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı İşteri 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 Ytı,! _: KÖRFEZ oFsE't
Matbaaclık-Yay ı ncı l ı k-Reria;,, cı i ı k Tesisi
İstlkla| Cad. Eİora Sok. No:3/B GEML|K

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEMüK,iN iLı( GüNLux GAzETEsl
cEtıüXıı
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Tayyare Kültür
Merkezi Cemal Nadir
Gü|er Sanat
Galerisi'nde izlenime
sunulan sergide
Bursa Büyükşehir
Belediyesi Şehir
Tiyatrosu'nun
oluşum öyküsü
fotoğraflarla
anlatılırken, bugüne
değin değişik oyun-
larda kullanılan sıra
dışı dekor ve kostüm
aksesuarları
sergi!eniyor. Sergide
ayrıca tiyatronun
2006/2007 Tiyatro
Sezonu'nda iz!enime
sunacağı yeni oyun-
ların da fotoğrafları
yer alıyor.
Gezici Tiyatro'yu 30
bin kişi izledi
Bursa Büyükşehir
Belediyesi Şehir
Tiyatrosu Bölüm
Başkanı E(an
Akman, tiyatronun
bir sanat olarak
algılanması ve

yayg ınlaşması na
yönelik çalışmaların
devam ettiğini ve bu
nedenle Türkiye'de
ilk defa "Gezici
Tiyatro" ekibi oluş-
turduklarını
belirterek,
"Amacımız, maddi
imkanı olmayan ve
şehir merkezine uzak
bölgelerde yaşayan
Bursalı sanat
sever!ere tiyatroyu
sevdirmek. Gezici
Tiyatroyu bugüne
kadar Bursa'nın 20
fark!ı bölgesinde 30
bin den fazla

hemşerimizle
tanıştırdık" diye
kon uştu.
Tiyatronun bir
sanat olarak algılan-
ması ve yaygınlaş-
masına yönelik çalış-
malarının bgdan
sonra da devam
edeceğini §Eyleyen
Akman, 30 Eylül'e
kadar Tayyare
Kü|tür Merkezi'nde
izlenime açık olacak
"Tiyatro Fotoğraf,
Kostüm ve
Aksesuarları
Sergisi"ne tüm
Bursalı!arı davet etti.

Karadeniz müziğinin
usta ismi Bayar
Şahin, Büyükşehir
Belediyesi tarafından
düzenlenen Temaşa-i
Ramazan etkinlikleri
kapsamında sahne
aldığı Bursa'da,
yağışın yanı sıra
konseri ile aynı saate
çakışan Kayseri,
Beşiktaş ve
Fenerbahçe'nin
Avrupa Kupası
maçlarına rağmen
büyük ilgi gördü.
Bursa Büyükşehir
BeIediyesi'n in
herkese ve her kes-
iryıe,hitap eden
Rbüıazan etkinlik-
leri,nin 5. gününde
Orhangazi Parkı'nda
yapılması planlanan
ancak sağanak
yağıştan dolayı
Tayy.are Kü|tür
Merkezi'ne alınan
Bayar Şahin'in kon-
seri karadenizlilere
rnemleket havası

yaşattı. Tulum, saz
ve kemençe gibi
etnik çalgılarının
yanı sıra kul|andığı
akustik, elektro, bas-
gitar ve baterileriyle
Türkçe ve Gürcü
şarkılarından oluşan
zengin bir repertuar-
la Bursalı hayran-
larının karşısına
çıkan Bayar Şahin,
yağışlı hava ve
maçlara rağmen ken-
disini ya}nız bırak-
mayan vatandaş!ara
teşekkür etti.
Konuşma!arı ve
sevecen!iği ile de

Sıyfa

a
(

izleyenlerin büyük
beğenisi toplayan
sempatik sanatçı,
zaman zaman hızın
alamayıp,
Tayyare Kültür
Merkezi'nin
salonunda hayran-
larıyla birlikte
şarkı söyleyip,
horon çekti.
Büyükşehir
Belediyesi GeneI
sekreter yardımcısı
Sabri YaIın, konser
sonrasında perfor-
mansından dolayı.
genç sanatçıyı
tebrik etti.
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Geçmiş sezon an arı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 11. UlusIararası
Çocuk ve gençtik Tiyatroları festivaIi bünyesinde hazırladığı

"Tiyatro Fotoğraf, Kostüm ve Aksesuarları Sergisi" ile sanatsev-
erlere tiyatro dünyasına farklı bir bakış olanağı sundu

Temaşa Ramazan'dıı
ı

-ı

karadenlz havası est
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Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel-: 5l3 50 84 GEMLIK
www. aykenti l kog reti m. k l 2.tr

Deneyimli l<adromuz ve
çağdaş eğitim anlayışıyla

sizlere en yakın özel okuluz
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Jandarmanın yaptığı operasyonda, esrar yapımında kullanılan hint kenevirlerlnin biı kerede ele geçirilen en fazla miktar olduğu belirtildi

Ha dail e'dellhlnkök hlnt hneulrl e|e
Bursa Jandarma
Organize Kaçakçılık
Şubesf ile Gemlik
llçe Jandarma Bölük
Komutanlığı ekipleri
uzun izleme sonucu
Haydariye Köyü'nde
20 dönümlük
ormanlık arazide
74 bin kök dişi hint
keneviri ele geçirdi.
Ekipler, 3 ayrı
evin bahçesinde
yaptıkları aramada
ise mıs ır fidanlarının
aralarına ekilmiş
60 kök hint keneviri
buldu. Sayfa 7'de

g tı

ı$i Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Okullar açılırken ...
Yaz rehavetinden sıyırmaya başladık.
Sonbahar serinlikleri kendini gösteriyor.
Akşamları üzeı,imize hafiften bir giysi almak

gereksinimi duyuyoruz.
Eylül ayı okul hazırlıklarının başladığı aydır.
Milll Eğitim Bakanlığı okula yeni baş|ayan

çocukların alışması için bu yıl i!k kez uygula-
m.aya koyduğu erken dersbaşı dün start aldı.
llkokula yeni başlayan minikler sınıfları

doldurdu.
Gazetemizin en küçük elemanı Barış'da dün

dersbaşı yaptı. Devamı sayfa 1'de

e ooĞı^Lc.Az oöxüşiiıu
-PR'oJE I{oMBI
-Koı,ox tnsisAT
-pETEıı çnşirınnie ooĞ ı^Lc;. Az ııanLzgıunınni
-MERılEzi sisrnıu
-ı{AT x,lıonİnnnİ
-pLAsTiıı nonu rnsiserr
-sınrır rnsisnr
-Eenniıın oöxüştrpı

rahim uslu

"(Geın l i k Sürücü fı(ıır:sıı }ı(ıırıı l uşıııi.ır"

]üIASTAş R,APYATORLERİ

YETKİLİ BAYİ§İ

Tel ı (o.22c) sıı tt 2t Fax ı 5ı3 ıı 7t. Orlıangazi Cad. No z 4a/C
Marmarabirtik Depoları Karşısı GEMLIK
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Gürhan ÇET|NKAYA

Köprü ülke Türkiye (1)

Türkiye, coğrafi konum itibariyle iki kıtayı bir-
birine bağlayan bir köprü durumunda..

Tarih boyunca Asya ve Avrupa kıtaları arasın-
dakl bu önemli bağlantı noktisı her dönem
Ötratejik konumunu korumaya devam etmiştir.

Ne var ki Türkiye, dışarıdan bakıldığında hala
yerli yerine oturmuş bir ülke görüntüsü
çizmemektedir. Nereye ait olduguna dair uIusal
bir kimlik geliştirememiş olan Türkiye, uzun yı|-
lardır kronik şekilde "kritik" ve "geçiş süreci"
dönemleri yaşayan bir ülkedir.

Avrupa Birliği'ne katılım süreci beIirsiz olan
Türkiye, genç nüfusuna gelecek umudu aşılaya-
mamanın yanında, kaynaklarını da rasyonel
olarak kullanmamaktadır. 90 milyar dolar iç, 110
milyar dolar dış borç olmak üzere toplam 200
milyar dolarlık bir borç sarma|ına düğümlenmiş,
yeniIenemeyip dünyaya ayak uyduramayan bir
ülke görüntüsü vermektedir. Bunun ağır maliyeti-
ni de on yıllardır tünelin ucunda ışık beklerken
gitgide yoksuIlaşan insanlarına adi! olmayan şe
kiIde ödetiyor.

Uretimden, bilgi çağını yakalamaktan çok rant
dagıtmaya göre şekil|enmiş olan ekonomik
yapımızın Uluslararası Para Fonu (lMF)'nun disip
liııi altıııda degişecegı soylt-,ıııı ıııaııcıjrıcı oı'mai-
tan çok uzak.

Kendi bünyesinde ekonomik olarak çözüm
üretemeyen ve her geçen gün borç batağına
sürüklenen ülkemizin lMF ile kurtulacağı da
kuşkuIudur.

Çünkü; lMF programlarında uygulanan
reçeteler genellik|e standart bir özeIlik taşır.
lMF'in tarihinde hiçbir başarıIı operasyonunun
olmaması da çok anlamlıdır. BugünTürkiye, 1999
yılında imealadığı anlaşma oncesinden çok daha
zayıi duruma düşmüştür. lMF, istemiş olduğu
kanun değişiklikleri ve reformlarla Türkiye'nin
stratejik öneme sahip her şeyinin yabancıların
kontrolüne geçmesine olanak sağlamaktadır.
Görünen haliyle lMF paketi Türkiye'nin ekonomik
sorunlarına çözüm getirmemektedir.

Ekonomik alanda pek çok uzmanın da betirt-
tiği gibi, Türkiye ancak kendi kaynaklarıyla bu
krizden kuriuIabilir, yeter ki istikrarlı ve inandırıcı
bir yönetim le yonetilsin.

- Ekonomık an]amdaki başarı kuşkusuz sı!.ts.ti
bir istikrar ile olanaklıdır.. Türkiye, uzun zamandır
var olan Pazar Ekonomisi ve nispeten özgür ve
özerk sivil toplum yapısıyla ikinci dalga bir
demokrasiye sahipken, sadece yeni Güney
Avrupa demokrasilerinin (lspanya, Portekiz ve
Yunanistan) değil, aynı zamanda bazı üçüncü
dalga Orta Avrupa demokrasilerinin de arkasında
kalmıştır. Türkiye'nin ulusIarası üye olduğu veya
üye olmak istediği kurumlardaki gelişmeleri ve 11

Eylülde Amerika Biı,teşik Devletleri (ABD) 'ne
yapılan terorist saldırılardan sonra değişen yeni
dünya düzenini iyi anlaması gerekmektedir.
, Soğuk Savaş sonrasında Türkiye için iki uç
tanımlama yapı!mıştır:

Bir yanda, iki dünyanın arasında parçalanmış,
yerini bulamayan; kim|ik sıkıntısı çeken bir ülke;

Diğer yanda da stratejisyenler tarafından özel-
likle Amerikan stratejisi açısından önem|i bir
eksen olarak görüIen pivot ülke tanımlamasıdır.

Bu iki tanımlama da Türkiye'nin dışarıdan
hasıl görüldüğünü net o!arak açıklamaktadır.

Onun için; Türkiye'nin uluslararası alanda
gücünü arttırması için önemli üç bölge var:

Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu.
Türkiye, Uluslararası siyasetini yürütebilmesi

için bu üç önemli bölgeye dikkat etm.ek zorun-
dadır. Bunun dışında müslüman ülke o|masının
avantajını kullanıp, !slam Konferansı Teşkilatı ve
ikili ilişkiler aracı|ığıyla ekonomik ve politik
anlamda gücünü pekiştirmelidir. Türkiye, akılcı
bir dış politika yürütmek zorundadır. Çünkü,bir
bolgede çıkarlarının uyuştuğu ülkeyle, diğer bir
bolgede karşı karşıya gelmektedir. Bu da dengeli
ve çok akılcı bir dış politika yürütme zorunlulugu
getirmektedir.

partisl tanıtım
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Genel Başkaıılıgıııı
Yaşar Nuri
Oztürk'ün yaptıgı
Halkın Yükseliş
Partisi dün ilçe
pazar. girişinde
tanıtım broşürleri
dağ ıttı.
Gemlik'te kuruluş
aşamasında
başkanlığını
Gülen
Bozacıoğlu'nun
yaptığı Halkın
Yükseliş Partisi'nin
yeni ilçe başkan!ıgına
Hasan Taylan
Perim'in getir ı|ıiic; ı

açıklandı
77 ılde teşkılatlanı],ı.ı
çal ışmaları ıı ı tamaırı -

l.adığı bildirilen
oztürk hocanın
Halkın Yükseliş
Partisi şimdiden
seçim hazırlıklarına
başIadı.
Dini yaİandan
temizteyen bir
ilahiyatçı olmakla
ş.evilen Yaşar Nuri
Oztürk'ün şimdi de
siyaseti talandan
temiz|emek için
kolları sıvadığı
açıklanırken parti
üyeleri vatandaşlara
partinin tanıtım
programlarını
dağıttılar
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
!!köğretim okulların-
da yer değiştiren ve
tayin olan müdürlerin
yerine yardımcıları
vekalet ediyor.
TSO Gazi
İlköğretim okulu
M üdü rlüğ ü'nden
kendi isteği ile İzmir'e
tayin olan Bilal
Balcı'nın yerine aynı
okulda 10 yıldan
bu yana idarecilik
yapan Müdür Baş
yardımcısı Hasan
Arı vekalet ediyor. -

26 yıllık eğitimci
olan Hasan Arı,
müdür atamalarının
durdurulmasının
ardından bu görevi

üstlendi.
Borusan
İlkögretirn Oku!u
M üd ü r|ü ğ ü'nden
9rr huriyet
llköğretim Oku!u

Müdürlüğü'ne atanan
Mustafa Koreyhan'ın
yerine Müdür Baş
yardımcısı lsmail
uzun veka|et
ederken,

ladı
Şehit Cemal
llköğretim Okulu
M üdürlüğ ü'nden
Cumhuriyet
llköğretim Okulu
Müdürlüğü'ne giden
Cemal Kurt'un yerine
aynı okulda uzun yıl-
lardan bu yana
Müdür Yardımcılığı
yapan Adnan Vluğ
vekalet ediyor}'
Şehit Etem Yaşar
llköğretim Oku!u
Müdürlüğ ü'nden
izin dönüşü emekli
olacağı öğrenilen
Mümin Torlak'ın
yerine ise Müdür
Baş Yardımcısı
kamil Beki vekatet
ediyor.
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Her türlü alım-satım,
eleman ilanlarınız ve
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Birinci sınıfa yeni başlayan öğrenciler, dün sınıfları doldurdu

ltula ll uın döılgınl ha

Diş Hekimi O_zcan VURAL
orcİnrr ral 1 933@hotma i l. com
www.m il liyeUblog/özca n vu ra l

Yolsuz!uk....
Yolsuzluk iddialarının sürekli arttığı, ikti-

dar partilerinin yandaşlarına, partililerine
devlet parası sunduğu, haksız kazançlar
kazanmalarına göz yumduğu bu günlerde,
gelen gideni aratıyor sözünü söylediğinizde,
yolsuzluk ortakları bütün toplum iftira atıyor,
ben dini bütün, temizim diyor...

Oysa yolsuzluk söylentilerinin böylesine
ayyuka çıktığı bir toplumda yargı kararları
olmazsa siz suçlu durumuna düşüyorsunuz..

Her işte yolsuz!uk olduğu zannedilen bir
ülkede yargı zaten yok gibidir.

Zira yargı varsa bu söylentiler zaten az
çıkar, çünkü gerçek vardır, suçlu vardır, ceza
vardır. Çalınanların geri tahsil edilişi vardır....

Aslında atalarımız "Şuyuu vukuundan
beterdir" (dedikodusu daha kötü)
demişlerdir. Yo|suzluğu 10 kişi yapsa bilinir,
asılsız yolsuzluk söylentileri bütün partiyi, bu
işlerle uğraşanları kirletir,

Ondan sonra da temizleyebilirsen temizle ,

kendini ve partini...
Canım sadece bunlar mı çalıyor ?... Bunlar

asla öncekiler kadar çalamaz !...
Halkımızda ki bu yanlış görüş yerleştiği

ıçiıı çaiaı,ıiarı savunur ciuruına biiır,ıecien
giriyorsıınuz... Hele bu söylentı sizın partiııiz
için çıkarılmışsa, ister istemez Lıderi nizi
üstün temiz insan olarak görüyor, partinizi de
temize çıkarmaya çalışıyorsunuz..

Ayakta kalmak içinde başkalarının ayni
suçu işlemesine, bu suçlar arasında ki orana
sığınıyorsunuz. . .

As!ında bir itiraf yapayım; burada
kıskançlık vardır..

Vatandaş yolsuzluktan yakınır ama
sonuçlarından zarar gördüğu, veya vicdanına
sığmadığı için değildir..

"Sıra niye bana, bize, bizim partiye
gelmiyor" diye dertlendiği içindir,

Elbette bu aşamaya gelmemiş epeyce
vatan-miIlet, insan evladı vardır..

Ancak ben derim ki; bu yolsuzluk söylen-
tileri karşısında, nadir ceza verildiğini
görülürse, "Sıra bana, bize de gelsin" diye
hırsızlık kuyruğuna girenlerin sayıs| artacak-
tır..

"Herkes çalıyor, biz sürünüyoruz"
şikayetleri vatandaşın vicdanını karartır, onu
suç işlemeye hazır tutar...

Bu günlerde söylentiler artıyor, üstelik
iktidar partisi teşkilatında dahi her üç kişiden
en az biri bu kirliIiği kabul ediyor...

Yo!suzluk rakamları büyüdükçe taraflar
büyür. Kamuyu soymak için birilerine büyük
rüşvet veren!er, karşılıklı suçluluk iki tarafın-
da çıkarlarının güvencesi olur. "Devlet malı
deniz, yemeyen domuz"

Lakin bir de bu rüşveti ödeyen aracıların
veya doğrudan bu kuruluşların üst kadro-
|arının kendi cephelerinde bu işi paylaşacak-
!arı başkaları da vardır.

lşte o andan itibaren iş şirketleşmeye
döner..

Ve iş ayyuka çıkar, bilinir, sokağa düşer...
Hiç korkmadan, normal bir işmiş gibi vatan-
daşın karşısına çıkı!ır, cebinde ki üç kuruşta
aIınmaya çalışılır.

Bir kaçı rahatlıktan, falso yapar iş ortaya
dökiil ür. yakalanırlar.

Basına -televizyona bir haberdir ,keyif|e
yazar çizer-g,usterir ama sonra da onlarda
uykuya yatarlar. "Bana dokunmayan yılan
bin yıl yaşasın" derler.

Eğer buyük iş yapıyor, hortumcu iseniz
çok zaman yanınıza kar kalır. Villanızda otu-
rur ,yatınızda gezer, halka karşı puronuzu tüt-
türürsı,inuz. Büyük adamsınız çalmış fakat iz
bıra kıııa ır] ışsınız. Helal..

ladı
Seyfettin ŞEKERŞ_OZ

Milll Eğitim
Bakanlığı'nın
çaIışma programına
göre !lkogretim
oku!ları birinci
sınıflarında
başlatılan uyum
programına
ilçemizde dün
başlandı.
Uyum programı
içinde çocuklarıııı
okullara getiren
veliler onlarIa birlikte
sınıfları doldu rdular.
Uyum programı
içinde bu hafta
içinde birinci sınıflara
giden oğrencilere
kıy,ıf et zc,t tııılıılııgı.ı
scri_ıest bırakıldı.
lsteyen ogrenci
ve]ısi çocugunu
uyum programına
getirip getirmemekte
serbest bırakılırken,
dun saat 14.oo de
başlayan uyum
programlnın
bugunden itibaren
Çarşamba. Perşembe
ve C uma günü
sabah saat 09.oo ile
12.00 arasında
yapı!acagı bildlrildi.
onumüzdeki hafta
başından itibaren
tum yurtta olduğu
gıbi ilçemizde de
bırıııci sınıfların
oktıla gelme saatleri
12.oo olurken
derslerin bitiş
saati ise 18.oo
olarak be!irlendi.
Okul yöneticiIeri,
velilere okula
uyum programınln
amacını, yararlarını
ve yeni ilköğretim
programını an|atan
konuşmaların
ardından velilere
ve öğrencilere
oku! yönetimi
tarafından ikramda
bu lun uldu.
İll< gtln öğrencilere
oku!un bö!ümleri
gezdirilirken,
nası! hareket
ediImesi gerektiği
anlatı|dı.
Öğrencitere uyum
programı içinde
§ınıfın, koridorun.
tuvaletin ve kantinin
nası! kullanılacagı da
gösteri!irken,
sınıf içinde
veya dışında

"eve güvenle ge!ip
gitme eğitimi"
de verilecek.
Sonraki günlerde
de öğrencilere
okula ve sınıfa
giriş çıkışlarda
arkadaş!arına
saygılı olma ve

davranış kuraIları
konusunda
bi!giler verilecek.
Birinci sınıf
öğrenciIerine
ayrıca, sınıf içi
ve sınıflar arası
kültüre! etkinIikler,
eğitici oyunlar

ve dramalar
düzenIenecek.
Çocuklar ayrıca
kalem tutma,
defter, tahta ve
diğer sınıf araç
ve gereç!erini
kullanma konusunda
da bilgilendirilecek.

Sayfa 3 l3 Eylül 2006 ÇarşanıbaHABER



13 Eylül 2006 Çarşamba Savfı {ez
f cuxrux styAs| caztrEl

Roınantlk reıı§
dolduran genç kızlar,
şarkılarını da
genç sanatçıyla
birlikte söyledi!er.
Tüm konser!erine
takım elbiseyle
çıkarak büyük bir
hayranlık kitlesi
oluşturan yakışıklı
prens, çıkış şarkısı
olan ve dillerden
düşmeyen
"Nerelere Gideyim"i
festival alanını
dolduran binlerce
hayranıyla bir!ikte
seslendirdi.
Kaymakam Mehmet
Baygül ile Belediye
Başkanı Mehmet

en
Turgut'un da
beğeni ve
hayranlıkla
izledikleri konserde,
genç kızlar yeri
göğü "Kerem" diye
bağırarak inletti.
konserin bitiminde
sahneye gelen
Kaymakam Mehmet
Baygül, Kerem Cem'e
teşekkür ederken
konsere gelen
izleyicilere de
sitem etti.
Baygül, "Bu gün
burada yapılan
kurtuluş törenine
katılmayanlar
konsEr alanını

leri c0 turdu
Seyfettin ŞeXenSÖZ

Gemlik Siyah Altın
Zeytin Festivali
etkinliklerinin son
gününde sahne
alan romantik aşk
şarkılarının prensi
Kerem Gem
gençleri coşturdu.
Hülya Şenkul
organizasyon u nda
Gemlik'e ilk kez
gelen Kerem Cem,
özellikle hayranı
genç kızların
hücumuna uğradı.
Ellerinde ki kerem
Cem posterleriyle
konser alanını

dolduruyorlar,
kendinizi sorgula-
manız gerekir'dedi.
Yaklaşık 2 saatlik
konserinde
izleyenlere güzel
bir akşam yaşatan
Kerem Cem'e
katılımından dolayı
teşekkür eden
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut,
ha|ka yönelik
yaptığı konuşmada
'Ben sizlerin ener-
jisiyle yaşıyorum,
bana gösterdiğiniz
sevgi ve yaşattığınız
heyecan ömrüm
boyunca sürecektir.
Ben sizlerle varım"
şeklinde konuştu.
Başkan Turgut,

romantik şarkıların
prensi Kerem
Cem'e zeytini

simgeleyen cam
küre ile Gemlik
zeytini hediye etti.

§$Y iltJ§TAFA üııLp §iltA}{,TAı{

Daire,Zeytinllk, Villa, Dükkan, Arsa, Arazı
TAPU TAKıP işı_enİ YAPıLıR

Jıııı

ACIL SAT|L|K ııe K|RAL|KLAR|N|Z l

Manastır Dilek Sitesi'nde SAT|L|K LÜX DAİRE Denizi gören, 3+1, 140

üTII :Jaft ıı ;ı: 71

120 m2 3 + 1 sATıLlK ı_Üx Dnine

lN BıZı ARAY|N|Z

han' Mahal lesi'nde denizi 3 oda 65 m'SAT|L|K DA|RE

Balıkpazarı'nda 115 m2 2+1 Satılık Daire

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde}Yeni Devlet Hastanesi Altı

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

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

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

Onünde 115 m2 Bahçeli

Balıkpaan Eski sahil lvlektep

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Yalova'da Termal Barajı'nın
altında 408 m2 arsa - Çınarcık,

Yalova M8.54 m2 arsa
Termal Barajı'nda 4O7 77 m2 arsa

Termal Girişinde 433.02 m2
Terma| yolu Gülerce Villalarının

altı 9880 m2 arsa
Umurbey'de 12 döntim arazi

ve Azot kavşağına 400 m2 uzaklıkta

Trafik, Kasko Dask, Acıbadem Sağlık ve

Her Türlü Sigorta lşlemleri ve

Doğalgaz Poliçesi Yapılır.

DERSHANE ç N KULLANİLMAK
üzene 2-3 KATLı xlnıı_ıx

elNı ARANıvoR

tlecidı ı,ALP
Tel : 5132474 Fax: 514 10 21

§X§R sltoRTA

GERçEKoTo ınsTlK
LfizoĞıot!üseyin TAŞKIRAN

HEK TURLU
LAsTİır rnıııİnİ yApıLıR.

!-,, 2. El ve Yeni Lastik Alırn Satımı
i-) 2. El Jant Alım Satırnı

24 SAAT HlzME
G$lt: 0,535 730 {3 7ü

aa

TE ACİ KTİR
Dr. Ziya Kaya Mh. Bayrak Sk. No:3

DemirciApt. Gemlik / BURSA

K rİez
GttLlx

o
I Goı.Lox aıYAla c^.;zETE I

ABONE
oLDUNUZ Mu?

ABoNE
oLUN

oKUYUN
oKUTUN
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Reklaının anı

dlkkat ekı 0r

Seyfettin ŞeXenSÖZ
Eğer satı!ık
yada kiralık bir
eviniz varsa
fotoğrafta
gördüğünüz
usulü denemeniz
yeterli.
Düzgün harflerle
kelimeleri
katlederek
yazacağınız
sözcükler mutlaka
birilerinin dikkatini
çekecektir.
"Eşyalı"

yerine "EşşaIı"
yada "Kaz Talebeye"
yerine "Kız Talebey"
diyerek gerekli
dikkati çekmeniz
kolaylaşacak.
Eminiz ki, bu
yaay. yazan kişi
bunu bilerek yap-
mıştır. Ama yine de
Türkçenin bu şe
kilde katledilmesi
ne kadar doğru
bilinmez ama şu
bir gerçek ki
rekIamın kötüsü
daha dikkat çekiyor.

o
GUN!uN s,A\ ,n.'i'I

fie-ı(
Sayfı 5

kuru §ıkı atınca

özaltına a
Seyfettin ŞEKERSOZ
yeni mahalle
semtinde kendine
ait evin balkonun-
dan kuru sıkı
tabanca ile ateş
ettiği ileri sürülen
bir kişi göz a!tına
alındı.
Edinilen bilgiye
göre, önceki
akşam saat 23.15
sıraIarında evinin
balkonundan
havaya ateş
ettiği ihbarını
alan polis ekipleri,

ıııdı
A.C.O. isimli şahsı
göz altına aldılar.
Alkollü olduğu
belirlenen ve
suç aleti bir
adet kuru sıkı
tabanca, 1 adet
şarjör ve 2 adet
kovan muhafaza
altına alınırken,
meskun mahalde
kuru sıkı tabanca
ile havaya ateş
ettiği gerekçesiy|e
şüpheli A.C.O.
hakkında tahkikata
başlandıgı
öğrenildi.

ı

Güne Bakış
Kadri GULER
ka d ri_ g u !er(@ hotma i !.com

Okullar açılırken..
Biz de erkenden kalkarak Barış'ı okula hazır-

ladık.
Barış, bu yaz tatilin tadını çıkaranlardan otdu.
Kumla'daki yazlığımızın havuzunda sabahtan

akşama kadar güneş altında karardı, bol bol
yüzdü.

Şimdi okullu oIdu.
Aslında o hep okulluydu.
Küçüklüğünden beri kreş ve anaokulunda

büyüdüğü için okula pek yabancı değildi.
Ama, arkadaşlarına kavuşmanın seviılci göz-

lerinden okunuyordu.
Okula ilk adım oIan birinci sınıf veliler içinde

bir başka heyqcan oluyor.
Dün ilçemizdeki okulların kalaba|ık olan birinci

sınıflarını dolduran öğrenciler kadar anne ve
babaların kalabalığı görülmeye değerdi.

Ütkemizin hükümetlerin eğitime verdiği değer
ortada..

Bütçelerden Milll Eğitim'e ayrılan pay her
kalemden büyük oImalı.

Geleceğin kurucuları olan minikIere kaliteli
eğitim verilemiyor.

DevJet, ben bu işi yapamıyorum diyor..
Okullar giderek paralı olmaya başladı.

' Bir yanda özel okullar bir yanda özel ders
haneIer..

Okul, derslik sorunIarı giderilemiyor..
Kaliteli öğretmenler yetiştirilemiyor.
Sonuç olarak üniversite kapılarda büyük yığı|-

ma..
Milyonlarca genç geleceğini kuramıyor.
Okul aydın!anmanın biricik yo!udur.
Tekkelerden, medreseIerden bugün çağdaş

okullara kavuştuk ama amaçlanan hedefe ulaşa-
madık. Yeni dönem hayırlı olsun.

BURSA HAKıMiyer vr
KENT GAZETELERİıIe

İı-nr,ı ve REKLAM ALıN|R

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

Tel : (0.22a| 513 96 83 Fax : 513 35 95
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a§ı aldı
[Ularmara'da fırtına ula ımı etklledl

[| uıl ılla
Yalova'nın Armutlu
İlçesi'nde, 10 gün
önce gittiği düğünde
silah atılması sonucu
yaı:alanan şahıs,
tedavi gördüğü has-
tanede hayatını
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre,
Yalova'nın Armutlu
İlçesi'ne bağlı
Mecidiyeköy'de
amcaoğlunun
düğününe katılan 2

ç.ocuk babası Dursun
Ozbay (37), düğünde
eğlence için rast gele
ateş eden bir şahsın
tabancasından
çıkan serseri
kurşuna hedef oldu.
Göğsünden ağır
yaralanan Ozbay,
ambu !ansla
kaldırıldığı
yalova Devlet
Hastanesi'nden
Bursa'daki
yüksek İhtisas
Devlet Hastanesi'ne
sevk edildi.
10 gün boyunca
yoğun bakım
ünitesinde
tedavi gören
Ozbay, dün
öğle saat|erinde
hayatını kaybetti.
Cumhuriyet

ııl0 oaıı Marmara Denizi'nde
saatteki hızı 80 kilo-
metreyi bulan fırtına
nedeniyle ulaşım
olumsuz etkilendi.
Erdek'ten denize
açılan bir balıkçı
motoru ?lobora oldu.
Bir tayfa denizde
kayboldu.
Boğazlardan geçmek
üzere Marmara
Denizi'nde seyreden
41 yerli ve yabancı
bandıra!ı.şilep Ile
tanker, fırtına
nedeniy!e yollarına
devam edemeyince
rotaları nı Teki rdag'ın
Şarköy i!çesi sahille
rine çevirerek,
burada demirlediler.
Şarköy açıklarındaki
gemilerdeki personel,
fırtına ve 3 metreye
ulaşan dalgalar
nedeniyle karaya
çıkamayarak geceyi
gemilerde geçirmek
zorunda kaldı.
Fırtınanın etkisini
azaltmasıyla dün
sabah saatlerinde
Şarköy'den demir
alan yerli ve yabancı
bandıralı 29 şilep i!e
tanker, boğazlardan
geçmek üzere
rotalarına göre
hareket etti!er.
12 gemi ise hava
kostı|larının daha da

aılı

savcısı'nın
incelemesinin ardın-
dan Bursa Adli Tıp
Kurumu morguna
getiriIen Ozbay'ın
cenazesi, yapılan
otopsinin ardından
Yalova'ya gönderildi.
Kardeşinin
ölümünün ardından
bu tür olaylara
daha hassas
olacaklarını
belirten ağabeyi
Yaşar Ozbay,
"Dev!etimiz
yasaklıyor, ama
yine de bu tür
olayların ardı
arkası kesiImiyor
Devletin illa her
düğüne asker mi
dikmesi |azım?
Silahla sevinç
olmaz. onceden
bu tür olayları
TV'l,erde iz!ediğimde

kanal değiştirirdim,
ama şimdi bizim
başımıza geldiğinde
neden bu kadar
i!gisiz kalmışım
diyerek pişmanlık
d uyuyorum "
diye kon.uştu.
Dursun Ozbay'ın
cenazesi,
Mec idiyeköy
camii'nde dün
ikindi namazını
müteakip kılınan
cenaze namazının
ardından toprağa
verildi.
OIayla alakalı
Dursun Ozbay'ın
akrabası olduğu
öğrenilen 3
kişinin gözaltına
alındığı, soruştur-
manın jandarma
tarafından
sürdürüldüğü
bildirildi

iyileşmesi için halen
Şarköy açıklarında
bekliyor.
Fırtına Şarköylü
balıkçıları da etkiledi.
Marmara Denizi'ndeki
balıkçılar geri
dönerek, tekne!erini
Şarköy, Mürefte
ve Hoşköy balıkçı
barınaklarına
demirlediler.
TEKNE ALOBORA
oLDU
Balıkesir'in Erdek
İlçesi'nden denize
açılan balıkçı
motorundaki tayfa,
İstanbuI Ambar!ı
açıklarında bindİği
yedek teknenin
alabora olması sonu-
cu denizde kayboldu.
Kayıp tayfayı bulmak
için bölgede arama
çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre,
Erdek'e bağlı
Kapıdağ Yarımada
sı'ndaki Çakıl
Köyü'nden hareket
eden'Burhan Reis'
isimli balıkçı teknesi,
l.stanbul Ambarlı

a.çıklarında ağ attı.
Onceki gün gece
saatlerinde denize
bırakılan ağlarını
toplamak için küçük
tekneye binen tayfa
Harun Erdem (35),
ağları topladığı
sırada fırtına
nedeniyle kayığın
alabora olması sonu-
cu denize düştü.
Teknede bulunan
arkadaşları tarafın-
dan kurtarılmaya
çalışan Erdem,
dalgaların etkisiyle
sürüklenerek
gözden kayboldu.
Kayıp tayfayı
Sahil Güven!ik
Komutanlığı ve
Deniz Po|isi ekipleri
arama çalışması
başlattı. Halen
lstanbul açıklarında
devam eden
arama çalışmalarına
Erdek ve
Ba nd ırma'da n
hareket eden çok
sayıda balıkçı
motorunun da
katı lcl ıgı beliıtildi.

nüHü_Xüilİ Yw. LwşıYÜn
ıı ı ı ı ı ı

Tl,llll{lV('lılli,| il l{lltlT€tl u0 ffO}.lOlıJlll{
ıııı

ıtllısılı{ıY(t€llı €ı\l uYGuN FıutlTttlıltıl OOO

Renkli, siyah beyaz her türlü baskı işIeri
Fatura & İrsaliye & El İlanı & Broşür & Kartvizit
Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi & Katalog basımı

l(örte- Ofset
MATBAACİLİK İ YAYİNCİLİK İ REKLAMCİLİK

İstiklal Cad,BoraSok,AkbankAra|ığı İ.lo:3/BGEtvlLİKhl :(0,224) 5139683 Fax:(0,224) 5133595

,| GÜNDE İıusAKİve BASıLıR

34 YıLuK
TEcRÜeEMiz iı_e
HlzMETiruızDEyiz
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Ha darl e'de l4hln k khlılt hılelılrl akalandı0
Bursa Jandarma Organize Kaçakçılık Şubesi i]e GemIik İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri uzun izleme

sonucu Haydariye Köyü'nde 20 dönümlük ormanlık arazide 74 bin kök dişi hint keneviri eIe geçirdi

Ersel PEKEB
İlçemizin Haydariye
Köyü'nde jandar-
manın düzenlediği
operasyonda,
hazine arazisine
ekilmiş 74 bin
kök hint keneviri

e|e geçırıldı.
Uyuşturucu yapımın-
da kulanılan dişi
hint kenevirinin
bugüne kadar bir
kere de ele geçirilen
en fazla miktarın
olduğu belirtildi.
İl Jandarma

Konıutanlığı
Organize ve
Kaçakcı|ık.Şubesi
ile Gemlik llçe
Jandarma Bölük
Komutanlığı
ekipleri, bir
süredir istihbarat
çalışmaları yaptıkları

Hayılarıyı,Köyu
orıı,ıanlık
alanına operasyon
düzenledi.
11 ayrı timin katıldığı,
Bursa ve yalova
hatlarında yapılan
takip sonucu,
20 dönümlük orman
arazisine ekilmiş
74 b'n kök dişi hint
keneviri ele geçirildi.
Operasyonda
4 kişi gözaltına
alındı.
Jandarma,
operasyonu
delillen d lrmek
almacıyla bir ay
boyunca takibi
a|tına aldığı hint
kenevir,lerinin
eki!i olduğu
arazınin bakımını
üstlendigin i belirttaği
S.A., H.M , A.G. ile
O A. yakalanarak
gozetim altına alındı.
Ekip|er, ayrıca
Haydariye

Köyü'ndeki 3 üç
ayrı evin bahçesinde
yaptıkları
aramalarda da
mısır fidanlarının

arasına ekilmiş
60 kök hint kenevire
daha ele geçildi.
Olayla i!gili soruştur-
ma sürdürülüyor.

§t§tİAN
İİDOGAL KAYNAK SUYU

1 (lludağ'daki kuynağındun,
1 Doğal lezzeti ve kaynağınduki suIlığıylu,
1 Hijyen şartluarda ve tüm ntnmütik mukinulurdu,
1 El değmeden doldurulun
1 sağlıklı ve içimi en güzel sulardan biridir

sAĞLIĞINIZ r;izivı için öxnuLi
nİn TELEFoNLA yANINIZD Ayrız

Ba!ıkpazarı Mah. 2 Nolu Gadde
Karagöl Market Karşısı No : 65 GEMLİK

Tel 
= 
(0.224| 513 97 00 - 513 97 01

SRDCCC SİZC OZCL
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ELEMAiıltAR ARAİıJ'IıOR

lstasyonumuzda

gö r ev l en di ril m ek ü zer e
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ELEilL ANIAR ALIN Ac AKTIR
|[i ür acaatlann şahsen y apılması ri c a ılıın ıır,

BCYZR Pgtrol Ltd. Ştl.
Teı : 513 01 03 GEMalK
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E lü|'de ha 0r Elektrlk hslntlslne tazmlnat
lDo, 18 Eylül tarihin-
den itibaren yeni hat-
ları ve bakımı yapılan
gemileriyle kış tarifesi
seferlerine devam ede-
cek. yeni hatları ve
bakııhı yapılan gemi-
leriyle başlayacak kış
sezonunun, 17 Haziran
2007'ye kadar geçer!i
olacağı bildirildi.
İDO'dan yapılan yazılı
açık!amada, "!stanbul
trafiğine çözüm getir
mek amacıyla İstanbul
Büyükşehir Belediye
si'nin başlattığı "ente-
grasyon" uygulaması
kapsamında Kabataş
ta bulunan vapur ve
denizotobüs iskeIeleri
aktarma merkezi
haline ge|iyor.
IstanbuI Büyükşehir
Belediyesi, metro, oto-
büs ve deniz ulaşım
modlarını Taksim -

Kabataş füniküler
sistemini birleştirerek,
Kabataş iskelelerinin
daha etkin kullanıl-
masını sağlayacak"
denildi.
ıstanbu!lulara her bir
seferde 10 dakikaya
yakın zaman kazandı
racak uygulama ile
Eminönü ve Karaköy
çevresindekl gemi
trafığinin rahatlatıl-
ması amaçlanıyor.

İki yaka arasında deniz
yolunu kuIlanan yolcu-
lar bundan böyle
Taksim, Beşiktaş , Zey
tinburnu, Yenibosna,
Yenikapı ve Atatürk
Havalimanı gibi nokta-
lara daha çabuk ulaşa-
bilecek. Geçen yıla
göre yüzde 50 oranın-
da arttırılan Kabataş -

Bostancı denizoto-
büsü seferleri ile
Kabataş'tan Karaköy
ve Eminönü'ne ulaşım
7 ila 12 dakika
kısatacak. lstanbul
Büyükşehir Belediye
si'nin Zeytinburnu -

Fındıklı arasındaki
tramvay hattını uzata
rak Taksim - Kabataş
füniküler sistemiyle
bütünleştirmesi, Kaba
taş vapur ve denizoto-
büsü iskelelerini birer
aktarma merkezi hali
ne getirirken, İstanbu|-
lu hızlı ulaşımı tek
bilet uygulaması ile
daha ucuza getirmiş

olacak. 1 Temmuz'dan
itibaren lerr, loo
(Şehir Hatları
Vapurları), Metro,
Ozel Halk OtobüsIeri,
Deniz Motorları ve
Banliyö trenlerinde
başlatılan tek biletle
uygulaması ulaşımda
zaman ve ulaşım ente-
gras}onunun sağ!an-
ması amaçlanıDış,
Akbil ile yapılan
yo|culuklarda her kon-
törlü geçişten sonra
90 dakika içinde
2.toplu taşıma aracı
ücretsiz hale getir-
ilmişti. Yeni tarife
dönemi ile yaz sezo-
nunun tamamlan-
masıyla sona eren
Bostancı - Adalar -

Kabataş denizotobüsü
seferleri 3 kasım
tarihine kadar
uzatılıyor.
sözkonusu seferler
3 Kasım'dan sonra
sadece hafta sonları
gerçekleştirilecek

Elektrik şirket!eri yı!lık
maksimunı kesinti sık-
lığına ilişkin değerleri
aşan her kesinti için
mesken abonelerine 20
YTL, diğer abone|ere
80 YTL ödeyecek.
Programla kesintiler en
az 48. saat önce basın
yayın kuruluşları aracılı
ğıy!a duyurulacak.
Elektrik dağıtım şirket-
lerinin sorumlulukları
be|irlendi. Buna göre
Elektrik dağıtım şirket-
leri, kullanıcı!ara sun-
duğu hizmetin kalite
sinden sorumlu olacak.
Bildirimsiz uzun kesin-
tiler için yı!!ık maksi-
mum kesinti süresi ve
sıklığına ilişkin hede-
fler, 1 Ocak 2007 tari-
hinde uygulamaya
konulacak. Yıllık mak-
simum kesinti sık!ığına
ilişkin değerleri aşan
her kesinti için mesken
abonelerine 20 YTL,
diğer abonelere 80 YTL
ödenecek.
Enerji Piyasası
Düzenleme kurumu
nun (EPDK) hazırladığı
"E!ektrik Piyasasında
Dağıtım Sisteminde
Sunulan Elektrik Enerji
sinin Tedarik süreklili
ği, Ticari ve Teknik
kalitesi Hakkında

Yönetmelik", Resmi
Gazete'nin dünkü
sayısında yayımla-
narak, yürürlüğe, girdi.
yönetmel ikle, elektri k
enerjisinin tedarik
sürekliliği, ticari ve
teknik kalitesine ilişkin
olarak dağıtım şirket-
leri tarafından uyul-
ması gereken kurallar
ile uygulamaya ilişkin
usul ve esaslar be]ir-
lendi. Yönetmeliğe
göre, dağıtım şirketi,
dağıtım lisansında
belirlenen bölgede
bulunan kullanıcılara
sunduğu hizmetin kali
tesinden sorumlu ola-
cak. Dağıtım sistemin
de sunulan hizmetin
kalitesi, "tedarik sürek
liliği kalitesi", "ticari
kalite", "teknik kalite"
olmak üzere EPDK
tarafından 3 ana başlık
altında izlenecek.
EPDK, elektrik ener-
jisinin tedarik sürekli
liği, tlcari ve teknik
ka!itesinin dağıtım şir-
keti tarafından ilgili
standartlara uygun
şekiIde ölçümlenerek
kayıt altına alınması ve
bu göstergelere ilişkin
dağıtım şirketinin per-
formansının be!irlen-
mesine esas tüm süreç

ve veriler ile diğer tüm
bilgi ve belgeleri denet
leyecek veya denetlet-
tirecek. Dağıtım şirket-
lerinin yerinde deneti-
mi, EPDK'ya yapılan
bildirimler ile sunulan
tablo ve raporların ön
incelemesi nin ardından
gerek görüldüğü haller
de veya müşteri şika
yetleri üzerine gerçek-
leştlrilecek. Tedarik
sürek!iliğine, ticari
kaliteye ve teknik kalit-
eye ilişkin verilerin ve
göstergelerin öngörü
len doğruluk sınır-
larının dışında olması
durumunda, dağıtım
sistemi gelir tavanının
hesaplanmasına esas
teşkil edecek kalite
göstergeleri bulu-
nacak.
TEDAR|K
süREKLIı_lĞl
KALıTESı
Hizmet ka!itesini
gösteren unsurlardan
"tedarik sürekliliği
kalitesi", dağıtım
sisteminin, elektrik
enerjisi talebini
ekonomik oIarak kabul
edilebi!ir maliyetlerde
ve asgari kesinti süresi
ve sıklığı ile karşılaya-
bilme kapasitesini
ifade ediyor.
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GEMLİK ANA BAYİİ
HUSEYİN ULUKAYA .CUNEYT DEİI|IİRLİ 0RTAKLİGİ

Merkez: Kayhan Mh. 2 Nolu Cad. 9/A
Tel & Fax: (0.224,) 513 88 26

Şube: Balıkpazarı Mah. Alemdar Cad. No:4
Tel: (0.224,) 513 49 93

e-mall : c_demirli@yahoo.com
www. u l u kaya.tİca ret-ltd. com
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Çorum Sungurlu Nüfus
Müdür!üğünden aldığım nüfus

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
CANER ERÖKSÜZ

J,,ıııı ı,x SlYAst clZeref
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KOÇAK GAYRİMENKUL BANK/ASİ
GEMLİX ŞUBESİ

GAYRiıvıeNKUL DANIşMANLıK, EKSPERTİZ, YATıRıM,
FİNANSMAN , PAZARLAMA, PROJE KONTROL,

PARSELASYON HİZMETLERİN DE

YETKı LEN Dİ nl ı_M EK ÜzERE
DENEYİMLİ VEYA YETİŞTİRİLEBİLECEK
MüşTERİ TEMsiLclLER| ALıNAcAKTıR.

İstiklal Gad. Adliye Aralığı Lider Apt. Daire: 1 GEMLİK
Tel : O 224 512 08 58 - 512 08 61 GSM : (0.532) 685 16 21 (Kazım Tunç)

Genel MüdürIük : 444 O 55O www.kocakgayrimenkul.com

sATlLlK
IV!ÜSTAKIL DAinr

12 m2 ÇevreYolu üzerinde

, (ltr aıy e karşısı/ Y eni Bina

GSM : 0 533 256 19 11

Tel :51 40737

CL
-

-

TURAN TRAFİK
ADNAN TUR§N

Her türlü araç devir
Yeni kayıt, Plaka,

Ruhsdf, Fenni muayene
Sigo rta işlemleri yapılır.
Adras: Gür|e İş ililorkggi
Kıt: 1 No: 66 ı GEnliLlK
Tel : (0.224| 514 62 02
GSM: (0.537) 933 25 26

sATlLlKVILLA
a

C u mhu r ıy et trllahallesi' ndt,

sahıbinden satılık

tüks lrıphks Vılla

GSM : (0,535,1 886 47 74
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But
Bütçe, Ocak-Ağustos
döneminde 23 yıl
aradan sonra fazla
verdi.
Bütçe uygulama
sonuçlarına göre,
Ocak-Ağustos döne-
mindeki bütçe fazlası
474 milyon YTL
olarak gerçekleşti.
Yıl sonu faiz dışı
iazla hedefi ise daha
Ağustos ayında
aşılmış oldu.
Ma!iye Bakanlığı
Ağustos ayına ilişkin
merkezi yönetim
bütçe uygulamaları
sonuçlarını açıkladı.
Buna göre Ağustos

.ayında bütçe gider-
;leri geçen yılın aynı

e23
ıı

ılda llk kez faz|averdl
ayına göre yüzde 18
artarak 16 milyar 553
milyon YTL oldu.
Bu dönemde faiz dışı
giderlere 11 milyar 55
milyon YTL, faiz
giderlerine de 5 mil-
yar 498 milyon YTL
harcandı.
Merkezi yönetim
bütçe gelirleri ise bir
önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 9,9
artarak 16 milyar 572
milyon YTL'yi buldu.
Bunun 13 milyar 462
milyon YTL'sini vergi
gelirleri oluşturdu.
Böylece Ağustos
ayında bütçe 19
milyon YTL fazla
verirken, faiz dışı

tazla da 5 milyar 517
milyon YTL'ye ulaştı.
8 aylık dönemde de
bütçe giderleri,
geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde
15,6 artarak 115
milyar YTL'yi aştı.
Faiz hariç giderler 80
milyar 913 milyon
YTL, faiz harcamaları
ise 34 milyar 136
milyon YTL oldu.
Bu dönemde ge|irler
ise geçen yı|ın aynı
dönemine göre yüzde
21,7 artışla 115 mil-
yar 522 milyon
YTL'ye ulaştı. Bunun
91 milyar 332 milyon
YTL'sLni vergi gelir-
leri oluşturdu.

Ocak Ağustos döne-
minde bütçe 474 mil
yon YTL iazla verdi.
Bu durum en son
1983 yılında gerçek-
leşmişti. Faiz dışı
tazla da 34 milyar 609
milyon YTL'ye ulaştı
ve daha Ağustos
ayında yıl sonu faiz
dışı fazla hedefi de
aşılmış oldu. Maliye
Bakan lığı'ndan
yapılan açıklamada
giderler de görülen
artışın sağlık harca-
malarındaki artıştan
kaynaklan dığı belir-
tilir ken, bu durumun
ek ödenek ihtiyacı
doğurmayacağı
vurgulandı.

Türk Dünyası, 18
Ey!ül'de Antalya'da
buluşuyor.
Dünyanın her
yerindeki Türk
toplulukları ile
ilişkilerini en iyi
şekilde sürdürmeye
ça!ışan Türkiye, 3
gün boyunca,
"1O'uncu Türk
Dev|et ve
Toplulukları Dostluk,
Kardeşlik ve lşbirliği
Kurultayı"na ev
sahipliği yapacak.
Devlet Bakanı Beşir
Atalay, düzenlediği
basın toplantısında
Kurultay l!e,
Türk devlet ve
toplulukları
arasında
işbirliğinin
g ü ç len dirilmesin in
amaçlandığını

söyledi.
Atalay, bu sayede
Türk dünyasında
ekonomik geliş-
menin hız kazan-
abiIeceğini,
kültürel bağların da
derin!eştiri!ebile-
ceğini vurguladı.
Kuru|tay
çerçevesinde,
30 Türk devlet ve
top!u luğ u ndan
yaklaşık 600 konuk
ağırla.nacak.
Türk !şbirliği ve
kalkınma ldaresi
Başkanlığı i|e Türk
Devlet ve
Toplulukları Dostluk,
Kardeşlik ve lşbirliği
Vakfı'nın bir!ikte
düzenleyeceği
Kurultay'ın açılışını
Başbakan Erdoğan
yapacdk.

rTürk Dün §ı bulu

ELEMA,V ARA^J'YOR

Tecrübelı TeknikSeruıs

Elemanı aranıyor

,VOWOXBlgısayar

Tel : (0.224) 512 25 63

rünrivı,ııiıı
Eİ{ KALıTELı ve EKo}lotülıix oıvııivıııni

Et{ uYcuıl rİylruRlA,,,

Zengin çcşit vc
kotologlorımızı gö]mgdcn

Iıoror v9rıngı1in ...

körtez ofset
MATBMCıLıK . YAYlNcıLlK . REKLAMGıLıK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B CrlllİX
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : |0.22a| 513 35 95
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Barış Güler'in
kaleminden 7 YAŞ
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okul korkusunu
e renkle enın

uıı0ak §0 erhndlkkat0
ıı

ılk kez okula
başlayan miniklerin
yaşacağı korkunun
giderilmesinde,
başta "yeşil" olmak
üzere renklerden
yararlanı|abileceği
bildiriIdi.
Renkbilimci
Metin Yahya Üster,
okula başlamadan
önce çocukların
kuşku ve korku dolu
bir dönemden
geçtiğini belirtti.
Uster, "Çocuklar
okul öncesi, özellikle
psikolojik açıdan
çok heyecan!ı bir
dönem geçirir!er.
Okul öncesi için
çocuklara yeşil
renk yük|enmesini
tavsiye ediyor ve
uyguluyoruz. Bu
dönem|erde velilerin
çocuklarını yeşille iç
içe yaşatma|arını
tavsiye ediyorum.
Ten temaslı yeşil
giysiler, yeşil yatak

odası g|bi" dedi.
Yeşilin, huzur, denge
ve güvenin rengi
olduğuna işaret eden
Uster, hastanelerde
cerrahların kullandık-
ları rengin yeşil
olmasının da bir
tesadüf olmadığını
söyIedi.
Renkbi|imci Üster,
"Doganın renklerini
düşü ndüğü müzde
yeşilin cömertçe sal-

gılandığını görürüz.
Doğaya şemsiye
açmış ağaçların
yeşil dal!arı ve bir
halı gibi yerlere
serilen çimenler
huzur denge ve
güveni aşılamıştır.
Bu nedenle, okul
korkusu yaşayan
çocuklar da yeşil
renkle yeterli güveni
kazanabilirIer."
diye konuştu

Oyuncakların, iyi
seçilmediği takdirde
çeşit|i kazalara hatta
çocuk!arın hayatına
ma! olabaldiğl
b ildirildi.
Sağlık Bakanlığı'nın
yayınladığı tüketici
ıehberinde, tüıü
oyuncakların CE
(asgari güvenlik
koşultarına sahip
olduğunu gösterir
işaret) taşıması
gerektiği
vurgulanıyor.
Uzerinde CE işareti
olmayan oyuncak-
ların alınmaması
tavsiye edilirken, bu
oyuncakların kalite-
siz ve çocuklar için
tehlikeli olabileceğine
dikkat çekiliyor.
Sağlık Bakanlığı'nın
ailelere yönelik
olarak yayımladığı
tüketici rehberinde
oyuncak seçimi ile
ilgili şu tavsiyelerde
bulunuluyor:
-Kötü kokan
yumuşak plastikten
yapıImış oyuncaklar
almayınız.
-Çikolata yumurta-
ların içindeki küçük
oyuncaklara dikkat
ediniz. Bunlar
çocuğun boğazına
kaçarak tehlike oIuş-
turabilirler.
- Oyuncak, çocuğun
el becerilerini,
yaratıcılığını,
düşünce, hafıza ve

hayal gücünü destek-
leyici olmalı.
-Yumuşak hayvan ve
bebeklerin yıkanır
o|ması gerekir. Bu tür
oyuncakIarda gözler,
burun, düğme ve
diger ayrıntıların
kopmayacak şekilde
di kilmiş ve yapış
tırı!mış olması
gerekir.
-Bazı oyuncak,
örnegın çıngıraklar,
sıkıştırı!abilir oyun-
caklar ve dişIikler
yeni dogmuş
çocugun boğazından
geçemeyecek kadar
büyük olmalıdır.
-Tüylü oyuncaklar
alerji açısından bir-
takım problemler
dogurabileceği için
özellikle alerjik
bünyeli çocuklardan
uzak tutulmalıdır.
- Oyuncak kendi

kulağınızın yakınına
tuttuğunuzda yüksek
ve rahatsız edici ses
çıkarıyorsa onu satın
almayınız.
-Yarım küre, kupa
şekilli oyuncaklar,
çocukların ağız ve
burunlarının üzerini
kaplayarak çocuk-
ların salyası
yüzüne yapışmakta,
nefes alındığında
ise içindeki hava
boşalarak basınç
oluşmakta ve
çocuğun nefessiz
kalıp boğulmasına
sebep olmaktadır.
-Elektrikle herhangi
bir parçası ısıtılan
oyuncaklarda tavsiye
edilen yaş.5 yaş ve
üzeri olmalıdır.
Elektrikle oyuncaklar
bir yetişkinin
gözetimi a!tında
kul!anılmalıdır.

j_.ı
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İtalya'da düzenlenen
"Geleneksel
Çocuk Oyunları
Yarışması"nda,
Türkiye birinci oldu.
ülkelerin kültürel
değerlerinin tanıtıl-
ması ve Akdeniz
ülkelerinin çocuk-
larının yakınlaştırıl-
ması amacıyla
salerno kentinde
düzenlenen yarışma-
da, Türkiye'yi, Özel
Büyük llköğretim
Okulu'ndan 9
öğrenci temsil etti.
Akdeniz ülkeleri ile
İtalya'nın çeşitli
bölgelerinin çocuk
oyunlarının yer aldığı
yarışmaya, Türkiye
"Yağmur Gelin" ve
"Aç Kapıyı

Bezirganbaşı" adlı
oyunlarla katıldı.
Oyunlar, Kültür ve
Turizm Bakanlığınca,
kaybolmakta olan
kültürel mirasın
araştırılması, belge-
lendirilmesi ve

ç, ığerlendirilmesi
Jmacıyla kurulan
Halk kültürü
Bilgi ve Belge
Merkezinde yer
a!an kaynaklardan
yararlanı|arak
hazırlandı.

00uk 0 llıllarııla Blrlnc

Siz de geleieğimize bugünden el koyun
Çünkü toprak yoksa geleceğimiz yok...

EL KoYuN
Avea, Telsim ve Turkcell hattınızdan 3464'e mesaj atın.

T,,.,,,,.",ıIıA
www,eİkoyun,com
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§onbahar hastal ıklarına

ku

Atatürk universitesi
Tıp Fakültesi Aziziye
Araştırma Hastanesi
Klinik Bakteriyoloji ve
.Enfeksiyon
Hasta!ıkları Ana Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr.
Mehmet Parlak, son-
bahar döneminde
ani hava değişimi
nedeniyle ortaya çıkan
gribal enfeksiyonlara
yakalanmamak için
bol C vitamini içeren
kuşburnu çayı
tüketilmesini önerdi.
Prof. Dr. Parlak, son-
bahar dönemlerinde
nezle hastası sayısın-
da önemli oranda
artış yaşandığına
dikkati çekti.
Hava sıcaklıklarındaki
ani değişimin
yaşandığı dönemlerde
vücut direncinin
düştüğünü anlatan
Prof. Dr. Parlak, "Grip,
nezle ve soğuk a!gın-
lıgı gibi hestalıklara
h9rş, bol C vitarnini
tüketllnıesi çok etkili.
C vitamini de kuşbur-
nunda bol miktarda
mevcuttur. 100 gram
kuşburnunda 400 ile 3
bin miligram arasında

a

c vitamini bulunmak-
tadır. Bı,ı vitamine
ihtiyaç duyuldugu
her zaman kuşburnu
tüket i!mes i

gerekir"dedi.
Parlak. kuşburnunun
enfeksiyonlara ve
soğuk algınlığına
karşı, beden savunma
sistemlerini
güçlendirici bir etkiye
sahip olduğunu
vurguladı.
sonbahar döneminde
düzenli olarak'her
gün en az 3 bardak
kuşburnu çayı'
tüketilmesinin önemli
olduğunu dile getiren
Parlak, "Kuşburnu,
geneI güçsüzlüklere
ve yorgunIuklara karşı
da ku]|anılabilir.
kabızlık ve hafif
safrakesesi, böbrek
ve mesane rahatsızlık-
larına karşı da etkili
olduğu bilinen
kuşburnu, özellikle
sonbahar dönemlnde
ani hava clegışımine
bağlı olarak ortaya
çıkan grip gibi
hastalıklara karşı
tüketilmeli" diye
konuştu.
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Amasya İl Saglıl<
Müdürlüğü, formda
ka!mak isteyenlerin
daha aktif olmaIarı
gerektiğini belirterek,
sabah, öğlen ve
akşam öğünlerinde
yenilmesi gereken
besinleri önerdi.
sabah kahvaItısında
60 gram kadar yarım
yağ!ı peynir, 2 dilim
kepekli ekmek, 1-2
domates, greyfurt ya
da portakaldan
otuşan mönü ile 1

haşlanmış yumurta,
2-3 adet zeytin, 30
gram civarında yarım
yağlı beyaz peynir,
1-2 tane domates, 2
dilim kepekli ekmek
ve şekersiz çaydan
oluşan diğer mönüyü
öneren Amasya
Sağlık Müdürlüğü
tarafından yapı!an
açıklamada, buna
benzer mönülerin
çoğaltı labileceğin i

açıkladı
Formda kalmak

için yapılan öğün
önerileri şöyle:
"Öglen yemeklerinde
kalori miktarını
geçmemek kaydıyla,
akşam yemeklerinde
ise yerine göre daha
çok ve daha zengin
bir mönüyle
yenilebilir. Gün
içinde fiziksel
aktiviteler devam
edeceğinden bir
insanın günde yaka-

bileceği kalori miktarı
hesaplanarak öğle
yemeğinin yenilmesi
gerekir. Bunun yanı
sıra sağlığın korun-
ması için sofrada
salata türü mönülere
bolca yer verilmeli.
Beyaz ekmek yerine
mümkünse kepekli
ekmek kullanılmalı.
At«şam yemeklerinde
ise öğlen yemeğine
nazaran daha az

kalori içeren yemek-
lerden yeni!meli.
Buna karşın bolca
salata türü
yiyecekler sofrada
b u lu nd u ru lmalı. "
Açıklamada, akşam-
ları daha az hareketli
olunması sebebiyle
tazla yiyeceklerin
kişiye kilo ye çeşitIi
hasta!ık olarak
geri döneceği uyarısı
da yapıldı

" Puru tıısıırı, ııJ etıııek İç,İıı reklunı lıurcumülorıııdun keseıı,

zaı!ıtıııclaıı tusurrııf etnıek İçİıı s{ıotİ durclııronü benzer." Henry FORD
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Bursa 2!;6 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı |212| 516 1212
Yalova (226| 811 13 23
|DO lmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FER|EoT

ltfaiye
polis İmdat

Jandarma İmdat

Jandarma K.
polis karakolu
Gar. Kom.

110

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLİK Yalova
Topçular
Eskihisar

(226| 814 10 20

|226| 363 43 19

|262| 655 60 31

oToBÜS

513 10 51

513 10 53

513 29 54

513 10 28

Kaymakamlık

C.SavcıIığı

C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.

ULAşıM
261 54 00

(18 Hat )

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

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

12 12
20 77
1o 72
45 49
47 71
35 71

HASTANELER

TEK Arıza
TEK İşletme
Sta§um
Orm.Böl.Şef.
ı_vlıılı Eğt. Md.
HaIk Kütüphane
AskerIik Şb.
Karayolları
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.

Özel lO. lVlO.

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

Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
Halk Eğitim Müd.

513
513
514
513
513
513

ş13
513
513
513
513
513
513
513
524
513
513
513
513
513

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

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

TAKSlLER

Aygaz
Tekgaz
Ocakgaz
Ergaz
ipragaz
Habaşgaz
Yeni Likitgaz
BP Gaz
Bütünler Likitgaz
Akçagaz
Tota!gaz

513 12 95

513 16 37

513 16 37

513 88 43

513 22 59

513 45 45

513 65 00

514 59 81

513 80 00

514 88 70

514 17 00

körfez Taksi

Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır Taksi

513 18 21

513 24 67

513 32 40

513 23 24

514 35 50

Santral 513 4521 -23

Ba$kanlık - 513 45 20

Zabıta 513 24 32

Oto.büs İşlet. S13 45 21-122
Su lşIet. 513 45 21 -115
İtfaıye 513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182

Yazı İşl. Md. 513 45 21 -111

Su Arıza Yalnfz 185
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GEREKLl TELEFONLAR RESMİ DAlRELER DENİZ OTOBUSU

513 14 25

AKCAN PETROL
yenı-iyuRTLAR
PETRoL
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33

NöBETçİ r czANE
13 tylül 2006 Çarşamba
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I GuNLÜK siyasi cazerE r

YEREL SURELİ YAY|N
YlL : 34 SAY| : 2544

FlyATl : 0.25 yTL. (KDv Dahil)
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

yönetim ve Basım y ri : KORFEZ OFSET
Matbaaclı k-Yayı ncılı k-Reklamcıl ı k Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLIK

(Dini bayram Günleri vePazar günleri yayınlanmaz)
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