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<iyeye ait Kapalı Çarşı’da bulunan işyerlerine yapılacak olan 2 katlı modern işyerleri nedeniyle, katlı otopark altına taşınacak olan
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(ızılay Kan Merkezi 
40 ünite kan topladı
Bursa Kızılay Kan Merkezi tarafından 
4 ayda bir yapılan kan bağışı 
kampanyasında dün Belediye Sergi 
Salonu’nda 40 ünite kan toplandı. 
‘Bir damla kan bir insan’ kampanyası 
bugün de devam edecek. Sayfa 2’de

svdiâi kızı öldürdü, konustuâu arkadaşına 7 kürsün sikti sonra intihara kalkıştı

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ölüm kapıyı çalınca
günlerde neredeyse hergün bir ölüm 

«f iri alıyoruz.
|nülerden okunan selalar binlerinin 

ite göç ettiğini duyuruyor.
■ timün yüzü sevimsizdir.

,4a ölümden kurtuluş da yoktur.
ıç, yaşlı dinlemeden cenderesine alıyor 

İsıları..
geç saatlerde yerel gazeteleri 

jken, matbaamızın sahibi Hacı Halıcı 
İ Hl’in ölümünü okudum.

a cumartesi günü cenazesi kaldırılmış, 
■■ haberimiz olmadı.

ıh rahmet eylesin..

I
hcı Kamil, baba dostuydu.
taokuldan sonra Manisa’nın Demirci ilçe- 

Ipğretmen Okuiu’nda eğitimimi tamam- 
n.

. ıcı Kamil de Demirciliydi.

lemirci’nin bir köyünden..

■'? başka Demircili ise Halıcı İbrahim 
•caydı. Semerciler Yokuşunda işyeri vardı, 
piimetli Kamil Amca, o yıllar Demirci’den 

diği halı ve kilimleri sırtına atar, nüfusu 
poplan ilçemizin bilhassa Balıkpazan 

J; inde sokak aralarında satardı.

i bütün bir müslümandı.
nel Amcamın evinin karşı köşesinde 

bir dükkanı vardı.
<nda halı satarak Gemlik’te birçok varsıl 
«ın daha zengin biri oldu.

& iliydi, çalışkandı..
i ’. şeyden önce sıkı bir işadamıydı.

.!» lirler mağazaları onun ve çocuklarının 
Toprağı bol olsun.

Bursa Serbest Bölgesi’nde çalıştığı otomobil fabrikasındaki
sevdiği kızın bir başkasıyla ilişkisinden kuşkulanan çılgın aşık
Metin Turan, sevdiği kızı ve konuştuğu arkadaşını kurşun yağmu
runa tuttuktan sonra, silahındaki son kurşunu da beynine sıktı.
Serbest
Bölge’de 
çalışan Metin 
Turan adlı işçi, 
aynı işyerinde 
çalışan Aylin 
Gezen’i sevdi.
Sevdiği kızın 
Serdar Patlar 
ile arkadaşlık 
kurmasını içine 
sindiremeyince 
sevdiğini ve 
arkadaşını 
kurşun yağmu-
ruına tuttu.
Haberi syf 5’de

AYLİN GEZEN METİN TURAN SERDAR PATLAR

Metin Turan’un üzerinden sevdiği kızın kimliği çıkarken, kaldırıldığı 
Bursa Tıp Fakültesi’nde yaşam mücadelesi veriyor. Serdar Patlar’ın
T kurşun taşıyan vücudu ameliyata alındı. Cinnet geçirdiği sanılan 
çılgın aşık, durumunun ciddi olduğu bildirildi.

TAŞI 
GEDİĞİNE Buluşma
İnan Tamer

‘Nasıl iştir’ 
adlı taşlamasıyla 3. sayfamızda...

I Gürhan 
ÇETİN KAYA

‘DYP’de güze! güze! bir seçim’ 
adlı yazısıyla 2. sayfamızda...

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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E ı Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

DYP’de güzel güzel bir seçim
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal oldu.
DYP Gemlik İlçe Başkanı Faruk Güzel 

oldu.
Birinde sandalyeler havada uçuştu..
Diğerinde sandalyeler havada uçuşmadı, 

yumruklar konuşmadı ama buruk acı yürek
lerde dolaştı.

Yine de DYP'nin kongresi geniş katılımlı 
ve olgun havada gerçekleşti.

Güzel'den devraldığı Gemlik Örgütü'nü 
sağ - salim kongreye taşıyan Peyami 
Çağlar'ı kutlarız.

Oylara yansımadı ama sanıyorum parti 
örgütü de takdir ediyordur.

Çünkü emaneten.oturduğu başkanlık 
koltuğunun hakkını layıkıyle verdi.

Kuşkusuz yönetim kurulunun bu başarı
da payı yüksek.

Örnek Gülsen Canlı..
Çağlar yönetiminde başkan yardımcısı 

olarak görev yapıyordu.
Güzel'in kabinesinde de yer alıyor.
Bildiğim kadarıyla politikaya alfabesinden 

başladı.
Kadın kollarında uzun süreli ve etkili 

görevler yaptı.
Dengeli, atak ve uyumlu yapısı parti 

tabanında kabul görüyor.
Umur Çakır'da öyle..
Bu tanımlamayı çok sevmem ama demek 

zorundayım. Umur tam babasının oğlu.
Dürüst. Siyasal ikbal peşinde koşmu yor.
Eminim ki tek amacı siyasal parti 

aracılığıyla Gemlik için hizmet etmek.
Diğer üyeleri çok fazla tanımıyorum 

ancak, Güzel'in kabinesinde yer aldıklarına 
göre toplum için yararlı olacak nitelikte
dirler.

Politikacılığı toplumun çıkarları için 
yaparlarsa sorun yok.

Gerçi şu anda iktidar olmadıkları için 
yapacakları çok fazla bir şey yok gibi 
gözüküyorsa da aslında var.

Gemlik'te çok ciddi ve etkili bir muha- 
lafete gereksinim var.

Faruk Güzel Başkanlığındaki DYP'nin 
Gemlik Belediye Başkam'nı harekete 
geçireceği muhakkak.

Belediye Başkanlığı'nı para biriktirmek 
olarak algılayan dürüst belediye 
başkanımızın Gemlik için kendisini tanftan 
bill-boardları ve denizden alarâk doldur
duğu turizm ve festival alanını saymazsak 
çok fazla şey yaptığını, söylemek olanaksız.

Yağmur yağınca Gemlik 'te yürümek zor
laşıyor.

Hadi doğma büyüme Gemlik'liler için 
sorun yok.

Onlar yüzme biliyor.
Ya Türkiye'nin deniz görmeyen 

yörelerinden gelenler ne yapsın.
işin şakası bir yana,gerçekler s ıh

lanamıyor ve acıtıyor.
Bizim gazetenin dünkü sayısında vardı. - 
"Hamidiye Mahallesi Merak Sokak sakin

leri yağmur yağdığında evlerine girip 
çıkamıyorlarmış."

Yazık değil mi o insanlara..
Gemlik'i yönetmek kuşkusuz zor bir iştir.
Ancak ben yaptım oldu mantığıyla bildiği

ni okumak da doğru bir iş değildir.
Onun için;
Gemlik'li yerel iktidarı harekete geçirecek 

ve soru soracak etkili muhalefet bekliyor.

S.

Kızılay Kan Merkezi
40 ünite kan topladı

" k. *
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Kızılay 
Kan Merkezi 
tarafından 4 
ayda bir yapılan 
kan bağışı 
kampanyasına 
vatandaşlarımız 
ilgi göstermiyor. 
Periyodik olarak 
her 4 ayda bir 
ilçeye gelerek, 
Belediye Sergi 
Salonu’nda 
kan bağışı alan 
Bursa Kızılay 
Kan Merkezi 
elemanları 
dün 40 ünite kan
aldılar.
Bugün de devam 
edecek olan 
kan bağışı 
kampanyasına 
vatandaşların 
"Bir damla kan 
bir insan" 
düşüncesiyle 
ilgi göstermeleri 
bekleniyor.
KAN DEPOSU 
ALİ CİRİT 
Öte yandan 
Belediye Sergi 
Salonu önünde 
piyango bileti 
satan ve ilçede

herkes tarafından 
sevilen Ali
Cirit, 18'nci 
kez kan 
bağışında 
bulundu.
Kan vermeyi çok 
sevdiğini ve bir 
damla kanın 
hayat kurtaracağı
na olan inancıyla 
yaşadığı 
müddetçe kan 
vermek amacında 
olduğunu 
söyleyen Ali 
Cirit, amacının 
35 kez kan

verereK Mitin oıaugunu
madalya almak vurguladı.

Tabelaları var, kendileri yok
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Dört yıl önce 
Belediye'nin 
desteğiyle açılan 
Yerel Günden 21 
Gençlik Evi'nin 
uzun zamandır 
kapışını açan yok. 
Büyük umutlarla 
açılan ve ilçe 
gençliğini bir 
araya getirerek 
başarılı çalışmalar

yapacakları bildiri 
len Gemlik Belediye 
si Yerel Gündem 21 
Gençlik Evi'nin 
dağıldığı ileri 
sürülüyor. Belediye 
nin organize ettiği 
birkaç konserin 
dışında hiçbir çalış
ma gösteremeyen 
Gençlik Evi'nin 
dağılması gönül 
verenleri üzüyor.

GFMI.İK

■İHBIH GÜNLÜK SİYASİ GAZETE HF'

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 
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Eski Belediye’nin olduğu yere yapılacak olan çarşı için ilk adım atıldı.

Yeni Çarşı için kuralar çekildi
Belediyeye ait Kapalı Çarşı’da bulunan işyerlerine yapılacak olan 2 
katlı modern işyerleri nedeniyle, katlı otopark altına taşınacak olan 
Çarşı esnafı, dün kura çekti. Toplam 54 dükkanın yeni sahipleri belli 
olurken, kısa zamanda yeni işyerlerine taşınılacağı bildirildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yıkılarak Gemlik'e 
yakışır bir alış veriş 
merkezi kurulması 
düşünülen Yeni 
Çarşı esnafı gide
cekleri dükkanlar 
için kura çekimi 
yaptı.
Gazi İlköğretim 
Okulu yanında 
yapılan katlı otopark 
altındaki dükkanlara 
taşınacak olan 
esnaf kendi araların
da aldıkları karar 
gereği taşınma 
işlemini Nisan ayı 
sonuna kadar 
gerçekleştirecek. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un, 
kura çekimini 
esnafa bırakırken 
belirlenen komitede 
bulunan Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan 
başkanlığında 
Mevlüt Avcı, Latif 

Çakan, Gökhan 
Özler, Ali Mutman 
ve Hüseyin Özer'- 
den oluşarak 
2.10.2003 tarihinde 
alınan kararın 
Belediye 
Meclisi’nde 
onaylanmasının 
ardından eski 
Kaymakam 
Sadettin Genç'in de 
imzasıyla 
görüşmelere 
başlanmıştı 
Uzun zamandır 
sürüncemede kalan 
taşınma işlemi bir 
süre önce tarafların 
yaptıkları toplantılar 
sonucunda olumlu 
karar alınmıştı.
Toplam 54 dükkanın 
bulunduğu katlı 
otopark pasajında 
Yeni Çarşı’da üç 
dükkanı olanlar 
için 5 dükkan, 2 
dükkanı olanlar 
için 9 dükkan ve 
1 dükkanı olanlar 

için de 37 
dükkan belirlendi. 
Geriye kalan 2 
küçük dükkanın 
ise birinin 
güvenlik bekçisi 
için, diğerinin de 
Kızılay Derneği 
için ayrıldığı 
belirtilirken Yeni 
Çarşı kahvesini 
işleten esnafın da 
pasaj kahvesini 
çalıştırması 
kararlaştırıldı. 
GÜVENCE 
VERİLSİN 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonu’nda yapılan 
kura çekimi 
öncesinde bazı 
esnafların 
kafalarının halâ 
bulanık olduğu 
görülürken, 
bu kişilerin 
belediyeden kesin 
dönüş için güvence 
vermesini istediler. 
"Gittiğimiz yerden 
ne zaman geri 
döneceğiz, hiçbir 
plan ve proje yok, 
belediye yıkacağı 
yeri ne zaman 
yapacak, bize geri 
dönme kolaylığı 
gösterilecek mi?" 
sorularının 
yöneltildiği kura 
çekiminde çıkılma- 
ması durumunda 
belediye'nin tahliye 
davası açarak en

Esnaf Kefalet Kooperatifi Salonu’nda dün Kapalı Çarşı esnafı taşı
nacakları yeni işyerleri için kura çektiler. Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlüt Avcı’nın da 
katıldığı kura töreninde, yeni yapılacak modern çarşıya ne zaman 
gelineceğinin belli olmadığı açıklandı.

fazla bir yıl içinde 
esnafın tamamını 
tahliye edebileceği 
sözleriyle esnaf 
kura çekmeye 
karar verdi.
İlk torbadan 
Avukat Nezih 
Dimili'nin eliyle 
çıkan isim Perdeci 
Latif Çakan oldu.

Üç dükkan 
yerine kura 
çeken Latif 
Çakan, 
kurada çıkan 
dükkandan 
memnun olduğunu 
belirterek, en 
kısa sürede 
dükkan içinde 
tadilat çalışması

yapacağını söyledi. 
Pasaj içindeki 
dükkanların 
halen elektrik 
abonelerinin 
bulunmadığı 
bildirilirken, 
bu işlerin 
biran önce 
tamamlanacağı 
öğrenildi.
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Öğretmenlere Eğitim
Yönetimi semineri

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
Eğitim Yönetimi 
Semineri yapıldı. 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
toplantı salonunda 
yapılan seminere, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura ile 
öğretmenler katıldı. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü İdris 
Aka'nın Kurs 
Müdürü olarak 
katıldığı seminerde, 
Gemlik Lisesi 
Müdürü İsmail 
Çokal tarafından 
katılımcılara 
bilgiler verildi. 
Sosyal etkinliklerin 
yanı sıra resmi 
yazışmalarla ilgili 
bilgilerin de verildiği 
seminerde İsmail

bilgilendirdi.
Okul ve kurumlarda 
farklı uygulamalara

hizmetleri, okula 
geliş-gidiş saatleri, 
görev ve iş bölüm

leri, ve denetim 
konularında açık
layıcı bilgiler verildi.

Çokal, öğretmenleri 
Norm kadro 
uygulamaları, 
ek ders görevleri, 
izin ve raporlar, 
değişen ve yenile
nen mevzuatlarda 
tereddüt edilen 
hususlar hakkında 

neden olan veya 
olabilecek konu
larında işlendiği 
seminerde yazılı ve 
sözlü yoklamalar, 
ortak sınavlar, 
ödevler, yarım gün 
uygulamaları, karne 
ve kış tatilleri, nöbet

CHP’liler, 
Muammer 
Aksoy ve 

Abdi İpekçi'yi 
andı

CHP Gemlik İlçe 
Örgütü ölümünün 
15. yılında 
Muammer Aksoy'u, 
26. yılında Abdi 
İpekçi'yi andı. 
"Bağımsızlık benim 
karakterimdir" . 
diyerek, 
"Emperyalist 
ülkelere bağımlı 
olmanın bir ulusu 
nasıl felaketlere 
sürüklediğini, 
fiziki bağımsızlığın 
bir ülkeye 
yetmeyeceğini, 
ekonomik 
bağımsızlık 
olmadan tam 
bağımsızlıktan söz 
edilemeyeceğini 

bizlere öğretirken, 
bu gün bağımsı
zlığımızı sorgu
layan aydınlarımız 
öldürülüyorlar." 
sözleriyle Aksoy ve 
İpekçi'yi anan CHP 
Gemlik İlçe Örgütü, 
açıklamasında 
"Karanlıkta uçan 
yarasalar unut
masınlar ki daha 
nice İpekçilerin, 
Aksoyların, 
Mumcuların var. 
İzindeyiz Atam” 
sözleriyle 
katledilen iki aydın 
insanı ölüm 
yıldönümlerinde 
andılar.

Faruk Güzel kongre başarısını kutladı
Pazar günü yapılan DYP İlçe Kongresinde i İlçe Başkanlığın^ 
seçilen Faruk Güzel, kongre yorgunluğunu yemekte attı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Pazar günü yapılan 
DYP İlçe kongresini 
kazanan Faruk 
Güzel, seçimde 
rakibi olan Peyami 
Çağlar'la birlikte 
yeni yönetimine 
yemek verdi.
Milton 2 
Restaurant’ta 
verilen yemekte

Peyami Çağlar'ı 
yanından ayırmayan 
Faruk Güzel, 
başarılı çalışmaları 
yine birlikte 
yapacaklarını 
söyledi.
Bu yemeği özellikle 
Peyami Çağlar 
için verdiğini 
söyleyen Güzel, 
kendisiyle hiçbir

dargınlığının 
bulunamayacağını 
söyledi.
Yemek boyunca 
birbirlerine 
ğüzel sözler 
söyleyen 
Güzel ve Çağlar'a 
yeni yönetime 
gelen üyelerde 
eşlik ederek birlik 
mesajı verdiler.
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Çılgın aşık dehşet şaştı
Bursa Serbest Bölgesi’nde çalıştığı otomobil fabrikasındaki sevdiği kızın bir başkasıyla iliş 
kişinden kuşkulanan çılgın aşık Metin Turan, sevdiği kızı ve konuştuğu arkadaşını kurşun 
yağmuruna tuttuktan sonra, silahındaki son kurşunu da beynine sıktı.
Kadn GÜLER- 
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Dün akşam 
saatlerinde Bursa 
Serbest Bölgesi’nde 
bir fabrikanın 
önünde meydana 
gelen aşk 
cinayetinde, 
Aylin Gezen adlı 
işçi kadın olay 
yerinde yaşamını 
yitirirken, sevdiği 
kadınla arkadâşhk * 
kurduğundan 
şüphelendiği 
Serdar Patlar’ı 
kurşun 
yağmuruna tutan 
çılgın aşık Metin 
Turan, tabancasın
daki son kurşunu da 
beynine sıktı. 
Türk filmlerinde 
rastlanan olay 
şöyle gelişti.
Otomotiv fabrikasın
da çalışan Aylin 
Gezen (26) aynı 
işyerinde çalışan ve 

arkadaşlık kuran 
Metin Turan 
dün saat 16.oo 
vardiyasında 
işe başladılar.
Saat 18.30 sıraların
da Metin Turan, 
kız arkadaşrAylin 
Gezen ile yeni 
arkadaşlık kurduğu 
Serdar Patlar’ı (25) 
fabrikanın 
dışına çağırdı. 
Fabrika giriş 
kapısının yaklaşık 
10 metre ilerisinde 
yapılan görüşme 
sırasında, Metin 
Turan, yanında 
taşıdığı silahını 
çıkararak, sevdiği 
kızın başına sıktı. 
Daha sonra, 
7 kurşunu da 
Serdar Patlar’ın 
üzerine boşalttı. 
Tabancasındaki 
son kurşunu da 
beynine sıktı. 
Dramatik bir aşk 
cinayetinin olduğu 

sanılan olayda, Aylin 
Gezen olay yerinde 
yaşamını yitirirken, 
çılgın aşık Metin 
Turan ve vücuduna 
7 kurşun saplanan 
Serdar Patlar, 
Serbest Bölge’nin 
ambulansı ile 
Gemlik SSK 
Hastanesi’ne 
kaldırıldılar.
Gemlik SSK 
Hastanesi’nde 
Serdar Patlar’ın 
bacaklarında 5, 
omuzunda ve sırtın
da birer kurşun 
yarası tespit edildi. 
Başından ağır 
yaralanan Metin 
Turan’ın ise 
şuurunun kapalı 
olduğu ğöşildü. 
ADAM GİBİ* 
VURAMADIN 
Gemlik SSK 
Hastanesi’ne 
getirilen yaralılar, 
tedavi görürken 
şuuru yarı açık olan

^*Çılgın aşık Metin Turan tarafından öldürülen 
Aylin Gezen’İn cesedi başında Savcı tarafından 

inceleme yapılırken görülüyor

Serdar Patlar’ın 
yatırıldığı sedyede 
‘Adam gibi 
vuramadın’ 
dediği duyuldu. 
Yaralılar, buradaki 
ilk tedavilerinden 
sonra, ambulansla 
Bursa Tıp 
Fakültesi’ne 
sevk edildiler. 
SORUŞTURMA

BAŞLADI 
Olay üzerine, 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
Bursa Serbest 
Bölgesi’ne giderek, 
cinayet yerinde 
incelemeler yaptı. 
Fabrika önünde 
öldürülen Aylin 
Gezen’İn otopsisinin 
yapılmasından 

sonra, cesedi 
Gemlik Devlet 
Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 
Gemlik Cumhuriyet 
Savcısı Leyla 
Malkodndu 
görgü tanıklarının 
ifadelerini alarak, 
cinayet ile ilgili 
soruşturmaya 
başladı.

Gaspçılar tutuklandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Taşıdıkları kuru sıkı 
silahlarla bir kişiyi 
tehdit edip cep tele
fonunu alarak zorla 
içki aldıran iki kişi 
tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre 
önceki akşam Dr. 
Ziya Kaya Mahallesi 
Fatih Sokakta 
Zafer Haluk 
Taşdemir isimli - 
vatandaşı tehdit 
ederek, TEKEL 
bayisinden içki 
aldıran eski 
sabıkalılardan 
Ahmet Akarmış (24) 
ve 0. Ç. (17) 
Taşdemir'in yok 
demesiyle

üzerlerinde bulunan 
silahları göstererek, 
kendisi tehdit 
ederek yakında 
bulunan TEKEL 
bayisinden bira 
alarak bir mermer 
atölyesinin 
bahçesinde içmişler. 
İki gaspçı bununla 
da yetinmeyerek 
Zafer Haluk 
Taşdemir'den 
tehditle 500 milycn 
lira vermesini 
isteyerek üzerinde 
bulunan cep telefo
nunu alarak iskele 
meydanında bulu
nan birahanelerden 
birine gitmişler. 
Burada da 
Taşdemir'i sürekli 

tehdit eden iki 
gaspçı, daha 
sonra birahaneden 
ayrılınca durumu 
polise bildiren 
Taşdemir, 
şahıslardan 
şikayetçi oldu. 
Ahmet Akarmış ve 
arkadaşı Ü. Ç. 
gasp ettikleri cep 
telefonunu seyyar 
satıcılara silahlarını 
göstererek cep 
telefonunu 80 
milyona satmışlar. 
Kısa süre sonra 
polis tarafından 
yakalanan 
gaspçıların 
üzerinden çıkan 
silahların kuru 
sıkı olduğu

öğrenilirken 
şahıslar 
çıkarıldıkları 
mahkeme tarafın
dan tutuklanarak, 
cezaevine 
gönderildi. 
İŞYERİ 
KURŞUNLANDI 
Öte yandan 
Orhangazi 
Caddesi üzerinde 
bulunan Sümer 
mağazasını 
kurşunladığı ileri 
sürülen Kenan 
Altın isimli şahıs 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi. 
Edinilen bilgiye göre 
evli ve yetişkin kız

Ahmet Akarmış (24)

çocuğu olduğu 
söylenen işyeri 
sahibinin Kenan 
Altın'ın eski nişan
lısıyla imam nikahı 
yaparak birlikte 
yaşamaya başlaması 
üzerine, olayı

0. Ç. (17)

hazmedemeyen 
Kenan Altın'ın 
bu nedenle işyerini 
pompalı tüfekle 
ateş ederek cam
larını kırdığı ileri 
sürüldü-
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Selülitlerden kurtulma yöntemi
"Karbositerapi" 
yönetimiyle selül- 
itlerden kurtulun 
Birkaç yıldır ülkem
izde de uygulan
makta olup bilhas
sa son bir senedir 
duyulan ve yaygın
laşan karboksiter- 
api metodu hakkın
da kısaca bilgi ver

mek istiyorum . 
Karboksiterapi 
uygulanan haliyle 
gelişimi son 
dönemde tamam
lanmış bir metot- 
dur. Güvenilir bir 
uygulama olup 
yan etkisi minimum 
düzeydedir.
Bu tarz uygula
madan öncede 
tıbbın çeşitli alan
larında tedavi ve 
yardımcı amaçlar 
için CO2 uzun yıl
lardır kullanılmak
tadır.
Gaz halindeki 
CO2 ‘in tedavi 
amacıyla kullanıl
masının kökeni 
30'lu yıllara 
Fransa'daki Royat 
kaplıcalarına kadar 
dayanır. 1994 yılına 
kadar 20.000 damar 
hastası tedavi 

edilmiştir. Bu kadar 
yüksek hasta sayısı 
sadece tedavinin 
etkinliğini değil 
aynı zamanda 
metodun güvenirlil
iğini de açık bir 
biçimde göstermek
tedir.
Bu metodla ; daha 
çok bölgesel yağ 
birikimi olan veya 
sellülitli alanlara 
CO2 gazının deri- 
altına enjekte 
edilmektedir.
Aslında kullanım 
alanı sadece 
bununla sınırlı 
değildir, ayrıca 
bacak ve karın 
duvarında rast
ladığımız fazla 
kilo alıp vermeyle 
veya gebelik son
rası görülen çatlak
ların tedavisinde de 
kullanılır.

Bir başka fayda
landığımız alansa 
cildin regenerasy- 
onu yani yenilen
mesidir. Sedef 
hastalığı lezyonları 
için yapılan uygula
malarda sonuçlar 
memnunluk verici 
düzeydedir.
Karboksiterapi 
uygulaması rahatsı
zlık verici bir 
metod değildir. Çok 
ince iğne uçlarıyla 
deri altı alana CO2 
gazı zerkedilir.Bu 
noktadan CO2 
çevre dokuya 
kolayca 
yayıhr.Hasta uygu
lama esnasında 
ciddi bir acı hisset
mez , biraz ağırlık 
hissi ve sonrasında 
karıncalanma gibi 
tariflenebilir 
duyumlardır.

CO2 in etkisi ; 
direkt olarak 
yağ hücrelerini 
yıkıma uğratır, 
ayrıca kılcal 
damarlarda 
vazodilatasyon 
yaparak uygu
lama yapılan 
alanda daha 
güçlü dolaşı
ma sebep 
olur.sonuç 
olarak yağ 
hücrelerinde 
azalma ve 
beraberinde 
daha sıkı ve 
yenilenmiş bir doku 
ortaya çıkar.
Karboksiterapinin 
herhangi bir yan 
etkisi yoktur 
.Yüksek dozlarda 
verildiğinde bile 
toksik etkisi 
görülmemiştir. 
Ortalama olarak 15

- 20 seanstık kürler 
tavsiye edilmekte
dir. Etkiler 5.seans- 
dan itibaren kendini 
gösterir. 8- 
10.seanslarda cildin 
sıkılaşmaya 
başladığını farked- 
ersiniz. Tedavi son
rası cildiniz daha 
gergin ve sellülitten 
arınmış olacaktır.

Balık ve balık yağı 
kalbi koruyor Bilgisayar kollanırken dikkat

Balık tüketimi ve 
balıkta bulunan 
yağların, kalbi 
koruduğu ve 
damar hastalık
larını önlediği 
bildirildi.
Araştırmalara 
göre, balık 
yağlarının akıl 
sağlığı ve idrak 
gücü üzerinde de 
olumlu etkiler 
sağladığı vurgu
landı. Balıkla ilgili 
yapılan araştır
malarda, yağlı 
balık veya balık 
yağı alan kişilerin 
zeka testlerinden 
yüzde 13 oranında 
daha yüksek puan 
aldığı belirtilirken, 
aynı kişilerde 
Alzheimer hastalığı 
na yakalanma 
riskinin çok daha az 
olduğu ifade edildi. 
1947 yılında yapılan 
ulusal zeka testine 
katılan 11 yaşındaki 
kişiler, 64 yaşına 
geldiklerinde tekrar

zeka testine tabi 
tutulduğunda çıkan 
sonucun balık yağı 
kullanan kişilerde 
idrak forksiy- 
onunun ’aha 
yüksek Iduğu 
ortaya ktığı 
bildiril ’.
Öte ya dan, çocuk
luk ze a seviyesine 
göre 2 hin hızını 
ölçmek için yapılan 
testlerde balık yağı 
kullananların daha 
yüksek puan aldığı 
belirtildi.Uzmanların 
yaptığı açıklamada, 
balık yağlarının 

inflamasyonu 
azaltarak beynin 
yaşlanmasını 
yavaşlattığı, 
balık yağı kul
lananların 
beyninin daha 
hızlı çalıştığı 
belirtildi. Yine 
uzmanlara göre, 
balık yağı kul
lananların diğer
lerine göre daha 
genç beyne 
sahip olduğu 

ve beyinlerinin 
yaşlanmasının 1-2 
yaş yavaşladığı 
belirtildi. Uzmanlar, 
beyin kullanımı 
gerektiren işlerde 
çalışanların, mutla
ka balık tüketmesi 
gerektiğine dikkat 
çekerken balık 
tüketme imkanı 
olmayanlar için 
tablet halinde 
eczanelerden balık 
yağı temin etmeleri 
konusunda 
tavsiyelerde 
bulunuyor.

edilmesi gerekenler
Menderes Üniver
sitesi (ADÜ) 
Enformatik Bölümü 
Öğretim Görevlisi 
Güntekin Şimşek, 
bilgisayarla 
çalışan kişilerin 
daha az yorulması 
için koltuk ve 
bilgisayarın 
konumunun ç 
ok önemli 
olduğunu söyledi. 
Bilgisayarla 
uzun süreli çalış
manın insan 
vücudunu yor
duğunu belirten 
Güntekin Şimşek, 
"Her ne kadar 
çalışan kişi, işin 
aşkından dolayı 
fark etmese de b 
ilgisayar başında 
uzun süreli çalış- 
mr insan vücud- 
u. yormaktadır. Bu

yorgunluğu azalt
mak ve sağlıklı bir 
şekilde çalışmak 
için masa ve sanda
lyeler 90 derece 
olarak ayarlan
malıdır" dedi. 
Güntekin Şimşek, 
bilgisayar 
kullanımında 
yorgunluğu azalt
mak ve sağlıklı 
bir şekilde çalışmak 
için topraklı filtre 
kullanılmasını, 
sandalyenin yüksek

lik ve sırt ayarlı 
olmasına, masanın 
yükseklik ayarlı 
olmasına, klavye ve 
mausenin kul
lanımının kolay 
olmasına, 
çalışırken dik 
turulmasına dikkat 
edilmesi gerektiğini 
kaydetti. Şimşek, 
başka yerlere 
bakılarak ara sıra 
gözlerin din
lendirilmesin! de 
tavsiye etti.
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K.lrak ve Kıbrıs 
Türkiye için risk

Dolmenlere diz üstü 
bilgisayar imkanı

Deutsche Bank 
Eurasia Group 
Stability lndex 
(DESIX) adlı kuru
luş, "bu yıl 
Türkiye'yi bekleyen 
en büyük risklerin 
Kıbrıs ve kuzey 
Irak konularındaki 
muhtemel 
gelişmeler 
olduğunu" bildirdi. 
Kuruluşun yayım
ladığı analizde, 
terör örgütü 
PKK'nın Irak'ın 
kuzeyindeki var
lığının devam 
ettiğine dikkat çek
ilerek, Irak'taki 
durumun 
Türkiye'nin güven
liği konusunda 
istikrarsızlık yarat
acağına dair 
endişeleri artırdığı 
belirtildi.
Analizde, Irak'ta 
yapılacak seçimler
den sonra Iraklı 
Kürtlerin bir oldu
bittiyle Kerkük'ün 
kontrolünü ele 
geçirerek gelecekte 
kurmayı düşündük
leri bağımsız Kürt 
devletinin mali 
temelini yaratmak 
istemelerinin de 
Türkiye'nin 
endişelerini 
artırdığı ifade edil
di. Analizde, "böyle 
bir hareket duru
munda bölgeye

ABONE OLDUNUZ MU?

■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

askeri müdahale 
için Ankara 
üzerindeki iç 
baskıların artacağı" 
kaydedildi.
Kıbrıs 
görüşmelerinin bu 
yıl yeniden 
başlayabileceği 
kaydedilen anal
izde, AB ile müza
kere sürecinin 
başlayacağı ekim 
ayından önce bu 
konuda önemli 
gelişme sağlan
masının çok zor 
olduğu ifade edildi. 
Kıbrıs Rum kesi
minin müzakere 
sürecinin başlatıl
ması konusunda 
sorunlar çıkararak 
daha fazla taviz 
elde etmeye çalışa
cağından 
Türkiye'nin ciddi 
endişe duyduğu 
belirtilen analizde, 
AB'nin Kuzey 
Kıbrıs'ın tecridini 
sona erdirmek için 
gösterdiği çabalar
da yavaş davran

masının, Şubat'ta 
yapılacak parla
mento ve 
Nisan'daki cumhur
başkanlığı seçim
lerinde KKTC'nin 
çözüm yanlısı 
Başbakanı Mehmet 
Ali Talat'ın elini 
zayıflattığı ileri 
sürüldü.
Analizde, Kıbrıs 
konusunda çok az 
ilerleme kaydedilse 
bile, Türkiye'nin 
AB ile üyelik 
müzakerelerine 
planlandığı 
gibi Ekim'de 
başlanacağı 
kaydedildi.
Hükümet üzerinde, 
bu yıl Kıbrıs soru
nunun çözümü 
için büyük bir 
uluslararası baskı 

kurulacağı ifade 
edilen analizde, 
"Kıbrıs Rum 
hükümetinin şahin 
tavırları, Erdoğan 
hükümetinin işini 
kolaylaştırmaya- 
caktır. Bir çözüme 
varılmaksızın Rum 
kesiminin AB ile 
imzalanan Gümrük 
Birliği'ne dahil 
edilmesinin, özel
likle AK Parti 
hükümetine 
maliyeti büyük ola
caktır" denildi

Milli Eğitim Bakanı 
Çelik, öğretmenlere 
uygun fiyatla dizüstü 
bilgisayar verilmesi 
çalışmalarının 
tamamlandığını 
belirterek, bundan 
öğretim eleman
larının ve özel 
okullarda görev 
yapan öğretmenlerin 
de yararlanabileceği
ni bildirdi.
Çelik, ''Benim döne
mimde bugüne 
kadar Microsoft'a bir 

kuruşluk ihale ver
ilmemiştir*' dedi.
Vakıfbank ile 
işbirliği yaparak, 
öğretmenlere uygun 
fiyatla dizüstü bil
gisayar verilmesi 
konusunda bir 
süredir çalışma 
yürütüldüğünü 
anımsatan Çelik, 
bununla ilgili. '• 
ihalenin tamam

Entezya'da yasanan
Milin iıilıUi

Endonezya açık
larında geçen 
ay sonlarına 
doğru meydana 
gelen 
şiddetli depremin, 
Malakka boğazının 
derinliğini 
değiştirdiği 
bildirildi.
Malezyah uzman
ların inceleme
sine göre, 
dünyanın önde 
gelen su 
yollarından 
Malakka boğazının 
derinlik 
seviyesi 20 cm ila

landığını bildirdi. 
Bu konudaki açıkla
mayı Vakıfbank'ın 
yapacağını söyleyen 
Çelik, şunları 
kaydetti: "Piyasa 
şartlarının neredeyse 
yarısına bir fiyatla, 
isteyen öğretmenler
imize dizüstü bilgisa
yar temin edebile
ceğiz. Eğer maddi 
imkanları el 
vermiyorsa 
Vakıfbank kendiler
ine 36 aya kadar 
vadeli kredi verebile
cek. KDV yüzde

2 metre değişti. 
Uzmanlar, bunun 
gemiler için 
tehlike arz 
etmediğini belirt
tiler. Malezya 
yarımadasıyla

1 olarak uygu
lanacak. Biz 
bunu sadece 
bakanlıktaki * 
öğretmenlerimizle 
sınırlı tutmayacağız. 
Üniversite öğretim 
elemanlarımız 
da istemeleri 
halinde bu imkanlar
dan yararlanacaklar. 
Ayrıca MEB'e 
bağlı özel öğretim 
kurumlarında 
çalışan 
öğretmenleri de 
kapsayacak." şek
linde konuştu.

Endonezya'nın 
Sumatra adası 
arasındaki 800 
km uzunluğundaki 
Malakka boğazın
dan yılda 50 bin 
gemi geçiyor.
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TEŞEKKÜR
Doğru Yol Partisi’nin 
Pazar günü yapılan 

genel kurul kongresinde, 
DYP İlçe Başkanlığına 
seçilmem dolayısıyla 

şahsıma gösterilen güven 
nedeniyle 

başta partili delegelerime 
ve kongreye katılanlara 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Faruk GÜZEL
DYP Gemlik İlçe Başkanı
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8±8 milyar 
dolar kayıp

Geçici Koalisyon 
Yönetimi döneminde 
Irak'tâki bakanlıklara 
transfer ettiği toplam 
8.8 milyar dolar 
tutarındaki paranın 
akıbetinin bilinmediği 
açıklandı.

< Irak 'ın yeniden yapı
landırılmasına ilişkin 
harcamaların dene
timiyle görevlendirilen 
özel müfettiş Stuart 
Bonen'in raporunda, 
Irak'ın Geçici 
Koalisyon Yönetimi 
tarafından idare 
edildiği Haziran 2003- 
Haziran 2004 döne
minde Irak'taki bakan
lıklara verilen bu par
aların, finansal kontrol 
bulunmaması ve 
güvenlik, haberleşme

i ile personel eksiklikleri 
t nedeniyle "kay- 

f bolduğu " belirtildi.
Raporda, 8.8 milyar 
dolar tutarındaki para 
transferlerinin deneti

mi için ABD yetk
ililerinin, "herhangi 
bir yeterli idari ve 
finansal sözleşme kon
trol mekanizmasını 
oluşturmadığı ve uygu
lamadığı " belirtildi 
Özel müfettiş 
Bowen 'ın raporunda, 
söz konusu paranın, 
amaçlandığı gibi 
insani yardım, 
ekonomik yeniden 
yapılanma, tesislerin 
tamiri, silahsızlanma 
ve kamu idaresi alan
larında kullanılıp kul
lanılmadığını belir
lemenin hiçbir şekilde 
mümkün olmadığı 
vurgulandı. Raporda,

bu durumdan dolayı, 
Geçici Koalisyon 
Yönetimi'nin 
"verimsiz ve kötü çalış
ması " suçlaması getir
ildi. Söz konusu 
dönemde Irak'taki 
Geçici Koalisyon 
Yönetimi'nin Başkanı 
olan Paul Bremer ise 
Bowen 'ın raporunda 
açıklanan bulgulara 
tepki göstererek, 
'bu raporda, savaşın 
ortasında Irak gibi 
bir ülkede, Batı'daki 
gibi gelişmiş bütçe 
ve denetim usullerinin 
uygulanması sanki 

mümkünmüş gibi bir 
varsayım var" dedi.

ÖZKAYA OTOMOTİV’DE KAMPANYA
KAMPANYAMIZ

STOKLARLA SINIRLIDIR
FİYATLARIMIZA K.D.V 

DAHİL DEĞİLDİR

12 R 22,5 Kar tipi W BİL 
315-80 R22,5 kaplam ŞB 
385-65 R 22,5 kaplam BWIL 

ÖZKAYA OTOMOTİV 
_________ — GEMLİK BAYİİ 
■ İRE LLI ^rfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK ■ ı n c LLI Tel; (0 224) 513 73 93 Fax; 514 40 44

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Umur
Geçen hafta içinde özel 

bir maç yapmak için 
Gemlikspor kafilesiyle 
Umurbey’e gittim.

Umurbey’i eski derseder- 
liğinden kurtulmuş gördüm.

Etraf tertemizdi, demekki 
burada Belediye çalışıyor
du.

Ne varki futbol sahasına 
geldiğimde, üzülmedim 
desem yalan olur.

Burası Beden Terbiyesi 
çatısı altında. Sanki futbol 
sahası değilde mısır tarlası
na benziyordu.

Beden Terbiyesi zamanı 
geldiğinde resmi maç verip, 
ben spor yaptırıyorum diye 
övünüyor.

sahası
Olmaz böyle şey soyunma 

odaları bir faica pislik ve 
rezalet içinde.

Burada kim idman 
yapar? idman yapan kişiler 
burayı temizlemezlerini?

Belediye Başkanı sayın 
Fatih Mehmet Güler’e;

Belki sizin yapmanız 
gerekmiyor ama eski bir 
sporcu oluşunuzdan cesaret 
alarak yazıyorum.

-Lütfen şu sahaya bir 
grayder sokun, sağını sol
unu düzeltin, size masraflı 
olmaz.

Sporcu sağlığınında 
buradan geçtiğini 
benden iyi bildiğinizi 
biliyorum.

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE 
KÖRFEZ OFSET » 513 96 83

------------------------------------------  ।
Bursa Emekli Sarığından aldığım 

sağlık karnemi kaybettim.
Hükümsüzdür.

Ali Cem TANRIVERDİ
:____________________________

ACİL 
SATILIK 
DAİRE
Kordonboyu’nda 

denize sıfır, kaloriferli, 
asansörlü, parkeli, 

pvc lux daire 
160m2 

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 40 81 

GSM: 0532 337 9710

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Balıkpazarı’nda 
90 m2, 2+1, 2.kat 
masrafsız daire

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 97 10

SATILIK 
OTOMOBİL
1999 Model 
Bayandan 

satılık klimalı 
TOYOTA 

COROLLA 
GSM : 0.542 

516 73 83

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

cmk

■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Asıl kar perşembe günü geliyor
Tüm Türkiye'yi etk
isi altına alan soğuk 
hava Çarşamba 
gününden itibaren 
etkisini daha da 
artıracak. Özellikle 
Perşembe günü tüm 
yurtta etkili kar 
yağışı bekleniyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün veri
lerine göre;
bugün Türkiye'nin 
Batı bölgeleri çok 
bulutlu olacak. Batı 
Karadeniz'de yağ
mur ve karla karışık 
yağmur, Doğu 
Akdeniz'de sağanak 
yağış görülecek. 
Güneydoğu 
Anadolu ve 
Karadeniz'in kıyısın
da yağmur bekleniy
or. İç Anadolu ve 
Doğu Anadolu'da 
kar yağışı devam 
ediyor.
Çarşamba günü ise 
İstanbul ve 
Çanakkale'de yağ
mur ve karla karışık 
yağmur görülecek. 
Marmara 
Bölgesi'nin diğer 
kesimlerinde ise kar

Memura 5 günlük
ek mazeret izni yolda

DYP Denizli 
Milletvekili Ümmet 
Kandoğan, 657 
sayılı Devlet 
Memurları 
Kanunu'nda 
değişiklik öngören 
bir yasa teklifini 
TBMM 
Başkanlığı'na 
verdi. Teklif 
yasalaşırsa, 
memura ek 5 gün
lük mazeret izni 
verilecek. 
Kandoğan yasa 
teklifinde, memu
ra, eşinin anne, 
baba, kardeşinin 
ölümü halinde de 
5 gün izin ver

yağışı bekleniyor. 
Kıyı Ege, Akdeniz 
ve Güneydoğu 
Anadolu sağanak ve 
yağmurlu, İç Ege, 
Hakkari-Van çevresi, 
İç Anadolu'nun 
kuzeyi ve batısı 
karla karışık 
yağmur ve kar 
yağışlı olacak. 
Diğer bölgeler 
çok bulutlu olacak. 
Perşembe günü 
ise Trakya ile Orta 

ve Doğu Karadeniz 
dışında tüm 
Türkiye zorlu kış 
koşularının ve 
soğuk havanın etk
isinde olacak.
Yetkililer İstanbul'da 
poyraz ile birlikte 

ilmesini öngörüy
or.
Kandoğan, 3 mad
delik yasa tek
lifinin 
gerekçesinde, 
"Devlet Memurları 
Kanunu'nda devlet 
memuruna anne, 
baba ve 
kardeşinin ölümü 
halinde 5 gün 
mazeret izni ver
ilmesi 
öngörülmek
teyken, devlet 
memurunun 
eşinin anne, baba 
ve kardeşinin 
ölümü halinde 
memura izin ver

etkili kar yağışı bek
lendiğini belirterek 
yerel yöneticileri ve 
halkı uyardı.
Akdeniz ve Ege'de 
ise şidetmli loos ile 
birlikte yağmur 
görülecek.
İstanbul, Ankara ve 
İzmir'de önümüzde
ki üç gün beklenen 
en düşük ve en yük
sek hava sıcaklıkları 
şöyie:
İstanbul: 1 Şubat'ta 
parçalı bulutlu. En 
düşük sıcaklık -1, 
en yüksek sıcaklık 
4 derece civarında.
2 Şubat'ta beklenen 
en düşük sıcaklık 
1, en yüksek sıcak
lık 3 derece olacak.

ilmesine ilişkin 
herhangi bir 
düzenleme mevcut 
değildir. Bu 
durum, Türk aile 
yapısıyla 
örtüşmemektedir. 
Bu çerçevede 
mazeret izni 
konusundaki eşit

Karla karışık yağ
mur bekleniyor.
3 Şubat'ta ise etkili 
kar yağışı bekleniy
or. Hava sıcaklığı 
0 derece civarında 
seyredecek.
İzmir: 1 Şubat'ta 
çok bulutlu. En 

düşük sıcaklık 3, 
en yüksek sıcaklık 
10 derece civarında. 
2 Ocak'ta İzmirlileri 
sağanak yağışlı 
bir gün bekliyor.
3 Şubat yağmurlu 
olacak. En düşük 
sıcaklık 4, en 
yüksek sıcaklık 

7 derece.
Ankara: Şubat 
ayına kar yağışı ile 
başlıyor. En düşük 
sıcaklık 0 en 
yüksek sıcaklık 5 
derece.
2 Şubat'ta 
Ankara'da hava 
çok bulutlu olacak.
Hava sıcaklığı 

-1'e kadar inecek. 
3 Şubat'ta ise kar 
yağışı bekleniyor. 
En düşük sıcaklık - 
11 en yüksek 
sıcaklık -4 derece 
olacak.

sizliğin giderilmesi 
amacıyla devlet 
memurunun eşinin 
anne, baba ve 
kardeşinin ölümü 
halinde de kendi
sine 5 günlük 
mazeret izni ver
ilmesi amaçlan
mıştır" dedi

Müzakere
3 Ekim’de

başlayacak

AB Komisyonu 
Başkanı Jose 
Manuel Barroso, 
Türkiye ile 
AB arasındaki 
üyelik müzak
erelerinin, daha 
önce de belir
tildiği gibi 
3 Ekim'de başlay
acağını söyledi. 
5 yıllık dönem 
için AB komisy

onu başkanlığına 
veni secilen 
Barroso, müzak
erelerin 3 
Ekim'de, "tam 
zamanında" 
başlayacağını, 
müzakere tari
hinde by* gecikme 
olmayacağını 
vurguladı.
Türkiye'ye, müza- 

erelere başlan

ı IBHMHVE ı 
ı BfflH । 
[UMEMMlJ 
ı KÖRFEZ REKLAM ı 
ı TEipını ı

ması konusunda 
kesin tarih ver
ilmesini başından 
beri savun
duğunu, 
Türkiye'nin bunu 
fazlasıyla hakket
tiğini belirten 
Barroso, ancak 
müzakere 
sürecinin 
Türkiye'nin uyum 
sürecindeki 
başarısına bağlı 
olduğunu kaydet- 
ti. Barroso, 
Türkiye'nin, 
müzakere tarihi 

almadan önce 
gösterdiği 
gayretin, müza
kere süreci öncesi 
ve sonrasındada 
göstermesinin 
önemli olduğunu 
ifade etti.
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tftwı Mı 'MM Sffldrom' Bebek emziren
annelere uyan

Beş kişiden birinde 
kendine gösteren 
Metabolik Sendrom, 
diyabet, kolesterol 
yüksekliği, hipertan
siyon ve şişmanlık 
riskini beraberinde 
getiriyor. Son yıllar
da yaygınlaşmasına 
rağmen tüm dünya
da milyonlarca kişi 
bu bozukluğu 
taşıdığından haber
dar değil. Bu 
sendrom yaşamı 
tehdit ediyor. Erken 
ölüm riskini 3-5 kat 
daha artırıyor.
Sendromdan korun
mak büyük önem 
taşıyor.
Yoğun iş yaşamı, 
fazla yemek yemek, 
az egzersiz yapmak 
gibi alışkanlıklarla 
orantılı olarak artış 
gösteren metabolik 
sendrom, günümüz 
şartlarında (rnlavlık. 

la tanısı konan ve 
doğru tedavi uygu
lamalarıyla tama
men iyileştirilebilen 
bir hastalık. e-LAB 
Medikal Direktörü 
Dr. Aytaç 
Keskineğe, metabo
lik Sendrom şeker 
hastalığı, kalp krizi

ni ve felç olma ihti
malini yükseltiğini 
söyleyerek, “Bu 
bozukluk vücutta en 
çok karın yağlan
ması ile ortaya 
çıkıyor ve kaba 
tabiri ile bira 
göbeğine benziyor. 
Her ne kadar 
başlangıçta basit 
bir kilo alma 
problemi gibi 
görünse de ilerleyen 
dönemlerde sebep 
olduğu komplikasy
onlar yüzünden ağır 
sonuçlar doğura
bilecek bir hastalık
tır. Metabolik 
sendrom, klinik 
bulgu olarak şiş
manlık, hipertansiy
on ve bunlara ilave 
laboratuvar bulgu
larıyla kanda 
trigliserid, kötü 
huylu kolesterol, 
kan şekeri seviyesi

ve insülin 
direncinde artışla 
kendine gösterir” 
dedi.
Ne kadar yaygındır? 
Metabolik 
Sendrom'dan etkile
nenlerin %44'ü 50 
yaşın üzerinde. 
Ayrıca metabolik 
sendromlu vakaların 
%10 -15'inde kan 
şekerinin ve şeker 
metabolizmasıyla 
ilgili uyarı testlerinin 
(şeker yükleme, 
tokluk kan şekeri 
vb) normal, 
%60'lık grupta kan 
şekerinin yüksek 
geri kalan %25'lik 
dilimde ise kan şek
eri ve ilgili testlerin 
sınır değerlerde. 
Riskiniz var mı?
-Bel çevresinin 88 
cm'den büyük 
olması (Kadınlarda) 
-Trigliserid

düzeyinin 150 
mg/dl'nin üzerinde 
olması
-HDL (iyi kolesterol) 
düzeyinin 50 
mg/dl'nin altında 
olması
-Kan basıncının 
130/85 mm Hg'dan 
yüksek olması 
-Açlık kan şekerinin 
yüksek olması 
-Enflamasyon-Yangı 
dönemi; Kanda hs- 
CRP nin artmaya 
başladığı dönem. 
Bu dönemde hasta
ların hs CRP 
seviyeleri 
1.5 mg/L nin 
üzerine çıkması 
-Pıhtılaşmanın 
artması; Kanda 
fibrinojen artmaya 
başlar.
İnsülin Direnci; 
Periferik İnsülin 
Direncinin
PİD 4.0 den yüksek 
olması. PİD ölçümü 
için genellikle 
HOMA 
(Homeostasis 
Model Assessment) 
ile yapılan açlık 
kan şekeri ve 
insülin ölçümleriyle 
hesaplanır.

Ordu Sağlık 
Müdürü Dr. Vahap 
Eren, ülke 
genelinde zaman 
zaman anne 
sütüyle beslenen . 
bebeklerde yanlış 
uygulamalar 
yapıldığına dikkat 
çekti.
Dr. Vahap Eren, 
özellikle kültürel 
nedenler ve 
annenin deneyimsi
zliği ile yeterli bil
gilendirilmemesi 
sebebiyle süt emen 
bebeklerin doğru 
beslenemediğini 
belirtti.
Dr. Eren, 
"Kolostrum (ilk süt) 
adı verilen ve 
doğumdan sonra ilk 
bir kaç gün içinde 
salgılanan süt, 
bebek için çok 
önemlidir.
Doğumdan sonra 
ilk bir kaç saat 
içinde bebeğin 
emzirilmesi ve ilk 
sütü alması 
gereklidir.
Toplumumuzda 
bebeklere doğar 
doğmaz şekerli su 
verilmesi, üç ezan 
bekleyip sonra 
emzirme gibi yanlış 

uygulamalar vardır. 
Bu gibi yanlış 
uygulamaların 
düzeltilmesi, anne 
sütünün öneminin 
vurgulanması, 
bebeklerin ilk altı 
ay boyunca başka 
sıvı yada besinlere 
başlamadan sadece 
anne sütü ile 
beslenmesi gerek
lidir" dedi 
Dr. Eren, 
günümüzde bebek 
ölümlerinin yüzde 
80'inin ishal, zatür- 
reev akut solunum 
yolu hastalıkların
dan olduğunu, anne 
sütüyle beslenen 
bebeklerde bu 
hastalıkların daha 
az veya hiç 
görülmediğini ve 
olsa bile daha kolay 
tedavi edildiğini de 
sözlerine ekledi.
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tfaiye 11°
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tanm Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Ûkitgaz 513 65 00

BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00 I
Akçagaz 514 88 70 1

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

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

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİ  YURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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Yüzyılın Mesleği
“Özel güvenlik”

BURSA'Dfl İLK
W v- İÇİŞlHlt BAKANLIĞINDAN
V L-^AF 4 İZİNREIGELİ

^IV^l ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ 
YETKİ BELGELERİMİZ

ARTIK BENİM DE BİR MESLEĞİM VAR. 
ÇÜNKÜ RENİM BE BİB SERTİFİKAM VAB

Sevgili Gençler;
Sizi 21. yüzyılın mesleği Özel Güvenlikçi olmaya, 

Emniyet Teşkilatı’nın Uzman Eğiticilerinin Yönetiminde 
ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM SERTİFİKASI almaya davet ediyoruz. 

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM SERTİFİKASI ALMAK İÇİN:
1- T.C. vatandaşı olmak.

2- En az lise veya dengi okul mezunu olmak 
3-18 yaşını doldurmak gereklidir. 

Askerlik şartı aranmıyor.

KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 
İŞ GARANTİLİ EĞİTİM

©
ONNİSAN ÖZEL GÜVENLİK

Onnisan Güvenlik - Koruma - Eğitim ve Ticaret Ltd.Şti.
Buttim İş Merkezi C Blok G-5 Girişi No : 009 Osmangazi /BURSA

Tel : 0.224. 211 63 63 Fax : 0.224. 211 33 96
www.onnisanguvenlik.com

http://www.onnisanguvenlik.com


Gemlik Belediyesi Su Kanalizasyon işletmesi’nin BUSKİ’ye devri kararı yeniden görüşülecek

Be/ed/ye Meçlisi Pazartesi günü toplanacak
Gemlik Belediye Meclisi, Gemlik Belediyesi Su Kanalizasyon İşletmesinin BUSKİ’ye devri ile ilgili aldığı kararın yeniden görüşülmesi, 2005 
Mali Yılı Vergi, Resim, harçlar tarifelerinin yeniden görüşülmesi ve İmarla ilgili konuları görüşmek üzere 7 Şubat 2005 günü toplanacak. 3’de

2 Şubat 2005 Çarşamba 25 YKr. (250.000 TL.)

İki günde 74 
ünite kan toplandı 
Bursa Kızılay Kan Merkezi tarafın
dan ilçemizde gerçekleştirilen 
kan bağış kampanyasında, 
önceki gün 41 ünite, dün ise 
33 ünite kan toplanabildi. Syf 3’de

Kar ve lodos uyarısı
Yurdun batı kesimlerinin bugün yeni 
bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. 
Soğuk ve yağışlı hava yurdun iç ve 
doğu kesimlerinde etkisini sürdürecek. 
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de 
başlayacak yağışlar, yarın Doğu Karadeniz 
ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu 
dışında tüm yurtta görülecek. Sayfa 3’de

Güne Bakışr
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Aşk cinayetleri..
Türkiye de kadınlara yönelik şiddet eylemleri 

çeşitlilik içerir.
Kimi kadınını döver, kimi söver..
Kimi de kıskançlık krizine girerek, bıçak dar* 

beleriyle delik deşik eder..
Veya Serbest Bölge’de görüldüğü gibi 

şüphelerinin kurbanı olarak beynine sıktığı 
kurşunla öldürür.

Bu olayların tümü şiddet içerir.
Aşkın şiddete dönüşmesi dehşet saçar..
Sevgi duygusu, kıskançlık ve şüphe ile 

örüldüğünde, sonu belli olmayan olaylar 
ortaya çıkar.

Kimi şüphesinin tutsağı olur.
Aldatılmışlık duygusunun girdabına 

girdiğinde, bu girdabın anaforunu içinde 
savrulur gider..

Günlük gazetelerin üçüncü sayfa haberleri 
bunlarla doludur.

Aşk çıkmazında işlenen cinayetlerin sayısı 
oldukça çoktur.

Buna töreler eklenince, kadına yönelik eylem, 
mutlaka yok etmek ile şekil bulur.

Aylin Gezen, yaşamının baharında bir genç 
kızdı.

Her genç kız gibi hayalleri vardı.
Belki bir zamanlar Metin’i sevmişti.
Belki aradığını bulamamıştı onda.
Yeni arayışlar, yeni sevgilere ihtiyacı vardı.
Ama, sonuç kötü bilmemeliydi.
Metin’in aşkı, hem sevdiğine, hem kendine, 

hemde bir başkasına yaşamı haram etti.
Aşkın gözü kör edeni, bu denli dramatik 

olmamıhydı. Sevgi böylesine hunharca yok 
edilmemeliydi..

Aylin Gezen Bursa’da gözyaşlarıyla toprağa verildH

Komadan çıkamadılar
Bursa Serbest Bölge’de çalıştığı otomotiv fabrikasındaki sevdiği kızı 
öldürdükten sonra, arkadaşlık kurduğundan şüphelendiği Serdar 
Patlar’ı 7 kurşunla vuran Metin Turan kendisini de başından vurarak, 
intihar etmişti. Turan ve Patlar girdikleri komadan çıkamadılar.
Bülent CİVANOĞLU/ BHA
Gemlik Serbest 
Bölge’de önceki 
akşam yaşanan aşk 
cinayetinde öldürü 
len Aylin Gezen 
Bursa’da toprağa 
verildi. BUSEB’de 
bir otomotiv fab
rikasında çalışan 
Aylin Gezen, iş 
arkadaşı Metin 
Turan'la bir yıldır 
arkadaştı. İddiaya 
göre yine aynı fab
rikada çalışan Serdar 
Patlar ile sevgilisinin 
ilişkisi olduğunu 
düşünen Metin 
Turan, ikisini de 
fabrikanın kapısına 
çağırarak, taban
casıyla dehşet 
saçmıştı. Olayda

Aylin Gezer, 
başından aldığı tek 
kurşunla hayatını 
kaybederken, 7 
vücuduna kurşun 
isabet eden Serdar 
Patlar ağır yaralan
mış, çılgın aşık ise 
son kurşunu da 
kendi kafasına 
sıkmıştı.
Aylin Gezer'in 
cenazesi 
yakınlarınca dün 
Adli Tıp morgundan 
alınarak Davutdede 
Camii'ne götürüldü. 
Aylin'in cenazesi 
ikindi de kılınan 
namazın ardından 
Hamitler 
Mezarhğı'nda 
toprağa verildi. 
Cenaze töreninde 
genç kızın mesai

arkadaşlarının 
gözyaşları sel 
olurken, babası 
Ahmet Gezen, 
güçlükle ayakta 
durabildi.
Öte yandan ağır 
yaralanan Serdar 
Patlar'ın hayati 
tehlikesinin sürdüğü, 
sevgilisi ve mesai

Kabinlj ve klimalı 
taksiler geliyor 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 
çalışmalar sonucunda, taksi otomobil
lerinin yenilenmesi konusunda olumlu 
sonuçlar alındı. Taksilerin yenilenmesi 
suretiyle, müşteriye konforlu hizmet ve - 
rilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlan
ması için şoför koruma kabinli araç mode
line geçilmesine karar verildi. Sayfa 7’de

METİN TURAN SERDAR PATLAR
arkadaşını vurduktan 
sonra kafasına 
kurşun sıkan Metin 
Turan, halen 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Reanimasyon 
Ünitesi'nde 
bulunduğu ve 
durumunun ciddi 
olduğu bildirildi.

Burşa^a işadamına 
kanlı infaz

Bursa’da bir işadamı, boş bir 
arazide 6 yerinden bıçaklanarak 
öldürüldü. Polis, öldürülen şahsın 
Karlıdağ Caddesi'nde bir döküm 
atölyesi bulunan işadamı Osman 
Büyükkurt (47) olduğunu tespit etti.

Haberi sayfa 5’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE H

Haftada Bir
Diş Hekimi
Özcan VURAL

Gazeteler

Türkiyede gazeteler fazla 
okunmuyor. Avrupa birliğine 
girmek için uğraştığımız o 
toplum da gazete okuma 
yüzdelerini incelediğimiz de 
arada çok fazla farklılıklar göre
ceksiniz..

Avrupa da çoğunlukla % 30 - 
40 larda olan bu oran biz de 
% 5 - 8 arasında değişiyor...!

Bu kadar farklılık asıl eğitim 
düzeyimizden geliyorsa da , 
Gazetelerin haberlere verdikleri 
öncelik Türk halkını gazetelerden 
zamanla uzaklaştırıyor.

Trafik kazaları - Cinayetler - 
Yolsuzluk haberleri okuyucuların 
şuur altında karamsarlığı 
giderekte umutsuzluğu körük
lüyor.

Yolsuzluklar veya adamını 
bularak açıktan kolayca zengin- 
leşenleri okudukça okuyucunun 
sinirleri bozuluyor.

Bu kötü haberleri okuyucuya 
vermeyelim demiyorum...

Tabiidir ki verilecek , zaten 
gazeteler sütunlarını doldurmak 
için haber arıyorlar.

Türkiye de yolsuzluk - hırsızlık 
- adam kayırma - rüşvet olayları 
Türk sosyo ekonomisinin ve 
psikolojisinin % 90 nı oluşturur.

Gazeteler Sanat - Edebiyat 
sayfalarını azaltıp hatta ortadan 
kaldırıp bu haberlere yer 
açtılar..!

Sanat - Edebiyat - Şiir - 
Resim - haberlerini büyük 
gazetelerinde bile arasanız 
bulamazsınız.

Öte tarafdan Yolsuzluk - 
cinayet - rüşvet gibi haberlere 
bağımlı hale gelmiş bir okuyucu 
ve Televizyon seyirciside 
oldukça fazla.

Son günlerde Televizyonlar 
da bir kaynana Semra hanım 
milyonları peşinden sürüklüyor.

Televizyon stüdyolarını 
dolduran kadınlarımız üç aydır 
ağladığını, her işini bırakıp her 
gün bu olayı takip ettiğini 
gururla söylüyor.

Onunla beraber ağlayanlar - 
gülenleri gördükçe bütün 
yararlı saatlerini bu kavgacı 
hanıma ayıran insan topluluk
larını bilhassa kadınlarımızı 
gördükçe insanın Türkiyenin 
geleceğinden ümitli olunamaya
cağını gösteriyor...!

Diğer bir kesim de gazeteler

de Hırsızları- banka soyguncu
larını - rüşvetçileri yakalandığı 
haberleri okudukça “vay hırsız 
herif vay” şeklinde bir rahatlama 
duyuyor.

Bütün bu kesim bunun için 
gazete aldığı için tiraj orada 
duruyor.

Bu gün Türkiye de 250.000 
liraya neredeyse 2 kilo gazete 
verdikleri halde tirajların hiç 
artmamasının sebeblerinden 
biride bunlardır.

Düzeni zorlamak - yasaları 
delmek - devlete madik atmak - 
torpil yaptırmak - rüşvet vermek 
bizde ( Türkiyede ) normal bir 
iş, hatta akıllı kurnaz olmanın 
göstergesi olup, ayrıca da 
sosyal bağımlılık haline 
gelmiştir.

Yasaları - Yasakları delip 
geçmek akıllılık ve cesaret 
kanıtıdır...!

Özellikle kimselerin delemediği 
yasakları delmek için içimizd e 
büyük bir arzu yatar.

Nice öğrenci daha okul 
sıralarında kopya çekerek ilk 
antremanlarını yaparlar ve 
bunu zevkle anlatırlar.

Sen kalkıp her gün gazeteler 
de filanca kişi trilyonlar götür
müş dersen toplumu sinir ediyor
sun. Halbu ki vergisini öde
meyen - rüşvet veren - 
muhasebede naylon fatura kul
lanan -verdiği çeki ödememek 
için alavere yapanlar bile bunu 
unutup “ Vay eşek oğlu eşek, 
dünyayı götürmüş “ der.

Aslında en faziletli Türk bile 
yılda hiç değilse birkaç defa 
kondisyonunu kaybetmemek 
için kural - yasa delmeyi adet 
haline getirmiştir.

Torpil yaptırmak lezzet verir, 
büyüklük sayılır.

Sayın okuyucular; bizim 
vatandaşlarımızın bu bağımlılık
tan kolay kolay kurtulamaya
cağına göre Avrupa ülkelerine 
bunları bulaştırdığımızı bir 
düşünün.

AvrupalIlar bunlardan korun
mak için şimdiden kiliselerin de 
dualara başlasalar kendileri 
için iyi olur...!

Türkler ille de bir avanta için 
değil antreman olsun diye kural - 
yasa deler.

AvrupalI bunu böyle bilsin...!

Kendi okullarını
kendileri doyuyorlar

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Okulların 
yarı yıl tatiline 
girmesinden 
sonra bazı 
okullarda tadilat 
çalışmaları 
hız kazandı.
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerinin 
tatile girmeden
önce belirledikleri 
renklerle 
okul personeli 
tüm sınıfları 
boyuyorlar. 
Efendioğiu 
Mermer

vermesinden 
sonra kolları 
sıvayan Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi personeli 
tecrübeli birer 
boyacı gibi

bir renge 
boyayarak çiçek 
gibi yapan 
personel 
okulların 
öğrenime 
başlamasıyla

Fabrikası'nın 
boya ve 
malzeme 
desteği

okullarını 
boyamaya 
başladılar. 
Her sınıfı ayrı

gelecek 
öğrencilere 
sürpriz yapmayı 
düşünüyorlar.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Gemlik Belediyesi Su Kanalizasyon işletmesi’nin BUSKI’ye devri karan yeniden görüşülecek

Belediye Meçlisi Pazartesi 
günü toplanacak

Kar ve lodos uyarısı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi Şubat ayı 
toplantısını 
7 Şubat günü 
yapacak.
Belediyeler 
Yasası’na göre 
yılın Şubat, 
Haziran ve Eylül 
dönemlerinde 
üç kez olağan 
olarak toplanan 
Belediye Meclisi, 
gündeminde 
bulunan maddeleri 
görüşülüp karara 
bağlıyordu. 
Gemlik'in Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
'bağlanmasından 
sonra Büyükşehir 
Belediyeler 
Yasası’na göre 
toplantıların 
her ay yapılması

zorunlu olduğu için 
Gemlik Belediyesi 
de her ayın ilk 
Pazartesi günü 
toplanma kararı 
almıştı.
Geçen ay Belediye 
Meclis toplantısında 
alınan karar gereği 
7 Şubat 2005 
Pazartesi günü 

saat 14.00 de 
toplanacak 
olan Belediye 
Meclisi'nde 
gündem maddeleri 
görüşülecek.
Belediye 
Meclisi’nin 
gündeminde;
Gemlik Belediyesi 
Su Kanalizasyon 

İşletmesinin 
BUSKİ'ye devri 
ile ilgili aldığı 
kararın yeniden 
görüşülmesi, 
2005 Mali Yılı 
Vergi, Resim, 
harçlar tarifelerinin 
yeniden görüşülme
si ve İmar'la ilgili 
konular bulunuyor.

Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü, yurdun 
kuzeybatı kesim
lerinde poyraz fırtı
nasıyla birlikte tipi 
şeklinde görülecek 
kar yağışları ile 
Güney Ege ve Batı 
Akdeniz'de lodos 
fırtınasıyla birlikte 
görülecek etkili 
sağanak yağışın 
oluşturacağı 
olumsuz şartlara 
karşı uyardı.
Yurdun batı kesim
lerinin bugün yeni 
bir yağışlı havanın 
etkisi altına gire
ceği bildirildi.
Uyarıya göre, so 
ğuk ve yağışlı ha 
va yurdun iç ve do 
ğu kesimlerinde et 
kişini sürdürecek. 
Marmara, Ege ve 
Batı Akdeniz'de 
başlayacak 
yağışlar, Perşembe 
günü Doğu 
Karadeniz ile 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeydoğusu 
dışında tüm 
yurtta görülecek. 
Yağışların bugün 

Marmara'nın batısı 
ve Kuzey Ege'de, 
Perşembe günü 
Marmara, Ege ve 
Akdeniz'de etkili 
olmak üzere 
Trakya, İç Ege, İç 
Anadolu, 
Karadeniz'in iç 
kesimleri ile Doğu 
Anadolu'da kar, 
kıyı kesimlerde ise 
yağmur ve 
sağanak şeklinde 
olacağı tahmin 
ediliyor.
Rüzgar, bu gece 
Perşembe günü 
Marmara ve 
Kuzey Ege'de 
poyraz (kuzey
doğu), Güney 
Ege ve Akdeniz'de 
lodostan 
(güneybatı) 
kuvvetli ve fırtına 
şeklinde esecek. 
Poyrazın 
Marmara'da saatte 
80-90 kilometre, 
Kuzey Ege'de 100- 
110 kilometre, 
Güney Ege ve 
Akdeniz’de 70-80 
kilometre hızla 
eseceği tahmin 
ediliyor.

İki günde 74 ünite kan toplandı

İnan Tamer

Kafayı yemiş...
ABD Başkanı George W. Bush 
“Özgürlüğü savunmak için 
yıldızları ötesinden talimat 
aldığını söylüyormuş.
Kafayı yemiş...
Yaptıklarından belli değil mi?

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Kızılay 
Kan Merkezi 
tarafından önceki 
gün 41 ünite 
dün 33 ünite 
olmak üzere 
iki günde toplam 
74 ünite 
kan toplandı. 
Belediye Sergi 
Salonu’nda 
4 ayda bir 
gerçekleştirilen 
Kan Bağış 
kampanyasına 
vatandaşların 
ilgi göstermediği 
görüldü.
İki gün süreyle 
Belediye 
hoparlöründen 
yapılan 
anonslara rağmen 
toplanan kan 
miktarının

Bursa Kızılay Kan Merkezi tarafından Belediye Sergi 
Salonu’nda yapılan kan bağış kampanyasına vatandaşlar ilgi 
göstermediler. İki günde toplam 74 ünite kan toplanabildi.

azlığı dikkat çekti. 
Geçtiğimiz yıllarda 
vatandaşların 
kan bağış

kampanyalarına 
daha fazla 
ilgisinin olduğu 
gözlenirken bağış

yapanların 
25 yaş üstü 
olması ise 
dikkat çekti.
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Borusan Lojistikte
Kalite semineri düzenlendi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Borusan Lojistik 
ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
ortaklaşa 
düzenlediği 
"Toplam Kalite 
Yönetimi Semineri" 
yapılacak.
Borusan Lojistik 
Sosyal Tesisleri’nde 
bugün saat 09.30’da 
yapılacak 
seminerde,

I

Milli Eğitim Bakanlığı Sınav Başvuru sitesinde yaşanan internet ile ilgili 
arızalar giderildi. 8 Şubat 2005 tarihine kadar müracaat edilebilecek

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Orta Öğretim 
Kurumlan Öğrenci 
Seçme Sınavı 
için İnternet 
üzerinden yapılan 
başvurular ile 
ilgili yaşanan 
teknik problemler 
aşıldı.
Kurban 
Bayramından bu 
yana İnternet 
aracılığıyla Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Sınav Başvuru

KAYIP Erzurum Çat Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

MEHMET ALİ KUCUR

Borusan AŞ. 
Toplam Kalite 
Bölge Sorumlusu 
Esra Güner ile 
Devrim Işılgan ve 
2004 yılı Okullar 
arası Kalite ödülü 
alan İstanbul 
Kadıköy Anadolu 
Lisesi yöneticileri 
yaptıkları 
çalışmalar 
hakkında bilgi 
verecekler.

sitesinde yaşanan 
sorun nedeniyle 
okullarda 
öğrencilerin 
başvuruları 
yapılamıyordu. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, yaptığı 
açıklamada okul 
müdürlerinin 
İnternet aracılığıyla 
yaptığı girişlerin 
rahatladığı, müra
caatların 8 Şubat 
2005 günü sona 
ereceği bildirildi.

Gemlik'te bulunan 
tüm okullar ile özel 
öğretim kurumlan 
Müdür ve 
Yardımcılarının 
katılacağı 
seminerde 
kalitenin 
model olarak 
uygulanması 
planlanıyor.
2004 yılında 
Okullar arası 
Kalite Ödülü alarak 

çalışmalarından 
söz ettiren 
İstanbul 
Kadıköy Anadolu 
Lisesi yöneticileri, 
çalışmalarını 
okul müdür ve 
özel kurum 
yöneticilerine 
aktararak kendi 
modellerini 
ilçede de proje
lendirme imkanı 
yaratacaklar.

Gemlikspor 
Genç Takımı 

bugün 
Bağlarbaşı’nı 

konuk 
edecek

Amatör Gençler 
liginde şanssız 
maçlar oynamasına 
rağmen güzel 
futboluyla beğeni 
kazanan 
Gemlikspor genç 
takımı, kendi 
sahasında 
Bağlarbaşı ile 
karşılaşacak.
Geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü 
Bursa Yeni 
Karaman ile yaptığı 
mücadelede kırmızı 

SATILIK VİLLA
Umıırbey Polatkan 

Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

kart gören üç 
forvet oyuncusun
dan yoksun 
sahaya çıkacak 
olan Gemlikspor'lu 
gençler, rakibi 
önünde 3 puan 
arayacak.
Gemlik Atatürk 
stadında 
bugün saat 13.00 
de başlayacak olan 
karşılaşmaya 
sporseverlerin 
gelerek destek 
vermesi bekleniyor.

KAYIP
İstanbul Sarıyer Nüfus Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim.
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

MEHMED SÜHA AKTAŞ

Tel: 513 96 83

KAYIP
Bağ- Kur sağlık karnelerimizi kaybettik. 

Yenisini çıkaracağımızdan eskilerinin hükmü yoktur. 
HAŞAN SÖZÜNERİ - NURSEL SÖZÜNERİ - 

SELCEN SÖZÜNERİ - OSMAN CAN SÖZÜNERİ

ABONE OLDUNUZ MU?
I ABONE OLUNJ OKUYUN OKUTUN

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE O QC QO
KÖRFEZ OFSET □ I O UO O O
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İlköğretimde değişim 
renkten başlıyor

Milli Eğitim 
Bakanlığı İlköğretim 
Genel Müdürü Prof. 
Dr. Servet Özdemir, 
ilköğretimin yeniden 
yapılandırılacağını, 
ilköğretim 
okullarının duvar 
renklerinin dahi 
değiştirileceğini 
bildirdi.
Prof. Dr. özdemir, 
Antalya'daki ilköğre
tim okulları nın 
müdürlerine, 
ilköğretim siste
mindeki yeniden 
yapılandırma çalış
maları hakkında 
bilgi verdi.
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın 
ilköğretim program
larını yeniden yapı
landırılmasıyla ilgili 
çalışma başlatıldığı 
nı belirten 
Prof. Dr. Özdemir, 
eğitim anlayışında 
köklü değişiklikler 
yapılmasının 
planladığını belirtti, 
ilköğretim okulunda 
verilen eğitimin 
çocuğun gelişimini 
etkilediğini vurgu
layan Özdemir,

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

şunları söyledi: 
"İlköğretim döne
minde bir çocuk, 
toplumda var 
olduğunu hisset 
meye başlar. Oysa 
bizim klasik eğitim 
anlayışımızda 
öğrenci, ders ve 
problemler arasında 
mekik dokuyor. Ne 
ailesi çocuğun ne 
istediğini biliyor, ne 
de öğretmeni.
Çocuk ilköğretimde 
ne kapıyorsa, 
ilerleyen dönem
lerde yaşamına bu 
etkili oluyor." 
Yeniden yapılanma 
programı 
çerçevesinde büyük 
çoğunluğu gri renk- 
teolan ilköğretim 
okullarının çeşitli 
renklere boyanaca 
ğınıkaydeden 
Özdemir, "Okullar, 
öğretmeni, öğren
cisi ve velisiyle bir 
sosyal merkez 
haline gelecek. 
Buralarda çocuk
larımızın sanat, 
kültür ve çevre 
anlayışı gelişecek" 
dedi.

İlköğretim 
okullarının mimari 
yapılarının da 
değişeceğini kayde
den Özdemir, yeni 
okulların mimari
lerinin, Selçuklu ve 
OsmanlI tarzında 
olacağını belirtti. 
Özdemir, her 
ilköğretim okulunda 
mini müzeler oluştu
rulacağını ve 
çocukların içinde 
bulunduğu kültürü 
öğrenerek hayata 
atılacağını belirtti. 
Eğitimi bir bütün 
olarak ele aldıklarını 
da anlatan Özdemir, 
"Eski sistemde artık 
okullarımızın bir 
önemi kalmadı.
Çocuklar bilişimde 
öğretmenlerinin 
önünde gidiyor.
Bizim yapacağımız 
da bu 
gelişmeleri yakın
dan takip ederek, 
çocuğa ihtiyacı olan 
bilgiyi vermek 
olacak. Çocuğun 
kendi fikrini ortaya 
koyabileceği bir 
ortami oluşturmak" 
diye konuştu.

GEMLİK MAHRUKATÇILARI DAYANIŞMA DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Sayın Üyemiz,
Gemlik Mahrukatçıları Dayanışma Derneği 28 Şubat 2005 tari

hinde Osmaniye Mah. Ilıcaksu Mevkii Belediye Odun Depoları 
GEMLİK adresinde, saat 13:00’de aşağıda belirtilen gündeme göre 
olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde aynı yer ve saatte 
bir hafta sonra olağan genel kurul toplantısı tekrar edilecektir.

Üyelerimizin genel kurul toplantısına katılmaları rica olunur.

YÖNETİM KURULU ADINA
BAŞKAN FERHAT KURT

GÜNDEM :
1- Açılış, saygı duruşu, divan heyetinin teşkili
2- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
3- Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4- Bilanço ve gelir gider farkı cetvelinin okunması
5- Genel kurula okunan faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider 

farkı cetveli, kabul veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması
6- Yönetim kurulunun ibrası
7- Denetim kurulunun ibrası
8- Yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi
9- Denetim kurulunun asil ve yedek üyelerin seçimi
10- Dilek ve temenniler
11- Kapanış.

Bursa’da işadamına kanlı infaz
Bursa’da bir 
işadamı, boş bir 
arazide 6 yerinden 
bıçaklanarak 
öldürüldü. Edinilen 
bilgiye göre, dün 
saat 08.30 sıraların
da Vatan Mahallesi 
Vefa Sokağı 
üzerindeki boş bir 
arazide bir ceset 
bulan vatandaşlar 
polisi aradı. Olay 

rine çağrılan 112 
il Servis ekipleri, 

şahsın hayatını kay
bettiğini belirledi. 
Polis, öldürülen 
şahsın Karlıdağ 
Caddesi'nde bir 
döküm atölyesi 
bulunan işadamı 
Osman Büyükkurt 
(47) olduğunu tespit 
etti. 6 yerinden 
bıçaklanan 
Büyükkurt'un 
öldüğünü haber 
alan kardeşi Ahmet 
Büyükkurt (45),

olay yerinde sinir 
krizleri geçirdi. 
Gözyaşlarına 
boğulan acılı 
kardeşi polis 
sakinleştirmeye 
çalıştı.
Polis, evli ve 
2 çocuk babası 
olan Osman 
Büyükkurt'un ala- 
cak-verecek defter
lerini mercek altına 
alırken tahkikat 
sürüyor.

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

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

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİS YAPILIR

İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 513 69 50
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Sessizz hastaların sesi ‘Nöromonitörizasyon’
Nörolojik yoğun 
bakım servislerinde, 
hasta takiplerinin 
nöromonitörizasyon 
tekniği ile yapılması 
halinde ölüm riski 
%30 oranında 
azalıyor.
Uludağ Üniversitesi, 
Nöroşirüji Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Ender Korfah, 
nöroloji-nöroşirüji 
yoğun bakım servis
lerinde özellikle ağır 
kafa travmalı hasta 
takiplerinin beyin içi 
basınç monitorizasy- 
on tekniği ile yapıl
masının hastaların 
ölüm riskini %30 
oranında azaltıla-

Zihin fişiniz bedmiıe Mı
Birbirleriyle sürekli 
etkileşim halinde 
olan zihin ve 
bedenin, sağlık ve 
duygular üzerinde 
büyük rol oynadığı 
bildirildi.
www.formdakal.com 
" sitesinden der
lenen sitesinden 
derlediği bilgilere 
göre, zihnimiz ve 
bedenimiz, 
birbiriyle sürekli 
etkileşim halinde. 
Araştırmalar, bu 
zihin-beden 
düetinin sağlığımız 
ve duygularımız 
üzerinde tahmin 
edilenden çok daha 
fazla etkili olduğunu 
ortaya koyuyor. 
Keşfedilenler 
çoğaldıkça gelenek
sel tıbbın bu konuya 
yaklaşımı da değişti. 
Yakın zamana kadar 
bilim adamları, zih
nin ve bağışıklık sis
teminin birbirinden 
göreceli olarak 
bağımsız çalıştıkları
na inanırken, şimdi 
bu varsayımın yanlış 
olduğu ortaya çıktı. 
Araştırmacılar, 
bağışıklık sistemini 
sinir sistemine,

bildiğini, gereksiz 
ameliyatların da 
önlenebildiğini 
belirtti.
Kafa travması geçir
miş şuuru kapalı bir 
hastanın, intrakranial 
kan basıncı, beyin 
doku oksijen basıncı, 
serebral kan akımı ve 
mikrodializle, travma 
sonrasında beyin 
içinde ortaya çıkan 
basınç artmasının, 
kan akımı azal

başka bir deyişle 
doğrudan beyne 
bağlayan sinirlerin 
varlığını keşfetti. 
Ayrıca nöropeptitler, 
yani beyin ile 
vücudun her bir 
hücresi arasında 
mesaj taşıyan ve 
böylece sürekli 
iletişim halinde 
olmalarını sağlayan 
moleküller de 
keşfedildi. Bu 
kimyasal alışverişi 
doğrulayan sayısız 
deney yapıldı. Bir 
çalışmada, öğrenci
lerin final sınavları 
sırasında bağışıklık 
sistemlerinin 
zayıfladığı ortaya 
çıkarken, bir 
diğerinde, oyuncu

masının ve travma 
veya iskemik sonrası 
açığa çıkan mad
delerin yoğunluğu
nun ölçülüp, buna 
göre tedavi edilme
si gerektiğini belirten 
Prof. Dr. Ender 
Korfah, bu takiplerin 
bütününden oluşan 
nöromonitörizasyon 
tekniklerinin artık, 
çağdaş bir yoğun 
bakımı servisinin 
olmazsa olmazı 

ların belli senaryolar 
üzerinde çalışırken 
mutluymuş veya 
üzgünmüş gibi 
davranmalarının bile 
bağışıklık şiste- 
minde değişikliklere 
yol aşabildiğini 
gösterdi.
Duygularımızın, 
vücudun hastalık
lara karşı savunma 
mekanizmasını 
doğrudan etkilediği, 
basit bir soğuk 
algınlığından AIDS'e 
kadar her türlü 
hastalığa karşı daha 
az veya daha fazla 
dirençli olmamız 
üzerinde rol 
oynadığı sanılıyor. 
Uzmanlar, duygusal 
hayatı geliştirmek ve 

haline gelmesi 
gerektiğini ifade etti. 
NASIL 
UYGULANIYOR ? 
Beyinde oluşan her
hangi bir travma, 
damar tıkanıklığı 
veya beyin tömörü 
gibi nedenler yüzün
den şuuru kapanmış 
bir hastanın 
beyninde, dalgalar 
halinde belirli aralık
larla basıncın art
tığını ve erken fark 
edilmediği taktirde 
ölümle sonuçlan
abileceğini vurgu
layan Korfah, 1 mm 
çapında bir basınç 
ölçüm kateterinin 
beyinin yaklaşık 

genel olarak sağlığı 
iyileştirmek için, 
herkesin kendi başı
na uygulayabileceği 
onlarca teknik 
olduğunu, bunların 
başında egzersizler, 
örgü örmek, 
binlerini dinlemek, 
insanın kendini 
mutlu hissetmesini 
sağlayacak meş
galeler, yemek gibi 
son derece basit 
şeylerin geldiğini 
ifade ediyor. 
Önemli olanın, 
duyguların beden 
üzerindeki etki
lerinin farkına var
mak ve olumsuz bir 
ruh halinden uzak 
durmak olduğu 
belirtiliyor.

yarım santimetre 
içine konulup 
monitöre bağlan
masıyla, cihazın her
hangi bir basınç 
artışı durumunda 
alarm vererek tam 
zamanında ve etkin 
müdahaleye olanak' 
sağladığını belirtti. 
Ayrıca beyinde 
oluşan hasar son
rası, beyine giden 
kan akımının azal
ması nedeniyle bir 
takım zararlı mad
delerin ortaya çık
tığını belirten Prof.Dr. 
Ender Korfah, 
intraserebral 
mikrodiyaliz yön
temiyle de bu mad
delerin yoğunluğu
nun ölçülebileceğini 
ve fırtınanın geleceği 
hissedildiği anda 
olayı önlemeye yöne
lik tedbirler alınabile
ceğini belirtti. Uludağ 
Üniversitesi 
Nöroşirürji Yoğun 
Bakımında yatan 
hastalara nöromoni- 
torizasyon yöntem
leri uygulayarak has
tanın basınç değer
lerinin kontrol 
edildiğini, basıncı 
tolere edebilecek 
derecede olan hasta
lara gereksiz yere 
ameliyat yapılmadığı 
söyledi.
Şuuru kapalı bir has
tanın herhangi sözlü 
bir uyarıya cevap 
veremediğini sadece 
nörolojik muayene 
gibi muayene yön
temleriyle yapılan 
kontrollerde hastanın 
durumunda oluşan 
değişikliklerin ancak 
hasta kötüleştikten 
ve en son noktaya 
gelindiğinde farke 
dildiğini belirten 
Ender Korfah sözle 
rine şöyle devam etti 
“Yoğun bakım 
servislerinde hasta 
takibi, hemşirelerin 
dikkatine ve ihti
mamına bırakılıyor. 
Hemşire yaklaşık on 
beş dakikada bir 
hastanın yanına 
giderek, hastayı ağrı 
yada başka teknikler
le uyarıp reflekslerini 
kontrol ediyor. Bu 
hem hemşirelerin 
yükünü arttırıyor, 

hem her 15 dakikada 
bir ağrılı uyaran ver
ilmesi hastaya zarar 
veriyor hem de 
zamanında müdahale 
şansını çok azaltıyor. 
Oysa intrakranial 
basınç monitörizasy- 
on tekniği ile ölçüm 
yapılması halinde, 
çok daha sağlıklı, 
doğru ve zamanında 
teşhis konulup, 
zamanında tedavi 
yapılıyor. Basınç 
monitörizasyon 
cihazı, hastanın 
durumundaki her
hangi bir değişikliği 
alarmla hemen haber 
veriyor. Bu sayede 
hastaya verilecek 
ilacın zamanlaması 
bile en doğru şekilde 
ayarlanıyor ve 
tedavinin etkinliği 
arttırılıyor. Beyindeki 
herhangi bir basınç 
değişimini hemen 
engellenip hasta 
beyninin yeni bir 
darbe alması 
önlenebiliyor. 
Dolayısıyla, yoğun 
bakım hemşirelerinin 
de yükü azalıyor. Bu 
tekniği kullanabilmek 
için doktor ve 
hemşirelerin iki gün
lük bir kurstan 
geçmesi yeterli oluy
or. Hastahanelerin de 
bu tekniği kullan
abilmesi için çok 
büyük yatırımlar yap
masına gerek yok, 
kaldı ki insan 
sağlığının maddi 
değeri ölçülemez. 
Bu yöntem 
Amerika'da 1980 li 
yıllardan itibaren 
kullanılıyor. 
1998 yılında 
Amerika'da kullanıl
ma yüzdesi %98 
civarındaydı. 
Türkiye'de ise 1991 
yılından itibaren 
düzenli olarak 
sadece Uludağ 
Üniversitesi'nde 
Nöroşirürji yoğun 
bakımda kullanılıyor. 
Oysa tüm has
tanelerin yoğun 
bakım servislerinde 
bu yöntemin kullanıl
ması, hastanın 
sağlıklı ve doğru 
tedavi edilebilmesi 
açısından şart"

http://www.formdakal.com
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Spor liselerine 
öğrenci alınacak

KabjnH ve klimalı 
taksiler geliyor

Spor liselerinin 
işleyişine ilişkin 
esasları 
düzenleyen "Milli 
Eğitim Bakanlığı 
Spor Liseleri 
Yönetmeliği" 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısın
da yayımlanarak, 
yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe 
göre, spor liseleri, 
beden eğitimi ve 
sporla ilgili yük
seköğretim kurulu
larının bulunduğu, 
spor lisesi pro
gramlarının uygu
lanabileceği kapah 
spor salonu, futbol 
sahası ve benzeri 
spor alanları ile 
yeterli spor araç- 
gereci bulunan, 
fiziki altyapısı 
uygun olan yer
lerde açılacak. 
Bu okullar, ilköğre
tim üzerine en az 3 
yıl öğrenim süreli 
olacak, yatılı veya 
gündüzlü karma 
eğitim yapılacak.

‘YTL’ye geçiş, para reformudur’
Merkez Bankası 
Başkanı Süreyya 
Serdengeçti, YTL’ye 
geçişin, basit bir 
paradan sıfır atma 
olarak algılanma
ması gerektiğini, 
olayın bir para 
reformu olduğunu 
söyledi.
Serdengeçti, 
YTL'nin birinci ayı 
dolayısıyla düzenle
nen kokteylde, 
sürece ilişkin bilgi 
verdi. Serdengeçti, 
50 ve 100 YTL'nin 
kabulünde hala bazı 
güçlükler 
yaşandığını ancak 
bunu da üzerine 
giderek çözecekleri-

Dersler, beden 
eğitimi ve spor 
ağırlıklı verilecek. 
Spor liselerine 
yetenek sınavıyla 
öğrenci yerleştirile
cek. Bir spor lise
sine her eğitim- 
öğretim yılında 48 
öğrenci alınacak. 
Bir sınıfın öğrenci 
sayısı 24'ü geçe
meyecek.
Alınacak 
öğrencinin, yur- 
tiçindeki okullar ile 
KKTC'deki 
okulların 4, 5, 6, 7 
ve 8. sınıflarına ait 
Beden Eğitimi der
sinin yıl sonu not
larının aritmetik 
ortalamasının en 

ni söyledi.
YTL’nin fiyat
larda yuvarla
ma etkisi yapıp 
yapmaya
cağının DİE'nin 
enflasyon 
rakamlarıyla 
ortaya çıka
cağını belirten 
Serdengeçti, ancak 
şu anda bazı 
olumlu göstergeler 
olduğunu kaydetti. 
Serdengeçti, 
YTL’ye geçişin 
son 10 yıldır gün
demde olduğunu 
ifade ederek, 
istikrar olduğu için 
bugün hayata geçi 
rilebildiğini söyledi. 

az 4.00 olması 
gerekecek. 
Öğrencinin ayrıca 
beden eğitimi ve 
spor yapmasına 
engel hali bulun
madığına dair tek 
tabipten sağlık 
raporu alması da 
zorunlu olacsrk. 
Durumları hu 
koşullara uyan 
adaylar, yetenek 
sınavına girmek 
için tercih ettikleri 
spor lisesi müdür
lüklerine 
başvuracak. 
Başvuruya ilişkin 
duyuruyu ilköğre
tim okulları müdür
lükleri yapacak.

Merkez Bankası'nın
bağımsızlığına da 
vurgu yapan 
Serdengeçti, 
"Bunun sayesinde 
bir çok şeyin 
olduğunu kabul 
etmeliyiz. Bundan 
sonra, kurumsal 
düzenlemeleri 
oturtarak daha da 
ileri gideceğimizi 
düşünüyoruz" 
dedi.

Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler 
Federasyonu 
(TŞOF) Genel 
Başkanı Derviş 
Günday, 
federasyon olarak 
gerçekleştirdikleri 
çalışmalar sonu
cunda, taksi otomo
billerinin yenilen
mesi konusunda 
olumlu sonuçlar 
aldıklarını söyledi. 
Söz konusu 
taksi otomobil
lerinin yenilenmesi 
suretiyle, müşteriye 
konforlu hizmet ver
ilmesi, taksiyi kul
lanan şoförün de 
can ve mal güven
liğinin sağlanması 
için şoför koruma 
kabinli araç mode
line geçilmesine 
karar verildiğini 
yazılı bir açıklama 
ile duyuran TŞOF 
Genel Başkanı 
Derviş Günday, 
"Taksi otomobilini 
yenilemek isteyen 
taksici esnafımıza 
24-36 ay ve gerek
tiğinde 64 ay gibi 
uzun vadeli ve 
düşük faizli kredi 
teminiyle ilgili 
olarak bazı 
bankalarımızla 
anlaşmaya varılarak 
hazırlanan protokol 
imza aşamasına 
gelmiştir" dedi.
"KDV VE ÖTE'NİN 
İNDİRİLMESİNDE 
ISRARLIYIZ"
Şehir içi yolcu taşı
macılığı sektöründe 

BURSA HAKİMİYET VE
■ KENT GAZETELERİNE ■ 
| İLAN ve REKLAM ALINIR |
■ KÖRFEZ REKLAM ı

TEL : (0.224) 513 96 83

kamu hizmeti ifa 
eden 90 bin civarın
daki taksinin 
ekonomik ömür
lerinin sınırında 
olduğunu, KDV ve 
ÖTV indiriminde 
ısrarlı olduklarını 
anlatan Günday, 
"Üyelerimizi teşvik 
etmek ve uygar 
ülkelerdeki gibi 
temiz, rahat ve 
güvenli işletmecilik 
yapılmasını sağla
mak amacıyla süra
tle uygulamaya koy
mayı 
düşündüğümüz 
projemize taksici 
esnafımızın ilgisini 
artırabilmek için 
aracın maliyetini 
artıran KDV ve ÖTV 
oranlarının acilen 
bir defaya mahsus 
Maliye Bakanlığı 
tarafından sıfırlan
ması veya sembolik 
hale getirilmesi 
gerekmektedir. Eğer 
KDV ve ÖTV 
konusundaki sıkıntı 
ortadan hemen 
kalkarsa taksilerin 
yenilenmemesi için 
hiçbir sebep yoktur. 
Maliye Bakanlığı 
konuyla ilgili çalış
malarını biran önce 
açıklarsa bu proje 
en kısa zamanda 
hayata geçer" diye 
konuştu.
"HÜKÜMET İLE 
YAPILAN 
GÖRÜŞMELERİ 
BEKLEYİN" 
Günday açıkla
masının son 

bölümünde şöyle 
dedi: "Milli 
ekonomimize, yerli 
otomotiv sanay
imize, turizme, 
ülkemizin tanıtımına 
ve araç yenilen
mesinin motorlu 
taşıtlar vergisinde 
neden olacağı 
artışlar (ki bu 
artışlar, ÖTV'de 
önerilen oransal 
indirimi telafi ede
bilecek 
düzeylerdedir) 
vesilesiyle vergi 
gelirlerinin artması
na, katkı yapacağı
na inandığımız bu 
taksi aracı yenileme 
projesinin hayata 
geçirilebilmesi için 
Federasyonumuzun 
, hükümet ve Maliye 
Bakanlığı nezdinde 
yürüttüğü çalış
malar olumlu bir 
ortamda devam 
etmektedir.
Son günlerde 
basında yer alan 
birbirilerinden 
çok farklı ve değişik 
'güvenli taksi oto
mobili' modeli öner
ilerine, siz değerli 
şoför esnafı kardeş
lerimin itibar 
etmemesini ve bu 
konuda 
Federasyonumuzla 
hükümetimiz 
arasında sürdürülen 
görüşmelerin 
sonucunu bek
lemesini önemle 
tavsiye ve rica 
ediyorum."
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hracatta yüzde 7.6’lık artış
Ocak ayı ihracatı, 
%7.6'hk artışla 5 mil
yar $ olarak gerçek
leşti. Şubat 2004- 
Ocak 2005 arasında 
gerçekleşen 12 aylık 
ihracat tutarı ise 
%31'lik büyüme ile 
64 milyar $ ulaştı. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Ocak 
ayı ihracat rakam
larını, Zonguldak'ın 
Ereğli İlçesi'nde 
düzenlenen basın 
toplantısıyla 
açıkladı.
TİM verilerine göre, 
Şubat 2004-Ocak 
2005 tarihleri arasın
da gerçekleşen 12 
aylık ihracat tutarı 
ise yüzde 31 ’lik 
büyüme ile 64 milyar 
367 milyon 343 bin 
dolara ulaştı. 
TİM verilerine göre, 
Şubat 2004-Ocak 
2005 tarihleri arasın
da gerçekleşen 12 
aylık ihracat tutarı 
ise yüzde 31'lik 
büyüme ile 64 milyar 
367 milyon 343 bin 
dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) tarafın
dan Ereğli'de açık
lanan ihracat rakam
larına göre, 29 Şubat 
2004 ile 31 Ocak 
2005 tarihleri arasın
daki ihracat, yüzde 
31'lik artışla 64 mil
yar 367 milyon 343 
bin dolar olarak 
gerçekleşti.
Geçen yılın Ocak 
sonu itibariyle 12 
aylık ihracat tutarı 
ise 49 milyar 100 
milyon 624 bin 
dolar olarak 
hesaplanmıştı.
2004 yılı Ocak ayın
da 4 milyar 673 
milyon 362 bin dolar 
olan aylık ihracat 
rakamı bu yılın aynı 

döneminde 5 milyar 
30 milyon 475 bin 
dolara ulaştı.
Türkiye'nin Ocak ayı 
sanayi sektörü ihra
catı, yüzde 6.7'lik 
büyüme ile 4 milyar 
306 milyon 304 bin 
dolara yükseldi. 
Ocak ayında sanayi 
mamulleri arasında 
en büyük paya sahip 
bulunan hazırgiyim 
ve konfeksiyon ihra
catı yüzde 10.1 ’lik 
düşüşle 1 milyar 89 
milyon 102 bin 
dolara geriledi.
Aylık toplam ihracat
ta hazırgiyim ve 
konfeksiyondan 
sonra yüzde 18.9 ile 
ikinci en büyük paya 
sahip taşıt araçları 

ve yan sanayi ürün
leri ihracatı ise 
yüzde 34.5'lik artışla 
952 milyon 87 bin 
dolar olarak 
gerçekleşti.
Ocak ayında en fazla 
ihracat artışı, yüzde 
356.7'lik büyüme ile 
zeytin ve 
zeytinyağında 
yaşandı.
Fındık ve mamulleri 
ihracatında yüzde 
36.1, yaş sebze ve 
meyvede yüzde 
32.4, maden ve 
metallerde yüzde 
28.2, makine ve 
akşamlarında yüzde 
14.4 oranlarında 
artış oldu.
Ocak ayı ihracatında 
en fazla gerileme ise 
yüzde 22.1 ile deri 
ve deri mamul
lerinde yaşandı.
Bunu yüzde 10.1 ile 
hazırgiyim ve kon
feksiyon, yüzde 8.3 
ile kuru meyve ve 
mamulleri, yüzde 6.2 
ile tekstil ve ham
maddeleri izledi.

Cep telefonu 
Çılgınlığı

2004 yılı cep tele
fonu satışlarındaki 
rekor sayıyla diğer 
yılları katladı. 
Uluslararası Pazar 
Araştırma Şirketi 
IDC'in açıkladığı 
rakamlar inanılmaz. 
Günlük hayatımızın 
olmazsa olmazları 
arasında ilk 
sıralara yerleşen 
cep telefonları, 
2004 yılında, önce

ki senelere oranla 
ciddi bir satış 
rekoru kırdı. 
Uluslararası 
Pazar Araştırma 
Şirketi IDC'nin 
açıkladığı verilere 
göre 2003 yılında 
500 milyon 
civarı olan cep 
telefonu satışı, 
2004 yılında 600 
milyonun 
üzerinde.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Türk casusu uzaya çıkıyor
Türkiye'yi uydu istih
baratında ABD ve 
İsrail bağımlığından 
kurtaracak fotoğrafla- 
ma ve görüntü kayıt 
özelliğine sahip 
yeni casus uydumuz, 
Türksat IC'nin 
yerini alacak.
Türkiye, askeri, bilim
sel ve ticari amaçlar 
için kullanmak üzere 
uzaya "casus uydu" 

fırlatmaya hazırlanıyor. 
Türkiye'yi uydu istih
baratında ABD ve 
İsrail bağımlığından 
kurtaracak yeni uydu, 
400 milyon dolara mal- 
olacak, fotoğraflama ve 
görüntü kayıt özelliği 
de bulunacak. Türksat 
1B uydusunun yerine 
atılacak yeni uyduyla, 
artık Türkiye'nin milli 
bir "casus uydusu" 
olacak.
Genelkurmay 
Başkanlığı ile Türksat, 
yeni uydunun speki- 
fikasyon ve frekans 
planlama çalışmasına 
başladı. Genelkurmay, 
askeri amaçlar için 
kullanmak üzere bir 
uyduya ihtiyaç duymuş 
ve Türksat'ın uydu 
politikasını sormuştu. 
TÜBİTAK'ın bilimsel 
amaçla bir uydu için

ÖZKAYA OTOMOTİV’DE KAMPANYA
KAMPANYAMIZ

STOKLARLA SINIRLIDIR
FİYATLARIMIZA
K.D.V DAHİLDİR

çalışmaya başlaması 
üzerine Türksat, hem 
askeri, hem bilimsel, 
hem de ticari amaçlar 
için bir tek uydu 
yapılmasını taraflara 
teklif etti.
2007 sonunda 
uzaya gidecek 
Üç kurum tek bir uydu 

yapılması için prensip 
anlaşmasına vardı. 
Uydunun tamamen 
Türk bilim adamları ve 
mühendislerince yapıl
ması planlanıyordu. 
Türkiye 'nin yörünge 
hakkı ise 2007yılında 
dolacak. Türkiye bu 
hakkın kaybedilmemesi 
için 2007yılının 
sonuna kadar yeni bir 
uyduyu hu yörüngeye 
göndermesi gerekiyor. 
Yapılan ön araştırmada 
2007yılının sonuna 
kadar Türkiye'nin yerli 
bir uydu yapmasının 
mümkün olmadığı 
sonucuna ulaşınca, 

uydunun yabancı şir
ketler tarafından yapıl
masına karar verildi. 
Genelkurmay 
Başkanlığı 'nın 
isteğinin karşılanması 
için irtifası 40 bin kilo
metre olan yüksek 
yörünge uydusunun 
ileri teknoloji kamer
alara ihtiyacı olacak. 
Yapılan araştırmalarda 
Kore'nin benzer yük
seklikteki bir uydusu 
için geliştirdiği kamer
alar üzerinde duruluy
or. Kore 'nin başarı elde 
etmesi durumunda bu 
kameralar Türkiye'nin 
uydusu için de kul
lanılacak. Halen 
Türkiye, uydularından 
askeri amaçla sadece 
ses transferi yapabili 
yor. Türkiye, bölgedeki 
istihbarat çalışmaları 
kapsamındaki hareket
leri İsrail ve ABD 
uyduları ile Çukurova 
Grubu 'na ait Inta 
Space Türk şirketinin 
alçak yörünge uydusu 
olan Ikonos uydusun
dan takip ediyor. Kuzey 
Irak 'tâki istihbarat 
çalışmaları için ABD 
ve İsrail'in Türkiye'nin 
isteklerini tam olarak 
karşılamadığı iddia 
edildi.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Olması Lazım
Geçen hafta çhrşamba 

günü hava lodos olduğun
dan hava fevkalade güzel
di.

Saat I6.00 sıralarında 
bir dostumun arabası 
He şehir içine geldiğimiz
de araba ile park yapa
bilmek için tur üstüne 
tur attık.

Maalesef yer bulmakta 
zorluk çektik. Çare 
olarak Bahkpazarı civarın
daki mahalle aralarında 
bir yer bulduktan sonra 
park yapıp yaya olarak 
çay içmek için bir gazinoya 
girip oturduk.

Şöyle düşünüldüğün
de iskele meydanına 
yeni yapılan gösteri mahal
li , arabalardan geçilmiyor, 
tratuvar kenarları dolu, 
trafik bazı yerlerden 
'park yasağı' olan yerlere 

park eden araçlar çekici 
ile kaldırılıyordu. Bu 
doğal ve doğru olandır.

Benim değinmek iste
diğim olay şu, sayın 
Başkanım Gemlikspor 'u 
ayakta tutabilmek için

gayret sarfediyor.
Zannederim yardım için 

fabrikaların kapıları açılıy
or.

Neden olamasın ? İstan
bul'un her köşesinde, 
Bursa 'nın belli başlı yer
lerinde panrk ücreti almıy
or.

Gemlikspor 'un paraya 
ihtiyacı olduğu şu sırada 
sayın Gemlik Kaymakamı, 
sayın Belediye Başkanı, 
sayın Emniyet Amiri 
beylerden klübe yardım 
için bu hususu düşün
melerini bekliyorum.

Hiç olmazsa Gençliğe 
faydası olur. ?

Bu konunu üzerine 
değerli idare amirlerinin 
gitmelerini dilerim.

Muhakkak ki, bu trafik 
sıkıntısının bitmesi için 
çalışılıyor.

İnanın yaya bir kişinin 
bu bahsettiğim yerlerde 
yürünmesi mümkün değil.

Güzel Gemlikimizi 
yöneten değerli idareciler
den GemUkspor'a 
katkılarımızı bekliyoruz.

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Kordonboyu’nda 
denize sıfır, kaloriferli, 

asansörlü, parkeli, 
pvc lux daire 

160m2 
Müracat Tel: 

Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 97 10

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Balıkpazarı’nda 
90 m2,2+1,2.kat 
masrafsız daire

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 97 10

SATILIK 
OTOMOBİL

1999 Model 
Bayandan 

satılık klimalı 
TOYOTA 

COROLLA 
GSM : 0.542 

516 73 83

12 R 22.5 Kar tipi 4DD YÎL 
315-80 R22,5 Kaplama HL
385-(i5R22,5^tafl '/TL

OZKAYA OTOMOTİV
GEMLİK BAYİİ
Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK

Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

_| GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Bir hafta neden 7 gündür?
Haftanın neden 7 
gün olduğundan, en 
çok söylenen 
şarkının ne olduğu
na, mezara çiçek 
koyma geleneğinin 
nereden geldiğine 
kadar pek çok soru
nun cevabı, artık bir 
internet sitesinde 
cevap buluyor. İşte 
ilginç bilgiler...
Yapılan araştırmaya 
göre, 
www.sevginehri.net 
adlı internet sitesi, 
gündelik hayatta 
sıkça karşılaşılan ve 
genellikle de kaynağı 
düşünülmeyen bilgi
lerin ilginç ayrın
tılarına yer veriyor. 
Sitede, "İlginç 
Bilgiler" başlığı altın
da ilk sırada, 1 Nisan 
şakasının nereye 
dayandığı anlatılıyor. 
1564 yılında Fransa 
Kralı 9. Charles, o 
güne kadar kul
lanılan takvimin ilk 
qünü 25 Mart olması
na karşın, Miladi 
Takvim uygulamasını 
başlatarak, yılın ilk 
gününü 1 Ocak 
olarak ilan etti. 
Takvim değişikliğine 
karşı çıkan bir 
kesim, bu karara

tepki göstererek, 
yılın ilk gününü, 
eskiden olduğu gibi 
25 Martta kutladı. 
Devrimci kralın 
taraftarları ise bu 
durumu kabul 
etmeyen kişileri 
esprili bir şekilde 
eleştirmek için, 
Miladi Takvim'de 25 
Marta rastlayan 1 
Nisan gününü 
"Aptallar Günü" ilan 
etti ve o gün ilginç 
partiler düzenledi. O 
günden itibaren 
dünyanın birçok 
yerinde 1 Nisan, 
şaşırtıcı şakalar 
yapılan gün haline 
geldi.
Sitede, Çinlilerin 
yiyeceklerini çubukla 
yemesi, Çin'de 
geçmişte masa 
bulma güçlüğü 
nedeniyle bir ellerine 

içinde yemek bulu
nan tabağı alıp, diğer 
elleriyle de yemek 
yemek zorunda 
kalmaları ve hızla 
artan nüfus 
nedeniyle yemek
lerin daha fazla 
kişiye yetmesi için, 
çubukla alınabilen 
küçük parçalara 
bölünmesine 
bağlanıyor. Çinlilerin 
gözlerinin çekik 
olması ise Orta Asya 
ve Uzak Doğu'da 
yaşayan pek çok mil
let gibi, buzul çağın
da daha kuzey 
kesimlerde yaşaması 
ve göz kapağı sark
masının yüzyıllar 
boyunca genetik 
özellik haline 
gelmesiyle ilişk- 
ilendiriliyor.
Sitede, eski Mısır 
Firavunu

Tutamkamon'un, 
Milattan önce 1346 
yılında ölümünün 
ardından mezarının 
halkı tarafından 
çiçeklerle donatıl
ması, günümüzde 
mezar ziyaretlerinde 
çiçek konulması 
geleneğinin 
başlangıcı olarak 
ifade ediliyor. 
Dünyanın en çok 
söylenen şarkısının 
"Happy Birthday To 
You" olduğuna da 
yer veren sitede, 
haftanın neden 7 
gün olduğu 
sorusuna da cevap 
veriliyor.
Bu konuda yer alan 
açıklamaya göre, 
ilk çağlarda bilinen 5 
gezegen ile ay ve 
güneşin sayısının 
toplam 7 etmesi, bu 
sayının gizemli ve 
uğurlu sayılmasına 
neden oldu. İlk 
olarak Babil'de bir 
hafta 7 gün olarak 
belirlendi. Tarih 
boyunca hafta 
sayısının pek çok 
alternatifi çıkmasına 
karşın, haftanın 7 
gün olması 
günümüze kadar 
değişmedi.

Sigara ve 
alkolde 
maktu 

ÖTV arttı
Sigara ve alkolde 
maktu özel tüke
tim vergisi (ÖTV) 
tutarları artırıldı. 
Sigaraya uygu
lanan yüzde 28'lik 
nispi vergi oranın
da değişikliğe 
gidilmezken, 
maktu vergi tutar
ları yüzde 7,4 ile 
yüzde 35 arasında 
değişen oranlarda 
artırıldı.
Tütün içeren 
purolar, sigaralar 
ve diğerlerinin 
nispi vergi oran
larında değişiklik 
yapılmadı. Maktu 
ÖTV tutarı yüzde 
33'e kadar yerli 
tütün ihtiva eden 
sigaralarda paket 

Ozon deliği 
genişleyebilir

başına 1 YTL'den 
1,35 YTL'ye yük
seldi. Yüzde 34-66 
arasında şark tipi 
tütün içeren sigar
aların 0,534 YTL 
olan ÖTV'si 0,8 
YTL'ye, yüzde 
67'nin üzerinde 
yerli tütün kul
lanılan sigaraların 
ÖTV'si de 0,35 
YTL'den 0,376 
YTL’ye çıkarıldı.
Yapılan düzenr- 
leme ile 1 litredeki 
her bir alkol dere
cesi için maktu 
vergi tutarı 
biralarda 0,1590 
YTL'den 0,2378 
YTL'ye çıkarıldı. 
Karar yürürlüğe 
girdi.

Bu hayvanlar 20 yıl sonra yoklar
Dünyanın gidişatı 
bu minval üzre 
devam ettiği 
takdirde, bazı hay
vanlar 20 yıl sonra 
yoklar. Önlem alın
maması halinde 
değişim sonucu, 
özellikle kutuplarda 
yaşayan beyaz ayı 
ve fokların soyunun 
tükeneceği ifade 
ediliyor.
Yapılan son araştır
malara göre, etkin 
bir önlem alınmadığı 
takdirde, dünyanın 
sıcaklığı 2026 ile 
2060 yılları arasında 
2 derece artacak ve 
bu artış kutuplarda 
yaşayan bazı tür

lerin neslinin tüken
mesine yol açacak. 
Sıcaklığın ortalama 
iki derece artması, 
kutuplara bunun 
tam üç katı bir 
sıcaklık artışı şek
linde yansıyacak. 
Bir kültürün sonu 

Araştırma, sera 
gazlarının yol 
açtığı küresel ısın
manın kar ve buz 
oranlarını azalta
cağını, bu durumun 
bölgede yaşayan 
Eskimoların avlan
ma kültürünü yok 

edeceğini ve 
hayatlarını 
büyük oranda 
etkileyeceğini 
belirtiyor.
Bilim adamları, 
denizlerdeki buzun 
on yılda bir yüzde 
10 oranında eridiği
ni, bu durumun on 
yıllarca sürmesi 
durumunda, 
yüzyılın sonuna 
doğru bu buz 
tabakasının tama
men yok olabile
ceğini belirtiyorlar. 
Sonuçta da bu 
bölgede yaşayan 
beyaz ayı ve 
fokların nesli 
tükenecek.

Avrupa Komisyonu, 
sert geçen kışın, 
Avrupa'nın kuzeyi 
üzerinde ozon 
tabakasındaki 
deliği genişletebile
ceğin! bildirdi 
Komisyon, bilim 
adamlarının, Kuzey 
Kutbu üzerinde 
atmosferin üst 
tabakasında düşük 
hava sıcaklıklarını 
doğruladığını, oksi
jenden oluşan ve 
dünyayı mor ötesi 
ışınlardan koruyan 
ozon tabakasının, 
soğuk nedeniyle 
daha büyük bir 
tehditle karşı 
karşıya olduğunu 
saptadığını belirtti.

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
ABONE OLUN OKUYUN OM

■■H ’*UMtÜM SIVASI OAZfc m

Avrupa 
Komisyonu'nun 
açıklamasında, 
ozon tabakasında 
ilk kayıp işaret
lerinin şimdiden 
görüldüğü, Kuzey 
Kutbu üzerinde 
stratosferin daha 
da soğumasının, 
ozon tabakasındaki 
kayıpların gelecek 
yıllarda artmasına 
yol açabileceği 
belirtildi.
Ozon tabakasındaki 
deliğin, kutup böl
geleri, İskandi
navya ve 
Avrupa'nın iç kes
imlerinde bile etk
isini gösterebile
ceği ifade edildi.

http://www.sevginehri.net
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Öksürük tipinize göre hastalığınızı anlayın
belirgin olur. 
Elbette, 
organik neden
li bir 
öksürüğün 
psikolojik 
etkenlerle 
artma göstere
bileceği de 
unutulma
malıdır.

Öksürük tipinize 
Bugünlerde bir çok 
insan öksürüyor. 
Astım, bronşit, sinüz
it, grip, zatürree, 
tüberküloz, kulak ilti
habı gibi öksürüğe 
neden olabilecek pek 
çok hastalık var.
Ancak, her hastalıkta 
farklı özellikte 
öksürük oluyor. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr.Ahmet Rasim 
Küçükusta değişik 
hastalıklarda görülen 
öksürük tiplerini 
sizler için derledi. 
SİGARA ÖKSÜRÜĞÜ 
Sigara tiryakileri 
genellikle öksürdük
lerinin ya farkında 
değillerdir ya da 
bunu hiç şikayetten 
saymazlar. ‘Sigara 
içen birinin 
öksürmesinden daha 
doğal bir şey olabilir 
mi?’ diye düşünürler. 
Oysa, sigara içen
lerdeki bu öksürük 
bronş tahrişinin bir 
belirtisidir. Bu hasta
lar için iyi ihtimal 
yeni başlayan bir 
kronik bronşit, kötü 
ihtimal ise bronş 

kanseridir. Hele her 
zamanki öksürüğün 
karakterindeki bir 
değişme kanserin ilk 
belirtisi bile olabilir. 
Sigara öksürüğü için 
tiryaki öksürüğü ismi 
de kullanılır.
ASTIM ÖKSÜRÜĞÜ 
Astım krizleri, 
öksürük, hırıltılı sol
unum ve nefes dar
lığı ile karakterizedir. 
Krizler gece ve saba
ha karşı daha 
fazladır. Hastanın 
alerjenlerle teması, 
keskin kokular, 
sigara dumanı gibi 
irritanlar da öksürük 
krizine neden olabilir. 
İSTANBUL BRONŞİTİ 
İstanbul bronşitinin 
esas belirtisi kuru 
öksürüktür. Bu, özel
likle geceleri artan, 
küçük çocuklarda 
öğürtü ve kusmaya, 
hanımlarda ise idrar 
kaçırmaya neden ola
bilen kuru bir 
öksürüktür. Öksürük, 
nöbetler şeklinde 
ortaya çıkar ve 
genellikle geceleri 
daha fazladır. Bir çok 
hasta gece ya da 
sabaha karşı 
öksürükle uykusun
dan uyanır.

Gülme, hatta konuş
ma öksürük kriz
lerinin başlamasına 
neden olabilir. 
Telefonla 
konuşurken ortaya 
çıkan öksürük nöbet
leri İstanbul bronşi
tinin tipik bir özel
liğidir. Sigara 
dumanı, çeşitli boya, 
cila kokuları, hava 
kirliliği... de 
öksürüğün başla
masına neden olan 
faktörlerdir.
Şiddetli öksürük 
çocuklarda karın 
ağrılarına, erişkin
lerde ise sırt ve 
göğüs ağrılarına yol 
açabilir. Küçük 
çocuklardaki İstanbul 
bronşitinin ilginç bul
gularından biri de 
geceleri, saç dipleri 
ve boynun terleme
sidir. Hastaların 
çoğunda bu şiddetli 
öksürüğe karşılık hiç 
balgam yoktur, ama 
bazılarında, az mik
tarda zor çıkan, 
yapışkan nitelikte 
balgam olabilir. Bu 
hastalar, bu küçücük 
balgamı çıkarmakla 
çok rahatladıklarını 
söylerler.
BOĞMACA

ÖKSÜRÜĞÜ 
Boğmacada, ani, 
kuvvetli, tekrarlayıcı 
öksürük krizleri (bir 
günde 10-25 kez) 
vardır. Ağır olgularda 
boyun damarlarında 
genişleme , gözlerde 
dışarıya doğru fırla
ma, morarma 
görülebilir. Öksürük 
krizi sonunda ötme 
şeklinde tipik bir ses 
duyulur.
VEREM ÖKSÜRÜĞÜ 
Veremli hastaların 
çok şiddetli olmayan 
öksürükleri vardır. 
Bu çoğu zaman kuru 
bir öksürüktür, ama 
zaman zaman az mik
tarda balgamla ya da 
kanama ile birlikte de 
olabilir, Halk arasın
da veremliler için 
kesik kesik öksürü 
yor deyimi kullanılır. 
PSİKOJENİK 
ÖKSÜRÜK 
Genel olarak, 
öksürük, organik bir 
hastalığın işaretidir, 
ama bazen sinirliliğe 
bağlı olarak psikolo
jik etkenler de kuru 
bir öksürüğe neden 
olabilirler. Bu 
öksürük, kişi sinir
lenince veya heye
canlanınca daha

İNEK ÖKSÜRÜĞÜ 
Ses telleri felci veya 
solunum kasları 
zayıflığında, inek
lerde rastlandığı gibi, 
şiddeti fazla 
olmayan, güçsüz bir 
öksürük vardır. 
HAVLAR GİBİ 
ÖKSÜRÜK
Gırtlak hastalıkların
da (iltihap, tümör) 
köpek havlamasına 
benzer sert bir 
öksürük görülür.
METALİK ÖKSÜRÜK 
Ana nefes borusunu 
ve büyük bronşları 
ilgilendiren hastalık
larda yüksek tonda, 
metalik tınılı bir 
öksürük saptanır. 
KUSTURUCU 
ÖKSÜRÜK
Bazı şiddetli öksürük 
nöbetleri, örneğin 
boğmaca, kusma ile 
sonlanır. Bu duruma 
çocuklarda sıklıkla,

erişkinlerde nadiren 
rastlanır. Bu tür kus
maların mide 
hastalıklarıyla hiçbir 
ilgisi yoktur.
İDRAR KAÇIRTAN 

ÖKSÜRÜK
Daha çok, ileri 
yaşlardaki kronik 
astımlı hanımlarda 
görülür, hasta, 
öksürükten çok idrar 
kaçırmaktan 
şikayetçi olduğu 
halde bunu doktora 
söylemeye çoğu 
zaman çekinir, dok
torun bunu sorması 
üzerine hasta bir 
taraftan utanmış gibi 
yapar, ama diğer 
taraftarımda çok mem
nun olur.
GECE ÖKSÜRÜĞÜ 
Gece hastayı uyku 
sundan kaldıran ök 
sürüğe sol kalp 
yetersizliğinde, 
astımda, geniz akın
tısı olanlarda ve 
reflüde rastlanır.

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

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

HASTANELER

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

BELEDİYE

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

TAKSİLER

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

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

______ OTOBÜS______
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DENİZ OTOBÜSÜ

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
2 Şubat 2005 Çarşamba 

OZAN ECZANESİ
Dr. Ziya Kaya Mah. 

İstiklal Cad. No-? 121/3 
GEMLİK

GEMLİK

■^■■1 GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI : 2046

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

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

İstiklal Cad. BoraıSok. Nö:3/B
Tel : 513 96 83 Fax : 35 95 GEMLİK^

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık.ReklamcIlık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve. Pazar günleriyayınlanmaz)
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Yüzyılın Mesleği
"ÖZEL GÜVENLİK”

BURSA'DAİLK
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NDAN 
İZİNRELGELİ 
ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETİ

YETKİ BELGELERİMİZ
ARTIK BENİM DE BİR MESLEĞİM VAR. 

ÇÜNKÜ RENİM BE BİR SERTİFİKAM VAR
Sevgili Gençler;

Sizi 21. yüzyılın mesleği Özel Güvenlikçi olmaya, 
Emniyet Teşkilatı’nın Uzman Eğiticilerinin Yönetiminde 

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM SERTİFİKASI almaya davet ediyoruz. 
ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM SERTİFİKASI ALMAK İÇİN:

1- T.C. vatandaşı olmak.
2- En az lise veya dengi okul mezunu olmak 

3-18 yaşını doldurmak gereklidir. 
Askerlik şartı aranmıyor.

KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR 
İŞ GARANTİLİ EĞİTİM

ONNİSAN ÖZEL GÜVENLİK
Onnisan Güvenlik - Koruma - Eğitim ve Ticaret Ltd.Şti.

Buttim İş Merkezi C Blok G-5 Girişi No : 009 Osmangazi /BURSA
Tel : 0.224. 211 63 63 Fax : 0.224. 211 33 96

www.onnisanguvenlik.com

http://www.onnisanguvenlik.com


Kamu bankalarına kredi borçları sebebiyle yurtdışına çıkışları yasaklananların sayısı sekiz bini aştı.

W borcu olanlar yurt dışına çıkamayacak
Emniyet’in tespitlerine göre, kamu bankalarının takipteki alacakları 2003 sonunda, 4 katrilyon 580 milyonu buldu. Bankaların tüketici kredisi ve kredi 
kartı borcunu ödemeyen ya da geç ödeyenlerin toplam sayısı 490 bine ulaştı. Kara listeye girenler yurt dışına çıkış yapamayacak. Haberi sayfa 8’de

3 Şubat 2005 Perşembe 25 YKr. (250.000 TL.)

letişimcilere 
öğretmenlik yolu açıldı 
İletişim fakültesi mezunlarına öğret
men olabilme yolu açıldı.iletişim 
fakültesi mezunları, 1.5 yıl süreyle 
tezsiz yüksek lisans eğitimi aldıktan 
sonra iletişim meslek liselerinde 
görev yapabilmek için öğretmen 
adayı olabilecekler. Haberi sayfa 7’de

Borusan’da düzenlenen seminerde, okul yöneticileri kalite konusunda bilgilendirildiler

Eğitimcilere kalite semineri
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kalitenin önemi..

Dün, Borusan Lojistik Tesislerinde, okul 
yöneticilerine yönelik düzenlenen seminerin 
konusu, “Toplam Kalite Yönetimi” idi.

Amaç ise Milli Eğitim camiasında kalitenin 
öneminin belimsenmesiydi.

Dünyada, salt mal üreten kurumlar değil, 
hizmet üreten ve eğitim veren kurumlarda da 
yapılan hizmetin kalitesine önem verilmeğe 
başlandı.

Sanayi kuruluşlarında, Hizmet veren 
kurumlarda bu konuda birimler oluşturuldu.

İşçiler, memurlar ve yöneticiler sürekli 
kalite eğitiminden geçiriliyor..

Övünerek söylemek gerekirse, ülkemizdeki 
birçok sanayi kuruluşu, Avrupa çapında 
kalite ödülleri alıyor.

Bunlardan biri de Borusan Holding’tir.
Borusan, ürettiği ürünlerinde dünya stan

dartlarında kaliteli mal ürettiği için 
geçtiğimizi yıllarda Avrupa Kalite ödülü alma 
başarısını göstermişti.

Bu başarı, işçisini, memurunu, yöneticisini 
eğiten kişilerden ve kaliteye önem veren 
düşünceden kaynaklanıyor..

Okul yöneticilerine, kalitenin ne olduğun 
konusunda başarılı olan kuramların, İlgili 
yöneticileri tarafından seminer vermesi çok 
önemli.

önce insanın kalitesini yükselteceksin..
Bu da, eğitim kuramlarından başlar..
Okulların kalitesi, yöneticiden geçer..
Kaliteli eğitim veren okullar, başarılı insan

lar yetiştirir.
Bu tür seminerlerin devamı gelmeli.

Borusan Lojistik ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzen
lediği eğitimcilere yönelik ilk kalite seminerine, ilçemizdeki 
tüm okul yöneticileri ile özel kurum yöneticileri katıldı.
Borusan Tesislerinde yapılan 
“Toplam Kalite Yönetimi 
Semineri”nde, Okul yöneticileri ne 
kalite konusunda Borusan Lojistik 
İnsan Kaynakları Müdürü Hakan 
Aksu bilgi verdi.
Aksu, Borusan’in 11 işletmesinde 
ISO 9000 kalite belgesi olduğuna 
dikkat çekerken, hedefin mükemme- 
lik ödülü ile Avrupa Kalite Ödülü 
aday olmak olduğunu söyledi. 
Seminerde, kalitenin okullarda da 
sağlanabileceği belirtildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

Okul yörneticilerine kalite konusunda verilen 
seminerde, kalitenin önemi anlatıldı.

Gemlikspor Bağlarbaşı’nı 1 ■ 0 yendi
Gemlikspor Genç Takımı kendi sahasında Bursa Bağlarbaşı’nı 1-0 yenerek, 3 puan elde 
etti. Bol penaltılı karşılaşmada, Gemlikspor’lu 3 oyuncumuzun geçtiğimiz hafta kırmızı 
kart görerek oyun dışı kalmasına karşın başarısı spor severleri sevindirdi. Sayfa 12’de

İnan Tamer
‘Aslan Sosyal Demokratlar’ 

adlı taşlamasıyla 3. sayfamızda...
‘Şu dış güçler...’

adlı yazısıyla 2. sayfamızda...

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Şu dış güçler...
İstesek de istemesek de dış güçlerin varlığını ve ülke yöneti

minde bir biçimde söz sahibi olduğunu kabul etmek zorundayız.
Biz Türkler askeri ve siyasi alanda çok önemli başarılara imza 

atarak Kurtuluş Savaşı vermiş ve bunun sonucunda bağımsız 
lığımızı elde etmiş olduğumuz halde;

Ne hikmetse dış güçlerin elini ayağını ülkemizin üzerinden 
çekememişiz.

Askeri yardımlar,
Parasal yardımlar,
Malzeme yardımları,
Dış güçlerin Türkiye üzerindeki varlığını hiç ama hiç unuttur- 

mamışlardır.
Bu yardımlar geri alınmamak üzere verilmiş ise de duygularda 

ve beyinlerde deformasyon yaratmış; bu deformasyon kimi 
zaman batı düşmanlığı ama çoğu zaman da batı hayranlığı olarak 
kendisini göstermiştir.

Kurtuluş Savaşı’nı Cumhuriyet’in ilanı ile taçlandırarak sona 
erdiren Türkiye, Cumhuriyet sonrası yıllarda ne yazık ki istenilen 
ekonomik başarıları gösterememiş dolayısıyla güçlenememiştir.

İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiye’nin sosyo-ekonomik açıdan 
iyice zayıflamasına ve sıkıntı çekmesine neden olmuştur.

Çok ilginç ama acı bir gerçek.
1942 yılında Türkiye her taraftan buğday yardımı istemek 

zorunda kalmıştır.
Anglosaksonlar Türk kamuoyunu etkilemek için parasız buğ

day vermişler, Almanlar da aşağı kalmamak için harekete 
geçmişlerdir.

Ankara'da görevli Alman Diplomat Hans Kroll’a göre Alman 
buğday yardımının hikayesi şöyle:

“Uzun çabalardan sonra 50 bin ton buğday verilmesi için İaşe 
Bakanlığı’nı razı ettim. Haberi Alman Dışıişleri Bakanı 
Ribbentrop’a bildirdiğim zaman ,’Bu yardımı propaganda yolunda 
iyice kullanmalıyız ’ dedi.Sonra şunları ekledi : ‘Bundan dolayı 
yardımın buğday olarak değil de , pişmiş ekmek halinde verilme
sine, üstüne de gamalı haçın konmasına karar verdim.”

Bu yardımlar,Türk insanım”ürettirmemek”için çabalayan 
uygar batılıların amaçlarına daha kolay ulaşmasına aracılık etti.

O günlerde “süt tozuyla” atılan temeller,bugün “rokfor 
peyniriyle”gökdelenlere dönüştü.

Nasreddin Hoca’nın dediği gibi şimdi parayı veren düdüğü çal
mak istiyor.

Ulu önder Atatürk’ün ve Lozan Fatihi İsmet İnönü’nün savaş- 
siyaset-ekonomi ilişkisini çok net bir biçimde tanımlayan açıkla
maları önemli saptamalar.

Mustafa Kemal Atatürk:
“Siyasal ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa 

olsun,ekonomik zaferlerle tamamlanmazsa meydana elen zaferler 
yaşamaz, az zamanda söner.”

İsmet İnönü:
“Milletlerarası müzakerelerde ve herhangi bir devletin temsilci

leri ile bir masanın etrafına oturduğumuz zaman .siyasi davaları 
ve davalarımızı ,eşit şartlarda,açık dille ve gururla 
konuşuyor,savunuyoruz.ama bu konuşmalar bitip de ,iş iktisadi 
davalara geldi mi, o zaman sesi, izin tonu değişiyor.Sesimiz 
kısılıyor.

Çünkü iğneden ipliğe kadar her şeyi onlardan istemeye 
başlıyoruz. !

İşte o vakit siyasi konulardaki sözlerimiz de kıymetlerinden 
kaybediyor.

Küçülüyoruz I”
Demek ki ekonomik gelişme de ulusal bağımsızlığın ana 

unsurlarından.
O halde çok çalışmak ve üretmek tüketirken de çok düşünmek 

zorundayız.
Namerde muhtaç olmamak için.

Seslettin .ŞF.KFRSO/.

Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğü ve 
Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
tarafından 
28 Şubat 2005 
4 Mart 2005 
tarihleri arasında 
"Zeytin 
Yetiştiriciliği ve 
Budama Kursu"

açılacağı bildirildi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı 
Salonu’nda 
düzenlenecek 
kursa katılmak 
isteyen üreticilerin 
25 Şubat 2005 
tarihine kadar 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü'ne 
başvurmaları

gerekiyor. 
Budama kursu 
için İl Tarım 
Müdürlüğü'nden 
elemanların 
geleceği kursun 
talep olması 
durumunda 
ikinci kez tekrar 
açılabileceği 
açıklandı.

dairler Broun Bünısslnde bulunan

ULUDAĞ ZEYİNCİÜK fl.S.’nİn
Enmllk Teslslertnıle Istllnlam etmek üzere
- Ekip Çalışmasına Uyumlu
- İş Deneyimi Olan Dinamik
- Kariyer Sahibi Olmaya Aday
- Gıda Mühendisi (Bay)
- Gıda Teknisyeni (Bay) 
- Muhasebe Elemanı
- Satış Elemanı

Müraacat edeceklerin CV’lerini
en geç 15 Şubat 2005 tarihine kadar 

(0.224) 514 63 53 nolu faksa 
göndermeleri gerekmektedir. 
Müraacatlar gizli tutulacaktır.

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
_______ Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 51 3 35 95
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Borusan’da düzenlenen seminerde, okul yöneticileri kalite konusunda bilgilendirildiler

Eğitimcilere kalite semineri
Borusan Lojistik ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği eğitimcilere yönelik ilk 
kalite seminerine ilçemizdeki tüm okul yöneticileri ile özel kurum yöneticileri katıldı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Borusan Lojistik ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
ortaklaşa organize 
ettikleri, Ulusal 
Kalite Başarı ödüllü 
okul olan İstanbul 
Kadıköy Anadolu 
Lisesi yöneticilerinin 
katıldığı "Toplam 
kalite yönetim semi
neri" yapıldı.
Borusan Lojistik 
Eğitim Salonunda 
yapılan seminere 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, Borusan 
Lojistik İnsan 
Kaynakları Müdürü 
Hakan Aksu, 
Borusan Kalite 
Bölge Sorumluları 
Esra Güven ve 
Evrimlşılgan İstan
bul Kadıköy 
Anadolu Lisesi 
Müdürü Osman Nuri 
Ekiz ile
Müdür Yardımcısı 
Nermin Yalçın'ın 
yanı sıra, ilçede 

İnan Tamer

Aslan Sosyal Demokratlar 
Aslan Sosyal Demokratlar.. 
Aslanlar gibi kükrediler 
Vee...
Birbirlerini yediler

bulunan tüm 
okullarım müdür ve 
yardımcıları ile özel 
eğitim kurumlan 
yöneticileri katıldı. 
HEDEF AVRUPA 
KALİTE ÖDÜLÜ 
Seminerin açış 
konuşmasını yapan 
Borusan Lojistik 
İnsan Kaynakları 
Müdürü Hakan 
Aksu, Borusan 
bünyesinde 11 
işletmede İSO-9000 
kalite belgesi 
olduğuna işaret 
ederek "Hedefimiz 
mükemmellik ödülü 
ile Avrupa'nın kalite 
ödülüne aday 
olmaktın
Kısa zamanda büyük 
yol aldık, aldığımız 
belgelerle başarı 
yolunun yarısını 
tamamladığımızı 
umuyoruz" dedi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'de, 
Borusan'ın kaliteye 
verdiği önemi 
belirterek, yıl içinde 
iki kez birlikte 

çalışma yaptıklarını 
söyledi.
Ercümen, "Çalış
malarımızı resim ve 
tiyatro ile süslemesi
ni bildik. Kalite 
konusunda herkes 
bir şey bili yor, 
bildiğimiz ise 
sadece yol. Bu yolda 
yürüyenleri bilmiy
oruz.
Borusan bu yolda 
başarıyla yürüyen 
bir kuruluştur." şek
linde konuştu.
BORUSAN'IN 
HEDEFİ 
KALİTEDİR 
Borusan Kalite 
Bölge sorumluları 
Esra Güven ile 
Evrim Işılman, 
Borusan şirket
lerinin yurt içindeki 
işletmelerinde 
yapılan kalite çalış
malarından örnekler 
verdiler.
Eskiden sadece 
üretilen malda 
hata arandığına 

dikkat çeken 
Güven ve Işılgan, 
günümüz koşulların
da ise Borusan 
olarak önce kaliteye 
önem verdiklerini ve 
müşterinin her 
zaman haklılığını 
düşünerek ente
grenin ön plana 
çıkarıldığını söyledil
er.
Ülkede 6 SİGMA 
ödülünü alan tek 
kuruluşun Borusan 
olduğuna dikkat 
çeken kalite sorum
luları, seminere 
katılanlara görüntülü 
olarak geniş bilgi 
verdiler.
KALİTE ÖDÜLLÜ 
TEK OKUL 
Eğitim kurumlan 
arasında ülkede 
Ulusal Kalite Başarı 
Ödülü alan tek okul 
olan İstanbul 
Kadıköy Anadolu 
Lisesi'nin Müdürü 
Osman Nuri Ekiz, bu

Milli Eğitim Müdürlüğü, ortaklaşa kalite konusun- 
seminer düzenlediler. Seminer ilgi ile izlendi.

yola çıktıklarında 
kendilerine kimsenin 
inanmadığını ve 
okullarda kalite 
uygulamasının ola
mayacağının 
söylendiğine dikkat 
çekerek "Biz 
Ticarethanemiyiz" 
diyerek eleştirenler 
olduğunu söyledi! 
Bu tartışmaları 
Anadolu Lisesi 
olarak aştıklarını 
ifade eden 
Müdür Ekiz, 
"Okulumuz özel jüri 
ödülü aldıktan sonra 
kalite ödülü için yap
tığımız çalışmalar
dan başarıyla 
ayrıldık
ve Kal-Der tarafın
dan ödüllendirildik. 
Biz, kalitenin 
başlangıcı olarak 
önce saygıyı, 
şeffaflığı, 
demokratlığı, 
katılımcılığı ve 
sevgiyi ön plana 
çıkardık. Kalitede 
eğer liderin inancı 
yoksa bu iş olmaz. 
'Ben müdürüm, 
benim dediğim olur' 
dendiğinde bu sta- 
tikoculuktur. Müdür 
şeffaf olur, pay
laşımcı olur.
Okula geç gelen 
öğretmen veya 
öğrenciyi yakalamak 
önemli değil, aksine 
onların neden bu 
durumda olduklarım 

bilmek gerekir. Aksi 
halde Toplam Kalite 
Ödülü hayalciliktir." 
dedi.
SAYGI VE SEVGİ 
İSTEDİK
Öğrencilerine 
kapılarını açarak 
yöneticileri eleştirme 
olanağı tanıdıklarını 
söyleyen Ekiz, 
"Biz onlara güven 
verdik, onlardan 
eleştiri istedik, bizim 
isteğimiz ise saygı 
ve sevgi oldu.
Toplam Kalitenin 
özünde insanları 
kazanmak vardır. Bir 
öğretmen evinden 
çıkarken 
'Allah belasını 
versin, yine okula 
gideceğim' 
dediğinde bunun tek 
sorumlusu okul 
yönetimidir. Biz 
eğitimciler her 
zaman zor işleri 
başaran insanlarız.

Borusan ve İstanbul Kadıköy Anadolu 
Lisesi yöneticileri, Gemlikli okul yönetici
lerine kaliteyi anlattılar.

Toplam kalitenin 
tam zıddı ise
Statikocu'luktur" 
şeklinde konuştu. 
Okulda ilk olarak 
çekirdek bir ekip 
oluşturduklarını 
söyleyen Ekiz, yıl 
içinde 137 çeşit 
sosyal faaliyete 
imza attıklarını 
belirterek "Bize 
başaramazsınız 
diyenler şimdi bizi 
kutluyorlar, inan
mayanları okulu
muza davet ederek 
toplantılarımıza 
katılmalarını 
sağlıyoruz." 
dedi.
İstanbul Kadıköy 
Anadolu Lisesi 
Müdürü Osman 
Nuri Ekiz, okulun, 
yıllık bütçesinin ne 
kadar olduğu 
sorusunu ise 
"Bir Trilyon," 
olarak cevapladı.
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B#şıhir Belediyesi faşa ta
Yoğun kar yağışına 
geçen yıl hazırlıksız 
yakalanan 
Büyükşehir 
Belediyesi, bu yıl 
olumsuz hava 
koşullarına 
karşı önlemlerini 
şimdiden aldı. 
Belediye ekipleri, 
koordinasyon eksik
liği ve vatandaşların 
trafiğe hazırlıksız 
çıkmaları nedeniyle 
yaşanan problem
lerin önüne geçmek 
için hazır bekliyor. 
Fen İşleri Daire 
Başkanı Fehmi 
Ökten, karla 
mücadele ekip
lerinin 3 vardiya 
halinde 24 saat 
nöbette olduklarını 
belirterek, bu yıl 
araç filosuna 2 adet 

I Mercedes-Benz
Unimog U 400 
marka kar küreme 
ve tuz atma aracı ile 
ekiplerin karla 
mücadelede daha 
seri hareket edecek
lerini vurguladı. 
Olası kar yağışına 
karşı 4 adet greyder, 
3 adet damperli 
kamyon üzerine 
monteli tuz atma 
ünitesi, 11 adet 
kamyon, 2 adet 
loder ve 2 adet 
hidromek iş maki
nesinin hazır 
bekletildiğini 
kaydeden Ökten, 
"Yoğun hava muale- 
feti ve kar yağışı 
öncesi tüm hazırlık
larımızı tamamladık. 
Her vardiyada 38, 
toplam 114 kişilik

Endüstri 
Meslek 

Lisesi’nin 
lojmanına 
girilemiyor

bir ekibinin yanı sıra 
depolarımızda 4 bin 
ton tuz sutoğumuz 
var" diye konuştu. 
Vatandaşların 
yoğun kar yağışı 
nedeniyle kapanan 
ana yol ve caddeler 
için Büyükşehir 
Belediyesi Hizmet 
Masasına ait 
"ALO 153"ü 
veya Fen İşleri Daire 
Başkanhğı'na ait 
0-224-248 88 68'nolu 
telefonları arayabile
ceklerini söyleyen 
Ökten, ihtiyaç 
duyulması halinde 
kavşaklar, hastane 
acil girişleri, katlı 
otopark girişleri ve 
bunun gibi yerler 
için acil takviye 
ekipler oluşturacak
larını bildirdi.
KAR GELİYOR 
Öte yandan meteo
roloji, bugünden 
itibaren Bursa'da 
kar yağışının etkili 
olacağını bildirdi. 
Kar yağışıyla ilgili 
uyarıları dikkate 
alan Osmangazi 
Belediyesi Fen İşleri 

Müdürlüğü, 
herhangi bir 
olumsuzluğa karşın 
2 greyder, 3 kepçe 
ve bir kamyondan 
oluşan teknik ekibi 
hazır tutuyor. 
Karla mücadele 
çalışmaları kap
samında Osmangazi 
Belediyesi'nin 
gündüzleri 6, 
geceleri ise 3 
gruptan oluşan 
ekiplerinin düzenli 
olarak tuzlama 
yapacağı kaydedildi. 
Osmangazi Belediye 
Başkanvekili 
Abdullah Karadağ, 
yoğun kar yağışı 
sırasında vatan
daşların mümkün 
olduğunca 
araçlarıyla yola 
çıkmamaları 

konusunda uyarıda 
bulundu.
Karadağ, "Yoğun 
kar yağışı 
durumunda 
vatandaşlarımızın 
araçlarıyla trafiğe 
çıkmamasını, 
mutlaka çıkmaları 
gerekiyorsa zincir, 
takoz ve çekme 
halatı bulundur
malarını öneriyoruz. 
Çünkü, yağışlı 
havalarda ekiplerim
izin çalışmasını 
etkileyen en 
büyük unsur, 
hazırlıksız şoförler.
Yolda kayan araçlar 
yüzünden oluşan 
trafik sıkışıklığı, 
ekiplerimizin 
bölgeye ulaşmasını 
da zorlaştırıyor" 
dedi. (BHA)

Seyfettin ŞEKERSOZ

Yağan yağmurlar 
Endüstri
Meslek Lisesi 
Lojmanına giriş 
alanını suyla 
kapladı.
Lojmanlara 
giriş alanının 

yoldan aşağıda 
olması nedeniyle 
yağan yağmur 
suları burayı 
adeta göle 
çevirdi.
Araçların zor 

SATILIK VİLLA
Umur bey Polatkan 

Caddesinde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

girdiği lojman 
girişinde 
yağmurun 
devam etmesi 
halinde tamamen 
kapanacağı 
burada 
oturanları 
tedirgin ediyor. 
Lojman 
girişinin göl 
olmasının 
ise dolgu 
yapılması 
halinde 
çözümleneceği 
görülüyor.

ELEMAN ARAŞIYOR'
BEKO ARÇELİK 

Bilgisayar Elektronik servisinde 
çalışmak üzere 

Teknik Eleman aranıyor. 
Müracat Tel: 

(0.224) 514 20 90 - 514 48 84
ran»

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE | 

İLAN ve REKLAM ALINIR
I KÖRFEZ REKLAM I
_ TEL : (0.224) 513 96 83 _

Tel: 513 96 83
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE olun 
OKUYUN OKUTUN

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
KÖRFEZ GAZETESİ VE £ d O QC O O
KÖRFEZ OFSET Q IO
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falı aMar ayn toplanacak Kimse emniyet kemeri takmıyor
Büyükşehir 
Belediyesi Çevre 
Koruma Daire 
Başkanı Dr. Yaşar 
Dursun Ay, bugüne 
kadar halkın gönüllü 
katılımıyla sürdürü 
len "Kaynakta 
Ayırım ve Geri 
Kazanım Proje 
si"nin, AB uyum 
süreci çerçevesinde 
yayımlanan yeni 
yönetmelikle zorun
lu hale geldiğini 
söyledi.
Yeni yönetmeliğe 
göre ambalaj üreti
cilerine, dağıtıcıları
na, ithalatçılarına, 
belediyelere ve 
vatandaşlara ayrı 
ayrı sorumluluklar 
yüklendiğini anlatan 
Ay, "Kirleten öder" 
prensibi doğrul
tusunda yönet
meliğe uymayanlara 
cezai müeyyideler 
uygulanacağını 
vurguladı.
1995 yılından bu 
yana Büyükşehir 
Belediyesi, ilçe 
belediyeleri ve 
ÇEVKO Vakfı işbir- 
liğiyle "Kaynakta 
Ayırım ve Geri 
Kazanım Projesi" 

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

Mm ©«»«»g

istiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 513 69 50

uygulandığına 
dikkati çeken Ay, 
proje uygulama böl
gelerinde kapıdan 
kapıya poşetle 
toplamanın yanı sıra 
şehrin muhtelif yer
lerine yerleştirilen 
bırakma merkez
leriyle de artık topla
ma yapılmaya baş
landığını kaydetti. 
Proje kapsamında 
Osmangazi, 
Yıldırım ve Nilüfer 
belediyelerinin 
temizlik işleri 
müdürlüklerine 45 
adet yeni bırakma 
merkezi teslim 
edildiğini de anlatan 
Ay, amaçlarının, geri 
dönüşebilen atıkları 
ekonomiye yeniden 
kazandırmak 
olduğunu ifade etti. 
VATANDAŞIN 
SORUMLULUKLARI 
VAR
Yeni kanunun 
tüketicilere getirdiği 
sorumluluklara da 
dikkati çeken Ay, 
"Vatandaşlar, 
ambalaj atıklarını 
belediyelerin iste
diği şekilde ayrı bir 
poşette biriktirmek, 
apartman ve site 

yönetimleri, okullar, 
sağlık kuruluşları, 
üniversiteler, kamu 
kurum ve kuru
luşları, lokanta, 
büfe ve alışveriş 
merkezleri, 
şehirlerarası otobüs 
terminalleri, 
havayolu terminal
leri, demiryolu 
istasyonları ile spor 
salonları ve 
stadyumlarda 
ambalaj atıklarının 
ayrı toplanmasına 
yönelik tedbirleri 
almakla yüküm
lüdür. Trafiğin 
yoğun olduğu ve 
yüksek miktarlarda 
ambalaj atığı oluşan 
yerlerde de bu atık
ların ayrı toplan
masına yönelik 
olarak ilgili yönetim
ler tarafından gerek
li tedbirler alınacak
tır" diye konuştu. 
Ay, yönetmeliğe 
uymayanlara Çevre 
Kanunu'nun ilgili 
maddeleri doğrul
tusunda yasal işlem 
uygulanacağını 
belirterek, vatan
daşlardan gereken 
hassasiyeti göster
melerini istedi. BHA

Otomobillerin arka 
koltuğunda emniyet 
kemeri takılması, 
çocuklar için 
hareketli ve destek 
koltuklarının bulun
durulması zorunlu 
olmasına karşın, bu 
kurala uyanların 
sayısının yok 
denecek kadar az 
olduğu bildirildi. 
Bursa Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürü Aydın 
Balkanlı, yaşanan 
ölümlü ve yarala
malı trafik kazaların
dan sonra özellikle 
tatil yolculuğunun 
fazla olduğu 
dönemlerde 
emniyet kemerinin 
öneminin daha da 
ön plana çıktığını 
söyledi.
Otomobillerde ön 
koltuklarda yolculuk 
edenlerin yanı sıra 
arka koltuklarda 
oturanların da 
emniyet kemeri 
takmak zorunda 
olduğunu vurgu
layan Balkanlı, 
son dönemlerde^ 
Bursa'da meydana 
gelen kazalara 
karışan otomobil, 
kamyon ve 
otobüslerde 
emniyet kemerinin 

SENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti J
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 

~ İP
Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri

' *** Sandal Malz.enıeleri
Kürek

*" Çapa
Macun

«r' Galveniz.il çivi 
TMC sintine pompası

ve rfijer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

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

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

kullanılmadığının 
dikkati çektiğini 
söyledi.
EZİYET GİBİ 
GELİYOR 
Koruyucu özel
liğinin yeterince 
bilinmemesi 
nedeniyle emniyet 
kemerinin yolculara 
adeta eziyet gibi 
geldiğini belirten 
Balkanlı, 
şunları kaydetti: 
"Yeni çıkan 
otomobillerin 
hepsinde hava 
yastığı bulunuyor. 
Çok sayıda sürücü 
de hava yastığına 
güvenip emniyet 
kemeri kullanmıyor. 
Ancak, hava yastığı, 
yandan çarpmalarda 
ve savrulmak 
kazalarda korumuy
or. Hava yastığı 
sadece önden 
yapılan çarpmalarda 
emniyet kemerinin 
etkinliğini artırıyor. 
Emniyet kemerinin 
ise her türlü kazada 
koruyucu özelliği 
bulunuyor.
Ayrıca, 4 yaş 
grubuna kadar 
hareketli koltuk, 
4-8 yaş grubu 
için ise destek 
koltukları kullanıl
malı.

Bu koltuklar 
kazalarda çocuk
ların hayatlarını kur
tarıyor. "
KİMSE KURALLARA 
UYMUYOR 
Emniyet kemeri 
takılmaması, 
çocuklar için destek 
koltukları bulun- 
durulmamasının 
cezasının
45 YTL olduğunu 
dile getiren 
Balkanlı, cezası 
bir yana çok sayıda 
kişinin canı için bile 
bu kurallara 
uymadığını bildirdi. 
Balkanlı, yaşanan 
trafik kazalarında 
otobüslerdeki ölüm 
ve yaralanmaların 
ciddi oranlarda 
olduğuna da 
değindi.
Bu yüzden 
otobüslerin 
daha fazla denetim 
altına alındığını dile 
getiren Balkanlı, 
"Öncelikle ülkem
izde otobüslerde 
emniyet kemeri 
kullanımına 
geçilmeli.
Ayrıca binlerce can 
taşıyan otobüslerin 
şoförleri, sürekli 
eğitime tabi 
tutulmalıdır" 
dedi. BHA

Galveniz.il
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Yiyecekleri saklama yöntemleri
Yiyecekleri satın 
almak kadar uygun 
koşullarda saklamak 
da Önemi id i r.İşte 
yiyecekleni nasıl sak
lanması yönünde 
bazı öneriler.
Pirinç,bulgur, kuru 
fasulye, nohut gibi 
besinleri içerindeki 
taş, toprak ve diğer 
yabancı maddeleri 
ayıkladıktan sonra 
,bez torbalarda sak-

Cinsellik, şuur altı 
birikimlerden çok 
etkilenen bir 
olgudur. Örneğin; 
çocukluk çağında 
anne, babasını 
cinsel ilişki 
halinde görenlerde 
erişkin çağa gelince 
bir takım cinsel 
sapmalar ve takın
tılar olabilm 
ektedir.
Yine aynı şekilde 
küçükken verilen 
cinsel eğitim 
sırasında aşırı 
korkutma ve 
yanlış örnekler, 
vaginismus'a 
kadar yol açan 
cinsel fobileri 
ortaya çıkara
bilmektedir.
Yine erken yaşta 
maruz kalınan 
ensest ilişki ve 
cinsel tacizler 
ileriki hayatta 
cinsel saplantılara 
neden olabilmekte
dir. Yine frijiditenin 
sebeplerinden biri 
de şuur altında 
yatan cinsel fobil
erdir.

layınız
Yağları kapalı olarak 
serin ve ışıksız yerde 
sakayınız.
Taze sebzeler 
dayanıksızdırlar. 
Ispanak, marul gibi 
sebzeleri, köklerinde
ki çamur, toz ve 
toprakları gidecek 
şekilde yıkadıktan 
sonra naylon tor
balara koyarak buz
dolabında 3-5 gün

Gerek çocukluk 
çağında, gerekse 
erişkin çağda 
tecavüze uğrayan 
kadınlar ileriki hay- 
attalarında hep bu 
cinsel travmanın 
etkisi altında yaşa
maktadırlar. Uzun 
süreli psikolojik ter
apiler bile bazen bu 
tür travmalarından 
kurtulmaya yeterli 
olamamaktadır.
Maruz kaldıkları cin
sel taciz veya 
karşılaştıkları kötü 
bir deneyimi çok 
utandığı için kims
eye anlatamayan 
ve bu yüzden kendi 
iç dünyası ile 
gerçek hayat 
arasında bocalayan 
bir sürü insan 
vardır. En doğru 
davranış, bunu bin
leriyle paylaşmaktır. 
Bu paylaşılan kişi 
güvenilen bir aile 
bireyi olduğu gibi 
bir psikolog, bir 
jinekolog veya bir 
psikiyatrisi olabilir.
Bazı cinsel trav

malar ilaç kullan

saklayabilirsiniz. 
Diğer taze meyve ve 
sebzeleri de 
çamurluysa 
yıkadıktan sonra, 
çamuru değilse 
yıkamadan naylon 
torbalara koyarak 
buzdolabında sak
layınız. Naylon tor
banın birkaç 
yerinde delik 
olursa, saklanırken 
fazla nemden 
çürümeleri önlenir. 
Patatesi orta 
nemli, karanlık, 
hava akımı olan 
yerde saklayınız. 
Kuru soğanı serin 
ve kuru yerde sak
layınız.
Günlük tükete

üal!
mayı gerektirecek 
kadar ciddi 
sonuçlar doğura
bilmektedir.
Filmlerdeki cinsel 
konuların da çok 
açık, kontrolsüzce 
işlenmesi ve sık sık 
tekrarlanması 
aynen cinsel trav
maya uğramışçası
na bazı kişilerde 
şuur altına yerleşe
bilmekte ve bu 
görülen sahneler 
hayatın herhangi bir 
devresinde tekrar 
hatırlanabilmekte- 
dir. Filmler bazen 
eğlence sektörünün 
amaç ve hede
flerinden farklı 
mesajlar vere
bilmektedir. Sinema 
eğlence amaçlı 

ceğinizden çok 
et satın aldığınızda 
pişirilecek miktarlara 
ayırarak, buzlukta 
birkaç hafta sakla
manız mümkündür. 
Yumurtayı buz
dolabında bir iki 
hafta (tazeliğini 
yitirmeden) saklaya
bilirsiniz. Yumurtayı 
yıkamadan saklayınız 
ve kullanacağınız 
zaman yıkayınız. 
Her türlü sütü 
buzdolabında sak
layınız. Pastörize 
sütü, yazın bir gün, 
kışın iki-üç gün 
içinde tüketiniz. 
Hiç bir işlem 
görmemiş sütü önce 
kaynatınız ve iki 

gidilen bir sosyal 
mekandır.
Eğlenmek için film 
seyretmeye giden 
kaç insan seyrettiği 
cinsel şiddet olay
larından eğlenmiş 
bir şekilde sine
madan ayrılabilir 
ki...
Paylaşmak ve pro
fesyonel yardım 
istemek olayın etk
isinden kurtulmaya 
yardımcı olabilir. 
Aynı şekilde etk
ilenip de, bunu şuur 
altına atıp kendi 
iç dünyasına 
hapsedenlerde ise 
ileriki hayatlarında 
mutlaka cinsel 
sorunlarla 
karşılanabilmekte
dirler.

gün içinde kullanınız. 
Uzun ömürlü sütü 
açtıktan sonra en 
geç üç gün içinde 
tüketiniz.
Ekmeği günlük
alınız. Naylon torba 
içinde uzunca süre 
tutulan ekmek 
küflenebilir.
Küfler görünür 
olabileceği gibi, 
gözle görünmeye
bilir. Ekmek iki 
günden daha uzun 
bekleyecekse 
buzluğa koyarak 
dondurunuz.

Sıcak kış
hamsiyi bitirdi

Karadeniz'de her yıl 
Nisan ayına kadar 
süren hamsi avı hava 
koşulları nedeniyle 
erken kapandı.
Hamside bu yıl erken 

başlayan sezon 
balıkçılara bereketli 
bir sezon yaşatırken, 
bir ara kilosu 500 bin 
liraya kadar düşen 
hamsi halen piyasada 
4-5 milyon liradan 
alıcı buluyor.
Bunun nedenini 

yeterince av yapıla
mamasına bağlayan 
balıkçılar, balık haline 
çok az miktarda 
hamsi gelmesi

Yenmeden bir 
saat önce buzluktan 
çıkarınız.
Eğer derin donduru
cuya sahipseniz 
yiyeceklerinizi
daha uzun süre 
saklayabilirsiniz. 
Ancak derin don
durucudan 
çıkardığınız yiyecek
leri; çözüldükten 
sonra yeniden 
dondurmayınız. 
Satın aldığınız don
durulmuş gıdaların 
etiketlerini mutlaka 
okuyunuz.

nedeniyle talebin çok
lanmış hamsi ile 
giderilmeye 
çalışıldığını söylediler.
Normal şartlarda 

Nisan ayına kadar 
süren hamsi sezo
nunun bu yıl erken 
kapandığını belirten 
Samsunlu balıkçılar, 
"Bu sezonun ilk 
aylarında hamsi 
yüzümüzü güldürdü. 
Ancak hava şart
larının sıcak olmasın
dan dolayı balık kaçtı. 
Hamsi şimdi Rusya ve 
Ukrayna kıyılarında I 
bolca avlanıyor" dedi.
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Bursa’da sağlıklı 
kentler zirvesi

Sağlık kentler 
Zirvesi Bursa'da 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
öncülüğünde ve 
himayesinde kuru
lan Türkiye Sağlıklı 
Kentler Biriliği’nin 
ilk genel kurulu 
bugün saat 
09.30’da Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Bursa’nın ulusal ve 
uluslararası alanda 
daha iyi tanıtıla
bilmesi amacıyla 
gerçekleştirdiği 
çalışmalarda bir 
büyük adım daha 
atıyor.
“Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği”, 
Birleşmiş 
Milletler’e bağlı

Bursa Ray için
11 milyon euro bekleniyor

BaşbakanErdoğan'ın 
n temelini attığı 
BursaRay'ın B 
etabında çalışmalara 
başlanması için 55 
milyon euro olan 
toplam kredinin 11 
milyon euroluk ilk 
dilimi bekleniyor. 
Kentin doğu 
yakasında ulaşım 
sorununu çözecek 
ve trafik yoğun
luğunu azaltacak 
olan BursaRay 
B etabının başlaması 
için gereken kredinin 
11 milyon euroluk 
ilk dilimi bekleniyor. 

Temeli Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
2 Ocak'ta törenle 
atılan BursaRay 
B etabında, aradan 
bir ay geçmesine 
karşın hiçbir çalışma 
başlamadı. 
Hâzinenin garanti 
verdiği 55 milyon 
euroluk kredinin pro
jeyi gerçekleştirecek 

Dünya Sağlık 
Örgütü üyesi olan 
Türkiye’nin, 
Sağlıklı Kentler 
Birlikleri ve Avrupa 
Sağlıklı Kentler Ağı 
içinde güçlü ve 
etkin bir şekilde 
temsil edilmesini 
sağlamak üzere, 
Türkiye’deki 
“sağlıklı kentleri” 
ve aday kentleri bir 
araya getirmek 
amacıyla Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi başkan
lığında 22 Aralık 
2004’te kurulmuş
tu.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
öncülüğünde ve 
himayesinde kuru
lan Türkiye Sağlıklı 
Kentler Biriliği’nin 
ilk Genel Kurulu 

konsorsiyu
ma aktarıl
ması için 
işleyen 
prosedür, 
inşaat çalış
malarının 
başlamasını 
da engelliy
or.
Vatandaşlar 
hattın başlangıç ista
syonu olacak 
Haşimişcan 
Caddesi'ndeki dev 
çukurun kapatıl
masını sabırsızlıkla 
beklerken, 
BursaRay'ı Yüksek 
İhtisas Hastanesi'ne 
kadar ulaştıracak 
olan doğu hattının 
24 ayda tamam
lanacağı vurgulanıy
or. Reyhan istasy
onunun dışında B 
etabında Gökdere, 
Davutdede, 
Duaçınarı ve 
Hastane olmak üzere 
toplam 4 istasyon 
yer alacak.

bugün, 
saat:09.30’da 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. 
Bursa Valisi Oğuz 
Kağan Köksal’ın 
başkanlığında 
toplanacak olan 
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin 
ilk toplantısında 
birlik divanının 
yanı sıra komisyon 
seçimleri de yapıla
cak. Üye olması 
beklenen 
belediyelerin davet 
edildiği toplantıda, 
birlik tüzüğü, kuru
luş dönemi çalış
maları ile 2005 yılı 
bütçesi ve birlik 
logosu da 
görüşülecek.

Mudanya Yolu ve 
İzmir Yolu'nda 
çalışan mevcut 
BursaRay'a 
eklenecek 4,5 kilo
metrelik yeni hattın 
2 bin 320 metresinin 
zeminde, bin 33 
metresinin ise tünel 
olacağı kaydedildi. 
10 metrelik viyadük 
bulunacak hatta 169 
metrelik bir de 
rampa yeralacak. 
Bugün yaklaşık 
130 bin yolcu 
taşıyan 
BursaRay'dan B 
etabının hizmete 
girmesiyle 170 bin 
kişi yararlanabilecek.

İletişimcilere
öğretmenlik yolu açıldı
İletişim fakültesi 
mezunlarına 
öğretmen ola
bilme yolu açıldı. 
Ankara Üniver
sitesi Eğitim 
Bilimleri 
Enstitüsü'nde, 
Gazetecilik, Halkla 
İlişkiler ve Radyo- 
TV alanlarında 
öğretmenlik tezsiz 
yüksek lisans 
eğitimi verilecek. 
YÖK, Ankara 
Üniversitesi 
Rektörlüğü'nün, 
Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü 
bünyesinde 
Gazetecilik Öğret
menliği, Halkla 
İlişkiler Öğretmen
liği ve Radyo 
Televizyon Öğret
menliği alanlarında 
1.5 yıllık tezsiz 
yüksek lisans pro
gramları açılması 
talebine ilişkin 
yazısını değer
lendirerek, uygun 
buldu.
Bu çerçevede, 
iletişim fakültesi

KURTUL KÖYÜ AVCILAR DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 20 Şubat 2005 
günü saat 20.oo’de köy kahvesinde yapılacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde aynı yer ve saatte 
bir hafta sonra tekrar edilecektir.

Üyelerimizin genel kurul toplantısına katılmaları rica olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış
2- Saygı duruşu
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi 

ve aklanması
4- Yeni Yönetim Kurulu seçimi
5- Yeni Denetleme Kurulu seçimi
6- Yetkili kurullar seçilmek isteyen çıkmadığı taktirde derneğin 

kapatılmasının görüşülerek karar bağlanması
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış. 

 

mezunları, 1.5 yıl 
süreyle tezsiz yük
sek lisans eğitimi 
aldıktan sonra 
iletişim meslek 
liselerinde görev 
yapabilmek rçin 
öğretmen adayı 
olabilecekler.
YÖK'ün bu kararı 

kapsamında 
Ankara Üniversite
si Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü 
bünyesinde 
Gazetecilik Öğret
menliği, Radyo 
Televizyon ve 
Sinema Öğretmen
liği ve Halkla İlişk
iler Öğretmenliği 

adı altında ana 
bilim dalları kurul
du.
Gazetecilik, Halkla 
İlişkiler ve Radyo- 
TV öğretmenlikleri 
tezsiz yüksek 
lisans program
larının her birine 5 
olmak üzere 
toplam 15 konten
jan ayrıldı.
Adaylar, 10-11 
Şubat 2005 tarih
lerinde Ankara 
Üniversitesi'nin 
Cebeci kampusun
daki Eğitim 
Bilimleri 
Enstitüsü'ne şah
sen başvuracaklar.
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M ta ofanfar yurt dışına çıtoayacat
Kamu bankalarına 
kredi borçları 
sebebiyle yurtdışına 
çıkışları yasaklanan
ların sayısı 
sekiz bini aştı. 
Alacaklılar listesinde 
2.4 katrilyon 
lira ile Ziraat 
Bankası ilk sırada. 
Bunu 1.2 katrilyonla 
Halkbank,944 tril 
yonla Vakıfbank 
takip ediyor. 
Bankaların tüketici 
kredisi ve kredi kartı 
borcunu ödemeyen 
ya da geç ödeyen
lere ilişkin "kara lis
tesine, 2004 yılında 
142 bin isim daha 
girdi. Listedekilerin 
toplam sayısı, 
yıl sonunda 
490 bine ulaştı. 
Yapılan açıklamaya 
göre, uzun süredir 

' alacaklarının 
i peşinde olan 

kamu bankaları, 
Emniyetten 
yardım istedi.
18 Martta Halk

Bankası, 24 Martta 
da Vakıfbank 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü’ne 
müracaat ederek 
kendilerine borcu 
olan isimlerin yurt
dışı çıkışlarının dur
durulmasını istedi. 
İlk önce talebi 
reddeden emniyet, 
konuyu BDDK’ya 
danıştı.
BDDK’DAN 
OLUMLU YANIT 
BDDK'dan gelen 
olumlu yanıt, 
emniyeti harekete 
geçirdi. İlgili 
birimleri uyaran 

emniyet, kamu 
bankalarından 
aldıkları krediyi 
ödemeyenlerin de 
yurtdışına çıkışlarına 
izin verilmemesini 
istedi. Sadece 
krediyi alanlar 
değil, kefiller için de 
çıkış yasağı 
uygulanmasıyla 
sayı 8 bini buldu. 
EN BÜYÜK 
ALACAKLI
ZİRAAT BANKASI 
Emniyetin 
tespitlerine göre, 
kamu bankalarının 
takipteki alacakları 
2003 sonunda,

4 katrilyon 580 
milyonu buldu. 
Kamu bankalarının 
alacak sıralamasın
da, 2.4 katrilyon 
lira ile Ziraat 
Bankası ilk sırada. 
Bunu 1.2 katrilyonla 
Halkbank, 944 trily
onla Vakıfbank takip 
ediyor. Üç bankanın 
alacak listesinde ise 
Erol Aksoy, Ali 
Balkaner, Kamuran 
Çörtük ve Dinç 
Bilgin gibi eski 
banka patronları 
başı çekiyor.
Listede diğer batık 
bankaların patronları 
olan Murat Demirel 
ve Hayyam 
Garipoğlu gibi isim
ler de yer alıyor. 
Bankaların tüketici 
kredisi ve kredi 
kartı borcunu öde
meyen ya da geç 
ödeyenlere ilişkin 
"kara listesi"ne, 
2004 yılında 
142 bin isim 
daha girdi.

Listedekilerin 
toplam sayısı, 
yıl sonunda 
490 bine ulaştı. 
Bu listeye 2004'te 
eklenen kişi 
sayısının yılın son 
üç ayında artış 
gösterdiği dikkat 
çekiyor.
8 bin 429 kişi ocak 
ayında listeye gir
erken aralık ayında 
bu sayı 21 bin 
112’yi buldu.
BÜYÜK BÖLÜMÜ 
KREDİ KARTI 
BORÇLULARI 
"Kara listeye" 
alınanların büyük 
bölümünü kredi kartı 
borçluları oluşturu 
yor. 2004 yılında 
kredi kartı borçları 
nedeniyle listeye 
girenlerin sayısı 
120 bin 989 oldu. 
TÜKETİCİ KREDİSİ 
BORÇLULARI 
Tüketici kredisi 
borçları nedeniyle 
geçen yıl listeye 
girenlerin sayısı ise 

21 bin 72 olarak 
gerçekleşti. 
LİSTEDEKİLERİN 
TOPLAM SAYISI 
BÜYÜYOR 
"Kara liste"dekilerin 
toplam sayısı ise 
2004 yılı sonu 
itibariyle 489 bin 
971’e ulaştı. Bunun 
405 bin 95'i kredi 
kartı borçluları, 
74 bin 411 ’i ise 
tüketici kredisi 
borçlularınından 
oluştu.
BÜYÜK BÖLÜMÜ 
2001’DEN KALDI 
Listedekilerin büyük 
bölümünü kriz yılı 
olan 2001 yılından 
kalanlar oluşturuyor. 
Listede 2000 yılın
dan kalan 63 bin 39, 
2001 yılından kalan 
159 bin 223, 2003 
yılından kalan 69 bin 
365 kişi bulunuyor. 
"Kara liste"ye giren
lerin büyük bölümü, 
2003 yılı sonunda 
yürürlüğe giren af 
yasasıyla silinmişti.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz,.

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız haşladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Tarım imlerini 
destekleme primleri açıklandı

Tarım ürünleri destek
leme primleri 
Tarım ve Köy işleri 
Bakam Sami Güçlü, 
2004 yılı ürünü pamuk, 
ayçiçeği, soya, kanola, 
zeytinyağı ve mısıra 
ödenecek destekleme 
primlerini açıkladı. 
Güçlü, düzenlediği 
basında toplantısında, 
2004 yılı ürünü 
6 ürüne verilecek 
destekleme primlerini 
açıklarken, toplam 
600 trilyon lira 
dolayındaki prim 
ödemelerinin ne zaman 
yapılacağı konusunu 
bildirmedi. Bakan 
Güçlü, hükümetin söz 
konusu ödemelerin 
ekilişlerin başladığı 
tarihte yapılması için 
tedbir aldığım belir
tirken, "Böylece, 
üreticilerimizin en 
çok ihtiyaç duydukları 
do ne inde bu ödemeler
den yararlanması 
mümkün olacaktır" 
dedi. Güçlü'nün verdiği 
bilgiye göre, kg başına 
2004 yılı ürünü panıuk

için 190 bin-228 bin 
lira, ayçiçeği için 
135 bin lira, soya için 
140 bin-168 bin lira, 
kanola için 130 bin 
lira, zeytinyağı için 
250 bin lira, mısır için 
de 25 bin lira destek
leme primi ödenecek. 
Pamuk ve soyada serti
fikalı tohum kullanan 
üreticilere, destekleme 
primi yüzde 20 fazlası 
ile ödeniyor. Buna 
göre, 2003 yılı ürünü 
pamukta 90 bin lira 
olan prim miktarı, 
2004 yılı ürün için 
yüzde 111 artırılarak 
190 bin liraya çıkarıldı. 
Sertifikalı tohumluk 
kullanan pamuk üreti
cisine, verilen destek de 
99 bin liradan, yüzde

130 artışla yüzde 
228 bin liraya yükseltil
di. Dünyada pamuk 
fiyatlarındaki düşüşe 
paralel Türkiye'de de 
pamuk fiyatlarının 
düştüğünü hatırlatan 
Bakan Güçlü, üretimin 
devamının sağlanması 
için pamuk primlerinin 
yüzde 100'ün üzerinde 
artırıldığını belirterek, 
şu bilgiyi verdi: 
"Türkiye'de pamuk 
ekim ahnları, 1980- 
2000 döneminde çok 
fazla değişmemesine 
karşın, pamuk üretimi 
yüzde 100'ün üzerinde 
arttı. Bu dönemde, 
verim dekar başına 
744 kg'dan 1330 kg'a, 
dünya ortalamalarının 
çok üzerine yükseldi. 
Kalitede önemli 
iyileşmeler kaydedildi. 
Ancak, dünyadaki 
fiyat düşüşleri 
nedeniyle üreticiler 
zor durumda Kaldı. 
Üretimin devamı için 
primleri yüzde 100 'ün 
üzerinde artırdık.

Barbarosca
Barbaros BALMl M( l

Basından Seçmeler
İspanya 'daki gururumuz 

Nihat Kahveci, Sociedad 
takımında AB vatandaşı 
sıfatıyla oyn uyormuş.

-A B 'ye teker teker alıcak- 
larsa benim çok beklemem 
gerekiyor.

Klüplerin Futbol 
Federasyonu 'nu mahkem
eye verme hakları ve 
şansları yok. Ama futbolcu 
bireyse! olarak baş vura
biliyor ve insan Hakları 
M ah kemesi'ne kdar gidi- 
hiliyorlar.

- Futbolculara gün 
doğdu. Zira Kıbrıs 'tâki 
kadın nasıl milyon dolar 
aldıysa, futbolcunun hakkı 
her zaman yeniyor. Niye 
almasınlar!

Beşiktaş 'la sözleşme 
imzalayan Rıza Çamhbay 
taraftara söz verdi. 
'Savaşan Karta! için 
geldim ’ demiş.

-Kartal'ın havada düş
manı yokta, ondan 
maliyetinin yüksekliği 
nedeniyle transferi zora 
giriyor.

Yanhşhka alınır, bir de - 
takıma giremezse görün o 
zaman e! cebi nasıl yakıyor.

Da um İspanya 'da Pele

KAMPANYAMIZ

STOKLARLA SINIRLIDIR
FİYATLARIMIZA
K.D.V DAHİLDİR

12 R 22.5 X«r tipi 4DD YTL 
315-80 R22,5 Kaplama
385- 65 R 22,5 Kaplama YTL

ÖZKAYA OTOMOTİV
w GEMLİK BAYİİ

11 nri M Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
■ ' a. ■ Tel^0.224) 513 73 93 Fax: 514 40 44

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Kordonboyu’nda 
denize sıfır, kaloriferli, 

asansörlü, parkeli, 
pvc lux daire 

160m2
Müracat Tel: 

Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 97 10

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Balıkpazarı’nda 
90 m2, 2+1, 2.kat 
masrafsız daire * 

Müracat Tel:
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 97 10

ile yemek yemiş.
-Merak ediyorum 

parasını kim verdi? Alman 
cimri olurda!

Rus raket Sharapo 'dan, 
Amerika 'h zenci raket 
Seren a Himhledon 'da 
rövanşını aldı.

-Hediye olarak 2 adet 
raket kazanmış.

Sayın Enver Baiiç hu 
h afta ki kon aşmasında, 
Galatasaray maçı için: 
'sıradan bir lig maçı' 
demiş.

-Hangisi sıraya kon- 
mamıyki. Uç-beş maç sonra 
konuşmanı bekleriz.

Tabi durumunun forin
il un durumu görürüz.

FIFA 'nın aldığı yeni 
karar göre, cezalar 
kamera He tespit edildikten 
sonra Karar verilecekmiş.

İki sarı 'kart görenler 
için; acaba hakem hak
imliydi? diye kasetler 
izlenecekmiş

-Bunda bakın ne olur; 
Örneğin kritik bir dönemde 
A takım, B takımla 
oynayacak, 

A takımı daha sonraki 
hafta C takımı ile şampiy
onluk oynayacak diyelim. B 

takımı ile 
oynadığı maçta 
3 futbolcusu I
sarı kartla I
dışarıda kalır
sa;

-Kaseti kim 
izleyecek? 
izleyenler 
taraflı mı? I
yoksa tarafsız I
mı? |

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Bu yıl1,538,252 kişi hacı oldu
Suudi Arabistan 
Hac Bakanlığından 
üst düzey bir yetkili 
bu yıl Hac ibadeti 
için kutsal toprak
lara gelenlerin 
sayısının 
1,538,252 
olduğunu belirtti. 
Hac ibadeti 
için ülkeye 
gelenlerin 
1,386,571‘inin hava 
yolu ile geldiğini 
ifade eden yetkili 
126 bin 485'inin 
kara yolu 25 bin 196 
kişinin ise deniz 
yolu ile geldiğini

söyledi.
Yetkili arıca 
dönüşlerin

hava ve deniz şir
ketleri tarafından 
daha önce plan

landığı gibi 
sürdüğünü de 
sözlerine ekledi.

[Öğretmen ve öğrenciye cep yasağı

Salatalık
Ocak ayı zam

şampiyonu
oldu

Hindistan Eğitim 
Bakanlığı kendisine 
bağlı okullarda 
öğrencilerin cep 
telefonu taşıması ve 
kullanmasını yasak
ladı.
Bakanlık bu kararı, 
geçen ay başkent 
Yeni Delhi'deki bir 
okulda kameralı cep 
telefonu ile çekilen 
uygunsuz görüntü
lerin , internet 
üzerinden satıl
masından sonra 
aldı.

Alınanların dörtte biri sefalet içinde
Almanya'da 
yapılan bir 
araştırma, 
yabancıların yak
laşık yüzde 
25'inin sefalet 
içinde yaşadığını 
ortaya koydu. 
Alman Ekonomik 
Araştırmalar
Enstitüsü'nün (DIW) 
Berlin'de yaptığı 
açıklamada, 
Almanya’da 
yaşayan 
yabancıların

Hindistan basını 
uygunsuz görüntü
lerin üzerinde 
oldukce fazla dur

muş, olay ülkede 
geniş kitlelere 
ulaşmıştı.
Bakanlığın aldığı

ekonomik durumu
nun 1998
yılından bu yana 
sürekli bir şekilde 
kötüleştiği ve 
günümüzde her 4 
yabancıdan birinin 

fakir olduğu 
belirtildi.
Almanya'da maddi 
sıkıntı çeken 
yabancıların 
oranının 1998 
yılında 
yüzde 19 olduğu 
ve 5 yıl sonra 
yüzde 23'e 

yükseldiği 
kaydedildi. 2003 
yılında 20 yaşın 
altındaki 
yabancıların yüzde 
28'inin, aynı yaş 

kararda öğretmen
lerinde de okullara 
cep telefonu 
getirmesinin yasak
landığı aktarıldı.
Konu ile ilgili olarak 
bir açıklama yalan
layan Hindistan 
Eğitim Bakanlığı, 
yasak kararının 
velilerden ve bazı 
toplum dernek
lerinden gelen 
şikayetler üzerine 
okullarda disiplini 
sağlamak amacıyla 
alındığını bildirdi.

grubundaki 
Almanların ise 
sadece yüzde 
20'sinin ekonomik 
sıkıntı 
çektiği ifade edildi. 
Ülkedeki yabancılar 
arasında fakirlikten 
en çok etkilenen 
halkın 
Türkler olduğu, 
Batılı ülkelerden 
gelen yabancıların 
ise çok azının 
maddi sıkıntı çektiği 
kaydedildi.

İstanbul Ticaret 
Odası (İTO), Ocak 
ayı ve yıllık bazda 
fiyatları en fazla 
artan madde ve 
hizmetleri açık
ladı. İstanbul'da 
geçen ayın zam 
şampiyonu, fiyatı 
yüzde 46.6 artan 
salatalık oldu. 
Ocak ayında en 
fazla artış yüzde 
46.6 ile salatalıkta 
olurken, kibrit 
yüzde 34.4 artış 
ile ikinci, biber 
yüzde 25.9 artış 
ile üçüncü olarak 
belirlendi.
Yıllık bazda ise 
sağlık ve kişisel 
bakım harca
maları arasında 
yer alan devlet 
hastanesi enjek
siyon ücreti 
yüzde 110 artış ile 
birinci oldu. İkinci 
sırada yüzde 80.1 
artışla fındık, 
üçüncü sırada 
yüzde 62.9 artışla 
mahkeme ve 
avukatlık hizmeti

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
□öGTTl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

yer aldı.
ITO açıklamasın
da, geçmiş 
aylardaki artışlar 
nedeniyle Ocak 
ayında da yıllık 
bazda artışları 
enflasyon 
hedefinin çok 
üzerinde 
gerçekleşen 
maddelerde yine 
kamu hizmet
lerinin ön planda 
olduğu 
kaydedildi. 
Açıklamada, 
mevsimsel özellik 
ve piyasadaki 
ekonomik 
koşullar 
nedeniyle Ocak 
ayında giyim sek
töründe yüzde 10- 
28 oranlarında 
indirimli satışların 
ön planda 
olduğu, kadın ve 
çocuk giyiminde 
yer alan mad
delerin fiyatların
daki azalışların ilk 
sıraları teşkil 
ettiği belirtildi.
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Kış aylarında gözlerimizi nasıl korumalıyız
Soğuk hava, rüzgar 
ve kar. Göz sağlığınız 
için koruyucu önlem
ler alarak gözlerinizi 
kış mevsiminin etki
lerinden korumak 
elinizde.
Kışın cilde, saçlara 
önem veriliyor. Cildin 
kurumaması ve 
soğuktan etkilen
memesi için kozmetik 
ürünler kullanılıyor. 
Saçların dökülmemesi 
ve kırılmaması için 
bakım yaptırılıyor. 
Ancak en hassas 
organ olan gözlere 
ise gerekli özen gös
terilmiyor. Oysa 
soğuk ve karlı havalar 
gözleri de olumsuz 
etkiliyor. Zarar 
görmesinden en çok 
korkulan organ 
olmasına karşın, 
gözle ilgili olarak 
neredeyse hiçbir 
koruyucu önlem alın
mıyor. Acıbadem Göz 
Sağlığı Merkezi Göz 
Hastalıkları Uzmanı 
Op. Dr. Gülbin Saltık 
kış aylarında konjonk
tivit, kuru göz gibi 
rahatsızlıklardan kar 
körlüğüne kadar 
birçok tehlikenin kişi
leri beklediğine dikkat 
çekiyor.
VİRÜSLER TEHLİKELİ 
Kış aylarında 
virüslere bağlı 
hastalıkların arttığı bir 

gerçek. Virüslerden 
etkilenen organlardan 
biri de göz.
Özellikle üst solunum 
yolu enfeksiyonlarının 
artış gösterdiği 
dönemlerde viral kon- 
jonktivitin görülme 
sıklığı artıyor. Dr. 
Saltık konuyla ilgili 
şunları söylüyor: 
“Konjonktivit, genel 
anlamıyla göz iltihabı 
demektir. Etkenlerine 
göre bakteriye!, 
virütik, alerjik gibi 
değişik tipleri vardır. 
Adenovirüse bağlı 
konjonktivit, çok 
kolay bulaşabilen bir 
hastalık olduğu için 
birdenbire ve salgın 
halinde ortaya çıka
bilir. Okullar, kalabalık 
iş yerleri bu açıdan 
risk altındadır.” 
Hastalıktan korunmak 
için gözlerimizi sürek
li oynayıp kaşıma
mak, havlu, yastık 
kılıfı, mendil gibi 
kişisel eşyalarımızı 
ayırmak ve 
başkalarının 
eşyalarını kullanma
mak, özellikle çocuk
larımızı bu konuda 
eğitmek gereklidir. 
Ancak belirtileri 
tanıyarak, geç 
kalmadan hekime 
başvurmak gerekiyor. 
Gözlerde sulanma, 
kızarıklık, çapaklan- 

ma, sulu ve beyaz bir 
akıntı, ışıktan rahatsız 
olma başlıca belirtil
erdir. Dr. Saltık, semp
tomların alerjik kon- 
jonktivitle karıştırıla- 
bildiğine dikkat çek
erek şöyle devam 
ediyor: “Bu karışıklık 
sebebiyle hastalar 
yanlış ilaç kullan
abiliyor. Bu da 
iyileşme sürecinin 
uzamasına neden 
olur. Tedavide 
hastalığın durumuna 
göre damla ve pomat
lardan faydalanılmak
tadır.
GÖZ KURULUĞUNU 
ÖNEMSEYİN:
Kış mevsimi boyunca 
yeterli havalandırıl
mayan ofisler, sürekli 
yanan kaloriferler, 
çalışan klimalar, bil
gisayarlar gözün en 
büyük düşmanı. Özel
likle bilgisayarları 
yoğun olarak kul
lanan bankacılar, 
gazeteciler, grafiker- 
ler, borsacılar, öğret
menler, öğrenciler 
göz kuruluğu riski ile 
karşı karşıya kalıyor- 
lar.Kuru göz 
rahatsızlığı, teknolo
jinin gelişmesiyle 
paralel artış gösteren, 
gelişmiş toplumlarda 
sık görülen yaygın 
bir rahatsızlık türüdür. 
Bu konuda Dr. Saltık 

şunları söylüyor: 
“Kapalı ortam ve 
kaloriferler havayı 
bozan etkenlerdir. 
Konsantrasyon gerek
tiren işlerde çalışan
lar ise bilgisayar 
başında yeterli sayıda 
göz kırpma işlemini 
gerçekleştiremezler. 
Bu iki etmen gözlerde 
göz kuruluğuna 
sebep verir.” 
Gözlerde batma ve 
kızarıklık şeklinde 
kendini gösteren göz 
kuruluğuna karşı alın
abilecek çok basit 
önlemler var. Ofisin 
havalandırılması, 
ortam havasının nem- 
lendirilmesi ve 
eczanelerden rahatlık
la temin edilebilen 
suni göz yaşını gözün 
ihtiyacına ve dok
torunuzun önerisine 
göre kullanmak göz 
kuruluğunu gider
mede etkili bir yol. 
KIŞIN DA GÜNEŞ 
GÖZLÜĞÜ KULLANIN 
Yazın birçok kişi 
güneşin zararlı 
etkilerinden korun
mak için güneş 
gözlüğü kullanıyor. 
Kış geldiğinde de 
güneş gözlükleri çek
mecelere kaldırılıyor. 
Oysa bu son derece 
yanlış. Yaz, kış 
demeden güneş 
gözlüğü kullanma 

alışkanlığını 
yitirmemek 
gerek. Dr. 
Saltık kışın göz 
ve göz 
çevresinin 
soğuk ve kuru 
havalarda korunması 
gerektiği konusunda 
uyararak şöyle diyor: 
“Göz kapağı ve göz 
çevresindeki cilt ince 
ve kırışmaya en 
yatkın bölge olduğu 
için rüzgar, güneş ve 
karlı soğuk havalarda 
koruyucu, UV filtreli 
uygun bir gözlükle 
hem göz sağlığımızı 
hem de göz çevremizi 
korumuş oluruz. 
Ayrıca özellikle rüz
garlı havalarda 
gözümüzü kaçabile
cek bir yabancı 
cisme karşı da 
koruruz. Bu nedenle 
koruyucu tedbir 
almak adına güneş 
gözlüğü kışın da kul
lanılmalıdır. Ancak 
kaliteli güneş gözlük
leri tercih edilmelidir. 
Yeşil, mavi gibi 
soft renkler seçilmeli, 
filtresinin kaliteli 
olmasına dikkat 
edilmelidir.” 
KAYAKÇILAR 
DİKKAT!
Kışın en çok tercih 
edilen spor dalı 
kayak. Çok keyifli bir 
spor dalı olmasına

rağmen özellikle göz 
açısından bazı 
tehlikeler içeriyor. 
Kışın karlı havalarda 
kayak sporu yapanları 
saydam tabakanın 
kuruması ya da enfek
siyonu gibi etkiler 
bekliyor. Dr. Saltık 
riskler hususunda 
şunları söylüyor: “ 
Kuru hava, şiddetli 
yağış ve rüzgar kuru 
göz rahatsızlığını 
tetikler ve kornea 
sağlığını olumsuz etk
iler. Uzun süre güneş 
gözlüğü kullanmadan 
kayak yapanlar ve 
dağcıları bekleyen bir 
başka tehlike de 
güneşe bağlı sarı 
nokta hastalığıdır.
Sürekli çıplak gözle 
kara bakmak, kardan 
yansıyan UV ışınları 
nedeniyle , gözün 
makula( sarı nokta) 
bölgesinde bozul
maya yol açarak 
görme kayıplarına 
dek varan hasarlara 
yol açar. Bunun için 
de tek önlem koruyu
cu bir gözlük kulla
narak kayak sporu 
yapmaktır.”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 l~i
Süzer Turizm 512 1O 72
Kanberoölu-Esadap 514 45 49
Anytur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

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

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

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

AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25
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GEMLİK ECZANESİ 
Demirsubaşı Mah. Şehit 

Cemal Sok. No:2 
GEMLİK

KHrfez
MHBİ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI : 2047

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Gemlikspor Baglarbaşf nı 1 ■ II yendi 
Gemlikspor Genç Takımı kendi sahasında Bursa Bağlarbaşı’nı 1-0 yenerek 3 puan 
elde etti. Bol penaltılı karşılaşmada, Gemlikspor’lu 3 oyuncumuzun geçtiğimiz hafta 
kırmızı kart görerek oyun dışı kalmasına karşın başarısı spor severleri sevindirdi.
Dün oynanan ve 
hakemin 3 kez 
penaltı nok
tasını gösterdiği 
maçta 
Gemlikspor’lu 
gençler 
Bağlarbaşı’nı 
1-0 yenmeyi 
başardı.
Geçtiğimiz hafta 
üç forvet oyun
cusunun kırmızı 
kart görerek 
cezalı olmasıyla 
hücum gücü 
zayıflayan 
Gemlikspor, 
Maçın 33'ncü 
dakikasında 
kazandığı 
penaltı atışını 
Sercan'la kale
ciye 
teslim edince 
ilk yarıyı 
berabere 
kapadı. 
İkinci yarıya 
hızlı başlayan 
ancak 
yakaladığı 
yüzde yüz 
gollük pozisy
onları değer
lendiremeyen 
Gemlikspor, 
60'ncı dakikada 

rakip oyuncu
nun kendi ceza 
sahası içinde 
faul diyerek 
topu eline 
almasıyla bir 
penaltı daha 
kazandı.
Penaltı atışında 
gol olmasına 
rağmen oyuncu
ların ceza 
sahasına 
girdikleri için 
atış tekrarlandı 
ve ikinci atışı 
yapan İsmail 
Gemlikspor'u 
1-0 öne geçirdi. 
Rakip kalede 
baskısını 
sürdüren 
Kırmızı- 
Beyazlılar 
66. ncı dakikada 
yine penaltı 
kazandılar. 
Kalecinin 
kurtardığı 
penaltı 
ile bir ara 
bocalayan 
Gemlikspor, 
zor da olsa 
sahasındaki 
maçı 1-0 
kazanmayı 
başardı.

Hakemler: Serkan Bakan (***) Günay 
Şahin (***) Bilgehan Alataş (***) 
Gemlikspor : Emre (***) Ahmet (***) 
Fatih (***) Rıdvan (***) İsmail (***) 
Ahmet (**) (Furkan **) Sercan (**) Yusuf 
(**) Onur (**) Emrah Ayar (***) Emrah 
Balcı (**)

Bağlarbaşı :
Emrah (***) Yaşar (**) Murat (**) Aydın 

(**) Haşan (*) (Tuncay *) Sinan (**) 
Yunus (*) Yücel (**) Olcay (*) Şaban (**) 
(Ömer *) Mehmet (**)
Gol : Dk. 60. İsmail (Pen.) (Gemlik)



72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, ortaklarına piyasadan daha ucuz gübre satıyor

Manmiriik gübre dağıtımına başladı
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin tarım Satış Kooperatifi, ortaklarına gübre ve ilaç dağıtımına başladı. Kooperatif tarafından 
ortakların 3 yıllık verdikleri zeytinin yüzde 70’i oranında ilaç ve gübre alabilecekleri açıklandı. Haberi sayfa 2’de
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Çılgın aşık öldü
Geçtiğimiz günlerde Bursa Serbest 
Bölgesinde meydana gelen olayda, 
sevdiği kızı öldüren ve arkadaşını 7 
kurşunla ağır yaralayan daha sonra 
başına sıktığı kurşunla da komaya 
giren çılgın aşık Metin Turan, dün 
sabah U. Ü. Tıp Fakültesinde yaşama 
veda etti. Yaralı Serdar Patlar’ın 
durumunun iyiye gittiği öğrenildi

Geceyi Manastır’daki bir zeytinlikte bulunan tahta barakada geçiren 3 lise öğrencisinin acı sonu

Facia: Üç öğrenci barakada yandı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Çocuk eğitiminin önemi
Dün, üç gencin önce ısınmak için yaktıkları 

tahtalardan çıkan karbonmonoksit gazından 
zehirlenmelerinden sonra, kaldıkları baraka 
nın alev alması sonrası yanması ile ceset
lerinin de yanması, güne damgasını vurdu.

Bu üzücü olayın yerinde görenler, böylesine 
acı bir olayı hiçbir ailenin yaşamamasını di 
lediler.

Akıl alınmayacak kadar ihmalin yaşandığı 
olay, genç öğrencinin sigara içmesi nedeniyle 
ailesiyle tartışması ve evini terk etmesiyle 
başlamış..

Olayın gelişimi, öğrencinin arkadaşlarıyla 
daha önce buluştukları zeytinlikler içindeki bir 
barakada kalmasıyla başlıyor.

Ailelerinden “arkadaşımda kalacağım” diye 
geceyi dışarıda geçiren gençlerin yalanlarıyla 
başlayan bir facia bu.

Burada görülen o ki, gençler zaman zaman 
yalana başvurabiliyorlar..

Erginlik yaşına gelmiş gençlere karşı 
davranışlarını kontrol edemeyen aileler, çok 
değişik olaylar yaşayabiliyorlar.

Gençlere baskı yerine şevkat, arkadaşlık vc 
anlayışla yaklaşmak yerine cezalandırmaya 
başvurmak, kötü sonuçlar verebiliyor.

Üç gencin ölüm perdesi tam olarak aydınlan
madı..

Olasılıklar üzerinde akıl yürütülüyor.
Ama, izlenen yolun doğruluk oranı yüksek.
O zaman anne ve babaları büyük iş düşüyor.
Gençlerin ev dışı yaşamına daha fazla dikkat 

etmek gerek.
Yoksa üzülen yine onlar oluyor.

Manastır’daki Samanyolu Sitesi yanındaki bir zeytinlikte 
çıkan yangını söndüren itfaiye, 3 gencin cesedi ile 
karşılaştı. Yanan gençlerin tanınmayan cesetlerinin Kenan 
Sakar (19), Sertaç Demir (17) ve Çelil Tura (15) olduğu gece 
barakadan ayrılan bir arkadaşlarının ifadesi ile belirlendi.
Dün ilçemizde 
yaşanan üzücü 
olayla, üç lise 
öğrencisinin 
yaşamını 
yitirmesinin 
yankıları sürüyor. 
Sigara içtiği için 
babası tarafından 
azarlanan Kenan 
Sakar’ın evini 
terkederek, 
Manastır 
Samanyolu Sitesi 
yakınlarında 
arkadaşları 
tarafından yapılan 
barakada geceyi 
geçirmesi üzerine 
yaktıkları tahtalar
dan çıkan gazdan 
2 arkadaşı ile 
birlikte zehirlendik
leri, daha sonra 
da barakanın 
yanmasıyla yandık
ları sanılıyor. Polis 
ve Savcılık olay ile 
ilgili araştırmaları 
sürdürüyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3'de

KENAN SAKAR SERTAÇ DEMİR ÇELİL TURA

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Şu yardım meselesi

Güney Asya'da büyük bir felaket oldu.
Yer yerinden oynadı.
Yüzbinlerce insan dalgalara karıştı.
Milyonlarca insan olumsuz yönde etkilendi.
Bölgede tam bir kaos yaşanıyor.
Yardım karmaşası felaketten etkilenenleri yıldırıyor.
İnsan avcıları .uyuşturucu tacirleri de bulanık suda 

balık avlamanın peşinde koşuyorlar.
Dolayısıyla felaket bölgesinin kocaman kocaman 

yaraları tek başına sarması olanaksız.
Uluslararası düzeyde bölgeye ilgi göstermek gerek.
Dünyada bir yığın uluslarası örgüt var.
Bölgeden nemalanan çok sayıda uluslarası kartel var.
Bölgeyle ticari,siyasi,kültürel,turistik ilişkileri olan 

uluslar var.
Söz konusu ulus,örgüt,karteller bölgeden bugüne 

dek topladıklarının onda birini geri verse tsunamiden 
zarar gören ülkelerin iki misliden fazlasını karşılar.

Ne acı ki ve görünen bir gerçek ki, 
Bölge ihtiyacı olanı dahi karşılayamıyor.
Konuya böyle girince Türkiye'nin yardım girişimlerini 

de ele almak gerek.
Olanakları çerçevesinde Türk insanı 

"insani"yardımını topladı ve yönlendirdi.
Ancak bu yardım bizim başbakanımızı tatmin etmedi.
İş dünyasını karşısına aldı.Müşteri kızıştırma yön

temiyle çok yeni TL'leri topladı.
Şimdi Güney Asya ziyaretinde bu yardımı gururla 

ilgili kuruluşlara verecek.
Yani prestijini kendi deyimiyle elini güçlendirecek.
Güzel..
Yardım edelim.
İtirazımız yok.
Sonuçta biz de aynı yer küreyi paylaşan ülkeleriz.
Bugün biz onlara yarın onlar bize..
Çünkü insanlar dünyanın dengesini bozduğu ,kay

nakları verimli kullanmadığı, doğal olarak dünya da 
yaşlandığı için bu tür felaketleri hep yaşayacağız.

Buraya kadar anlıyorum.
Benim anlamadığım,
Bir ;
Türkiye nüfusunun büyük bir bölümü açlık sınırının 

ya altında ya etrafında yaşıyor.
Yaşamını sürdürmek için çöp bidonlarını karıştırıyor. 
İki:
Çok değil iki hafta önce Hakkari'de bir deprem oldu.
Gerçi evler yıklımadı,insanlar ölmedi ..
Ancak,
Medyanın ve çok bilen adamların dolgusuyla bölgede 

yaşayan yurttaşlar tedirgin oldular.
Evlerine giremediler.
Karda kışta kıyamette sokaklara döküldüler.
Barınacak yer aradılar.
Askerin yardımıyla başlarını sokacak bir yer buldular.
O da yetersiz.
Şimdi senin yurttaşın,seni seçip iktidara taşıyan 

halkın soğukta aç,açık dururken vicdanın sızlamıyor da 
milyonlarca kilometre uzaklıktaki Güney Asya'ya bu ilgi 
niye ?

Merak ettim.

Itaarabirlik gübre

Marmarabirlik 72 
Nolu Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
ortaklarına yönelik 
gübre ve ilaç 
dağıtımına başladı. 
Kooperatif ortak
larının verdiği 
zeytinin üç yıllık 
ortalamasının 
yüzde 7O',i oranın
da verilen ilaç ve 
gübre müracaat 
ede ortaklara ver
iliyor. Kooperatif 
Yönetim Kurulu 
başkanı İbrahim

Aksoy, kooperatife 
son üç yılda 
az zeytin veren 
ortakların ilaç 
ve gübre talep
lerinin verdikleri 
orana göre karşı
landığı için 
tepkiler aldıklarını 
ancak kooperatife 
sahip çıkmayan
ların şimdi söz 
söyleme haklarının 
bulunmadığını 
söyledi.
Ortakların bundan 
sonra kooperati

flerine daha çok 
sahip çıkmaları 
gerektiğine deği
nen Aksoy, 
"Kooperatifimiz 
vereceğimiz ürünle 
ayakta kalarak 
bizlere hizmet ede
cektir." Dedi.
Kooperatifte 
dağıtımına 
başlanılan gübre 
fiyatlarının peşin 
yada yılbaşına 
kadar sürecek 
taksitlerle verildiği 
bildirildi.

tzerler Group Bünyesinde bulunan 
ULUDAĞ ZEYTİNCİLİK fl-Ş/NİN

Gemlik Tesislerinde istihdam etmek üzere
- Ekip Çalışmasına Uyumlu 
- İş Deneyimi Olan Dinamik 
- Kariyer Sahibi Olmaya Aday 
- Gıda Mühendisi (Bay) 
- Gıda Teknisyeni (Bay) 
- Muhasebe Elemanı 
- Satış Elemanı

Müraacat edeceklerin CV’lerini 
en geç 15 Şubat 2005 tarihine kadar 

(0.224) 514 63 53 nolu faksa 
göndermeleri gerekmektedir. 
Müraacatlar gizli tutulacaktır.

ABONE
OLDUNUZ MU?
Körfez

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Geceyi Manastır’daki bir zeytinlikte bulunan tahta barakada geçiren 3 lise öğrencisinin acı sonu

Facia: Uç öğrenci barakada yandı
Manastır’daki Samanyolu Sitesi yanındaki bir zeytinlikte çıkan yangını söndüren itfaiye, 3 gencin 
cesedi ile karşılaştı. Yanan gençlerin tanınmayan cesetlerinin Kenan Sakar (19), Sertaç Demir (17) 
ve Çelil Tura (15) olduğu gece barakadan ayrılan bir arkadaşlarının ifadesi ile belirlendi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ailelerine 
'arkadaşımda kala
cağım' diyen üç 
öğrenci, bir zeytinlik
te kaldıkları baraka
da çıkan yangın 
sonucu, feci şekilde 
yanarak yaşamlarını 
yitirdiler.
Olay dün saat 
11.40'da itfaiyeye bir 
vatandaşın yaptığı 
'zeytinlik yanıyor' 
ihbarıyla ortaya çıktı. 
Manastır Mevkii 
Samanyolu Sitesi 
yanında bulunan 
Süreyya Bayrak’a ait 
zeytinlik içine 
yapılmış olan tahta 
barakanın yandığını 
gören itfaiye ekipleri 
yanan barakıyı 
söndürdüler.
ÜÇ YANIK CESET 
Yangının hemen 
söndürülmesinden 
sonra tahtaları 
kaldıran itfaiye 
ekipleri, yanmış üç 
cesetle karşılaştı.

“Us” hakkında sorulan bir soruya 
Başbakan “Bu soruya cevap 
vermeyeceğim” demiş 
Nerde kaldı vatandaşın 
bilgi edinme hakkı? 
Lafta, lafta...

İtfaiye durumu 
polise haber verdi. 
Olay yerinde 
inceleme yapan polis 
ekiplerine Bursa'dan 
olay yeri inceleme 
ekipleri de katılarak 
geniş çaplı araştırma 
başlatıldı.
ARKADAŞI 
AYDINLATTI
Yapılan soruşturma
da yandıkları 
sanılan üç gencin 
kimliklerini, 
aynı barakada 
bir gece önce 
birlikte oldukları 
arkadaşlarının olay 
mahaline gelmesiyle 
ay d.mJa.n di
Barakada gece kalan 
arkadaşlarının, 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi 
Öğrencisi Kenan
Sakar(19), Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencisi
Sertaç Demir (17) 
ve Gemlik Lisesi 
öğrencisi Çelil Tura

Manastır da bir zeytinlikteki barakada geceyi geçiren 3 öğrenci yaktıkları tahta parçaların
dan çıkan dumandan zehirlendikten sonra, baraka ile birlikte yandılar.

(15) oldukları ve 
geceyi barakada 
geçirdikleri 
öğrenildi.
Üç öğrencinin de 
Cumhuriyet 
Mahallesi'nde ikamet 
ettikleri öğrenilirken, 
Kenan Sakar'ın 
evinde babasıyla 
sigara yüzünden 
tartıştığı ve evden 
ayrıldığını söyleyen 
arkadaşları, Sertaç 
Demir ile Çelil 
Tura'nın, Kenan'ı 
yalnız bırakmamak 
için geceyi barakada 
geçirdiklerini 

Barakadan gece ayrılan öğrenci yanan arkadaşlarının cesetlerini tespit etti. birlikte gençlerin

polise anlattılar. 
GECE BOYU 
SOHBET ETTİLER 
Bir akşam önce 
bakkaldan yiyecek 
ve aydınlatma 
için mum alan 
arkadaşlarına 
'gece üşürsünüz' 
diye ikazda bulun
duklarını, onlarında 
'teneke içinde tahta 
yakarız' şeklinde 
konuştuklarını ifade 
eden arkadaşları, 
akşam 21.oo’de 
ayrıldıkları barakaya 
bir daha dönmedik
lerini söylediler.

DUMANDAN 
BOĞULDULAR 
Samanyolu Sitesi’nin 
50 metre üst kısmın
daki zeytinlikte 
geçtiğimiz yaz 
aylarında yapıldığı 
bildirilen barakada 
yanarak can veren 
üç öğrencinin, 
teneke içinde tahta 
yakarak dumandan 
boğuldukları 
sanılıyor.
Yangının ise, 
öğrencilerin gece 
bakkaldan aldıkları 
mumların yanarak 
bitmesi sonucu 
çıktığı sanılıyor. 
Yatakların üzerine 
düşen mumun, 
sünger yatağı için 
için yakması sonu
cu barakadaki 
karbonmonoksit 
gazından zehirlenen 
üç gencin bir daha 
uyahamaması 
nedeniyle, 
saat 11.40 sıraların
da yatağın ısıdan 
alev alması ile 
yangın başladı. 
Yangında, baraka ile

cesetleri de yandı. 
BAŞARILI 
ÖĞRENCİLERDİ 
Üç öğrencinin de 
okullarında 
başarılı oldukları 
okul yöneticileri 
tarafından açıklandı 
Ölen üç öğrencinin 
de kötü bir alışkan
lığı bulunmadığı 
açıklanırken, olay 
polis tarafından 
öğrencilerinin 
aileleri ne bildirildi. 
Öğrencilerin geceyi 
arkadaşlarında 
geçirdiklerini 
söyleyen aileler,
gerçeği 
öğrendiklerinde 
şok yaşadılar. 
Olay yerinde 
inceleme yapan 
Cumhuriyet 
Savcısı Leyla 
Malkondu, 
üç gencin yanmış 
cesetlerini kimlik 
tespitleri için 
Adli Tıp Kurumu’na 
gönderdi.
Olayla ilgili 
soruşturmanın 
çök yönlü olarak 
sürdüğü öğrenildi.



Sayfa 44 Şubat 2005 Cuma
UYGUNLUK SİYASI GAZETE m

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'in iki dağ 
köyü Cihatlı ve 
Şahinyurdu köylü
leri Karsak deresin
den arazilerini sula
mak için su 
talebinde 
bulundular.
Cihatlı köyü muhtarı 

Seven Karabaş ile

Şahinyurdu muhtarı 
Hüseyin Meriç, 
Kaymakamlığa 
dilekçe vererek iki 
köyün arazilerini 
gösteren harita 
talebinde ulundular. 
İki muhtar daha 
önce Kaymakamlık 
vasıtasıyla DSİ 

Bölge Müdürlüğüne

müracaat ettiklerini 
belirterek, gelen bir 
ekibin bölgede ön 
çalışmalar yürüttük
lerini söylediler.
Arazilerinin dik 
olduğu için belirli 
yerlere su çıkara
madıkları için sula
mada zorluk çektik

lerini belirten Cihatlı

köyü muhtarı Seven 
Karataş ile 
Şahinyurdu muhtarı 
Hüseyin Meriç, daha 
önce yaptıkları gir
işimin uygulamaya 
dönüşmesi için 
DSİ'nin bölgenin kot 
durumunu gösteren 
harita istediklerini, 
bu nedenle 
Kaymakamlığa 
dilekçe ile başvuru
da bulunduklarını 
söylediler.
Karsak deresinden 
denize dökülen 
suyun çeşitli kuru
luşlar tarafından kir
letildiğini bildikleri 
halde su talebinde 
bulunan iki köyün 
muhtarı, çevre kuru
luşlarının karsak 
deresinin kirletilme
sine seyirci kalma

malarını istediler.

Vakıf 
başkanı 
görevini 
bıraktı

ÖSYM kapışım başına açacak
Yılda 35 sınav 
düzenleyen ve soru 
kitapçıkları ve kılavu
zların basımının 
yapıldığı yerleri 
güvenlik amacıyla 
şimdiye kadar kapalı 
tutulan ÖSYM'nin 
kapıları basına açılıy
or. Amaç.Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
Başkanı Ünal 
Yarımağan, yaptığı 
açıklamada, yılda 35 
sınav düzenleyen 
kurumun çalışmaları 
ve işleyişi konusun
da gazeteciler bil
gilendirmek amacıyla 
8 Şubat Salı günü

toplantı yapmayı 
kararlaştırdıklarını 
belirtti.
Eksik bilgiden dolayı 
zaman zaman 
"sansasyonel haber
ler" yapıldığını 
söyleyen Yarımağan, 
"Bu toplantıda 
gazetecilerin 
kafalarındaki her 
türlü soruya yanıt 
vermeye çalışacağız" 
dedi.
Soruların hazırlan
ması, değer
lendirilmesi ve soru 
kitapçıklarının 
basımına kadar tüm 
aşamalar konusunda 
bilgi verileceğini

anlatan Yarımağan, 
"Şimdiye kadar belli 
yerler kapalı tutul
muş. Bunun amacı 
da güvenliği sağla
mak. Ama biz çalış
ma ortamımızı 
göstermek istiyoruz. 
Soru kitapçıklarının, 
kılavuzların basıldığı 
matbaada işlerin 
nasıl yürüdüğünü, 
arşivimizi gösterelim. 
Tabii fotoğraf çek
memek kaydıyla" 
diye konuştu.
Yarımağan, gelecek 
yıl yapılacak ÖSS 
başvurularını inter
net üzerinden alma 
çalışmaları hakkında

da bilgi verdi. 
Başvurular sırasında 
MERNİS sisteminden 
de yararlanılacağını 
ifade eden 
Yarımağan, "Öğret
men başvuracak 
adayın kimlik bilgisi
ni MERNİS'ten ala
cak, sınav 
ücretini ödeyip 
ödemediğine 
ilişkin bankadan 
gelen bilgiye baka
cak, kamerayla 
fotoğrafını çekecek 
ve ÖSYM'ye gön
derecek.
Bunlar tamamen 
elektronik ortamda 
yapılacak" dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
başkanlığını 
yapan Mehmet 
Şatır görevinden 
ayrıldı.
İlçe Mal 
Müdürlüğü'nden 
emekli olduktan 
sonra 4 yıldır bu 
işi yürüten 
Mehmet Şatır, 
2005 yılından 
itibaren emekli 
olan devlet

memurlarının 
kamu kuru
luşlarında görev 
almaları yasak
landığından 
görevinden 
ayrıldı.
Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
başkanlığını 
Kaymakamlık 
Sekreteri 
Müzeyyen 
Eroğlu'nun 
yapacağı 
bildirildi.

ELEMAN ARANIYOR
BEKO ARÇELİK

Bilgisayar Elektronik servisinde 
çalışmak üzere 

Teknik Eleman aranıyor. 
Müracat Tel: 

(0.224) 514 20 90 - 514 48 84

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Kordonboyu’nda 
denize sıfır, kaloriferli, 

asansörlü, parkeli, 
pvc lux daire 

160m2 
Müracat Tel: 

Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 97 10

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Balıkpazarı’nda 
90 m2, 2+1, 2.kat 
masrafsız daire

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 97 10

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

YENİ TELEFONUMUZU NOT ALINIZ
GAZETESİ VE 
OFSET 513 96 83
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SSK devri I! Şıtfli Eğitimde OsmanlI’ya dönüş
SSK hastaneleri, 19 
Şubat'tan itibaren 
Sağlık Bakanlığı'na 
geçiyor. Sağlık 
Bakanlığı söz 
konusu sağlık tesis
lerini kendi sistem
ine entegre etmek 
için çalışmalarını 
sürdürüyor.
SSK'ya bağlı 
sağlık kuruluşları, 
birer işletme 
haline 
dönüştürülüyor. 
SSK'lı hastaların 
telefonla randevu 
çilesi de bitiyor. 
SSK'ya bağlı sağlık 
kuruluşlarını bünye
sine almaya hazır
lanan Sağlık 
Bakanlığı, 19 
Şubat'ta SSK'ya 
bağlı hastane ve 
dispanserlerde 
döner sermaye 
işletmesi kuracak. 
Söz konusu 
işletmelerde çalışan 
sağlık personeli 
devlet has
tanelerinde olduğu 
gibi ürettiği hizmet 
kadar döner ser
maye payı alacak. 
Yani performansa 
dayalı döner ser
maye ödemesinden 
yararlanacak. Daha 
önce, SSK has

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

TADIMA DDYAj'JİAYACAKSJMJZ

İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 513 69 50

ŞENEN Balılı ve Av Malzemeleri taeli 
BALIK TUTMA ZEVKİNİ BİZİMLE YAŞAYIN..

tanelerinde döner 
sermaye işletmesi 
bulunmuyordu. 
Hastane yöneticileri, 
her türlü ihtiyacını 
Hazine'nin parasıyla 
karşılamak zorunda 
kalıyordu.
TELEFONLA RAN
DEVU SİSTEMİ 
TARİH OLUYOR 
Eski Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Yaşar 
Okuyan'ın 
"hastane kuyruk
larını bitireceğiz" 
iddiasıyla uygula- 
mava kovduğu 
telefonla randevu 
sistemi de kalkıyor. 
Artık SSK has
taneleri, devlet 
hastanelerindeki 
gibi işleyecek, 
hasta sağlık karnesi 
ve vizite kağıdıyla 
doğrudan has
tanelere başvura

cak. Artık, hastalar, 
muayene olabilmek 
için telefonla rande
vu almayacak.
AKDAĞ:"KADRO- 
LAŞMA ÇABAMIZ 
YOK" 
Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, İstan
bul ve Ankara'daki 
SSK hastanelerinin 
başhekimleriyle bir 
toplantı yaparak, 
"İyi hizmet veren 
arkadaşlar görevine 
devam edecek" 
dedi.
Kadrolaşma 
çabalarının ' 
olmadığını ifade 
eden Akdağ, has
tane yöneticiliği için 
başarı kriterini 
gözönüne alacak
larını, devirden 
sonra "görevden 
alınır mıyım?" tedir
ginliğine gerek 
olmadığını kaydetti.

Milli Eğitim 
Bakanlığı, eğitimde 
Osmanlı ve Selçuklu 
döneminin izlerini 
taşıyan projeler için 
düğmeye bastı. 
Geleneksel çizgiler 
ön plana çıkacak. 
Okulların mimarisi 
değişiyor, geleneksel 
çizgileri taşıyan 
binalar inşa edilecek 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, yeni 
yapılacak okul 
binalarının estetik ve 
renkli olması için 
proje hazırladı. 
‘Gelenekten 
Geleceğe’ ismini 
taşıyan projeye göre 
okul binalarının 
inşasında Osmanlı 
mimarisinden fay
dalanılacak.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, yeni okul 
binalarını Osmanlı ve 
Selçuklu mimarisine 
qöre inşa edecek. 
‘Soğuk, gri ve tek 
tipli okul modeli’ 
yerini, ‘estetik, renkli, 
kuleli Osmanlı 
mimarisi’ne bıraka
cak. ‘Gelenekten 
Geleceğe’ adıyla 
başlatılan mimari 
projeler, yeni yapıla
cak okullara örnek 
olacak.
Tasarlanan yeni okul 

tier çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
ip Ağ 
Fanya

•y Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek
Çapa
Macun

•y Galvehizli çivi 
TMC sintine pompası

ve </§er malzemeler ile hizmetinizdeyiz

. £ zk sj jj * j j 3 j j
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

binalarında Hitit, 
Selçuk ve Osmanlı 
yani Anadolu 
medeniyetlerinin etk
isi görülüyor.
Binalarda, bayrak 
burcu, binanın iki 
yanına kuleler inşa 
edilecek. Sınıflar 
standart bir şekilde 
en az 57 metrekare 
olacak. Zemin katta 
önceden planlanmış 
kafeteryalar ve ayrıca 
her katta öğrenci din
lenme alanları bulu
nacak.
Özel görüşme ve 
aktivite odaları ile 
okul aile birlikleri ve 
öğrenci dernekleri 
için odalar da yeni 
yapılacak okullarda 
yer alacak. Tüm 
okulların koridor 
sonlarına öğrenci
lerin ellerini kullan
madan su içebilecek
leri su pınarları konu
lacak. Engelli öğren
ciler okul bahçe 
kapısından içeri 
girdikten sonra 
sınıflara kadar hiçbir 
engelle karşılaşmay
acak. Bahçe 
seviyesinden okul 
ana bina giriş seviye
sine kadar standart 
eğime sahip ram
palar inşa edilecek. 
Zemin kata gelindik

ten sonra ise her 
okula yapılacak 
engelli asansörleri 
sayesinde tüm kat
lara çıkış sağlan
abilecek.
‘Gelenekten 
Geleceğe Eğitim 
Yapıları Mimarisi 
Projesi’, 5 bakanın 
katıldığı bir törenle 
tanıtıldı ve örnek pro
jelerin 21’i bakanlıkta 
sergilenmeye baş
landı. Devlet Bakanı 
ve Başbakan 
Yardımcısı Abdüllatif 
Şener, Adalet Bakanı 
Cemil Çiçek, 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanı Zeki Ergezen 
ile Kültür ve Turizm 
Bakanı Erkan Mumcu 
ve bazı milletvekil
lerinin katıldığı 
törende konuşan 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, başta 
hükümet konakları 
olmak üzere 
okulların, has
tanelerin ve adliye 
binalarının, “milli 
çizgileri” yansıtmak
tan uzak olduğunu 
kaydetti. Çelik, 
“Bizim çizgilerimizi 
taşıyan, aynı zaman
da modern mimarinin 
unsurlarını da içeren 
bir mimari anlayış 
içindeyiz.” dedi.
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Çocuğunuzu ev kazalarından koruyun
Sağlık Bakanlığı, 
aileleri bebek ve 
çocuklara yönelik rev 
kazaları' konusunda 
uyardı.
Temel Sağlık 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
küçük çocuk yaralan
ma ve ölümlerinin 
önemli bir bölümünün 
önlenebilen kazalara 
bağlı olduğu belirtil
erek, bebek ve çocuk
ların ev kazalarından 
korunabilmesi için 
ailelerin çok dikkatli 
olmaları gerektiği 
bildirileli. 112 Acil 
Sağlık hizmetlerine, 
'bebek ve çocuklar için 
yapılan acil çağrıların* 
önemli bir bölümünün

Soğuktan korunma tedbirleri |
Yoğun kar yağışı 
alan bölgelerde aile 
ve arkadaşlarınızla 
kar topu oynamak 
çok zevkli olabilir. 
Ama ayakkabınız 
içine girebilecek 
yemek kaşığı büyük
lüğündeki kar bile, 
çoraplarınızın ve 
ayak parmaklarınızın 
ıslanmasına, 
dolayısıyla buz ısırığı 
(frozbit) ve donma 
gibi istenmeyen 
Olaylara sebebiyet 
verebilir, 'insan 
vücudunun sağlıklı 
şekilde çalışabilmesi 
için, sıcaklığının 36- 
37 derece civarında 
olması gerekiyor.

। Vücut sıcaklığının 
ani şekilde, sağlıklı 
çalışabileceği ısı 
seviyesinin altına 
düşmesi durumu ise 
'Hipotermi* olarak 
adlandırılıyor.
Hipotermiye yakalan
manın en hakim fak
törleri, 'Bulunulan 
bölgenin meteorolo
jik şartlarına uygun 
kıyafet seçilmemesi, 
çok soğuk bir suya 
düşme, ısı kaybı yük
sek olan ve ısıtıla- 
mayan bir yerde uyu
mak' olarak bildiriliy
or. İstatistikler ve 
tıbbi doktrinlere 

ev kazalarına bağlı 
olduğunun vurgu
landığı açıklamada, 
"Yaralanma ve ölümle 
sonuçlanan ev 
kazalarına yönelik ala
cağınız önlemlerle, 
bebek ve çocuk
larınızın güvenliğini 
büyük ölçüde sağlaya
bilirsiniz. Düşmeler, 
boğulma, zehirlenme, 
elektrik çarpması, 
yanık ve yangınlar, 
ateşli silahla yaralan
ma, bebek ve çocuklar 
için ev ortamında 
görülen çok önemli 
kazalardır. Ev ortamı, 
bebek ve çocukların 
sağlıklarını ve yaşam
larını tehdit eden 
birçok riski de 
barındırmaktadır. Bu 

göre, yaşlıların ve 
küçük çocukların 
hipotermiye yakalan
ma oranları daha 
yüksek görünüyor. 
HİPOTERMİ'DEN 
NASIL
KORUNULUR? 
Uzmanlar, hipotermi- 
den korunma yön
temlerini şöyle 
sıralıyor:
1. Soğuğa, rüzgara 
ve bu ortamlarda 
ıslanabilme ihtimal
lerine karşı hazırlıklı 
olun.
2. Islanma durum
larında bir an önce 
ıslak giysileri çıkartıp 
kuru giysileri giyin. 
Eğer mümkünse 
harici bir ısı kaynağı
na (soba, şömine, 
kamp ateşi, klima, 
sıcak içecekler 
içilmesi, sıcak su tor
baları) hızlı şekilde 
ulaşın.
3. Ayakk bılarınızı, 
ayak ve el parmak
larınızı, eldiven
lerinizi kuru tutmaya 
özen gösterin. Eğer 
ayak parmaklarınız 
ıslanmış ise kuru bir 
ortamda hemen 
ayakkabılarınızı 
çıkarıp parmak
larınızı kuru bir havlu 
veya bezle kurulayın. 
Islak çorapla veya 

nedenle, ailelerin ev 
içinde mümkün olan 
bütün önlemleri 
almaları gerekiyor" 
denildi. Çocuk acil 
servislerine yapılan 
başvurularının en 
başta gelen nedeninin, 
'bebek ve çocukların 
düşmeleri sonucu 
oluşan travmalar* 
olduğuna dikkat çek
ilen açıklamada, 
"Evinize kısa bir süre 
göz atmanız bunun 
nedenini ortaya çıkar
tacaktır. Merdivenler, 
pencere ve mobilyalar, 
bebek ve çocuklar için 
risk faktörlerinin 
başında geliyor.
Sandalye ve diğer tüm 
mobilyaların pencerel
erden uzakta olması, 

ıslak ayakkabıyı 
yeniden giymemeye 
özen gösterin. 
Islanmış eldiven
lerinize veya el par
maklarınıza da aynı 
işlemi uygulayın.
4. Tabiat şartlarında 
iseniz, bu ortamlar 
için özel olarak 
yapılmış giysileri 
tercih edin. Yağış 
alan bölgelerde 
kesinlikle yünlü 
kıyafetlerden 
kaçının. Nefes ala
bilen 'Gore-tex, ter- 
moflex* gibi ürünler 
ve sentetik ürünler 
veya muadillerini ter
cih edin.
5. Sürekli sıvı almaya 
çalışın. Eğer çay ve 
kahve gibi sıcak içe
cekleri tercih ediyor
sanız, bu içeceklerin 
yoğunluğu fazla 
olduğu için 
dehidrasyona 
(vücudunuzun sıvı 
kaybetmesine) sebep 
olacaktır.
Dehidrasyondan 
korunmak için yanın
da veya sonrasında 
mutlaka su da içmeyi 
ihmal etmeyin.
6. Enerji ve ısı veren 
karbonhidratlı yiye
cekler önerilir. 
Hareket halindeys
eniz, bu gıdalardan 

yüjcsek binalarda 
pencerelere takılacak 
parmaklıklar, 
emekleyen ve yeni 
yürümeye başlayan 
bebeklerin merdiven
lerden uzak tutulması, 
bebeğin uyuduğu veya 
bulunduğu yatağın 
kenarlarının mutlaka 
korumalı olması, 
düşmelere yönelik alı
nacak önlemlerden 
bazılarıdır" uyarısı 
yapıldı.
"ÇOCUKLARI 
KORUYUN" 
3 yaş altındaki çocuk
ların, solunum yol- 
larının çok dar olduğu
nun vurgulandığı açık
lamada, bebek ve 
çocukların çoğu 
zaman cisimleri ağı- 

sürekli atıştırmaya 
çalışın.
7. Yanınızda yedek 
çorap, iç çamaşırı 
taşımaya özen gös
terin. Bere gibi 
başlıklar kullanmaya 
çalışın. Yünlü iç 
çamaşırlar ıslan
madıkları sürece sizi 
ve vücudunuzu ısıtır
lar.
8. Yaşadığınız veya 
seyahat etmeyi plan
ladığınız bölgenin 
hava hareketleri 
ve meteorolojik şart
ları hakkında mutla
ka güncel bilgi 
edinin. Aracınızın 
bakımını, uzun yol
culuklara çıkmadan 
mutlaka yaptırın. 
Yanınızda zincir 
çekme halatı gibi 
yardımcı sürüş 
malzemelerini 
bulundurun.

bu nedenle boğulma 
risklerinin yüksek 
olduğuna dikkat çekil
di. Kuruyemişler, mısır, 
şeker ve sosis gibi 
küçük ve yuvarlak hatlı 
tüm besinlerin, bebek 
ve küçük çocuklar için 
'boğulma riski' 
taşıdığının vurgu
landığı açıklamada şu 
görüşlere yer verildi: 
"Toplu iğne, mücevher, 
düğme, boncuk, tespih 
ve diğer tüm küçük 
cisimleri, bebek ve 
küçük çocukların 
ulaşamayacağı yer
lerde bulundurun. 
Bebek veya 
çocuğunuzun oynadığı 
oyuncakların yaşına 
uygun olmasına dikkat 
edin ve oyuncaklarını 
düzenli olarak kontrol 
edin. Oyuncaklarda 
sivrilen ve parçalan
maya hazır hale gelen 
kısımlar, bebek ve 
çocuklar için önemli 
riskleri de beraberinde 
getirmektedir. 
Bebeklerin birkaç san
timetre derinliğindeki 
suda bile boğulabile- 
ceğini unutmayın. Bu 
nedenle içi su dolu 
küvet, leğen veya 
kovalar bile, bebekler 
için çok büyük 
tehlikeler içerebilirler. 
Bu yüzden kova, küvet 
ve leğenleri boş tutun. 
Bebek veya küçük 
çocuklar yıkanırken, 
kapı veya telefona 
yanıt vermek için onu 
yalnız bırakmayın. 
Çocuğunuz 
tuvaletteyken mutlaka 
yanında olun. Çocuklar 
çok çabuk boğulabilir- 
ler. Su altında sadece 
2 dakika kalan çocuk, 
bilincini yitirebilir ve 
kalıcı beyin hasarına 
maruz kalabilir. Çocuk
lar su kenarında 
oynarken onlara mutla
ka nezaret edin." 
"SİLAHINIZI 

ÇOCUĞUNUZA

Bebek ve çocukların 
maruz kaldığı ev 
kazalarının önemli bir 
bölümünün zehirlen
me, yanık ve yangınlar 
olduğunun vurgu
landığı açıklamada, 
ailelere karşı şu 
uyarılar yer aldı: "Tüm 
ilaç, kimyasal ve temi
zlik maddelerini bebek 
ve çocukların ulaşa
mayacağı yerlerde ve 
orijinal kaplarında sak
layın. Su, süt, kola ve 
yoğurt kaplarını, bu 
maddelerin saklanmas 
amacıyla kullanmayın. 
Unutmayın yaptığınız 
bu kap değişikliği, 
bebek veya çocuğunu: 
tarafından bilinmemek 
te ve onlar için çok 
büyük riskleri de 
beraberinde getirmek
tedir. Evinizde zehirli 
bitki bulundurmayın. 
Hava gazı ve soba 
zehirlenmelerine karşı 
önlemlerinizi ahn. 
Özellikle geceleyin, 
sobanızı yaktıktan 
sonra bebek ve çocuk
larınızı, soba yanan 
odada uyumaya bırak
mayın. Soba boru ve 
bacalarını düzenli 
olarak temizletin ve 
rüzgarlı havalarda çok 
daha dikkatli olun." 
Çocuk acil servislerine 
yapılan başvurularının 
önemli bir nedeninin 
'yanıklar' olduğuna 
dikkat çekilen açıkla
mada, "Kızgın bir 
soba, birkaç dakikalığı
na bebek veya 
çocuğun yakınına 
bırakılan içi kaynar su 
dolu bardak, çaydan
lık, tencere, yanan bir 
ütüyle bebek veya 
çocukların ulaşabile
ceği yerlerde bulunan 
kibrit, çakmak ve ocak
lar çok büyük kaza ve 
yangınlara yol açmak
tadır. Ailelerin bu 
konuda çok duyarlı, j 
dikkatli ve özenli 
olmaları gerekiyor. U
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Liselerde 
sorumluluk sınavı
Liselerde alt 
sınıflarda sorumlu 
dersi bulunan 
öğrenciler mezun 
oluncaya kadar 
ikinci dönemin ilk 
haftası içinde 
yapılan sorumlu
luk sınavına gire
bilecek.
Milli Eğitim 
Bakanlığı Orta

6.3 milyon 
yoksulumuz var
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vâklarının verilerine 
göre, Türkiye'de 6 
milyon 308 bin 226 
yoksul bulunduğunu 
bildirdi.
Devlet Bakanı 
Abdüllatif Şener, 
DYP İğdır Milletvekili 
Dursun Akdemir'in 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'a 
yönelttiği soru öner
gesini yanıtladı. 
Şener, Acil Eylem 
Planı doğrultusunda, 
ülke genelinde yok
sulların belirlenme
sine yönelik bir 
çalışma 
başlatıldığını, bu 
çerçevede ülke 
genelindeki Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakıflarına bir 
genelge gönderil
erek, yoksul kişi ve 
ailelerin belirlendiği
ni kaydetti.
Şener, 931 vakıftan 
927'sinin bildirdiği 
verilere Türkiye'deki 
yoksul aile 
sayısının 1 milyon 
544 bin 543, 
yoksul kişi sayısının 
ise 6 milyon 308 bin 
226 olduğunu açık
ladı. Şener, söz 
konusu vakıfların 10 
Nisan 2003'e kadar

Öğretim Kurumlan 
Sınıf Geçme ve 
Sınav 
Yönetmeliği'ne 
geçici bir madde 
eklendi.
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısın
da yayımlanarak, 
yürürlüğe giren ek 
maddeye göre, 
2004-2005 öğretim

yaptıkları faaliytler 
dikkate alınarak yok
sullukla ilgili bir 
envanter oluşturul
duğunu, vakıflara 
kaynak aktarımında 
bu envanterin 
dikkate alındığını 
bildirdi.
Abdüllatif Şener, 
yoksulluk sınırı altın
daki ailelere gıda 
giyim ve yakacak 
yardımı yapıldığını, 
bu ailelerin çocuk
larına eğitim ve 
sağlık yardımı yapıl
masına başlandığını 
anlattı. Şener,. 
Sosyal Riski 
Azaltma Projesi 
kapsamında son 
ekonomik krizden 
en fazla etkilenen 
yoksul kesimlere 
acil yardım yapıl
ması, orta ve üzün 
dönemde hizmet 
götüren Sosyal 
yardım ve hizmet 
kuruluşları arasında
ki koordinasyonu 
güçlendirilmesinin 
amaçlandığını 
belirterek, 635.4 
milyon dolar olan 

yılında 10, 11 ve 
12. sınıflarda 
öğrenim gören 
öğrencilerden alt 
sınıflarda 
ders/dersleri bulu
nanlar, mezun 
oluncaya kadar 
ikinci dönemin ilk 
haftası yapılan 
sorumluluk sınavı
na girebilecek.

projenin maliyetinin 
500 milyon dolarının 
Dünya Bankası kre
disi, 135.4 milyon 
dolarının ise devlet 
katkısıyla finanse 
edildiğini hatırlattı. 
Şener, yoksullukla 
mücadelede var olan 
politikaları etkin
leştirecek ve yeni 
politikalar oluştura
cak Ulusal 
Yoksullukla 
Mücadele Stratejisi 
hazırlanması çalış
malarına başlayacak
larını da belirterek 
sosyal yardım ve 
hizmetlerin yoksul 
kesimlere daha etkin 
bir şekilde ulaştırıl
masının 
sağlanacağını bildir
di. Şener, "Bu 
çerçevede merkezi 
idare ile işbirliği 
içinde mahalli 
idarelerin, özel sek
törün ve sivil toplum 
kuruluşlarının yok
sullukla mücadele 
programlarında daha 
etkili bir şekilde yer 
almaları teşvik 
edilecektir" dedi.

Kariyer maaşına 
73-146 YTL zam

MEB, öğretmenliği 
'stajyer öğretmen, 
öğretmen, uzman 
öğretmen ve 
başöğretmen' şek
linde basamak- 
landıran yasaya 
bağlı olarak yeni 
yönetmelik oluş
turdu.
Düzenlemeyle 
uzman öğretmene 
73, başöğretmene 
146 YTL zam 
yapılacak.
Mevcut sistemin 
kariyer basamak
larına uyarlanması 
amacıyla 
ÖSYM tarafından 
ilk sınav yaz 
aylarında gerçek
leştirilecek.
Düzenlemeyle 
uzman öğretmene 
73, başöğretmene 
146 YTL zam 
yapılacak.
Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT) 
ve Maliye 
Bakanlığı'nın 
görüşüne sunulan 
yönetmeliğin bu 
ay yürürlüğe 
girmesi plan
lanırken, ÖSYM'nin 
yapacağı sınavda 
öncelikle uzman 
öğretmenler belir
lenecek. Bu y ilki 
sınavda başöğret

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
Gemlik İlçesi Örgün ve Yaygın 

Eğitimi Destekleme Derneği

Bundan sonraki faaliyetlerini 
aşağıdaki adreste sürdürecektir. 
İlanen duyurulur.

Adres: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. 
Gürle İş Merkezi Kat:4 No:138

Gemlik / BURSA

men belirlenmeye
cek, ancak 16 yıl 
öğretmenlik yapan 
ve sicili "iyi" olan
lar uzman öğret
menlik sınavını 
kazanırsa, bir kere
liğine başöğretmen 
olacak. MEB'in 
hazırladığı kriter
lere göre, sadece 
alanında doktora 
yapan öğretmenler 
başöğretmen ola
cak.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 
Türkiye'deki 
600 bin öğret
menden 303'ünün 
doktora yaptığını 
belirlerken, yapıla
cak sınavlarda şu 
hükümler uygu
lanacak: 
UZMAN

ÖĞRETMENLİK: 
Yüksek öğrenimini 
tamamlayan 
8 yıllık öğretmenler 
başvuracak.
Yüksek lisans 
yapan, KPDS'den 
en az (C) alanlar 
için bekleme 
süresi 7 yıl 
olacak.
BAŞÖĞRETMENLİ 
K: 6 yıl 
uzman öğretmenlik 
yapma koşulu 
aranacak.
Uzman öğret
menken 
yüksek lisans 
yapan, yabancı 
dil öğretmeniyken 
ikinci yabancı 
dilde KPDS'den 
(C) alanlar için 
bekleme süresi 5 
yıl olacak.

YENİ 

TELEFONUMUZU 

NOTALINIZ

513 96 83
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Sayfa

İHALE İLANI
M. AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

177 kalem ilaç ve 26 kalem serum alımı işi açık ihale usulü le ihale edilecektir.

ihale Kayıt Numarası
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi
2- İhale konusu malın

: 2005 / 9800
: Cumhuriyet Mah. Gemlik / BURSA
: 0.224 513 92 00 -513 92 07
: gemlikdevlethastanesi@hotmail.com.

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. grup 26 kalem serum, 
2. grup 177 kalem ilaç alımı

b) Teslim yeri
c) Teslim tarihleri

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Eczanesi
: Sözleşme onayından sonra idarenin siparişleri 10 iş günü içinde, 
ilaç ve serumun tamamı üç ay içinde teslim edilecektir.

3) İhalenin
a) Yapılacağı yer 
b) Tarihi ve saati

: M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Toplantı Salonu 
: 02/03/2005 -11.00

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına 
kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2 . Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticafet ve/veya Sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk 
ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişilğin noter tasdikli imza sirküleri
4.1.4. 4734 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin (a) (b) (c) (d) (e) (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.6. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.7. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye 

şirketlerine ilişkin beyanname
4.1.10. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

| 4.2 1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 5 inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya 

kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale 

konusu ahm veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.
İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 30 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belir

lenecek benzer nitelikteki ahmlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.
4.3.2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili

satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının sanayi sicil belgesi veya 
imalatçı olduğunu gösteren belgeler c) İstekli ecza deposu ise ruhsatının aslı 
ya da noter tasdikli suretinin verilmesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak reszmi ya da özel sağlık kurumlarına yapılan 
her türlü ilça temini kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belir
lenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı M. Ağım Gemlik Devlet Hastanesi Satınalma Birimi, 

Cumhuriyet Mah. Gemlik / BURSA adresinde görülebilir ve 50 YTL / Milyon TL 
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanının satın almaları zorunludur.

8- Teklifler 02/03/2005 günü saat 11.oo a kadar M. Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi Toplantı Salonu adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalc ı / kalemleri için teklif birim fiyatlar 
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalem
leri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için tek
lif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim 
günü olmalıdır.

12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. Diğer hususlar
13- a) Bu ihalede 1. ve 2. grubun tamamına teklif Verilebileceği gibi 1. grubun 

tamamına ya da 2. grubun tamamına teklif verilebilecektir.
b) 177 kalem ilaç ve 26 kalem serum Devamı sayfa 10’da

1. GRUP SERUM MALZEMELERİ

CİNSİ MİKTARI BİRİMİ
İZOTONİK Naci 500 cc. (P.B) Plastik Şişeı 1.300 Adet
İZOTONİK 500 cc PVC 2.000 Adet
İZONOTİK 1000 cc PVC 2.000 Adet
İZOTONİK 3000 c,c PVC 100 Adet
Resectisol 3000 cc PVC 40 Adet
% 5 Dextroz 500 cc PVC 2.500 Adet
% 5 Dextroz 1000 cc PVC 2.000 Adet
% 10 Dextroze 500 cc PVC 700 Adet
% 20 Dextroze 500 cc PVC 30 Adet
% 30 Dextroze 500 cc PVC 24 Adet
1/3 İsodex 500 cc PVC 250 Adet
İsolyte 500 cc PVC 2.000 Adet
İsolyte 1000 cc PVC 2.500 Adet
İsolyte M 500 cc PVC 300 Adet
İsolyte M 1000 cc PVC 700 Adet
İsolyte P 500 cc PVC 2.500 Adet
L. Ringer 500 cc PVC 100 Adet
L Ringer 1000 cc PVC 1.500 Adet
Hemaccel (Gelofusine) 500 cc 400 Adet
Hepatamine % 8 500 cc 30 Adet
Procolamin 500 cc 1.000 Adet
Rheomakrodex 500 cc PVC 100 Adet
% 09 İzotonik 150 cc 1.500 Adet
% 5 Dextroze 150 cc 1.000 Adet
% 20 Mannitol 150 cc 1.000 Adet
Teobag 200-100 cc 3.000 Adet

S.No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

mailto:gemlikdevlethastanesi@hotmail.com
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A B ’den 
Türkiye’ye mektup

AB Komisyonu’nun 
Genişlemeden 
Sorumlu Genel 
Direktörü Leopold 
Maurer, Komisyonun 
Türk hükümetine, 
şubat ayı sonuna 
kadar Ankara pro
tokolünü parafe 
etmesi talebiyle bir 
mektup gönderdiğini 
söyledi
Yeşil Hat Tüzüğü le 
ilgili temaslarda 
bulunmak üzere 
Kıbrıs’a gelen 
Maurer, 
KKTC’de yayımlanan 
Kıbrıs gazetesine 
verdiği demeçte, 
17 Aralık zirvesinde, 
Türkiye’nin 
3 E kim’den önce, 
protokolü 
İmzalaması 
gerektiği yönünde 
karara varıldığını, 
mektubun bu 
doğrultuda gönder
ildiğini ifade etti

Maurer, protokolün 
parafe edilmesinin 
"bir ilk adım" ola
cağını, protokolün 
imzalanmasına 
kadar bunu başka 
adımların i 
zleyeceğini kaydetti. 
Yeşil Hat 
Tüzüğü ’nde 
yapılan değişiklikleri 
tartışmak üzere 
adada bulunan 
ıvıaurer, iki i 
araftan olumlu 
tepki gelmesi ve

AB üyesi ülkelerin 
bu yenilikleri 
onaylaması halinde,

söz konusu 
değişikliklerin, 
en iyi ihtimalle 
şubat ayı sonu 
veya mart ayı 
başında ürürlüğe 
gireceğini söyledi
Maurer, Yeşil Hat 
Tüzüğü ’nde yapılan 
değişikliklerin, 
"narenciye, hay
vansal ürünler ve 
175 euroya kadar 
uıati maııarın sınır
dan geçmesinin daha 
pratik hale 
dön üştürülmesi’ ’ 
konularını kap
sadığını belirtti.

II I

OZKAYA OTOMOTIV’DE KAMPANYA
KAMPANYAMIZ

ISTOKLARLASIMRUÜIR
S FİYATLARIMIZA

K.D.V DAHİLDİR

12 R 22.5 fo tipi 41)1) '/TL 
315-80 R22,5 üplma 'X TTL 
385 - 65 R 22,5 Kaplam W HL 

ÖZKAYA OTOMOTİV m GEMLİK BAYİİ 
lipt ■ |"| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK ■ ı n c LLI Td; (0 224) 513 73 93 Fax. 514 40 44

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Gemlik - Bağlarbaşı
Gençlerin geçtiğimiz gün 

Bağlarbaşı ile oynadıkları maçı 
yazmadan önce, tam elli sene 
geriye gidip bir maç içerisinde 
kaşanan bir olayı anlatmak 
istiyorum.

Sene 1953 olabilir. Elektrik 
takımında oynuyorum. Karşı 
takım ise Unkapanı semtinin 
takımı, idi.«...

Maçddüdükle başlar, düdük
le durur. Elektrik takımından 
eski GalatasaraylI Recep 
abinin, sağ taraftan yaptığı 
ortayı Unkapanı kalecisi güzel 
bir refleksle tuttu. Yere 
düştüğünde canı yanmıştı ‘ah ’ 
diye bağırdı, yerden kalkamadı 
yanına sokulan bek, kalecisinin 
elindeki topu aldı.

Hakem o devrin en iyi 
hakemlerinden Feridun Kılıç ’tı 
o ana kadar düdük çalmamıştı..

Hakem düdük çalıp 
kalecinin tedavisinin yapıl
masını bekledi. Tedavi yapılmış, 
sıra karara gelmişti. Hakem 
penaltı gösterip, Elektrik 
takımından penaltı atışını yap
masını istedi.

Evet maç düdükle başlar, 
düdükle dururdu. Kaleci yere 
düşünce kimse müdahale 
etmemiş, topu kendi arkadaşı 
almıştı.

Evet Çarşamba günü 
oynanan maçta üç penaltıyla 
şahit olduk.

Nedense Gemlikspor genç
lerinde bir durgunluk, bezgin
lik var. İsteksiz başladıkları 
maçta, zaman zaman hakim 
duruma geçtiler. 35. dakikada 
Bağlarbaşıspor ’iuların ceza 
sahası içinde yaptıkları 
harekete hakem penaltı verdi.

Penaltıyı, Sercan plase yavaş 
vuruşuyla kayeciye teslim etti. 
1. Devre bu neticeyle 0-0 bitti.

İkinci yarı biraz daha akıllı 
oynayan Gemlikspor, ceza 
sahası içinde düşürülünce 
hakem ikinci penaltı düdüğünü 
çaldı. Penaltıyı 66. dakikada 
İsmail attı. İki defa tekrarlanan 
atışta Gemlik 1-0 öne geçti.

Ne Gemlikspor ’da nede 
Bağlarbaşı ’nda canlılık yoktu. 
Dakika 71 ’i gösterirken 
Gemlikspor ’un ofsayt duru
munda hakem düdük çal- 
mamıştı ama topa giden yoktu. 
Top kaleciye kadar gitti. Topu 
takım arkadaşı takip ediyordu. 
Kaleci topu eline almış degajını 
yaparken, arkadaşı ofsayt diye 
kaleciden topu elle aldı. Bu 
olay ceza sahası içinde idi, 
haklı olrak hakem penaltı nok
tasını gösterdi.

Tabi itirazlar etkisiz kaldı, 
penaltıyı gene İsmail attı. Bu 
sefer kaleci topu köşede 
yakalayınca maç 1-0 
Gemlikspor'un galibiyeti ile 
bitti.

Eğer sporcu kardeşlerim bu 
yazımı okurlarlarsa, maçın 
nasıl düdükle başladığını, 
nasıl düdükle bittiğini 
anlamışlardır.

Gelelim takım niye Sbu 
kadar isteksiz? niye bu kadar 
yavaştı.

Şu ana kadar mağlup olduk
ları maçlar dahil en isteksiz 
oyunları bugünkü maçlarıydı.

Maçtan sonraki ‘yapılması 
gerekli’ haftalık maç konuş
masında ne derlerler? 
Hocaları ne söyler bilemem!...

Şunu yazmak istemiyorum. 
Yazardım ama takımın 
havasına bozmak istemiyorum.

Cumartesi günü saat 
12.oo ’de Mudanyaspor ’la 
ikici devrenin 5. maçını 
oynayacaklar.

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

■■i GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

ABONE 
OLUN

OKUYUN 
OKUTUN
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İHALE İLANI 87 Nootropil ampul 1.200 Ampul
M AĞIM GEMLİK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ 88 Oxytacin 5 İü amp. 17.000 Ampul

2. GRUP SERUM MALZEMELERİ 89
90

Penicilin Kristalize 1-000-000 İü flk.
Penicilin procaine 800 flk. im.

500
700

Flk. 
Flk.

S.No CİNSİ MİKTARI BİRİMİ 91 Pethidine 100 mg. 2 mİ. Amp. 4.500 Ampul
1 
2

Adrenalin 1/2 Amp.
Adrenalin 1/4 Amp.

3.500
2.000

Ampul 
Ampul

92
93

Protamin amp % 5
Pentothal Sodium 0,5 gr. Flk.

10 
1.500

Ampul 
Flk.

3 
4
5 
6
7

Atropin 1/2 mg. amp.
Atropin 1/4 mg. Ampul 
Avil amp.
Akineton 5 mg amp.
Aritmal % 2 amp. 5 mİ.

4.000
3.000
2.500
2.000

500

Ampul 
Ampul 
Ampul 
Ampul 
Ampul

94
95
96
97
98

Propofol 200 mg. 20 mİ. iv. amp. 
Potasyum Klorür % 7,5 ampul 
Prepar ampul 
Prednol L 20 amp.
Prednol L 40 amp.

200 
1.300

300 
1.700 
3.000

Ampul 
Ampul 
Ampul 
Ampul 
Ampul

8
9
10

Aritmaİ % 10 amp. 5 mİ.
Antispazmadik 20 mg. amp.
Anexate 0,5 mg. amp

300 
10.000

30

Ampul 
Ampul 
Ampul

99
100
101

Prednol L 250 amp.
Ranitidine HCL 50 mg. Amp.
Rifamycin 125 mg- ampul

400 
10.000 

1.500

Ampul 
Ampul 
Ampul

11 Ânti Rho (D) ig.
Atracrium Besylate 25 mg. amp.
Ampicilin + Sulbactan 250 mg. im/lV flk.
Ampicilin + Sulbactan 500 mg.im/IV flk.
Ampicilin + Sulbactam 1000 mg. im/lV flk.
Amikacin sulfate 500 mg. Amp.
Acetylcysteine 300 mg. amp.
Benison amp.
Bemix amp.
Biteral 500 mg. Amp.
Cabral 800 mg. Amp.
Calcium piçken amp.

OZ. 0 flk

30 Adet 102 Rytmonorm amp. 100 Ampul
12
13
14
15
16
17
18

3.000
3.500
4.500
6.000
1.200

300
500

Ampul 
Flk. 
Flk. 
Flk. 

Amp. 
Amp. 
Amp.

103
104
105
106
107
108
109

Sistral amp.
Serum Sale % 20 Naci
Sevorane 250 mİ. Likid
Serum fizyolojik 10 cc amp.
Sodyum bikarbonate amp.
Sulperazon 1 gr. Im/İv flk.
Trimethobenzamide 100 mg. 2 mİ. Amp.

1.200
150
200

8.000
700
700

1.500

Ampul 
Ampul 

Adet
Ampul 
Ampul 

Adet 
Ampul

19 6.000 Amp. 110 Targacid 400 mg. im/iv/flk. 50 Adet
20
21
22
23

2.000
1.500

600
2.500

Ampul 
Ampul 
Ampul 
Flakon

111
112
113
114

Tazocin 4,5 gr.iv.flk.
Transamin amp % 5
Tenoxicam 20 mg Flk.
Triamcinolone Acetonide 40 mg. amp.

600
600
700

10

Flk. 
Ampul 

Flk. 
Ampul

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Cordarone 150 mg. 3 mİ. amp. 300
Clindamyon 600 mg. amp. 1.000
Cefazolin Sodium 250 mg.im/iv.flk. 2.000
Cefazolin sodium 500 mg.im/iv.flk. 4.000
Cefazolin sodium 1000 mg. im./iv.flk. 6.000
Cefuroxime Sodium 250 mg.flk. 1.000
Cefuroxime Sodium 750 mg.flk. 2.500
Cefataxime sodium 0,5 gr. im/iv/flk. 2.000
Cefataxime sodium 1 gr. im/iv/flk. 1.500
Ceftriaxane sodium 0,5 gr. im/iv/flk. 3.500
Cefriaxane Sodium 1 gr. im/iv.flk. 4.000
Dexpanthenol 500 mg. amp. 5.000
Dexamethasone amp. 6.000
Digaxin 0,5 mg. 2 mİ amp. 3.000
Depamine HCL 200 mg. 5 mİ amp 700
Dabutamine Hol 250 mg. flk. 200
Diazepam 10 mg. amp. 7.500
Diltiazem 25 mg. amp. 150
Dramin 50 mg. amp. 3.500
Diciofenac Sodium 75 mg. 3 mİ amp. 12.500
Dormicum 5 mg. amp. 1.250
Düşük molekül ağırlıklı Heparin 2000-3200 iü 1.700 
Düşük molekül ağırlıklı Heparin 3200-5000 iü 1.250 
Ephedrin HCL 50 mg. amp. 1.500
Epidosin amp. 200 ITT 1.700
Esmolol HCL 10 mg. flk 200
Felden im amp. 1.000
Fentanyl 2 cc amp. 3.500
Ferrum Hausman 100 mg. amp. 200
Furosemide 20 mg. 2 mİ. ampul 12.000
Giycerol trinitrate 10 mg. amp. 1.000
Gentamycin sülfate 80 mg. amp. 1.250
Gentamycin sülfate 160 mg. amp. 1.500
Heparin 25-000 iü flk. 400
Humulin m 70/30 150
Haloperidol 5 mg. amp. 600
Hurnalog 100 iü flk. 10
insülin Kristalize 100 İü flk. 120
İnsülin NPH 100 iü flk 120
Isoflurane 100 mİ. solüsyon 100
isoptin 5 mg-ampul 1.200
Jetokain 40 mg - 2 mİ. ampul 16.000
Ketalar flk. 20
Lysthenon fort % 2 amp. 2.000
Losecflakon 100
Largactil 25 mg. amp. 1.500
Lantus (optipen) 20
Morfin HCL 10 mg. 50
Metronidazole % 05 100 mİ. enj. solüsyon setli 1.000 
Magnezyum sulfate amp. 900
Methylergobasine amp. 8.000
Metoclopramide HCL Amp. 10.000
Nalaxone HCL 0,4 mg. Amp. 200
Nipruss amp. 20
Naropin % 7,5 mg. amp. 100
Methamizole 0,5 gr. amp. 10.000
Muscoril amp. 2.500
Marcaine % 05 20 mİ. flk. 750

Ampul 
Ampul

Flk. 
Flk. 
Flk. 
Flk. 
Flk. 
Flk. 
Flk. 
Flk. 
Flk. 

Ampul 
Ampul 
Ampul 
Ampul

Flk. 
Ampul 
Ampul 
Ampul 
Ampul 
Ampul

Adet 
Adet 

Ampul 
Ampul

Flk. 
Ampul 
Ampul 
Ampul 
Ampul 
Ampul 
Ampul 
Ampul

Flk. 
Adet 

Ampul
Flk. 
Flk. 
Flk.

Adet 
Ampul 
Ampul

Flk. 
Ampul

Flk. 
Ampul 
Kalem 
Ampul 

Adet 
Ampul 
Ampul 
Ampul 
Ampul 
Ampul 
Ampul 
Ampul 
Ampul

Flk.

115 
116
117
118
119
120 
121
122 
123
124 
125
126 
127
128 
129 
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

Vitamin C 500 mg. Amp (Redoxon)
Vitamin K 2 mİ ampul (Konakion) 
Ampisilin 250 mg. Flk.
Afrovent 250 mcg. flk.
Avelox 400 mg Lak. tb.
Axid 150 mg.tb.
Amroxol HCL 30 mg. 5 mİ şurup 
Amroxol HCL 15 mg. 5 mİ şurup 
Acetyloyateine 200 mg. şurup 
Acetamihophen 120 mg 5 mİ şurup 
Ampcilin 500 mg. Kapsül 
Antispazmodik 10 mg. Tb.
Anafranil 25 mg. draje 
Aldactone A 25 mg. tb. 
Ambiodipine 10 mğ. tb. 
Cefuroxime axetyl 250 mg. tb. 
Captoril 25 mg. tb.
Captoril 50 mg. tb. 
Clarinase Repetabs 
Carbanauzepine 200 mg. Tb. 
Diltiazem 60 mg. tb.
Dynabac 250 mg. tb.
Dexpanthenol 50 mg. 30 gr. Merhem 
Diazepam Desitin 5 mg. rectal tube 
Disprill effervesan tb. 
Eupnase sirop 
Flixotide 125 mcg. İnhaller 
Fito krem 
Fito intertulle 
Furosemide 40 mg. Tb.
Glukofen Retard 850 mg. Tb.
Ginkgo Glikozid fort tb.
Glimeniride 2 mg. tb.
Isosorhide dinitnade 5 mg. tb.
Lidocaine % 5 30 gr. pomad 
Lactuloz 250 mİ. şurup 
Libalax lavman 
Manodur 60 mg. tb.
Methulergobasine draje 
Magnesi kalsine toz 
Nifedipine 10 mg. Caps 
Nitrofurazane % 02 56 gr. Pomad 
Nitroderm TTS 10 flaster 
Nitroderm TTS 5 flaster 
Ornidazole 250 mg. Tb.
Pasiflora 700 mg. şurup
Pyeloseptyl 50 mg. Kapsül 
Prednol Pomad 
Predforte oftalik solüsyon 
Proparacaine % 05 oftalmik solüsyon (Alcain) 
Pulmlcart 0,25 mg. Nebulizer 
Paracetemol 120 mg. süpazituvar 
Reflor saşe
Salbutamol sulfate 2,5 mg. Nebules 
Serevent 25 mcg. inhaller 
Seretide Discus 250 mcg 
Sildoplejin damla 
Terramycin göz merhemi

4.500 
3.500

200 
300

70 
140 
400 
400

50 
400 
320 
200 
150 
200 
100 
100

2.500 
2.500

250 
160 
150 
100 
200

70 
4.500

10
20 

250 
200 
300 
300 
300 
300

1.000 
150
150 

1.200
150 
500 
150
90 

250 
400 
400 
200

10
300

15 
50
20

5.000 
5.000 
2.000

12.000
10

5 
50

100

Ampul 
Ampul

Adet
Adet 

Tablet 
Tablet

Adet 
Adet 
Adet 
Adet

Kapsül 
Tablet
Draje 

Tablet 
Tablet 
Tablet 
Tablet 
Tablet 
Tablet 
Tablet 
Tablet 
Tablet

Adet 
Adet 

Tablet
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

Tablet 
Tablet 
Tablet 
Tablet 
Tablet

Adet 
Adet 
Adet

Tablet , 
Draje 
Adet

Kapsül 
Adet 
Adet 
Adet

Tablet 
Adet

Kapsül 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet 
Adet

82
83
84
85
86

Marcaine sprial heavy % 05 mg 4 mİ. Amp.
Mivacron 10 mg. amp.
Norcuron 4 mg. amp.
Neurogriseovit ampul
Neostigmin 0,5 mg

1.250
250 

1.500 
1.000

10.000

Ampul 
Ampul 
Ampul 
Ampul 
Ampul

173
174
175
176
177

Talcid 500 mg. 5 mİ. şurup 
Viscotears Oftalmik pomad 
Verapamil 80 mp. tb.
Xanax 0,5 mg. tb.
Efexor XR 75 mg. caps

150 
500
150 
150
84

Adet 
Adet 

Tablet 
Tablet 

Kapsül 
B-453
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feberfif? ye telisi nasıl yapılır
Nezle, virüslerin 

sebep olduğu ve acil 
tedavi gerektirmeyen 
bir enfeksiyon 
hastalığıdır. 
Genellikle "rhi- 
novirüsler” adı ver
ilen bir virüs türü 
nezle yapmaktadır. 
Havadan solunarak 
alınan rhinovirüsler 
burun mukozasına 
tutunurlar. Bağışıklık 
sistemi devreye gir
erek virüsü vücuttan 
uzaklaştırmaya 
çalışır. Virüsleri atma 
çabasıyla burun 
akması, hapşırma ve 
ateş gibi tepkilere 
neden olur. Vücut 
virüsten kurtulunca 
bu reaksiyonlar sona 
erer.
Toplumda grip ile 
nezle tabirleri eşan
lamlıymış gibi kul
lanılmaktadır. Oysa 
bunlar farklı hastalık
lardır. Nezle virüsler
le meydana gelen bir 
hastalıktır ve hafif 
seyreder. Grip ise 
daha ani başlayan ve 
sıklıkla ateşin daha 
yüksek seyrettiği bir 
hastalıktır. Salgınlar 
yapar ve yatağa 
düşürür. Nezle veya

antibiyotiği kullan
maya gerek yoktur. 
Nezle olunca hangi 
şikayetler olur?
(Semptomlar) 
1- Erken dönemde 
boğazda kaşıntı hissi 
ve sık hapşırma 
2- Burun tıkanıklığı, 
burun akması 
3- Balgamsız 
öksürük. Bu öksürük 
özellikle geceleri 
artar.
4- Hafif ateş. İlk iki 
gün yüksektir.
5- İştahsızlık.
6- Hafif ishal.
7- Huzursuzluk. 
TEDAVİSİ 
NASILDIR?
1- Bol sıvı gıda alın
malıdır.
2- Hastalığı yayma
mak için başka kim
selerden uzak durul
malıdır.
3- Aşırı giyinmekten 
kaçınılmalıdır.
4- Sigara içilen

durulmalıdır.
5- Burun tıkanıklığını 
gidermek için burun 
açıcı spreyler 
(dekonjestanlar) kul
lanılır.
6- Ağrı ve ateş için 
ateş düşürücü ve 
ağrı kesici ilaçlar 
kullanılır.
Doktorunuza veya 
eczacınıza danış
madan ilaç kullan
mayınız.
Doktora gitmeli 
miyim?
Aşağıdakilerden 
herhangi biri varsa 
vakit kaybetmeden 
hekime başvurunuz.
1- Ateşiniz 38.5'nin 
üstündeyse
2- Nefes darlığınız 
varsa
3- Yeşil veya sarı 
renkte balgam çıkıy
orsa
4- Nezle 14 günde 
geçmediyse;
doktora gitmelisiniz.

Stres ve sigara
saçları etkiliyor

Stres ve sigaranın, 
damarlarda daral
maya yol açarak 
saç köklerinde 
beslenmeyi boz
duğu ve saçın 
yavaş uzamasına 
yol açtığı bildirildi. 
İnternetten derlene 
bilgilere göre, 
günümüzde saç 
yapımını hızlandıra
cak bir çözümün 
henüz bilinmediğini 
belirten uzmanlar, 
bazı ilaçların kul
lanımı, beslenme 
bozuklukları, sigara 
ve stres gibi faktör
lere bağlı olarak 
saç uzamasında 
yavaşlamanın 
görülebileceğini 
bildirdi. Saçların 
uzamasını hızlandır
mak için, sağlıklı 
beslenme, özellikle 
sebze ve 
meyvelerin ağırlıklı 
olduğu beslenme 
tarzları, bol su 
içmek, düzenli ve 
yeterli uykunun çok 
önemli olduğunu 

vurgulayan 
uzmanlar, stresin 
salgılattığı adrena
lin gibi hormon
ların damarlarda 
daralmaya yol 
açtığını ve saç 
köklerinde beslen
meyi bozduğunu 
kaydetti. Sigaranın 
da içerdiği nikotin 
ve karbonmonoksit 
gazı ile saçlarda 
olumsuz etkileri 
bulunan bir faktör 
olduğuna dikkat 
çeken uzmanlar, 
nikotinin damarları 
daraltırken, 
karbonmonoksit 
gazının, kanda oksi
jen taşınmasını 
engelleyerek hücre 
beslenmesini boz- 
dugunu bildirdi.erli 
besin ve oksijen 
alamayan saç kök
lerinin de normal 
üretimlerini yap
masının zor 
olduğunu ifade 
eden uzmanlar, saç 
derisine uygu
lanacak sıcak

havluların, hafif 
masajların bu 
bölgede dolaşımı 
artıracağını ve saç 
köklerinin normal 
beslenmesini 
sağlayacağını belir
tiyorlar. Saç yapımı 
ile ilgili olarak bazı 
vitamin ve mineral
lerin önemli olduğu
nun bilindiğini 
kaydeden doktorlar.
ancak bu vitamin ve 
minerallerin, günlük 
beslenme yolu ile 
zaten alındığını, 
zaman zaman 
takviye olarak bu 
tip vitaminlerden 
almanın, var olan 
eksiklikleri düzelte
bileceğini bildiriyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

HASTANELER

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
4 Şubat 2005 Cuma 
MELİS ECZANESİ 
Balıkpazarı Mah. 

Tel: 513 52 65

KHrfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI : 2048

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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KALİTEYİ, TÜRKİYE VE DÜNYA MARKALARINI % 50 İNDİRİMLE ALMAYA NE DERSİNİZ..

ANİTEKS GİYİM MAĞAZALARINDA
IBOWK î»İÎîM lâf UM

Hayatın en özel 
anlarına zerafet katar,..

2 AL 1 ÖDE
ETİKETİN YARISI
World
Card’da
KAMPANYA 21 ŞUBAT 2005 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR

İstiklal Cad. No: 18GEMLİK

Fatura & Gider Makbuzu & Sevk İrsaliyesi 
& Taşıma İrsaliyesi & İrsaliyeli Fatura 

& El İlanı & Broşür & Kartvizit 
& Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi 

HER TÜRLÜ MATBAA 
İŞLERİNİZ İÇİN BİZİ ARAYIN

32 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACJLIK-YAYINCILIK-REKLAMCIUK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95



Gemlik’in en gözde mekanlarından biri olan Italıano Cafe’nln sahibi işyerinin önünde vuruldu

Ilhan Kondakçı silahla yaralandı
Önceki gece saat 20.30 sıralarında işyerinin önüne çağrılan Itahano Cafe sahibi Ilhan Kondakçı, Sedat Çetintaş tarafından 
karnındanyekolundan yaralandı. Çetintaş yakalanırken, Kondakçı’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Haberi sayfa 12’de

■■■■ TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■■■■
5 Şubat 2005 Cumartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

İkinci yarı yıl 
Pazartesi günü başlıyor 
2004-2005 eğitim-öğretim yılının ikinci 
yarısı 7 Şubat Pazartesi günü başlaya
cak. Eğitim-öğretim yılının yaklaşık 4 
ay sürecek ikinci yarısı ise 10 Haziran 
2005 Cuma günü sona erecek.

Haberi sayfa 8’de

Gece kaldıkları barakada yaktıkları tahta parçalarından çıkan gazdan zehirlendikten sonra barakada yanan öğrenciler toprağa verildi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Manastır’da zeytinlikler içinde yaptıkları barakada yaktıkları ateşin 
gazından boğulduktan sonra yanan liseli gençlerden Sertaç Demir 
ve Kenan Sakar’ın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenleri
Üç liseli gencin acı ölümleri, dün Gemlik’i 

sardı.
Haberi gazetelerden ve televizyonlardan 

dinleyenler, olaya şaştıkları kadar gözyaşı 
da döktüler.

Asıl gençlerin evlerinde vardı.
Ateş asıl Kenan, Sertaç ve Gelirin 

evlerinde yaşandı.
Herkes inançlarına göre toprağa verildi.
Sertaç’ın cenazesi mahşeri kalabalıktı.

Kimselerin ağzını bıçak açmıyordu..
Kenan Sakar’ın cesedi toprağa verildiği 

sırada babasının ağlaması ve acısı anlatıla
cak gibi değildi.

Kimse bu tür cenazelerde konuşacak 
birşey bulamıyor.

Buruklaşıyor, içine bir hüzün çöküyor.. 
Ağlamak İsteniyor ağlayamıyorsun.. belki 
de erkekliğe yediremiyorsun..

Gemlik bir daha bu tür açılar yaşamasın di 
yorum..

Haberlerimiz Bursa basının da ve ulusal 
basında geniş yer buldu.

' Gemlik nedense iyi haberlerle değil, acılı 
veya vurdu kırdılı haberlerle gazete sây- 
faiarında yer alıyor.

önceki gece, gazeteyi basıp eve döndük
ten sonra, saat 20.30 sıralarında telefonum 
hiç susmadı.

< Itahano Cafe sahibi Ilhan Kondakçı’nın 
vurulduğu haberini alınca bir daha üzüldüm.

Bu âdama bir süredir rahat vermiyorlardı.
Sonunda olan oldu.
Fail yakalanmış. Ne yazar.
Gemlik’in İmajı bir kez daha yerle bir oldu.
Bunu nasıl düzeltirsiniz?

Gece kaldıkları bara 
kada gaz zehirlen
mesiyle öldükten 
sonra çıkan yangında 
da cesetleri yanan üç 
liseli gençten Sertaç 
Demir ve Kenan 
Sakar’ın cenaze tören
lerinde acı, gözyaşı 
ve üzüntü vardı. 
Çelil Tura’nın cenaze
si, TIR şoförü olan 
babasının yurda 
dönmesinden sonra 
toprağa verilecek.
Seyfettin ŞŞ^erSÖZ Ün sertaç Demir’in Cemevi önündeki tabutu başında annesi ve yakın- 

haben sayfa 3 de lan gözyaşları döktüler. Feryatlara, yürekler dayanamadı.___

SERTAÇ DEMİRKENAN SAKAR

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Özelleştirme bir süreç

Özelleştirme aslında cehaletin sonucunda ortaya çıkan 
ve sosyolojik

derinlikleri olan bir süreç.
Bu süreçte beceriksizlik var.
Adam kayırma var.
Suistimal var.
Var oğlu var. ***
Cumhuriyet’in ilanından sonra Atatürk ; ülkenin 

ekonomik anlamda da önünü açmak için devletin 
öncülüğünde fabrikalar kurdu.

Ülkenin gereksinimlerini karşılayacak boyutta üretim 
yapan,ülke insanına istihdam alanı yaratan,bu fabrikalar 
bulundukları bölgeye ekonomik katkılarının yanı sıra 
sosyal,kültürel boyutta zenginlik getirdiler.

Bölge insanının ufkunun açılmasına öncülük ettiler.
Atatürk’ün kurduğu Sunğipek Fabrikası’nın Gemlik’e ve 

Gemlikliye kattıklarınınen yakın tanıkları hepimiziz.
Bahçeli Fabrika evleri..
Sinema..
Servis..
Tenis Kortları..
Basketbol Sahaları..
Fabrika plajı..
Sunğipek’ten doğan Gemlik’e yayılan 

sosyal,kültürel,sportif dalgalar..

DP’nin CHP’den kopup da Türkiye’nin çok partili 
siyasal yaşama geçmesinden sonra ; bacalarından uygar
lık ve gelişme tüten bu fabrikalar bilgisiz .düzeysiz ahbap 
çavuşların “toplanma”bölgesine önüştürüldü.

Seçim kaybedenler,yeğenler ve partinin finansal 
destekçilerinin yığıldığı kalkınma merkezleri işlevini hızla 
yitirerek “avaneyi kalkındırma” ambarı oldu.

Dolayısıyla bilgisizlerin ve cahillerin “bilinçli” 
davranışları ülkeyi kısa zamanda şahlandıran bu fab
rikaların kökünü kurutma evresini getirdi.

Derken:
Fabrikalar zarar ediyor teraneleri kulaklarda duyulur 

oldu.
Gereken donanımsal yatırımlar yapılmadı.
Çarkın dişlileri kırıldı.
Üretim hızı yavaşladı.
Devlet desteği gündeme geldi.
Dönem içinde bu destek devlete artı yük getirdi.
Sırtına kambur oldu.

Ve Devr-i Özal iktidarında da “özelleştirme”söylemleri 
ülkenin dikkatine sunuldu.

Anlaşılan o ki özelleştirmeye giden yolun başlangıcında 
gelecek planlanmış.

Ülkenin ekonomik yapışım zayıflatarak /'ekonomik 
bağımlılık” yaratılmış.

Oysa;
Ülke sevgisi üretimle paraleldir.
Ülkeyi yönetenler .devlet eliyle kurulmuş fabrikaları 

çağın gereklerine uygundonanımlarla yenileyebilseydiler 
bugün ülkenin sanayi potansiyeli yüksek,ekonomik gücü 
yerinde olurdu.

Doğru zamanlama ve akıllı planlamayla dönem içinde 
devlet üretimden çekilir yerini özerk sektöre bırakırdı.

Bizde IMF’e,Dünya bankasına boyun eğmez, paramız
dan da altı sıfır atmak zorunda kalmazdık.

Meslek Liselerine

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlik 
Endüstri
Meslek Lisesi'nde 
eskiyen ve 
vazife yapamaz 
duruma gelen 
tezgahların yer
ine Bursa 
Yıldırım ilçesinde 
bulunan

Mimar Sinan 
Endüstri 
Meslek 
Lisesi'nden tez
gahlar geldi. 
Okulun 
atölyelerine 
indirilen 
tezgahlar arasın
da bir adet Freze 
tezgahı, bir adet

Torna tezgahı, 
bir adet Taşlama 
tezgahı ile 
aparatları 
bulunuyor.
Gelen tezgahlar 
ile okulda 
öğrenim gören 
öğrenciler daha 
iyi çalışmalar 
yapacaklar.

Özerler Group Bünyesinde bulunan 
ULUDAĞ ZEYTİNCİLİK fl.Ş/NİN

Gemlik Tesislerinde istilıtlam etmek üzere

- Ekip Çalışmasına Uyumlu 
- İş Deneyimi Olan Dinamik 
- Kariyer Sahibi Olmaya Aday 
- Gıda Mühendisi (Bay) 
- Gıda Teknisyeni (Bay) 
- Muhasebe Elemanı 
- Satış Elemanı

Müraacat edeceklerin CV’lerini 
en geç 15 Şubat 2005 tarihine kadar 

(0.224) 514 63 53 nolu faksa 
göndermeleri gerekmektedir. 
Müraacatlar gizli tutulacaktır.

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Gece kaldıkları barakada yaktıkları tahta parçalarından çıkan gazdan zehirlenen ve barakada yanan öğrenciler toprağa verildi

Manastır’da zeytinlikler içinde yaptıkları barakada gece yatan liseli gençlerden 
Sertaç Demir ve Kenan Sakar’ın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Manastır Samanyolu 
Sitesi yanında 
bulunan zeytinlik 
içindeki barakada 
yanarak, hayatlarını 
kaybeden lise 
öğrencilerinden 
ikisi dün 
gözyaşlarıyla 
toprağa verildi.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Sertaç Demir’in 
cenazesi dün 
Cemevinden 
kaldırılırken, 
Endüstri Meslek 
Lisesi öğrencisi 
Kenan Sakar, 
Manastır Cami’inden 
kaldırılarak, 
İlçe mezarlığında 
toprağa verildiler. 
Gemlik Lisesi 
öğrencisi Çelil 
Tura'nın cenazesi 
ise, babasının 
yurt dışında olması 
nedeniyle 
bugün toprağa 
verilmesi bekleniyor.

CHP vitrininde köklü 
değişim olmayacakmış. 
Bekleyin ki müşteri gelsin. 
Bu kafa daha çok bekler. 
Sonra?
Sonrası iflas....

GÖZYAŞLARI 
SEL OLDU 
17 yaşında yaşamını 
yitiren Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencisi Sertaç 
Demir’in Cemevinde 
düzenlenen cenaze 
törenindeki görün
tülere yürekler 
dayanmadı.
Genç öğrencinin 
annesi Aynur 
Demir’in oğlunun 
tabutuna sarılarak 
"ben sensiz ne 
yaparım" feryatları 
yürekleri dağladı. 
Okul arkadaşlarının 
gözyaşlarını 
tutamadığı 
cenaze töreninde, 
genç öğrencinin 
ölümünü kimse 
kabullenemedi. 
Cemevini dolduran 
yüzlerce sevenin 
gözyaşlarıyla 
uğurladığı Sertaç 
Demir’in cenazesi 
omuzlar üzerinde 
ilçe mezarlığına

getirilerek, burada 
toprağa verildi.
Cenazeye Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile çok sayıda 
vatandaş ve okul 
yöneticileri ile öğret
menleri katıldı.
ARKADAŞLARI 
ÇOK SEVİYORDU 
Meslek Lisesi'nde 
tüm arkadaşları 
tarafından sevilen 
Kenan Demir’in 
cenazesi ise 
Manastır Cami’inde 
kılınan ikindi 
namazından sonra 
ilçe mezarlığında 
toprağa verildi. 
Ailesiyle aralarında 
çıkan anlaşmazlık 
nedeniyle evinden 
uzaklaşarak, 
barakada maceralı 
bir gece geçirmek 
isterken yanarak 
hayatını kaybeden 
Kenan Sakar'ı 
öğrenci arkadaşları 
yalnız bırakmadı. 
Mezarlığı dolduran 
öğrenciler çok 
sevdikleri 
arkadaşları Kenan'ın 
son yolculuğunda 
gözyaşlarını tuta
madılar. Babası ise 
oğlu ile sigara 
konusunda atış
madıklarını 
söyleyerek, oğlu 
toprağa verilesiye 
dek sürekli ağladı. 
ÇELİL TURA

Sertaç Demir’in Anadolu LişeirndeİLarkadaşları 
cenazeye giderken gözyaşlarını tutamadı.

İlçe mezarlığında toprağa verilen Kenan Sakar’ın mezarı başından 
ayrılamayan arkadaşları gözyaşı dökerek, dua ettiler.
BABASINI
BEKLİYOR
TIR şoförü olduğu 
için halen yurt 
dışında bulunduğu 
bildirilen Nihat

Tura'nın Gemlik'e 
gelmesi bekleniyor. 
Celil'in cenazesi bu 
nedenle toprağa 
verilmedi.
Babasının gelmesi 

Sertaç Demir’in ilçe mezarlığında toprağa verilme 
sinin ardından yakınları taziyeleri kabul etti

beklenen talihsiz 
öğrencinin cenazesi 
muhtemelen bugün 
ilçe mezarlığında 
toprağa verilmesi 
bekleniyor.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Mahalle ve Köy 
Muhtarları Kurban 
Bayramı’nda 
topladıkları 
derilerin komisyon 
ücretlerini dün 
almaya başladılar. 
Türk Hava Kurumu 
Gemlik Şube

Başkanı Mehmet 
Şekip Esen, 
yaptığı açıklamada, 
bu yıî muhtarlara 
masraflar dahil 
toplam 4.5 
milyar lira para 
dağıtılacağını 
söyledi.
Bayram öncesinde 
muhtarlara 

verilen deri toplama 
makbuzlarının 
zamanında
THK'na ulaştırılma- 
ması nedeniyle, 
paraların 
ödenmesinde 
gecikme olduğunu 
bildiren Esen, 
aksamada köy 
muhtarlarıyla

gerekli irtibatın 
sağlanamaması 
nedeniyle 
ödemelerin bugüne 
sarktığını bildirdi. 
Geçtiğimiz yıl 
küçük ve büyükbaş 
olarak 3788 adet 
hayvan derisi 
toplanmasına 
karşılık bu yıl 
rakamın 3453 
olduğunu bu 
nedenle düşüş 
yaşandığı için 
komisyon 
ücretlerinde de 
düşme olduğunu 
söyleyen 
THK Gemlik 
Şube Başkanı 
Mehmet Şekip 
Esen, bu yıl hem 
deri toplamada 
hem de deri 
ihalesinde düşme 
yaşandığına 
dikkat çekti.

Görüntüyü bozan 
konteynerlere 
vatandaşlar 

tepki gösteriyor

Birinçi amatör küme başlıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saha yetersizliği 
nedeniyle startı 
uzun süre ertelenen 
1. amatör Küme 
maçları bugün 
başlıyor.
Gemlik'i temsil 
edecek üç takım 
Gemlikspor, 
Umurspor ve 
Kumla Belediyespor 
ilk maçlarını rakip 
sahalarda yapacak. 
Birinci Amatör 
kümede 8'er takımlı 
5 grupta 40 takım 
mücadele edecek. 
Gruplarında ilk ikiye 
giren takımlar 
play-off gruplarına 

çıkmaya hak 
kazanacaklar. 
Play-offta 2 gruba 
ayrılacak olan 
takımlar tek devreli 
lig usulüne göre 
yapılacak maçların 
ardından ilk 4 sırayı 
paylaşanlar, Amatör 
Süper Lig'e 
yükselecek. 
Birinci Amatör 
kümede Gemlik'i 
temsil edecek 
takımlardan 
Umurspor ilk 
maçını rakip sahada 
bugün Orhangazi 
Hürspor'la yapacak. 
Orhangazi Göl 
Tesislerindeki maç 

saat 14.00 de 
başlayacak. 
Gemlikspor ise 
ilk maçını rakip 
sahada Yavuzselim 
ile yapacak.
Fidyekızık sahasın
daki maç saat 
12.00 de başlaya
cak. Diğer takımımız 
Kumla Belediyespor 
ise Sırameşeler'le 
Soğanlıköy 
sahasında karşılaşa
cak. Maçın başlama 
saati 14.00.
BAYAN 
VOLEYBOLCULAR 
KARAMÜRSEL'DE 
Gemlik'i Türkiye 
Üçüncü Ligi

Bayanlar şampi - 
yonasında temsil 
eden Zeytinspor 
Bayan Voleybol 
takımı ise ikinci 
maçını bugün 
Karamürsel 
İdmanyurdu ile 
yapacak. 
Karamürsel 
Spor Salonu’ndaki 
karşılaşmanın 
başlama saati 
14.00 olarak 
açıklandı.
Zeytinspor 
Bayan Voleybol 
takımı ilk maçında 
Bilecik Anadolu 
Gençlerbirliği'ne 
3-0 mağlup olmuştu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İlçenin en 
güzel ve hareketli 
^caddelerinde 
bulunan çöp 
konteynerlerine 
vatandaşlar 
tarafından 
tepkiler başladı. 
Büyükşehir'e 
dahil olan 
ve hala hizmet 
görmediği öne 
sürülen 
Gemlik'in güzel 
görüntüsünün 
çöp konteynerleri 
vasıtasıyla 
ilçeye gelenlere 
kötü görüntü 
verdiği öne 
sürülüyor.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

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

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

Gemlik'in en 
işlek caddesi 
olan ve 
Dörtyol ağzı 
diye bilinen 
Orhangazi 
Caddesi ile 
İstiklal Caddesini 
birleştiren 
köşede bulunan 
çöp toplama 
konteynerinin 
bu yene 
yakışmadığını 
düşünen 
vatandaşlar 
durumu 
Kymakamlığa 
dilekçe vererek 
tepki 
göstereceklerini 
belirttiler.

ELEMAN ARANIYOR
BEKO ARÇELİK 

Bilgisayar Elektronik servisinde 
çalışmak üzere 

Teknik Eleman aranıyor. 
Müracat Tel: 

(0.224) 514 20 90 - 514 48 84

SATIL-IK X/İL.L.A
Umurhey Polatkan 

Caddesi'nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahihinden Satılık 

LÜKS V İLLA

Te! : 513 06 83
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Doğan her bebek
sigortalı olacak

WwtMftiwıııliMt
AK Parti Gaziantep 
Milletvekili Fatma 
Şahin, hükümetin 
sağlık hizmetleri 
alanında önemli 
reformlar gerçek
leştirdiğini söyledi 
ve artık her 
bebeğin sigortalı 
doğacağını 
müjdeledi.
Devlet ve SSK has- 
tanelerininin bir
leştirilmesinin bu 
alanda yapılan en 
önemli çalışma 
olduğunu belirten 
Şahin, "Temel 
sağlık sigortası da 
bu yönde yapılan 
en önemli çalışma. 
Bu yasa ile birlikte 
her doğan Türk 
vatandaşı sigortalı

doğacak" dedi. 
Temel sağlık sigor
tasını çıkarmak için 
çalışmaların hızla 
devam ettiğini 
kaydeden Şahin, 
"Bu yasa Haziran 
ayına yetiştirilmeye 
çalışılıyor. Bu yasa 
ile birlikte her 
doğan Türk vatan

daşı sigortalı doğa
cak. Zaten bunun 
alt yapıları oluştu
ruldu. Yeşil kartlı 
vatandaşlara ilaç 
bedava verilmeye 
başlandı. Tedavi ve 
ilaç bedava olunca 
yasa fiilen 
uygulanma alanı 
bulmuş oldu" 
diye konuştu.
Şahin, bebeği 
olmayan ailelerin 
tüp bebek yön
temiyle çocuk 
sahibi olmaları için 
masrafların Sağlık 
Bakanlığı tarafın
dan karşılanmasına 
ilişkin çalışmaların 
da sürdüğünü 
belirtti.

Başbakan Yardımcısı 
Abdüllatif Şener, 
mortgage (uzun 
vadeli ipoteğe dayalı 
konut kredisi) sis
temini, bu yılın 
sonunda devreye 
sokmayı düşündük
lerini söyledi.
Şener, "Mortgage 
sistemi henüz 
yasalaşmadan, bazı 
gazetelerde ilanlar 
yayınlanıyor, bu 
konuda vatandaş 
dolandırılıyor mu?" 
sorusu üzerine, şu 
açıklamayı yaptı: 
"Kredilendirme siste
mi üzerinde çalış
malarımız devam 
ediyor. Bu 
sistem üzerinde bazı 
kanunlarda değişik
likler yapılması 
gerekiyor. Bu 
yasal değişiklikleri 
içeren bir taslak 
metni, verdiğimiz 
görev sonrasında 
SPK tamamlamıştır, 
bize gelmiştir. Geçen 
hafta ilgili bazı 
kuruluşlarla birlikte 
başta Bankalar Birliği 
ve Borsa Aracı 
Kurumlar Birliği 
olmak üzere tekrar 

metni gözden 
geçirdik ve üzerinde 
bir miktar daha çalış
ma yapılması gerek
tiğine karar verdik. 
Bu çalışmalar 
tamamlandıktan 
sonra metin Bakanlar 
Kurulu'na intikal 
ettirilecek ve kanun 
tasarısı olarak 
TBMM'ne gönderile
cektir. Bu kanun 
yasalaşmadan ve 
kanunla ilgili gerekli 
düzenlemeler 
yapılmadan mort
gage sistemi yürür
lüğe giremez. Ama 
zaman zaman bazı 
panolarda ve zaman 
zaman gazetelerde 
sanki mortgage sis
temine dayanan 
bir kredi mekaniz
ması kurulmuş gibi 
ifadelerle ilanlar, 
duyurular 
yapılmaktadır. 
Bunların mortgage 
sistemiyle hiçbir 
ilgisi, bağlantısı 
yoktur. Biz bu siste
mi 2005 yılının son
larına doğru devreye 
sokmayı düşünü 
yoruz. yasal düzen
lemelerin, idari 

düzenlemelerin 
tamamlanması 
gerekiyor. Şimdiden 
sanki mortgage sis
temi devredeymiş 
gibi yapılan 
uygulamalar, reklam
lar, sistemin yanlış 
algılanması sonu
cunu doğuracağı için 
biz bunu doğru bul
muyoruz. Bu konuda 
ben ilgili birimleri 
uyardım, alınması 
gereken önlemler 
varsa bunlar 
alınır." 
-"BANKALAR 
MEVCUT SİSTEM 
İÇERİSİNDE 10-15 
YIL VADELİ 
KONUT KREDİSİ 
VEREBİLİR"- 
Bakan Şener, 
bankaların mevcut 
sistem içinde 
10-15 yıl vadeli 
konut kredisi vere
bileceğini, bunun 
bankacılık sisteminin 
tüketicilere 
açmış olduğu bir 
krediden ibaret 
olduğunu ve bu 
kredilerin mortgage 
sistemiyle ilişkisinin 
bulunmadığını 
kaydetti.

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek 
Çeşitleri

Sgtaofi)
ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

EV VE İŞYERLERİNE 
SERVİS YAPILIR

istiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 513 69 50

SENEN Balık ve İn Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık, ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ
Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi.
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile lıizmednı'zdeyiz
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Mutluluğun 8 anahtarı
Siz şu an mutlu 
musunuz? Emin değils
eniz kendinizi teste tabi 
tutup bunu netleştire- 
bilirseniz. Mutsuz 
değilseniz üzülmeyin, 
bunun için de 8 öner
imiz var: 
Time dergisi, 'mutlu
luğun dosyasını' yaptı: 
Yaşlılar gençlerden, 
televizyon izlemeyenler 
pembe dizi müpte
lalarından, evliler 
bekârlardan daha 
mutlu
1998 yılının 1 Ocak 
günü, Amerikan 
Psikoloji Birliği'nin 
(APA) çiçeği burnunda 
başkanı Martin 
Selingman, APA 
Başkanı olarak ne yap
mak istediğini meslek
taşlarına açıkladı: 
"Psikoloji, ruh hali eksi 
5'lerde dolaşan insan
ları 0 noktasına getirm
eye çalışıyor. Oysa 
psikolojinin amaçların
dan biri de 0 noktasın
da olan insanları artı 
beşlere çıkarmak 
olmalı." İlgilendiği 
konuları popüler
leştirmekte usta olan 
psikiyatr Selingman ile 
çalışma arkadaşları o 
günden bu yana 
psikolojinin bu yeni 
hedefiyle ilgili pek çok 
araştırmaya imza attı. 
Time dergisi de son 
sayısında, son yedi 
yılın birikimini bir 
dosyada topladı. 
Zeka da şart değil! 
Dosyada yer alan 
araştırmalardan ilki, 
"Parayla saadet olmaz"

Yaşlanmanın önüne jeçrtökiyi?
Osmangazi Üniver
sitesi (OGÜ) Tıp 
Fakültesi Kardiyoloji 
Anabilm Dalı Öğre
tim Üyesi Doç. Dr. 
Bülent Görenek, 
yaşlanmanın etkileri
ni azaltmaya yönelik 
uygulanan çeşitli 
vitamin kürleri, anti 
oksidanların kul
lanımı ve botoks gibi 
anti ageing müda
halelerin sonuç ver
meyeceğini söyledi. 
Dünya Sağlık Örgütü 
Kalp-Damar 
Hastalıklarını önleme 
Projesi Ulusal 
Koordinatörü de olan 
Doç. Dr. Görenek, 
tıpta son yıllarda 
elde edilen gelişmel

sözünü doğruladı. 
Amerikan Hastalıkları 
Kontrol Dairesi'nin ver
ilerine göre, temel 
gereksinimleri 
karşılanan bireyler 
açısından, ek kazanç, 
tatmin hissinde küçük 
bir yükselme yaratıyor. 
Eğitim ve yüksek IQ da 
mutluluk için yeterli 
değil. Daha da ilginci, 
'gençlik' mutluluk 
değil, belki de hüzün 
kaynağı. 20-24 yaş 
grubu kendini haftanın 
ortalama 3.4 günü mut
suz hissederken, 65-74 
yaş grubunun kendini 
mutsuz hissettiği gün 
sayısı ortalama 2.3. 
Evliler bekârlardan 
daha mutlu. Günde üç 
saatten fazla pembe 
dizi izleyenler, izle
meyenlerden daha 
mutsuz.
30-50 yaş 'dertli' 
Araştırmalarda mutlu
luk kaynakları da ele 
alındı. Buna göre, din
darlar kendilerini daha 
mutlu hissediyor. Pek 
çok kişi mutsuzluk
larını Tanrı'ya havale 
ediyor. Arkadaşlar da 
bir mutluluk kaynağı 
örneğin. Başkalarıyla 
vakit geçirmenin mut
luluğu artırdığı 
görülüyor. Alkol de 
insana mutluluk sağlıy
or. Günde bir ya da iki 
bardak alkol alanlar, 
'yeşilaycı'lara göre 
daha mutlu. 30-50 yaş 
arası ise en şanssız 
yaş grubu. Çünkü 
ortayaşlılar iş, çocuk 
gibi nedenlerden dolayı 

erle insan ömrünün 
uzadığını belirterek, 
özellikle gelişmiş 
ülkelerde savaşlara, 
bulaşıcı hastalıklara, 
salgınlara, doğum
lara ve beslenme 
bozukluklarına bağlı 
ölümlerin son derece 
azaldığını bildirdi. 
İnsan ömrü uzadıkça 
ilerki yaşların 
hastalıklarının daha 
sık görülür hale 
geldiğini ifade eden 
Doç. Dr. Görenek, 
şöyle konuştu: "Bu 
hastalıkların başında 
kalp-damar hastalık
ları yer almaktadır. 
Bugün için gelişmiş 
ülkelerde ölümlerin 
en sık nedeni kalp 

daha az özgür, daha 
fazla sorumluluk 
sahibi, 
Ancak kimilerine göre 
genetik şifreler mutlu
luk konusunda da işin 
içinde. Yaşamdan alı
nan tatminin yüzde 
50'sinin genetik pro
gramla ilgili olduğu 
öne sürülüyor. Bunda 
kalıtımsal alışkanlık
ların oldukça etkili 
olduğu belirtiliyor. 
Genlerin etkisi o kadar 
büyük ki, gelir, medeni 
durum, din ya da 
eğitimin, insanın kendi
ni iyi hissetmesi 
bakımından etkisi 
sadece yüzde 
Seligman'a göre mutlu
luğun üç bileşeni var. 
İlki yaşamdan daha 
fazla keyif almak, diğeri 
yaptığınız işe sarılmak 
ve nihayet yaşamınızı 
daha anlamlı 
sürdürdüğünüzü his
settirecek şeyleri bul
mak. Başkalarıyla iyi 
iletişim ise tüm bu 
bileşenlerin kilit nok
tası. Dolayısıyla biraz 
daha sosyal olmak 
gerek. Peki, eski bir 
öğretmeninize, büyük
babanıza ya da uzakta
ki arkadaşlarınıza mek
tup yazmanın sizi ne 
kadar mutlu edeceğini 
biliyor musunuz? 
Etkisi en az bir ay 
sürüyormuş!
Mutluluğun sekiz 
anahtarı var: 
Şükredin: Yaşadığınız 
güzellikleri düşünün ve 
bunları her hafta sonu 
yazın. Her hafta önem 

hastalıklarıdır. Şunu 
kabul etmek lazımdır 
ki yaşlanmak önüne 
geçilemez bir 
süreçtir. Bazı hücrel
er zaman içinde 
yenilenme gös
terirken bazılarında 
bu mümkün olma
maktadır. Yani ölen, 
fonksiyonunu yitiren 
bazı hücrelerin yerini 
yenileri alamamak

sırasına göre en az üç- 
beş olayı not edin.
İyi olun: Başkalarının 

iyiliği için çalışın, ken
dinizi daha iyi hissede
ceksiniz. Tabii bu yolla 
başkalarının gönlünde 
önemli bir yer edinm
eniz de mümkün.
Keyif çatın: Hayatın 
günlük tatlarının farkı
na varın. Yaşadığınız 
güzel anları zihninize 
kaydederek, üzgün 
olduğunuz zamanlarda 
bunları hatırlayın.
Teşekkür edin: 
Hayatınızın kritik 
dönüm noktalarında 
size yöl gösterip 
yardımcı olmaya 
çalışanlara minnettar
lığınızı belirtin.
Affedin: Kendilerine 
yapılanları affede
meyenler öfkelerinden 
kurtulamaz ve intikam 
peşinde koşmaktan 
mutluluğa ulaşamaz. 
Affedenler ise kendi
leriyle ve başkalarıyla 
barışık bir yaşam sürer. 
Zaman yaratın: 
Ailenizle ve 
arkadaşlarınızla daha 
fazla vakit geçirin. Ne 
kazandığınız para, ne 
iş, ne de sağlık, sizi 
dostlarınız kadar mutlu 
edebilir.
Özen gösterin: Uyku, 
spor, kahkaha ruh 
halinizi olumlu etkiler. 
Sağlıklı insanların mut
luluğa uzanması daha 
kolaydır.
Meydan okuyun: Çare
siz kalınca manevi 
değerlere sarılmak size 
güç katar. Zorluklar 

tadır. Kendini 
yenileyebilme 
özelliği olan 
hücrelerde ise 
yaşlanmayla birlikte 
yenilenme hızlarında 
ciddi azalmalar mey
dana gelmektedir. 
Bu bakımdan 
yaşlanmanın 
bugünkü bilgilerle 
önlenebilmesi 
mümkün değildir.*'

karşısında, 'Bu da 
geçecek' demek her 
zaman işe yarar, 
iyilik hali beynin sol 
lobunda...
Meslektaşları tarafın
dan 'mutluluk araştır
malarının kralı' olarak 
bilinen VVisconsin 
Üniversitesi profesörü 
Richard Davidson, bir 
Budist rahip üzerinde 
araştırma yaparken 
enteresan sonuçlara 
ulaştı. Budist rahip 
meditasyon yaptığı 
sırada kafatasına bağlı 
elektrodlardan tuhaf 
sinyaller gelmeye 
başladı. Rahibin 
beyninin sol lopundan 
gelen sinyaller inanıl
maz ölçülerdeydi. 
Davidson, mutluluğun 
sırrının beynin sol 
lobunda gizli olduğu 
sonucuna vardı.
Bu konudaki araştır
malarını derinleştiren 
Davidson, mutluluğun 

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

Avrupa’yı İstemiyorum
Milli duygum gidecekse, 
Avrupa ’yı ne yapayım. 
Örf adetim bitecekse, 
Avrupa ’yı ne yapayım.

Onlar kral olacaksa, 
Daim onlar gülecekse, 
Ermeni hak alacaksa 
Avrupa ’yı ne yapayım.

Ters karara varılırsa, 
Yurda hançer vurulursa 
Kıbrıs Rum ’a verilirse 
Avrupa ’yı ne yapayım.

Hak der, haksızı seversen 
Sırt sıvazlar, pohpohlarsan 
Ege, Yunan ’ındır derse 
Avrupa ’yı ne yapayım.

Hileye düzenle gelme 
Kerameti kendinden bilme 
Bir koyup on beş alma 
Avrupa ’yı ne yapayım.

Güneyde Kürt hükümeti 
Doğu ’da Ermeni devleti 
Başa sararsa illeti 
Avrupa ’ıy ne yapayım.

Bana hain geleceksen 
Ben ağlarken güleceksen 
Bu ülkemi böleceksen 
Avrupa ’yı ne yapayım.

Demirali ’m yanar özüm 
Bu güzel yurt iki gözüm 
Dış ülkede dost yok bizim 
Avrupa’yı ne yapayım.

sadece soyut bir 
hissiyata indirgene- 
meyeceği, işin aynı 
zamanda bir de fiziksel 
yanının bulunduğunu 
savunuyor. Beynin sol 
yanının mutluluk-huzr 
duygusu yaratması 
konusunda ise bir 
tavuk-yumurta 
döngüsü söz konusu. 
İnsanlar beyinlerinin 
sol lobu farklı olduğu 
için mi mutlu, yoksa 
mutluluk insanların sol 
lobunda mı kendini 
belli ediyor, meçhul. 
Konunun fiziksel 
hastalıklarla ilgili yanı 
ise oldukça şaşırtıcı. 
Yüksek mutluluk 
seviyelerinde oldukları 
belirlenen kişilerin 
vücudu, grip aşısı olan
lara oranla yüzde 50 
daha fazla antikor 
üretiyor! Davidson'a 
göre bu, 'çok büyük bir 
fark' ortaya çıkarıyor.
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Devletten tüp 
bebeğe 1235 YTL

“Miye teyit dışım engebeli"
Normal yollardan 
çocuk sahibi ola
mayan ailelerin yap
tıracakları tüp bebek 
tedavisinin, zorunlu 
sağlık harcaması 
kapsamına alın
masıyla ilgili ayrın
tılar belli oldu. 
Devletin, tüp bebek 
masrafının 1235 
YTL’lik kısmını 
ödeyeceği 
belirtiliyor. 
Evliliklerinde 3 yıl 
boyunca çocuk 
sahibi olamayan 
çiftler, tüp bebek 
masrafının devlet 
tarafından karşılan
ması için başvura
bilecek. Tüp bebek 
sahibi olmak 
isteyen sosyal 
güvenlik kapsamın
daki çiftler, üniver
site veya eğitim ve 
araştırma has
tanelerinden tıbbi 
yönden bebek 
sahibi olamayacak
larına dair 
sağlık kurulu 
raporu alacak. 
Devlet, başvuru 
yapmak isteyen 
çiftin masraflarını

Cepte “messenger” dönem/
Internet'te kullanımı 
çok yaygın ve 
popüler olan 
"Instant Messaging" 
(anlık mesajlaşma), 
Turkcell teknolo
jisiyle artık cep tele
fonlarında da kul
lanılabilecek.
Kullanıcıların kon
tak listelerindeki 
arkadaşlarına 
mesaj, fotoğraf, ses, 
video göndermesini 
sağlayan, hareket 
halindeyken de 
kolay, hızlı ve etk
ileşimli iletişim kur
malarına olanak 
veren Turkcell 
Messenger, özellikle 
yeni teknolojileri 
takip eden ve 
"sürekli iletişim"

en fazla üç denem
eye kadar ödeyecek. 
Tüp bebek uygu
lanacak çiftlere, 
uygulama 
öncesinde yapılan 
tedavide kullanılan 
ilaç, malzeme ve 
tetkik ücretleri de 
devlet tarafından 
karşılanacak, ancak 
doz sınırlaması 
getirilecek.
Devlet, 38 yaşına 
kadar çocuk sahibi 
olamayan kadınların 
tüp bebek masrafını 
karşılayacak.
Tüp bebek den
emelerinin 2 yıl 
süreceği 
düşünülürse 
40 yaş üzerindeki 
kadınlara uygulama 
yapılmayacak. 
Yeşil kartlılar da 
uygulamadan 

diyen cep telefonu 
kullanıcıları için 
önemli bir yenilik 
olacak.
Turkcell Messenger 
ile artık Turkcell ve 
Hazır Kart aboneleri 
kullanıcı tercihlerine 
göre birbirlerinin 
anlık durumlarını 
(meşgul, yerinde 
değil, online, vs.) 
sürekli takip ede
bilecek, kontak lis
telerindeki kişilere 
metin, fotoğraf, ses, 
video içeren 
mesajlar gönderip, 
birbirleriyle keyifli 
sohbetler edebile
cekler.
Turkcell Messenger 
servisi, Java veya 
Symbian işletim sis

yararlanacak. 
Sosyal güvenlik 
kapsamındaki 
çiftler, kamu veya 
özel tüp bebek 
merkezlerine 
başvurabilecek. 
Kamudaki merke
zlere gitmesi 
halinde, mas
raflarının tümü 
karşılanacak. Özel 
merkezlerde yapıla
cak tüp bebek uygu
lamasının masrafı 
kamudakini 
geçerse, kişi 
farkını kendisi 

ödeyecek.
Alınan bilgiye 
göre, SSK'lıların da 
uygulamadan 
yararlanmasına 
ilişkin düzenleme 
1-2 gün içinde 
tamamlanacak.

temli bazı telefon 
modellerinde (Nokia 
6600, 6230, 5140, 
7610) ek bir yazılım 
yüklenerek kul
lanılabilecek. Kısa 
zaman içinde 
Turkcell 
Messenger'ın 
desteklediği telefon 
modellerinin 
artırılması 
hedefleniyor.
SMS, Turkcell 
Çağrı Merkezi veya 
Turkcell Extra'lar 
aracılığıyla kayıt 
olunabilecek 
Turkcell 
Messenger 
servisinin kullanımı 
15 Mart 2005 tari
hine kadar ücretsiz 
olacak.

Türk Sanayicileri 
ve İş Adamları 
Derneği (TÜSİAD) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer 
Sabancı, 
Türkiye'nin kayıt- 
dışını engellemesi, 
piyasa mekaniz
malarının tam 
çalışmasını sağla
ması, modern üre
timi yaygınlaştır
ması, yatırımların 
önündeki teknik ve 
idari engelleri 
azaltması ve AB 
teknik mevzuatına 
uyum sağlaması 
gerektiğini bildirdi. 
Sabancı, "Böylece 
sadece gıda 
sanayinde değil 
tüm alanlarda 
uluslararası reka
betin önü açılabile
cektir" dedi.
TÜSİAD-Sabancı 
Üniversitesi 
Rekabet Formu ve

--------------------------------------------------------------------------------------------- -—

Milli Egitim'den dayak genelgesi
Milli Eğitim 
Bakanlığı, öğret
men ve okul 
yöneticilerini, 
öğrencilere yöne
lik kötü muamel
eye karşı uyardı. 
Müsteşar Necat 
Birinci imzasıyla 
valiliklere gön
derilen 
genelgede, öğret
men ve yönetici
lerin öğrenciyle 
ilişkilerinde uygun 
olmayan 
davranışlarının 
(azarlamak, dayak 
atmak, eli sopalı 
sınıfa girmek...) 
yaşandığı 
belirtildi.
Türkiye'nin de 
taraf olduğu 
Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşme 
hükümleri anım
satılan genelgede; 
çocuğun eğiti
minin, her türlü 
istismar ve kötü 
muameleye 
(işkence, zalimce

TÜSİAD tarafından 
düzenlenen 
"Uluslararası 
Rekabet ve 
Türk Gıda Sanayi" 
konulu 
konferansta 
konuşan Sabancı, 
küresel pazarlarda 
ürün ve hizmet sat
mak, değişime 
ayak uydurmak ve 
esnek bir yapı 
kazanmanın, 
ancak süreçleri 
sürekli iyileştire- 
bilmeyi öğrenen ve 
bu işler için gerekli 
kalite ve yönetim 
araçlarını kullanan 

davranışlara ya da 
cezaya) karşı 
korunması için 
yasal, idari, 
toplumsal ve 
eğitici bütün 
önlemlerin alın
ması gerektiğine 
dikkat çekildi.
Valiliklerin konuya 
önem vermeleri 
istenen genelgede 
şunlar kaydedildi: 
"Yönetici/öğret- 
menlerin, öğren
cilerle; karşılıklı 
saygı, sevgi ve 
hoşgörüye dayalı 
eğitim ortamının 
oluşturulması için 
gerekli titizliği 
göstermeleri 
sağlanmalıdır.

kuruluşların ola
cağını söyledi. 
Ömer Sabancı, 
tarımsal üretimin 
piyasa odaklı 
hale getirilmesinin 
tarımda yeniden 
yapılanmayı 
gerektirdiğini 
belirterek, 
"Bunun temel 
motifi de gelenek
sel üretim 
yapısının, 
Türkiye'nin şart
larına uygun mod
ern üretim yapısına 
yerini bırak
masıdır" dedi.

Yönetici ve 
öğretmenlerin, 
veli ve öğrenci
lerin okula ve 
öğretmene karşı 
güvenini azalta
cak olumsuz 
davranışlardan 
uzak durmaları 
gerekmektedir." 
Genelgede, gerek
li önlemlerin alın
ması, öğrenci 
kişiliğini olumsuz 
yönde etkileye
bilecek 
davranışlara izin 
verilmemesi, bu 
tür davrananlar 
hakkında işlem 
yapılması 
gerektiği 
kaydedildi.
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Öğrencilerin, 
Kurban Bayramı ile 
birleştirildiği için 3 
hafta süren yarıyıl 
tatili sona eriyor. 
2004-2005 eğitim- 
öğretim yılının ikin
ci yarısı 7 Şubat 
Pazartesi günü 
başlayacak.
Çalışma takvimine 
göre 19 Ocak 
Çarşamba günü 
saat 13.00'de başla
ması gereken 
yarıyıl tatilinin, 
"Kurban Bayramı 
tatili ve kış 
koşulları" göz 
önünde bulunduru
larak 14 Ocak'a 
çekilmesi üzerine 
öğrenciler 3 hafta 
dinlenme fırsatı 
buldu.
İlköğretim ve

I ortaöğretim 
| okullarında okuyan

yaklaşık 13 milyon 
öğrenci ve 576 bin 
öğretmen, iki gün 
sonra dersbaşı yap
maya hazırlanıyor. 
Eğitim-öğretim 
yılının yaklaşık 4 ay 
sürecek ikinci yarısı 
10 Haziran 2005 
Cuma günü sona 
erecek.
İlköğretim ve lise 
son sınıf öğrenci
leri, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da ikinci 
dönemi sınavlara 

hazırlanarak geçire
cek.
Fen, Anadolu ve 
Sosyal Bilimler 
liseleri ile süper 
liselere girmek 
isteyen öğrencilere 
yönelik yapılan 
Liselere Giriş 
Sınavı (LGS), 12 
Haziran Pazar günü 
gerçekleştirilecek. 
LGS’ye 10 Ocak 
Pazartesi günü 
başlayan başvuru
lar devam ediyor.

İnternet üzerinden 
alınan başvuruların 
süresi 11 Şubat 
2005 Cuma günü 
sona erecek. 
Üniversiteye hazır
lanan lise son sınıf 
öğrencileri de 19 
Haziran 2005 tari
hinde yapılacak 
Öğrenci Seçme 
Sınavı'na (ÖSS) 
girecek. Üniver
sitelerin yabancı dil 
ile ilgili bölüm
lerinde okumak 
isteyen adaylar 
ayrıca 26 Haziran 
2005'de gerçek
leştirilecek Yabancı 
Dil Sınavı'na 
katılacak.
İlköğretim ve 
liselerin ara 
sınıflarında okuyan 
öğrencilere yönelik 
Devlet Parasız 
Yatılılık ve

Bursluluk Sınavı da 
7 Mayıs 2005 
Cumartesi günü 
yapılacak.
YENİ 
ÖĞRETMENLER 
GÖREVE 
BAŞLAYACAK 
Öte yandan, 2004- 
2005 eğitim-öğretim 
yılının ikinci 
yarısında eğitim 
ordusuna yeni 
öğretmenler 
katılacak.
Milli Eğitim

Bakanlığı, 37 branş
ta toplam 10 bin 
öğretmen alacak.
Öğretmenlik için 26 
Ocak'ta başlayan 
başvuru süresi 9 
Şubat'ta sona ere
cek. Bakanlık, 
başvuruları değer
lendirdikten sonra 
atamaları şubat ayı 
içinde gerçek
leştirecek ve 
öğretmenler 
göreve başlayacak.

MİLT0N AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - !
O:.cl Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için j
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ II
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Yeni dönem
enflasyonu açıklandı

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Neden Ahlaksızlık

Enflasyon 'da ilkler 
yaşandı. Yeni yön
temle belirlenen 
enflasyon rakamları 
açıklandı. Üretici 
fiyat endeksi (ÜFE) 
0.41 azaldı. Tüketici 
fiyat endeksinde ise 
0.54'lik bir artış 
yaşandı.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 
2003 baz yıllı yeni 
endekse göre 
hazırladığı 2005yılı 
Ocak ayı tüketici 
fiyatları (TÜFE) 
ve üretici fiyatları 
(ÜFE) enflasyon 
rakamlarını bugün 
açıkladı.
DİE yeni sepete 
göre, bu yıl 
Ocak'ta aylık 

bazda TÜFE'nin 
yüzde 0.55 artarken. 
Toptan Eşya Fiyatları 
Endeksi'nin (TEFE) 
yerini

alan ÜFE'nin ise 
yüzde 0.41 
oranında düştüğünü 
bildirdi. Ocak ayı 
itibarıyla yıllık 
enflasyon ise 
TÜFE'de yüzde 
9.23, ÜFE'de ise 
yüzde 10.70 oldu. 
Ocak ayı itibarıyla 
2 aylık ortalamalara 
göre yıllık enflasyon, 

tüketici fiyatlarında 
yüzde 8.50, üretici 
fiyatlarında ise 
yüzde 14.55 oldu. 
Enflasyon hedefi

yüzde 8
İki yıldır düşüş 
eğiliminde olan 
rakamları geçen 
yıl 29 yıl aradan 
sonra ilk kez tek 
haneli rakamlara 
gerilemişti. TÜFE 
2004 yılında yüzde 
9.32 olurken, 
TEFE'dek i artış da 
yüzde 13.84 olarak 

hesaplan mıştı. 
Hükümetin bu 
yıl ki enflasyon hedefi 
ise yüzde 8 eviyesinde 
bulunuyor.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA
»KAMPANYAMIZ ■ „

STOKLARLA SINIRLIDIR 
FİYATLARIMIZA 
K.D.V DAHİLDİR

12 R 22.5 ' Kar tipi MlHL 
315-80 R 22,5 Kaplama aiffl 
385- 65 R 22.5 Kaplıma ’ffi YTL 

ÖZKAYA OTOMOTİV 
GEMLİK BAYİİ

11 npi [_| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK 
"111C Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

'Gülü seven dikenine kat- 
. tanır' denir. Gülü sevmeyende 
yoktur içimizde.

Sevgiliye giderken elinizde 
kırmızı gülle gidersiniz. İşte bu 
sevgiliye verilen değerdir.

İçimizde hangimiz, bu güzel 
kentte yaşayan hizler, 
Gemliklinizi sevmiyornıuyuz ? 
hayır hepimiz seviyoruz.

Seviyoruz da neden hu güzel 
beldeye sahip çıkamıyoruz. 
Sevmek sahip çıkmak demektir. 
Kurulduğundan bu güne kadar 
değişik isimler altında kişiler 
klüp başkanlığı yaptı, 
içlerinden hepsi iyi olsun diye 
hirşeyler yapmaya çalıştı.

Oldu veya olmadı olduğu 
zaman nasıl maçlara biraz 
olsun vaktimizi ayırıyor. 
Klühünıüzün yanında oluyorsa 
kötü diye nitelediğimiz bu gün
lerde neden klübümüzün 
yanında olamıyoruz?.

Sîzler Gemlik 'i zamanında 
bağrınıza bastığınız klühün 
neden yanında değilsiniz? 
Bugün hUiyorumki yönetim 
değişirse, size yakın olduğunu 
hissettiğiniz yönetimin yanın
dan gidersiniz.

Hani gülü seven dikenini 
katlanırdı?

Hiç tahmin etmediğiniz,

düşünmediğiniz 120 He 160 
genç sadece futhol sporu ile 
ilgileniyor.

Yönetimin ne yapması 
gerekirdi? bence yapılması 
gerekeni yapıyor.

Seçimlerin yapılacağı aylar 
belli, umumiyetle mayıs ayı 
içinde kongreler oluyor gelin, 
eğer klübünüzü seviyorsanız iyi 
ve kötü günde yanımızda olan 
Gemlikliyi daima destekleyen 
bugünkü yönetimden seçimle 
geri alın.

Sağda solda tenkit etmeyi 
bırakıp sahip çıkın da, karşı 
koyma ortadan kalksın.

Şurada isim yazmıyorum 
ama 10-15 iş adamı ki 
'Gemlik'te mevcut' beraberce 
birleşirseniz ve her sene biriniz 
başkanlık yapar size dokun
mayacak bir meblağ iştirak ets
eniz, dedikodulara meydan ver
meden, bugün yüzün üzerinde 
şnoryanan seneleri iki katma 
çıkartısınız.

Gücüm yetse 15-20 arkadaşı 
bir araya toplardım.

Gelin hizipleşmeyi bırakıp, 
gülü sevdiğimiz gibi 
Gemlikimizin klübünüde sevin.

Sahip çıkmak sevgiden 
kaynaklanır.

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Kordonboyu’nda 
denize sıfır, kaloriferli, 

asansörlü, parkeli, 
pvc lux daire 

160m2 
Müracat Tel: 

Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 97 10

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Bahkpazan’nda 
90 m2, 2+1, 2.kat 
masrafsız daire

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 97 10

SATILIK
Sahibinden 
ikinci el faal 

vaziyette market 
buzdolabı 

ve rafları şatlık.
514 65 00 

(0.532) 537 36 52

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye* 

masa* meşrubat, 
çerez temi ti edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

fez
ABONE 

OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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yeni taksiler yine sarı, ama artık dize
Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler 
Federasyonu 
(TŞOF) Genel 
Başkanı Derviş 
Günday, son gün
lerde basında ve 
kamuoyunda sıkça 
tartışılan 'Yeni tak
siler hangi renkte 
olacak ve dizel üre
tim olacak mı? 
Sorularına açıklık 
getirdi.
Konuyla ilgili yazılı 
bir açıklama yapan 
TŞOF Genel 
Başkanı Derviş 
Günday, ülke 
genelinde ekonomik 
nedenlerle gazla 
çalışan LPG'li taksi 
sayısının 13 bin 
civarında olduğunu 
belirterek, "Yeni 
üretilecek klimalı ve 
kabinli taksiler 
kesinlikle LPG'li 
olmayacak. Yeni 
üretilen taksiler 
çoğunlukla dizel ve 
benzinli olacak.

Ditti Sıcaklıklar daha da düşecek
Beklenen kar ve 
soğuk yurdu etkisi 
altına alırken, hafta 
sonu ve pazartesi 
günü Akdeniz ve 
Ege'nin kıyısı dışın
da tüm Türkiye kar 
yağışı alacak. İstan
bul'da 3 gün kar var. 
Ankara bugün 
kar altında. 
Erzurum ve 
Samsun'da kar 
yağışı üç 
gün sürecek.
Yurt genelinde etkili 
olan soğuk hava ve 
kar yağışı yaşamı 
olumsuz etkiliyor. 
Hava sıcaklığı 
bugünden itibaren 
hissedilir derecede 
azalacak. Bugün 
Marmara ve İç 
Ege'de, Pazar 
gününden itibaren 
Marmara, Ege, 
Akdeniz, Batı

Yeni üretilecek tak
silerin dizel 
üretilmesi yönünde
ki isteğimizin asıl 
sebebi ise LPG'li 
taksilerin can ve 
mal güvenliği 
açısından uygun 
olmamasıdır. Son 
günlerde basın ve 
kamuoyunda yer 
alan LPG olayları da 
bizim dizel üretimde 
niçin ısrarlı olduğu
muzu ortaya koy
maktadır" dedi. 
TAKSİLERİN RENGİ 
DEĞİŞMİYOR 
Yine son günlerde 
basında ve 
kamuoyunda yer

Karadeniz'in iç 
kesimleri ile iç 
Anadolu'da hava 
sıcaklıkları hissedilir 
derecede düşecek. 
Sıcaklıklar İstanbul'
da -2, İzmir'de 1, 
Ankara'da -8, 
Antalya'da 3, 
Adana'da 2, 
Erzurum'da -22, 
Samsun'da ise -2 
dereceye kadar 
inecek.
BUZLANMA VE 
DON UYARISI 
Hava sıcaklığında 
beklenen azalmaya 
bağlı olarak bugün 
Marmara bölgesi ile 
iç Ege'de, Pazar 
gününden itibaren 
Ege ve Akdeniz böl
gelerinde kuvvetli 
buzlanma ve don 
olayı görülecek. 
Meteoroloji 
yetkilileri, başta 

alan bazı haberlere 
göre, taksilerin 
renginin gündeme 
geldiğini hatırlatan 
Derviş Günday, "AB 
ülkelerindeki taksi 
otomobillerinin 
çoğunluğu 'Sarı' 
renkte. Bizim ülkem
izde de şuan bütün 
taksiler sarı ve 
halkın belleğine yer 
etmiş durumdadır. 
Renk değiştirmeye 
gerek olmadığı 
kanaatindeyiz. Daha 
öncede belirttiğimiz 
gibi bu büyük bir 
Pazar az değil tam 
ülke genelinde 
90 bin taksi 

üreticiler olmak 
üzere ilgililerin ve 
vatandaşların ted
birli olmalarını iste
diler.
KARS DÜN GECE 
DONDU: -27 
DERECE 
Meteoroloji Bölge 
Müdürlüğü 
yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
Doğu Anadolu 
Bölgesi'nde gece en 
düşük hava sıcaklığı 
sıfırın altında 27 
dereceyle Kars'ta 
yaşandı. Yetkililer, 
gece en düşük hava 
sıcaklıklarının sıfırın 
altında olmak üzere 
Kars'ta 27, 
Erzurum'da 24, 
Ardahan'da 21, 
Ağrı'da 14, İğdır'da 
8, Erzincan'da da 6 
derece olarak 
ölçüldüğünü 

klimalı ve şoför 
koruma kabinli ola
cak.
Bu taksilerin tek 
bir marka adı altın
da üretilmesi söz 
konusu değil.
Bir çok fabrika 
bu üretimi 
gerçekleştirebilir. 
Çünkü Taksici 

esnafımız için 
hangisi daha 
ekonomik ise o 
taksi üzerinde karar 
verilecektir. Yine 
daha önceki açıkla
malarımda belirttiği
mi gibi şuan bizim 
sorunumuz ÖTV ve 
KDV'nin sıfırlanması 
veya sembolik bir 
rama çekilmesinin! 
istemekteyiz. . 
Bu konuyla ilgili 
olarak Maliye 
Bakanlığı ve 
Hükümet nezdinde 
çalışmalarımız 
sürmektedir" 
diye konuştu.

bildirdiler.
Köy Hizmetleri'nden 
edinilen 
bilgiye göre, 
Erzurum'da 225, 
Kars'ta 30, 
Ardahan'da 22, 
Ağrı'da 170, 
Erzincan'da 105, 
İğdır'da 16, Muş'ta 
97, Tunceli'de 65, 
Bingöl'de 178 olmak 
üzere toplam 908 
köy yolu ulaşıma 
kapalı.
Palandöken 
Kayak Merkezi'nde 
kar kalınlığının 
1.5 metreyi aştığını 
belirten yetkililer, 
kar kalınlıklarının 
Ağrı'da 85, 
Erzurum'da 51, 
Kars'ta 40, 
Ardahan'da 
32 santimetre 
olduğunu 
kaydettiler.

Nemalar için 
başvurular 
7 Şubat’ta

Tasarrufu Teşvik 
Hesabı 5. taksit 
nema ödemeleri 
için toplu başvu
rular, 7 Şubat 
Pazartesi günün
den itibaren 
Ziraat Bankası'na 
yapılacak. Ödeme 
çizelgesi şu 
şekilde;
Ziraat 
Bankası'ndan 
yapılan açıkla
maya göre, 
ödemeleri Hazine 
Müsteşarlığı'nca 
belirlenecek tari
hte başlayacak 
zorunlu tasarruf 
5. taksit nema 
ödemeleriyle ilgili 
kurum ve işyeri 
toplu başvuruları, 
7 Şubat 2005 tari
hinden itibaren 
Ziraat 
Bankası'nca 
kabul edilecek. 
Tasarrufu Teşvik 
işyeri sicil 
numarası ve elek
tronik posta 
adresi uzantıları 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı 
ilköğretim, lise ve 
dengi okullar için 
"k12.tr", yüksek 
öğretim kurumlan 
için "edu.tr", özel 
işyerleri için 
"com.tr", genel ve 
katma bütçeli 
kuruluşlar için 
"gov.tr", askeri 
birlikler için 
"mil.tr", emniyet 
teşkilatı için 
"pol.tr" ve 
belediyeler için 
"bel.tr" olan özel 
kuruluşlar ile 
kamu kurum ve 
kuruluşları per
soneli, 5. taksit 
nema ödemelerini 
"işyerleri 
aracılığıyla" ala
bilecekler.
Önceki taksit 
ödemelerinde 
olduğu gibi, 

kurum ve işyeri 
aracılığıyla 
talepte bulunan 
hak sahiplerinin 
ödemeleri, 5. tak
sit ödemelerinin 
başlamasını tak
iben en geç 3 gün 
içinde yapılacak. 
Kurumu 
aracılığıyla 
başvurmayan hak 
sahipleri, eskiden 
olduğu gibi bir 
aylık takvim 
içinde sıralarını 
bekleyecek.

Hak sahipleri, 
kurum/işyeri 
ünvanını taşıyan 
elektronik posta 
adresi ile birlikte 
en son kesinti ve 
katkı tutarlarını 
yatırdıkları Ziraat 
Bankası şubeler
ine başvuracak. 
KURUM VE 
İŞYERİ 
YETKİLİLERİNE 
NEMA ÖDEMESİ 
Kurum ve işyeri 
yetkililerine 
zorunlu tasarru
fun 5. taksit nema 
ödemelerinin 
yapılabilmesi için, 
"son bir ay içinde 
verilmiş kamu 
kurum ve kuru
luşları için resmi 
görevlendirme/yet i 
ki yazısı, diğer 
kuruluşlar için 
noter tasdiktik 
yetki belgesi ve 
imza sirküleri" 
olacak.
İşyerlerine ait 
Tasarrufu Teşvik 
işyeri sicil 
numarası, kurum 
veya işyeri irtibat 
telefonu ve geçer
li e-posta 
adresiyle birlikte 
belirtilen tarihten 
itiberen Ziraat 
Bankası'na 
başvuru yapıla
bilecek.

______ J ;
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Gebelikte ultraşonografiğin önemi
Obstetrik ultrasono- 
grafi, gebelerde 
bebeği, bebeğin 
eklerini ve rahim 
incelemeye yarayan 
bir tetkiktir. 
Ultrasonografik artık 
gebeliğin gelişimini 
tekip etmekte en 
yararlı alet ve 
inceleme yöntemi 
olarak kabul edilmek
tedir.
Ultrasonografi 
tetkikinin amaçları 
şunlardır 
1-Gebeliğin var olup 
olmadığını, 
2-Gebelik varsa rahim 
içinde mi yoksa dış 
gebelik mi olduğunu, 
3-Gebelik haftasının 
tespitini 
4-Gebeliğin ikiz veya 
daha fazla olup 
olmadığını 
5-Gelişen bebeğin, 
son adet tarihine 
uygun olarak 
büyüyüp 
büyümediğini, 
6-Bebeğin ağırlığını 
hesaplanmasına 
7-Plesantanın 
(bebeğin eş denen 
besleyici dokusu- 
nunun) yerleşiminin 
tamımlanması, 
8-Plasentanın şeklin
in ve görünümünün 
tespit edilmesi, 
9-Göbek kordonunun 
şekli, yapısı, yerleşi
minin tespiti, 
10-Amnion sıvısının 
(bebeğin içinde

geliştiği sııvı)miktarı 
ve özelliklerinin ince
lenmesi, 
11-Bebeğin cin
siyetinin tayin 
edilmesi
12-Bebeğin anne 
karnındaki duruşu
nun tespiti ve doğu
mun ne şekilde 
olması gerektiğine 
karar verilmesi. 
Ultrasonografik 
tetkik, siyah-beyaz, 
renkli doppler, 3 ve 4 
boyutlu olarak yapıla
bilmektedir.
Teknolojik gelişmeler, 
bebeğin anne karnın
daki dış düzey tara
masına da artık 
imkan tanımaktadır. 
Bu şekilde bebeğin 
yüz şekli, dudak- 
damak yarığı, down 
sendromu, spina bifi- 
da gibi omurga 
anomalileri, akon- 
droplazi ve cücelik 
gibi durumları da 
anne karnındayken 
tespit 
edilebilmektedir. 
Renkli doppler ile 
damar akımları ve 
damar yapıları 
hakkında bilgi 
edinilebilir. Bu şek
ilde dolaşıma bağlı 
bir gelişme kurusu 
varsa önceden tespit 
edilebilir. Beyin 
damarları, kalpten 
çıkan damarlar, 
karaciğerdeki damar
lar, göbek kordonun

daki damarlar renkli 
dopppler ile ince
lenerek bebebeğin 
gelişimi hakkında 
bilgi edinilir.
4 boyutlu ultrasono
grafi ile bebek 3 
boyutlu olarak 
gözlenebildiği gibi 
aynı zamanda eş 
zamanlı olarak 
hareketleri de 
izlenebilmektedir. 
Ultrasonografi en 
ideal olarak hangi 
haftalarda yapıl
malıdır?
Gebeliğin 5-6ıncı haf
talarında, gebeliğin 
olup olmadığını, mev
cutsa normal yer
leşimli mi,dış gebelik 
mi tanısını koymak 
için, 7-8. haftalarda 
fetal oluşumunun 
görülmesi, fetal kar- 
diak aktivitelerinin 
mevcut olup 
olmadığının tespiti 
için, Anembrionik 
gebelik varsa yine bu 
haftalarda tespit 
edilir. Anembrionik 
gebelikte gebelik 
mevcuttur fakat gebe
lik kesesi haftalarına 
uygun olarak büyüm
eye devam etse de 
içinde bebek oluşa- 
mamaktadır.
12. haftada plasen
tanın yerleşimini 
tespit etmek için, 
11-14 hafta arasında 
ense kalınlığını tespit 
etmek için.

Bebekteki ense kalın
lığı kromozon anom
alilerinin en belirleyi
ci özelliğidir. Ense 
kalınlığı artmış olan 
bebeklerde mutlaka 
amniosentezle kro
mozon anomali 
araştırmak gerekir. 
22-24. haftalarda ren
kli doppler ile birlikte 
ikinci düzey ultra
sonografik tetkik 
bebeğin gelişimi ve 
anormali olup 
olmadığı hakkında 
detaylı bilgi verir. 
28-32. haftalarda 
bebekte intrauterin 
gelişme anormal 
olup olmadığı, 
düşük ağırlıklı 
veya gelişme 
geriliği olup 
olmadığı tespit edilir. 
34-38. haftalarda 
yine bebeğin ağırlığı 
ve rahim içindeki 
pozisyonu için ultra
sonografik tetkik 
gereklidir.
38-40. haftalarda da 
bebeğin normal yolda 
mı yoksa sezeryerle 
mi doğması gerektiği 
konusunda karar ver
mek için yine ultra- 
sona başvurulur. 
Görüldüğü gibi 
obstitrekli 
ultrasonografinin 
yeri büyüktür.
Doğum hekimine 
son derece yol gös
terici bir yöntemdir.

Uyumak için
koyun saymak
zararlı mı?

Almanya'da 
yapılan bir 
araştırma, 
uyumak için 
koyun say
manın ters 
etki yaptığını 
ortaya koydu. 
Max Planck 
Enstitüsü 
tarafından 
yapılan 
"sağlıklı uyu
manın yollan" 
konulu araştır
maya göre, 
uykuya 
dalabilmek için 
koyun sayma 
yöntemi insanı 
uykusuz bırakıyor. 
Araştırmanın 
sonuçlarını yayım
layan Bild 
gazetesinde, 
sağlıklı bir uyku 
için saat 18.00'den 
sonra hiçbir şey 
yenilmemesi, 
yatağa girmeden 
önce sigara

içilmemesi ve 
sessizliğin 
sağlanması 
önerildi.
Yatağa girmeden 
önce bir bardak 
çay içmenin ya da 
banyo yapmanın 
rahatlatıcı etkisi 
olabileceği belir
tilen haberde, 
yatak odalarında 
ev hayvanlarının 
bulunmasının da 
uykusuzluğa 
neden olabileceği 
kaydedildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 51312 86
Milli Eğt. Md. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 51313 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM

Yalova (226) 814 10 20
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Otobüs Terminali (18 Hat)
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Süzer Turizm 512 10 72
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Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
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Ipragaz 513 22 59
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Yeni Likitgaz 513 65 00
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Akçagaz 514 88 70

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

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

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

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

■ ■
NÖBETÇİ ECZANE
5 Şubat 2005 Cumartesi 

ERÇEK ECZANESİ 
*•' Tel: 513 20 05

6 Şubat 2005 PAZAR 
ÖZER ECZANESİ 

Tel: 513 86 82

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2049 

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklanıcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)



5 Şubat 2005 Cumartesi [30ES
■■g GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

Sayfa

T I

Itahano Cafe sahibi Ilhan Kondakçı silahla yaralandı
Önceki akşam İtalıano Cafe’nin önüne çağrılan işyeri sahibine, Sedat Çetintaş üç el ateş etti. 
Karnından ve kolundan yaralanan Cafe Sahibi İlhan Kondakçı’nın durumunun iyi olduğu bildirildi.
Gemlik Atatürk 
Kordonu girişinde 
bulunan ilçenin en 
gözde mekanların
dan İTALIANO 
CAFE'nin sahibi 
Ilhan Kondakçı, 
Sedat Çetintaş adlı 
sabıkalı tarafından 
karnından ve 
kolundan 3 
kurşunla yaralandı. 
Olay, önceki gece 
saat 20.30 
sıralalarında 
meydana geldi. 
Sedat Çetintaş adlı 
sabıkalı, İtalıano 
Cafe sahibi ve 
işletmecisi Ilhan 
Kondakçı'yı 
işyerinin önüne 
çağırdı.
Bu sırada silah 

sesleri duyuldu. 
İlhan Kondakçı'nın 
yaralandığı görüldü. 
Kondakçı, karnından 
bir, kolundan ise üç 
kurşun yarası aldı.
Yaralı, İlçe de bulu
nan Uzmanlar Tıp 
Merkezine kaldırıldı. 
Yapılan müdahale
den sonra Uludağ 
Tıp Fakültesine 
kaldırıldı.
Buradan Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan 
Kondakçı'nın 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
SALDIRGAN 
GÖZALTINDA 
İlçede birçok 
yaralama olayından 
dolayı sabıkası 

bulanan Sedat 
Çetintaş, (Ring 
Sedat) olaydan 
sonra poliş 
tarafından 
yakalandı.
Polis, olayla ilgili 
soruşturmayı 
sürdürürken Hakan 
Tosun ve Mehmet 
adlı bir kişiyi daha 
gözaltına aldı.
Gemlik polisi 
gözaltına alınan 
şahısları Bursa 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü’ne 
götürdü.
İtalıano Cafe’de bir 
süre önce çıkan 
olaylarda Ali Okur, 
(Damping Ali)'nin 
Ilhan Kondakçı'yı 
tehdit ettiği,

vurduğunu itiraf 
ettiği öğrenildi. ■

yaşanan olaylardan 
sonra Cafe'nin bir 
süre kapandığı, 
polisin bu olaylar 
üzerine bazı 
kişilerin ifadesini 
aldığı öğrenildi. 
Sedat Çetintaş'ın 
Ilhan Kondakçı'yı 
işyeri önünde bir 
süre konuştuktan 

sonra "Beni sen 
ihbar ettin. Seni 
yaşatmayacağım 
dediği iddia edildi. 
Sedat Çetintaş'ın 
polise verdiği 
ifadesinde, Ilhan 
Kondakçı'yı

KALİTEYİ TÜRKİYE VE DÜNYA MARKALARINI % 50 İNDİRİMLE ALMAYA NE DERSİNİZ...

ANITEKS GİYİM MAGUUMINM

Hayatın en özel 
anlarına zerafet katar

ETİKETİN YARISI
World
Car d’da TAKSİT
KAMPANYA 21 ŞUBAT 2005 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR
İstiklal Cad. No: 18 GEMLİK



Bölgemizi de etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışları devam edecek

3 köy, yolu ulaşıma kapandı
Marmara Bölgesi’ni de etkisi altına alan soğuk hava önceki gün ilçemiz ve köylerinde başlayan kar yağışı ile devam ederken, ilçemize 
bağlı Şahinyurdu, Fındıcak ve Şükriye köylerinde Gemlik ile ulaşımı yapılamıyor. Soğukların bir süre daha devam edeceği belirtildi.

7 Şubat 2005 Pazartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Nema başvuruları 
bugün başlıyor

Tasarrufu Teşvik Hesabı 5. taksit 
nema ödemeleri için toplu başvuru
lar, bugünden itibaren Ziraat 
Bankâsı'na yapılacak. Ödemeler 
Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenecek 
tarihte başlayacak. Haberi syf 7’de

Yurtdışında bulunan babasının dönmesi üzerine üçüncü liseli öğrenci de gözyaşlarıyla uğurlandı

Ce/// Tura da toprağa yerildi
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Dışarıda kar yağıyor..
Şubat ayının ilk haftasına, zeytinlikte geceyi 

geçirdikten sonra gaz zehirlenmesiyle ölen üç 
liselinin haberi damgasını vurdu.

Ölüm haberi kara bir bulut gibi ilçenin üzerine 
çökerken, cenazelerin kaldırılması sırasında 
hüzün yaşandı..

Ardından yine silahlar konuştu..
Gemlik yine vurdulu kırdılı ilçe olma ünvanını 

korudu ve ilçemizin adını sevene de, sevmeyene 
de duyurdu..

Hayat devam ediyor..
Gidenler gittiğiyle kalıyor..
Vuranlar ise, bir süre yatıp çıkıp işlerine devam 

ediyorlar..
Her vuruştan sonra daha da külhanlaşıyorlar..
Gemlik’teki lokantalara artık dışarıdan gelen 

çok azmış, önemli mi?
Gemlik’in adı kötüye çıkmış..
Hiç ırgalamaz..
Önemli olan rajonunu kesmek.
80 bin nüfuslu koca ilçede bir avuç zorba, 

kentin adını kirletiyor..
Bu kentte yaşayan insanlar, birlikte üzülecek 

olayda hep birlikte üzülüyorlar..
İşte, liseli gençlerin olayında olduğu gibi..
Sevinilecek olaylarda ise birlikte seviniyorlar.'.
Dışarıda Kar yağıyor..
Öç köyün yolu kar ile kapanmış..
Biı kaç gün kapalı da kalsa ne yazar, açıiır..
Ilhan Kondakçı’njn durumu iyimiş, iyi olmasına 

sevindik.
Kondakçı olayının üzerine iyi gidilmeli..
Başka Kondakçıların başına aynı işlerin 

gelmemesi için..

Manastır Mevkii Samanyolu Sitesi yakın
larındaki bir barakada uyudukları sırada 
çıkan gazdan zehirlendikten sonra 
barakada iki arkadaşı ile birlikte yanan 
Çelil Tura’nın cenazesi Cumartesi günü 
hüzünlü bir törenle toprağa verildi.
Geçtiğimiz ha fta 
meydana gelen olay
da, baraka yangının
dan sonra ölü bulu
nan liseli üç gençten 
Çelil Tura’nın TIR 
şoförü olan babasının 
yurtdışından 
gelmesiyle cenazesi 
Çarşı Camiinden 
kaldırılarak, toprağa 
verildiği sırada, acılı 
baba ve yakınları 
gözyaşlarını tutamadı. 
Çelil Tura’nın cenaze
si yüzlerce kişinin 
ellerinde son yolcu
luğuna uğurlanırken, 
matem yaşandı. 3’de

İnan Tamer

TAŞI
GEDENE

'Alman ahlakı’ 
adlı taşlamasıyla 3. sayfamızda....

Vicdan KAYIR 
TOPAKTAŞ

Vicdanca
‘Pazartesi Fıkraları" 

adlı yazısıyla 2. sayfamızda....
‘Müziksiz Bir gün” 

adlı yazısıyla 2. sayfamızda....

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Pazartesi Fıkraları...

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Müziksiz Bir gün...

Bazen fıkralar düşünce aktarımında etken rol oynar. 
Duygulara tercüman olur. Güldürür de.. Bizimki güldürüp 
haftanıza olumlu katkıda bulunmak.

Bir gün bir baba oğlunu dua ederken duyar. "Allahım 
sen annemi, babamı, ablamı, ninemi ve beni koru" diye. 
Adam çocuğun dedesini unuttuğunu düşünür ama 
çocuğa bunu söylemez. Ertesi gün dedeyi araba ezer ve 
dede ölür. Bir kaç gün sonra baba yine duyar "Allahım 
sen annemi, babamı, ablamı ve beni koru" diye. Bu sefer 
nineyi unutur ve ertesi gün nine merdivenlerden düşer 
boynu kırılarak ölür. Bir kaç gün sonra çocuk yine dua 
eder "Allahım sen annemi, ablamı ve beni koru" diye. 
Baba kendisinin unutulduğunu fark eder ve ertesi gün 
başına bir şey gelmemesi için her adımını çok dikkatli 
atar. Aksam eve gelince karısına sorar "Hanım bugün 
ben işteyken neler oldu?" diye. Karısı "Bizde bir şey 
olmadı ama postacı öldü!!!"

Yolda yaya giden bir bektaşinin önüne bir atlı çıkar:
-"Baba" dedi, "bir müşkülüm var. Beni aydınlatır 

mısın?" Bektaşi yanıt verir:
- Elimden gelen bir şeyse, hay hay oğlum.
- Şunu öğrenmek istiyorum: Şu anda Allah ne yapıy

or?
Sualin münasebetsizliğine içerleyen derviş, hiç belli 

etmemiş: -
Yanıt veririm ama bir şartla, sen o attan in, ben biney

im.
- Neden? : Böyle yüksek bir suale yüksekten yanıt 

vermek gerekir de ondan!
Adam attan inmiş, Bektaşi binmiş.
Adam: - "Hadi" demiş "söyle bakalım. Allah şimdi ne 

yapıyor?" Bektaşi: - "Ne yapacak" demiş, "atı senin gibi 
bir budalanın elinden alıp, benim gibi bir akıllıya veriyor".

Ve hızla uzaklaşmış.
Nasreddin Hocanın iki karısı varmış biri diğerinden 

daha genç ve güzelmiş. Tekneyle gezintiye çıkmışlar 
karıları hoca demiş biz göle düşsek önce hangimizi kur
tarırdın hoca yaşlı karısına dönmüş hanım sen biraz 
yüzme biliyordun değil mi demiş.

Adam elindeki son 500 dolarla kumar oynamaya karar 
verir ve LasVegas'ın yolunu tutar... Ve inanılmaz bir talih; 
tam 3 milyon dolar kazanır. Hemen otel yönetiminin ken
disine tahsis ettiği kral dairesine çıkar ve karısına telefon 
eder: * "Hayatım, evde misin?" * "Evet kocacığım." * "İyi. 
Hemen hazırlan o zaman. Çabuk bavulunu hazırla. 
Kumarhanede tam 3 milyon dolar kazandım." Kadın sev
inç dolu bir çığlık atar: * "Ayyyyyyyyyyy harikasın!! 
Hemen hazırlanıyorum.. Peki ama nereye?? Paris?; 
Karayipler?; Acapulco?; Güney Amerika?..." Adam 
cevap verir: "Umurumda değil. Sadece eve döndüğümde 
çoktan gitmiş ol."

Amerikalılar bir gün son teknoloji ürünü mükemmel 
bir uçak yapmışlar. Bu uçağı düşünmüş-taşınmış ve 
Arabistan'da test etmeye karar vermişler... Ülkenin en iyi 
pilotuna vermişler uçağı... Uçak havada arıza yapmış. 
Arap telaşa kapılıp ne yapacağ.nı şaşırmış bir durumda 
iken monitörde bir yazı çıkmış "This is American teeh- 
nology, don't afraid." Arap biraz rahatlamış uçak 
düşerken aynı yazı birkaç kez daha tekrarlanmış ve sağ 
salim inmiş adam... Düşünmüşler taşınmışlar elin 
Amerikanı yapar da biz niye yapmayalım ki? diye düşün
müşler ve aynı uçaktan imal etmişler ve ilk testi 
Amerikalılara yaptırmak istemişler.... Amerikan pilotu 
uçarken motorda sorun çıkmış ve uçak irtifa kaybetmeye 
başlamış... Monitörde "don't -/orry this is arabic technol- 
ogy" yazmış.. Neyse pilot rahatlamış... Bu bizim uçak 
gibi demiş ve sakinleşmiş. Aynı yazı iki üç kez daha çık
mış ve çakılmaya az kalmışken monitörde bir yazı daha 
çıkmış : " Repeat after me; eşhedünla ilahe illallah ve 
eşhedüennemuhammeden abdühü ve rasülühü"

“Asıl bilgi dünyayı 
değil, insanı bilmektir.”

2400 yıl önce yaşamış 
filozof Sokrates’e ait bu 
söz.

Peki, toplumda doğru 
insanların artmasında 
müziğin etkisi olabileceği
ni hiç düşündünüz mü? 
Öyle ki, iyi bir devlet 
yaratmada doğru insan
ların ‘nasıl olacağı’ 
konusunu tartışmaya 
açan Sokrates’e, arkadaşı 
Glokan “Eğitim müziğe 
dayanmalıdır” mesajını 
veriyor.

"... Biçim çirkinliği ki, 
buna ritimsizlik, ahenksiz
lik diyoruz, insanın özünün 
ve sözünün çirkinliği ile 
kardeştir. Gençlerimiz 
sağlam bir iklimin insanlar: 
gibi, çevrelerindeki her 
şeyden faydalansınlar, 
güzel ülkelerde bir 
meltemin kanadında gelen 
sağlık gibi, sanat eserleri 
de onların gözlerine, 
onların kulaklarına mutlu 
etkiler sağlayan birer kay
nak olsun. Gençlerimiz ta 
çocukluktan güzelliği 
sevmeye, güzele benzem
eye, onunla bir olmaya, 
kaynaşmaya özensinler...

Onun için, müzik eğiti
mi, eğitimlerin en iyisidir. 
Hiçbir şey insanın içine 
ritim ve düzen kadar işle
mez. Müzik eğitimi gereği 
gibi yapıldı mı insanı 
yüceltir, özünü 
güzelleştirir. Kötü yapılın
ca da, bunun tersi olur. 
Gevşek ve bozuk düzen 
eserler, tabiattaki bozuk
luklar gibi, iyi yetişmiş 
insanın hemen gözüne 
batar, kızdırır onu. Kendini 
iyi bir insan olarak 
yetiştirmek isteyen, güzeli 
arar, güzeli över, ondan 
hoşlanır ve onunla 
beslenir. Daha düşünmeye 
başlamadığı çağda tiksinir 
çirkinden, düşünce çağına 
gelince de kendini 
yetiştiren müziğin 
düşüncesi ile akrabalığını 
sezen, onu sevinçle 
karşılar. Bunun içinde 
eğitim müziğe dayan-

■’ malıdır.”
( Eflatun’un Devlet adlı 

eserinden alıntı)
Gel de katılma.
Müzik eğitimi gören, içi 

dışı birbirine uyan düzenli 
kişileri sevecek. Düzensiz 
insanları sevmeyecek.

Çünkü müziğin insanı 
götüreceği yer, güzellik 
sevgisidir. Müzikten sonra, 
gençlerin yetişmesinde 
beden eğitiminin de önemi 
büyük.

Doğrusu müzik kulağı 
olmayan, hiçbir müzik ale
tini çalmasına bilmeyen 
ancak bilinçli bir dinleyici 
alarak ilk kez müziğin 
çocuk gelişimindeki 
önemi, kızımın müzikteki 
ilgisiyle dikkatimi çekti.

Kızım Deniz’in güzele 
olan tutkusuna şimdi daha 
da anlam veriyorum.

İlk sıralarda flüt ile 
başlayan müzik merakına 
daha sonra org eklendi.

‘Şiir yazmaya başladı’ 
diye düşünürken, o sözler 
notaya çevrilince, şaşkınlık 
aldı yerini... Hele ki, yoğun 
ders gününden sonra, 
karnını bile doyurmadan . 
beni seyirci koltuğuna 
oturtarak orgla verdiği 
mini resital, beyaz cama 
kilit vurduruyordu.

Böylece, Brezilya dizile 
rine olan ilgisi de ‘sona’ 
ermişti, Deniz’in.

Ardından öğretmenin 
keman çalma önerisine 
karşın gitarı tercih edip, 
elimden tutup, kursa beni 
taşıması... Üstelik beş 
parasız bir haldeyken.

Bırakın gitar kursuna 
gitmeyi, gitarın telini bile 
alacak durumda olmamak!

15 yaşındaki kızımın bu 
mücadelesinde paraya 
yenik ğözüksem de, 
kazanıyordum..

Emanet gitar ile başladı 
kurs...

Borç hanesine yazıldı, 
kurs parası...

Olsun.
‘Samanyolunu...’ çalıyor

işte Deniz’in gitar kur
suna başlamasıyla, müz
iğin kokusunu (!) 
solumaya başlamıştık, 
ailece.

Müzik okulundan içeri 
adımımızı atar atmaz, nur 
yüzlü öğretmenler, her bir 
tarafta bir müzeyi andıran 
piyanodan, gitara, orga, 
mandoline, kadar sıralan
mış müzik aletleri içinde 
kaynaşan çocuklar.

Evet kızım ikinci okulu
na başlamıştı.

Müzikle uğraşan çocuk
lar, ritim ve ahenkle kardeş 

olup, kulaklarına mutlu et 
kiler yaratıyordu.

Sokaklarda, oto
büslerde, sinema salon
larında, okul sıralarındaki 
çocuklardan gençlerden 
farklıydı, sanki bu çocuk
lar. Çok sesli bir orkestra
da tek ses gibiydi ler. Oysa 
onlar çocuklardı!

Abce’yi öğrenen 
çocuklar, doremi olarak 
öğretilen bu evrensel 
dilde, dostluk, saygı, 
hoşgörü, paylaşımı yaşıy
orlar.

Hani o küpeli-uzun- 
saçh, hippi giyimli genç
lerin ellerinde gördüğümüz 
gitar vd müzik aletleri 
doğru insanlığa işaret 
ediyordu, doğru insanların 
elinde olduğunda...

Piyanodan, gitara, 
kemana, flüte kadar tüm 
bu aletleri konuşturanlar, 
ruhlarındaki güzellikleri 
bedenlerine yansıtıyorlar.

Burada ne birbirini iten 
çocuklar, gençler, ne de 
kavga edenler vardı; bir 
‘pazarım var’ deyip 
kurstan kırmak isteyenler ?

Dilleri ortaktı... Özel 
okul, devlet okulu, müslü- 
man, gayri müslüman hiç 
fark etmiyordu, bu çocuk
lar için. Onlar ritimlerini ve 
ahengi yakalamışlardı, 
müzik kardeşliğinde.

Müziğin ırk, din, dil 
ayrımı olmayan evrensel
liği unutuldu mu? Müzikle 
ilgilenenlerin güzel insan
lar olduğu da.

Peki hiç düşündünüz 
mü, müziksiz bir yaşamı?

Güne müziksiz hiç 
başladınız mı?

Radyoların sustuğu bir 
gün..

Televizyonda, her ne 
kadar arabesk-pop olsa da 
müziksiz bir gün.

Müziksiz bir sinema, 
şov, tiyatro...

Hiç müzik olmadan 
yaşadınız mı bir gün?

Bir deneyin.
Yaşamın içinde olup da 

fark edilmeyen müzik, 
yaşamın rengi soluğu.

Canınız sıkıldığınızda, 
ya da sevindiğinizde 
masaya vuruşunuzda bile 
bir ritim vardır, oysa.

2400 yıl önce eğitimde 
müziğin önemini söyleyen 
Glakon’a katılmamak 
mümkün mü?
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Yurtdışında bulunan babasının dönmesi üzerine üçüncü liseli öğrenci de gözyaşlarıyla uğurlandı

Çelil Tura da toprağa verildi
Manastır Mevkii Samanyolu Sitesi yakınlarındaki bir barakada uyudukları 
sırada çıkan gazdan zehirlendikten sonra barakada iki arkadaşı ile birlik
te yanan Çelil Tura, Cumartesi günü hüzünlü bir törenle toprağa verildi.
Önceki gün Manastır 
Mevkii Samanyolu 
Sitesi yakınlarından 
üç liseli gencin 
kaldıkları barakada 
yaktıkları tahta 
parçalarından 
çıkan dumanla 
zehirlenerek 

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan Tamer

Alman ahlakı...
Alman İş ve İşçi Bulma Kurumu 
işsiz bir iletişim uzmanı 
bayana genelevde iş bulmuş. 
Bayan yeni işini kabul etmezse, 
işsizlik ödeneği kesilecekmiş... 
Böylesi ahlak yoksunları ile beraber 
olmak için çırpınıp duruyoruz.. 
Maya tutmaz, mayamız 
uyuşmaz nesebi genişlerle.. 
Onlarda ar namus, tertemiz...

ölmesinden sonra, 
dün de gençlerden 
Çelil Tura(15) 
TIR şoförü olan 
babasının evine 
dönmesinden sonra 
hüzünlü bir törenle 
İlçe Mezarlığında 
toprağa verildi.

Gemlik'i yasa boğan 
üç gencin feci 
şekilde ölümünden 
sonra Bursa Adli Tıp 
Kurumu’na kaldırılan 
Kenan Sakar, Sertaç 
Demir'in Gemlik'e 
getirilen cenazeleri 
önceki gün düzenle
nen törenle ilçede 
toprağa verilmişti. 
Gençlerin cenazeleri 
kaldırılırken aileleri 
fenalık geçirmiş, 
cenazeye katılanlar 
da göz yaşlarını 
tutamamıştı.
BABASI BEKLENDİ 
Karbonmonoksit 
zehirlenmesinden 
ölen üç arkadaşın 
hazin soru sonrası 
tüm Gemlik yasa 
boğulurken, Gemlik 
Lisesi birinci sınıf 
öğrencisi Çelil 
Tura'nın cenazesi 
TIR şoförü babasının 
yurt dışında olması 

nedeniyle dön
mesi beklenmişti. 
Baba Nihat Tura 
dün yurt dışından 
Gemlik'e gelip 
evladının cenazesini 
görünce gözyaşlarını 
tutamadı.
Dün öğle namazın
dan sonra kılınan 
cenaze namazı son
rası İlçe Mezarlığı’na 
kaldırılan Çelil 
Tura'nın cenazesine

TIR Şoförü baba Nihat Tura, cenaze götürülürken yol boyu gözyaşlarını tutamadı.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gemlik Lisesi 
yönetici ve öğret
menleri

okul arkadaşları 
ve aile yakınları ile 
Gemlikliler katıldı. 
Cenaze sırasında 
baba Nihat Tura

fenalık geçirdi 
oğlunun cenazesi 
arkasında zor 
yürüyen babanın 
göz yaşları sel oldu

Çelil Tura’nın cenazesine çok sayıda, öğretmen, Gemlikli ve Tura’nın okul arkadaşları katıldı. 
Hazin cenaze töreni süresince, Tura’nın arkadaşları sürekli gözyaşı döktüler.
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Ölüm anonsları tepki çekiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye 
hoparlörlerinin 
kurum ve siyasi 
partilerin anonsları 
dışında sadece ölüm 
yayınlarını yapması 
tepki çekiyor.
Gemlik'e gelen 
yabancıların gün 
boyu hoparlörlerden 
sadece ölüm bildirimi 
yapmaları bu kişilere 
Gemlik'in adeta 
"Ölüler kenti" 
izlenimini veriyor.
Gençliğin ve 
sporseverlerin 
merakla bekledikleri 
ve duymak istedikleri 
sportif faaliyetler 
ile sosyal etkinlik

Byrsajakı şyc oranlan duştu
I Emniyet Genel 
| Müdürlügü'nün 

nüfus oranlarına 
göre illerde yaptığı 
suç değer
lendirmesinde, 2003 
yılında 4. sırada 
olan Bursa, 2004 
yılında başarılı bir 
grafik çizerek 10. 
sıraya geriledi. 
Geçtiğimiz yıllarda 
suç oranıyla 
Türkiye'nin en başlı
ca illeri arasında yer 
alan Bursa, kan 
değişiminin ardın
dan yerinde uygula
malarıyla suç ve 
suçlu sayısında 
önemli ölçüde 
düşüş sağladı. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 2003 
yılında, kent nüfusu
nun 100 bin kişilik

üzerler Group Bünyesinde bulunan 

ULUDAĞ ZEYTİNCİLİK A.$.’nin 
Gemlik Tesislerinde İstihdam e mek üzere
- Ekip Çalışmasına Uyumlu
- İş Deneyimi Olan Dinamik
- Kariyer Sahibi Olmaya Aday
- Gıda Mühendisi (Bay)
- Gıda Teknisyeni (Bay)
- Muhasebe Elemanı
- Satış Elemanı

Müraacat edeceklerin CV’lerini 
en geç 15 Şubat 2005 tarihine kadar 

(0.224) 514 63 53 nolu faksa 
göndermeleri gerekmektedir. 
Müraacatlar gizli tutulacaktır.

lerin Belediye 
hoparlöründen 
yayınlarının 
yapılamaması 
nedeniyle

vatandaşlar arasında 
çeşitli söylentilere 
yol açan bu 
uygulamanın en kısa 
sürede gözden

geçirilmesi istenerek 
Gemlik'in "Ölüler 
kenti"nden biran 
önce soyutlanması 
isteniyor.

bölümü ele alınarak, 
yaptığı değer
lendirmede, 790 
kişinin suç işlediği 
bildirilirken, 2004 
yılında bu sayının 
705'e kadar düştüğü 
ve yüzde 15 oranın
da başarı sağlandığı 
ifade edildi.
2004 yılında, illerin 
nüfus yoğunluğuna 
göre yapılan değer
lendirmede, suç 
sayısında İstanbul 
birinci, Balıkesir 
ikinci, Gaziantep 
üçüncü, Antalya 
dördüncü, Kayseri 
beşinci, Uşak 
altıncı, Denizli 
yedinci, Burdur 
sekizinci, Ankara 
dokuzuncu ve 
Bursa'nın da onun
cu sırada bulun

duğu bildirildi. 
Asayişten Sorumlu 
Emniyet Müdür 
Yardımcısı Naci 
Kuru, Bursa'nın suç 
sayılarına göre 
yapılan sıralamada 
daha da aşağılarda 
yer alması için 
gayret ettiklerini ve 
bunu da başaracak
larını ifade ederek, 
"Emniyet 
Müdürü'müz 
Hüseyin Çapkın 
tarafından kurulan 
"Sokak Timleri"nin 
üstün gayreti sonu
cunda, yakalanan 
suçlu sayısında 
artış sağlandı.
Ayrıca suç işlemeye 
meyilli olan kişiler 
üzerinde de Caydın 
cılık etkisi yarattı" 
dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
BEKO ARÇELİK

Bilgisayar Elektronik servisinde 
çalışmak üzere 

Teknik Eleman aranıyor. 
Müracat Tel: 

(0.224) 514 20 90 -514 48 84

Emniyet Müdür 
Yardımcısı Naci 
Kuru, halkın 
beklentilerine uygun 
olarak yürütülen 
görev anlaşıyı sonu
cunda, Bnrsa'da 
asayiş bakımında 
önemli ölçüde 
başarı sağlandığını 
belirterek, "Avrupa 
Birliği'ne uyum 
sürecinde değişen 
yasalara uygun, 
insan haklarına 
saygılı, suç ve 
suçlularla mücadele 
kararlı, yasaların 
kendisine tanıdığı 
yetkileri, yerinde ve 
zamanında kullanan, 
toplumun huzuru 
ve güveni için 
çalışma anlayışı 
devam edecek" 
diye konuştu. BHA

Bursa’nın sorun
larının belirlenmesi 
ve çözümüne yöne
lik çalışmalar 
yürütülmesi 
amacıyla oluşturu
lan Bursa Sivil 
Toplum Derne ği'nin 
tanıtım toplantısın
da, Bursa'yı seven 
ve görev almak 
isteyen herkes 
ortak çalışmaya 
davet edildi.
"Bursa için var 
mısınız?" sloganıy
la kurulan Bursa 
Sivil Toplum 
Derneği'nin tanıtım 
toplantısında, mev
cut sivil toplum 
örgütlerinin işlevini 
tam olarak yerine 
getiremediği ve 
kent sorunlarının 
tespiti ile çözümüne 
yönelik çalışmalar 
yürütecek yeni bir 
oluşuma ihtiyaç 
duyulduğu belirtildi. 
Bursa'yı seven 
bütün vatandaşlar 
dernekte görev 
almaya davet edildi. 
Kısa adı Sivilay 
olan derneğin, 
başkanlığını üstle
nen Murat Gülez, 
toplantıda, bireysel 
yetenekleri, ortak 
akılla birleştirip 
kente hak ettiği yeri 
vermeyi düşünen 
bir grup gönüllünün 
buluşmasıyla bu 
oluşumun gerçek
leştiğini söyledi. 
Medya mensu
plarının Bursa'yı en 
iyi tanıyan kişiler 
olduğuna işaret 
eden Gülez, toplan
tının asıl amacının 
Siyilay'ı.tanıtmanın 
yanı sıra basın 
emekçilerini 
derneğe davet 
etmek olduğunu 
dile getirdi. Gülez, 
dernek projesinin 
.bir grup insanın 
sohbetleri sonunda 
ortaya çıktığını 
ifade ederek, 6 ay 
süren toplantıların 
ardından farklı 
siyasi görüşe sahip 
olan yaklaşık 60 
kişinin Bursa 
Sivilay çatısı altında 
bir araya geldiğini 
bildirdi. Üyelerin,

Bursa’yı seven 
ve görev almak 

isteyenlere davet
Bursa'nın eski 
belediye başkanlan, 
öğretim üyeleri, 
medya mensupları 
ve hukukçular ile 
çeşitli meslek gru
plarından oluş
tuğunu vurgulayan 
Gülez, dernek prog 
ramında öncelikli 
olarak diğer sivil 
toplum örgütleri ve 
AB ile yapılacak 
ortak çalışmaların 
yer alacağını kay
detti.
"Nasıl bir Bursa 
istiyorsunuz?" 
Gülez, 
www.sivilay.org 
adlı internet 
sitesinin hayata 
geçirildiğini 
belirterek, mart 
ayında derneğe 
katılımı artırmak 
için bir konferans 
düzenleyeceklerini 
söyledi.
Konferansta 
katılımcılara "Nasıl 
bir Bursa'da yaşa
mak istiyorsunuz?" 
ve "GelÖceğe nasıl. 
bir Bursa bırakmak 
istiyorsunuz?" 
sorularının 
yöneltileceğini ifade 
eden Gülez, bu 
sayede yapılacak 
çalışmalara yön 
verileceğini kaydet
ti. Gülez, tüm' 
dünyadaki sivil 
toplum örgütlerinin 
incelenmesinin 
ardından 6 farklı 
alanda kurullar 
oluşturulduğunu 
vurgulayarak, bu 
kurullar aracılığıyla 
üretilecek projelerin 
hayata geçirilme
siyle Bursa'daki . 
sorunların çözümü 
ne yönelik faaliyette. 
bulunacaklarını dile 
getirdi. Bursa'nın 4. 
büyük kent Olması- „ 
na rağmen hem 
siyasi, hem de 
ekonomik alanda | 
kaynaklarından 
yeterince beslen- 
emediğine işaret 
eden Gülez, bunun , 
önüne geçmek için 
Bursa'yı seven ve 
dernekte görev al 
mak isteyen herkesi 
ortak çalışmaya 
davet etti. BHA

http://www.sivilay.org
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bu yıl Türkiye 
Üçüncü Ligi 
Bayanlar 
Voleybol 
Şampiyonasına 
katılarak, Gemlik'i 
temsil eden 
Zeytinspor 
ikinci maçta da 
aradığı galibiyeti 
bulamadı.
Karamürsel'de 
oynanan maçta 
istediği oyunu 
bir türlü 
yakalayamayan 
Zeytinspor'lu 
voleybolcular 

Zeytinspor, bu seti 
16-25 alırken, 
seyircilerinde 
büyük alkışını aldı.

iddialı çıktıkları 
ikinci maçta da 
hayal kırıklığı 
yaşadılar. 
Karamürsel 
İdman Yurdu 
karşısına Figen, 
Filiz, Mihrican, 
Ayça, Değer ve 
Idil'den oluşan 
kadrosuyla çıkan 
Zeytinspor, kötü 
başladığı ilk 
seti 25-17 kaybetti. 
İkinci sete fırtına 
gibi başlayan

"İşte Zeytinspor 
bu" dedirten' 
setten sonra 
üçüncü seti mutlak 
alması beklenen 
Zeytinspor, ilk 
setteki gibi yine 
tutuk oynayınca 
seti rakibine 25-18 
verdi. Dördüncü 
sette oyuna 
ağırlığını koyan 
Zeytinspor'un 
büyük çekişme 
içinde geçen seti 
alarak durumu 
2-2'ye getirmesi 
beklenirken, 
yapılan hatalarla 
hem seti 25-23 
verdi hem de 
maçı 3-1 kaybetti. 
Zeytinspor Bayan 
Voleybol takımı 
ligde üçüncü 
maçını 12 Şubat 
Cumartesi günü 
saat 15.00 de 
Bursa Atatürk 
Spor Salonu’nda 
Eskişehir Köy 
Hizmetleri ile 
yapacak.

AYDIN IZGARA VE
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA 
Tel : (0.224) 513 69 50

SENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti 
V

Balık tutma zevkini bizimle vaşavın..
*** Her çeşit balık ağları 

Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek
Çapa
Macun

i/ Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz
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İki yasındaki çocuklar kişilik savaşı veriyor
Çocuğunuz 2 yaşın
dan itibaren sadece 
yürümek ya da 
konuşmakla yetin
miyor, kendi bildiği
ni okuyor, öfke 
nöbetlerine giriyor
sa şaşırmayın, 
aslında o size karşı 
"kişilik savaşı" 
veriyor.
Özel Acıbadem 
Hastanesi 
Kadıköy'den 
psikolog Penbe 
Yazıcı, çocukların 2 
yaşında "kişilik 
savaşı" yaşadığını 
vurgulayarak, "2 
yaş dönemi, çocuk 
gelişiminin en 
önemli ve en zor 
devresidir. Sık sık 
yaşanan öfke 
nöbetleri, anne ve 
babalara zor anlar 

I yaşatır" dedi. 
| Her yaşın ayrı zor- 
| luğu bulunduğuna 

işaret eden Yazıcı, 
"Çocuklarda, 'özer

lik dönemi' diye 
adlandırılan 12-36 
aylar arasında 
önemli değişiklikler 
gözlenir. Özellikle 2 
yaşla birlikte 
çocuklar sadece 
yürümekle, konuş
makla yetinmez, 
kendi bildiklerini 
okurlar. Sinirlenip 
ağlar ve öfke nöbet
lerine kapılırlar. Bu 
noktada aileler ne 
yapacaklarını 
şaşırırlar. Ancak bu 
dönemdeki tepkiler 
doğaldır" dedi. 
İki yaşına kadar 
edilgen, bağımlı ve 
güçsüz olan 
çocuğun, yürüme 
ve konuşmanın 
başlamasıyla kendi
ni ifade etmenin 
yollarını ararken 
sosyalleşmenin de 
adımlarını attığını 
anlatan Yazıcı, 
"Sosyalleşmeye 
çalışırken de, 

kendilerinde öfkeyi 
oluşturacak yıkan
ma, baskılı tuvalet 
eğitimi, yemek 
yeme ya da oyun
cağın elinden alın
ması gibi uyaranlar
la karşılaşırlar. Bu 
da onlarda öfke 
nöbetlerine yol 
açar. Unutulmamalı 
ki, bu yaşta 
çocuğun öfkesi, 
sosyal 
çevreye uyum 
çabalarının da bir 
parçasıdır" diye 
bilgi verdi. 
AİLELERE 
ÖNERİLER 
Ailelerin 2 yaş 
sonrası kendilerini 
nelerin beklediğini 
bilmeleri gerektiğini 
kaydeden psikolog 
Penbe Yazıcı, 
"Sebepleri bildikten 
ve gerekli önlemleri 
aldıktan sonra, 2 
yaş dönemini atlat
mak aslında hiç zor

değil" diye konuştu. 
Anne-baba ve 
çocuk arasında ilk 
çekişmelerin 
yaşandığı bu 
dönemde dengeli 
ve tutarlı 
davranışların önem
ine dikkati çeken 
Yazıcı, şu öneril
erde bulundu: "Her 
şeyden önce anne- 
baba bu olumsuz 
tutum ye hırçınlık
ların geçici bir 
durum olduğunu 
bilerek sabırlı 
davranmalı, çocuğu 

katı bir düzene zor
lamadan, 
soğukkanlı biçimde 
onunla gereksiz 
çekişmelere girme
den ilgisini oyun
lara yönlendirmeli. 
Çocuğu korkutma- 
malı, öfkeyi 
dindirmek için her 
istediğini yapmak
tan kaçınmalı, 
davranışla uyumlu 
olmayan gereksiz 
cezalar uygulama- 
malı. Çocuğun 
öfkeli davranışları 
anne-babanın 

öfkesine yol 
açmamalı. Doğru 
olan, çocuğun 
yanından çıkmak, 
sakinleşene kadar 
yalnız bırakmak, 
daha sonra yanına 
gelmektir.
Her türlü öfkesini 
kısıtlarsak, bu kez 
öfkeyi kendine 
yönelten çocuk 
kendini ısırmaya, 
saçlarını kopar- 
maya yani kendine 
zarar vermeye 
başlar."

Kadınların kalbi alarm veriyor
Türk Kalp Vakfı 
Başkanı Çetin 
Yıldırımakın, Dünya 
Kalp Federasyo nu'- 
nun yaptığı çalış
maya göre, dünyada 
her yıl 8 milyonu 
aşkın insanın kalp ve 
damar hastalıkların
dan öldüğünü, bun
ların da yüzde 55'ini 
kadınların oluştur
duğunu bildirdi. 
Yıldırımakın, toplum 
için en önemli gücü 
oluşturan kadınların 
kalplerinin "alarm" 
verdiğini vurgula
yarak şöyle dedi. 
"Hanımlar aman 
kalbinize dikkat... 
Dünyanın dört bir 
köşesindeki hanım
ların kalbi, erkeklere 
göre daha büyük risk 
altında. Düny' Kalp 
Federasyonu' ’in 
yaptığı resmi çalış
maya göre, dünyada 
her yıl 8 milyonun 
üzerinde insan kalp 
ve damar hastalık
larından ölüyor.

Ölenlerin yüzde 
55'ini ise kadınlar 
oluşturuyor." 
Kadınların daha 
önceki korkulu 
rüyasının meme 
kanseri olduğunu ve 
bunun ölüm neden
leri arasında ilk sıra
da yer aldığını hatır
latan Yıldırımakın, 
"Ancak kalp hastalık
ları ve inme birinci 
sıraya yerleşti. Meme 
kanserinin neden 
olduğu ölümlerden 
18 kat daha fazla 
kadın, kalp ve damar 
hastalıkkrı ile felçten 
ölüyor" ye 
konuştı 
Yıldırımakın, yapılan 
çalışmalara göre 
2030 yılına kadar bu 
tehlikenin devam 
edeceğini ve 
hastalıkta azalma 
olmayacağını kayd
ederek, "Kalp ve 
damar hastalıkları 
Türkiye'nin de en 
büyük meselesidir. 
Çünkü nüfusun

yüzde 12'sini 
ilgilendirmektedir" 
dedi.
SPOR ÇAĞRISI 
Prof. Dr. Muharrem 
Coşkun da, her 3 
kadından 1'inin hay
atını kalp ve damar 
hastalıkları nedeniyle 
kaybettiğine işaret 
etti. Kadınlarda felce 
de dikkat çeken Prof. 
Dr. Coşkun, bu 
hastalıktan ölüm 
oranının erkeklerde 
yüzde 8.4, kadınlarda 
ise yüzde 11 
olduğunu söyledi. 
Kalp ve damar 
hastalıklarında risk 
faktörlerini "diyabet, 
sigara, yüksek tan
siyon, kötü huylu 

kolesterol, obezite ve 
hareketsiz yaşam" 
olarak sıralayan Prof. 
Dr. Coşkun, kadın
ların ilk kalp krizinde 
hayatını kaybetme 
ihtimalinin de daha 
yüksek olduğunu 
bildirdi.
Prof. Dr. Coşkun, 
hastalıktan korunma 
önerilerini "Sigarayı 
bırakma, tansiyonu 
kontrol ettirme, kilo 
verip dengeli beslen
me, kötü huylu 
kolesterolü düşürüp" 
iyi huylu olanı yük
seltme, stres azaltıcı 
egzersiz, yoga ve 
med'tasyon gibi 
faaliyetler yapma" 
şeklinde sıraladı.

Kanser her yıl 6 milyonII 1 II İ III II 
kışı olduruyor

22 milyon kanser 
hastasının bulun
duğu dünyada, her 
yıl 10 milyon yeni 
kanser olgusunun 
saptandığını ve 
kanser nedeniyle 
her yıl 6 milyon 
kişinin hayatını kay
bettiğini belirten 
Ege Üniversitesi 
(E.Ü.) İzmir Atatürk 
Sağlık Yüksek 
Okulu Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Esin Çeber, 
"Kanser; sağlık, 
ekonomi ve 
işgücünde ağır 
kayıplara neden 
olan önemli bir halk 
sağlığı sorunudur" 
dedi.
Çevresel faktörler 
ve yaşam stili fark
lılıkları nedeniyle 
dünyanın çeşitli 
bölgelerinde farklı 

kanser türlerinde 
artış gözlendiğini 
belirten Yrd. Doç. 
Dr. Çeber, "Kanser 
oluşmasını önlemek 
için; önlemlerin 
alınması, ilaçların 
kullanılması, sağlık 
eğitimiyle 
duyarlılığın arttırıl
ması gereklidir.
Kansere bağlı ölüm
leri azaltmak için 
ise; tarama testleri 
ile erken tanı, 
uygun cerrahi gir
işimlerin uygulan
ması gerekmekte
dir" diye konuştu. 
Sigara ve alkol kul
lanımı, şişmanlık, 
genetik yatkınlık, x 
bakteri ve virüsler 
gibi çeşitli faktör
lerin kanser oluşu
munu kolay
laştırdığı belirtildi, i
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Türkiye’yi 13
il besliyor

tateşwiiıi}iııl)iş!ıp

81 ilin, 2004 yılına 
ilişkin gelir ve 
gider sonuçları, 
belli oldu. Buna 
göre; 13 ilin gelir
leri giderlerinden 
fazla. Buna karşılık, 
68 ilin gelirleri, 
giderlerini 
karşılamıyor.
Olaya bütünüyle 
baktığımızda, 81 il 
ve merkezin toplam 
geliri 110 milyar 
YTL, toplam gideri 
de 140 milyar YTL. 
Bu yönüyle değer
lendirdiğimizde, 
gelir-gider farkı 
olarak, 30 milyar 
YTL açık var.
Geliri, giderinden 
fazla olan illerin 
başında Kocaeli 
geliyor. Kocaeli, 
giderlerinin yak
laşık 17 katı gelir 
toplamış. Buna 
karşılık, Hakkari 
giderlerinin 12’de 
biri kadar gelir 
toplamış.
GELİRİ FAZLA 
OLANLAR 
Geliri, gider
lerinden fazla olan 
13 il ve gelirlerin, 
giderlere oranı, 
tabloda göster
ilmiştir.
Tabloda da 
görüldüğü gibi, 13 
ilin, 2004 yılındaki 
gelirleri, gider

Açılan ve kapanan şirketler

lerinden fazla. Bu 
iller arasında da 
Kocaeli, yıllardır 
birinci sırada yer- 
ahyor. Kocaeli’nin 
bir başka rekoru da 
tahakkuk-tahsilat 
oranı ile ilgili. 
Kocaeli de 
tahakkuk eden 
vergilerin, yüzde 
96,97’si tahsil 
edilmiş.
GİDERİ FAZLA 
OLANLAR 
Gelirleri, gider
lerinin çok altında 
olan illerin başında 
Hakkari geliyor. Bu 
illerin, ilk 10’u, 
tabloda 
gösterilmiştir. 
Tablodan da fark 
edildiği gibi, 
Hakkari’de gider
lerin ancak yüzde 
8‘i toplanan gelir
lerle karşılan
abilmiş. Bu oran 
Tunceli ve 
Bingöl’de yüzde 11 
olarak göze 
çarpıyor.

YÜZDE 81’1 DÖRT 

İLDEN 
2004 yılında 
toplanan vergilerin, 
yüzde 81’i dört 
ilden toplanmış. 
Bunlar; İstanbul (% 
42.66), Kocaeli (% 
16.80), Ankara (% 
.12.43) ve İzmir (% 
8.90) illerinden 
oluşuyor. Buna 
karşılık Kilis, 
Ardahan, Bayburt, 
Hakkari, 
Gümüşhane ve 
Bingöl’den yani altı 
ilden toplanan 
vergilerin tamamı, 
toplam vergilerin 
binde birini dahi 
bulmuyor.
Doğudaki 30’a 
yakın ilden 
toplanan vergilerin 
tamamı, toplam 
vergi gelirlerinin 
yüzde 2’si bile 
değil. Bu itibarla, 
doğunun ekonomik 
kalkınmasında, 
bazı vergisel 
teşvikler sağla
narak, belli hedef 
lere ulaşılabilir.

Tasarrufu Teşvik 
Hesabı 5. taksit 
nema ödemeleri 
için toplu başvuru
lar, 7 Şubat 
Pazartesi günün
den itibaren Ziraat 
Bankası'na yapıla
cak. Ödeme çizel
gesi şu şekilde; 
Ziraat 
Bankası'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, ödemeleri 
Hazine 
Müsteşarlığı'nca 
belirlenecek tarihte 
başlayacak zorun
lu tasarruf 5. taksit 
nema ödemeleriyle 
ilgili kurum ve işy
eri toplu başvuru
ları, 7 Şubat 2005 
tarihinden itibaren 
Ziraat Bankası'nca 
kabul edilecek. 
Tasarrufu Teşvik 
işyeri sicil 
numarası ve elek
tronik posta adresi 
uzantıları Milli 
Eğitim Bakanlığı'na 
bağlı ilköğretim, 
lise ve dengi 
okullar için 
"k12.tr", yüksek 
öğretim kurumlan 
için "edu.tr", özel 
işyerleri için 
"com.tr", genel ve 
katma bütçeli kuru
luşlar için "gov.tr", 
askeri birlikler için 
"mil.tr", emniyet 
teşkilatı için 
"pol.tr" ve 
belediyeler için 
"bel.tr" olan özel 
kuruluşlar ile kamu 
kurum ve kuru
luşları personeli, 5. 
taksit nema 
ödemelerini "işyer
leri aracılığıyla" 

alabilecekler. 
Önceki taksit 
ödemelerinde 
olduğu gibi, kurum 
ve işyeri aracılığıy
la talepte bulunan 
hak sahiplerinin 
ödemeleri, 5. taksit 
ödemelerinin 
başlamasını tak
iben en geç 3 gün 
içinde yapılacak. 
Kurumu aracılığıy
la başvurmayan 
hak sahipleri, eski
den olduğu gibi bir 
aylık takvim içinde 
sıralarını 
bekleyecek.
Hak sahipleri, 
kurum/işyeri 
ünvanını taşıyan 
elektronik posta 
adresi ile birlikte 
en son kesinti ve 
katkı tutarlarını 
yatırdıkları Ziraat 
Bankası şubelerine 
başvuracak. 
KURUM VE İŞYERİ 
YETKİLİLERİNE 
NEMA ÖDEMESİ 
Kurum ve işyeri 
yetkililerine zorun
lu tasarrufun 5. 
taksit nema 
ödemelerinin 
yapılabilmesi için, 
"son bir ay içinde 
verilmiş kamu 
kurum ve kuru
luşları için resmi 
görevlendirme/yetk 
i yazısı, diğer kuru
luşlar için noter 
tasdiklik yetki bel
gesi ve imza sirkü
leri" olacak. 
İşyerlerine ait 
Tasarrufu Teşvik 
işyeri sicil 
numarası, kurum 
veya işyeri irtibat 
telefonu ve geçerli 

e-posta adresiyle 
birlikte belirtilen 
tarihten itiberen 
Ziraat Bankası'na 
başvuru 
yapılabilecek. 
Kurum ve işyeri 
yetkililerinin 5. tak
sit nema başvu
rusu sürecinde 
dikkat etmesi 
gereken diğer 
hususlar şöyle: 
-Banka tarafından 
hazırlanacak nema 
5. taksit talep 
dosyaları, kurum 
veya işyerlerinin e- 
posta adreslerine 
iletilecek. Bu 
dosya sadece 
Ziraat Bankası'nın 
internet adresin
den kurum veya 
işyerlerine iletile
cek. Kurumların bu 
süre içerisinde 
mail kutulahm boş 
tutmaları ve sis
temle ilgili prob
lemlerinin olma
masına özel 
göstermeleri 
gerekiyor.
-Kurum veya 
işyerlerinin nema 
5. taksit talep 
formlarını form 
üzerindeki açıkla
maları dikkate 
alarak düzen
lemeleri ve belir
tilen e-posta adre
sine iletmeleri 
gerekiyor.
-Banka'ya gelen 
talepler en kısa 
sürede işleme alı
nacak kurum veya 
işyerlerinin e-posta 
adreslerine olumlu 
ya da olumsuz 
bilgi verilecek.

Ocak ayında 8 bin 
322 şirket açıldı, 4 
bin 230 şirket 
kapandı.
Türkiye Odalar ve 
Borsalar 
Birliği'nden 
(TOBB) yapılan

açıklamaya göre, 
2005 yılının ilk 
ayında geçen yılın 
ilk Ocak ayına 
göre, açılan şirket 
sayısında yüzde 
13.97'lik, yine aynı 
dönemde kananan

şirket sayısında 
da yüzde 18.12'lik 
bir artış oldu.
2004 yılı Ocak 
ayında 7 bin 302 
şirket açılmış, 3 
bin 581 şirket de 
kapanmıştı.

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

ÜMİTSER ÜNLÜ

BURSA HAKİMİYET VE - 
1 KENT GAZETELERİNE 1 
| İLAN ve REKLAM ALINIR | 
i KÖRFEZ REKLAM ı

TEL : (0.224) 513 96 83
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Liselileri kurtarma operasyonu
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 320 
binden fazla lise 
öğrencisi için sınıf
ta kalma riski belir
ince, sorumluluk 
sınavlarının kap
samını genişletti. 
Sınavlara, son sınıf 
öğrencilerinin 
yanısıra ara sınıf 
öğrencileri de 
girecek.
Milli Eğitim 
Bakanlığı, 320 
binden fazla lise 
öğrencisi için sınıf
ta kalma riski belir
ince sorumluluk 
sınavlarının kap
samını genişletti. 
Sınıf geçme yönet
meliğinde acil bir 
değişiklik yapılarak 
sadece mezun ola
mayan lise son sınıf 
öğrencilerine yöne
lik ölan sorumluluk 
sınavlarına diğer 
öğrencilerin de 
girmesine imkan 
tanındı. Bu düzenle

meyle sorumluluk 
sınavlarına 433 bin 
863 öğrenci 
girecek.
8 Aralık 2004'te 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür
lüğe giren yeni 
yönetmelik lisede 
sınıf geçme şart
larını zorlaştırırken, 
lisede okuyan 
öğrencilerin ortala
ma yükseltme ve 
sorumluluk sınavı 
hakkını teke 
indirmişti.
Yönetmeliğin 41. 
maddesinde, liseye 
devam eden öğren
ciler için açılan 
ortalama yükseltme 

sınavının 'yeni ders 
yılının başlamasın
dan bir hafta önce 
bitecek' şekilde 
yapılacağı belir
tilmişti. Yine aynı 
maddede, mezun 
olamayan son sınıf 
öğrencileri için ikin
ci dönemin ilk haf
tası içinde sorumlu
luk sınavları açıla
cağı kaydedilmişti. 
İstisnai bir 
düzenleme 
Birinci yarıyıl 
sonunda alınan 
dönem notları, lise 
son sınıf öğrenci
lerinin dışında 
kalan 328 bin 515 
lise öğrencisinin de 

sorumluluk sınavı
na girmesi ihtiy
acının doğduğunu 
gösterdi. Bu öğren
cilerin Milli Eğitim 
Bakanhğı'na itiraz
da bulunmaları 
üzerine, yönet
meliğe geçici bir 
madde eklenerek 
10, 11 ve 12. 
sınıflarda öğrenim 
gören öğrencilere 
de sorumluluk 
sınavına katılma 
hakkı tanındı. 
Konuya ilişkin 
yönetmelik değişik
liği önceki gün 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürür
lüğe girdi.
Yönetmeliğe ekle
nen geçici 3.madde 
ile 2004-2005 öğre
tim yılında 10,11 ve 
12. sınıflarda 
okuyan öğrenciler 
için istisnai bir 
düzenleme yapılmış 
oldu. Bu öğrenciler 
mezun oluncaya 

kadar geçerli olmak 
kaydıyla, ikinci 
dönemin ilk haftası 
içinde yapılan 
sorumluluk 
sınavlarına 
girebilecekler.
En başarısızı 
genel liseler 
Milli Eğitim 
Bakanhğı'ndan alı
nan bilgiye göre, 
şubat ayında 
yapılacak sorumlu
luk sınavlarına 
toplam 433 bin 863 
öğrenci girecek. Bu 
öğrencilerden 105 
bin 348'ini lise son 
sınıf öğrencileri 
arasında mezun 
olamayıp okuma 
hakkı devam eden
ler, 328 bin 515'ini 
ise lise 10, 11 ve 12. 
sınıflarındaki 
sorumlu geçen 
öğrenciler 
oluşturuyor.
Sorumluluk 
sınavına girecek 
olan öğrencilerin 

lise türlerine göre 
dağılımına 
bakıldığında en 
başarısız 
öğrencilerin genel 
liselerde olduğu 
görülüyor.
Sorumluluk sınavı
na genel liselerden 
200 bin 81, erkek 
mesleki ve teknik 
liselerinden 64 bin 
723, ticaret ve 
turizm meslek 
liselerinden 42 bin 
488, kız meslek 
liselerinden 13 bin 
522, imam hatip 
liselerinden 4 bin 
778 ve sağlık 
meslek liselerinden 
2 bin 765 öğrenci 
katılacak. Öğretmen 
liselerinden alt 
sınıftan dersi 
olduğu için sınava 
girmek zorunda 
kalan öğrenci 
sayısı ise mezun 
olamayanlar dahil 
170 çıktı.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 51310 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Enerji içecekleri 
18 yaş altına yasak

Barbarosca
J_

Barbaros BALMUMCU

Mudanyaspor Genç 3- Gemlikspor Genç 2

Tarım ve 
Köyişleri 
Bakanlığı, ener
ji içecekleri 
konusunda yeni 
düzenleme yaptL 
Enerji içecek
lerindeki kafein 
miktarı 
düşürüldü ve 
satışlarda 18 yaş 
sınırı getirildi. 
Resmi Gazete'de
yayımlanan düzen
lemeye göre, enerji 
içeceklerinde litre
deki maksimum 
kafein miktarı 350 
miligramdan 320 
miligrama ~ • 
düşürüldü.
İçecekler de 'yüksek- 
kafcinli' ve 'düşük 
kafeinli' olmak 
üzere ikiye ayrıldı. 
Buna göre 
litresinde en fazla

150 miligram kafein 
bulunduran enerji 
içecekleri 'düşük 
kafeinli', litresinde 
150-320 miligram 
kafein içeren içe
cekler ise 'yüksek 
kafeinli’ olarak 
değerlendirilecek. 
'Yüksek miktarda 
kafein içerir' 
uyarısı
İkinci sınıftaki içe
ceklerin ambalajın

da, diğer uyarıların 
yanı sıra, 'yüksek 
miktarda kafein 
içerir' uyarısı da yer 
alacak.
Ayrıca, 18 yaşın 
altındakilere enerji 
içeceği satışı yapıl
mayacak.
Bakanlık, fir
malara, yeni düzen
lemeye uyum için 
altı ay süre tanıdı.

ÖZKAYA OTOMOTİVDE KAMPANYA
KAMPANYAMIZ

STOKLARLA SINIRLIDIR
FİYATLARIMIZA
K.D.V DAHİLDİR

Nedense biz Gemlikspor olarak 
Çamurlu sahada nasıl oynanır 
bilmiyoruz.

Mudanya sahası çimen olması
na rağmen çimen altı su tutması 
futbol oyununun güzelliğini bozu 
yordu, bazı yerlerde. Hem Gemlikli 
hem de Mudanyalılar ayakta 
duramıyorlardı.

Gemlikspor baskılı başladı. Tam 
25 dakika santradan ceza 
sahamıza gelmediler.

Duran toplarla kalemizi yok- 
lasalar da, akınları etkisiz kalmıştı. 
Sercan ’ın nedense keyifsiz oluşu 
takımın hücum gücünü düşürü 
yordu, cılız şutlarla.

İlk yarı neticeyi belli etti. 0-0 
İkinci yarı ağır sahada nasıl 

futbol oynanır bize gösterdiler. 
Zaman 48. dakikayı gösterirken 
serbest atıştan top yere çarpıp 
kalemize girdi. Mağlup duruma 
düşünce biraz canlanır gibiydik. 
Heri oynanan pasla 58 nci dakika
da Emrah, 60 ncı dakikada küçük 
Emrah ikinci golümüzü attı durum 
2-1 oldu.

Biraz gayret neticeyi kovalar 
sözünün doğru olduğuna inanıyo- 

' rum. işte dakika 66 kazanılan 
penaltıyı İsmail dışarı atınca işin 
şekli değişti. Nedense penaltı 
atmasını bilmiyoruz. 
Mudanyaspor'da canlılık gözüktü, 
75 nci dakika Mudanyalılar skoru 
2-2 yaptı.

Bizim saatimize göre oyunun 
bitimine 5 dakika daha vardı. 
Hakem nedense, elini havaya

kaldırarak, 4 dakika uzattım der 
gibiydi.

Oyun son dakikası 10. dakikada 
oynandı. 90+4 ncü dakikada 
Mudanyalılar güzel bir gol kaza
narak, maçı 3-2 kazanmasını 
bildiler.

Bilmiyormu bu maç bundan 
evvel de ağır sahada oynadığımız 
2. maçta bize ders olacağını 
zannediyordum. Maalesef der
simizi iyi hazırlanamamıştık.

Yazık oldu.
Sahaya Mete-Ahmet-Fatih- 

Rıdvan-İsmail-Mehmet Al- 
Sercan- Yusuf -Onur-Emrah- 
Emrah B. çıkmış bir değişiklikle 
son 10 ncu dakikada oyuna 
Furkan girdi.

Futbol oyunun da pas geçerlidir 
ne var ki, son dakikalar ne kadar 
dikkat istediğine bir kere daha 
şahit olduk. Oynanması gereken 
uzun pasları yapamadık.

. Çalınması icap eden dakikaları 
koruyamadık, iyi niyetle oynadık. 
Futbolun çirkinliğine kaçmadık 
ama maalesef her zaman iyi niyet 
fayda getirmiyor. Çamur sahalarda 
futbol oyunu kuvvet ister, beceri 
ister, mücadele ister. Olmadı, 
olmayınca bîr şey söylemenin 
manası yok. Biraz dikkat etseydik 
bu takımın şampiyonluğu oyna
ması gerektiğine inanıyorumdur.

DÜZELTME
Cumartesi günkü yazıda çıkan 

‘vefasızlık' ‘ahlaksızlık' olarak çık
mıştır. Düzeltme yapar okuyucu
larımızdan özür dileriz.

12 R 22.5 Kar tipi « TO 
315- 80 R 22,5 Kaplama SÎSfflL 
385 - 65 R 22,5 lap/flffliı ITO

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Kordonboyu’nda 
denize sıfır, kaloriferli, 

asansörlü, parkeli, 
pvc lux daire 

160m2
Müracat Tel: 

Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 97 10

ACİL 
SATILIK 
DAİRE
Bahkpazarı’nda 
90 m2,2+1,2.kat 
masrafsız daire

Müracat Tel:
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 97 10

SATILIK
Sahibinden 

ikinci el faal 
vaziyette market 

buzdolabı 
ve rafları şatlık.

514 65 00 
(0.532) 587 36 52

OZKAYA OTOMOTİV
J____ _ GEMLİK BAYİİ
■ IR ELLİ Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
"111C Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşruhat, 

çerez temin edilir. ’

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

7e/ (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30

. Q8kM

m| GÜNLÜK SIVASI GAZETE

ABONE
-OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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Oda yöneticilerine siyaset hakkı
Meslek odaları ile 
borsa ve birliklerin 
yönetim organların
da görev alanlara 
kısmi siyaset 
serbestisi getiren 
yasa teklifi, TBMM 
Genel Kurulu'nda 
kabul edildi.
Meslek odaları ile 
borsa ve birliklerin 
yönetim organların
da görev alanlara 
kısmi siyaset 
serbestisi getiren 
yasa teklifi, TBMM 
Genel Kurulu'nda 
kabul edildi. 
CHP İzmir 
Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 
arkadaşlarının 
TOBB Yasası'nda 
değişiklik öngören 
teklifi ile AK Parti 
Kütahya Milletvekili 
Soner Aksoy ve 
CHP Adana /—
Milletvekili Tacidar 
Seyhaa'wx ortaklaşa 
verdikleri 
teklif, TBMM Genel 
Kurulu'nda birleştir
ilerek görüşüldü. 
Teklif, önergelerle 
değiştirilerek 
yasalaştı.
Yasaya göre, sadece 
milletvekili veya 
belediye başkanı 
seçilenlerin oda, 
borsa ve birlik

Ust kurul maaş zamları açıklandı
Bakanlar Kurulu, üst 
kurul personelinin 
ortalama ücret 
toplamı üst sınırını, 
2005 yılının birinci 6 
ayı için 3 bin 950 
YTL, ikinci 6 ay için 
ise 4 bin YTL olarak 
belirledi.
Resmi Gazetede 
yayımlanan konuyla 
ilgili Bakanlar 
Kurulu kararı 1 
Ocak 2005 tarihin
den itibaren geçerli 
olmak üzere yürür
lüğe girdi. Bu yr*»n 
birinci 6 ayında, üst 
kurullardaki person
elden ortalama ücret 
toplamı net tutarı, 
600 YTL'ye kadar

organlarındaki 
görevleri sona 
erecek. İl genel 
meclisi ve belediye 
meclisi üyeliğine 
seçilen, siyasi 
partilerin organların
da görev alanların 
oda, birlik ve bor- 
salardaki 
yöneticiliği devam 
edecek.
Diğer yasalarla 
uyuma yönelik bir 
düzenleme uyarınca, 
görevi 
kötüye kullanma 
suçundan 6 aya 
kadar hapis cezası 
alanlar da oda, 
borsa ve birlik 
organlarına 
seçilebilecek.
Yasaya göre, oda ve 
borsa seçimlerinde 
oy kullanacak şirket 
yöneticisi ve temsil
cisinin "ahzü kabz" 
yetkisinin seçimden 
önceki 6 
ayı kapsamasını 

olanların mali ve 
sosyal haklarında 
yüzde 6'yı, ortalama 
ücret toplamı 725 
YTL'ye kadar olan
ların yüzde 5.75'i, 
850 YTL'ye kadar 
olanlar için yüzde 
5.5, 975 YTL'ye 
kadar o'anlar için 
yüzde 5.25, 1.100 
YTL'ye kadar olanlar 
için yüzde 5, 1.400 
YTL'ye kadar olanlar 
için yüzde 4.75, 
1.700 YTL’ye kadar 
olanlar için yüzde 
4.5, 2.000 YTL'ye 
kadar olanlar için 
yüzde 4.25, 2.500 
YTL'ye kadar olanlar 
için yüzde 4, 3.200 

öngören hüküm, 
Mart 2005'te yapıla
cak seçimlerde 
uygulanmayacak. 
-YENİDEN YAPI
LANDIRMA KURU- 
LU'NA UZATMA- 
Tarım Satış 
Kooperatif ve 
Birlikler Kanunu'nda 
da değişiklik yapan 
yasa, Yeniden 
Yapılandırma 
Kurulu'nun görev 
süresini 4 yılla 
sınırlayan hükmü 
kanundan çıkarıyor. 
Bu düzenleme ile 
kooperatif ve 
birliklerin yeniden 
yapılandırılmasını 
da içeren Dünya 
Bankası 
kredisine ilişkin 
anlaşmanın, 
dolayısıyla yeniden 
yapılandırma 
sürecinin de uza
ması halinde 
Yeniden 
Yapılandırma

YTL'ye kadar olanlar 
için yüzde 3, 3.950 
YTL'ye kadar olanlar 
için yüzde 2, 3.950 
YTL'den fazla olan
lar için de yüzde 1'i 
geçmemek üzere 
artış,yapılabilecek.
-İKİNCİ 6 AY 
ARTIŞLARI-
Yılın ikinci 6 aylık 
dönemi (1 Temmuz- 
31 Aralık 2005 tarih
leri arası) için de 
650 YTL'ye kadar 
olanlar için yüzde 6, 
*75 YTL'ye kadar 
olanlar için yüzde 
5.75, 900 YTL'ye 
kadar olanlar için 
yüzde 5.5, 1.025 
YTL'ye kadar olanlar 

Kurulu'nun işlevini 
sürdürmesi 
hedefleniyor.
-GENEL 
KURULLARA 
ERTELEME- 
Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Kanunu'na geçici 
madde eklenmesini 
de öngören 
yasa, esnaf ve 
sanatkarlar genel 
kurul ve seçim
lerinin bu yılın 
Temmuz, Ağustos 
ve Eylül aylarında, 
birlik genel 
kurullarıyla 
seçimlerinin Eylül 
ve Ekim aylarında, 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Konfederasyonu 
Genel Kurulu ve 
seçimlerinin ise 
Aralık ayında 
yapılmasını 
öngörüyor. 507 
havili Fcnaf ı/o 

^oııuı w V»

Sanatkarlar 
Kanunu'nda 
önümüzdeki 
dönemde yapılacak 
değişikliğe uygun 
yapılması amacıyla 
bu yılın ilk yarısında 
yapılacak genel 
kurul ve seçimler, 
bu hükümle 
erteleniyor 

için yüzde 5.25, 
1.150 YTL'ye kadar 
olanlar için yüzde 5, 
1.450 YTL'ye kadar 
olanlar için yüzde 
4.75, 1.750 YTL'ye 
kadar olanlar için 
yüzde 4.5, 2.050 
YTL'ye kadar 
olanlar için yüzde 
4.25, 2.550 YTL'ye 
kadar olanlar için 
yüzde 4, 3.250 
YTL'ye kadar olanlar 
için yüzde yüzde 3, 
4.000 YTL'ye kadar 
olanlar için yüzde 2 
ve 4.000 YTL'den 
fazla olanlar için 
yüzde 1’i 
geçmemek üzere 
artış yapılabilecek.

Sivas, Kayseri ve 
Adıyaman'da 536 
köy yolu ulaşıma 
kapandı... Yurdun 
büyükbölümünde 
etkili olan soğuk 
hava ve kar 
yağışı yaşamı 
olumsuz etkiliyor. 
Sivas Valiliği 
bünyesinde oluş
turulan kriz 
merkezinden alı
nan bilgiye göre, 
kar yağışı ve tipi 
nedeniyle merkez 
ve ilçelere bağlı 
181 köy yolu 
ulaşıma kapalı 
bulunuyor.
Karayolları ekip
leri, kapalı köy 
yollarından 
100'ünün açılması 
için çalışmalarını 
sürdürüyor.
Öte yandan, ağır 
kış şartları 
nedeniyle 38 köye 
elektrik ver
ilemediği, 36 
köyle de telefon, 
batlarındaki arıza 
nedeniyle haber
leşme sağlana
madığı bildirildi. 
BOLU DAĞI 
DÜZCE 
KESİMİNDE 
YOĞUN SİS 
Bolu Dağı'nın 
Düzce kesiminde, 
yoğun sis 
nedeniyle görüş 
mesafesi 40 met 
reye kadar indi. 
Karayolları ve 
trafik ekipleri, 
Bolu Dağı kesi
minde sis işaret 
lambalarını 
yakarak geçişleri 
kolaylaştırmaya 
çalışıyor. Ekipler, 
ayrıca, sürücüleri 
yavaş gitmeleri 
konusunda 
uyarıyor.
Öte yandan, 
D-655 Düzce- 
Akçakoca karay
olunun Tepeköy 
mevkiinde de 
sisin etkili olduğu

Kar, 536 köy 
yolunu ulaşıma 

kapadı
bildirildi. 
KAYSERİ 
Kayseri'de, 
devam eden kar 
yağışı nedeniyle 
Sarız, Pınarbaşı, 
YahyalI, Develi ve 
Akkışla ilçelerine 
bağlı 55 köy yolu 
ulaşıma kapandı. 
Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler, 
kapanan köy yol
larını ulaşıma 
açmak için çalış
malara başladı. 
Bölge trafik ekip
leri, Kayseri- 
Malatya karayolu
nun Mazıkıran, 
Kayseri- 
Kahramanmaraş 
karayolunun 
Dokuzdolambaç 
bölgelerindeki tipi 
nedeniyle, 
sürücüleri dikkatli 
seyretmeleri 
konusunda 
uyarıyor.
ADIYAMAN 
Adıyaman'da 
yoğun kar yağışı 
nedeniyle, 
merkez ilçenin 
dağlık kesimleri 
ile Çelikhan,

- Sincik, Gölbaşı, 
Gerger ve Besni 
ilçelerine bağlı 
toplam 300 köy 
ve 400 mezra 
yolu ulaşıma 
kapalı bulunuyor. 
Köy Hizmetleri İl 
Müdürü Eşref 
Keser, yaptığı 
açıklamada, kar 
yağışının devam 
etmesi nedeniyle 
köy yollarını 
ulaşıma açık tut
makta güçlük 
yaşadıklarını 
belirtti.
Keser, kapanan 
köy yollarını 
açmak için 12 
ekibin çalış
malarını aralıksız 
sürdürdüğünü 
kaydetti.
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Hangi vitamin hangi besinden alınır?
Vitaminler, vücudu

muzun yapı taşlarını 
oluşturan hücrelerin 
ana beslenme kay
nağı. Ama çok 
ihtiyaç duyduğumuz 
vitaminleri hangi 
besinlerden alabile
ceğiz. İşte günlük 
hayatta kullan
mamız gereken 
besinlerin listesi. 
A Vitamini: Sağlıklı 
gözler, deri, saç, 
mukoza zarı kay
nağı, balık 
karaciğeri yağı, 
böbrek, Beta-karote- 
na(koyu, yeşil 
yapraklı sebzelerde 
olur), sarı ve turun
cu meyve ve 
sebzeler.
B1 Vitamini: Sağlıklı 
kalp, beyin ve sinir 
sistemi. Normal kır
mızı kan 
hücrelerinin 
seviyesini korur 
Kaynağı: Tahıllarda, 

buğday tohumu ve 
hayvan ciğeri.
B2 Vitamini: 
Sağlıklı gözler ve 
tırnak ve saç. 
Kaynağı: Avokado, 
süt ve süt ürünleri, 
sakatat, maya 
B3 Vitamini: Sağlıklı 
sinir sinir sistemi, 
dolaşım sisitemi, 
protein ve karbon
hidrat metaboliz
ması, enerji üretimi 
için gerekli 
Kaynağı: Tavuk, 
fıstık, yumurta, 
badem, som balığı 
B5 Vitamini: Sağlıklı 
sinir sistemi 
Kaynağı: Avokado, 
beyin ve tahıllar 
B6 Vitamini: Sağlıklı 
sinir sistemi, beyin 
ve üreme işlevleri. 
Kaynağı: Bira 
mayası, yumurta 
sarısı, yulaf ezmesi 
ve sakatat.
B12 Vitamini:

Normal kası korur. 
Kaynağı: Ciğer, 
böbrek, beyin, et, 
yumurta sarısı, 
arkadaş iç-bakteril- 
er tarafından sente- 
zlenir.
Folik asit: Sağlıklı 
saç ve deri.
Kaynağı: Lifli yeşil 
sebzeler, brokoli, 
lahana, portakal, 
tahıl, kuşkonmaz. 
Kolin Bitartarat: 
Karaciğer, böbrek 
ve safra kesesinin 
sağlığını korur.
Kaynağı: Tahıl, 
fındık, fıstık, tohum
lar ve narenciye 
meyvaları.
C vitamini: Sağlıklı 
bağışıklık sistemi 
kollagen üretimi, 
sağlıklı kemikler, 
dişler ve kıkırdak. 
Kaynağı: Naranciye, 

biberiye, çiğ lahana, 
ananas, patates ve 
maydanoz.
E vitamini: 
Antioxidant, vücut 
hücrelerinin sağlığı, 
sağlıklı dolaşım sis
temi, kalp dolaşım 
sistemi, kalp 
fonksiyonları.
Kaynağı: Mısır, sığır 
eti, badem, yumurta 
sarısı, fındık, 
ayçiçeği tohumu, 
buğday tohumu.
Kalsiyum: Sağlıklı 
ve güçlü kemikler 
ve dişler, normal 
kalp fonksiyonları 
kasları, kasların ve 
sinir sisteminin 
sağlıklı çalışma
ması.Kaynağı: 
Badem, sütü ürün
leri, yumurta sarısı, 
soya-fasulyesi ve 
sardalye balığı.

Krom: Vücudun 
şeker kullanımını 
düzenler, kandan 
hücrelere glikoz 
transferi sağlar. 
Kaynağı: Yumurta 
sarısı, istiridye, yer 
fıstığı, üzüm suyu, 
peynir, buğday ve 
maya.
Demir: Oksijen kan 
yolu ile vücut 
hücrelerine taşır.
Kaynağı: Karaciğer, 
istiridye, sığır eti, 
helvacı kabağı.
Magnezyum: 
Sağlıklı kaslar, 
damarlar, kemikler, 
kalbin düzenli çalış
ması, sinir sistemi, 
enerjui üretiminde 
katalizör.
Kaynağı: Badem, 
soya fasulyesi, 
yabani havuç.
Magnanez: Sinir sis
temi sağlığı, beyin, 
sinirler ve kaslar 

arasında koor 
daniasyon.
Kaynağı: Ayçiçeği 
tohumu, Hindistan 
cevizi, badem, mısır, 
ceviz, zeytin.
Potasyum: Sinir sis
temi kan ve dokular 
asit-alkali dengesi. 
Kaynağı: Bütün 
sebzeler, kayısı, 
muz, patates, fındık, 
sardalye, avokado, 
narenciye meyvesi.
Silica: Sağlıklı 
saçlar, deri ve tır
naklar. Kaynağı: 
Atkuyruğu bitkisi, 
köklü sebzeler, 
yulaf, arpa.
Çinko: Sağlıklı 
üreme, deri ve bağı 
şıklık sistemi.
Kaynağı: İstiridye, 
sığır eti, karaciğer, 
zencefil, süt ayçi 
çeği, helvacı kabağı 
tohumu, Ringo 
balığı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 Oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
ilçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31Kaymakamlık 513 10 51

C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 5131° 28

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

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

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

HASTANELER

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

7 Şubat PAZARTESİ 
ENGİN ECZANESİ 
Tel : 513 37 16

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2050 

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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KALİTEYİ, TÜRKİYE VE DÜNYA MARKALARIN! % 50 İNDİRİMLE ALMAYA NE DERSİNİZ»
<•

ANİTEKS GİYİM MAĞAZALARINDA 
âOVOK ÎHÛSBUl ââŞLAM

Hayatın en özel
anlarına zerafet katar...

_  ___ 3 ■

2 AL 1 ODE
ETİKETİN YARISI
World
Card’da Iflftüll

KAMPANYA 21 ŞUBAT 2005TÂRİHİNE KADAR GEÇERLİDİR

İstiklal Cad. No: 18 GEMLİK

İnegöl Kafkaşşpor: 1 Bursa Zaferspor: 1
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Amatör ligde 
mücadele eden 
takımlardan İnegöl 
Kafkasspor cezalı 
maçını dün Gemlik'te 
oynarken, ihtiyacı 
olan 3 puanı alamadı. 
Düşme hattında bulu
nan ve her maçına 
mutlak 3 puan için 
çıkan İnegöl 
Kafkasspor üst 
sıralarda bulunan 
Zaferspor karşısına 
seyircisinin de

desteğiyle
galibiyet için çıktı. 
M*aça hızlı başlayan 
Kafkasspor, 
9.ncu dakikada 
İbrahim'in ayağından 
1-0 öne geçti.
Yediği golden sonra 
rakip sahaya yerleşen 
Zaferspor, kale önün
deki karambolü iyi 
değerlendiren Murat 
ile beraberliği 
yakaladı ve ilk yarı < 
bu sonuçla 1-1 bitti. 
İkinci yarıda her iki 

takımda gol için rakip 
kalede baskı kurması
na rağmen gol ata
mayınca maç ilk 
yarıda atılan gollerle 
1-1 sona erdi. 
Saha : Gemlik 
Hakemler: Oğuz Akar 
(***) Serkan Çakmak 
(***) Mehmet Tan (***) 
KAFKASSPOR: 
Serkan (**) Mehmet 
(**) Varol (**) Volkan 
(**) Murat (**) Recep 
(*) (Fatih * Aydın *) 
Mustafa (*) Hakan (**) 
İbrahim (**) (Emrah **) 
Suat (**) Savaş (**) 
ZAFERSPOR : Emrah 
(**) Nurhan (***) İsmail 
(**) Resul (**) Beyhan 
(***) Kenan (**) Murat 
(*) Orhan (**) Murat 
(**) (Nihat *) Mustafa 
(**) Serkan (*) 
(Soner *)
Goller : Dk. 9 İbrahim 
(Kafkas) Dk. 16 
Murat (Zafer)



İlçe Sağlık Kurulu toplanarak yağan yoğun kar nedeniyle okulları tatil etti.

Okullara iki gün kar tatili
Pazar gecesi başlayan ve dün bütün gün devam eden kar yağışı nedeniyle İlçe Seçim kurulu dün toplandı. Kurul soğuK havanın öğren
cilerin hastalığına neden olmaması için okulları bugün ve yarın tatil etti. Kar, 9 köyyolunun da kapanmasına neden oldu. Haberi 2’de

HBKSO TARAFSIZ SİYASİ GAZETE İMMBHSM1
8 Şubat 2005 Sah 25 YKr. (250.000 TL.)

“Gemlik gençliği 
sahipsiz”

Gemlik Ülkü Ocakları Derneği’nden 
yapılan yazılı açıklamada 
Manastır’daki olay örnek gösterile 
rek “gençliğin sahipsiz olduğu bir 
daha görülmüştür. ” denildi.

Haberi sayfa 4’de

Askerliğini yapmadan AKP’den Belediye Meclis üyesi seçilen Mahmut Akış görevinden istifa etti.

Bedelli devre Büyük$ehirden red
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_jguler@hotmail.com

Devir çekişmesi
Öğrendiğime göre, büyükşehir sınırları içine alı

nan ilçe ve belde belediyelerinin büyük çoğun
luğu, Ocak ayu içinde; kanalizasyon ve Su 
işletmesiyle, itfaiye birimlerini Büyükşehir 
Belediyesi’ne devretti.

Gemlik Belediye Meclisi aldığı kararla, 
devredilecek araç ve gereçler için Büyükşehir 
belediyesinin bedel ödemesini istedi.

Hoppala demeyin.
Yasa, su ve kanalizasyon hizmetlerini, ulaşım 

hizmetlerini ve itfaiye hizmetlerinin Büyükşehir 
belediyeleriyle yapılmasını öngörüyor.

Bu yasayı çıkaran kim AKP hükümeti..
Devirde sorun yaratan kim?
Gemlik AKP Belediyesi..
Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Gemlik 

Belediyesi’nin aldığı bedelli devir kararını geri 
göndermiş..

Dün, yapılan Belediye Meclisinde karar da yine 
ısrar edildi.

Bu, “Gemlik Belediyesi’nin parasıyla yapılan ve 
alınan mal ve mülkü, biz size bedelsiz” vermeyiz 
demektin

Büyükşehir “vereceksiniz” diyor.
Kim haklı, kim haksız göreceğiz.
Yanlız, burada yasanın mantığına bakarsak, bu 

hizmetler bir kamu kurumundan, bir başka kamu 
kuruntuna aktarılıyor.

Yani, kamu malı el değiştiriyor.
Hizmet yapacak kurumlar değişiyor.
Hizmeti alacak yerler ise aynı..
Burada bağcıyı dövmenin mantığı ne allah aşkı

na anlayamadım.
Bu araç gereçler kimsenin babasın malı değil ki.

Gemlik Belediye Meclisi’nin dün yapılan aylık Belediye 
Meclis toplantısında, Su ye Kanalizasyon İşletmesine, ait 
araç ve gereçlerin BUSKİ’ye bedelli devrinin Büyükşehir 
Belediye Meclisince kabul edilmediği öğrenildi. 
Gemlik Belediye Meclisi ilk kararında ısrarlı.
Belediye Meclisi’nin 
dün yapılan toplan
tısında askerliğini 
yapmadan Meclis 
üyesi olan Mahmut 
Akış, görevinden 
istifa edince sorun 
ortadan kalktı.
Akış’ın yerine AKP’li 
Alpaslan İlgin üyeliğe 
getiriliyor.
Meclis’te dün, imar 
konuları 
görüşülürken Özdilek 
firmasının satın aldığı 
Minare Çiftliği’ndeki 
yol değişikliği de 
görüşüldü.
Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

Kondakçı olayı mahkemede
Atatürk Kordonu girişindeki İtalyan Cafe sahibi İlhan Kondakçı’yı silahla yaralayan Sedat 
Çetintaş ile azmettirici İle sekiz arkadaşı, çete kurmak, haraç istemek, adam öldürmeye 
azmettirmek darp etmek suçlarından dün mahkemeye şevk edildiler. İki kişinin arandığı 
olayın yargılaması geç saatte kadar sürdü. Seyfettin Şekersöz’ün haberi sayfa 12’de

mailto:kadri_jguler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma

Dinamit

Amaç düzen değiştirmek olunca yöntemler 
de akıllıca oluyor.

Planlar sinsice yapılıyor.
Önce vidaları gevşetiyorlar.
Oyun kuralına göre oynanıyor.
Bir süredir gazetelerde okuyoruz.
İzmir Urla’da bir okulda oynanan oyunlar.
Ateş olmayan yerden dumanı çıkarıp yangına 

körükle gidiyorlar.
Cep telefonu mesajından yola çıkıp okulun 

fu- huş yuvasına döndüğünü haykırmalar.
Okulun yönetimine ve öğrencilerine çamur 

atmalar.
Hedef belli.
Çünkü okulda iyi şeyler yapılıyor.
Çocuklara doğru ve sağlıklı eğitim veriliyor.
Laik ve demokratik Türkiye’nin çağdaş yur

dun- da sorumluluk sahibi .Atatürk ilke ve 
devrimlerine sahip çıkabilecek nitelikte çocuklar 
yefştırıliyor.

Bu dutum doğal olarak fincancı katırlarını 
ürkütüyor.

Yurdun insan odaklı yapısına dinamit konuyor.
Taşlar yerinden oynatılıyor.
Bu arada yargıtay genel kurulu laiklik karşıtı 

tepkilerin suç olmadığına karar veriyor.
Bu kararıyla laiklik karşıtlarına cesaret veriyor.
Katanlık güçlerin ülkeyi ele geçirmesine 

zemin hazırlıyor.
ABD Dışişleri Bakanı Şahin Rice Türkiye’ye 

geliyor.
Başbakan’a etkili lider olmayı öneriyor.
Türkiye’nin demokratik ama aynı zamanda 

İslam ülkesi olduğunu hatırlatıyor.
Başbakan Hakkari’de yurttaş soğukta titrerken 

Güney Asya’da Türkiye’den binlerce kilometre 
uzaklıkta yaşanan depremin ve tsunaminin 
yaralarına merhem olmaya çalışıyor.

AKP’li milletvekili çocuklarının kendisine uzat
tığı çiçeklere bakmıyor bile..

Tüm bunlarda gösteriyor ki ülkede işler iyiye 
gitmiyor.

Yurttaş canından beziyor.
Sıkılıyor.
Öfkeleniyor.
Öfkesini birbirinden alıyor.
Bu ülkeye yazık oluyor.
Güven duyguları zedeleniyor.
Asayiş bozuluyor.
Şanzıman dağılıyor.
Motor yanıyor.

Okullar İki gün tatil
İlçe Sağlık kurulu yoğun kar nedeniyle öğrencilerin hastalanma

mak için ilçemiz ve köylerindeki tüm okulların iki gün süreyle tatil 
edilmesine karar verdi. Okullar bugün ve yarın tatil edildi.

yağışları nedeniyle dün toplanan 
ilçe Sağlık kurulu, ilçemizdeki 
tüm okulların iki gün süreyle tatil

ulaşım yapılamıyor.
Köy İşleri Bölge Müdürlüğü 

ekipleri kapalı yolların açılması
edilmesine karar verdi.

İlçe Sağlık Kurulu, Kaymakam 
Mehmet Baygül başkanlığında
dün öğleden sonra toplandı.

Pazar günü akşamı başlayan 
kar yağışı gün boyu sürdü.

Kar kalınlığının yaklaşık 25 
santimetreye ulaşması üzerine, 
okullara gidiş geliş sırasında 
öğrencilerin hastalanabileceği 
dikkate alınarak, 7 ve 8 Şubat 
günleri okulların tatil edilmesi 
kararı âlındı.

9 KÖY YOLU KAPALI
Kar yağışı ilçeye bağlı köylerin 

Gemlik ile ulaşımını da kesti.
Aldığımız bilgilere göre, 

Haydariye, Şükriye, Fındıcak, 
Fevziye, Şahinyurdu, Güvenli, 
Karacaaİi,Yeniköy, Cihath

için çalışmalara başladı. 
MANASTIRDA ULAŞIM 
ZORLANIYOR
Gemlik içinde de kar etkisini 

gün boyu sürdürdü.
Gece başlayan kar yağışı 

nedeniyle ilçemizin yüksek yer
lerine ulaşım zorlukla yapılıyor.

Manastır Bölgesinde 
Samanyolu, Şahinler, Öznuh ve 
Belde Siteleri’nin bulunduğu yer
lere şehir içi halk otobüsleri çık
makta zorlanıyorlar.

Öte yandan, Hisartepe 
Mahallesi 105 Evler bölgesinde ki 
duraklara da kar nedeniyle otoüs 
seferleri yapılamıyor.

Sefer yapılamayan yerlerden 
ana yollara inen vatandaşlar, 
şehir içine zorukla ulaşıyor.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Askerliğini yapmadan meclis üyesi seçilen Mahmut Atış istifa etti, yerine Alpaslan İlgin getirildi.

Bedelli devre Büvüksehirden red
Gemlik Belediye Meclisinin dün yapılan aylık toplantısında, Su ve Kanalizasyon 
İşletmesine ait araç ve gerecin BUSKİ’ye bedelli devrinin Büyükşehir Belediye 
Meclisince kabul edilmediği öğrenildi. Gemlik Belediye Meclisi ilk kararında ısrarlı.
Gemlik Belediye 
Meclisi aylık olağan 
toplantısını yaptı. 
Askerliğini yap
madığı halde Meclis 
üyeliğine seçilen 
Mahmut Atış'ın istifa 
dilekçesi mecliste 
oylanarak kabul edil
di.
İlçe Seçim Kuruluna 
bildirilecek olan 
Mahmut Atış’ın isti
fasından boşalan

Mahmut Atış 

İnan Tamer

Kendisi
Fettullah Gülen’e göre; 
Kenan Evren, 
“Mecburi din dersleri” koyduğu 
için cennetlik imiş!
Ya kendisi?
Cennet-cehennem tayin memuru..

meclis üyeliğine ise 
Alpaslan İlgin'in 
geleceği bildirildi. 
23 meclis üyesiyle 
toplanan Belediye 
Meclisi, geçen 
toplantıda aldığı 'Su 
Kanalizasyon 
İşletmesinin 
BUSKİ'ye belir
lenecek bedel 
karşılığı devredilme 
si' kararının 
Büyükşehir 
Meclisinde onaylan
madan geri gönder
ilmesini yeniden 
görüştü.
Büyükşehir 
meclisi’nin Su ve 
Kanalizasyon 
İşletmesi’nin demir
başlarını ve inşaat
larını bedel karşılığı 
devrini uygun bul
mayarak geri gön-

Gemlik Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında Büyükşehir Belediye Meclisinden 
geri gönderilen Su ve Kanalizasyon İşletmesinin ücretli devri konusu yeniden görüşüldü. 
Meclis ilk kararında ısrar etti. Büyükşehirden bedel talep edilecek.

dermesi üzerine, 
karar dün yapılan 
mecliste yeniden ele 
alındı.
Belediye Mecelisi ilk 
kararında ısrar 
ederek, damir- 
başların bedelli 
devrini yeniden 
Büyükşehir 
Belediyesine 
bildirme kararı aldı. 
Meclisin ikinci mad
desi ise 2005 yılı 
Mali yılı vergi, resim, 
harçlar tarifelerinin 
görüşülmesi için 
Tarife Komisyonuna 
havalesi oy birliğiyle 
kabul edildi.
Gündemin son mad
desinde ise imarla 
ilgili konular 
görüşüldü. 
ÖZDİLEK’İN 
YOLU DEĞİŞTİ 
Bir süre önce 
Özdilek firması 
tarafindan Rıfat 
Minare varislerinden 
alınan ve alışveriş 

merkezi kurulması 
düşünülen 21 
dönümlük arazinin 
ortasından geçen 
yaya yolunun 
kaldırılarak yan 
tarafına kaydırılması 
istemini meclis oy 
birliğiyle kabul etti. 
Öte yandan Umurbey 
altında anayol 
üzerinde bulunan 
Körfez Zeytinyağı 
Fabrikası’nın Karsak 
Köyü sınırları içinde 
kalan bir yere taşın
ması için bu yerde 
yapılacak imar planı 
değişikliği istemi 
meclis üyelerince oy 
birliğiyle kabul 
edildi.
OTO PARK 
ÜCRETLERİ Ayrıca 
2005 yılı otopark 
bedellerinin açıklan
mamış olması 
nedeniyle 2004 yılı 
bedelleri üzerinden 
alınması, şahısladaN 
taahhüt alınarak

2005 yılı tarifesi 
belirlendikten sonra 
yeniden düzenlen
mesi istemi oy bir
liğiyle kabul edildi. 
MAHMUT ATIŞ 
İSTİFA ETTİ
28 Mart 2004 seçim
lerinde AKP'den 
Gemlik Belediye 
Meclisi üyeliğine 
seçilen Mahmut Atış, 
6 Ocak 2005 tari
hinde yapılan ilk 
toplantıdan sonra 
vatani görevine git
tiğin için istifasını 
Belediye Meclisine
verdi.

Belediye Meclisi’nin dünkü toplantısında bedelli 
devir konusunda başkanlık divanı da “evet” dedi.

Meclis üyeliğinin 
yasa) olmadığı 
gerekçesiyle 
üyeliğinin düşmesi 
gündeme gelen 
Mahmut Atış'ın dün 
meclise verdiği istifa 
dilekçesiyle sorun 
çözülmüş oldu.
Mahmut ATIŞ'tan 
boşalan Belediye 
Meclis Üyeliğine 
yine AKP'den 
Alpaslan İlgin 
gelerek önümüzdeki 
ay meclis toplan
tılarına katılması 
bekleniyor.
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Gemffi Ölkü teto’nto p Gemlik’teki 
Sivas’lılar dernek 

kurdu
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Ülkü Ocağı 
temsilciliği uyardı 
"Gemlik gençliği 
sahipsizdir!" 
Geçtiğimiz hafta 
Manastır'da bir 
barakada çıkan 
yangında yanarak 
hayatlarını kaybeden 
liseli gençlerin 
Gemlik'i yasa boğ
duğunu hatırlatan 
Gemlik Ülkü 
Ocakları temsilciliği 
yaptığı açıklamada, 
"ilçe kamuoyunun 
yakından takip ettiği 
bu olay bir kez daha 
göstermiştir ki 
Gemlik gençliği 
sahipsizdir!" denildi.. 
Ülkü Ocakları - 1 ’
Gemlik Temsilcisi 
Osman Durdu'nun’ 
yaptığı açıklamada.

sosyal ve kültürel 
etkinliklerin hemen 
hemen hiç olmadığı 
ilçemizde gençliğin 
bu tip olumsuz şart
larda ve yerlerde 
yada kahvehane ve 
benzeri mekanlarda 
zamanlarını 
öldürmekte 
olduğunu söyledi. 
Bu acı olayda 
olduğu gibi genç
lerin terkedilmiş boş 
mekanlarda oyun 
oynayarak veya boş 
sohbetlerle kendi
lerini oyaladıklarına 
işaret eden Osman 
Durdu yaptığı açıkla
mada, şu görüşlere 
yer verdi:
"Başı boş durumda

Ozartar Group Bümroslnm bulunan 
ULUDAĞ ZEYTİNCİLİK AŞ.nin

Gomllt Tesislerinde ktUıPam ötmek üıw»
- Ekip Çalışmasına Uyumlu
- İş Deneyimi Olan Dinamik
- Kariyer Sahibi Olmaya Aday
- Gıda Mühendisi (Bay)
- Gıda Teknisyeni (Bay) 
- Muhasebe Elemanı 
- S^tış Elemanı

Müraacat edeceklerin CV’lerini 
en geç 15 Şubat 2005 tarihine kadar 

(0.224) 514 63 53 nolu faksa 
göndermeleri gerekmektedir. 
Müraacatlar gizli tutulacaktır.

ki bu gençliğin duru
mundan faydalan
mak isteyen bazı 
çıkar şebekeleri de 
yine maalesef 
gençliğimizi çeşitli 
uyuşturucu ve benz
eri zararlı alışkanlık
ların içerisine çek
mektedirler. Sigara 
kullanımının ilköğre
tim çağına indiği 
ilçemizde uyuşturu
cu hap kullanımın da 
yaygınlığı 
gençliğimizi 
bekleyen tehlikelerin 
başında gelmektedir. 
Her şeye rağmen 
aileler çocuklarını, 
Gemlik'tiler de gele
ceklerini kaybetm
eye devam etmekte
dirler. Göz göre göre 
cereyan eden olaylar 
karşısında özellikle 
okullardan başlayan 
suskunluk ve içine 
kapanıklık devam 
etmektedir. Aile, 
okul ve kurumlar 
arası işbirliği yok 
denecek kadar azdır. 
İlköğretimden başla
narak öğrenci, veli, 
öğretmen ve yöneti
ci diyalogları daha 
sık ve işler hale 
getirilmelidir." 
Okullarda tespit 
edilen sorunlu 
çocuklar ile sokak
lardaki sahipsiz 
çocuklara yönelik 
olarak Gemlik 
Belediyesi'nin eski 
devlet hastanesinde 
terkedilmiş ve atıl 
durumdaki, her türlü 
pisliğe ev sahipliği

yapan binanın der
hal barınma evi ve 
rehabilitasyon 
merkezi haline getir
ilmesinin faydalı ola
cağını söyleyen Ülkü 
Ocakları Gemlik 
Temsilcisi Osman 
Durdu, ayrıca ilçede 
kullanılmayan birçok 
boş binanın bulun
duğuna dikkat çek
erek şunları söyledi: 
"Bu binalar uyuştu
rucudan fuhuşa ve 
benzeri birçok yan
lışlığa ev sahipliği 
yapmaktadır. Bu 
binalar derhal tek 
tek tespit edilmeli ve 
giriş çıkışları mutla
ka kapatılmalıdır 
Gençliğe yönelik 
sosyal, kültürel ve 
sportif alanlar 
hızla oluşturul
malıdır. İlçemizde 
kurulan Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi de en 
kısa zamanda 
tamamlanarak 
sosyal, kültürel ve 
sportif alanlarını 
Gemlik gençliğine 
açmalıdır.
Kısacası Gemlik 
halkı yok olan 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

ELEMAN ARANIYOR
BEKO ARÇELİK

Bilgisayar Elektronik servisinde 
çalışmak üzere 

Teknik Eleman aranıyor. 
Müracat Tel: 

(0.224) 514 20 90 -514 48 84

gençliğine seyirci 
kalmayı artık bırak
malıdır. Hiçbir konu
da bir araya gelmeyi 
başaramayan sivil 
toplum örgütleri 
başta olmak üzere; 
tüm kurum ve kuru
luşlar Gemlik 
gençliği ve sorunları 
için acil olarak bir 
araya gelmelidirler. 
Tespit edilecek 
sorunlar ve çözüm 
yolları derhal hayata 
geçirilmeli ve 
gençliğimizin kötü 
gidişine dur 
denilmelidir.
Yanarak hayatlarını 
kaybeden üç 
gencimize Yüce 
Mevla'dan rahmet, 
kederli ailelerine ve 
Gemlik halkına 
başsağlığı dilerken 
bu gözyaşlarının 
son olması için 
Gemlik artık ayağa 
kalkmalıdır diyoruz, 
unutulmamalıdır ki 
gencecik ölen bu 
çocuklarımızın 
sorumluluğu anne 
babalarının 
olabilir ama vebal 
tüm Gemlik 
halkınındır.''dedi.

Gemlik'te bulunan 
hemşehri dernekler
ine bir yenisi daha 
katıldı.
Gemlik SivaslIlar 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
İspir Özgür'ün 
başkanlığında Veli 
Koca, Osman 
Dehmen, Ali Serdar 
Öztürk, Musa Buzlu, 
Mutluhan Uluocak 
ve Melih Kazanç'tan 
oluşuyor.
Belddiye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
da ziyarette bulun
duğu dernek 
açılışında ilçe bulu
nan Sivashlar

Kermese davet
Gemlik'te kurulu 
İnsan Hak ve 
Hürriyetleri 
Derneği'nin gönül
lü kadınlan tarafın
dan organize 
edilen Gıda ve 
Eşya Kermesi 
bugün açılıyor. 
Belediye Sergi 
Salonunda açıla
cak kermesten 
elde edilecek 
gelirin Güney Asya 
ve Irak'taki insan
lara yardım amaçlı 

aileleriyle birlikte 
katıldılar.
Kısa süre önce 
kurulan dernekte 
üye kayıtlarına * 
başladıklarını 
söyleyen başkan 
İspir Özgür, "Zengin 
kültür mirasına 
sahip Türk 
insanının bölgesel 
yozlaşmasını önle
mek amacıyla 
derneğimizi oluştur
duk. Gemlik'te 
çeşitli etkinliklerle 
Sivas ve yöresini 
tanıtmak istiyoruz." 
şeklinde konuştu.

olduğu açıklandı. 
"Depremde, savaş
ta yıkılan bizim 
evimiz, hani 
nerede kardeş 
elimiz" sloganıyla 
tüm halkımızı ker
mese davet eden 
bayanlar, "Tüm 
Gemlik halkını bu 
konudajluyarh 
olmaya davet ediy
oruz ve kermes
imizde bizlere 
destek vermelerini j 
istiyoruz" dediler. J
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Sott ortasrt cinayet
I

tec tüketici şikayetten
UÜ İnegöl Meslek 
Yüksek Okulu'nun 
önünde bir 
otomobilden açılan 
ateş sonucu 1 kişi 
öldü, 1 kişi de ağır 
yaralandı. Sanıklar, 
aksiyon filmlerini 
aratmayacak 
operasyonla yaka
landı.
İnegöl İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
Servet S.(24), 
Ahmet A.(24), 
Osman K. (23), 
Mahmut K.(31) ve 
Ali Kevser C.(23), 
servis taşımacılığı 
yüzünden araların
da husumet oluş
tuğu öne sürülen 
Behram Şeker(37) 
ve Sami Çaçan'ı 
meslek yüksek

। okulunun önünde 
I sıkıştırdı

Şüpheliler, 
16 CFB 82 plakalı 
tempra marka oto
mobilin içerisinde 
İnegöl 
Kültürpark'taki 
lunaparkta çalıştığı 
öğrenilen Şeker ile 
arkadaşı Çaçan'a 

kurşun yağdırdı. 
Şüpheliler araç ile 
bölgeden uzak
laşırken, kurşun
lara hedef olan 
Şeker ve Çaçan, 
ambulansla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi'ne kaldırıldı. 
Ancak karın 
boşluğuna iki 
kurşun isabet ettiği 
öğrenilen 
Behram Şeker 
ameliyat masasın
da yaşamını yitirdi, 
her iki bacağından 
da yaralanan Sami 
Çaçan ise hayati 
tehlike kaydıyla 
Bursa Yüksek 
İhtisas 
Hastanesi'ne 
sevk edildi.
Bu arada, silahlı 
saldırının ardından 
alarma geçen 
geçen polis, zan
lıların içinde bulun
duğu aracı İnegöl 
Devlet Hastanesi 
önünde durdurmak 
istedi. "Dur" 
ihtarına uymayan 
sanıklar, aracı 
polislerin üzerine 

sürerek kaçmayı 
başardı. Bunun 
üzerine ekipler 
kentin birçok nok
tasında barikat 
kurdu ve otomobil 
takip edilmeye baş
landı. Yaklaşık 
yarım saat süren 
takipbin ardından 
şüphelilerin aracı 
İnegöl İlçe Emniyet 
Müdürlüğü önünde
ki barikatta 
durdurulabildi.
Önce havaya, 
ardından aracın 
lastiğine ateş 
açarak 
otomobili durdur
mayı başaran polis, 
Servet S.(24), 
Ahmet A.(24), 
Osman K. (23), 
Mahmut K.(31) ve 
Ali Kevser C.(23) 
isimli şüphelileri 
gözaltına aldı. 
Şüphelilerin üst 
aramasından bir 
adet tabanca da ele 
geçirilirken, polis 
tetiğe kimin 
bastığını belirlem
eye çalışıyor.
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Bursa Tüketici 
Haklarını Koruma 
Derneği'ne (TÜK- 
DER) 2004 yılı 
içerisinde gelen 5 bin 
194 şikayetten 
bazıları duyanları 
hayrete düşürürken 
aynı zamanda hakkını 
aramayanlara da iyi 
bir örnek teşkil ediy
or.
Türkiye Tüketici 
Haklarını Koruma 
Dernekleri 
Federasyonu'na bağlı 
Bursa (TÜK-DER) 
Başkanı Levent 
Gereyhan, gelen bin
lerce başvuru 
içerisinde bazılarının 
akıllara durgunluk 
verdiğini söyledi. Bu 
kişileri takdir ettiğini 
de dile getiren 
Gereyhan, bariz hak- 
lısızlığa uğrayan bazı 
tüketicilerin şikayette 
bulunmamasının 
üzücü olduğunu ifade 
etti. Gereyhan, ufak 
bir haksızlığın bile 
tahkik edilmesi, 
gerektiğine temas 
ederek tüketicilere 
hakkını arama 
çağrısında bulundu. 
Gereyhan'ın 
bildirdiğine göre işte 
derneğe gelen bazı 
ilginç şikayetler: 
"- Saçlarını boyatan; 

ama boyanın saçta 
durması gerek
enden daha fazla 
tutulması sebebiyle 
saçları ve saç derisi 
yanan bir kişi 
derneğe başvurdu. 
- Bir kafede otur
duğu sandalyedeki 
yerinden çıkmış 
olan çivinin, 
üzerindeki pan
tolonu delmesi 
üzerine, zararın 
giderilmesi için 
derneğimize başvu
ran tüketiciye yeni bir 
pantolon alınması 
sağlandı.
- Yılbaşı gecesi toplu 
şekilde bir restoran
dan yer ayırtıp, gittik
lerinde önceden bak
tıkları mönüde yer 
alan birçok yiyeceğin 
o gece yapılmadığını 
gören tüketiciler 
şikayette bulundu.

Satın aldığı bir 
köpeğin, evindeki 
küçük çocuğunun 
psikolojisini bozduğu 
sebebiyle geri 
vermek isteyen 
bir tüketici de 
derneğe müracaat 
etti
- Alışverişte gittiği bir 
markette ürünlerin 
üzerindeki etiket ve 
kasa fiyatlarının bir- 
biriyle uyuşmaması

sebebiyle birçok 
tüketici derneğe 
başvurdu.
- Aldığı kozmetik 
ürününün cildini 
tahrip etmesi ve sivil
celere sebebiyet ver
mesinden birçok kişi 
derneğe başvurdu.
- Ağrıyan koluna yan
lış teşhisle kırık 
raporu verilerek 
alçıya alınan bir kişi 
şikayette bulundu.
- Dershaneye kayıt 

olarak, daha sonra 
eğitimi beğenmeyen 
birçok öğrenci 
derneğe başvurdu. 
- Eğitim, sağlık ve 

gıda sektöründeki 
KDV indiriminin 
tüketiciye yansıma
masından dolayı çok 
sayıda yapılan 
şikayetler hakkında 
tahkikat başlatıldı."

AYDIN IZGARA VE 
YEMEK SALONU

Kömürde Piliç 
Izgara Köfte 

ve Sulu Yemek
Çeşitleri

İstiklal Cad. No : 19 Gemlik / BURSA
Tel : (0.224) 513 69 50

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

* * Her çeşit balık ağları
* * Sakana Misina Ağları

İp Ağ
• »r Fanya

Mantar, kurşun
İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

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

Tel & Fax : (0.224) 544 63 14 
GSM : (0.532) 297 23 18
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Miicem gibi saçlara saM'p olmanın yolları
Duştan çıkıp 
saçlarınızı özene 
bezene şekillendiriy
orsunuz ama ne 
yaparsanız yapın o 
matlıktan bir türlü 
kurtulamıyorsunuz. 
Peki ne yapacak
sınız? Parlak saçlara 
kavuşmak aslında zor 
değil. İşte birkaç ufak 
ipucu...
Herkes ışıltılı, parlak 
saçlar ister. Saç tip
iniz ne olursa olsun, 
önerilerimizi uygula
yarak parlak saçlara 
sahip olabilirsiniz. 
Parlak saçların sırrı 
Sıcakla aktive olan 
saç ürünlerini kul
lanın; çünkü bunların 
içinde bulunan nem
lendirici özellikli mad
deler. saç kurutma 
makinanızın verdiği 
ısıyla açığa çıkarlar. 
Saçlarınıza hafta bir 
bakım yapın, satılan 
hazır saç maskelerini 
de uygulayabilirsiniz. 
Saçlarınız kıvırcıksa, 
kuruduklarında 
bukeleleri parmak
larınız yardımıyla 
ayırın. Fırçalamak 
elektriklenmeye 
sebep olur.
Saçlarınızı kendiniz 

boyamayı düşünüyor
sanız, parlaklığı art
tırıcı bir saç boyası 
kullanın.
Jöle, briyantin gibi 
şekillendirmede kul
landığınız ürünleri 
saç derinize yakın 
uygulamayın, 
saçlarınız yağlı 
görünür.
Kalın telli saçlar için 
hazırlanmış ağır 
serumları ince telli 
saçlarınıza sürerek 
saçlarınızın ağırlaş
masına sebep 
olmayın.
Saçlarınızı 
düzleştirmek için 
maşa benzeri bir alet 
kullanıyorsanız, bunu 
yapmadan önce bir 
ton ürünü saçınıza 
uygulamayın. Saçı 
korumak için tasar
lanmamış yapışkan 
bir jel, saçınızın res
men "pişmesine" 
neden olabilir.
Islak saçlarınızı 
açmak için plastik bir 
fırça kullanmayın. Bu 
saçlarınızı esnetip, 
sonunda da kırılması
na sebep olur. Bu 
fırçası saçınızı kuru
turken kullanın.
Saçlarınız düzse...

O zaman şanslısınız; 
çünkü düz saçların 
yüzeyi ışığı büyük 
ölçüde yansıttığın
dan, düz saçların 
kendine özel doğal 
bir parlaklığı vardır. 
Nasıl daha parlak 
görünür?
En parlak görüntüyü 
elde etmek için 
saçlarınızı yıkayıp saç 
kremi sürdükten 
sonra, 3 saniyeliğine 
soğuk suyla duru
layın. Bu kremin saça 
iyice nüfuz etmesini, 
saçın kolay şekil 
almasını ve parla
masını sağlar.
Kılları doğal olan 
geniş bir fırçayla 
fırçalarken saçınızı 
kurutun. Saç uçları 
gibi <:ektriklenen böl
gelere bir miktar hafif 
seru... uyguladıktan 
sonra parlaklık art
tırıcı bir saç spreyi 
sürerek bitirin.
Öneri: Eğer şekil
lendirici ürünleri 
sık ve çok kullanıyor
sanız, bu saçlarınızın 
matlaşmasına 
sebep olabilir. Bu 
durumda derin temiz
leyici (clarifying) bir 
şampuanı bir hafta 

boyunca sürekli kul
landıktan sonra, haf
tada bir kullanmaya 
devam edin.
Saçlarınız kıvırcıksa... 
Kıvırcık saçlarda, par
laklığı azaltan ayrılan 
kırık saçlar ve kısa 
kısımlar daha fazladır.
Özellikle saç düz 
kurutulursa, bunlar 
daha da belirgin olur. 
Nasıl daha parlak 
görünür?
Nemlendirici bir şam
puan, saç kremi ve 
düzleştirici bir jel kul
lanın. Saçlarınızı 
geniş dişli bir tarakla 
açın.
Kuruturken, 
düzleştirmek için 
saçları 5 cm'lik 
kümelere ayırıp, 
bunu yuva..?.; bir 
fırçaya dolayarak 
kurutun.
Kök ve saç uçlarını 
2,5 cm'lik kümelere 
ayırıp, durulanması 
gerekmeyen bir 
bakım kremini kök
lerin altından uçlara 
kadar sürün.
Çok parlaK lülelere 
sahip olmak için, 
saçlarınızı nem
lendirdikten sonra 
tamamen durula- 

mayıp saç 
kreminin 
birazını 
saçınızda 
bırakın. 
Nemli 
saçlarınıza 
jöle sürüp, 
kümelere 
ayırın ve 
parmak
larınıza 
dolayın. 
Saçınızı 
doğal kuru
maya 
bırakın.
Öneri: Gün 
ortasında 
saçlarınızın parlak
lığını tazelemek için 
parlatıcı spreylerden 
kullanabilirsiniz. 
Saçlarınız yıpran
mışsa...
Parlak görünmeleri 
için tek şansınız 
daha bakımlı 
olmalarını sağlamak
tır.
Nasıl daha parlak 
görünür?
Saçlarınız nemliyken, 
saçta bırakılan (duru
lanmayan) bir bakım 
ürününü yıpranmış 
bölgelere uygulayın. 
Derin bakım yapan iyi 
kalite bir ürüne

yatırım yapıp haftada 
bir kullanın.
Fön makineleri ve 
maşalar saçlarınızı 
normalden daha fazla 
yıpratıyor olsa da, 
saçlarınızın geçici 
olarak da olsa daha 
parlak görünmelerini 
sağlarlar. Kuru 
saçlara, elektriklen
meyi gideren serum 
sürün.
Öneri: Saçlarınızı 
fırçalamadan önce, 
saç fırçanıza az mik
tarda saç spreyi sıkın. 
Bu elektriklenmeyi 
kontrol etmeye ve 
saç şeklini korumaya 
yardımcı olur.

Enerji veren besinler
Gün içindeki ener
jinizi arttırmak için 
kahve ve çaydan, 
şekerli gıdalardan 
medet umacağınıza, 
Şize enerji verecek 
bu 5 gıdayı deneyin. 
Hem enerji tazeleyin, 
hem de sağlıklı 
beslenmiş olun. 
Diyet yapıyor ve 
yediklerinizi büyük 
ölçüde azalttığınız, 
ya da eskisi kadar 
karbonhidrat 
almadığınız için ken

dinizi yorgun 
hissediyor ola
bilirsiniz. Belki de 
diyet yapmıyor- 
sunuzdur ama 
mesela öğleden 
sonra ofiste masa 
başında oturup 
dururken, bir uyku ve 
halsizlik bastırıyor- 
dur ve canınız bir 
şey yapmak istemiy
ordun Kendinizi 
hemen kahve ve çaya 
vermek yerine, bu 
gıdaları deneyin ve 
enerjiniz anında taze
lensin.
Kuru kayısı ve 
badem 
Kuru kayısı ve bade
mi birlikte yediğiniz 
takdirde günlük 
olarak önerilen A vit
amininin yüzde 
50'sini, demirin 

yüzde 20'sini ve bun
lara ek olarak da pro
tein ve lif almış olur
sunuz. Kolesterol ve 
sodyumun az olduğu 
bu gıdalar, vücudun 
sıvı dengesini düzen
lemede önemli bir 
yeri olan potasyum 
açısından 
zengindirler.
Kayısıda bulunan A 
vitamini, sağlıklı 
görüş, kemik gelişimi 
ve üreme ile enfek
siyonla savaşta etki
lidir.
Önerilen porsiyon 
miktarı: 4 kuru kayısı 
(yaklaşık 67 kalori), 
30 g^m badem (164 
kalori). Bunlar lif ve 
protein açısından da 
gayet zengindir. O 
kadar ki, yaklaşık 30 
gram etten alacağınız 

proteini almış olur
sunuz.
Kuru üzüm ve yoğurt 
Kuru üzüm az yağlı, 
düşük kolesterollü 
ve az sodyum içeren, 
potasyumi fosfor, 
bakır ve demşr 
açısından zengin son 
derece sağlıklı bir 
besindir. Az yağlı 
yoğurtla karıştırılp 
yendiğinde, 
riboflavin (B2 vitami
ni), B12 vitamini ve 
günlük kalsiyum 
ihtiyacınızın yüzde 
20 ila 40'ını almış 
olursunuz. Kalsiyum, 
güçlü kemikier ve 
dişler için g -t ekli 
olduğu kadar, kalbin 
ve diğer kasların 
fonksiyonlarını yer
ine getirebilmesi için 
de gereklidir.

Potasyum, sıvı den
gesini düzenlemenin 
yanı sıra, kalp ve 
sinir sistemi 
hücrelerinin elektrik 
dengesinin korun
masını sağlar ve 
hücre ile kas gelişi
minde önemli yer 
tutar. B12 vitamini 
alyuvar oluşumu, 
sinirlerin işlevleri ve 
proteinle yağı metab- 
olize edilmesinde 
etkili rol oynar. 
Önerilen porsiyon 
miktarı: 40 gram kuru 
üzüm (129 kalori), 
170 gr yoğurt (160 
kalori kadar) 
Şeftali -•
Taze olan her meyva, 
özellikle de şeftali, 
elma, portakal ve 
çilek gibi çekirdekli 
ve kabuklu olanlar lif 

ve vitamin açısından 
çok zengindir. Yazın 
bol miktarda lif, 
niasin (B3 vitamini), 
potasyum, beta 
karoten, A vitamini 
ve günlük önerilen C 
vitamininin yüzde 
20'sini almak için 
şeftaliyi tercih 
etmekte fayda var. 
Niasin, hücre dokusu 
gelişimi için enerji 
temin etmede önem
lidir.
Önerilen porsiyon 
miktarı: Bir büyük 
şeftali (yaklaşık 60 
kalori)
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Nemada 5. taksit
nasıl ödenecek?

Nemaların öden
mesinde başvuru
lar, toplu olarak 
bugünden itibaren 
yapılacak. Kurum 
ve işyeri yetkililer
ine zorunlu tasar
rufun ödenemsi 
için gereken bel
geler de belli. 
Tasarrufu Teşvik 
Hesabı beşinci tak
sit nema ödemeleri 
için toplu başvuru
lar, bugünden 
itibaren Ziraat 
Bankası'na yapıla
cak. Ödemelerin 
tarihini ise Hazme 
Müsteşarlığı 
belirleyecek.
Ziraat 
Bankası'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, zorunlu 
tasarruf beşinci 
taksit nema 
ödemeleriyle ilgili 
kurum ve işyeri 
toplu başvuruları, 
bugün itibariyle 
banka tarafından 
kabul edilmeye 
başlanacak.
İşyeri aracılığı ile 
nemalarını alacak
lar
Tasarrufu Teşvik 
işyeri sicil 
numarası ve elek
tronik posta adresi 
uzantıları Milli 
Eğitim Bakanlığı'na 
bağlı ilköğretim, 
lise ve dengi 
okullar için 
"k12.tr", yüksek 
öğretim kurumlan 
için "edu.tr", özel

, BURSA HAKİMİYET VE
1 KENT GAZETELERİNE 1
I İLAN ve REKLAM ALINIR |

KÖRFEZ REKLAM
TEL : (0.224) 513 96 83L M Mi HM Mİ Mİ W

işyerleri için 
"com.tr", genel ve 
katma bütçeli kuru
luşlar için"gov.tr", 
askeri birlikler için 
"mil.tr", emniyet 
teşkilatı için 
"pol.tr" ve 
belediyeler için 
"bel.tr" olan özel 
kuruluşlar ile kamu 
kurum ve kuru
luşları personeli, 5. 
taksit nema 
ödemelerini "işyer
leri aracılığıyla" 
alabilecekler. 
Önceki taksit 
ödemelerinde 
olduğu gibi, kurum 
ve işyeri aracılığıy
la talepte bulunan 
hak sahiplerinin 
ödemeleri, beşinci 
taksit ödemelerinin 
başlamasını tak
iben en geç 3 gün 
içinde yapılacak. 
Kurumu aracılığıyla 
başvurmayan hak 
sahipleri, eskiden 
olduğu gibi bir 
aylık takvim içinde 
sıralarını bekleye
cek. Hak sahipleri, 
kurum/işyeri 
ünvanını taşıyan 
elektronik posta 
adresi ile birlikte 
en son kesinti ve 

katkı tutarlarını 
yatırdıkları Ziraat 
Bankası şubelerine 
başvuracak.
Kurum ve işyeri 
yetkililerine zorun
lu tasarrufun 5. tak
sit nema 
ödemelerinin 
yapılabilmesi için, 
"son bir ay içinde 
verilmiş kamu 
kurum ve kuru
luşları için resmi 
görevlendirme/yetk 
i yazısı, diğer kuru
luşlar için noter 
tasdiktik yetki bel
gesi ve imza sirkü
leri" olacak. 
Ödemeler zamlı 
olacak 
Beşinci taksit 
nema tutarı, bir 
önceki taksitin 
üzerine 3 aylığa 
denk gelen yak
laşık yüzde 1.2'lik 
sabit rakam ve 3 
aylık enflasyonun 
eklenmesi ile bulu
nacak.
Öte yandan 
dördüncü taksit 
nema ödemeleri, 
aralık ayının 
8’inden itibaren 
ödenmeye 
başlanmıştı.

Öğretmen adaylarına 
başvuru kolaylığı

Öğretmen adayları 
başvuru kolaylığı 
Öğretmen adayları, 
kötü hava koşulları 
nedeniyle başvuru 
formlarını onaylat
mak için milli 
eğitim müdürlük
lerine gide
memeleri halinde 
bilgilerini faks, 
telefon veya e- 
posta yoluyla ilete
bilecekler.
Milli Eğitim 
Bakanlığı'ndan 
yapılan açıklama
da öğretmenlik 
için 26 Ocak'ta 
baç.Ls/an başvuru 
süresinin 9 Şubat 
Çarşamba günü 
sona ereceği anım
satıldı.
Açıklamada, bazı 
bölgelerde son 
günlerde oIuîüsuz

Atatürk 
Havalimam'nda 06- 
24 pisti, kademeli 
olarak hava 
trafiğine açıldı. 
Devlet Hava 
Meydanları 
İşletmesi Genel 
Müdürü İrfan Balta, 
etkili rüzgar 
nedeniyle kapatılan 
06-24 pistinin, 
hava trafiğine 
kademeli olarak 
açıldığını 
belirterek, "Kara 
saplanan 
Frankfurt-lstanbul 
seferini yapan 
yolcu uçağının 
bulunduğu pistteki 
çalışmalar da 
sürüyor. Uçak, 
kaldırıldıktan sonra 
hava trafiği nor
male dönecek

hava koşulları 
bulunduğuna 
işaret edilerek, 
başvuru formlarını 
onaylatmak için 
bizzat il milli eğitim 
müdürlüklerine 
başvurması 
gereken öğretmen 
adaylarının bu „ 
işlemleri faks, tele
fon veya e-posta 
yoluyla gerçek
leştirebilecekleri 
bildirildi.
Açıklamada, aday
ların başvuru bilgi
lerini söz konusu 

dedi.
DENİZ OTOBÜSÜ 

SEFERLERİ DE 
İPTAL
İstanbul'da kar 

yağışının 
çarşamba gününe 
kadar sürmesi 
beklenirken, 

yoğun yağış 
nedeniyle bazı 
deniz otobüsü 
seferleri iptal 
edildi.
İstanbul'da pazar 
sabahı başlayan 
kar yağışı sürüyor. 
Yağışın çarşamba

gününe kadar etkili 
olması bekleniyor.
Yoğun yağış 
nedeniyle 
Yenikapı- 
Bandırma, 
Yenikapı-Mudanya, 
Yenikapı-Armutlu 
deniz otobüsü 
seferleri iptal 
edildi.
Şehir içi deniz 
otobüsü seferleri 
normal seyred
erken, yolcu 
sayısının çok 
düşük olduğu 
bildirildi.

yöntemlerle 
ulaştırmaları 
halinde, başvuru 
süresinin son 
gününe kadar 
bekleneceği, 
adayın başvu
rusunu onaylatmak 
için il milli eğitim 
müdürlüğüne 
gelmesinin 
mümkün olmadığı 
kesinlik 
kazandığında ise 
gönderdiği bilgi
lerin bilgisayar 
sistemine aktarıla
cağı belirtildi.
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Tüketicilerden ilginç şikayetler
Bursa Tüketiciler Derneğine 2004 yılıda 5 bin 194 kişi başvurdu. Tüketiciler her 
konudaki şikayetlerini Derneğe iletirken, başvuruların bazıları ise çok ilginçti. 
Şunlardan birinde evine aldığı köpeğin çocuğunun piskolojisini bozan bir tüketici 
köpeği geri vermek için Tükteticiler Derneğine başvuruda bulundu, 

ürünlerinBursa Tüketici 
Haklarını Koruma 
Derneği'ne (TÜK- 
DER) 2004 yılı 
içerisinde gelen 
5 bin 194 
şikayetten 
bazıları duyanları 
hayrete 
düşürürken aynı 
zamanda hakkını 
aramayanlara da 
iyi bir örnek 
teşkil ediyor. 
Türkiye Tüketici 
Haklarını Koruma 
Dernekleri 
Federasyonu'na 
bağlı Bursa 
(TÜK-DER) 
Başkanı Levent 
Gereyhan, gelen 
binlerce başvuru 
içerisinde 
bazılarının akıl

lara durgunluk 
verdiğini söyledi. 
Bu kişileri takdir 
ettiğini de dile 
getiren 
Gereyhan, bariz 
hakhsızlığa 
uğrayan bazı 
tüketicilerin 
şikayette bulun
mamasının 
üzücü olduğunu 
ifade etti. 
Gereyhan, ufak 
bir haksızlığın 
bile tahkik 
edilmesi gerek
tiğine temas 
ederek tüketi
cilere hakkını 
arama çağrısında 
bulundu. 
Gereyhan'ın 
bildirdiğine göre 
işte derneğe

gelen bazı ilginç 
şikayetler:
"- Saçlarını boy

atan; ama boy
anın saçta dur
ması gerekenden 
daha fazla tutul
ması sebebiyle 
saçları ve saç 
derisi yanan bir 
kişi derneğe 
başvurdu.
- Bir kafede 

oturduğu sanda
lyedeki yerinden 
çıkmış olan 
çivinin, üzerinde
ki pantolonu 
delmesi 
üzerine, zararın 
giderilmesi için 
derneğimize 
başvuran tüketi
ciye yeni bir pan
tolon alınması

sağlandı.
- Yılbaşı gecesi 

toplu şekilde bir 
restorandan yer 
ayırtıp, gittik
lerinde önceden 
baktıkları 
mönüde yer alan 
birçok yiyeceğin 
o gece yapıl
madığını gören 
tüketiciler 
şikayette bulun
du.
- Satın aldığı bir 

köpeğin, evinde
ki küçük çocuğu
nun psikolojisini 
bozduğu sebe
biyle geri vermek 
isteyen bir tüketi
ci de derneğe 
müracaat etti 
- Alışverişte git

tiği bir markette 

üzerindeki etiket 
ve kasa fiyat
larının birbiriyle 
uyuşmaması 
sebebiyle birçok 
tüketici derneğe 
başvurdu.
- Aldığı kozmetik 

ürününün cildini 
tahrip etmesi ve 
sivilcelere sebe
biyet vermesin
den birçok kişi 
derneğe başvur
du.
- Ağrıyan koluna 

yanlış teşhisle 
kırık raporu veril
erek alçıya alı
nan bir kişi 
şikayette bulun
du.
- Dershaneye 

kayıt olarak,

daha sonra eğiti
mi beğenmeyen 
birçok öğrenci 
derneğe başvur
du.
- Eğitim, sağlık 

ve gıda sektörün
deki KDV indiri
minin tüketiciye 
yansımamasın
dan dolayı çok 
sayıda yapılan 
şikayetler 
hakkında 
tahkikat 
başlatıldı." 
Gereyhan, 

başlatılan hukuki, 
süreçler net
icesinde müra
caatçıların yüzde 
95'inin hakkının 
alındığını da 
hatırlattı.

MİLÎ0N AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0.224) 51310 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Kfilffll bileştirecek Barbaros BALMUMCU

Btırbarosca.

Maliye Bakam Kemal 
Unakıtan, özelleştirme 
kapsamındaki kuru
luşları küçültme değil, 
büyütme mantığında 
olduklarını belirterek, 
"İlla özelleştireceğiz 
diye küçültüp, ekonomik 
bakımdan yok edecek 
duruma getirmek, bizim 
düşüncemizde yok" dedi. 
Unakıtan, incelemelerde 
bulunmak üzere İzmir'in 
Aliağa İlçesi'ndeki 
PETKİM tesislerine 
geldi. Genel Müdür 
Kenan Yavuz'un verdiği 
brifing öncesi gazeteci
lerin sorularını yanıt
layan Unakıtan, 
PETKİM'in Türk 
sanayiinin "gözbebeği" 
olduğunu söyledi.
Petrokimya ürünlerinde 
Türkiye'nin, potansiyeli 
nedeniyle çok büyük 
ithalat yapmak duru
munda kaldığım ifade 
eden l nakıtan, 
PLTKİM'in üretim kap
asitesini ne kadar 
artırırsa artırsın, pazar

payının hazır olduğuna 
dikkati çekti Unakıtan, 
şöyle konuştu: 
"Özelleştirme man
tığımız sadece 
özelleştirmek için eldeki 
kuruluşları küçültmek 
değil, onları büyütmek 
yönündedir. Bütün 
işletmelerimizi özel sek
tör mantığıyla çalıştır
mak istiyoruz. Biz 
müesseselerimize gerekli 
yatırımları yaparak 
ekonomiye katkılarını 
büyütmek istiyoruz, hem 
de özelleştirmek istiy
oruz. " 
<None>PETKİM'in bu 
yıl içinde özelleştirilip 
özelleştirilmeyeceğine 
açıklık getiren Unakıtan, 
"Özelleştirme idaresi 
Başkanlığı yakında açık
lan t. yapar. Kesin bir 
şey yok. Diğerlerinde 
olduğ.: gibi bir açıklama 
yaparlar" dedi.
Unakıtan, 
özelleştirmeyle ilgili 
geçmişte yapılan hata
larla ilgili olarak da

Yavuzselimspor 2 - Gemlikspor 1 
Bir çorbalık

şunları kaydetti: 
"OIB uzun zamandan 
beri kurulu olan bir 
idare. Başındaki kişil
erde değişme olmakla 
birlikte, genel yapı, aynı 
yapı devam ediyor. Her 
idarenin kendine has 
bazı hataları olabilir. 
Gayet normal şeyler. 
Her hata bir ders 
mahiyetindedir. Son 
özelleştirmelerle 
ÖİB'nin çok büyük bariz 
hatalar yaptığına inan
mıyorum. İsl^ini biliy
orlar, hukuki temelleri 
sağlam çalışmalar yapıy
orlar. Zaman içinde 
toplumun her kesiminin 
özelleştirin en in gereklil
iğine daha fazla 
inanacağına inanıyö^ «I 
rum. "dedi.

ÖZKAYA OTOMOTIV’DE KAMPANYA
KAMPANYAMIZ

STOKLARLA SİNİRLİDİR
FİYATLARIMIZA
K.D.V DAHİLDİR

12 R 22.5 Kur tipi OTO 
315 - 80 R 22,5 Kaplama TH, 
385 - 65 R 22,5 Âap/flffl» Bffi

OZKAYA OTOMOTİV
GEMLİK BAYİİ

11 n E ■ |_| Körfez Baytaş Sitesi altı GEMLİK
"111C Tel: (0.224) 513 73 93 Fax : 514 40 44

Yazımın başlığı sîzlere ilginç 
gelmiş olabilir. Bu köşe yazımda 
sön cümlemi neden yazdığımı 
anhyacaksınız.

Bursa Amatör 1. Küme Lig 
maçları bugün start aldı.

Gemlikspor 'un ilk rakibi 
Yavuzselimspor 'du.

Şubat, Mart aylarında futbol 
sahaları çok renklidir. Zira mart 
ayının sonuna kadar kuru saha 
bulmanız imkansız gibidir.

Pazar günü oynanan maçta 
öyle, Fidyekızık denilen sahada 
Gemlikspor, Yavuzspor 'la oynadı.

Daha önceki yazımda,çamurlu 
sahada oynamaktbir ayrıcalık ister 
demiştim. Bu gibi çamurlu sahalar
da dayanıklılık iki mücadele girip 
kazanmak, gerektiğinde topa vura
bilmek, bazı kişisel hareketleri 
yapabilmek vasıf!’ İster. *

Takım kurulurken orta saha 
kuvvetli, sağlam oy 'culardan 
kurulmalı. Bu oyuncular forvete 
attıkları topları; hasmınm arkasına 
çapraz, atılan toplar çizgiye yakın 
ve arkadaşına atmalıdır.

Bunlar bizde yoktu 90. dakikayı 
çıkaracak kondisyonumuz yoktu.

Gemlikspor ilk devre bütün 
gücünü sarf euî. Tam 30. dakikada, 
bulduğu penaltıyı Ahmet'in ayağın
dan gole çevirin _ 1-0 öne geçti, ne 
varki...

45+4'de Y.Selim, penaltı kazanıp 
golle buluşunca devre bu netice ile 
bftti.

Gemlikspor'da, gördğüm kadarı

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Kordonboyu’nda 
denize sıfır, kaloriferli, 

asansörlü, parkeli, 
pvc lux daire 

160m2 
Müracat Tel: 

Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 97 10

ile bu maç bitsin de kurtulalım 
düşüncesi vardı.

Bazı oyuncular kadro dışı 
kalmış, bazılarında form düşüklüğü 
vardı. Esas takımın 12 kişiye 
indiğini gördüm.

Genç takımdan 7 genç yedek 
olarak soyundu ve ikinci yarıda 
oyuna girmelerine rağmen bu maç 
kendilerine biraz ağır gelmiş gibiy
di.

Y.Selim istediği gibi oyunu yön- 
lerdirdi ve kaleye atılan bir şut 
Akif'in ayağına çarpıp, kalecimizi 
kontrapede bırakınca, kalemizde 
ikinci golü gördük.

Gemlikspor 'da başarilı oyuncu 
olarak kaleci Murat'ı 
gördüm. Takımını hazimetten kur
tardığını söyleyebilirim.

Murat, Caner, Arif, Akif, | 
Kubilay, Ufuk, Ahmet, Zeynel. 
Gökhan, Tahsin, Yalçın tertibi ’ 
oynadık. 1

Ufuk yerini İsmail'e,. llınuı h . 
Sercan 'a bıraktı.

Geleceğin iyi olması dileyi îk.. . i 
Gençler neşeli, ccoşkuhı bir kır 

partisi tertiplemişler, güzel 
eğlendikten sonra partiye iştirak 
etmemiş arkadaşlarının biri sor
muş.

-Parti nasıl geçti?
- -İyi

-Kimler vardı?
-Bir çorbalık vardık, demiş
Sayın okurlar hiç kötümser 

değilim ama, bizden bir çorbalık 
bile olmaz.

ACİL 
SATILIK 
DAİRE
Balıkpazarı’nda 
90 m2,2+1,2.kat 
masrafsız daire

Müracat Tel:
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 97 10

SATILIK 
OTOMOBİL
1999 Model 
Bayandan 

satılık klimalı 
TOYOTA 

COROLLA 
GSM : 0.542 

516 73 83

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, 
masat, meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

[32İj23
m GÜNLÜK SİYASI GAZ E’E EM

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Çelik, ‘Türban sorunu aşılacak’ dedi
'Türkiye türban soru
nunu aşacak' 
Gazetecilerle sohbet 
eden AKP Grup 
Başkanvekili Faruk 
Çelik, türban 
konusunda, "Türkiye, 
bu sorunları aşacak" 
dedi. Çelik 
gelişmelerin 'olumlu' 
olduğunu söyledi. 
TBMM'de gazeteciler
le sohbet eden Çelik, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın, 
Alman Welt am 
Sonntag gazetesine 
verdiği demeçte "tür
ban" ile ilgili söz
lerinin hatırlatılması 
üzerine, konuyu 
Başbakan ile 
görüşmediklerini 
söyledi.
Türkiye'nin "yasaklar 
ülkesi" olrnasım 
istemediklerini, 11 
Eylül sonrasında 
özgürlükleri öteleyen 
ve dünya insanlığını, 
kazanımiarını bir 
kenara itecek güven
lik anlayışı içinde 
olaylara yaklaşımı 
tehlikeli bulduğunu 
anlatan Çelik, özgür
lük alanının 
genişlemeci gerek
tiğini savundu. 
"Türkiye bu sorunları 
da aşacak" diyen 
Çelik, gerek türban 
gerekse meslek lisesi 
konusunun tartışma 
alanı olmaktan çık
ması gerektiğini kay
detti.
Gelişmelerin olumlu 
yönde olduğunu, 
Türkiye'nin kısır 
tartışmalardan ve 
çatışmacı anlayışlar
dan kurtulduğunu 
belirten Çelik,

Türkiye'nin kabuğunu 
kırdığını, bölge ve 
dünya ülkesi olmaya 
doğru gittiğini söyle
di. Çelik, olaya çatı
dan bakamayanlara 
acıdığını, yüzeysel 
tartışmalarla 
Türkiye'nin zaman 
kaybettiğini ifade 
ederek, iç sorunlar 
nedeniyle ülkenin 
kendisini dışarıya iyi 
anlatamadığını ve 
tanıtamrdığını savun
du.
Sorunun toplum kat
manında tartışıl
madığını ileri süren 
Çelik, "Toplum bunu 
kendi yaşantısında 
çözmüş. Ama siz 
hala Ankara'dan 
bunu dayatmacı man
tıkla ele alıyorsanız, 
kabuğu dele- 
memişsiniz, çıka
mamışsınız, çevr
enizdeki olaylardan 
dünyayı göremiyor
sunuz demektir.
Başbakan (çözüm) 
diyorsa, bu manada 
söylüyor. Engel ne 
varsa çözülecek" 
dedi.
"O DA BİR ÇÖZÜM" 
Fransa'da dinsel 
işaret ve sembollerin 
yasaklandığının hatır
latılması üzerine 
Çelik, bunun da irde- 

lenebileceğini 
belirterek, "Öyle veya 
böyle bir çözüm... O 
da bir çözüm.
Kamusal alandan ne 
anlaşılıyor? Bunun 
tanımı nasıl yapıla
cak? Geçen yıl 
kamusal olan yer, bu 
yıl olmuyorsa... Bu 
belediye meclis 
kararıyla genişleyip 
daralmıyor ki..." diye 
konuştu.
Çelik, bu tür sorun
ların çağdaş Türkiye 
olma yolunda engel 
olmadığını, ancak 
bunların konuşul
masının engel teşkil 
ettiğini vurgulayarak, 
şunları söyledi: "Bu 
sorunları konuştuğu
muz sürece 
yürüyüşümüzde ciddi 
engel oluyor. Bunları 
aşan bir Türkiye... 
Bunları aşmak için & 
herkes konuşsun. 
Bunları aşmalıyız. 
Sorun, toplum kat
manında yer buluyor
sa sorundur. Aşağıda 
böyle bir sorun yok 
ama yukarıda gün
deme getirilmiş, 
kilitlenmiş, nasıl 

çözülecek? Bunu 
aşmamız gerekiyor. . 
Herkes söz söyleye
cek. Aşıldıktan sonra 
(komik işler) diye

ceğiz. Çözüldükten 
sonra Türkiye çağ
daşlık yolunda bir 
şey kaybetmeyecek. 
Belki çok daha iyi 
olacak. Halkla bütün
leşme çok daha iyi 
olacak. Birçok insan 
yerli yersiz konuş
malardan ötürü ren
cide oluyor." Çelik, 
konuyu Başbakan 
Erdoğan ile 
görüşmediklerini 
belirterek, 
"Döndüğünde kendi
sine sorun" dedi. 
YARGITAY'IN YORU
MU...
Çelik, Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu'nun, 
TCK'nın 312. madde
sine ilişkin kararını 
"olumlu" bulduğunu 
söyledi.
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal'ın 
karara ilişkin değer
lendirilmesini nasTİ 
bulduğu sorusuna 
karşılık Çelik, "Eşref 
saati gibi bazen güzel 
açıklamalar yapıyor, 
bazen statükoyu ter
cih ediyor. 
Sorunlarının kaynağı 
da buradan çıkıyor. 
Iki»em yaşıyor, 
sayın Baykal... Bir 
karar verse CHP de 
rahatlayacak, 
Türkiye'ye de katkısı 
olacak. Ama bazen 
bir olay karşısında 
çok olumlu şeyler 
söylüyor, bir hafta 
sonra çok 
farklı şeylerle 
karşılaşıyorsunuz. 
Baykal'ı tanımakta 
da zorlanıyorsunuz. 
Kendi seçmenleri de 
tanımakta zorlanıyor" 
diye konuştu.

Sayfa 10

Başvuru için 
son günler

Öğretmenlik 
kadrosu için 26 
Ocak Çarşamba 
günü başlayan 
başvuru süresi, 9 
Şubat Çarşamba 
günü sona ere
cek.
Milli'Eğitim 
Bakanlığı, 10 bin 
kadroya, ilk 
atama, açıktan ve 
açıktan ilk atama 
yoluyla öğretmen 
alacak.
Açılan kadrolara 
başvuracak 
öğretmen aday
larının öğretmen
lik için 2003 ve 
2004te yapılan 
KPSS'ye girmiş 
ve öğretmenlik 
alımı yapılacak 
alanın taban 
puanı veya 
üzerinde puan 
almış olmaları 
gerekiyor.
Öğretmenlik İçin 
Atama Kılavuzu, 
bakanlığın inter
net adresinde 
(http://personel.rn 

eb.gov.tr) yer alıy
or. Kılavuzda 
belirtilen koşulları 
taşıyan adaylar 9 
Şubat Çarşamba 
günü mesai saati 
bitimine kadar 
başvurabilecek
ler.
Başvurular inter
netten gerçek
leştirilecek.
Adaylar internet
teki formu doldu
rarak, kendilerine 
en yakın başvuru 
bürolarında 
başvurularını * 
resmi hale getire
cekler. Resmi 
onay 81 ilin 
Milli Eğitim 
Müdürlüklerinde 
yapılacak. Ankara 
ve İstanbul'da 
merkez 
ilçe milli eğitim 
müdürlüklerine 
de resmi onay 
için başvuru 
yapılabilecek. 
Başvurulardan 
ücret 
alınmayacak

’tan indirim
Tüpraş, LPG, 
jet yakıtı, gazyağı 
ve motorin 
rafineri çıkış 
fiyatlarında 
indirim yaptı.
Yapılan indirime 
göre, 
Tüpraş'ın 562,02 
YTL/ton olan 
rafinerileri çıkışlı 
LPG fiyatı

5 Şubat tarihinden 
itibariyle yüz 
indirilerek
544,17 YTL/tona ' 
düşürüldü.
Jet Yakıtı ve 
gazyağı fiyatı 
yüzde 4.86 
indirilerek
491,28 YTL/M3'ten 

ise yüzde 3.8 YTL/M3'ten 478,02
indirilerek 496,02 YTL/M3'e çekildi.

468,52 YTL/M3'e, 
motorin fiyatı

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

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

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

http://personel.rn
eb.gov.tr
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Son yıllarda mev
cut testlerin 
gelişmesi, düşük 
PSA 
(prostat spesifik 
antijen) değer
lerinde kanser 
vakalarına 
rastlanması, 
“PSA değerlerinde 
total üst sınır”ın 
değişmesine 
neden oldu. 
Kısa adı NCCN 
olan National 
Comprehensive 
Cancer Netvvork 
bir bildiri yayınla
yarak, PSA'nın 
üst sınırını 4 
ng/mL'den 2,5 
ng/mL've çekti.

Maçka e-LAB 
Medikal Direktörü 
Dr. Aytaç 
Keskineğe, 40 
yaşın üzerindeki 
erkeklerde en çok 
rastlanan ikinci 
kanser türü olan 
prostat'ın çok 
yavaş ilerleyen 
bir tümör olduğunu 
belirtiyor. Erken 
tanının hayat kur
tardığını söyleyen 
Dr. Keskineğe, 
“Yapılan araştır
malarda PSA d 
üzeyi 2.5-4.0 ng/mL 
olan erkeklerin 
%25'inde milimetrik 
kanser odakları 
bulunduğu

tespit edildi. 
Prostat kanseri 
çok yavaş ilerleyen 
bir tümör olduğu 
için hastalarda 
bir şikayet oluştur
ması için yıllar 
geçmesi gerekiyor. 
Bu sebeple 
milimetrik 
kanserlerin çoğu 
gözden kaçıyor. 
Bu sebeple üst 
sınırın 2.5 ng/mL'ye 
çekilmesi prostat 
kanserinin atlan
maması için bir a 
vantaj” dedi. 
NCCN'ün, yeni 
bildiride prostat 
kanseri taramasına 
başlanma yaşını 
da aşağıya 
indirerek, erkek
lerin 40 yaşında 
PSA ölçtürmeye 
başlamalarını 
önerdiğini belirten 
Dr. Aytaç 
Keskineğe, PSA 
değeri 2.5 ng/mL 
den yüksek olan
ların 
mutlaka serbest 
PSA ölçtürerek 
serbest PSA ve

total PSA oranını 
hesaplattırmaları 
gerektiğini hatırlat
tı.
PROSTAT 
KANSERİ NASIL 
SAPTANIR? 
yavaş ilerleyen 

bir kanser olduğu 
için hiçbir belirti 
vermeden yıllar 
içerisinde gelişir. 
Genellikle kanserin 
etraf dokular 
yayılarak çeşitli 
rahatsızlıkla verme
siyle ile kemik 
eklem ağrıları ve 
idrar yaparken kan 
gelmesi gibi belir
tilerle ortaya çıkar. 
Prostat Kanseri 
taramasında kısaca 
PSA (Prostat 
Spesifik Antijen) 
denilen vücudu
muzda yalnızca 
prostat bezi tarafın
dan sentez edilen 
bu proteinin değer
lerine bakılır.
KANDA PSA'NIN 
YÜKSELMESİNE 
SEBEP OLAN 
DURUMLAR 
NELERDİR?

Prostat 
kanseri, 
iyi huylu 
prostat 
büyümeleri 
ve 
prostatit 
adı 
verilen 
prostat 
bezinin ilti
habı 
PSA'nın 
yükselme
sine yol 
açar.
PROSTAT 
KANSERİ
HAKKINDA 
-PSA değeri

2.5-4.0 ng/mL 
arasında bulunan 
erkeklerin 
%25'inde prostat 
kanseri 
varlığı saptandı. 
-PSA değeri 
4.0-10.0 ng/mL 
olan erkeklerin 
%30-35'inde 
prostat kanseri 
görüldü.
-PSA değeri 
10.ng/mL nin 
üzerinde olan 
erkelerin %67'sinde

prostat kanseri 
saptandı.
-PSA değeri 
4.0 ng/mL'nrı 

altında olan ve 
muayene 
bulgusu olmayan 
hastaların 
%25'inde 
prostat kanseri 
saptandı.
-PSA hızı yıllık 
0.75 ng/mL'nin 
üzerinde olan 
hastalara 
mutlaka biyopsi 
yapılması 
öneriliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 51310 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ. Ocağı 51310 68

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet. 513 45 21 -1İ 5
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 4521 -111
Su Arıza Yalnız i 85

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE

8 Şubat SALI 
VEZİROĞLUECZANESİ 

Tel : 513 03 75

'HM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI: 2051

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Habeı* Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Cad. Bora Sok. NOîS/fr
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaâclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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KondakçTolayi mahkemede
ieyfettin ŞEKERSÖZ

seçtiğimiz Perşembe 
|ünü akşamı Atatürk 
(ordonu girişinde 
lulunan Italyan 
Caferi in sahibi Ilhan 
(ondakçı'yı yaralama 
»uçuyla göz altına 
ılınan 9 kişi 
nahkeme 
ie çıkarıldılar.
Edinilen bilgiye 
jöre, çete 
oluşturarak adam 
öldürmeye azmet- 
irmek, haraç 

istemek ve darp 
etmek gibi suçlarla 
suçlanan kişilerden 
M. Ali Okur, 
Hakan Aslan, 
Sedat Çetintaş, 
Nihat Karataş, 
Mehmet Düvenci, 
Halim Çıkrıkçı, 
Harun Çıkrıkçı, 
Ümit Kaptan ve 
İsmail Şafak Şendil 
poliste yapılan 
sorgulamalarından 
sonra dün mahkeme 
ye çıkarıldılar.

Yaralama ve haraç 
isteme olayına 
karışanların polis 
tarafından yaklaşık 
bir yıldan bu yana 
göz hapsinde 
tutuldukları ileri 
sürüldü.
Olaya adı karışan 
Murat Aydın'ın 
göz altında bulun
duğu, Galip Canayaz 
ile Fevzi Cirit'in ise 
aranmakta oldukları 
öğrenildi.
Öte yandan yaralama 

olayında kullanıldığı 
belirtilen 2 tabanca, 
3 adet av tüfeği ile 
5 gram esrar ele 
geçirilirken, taban
calardan birinin her 
iki taraf tarafından da 
kabul edilmediği 
öğrenildi.
İtalyan Cafe sahibi 
İlhan Kondakçı'nın 
kolundan girerek 
karnına saplanan 
kurşunun çıkarıldığı, 
sağlık durumunun iyi 
olduğu bildirildi.

na alınıp sorgulananlar mahahkemeye çıkarıldılar.



10 Şubat 2005 gününden İtibaren SSK’lılar anlaşmalı eczanelerden ilaç almağa başlıyor.

SSK’lılar eczanelerden yararlanabilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı ve ilaç sektörü temsilcilerinin yaptıkları anlaşma yarın yürürlüğe giriyor. SSK’h 
hastalar anlaşmalı 7 bin serbest eczaneden ilaçlarını alabilecekler. Türkiye’deki ilaç aliminin yüzde 85’ini devlet gerçekleştiriyor. Hab. 7’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE ■■■HH
9 Şubat 2005 Çarşamba 25 YKr. (250.000 TL.)

M Bankası nema 
karşılığı kredi verecek

Ziraat Bankası Zorunlu Tasarruf 
ödemeleri kapasamında, hak sahip
lerinin toplam 6 taksitte, 18 ayda ala
cağı nema karşılığı kredi vermeye 
başlıyor. Haberi sayfa 7’de

Asliye Ceza Mahkemesine çıkarılan 9 sanığın yalnız biri serbest bırakıldı

Kondato olayında 8 tutaklama
Atatürk Kordonunda bulunan İtalyan Cafe sahibi 
İlhan Kondakçı’yı silahla yaralayan^SedatJÇetintaş 
ve 7 arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece çete oluş
turmak, adam öldürmeye azmetmek, adam yarala-

Kar temizliği
Kar yağışlarından sonra tüm ülkede hayat felçe 

uğruyor.
Gemlik’te geçtiğimiz yıllarda bunun kötü 

örneklerini gördü.
Manastır’a düşen kar günlerce kaldırılmayınca 

olan vatandaşa olmuştu.
Bu yıl ise kar geçmiş yıllara göre daha az yağdı. 

Ancak, dün belediye ve temizlik işlerini yürüten 
özel şirket, başarılı bir çalışma sergiledi.

Bunun gözlemini kendim yaptığım gibi, dışarıda 
görüştüğüm kişilerde teyid ettiler.

Manastır, kar yağışlarında en çok sıkıntı 
yaşanan bölgemiz.

Dik yamaçların bulunması, herşeyden önce 
araç trafiğinin aksamasına neden oluyor.

Ulaşım durunca, vatandaş sıkıntı çekiyor.
İşine gidemiyor, yollarda kardan buzdan kayıp 

düşüyor.. Kolu, bacağı kırılıyor..
Belediyeler kış önlemlerini önceden aldıkların

da sorun kolay çözülüyor.
Bunun için kar temizleyici araçların olması 

gerekir.
Bol miktarda tuz stoklamak gerekir..
Işden anlayacak kadroların bulunması gerekir..
Evet,”kar yağdı böyle oldu” demeden, bu yıl 

gelecek karlarda da aynı organize yapılırsa 
Gemlikliler sıkıntıyı az hisseder..

12. sayfamızdaki haberimizi okuduğunuzda 
Belediye ye ait bir aracın lastiklerini tesbit eden 
objektifimiz bir gerçeği ortaya koydu.

Hiç dişi kalmayan lastiklerle hizmet veren kamu 
araçları tehlike yaratmıyor mu?

Bu lastiklerle trafiğe çıkmak suç değil mi?
Bu konuda gereken yapılmalı..

mak ve haraç istemek suçundan tutuklandılar.
Cafe İşleticisi İlhan 
Kondakçı’nın yaralan
ması olayından ardın
dan emniyet güç
lerinin olayla ilgisi 
olduğu belirlenen 
kişileri göz altına 
alarak sorgulamasın
dan sonra, önceki 
gün Adliye’ye sevk 
edilen 9 kişiden 8’i 
tutuklandı.
Tutuklananlar, çete 
oluşturmak suçundan 
yargılanacaklar.
Bursa Kapalı 
Cezaevine götürülen 
tutuktular, İstanbul’da 
mahkemeye çıkacak
lar. Haberi safya 3’de

Karlar temizleniyor
İki gündür ilçemizi etkisi altına alan kar 
yağışları sonrunda Belediye ekipleri ile 
temizlik firması, dün ilçede karları temizle
meye başladı,

Belediye ye ait araçlar da Manâstır ve 
Hisartepe Mahallesindeki yolları trafiğe 
açarak ulaşımı rahatlattı.

Haberi sayfa 4’de
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Haftada Bir
Diş Hekimi
Özcan VURAL
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Ben bu yüzleri tanıyorum
Kurban bayramından sonra ki günlerde ulusal tele

vizyonların haber saatlerinde karasakallı-takkeli yüz
lerini ve beddua dolu haykırışlarını eminim ki içiniz 
ürpererek seyrettiniz...!

Hemen söylemeliyim;
Ben bu yüzleri tanıyorum...
Menemen’de - Kahramanmaraş’ta - Sivas’ta ben 

, bunları daha önce gördüm.Benim babamın nesli- 
dedelerim

31 Martta Şeyh Sait isyanlarında da bunların 
dedelerini gördü.Önce OsmanlIların sonradan genç laik 
Türk

Cumhuriyeti’nin başına bela olan bu “ Yobazlığın “ 
' timsali olan karasakalh ve takkeliler fırsat buldukça 
saklandıkları inlerinden başlarını uzatıp kendilerini gös- 

| terirler...
[ Kurban bayramında derilerin Türk Hava Kurumu’nca 
I toplanacağı, başka bir yerin bu işi yapamayacağı, 
yaparsa bunun suç olduğu yasalarca belirtiliyor.

Bu derilerin getirdiği paranın bir kısmınında Çocuk 
Esirgeme Kurumu’na ve diğer yasal yardım kuramları
na verilmesini ön görüyor.

Bütün bu kesin yasa emrine rağmen, kendi kötü 
emelleri için para bakımından güçlenmek ve bu güçle 
genç Laik

Cumhuriyet yıkmak hayalleri peşinde koşan bu kara 
beyinliler saf j temiz benim halkımı da dini söylevlerle 
atlatıp ellerinden bu derileri kaçak alma yönüne gidiy
orlar.

Türkiye’de halkın %98’i müslümandır.Allah’a şükür- 
I ler olsun ki okuduğunuz yazıları yazan bu yazarınız, 

ben de müslümanım.Bu halkın %95’i dinimizin 
esaslarını anlatan kutsal kitabımız “Kuran’ın” kural
larını yerine getirmeye çalışır.

Yapar-yapmaz bu onun meselesidir.Müslümanhkta 
Allah’la- kul arasına kimse giremez.Sevabı da önün
dür,günahı da onundur.Türkiye’de bu % 95 müslüman 
insanlar iyi duygularla namazında-orucunda vatanına 
karşıolan görevlerini yerine getirip yaşamaya 
çalışırken; bu kara yüzler dini istismar edip buradan 
rant elde etmek için islami kurallarıda yıkarak sırf kendi 
yararları için beddua ediyorlar. "Çocukları yetim 
kalsın”diyorlar.

Nerede İslam’ın güzelyüzü.Ölülerin ardından bile “ 
O’nu iyi biliriz “ diye haykırışları, bu insanlar camilerde 
hiç mi duymadılar? (Müslüman iyi niyetli-affedicidir.) 
Duymazlar çünkü orada inançlı bir müslüman olarak 
durmuyorlar, akılları menfaat-çıkar ve kötü niyetle 
dolu...

Bunlara zaten biz çoğunluk Müslümanlar “Yobaz’’ 
diyoruz.Bunların adları “Yobaz" dır. Büyük hicivci 
Neyzen Tevfik’in bundan yıllarca önce bu yobazlar için 
yazdıklarını bir defa daha okumanızı istiyorum.Çünkü 
tam yeri.

YOBAZ...
Ne ararsın Tanrı ile aramda 
Sen kimsin ki orucumu sorarsın... 
Hakikaten gözün yoksa haramda 
Başı açığa neden türban sorarsın... 
Rakı,şarap içiyorsam sana ne. 
Yoksa sana bir zararı,içerim. 
İkimizde gelsek kıldan köprüye, 
Ben dürüstsem, sarhoşken de geçerim. 
Esir iken mümkün müdür ibadet 
Yatıp kalkıp Atatürk’e dua et 
Senin gibi düğülerin yüzünden 
Dininden de soğuyacak bu millet. 
İşgaldeki hali sakın unutma 
Atatürk’e dil uzatma sebepsiz 
Sen anandan yine çıkardın, amma 
Baban kimdir bilemezdin .Şerefsiz.
Ağzına sağlık büyük Neyzen sen söyleyeceğini iyi 

söylemişsin
Daha ben ne söyleyeyim

İİİîhfİHİîHjHİfİH■iiiMıl

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Beyaz yıldızlar
Beyaz yıldızlar ağırlıyor, 

Mehmet’imizi...
Bursam da kar yağıyor...
Yüreğimiz de ise, kahır... 
36 yaşındaydı...
Dünya’daki YÜZ SANATÇI arasında 

yer almak, ne demek?
Yüzlerce sanat dalı ve sanatçı arasın

da...
Var mı, Türkiye’de böyle bir sanatçı... 
Mehmet’imiz, fotoğraf dalında, 

dünyanın yıldızları arasında...
O yıldız çocuktu...
Karı çok severdi, Mehmet’imiz... 
Çoook...Bir de kırmızı karanfilleri... 
Onu uğurladık, beyaz yıldızların altın

da sonsuzluk yolculuğuna; acıyla...
Dostum Özgül Gülbiz’in kardeşi 

benim de kardeşim ve dostum 
Mehmet’imizi katlettiler!!!...

İranlı kız...
Defalarca yüreğine bıçak sapladı.... 

Defalarca...
Sözcük var mı, Jır bu katliamı yapan 

için!..
Bulamıyorum’...Siz söyleyin ne olurr?
Güzelliklerin derinliklerini fotoğrafla- 

yarak, belgeselleştiren Mehmet’imize 
nasıl kıyar ?

Nasıl bir duydur, bir cana 
kıymak...İşkence yapmak...

Asıl acı olanda Mehmet’in ölümünün 
ardından çıkan as haberler...

Polis Muhabiri Savaş Ay’ın, dünkü 
köşesi içler acısı...Ve bazı uydurma 
haberlerle fotoğrafın yıldızını kirletmeye 
çalışıyorlar!!!

Araştırmacı gazetecilik bu mudur?
Mehmet’in ölümünü ’porna’, tehdit, 

fantazi gibi benzetmelerle nasıl geçiştirir.
Aşk mış? Aşkın anlamı nedir, Savaş 

Ay?
Soruyorum, erotizm ile pornografi 

arasındaki farkı?
“Erotizm inceliktir, pornografi ise 

kabalık..Erotizme karşı olanlar, incelik 
yoksulu insanlardır. Yaşamlarında 
inceliğe yer olmadığı için, süzülmüş bir 
incelik olan erotizmi de dışlarlar. Gerçek 
bir kabalık olan pornografiye de karşı 
gibi görünseler de, yaşamları 
pornografidir aslindi... Bu yazı, kişiliği 
ve ya yaşamı inceliklerle örülü olanlar

içindir...”
Mehmetimizin, Romanya’da çektiği 

birkaç erotik resmi, alıp porno ile bütün- 
leştirenlere, duyrulur...

İranlı kızı, iyi araştır, Ay.. Bu bir aşk 
hikayesi olamaz...

Mehmetimiz tam tersine ondan 
kopma mücadelesi verdi, günlerce..

Onun yüreğinde tehditlere yer yok
tur..

O pornoyı değil, güzellikleri ve de 
acıların fotoğraflarını çekti; binlerce..

Ona bir sergi yapacağız, acımız 
birazcık dinsin..Dinmez ya..

O zaman gel de, gör, Dünya 
sanatçısının, objektifinde neler var?

Aşk ile bitmiş bir ilişkiyi nasıl aynı 
fotoğrafa koyarsın?

Bu katliamın ardında neler var?

Bilemiyoruz... Umarız ki, bu katliamın 
ardındaki sır perdesi tüm çıplaklığı ile 
aydınlatacak..

On yaşında tanıdım Mehmet kardeşi
mi, dostumu... İyi ki, Avukat olmuş 
ablası Jzgül Gülbiz.

İyi ki...Dostum Özgül kardeşini 
işkence ile öldüren ya da bu cinayette 
yer alanlar konusunda gerekeni yapacak
tır.. Hele bir şu soruşturma tam anlamıy
la ortaya çıksın..

Mehmet GÜLBİZ’in tüm dostları onun 
ardında bıraktığı eserlerine de, insanlığı 
na da sahip çıkacaklar... O insandı 
insan..Çok zor yetişen bir insan...

O Bosna savaşında, o deprem 
felaketlerinde, o toplumsal her türlü 
olayın fotoğrafını belgeselleştirdi...

O sabahın uyanmayan saatinde 
güneşin ilk ışıklarını yakaladı; bazen 
sümüklü ağlayan savaşın 
çocuğunu..Gecenin, gündüzün sessi
zliğini...

O sağır ve dilsiz olan fotoğrafı konuş
turdu...

Dağlara tırmandı, sonsuzluğun 
fotoğrafını yakalamak için..

Sessizce, arkasında bir yığın acılı 
yürek bırakarak ayrıldı, aramızdan..

O Uğur Mumcu’nun kar ve karanfiller
le donatılmış mezarının fotoğrafını yurt 
dışındaki yayın organlarına 
yolladı...Işıkların Sönmesin .

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR 

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Asliye Ceza Mahkemesine çıkarılan 9 sanığın yalnız biri serbest bırakıldı

Atatürk Kordonunda bulunan İtalyan Cafe sahibi İlhan Kondakçı’yı silahla yaralayan 
Sedat Çetintaş ve 7 arkadaşı çıkarıldıkları mahkemece çete oluşturmak, adam öldür 
meye azmetmek, adam yaralamak ve haraç istemek suçundan tutuklandılar.
KONDAKÇI OLAYIN
DA 8 TUTUKLAMA

Gemlik Atatürk 
Kordonunda bulu
nan İtalyan Cafe'nin 
sahibi Ihan 
Kondakçı’yı silahla 
yaralayan Sedat 
Çetintaş ile birlikte 8 
arkadaşı çete oluştu
rarak adam öldür 
meye azmettirmek, 
adam yaralamak, 
haraç istemek ve 
darp suçlarından 
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklandılar. 
Gemlik'in en güzel 
mekanlarından olan 
İtalyan Cafe sahibi 
Elhan Kondrakçı 
geçtiğimiz hafta işy
eri önünde çıkan 
olayda, Sedat 
Çetintaş adlı şahıs 
tarafından silahla 

yaralanmasından 
sonra, polisin olayla 
ilgili görülen 8 kişiyi 
gözaltına alarak 
sorgulaması ardın
dan, zanlılardan seki 
zi dün çıkarıldığı 
mahkemece tutuk
landı.
YARGILAMA GEÇ 
SAATLERE DEK 
SÜRDÜ
Alıh-'n bilgiye göre, 
Ihan Kondakçı'ya ait 
talyan Cafe'ye gel
erek olaylar çıkaran 
şahıslar, bir yıldır 
polis izlemesindeydi. 
Son olayda Sedat 
Çetintaş adlı şahısın 
Cafe'den çıktıktan 
sonra silahla 
yakalanmasından 
ardından, bunun 
sorumlusunu Cafe 
sahibi Ihan 
Kondakçı'dan bilen

Sedat Çetintaş, 
Kondakçı’yı işyeri 
önünde silahla yara 
ladı.
Polis, olaydan sonra 
olayla ilişkisi bulun
duğunu saptadığı M. 
Ali Okur, Hakan 
Aslan, Nihat Karataş, 
Mehmet Düvenci, 
Helim Çıkrıkçı, 
Harun Çıkrıkçı ve 
Ümit Kaptan ,İsmail 
Şafak Şendil sorgu
lanmasından sonra 
dün adliyeye sevk 
edildiler.
Geç saatlerde 
sonuçlanan 
mahkemede, 
Mehmet Düvenci 
dışındaki 8 zanlı çete 
oluşturarak adam 
ö’dürmeye azmet
tirmek, adam yarala
mak, haraç istemek 
ve darp suçlarından

Sedat Çetintaş’ın İtalyan Cafe sahibi Ilhan Kondakçi’yı silahla 
yaralanışından sonra olayla ilgisi gör ilen 9 kişi polisçe gözaltına 
alınıp Adliye’ye sevkedilmişti. Yargılamada 8 tutuklama çıktı.

tutukladı. Tutuklu 8 kişi İstanbul'da yargılanacaklar.

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan TAMER

Asil Çelik isçisine AKP'den destek

Utanmazlar..

"Buraya yabancılar giremez” .
Kim diyor bunu?
Alanya’ya yerleşen bazı Almanlar!
Yetmiyor, Alman gazetelerinde Türklere 
hakaretler..
Utanmazcasına yabancıya toprak satışına 
tepki gösterenlere ne diyordu kimileri? 
Toprağı alıp götürecekler mi?
Onuru götürüyorlar, onuru..

Haftada bir Çizmiyorum bymeminr@superpqsta.com.

Toplu Sözleşme 
görüşmelerinin anlaş
mazlıkla sonuçlan
masının ardından 
geçtiğimiz günlerde 
greve çıkan Asil Çelik'e 
L.yurette eden AKP'liler 
g<ev gözcüleriyle 
görüştüler.
AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Enver Şahin 
ile Yönetim Kurulu ve

Gençlik Kolları 
üyelerinin yanı sıra 
Orhangazi AKP İlçe 
Başkanı Neşet 
Çağlayan'ın da bulun
duğu ziyarette, Asil 
Çelik işçisinin haklı 
davalarında destek ver
erek sonuca ulaşmak 
için girişimlerde 
bulunulması karar
laştırıldı.

Grev gözcülerinden 
bilgi alan AKP'li ilçe 
başkanları ve yöneticil
er, greve çıkan Asil 
Çelik işçisinin haklı 
mücadelesinde 
başarılar dilediler.
Grevin bir önce 

anlaşmayla sonuçlan 
ması için Gemlik ve 
Orhangazi ilçe yöne
timleri olarak çeşitli 
girişimlerin vakit 
geçirmeden başlatıl
ması kararını 
aldılar.

mailto:bymeminr@superpqsta.com
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Kermeste 
ne istersen var

Sokaklardaki
Seyfettin ŞEKF.RSÖZ

Gemlik'te kuru
lu İnsan Hak ve 
Hürriyetleri 
Derneği adına 
bir grup gönüllü 
bayanın organ
ize ettikleri Gıda 
ve Eşya 
Kermesi 
açıldı.Belediye 
Sergi 
Salonu'ndaki 
kermesin açılışını 
Belediye Başkanı
Mehmet Turgut 
ile kermese 
davetli olarak 
gelen 
Orhangazi 
Belediye 
Başkanı Yusuf 
Korkusuz 
birlikte yap- 
tılar.Gönüllü 
kadınların 
çeşitli yardım
severlerden 
toplanan öğren
ci çanta ve kır
tasiye 
malzemeleri, 
giysiler, bayan 
elbise ve mont- 
ları, çeşitli 
ayakkabı vebot- 
lar, hediyelik 
eşyalar, çocuk 
oyuncakları, 
kuru erzaklar, 
çeşit türde 
tatlılar ve pasta 
börekler üç 
gün sürecek ker
mes boyunca 
vatandaşlara 
satılacak."Deprem 
de, savaşta

Yardımsevenlerden toplanan eşyalar, kermes 
boyunca vatandaşlara satıldı

Belediye Başkanı Mehmet Turgut ve Orhangazi
Belediye Başkanı Yusuf Korkusuz açılışı yaparken

yıkılan bizim 
evimiz, hani 
nerede kardeş 
elimiz"sloganıyla 
açılan kermesten 
elde edilecek 

gelirin Güney 
Asya ve Irak'taki 
kardeşlerimize 
yardım olarak 
gönderileceği 
öğrenildi.

Karlar temizleniyor

Önceki gün 
aniden bastıran 
kar yağışı ilçede 
yaşamı adeta 
felç ederken, 
yol kenarlarında 
oluşan karlar 
temizlik ekipleri 
tarafından 
devamlı olarak 
kaldırılıyor. 
İlçenin ulaşımı 
zorolan Manastır 
Bölgesinde 

yapılan 
çalışmalarla 
yollar devamlı 
açık tutulurken, 
bazı kesimlerde 
ise araçlara 
zincir takıldığı 
görüldü.Öte 
yanadan ilçe 
içindeki kaldırım- 
lardabulunan 
karların 
temizleme 
işlemleri sürekli 

olarak yapılıyor. 
Gemlik 
Belediyesinin 
özel temizlik 
firması 
GİNTAŞ ekipleri 
tüm gün kar 
temizleme 
işlerini 
belediyenin 
araçlarını da 
kullanarak yoğun 
bir şekilde 
sürdürüyor.

Özerler Group Bünyesinde bulunan 
ULUDAĞ ZEYTİNCİLİK fl.Ş.’NİN

Gemlik Tesislerinde istihdam etmek üzere
- Ekip Çalışmasına Uyumlu
- İş Deneyimi Olan Dinamik

- Kariyer Sahibi Olmaya Aday
- Gıda Mühendisi (Bay)
- Gıda Teknisyeni (Bay)

- Muhasebe Elemanı
- Satış Elemanı 

Müraacat edeceklerin CV’lerini 
en geç 15 Şubat 2005 tarihine kadar 

(0.224) 514 63 53 nolu faksa 
göndermeleri erekmektedinMüraacatlar 

gizli tutulacaktır.

ABONE OLDUNUZ MU?
I HoT ABONE OLUN

okuyun okutun

ELEMAN ARANIYOR
BEKO ARÇELİK

Bilgisayar Elektronik servisinde 
çalışmak üzere 

Teknik Eleman aranıyor. 
Müracat Tel: 

(0.224) 514 20 90 - 514 48 84

| BURSA HAKİMİYET VE | 
■ KENT GAZETELERİNE ■ 
’ İLAN ve REKLAM ALINIR. 
! KÖRFEZ REKLAM.
1 TEL: (0.224) 513 96 83 1
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BUSEB zirveye koşuyor
Gemlik sınırlarında bulu
nan Bursa Serbest Bölge 
(BUSEB), geçen yıl 
gerçekleştirdiği 2 milyar 
223 milyon dolarlık 
ticaret hacmiyle 20 
serbest bölge içerisinde 
beşinci sırada yer aldı. 
Buna göre BUSEB'in 
ticaret hacmi 2003'e göre 
yüzde 101'lik artış gös
terdi.
Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Serbest Bölgeler raporu'- 
na göre, 2004 yılında 
Türk ekonomisi ve dış 
ticaretinde yaşanan can
lılık, serbest bölgelere de 
olumlu olarak yansıdı. 
Serbest bölgelerde 
ticaret hacminde önemli 
oranda artış kaydedildi. 
Serbest bölgelerden yurt 
içine satışlarda aramaları 
ve yatırım mallarının, 
payının yüzde 82'yi 
aşması serbest böl
gelerin, özellikle üretim 
için ucuz girdi sağlama 
amacını gerçekleştirerek, 
ihracat artışında önemli 
bir unsur oldu.
Serbest bölgeler toplam 

। ticaret hacminde bu yıl 
| ilk dört sırayı İstanbul

Deri ve Endüstri, İstanbul 
Atatürk Havalimanı,

Mersin ve Ege serbest 
bölgeleri paylaştı. Bu 
dört bölgede gerçek
leştirilen ticaret, serbest 
bölgeler toplam ticaret 
hacminin yaklaşık \ -de 
70'ini oluşturdu.
BUSEB 5'İNCİ 
Bu bölgeleri ticaret 
hacimlerindeki önemli 
artışlarla Bursa, İstanbul 
Trakya, Avrupa, 
Antalya, İzmir Menemen 
Deri ve Kayseri Serbest 
Bölgeleri izledi.
Serbest bölgeler ticaret 
hacmi sektörel olarak

incelendiğinde, sanayi 
ürünleri sektöründeki 
toplam ticaret hacminin 
yüzde 96.5'ini oluşturdu 
ve geçen yıla göre yüzde 
34 artışla 21.3 milya 
doları aştı.
İlk iki sırayı paylaşan 
tekstil-konfeksiyon 

sektörü ile makine 
sanayinin serbest böl
gelerin toplam ticaret 
hacmi içindeki payları 
sırasıyla yüzde 19.4 ve 
yüzde 17.6 olarak 
gerçekleşti.

li milyon

Uludaki 
ünlüler bastı

Türkiye'nin en 
önemli kayak 
merkezlerinden biri 
olan Uludağ, ünlü
leri ağırlamaya 
devam ediyor. 
Zirvede hem pro
gram hem de tatil 
keyfi yapan 
sanatçılar arasında 
Hande Yener, 
Gülşen, Serdar 
Ortaç ve Demet 
Akalın bulunuyor. 
Umut ASMA BHA 
Türk Pop 
Müziği'nin ünlü 
isimlerinden 
Hande Yener, 
Gülşen, Serdar 
Ortaç ve Demet 
Akalın Uludağ'daki 
tatilcilere coşku 
dolu dakikalar 
yaşattı. Hem tatil 
hem de program 
yapma fırsatı bulan 
ünlüler, beyaz 
örtünün keyfini 
çıkardı. Zirvenin ilk 
sanatçıları Hande 
Yener ve Demet 
Akalın oldu. Yener 
Grand Yazıcı 
Otel'de, Demet 
Akalın ise BarlO'S 
Bar'da sahne aldı. 
Yener ve Akalın

kendilerine 
coşkuyla eşlik 
eden üniversiteli 
dinleyenlerine 
"sîzler harikasınız" 
dedi.
Gülşen ve Ortaç 
Uludağ'da bir gün 
sonra program 
yapan ünlü 
sanatçılar ise 
Gülşen ve Serdar 
Ortaç oldu.
Gülşen, Magic 
Life'ta, Ortaç ise 
Grand Yazıcı 
Otel'de seven
leriyle buluştu. 
Gülşen hem göze 
hem kulağa hitab 
ederken dinleyen
lerine coşku dolu 
dakikalar yaşattı. 
Ortaç'ı dinleyenler 
arasında ünlü 
sanatçı Demet 
Akalın da vardı. 
Ortaç'ın şarkılarına 
alkışla ve söz
leriyle eşlik eden 
Akalın tüm 
şarkılarda doy
asıya dans etti. 
Zirveyi hareketli 
^^TKilarıyla ısıtan 
Serdar Ortaç 
hayranlarının odak 
noktası oldu.

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
BALIK TUTMA ZEVKİNİ BİZİMLE YAŞAYIN..

Bursa Tarım İl 
Müdürü Hüseyin 
Yıldızer, bilgisayarlı 
tahmin ve erken 
uyarı sisteminden 
ülke ekonomisine 
2004 yılında 22 
milyon 987 bin 500 
YTL'lik katkı sağ
landığını söyledi. 
Yıldızer, gereksiz 
ilaçlamaların önlen
mesine yönelik 
başlatılan sistemle 
en uygun ilacın 
seçilerek meyve, 
bağ ve zeytin üreti-

I minde istenilen doz 
ve zamanda uygu
lama yapıldığını 
belirterek, "Bu sis
temle Türkiye 
genelinde ülke

ekonomisine trily
onları bulan tasar
ruf sağlanıyor" 
dedi. Sistemin para 
tasarrufunun yanı 
sıra ç,&^re kirlil- . 
iğinin önlenmesi, 
tabiat dengesinin 
korunması, 
kanserojen etkili 
pestisit kul
lanımının azaltıl

ması gibi parayla 
ölçülemeyecek fay
daları bulunduğunu 
ifade eden Yıldızer, 
2004 yılında 
Bursa'da yüzu£ 50 
ilaçlama tasarru
fuyla ülke 
ekonomisine 22 
milyon 987 bin 500 
YTL'lik katkı sağ
landığını açıkladı.

w" Her çeşit balık ağları
** Sakana Misina Ağları
s İp

Fanya
s Mantar, kurşun 

İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri
Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası

w diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz
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Kefaete; W hastalığını biliyomsuiMZ?
Kedi tırmığı 
hastalığı, kedilerin 
ısırması, tırmala
masıyla meydana 
gelen ve lenf 
düğümlerinin 
şişmesine neden 
olan bir hastalıktır. 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Rasim 
Küçü kuşta, 
başta tüberküloz 
olmak üzere birçok 
enfeksiyon 
hastalığı ve lenfoma- 
larla karıştırılabilen 
hastalığın, 
14 yaşından küçük 
çocuklarda ve 
özellikle de sonba
har ve kış aylarında 
daha çok

görüldüğünü 
vurguluyor.
Hastalığın nedeni 
kedilerde bulunan 
Bartonella türü 
bakterilerdir. 
Hastalık dünyanın 
tüm ülkelerinde 
görülmüştür. 
Amerika'da her yıl 
25 bin insanda rast- 
lanmaktadır. Ülkem
izde de saptanan 
hastalık, kedi 
besleyen kişilerin 
sayılarının giderek 
artması nedeniyle 
bizde de sık 
karşılaşılan bir 
hastalık olma 
yolundadır.
BELİRTİLER 

Hastalık kedini 
ısırdığı veya tırmal
adığı yerde günler 
sonra küçük bir

kabarcık ya da 
şişlik şeklinde 
başlar ve çoğu 
zaman bir böcek 
ısırığı sanılır.
Ağrılı olmayan 
bu şişliklere daha 
çok bacaklar, 
kollar ve başta 
rastlanır. Bu olaydan 
birkaç hafta sonra 
ışınlan bölgenin 
lenf düğümlerinde 
şişme olur.
Büyüklükleri 1-5 
santim arasında 
olan lenf düğümleri 
daha çok koltuk 
altı, kasık ve boyun 
bölgelerindedir. 
Şişen lenf 
düğümleri üzerinde
ki deri kızarabilir ve 
sıcaktır, bazen için
den iltihap da aka
bil». Lenf düğüm
lerindeki büyüme 2-4 
ay kadar devam 
eder. Bazı hastalarda 
38 dereceyi 
geçmeyen ateş, 
iştahsızlık, halsizlik, 
baş ve boğaz ağrısı 
gibi şikayetler de 
olabilir. Nacn-en 
karaciğer, dalak 
ve akciğer gibi iç 
organlarda da 

iltihap gelişebilir. 
Bazen gözde 
kızarıklığa ve 
kulak önündeki 
lenf düğümlerinin 
büyümesine yol 
açan küçük bir 
yara da oluşabilir. 
BULAŞMA 
Hastalık 
özellikle yavru 
kedilerin 
tırmalama veya 
ısırması ile 
bulaşır. Deride 
bir çizik ya da 
yara varsa, kedinin 
yalamasıyla da 
bulaşma olabilir, 
çünkü bakteriler 
kedinin tükürüğünde 
bulunurlar.
Hastalığın insandan 
insana ve kediden 
kediye geçmesi 
mümkün ueğildir. 
Bakterileı kediden 
kediye pirelerle 
taşınır ve kedide 
herhangi bir hastalık 
yapmaksızın aylarca 
kalabilir. 
Bu hastalığı bir 
kere geçirenlerde 
genellikle ömür 
boyu süren bir 
bağışıklık oluşur. 
KİMLER İÇİN

TEHLİKELİ?
Kedi tırmığı hastalığı 
normal insanlar 
için fazla bir sorun 
yaratmaz. Şişmiş 
olan lenf düğümleri 
birkaç ay içinde 
kendiliğinden geriler. 
Hastalık, AİDS, 
diyabet ve kemoter- 
api gören kanserli 
hastalarda önemV 
sorunlara ve hatta 
ölümlere de neden 
olabilir.
TANI
Kedi ile temasları 
olan hastaların 
klinik bulguları çok 
tipiktir ve herhangi 
bir testin uygulan
ması gerekmez. 
Ancak, kesin tanı 
kanda yapılan İFA 
testi ile lenf 

düğümünün biyopsi 
ile çıkarılması ve 
patolojik olarak ince
lenmesi ile 
mümkündür.
TEDAVİ
Hastalık birçok 
kişide tedavi edilme
den de kendiliğinden 
iyileşir. Ateşi 
düşmeyen hastalar
da, iç organ tutulu
mu olanlarda ve lenf 
düğümlerindeki 
şişliğin ağrılı olduğu 
ve bir ay içinde ger
ilemediği durumlar
da antibiyotik 
tedavisi uygulanır. 
Beşikliği baskılan- I 
mis hastalara da 
antibiyotik tedavi 
verilmelidir.
Kedilerin tedavi 
edilmeleri gerekmez.

Kulak çınlamasını önemseyin
Kulak çınlamaları, 
sadece biri bizi 
andığında değil, bazı 
patolojik değişiklik
lerden de olabilir. 
Kafa içinde ki bu 
seslere genel olarak 
tinnitus denilir ve 
çok yaygındır. 
Tinnitus zaman 
zaman ortaya çıka
bilir veya siz sürekli 
olarak bir ses duya
bilirsiniz. Çok kalın 
veya çok ince ola
bilir, tek kulağınızda 
veya her iki 
kulağınızda da duya
bilirsiniz. Zil sesi 
«İirekli olduğunda bu 
kişiyi çok rahatsız 
edebilir. Hatta bu 
rahatsızlık kişilerin 
normal hayatlarını 
etkileyecek boyuta 
kadar çıkabilir.
Nedenleri ve yak

laşık görülme

yüzdeleri şöyledir: 
1-Kulaktan kay
naklanan sorunlar: 
(%10)
Küçük bir kulak kiri 
bile geçici bir süre 
tinnitus yapabilir. 
Bunun yanında 
enfeksiyon, kulak 
zarında delinme, orta 
kulakta sıvı birikmesi 
ve orta kulaktaki 
kemiklerin eklem yer
lerinin sertleşmesi 
gibi daha önemli 
nedenler de olabilir. 
2-Beyin veya beyin
cikten kaynaklanan 
sorunlar: (%1) 
Tinnitus baş ve 
boyun bölgesindeki 
damar genişlemeleri 
(anevrizma) veya 
denge ve işitmeyi 
sağlayan sinirden 
kaynaklanan bir 
tümörden (akustik 
nörinom) dolayı da

olabilir. Bu problem
lerde işitme kaybı da 
vardır. Akustik nöri
nom, denge sinirinde 
en sık oluşan selim 
tümöre verilen 
isimdir. Tümör, çok 
yavaş büyür, bu yüz
den şikayetler belir
gin olmadan yıllar 
boyu sürüyor ola- 
bilir."Baş dönmesi", 
genellikle görülmez, 
çünkü tümör yavaş 
yavaş büyür, beyin 
ve diğer kulak, onun 
görevini üstüne alır. 
Bunun yerine hasta, 
dengesizlik hissine 

kapılabilir. Ortaya 
çıkan ilk şikayet 
"kulak çınlaması" 
olabilir. Çınlama, 
büyüyen tümörün 
siniri uyarmasıyla 
ortaya çıkar. Tümör 
büyüdükçe sinirin 
işitme bölümü de 
etkilenir ve işitme 
azlığı ortaya çıkar. 
Teşhis, bilgisayarlı 
tomografi veya 
manyetik rezonanslı 
tetkikler ile konur. 
Tedavi, tümörün 
operasyonla çıkartıl
masıdır.
3-Metabolik hastalık

lardan kaynaklanan 
sorunlar: (%3) 
Allerji, yüksek veya 
düşük tansiyon, 
tümör, şeker 
hastalığı, tiroit prob
lemleri kulak çınla
masına sebep ola
bilir.
4-Travmalar: (%1) 
Baş ve boyun bölge
sine gelen darbeler 
5-İlaçlardan kay
naklanan sorunlar: 
(%5) 
Bazı romatizma 
ilaçlan, bazı antibiy
otikler, sakinleştirici 
ilaçlar ve aspirin tin- 
nitusa neden olabilir. 
6-Boyun 
düzleşmesinden 
kaynaklanan 
so.runlar:
(%80) Boyunda en 
sık rastlanılan prob
lem boyundaki 
kasların aşırı ger

ilmesi ile oluşan aks 
düzleşmesidir.
Normalde 
&#8220;C&#8221; 
harfi şeklinde olan 
boyun düz bir çizgi 
şeklini alır. Boyun 
düzleşince beyine 
giden dört damardan 
ikisi (vertebral arter
ler) gerilir ve beyine 
yeterince kan gide
mez, kişide baş 
ağrısı, baş dönmesi, 
bulantı, unutkanlık, 
tedavi edilmezse 
daha ileri safhalarda 
dengesizlik, kon
santrasyon bozuk
luğu i’eri derecede 
alınganlık, 
isteksizlik oluşur. 
Boyun gerginliği 
teşhisi için uygu
lanacak en iyi yön
temler fiziksel 
muayene ve MR filmi 
çekimidir.
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Ziraat Bankası'ndan
nema karşılığı kredi

1991'den sonra işe 
giren memurlara ve 
diğer kamu 
görevlilerine bir 
derece verilmesine 
ilişkin kanun, 
Resmi Gazete'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlandı.
Yasaya göre, 
1991'den sonra işe 
başlayan 
sözleşmeli subay, 
sözleşmeli astsub
ay, uzman jandar
ma ve uzman 
erbaşlar da dahil 
olmak üzere devlet 
merrr<*r'arı ile diğer 
kaınr görevlilerine 
bir derece verile
cek.
Daha önce derece 
verilmesine ilişkin

50 Mft pasaportları tehfafe

yasalardan yarar
lanmayan emekli, 
malullük, vazife 
malullüğü ile dul ve 
yetim aylığı alanlar 
da bu haktan yarar
lanacak.
15 Ocak'tan geçerli 
olacak yasar-* 
göre, bu tarınte 
ücretsiz izinde 
bulunan devlet 
memurları ile diğer 
kamu personeli de 

yararlanacak. 
Maliye Bakanı 
Unakıtan'ın önceki 
açıklamalarına 
göre, verilen bir 
dereceyle bazı 
memurlara, yükse
leceği derecede 
hak edeceği diğer । 
yan ödemelerle bir
likte, yüzde 22'lere 
kadar varan oran
larda ücret artışı 
sağlanmış olacak.

Ziraat Bankası, 
Zorunlu Tasarruf 
nema ödemeleri 
kapsamında, hak 
sahiplerinin toplam 
6 taksitte, 18 ayda 
alacağı nema 
karşılığında kredi 
verecek.
Banka'nın bugün
den itibaren başlat
acağı uygulama 
öncelikle kamu 
çalışanlarından 
başlayacak, ardın
dan özel sektör 
çalışanları da uygu
lama kapsamına alı
nacak.
Uygulamada, hak 
sahiplerinin şimdiye 
kadar 4 taksitte 
aldıkları nemanın 
yaklaşık "yüzde 
115'i kadar" kre
dinin kullandırıl
ması öngörülürken, 
vatandaş nemasını 
teminat gösterecek 
ve kredi taksitleri 3 
ayda bir yatan 
nema taksitlerinden 
alınacak.
Kullandırılacak kre

dinin aylık faizi 
yüzde 2 olarak 
öngörülürken, her 3 
ayda bir taksit 
ödeme döneminde
ki yüzde 1.2'lik sabit 
faiz rakamı ile 3 
aylık enflasyon farkı 
ise hak sahibine 
kalacak.
Ancak kredinin ana 
para ve faizleri, hiç 
bir şekilde hak 
sahibinin içerdeki 
alacağını geçe
meyecek.
Söz gelimi, şimdiye 

kadarki 4 nema tak
sitinde toplam 1 
milyar lira alan bir 
hak sahibi, 
uygulama kap
samında yaklaşık
1 milyar 150 milyon 

lira kredi alabilecek. 
Bunun karşılığı 
gelecek nema tak
sitleri Banka 
tarafından hak 
sahibi adına alı
nacağından, bir 
anlamda vatandaş 
nemasını daha 
düşük bedelle - 
ancak peşin almış 
gibi olacak.
Ziraat Bankası 
bugünden itibaren 
söz konusu krediyi 
vermeye başlarken, 
başvurularda kimlik 
ve Tasarrufu Teşvik 
Kartı aranacak.
Uygulamanın. 

Banka'nın kredi 
limitleri dahilinde 
yapılacağı da 
vurgulandı.

in
luşan aksi 
idir.
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Almanya’da 
yaşayan ve Alman 
vatandaşı olan bin
lerce Türk'ün vatan
daşlığı tehlikeye 
girdi. Alman 
hükümeti, 50 bin 
kişinin pasaportunu 
almaya hazırlanıyor. 
Peki bunlar kimler? 
Alman makamları bu 
konuda yasaların 
uygulanmasında 
kararlı... Almanya'nın 
Sesi Radyosu'ndan 
Gernot Jaeger'ın 
haberi.
Almanya’da çifte 
vatandaş konumun
da olan binlerce 
Türk, Alman kimlik
lerini kaybetme 
tehlikesiyle karşı 
karşıya. Nodeni ise 
Alman pasaportunu 
elde ettikten sonra, 
yeniden başvurarak 
eski Türk kimliği geri 
almaları ve Alman 
makamlarının bu 
yasadışı durumu

tespit etmesi. 
Berlin’den Gernot 
Jaeger’in haberi... 
Almanya’da çifte 
vatandaşlık uygula
ması olmadığı için 
çoğunluğu Türk olan 
bu kişiler Alman 
pasaportlarını 
yitirdikleri gibi ayrıca 
yeniden oturma izni 
de almak zorunda 
kalacaklar. Türk 
dernekleri, sorunun, 
muhataplarına fa^£a 
zarar vermemesi için 
bir formül arayışında 
olsalar da Alman 
makamları pek tavize 
yanaşacağa ben
zemiyor
2000 yılına kadar

Alman uyruğu için 
eski kimlikten 
vazgeçmek gerekiy
ordu. Fakat yasadaki 
bir boşluktan fay
dalanan Türkler’in 
geçici olarak askıya 
alınan Türk vatan
daşlığını, Alman 
uyruğuna geçtikten 
sonra iade ediliyor
du. Ancak 2000 yılın
dan sonra Alman 
kimliği alanların ise 
yeni yasaya göre 
geri dönüş hakkı 
kalmıyor ve izinsiz 
olarak Türk kimliğini 
geri aldıkları sap
tanırsa Alman pas
aportları çaresiz 
elden gidiyor.

SSK'hlar 10 Şubat 
Perşembe günün
den itibaren 
serbest eczaneler
den yararlanabile
cek.
SSK'h hastaların 
serbest eczaneler
den yararlanmasına 
ilişkin olarak, Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve 
ilaç sektörü temsil
cileri arasında, 
Aralık 2004'te imza
lanan protokol 
gereğince, SSK'hlar 
10 Şubat Perşembe 
gününden itibaren 
anlaşmalı serbest 
eczanelerden ilaç 
alabilecek.
SSK'nın, çoğun

luğu ilçe ve kasa
balardaki yaklaşık 7 
bin eczane ile 
anlaşması bulunuy
ordu. Ancak bu 
eczaneler, genelde, 
SSK'da bulun
madığına dair 
damga bulunan 
reçeteler-için sigor
talılara ilaç veriyor
du.
Yeni sisteme göre 
ise Emekli Sandığı 
ve Bağ-Kur sigor

talılarının ardından, 
SSK'hlar da anlaş
malı serbest 
eczanelerden 
ilaçlarını alabilecek. 
Türkiye'deki ilaç 
ahmının yüzde 
85'ini devlet 
gerçekleştiriyor.
Yetkililer, protokol 
dolayısıyla devletin 
ilaçta 1 milyar YTL 
tasarruf sağlamayı 
hedeflediğini 
açıklamışlardı.
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[MJF_ He nereye kadar?
İstanbul Ticaret 
Odası'nın (İTO) "IMF 
ile Nereye Kadar?" 
başlıklı araştırmasın
da, kısa vadede ulus
lararası destekle 
oluşturulan moralin 
tek başına yeterli 
olmadığı, başta 
yapısal reformlar 
olmak üzere atılması 
gereken adımların 
somut olarak yaşama 
yansıması gerektiği 
vurgulandı.
İTO'nun, 2000 yılın
dan sonra uygulanan 
programlar ve 2005 
yılında başlayacak 
olan stand-by anlaş
masının başarı 
koşullarının analiz 
edildiği "IMF ile 
Nereye Kadar?" 
araştırması açıklandı. 
Trakya Üniversitesi 
İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Sadi 'Jzunoğlu 
teraıından hazırlanan, 
IMF destekli pro
gramın başarısının 8 
ana başlıkta top
landığı İTO araştır
masında, Türkiye'nin 
kendi içinde politik

risk oluşturacak 
streslerden uzak dur
ması ve toplumun 
geniş kesimleri ile 
toplumsal uzlaşmanın 
sağlanması gerektiği 
belirtildi.
Komşu ülkelerle 
ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesi, ortak 
paydaların 
genişletilmesi ve 
Türkiye'nin Büyük 
Ortadoğu Projesi 
(BOP) içindeki yeri ve 
fonksiyonunun 
Türkiye için bir risk 
oluşturmaması gerek
tiğine işaret edilen 
araştırmada, pro
gramın bacısı için 
saptanan diğer 
başlıklar şöyle sıra
landı: "Dünyadaki 
yapısal sorunların 
ortadan kaldırılması, 
dünyada belirsizlik 

yaratacak ekonomik 
ve politik sıkıntıların 
olmaması. Türkiye'de 
büyümenin sürekliliği 
için yapısal reform
ların hayata geçir
ilmesi. Her yıl 7-8 mil
yar dolar düzeyinde 
direk yabancı ser
mayenin çekilmesi. 
Türk Lirası'nın daha 
fazla aşırı değerli hale 
gelmemesi. İç ve dış 
borçlanmada vadenin 
uzaması ve maliyet
lerin düşmesi.
İstikrarlı büyüyen 
ekonomide sosyal 
gereksinimleri zorla
madan faiz dışı 
fazlanın verilmesi/ 
FAİZ DIŞI FAZLA 
Araştırmada, bir yan
dan dışarıda tempolu 
bir şekilde yükselen 
hammadde fiyatları, 
diğer taraftan aşırı 

değerlenen Lira ve 
artan yerli girdi 
maliyetlerinin reel 
kesim üzerindeki 
yıkıcı etkisi ve 
devamında yaratacağı 
sosyal ve siyasi prob
lemlerin nasıl çözüle
ceğinin bilinmediğine 
dikkat çekildi. 
Araştırmada, "Reel 
kesimin sesi daha 
öncesine kıyasla 
daha cılız çıkıyorsa, 
bu daha iyi olduk
larından değil, çok 
daha güçsüz duruma 
düşmelerinden kay
naklanıyor. Ne Avrupa 
Birliği'nden müzakere 
tarihi alınması ne de 
IMF ile 2004 sonrası 
için yeni bir anlaşma 
yapılması reel kesimi 
moral etkisi dışında 
sanıldığı gibi çok 
ilgilendirmiyor" denil
di.
Faiz dışı fazla 

nedeniyle IMF ile 
ekonomi yönetimi 
arasında çeşitli 
sorunların yaşan
masının olasılık 
dahilinde olduğu da 
belirtilen araştırmada, 
IMF'nin sürdürülebilir 

borç çevirmenin ve 
reel faizlerin 
düşürülmesinin yolu
nun faiz dışı fazlanın 
verilmesine bağlı 
olduğuna inandığı, 
bunun da ekonomi 
yönetiminin harca
malar konusunda 
elini bağlayan en 
önemli konuyu oluş
turduğu kaydedildi. 
8 başlıktaki başarı 
koşullarından biri 
veya birkaçında 
aksaklık söz konusu 
olduğunda, gelecekte 
yeni krizlerin yaşan
masının kaçınılmaz 
olacağı vurgulanan 
araştırmada, ekono
minin dış finansmana 
aşırı bağımlı hale 
gelmesinin de ciddi 
bir sorun oluşturduğu 
ifade edilerek şu sap
tamalarda bulunuldu: 
"IMF ve onun arkasın
daki güçlere bağım- 
hl’k ariıyor. Türkiye 
kendi ayakları 
üzerinde duran bir 
ülke konumundan git
tikçe uzaklaşıyor. 
Türk Lirası'nın 
aşırı değerli tutul
duğu, tüketici 

kredisi destekli iç 
talebe dayalı büyüme 
sağlanan, bunun yanı 
sıra iç tasarrufların 
artırılamadığı bir 
ekonomide dış açık
ların yani döviz 
açığının kaçınılmaz 
olduğu bir gerçek. 
Hiç kuşkusuz bu açık
ların da finansmanı 
için ek kaynağa 
gereksinim var. 
Sürekli sıcak para ile 
(yüksek TL faizi, 
düşük kur) bu açık
ların kapatılması ve 
morfin haline gelen 
dış borçlanma ile 
borç çevriminin yapıl
ması ne kadar 
sürdürülebilir?" 
Araştırmada, 
kısa vadede ulus
lararası destekle 
oluşturulan moralin 
tek başına yeterli 
olmadığı, başta 
yapısal 
reformlar olmak 
üzere atılması 

gereken adımların 
somut olarak yaşama 
yansıması gerektiği, 
aksi halde sorunların 
yalnızca erteleneceği 
kaydedildi.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 51310 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI
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Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, T E KEL'in 
sigara bölümü ile ilgile
nen Japan Tobacco 
International (JTİ) 
yöneticileri ile biraraya 
geldi.
Maliye Bakanı 'nın 
Gelirler Genel 
Müdürlüğü ’ndeki 
makamında gerçekleşen 
görüşmeye, Özelleştirme 
idaresi Başkanı Metin 
Kilci de katılırken, JTI 
heyetinde Başkan 
Yardımcıları Hiroshi 
Kimura, Frits
Vranken, Bölge 
Başkanı
Thomas A. McCoy ile 
Türkiye Genel Müdürü 
Bilgeh an Anlaş yer aldı. 
JTI, daha önce 
TEKEL 'in sigara 
bölümünün özelleştirme
si ihalesinde 1 milyar

150 milyon dolar ile en 
yüksek teklifi vermiş, 
ancak teklif yetersiz 
bulunarak ihale iptal 
edilmişti.
18 Şubat tarihinde son 
teklif verme süresi dola
cak olan TEKEL 
ihalesinde, JTI'nın 
tekrar teklif vermesi 
bekleniyor.
Bu arada Bakanlar 
Kurulu ’nun, tütün ve 
alkollü içkilere uygu
lanan maktu 
ÖTV tutarlarında 
yaptığı artış sigara üreti

cilerinin tepkisini 
çekmişti.
ÖTV artışı alkollü 
içki satış fiyatlarına 
yansıtılırken, sigara 
üreticileri ise şu ana 
kadar fiyatlarda 
herhangi 
bir ayarlamaya 
gitmedi.
Bugünkü görüşmede, 
JTI yetkililerinin 
özelleştirmenin 
yanı sıra sigaradaki 
vergi düzenlemelerini 
de gündeme getirmesi 
bekleniyor.

MEBfden F klavye şartı
Milli Eğitim 
Bakanlığı, tüm öğret
menleri dizüstü bil
gisayar sahibi yap
mak amacıyla çıktığı 
ihaleyi kazanan fir
malara F klavye şartı 
getirdi. İşte 700 ve 
900 dolarlık bilgisa
yarlar: 
Milli Eğitim 
Bakanlığı, Şubat 
başında sonuç
landırdığı ve 650 bini 
aşan öğretmen ve 
akademisyenin 
yararlanabileceği 
dizüstü bilgisa
yarların "F" klavye 
olması için girişim
lerde bulunuyor. 
Toshiba hazırlayacak 
İhaleyi kazanan bir 
konsorsiyum ile 
Toshiba firması 
kazanmıştı.
Yüklenici konsor
siyum ve Toshiba ile 
temasa geçen 
Bakanlık, yoğun 
tartışmalara neden 
olan dizüstü bilgisa
yarların "Q" klavye 
düzenini değiştirmek 
istiyor. Bakanlık 
ihaleleri kazanan 
yüklenici firmalara 
verecekleri dizüstü 
bilgisayarların "F” 
klavye düzeninde 
olması şartını getir
di.

Şartnamede yer 
almıyor 
Bakanlık yetk
ililerinin yaptıkları 
açıklamada ihaleye 
çıkmadan önce 
almayı düşündükleri 
dizüstü bilgisa
yarların "F" klavye 
olması yönünde 
görüş belirlediklerini 
söyledi. Ancak bu 
ayrıntıyı şartnameye 
yazmadıklarını ifade 
eden yetkililer, soru
nun ikili görüşmeler
le çözümleneceğini 
ifade ettiler.
Bilgisayarların özel
likleri 
Bakanlığın, 
Vakıfbank'ın 12-36 
ay arasında değişen 
kredi olanaklarıyla 
öğretmenlerin alımı- 
na sunacağı, 700 ve 
900 dolar değerinde
ki dizüstü bilgisa
yarların özellikleri 
ise şöyle belirlendi: 
900 dolarlık 
değerinde ve 
Vakıfbank'ın 12-24

ay vadeli kredisiyle 
alınabilecek dizüstü 
bilgisayar: 15 inç 
TFT ekran, 1.3 veya 
1.6 Ghz. Intel 
Centrino Mobil 
İşlemci, 40 GB HDD, 
256 MB Ram Entegre 
10/100 ethernet and 
modem, board 
üzerinden entegre 
VVireless ag kartı, 
DVD CD/DVD-RVV, 
MS Windows Türkçe, 
batarya+adaptör, 
Türkçe Klavye.
700 dolarlık ve 12-24 
ay vadeli Vakıfbank 
kredisiyle alınabile
cek dizüstü bilgisa
yar: 14.1 TFT Ekran, 
1.3 veya 1.5 Ghz 
Intel Mobil Celoron 
işlemci, 20 GB HDD, 
25" MB Ram, ente
gre 10/100 ethernet 
anc* modem, mini 
PCI Slot üzerine tak- 
ili VVireless ag karti, 
24x CD- Rom, MS 
Windows XP Türkçe, 
batarya+adaptör, 
Türkçe klavye".

Barbarosca
Barbpr°s BALMUMCU

Basından Seçmeler

İyiki doğdun Hagi.
Galatasaray ’lılar, galip geldikleri 

zaman, 'bu maçı senin için oynadık 
diyorlar. ’ Kimin içinse?

- ilahi sporcular mağlubiyette 
neden saklanacak delik arıyorsunuz. 
Çıktınız oynadınız, oynayacağınız 
kimse yoksa ne olacak.

Sayın Hıcal Çtucuda sıraya koyun.
Liderlerin ensesinde
Bütün liderlerin arkasında birileri 

gider, geçen sene Beşiktaş'ın 15 km. 
uzağında Fenerbahçe vardı. Enseye 
dokunmadan öne geçti.

-Fenerbahçe'yi ikaz ediyorum. 
Galatasaray peşinizde. Bu yazıyı 
yazarken Fenerbahçe 1- Samsun 1 'di.

-Gürsoy, “imkanımız olsa 
Amerika'yı Galatasaray'a 
alırdım”dedi.

-Sayın Gürsoy şimdiye kadar bir 
tek siz şov yapmamıştınız.
Trahzonda 'ki mallardan birazın feda 
et de şovunu tamamla.

Buldozer gibi
Sayın Turgay Şeren köşe yazısının 

başına bu yakıştırmayı yaptı.
-Bu maçta bana göre doğruda bu 

maç derhi maçı değil ki. içeride 
oynuyorsıın mııhakakki bazı nıaki- 
naları çalıştırmanı lazım.

Zira birinci devre buldozerleri 
Gaziant'- ’e götürmemişlerdi.

G maçı Gaziantep 1-0 kazandı. 
Sayın Turgay Hoca o günkü yazısında 
kafayı Hagi'ye takmıştı.

Gürsoy, “Hagi'yi hoş karşılaya
mayız” dedi.

-Sayın Gürsoy! Hagi geçen hafta 
yaptığı basın toplantısından sonra 
neden bunu söylemediniz? Tabi o

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Kordonboyu’nda 
denize sıfır, kaloriferli, 

asansörlü, parkeli, 
pvc lux daire 

160m2 
Müracat Tel: 

Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 97 10

zaman işin içinde para vardı.
Şampiyon olacağız
Galatasaray 'ın emektar futbolcusu 

Bülent Korkmaz, 'sezon sonunda 
şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz' 
demiş.

-Sevgili Bülent kardeşim, insan 
haya! ettiği müddetçe yaşar. Benden 
size nasihat; sakın şampiyon olmadan 
beyanat verme!

Alex ceza sınırında
Samsun 'da 3. sarı kartını gördü. 

Bir kart daha görürse cezalı olup 
forma giyemeyecek.

-Alex akıllı adama benziyor. Cezalı 
duruma düşürse belki kıymeti bilinir 
diye yapıyor.

Daum; Kolay maç yok
Hem Daum, 'kolay maç yok' 

demiş.
-İlahi Daum, şimdimi söylüyor

sun? dün başka bugün başka sende 
bizim babaya benzedin, dün dündü, 
bugün başka. y '

Kartal'ın gözü zh-yede *
Siyah beyazhlar üst üste 6. gali

biyetini almak istiyor.
Kartallar yüksek uçar, daha yük

sekte Ağrı Dağı var.
Oraya kadar dayanabilirini? bu 

yazıyı yazarken Beşiktaş 1 
Gençlerbirliği 1 'di.

L: ’erpoollulur ne için yanıp tutuş- . 
tu? , I

Dünyanın en iyi golcüsü Nic. 
dediler?

-Görelim bakalım İngiliz 
Liverpool'luların dedikleri çıkacak- 
mı?

Zira oynayacağı Fenerbahçe'de.

ACİL 
SATILIK 
DAİRE
Balıkpazarı’nda 
90 m2,2+1,2.kat 
masrafsız daire 

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 97 10

SATILIK 
OTOMOBİL
1999 Model 
Bayandan 

satılık klimalı 
TOYOTA 

COROLLA 
GSM : 0.542 

516 73 83

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Ceıniyet/ere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin eı/i/ir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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ÖSS’de değişiklik yok
ÖSS'de katsayı oran
larına ilişkin 
geçtiğimiz yıl 
yaşanan tartışmalar 
yüzünden tedirgin 
olan öğrencilere 
seslenen Öğrenci 
Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) Başkanı 
Ünal Yarımağan, bu 
yilki 2005-ÖSS'de 
hiçbir değişikliğin 
olmayacağını 
belirterek, öğrenci
lerin içlerini rahat 
tutmalarını istedi. 
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ünal Yarımağan, 
ÖSYM'nin çalış
malarına ilişkin 
ÖSYM binasında 
eğitim muhabirleriyle 
biraraya geldi.
Yarımağan, 
Türkiye'deki sınav 
sisteminin tarihçe
sine değinerek 
başladığı konuş
masında. ilk sınavın 
1960 yılında Ankara 
Üniversitesi tarafın
dan yapıldığını, 
merkezi sınav uygu
lamasının 1974 yılın
da kararı alınıp 
1975’te ÖSYM'nin 
kurulmasıyla birlikte

Ortadoğu'da mutlu son
Filistin lideri Abbas, 
İsrail Başbakanı 
Şaron ile şiddetin 
karşılıklı olarak dur
durulması 
konusunda 
anlaştıklarını açık
ladı.
Mısır'ın ev 
sahipliğinde İsrail 
ve Filistinli yetk
ilileri bir araya 
getiren zirve, Şarm 
El Şeyh beldesinde 
yapıldı.
Mısır 
Cumhurbaşkanı 
Hüsnü Mübarek'in 
ev sahipliğinde 
yapılan zirveye, 
Filistin Devlet 
Başkanı Mahmud 
Abbas, İsrail 
Başbakanı Ariel 
Şaron ve Ürdün 
Kralı Abdullah

hayata geçtiği bil- Uymayanların başvu-
gisini verdi. rularını kabul etmiy-
Soru-cevap şeklinde 

gerçekleşen toplantı
da, son günlerde 
öğrenci affıyla gün
deme gelen türban 
konusuna ilişkin de 
düşünceleri de soru
lan Yarımağan, 
"Sınavda türbanla 
ilgili soru sormuy
oruz" diyerek, sınav 
başvurusu ve girme 
şartlarında yer alan 
kıstasların açıkça 
belirtildiğini kaydetti. 
Türbanlı fotoğrafı 
kabuı etmediklerini 
hatırî^tan Yarımağan 
bu ^artları koy
malarındaki asıl 
amacın adayı tanı- . 
mak olduğunu 
belirterek, 
"Kılavuzda belirtilen 
sakalsız, başı açık, 
^Özlüksüz fotoğraf 
istiyoruz.

katıldı.
Zirveden sonra 
açıklama yapan 
Mısır 
Cumhurbaşkanı 
Hüsnü Mübarek, 
İsrail-Filistin 
zirvesinde "barış 
sürecini başlatmak 
için ilk adımların 
atıldığını" söyledi. 
İsrail Başbakanı

Ariel Şaron, 
bölgede yeni bir 
dönemin 
başladığını bildirdi. 
Şaron, Filistin lideri 
Abbas'ı çiftiğine 
oavet etti, 
Abbas da bu daveti 
Kabul etti. 
Filistin Devlet 
Başkanı Madmud 
Abbas da İsrail 
Başbakanı Ariel 
Şaron ile şiddetin 

oruz. Bu şartlar sına
va girmek için geçer
li" diye konuştu.
Toplantının bir 
bölümünde görüntü 
alınmasına müsaade 
eden Yarımağan, 
kameraların çıkartıl
masının ardından 
türbana ilişkin soru
larla ilgili olarak, 
"Türbanı bir aşama 
ileri götürürseniz 
'peçe' gelir. Bugünkü 
elektronik çağda 
küçük dinleme alet
leri mümkün.
Öğrencinin peçe ve 
türbanı altında bu 
durum kapanır 
(görülmez). Geçmiş 
dönemlerde kız 
kıyafetiyle erkeklerin 
sınava girdikleri 
olmuştur" dedi.
Yarımağan, türbana 
ilişkin bir düzenleme 

karşılıklı olarak dur
durulması 
konusunda 
anlaştıklarını açık
ladı.
HAMAS: ANLAŞMA 
BİZİ BAĞLAMAZ 
Filistin'deki Hamas 
örgütü yetkilisi, 
İsrail ve Filistin 
yöneticilerinin 
ateşkes beyan
larının "kendilerini 
bağlamayacağını" 
söyledi, 
Hamas örgütünün 

olması halinde de 
kurallara uyacak
larını, kuralların 
kendilerini 
bağladığını ifade etti. 
Yarımağan, ÖSS'de 
lise son sınıf konu
larına ilişkin soru 
çıkmamasıyla ilgili 
olarak, "Biz karar 
organı değiliz. Sınav 
yapmak, değer
lendirmek, önerileri 
almak. Bu konuda 
özellikle bir çalışma 
yok. Lise 9'a kadarki 
bölümlerden soru 
çıkacak. Örneğin 
trigonometriden 
soru çıkmayacak. 
Çünkü bu konu lise 
9'a kadar öğretilmiy
or" dedi. 2005- 
ÖSS'nin 19 
Haziran'da yapıla
cağını belirten 
Yarımağan, ÖSS 
sorularını kolay
laştırmak gibi bir 
amaçlarının 
olmadığını açıkladı. 
Yarımağan, ÖSS’nin 
öğrencilerin birbir
lerini denemek ve 
ölçmek için 
yapılan<ciddi ve 
çetin bir sınav 
olduğunu ifade etti.

Lübnan'daki temsil
cisi Usame 
Hamdan, Filistin 
yönetiminin şid
detin durdurulacağı 
yönündeki beyanat
larının direniş 
hareketini bağla
mayacağını, çünkü 
bunun tek taraflı 
olduğunu ve daha 
önce karar verildiği 
gibi Filistinliler 
arasındaki 
diyaloğun sonucu 
olmadığını söyledi.

aç kurtlar bastı

İstanbul'da etkili 
olan yoğun kar

yiyecek aradı.
Kurtların yiyecek

yağışı nedeniyle 
aç kalan kurtlar, 
şehre indi.
Altınşehir civarın
daki vatandaşlar, 
ellerine pompalı 
tüfek alarak kurt 
avına çıktı. 
İstanbul'da pazar 
sabahı başlayan 
ve aralıklarla 
devam eden 
yoğun kar 
yağışı kurtların 
şehre inmesine 
neden oldu. 
Ormanlık arazi
lerin kar altında 
kalmasının ardın
dan yiyecek 
bulamayan 
kurtlar, 
Altınşehir'in 
meydanına 
kadar gelerek

BURSAHAKİMİYETVEKENT 1
GAZETELERİNE İLAN ve

REKLAM ALINIR

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95 J 1

bulmak için şehre 
indiğini gören 
vatandaşlar, eller
ine geçirdikleri 
pompalı tüfeklerle 
kurt avı başlattı. 
Altınşehir'de 
yaşayan İstanbul
lular, "Yiyecek 
bulamayan kurt
lar buralara 
kadar geldi. 
Çocuklarımız 
okula gidecek 
panik haldeyiz" 
dedi.
Vatandaşlar 
pompalı tüfeklerle 
kurt avı 
başlatırken, bir 
kurdu da 
öldürdüklerini 
belirtti.Vatandaşla 
r mahalle de kurt 
nöbeti de başlattı.
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Karın beyazlığına 
aldanmayın

Uzmanlar, 
dünyada sadece 
Türk insanına 
özgü kar 
yeme alışkanlığı
na karşı 
vatandaşları 
uyardı.
İhlas Tıp Merkezi 
Başhekimi 
Nebil Öztürk, 
karın yere 
inerken havadaki 
kirliliği de 
beraberinde 
getirdiğini, bu 
bakımdan kar 
yemenin vücut 
dilencini artırdığı 
yönündeki 
bilginin doğru 
olmadığını 
söyledi.
Öztürk, kar 
yemenin sağlık 
açısından 
§on derece 
sakıncalı 
olduğunu, 
havadan yere

Her 7 kişiden biri 
hipertansiyon hastası

ininceye kadar 
taşıdığı mikroplar 
sebebiyle ciddi 
hastalıklara yol 
açabileceğine 
dikkat çekti.
Kar yemeğinin 

Türk insanına 
özgü bir alışkanlık 
olduğunu da dile 
getifen Öztürk, 
özellikle çocuk
ların yememeleri 
gerektiğini vurgu
layarak, "Kar 
taşıdığı mikroplar 

yüzünden birçok 
hastalığı da 
beraberinde 
getirir. Kar yiyen 
bir kişilerde 
vücudu bağışıklık 
sistemi güçlü 
olmayanlar üst 
solunum yolu 
enfeksiyonları ve 
bronşit gibi 
hastalıklarına 
yakalanabilir. 
Çocuklarda ise 
zatürreye bile yol 
açabilir" dedi

Yaygın bir hastalık 
olan hipertansiy
onun, ülkemizde 
yaklaşık 11 milyon 
kişide görüldüğü 
belirtildi.
Aylık yayınlanan bir 
dergide yer alan 
haberde, "yüksek 
kan basıncı" 
anlamına gelen 
hipertansiyon 
hastalığının her 7 
kişiden Tinde 
görüldüğü belirtildi. 
Yapılan araştır
malara göre, 
ülkemizde yaklaşık 
11 milyon hipertan
siyon hastasının 
bulunduğu sap
tandı. Uzmanlar, 
hipertansiyon 
hastalarının yüzde 
90'ında bu 
hastalığın nedenini 
belirleyemezken, 
bu durumdakilerde 
primer ya da esan- 
siyel hipertansiyon
dan 
bahsedilebildiğini 
belirtti. Uzmanlar, 
kalan yüzde 10'luk 
grupta ise bir 
neden bulun
duğunu ve bu

hastalığın "sekon- 
der" hipertansiy
on olarak 
adlandırıldığını 
kaydetti.
Uzmanlar, kişi
lerin hipertansiy
on hastası olup 
olmadıklarını 
kendi başlarına 
da anlayabilecek
lerini, bunun için 
de her gün tansiy
onlarına bak
malarını ve çıkan 
değerleri not 
etmelerini vurgu
ladı. Normal insan
larda kan 
basıncının 
120/80mmHg 
olması gerektiğini 
belirten uzmanlar, 
sürekli olarak 
140/90 mmHg ve 
üzerindeki değer
lerin görülmesi 
durumunda ise 
hipertansiyon 
hastalığından 
bahsedileceğini ve 
bir doktora başvu
rulması gerektiğini 
dile getirdi.
Hipertansiyon 
hastalarının bu 
hastalıktan kurtula

bilmesi için bir
takım tavsiyelerde 
de bulunan uzman
lar, kişilerin igarayı 
bırakmasını; aksi 
takdirde kalp 
krizi geçirme 
riskinin 2 katına 
çıkacağını kaydetti. 
Uzmanlar ayrıca 
hastaların fazla 
kilolarından kurtul
malarının 
şart olduğunu ve 
doktorlarının öneri
leri doğrultusunda 
düzenli ilaç 
kullanımı 
yapılması gerektiği
ni de hatırlattı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 5131133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

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

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberodlu-Esada|) 514 45 49
Anytur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Ay gaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz_____________ 514 88 70

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.S?ö.Ocağı 513 10 68

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık ' 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet 513 45 21-122 
Su işlet. 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 165

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
9 Şubat ÇARŞAMBA 

SEDA ECZANESİ
Ahmet Dural Meydanı

No:13

UMM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MBBI

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI : 2052 

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yaymcılık-Reklanıeılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ye Pazar günleri yayınlanmaz)
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taa Wa nargile Mi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te iki yıl
dan bu yana 
hizmet veren 
Mama Mia Pizza 
Salonu, bir ilke 
daha imza 
atarak Nargile 
Odası kurdu. 
Şark usulü 
Nargile 
Odası'nda arzu 
ettiğiniz 
saatlerde zevk

İstiklal Caddesindeki Mama Mia Restaurant
Cafe’de artık nargile keyfide var.

alacağınız 
nargi lenizi 
keyifle içe
bilirsiniz. 
Asya'dan 
günümüze 
kadar ulaşan 
ve birçok yer
leşim merkez
lerinde özel 
nargile salon
larıyla vatan
daşlara 
hizmet ver ilirken bu keyif 

Gemlik'e de 
sıçradı.
Özel günler 
içinde rezer
vasyonların 
yapıldığı salon
da tömbekiden 
çıkan tütünlerin 
kokusu 
sizi bir anda 
eski Osmanlı 
günlerine 
götürüyor.

Nargile seven
lerin yoğun 
isteklerini 
değerlendiren 
Mama Mai işlet
mecileri açtık
ları Nargile 
Salonu ile 
vatandaşlara 
gönül rahatlığı 
içinde 
hizm^tverdik- 
lerini söylüyor
lar.

Gemlik Belediyesine ait 
araçların lastiklerinin 
“kabak” olması vatan
daşlar arasında söylen
tilere neden oluyor. 
Dün minibüs garajı 
içinde temizlik işçilerinin f 
karları temizlemesi 
sırasında karları 
toplayan belediye’ye ait 
traktörün laktiklerinin 
kullanılmayacak kadar 
eski olması dikkat çekti. 
Araçın lastiklerinin sık 
sık kabak olmasından 
dolayı patladığı ve 
tehlike oluşturduğu 
öğrenildi.



Gemlikli bir şoföre aldırdığı telefonu cebinö koyup kayıplara karışan adam aranıyor.

‘Müdür yardımcısıyım’ diyerek dolandırdı
Gemlik Lisesi’nde Müdür Yardımcısıyım diyerek, çalıştığı okula dürüst bir şoför aradıklarını söyleyen şık giyimli bir şahıs, taksi şoförü Şaban K.’ya ‘parasını 
Milli Eğitim Müdürlüğü ödeyecek’ diyerek 850 milyon liraya bir telefon aldırdı. Şoförle Bursa’ya da gittikten, sonra telefonu cebine koyup kayıplara karıştı. 3’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
10 Şubat 2005 Perşembe 25 YKr. (250.000 TL.)

“Alo İnsan 
Haklan” hattı
Vatandaşlar, insan haklan 
konusundaki şikayetlerini ve 
isteklerini, "Alo İnsan Hakları” 
telefon hattına ücretsiz bildire 
bilecekler. Haberi sayfa 7’de

Mutfak tavanında bulunan çengele bağladığı elektrik kablosu ile kendini astı

Hamalın gizemli intiharı
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri__guler@hotmail.com

Hokus pokus..
Çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz bir el.

Çabukluğu deyimi vardır:
“Hokus pokus, ne sihirdir ne keramet, el çabuk

luğu marifet.”
Tüketim toplumunun ihsanları giderek daha 

kolay yaşamanın yollarını arıyorlar..
Bir zamanlar bir politikacı “Benim memurum 

işini bilir.’’demişti.
Gerçekten o günden sonra, bu ülkede değer 

yargılarında büyük değişiklikler yaşandı.
Emek vermeden para kazanmanın yolları açıldı.
Herkes çalışmadan köşeyi dönmek için çaba 

harcamaya başladı..
Bunun yolu da “hokus pokustan” geçiyor..
Emek vermeden nasıl kazanılır.
Alevere, dalevere ile. Ahmetin takkesini, 

Mehmedin başına geçirmekle.
Bugünkü üst manşetimizin haberi ilginç..
Adamın biri lüks giyinip, bir muhtarın yazıhane

sine gidip, kendini Lise Müdür Yardımcısı olarak 
tanıtıp, üç kâğıt açıyor..

Okullarına şoför alacaklarım söyleyerek, genç 
bir şoföre, lüks bir cep telefonu aldırıp, üzerine 
yatıyor.. Sonra ortalıktan kayboluyor..

Filmlerde bile görseniz inanmazsınız ama bu 
olay gerçek ve yaşanmış..

Sizin anlayacağınız odalık üçkağıtçı dolu..
Çok dikkatli olmak gerekiyor...
Bir işyerinden aldığı malı bir başkasına yarı fi 

yatına satan dolandırıcılar geziyor ortalıkta..
Emek vermeden bu yolla kazananlar olduğu 

gibi, borsadan, milli piyangodan, lotadan, toto
dan ve de atlardan zengin olmağı hayal edenleri 
miz o kadar çok ki. Hangisini söylesem...

Hamidiye Mahallesi Altıntaş Sokak’taki 
evinde elektrik kablosu ile kendini asan 
Hamal Mesut Rençberoğlu’nun (35) cesedi 
işten eve gelen eşi tarafindan bulundu.
Belediye İtfaiyesinin 
arkasında bulunan 
Altıntaş Sokak 19/1 
nolu evde oturan 
Mesut Rençberoğlu 
(35) adlı hamal, 
elektrik kablosu ile 
kendini asarak, 
intihar etti.
Olay, dün saat 
17.30 sıralarında 
meydana geldi. 
Doğru Nakliyat 
firmasında 
hamallık yapan 
Rençberoğlu’nun 
işten çıktıktan 
sonra evine giderek, 
elektrik kablosunu 
mutfak tavanındaki 
çengele bağlayarak, 
kendini astı.
Olav, bir firmada 
çalışan eşinin 
evine gelmesinden 
sonra, mutfağa 
girmesiyle 
ortaya çıktı.

Kocasının asılmış 
cesedi ile karşılaşan 
eşi fenalık geçirdi. 
Olayın polise 
bildirilmesinden 
sonra, olay 
yerine gelen 
Cumhuriyet 
Savcısı’hm yaptığı 
inceleme ardından 
ceset, Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili 
Soruşturma 
başlatılırken, 
hamal Mesut 
Rençberoğlu’nun 
evli ve çocuksuz 
olduğu öğrenildi. 
Rençberoğlu’nun 
eşi ve kız kardeşi ile 
birlikte yaşadığı 
belirtilirken, 
Hamal’ın gizemli 
intiharı soruştur
madan sonra

35 yaşındaki Mesut Rençberoğlu’nun Belediye 
İtfaiyesinin arkasında bulunan evinin mutfağında 
elektrik kablosu ile kendini asması üzüntü yarattı.

belli olacak. 
YAKINLARI 
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ 
Olayın duyulması 
üzerine, 
Rençberoğlu’nun

kardeşleri olay 
yerine geldiler. 
Kardeşinin cesedi 
ile karşılaşan 
yakınları sinir 
krizleri geçirdi.

mailto:kadri__guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Partiler ve dernekler...
Dernek, parti gibi örgütlerde çalışmak 

zordur bizim ülkemizde.
Dernekler ya da partiler aslında 

toplum için katkı koyabilmek amacıyla 
kurulmuş yapılanmalardır.

Ne yazık ki bizim toplumda böyle 
algılanmaz.

Dernekler “sebeplenme”ye aracılık 
eden kuruluşlardır.

Partiler ise eşe, dosta, ahbaba bu 
arada kendine “kıyak” çekme arenasıdır.

Her ikisinde de iktidar olmak için 
çarpışılır.

Ne yazık ki çok iyi niyetlerle kurulmuş 
olan örgüt daha ilk genel kurul 
öncesinde başlayan iktidar savaşlarında 
ana amacından sapar.

(Çünkü savaş vardır taraflardan biri 
/yenilmek, çarpışma vardır c’:£ari kırılmak 

zorundadır.
Dolayısıyla yapı orta yerinden çat

lamıştır. Çatlak doğal ya da doğal 
olmayan her etkide daha da büyüyecek
tir.

Muhalefet ile iktidar arasındaki kavga 
sokaklara taşınacaktır.

Dönem içinde “çatışmaları” dışarıdan 
izleyen potansiyel üyelerin yani halkın 
“bakışı” olumsuz yönde etkilenecektir.

Uzak duruş ve temkinli yaklaşım baş 
gösterecektir.

1 Böylece parti ya da dernek “körlerle 
î sağırların” birbirini ağırladığı “sahne” ko 
! numunu alacaktır.

Oysa;
Toplumsal dayanışmanın ve bütünsel 

gelişmenin lokomotifi dernekler, 
düşünsel iradenin yansıma ve yaşama 
geçme unsuru olan siyasal partiler çok 
da yararlı.

Partiler ve bir diğer tanımıyla sivil 
toplum örgütleri doğru insanlar ve doğru 
ilkelerle kurulup yaşatıldığı takdirde 
kalkınma ve uygarlaşma yolunda en 
önemli itici güç.

İtici güç verimli kullanılabilirse yararlı.
Aksi takdirde yara..
Bizim duyma, konuşma, görme biçi

minde adeta düstur olarak dayatılan ve 
ne yazık ki kabul edilen “yaşam 
anlayışımız” binlerinin saman altından su 
yürütmesini çok kolaylaştırıyor.

Duyulan ve görülenin doğru zeminlere 
aktarılmasını ve tartışılmasını ispiyoncu
luk olarak tanımlayan anlayış toplumsal 
gelişmeyi köstekliyor.

Oysa partiler ve dernekler özgüvenin 
ve sorgulama duygusunun gelişebileceği 
uygarlık çatıları.

Söz konusu çatıları iyi malzemeyle 
sağlam kurmak gerekiyor.

Bir de çatı altında toplananların 
gerçekten toplumcu olmaları ve seslerini 
çıka/maları şart.

Önceki gün çok değerli hocam rah
meti' Halil Uğur’un eşi Yüksel Uğur’la 
biraz sohbet ettik ..

Yüksel Abla’yı çoğunuz tanıyorsunuz.
İşte;
O sohbetten böyle bir yazı çıktı..

■■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZE rcH|

Seyfettin ŞIKERSOZ

Çiftçilerin yaptır
makta oldukları 
Yaprak Analizi için 
iki kurum değişik 
fiyat uyguluyor. 
Özellikle z- \ 4:n 
ağaçlarından 
alınan yaprak 
örneklerini İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
aracılığıyla 
Yalova Araştırma 
Enstitüsü'ne 
gönderen 
çiftçilerin bu 
hizmet karşılığı 
ilgili kuruma 
55 milyon lira 
ödedikleri 
öğrenilirken 
aynı analizin 
Adapazarı 
Tarım İl 
Müdürlüğü'nde 
20 milyon liraya 
yapıldığı açıklandı. 
İki kurumun aynı 
analizi yapmasına 
karşılık değişik 
fiyat uygulamasına 
bir anlam

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

veremeyen 
çiftçiler durumdan 
rahatsızlıklarını 
dile getiriyorlar. 
Öte yandan 
toprak analizi 
yaptırmak isteyen 
çiftçiler 
arazilerinden 
aldıkları toprak 
numunelerini 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü'ne 
getiriyorlar.

İlçe Tarım 
Müdürlüğü 
tarafından 
Bursa Köy 
Hizmetleri 
17. Bölge 
Müdürlüğü 
Laboratuvan'na 
gönderilen 
örnekler 
ücretsiz olarak 
yapılıyor.
Köy Hizmetleri'nde 
ücretsiz

.. yapılan toprak 
tahlilinin 
20-25 günde 
sonuçlandığı 
bildirilirken, 
tahlil sonucunu 
almak isteyen 
çiftçilerin Tarım İl 
Müdürlüğü'nde 
15 milyon lira 
karşılığında 2 
günde yaptırabile
cekleri bildirildi.
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Gemlikli bir şoföre aldırdığı telefonu cebine koyup kayıplara karışan adanı aranıyor.

lir ^teısı^1 W Miftiı
Gemlik Lisesi’nde Müdür Yardımcısıyım diyerek, çalıştığı okula dürüst bir şoför aradıklarını söyleyen şık 
giyimli bir şahıs, taksi şoförü Şaban K.’ya ‘parasını Milli Eğitim Müdürlüğü ödeyecek’ diyerek 850 milyon 
liraya bir telefon aldırdı. Şoförle Bursa’ya da gittikten, sonra telefonu cebine koyup kayıplara karıştı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Dinlediğimizde 
inanamayacağımız 
olay geçtiğimiz 
günlerde yaşandı. 
Kendisini "Lise'de 
Müdür Yardımcısı" 
olarak tanıtan 
bir kişi, iş bulma 
vadiyle bir kişiye 
850 milyon 
değerinde bir 
telefon aldırdıktan 
sonra, 10 milyon 
lirasını da alarak 
kayıplara karıştı. 
Olay, 
şık ve takım 
eibise giymiş 
35-40 yaşlarında 
bir kişinin 
bir mahalle 
muhtarının 

bürosuna gelmesiyle 
başlar.
Kendisini Lise'de 
ikinci müdür 
olarak tanıtan şık 
giyimli şahıs, 
Muhtardan 
Minibüsçüler 
Odası’m sorar. 
Daha sonra 
orada aradığını 
busamayan kişi, 
Şoförler Odası'nı 
arayarak bulunduğu 
okula bir şoför 
aradıklarını ve 
bu kişinin temiz 
ve ahlaklı olması 
gerektiğini 
söyleyerek, 
kendilerine 
yardımcı olunmasını 
ister.

FİLM GİBİ 
DOLANDIRICILIK 
Bir dizi telefon 
trafiğinin ardından 
bulunan şoför 
adayıyla tanışan kim
liği meçhul kişi, oku
lun aracına şoför 
aradıklarını anlatarak 
ilerideki günlerde 
birlikte çalışabilecek
lerini beni «.erek, 
Bursa. Milli Eğitim 
Müdürlüğü ne git
meleri gerektiğini 
söyler.
Şık giyimli ve 
Lise'de müdür 
yardımcısı olduğunu 
söyleyen kimliği 
meçhul kişi şoför, 
Şaban K.'nın çalıştığı 
taksi ile birlikte

İstiklal Caddesi 
üzerinde bir 
telefon bayisinin 
önünde durur. 
Şaban K.'ya 
"Sana okul olarak 
telefon alacağız. 
Telefon ücretini de 
biz ödeyeceğiz, yal
nız konuşma 40 
milyondan fazla 
gelirse üstünü 
sen ödersin.
Telefonu alalım 
hafta başında Milli 
Eğitim 'den para 
alınca sana ödeme 
yaparız." diyerek, 
850 milyon liraya 
bir adet telefon 
aldırıp kendi 
cebin° koyar.
Şaban K.'nın 

telefon bayiisine 
senet ödedikten 
sonra birlikte 
Bursa'ya gittiler. 
İl Milli
Eğitim Müdürlüğü 
önünde araçtan 
inen sözde 
Müdür yardımcısı, 
Şaban K.'ya 
"Sen burada bekle, 
yalnız üzerimde Türk 
parası yok, euro var, 
bozdurunca sana 
veririm." diyerek 
10 milyon 
lirasını da alarak 
binadan icerive 
girdi.
Meçhul şahsın 
içeriye girmesiyle 
durumu biraz olsun 
anlamaya çalışan

Şaban K. aracını 
uygun bir yere park 
ettikten sonra binada 
araştırma yaptığında 
dolandırıldığını 
anladı. Gemlik'e 
dönerek, durumu 
yakınlarına anlattı. 
Dolandırılan taksi 
şoförü Şaban K. 
başından geçenleri 
polise anlatarak 
şikayetçi oldu. 
35-40 yaşlarında, 
1.70-75 boyunda, 
esmer ve şık giyimli, 
kendisini "Lise'de

yım" diye tanıtan 
meçhul şahsıs 
polis tarafından 
dolandırıcılık 
suçundan aranıyor

Polis, bilişim suçlarına savaş açtı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 
Teknik İnceleme ve Operasyon Büro Amirliği verilerine göre, 
2003 yılında 22 bilişim suçunda 41 şüpheli, 80 kredi kartı 
dolandırıcılığı olayında ise 269 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Daire Başkanlığı 
bünyesinde faaliyet 
gösteren Teknik 
inceleme ve 
Operasyon Büro 
Amirliği, bilişim ye 
kredi kartı 
dolandırıcılığına 
yönelik çalışmaların
da 22 bilişim suçu ile 
146 kredi kartı 
dolandırıcılığını 
ortaya çıkardh 
Kaçakçılık ve

Organize Suçlarla 
Mücadele Daire 
Başkanlığı Teknik 
İnceleme ve 
Operasyon Büro 
Amirliği verilerine 
göre, 2003 yılında 
22 bilişim suçunda

41 şüpheli, 
80 kredi kartı 
dolandırıcılığı 
olayında ise 
269 şüpheli 
gözaltına alındı.
2004 yılında ise 
20 bilişim suçuna

yönelik çalışmada 
40 şüpheli, 
146 kredi kartı 
dolandırıcılığı 
olayında 422 
şüpheli gözaltına 
alındı. 2004 yılında 
kredi kartı 
dolandırıcılık olayına 
karışanların 3 
Ukrayna, birer de 
Belarus, Bosna- 
Hersek, Bulgaristan, 
Danimarka ve 
Hollanda vatandaşı 
olmak üzere 8 
yabancı oldukları 
belirtildi.
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İkinci Noter
göreve başladı

Seyfettin ŞEKERSOZ

Akmantar Pasajı 
ikinci katında 
bulunan İkinci 
Noter Arif Erdem 
Ünlü'nün yaş 
haddinden emekli 
olmasından sonra 
bu göreve 
atanan Şükran 
Tüfekçioğlu 
yeni görevine 
başladı.
Mustafakemalpaşa 
l.nci Noterliğinden 
kendi isteği ile 
Gemlik'e atanan 
Şükran Tüfekçi 
oğlu, bu görevi 11 
yıldır başarıyla 
yürüttüğünü 
söyledi.
Göreve sırasıyla,

Doğuş Fen Minesi el piştirdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

1996 yılından bu 
yana Gemlik'te 
eğitime hizmet 
veren Doğuş Fen 
Dershanesi el 
değiştirdi.
Dershanenin yeni 
sahipleri Cevat 
Türe, Metin Şanlı 
ve Engin Şanlı, 
dershanenin başarı 
çıtasını daha da 
yukarılara çıkarmak 
için çalışmalara 
başladıklarını 
söylediler.

Yaklaşık 9 yıldan bu 
yana Doğuş Fen 
Dershanesi olarak

Kütahya Hisarcık, 
Balıkesir Kepsut ve 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinden sonra

Gemlik'e atanan iki 
çocuk annesi 
Şükran 
Tüfekçioğlu.

kendi isteğiyle 
Gemlik'e atandığı 
için mutlu 
olduğunu belirtti.

eğitim camiasına 
hizmet veren 
Zeki Zeybekçi ile 
Ercan Çizmeci, 
dershaneyi devret
tikleri eğitimci 
arkadaşlarının 
başarı çıtasını 
daha da yükselte
ceklerinden emin 
olduklarını 
söylediler.
Doğuş Fen 
Dershanesi olarak 
grup sınıfına önem 
verdiklerini 

söyleyen yeni 
yöneticiler, 20 Şu 
bat 2005 Pazar günü 
yapılacak Düzey 
belirleme Sınavında 
derece alacak Lise 
bir öğrencilerine 
Bilgisayar, Cep 
telefonu ve Klasik 
Gitar, Lise iki 
öğrencilerine ise 
Cumhuriyet altmı, 
Yarım altın ve 
Çeyrek altın ödül 
vereceklerini 
söyledi.

Tamer Sivri 
Memurlar 
Derneği 

Başkanlığından 
istifa etti

Yaklaşık üç yıldan 
bu yana Gemlik 
Memur ve 
Memur Emeklileri 
Derneği Lokali 
başkanlığını 
yürüten Tamer 
Sivri görevinden 
istifa etti.
Aynı zamanda 
Bursa Özürlüler 
Derneği Başkanlığı 
ve Özel Türe 
Rehabilitasyon 
Merkezi Müdürlüğü 
görevini yürüten

ELEMAN ARANIYOR
BEKO ARÇELİK

Bilgisayar Elektronik servisinde 
çalışmak üzere 

Teknik Eleman aranıyor.
Müracat Tel: 

(0.224) 514 20 90-514 48 84

Özerler Group Bümreslude üuIumu 
UlUDflğ ZEYTİNCİLİK fi.Ş.'nin

Comllfc Taslslarlndo IstUıdam etmefc üzere
- Ekip Çalışmasına Uyumlu 
- İş Deneyimi Olan Dinamik 
- Kariyer Sahibi Olmaya Aday 
- Gıda Mühendisi (Bay) 
- Gıda Teknisyeni (Bay) 
- Muhasebe Elemanı 
- Satış Elemanı .

Müraacat edeceklerin CV’lerini 
en geç 15 Şubat 2005 tarihine kadar 

(0.224) 514 63 53 nolu faksa 
göndermeleri gerekmektedir. 
Müraacatlar gizli tutulacaktır.

Tamer Sivri, 
işlerinin yoğun 
olması nedeniyle 
bu görevinden 
ayrıldığını söyledi. 
Dernek işleriyle 
son zamanlarda 
gerekli şekilde 
ilgilenemediğini 
ileri süren Sivri, 
göreve gelecek 
yeni başkanın daha 
iyi hizmet yapabile
ceği düşüncesiyle 
ayrılmayı uygun 
bulduğunu söyledi.
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Toplanan karlar çöllerle 
birlikte atılıyor

toy, OîMjrt

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Aşırı yağan 
karlara ilçe 
içinden toplayan 
ekipler, bunları 
dereye dökünce 
şikayetlerde 
başladı.
Kepçeyle toplanan 
karların içinde

çeşitli çöplerin 
bulunduğuna 
dikkat çeken 
atandaşlar dereye 
dökülen karların 
içinde bu çöp
lerinde aynı yere 
boşaltılarak dere 
yoluşla denizin 
kirletildiğini

söylüyorlar.
Yol kenarlarında 
bulunan karların her 
yerde olduğu gibi 
dere kenarlarına 
dökülmesine karşı 
olmadıklarını 
söyleyen vatan
daşlar, "Toplanan 
karlarla birlikte özel

likle çöp poşetleri 
dere yoluyla denize 
gidiyor. Bu sayede 
kendi elimizle denizi 
kirletmiş oluyoruz" 
diyerek özellikle 
poşetlerin bu 
çöplerden arındırıl? 
ması gerektiğini 
savunuyorlar.

Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'yi 
ziyaret eden 
Bursagaz Genel 
Müdürü Ertuğrul 
Altın ve Teknik 
Yatırım Müdürü 
Mustafa Sezer, 
2005-2006 yatırım 
programının hazır
lanması öncesinde 
talepleri dinledi. 
Altepe, Bursa 
merkezinin yaklaşık 
yüzde 50'sini oluş
turmasına rağmen 
Osmangazi'nin 
halen bir çok 
bölgesinde 
doğalız 
olmadığını belirtti. 
Bu diRiffnun 
kent merkezinde 
ciddi bir hava kirlil
iğine neden 
olduğunu ifade 
eden Altepe, özel
likle demiryolu altı 
bölgesinin uzun 
zamandan beri 
doğalgaz beklediği
ni söyledi.
Osmangazi'de

yaşayan vatan
daşların gözünün 
kulağının doğalgaz 
ile ilgili haberlerde 
olduğunu söyleyen 
Altepe, Bursagaz 
Genel Müdürü 
Ertuğrul Altın'dan 
yatırım programın
da Osmangazi'ye 
ağırlık verilmesini 
istedi.
Bursagaz'ın 2005- 
2006 yatırım prog 
ramını oluştururken 
yaşanan hava kirlil
iğini göz önünde 
bulunduracaklarını 
belirten Altın, 
"Kent merkezinin 
yaklaşık yarısmr 
oluşturan 
Osmangazi, sahir» 
olduğu büyüklüğe 
rağmen aynı oran
da doğalgaz hizrp t 
lerinden yarar
lanamıyor. Prog 
ramı oluştururken 
bunları da göz 
önünde bulundura
cağız ve Osman 
gazi'ye ağırlık vere
ceğiz" dedi. BHA

SENEN Balık ve Âv Malzemeleri Ticareti Bursa çiftçisi ÂBVe hazır
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları
İp Ağ

i/ Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri

* Sandal Malzemeleri
* Kiirek

Çapa
m* Macun

Galvenizli çivi
TMC sintine pompası 

ve içer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

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

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

Bursa Tarım İl 
Müdürlüğü, üretici
leri AB'ye hazırlık 
çalışmaları başlattı. 
Bu kapsamda tarım
sal örgütlenme ham
lesi başlatan kurum, 
683 köy ve 36 
beldeyi mercek 
altına aldı.
Avrupa Birliği 
(AB)'ne üyelik 
sürecinde müzakere 
masasına yatırılacak 
konuların en kap
samlısını 'tarım' 
oluşturacak.
Türkiye'de istihdam 
.edilen nüfusun 
yüzde 41'i geçimini 
tarımsal faaliyetler
den sağlıyor. 
Bu oran Bursa'da 
yüzde 33.5... 
Bir başka deyişle 
kentimizde 

istihdam edilen 825 
bin 531 kişiden 
yaklaşık 300 bini 
tarım sektöründe 
çalışıyor. Rakamlar, 
müzakere sürecinde 
en uzun ve en kap
samlı görüşmelerin, 
tarım sektörüne 
ilişkin konularda 
gerçekleşeceğini 
ortaya koyuyor.
Kalkınma 
kooperatifleri 
Bursa genelinde 
kentin tarım potan
siyelini tüm detay
larıyla ortaya koya
cak çapta envanter 
çalışması başlattık
larını belirten Tarım 
İl Müdürü Hüseyin 
Yıldızer, bunun için 
tarımsal kalkınma 
kooperatiflerinin 
kurulmasına ağırlık 

verdiklerini söyledi. 
Kooperatifleşmenin 
çiftçileri aynı amaç 
doğrultusunda bir
leştireceğine işaret 
eden Yıldızer, 
"Bursa'daki 683 
köy ve 36 
beldede tarımsal 
üretimin ekonomiye 
katma değer 
oluşturabilecek 
boyutta 
gerçekleşebilmesi, 
tarımsal kalkınma 
kooperatiflerinin 
etkin biçimdeki var
lıklarına bağlı. Bu 
aynı zamanda o böl
genin tarım envan
terini de kalem 
kalem ortaya dök
mek anlamında 
oldukça önemli" 
diye konuştu. BHA
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Dikkat! bebeğiniz bir dahi
Yrd. Doç. Dr. Semih 
Summak ve Dr.
Elçin Summak, 3 
yıllık araştır
malarının ilk 
aşamasında, 
bebeğin 3 yaşından 
önce konuşmayla 
birlikte birkaç 
dilde okumayı da 
öğrenebildiklerini 
belirlediklerini 
açıkladılar.
Beyin ve zeka 
gelişiminde 
0-6 yaş arasının 
çok kritik bir 
dönem olduğunu 
belirten 
araştırmacılar, 
bulgularının, 

ev tabanlı bir 
okul öncesi eğitim 

; programının 
geliştirilmesine 
xatkı sağlamak 
□akımından önemli 
olduğunu kaydetti. 
Bebeklerin çok

üstün öğrenme 
becerisine sahip 
oldukları belirtildi. 
Gaziantep 
Üniversitesi 
Yabancı Diller 
Araştırma ve 
Uygulama Merkezi 
(YADİMER) 
Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Semih Summak, 
Dr. Elçin Summak 
ile birlikte 
yürüttükleri 
"Çoklu Zeka 
Kuramı" konulu 
deneysel araştır
manın 3 yıllık ilk 
aşamasının, bebek
lerin öğrenme 
kapasitesi ile ilgili 
ilginç sonuçlar 
verdiğini söyledi. 
Araştırma 
sürecinde bebek
lerin çok üstün 
öğrenme beceriler
ine sahip olduk
larını gözlemledik

lerini belirten 
Semih Summak, 
"Bebekler
3 yaşından önce 
konuşmayla birlikte 
birkaç dilde 
okumayı da 
öğrenebiliyorlar. 
Tüm sağlıklı 
bebekler büyük 
zeka kapasitesiyle 
dünyaya geliyorlar. 
Ancak, beyin ve 
zeka gelişiminde 
0-6 yaş arası, 
çok kritik bir 
dönem" dedi. 
Summak, bebek
lerin olağanüstü 
bir öğrenme 
kapasitesine sahip 
olduklarını gördük
lerini kaydetti.
"Dikkat aralığı" 
"Bebekler 100’e 
kadar sayıları 
tanıyabiliyor ve 
20’ye kadar saya
biliyor. Ayrıca, 
sanılanın aksine, 
bebeklerin 45-50 
dakikaya kadar 
çıkabilen oldukça 
uzun bir ‘dikkat 
aralığına’ sahip 
olabileceklerini de 
gözlemledik" diyen 
Semih Summak, 

şöyle devam etti: 
"Bu tür bir pro
gramı tüm gün 
çalışan anne 
babalar bile, evde 
çocuklarına 
rahatlıkla uygu
layabilirler. Çünkü 
bebekler hiçbir 
usanma belirtisi 
göstermeden 
büyük bir zevkle 
program etkinlik
lerine katılıyorlar. 
Okuma ve matem
atik bir anlamda 
hobileri haline 
geliyor. 3 aylık 
bebeğin eğitimi, 
günde 15 saniyelik 
sürelerle başlayıp 
40 dakikaya 
çıkarılıyor. 
Programın amacı, 
nörolojik bağlan
tıları yoğun
laştırarak bireyin 
potansiyel 
beyin/zeka kapa
sitesini en üst 
sınıra kadar 
çıkarabilmek. 
Programda okuma, 
müzik, yoga, 
yüzme, »eden eğiti
mi ve problem 
çözme gibi etkinlik
ler araç olarak kul

lanılıyor. Okuma- 
anlama, yabancı dil 
öğrenme, bedensel 
ve duygusal alan
lardaki gelişim, pro
gramın yan ürünü 
olarak ortaya çıkıy
or."

Araştırma bulgu
larının, ev tabanlı 
bir okul öncesi 
eğitim programının 
geliştirilmesine 
katkı sağlamak 
bakımından önemli 
olduğunu anlatan 
Semih Summak, 
şöyle konuştu: 
"Böyle bir pro
gramın ülke gene
line yaygınlaştırıl
ması durumunda 
ilköğretimin ilk 2 
yılına denk bir 

öğrenme, 6 yaşına 
kadar evde veya 
okul öncesi eğitim 
kuramlarında 
rahatlıkla sağlan
abilir. Benzeri 
Beyin/Çoklu Zeka 
Geliştirme çalış
maları Amerika, 
Japonya, İtalya ve 
Brezilya’da yıllardır 
uygulanıyor. Bu 
ülkeler, bu konuda 
büyük bir birikim 
edinmişler. Bundan 
sonraki hedefimiz, 
maddi destek bul
duğumuz takdirde, 
daha çok denekle 
ve Çoklu Zeka 
Kuramının kabul 
ettiği tüm zeka 
alanlarını kapsaya
cak bir çalışma 
yapmak olacak."

Leke çıkartmanın püf noktaları
Kıyafetlere, 
masa örtüsüne, 

hah ya da 
mobilyalara 
dökülen lekeleri 
çıkartmanın 
püf noktaları 

kadınların 
işini kolaylaştırıy
or.
Meyve suyu 
lekesine tuz 
serpmek, 
zeytinyağı leke
sine bir lokma 
ekmek yuvarla
mak, teflon 
tavadaki lekelere 
de karbonat 
sürmek gerekiyor. 
Herkesin çok 
işine yarayacak

şöyle:
"- Taze ceviz 
lekesini elden 
çıkarmak için, 
eller önce bir iki 
dakika kadar 
sirkeye batırılmış 
bir pamukla 
ovulur. Sonra 
da soğuk suyla 
ovulur ve yıkanır. 
- Çay ve kahve 
lekelerini 
karbonatla 
silerek çıkarta
bilirsiniz.
- Bira lekesini 
çıkarmak için 
sabunlu suya 
biraz amonyak 
karıştırın ve 
lekelenin üzerine

sürün.
- Zeytinyağı 
lekesini çıkarırken 

bir lokma ekmek 
içi yuvarlanıp 
lekenin üzerinde 
gezdirilmelidir.
- Eğer örtünüze 
meyve suyu 
döküldüyse 
hemen tuz serpin, 

ilk yıkamada 
çıkacaktır.
- Yumurta lekesini 
çıkarmak «çin önce 
soğuk suda beklet- 
meli sonra ılık 
sabunlu suda yıka
malısınız.
- Masa örtüsü 
üzerindeki pancar 
lekesini çıkarmak 

için bir ekmek 
parçasını suyla 
ıslatın, düz bir 
yüzeye yerleştirin, 
örtünün lekeli kıs
mını ekmek 
parçasının üzerine 
koyun ve yine 
ıslatılmış bir 
ekmek parçasını 
üzerine yerleştirin. 
Ekmekler lekeyi 
emecektir.
- Teflon tavanızda 

oluşan lekeleri 
temizlemek için bir 
bardak suya iki 
çorba kaşığı kar
bonat ve yarım su 
bardağı sirke 
karıştırın. Bunu 
tavanızın içine

dökün, 10 dakika 
kaynatın.
- Masanızın üzer

ine damlayan 
mumları çıkarmak 
için nalburdan 
alacağınız 
boya incelticiyi 
lekenin üzerine 
döküp 5 dakika 
bekleyin, sonra 
nemli bir bezle 
incelticiyi silin.
- Mutfak 

eşyalarının 
üzerindeki etiket 
izlerini yok 
etmek için, 
üzerlerine 
mobilya cilası 
serpip yumuşak 
bir bezle silin".
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İşsizlik sigortası
fonu büyüyor

t ta B' tfı
İşsizlik Sigortası 

uygulaması 
çerçevesinde, 
geçen ay 75 bin 
103 kişiye ödenek 
verildiği bildirildi. 
İşsizlik Sigortası 
Fonu Bülteni'nde 
yer alan bilgilere 
göre, geçen ay 
işsizlik ödeneği 
verilen kişi sayısı, 
bir önceki aya göre 
1351 artarak, 73 
bin 752'den 75 bin 
103'e yükseldi. Öte 
yandan, İşsizlik 
Sigortası Fonu'nda, 
31 Ocak 2005 
itibariyle, 13 milyar „ 
710 milyon 612 bin 
783 YTL birikti. 
Bunun 16 milyon 
100 bin 334 
YTL'sini Ücret 
Garanti Fonu oluş
turdu.
Aynı tarih itibariyle 
toplam fon var
lığının yüzde 2.04'ü

İh 'mutlu mu. ata a?’
Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), 
2004 yılında 
Türkiye'de 
"mutlu" olduğunu 
ifade edenlerin 
oranının yüzde 
48.8 olduğunu 
açıkladı. Bu 
oran 2003 yılında 
yüzde 47.6 
olarak 
belirlenmişti.
DİE, ilkini 
2003'te gerçek
leştirdiği 
Yaşam mem
nuniyeti araştır
masının geçen 
yıla ilişkin 
sonuçlarını 
açıkladı.
2004 yılı Kasım 
ayında

mevduat, yüzde 
1.55'i döviz tevdiat 
hesabı, yüzde 
75.63'ü bono, 
yüzde 16.27'si 
tahvil ve yüzde 
4.51'i de dövize 
endeksli tahvilden 
ohjştu.
İşsizlik Sigortası 
Fonu, geçen ay 
yüzde 1.7, son 1 
yılda ise yüzde 
28.7 arttı. Fondaki 
artışlar, aynı 
dönemlerdeki döviz 
sepeti ve enflasyon 
artışlarının 
üzerinde gerçek
leşti.
İşsizlik Sigortası

6 bin 714 bireyle 
görüşülerek 
yapılan araştır
maya göre, çok 
mutlu olduğunu 
itade edenlerin 
oranı yüzde 9.3, 
mutsuz ve çok 
mutsuz olduğunu 
ifade edenlerin 
oranı ise 
yüzde 12.1 oldu. 
Genel mutluluk 

uygulamasından, 
hizmet akdinin 
sona ermesinden 
önceki son 3 yıl 
içinde, son 120 
günü sürekli 
çalışmış, kendi 
istek ve kusuru 
olmaksızın işini 
kaybetmiş.olanlar
dan 600 gün prim 
ödemiş sigor
talılara 6 ay, 
900 gün prim 
ödemiş sigor
talılara
8 ay, 1080 gün 

prim ödemiş 
sigortalara ise 
10 ay süreyle 
ödenek veriliyor.

düzeyi açısından 
bakıldığında kadın
ların yüzde
10.2'si çok 
mutlu, yüzde
51.3'ü d em utlu 
olduklarını ifade 
ederken, 
bu oranlar erkek
lerde sırasıyla 
yüzde 8.4 ve 
yüzde
46.1'e geriliyor.

Vatandaşlar, insan 
hakları konusunda
ki şikayetlerini ve 
isteklerini, "Alo 
İnsan Hakları" tele
fon hattına ücretsiz 
bildirebilecekler. 
Başbakanlık İnsan 
Hakları Danışma 
Kurulu'nca hazır
lanan projenin, 
eylül ayında hayata 
geçirilmesi bek
leniyor.
Bıçak, insan hakları 
konusundaki çalış
maları merkez, 
il ve ilçelerdeki 
930 insan hakları 
kurulları ile 
yürüttüklerini ifade 
ederek, halkın bil
incini artırmak için 
500 bin poster, 
200 bin broşür 
bastırdıklarını ve 
reklam filimler! 
çektirdiklerini 
anlattı.
Yürütülen projeler 
hakkında da bilgi 
veren Bıçak, halkın 
şikayet ve diskleri
ni dile getirebilecek
leri "Alo İnsen 
Hakları" telefon 
hattı projesini Eylül 
ayında hayata 
geçirmeyi 
planladıklarını 
belirtti. Bıçakçı, 
projenin yaklaşık 
300 bin Avro'ya 
mal olacağını ve 
AB tarafından 
finanse edileceğini 
kaydetti.
Bıçakçı, 3 haneli 
yada "444" ile

I BURSA HAKİMİYET VE । 
. KENT GAZETELERİNE .

İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

TEL :(0.224)513 96 83

başlayan bir telefon 
numarasının tespit 
edileceğini 
belirterek, hattın 
ücretsiz kullanıla
bileceğini söyledi. 
Arayan kişinin, 
bulunduğu ildeki 
danışma kurulunda
ki görevliyle 
muhatap olacağını 
ifade eden Bıçak, 
"Projeyle insan 
hakları konusunda 
hem bilgi aktarımı 
hızlanacak hem 
de şikayetlerin 
alınması ve o 
şikayetlerin üzerine 
hemen hızlı bir 
şekilde gidilmesi 
sağlanacaktır. 
Bu, insan hakları 
konusundaki 
kararlılığın ve 
bu konudaki 
şikayetlerin 
etkin bir şekilde 
çözümleneceğinin 
göstergesidir" dedi. 
Telefonun yanı 
sıra internet 
üzerinden de 
başvuru 
yapılabileceğini 
kaydeden Bıçak, 
tüm başvuruların

değerlendirileceğini 
ve sonucuna ilişkin 
kişiye bilgi verile
ceğini söyledi. 
Bıçak, bu yolla 
başvuran kişilerin, 
kendilerine verilen 
şifreyle başvuru
larının hangi 
aşamada olduğunu 
takip edebilecekleri
ni kaydetti.
Şikayetlerin il 

ve ilçe kurullarında 
oluşturulan "jüri 
sistemi"yle de 
değerlendirildiğini 
belirten Bıçak, ' 
'Bu sistemde, 
insan hakları 
konusundaki 
şikayetlerde, 
başvurularda 
karar verici olan 
yine halkın 
kendisi olacak. 
Kurullar 
16 üyeli. Bu 
16 üyenin sadece 
2 üyesi kamu 
görevlisidir, 
diğerleri toplumun 
değişik kesimlerinin 
temsilcileridir 
ve oyçokluğu 
ile karar alırlar" 
diye konuştu.
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Kredi kartı açığı çıg gibi büyüyor KPSS sınavı sınırlı dallarda olacak
Kredi kartı kullanan bir 
tüketici 5.000 YTL'lik (5 
milyar TL) bir harcama 
yapıyor. Hiç ödeme 
yapmadığı taktirde 1 yıl 
sonra borcu 10.349 YTL 
(10 milyar 349 milyon 
TL) oluyor.
Yeni Para dergisinin 
son sayısında kredi 
kartı konusunu büyüteç 
altına alan 
Prof.Dr.Aydın Ayaydın, 
korkunç tablonun iç 
yüzüne ışık tuttu. Buna 
göre; kredi kartı kul
lanan bir tüketici 5.000 
YTL'lik (5 milyar TL) bir 
harcama yapıyor. Hiç 
ödeme yapmadığı tak
tirde 1 yıl sonra borcu 
10.349 YTL (10 milyar 
349 milyon TL) oluyor. 
Buna yüzde 30 temer- 
rüd faizi eklendiğinde 
borç 13.455 YTL'ye (13 
milyar 455 miiyon TL) 
çıkıyor. Ortadaki bu acı 
tabloya rağmen 2004 
yılında toplam kredi 
kartı harcaması 13 mil
yar YTL'yi (13 katrilyon 
TL) geçerken, kara liste 
her geçen gün biraz 
daha kabarıyor.
'Bankalar teşvik ediyor' 
Bilinçsizce kullanılan 
kredi kartı, özellikle

ekonomik kriz döne
minde çok sayıda 
kişinin hayatını kararttı. 
Kriz bitti ama, hayatı 
kararanların sayısında 
maalesef fazla azalma 
olmadı. Kredi kartındaki 
fahiş faizlere dikkat 
çeken Prof. Dr. Aydın 
Ayaydın da, Yeni Para 
dergisindeki 
makalesinde, bu 
konuyu irdeledi. "Kredi 
kartları için son 
dönemde en çok 
konuşulan konu, tüketi
cilere ödeme gücünü 
aşan oranlarda limitler 
açılması oldu" diyen 
Ayaydın, bazı 
bankaların kart 
dağıtımında ve 
limit tahsisinde 
gerekli özeni göster
mediğini, buna paralel 
olarak da birçok 
bankanın kart çılgınlığı

na teşvik ettiğini vurgu
ladı.
DÜNYADA BENZERİ 
YOK!
Kredi kartlarının adeta 
sokakta verildiğine 
dikkat çeken Prof. Dr. 
Ayaydın, dünyanın 
hiçbir ülkesinde böyle 
bir uygulamaya rast
lanılmadığını belirterek, 
tepkisini şöyle dile 
getirdi: "Çünkü kredi 
kartı, aynı zamanda 
hamiline tahsis edilen 
bir krediyi içerdiği için 
belli bir istihbarat 
çalışması yapıldıktan 

sonra verilmesi 
gereken bir kart olmalı, 
bankaların kredi kart 
hamiline tahsis ettiği 
limitler, tüketicinin 
geliri ile orantılı değil. 
Aksine, gelirinden çok 
daha yüksek limitfer 
tahsis ediliyor."

ÖSYM Başkanı Prof. 
Yarımağan, merkezin çalış
malarını anlattı. Bu yıl KPSS 
sınavının sınırlı alanlarda 
olabileceğini belirten Prof. 
Yarımağan, bunların hangi 
dallarda olduğunu da açık
ladı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. 
Ünal Yarımağan, 2005 yılın
da simin bir Kamu Personel 
Sınavı yapılacağını açıkladı. 
Eğitim muhabiriyle biraraya 
gelen Prof. Yarımağan, 
ÖSYM'nin çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.
Yarımağan, OSS başvuru 
kılavuzlarının daha anlaşılır 
hale getirilmesi için 
sadeleştirme çalışması yap
mayı düşündüklerini söyle
di. Prof. Yarımağan, 
amaçlarının karmaşıklaşan 
sistem ve hacmi artan 
kılavuzları anlaşılır kılmak 
olduğunu kaydetti. 
Sadeleştirme işleminin zor 
bir konu olduğunu vurgu
layan Yarımağan, bu çalış
manın 2005-2006 yılına 
yetilip yetişmeyeceğinin ise 
kesin olmadığını; ancak 
bunun yapılmasının da 
zorunlu olduğunu dile getir
di.
37 AYRI SINAV YAPIYOR 
Prof. Dr. Yarımağan,

ÖSYM'nin bir yılda 37 adet 
sınav gerçekleştirdiğini 
kaydederek, yaptıkları en 
sorunlu sınavın Kamu 
Personeli Seçme Sınavı 
(KPSS) olduğuna dikkat 
çekti. KPSS'ye ilişkin aday
ların yerleştirilmesiyle ilgili 
kuralların açık olmadığını 
belirten Yarımağan, 
"Koşullar koymuşuz. Ama 
bunları denetleme 
imkanımız yok. Koşulda 
geçen bilgi bizde yok. Eski 
düzenlemeye göre konul
muş kontrolü yapamıyoruz. 
Devlet Personel Başkanlığı 
ile ortak çalışma yürütüy
oruz" dedi.
Gazetecilerin 2005 yılı 
içerisinde KPSS olup 
olmayacağına ilişkin olarak 
sorduğu soruya ise 
Yarımağan, bunun herkesi 
içine alacak bir sınavın 
olmayacağını; ancak öğret
menlik veya sağlık gibi 
branşlarda küçük çapta bir 
sınavın açılabileceğini 
bildirdi.

MİLT0N AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

|îel: (0.224) 51310 71 -514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI REYONU 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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t- âı;a ig tan tfaj'iır Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Bir yıl önce yürürlüğe 
giren kamudan özele 
hayatın bir çok alanında 
çok önemli kolaylıklar 
sağlayacak e-Imza'ya 
yönelik sertifikasyon 
için henüz başvuru 
olmadı.
Derlenen bilgilere göre, 
23.01.2004 tarihli 25355 
sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanarak yürürlüğe 
giren Elektronik İmza 
Kanunu kapsamında, 
Telekomünikasyon 
Kurumu (TK), tüm 
düzenlemeleri 
tamamladı. e-İmza için 
önemli bir medya olan 
Sertifika Mali 
Sorumluluk
Sigortası Yönetmeliği de 
deveye sokuldu.
Elektronik Sertifika 
Hizmet Sağlayıcı ’ların 
(ESHS) geleceği 
görmesini sağlayan 
TK'ya, hen». uaşvuru 
olmadı. e-İmza serti
fikası 
~verınek için kurum ya 
da kişilerin başvurması 
gerekiyor. Her yıl 
düzenli olarak TK'ya 
rapor vermek zorunda 
olacak EshS’ler, sertifi
ka 
ücreti belirlerken özgür 
olacaklar ancak yıllık 
gelirlerinin binde 
4'ünü TK'ya verecekler. 
Firmaların kurumsal 
'sertifikasyon talebi ola
bilecek ancak 
çalışanların rızası alı
narak, yazılı belge

Eııfojoıı MM 81
Merkez Bankası 
tarafından düzenle
nen beklenti anke
tine göre, 
yıl sonu enflasyon 
beklentisi 
TÜFE bazında 
yüzde 8.1'e indi. 
Merkez Bankası, 
Şubat ay1 ;ın birinci 
dönemine ilişkin 
beklenti anketi 
sonuçlarını

1 açıkladı.
Buna göre, 
Ocak ayının 
ikinci anket

I sonuçlarına

karşılığı belge 
verilebilecek. Elektronik 
sertifika verecek fir
maların, sertifika 
alacaklara, bu serti
fikaların nasıl kul
lanacaklarına ilişkin bir 
rehber ya da eğitini ver
mesi gerekiyor. Öte yan
dan satın alınacak 
sertifikanın da sigortalı 
olması gerekiyor.
-KİMLER 
BAŞVURABİLİR- 
Elektronik imza 
kanununun "Elektronik 
Sertifika Hizmet 
Sağlayıcısı " başlığı * 
altındaki bir maddesine 
göre, isteyen herkes 
ESHS olmak 'için 
başvurabilecek.
Kanunda ESHS şu şek
ilde tanımlanıyor: 
"MADDE 8. - 
Elektronik 
sertifika hizmet 
sağlayıcısı, elektronik 
sertifika, zaman damgası 
ve 
elektronik imzalarla 
ilgili hizmetleri sağlayan 
kamu kurum ve 
kuruluşları He gerçek 
veya özel hukuk tüzel 
kişilerdir."

göre yüzde
8.3 olan TÜFE 
bazında yıl sonu 
enflasyon 
beklentisi,

Şubat ayının 
birinci anket 
sonuçlarında 
yüzde 8.1'e 
geriledi.

Ancak yine kanun 
doğrultusunda; TSK, 
MİT, EGM, JGK, SGK, 
DİB 
dışında kamu kurum, ve 
kuruluşları hiçbir şek
ilde ESHS olmayacak
lardır.
-HAYATI KOLAY
LAŞTI RACAK- 
e-Imza sertifikasyonu 
tamamlandıktan sonra 
kamusal alandaki; ÖSS, 
KPSS, pasaport, ehliyet 
başvurularının yanı sıra 
kurumlar arası 
işlemlerde; emniyet, 
nüfus, vatandaşlık, vergi 
işleri, sağlık, ve ■ 
sosyalgiivenlik hİhh- 

larmda: Emekli Sandığı,. 
SSK, Bağkur işlemleri, 
belediye hizmetlerinde; 
su, gaz, temizlik, ihale "e 
en önemlisi 
elektronik oy verme r 
işlemleri e-İmza ile 
sağlanabilecek.
öte yandan ticari alanda 
internet bankacılığı, sig
ortacılık işlemleri, 
e-Sipariş ve e- 
Sözleşmeler'de de e- 
İmza, mürekkepli imza ■ 
yerine 
geçecek.

İçimizden biri

Adı Soyadı: İbrahim Ünal
Yaş : 48
Bazı hastalıklar genetik olarak 

babadan evletlerına geçiyor. 
İbrahim ’in rahmetli babası ‘biz 
Sunğipek fabrika takımnda fut
bol oynarken, kamplarda, 
deplasman maçlarında bizi hiç 
bırakmayan vefakar bir insandı. ’

İşte spor hastalığı babadan 
oğula geçince, sayın İbrahim 
Ünal hem bize hemde spora 
miras olarak kaldı.

İbrahim tahsilini bitirdikten 
sonra, Teknik Lise’de öğretmen
lik daha sonrada yöneticilik 
yaptı.

Yöneticilik yaptığı ve kendi
sine ayrılan hafta tatilinin büyük 
bölümünü spor ve sporcu 
kardeşlerinin arasında geçirdi.

1999 - 2000 yılları arasında 
cayın Faruk Güzel’in kurduğu 
vönetimde Basketbol Şubesini 

i Kurdu. Yanına bugün Ümurbey 
başkanı Melih Kazancı ve 
amatör olarak İsmail Beleş’i 
alarak Gemlikspor Basketbol 
Takımı maddi ve manevi şekilde 
destekledi ve kurdu.

Basketbol onun için o ana 
i kadar seyrittiği bir spor dalıydı. 
i İş öyle olmadı.

Gemlikspor Basketbol Tak-mı

lav edilinceye kadar takımla 
alakadar oldu.

Basketbol hastalığı 
geçmemişti. Teknik Lise 
Müdürlüğünden emekli olduktan 
sonra bu işe devam ederken, 
Gemlik futbol sahasında idman 
yapan takımları seyrederken 
üzücü bir kazada futbol oynayan 
bir sporcunun ölümü kendisini 
fazlasıyla üzdü.

Bu işe bir süre ara verdi. İş 
hayatına atıldı. İyi bir iş sahibi 
içindeki arzu istek bu sefer 
Basketbol Federasyonu tarafın
dan açılan basketbol gözlemci 
kurslarına katıldı.

Buradan aldığı diplomalarla 
da basketbol gözlemcisi olarak 
spora katkı sağlıyor.

İnsan neden zevk alıyorsa 
ona gönül veriyorsa , ne olursa 
olsun zorluğu yener ve zevk 
aldığını yapar.

İşte basketbolcu değil ama 
Gemlikimiz iyi bir spor adamı 
kazandı.

Kendisine başarılar dilerim.
Bize miras olarak bıraktığı bu 

değerli insan için Allah’tan rah
met ve huzur dilerim.

İşte. İbrahim Ünal içimizden 
sessizce yetişen kişilerden biri.

Gemlik için teşekkür-in.

Gemlik Nufus Müdürlüğünden aldığım nufus cüzdanımı, 
sigorta sicil kartımı, öğrenci kimlik kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Yusuf KARTAL

ACİL 
SATILIK 
DAİRE

Kordonboyu’nda 
denize sıfır, kaloriferli, 

asansörlü, parkeli, 
pvc lux daire 

160m2
Müracat Tel: 

Tel: 0.224 513 40 81 
GSM: 0532 337 97 10

ACİL 
SATILIK 
DAİRE 
Bahkpazarı’nda 
90 m2,2+1,2.kat 
masrafsız daire

Müracat Tel: 
Tel: 0.224 513 53 09 

GSM: 0532 337 97 10

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

KAYIP
Samsun Bafra Nufus 

Müdürlüğünden 
aldığım nufus 

cüzdanımı, ehliyetimi 
ve ticari çalışma 

belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür. 
Yusuf ÇELİK

ABONE
OLUN 

OkUYUN 
OKUTUN
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Taksilere 3’lü
güvenlik önlemi

Gasp ve hırsızlık 
mağduru taksi 
sürücülerine 3'lü 
güvenlik önlemi 
geliyor. Sanayi 
ve Ticaret 
Bakanlığı'nın 
onayını bekleyen 
.teknik düzenlem
eye göre, taksilere 
yolcu ve sürücü 
arasına güvenlik 
kabini konulacak. 
Aracın üzerine 
konulacak ışıklı 
levha tehlike anın
da çevredekileri 
uyarmak amacıyla 
ikaz ışığı şeklinde 
yanacak. Telsiz 
sistemi ise

! saldırılara daha 
■ duyarlı hale 

getirilecek.
Birçok taksicinin 
hayatını kay
betmesi ve 
yaralanmasıyla 
sonuçlanan gasp 
ve hırsızlık olay

tt

Öğretmenlik tpları sona ertl
Öğretmenlik kadro
su için 26 Ocak 
Çarşamba günü 
başlayan başvuru 
süresi dün sona 
erdi.
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın (MEB) 
10 bin kadroya 
yapacağı atamalara 
başvuracak öğret
men adaylarının 
öğretmenlik için 
2003 ve 2004'te 
yapılan KPSS'ye 
girmiş ve öğret
menlik alımı yapıla
cak alanın taban 
puanı veya 
üzerinde puan 
almış olmaları 
gerekiyor.
Öğretmenlik İçin 
Atama Kılavuzu, 
bakanlığın internet 
adresinde

larından taksicileri 
korumak amacıyla 
başlatılan çalışma 
3 aşamalı korumayı 
öngörüyor.
Özellikle ABD, 
İngiltere, Almanya 
gibi ülkelerde 
uygulanmakta olan 
güvenlik önlem
lerinin ilki koruma 
kabini. Aracın orta 
bölümüne konula
cak güvenlik kabini 
sayesinde sürücü 
ile yolcu bir
birinden ayrılacak. 
Yanmaz ve kurşun 
geçirmez alaşım
dan yapılacak şef

(http://personel.me
b.gov.tr ) yer alıyor. 
Kılavuzda belirtilen 
koşulları taşıyan 
adaylar yarın mesai 
saati bitimine kadar 
başvurabilecekler. 
Başvurular internet
ten gerçekleştirile
cek. Adaylar 
internetteki 
formu doldurarak, 
kendilerine en 
yakın başvuru 
bürolarında başvu
rularını resmi hale 
getirecekler. Resmi 
onay 81 ilin milli 
eğitim müdürlük
lerinde yapılacak. 
Ankara ve İstanbul'
da merkez ilçe 
milli eğitim müdür
lüklerine de 
resmi onay için 
başvuru yapılabile

faf kabin özellikle 
silah zoru ile kaçır
ma olaylarını en 
aza indirmeyi 
hedefliyor.
İkinci önlem ise 
ışıklı saldırı uyarısı. 
Kendini tehlikede 
hisseden taksi 
şoförü bunu 
aracın üzerindeki 
ışıklı levhanın 
değişik renklerde 
yanmasıyla 
gösterecek.
Bir butonla 
harekete geçen 
sistem sayesinde 
sarı yanan tepe 
lambası kırmızıya 

cek. Başvurulardan 
ücret alınmayacak. 
Öğretmen adayları, 
kötü hava koşulları 
nedeniyle başvuru 
formlarını onaylat
mak için milli 
eğitim müdürlükler
ine gidememeleri 
halinde bilgilerini 
faks, telefon veya 
e-posta yoluyla 
iletebilecekler.
Adayların başvuru 
bilgilerini söz 
konusu yöntemlerle 

dönecek. Bu 
durumda çevredeki 
vatandaşlar 
ya da güvenlik 
görevlileri tak
sicinin tehlikede 
olduğunu 
anlayabilecek. 
Üçüncü güvenlik 
önlemi ise 
telsiz sistemi. 
Bu sistem de 
tehlike anında 
devreye girecek 
şekilde taksiye 
monte edilecek. 
Kendini tehlikede 
hisseden sürücü 
tek düğmeye 
basarak aracın 
içindeki konuş
maları taksinin 
bağlı olduğu 
durağa 
bildirebilecek. 
Kurulan bu 
sistemler polis 
merkezleriyle de 
bağlantılı 
çalışacak.

ulaştırmaları 
halinde, yarın 
mesai saati 
bitimine kadar 
beklenecek. 
Adayın başvu
rusunu onaylatmak 
için il milli eğitim 
müdürlüğüne 
gelmesinin 
mümkün o'^adığı 
kesinlik kazandığın
da gönderdiği 
bilgiler bilgisayar 
sistemine 
aktarılacak.

tıfaıpdlı

Gökyüzünde bu 
yıl iki güneş, iki 
ay tutulması 
gerçekleşecek. 8 
Nisan'daki güneş 
tutulması 
Türkiye'den izlen- 
mezken, 3 
Ekim'deki tutulma 
parçalı tutulma 
şeklinde gözlem
lenebilecek. 
Gökyüzü avcıları, 
ay tutulmalarını 
ise izleyemeye
cekler.
İlki 8 Nisan'üu 
gerçekleşecek 
olan Güneş 
tutulması, ancak 
Pasifik Okyanusu 
ve birkaç 
Güney Amerika 
ülkesinden 
izlenebilecek.
3 Ekim’de gerçek
leşecek yılın 
ikinci Güneş 
tutulması 
halkalı tutulma 
şeklinde olacak. 
Atlantik 
okyanusundan 
başlayıp Portekiz, 
İspanya, 
Cezayir, Tunus, 
Libya, Sudan ve 
Çad'ı kateden 
hat içinde kalan 
yerlerden 
izlenecek. Bu 
hattın dışında 
üç kıtayı kap
sayan geniş bir 
bölgeden de 
parçalı tutulma . 
biçiminde görüle
cek.
Halkalı tutulma 
sırasında Ay, 
Güneş diskinin

tamamını 
ödemediğinden 
Ay'ın çevresinde 
parlak bir halka 
oluşacak. Tam 
tutulmalarda 
görülen güneş 
tacı bu sırada 
görülemeyecek. 
Halkalı Güneş 
tutulmasının en 
uzun süreceği 
yer Sudan olacak, 
halkalı tutulma 
burada 4 dakika 
31 saniye süre- ■ 
cek. Sudan'ın 
merkezi böl
gelerinde tutulma 
hattının genişliği 
162 kilometreye 
ulaşacak. 
Tutulma, 
Türkiye'den, 
Güneş'in yüzde 
43'ünün 
örtüldüğü bir 
parçalı tutulma 
olarak 
gözlenebilecek. 
Bu yıl tam Ay 
tutulması 
olmayacak. 
24 Nisan'da Ay, 
Dünya'nın yarı- 
gölgesinden 
geçecek ve 
yarı-gölge ay 
tutulması 
gerçekleşecek. 
17 Ekim'deki ikin
ci ay tutulması 
ise parçalı tutul
ma şeklinde 
olacak.
Her iki tutulma 
da gündüz 
saatlerinde 
gerçekleşeceği 
için Türkiye'den 
gözlenemeyecek.

http://personel.meb.gov.tr
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Hangi hastalığa hangi yiyecek uygun
Tahıl, sebze ve 
meyvelerde bulunan 
çeşitli maddeler ve 
vitaminlerin, 
depresyondan tansiy
ona birçok hastalığa 
iyi geldiği belir
tilirken, bunların kay
nağı doğa, bir eczane 
olarak nitelendirildi. 
Urfa'nın acı pul 
biberinin cilde yararlı 
ve teni güzelleştiren 
maddeler içerdiğini, 
ilaçta aspirin neyse, 
yiyecekler içinde 
elmanın da o olduğunu 
belirten Londra Üniver
sitesi uzmanları, bu 
düşünceyle doğal 
savaş programı hazır
ladı. Program, hangi 
hastalığa karşı neler 
yenmesi gerektiği 
konusunda rehberlik 
ediyor.
Türk Enfeksiyon web 
sitesi www.enfeksiy- 
on.org'da yayınlanan 
hşbere göre, satsuma 
yani küçük porr^al, 
içerdiği folik asit ve C 
vitamini sayesinde 
gribe iyi gelirken, kan 
pıhtılaşmasına karşı en 
etkin doğal yiyecek 
özelliği nedeniyle ileri 
yaşlarda felç ya da 
kalp krizi riskini de 
azaltıyor.
Yemeklere giren E-coli 
bakterisinin vücutta 
yayılmasını engelleyen 
tarçın, mideyi düzene

sokuyor, kusmayı 
engelliyor. Bir çay 
kaşığından fazla alın
maması gereken 
Hardal ise singrin mad
desi sayesinde, 
sindirim sistemini 
düzenliyor ve mide 
ağrılarını gideriyor. 
Nanenin içerdiği men

tolse, grip mikrobuna 
karşı savaştığı gibi, 
ileri yaşlarda ülsere 
yakalanma riskini 
azaltıyor. Nane çayı, 
baş ağrısı, grip, stres 
gibi hastalıkların yanı 
sıra mide yanmasına 
da bire bir geliyor.
DEPRESYONA 
AVOKADO 
Uzmanlar, sindirimi 
çok rahat olan 
avokadoyu, özellikle 
bebeklerin ilk maması 
olarak tavsiye ediyor
lar. Bu meyvenin 
içerdiği E vitamini, 
kalbe iyi gelirken, yük
sek potasyumu 
depresyona sebep 
olan uyuşukluluğu 
engelliyor. Ama yağ 

oranı bir çikolata kadar 
yüksek olduğu için 
zayıflamak isteyenlere 
önerilmiyor. Uzmanlara 
göre, çikolatanın da 
doğal bir antidepresan 
görevi bulunuyor.
Kolesterol oranı birçok 
balığın iki katı olan 
istiridye ise içindeki 
demir sayesinde, 
sperm sayısını ve seks 
gücünü artırıyor.
Elmanın ve kepekli 
ekmeğin de dozu aşıl
madığı sürece idrar 
söktürücü özelliğe 
sahip bulunduğunu 
beliren uzmanlara 
göre, aynı alanda 
olumlu etkileri 
bulunuyor. Sistit 
hastalığına karşı da 
kuşkonmaz tavsiye 
ediliyor.
ALERJİ
Kayısının içindeki 
betakarotene adlı 
madde, hücrelere 
saldıran molekülleri 
kontrol altına alarak, 
kanseri önlüyor. Kuru 
kayısıya rengi bozul

masın diye eklenen 
sülfürdioksit de, astım 
gibi alerjilere iyi geliy
or.
Basur tedavisinde 
fazlası kullanılmadıkça 
Hindistan cevizinin iyi 
bir tedavi yöntemi 
olduğu uzmanlarca 
belirtiliyor.
Cynarine adlı madde 
sayesinde en sert yiye
ceklerin dahi sindirim
ine yardımcı olan engi
nar, karaciğer hasta
larının yanı sıra roma
tizma, arterit ve gut 
hastalığına yakalanan
larla, hamilelere 
tavsiye ediliyor.
TANSİYON
Yüksek miktarda kar
bonhidrat içeren ve 
zengin bir potasyum 
kaynağı olan muz, 
kalbin düzenli olarak 
çalışmasını ve tansiy
onun düzenli olmasını 
sağlıyor. Rezene ve 
tahıl da aynı amaca 
hizmet veriyor. 
İçindeki kalsiyum ve 
potasyum gibi miner
aller ile B vitamininin 
vücuda direnç 
kazandırdığı arpayla 
ilgili ABD'de yapılan 
bir araştırma, 6 ay 
boyunca her gün bu 
çeşit üründen 
tüketilmesinin, koles
terol oranını yüzde 15 
düşürdüğünü kanıtladı. 
Kilo kaybına karşı ise 

çikolatalı puding öner
iliyor. İngiliz Sağlık 
Bakanlığı, kilo kaybı 
sorunu olanların 
günde 3 kez 1 hafta 
boyunca puding 
yemesini tavsiye ediy
or.
Günde 2 top vanilyah 
dondurma tüketimi ise 
vücudun günlük pro
tein ihtiyacının yüzde 
20'sini karşılıyor.
MENOPOZ
Sebze hormonu 
"fitoöstrojen" içeren 
nohut ile içinde elajik 
asit bulunan üzümün, 
menopozun olumsuz 
etkilerine karşı koruyu
cu özellikleri bulunuy
or.
Sadece iki-üç adet 
kuru erik yemenin bile 
vücudun ihtiyacı olan 
antioksidanları 
karşıladığı, idrar yolları 
kaslarını rahatlattığı, 
bunun da kolon 
kanserine karşı 
koruduğu btîuıı diyor. 
Ayrıca, yüksek oranda
ki bor minerali ile 
menopozdaki kadınlar
da östrojen seviyesini 
dengede tutuyor.
Banyoda sürüldüğü 
zaman romatizma 
ağrılarını büyük oranda 
azaitan kekik yağının 
ya-:! sıra zencefilin de 
aynı alanda olumlu etk
ileri bulunuyor.
DİYABET

Lif açısından zengin 
bir besin olan kuru 
fasulye, diyabet riskini 
büyük oranda azaltıy
or. Mercimek de 
çözünebilir lif içermesi 
sayesinde diyabet ve 
kalp hastaları için 
kaçınılmaz bir besin 
olarak değerlendiriliy
or.
Karadeniz'in ünlü ham
sisi, Omega-3 yağı 
zenginliğiyle kolesterol 
seviyesini düşürüyor, 
kanın pıhtılaşmasını 
önleyerek damar 
tıkanıklığı, kalp krizi, 
dolayısıyla felç 
geçirme riskini 
düşürüyor.
Uzmanlar, hamsinin 
haftada en az 1 kez 
yenmesini, kalp hasta
ları içinse bu miktarın 
haftada 3-4 porsiyona 
çıkarılmasını öneriyor
lar.
Omega-3 yağı içeren 
midye ise selenyum 
minerali sayesinde, * 
tiroit bezlerinin normal 
işleyişi için gerekiyor. 
PROSTAT 
HASTALIĞINA KARŞI 
BEZELYE 
Araştırmalara göre, 
haftada 10 porsiyon 
domatesli bezelye 
yemeği yiyen bir 
erkeğin, y.meyene 
oranla prostat kanser
ine yakalanma riski 
yüzde 35 daha az.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 1Î 86
İlçe Seç. Md. 513 77 73

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

VAPUR - FERİBOT

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni~Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70

HASTANELER

Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 ^8.

BELEDİYE

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
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ÇAMLICA ECZANESİ 

Semerciler Yokuşu No:19

KHrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI : 2053

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Sera;. GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
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İzinsiz resmi ve sivil özel güvenlik görevlisi çalıştıranlar, 6 ay hapis, 6 mjl/ar lira para cezasına çarptırılacaklar.

OzeLgüyenlik görevlisi çalıştıranlarbelge alacak
Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine, özel güvenlik görevlisi çalıştıracak olan 
kurum ve kuruluşların, Valilik’ten “Özel Güvenlik İzin belgesi” almaları gerektiği bildirildi. İşyerlerinde özel güvenlik görevlisi veya 
bekçi olarak çalışların, özel kurumlardan "Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası” almaları gerekiyor. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
11 Şubat 2005 Cuma 25 YKr. (250.000 TL.)

Öğrenci affı 
geliyor

TBMM Milli Eğitim Komisyonu, 
“Öğrenci Affı” ile ilgili yasa tek
lifi çalışmalarını tamamladı.
Yasa teklifi 667 bin 658 lisans 
ve lisansüstü öğrenciyi kap- 
saya cak. Haberi Sayfa 7’de

Eczanelerin büyük çoğunluğu SSK bilgisayarlarına giremeyince hastalar ilaç alamadı.

SSK’da kuyruklar tarih oluyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Körfezi çıkarırken..
Gemlik Körfez Gazetesi hazırlanırken, tüm say

faların haberleri yerlerine konduktan ve çıkışlar 
alındıktan sonra, son haberler için birinci sayfa 
en sona bırakılıyor.

Genelde saat 22.oo ye doğru Gemlik Körfez’in 
basımı tamamlanıyor.

Dün akşam birinci sayfa hazırlanırken, Haber 
Müdürümüz Seyfettin Şekersöz, işini bitirmenin 
mutluluğu ile evinin yolunu tutmuştu.

Biz de işin sonuna doğru yaklaşamış, birinci 
sayfayı hazırlıyorduk.

Birden cep telefonum çaldı ve Seyfettin, “inti
har” haberini bildirdi.

Bundan sonrası haberin içeriği ve fotoğranının 
gazeteye ulaşmasına kalıyordu.

0 da birkaç saatimizi aldı.
Birinci sayfa değişti.
İntihar haberi manşete çıktı.
Günlük gazete çıkarmak, haftalık gazete çıkar

mağa benzemiyor.
Çalışmalar sırasında aksilikler bitmiyor.
Bir bakıyorsunuz, geç saatte toner bitmiş, 

yazıcı arızalanmış, makinanın bir yeri bozulmuş..
Günlük gazete sabah okurun elinde olmalı..
Tempoya artık alışıtık.
Dar kadromuza karşın, Gemlik’te okurların eline 

iki tane günlük gazete geçiyor.
En büyük sıkıntımız dağıtım sorununu çöze- 

memek..
Bu konuda elempn bulamayınca çoğuz kez 

resmi kurumlara kendim gazete götürüyorum.
Bugün Serap’ta yok.. Bir süre sonra zorunlu 

izne ayrılacak.. İş tamamen bize kalacak..
Gemlik Körfez’i zor da olsa acemi ellerde hazır

lanıp, yine sizlerin beğenisine sunacağız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Eczacılar Odaları Birliği’nin anlaş
masından sonra, SSK’lı hastalar serbest eczanelerden ilaç almaya başladılar. Şimdilik bazı 
SSK’hların yararlandığı ilaç alma işleminde, SSK Genel Müdürlüğümden otomasyon şifrelerinin geç 
gelmesi nedeniyle dün bazı eczaneler, SSK’lılara ilaç veremediler. Seyfettin Şekersöz’ün haberi 3’de

SSK’da devrim olarak kabul edilen serbest eczanelerden ilaç alma uygulaması dün başladı. 
SSK’lı hastalar, kapatılan SSK Hastane Eczaneleri önünde çile kuyrukları beklemekten kurtuldular.

Anavatan Partisi 
eski Gemlik eski ilçe g 
Başkanı ve 29 Mart C 
Yerel Seçimlerinde -1 
Belediye Başkan 
adayı plan Adnan 
Tekin, partisinden 
istifa <tti.
Tekin, istifasını dün 
düzenlediği basın 
toplantısında 
açıkladı.
Seyfettin Şekersöz’ün Adnan 

Hab. 4’de Tekin

isfiaeffi Güzel göreve başladı
Doğru Yol 
Partisi ilçe 
Başkanlığına 
seçilen Faruk 
Güzel, parti 
binasında 
düzenlenen 
törende yeni 
görevine 
başladı.

Seyfettin 
Şekersöz’ün 

Haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma Arada Sırada« Vİ&K zL

Gürhan ÇETİNKAYA
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Mehmet’in suçu sanatçı olmakmış!
Mebruke Atilla

Dinin yeri başka..
Anlamak olanaksız.
Türban meselesi ve laiklik sürekli 

kaşınıyor.
İçeride gündemde tutulduğu yetmiyor

muş gibi dışarıya da bilgi veriliyor.
Dolaylı göndermeler yapılıyor.
İnançları kurcalama işinin kökleri var.
Çünkü, Türk insanı bu konuda hassas. 
Ezan 
Bayrak, 
Kuran ..
At..
Avrat..
Silah..
Türk insanının kırmızı çizgileri..
Türklerin değerleriyle özdeşleştiğini 

bilenler özellikle inanç konusunu sürekli 
sıcak tutuyorlar.

Tutmazlar mı ?
Çok etkili bir siyasal malzeme..
Ticari katkısı da inkar edilemez hani..
Kim ki din rüzgarını arkasına almış 

mutlaka iktidar olmuş..
Kim kı insanların dinsel duygularını 

sömürmüş, mutlaka zengin olmuş.
Konya'daki Yozgat’daki. İstanbul’daki 

din kokulu ticari girişimler..
1946’dan itibaren bakınız kimler iktidar 

olmuş ve ne demiş?
Demokrat Parti’nin Lideri Adnan 

Menderes.
Adalet Partisi’nin Lideri Süleyman 

Demirel.
Anavatan Partisi’nin Lideri Turgut 

Özal..
A Ke Pe ‘nin Lideri Recep Tayyip 

Erdoğan..
Kimi ezanı kaşımış..
Kimi dinle politikayı sürekli bir tutmuş.
Kimi inanç rüzgarının yelkenleriyle 

kasasını doldurmuş.
Kimi de çocuklarının ve eşinin dinsel 

yaşam biçimini medya önüne açmış.
Düşüncelerini toplumu gaza getirecek 

söylemleriyle de desteklemişler.
Biri;
“İsterseniz siz hilafeti bile geri getire

bilirsiniz”, diğeri de ;
“Camiler kışlamız
Minareler süngümüz,” demiş.
Oysa inanç, Allah’la kul arasında değil 

mi?
Araya girenlere ne oluyor?
Oruç tutmayana karış.
Başı açık olana müdahale et.
Türbanı seçim malzemesi olarak kul- 

lan.
Değerli okurlar; din üzerinden siyaset 

artık uluslararası bir siyaset malzemesi 
oldu.

Aynı zamanda iyi de rant getiriyor.
Senaryosu yabancı aktörleri yerli olan 

oyunlar sahnelendikçe halh şaşırıyor.
Kafası karışıyor.
Şaşırmamak için uyanık, uyanık olmak 

için de iyiyle kötüyü “tefrik” etmek 
gerekiyor.

Bu hafta aslında iç 
açıcı bir şeyler yaz
mak istemiştim, 
hatta gülünecek 
şeyler...
Ne yazık ki 
karabasanlar 
uyanıkken de bırak
mıyor insanın peşi
ni.
Yazarken zorlanıyo
rum, parmaklarım 
düğümleniyor adeta. 
Çünkü aklın ve 
insanlığın çok 
gerisinde bir şey 
bu!
Çok sevdiğim bir 
arkadaşımın çok 
ama çok sevdiği 
kardeşinin vahşice, 
dünyanın bütün 
suçlarını o 
işlemişcesine 
katledilişi...
Çok zorlanıyorum, 
kendimi zehirlenmiş 
gibi hissediyorum 
ve sanki yaz
mazsam bu zehir 
hep kalacak içimde. 
Cuma gecesi uyanık 
olduğumu zannet
tiğim gecv jiıyorum 
Mehmet’in şeytanice 
yok ediliş haberini! 
Nasıl olur da O ‘iyi 
çocuk’ diye diller
den düşmeyen 
aslanlar gibi 
delikanlı bu şekilde 
ayrılır aramızdan? 
1999 depreminde 
günlerce gönüllü 
olarak çalışan, kaç 
tane dağcının kurtu

luşuna yardımcı 
olan O ‘ iyi çocuk’ 
nasıl olur da böyle 
ayrılır yaşamdan? 
HAYIR haketmedi 
elbette! Asla Tanrı 
istemiş olamaz bu 
vahşeti!
Ancak olsa olsa 
şeytanın işi olabilir! 
Günlerdir uyku gir
miyor gözlerimize. 
Basını izliyoruz 
endişeli ve öfkeli! 
Hele televizyonda 
bir kanal ‘Temel 
İçgüdü’ yle 
özdeşleştirilen bu 
cinayeti adeta show 
yaparcasına gös
teriyor. Vahşice 
katledilen insanın 
arkasından sadece 
reyting uğruna bu 
tarz görüntüler ve 
rilir mi?
Basın haberi 
yazarken, görün
tülerken öldürülen
lerin ailelerine daha 
saygılı davranamaz 
mı? *
Basın etiği nerede 
kaldı?
Ayrıca Mehmet’in 
sanatçı ve gazeteci 
kimliği de göz ardı 
edilmiyor mu?
Mehmet’in cinayeti, 
bir yandan kolay
cacık çözülmüş 
izlenimi verirken bir 
yandan da çok soru 
işareti bırakıyor 
insanın kafasında ... 
Nasıl oluyor da bir 

insan kendisini 
böylesine kaybet
mişken bir anda 
kendine gelip bir 
sürü eşyayı alıp 
kaçabilecek 
soğukkanlılığı 
gösterebiliyor? 
Kaçıyor da neden 
en büyük suç delili
ni yanında götürü 
yor ve de yok etmi 
yor?
Peki nasıl oluyor da 
ufacık bir kadın bir 
erkeğin bedeninde 
bir sürü kırık oluş- 
turabiliyor?...
Adeta ben bura
dayım, cinayeti de 
ben işledim, suç 
delili de bende, 
gelin yakalayın der 
gibi kendisini kolay
ca yakaiatıveriyor! 
Yani ‘Temel İçgüdü’ 
fantazisi üzerine bir 
insanı parçaladığını 
izlemek fantazisi mi 
oluşuyor kadında? 
Peki neden taşıyor 
kamarayı yanında? 
Benim aklım 
hiçbirisini almıyor! 
İnsan uçmayı hayal 
edince uçurumdan 
atlar mı?
Sadece aklıma 
takılanlar var.
Bir çok filmde 

gördüğümüz sahne 
geliveriyor gözümün 
önüne.
Katil kurbanını tam 
öldürecekken, bir 
den kapının zili

çalar.
Katilin tehdidi altın
da kapıyı açar ve rol 
yapar evine gelen 
ziyaretçiye. Çalan 
telefonlarda da rol 
yapmak zorundadır 
kurban. Aslında öle
ceğini bilir ama o 
an saniyeler bile 
önemlidir onun 
için..ya da küçücük 
bir umut yaşama 
dair..
Erotizmle pornonun 
karıştırılması da 
içler acısı! Yani bir 
sanatçının özel 
yaşamı, fantezileri, 
düşleri bu kadar acı
masızca teşhir edilir 
mi? O zaman bir 
çok yazar, ç.2.2;*, 
ressam vb. alanda 
sanatla uğraşan 
insan da zan altında 
bırakılmıyor mı?! 
Canım arkadaşım 
bu acımasız çarkın 
içinde Mehmetinin 
tejtemiz gittiğine 
inanıyoruz. Hayal 
kurmak şuçsa hep
imi ou suçu işliy
oruz. Çünkü var
lığımızı hayallerim
ize borçluyuz. Ama 
bazen de hayalleri 
miz yok edebilir 
bizi... Gerçekte 
nerede varız ya da 
yokuz. Bilmiyorum 
ama inandığım bir 
şey var; yaptık
larımızın sonsuzluk
ta yerini bulacağı.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Eczanelerin büyük çoğunluğu SSK bilgisayarına giremeyince hastalarail^çveremediler.

SSK’da kuyruklar tarih oluvor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Eczacılar Odaları Birliği’nin anlaşmasından sonra SSK’lı 
hastalar serbest eczanelerden ilaç almaya başladılar. Şimdilik bazı SSK’lıların yararlandığı ilaç alma işleminde, SSK
Genel Müdürlüğümden otomasyon şifrelerinin geç gelmesi nedeniyle dün bazı eczaneler. SSK’lılara ilaç veremediler
Seyfettin ŞEKERSÖZ

SSK'lılar reçetelerini 
anlaşmalı eczaneler
den almaya başladılar. 
SSK Genel 
Müdürlüğümden 
otomasyon 
şifrelerinin geç gelme
si nedeniyle, 
Gemlik'te bazı 
eczanelerde uygula
ma başlatılamadı. 
Sabah saatlerinde 
SSK Hastanesine 
gelen hastalar, polik
linikte muayene 
olduktan sonra 
eczane önünde bir 
süre ilaç karmaşası 
yaşadılar.
BELİRLİ 
HASTALARA 
İLAÇ VERİLİYOR 
SSK Hastanesi'nin 
eczanesinde ise fab
rikalar, yatan hatalar, 
iş kazaları, analık, 
gazi ve raporlu hata
lara ilaç veriliyor. 
Bu listede olan hasta
ların ise SSK 
eczanelerinden ilaç 
atımlarının 18 Şubat 
2005 günü mesai biti
minde sona ereceği 
ve bu tarihten sonra 
diğer hastalar gibi 
onlarında anlaşmalı 
eczanelerden ilaç ala

bilecekleri açıklandı. 
Gemlik'te SSK ile 
anlaşan Seda, Melis, 
Sağlık, Gemlik ve 
Umurbey belde 
eczanelerinin anlaşma 
yaptığı bildirilirken, 
birçok eczane ise 
SSK'nın ana bilgisa
yarına şifre belirttik
leri halde giremedik
leri için gelen 
SSK'lılara ilaç 
veremediler.
10.Şubat 2005'in 
Ec^jfhelerin SSK ile 
anlaşma sağlayacağı 
sos -gün olması 
nedeniyle akşanvsaat- 
lerinde birçok ecza
nenin de bilgisa
yarlara girişlerinin 
normale dönmesiyle 
birlikte ilaç verebile
cek anlaşmaları yap
tıkları bildirildi. _ 
Öte yandan 
SSK’lıların anlaşmalı 
eczanelerden ilaç ala
bilmeleri için polik
linikten sonra hastane 
başhekim yada 
yardımcısının onay
layacağı reçetelerine 
hüviyetlerinin 
fotokopilerini de 
ekleyerek ilaçlarını 
alabilmeleri tepkilere 
yol açıyor.

SSK’lı hastalar dünden itibaren serbest eczanelerden ilaç almaya başladılar. 
Dün, ilçemizde Seda, Melis,Sağlık, Gemlik ve Umurbey Belde Eczaneleri, SSK’lılara ilaç 
verdiler. Bugün SSK anabilgisayarından girebilen diğer eczanelerin de ilaç vermesi bekleniyor.

Güzel göreve başladı
Doğru Yol Partisinin geçtiğimiz günlerde yapılan Genel Kurul toplantısında ilçe Başkanlığına 
seçilen Faruk Güzel İlçe Seçim Kurulundan gelen mazbatasını eski Başkan Peyami Çağlardan aldı.
Doğru Yol Partisi ilçe 
Başkanlığına seçilen 
Faruk Güzel, parti 
binasında düzenlenen 
törende mazbatasını 
eski başkan Peyami 
Çağlar'dan alarak 
göreve başladı.
İlçe Seçim 
Kurulu'ndan alınan 
DYP İlçe Başkanlığı 
mazbatasını ve parti 
mührünü alan Faruk 
Güzel, önümüzdeki 
2-3 gün içinde parti 
merkezini Asil 
Han'daki yeni yerine 
taşıyacaklarını söyle
di.
DYP İçe Merkezinde 
düzenlenen törende 
partililere seslenen 
Faruk Güzel, özellikle 
belediye çalış

malarının takipçisi ola
caklarını belirterek 
"Yapacağımız muhale
fet bundan sonra ses 
getirecek. Gemlik için 
her tür iyi çalışmanın 
yanındayız. Ancak, 
halkımızın hizmet 
beklediğini de göz ardı 
etmeyeceğiz." dedi. 
Eski başkan Peyami 
Çağlar'la yine birlikte 
çalışacaklarının 
belirten Faruk Güzel, 
"El ele partimizi daha 
yukarılara taşıyacağız. 
Muhalefette daha 
hızlı olacağız. Yeni 
binamızda DYP'nin 
gücüne güç katmak 
için çalışacağız" şek
linde konuştu.
Devir teslim töreninde 
seçim mazbatasını

yeni başkan Faruk 
Güzel'e elleriyfc- veren 
eski başkan Peyami 
Çağlar'da, DYP'den 
kopmanın mümkün 
olamayacağını 
belirterek
"Biz her zaman iyi bir 

ekip olduk, bundan 
sonra da çalış
malarımız sürecektir. 
Her zaman partimin 
ve yönetim kurulu 
arkadaşlarımın yanın
da olacağım" 
dedi.
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Adnan Tekin
ANAP’tan istifa etti

Killi olopaft 
yer kalmadı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

29 Mart yerel seçim
lerinde Anavatan 
Partisi'nden Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
seçimlerine katılan 
ancak yeterli oyu 
alamayan Adnan 
Tekin partisinden 
istifa ettiğini açık
ladı.
Dün Büro'sunda 
düzenlediği basın 
toplantısında isti
fasını açıklayan 
Adnan Tekin, isti
fasını 9 Şubat 2005 
Çarşamba günü 
itibariyle Noter 
kanalıyla partinin 
ilçe başkanlığına 
gönderdiğini söyle
di. 1985 yılında 
ANAP'ın kurul
masının ardından 
partiye üye olarak, 
□u günlere kadar

1 gelen Adnan Tekin, 
başka hiçbir partide 
çalışmadan siyasete 
bir süre ara vere
ceğini duyurdu.
Adnan Tekin, yaptığı 
açıklamada, 20 yıldır 
politikanın içinde

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi konferans düzenledi
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı, partinin 
Genel merkezi 
tarafından düzenle
nen "2. Sevr'e 
hayır!" konulu kon-

Seyfettin ŞEKERSÖZ

feransların Gemlik 
ayağını yarın akşam 
oerçekleştiriyor. 
Saadet Partisi İlçe 
Başkam Recep 
Aygün, düzenlediği 
basın toplantısında 
yarın akşam saat 
20.00 de düzenlenen 
konferansa tüm

bulunduğunu ifade 
ederek "Bu zaman 
içinde Anavatan 
Partisi'nde çeşitli 
kademelerde görev 
yaptım. Dokuz yıl 
ilçe başkanlığı 
görevinin yanı sıra 
iki dönem İl Genel 
Mec’is ..yetiği ve 
Encümen üyeliği 
görevlerinde bulun
dum. Bu görev’erim 
sırasında partimin 
de iktidar olduğu 
yıllarda ilçemize 
yapılan yatırımların 
hepsinde şahsımın

Gemlik'lilerin davetli 
olduklarını açıkladı. 
Dünyayı sömüre
bilmek için 
demokrasi ve özgür
lük kılıfı altında 
birçok ülkenin hari
talarını silah zoruy
la değiştirmeye 
çalışanlara karşı, 
dün Kuva-i Milliye, 
bugün de Milli 
Görüş şuuruyla 
topyekün. millet 
olarak mücadele 
edilmesi gerektiğini 
savunan Recep 
Aygün, "Sahipsiz 
vatanın batması 

da gayretleriyle 
önemli işler yaptık. 
Son yerel seçim
lerde Anavatan 
Partisi'nın Belediye 
Başkan adayı 
oldum. Partimiz 
Türkiye genelinde 
yüzde 2 oy al’r hen 
şahsım yüzde oy 
aldı, buna rağmen 
kazanamadık.
Anavatan Partisi'nin 
misyonunu tamam
ladığını bu seçim
lerde göstermiştir. 
Yirmi yıldır üyesi 
olduğum Anavatan 

haktır, sen sanip 
çıkarsan bu vatan 
batmayacaktır ’ bil
incindeki tüm 
Gemlik halkını 
davasına ve ülke
sine sahip çıkmaya 
davet etti.

Partisi'nden istifa 
ediyorum." açıkla
masını yaptı.
Bir müddet sadece 
kendi özel işleriyle 
ilgileneceğini 
söyleyen Adnan 
Tekin, siyasetten 
tamamen kopamay
acağını da ifade > ! 
ederek "İleriki yıllar- 1 
da siyasi birikimleri
mi Gemlik ve halkı
na verebilmek 
amacıyla yeniden 
siyasete başlamak 
düşüncesindeyim." 
şeklinde konuştu.

Aydın'ın konuşmacı 
olarak katılacağı 
bildirildi.

Ücretsiz olarak 
hizmete devam 
eden katlı 
otopark'ta ye; 
kalmayınca araçlar 
girişe park ediliy
or.
Ücretsiz olduğu 
için aylardır 
bırakıldıkları 
duran ve adeta 
sabit araç 
konumuna 
gelen bazı araçlar 
nedeniyle yer 
bu'ımayan 
sürücüler 
çareyi araçlarını 
otoparkın girişine 
bırakmakta 
buluyorlar.
Otoparkın 
ücretsiz olması 
ve denetlenmeme
si nedeniyle 
aracını bırakarak 
yurt dışına 
çıkanların yanı 
sıra plakası 
olmayan 
araçların da 
otoparkta 
bekletilmesi 
nedeniyle yer 

Bayraktar 2 Düğün 
salonunda düzenle
nen konferansa par
tinin Sakarya eski 
Milletvekili Nezir

bulamayan 
sürücüler bu 
uygulamadan 
rahatsız olduk
larını ama <kime 
dert .anlatacak
larını bilemedik
lerini öne sürerek 
durumun biran 
önce düzeltilmesi 
gerektiğini 
savunuyorlar. 
Hiçb.r otoparkın 
g: :<=ine araç park 
edilemeyeceğini 
savunan araç 
sürücüleri >bu 
keşmekeşliğin 
tek nedenini 
ise otoparkın 
ücretsiz olmasına 
bağlıyorlar.
Katlı otoparkın 
en üst katına 
ise araçlarını 
kötü hava 
şartları nedeniyle 
bırakmak iste
meyen araç 
sahipleri 
Belediye yetk
ililerinin duruma 
çözüm bulmaları 
gerektiğini 
belirtiyorlar.
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Bazı Kurum ve 
Kuruluşların 
Korunması 
hakkındaki 
kanunun yürürlük
ten kaldırılmasın
dan sonra 
Özel Güvenlik 
personeli 
çalıştıran kuru
luşların 27.03.2005 
tarihine kadar 
Bursa Valiliğine 
başvurarak 
"Özel Güvenlik İzin 
Belgesi" 
almaları gerektiği 
açıklandı.
Yapılan açıklamada, 
5188 
sayılı yasa ile özel 
güvenlik 
hizmetlerinden 
kamu kurum ve 
kuruluşları, havali
manı. liman, güm
rük, gar, bankalar, 
fabriKalar, iş han
ları, esnaf kuru
luşları, petrol ista
syonları, 
imalathaneler, satış 
mağazaları, has
taneler, tüzel kişilik
ler (Kamyoncular 
Kooperatifi, 
Minibüsçüler 
Kooperatifi, Tırcılar 

Kooperatifi, 
Zeytinciler 
Kooperatifi, 
Otoparklar, Siteler 
Vb.) ile Spor 
Müsabakaları, 
Sahne gösterileri 
ve benzeri etkinlik
lerin yapıldığı yer
lerin de faydalan
abilecekleri 
belirtildi.
Özel Güvenlik 
Hizmeti'nin talep 
edilmesi halinde 
gerçek kişilere de 
verilebileceği belir
tilirken Özel 
Güvenlik hizmet
lerinde çalışacak 
personelin 
"18 yaşını doldur
muş, lise ve dengi 
okul mezunu, tak
sirli suçlardan hariç 
ceza almayan kişil
erden olması, ilgili 
kurslardan serti
fikalarını alarak 
özel güvenlik şir
ketleri bünyesinde 
veya "Özel ( 
Güvenlik 
İzin Belgesi" 
olan iş yerleri.ide 

veya kuruluşlarda 
çalışabilecekleri" 
açıklandı.

27 Mart 2005 
tarihine kadar 
2495 sayılı yasa 
dışında çarşı, 
fabrika, herhan
gi bir işyeri 
veya kuruluşlar 
bünyesinde 
görev verilen 
bekçi, güvenlik 
vs. adlar altın
daki görevlilerin 
bu faaliyetlerine 
son ver
melerinin gerek
tiği vurgu
lanırken, eğer 
bu görevlilerin 
görevlerine 
devam ettirilme
si isteniyor ise 
bu yerlerin 
Valiliğe müra
caat ederek 
"özel Güvenlik 
İzin Belgesi" 
almaları gerek
tiği" bildiriliyor. 
Hizmeti kendi iş 
yeri veya kuruluşu 
bünyesinde yaptırıl
ması durumunda 
bu personelin Özel 
Güvenlik Hizmetleri 
veren kuruluşlar
dan kurs görerek 
"Özel Güvenlik 
Eğitim Sertifikası"

almaları ve bu 
şekilde 
görevlendirilmeleri 
veya Özel 
Güvenlik şirket
lerinden. personel 
temin etmeleri 
gerekiyor.
Bu şartlar yerine 
getirilmeden hiçbir 
ad altında

"Katliam ve insan
lık ayıbına son" 
adlı fotoğraf sergisi 
açılıyor
Eğitim Bir-Sen 
Gemlik
Temsilciliği'nin 
hazırladığı
"Katliam ve insan
lık ayıbına son" 
adlı Fotoğraf ser
gisi bugün açılıyor. 
Belediye Sergi 
Salonu'nda saat 
11.00 de açılacak 
fotoğraf sergisi'de 

te !■
Hart âri

özellikle Irak'ta 
yaşanan olaylarda 
çekilen insanlık 
dışı fotoğraflar 
yer alıyor.
"Her savaş yeni 
özürlüler demektir" 
ve "Gözlerdeki 
yaşam sevincini 
söndürmeyelim" 
sloganıyla açılan 
fotoğraf sergisine 
tüm vatandaşların 
davetli oldukları 
bildirildi.

Ş€ N € N Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
BALIK TUTMA ZEUKİNÎ BİZİMLE YAŞAYIN..
Her çeşit balık ağları

** Sakana Misina Ağları 
ÎP

** Fanya
Mantar, kurşun
İp Çeşitleri

** Sanda! Malzemeleri
~ Kürek

Çapa
Macun
Galvenizli çivi

«s TMC sintine pompası

ve ı/iger malzemeler ile hizmetinizdeyiz

personel çalıştırıl
mayacağı 
vurgulanırken

"27.03.2005 
tarihinden 
itibaren kuruluşlar
da izinsiz resmi 
veya sivil olarak 
özel güvenlik 
görevlisi istihdam 
eden iş yeri 
veya kuruluşların 
yöneticilerine (6) 
aya kadar hapis ve 
(6000 YTL.) (Altı 
Milyar TL.) para 
cezası verilecektir" 
açıklaması 
yer alıyor.
Özel Güvenlik 
İzin Belgesi için 
müracaat eden iş 
yeri ve kuruluşlara 
resmi veya sivil, 
sihS'h veya silahsız 
görev yapmalarına 
Bu»'* ? Valiliği 
bünyesindeki 
Özel Güvenlik 
Komisyonu tarafın
dan karar verileceği 
duyuruldu.

Bandırma Ticaret 
ve Sanayi Odası'nın 
bir toplantısına 
katılmak üzere 
Gümrük 
Muhafaza'ya 
ait botla İstanbul'
dan yola çıkan 
dış ticaretten 
sorumlu Devlet 
Bakanı Kürşat 
Tüzmen, hava 
muhalefeti 
nedeniyle
Mudanya İskelesi'ne 
sığınmak 
zorunda kaldı. 
İstanbul'dan 
dün sabah saat 
09.45 sıralarında 
yola çıktığı öğre
nilen Tüzmen'in 
botu, dün saat 
11.00'e doğru 
Mudanya 
İskelesi'ne 
yanaştı.
Botta, Balıkesir 
Milletvekili 
Turan Çömez ile 
birlikte yolculuk 
yapan Kürşat

Tüzmen'i;
Mudanya 
Kaymakamı 
Ali Çınar, 
Mudanya Belediye 
Başkanı Erol 
Demirhisar, 
Güzelyalı Belediye 
Başkanı 
Selçuk Mutlu, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ahmet Cemal 
Çalışkan ve 
AKP Mudanya İlçe 
Başkanı Mevtana 
Şimşek karşıladı. 
Gösterilen yakınlık
tan dolayı ilçe 
idarecilerine 
teşekkür eden 
Bakan Kürşat 
Tüzmen, daha 
sonra Bursa 
Valiliği'nin tahsil 
ettiği araçla 
Mudanya'dan 
ayrıldı. Tüzmen'in, 
Balıkesir yolu 
üzerinden 
Bandırma'daki 
toplantıya ulaşımı 
sağlandı.
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Çocuklarda geçe işeme sorunları
İstemdışı olan idrar 
çıkışına enurezis 
denmektedir. Bu 
durum daha çok 
gece uyku esnasın
da oluştuğundan 
enurezis nocturna 
adını almaktadır. 
Ancak bu durumda
ki çocuklarda 
teşhisin konula
bilmesi için 
gereken yaş alt 
sınırı 5 tir.
Yapılan araştır
malara göre 5 
yaşındaki erkek 
çocuklarda gece 
işemelerinin sıklığı 
% 7; kızlarda aynı 
yaşta % 3 olarak 
saptanmıştır. Bu 
oranlar 10 yaşında 
erkeklerde % 3'e; 
kızlarda % 2'ye 
düşmektedir. 18 
yaşına gelen erkek- 

I lorde % 1, kızlarda 
ise biraz daha

Türkiye’de 110 bin kişi
sigaradan ölüyor

Sağlık Bakanı 
Recep Akdağ, 
Türkiye'de 
her yıl yaklaşık 
110 bin kişinin 
sigara nedeniyle 
hayatını 
kaybettiğini ve 
ekonomiye 
yılda ortalama 
3 milyar dolar 
zarar verdiğini 
belirtti.
Akdağ, 9 Şubat 
Dünya Sigarayı 
Bırakma Günü 
dolayısıyla yaptığı 

I yazılı açıklamada, 

düşük bir yüzdede 
sürebilmektedir. Bu 
çocuklarda yaşıt
larına göre gelişim
sel gecikmeler de 
saptanmıştır. 5 yaş 
sonrasında tedavi
si? kendiliğinden 
iyileşme oranı % 5- 
10 arasında bulun
muştur.
Rahatsızlığın 
teşhisi için en az 3 
ay süre ile haftada 
en az 2 kez idrar 
kaçırmanın olması 
ya da toplumsal, 
mesleki işlevsellik
te, okul başarısında 
düşmeye ve sorun
lara yol açması , 
kişinin 5 yaşından 
büyük olması 
gerekmektedir. 
Ayrıca idrar kaçır
ma durumu başka 
bir ilacın yan etki
sine bağlı olmamalı, 
kişide idrar kaçır

sigara dumanının; 
katran, karbon 
monoksit ve 
nikotine ek 
olarak amonyak, 
arsenik, hidrojen 
siyanür, 
formaldehid
ve metan gibi son 
derece zehirli 
olan 4 binden 
razla kimyasal 
madde içerdiğini 
belirtti.
Sigara dumanın 
içerdiği katranın 
akciğerlere 
zarar verdiğini, 

maya sebep olabile
cek bir hastalık 
olmadığı tespit 
edilmelidir ( şeker 
hastalığı , ürolojik 
ya da nörolojik 
hastalıklar gibi). 
Gece işeme riskini 
arttıran durumlar: 
-Yoğun psikososyal 
sorunlar içinde olan 
ve olumsuz çevre
sel koşullarda 
yaşayan çocuklar 
-Baba ya da 
annenin boşanma 
ya da ölüm sonucu 
kaybı da önemli 
etkenlerdendir. 
Özellikle daha 
öncesinde idrar 
kontrolünün sağ
landığı çocuklarda 
sonradan 5-8 
yaşları arasmdâ 
idrar kaçırma bu 
nedenle tekrar 
başlayabilmektedir. 
-Davranışsal bozuk
luklar gösteren 
çocuklarda mesane 
kapasitesinin daha 
Sınırlı olduğu ve bu 
durumun daha sık 
gözlendiği saptan
mıştı.
-Yapılan çalış
malara göre ailede 
anne, baba vo diğer 
akrabaların geçmiş 

karbon 
monoksitin 
kan dolaşımı
na girerek 
pıhtılaşmaya 
yol açtığını, 
atardamarların 
iç duvarlarına 
zarar verdiğini 
ve kalp 
krizlerine 
yol açtığını 
anlatan 
Akdağ, 
herkesi 
"sigaradan 
uzak dur
maya" çağırdı. 

yaşantılarında bu 
sorun var ise, 
çocuklarda da 
enürezis riski 5-7 
kat artmaktadır. 
Çocukta gece 
işemeleri varlığında 
yapılması gereken 
incelemeler: 
Öncelikle idrar yol

larında mikrobik bir 
durum varlığı, basit 
bir idrar tahlili ile 
araştırılabilir. Bu 
duruma idrar yol
larının özelliği 
nedeniyle daha çok 
kız çocuklarında 
rastlanmaktadır. 
Daha nadiren rast
lansa da idrar yol
larındaki yapısal 
kusurlar varlığı 
radyolojik 
incelemeler ile 
belirlenebilir.
Nörolojik muayene 
ve şeker hastalığı 
varlığı açısından 
kan şeker düzeyi 
araştırılmalıdır.
Tedavi:
İlaç tedavisi vanın- 
da uygulanabilen 
psikoterapi? özellik
le davranışsal 
sorunlar yaşayan
larda etkili olmak
tadır. Bu özellikle 
sonradan başlayan 

idrar kaçır
malarında 
gereklidir. 
Diğer bir yön
tem ise, ıslan
maya duyarlı 
nesnelerle 
döşenmiş olan 
özel donanımlı 
bir yatağın , 
ıslanma ile ikaz 
edici bir ses 
çıkarmasına ve 
kişinin bu 
durumu zaman 
içinde 
öğrenebilme
sine dayanan bir 
sistemdir.
Encopresis ( dışkı 
tutamama): 
Bu durum idrar 
kaçırmaya göre 
biraz daha sorunlu 
bir durumdur. En az 
3 ay süre ile 
görülen ve en az 
ayda bir kez var 
olan dışkı kaçırma 
durumudur. Bu 
teşhisin konula
bilmesi için çocuk 
4 yaşından büyük 
olmalı, başka bir 
ilacın yan etkisine 
ya da başka bir 
hastalığa bağlı 
olmamalıdır.
Hastalık iki 

şekilde kendini 
gösterebilir. İlkinde 
kabızlık ve son
rasında buna eşlik 
eden aşırı miktarda 
dışkının boşalması
na bağlı tip ve 
diğeri bu durumun 
olmadığı tiptir. 
Kabızlıkla birlikte 
olan tip gündüz 
ya da gece 
olabilmektedir. 
Normalde tuvalet 
yapma esnasında 
çok az miktarda 
dışkı çıkışı 
gözlenir. Dışarıya 
çıkan dışkı şekil
sizdir ve kabızlığın 
tedavisi ile büyük 
ölçüde düzelir. 
Diğer tipte dışkı 
şekillenmiştir. 
Dışkı barsakta 
belli bir yerde 
depolanır.
Bu durum barsak 
kontrolünün sağ
landığı dönemde 
istemli olarak, 
uygunsuz yerlerde 
psikolojik neden-

lerle dışkı depolan
ması ile kendini
gös terme kted ir. 
İstemsiz olan şek
ilde barsağın son 
bölümündeki anüs 
çıkışını denetleyen 
kas dokusu halka
sının yeterince kon
trol edilememesi ile 
ilişkili bulunmuştur. 
Ayrıca kaygı ya da 
aşırı birikime bağlı 
olarak istemsiz 
dışkılama da 
görülebilmektedir. 
Yapılan araştır
malara göre 
erkeklerde daha 
çok olmak üzere, 
5 yaşındaki çocuk
larda % 1 oranında 
görülebilmektedir. 
Psikiyatrik kökeni 
açısından rahatsı
zlığın oluş sebep
leri arasında 
nevrotik yapıdaki 
anne ve uzak duran 
kendini göster
meyen babanın 
varlığı ; tuvalet 
terbiyesinin aşırı 
zorlayıp, ceza
landırıcı bir şekilde 
çok erken yaşta 
gerçekleşmesi;nöro 
lojik gecikme varlığı 
ile ilişkili bulun
muştur.
Bu teşhisin 

öncesinde barsak- 
lara ait olabilecek 
diğer sorunların 
(Hirschsprung 
hastalığı gibi) var
lığı araştırılmalıdır. 
Tedavi: 
İlaç tedavisi ve 
yaşanılan ya da 
hissedilen sorun
lara yönelik 
psikoterapi yüz 
güldürücü sonuçlar 
vermektedir.
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Öğrenci affı geliyor E/ektrige zam yok
TBMM Milli Eğitim 
Komisyonu, 
'Öğrenci Affı' ile 
ilgili yasa teklifi 
üzerindeki çalış
malarını tamam
ladı.
Öğleden sonra 
TBMM 
Başkanhğı'na ver
ilecek yasa teklifi, 
667 bin 658 lisans 
ve lisansüstü 
öğrenciyi kapsaya
cak.
Yasa 2000 yılından 
bu yana, her ne 
sebeple olursa 
olsun atılmış tüm 
öğrencileri kapsay
acak. Öğrenciler 
için 1 ila 3 arasında 
sınav hakkı tanı
nacak.
Hazırladıkları 
taslak üzerinde . 
üniversitelerde 
öğretim üyeliği 
yapmış bazı AKP 
milletvekilleri ile 
çalışma gerçek

İfiı son ayır da 1 kredileri ri
Devlet Planlama 
Teşkilatı (DPT), 
2004 yılı Aralık 
ayında bankacılık 
sisteminin TL 
kredileri artarken, 
yabancı para 
kredilerde azalış 
görüldüğünü 
bildirdi.
DPT'nin Ocak Ayı 
Mali Piyasalar 
raporuna göre, 
Arahk'ta Merkez 
Bankası Net Döviz 
Pozisyonu 224 
milyon dolar ger
ileyerek 2 milyar 
736 milyon dolar 
seviyesinde 
gerçekleşti.
Hazine iç borçlan- 
ır?^haleleri aylık 
ortalama bileşik 
far oranı, Aralık 
ayında yüzde 22,9 
olurken, iç borç 
stoku bir önceki 
aya göre 1 katrily
on 243 trilyon TL 
azalarak 224.5

leştirdiklerini ifade 
eden Altıkulaç, tek
lif metnine son 
şeklini verdiklerini 
ve bugün öğleden 
sonra TBMM 
Başkanhğı'na 
sunacaklarını 
söyledi.
Teklifin içeriğine 
ilişkin bilgi ver
meyen Altıkulaç, 
"2000 yılından 
sonra üniversiteler
den her ne sebeple 
olursa olsun uzak- 
laştırılanlar" 
ifadesinin, yasa 
teklifinin temel ilke
si olduğunu bildir
di.

katrilyon liraya ger
iledi.
Aralık ayında TL, 
dolar ve avro 
karşısında değer 
kazandı. 1 dolar ve 
1,5 avroluk ağırlık- 
landırmayla hesa
planan reel kur 
endeksi 114 puan
dan 116,1 puana 
yükseldi.
Tahvil ve Bono 
Piyasasında ağırlık
lı ortalamr. basit 
faiz oranı da bir 
önceki aya göre 0,4 
puan gerileyerek 
yüzde 22,5 
düzeyinde gerçek

Altıkulaç, teklif 
üzerinde komisyon 
çalışmaları sırasın
da ve Genel Kurul 
aşamasında 
değişiklik yapıla
bileceğini hatır
latarak, hazırladık
ları taslak hakkında 
AK Parti Grup 
başkanvekillerine 
de bilgi verecek
lerini söyledi.
Altıkulaç, gazeteci
lerin sorusu üzer
ine. üsans ve yük
sek lisans 
kademelerinde 1 ila 
3 sınav hakkı tanın
masını öngördük
lerini belirtti.

leşti.
Aralık ayında özel
likle yabancı para 
mevduatlarda 
önemli oranda artış 
görüldü. Zorunlu 
karşılığa tabi TL 
mevduatın ortala
ma vadesi de yük
seldi.
Toplam kredi hacmi 
ise TL kredilerdeki 
artış sonucunda 
yükseldi. Kredi 
hacminde görülen’ 
yükselişin önemli 
bir kısmı, tüketici 
kredileri ve kredi 
kartlarındaki artış
tan kaynaklandı.

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, elektrik 
fiyatlarına zam yap
mayı düşünmedik
lerini söyledi. Güler, 
1 yılda 680 bin elek
trik hırsızı yaka
landığını açıkladı. 
Güler, dün Adana 
Havaalam'nda 
gazetecilerin sorusu 
üzerine yaptığı açık
lamada, elektrik fiy
atlarına zam yap
mayı düşünmedik
lerini belirterek, 
“Enerji üretiminde 
yerli kaynaklara 
verdiğimiz önemle 
etkin bir enerji yöne
timi oluşturduk. Bu 
nedenle gün
demimizde zam yok” 
dedi.
"DOĞAlÜAZDA 
DÜŞÜŞ VAR" 
Yoğun kış 
koşullarının 
yaşandığı son gün
lerde yurtdışından 
doğalgaz girişinde 
azalma olduğunu, 
ancak bunu telafi 
etmeyeçalıştıklarını 
anlatan Güler, şun
ları söyledi: “Geçtiği 
güzergahta ortaya 
çıkan aşırı talep 
nedeniyle, ülkemize 
doğalgaz girişi 
azaldı, ancak, sorun 
bir sıkıntıya neden 
olacak boyutta değil. 
Rusya'dan gelen 
doğalgaz girişinde 
düşüş var. Bunun 
nedeni de güzergah 
üzerinde 
Ukrayna'daki fazla 
alımdan kay
naklanıyor. Öte yan
dan İran gazı da söz 
verilen miktarın 
altında geliyor. 
Aldığımız tedbirlerle 
bir sıkıntı yaşanması 
söz konusu değil.” 
Güler, Adana'nın 
Tufanbeyli İlçesi'nde 
yapımı planlanan 
termik santralle ilgili 
de böyle bir gir
işimin bulunduğunu 
ve özel bir firmanın 
etüt çalışması yap
tığını kaydederek, 
“Kurulması plan
lanan termik santral 
enerji ihtiyacını 
karşılamanın yanı

sıra önemli bir istih
dam alanı da sağlay
acaktır” diye konuş
tu.
1 YILDA 680 BİN 
ELEKTRİK HIRSIZI 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Hilmi Güler, enerji 
kayıp ve kaçağına 
karşı etkin mücadele 
verdiklerini 
belirterek, "bir >.'Ja 
680 bin elektrik 
hırsızı yakaladık, 
bunların 200 bini şu 
anda savcılıkta" 
dedi.
Bakan Güler, ener
jinin ekonomik ve 
sosyal kalkınmanın 
motor gücü, 
toplumun yaşam 
seviyesini yükselten 
bir itici güç 
olduğunu, elektriği 
kaliteli ve mümkün 
olabilen en düşük 
maliyetle halkın 
hizmetine sunmaya 
çalıştıklarını 
bildirdi.
Güler, göreve geldik
lerinde yılda 1.5 
katrilyon lira tutarın
da olan elektrik 
kayıp ve kaçağını 
önleyebilmek için 
önemli çalışmalar 
yaptıklarını, denetim 
mekanizmasının tam 
ve sağlıklı olarak 
çalıştırıldığını vurgu
larken, şunları 
söyledi; "Geçen yıl 
25 milyon abonenin 
12 milyon 800 binini 
tek tek denetledik. 
Bir yılda 680 bin 
elektrik hırsızı 
yakaladık, bunlardan 
200 bini şu anda 
savcılıkta. Elektriği 
>.açak kullanmanın 
Türk Ceza 
Kanunu'ndaki suçu 
nitelikli suçtur." 
Kaçağın yanı sıra 
teknik kayıpların da 

önüne geçmeye 
çalıştıklarını, teknik 
kaybın yüzde 8'ler 
seviyesine indiğini 
vurgulayan Güler, 
"Kayıp ve kaçağa 
karşı verdiğimiz 
amansız mücade
lenin meyvelerini 
toplamaya başlıy
oruz" dedi.
Güler, Türkiye 
genelinde kaçak 
oranını ortalama 
yüzde 25'derryüzde 
19'a çektiklerini, bazı 
illerde bu oranih tek 
haneli rakamlara 
doğru inişe geçtiğini 
ifade etti.
Bir tören için geldiği 
Adana'nın 
Yumurtalık İlçesi'n- 
deki Botaş 
Tesisleri'nde, fazla 
elektriklerin 
tamamını kapattıran 
Bakan Güler, kayıp 
ve kaçakla mücadele 
kadar tasarrufa da 
önem verilmesi 
gerektiğine 
işaret etti.
Etkin ve verimli kul
lanımda ısı 
yalıtımının önemine 
işaret eden 
Bakan Güler, 
şunları kaydetti: 
"Enerji tasarrufu 
sadece konutlarda 
değil sanayide, işy
erlerinde ve ulaşım
da da olmalı. Bu 
konuda duyarlı 
olursak yılda 
3 milyar dolarlık 
tasarruf sağlarız. 
Bu konuda 
Bakanlığımız 
Elektrik İşleri Etüt 
İdares; j<el projeler 
hazırladı. Bunlarla 
ilgili sanayide eğitim 
veriyoruz. Yeni 
bina tasarımları 
noktasında da yeni 
örnek binalar 
yaptırılıyor." dedi.



11 Şubat 2005 Cuma Sayfa 8

Iran sertleşiyor
İran ile Avrupa arasın
da İran’ın nükleer 
çalışmaları ile ilgili 
müzakereler sürerken, 
İran Cumhurbaşkanı 
Muhammed Hatemi, 
ABD'ye sert mesajlar 
gönderdi.
Iran Devrimi'nin yıl 
dönümü nedeniyle 
düzenlenen resep
siyonda yabancı 
ülkelerin Tahran 
Büyükelçileri'ne 
konuşan Hatemi, 
İran'ın barışçıl nükleer 
çalışmalarından 
vazgeçmeyeceğinin 
altını çizerek, İran'ın 
her türlü saldırıya 
karşı şiddetle 
direneceğini söyledi. 
İran'ın son 300 yılda 
hiçbir ülkeye saldır
madığını hatırlatan 
Hatemi, "Biz hiç kimse 
ile savaşmak veya 
sürtüşmekten yana 
değiliz. Ancak bu 
balkın güvendiği 
C'imhurbaşkanı olarak 

; uıidiriyorum ki, savaş 
çanları çalanlar ve İran 
İslam Cumhuriyeti'ne 
karşı piskolojik savaş 

1 açanlar. bilsinler kı,
İran halkı hiçbir saldır
ganın İran'a ayak bas

ile iyi bir niyetle geniş 
zamanlı bir işbirliği 
yaptığını hatırlatan 
Hatemi, İran'ın bu 
konuda hiçbir zaman 
duygusal davran
madığını ifade ederek, 
İran'ın NPT üyesi 
olduğunu, ancak imza
lamadığı NPT ek anlaş
masını bile uygu
ladığını sözlerine ekle
di. "Kendi hakkımız 
olan ve hiçbir zaman 
ondan vazgeçemeye
ceğimiz uranyum 
zenginleştirme pro
gramımızı bile iyi niyet 
göstergesi olarak 
askıya aldık şeklinde 
konuşan Hst&mİ, 
İran'ın tüm taahhütleri
ni yerine getirdiğini, 
ancak işbirliği ve 
güven oluşturmanın 
tek taraflı olamaya
cağının altını çizdi.

masına izin vermeye
cektir. Ayak basan 
olursa bile, İran 
halkının kızgınlığı ile 
başlayan cehennem 
fırtınasında yanacak" 
şeklinde konuştu. 
İran'a yönelik yapılan
ların psikolojik savaş
tan öte birşey olmadığı 
inancında olduğunu 
belirten Hatemi, 
"Ancak söylenenler, 
bir piskolojik savaşın 
ötesinde birşey ise ve 
onda gerçek damarlar 
varsa, savaş edebiyatı 
ye davranışları İran 
İslam Cumhuriyeti'ne 
karşı genişlerse, biz 
de davranışlarımız ve 
sözlerinizi değiştiririz 
ve bu hiçbir ülkenin 
yararına olmayacaktır" 
ifadesini kullandı.
İran'ın Uluslararası 
Atom Enerjisi Ajansı

■czacılar ilaç vermiyor
SSK'lıların 
serbest eczanel
erden yararlan
ması uygula
masının ilk 
gününde ecza
cılar, geri 
ödemeler 
konusundaki 
tereddütler ve provizyon 
sistemindeki aksaklıklar 
nedeniyle hastalara ilaç 
veremedi.
Eczacı Tuncer Patır, SSK'lı 
hastalar için istenen bel
gelerin çokluğundan 
yakınırken, kendilerinden 
bir tek "tarla tapusu" isten
mediğini söyledi. Patır, 
ayrıca doktorların kurumun 
kendi talimatlarına uyma
maları nedeniyle hastalar 
karşısında güç durumda 
kaldıklarını ifade etti. 
Belgelerdeki eksikleri 
hastalara anlatmakta 
güçlük çektiklerine işaret 
eden Patır, bütün ecza
cıların hastalara tek tek 
bunları anlatmak 
istemediklerinden "ilaç 
yok" demek durumunda 
kaldıklarına dikkati çekti. 
Eczacı Recep Ulucan ise 
uygulamadan övgüyle soz 
ederken, başlangıçta

aksamalar yaşanmasının 
doğal olduğunu söyledi. 
Bazı arkadaşlarının "eylem 
yapma", "bu işe karşı 
durma" eğiliminde olduk
larını dile getiren Ulucan, 
bu tepkileri "yürüyen ker
vana taş koymak" olarak 
nitelendirdi.
Eczacıların, sıkıntılarını 
gerekçe göstererek SSK'lı 
hastalara ilaç vermeye 
sıcak bakmaması 
nedeniyle hastanelerdeki 
kuyruklar azalmadı. 
İlaçlarını almak için 
girdikleri kuyrukta sıranın 
kendilerine gelmesini 
bekleyen hastalar ise 
uygulama ko:.;<sunda 
yeterli bilgi sahibi 
olmadıktan için 
eczanelere gitmediklerini 
ifade etti. Eczanelere giden 
hastalar ise "aradıkları 
ilaçların kendilerinde 
bulunmadığı" yanıtını 
aldıklarını dile getirdi.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0.224) 51310 71-514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI REYONU 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, Gelir İdare- 
si'nin yeniden yapı
landırılmasında son 
aşamaya geldiklerini 
vurgularken, hazır
lanan tasarının 
önümüzdeki günlerde 
TBMM'ye gidecek 
hale geldiğini söyledi. 
81 İiii. ueTldıuuıİ is^s 
Gelirler Bölge 
Müdürleri, 2 günlük 
bir çalışma toplantısı 
için Ankara'da 
biraraya geldi. Maliye' 
Bakanı Unakıtan, 
toplantının açılışında 
yaptığı konuşmada, 
çeşitli konulardaki 
görüşlerini dile getir
di ve taşra teşkilatına 
yönelik uyarılarda 
bululdu.
Ekonomik programın 
en önemli ayağını 
Maliye politikalarının 
oluşturduğunu kayd
eden UnakJan. ou 
nedenle Bakc ıiıpın 
çalışmalarının pro
gramın başarısı için 
hayati önemi 
olduğunu dile getirdi. 
Unakıtan, bu açıdan 
son 2 y’ida Maliye 
Bakar- nijOİarak 
oldukça başarılı bir 
performans göster
diklerini vurguladı. 
Daha sonra 2004 yılı 
bütçe gerçek
leşmelerine dikkat 
çeken Maliye Bakanı, 
geçen yıl bütçe hede
flerinin 9.7 katrilyon 
lira altında bir harca
ma yapıldığını, gelir
lerde de hedefin 5.7 
katrilyon lira üzerine 
çıkıldığını anlattı. 
Unakıtan, önceki yıl
larda bütçe açığının 
yüzde 14.5'larda 
seyreden milli gelire 
oranının da yüzde 7.1 
ile 7.2'lere düştüğünü 
belirtti.
Türkiye'nin en büyük 
giderinin faiz 
ödemeleri olduğuna 
işaret eden Unakıtan, 
"öyle anlar yaşadık ki 
topladığımız vergi
lerin tamamı faizlere 
yetmiyordu. Türk mil
leti, kritik günler 
yaşadı. Faizler 
düştC.-^to, bütçedeki 
faiz giueı teri de 
düşüyor 3u Türkiye 
için iyi bir işaret. 
Yalnız, daha hala fai
zler çok yüksek. 
Bunların da bütçe 
içindeki payının 
düşmesi lazım" dedi.

VERGİDE SON 10 
YILIN EN YÜKSEK 
TAHSİLATI 
Maliye Bakanı 
Unakıtan, 2004 yılın
da vergi gelirlerinde 
yüzde 17.6'lık bir artış 
öngörülmesine 
karşılık, gerçekleş
menin yüzde 19.8 
olduğunu belirtirken, 
yüzde 92.9 olan tahsi
lat oranı ile de son 10 
yılın en yüksek tahsi
latına ulaşıldığını 
b:ldirdi.
Vergi gelirlerinin 

yüzde 88'inin Istan 
buı, Kocaeli, Ankûro, 
İzmir, Bursa, Mersin, 
Antalya, Tekirdağ, 
Adana ve Hatay'dan 
sağlandığını da kayd
eden Unakıtcn, özel
likle İzmir'de vergi 
toplamada* büyük bir 
başarı elde eoildiğini 
söyledi.
Bu nedenle İzmir 
Defterdarını kutlayan 
Unakıtan, "Her bir' 
defterdarın 2004 yılı 
performansını tespit 
edip, performansı 
düşük arkadaşların 
durumlarını tekrar

bir düzenlemeye 
kendisinin müsaade 
etmeyeceğini söyledi. 
Gelir İdaresinin 
birinin durumunu 
daha kötüleştirmek, 
ya da iyileştirmek 
amacıyla yeniden 
yapılandırılmadığını 
da vurgulayan 
Unakıtan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Özlük hakları 
konusunda da en 
iyisini yapmaya 
çalışıyoruz. Ama 
devletin 2 milyon 
memuru var. Bir de 
bütçe disiplini var. 
Bundan dolayı ner 
arzumuzun hemen 
yerine gelmesi , 
mümkün olmuyor.

Yeni Kanunla do 
defterdarlar önemli 
birimler olmaya 
devam edecek.
Yeni uzmanlar gön
dererek, taşra teşki
latında kadrolar 
güçlendirilecek.
Uzmanlık sınavları ile 
yükselmelere imkan 
verilecek." 
KAYIT DIŞI İLE

MÜCADELE

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

K.Kumla 3 - Sırameşeler 2
Hürspor 1 - 

Kumlaspor ilk maçını 3 -2 
kazanmasını bildi.

85. dakikada 3-0 üstün 
oynayan Kumlaspor, son 
dakikaya girerken, 
K.Kumlaspor’dan bir oyuncu kır
mızı kartla oyun dışı kalınca 10 
kişi oynamak zorunda kaldı.

Hakem oyunu son dakikaya 
girerken 4 dakika uzatınca rakip 
üst üste 2 gol buldu. Böylece 
maç K.Kumlaspor’un 3 - 2 
üstünlüğü ile bitti.

Umurbey 1

w

Kumlaspor bu sene iyi bir 
kadro kurdu, şimdi iş sporculara 
ve Kumlanın hocası Yücel’e 
kalıyor.

Şampiyonluğa oynayan iki 
takım oln Hürspor ve Umurbey 
kardeşliği bozmadan maçı 1-1 
berabere bitirdi. Şampiyon olan 
takım ilerideki maçlarda belli 
olacak.

Sayın Melih Kazanç’a biraz 
daha yatırım yapmak düşüyor.

Sporda sağlık

gözden geçirecekler
ine ve 2005'de daha 
iyi performans 
göstereceklerine 
inanıyorum. Aksi 
halde ben değerlendi
receğim" diye konuş
tu, 
GELİR İDARESİ 
TASARISI 
Konuşmasında Gelir 
İdaresinin Yeniden 
Yapılandırılmasına 
ilişkin düzenlemeye 
de değinen Maliye 
Bakanı, tasarıyla ilgili 
çalışmaların son aşa
maya geldiğini bildir
di ve "Önümüzdeki 
günlerde TMM'ye 
gider hale geldi. 
Yakında da gf J»jr" 
açıklamasında bulun
du.
Taşra teşkilatının 
kendileri için çok 
önemli olduğuna 
işaret eden Unakıtan, 
taşra teşkilatının 
şevkini kıracak

Maliye Bakanı 
Unakıtan, Vergi 
Daireleri Tam 
Otomasyon 
Projesi'nin (VEDOP) 
2. ayağının da hayata 
geçirilmekte 
olduğunu ve yıl _ 
sonunda otomasyona 
geçmemiş il kalmaya
cağını bildirdi.
Veri Ambarı çalış
malarının da hızla 
ilerlediğine dikkati 
çeken Unakıtan, bura
da toplanacak bilgiler 
ile mükelleflerin 
değerlendirileceğini 
ve riskli mükelleflerin 
belirleneceğini 
söyledi. Bundan 
sonra çok daha ilmi 
ve gerçek verilerle 
takip yapacak çok 
daha etkin bir vergi 
incelemesi 
döneminin 
başlayacağını çeki de 
kaldıracağız." 
şeklinde konuştu.

Bundan uzunca bir zaman 
önce Gemlikspor Süper Lig’de 
oynarken, Reno futbol takımı ile 
bir anteman maçında, Reno’lu 
bir futbolcunun fenalaşıp yere 
düştüğünü gördüm.

Reno futbol takımında Teknik 
Direktör ve'3 antranör ve tahmin

I ediyorum fakülte mezunu olan 
ı bir sağlıkçı arkadaş vardı.

I Futbol sahasının ortasına 
düşen futbolcuya o küdür futbol 
damı ve sağlıkçı olmasına rağ
men bilinçsiz yapılan müdahele 
ile maalesef gencecik bir futbol
cuyu kaybettik. Ben de bu olaya 
şahit oldum.

Bütün futbol maçların' bak
tığımda (profesyonel takımlar 
hariç) hiç bir amatör futbol klüp
lerinde bilinçli bir sağlık memuru 
yok.

A.S.F.K’nun yapmış olduğu 
tahminle her klüp kendi 
bünyesinde sporcu sağlığından 
anhyan birinin bu işi üstlenmesi
ni istemiş.

A.S.F.K tahminiminden evvel 
sahaya sağlık memurları bu işi 
görüyorlardı.

Bu kişiler sağlık ocaklarından 
getirilip, belirli bir ücret karşılığı 
bu işi görüyorlardı.

Gemlik Spor Kulübü içinde bu 
işi yapabilecik düzeyde bir kişi 
var, varama nedense bu gün
lerde sakatlanan oyuncuyla 
alakadar olmuyor. Bundan evvel 
süper ligdeyken bu vazifeyi 
yapabiliyordu.

Fidyekızık sahası bir hayiı 
çamurluydu. Çamurlu saha. Ja 
futbol oynamak çok zordur.

Bu tür sahalarda sakatyiKlar 
çok olur.

Fidyekızık sahasında saha 
müdürü vardı. Maç başladıktan 
20 dakika sonravazhesini bırakıp 
gitmesi ve bu sahada üir sağlık 
memurunun bulunmaması iti
razımıza neden oldu

Maalesef hakeme bildirmem
ize rağmen 4 saka ile geri 
döndük.

Saha komiseri, hakemler bu 
durumu raporumuza yazıyoruz 
dediler.

A.S.F.K’nun lisans işlemleri 
yapılırken her kulüpten küçüm
senmeyecek lisans bedelleri 
istiyorlar. Bu vazifeyi de 
üstlenseler olmazmı?

Sporculara yazık bu tekmeyi 
alıp sakatlanan sporcuya sormak 
gerek. Bu yazı sadece futbol 
sakatlığına istinaden yazılmıştır.

Gemlik Nufus Müdürlüğünden aldığım nufus cüzdanımı, 
sigorta sicil kartımı, öğrenci kimlik kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Yücel KARTAL

Cemiyetlere sandalye* 
masa* meşrubat* 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

3(0

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Asya depreminin 
f ot oğ raf ı

İngiliz deniz 
kuvvetleri, 
geçen 26 Arahk'ta 
güneydoğu 
Asya'da 
tsunami 
felaketine yol 
açan depremin 
meydana 
geldiği bölgede 
deniz tabanında 
oluşan toprak 
kaymasının 
görüntülerini 
yayınladı. 
Görüntülerin, 
sismologların 
depremden 
hemen sonra 
yaptığı 
açıklamaları 
doğru.ar

i teııırt w life
Anti-virüs yazılım 
üreticileri, kul
lanıcıları yayılma 
kanalı olarak MSN 
Messenger'ı kul
lanan yeni bir inter
net kurduna karşı 
uyarıyor.
'Bropia' virüsü, 
messenger 
sohbet programının 
transfer fonksiy
onunu kullanarak 
bilgisayarlar 
arasında yayılıyor. 
İnternette yer alan 
habere göre, 
anti-virüs yazılım 
üreticileri
MSN Messenger 
sohbet programı 
üzerinden 
yayıldığı tespit 
edilen 'Bropia' 
virüsünün, bilgisa
yar ağlarına dosya 
biçiminde giriyor.

nitelikte olduğu 
belirtildi.
Somerset'teki 
deniz kuvvetler
ine ait 
Taunton 
hidrografi 
merkezince 
yayınlanan 
görüntülerin, 
HMS Scott 
adlı gemideki 
sonarlarla 
elde edildiği 
ve dijital 
olarak 
renklendirildiği 
kaydedildi. 
Görüntülerde, 
yaklaşık 
100 metre 
yüksekliğinde:,

Dosya alıcı tarafın
dan çalıştırıldığı 
takdirde net 
ağlarında tehlikeli 
zararlara yol açıyor. 
Anti-virüs 
uzmanları, 
kullanıcıları virüsün 
kullandığı dosya 
ismini 
sürekli değiştirdiği 
konusunda 
uyarırken, 
MSN Messenger 
üzerinden 
alınan dosyanın 
açıldığı zaman bil
gisayarın kalıcı 
klasörüne 
4 farklı isim 
altında kopya
landığına işaret 
ediyorlar. 
Bu dosyaların 
birinde ise ' 
Cz.exe' ismi 
arkasına gizlenmiş

2 kilometre 
uzunluğunda 
toprak parçasının 
kaymış olduğu 
görülüyor. 
Uzmanlar, 
bu görüntülerin, 
deniz dibinde 
meydana gelen 
depremler ve 

olan bir tür 
'Spybot' virüsünün 
bulunduğuna 
dikkat çeken 
uzmanlar, özellikle 
Bropia virüsünün 
yayılmaya 
devam etmek 
için devamlı 
olarak MSN 
Messenger'daki 
kişilerin o andaki 
durumlarını 
kontrol ettiğini, 
bu kişilerden 
birinin aktif 
olması h?:i?<de 

bunların yol 
açtığı deniz kabar
malarının ileride 
daha iyi 
anlaşılabilmesine 
yönelik araştır
malarda
önemli rol 
oynayacağını 
söylüyorlar.

otomatik olarak 
dosya gönderdiğini 
bildiriyor. Konuyla 
ilgili anti-virüs şir
ketlerinden 
Symantec'in, kul
lanıcıların mağ
duriyetini gidermek 
için virüsün 
bulaştığı 
bilgisayarları 
temizlemek için 
anti-virüs 
yazılımı olan 
’Removal Tool'u 
geliştirdiği 
belirtildi.

Liselere Giriş 
Sınavı'na (LGS) 
10 Ocak Pazartesi 
gvnü başlayan 
başvuru süresi, 
bugün mesai 
saati bitiminde 
erecek.
LGS, resmi ve 
özel fen liseleri, 
sosyal bilimler 
liseleri, anadolu 
liseleri, yabancı 
dil ağırlıklı liseler 
(süper liseler), 
anadolu öğret
men liseleri, 
anadolu meslek 
liseleri, anadolu 
teknik liseleri, 
anadolu imam 
hatip liseleri, 
sağlık meslek 
liseleri ve diğer 
bakanlıklara bağlı 
meslek 
liselerinde öğren
im görmek 
isteyen öğren
cilere yönelik 
yapılacak.
LGS'ye, polis 
kolejlerinde oku
mak isteyen 
öğrenciler ile 
devlet okullarında 
parasız yatılı ve 
burslu okumak 
isteyen ilköğretim 
8. sınıf öğrencileri

de katılacak. 
Ortaöğretim 
kurumlandın . 
hazırlık sınıfların
da okuyan öğren
ciler de LGS île 
birlikte yapılacak 
Polis Koleji Aday 

’ Tespit Sınavı için 
başvurabilecek- 

- ;en
- Ayrıca, LGS'ye 

.esmi ve özel 
ilköğretim 
okullarının 8. 
sınıflarında 
okuyan tüm 
öğrenciler 
istemeleri halinde 
girebilecekler. 
Başvuru işlemleri 
internet 
aracılığıyla elek
tronik ortamda 
okul müdürlükler
ince gerçekleştir
ilecek. Sınava 
katılacak öğrenci
lerin velileri okul 
müdürlüklerine 
başvuracak. 
Başvuru işlemleri 
ile ilgili açıkla
malar 
http://sinavlar.me
b.gov.tr internet 
adresinde yayım
lanan e-kılavuzda 
yer alıyor.

KEjrfez ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR 
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://sinavlar.meb.gov.tr
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fiöjös kanseri tedavisinde Soğuk ve kirli havalarda
sevindiren sonuç kalp krizi riski fazla

Uluslararası düzeyde 
deneme amacıyla 
yapılan ve yüzlerce 
AvustralyalI kadının 
da katıldığı göğüs 
kanseri tedavisinden 
olumlu sonuçlar 
alındığı bildirildi. 
Denemeye katılan 
kadınların, göğüs 
kanseri için kullanılan 
mevcut tedavilerden 

' daha etkili olan yeni 
haplara pozitif tepkil
er verdiği belirtildi. 5 
yıl süren tedavi 
sırasında kullanılan 
"letrozole" hapının, 
menopoz öncesi hor
mon değişikliklerinin 
etkisiyle baş gösteren 
göğüs kanseri riskine 
karşı kulların 
"tamoxifcn den daha 
etkili olduğu 
belirlendi.
Sonuçları İsviçre'de 
yapılan Uluslararası 
Göğüs Kanseri 
Konferansında açık
lanan 8 b>n kadının 
katıldığı deneme 
tedavisinde, göğüs 
kanserinin tekrarlan
ma riskinin, "aro- 
matase inhibitors"

adlı yeni bir madde 
içeren "letrozole" ile 
daha aza indirildiği 
kaydedildi.
Göğüs kanseri tür
lerinin çoğunun estro- 
jenle geliştiği ve 
"letrozole"ün 
menopoz dönemine 
giren kadınlarda 
vücudun östrojen 
üretmesini engellediği 
belirtildi. Buna karşın 
"tamoxifen"in ise - 
östrojen üremesini 
tümör hücresinde 
engellediği vurgu
landı.
Bir kadında 26 aylık 
bir denemeden sonra, 
göğüs kanserinin 
tekrarlanma riskinde 
yüzde 19 azalma 
tespit edildi. 5 yıl 
boyunca letrozole 
tedavisi gören kadın

ların yüzde 84'ü 
kanser korkusu duy
madan yaşarken, 
tamoxifen tedavisi 
uygulananlarda ise bu 
oranın yüzde 81.4 
olduğu bildirildi.
Buna karşın tamox- 
ifen'in kan pıhtılaş
ması ve vajinal kana
ma gibi yan etkileri 
olurken, letrozole'ün 
yan etkilerinin ise 
kemik incelmesi, 
kolesterol artışı, kalp 
krizi ve felç riski 
olduğu tespit edildi. 
Ulusal Göğüs Kanseri 
Merkezi Başkan 
Yardımcısı Dr. Karen 
Lucford, yeni bulgu
ların olumlu olduğunu 
ancak uzun vadeli 
etkilerinin kesinlik 
kazanması gerektiğini 
söyledi.

Soğuk ve kirli 
havanın kalp rit
minin bozulmasına 
neden olduğu ve 
ani ölümlere yol 
açabildiği belirtildi. 
Trabzon Numune 
Hastanesi Kalp 
Hastalıkları 
Uzmanı Prof. Dr. Ali 
Bayram, konuyla 
ilgili yaptığı açıkla
mada, kalp hasta
larının soğuk 
havalarda mecbur 
kalmadıkça dışarı 
çıkmamasını istedi. 
Tansiyon yüksekliği, 
şeker hastalığı, 
stres, ağır iş görme, 
aşırı yemekten 
hemen sonra yapılan 
sporun yanısıra rüz- 

’ gara ve soğuğa 
maruz kalmanın da 
kalp krizini kolay
laştıran nedenler 
arasında yer aldığını 
kaydeden Prof. Dr. 
Bayram, "Kış mevsi
minde, soğuk ve 
karlı havanın etk
isinde olmamız 
nedeniyle kalp 
hastaları bilhassa 
dikkatli olmak zorun-

dadır. Odun ve 
kömür taşımak, 
odun kesmek, odun 
kırmak, kar küremek, 
rüzgara karşı 
yürümek ve özellikle 
kalp bölgesinin 
soğuk ve rüzgara 
maruz kalması kalp 
krizi riskini arttır
maktadır. Kalp 
hastaları, soğuk 
havalarda mecbur 
kalmadıkça dışarı 
çıkmam . ".dır. Dışarı 
çıkılmam halinde 
kazak ve palto gibi 
kalın giysilerle 
göğüs bölgesi 
korunmalı, ağız ve 
burun boyun atkısı 
ile örtülmelidir" dedi. 
Prof. D- Aii Bayram, 
soğuk ve kirli 
havanın kalp ritminin 
bozulmasına neden 
olduğunu ve ani 
ölümlere yol aça- 

bildiğini kaydederek, 
"Kış mevsiminde sık 
görülen grip ve diğer 
solunum yolu 
hastalıkları kalp 
hastalığını ağırlaştır
maktadır. Grip gerek 
kalp gerekse akciğer 
hastaları için ciddi 
tehlike oluşturabilir.
Baypash hastalar, 
kalp yetersizliği ve 
şeker hastalığı olan
lar gribe karşı önlem 
almalıdır. Kış mc .il
minde kalp romaliz-, 
masına yol açan ust 
solunum yolu enfek
siyonları da sık 
görülmektedir.
Doktorlar taraf.ndan 
uzun etkili penisilin 
tedavisi tavsiy° • 
edilen romatizma! 
kapak hastalı kışın 
iğnelerini 20 günde 
bir yaptırmalıdırlar" 
diye konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoölu-Esadap 514 45 49
Anytur 514 47 71

HASTANELER

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

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

TEK Anza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513
513
513
513
513

13 53
10 57
13 08
11 33
10 95

513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
sa ntral 
T-djkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32 

513 45 21-122 
513 45 21 - 115

513 23 25 
513 45 21 -182 
513 45 21 -111

Yalnız 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23

İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Lıı-ityaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler LiKİtgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 1079
YERLİYURTLAR 513 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ ECZANE
11 Şubat CUMA 

YASEMİN ECZANESİ
Hamidiye Mah.

İstiklal Cad. No: 60
GEMLİK

Ksrfez
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL : 32 SAYI : 2054
FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER
Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLE R

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

Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

Matbaaciık-Yayıncılık-Reklaıncıhk Tesisi
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK





Mal sahipleri 3 aylıktan fazla depozito İşleyemeyecek. Kira artışları üretici fiyat endeksine göre belirlenecek.

Kiracıları rahatlacak yasa hazırlanıyor
AKP hükümeti, AB uyum yasaları çerçevesinde. Borçlar Yasası’m da yediden düzenliyor. Bu yasa kapsamında olan kiracı 
mal sahibi ilişkileri yerinden düzenleniyor. Kiracıları yeni haklar getirilirken, kefil olanların da sorumlulukları sınırlanıyor. 
Yeni Yasa taslağında eşlerden birinin rızası olmadan diğer eş kefil olamayacak. Haberi sayfa 10’da

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ BUSKI hedef 
belirledi

BUSKİ ‘de görevli yönetiiciler 
biraraya gelerek 2005 yılında kuru
mun sürekli gelişimini sağlayacak 
hedefleri belirlediler. BUSKİ ISO 
9000 Kalite Yönetim Sistemi belge
sine sahip bir kuruluş. Hab. 5’de

AK Parti İlçe Başkanı Envevr Şahin, yeni düzenleme yapılasıya kadar SSK’I ı ların sağlık karnelerini Bursa’dan alacaklarını söyledi.

Mu sağlık karnesi alacakiar uyarıldı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kim haklı
Türkiye’de mal sahipleri ile kiracıları karşı 

karşıya getiren enönemli konu kira artışlarıdır.
Bu konu iki kişi arasında yapılan görüşme ile 

belirlendiği için, çoğu kez sorunlu bitiyor.
Kiracılar hep mal sahiplerinden şikayetçi 

olurlarken, mal sahipleri de; elektrik borcunu 
ödemeyen, belediyelere su parası borcu 
bırakan, evini harap eden, aidat ödemeyen, 
kirasını gününde vermeyen kiracısından 
şikayetçi oluyorlar.

AK Parti hükümeti yeni Borçlar Yasa’sını 
yeniden düzenliyor.

Dünkü haber ajansları bu haberi verirken, 
tasarının maddelerini de yazmışlar.

Kiracı mal sahibi arasındaki kira 
sözleşmelerinde daha belirleyici maddeler 
konuyor yasaya..

Tabbi bunlara uyulabilirse sorun olmayacak 
ama biraz zor bir konu.,

Aynı stopajlarda olduğu gibi..
Devlet mal sahibinden stopaj bedeli alacak 

ama bunu kiracıya ödetmek isteyince, düzen
lenen belgelerde kiralar düşük gösteriliyor.

Kaybeden ise devlet oluyor..
Kiracılar mal sahiplerinden ne kadar yakın

salar da,mal sahiplerinin de haklı birçok yan
ları var..,

Kiracı mal sahibi sorunu Türkiye’nin ön 
önemli sorunlarından sayılır.

Bunu bir çözebilsek, sanırım diğer sorunları 
daha kolay çözeriz.

■ Aynı gelin kaynana çekişmesi gibi bitmez 
^tükenmez bir kiracı mal sahibi çekişmesi 
yaşanıyor ülkemizde..

Bakalım yasa nasıl çıkacak.

SSK Hastanelerinin Sağlık 
Bakanlığına devredilmesin
den sonra, ou kez de sağlık 
karnesi sofunu yaşanacak. 
Gemlik SSK Hastanesinin 19 
Şubat 2005 tarihinden sonra 
sağlık karnesi vermeyeceği 
bildirildi.
Sağlık Bakanlığından izin 
geldikten sonra karnelerin 
dağıtımı yapılabileceği açık
landı.
19 Şubat 2005 tarihinden 
sonra Bursa SSK’dan sağlık 
karnesi alınabilecek.

Seyfettin Şekersöz’ün 
haberi sayfa 3’de

MİİMııMısı
Gemlik Sanayici ve 
işadamları Derneği 
Şirin Paşajındaki 
Dernek Merkezinde 
AKP Bursa Milletvekili 
Altan 
Karapaşaoğlu’nun 
katılımıyla ülke sorun
larının konuşulacağı 
bir bilgilendirme 
toplantısı düzenledi. 
Toplantı saat 19.30 
yapılacak. Haberi 5’de

/ AK Parti İlçe Başkanı Enver Şahin 
SSK’lıIrarın sağlık karnesi sorunu için

* Sağlık Bakahlığı’na yaz< yazıldığını söyledi.

M Parti'de taşınıyor 
Pazar Caddesinde bulunan Asil Han AKP’nin 
de gelmesiyle partiler merkezi haline gelecek 
Saadet Partisi ve Anavatan Partisi’nin 
bulunduğu Asil Han’a taşıama kararı alan 
DYP’den sonra, bu kez de AKP’nin aynı 
binaya taşınacağı açıklandı.
AKP İlçe Başkanı Enver Şahin, şimdiki 
bulundukları parti merkezinin dar gelmesi 
nedeniyle Asil Han’ın birin katına taşı
nacakların söyledi.

Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Yaşamdan dakikalar
Çarşambayı perşembeye bağlayan 

gece ..
Televizyonda iki program.
TV 8’de Yaşamdan Dakikalar..
Nebil Özgentürk hazırlıyor.
Hıncal Uluç , Sunay Akın,Haşmet 

Babaoğlu da programın sürekli konuk
ları.

Kültürün,sanatın,edebiyatın,müziğin, 
sporun genel anlamda yaşama dair her 
şeyin konuşulduğu bir program.

Televizyonların iç karartan dizilerinin 
arasında kaliteli bir soluk.

İnsanın ciğerini temizliyor.
İzleyin,
Şiirle yaşamın .sanatla insanın ayrıl

maz bir bütün olduğuna siz de tanıklık 
edi.ı.

Program tadı damakta bırakıyor ve 
bitiyor.

Yanı sırr /aşama dair güzellikler 
olduğunu anımsatarak..

Halk Düşmanı
ATV’de Halk Düşmanı..
Rutkay Aziz,Can Gürzap,Doğa Rutkay 

dizinin baş rol oyuncuları.
Kasabanın “ ali menfaatlerini “ koru

mak için çabalayan belediye başkanı bir 
kardeş ile insanların sağlıklı ve temiz 
ortamlarda yaşamlarını sürdürmesini 
isteyen doktor bir abi..

İki kardeş kasabada bulunan bir 
kaplıcanın “etkileri” boyutunda karşı 
karş'va geliyorlar.

Dizi gerçeğin ta kendisi..
Yâşamdan gerçek kesitler.
Çıkarcılarla toplum severlerin yaşam 

çizgisinde ki inatlaşmaları.
Ancak dizi doğru mesajlar veriyor.
Para uğruna bir kasabanın felaketinin 

hazırlanışını,çocukların geleceğinin 
karartılmasını ayrıntılarıyla gözler 
önüne seriyor.

Dizi uzun soluklu olabilirse toplumsal 
çıkarlar doğrultusunda bilinçlenmeye 
olumlu katkı yapacak gibi gözüküyor.

En azından “beyin uyuşturan”diğer 
vurdulu kırdılı dizilerin arasında “bir 
umut ışığı”olarak parlıyor.

Ekran aracılığıyla odamızın içini temi
zleyen “Yaşamdan dakikalarla” , “ Halk 
Düşmanı” umarım yaşama bakışımızı 
da yeniden gözden geçirmemize yardım
cı olur.

Çünkü;
Dünya dönüyor.
Yaşam sürüyor.
Düşünsel ve görsel kirlenme tüm 

hızıyla bir ur gibi çevreyi sarıyor.
Savaş..
Entrika..
Para hırsı dünya uluslarının politikası 

halini almış.
B?r>ş bir kenara itilmiş,çevre bozul

muş,insan dışlanmış..
Önpn. için;
Yaşamdan Dakikalar’la Halk Düşmanı 

umut veriyor.
İnsanın içini rahatlatıyor.

Arada Sırada
-* •İıİ 

İİİHH I
Gri bir gökyüzü...Gittikçe koyulaşan grilik 
yavaş yavaş siyaha dönüyor ve sanki her 
şey silinmeye başlıyor yeryüzünden. İnsan
lar birbirlerini çok zor seçebiliyor karanlığın 
içinden. En kötüsü çocuklar yok! Hiçbir 
yerde bulamıyoruz onları. Ne çocukları ne 
de onlara ait eşyaları...Sanki hiç yaşa
mamışlar da düşümüzde görmüşüz onları 
yaşama güzellik katmak için... ya da 
kendimizi binlerinin gözünde önemli ve 
güçlü kılmak için. Peki bize çocuk düşü 
armağan edildiyse, ne yaptık da düşlerimizi 
kaybettik?
Herkes çalışmaya devam ediyor, ama kimse 
net göremiyor bir diğerini. Yalnızca bir 
ekranda görüntüler netleşiyor ve tüm 
zamanlar onun karşısında geçiyor.
Yerken, içerken hatta uykuya dalarken bile 
hep o ekran var gözlerimizin önünde.
Çocukların yokluğu bir süre sonra unutuluy
or ama garip bir acı kalıyor yüreklerde.
Tuhaf bir acı... Neden ve. nereden geldiği bil
inmeyen garip bir acı.
Bir gün gökyüzünden bir pencere açılıyor 
yeryüzüne: O da ne! Çocuklar, çocuklar var 
pencerenin arkasında.
Birden anımsıyoruz düş mü gerçek mi 
olduğu bilinmeyen mutluluğu...
Ama sadece uzaktan görebiliyoruz onları. 
ONLAR orada çok mutlu! Oyun oynuyorlar, 
sanki cennette yaşıyorlar! Ellerine aldıkları 
her şey ama her şey çok güzel şekillere 
dönüşüyor, gözlerinden sanki ışık yayılıyor! 
Uzanıyoruz, ama bir türlü pencereye 
yetişemiyoruz. Her gün, her saat o mutlu 
anlara ortak olmaK istiyoruz. Ama uzandıkça 
uzaklaşıyor pencere! Off ter içinde kaldım, 
dokunamıyorum, yetişemiyorum! Birden 
kızımın sesiyle kurtuluyorum karabasan
dan... Yani her şey kötü bir rüyamıydı, 
kabusmuydu! Yaşasın! Yaşasın! Kızım 
yammğa! Onu görmek yaşamımda hiç bu 
kadar mutlu etmemişti beni!!
‘Yavrum ne olur hiç üzülme karnendeki 
resim ve müzik derslerinin iyi olmasına. Ne 
olur yine yeşil yap gökyüzünü, ağlayan 
çocukları gülüyormuş gibi çiz yine...

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

Beni affet yavrum
Mekrube

Güneş eflatun, evlerin 
pencereleri de rengarenk olsun senin yap
tığın gibi. Müzik dersinde öğretmenin nota
larını değil, kendi uydurduğun melodileri çal 
yine. Senin düşlediklerin en güzeli! İstediğin 
deneyi yap evimizde, kızmayacağım; ne 
kırarsan kır! Yeter ki vazgeçme deney
lerinden.
Sokak kedilerini sev, onları besle kızmaya
cağım. Tarih derslerini ezberlemek istemi 
yorsan ezberleme, zaten onlar yaşam boyu 
gerekli olmayacak sana.
Günlüğünü yaz, masallarını yaz, istediğin 
kadar oyun oyna, istediğin kadar resim yap! 
Bardaklara çiçeklerini dikebilirsin, açsa da 
açmasa da, atmayacağım. İstediğin gibi 
davran insanların yanında. Aslında sen 
saygıyı hepimizden iyi biliyorsun: Sevgi ve 
dürüstlüktür saygı, insanları yargılamamak, 
kendin gibi davranmaktır saygı.
Senin en büyük başarın mutluluğun ve 
özgürlüğündür yavrum!
Daima düşündüklerini söyle ve hissetsin 
gibi yaşa.
Beni affet ne olursun yavrum, senden iste
diklerim için.
Beni affet yavrum, sana kızdığım zamanlar 
için. Biliyorum sana kızdığımda düş 
kuramıyorsun, kaybediyorşun onları. Ne __ 
büyük suç işlemişim meğer!
Ne olursa olsun kimsenin düşlerini yok 
etmesine izin verme!
Ve unutma ki büyüdükçe küçülüyor insan. 
Sana hiç büyümeyen yıldız çocuklarını 
anıatmış mıydım?
İyi bak iyi bak, görürsün
Senin karanlığını onların nasıl gördüğünü 
Ve senin kayboluşuna onların çaresizliğini. 
İyi bak ki
Sen de gör o gözlerdekendi yitirilişini.
Çok iyi bakarsan
Kurtuluşu da görebilirsin
O gözlerin içindeki yıldızlarda.
Yeter ki bırak oracıkta geçmişi
Ve uzan yıldızlardan akan sevgiye 
İşte o zaman yeniden
Geçmişte unuttuğun ışık yakalar seni.
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Mu sağlık kam ataklar uyarıldı 
SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesinden sonra, bu kez de sağlık karnesi sorunu yaşanacak. 
Gemlik SSK Hastanesinin 19 Şubat 2005 tarihinden sonra sağlık karnesi vermeyeceği bildirildi. Sağlık 
Bakanlığından izin geldikten sonra Gemlik’ten eskisi gibi sağlık karnesi vize işlemlerinin yapılacağı açıklandı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sosyal Sigortalar 
Kurumu'na bağlı 
Sağlık İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün Sağlık 
Bakanhğı'na bağlan
masından sonra 
başlatılan çeşitli 
değişikliklere Sağlık 
Karnreleri de katıldı. 
Özel izinle Gemlik 
SSK Hastanesinden 
verilen Sağlık , 
Karneleri'nis; 19 
Şubat'tan tarihinden 
sonra verilmeyeceği 
açıklandı.
SAĞLIK 
BAKANLIĞINDAN 
İZİN İSTENDİ 
AK Parti İlçe Başkanı 
Enver Şahin, yaptığı 
aç? 'amada, bu tarihte 
durdurulacak olan 
Sağlık Karnesi ve 
rilmesine Sağlık 
Bakanhğı'nın ilgili bi 
rimlerine yazı 
yazılarak izin isten
mesinden sonra 

TAŞI 
GEDİĞİNE
İnan TAMER

Sağ ver..
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
“İşgüzar" marka ayakkabı giyiyormuş.. 
Kasımpaşah, basık ökçe, yumurta 
topuk, sivri burun ayakkabı mı 
giyecekti.
Basının başka işi yok sanki, 
Başbakanın ayakkabı markasıyla 
ilgileniyor.

yeniden başlanıla
cağını 
söyledi.
SSK'ya bağlı Sağlık 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün Sağlık 
Bakanhğı'na 
devredilmesinden 
sonra başlatılan çalış
malar içinde özel izin
le sağlık karnesi 
veren İnegöl ve 
Gemlik SSK has
tanelerindeki uygula
manın sona ereceğini 
bildiren Enver Şahin, 
"Sağlık Karnesi almak 
isteyen SSK’lılar 
19 Şubat'a kadar bu 
işlemlerini Gemlik'te 
yapabilecekler.
Bu tarihten sonra ise 
sadece SSK'nın Bursa 
Altıparmak semtindeki 
binasından sağlık kar
nesi çıkartabilecek
ler." dedi.
Şahin, Gemlik'ten aynı 
sistemle Sağlık

Karnesi verilebilmesi 
için Sağlık 
Bakanlığına bağlanan 
Sağlık İşleri Genel 
Müdürlüğü'ne yeniden 
yazı yazılarak izin 
alındıktan sonra 
başlanacağı, ancak 
zaman alacağı için 
vatandaşların ihtiyacı 
olan Sağlık karnelerini 
şimdiden çıkart
malarını önerdi.

CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel TBMM Başkanlığına çağrı yaptı.

‘fc! «W tijiş hMM telasın"
CHP Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, TBMM 
Başkanlığından organ 
bağışı kampanyası 
için destek istedi. 
Ülkede her geçen gün 
kendini gösteren 
konulardan birisi olan 
doku ve organ nakli 
konusunda destek 
verilmesini isteyen 
Kemal Demirel, 
TBMM'ne verdiği mek- 
tup'ta "Bir insanın 
hayattayken, ölümün
den sonrası için 
yapacağı en güzel 
vasiyet organlarını 
bağışlamaktır. Bu 
sayede birçok kişiye 
hayata devam etme 
şansı verilebilecektir" 
görüşünde bulundu. 
Demirel, gönderdiği 
mektupta, "Bizler 
yüce meclisimizin 
üyeleri olarak bu 
konuya öncülük 
etmekteyiz. Ben 
geçtiğimiz yıl, vekili 
olduğum Bursa ilinde 
organlarımı bağışla-- 
yarak bu yönde bir 
adım attım. Bu konu
da daha büyük bir 
öncülük ve örnek

I

davranış, sizin 
aracılığınız ile meclis 
çatısı altındaki tüm 
milletvekillerinin 
'Ulusal Organ Bağışı 
Kampanyası' başlat
ması ve bu sayede 
yeni bir adım atılması 
olacaktır." dedi.
Ülkemizde organ nakli 
sorununun en önemli 
çözüm yolunun organ 
bağışının yaygın
laştırılması olacağı 
görüşünü savunan 
Kemal Demirel, 
"Organ Bağışı, bir 
kişinin hayatta iken 
serbest iradesi ile 
tıbben yaşamı sona 
erdikten sonra, doku 
ve organlarının başka 
hastaların tedavisi 
için kullanılmasına 
izin vermesi ve bunu 
belgelendirmesi", 
olduğu belirtti.
Organ bekleyen 
hastaların sayısının 
her geçen gün arttığı 
ülkemizde, toplumun 
organ nakli konusun
da bilinçlenmesini 
sağlamak, bu konuda 
çalışmalar yapmanın 
zorunlu hale geldiğini

ifade eden Demirel, organ bağışlama
bugüne kadar çok isteğinizin karışıklık
sayıda hastanın organ 
vericisi bulunama
ması nedeniyle kaybe
dildiğine dikkat çekti. 
Kişinin organ bağışın
dan vazgeçmesi duru
munda; üzerinde 
taşıdığı organ bağış 
kartını taşımaktan 
vazgeçmesi ve kayıtlı 
bulunduğu merkeze 
bu durumu 
oildirmesinin yeterli 
olacağını bildiren 
Kemal Demirel, 
"Organ bağışı 
kartınızın daima 
yanınızda taşınması 

ve gecikme olmak
sızın yerine getir
ilmesini sağlayacaktır. 
Organ bağışı 
konusunda aldığınız 
kararın doğruluğun
dan tereddüt etmeyin. 
Organ bağışı bir 
hayat bağışıdır.
Ayrıca, yakınlarınızı 
kaybettiğiniz zaman 
onların-organlarının 
kullanılmasına izin 
verdiğiniz takdirde, 
bu hayırsever 
davranış sizin için 
rahatlatıcı bir unsur 
da olabilir." dedi.
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“İnsanlık ayıbT 
fotoğrafları sergileniyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Eğitim Bir-Sen 
Gemlik 
Temsilciliği'nin 
hazırladığı 
"Katliam ve İnsan
lık Ayıbına Son" 
adlı fotoğraf 
sergisi vatan
daşların 
görünümüne 
açıldı.
Belediye Sergi 
Salonunda 
özellikle eğitimci
lerin katıldığı 
sergi açılışına 
Eğitim Bir-Sen 
Bursa Şube 
Başkanı Aydın 
Kılıç'ta katılarak 
emperyalist • 
küresel güçlerin 
şiddetle, kınanması 
gerektiğini 
savundu.
Kuzey Irak'ta, 
Felluce'de insanlık 
dışı ve yapılan 
zulmü belgeleyen 
fotoğraflar 
sergileniyor. 
Emperyalist güç
lerin ellerindeki 
küresel gücü kulla
narak coğrafya 
üzerinde kullandık
larını ve baskı 
uyguladıklarını 
söyleyen Eğitim 
Bir-Sen Bursa 
Şube başkanı 
Aydın Kılıç,

Tıp Fakültesine gitmek dert
Bursa Şehirlerarası 
Otobüs 
Terminali’nden 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ne 
yolcu sayısı çok 
olmasına karşın, 
Belediye otobüs
lerinin yetersiz 
oluşu sıkıntılara 
yol açıyor.
Gemlik, Orhangazi,

"Bu ciddi bir 
problem olup bize 
çok sey ifade 
ediyor. İnsanlık 
dı«ı yaptığı 
katliamlardan 
dolayı Amarika'yı 
şiddetle kınıyoruz. 
Yaşadığımız

İnsanlık ayıbı adlı resim sergisi Irakdaki vahşet resimleri sergilendi

İznik ve Yalova’dan 
gelip, terminale 
indikten sonra 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesine 
gitmek isteyen 
*'2tandaşlar, 3 
dakikada bir 
kalkan belediye oto
büsleri ile tıka basa 
dolarak Tıp 
Fakültesine 

dünyanın neresinde 
kan varsa, 
nerede vahşet 
varsa onun altın
dan çıkan 
güçlerin başındp. 
Amerika gelmekte
dir. Bu insanlık 
vahşetini hep birlik

ulaşıyorlar.
ARAÇ SAYISI 
ÇOĞALTILSIN 
Gazetemizi 
araya” bir çok 
vatandaş Bursa 
Şehirlerarası 
Termialin’den 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakülesi’ne 
giden araç araçların 
sefer sayısının 15 

te kınayalım" 
çağrısında 
bulundu.
Yaklaşık 50Ö'ün 
üzerindeki 
vahşet 
fotoğraflarının 
bulunduğu sergi 3 
gün açık kalacak.

dakikada bire 
indirilmesini ve 
daha fazla aracın 
bu hatta çalışması 
gerektiğini, 
vatandaşların 
insan gibi itilip 
kakılmadan hastan
eye gitmeleri için 
gerekli önemlerin 
alınmasını
istiyorlar.

M Parti 
taşınıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ taşınmadaki
AK Parti İlçe 

- merkezi Asil Han 
birinci katında 
tutulan yeni 
yerine taşınacak. 
Partinin ilk 
kurulduğunda 
faaliyette bulun
duğu Asil Han'dan 
Çarşı meydanında
ki Batum İş 
Merkezine 
taşınma işleminin 
önümüzdeki 
hafta içinde 
gerçekleşeceği 
öğrenildi. 
Daha önce 
GEMSİAD'ın 
faaliyette 
bulunduğu yeri 
kiralayan AK 
Parti ilçe yönetimi 

amaçlarının daha 
geniş yer 
olmasından 
kaynaklandığını 
belirtiyorlar. 
Adeta "Partiler 
merkezi" 
haline gelen 
Asil Han'a 
DYP'ninde taşın
masıyla 
renk geleceği 
belirtiliyor. 
Asil Han'da

* halen Anavatan 
Partisi ile Saadet 
Partisi faaliyet 
gösteren
AK Parti ile 
DYP'nin de 
katılımıyla parti 
sayısı bir anda 
dörde çıkacak.
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Gemlik Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(GEMSİAD) 
yönetimi bu 
akşam üyelerine 
yönelik bil
gilendirme 
toplantısı

düzenledi. 
GEMSİAD'ın 
saat 19.30 da 
Şirin Pasajındaki 
merkezinde yapıla
cak toplantıya 
AKP Bursa 
Milletvekili Mehmet

tanıta' i■ » r
Bursa'da, beden 
eğitimi dersinde 
huzuru bozduğu 
gerekçesiyle öğret
men tarafından 
karnına yumruk 
atıldığı iddr •; edilen 
öğrenci hastaneye 
kaldırıldı.
Öğrencinin 
velisi de öğret

Altan 
Karapaşaoğl'û'da 
katılacak.
Dernek üyeleri 
ile hem tanışma 
hem de ülke 
meseleleri 
hakkında bil
gilendirme amaçlı 
yapılacak 
toplantıda 
GEMSİAD'ın 
yapacağı 
faaliyetler hakkın
da üyelere bilgiler 
verilecek.

menle hastanede 
tartışmaya 
başlayınca taraflar 
birbirlerini darp 
etti.
İddiaya göre, 
Stadyum- 
Caddesindeki 
Atatürk Lisesi
Spor Salonu'nda 

meydana gelen

GEMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet AVCI

olayda, lise
1. sınıf öğrencisi

E.S.D(16) 
öğretmen 
Ayetullah D. 
(40) tarafından der
ste arkadaşlarıyla 
konuşup, 
huzuru bozduğu 
gerekçesiyle 
dövüldü.
Öğretmeni 
tarafından karnına 
yumruk atılan 
lise öğrencisi 

fenalaşınca 
112 acil servis 
ambulansıyla 
Devlet hastane
sine kaldırıldı. 
Öğrencinin 

velisi Ömer S.(50) 
olayı duyunca 
hastaneye gitti. 

Öğretmenle 
veli arasında 
çıkan tartışmada 
taraflar birbirini 
darp etti. Polis 
ekipleri, öğretmen 
ile veliyi darp 
iddiasıyla 
adliyeye 
sevk etti.

s 
Meli WM

BUSKİ Genel 
Müdürlüğünde 
görevli yöneticilerin 
bir araya geldiği 
toplantıda, 2005 
yılında kurumun 
sürekli gelişimini 
sağlayacak hede
fler ve performans 
kriterleri belirlendi. 
Bursa Haber Ajansı 
Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Çeti- 
navcı'nın başkan
lığında gerçekleşen 
toplantı, BUSKİ 
Sosyal 
Tesisle-i'nde 
gerçek'^şV fildi. 
BUSKı um 
Türkiye'de su 
kurumlan 
içerisinde ilk 
olmanın vermiş 
olduğu heyecan ve 
istekle y^pı’an 
başanL alışmalar 
sonucunda 
TSE'den kalite bel
gesi aldığını ve bu 
belgenin devam
lılığının esas 
olduğunu hatırlatan 
Genel Müdür İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 
"BUSKİ'de görev 
alan yönetim 
kademesindeki 
arkadaşlarımızla 
birlikte yaptığımız 
toplantıda, 2005 
yılına ait yeni kalite 
hedefi ile iyileştirm
eye yönelik öneriler 
hazırlanması ve bir 
önceki toplantıda 
alınan kararlara ait 
sonuçların değer
lendirmesini yap
tık" dedi.
BUSKİ Genel 
Müdürlüğü’nün 
Türkiye'nin ilk İSO 
9000 Kalite

\/İLLA
Uhiurbey Polatkan 

Caddesi 'nde restore etlilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli 
Sahibinden Satılık

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

Yönetim Sistemi 
Belgesi'ne sahip Su 
ve Kanalizasyon 
İdaresi olduğunu 
anımsatan Genel 
Müdür İsmail Hakkı 
Çetinavcı, 
"Amacımız 
BursalIlara Avrupa 
standartlarında 
hizmet vermek. Bu 
nedenle BUSKİ 
çalışanlarına gös
terdikleri özverili 
çalışmalarından 
dolayı bir kez daha 
teşekkür ederim" 
diye konuştu. 
Çetinavcı, ayrif5 . 
hizmetiçi eğ’tim 
kalitesini arttırmak 
için BUSKİ person
eline yönelik 
"Gelişmiş 
Bilgisayar ve 
Kullanıcı 
Bilinçlendirme 
Eğitimleri"nin dvn 
başladığını söyledi. 
Çetinavcı, 
amaçlarının kul
lanıcıların BUSKİ 
ağı içerisinde 
karşılaştıkları 
sorunları aşmaları 
ve kullanıcılara bir
inci derecede bil
gisayara müdahale 
yetkisini öğretmek 
olduğunu belirtti. 
Seminerlerin 23 
Mart'a kadar 
Doburca İçme Suyu 
Arıtma Tesisleri 
Bilgisayar Eğitim 
Laboratuan'nda 
devam edeceğini 
sözlerine ekleyen 
Çetinavcı, bu 
eğitimleri Bilgi 
İşlefn ve Harita 
Daire 
Başkanhğı'nın vere
ceğini belirtti.
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ttım ita tip re temi
Çoğunlukla orta 
yaşta görülen bu 
sorun, bazen zor 
doğum yapmış vaji
nada yırtıklar 
olmuş, pelvis 
tabanı yırtılmış 
genç kadınlarda da 
görülebilir. Hafif, 
orta ve şiddetli 
olarak üç şekilde 
görülebilir.
Hafif idrar kaçırma; 
öksürme, hapşırma, 
gülme ve ıkınma 
gibi karın içi 
basıncının arttığı 
durumlarda-^örülür. 
Orta derecede; mer
diven çıkma, 
yürüme ve ayağa 
kalkma gibi durum
larda ortaya çıka
bilir. İleri derecede 
ise seyrek de olsa 
ayaktayken bile 
eforsuz idrar kaçır
ma vardır.
Şikayetin derece- 
s’-'e göre tedavi 
planlanır. Örneğin, 
hafif idrar kaçırma 
vakalarında önce 
mesane ve pelvis 

tabanı egzersizleri 
ile adalelerin ve 
sfinkterin 
güçlendirilmesine 
çalışılır.
Vajina duvarının ön 
ve arkada ileri dere
cede sarkmış 
olması, beraberinde 
rahimin de sark
masına sebep 
olmuşsa ameliyat 
kaçınılmazdır.
Ameliyat vajinal 
yoldan yapılabildiği 
gibi abdomiral 
yoldan (karından) 
da yapılabilir. 
Menopozdan sonra 
başlangıçta hafif 
olan idrar kaçırma 
şikâyetleri ostrojen 
hormonunun azal
masıyla birlikte git
tikçe artar. Bu tür 
hastalarda tedaviye 
ostrojen hormo
nunu da ilave 
etmek gerekebilir. 
İdrar kaçama bir 
sağlık sorunu 
olduğu gibi sosyal 
yaşamı kısıtlayan 
bir sorundur.

Aynı zamanda 
sürekli ped kullan
mak, beklenmedik 
anda meydana 
gelen ıslaklıktan 
utanmak ve idrar 
kokusu kadınları 
sosyal ve psikolojik 
açıdan da zor duru
ma sokar. Sürekli 
kullanılan pedler, 
tahrişe neden olup 
pişikler oluşmasına 
yol açar. Ped kul
lanma zorunluluğu 
kıyafet seçmekte 
sorun yaratabilir. 
İdrar kaçırma 
korkusu cinsel hay
atı etkileyebilir. 
İster, vajinal yolla 
olsun, ister batın
dan yapılsın idrar 
kaçırma ameliyat
larının yüzde 30 
kadar nüks veya 
başarısızlıkla 
sonuçlanma ihti
mali vardır.
Genellikle bu tür > 
şikayetlerin oluş
masında vajina! 
yolla yapılan 
doğumlar nedeniyle 

pelvis tabanının 
esnekliğini key- 
betmesi sebep 
olarak gösterilmek
teydi. Fakat yapılan 
araştırmalar, sez- 
eryanla doğum 
yapanlarda da 
yaşlılıkta, perine 
tabanının gevşeme
si ve idrar tutama
ma şikayetlerinin 
olduğunu göster
miştir. Koruyucu 
olarak genç yaşlar
dan itibaren düzenli 
olarak egzersiz yap
mak ve pelvis 
tabanını 
güçlendirmek ve 
gerekirse yaşlılıkta 
ostrojen kuşanmak 
genellikle iyi sonuç 
vermektedir.
Kadınlarda idrar 
kaçırma sanıldığın
dan daha fazladır. 
Fakat genellikle 
yaşlılar utandıkları 
için bu sorunu 
yakınlarından 
gizlerler ve mese
leyi kendi kendiler
ine halletmeye

çalışırlar. 
Gençlerde ise hafif 
idrar kaçırma çok 
sık olmadığı 
takdirde üzerinde 
durulması gerek
meyen ve doktora 
gitmeye lüzum 
görülmeyen bir 
sorun olarak 
algılanır.

Halbuki, baştan 
itibaren alınacak 
önlemlerle yaşlılıkta 
sorunun daha da 
büyümesi önlenmiş 
olacaktır.
Başlangıçta ufak bir 
operasyonla 
düzeltilebilecek 
olan durum, daha 
sonra daha büyük 
bir operasyonla

rahim alınmasına 
kadar varan durum
lara yol açabilir.
Vajinal yoldan 
yapılan ameliyatlar 
bir sağlık sorununa 
çözüm getirirken 
aynı zamanda 
doğumlarla oluşan 
yırtıklar ve şekil 
bozukluklarını da 
düzelterek estetik 
bir çözümü de 
beraberinde 
getirmektedin_Bu. 
şekilde doğumlar, 
zorlanmalar ve 
doku esnekliğinin 
kaybolması sebe
biyle Cr'rşan şekil 
bozuklukları da 
aynı operasyonla 
düzeltilebilmektedir.

Evlilik sorunlarının çözümü ŞİİR KÖŞESİ

Demir Ali BAYDAR

Birinin bir 
özelliğinden 
çok hoşlanıp da, 
ilerleyen zaman 
içinde, bu 
özellikten 
nefret ettiğinizi 
fark ettiğiniz 
oldu mu? Cevabı 
öğrenmek için 
bu egzersizi 
uygulayın.
Biriyle tanışırsınız 
ve zaman içinde 
onu tanıdıkça 
orl’vn 
hoşlanırsınız.
Ona. 'la ilgili hoş
landığınız şeyler 
kafanızda netleşir. 
Oysa bazen hoş
landığınız bu 
kişide, sizi ona 

çeken şeyin, 
aslında onun 
en çekilmez 
yanı olduğunu 
sonradan 
anlarsınız. 
Peki başta sizi 
ona çeken 
şey, nasıl bu 
hale gelip de 
sizin için taham
mülü zor 
bir şeye 
dönüştü? Cevabı 
bulmak istiyor
sanız, ûzuianlarca 
hazırlanmış bu 
egzersizi uygu
layın.
Hazırlık
Bu egzersiz için 
kalem ve kağıda 
ihtiyacınız olacak.

Sizi hiçbir şey ve 
hiç kimsenin 
rahatsız etmeye
ceği, yeterli 
uzunlukta, 
mesela yarım 
saat gibi, bir 
zaman dilimi 
ayırın.
İlk kez ne zaman 
tanıştığınızı 
hatırlamakta 
zorlanıyorsanız, 
eski fotoğrafları 
ortaya çıkarıp 
hafızanızı 
tazelemeye çalışın. 
Bir kağıt alın 
ve bunu üç 
parçaya bölün.
İlk sütuna, 
eşinizden/ 
sevgilinizden

hoşlanmanızı 
sağlayan ilk karak
ter ve davranış 
özelliklerini yazın. 
Örneğin: 
Geçinilmesi kolay 
Eğlenceli 
Sevecen ve sıcak 
Görünüşüne dikkat 
eden.

Ah Yazık
Hiçbir yerde şansım yaver gitmedi, 
Ne hikmettir bilemedim ah yazık. 
Otuz yıldır gurbet ili gezerim, 
Hiçbir yerde gülemedim ah yazık.

Bilmem ne ola ki garibin suçu, 
Gırtlağıma kadr dert dolu içim, 
Gittim inşaata oldum kalıpçı, 
Emeğimi alamadım ah yazık. 

Bu iş olmaz dedim bastım kumayı, 
Iş buldum gözünden vurdum turnayı, 
Çalgılar içinde seçtim zurnayı, 
Doğru dürüst çalamadım ah yazık.

Şair oldum, şiir yazdıhı dergiye, 
Maaş aldım hepsi gitti vergiye, 
Çanta yaptım götürdümde sergiye, 

Tek çanta bile satamadım ah yazık.
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fca Wisi almalı m?
Ziraat Bankası Genel 
Müdürü Can Akın 
Çağlar, borç içinde 
olmayanların krediyi 
kullanmasının avanta
jlı olmadığını belirtti. 
Çağlar, dün başlatılan, 
çalışanları tasarrufa 
teşvik hesabında 
biriken nemalar 
karşılığında tüketici 
kredisi uygulamasına 
yoğun ilgi olduğunu 
belirterek, ilk gün 65 
bin 263 kişinin 
başvurduğunu ve 
bunlardan 22 bin 
542'sinin talebinin 
karşılandığını bildirdi. 
Çağlar, "Bu kredi daha 
yüksek maliyetli kredi 
borcunu kapatmak 
amacıyla kullandırılıy
or. Borç baskısı altın
da olmayan ve toplu 
para ihtiyacı bulun
mayanın bu krediyi 
kullanmasına gerek 
yok" dedi.
Ziraat Bankası Genel 
Miiriiirii Çamlar.
Çahşanlann Tasarrufu 
Teşvik Hesaplarındaki 
Nema Karşılığı 
Tüketici Kredisi 
Uygulaması ile ilgili 
düzenlediği basın 
toplantısında uygula
maya beklentilerinin 
üzerjnde bir talep 
geldiğini söyledi. 
Çağların çalışanların 
nema alacaklarının 
4353 sayılı yasa 
gereğince toplam 10 
taksitle Haziran 
2006'ya kadar Ziraat

Kredi notumuz yükseldi 
Uluslararası kredi 
derecelendirme 
kuruluşu Moody’s, 
Türkiye'nin kredi 
notunun 
görünümünü, 
"durağan"dan, 
"pozitife" çevirdi. 
Moody's'den
yapılan açıklama
da, ekonomik 
görünümün yük
seltilmesine neden 
olarak, Türkiye'nin 
2001'den bu yana 
gösterdiği 
ekonomik gelişme

ve Avrupa Birliği 
ile güçlü 
ekonomik, 
mali ve siyasi 

entegrasyon süreci 
gösterildi.
Moody's, 
Türkiye'nin lira

Öğretmene cepten 
konutşahşı

Bankası aracılığı ile 
ödeneceğini 
belirterek, şu ana 
kadar nemaların 4 tak
sitle 4 milyar 48 mily
on YTU'sinin 
ödendiğini, kalan 6 
taksitte ise 6 milyar 
800 milyon YTL'nin 
ödeneceğini açıkladı. 
Ödeme yapılacak 
toplam kişi sayısının 
4.9 milyon kişi 
olduğunu ve kişi başı
na ortalama toplam 
bin 500 YTL 
ödeneceğini kaydeden 
Çağlar, Ziraat 
oankası'mn nema ala- 
w£ğı bulunan 4.9 mily- 
->n kişiye üç ayda bir 
toplam 1.1 milyar YTL 
ödeme yaptığını vur
guladı. Çağlar, uygula
maya bireysel kredi 
kullandırmak ve 
kuyruklarla anılmak
tan kurtulmak için 
başladıklarını 
belirterek, "Bundan 
sonra 3.3 milyon 
kişiye 6 taksitle 
ödeme yapmanın 20 
milyon işlem yapmak 
anlamına geliyor. 
Kredi 
uygulaması ile 40 
milyon dolarlık içsel 
tasarruf yapacağız"

diye konuştu.
"EN DÜŞÜK FAİZLİ 
TÜKETİCİ KREDİSİ" 
Çağlar, piyasada en 
düşük tüketici kre
disinin 2.20 oranında 
olduğunu belirterek, 
nemalarında en düşük 
kredi oranında 30 
YTL'lik ya da binde 
5'lik işlem komisyonu 
ile verileceğini kaydet
ti. Çağlar, çalışanların 
nemalarını tüketici 
kredisi olarak ala
bilmeleri için kimlik 
belgesi, adreslerini 
belgeleyen fatura veya 
ikametgah belgesi, TC 
Kimlik Numarası ve 
Vergi Kimlik 
Numaraları ile I
bankaya başvur
malarının yeterli ola
cağını ifade etti. 
Tahmini kredi kul

lanım rakamlarını da 
vere., Çağlar, son 
dönem nema tutarı 
250 milyon olan bir 
çalışanın 3'er ay farkla 
6 ay vadeli olarak 
toplam bir milyar 500 
milyon lira nema ala
cağını ancak kredi 
kullanması durumun
da bir defada 1 milyar 
179 milyon lira alabile
ceğini söyledi.

cinsinden borç 
notunu da B2'den, 
BTe yükseltti. 
Buna da neden 
olarak, iç borç 
sürdürülebilirliğin
deki gelişme 
gösterildi.

İlkokul Öğretmenleri 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Sandığı'nın 
(İLKSAN) geçtiğimiz 
haftalarda yapılan 
Olağanüstü Kurulu 
sonrası seçilen yeni 
başkanı Mehmet 
Yurt, göreve gelir 
gelmez projelere hız 
verdi. Başkan Yurt, 
öncelikli olarak 
öğretmenler için 
yaptırılan konut 
yapımında reklam 
eksikliğini fark edip, 
öğretmenlerin cep
lerine SMS yolla
yarak, 'Kira öder gibi 
ev sahibi olm-?' pro
jesini duyuracak. 
249 bin üyesinin 
yanı sıra tüm öğret
menlere da açık olan 
konut projesi 
hakkında "İLKSAN 
ve TOKİ işbirhgiyle 
Ankara /Yeni!<eht’te 
yapılan konuv'^rın 
satışları devam 
etmektedir. Tel: 0312 
134 19 50 www.ilk- 
san.gov.tr " şeklinde 
SMS gönderilmesi 
için AVEA ile ücret
siz anlaşma yapıldı. 
Başkan Yurt, mesajı 
alan öğretmenin 
daha ayrıntılı bilgiyi 
ücretsiz olarak 
almasını da sağla
mak amacıyla 
İLKSAN Genel 
Merkezi'nde AVEA 
öğretmen kurum 
hattı santrali oluş
turdu. Öğretmenler, 
konut projesi, kredi, 
evlilik, ölüm yardımı 
gibi konularda 
ILKSAN'dan bilgi 
almak istemeleri 
halinde bu hattan 
ücretsiz olarak 
yararlanabilecekler. 
Başkan Yurt, 
yatırım ve projelerde

üye öğretmenlerinin 
haklarının tek 
kuruşunun dahi 
boşa harcanmaması 
için uğraş verecek
lerini belirterek, 
öncelikli olarak 
üyelerinin lehlerine 
yönelik İLKSAN'ın 
ana statüsü ve 
yapısı konusunda 
değişiklikler için 
taslak çalışmalarına 
başlayacaklarını 
bildirdi. Daha önce 
hazırlanan çalış
maların da dikkate 
alınacağını kayde
den Yurt, OYAK tarzı * 
bir yapılanmayı ve 
üyelerine katkı 
sağlamayı 
amaçlayan bir 
yapılanma olacağı 
işaretini verdi. 
Öte yandan 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından 
önümüzdeki hafta 
temeli atılacak olan 
İLKSAN konutları, 
toplam 2 bin 788 
öğretmeni konut 
sahibi yapacak. 1. 
etap toplam 877 
konutu bir anda 
satan İLKSAN, ikinci 
etap satışlarına 
başladı. Konutların 
yapılacağı alanda 
şantiye kurma 
çalışmalarını 
tamamlayan 
İLKSAN, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve

ABONE OLDUNUZ MU?

■MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
katılımıyla temelin 
atılması sonrasında 
konutları 14 ayda 
öğretmene teslim 
edecek.
İLKSAN konutları 
taliplilerinin, 3+1 
konutlar için 14 mil
yar 600 milyon, 2+1 
konutlar için 9 mil
yar 800 milyon peşi
nat ödemesi 
gerekiyor. 3'er ve 
6'şar kattan oluşan 

. konutların anahtar
ları, TOKİ ile yapılan 
protokol gereği 
Aralık 2006'te hak 
sahiplerine teslim 
edilecek. Üyeler, 
peşinatın dışında 
evlerin teslim süresi 
olan 14 ayda hiçbir 
taksit ödemesinde 
bulunmayacaklar. 
Üyeler, 2+1 için 221 
milyon, 3+1 konutlar 
için 346 milyon tak
sit ödemesine Ocak 
2006 tarihinden 
itibaren 
başlayacaklar. 
Aidatlara her 6 
ayda bir memur 
maaş zammı 
oranında artış 
yapılacak.
İçerisinde iş 
merkezi, okul ve 
diğer yeşil alan 
gibi sosyal 
donanımların da 
yapılacağı 
konutlar 3 etap 
halinde yapılacak.

http://www.ilk-san.gov.tr
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Pasaportlar değişiyor
TBMM İçişleri Alt 
Komisyonu, Pasaport 
Kanunu'nda değişiklik 
öngören yasa tasarısı 
üzerindeki çalış
malarını tamamladı. 
Yeşil pasaport alanlara 
sınırlama getirildi. Peki 
kimler ne renk pas
aport alacak.. 
Komisyon, Kırmızı 
Pasaport olarak bili
nen diplomatik pas
aportları alacaklar 
arasına 
Cumhurbaşkanı, 
TBMM Başkanı, 
Başbakan, başbakan 
yardımcıları ve bakan
lar ile ana muhalefet 
partisi genel başkanını 
eklerken, TBMM üyesi 
olmayan bakanların 
kırmızı pasaport 
almasına ilişkin düzen
lemeyi tasarı metnin
den çıkarttı. 
Komisyonun kabul 
ettiği r.stne göre, 
diplomatik pasaport
ların düzenlenmesi ve

I geçerlilik süresinin 
uzatılmasında yur- 
tiçinde Dışişleri 
Bakanlığı Protokol

Genel Müdürlüğü, 
yurtdışında ise 
büyükelçilikler yetkili 
olacak. Komisyonun 
kabul ettiği metinle ilk 
kez kırmızı pasaport 
alacaklar arasında 
Cumhurbaşkanı, 
TBMM Başkanı, 
Başbakan, Bakanlar, 
Başbakan Yardımcısı 
Bakan ve ana muhale
fet partisi genel 
başkanı yer aldı. Daha 
önceki kanunlarda bu 
kişiler yer almıyordu. 
Komisyon, mevcut 
kanunda vc TBMM'ye 
gelen tasarca yer alan 
"TBMM üyesi olmayan 
bakanlar" ifadesini 
tasarı metninden 
çıkardı. Bu durumda 
Meclis dışından 
atanacak bakanlar kır
mızı pasaport taşıya

lelekom affı, 2! Şubat’ta İiyor

mayacak.
Tasarıda yer alan 
Askeri Yargıtay 
Başsavcısı ve Askeri 
Yüksek İdare 
Mahkemesi Başsavcısı 
da kırmızı pasaport 
alamayacak.
YÖK Başkanı, Kuvvet 
Komutanları ve 
Jandarma Genel 
Komutanı, MGK Genel 
Sekreteri, AB Genel 
Sekreteri, DPT 
Müsteşarı, Hazine 
Müsteşarı, MİT 
Müsteşarı, Diyanet 
İşleri Başkanı, 
Denizcilik Müsteşarı, 
Dış Ticaret Müsteşarı, 
Gümrük Müsteşarı, 
Merkez Bankası 
Başkanı, Emniyet 
Genel Müdürü^ TİKA 
Başkanı ve il valileri 
ise tasarıya eklendi.

02.07.2004 tarih, 25510 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan 
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 5189 sayılı 
Kanunun Ek.34 ncü maddesine 
istinaden ve 18.08.2004 tarih, 
2004/7806 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının verdiği yetki 
kapsamında alacaklarımızın sul- 
hen tahsiline ilişkin olarak 
Şirketimiz Genel Kurulunca alı
nan karar doğrultusunda son 
ödeme tarihi 02.07.2004 tarihin
den önce olan (yargı kararı ile 
kesinleşenler hariç olmak üzere) 
borçların yüksek meblağlara 
ulaşan geçmişe yönelik faizleri 
düşük faiz oranlarında yeniden 
yapılandırılarak çok uygun şart
larda ödenmesi imkanı sağlan
mıştır.
Buna göre, gerçek kişilerden 
olan alacaklarımızın, 
Ana paranın, muaccel olduğu 
tarihten sulh sözleşmesinin 
imzalandığı tarihe kadar geçen 
sürede aylık %1.5 faiz ve kanuni 
yükümlülükler uygulanarak 
yeniden hesaplanarak, bulunan 
tutarın aylık %0,75 (binde yed- 
ibuçuk) oranında faiz uygulan
mak suretiyle; • 
a) 240 YTL’ye kadar olanların 4 
(dört) taksitte, 
bj 240 YTL-600 YTL arasında 
olanların 6 (altı) taksitte, 
c) 600 YTL-1000 YTL arasında 
olanların 8 (sekiz) taksitte, 
d) 1000 YTL ve üzerinde olan

ların 10 (on) taksitte, 
Özel Hukuk Tüzel Kişilerinden 
olan alacaklarımızın ise; 
Ana paranın muaccel olduğu 
tarihten sulh sözleşmesinin 
imzalandığı tarihe kadar geçen 
sürede aylık % 2 faiz ve kanuni 
yükümlülükler uygulanarak 
yeniden hesaplanacak, % 2 
oranında faiz uygulanmak 
suretiyle;
a) 10.000 YTL’ye kadar olanların 
4 (dört) taksitte,
b) 10.000 YTL-100.000 YTL 
arasında olanların 6 (altı) tak
sitte,
c) 100.000 YTL-1.000.000 YTL 
arasında olanların 8 (sekiz) tak
sitte,
d) 1.000.000 YTL ve üzeri tutar
da olanların 10 (on) taksitte, 
Tahsil edilmesi yönünde mevzu
at düzenlemesi yapık...ş olup, 
28.02.2005 tarihine kadar ^yer
lerimize ya da dosyaların bulun
duğu Şirketimiz avukatlarına 
müracaat edilmesi halinde müş
terilerimizin sözkonusu uygula
madan faydalanmaları mümkün 
bulunmaktadır.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0,224) 51310 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI REYONU
İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Devlet İstatistik 
Enstitüsü (DİE), eski 
seriden Ocak ayı 
enflasyon rakamları 
ile yeni seriden 2003 
ve 2004 yılı enflasyon 
verilerini açıkladı. 
Buna göre, yeni 
sepete göre tefe'nin 
yerini alan Üretici 
Fiyat Endeksi (ÜFE) 
Ocak ayında yüzde 
0.41 gerilerken, 1994 
bazlı eski tefe endek
sine göre düşüş 
yüzde 0.90 oldu. 
Yeni sepete göre 
Ocak ayında TÜFE 
yüzde 0.55 artarken, 
1994 bazlı eski 
endekse göre artış 
ise yüzde 0.87 olarak 
belirlendi.
Yıllık enflasyon veri
leri dikkate alındığın

da ise 2003 bazlı yeni 
seride Ocak ayı 
itibariyle yıllık 
enflasyon ÜFE'de 
yüzde 10.70, TÜFE'de 
yüzde 9.23 olurken, 
DİE'nin bugün açık
ladığı 1994=100 bazlı 
eski endekse göre 
Ocak itibarıyla yıllık 
enflasyon, TEFE'de 
yüzde 9.92, TÜFE'de 
ise yüzde 9.47 oldu. 
Buna göre yıllık veril

er karşılaştırıldığında, 
yeni seride ÜFE 
artışı, tefe'nin 
üzerinde gerçek
leşirken, TÜFE 
artışının yeni seride, 
bir miktar altta kaldığı 
dikkati çekti.
Bu arada yeni seri

den 2004 yılı enflasy
on rakamları ÜFE'de 
yüzde 15.35, TÜFE'de 
ise yıllık 9.35 olarak 
hesaplandı.

2 Rr imim

Barbarosca
Barbaros BALMUMC

Süper Lig

TÜPRAŞ'ın benzin tür
lerinde rafineri çıkış 
fiyatlarında indirim 
yapmasının ardından, 
a.^ıyakıt dağıtım fir
maları da pompa fiyat
larını yüzde 0.97 ile 
yüzde 1 arasında 
değişen oranlarda 
düşürdü.
İndirimin parasal 
karşılığı, litrede 
benzinlerde 2 YKr, 
bir başka deyişle 
20 bin TL oldu.
Rafineri çıkış fiyatında
ki indirim sonrası ana 
dağıtım firmaları, 
pompa satış tavan fiy
atlarını belirlemeye 
başladı.

Buna.göre, 
Petrol.Ofisi, OPET 
ve Shell bayilerinde 
kurşunsuz benzinin fiy
atı Ankara'da 
2.35 YTL’ye, İstan
bul'un Anadolu 
yakasında 2.36 YTL'ye, 
İzmir'de ise 2.35 
YTL'ye indi. .
Akaryakıt fiyatlandır-

masındaki serbesti 
nedeniyle, pompa 
fiyatları dağıtım 
şirketleri tarafından 
belirleniyor.
dağıtım şirketleri 

yanında, aynı 
grubun akaryakıt 
bayileri arasında 
bile farklılık 
gösterebiliyor

Süher Ligde son üç haftaya 
girereken 3. lig terfi maçlarına 
katılacak takımlar belli olmaya 
başladı.

İlçemize yakın ve komşumuz 
olan takımlardan Döktaşspor şu 
ana kadar oynadığı 20 maçtan 
topladığı 58 puanla birinci 
durumda.

Takipçisi ile arasında bir hayli 
puan farkı var. 3. sırayı ise 
Mudanyaspor takip ediyor. Puanı 
38 onun çok yakın takipçisi 
Kestelspor.

Mudanya ve Kestelspor 
takımlarından biri maç kaybeder
se 3. takım belli olacak.

B grubunda ise ilk sırayı

Sayın Toroğlu

Hürriyet gazetesinin 4 şubat 
2005 ta;ihinde Toroğlu imzalı, 
‘haklısın Daum’ adlı yazısını oku
manızı tavsiye ederim.

Daum Türkiye’ye şanslı geldi. 
Beşiktaş takımı başında iyi 
niyetli bir başkan vardı.

B utür hocaların istekleri hiç 
bitmez bazı klüpler bu istekleri 
yerine getiremeyir.ee transfer 
isterler. Eğer o da olmazca ben 
istedimyönetim yapmadı, onun 
için yapamadık deyip yükü üzer
lerinden atarlar.

Büyük gazetede çalışmak, 
biraz daha kolay.

Telefonu kaldırır, Alman 
Futbol Federasyonundan Daum 
hakkında bilgi istersiniz.

Sayın Toroğlu, iyi etüt etmiş 
ve Hürriyet gazetesine yazmış.

Bizim Türk hocalardan bu 
başarı yakalamış olsa dahi acaba 
klübü bizim yerli hocamıza bu 
imkanı tanırmı?

Toroğlu’nu susturun diye 
Fenerbahçeli'lere seslenmişti, 
yalnız işin tersine donduğunu

Orhangazi spor, Gençlerbirliği, 
Nilüfer ve Tofaş takip ediyorlar. 
Bu 3 takım terfi maçlarına katıl
mayı garanti etmiş gibiler.

Düşecek takımlar ise kay
nayan kazanın içindeler. A grubu 
nda ise Yolspor, K.G.Birliği 
Ağ a köy.

Orhangazi’nin altın yılını 
yaşadığını daha evvel 
yazmıştım.

Bu güzelliğin devam etmesini 
dilerim.

Geçen sene teknik adamların 
hataları yüzünden küme düşer.

Döktaşspor’un tekrar 3. ligde 
Orhangazi’yi temsil etmesini 
dilerim.

-Hern Daum

görür gibiyim., Toroğlu ne 
demiş?
.' :di bakalım Daum kardeş 

Gerçlerbirği’ni,- Samsunspor’u 
bu takımla 4. yap görelim 
demişti.

Evet Türkiye’nin en zengin 
takımıniı eline almış, istediğin 
sporcuyu tranfer ediyor, başarı 
kazanıyorsun.

Fazla böbürlenmeni istemem, 
çark tersine de dönebilir Sayın 
Daum.

Teşekkürler Toroğlu, en zevk 
aldığım doğru yorumu yap
mışsınız. Daum yanlış kayaya 
çarptı.

Bazı yazarların (gazete hariç) 
Fenerbahçe’den menfaatleri 
olduğunu düşünüyorum.

Bazı kiişiler biraz başarı 
kazandıkları zaman, kendilerini 
dev aynasında görürüler.

Teşekkürler Toroğlu, 
yazdığın bu yazıyı 
Almanca’ya çevir kendisine 
postalayın.

Haddini bilsin.

[rak\ı müdahale inuışd
Ünlü gazeteden müda
hale iması
ABD'de yayımlanan 
Wall Street Journal 
gazetesi Irak sınırları 
içinde 4 ayrı üstlenen 
Türk birliklerinin 
Kürtlerin tavrına göre 
Türkiye'nin işini 
kolaylaştıracağını 
ileri sürdü.
ABD'de yayımlanan 
VVaii Street Journal 
gazetesi, "başta 
Türkiye sınırının yak
laşık 25 km güneyin
deki Barmani 
havaalanı olmak üzere 
Irak sınırları içinde

dört ayrı noktada üsle
nen Türk askeri birlik
lerinin, Kerkük'ün 
Kürtler tarafında ele 
geçirilmesi durumun
da yapılabilecek bir 
müdahaleyi 
kolaylaştıracağını" 
yazdı.
Irak'ta 30 Ocak'ta 
yapılan seçimler 
sırasında yapılan 
gayri resmi 
bir referandumda da 2 
milyona yakın Kürt 
seçmenin bağımsızlık
tan yana oy kul
landığını kaydeden 
gazete, Kürtlerin

sadece 1991'den bu 
yana elde ettikleri 
özerkliği korumak 
istemesinin 
Türkiye'de alarm 
zillerinin çalmasına 
yol açtığına dikkat 
çekti. Gazete, 
Türkiye'nin 
Kürtlere, "Kerkük'ün 
kontrolünü ele 
geçirmemeleri ve 
Türkmenleri 
haklarından mahrum 
bırakmamaları, aksi 
durumda müdahale 
edebileceği" 
uyarısında bulun
duğunu yazdı.

Gemlik Lisesinden aldığım diplomamı kaybettim.
Geçersizdir.
Bilgi UYGUN

GRLP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

GÜNLÜK SİYASI GAJE TE fiSM

ABONE
OLUN

OKUYUN
OKUTUN

getiremeyir.ee
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Kiralar ne kadar artacak?
AB'ye uyum yolunda 
birer birer kanunlar
da değişiklik yapan 
Adalet Bakanlığı, 
Borçlar Kanunu 
taslağını hazırladı. 
Taslakta, çok 
şikayet edilen kira 
artışlarına sınırlama 
getiriliyor.
'Hayat değişiyor, 
kanunlar yetersiz 
kalıyor' ve AB'ye 
uyum düşüncesiyle 
yola çıkan Türkiye, 
yasalarını değiştirm
eye çalışıyor.
Medeni Kanun, TCK, 
CİK, CMUK derken 
şimdi sıra Borçlar 
Kanunu'na geldi. 
Adalet Bakanlığı 
yedi yıllık çalışma 
sonunda tasarı 
taslağını hazırladı ve 
görüşlerini almak 
için ilgili kurum ve 
kuruluşlara gönder
meye başladı 
650 maddeden - 
oluşan Borçter 
Kanunu, kiradan 
kefalete, iş hayatın
dan küçük alacak
lara kadar ticari 
alanda birçok huku
ki düzenleme yer 
ahyqr.
Kiı.. 
scJeşmelerinde 
yenilik 
Tasarının getirdiği 
önemli yeniliklerden 
biri de kira 
sözleşmelerine 
ilişkin. Kiracı-ev 
sahibi ilişkileri 
yeniden düzenleniy
or. Enflasyon hazır

lanırken çok şikayet 
edilen kira artışları
na sınırlama getir
iliyor. Kira 
sözleşmelerindeki 
yeniliklerden bazıları 
ise şöyle: 
Kira artışları üretici 
fiyat endeksine göre 
belirlenecek.
Kira bedeli yabancı 
para olarak karar
laştırılmışsa beş yıl 
geçmedikçe kira 
bedelinde değişiklik 
yapılmayacak. 
Güvence üç aylık 
kirayı aşamayacak, 
evsahibi parayı iste
diği gibi kullana
mayacak.
Kiracı bir önceki 
sözleşmedeki kira 
bedelini öğrenebile
cek.
Kefalete yeni düzen
leme
Yeni Borçlar Kanunu 
ile birlikte kefalet de 
yeniden düzenleniy
or. Artık kefil olanm 
sorumluluğu sınır
lanabilecek. Kefil 
sorumlu olacağı 
azami tutarı 
sözleşmeye yaz
abilecek ve eşlerden 
birinin rızası 
olmadan k. il oluna
mayacak.
Tasarı taslağıyla 
ilgili olarak hükümet 
ilgili tüm kurumlar- 
dan görüş almak 
niyetinde. Bunun 
için siyasi partiler, 
üniversiteler ve sivil 
toplum örgütleri 
taslağı üç ay süreyle

inceleyecek ve bu 
süre sonunda 
görüşler alınarak 
taslak bir kez daha 
gözden geçirilip, 
Meclis'e sunulacak. 
Kira 
sözleşmelerinde 
yenilik 
Tasarının getirdiği 
önemli yeniliklerden 
biri de kira 
sözleşmelerine 
ilişkin. Kiracı-ev 
sahibi ilişkileri 
yeniden düzenleniy
or. Enflasyon hazır- . 
Icnırken çok şikayet 
edilen kira artışları
na sınırlama getir
iliyor. Kira 
sözleşmelerindeki 
yeniliklerden bazıları 
ise şöyle: 
Kira artışları 
üretici fiyat endek
sine göre belir
lenecek 
Kira bedeli 
yabancı para olarak 
kararlaştırılmışsa 
beş yıl geçmedikçe 
kira bedelinde 
değişiklik yapılmay
acak Güvence üç 
aylık kirayı aşamay
acak, evsahibi 

parayı istediği gibi 
kullanamayacak 
Kiracı bir önceki 
sözleşmedeki kira 
bedelini öğrenebile
cek
Kefalete yeni düzen
leme
Yeni Borçlar Kanunu 
ile birlikte kefalet de 
yeniden düzenleniy
or. Artık kefil olanın 
sorumluluğu sınır
lanabilecek. Kefil 
sorumlu olacağı 
azami tutarı 
sözleşmeye yaz- 
abilerek~ve eşlerden 
birim., rızası 
olmadan kefil oluna
mayacak.
Tasarı taslağıyla 
ilgili olarak hükümet 
ilgili tüm kurumlar- 
dan görüş almak 
niyetinde. Bunun 
için siyasi partiler, 
üniversiteler ve sivil 
toplum örgütleri 
taslağı üç ay 
süreyle inceleyecek 
ve bu süre sonunda 
görüşler alınarak 
taslak bir kez 
daha gözden 
geçirilip, Meclis'e 
sunulacak.

2İ en sıcak

Amerikan Uzay ve 
Havacılık Dairesi 
(NASA) bilim 
adamları, zayıf 

. "El Nino" ve sera 
gazlarının etk
isiyle 2ri-5 in, 
1800'lerden beri 
kaydedilen en 
sıcak yıl olabile
ceğini söyledi. 
Okyanuslarda 

İdeniz suyu sıcak- 
' ‘ ğının değişme- 
I siyle atmosferi 

etkileyen 
"El Nino" iklim 
olayının yanı 
sıra özellikle 
atmosfere 
yayılan zararlı 
gazların, sıcaklık
ların artışında 
etkili olacağı 

belirtildi. 
Bilim adamları, 
bu yıl da etkili 
olan zayıf El Nino 
ve sera gazlarının 
etkisiyle sıcaklık
ların, iyice i 
artarak, bugüne/ 
dek kaydedilen 
ortalama en yük
sek seviyeye 
yükselebileceğini 
bildirdi 
1997-^8'de 
görülen sonuncu 
El Nino, öldürücü 
fırtınalara, sıcak 
hava dalgalarına, 
yangınlara, sell
ere, dona ve 
kuraklığa, 
tahmini 32 milyar 
dolarlık da zarara 
yol açmıştı.

Şiddetli lodos uyarısı
İstanbul da kar 
yağışının ardından, 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü ve 
AKOM Meteoroloji 
biriminin tahminler
ine göre Cumartesi 
akşamından itibaren 
şiddetli lodosla bir
likte hızlı kar erime
si bekleniyor.
Buvjun.akşam saat
lerinde şiddetli don 
olace^ı, sürücülerin 
dikkatli araç kullan
maları gerekmekte
dir. Yüksek alarm 
seviyesinde çalışan 
AKOM oluşabilecek 

don ve su baskın
larına karşı tüm bir
imlerle toplantı 
yaparak olumsu
zluklara müdahale 
palanlarını gözden 
geçirdi. Pazartesi 
başlayacak yağ
murla birlikte kar
ların kademeli 
olarak eriyeceği 
tahmin ediliyor.
Yol Bakım «c- 
Onarım Müdürlüğü, 
İSKİ, İtfaiye ekipleri 
oluşabilecek su 
birikintilerine karşı 
çalışmalara başladı. 
Ekipler su mazgal
larını temizleyerek

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR

göllenme oluşabile
cek bölgelerde 
tedbirlerini aldı. 
Lodosla birlikte 
baca zehirlenmeleri 
olabileceği 
vatandaşların 
gece sobalarını 
söndürmeleri 
gerekiyor.
Yılbaşından 
itibaren Türkiye

genelinde soba 
zehirlenmelerinden 
100 vatandaş 
hayatını kaybetti. 
Şiddetli don olay
larına karşı vatan
daşların su 
saatlerini arızalara 
karşı bezlerle 
sararak muhafaza 
altına almaları 
gerekiyor.

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224)5139683 Fax .5133595

p Mir Paz. Otomotiv Teks. Tu;. Elek. İnş. 

* şirketi ile yapılan 818 nolu
sözleşmemi kaybettim. Hükümsüzdür

kC İbrahim BOZAN
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W çjjM bir haştt habisi olabj
Hıçkırık, göğüs 
boşluğu ile karın 
boşluğunu bir
birinden ayıran ve 
diyafram adı verilen 
kasın istem dışı 
kasılmasını takiben 
ses tellerinin 
bulunduğu gırtlak 
bölgesinin aniden 
kapanmasıyla 
oluşur ve bu sırada 
karakteristik bir 
"hık" sesi duyulur. 
Dakikada 
10-30 kez 
tekrarlayabilen bu 
kasılmalar diyafram
dan başka kabur
galar arasındaki

I kaslarda da 
saptanabilir. 
Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi 
Göğüs Hastalıklar: 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Rasim 
Küçükusta, 
hıçkırığın, çoğu 
zaman kısa süreli 
ve zararsızdır ve 

sağlıklı kişilerde 
geçici bir rahatsı
zla olarak ortaya 
çıktığını vurguluyor. 
Küçük bebeklerdeki 
ve çok hızlı yemek 
yiyen ve bu sırada

hava yutan kişilerde 
görülen hıçkırık 
buna iyi bir örnektir. 
Aşırı gülme, gıdık
lanma, fazla sigara 
ve alkol kullanıl
ması, histeri, hava 
yutulması... 
gibi organik bir 

hastalığa bağlı 
olmayan durumlar
da da geçici hıçkırık 
ortaya çıkabilir. 
Hıçkırık bazen 
günlerce-haftalarca 
kesilmeyip hastayı 
ciddi şekilde rahat
sız ecfeöûTr ve 
önemli bir 
hastalığın belirtisi 
de olabilir. Uzun 
süreli hıçkırıklar 
hastanın yemek 
yemesini: 
uykusunu, konuş
masını... etkiler.
Cerrahi girişim

sırasında ve son
rasında ortaya çıkan 
hıçkırıklar da çeşitli 
komplikasyonlara 
yol açarlar.
Hıçkırığın merkez 
siniri sistemi 
hastalıklarından 
mide hastalıklarına 
kadar çok farklı 
nedenleri.
MERKEZİ SİNİR 

SİSTEMİ HASTALIK
LARI

.. Ihçkırık, ensefalit, 
menenjit, beyin içi 
kanama ve beyin 
tumorıerı, üremi, 
beyindeki yaşlılıkla 
ilgili değişiklikler 
gibi merkezi sinir 
sistemini 
ilgilendiren hasto, k- 
ların bir bulgusu 
olabilir.
GÖĞÜS HASTALIK

LARI

Her iki akciğer 
arasında kalan ve 
içinde kalbin de 
bulunduğu 
mediyasten ismi 
verilen bölgenin 
hastalıklarında 
hıçkırık gelişebilir. 
Buradaki lenf bez
lerinin tüberküloz, 
lanser veya başka 
nedenlerle 
büyümeleri, frenik 
sinirin travması, 
aşırı kalp büyümesi, 
kalp krizi, ve 
yemek borusu 
tıkanıkları bu 
hastalıkların başlı- 
calarıdır.
Zatürreede ve 
akciğer zarları 
arasında sıvı toplan
ması da hıçkırığa 
neden ohbilir.
KARINLA İLGİLİ 
HASTALIKLAR 
Diyafrağma kasının 
fıtıkları, karaciğer 
tümör ve apseleri, 
mide kanseri, dalak 
enfarktüsü, bağır
sak tıkanıklığı, akut 
pankreatit gibi 
hastalıklarda 
hıçkırık saptanabilir. 
Ayrıca, üst batın 
operasyonları son
rasında da hıçkırık

ortaya çıkabilir.
HIÇKIRIK TEDAVİSİ 
Hıçkırık tutan kişiler 
yemek yerken acele 
etmemeli ve konuş
mamalıdır. Genel 
olarak yüksek sesle 
değil, yavaş konuş
maya özen göster
ilmeli, aırı gülmeden 
kaçınılmalıdır. İçe
cekler kesinlikle 
şişeden içilmemeli, 
aç karnına alkol ve 
sigara kullanılma
malıdır.
Hıçkırık, önce aşağı
daki basit 
manevralarla gider
ilmeye çalışılır:
-Bir çay kaşığı 
dolusu kuru toz 
şekerin yutulması 
veya aç karnına 
birkaç karanfil 
çiğnemek, özellikle . 
yaşlılarda iyi 
sonuç verebilir.
-Burundan 
sokulan bir 
kateterle yutağın 
uyarılması işe 
yarayabilir.
-berin nefes alıp 
v3i ilmesi(hiperven- 
tşiüsyon) 
denenebilir.
-Belirli bir süre 
nefes tutma etkili

olabilir.
-Bir kese kağıdı 
içine nefes alıp ver
ilmesi,su veya buz 
parçalarının hızla 
yutulması, buzlu su, 
limon suyu veya 
sirke içilmesi de 
hıçkırığı geçirebilir. 
Bu yöntemlerle 
giderilemeyen 
hıçkırık için sakin
leştiriciler, kas 
gevşeticiler gibi 
çeşitli ilaçlar 
etkili olabilir.
Bunlar içinde en 
popüler olan 
tedavi 4-6 saat 
arayla 
10-20 mg 
klorpromazin 
veya 
6 saatte bir 
200 mg kinidin 
verilmesidir. 
Boyundaki 
karotis damarına 
hekim tarafından 
masaj yapılması 
da denebilir.
Bu tedavilerle 
de durdurulamayan 
hıçkırık iç«hz 
son çare <renik 
sinirin L.. anestezik 
ilaçla veya 
cerrahi olarak 
blokajıdır.

■
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları Ö13 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

1

1

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

1
K

B

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46

; Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 2C
Zabıta 513 24 32 İ
Otobüs İşlet. 513 4521-122 |
Su İşlet. 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
12 Şubat CUMARTESİ 
DEMİRİZ ECZANESİ 
Semerciler Yokuşu 

13 Şubat PAZAR 
SENA ECZANESİ 

Tel: 513 01 02

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2055 

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı İşleri Müd’i-r : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Cad. Bora S k No:37B
Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklanıcılık Tesisi 
İstiklâl Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Dans ederek kötülüklerden
arınıyorlarmış

Bursa Atatürk Stadındaki karşılaş
ma s^at 15.oo de başlayacak 

Zeytinspor
Voleybolcuları 
3. maça iddialı 

çıkıyor

Kar yağışın ardın
dan güneşin 
ortalığ; ısıtmasını 
fırsat bilen bir grup 
genç, 
Emin Dalkıran 
Kordonu'nda h ı’u- 
nan basket sahası 

|Jçinde dans ederek 

kötülüklerden 
arındıklarını söylü 
yorlar.
Bat Stritt Boys 
kelimelerinin 
"Kötü Sokak 
Çocukları" anlamı
na geldiğini 
bildiren genç dans 

çılar, kendilerine 
güzel isim bul
madıklarını ancak, 
dans sevgileriyle 
kötü imajlarını yok 
^tme için savaştık- 
'arını söylüyorlar. 
Fırsat buldukları 
her mekanda

Break Dans 
gösterisi yaptık
larını belirten 
gençler, streslerini 
dans yaparak attık
larını, böylece 
kötülüğü de 
dışladıklarını dile 
getiriyorlar.

Türkiye 
Deplasmanlı 3. 
Voleybol Ligi'nde 
Gemlik'i temsil 
eden Zeytinspor, 
bugün üçüncü 
maçına çıkıyor.
Bugün saat 15.00 
de Bursa Atatürk 
Kapalı Spor 
Salonunda 
oynanacak naçta 
Zeytinsporuh 
rakibi Eskişehir

Köy Hizmetleri 
Bayan Voleybol 
takımı.
İlk iki maçını 
talihsiz şekilde 
kaybeden 
Zeytinspor'lu 
Bayan 
Voleybolcular 
bugün oynayacak
ları üçüncü maça 
mutlak galibiyet 
için çıkacaklarını 
söylediler



Meteoroloji bugünden başlayarak lodos ve yağmurun yurdun büyük bölümünde etkisini göstereceğini bildirdi

Bu kez yağışlı haya etkili olacak 
eştiğimiz günlerde tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışları, bugünaen itibaren bölgemizi terK ederken, bu 
tz de lodos fırtınası ve ardından sağanak yağışların etkisine girildiği bindirildi, 

’atandaşlar, lodos fırtınasında soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı. Haberi sayfa 7’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ Zeytinspor voleybolcuları 
rakibini 3-0 yendi

Aferin kızlar
Gemlik’in tek kız voleybol takımı 
olan Zeytinspor, cumartesi günü
Bursa Atatürk kapalı Spor 
Salonunda yapılan karşılaşmada 
rakibine şans tanımadı. Hab. 12’de

Orman Köyü statüsünü kaybetmesi nedeniyle Gemlik’in mahallesi olmuşlardı.

Mi Mı tetomat isliyor
GüneBakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Gençali sorunu
Büyükşehir Belediye Yasası’nın bazı mad

deleri cidden mantıksız.
Gençali Köyü’nün Gemlik’e uzaklığı 10 

kilometre vardır sanırım.
Bu köyün orman köyü özelliğini taşımadığı 

belirtilmesi nedeniyle Gemlik’in mahallesi 
içine alınması doğru değildir.
Gemlik Belediyesi burnunun dibindeki 

Gemsaz’a bile doğru dürüst hizmet vereme
di yıllardır.

Gençali köyüne mi verecek?
Gençali Köyünün nüfusunun büyük 

bölümü yazlıkçılardan kaynaklanıyor.
Mücavir alan dışında olan Kumsaz sahil

lerinde birçok kaçak yapı var.
Burasının Kurşunlu’ya olan bağı 

Gemlik’ten daha çoktur.
Gençali Köylüsünün Valiliğe verdiği 

dilekçedeki istekleri haklıdır.
Ancak, yasa bu isteklere elverir mi bilmem.
Bir yanda Gençali, diğer yanda 

Orhangazi’den bize bağlanan, ancak bağ
landım» bağlanmadı mı bir türlü anlaşıl
mayan Karsak ve Gemiç Köylerinin durumu 
var.
Sizin anlayacağınız, bizde bir yasa 

çıkarılırken, birçok şey de bozuluyor.
Buna kaş yapayım derken, göz çıkarmak 

derler.
[ Gençali Köyü Muhtarı Mejdi Nalcı çırpınıp 
duruyor.

Bakalım seslerini duyanlar olabilecek mi?

Büyükşehir Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra Orman Köyü özel
liğini kaybeden ilçemiz Gençali Köyü, Gemlik’in bir. mahallesi olmuştu. 
Kurulduğundan beri Köy muhtarlığıyla yönetilen Gençali halkı, Gemlik 
yerine Kurşunlu Belediyesine bağlanmak için imza topladı.
Büyükşehir Yasasıyla bir
likte orman köyü statüsün
den çıkan Gençali Köyü, 
Gemlik’in bir mahallesi 
oldu.
İlçeye 10 kilometre uzaklık
taki Gençali Köyü halkı 
Gemlik’in mahallesi olmak 
istemiyor. Kendilerine 
daha yakın olan 
Kurşunlu’ya bağlanmak 
istiyorlar.
Bunun için Valilikten 
yardım istediler.

Büyükşehir Yasasına 
göre, Valilikten kuş 
bakışı 30 km. uzaklıktaki 
yerleşim birimleri kap-, 
samında kalan 
Orhangazi’ye bağlı 
Karsak ve Gemiç 
Köyleri’nin de Gemlik’e 
bağlanması, bu köylerin 
halkı tarafından da tepki 
ile karşılanmıştı.
Gençali Köyü’nün isteği 
Büyükşehir Meclisinde 
görüşülecek. Haberi 3’de

Saadet Partisi ilçe örgütünce düzenlenen “Sevr’e 
Hayır’ konulu toplantıda, Sakarya eski milletvekili 
Amerika’nın Irak’ta yaptığını 2. Sevr olarak niteledi.

Karapaşaoğfa gelmeğe 
toplantıertelendi

GEMSÎAD’ın yapacağı bilgilendirme 
sohbet toplantısı bir başka tarihe kaldı

SP Genel 
Merkezi 
tarafından 
yurt genelinde 
düzenlenen 
‘Sevr’e Hayır’ 
toplantılarının 
biri daha 
yapıldı. 4’de

Ak Parti Bursa mil
letvekili Attan 
Karapaşaoğlunün 
katılımı ile yapılacak 
olan GEMSİAD toplan
tısı, Karapaşaoğlu’nun 
önemli bir işinin çık
ması nedeniyle 
yapılamadı.

GEMSİAD Yönetim 
Kurtlu Başkanı Ahmet 
Avcı, toplantının 
başka bir tarihte 
Karapaşaoğlu’ ile 
görüşülerek yapıla
cağını söyledi.

Hab. Sayfa 3'de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Çölaşan
Gazeteciler tarihe tanıktır..
Yaşadıkıları, izledikleri, 

gördükleri, duydukları ülke tari
hinin temel taşını oluşturuyor1.

Gazeteciliğin asıl görevi de 
şudur aslında;

Tanıklık ettiklerini kaluoyuyla 
paylaşmak, onları bil
gilendirmek.

Emin Çölaşan, gazetecilek ve 
yurttaş kimliğinin hakkını vere 
rek, doğrudan tanıklık ettiği 
olaylardan “şimdilik” paylaşıla- 
bilir olanları kaleme almış..

Geçerli bir tarihsel belgeye 
dönüştürmüş.

Hayli de ilgi görmüş.
Ocak 2005 de yayımlanan 

kitabı, daha bir ay bile bitmeden 
beşinci baskıya ulaşmış.

Çölaşan’ın kitabı “Şu benim 
Gazetecilik Yaşadıklarım” adını 
taşıyor.

Bir solukta okunacak,' 
gülünecek, düşündürecek, 
insanın kanım' donduracak 
türdeki “yaşanılanlar” aynı 
zamanda Türkiye’nin yakın 
geçmişine ışık tutuyor, gele
ceğin de sinyallerini veriyor.

Emin Çölaşan’ı seversiniz 
sevmezsiniz, okursunuz oku- 
m?- -tuz kuşkusuz sizin ter
biniz.

Anrrk, yazdıklarınrdikkate 
almak, üzerinde ciddi ciddi 
düşünmek zorundasınız.

Çünkü,
O’nun yazdıkları tümüyle 

gerçek ve uğrunda seve seve 
canımızı vereceğimiz bu ülkenin 
topraklarında geçiyor.

Tek başına bu nedenle bile, 
Çölaşan’ı ciddiye almamazın 
ana gerekçesi.

Anıları, yaşadıkları,duyukları 
tümü de birbirinden çekici ve 
dikkate değer.

Hele içlerinden biri var ki, 
insana “pes” dedirtiyor.

İç yakıyor.
Gelecekle ilgi kaygılar 

uyandırıyor.
Selçuk Parsadan adını 

çoğunuz anımsayacaksınız. 
Hani şu Tansu Çiller aracılığıyla 
devleti dolandıran zat-ı 
muhterem.

Çölaşan da Parsadan 
olayının perdesini aralayan 
“yurtsever” gazeteci.

Çölaşan kitabında 
sözkonusu olayın “giriş- 
gelişrve sonuçsuzluk” 
bölümünü açıklamış.

Ren.de sizinle paylaşmak 
istiyorum.

“Günlerden 11 Mayıs 1996 
Cumartesi. Telefon çaldı. 
Santral görevlisi Hayati’nin 
sesi:

-Emin Abi telyefonda biri var, 
örtülü ödenekten para dolandır
mış, seninle konuşmak istiyor.

-Git be Hayati, yine bir 
manyak arıyordur. Sav başım
dan.

Telefonu kapattım, içimden 
bir ses beni dürttü.

-O hat kesilmediyse bağla 
bana..

Karşımda genç bir ses:
-Ben Tansu döneminde 

örtülü ödenekten 5.5 milyar lira 
dolandırdım. Size o olayı anlata
caktım. Basında size güvenirim, 
o yüzden sizi aradım. Çok 
ilginizi çekecektir sanırım...

Telefondaki adam olayı 
anlatıyor, ben de ne olur olmaz 
diye dinliyorum.

24 Aralık 1995 seçimlerinden 
birkaç hafta önce Başbakan 
Tansu Çiller'» emekli Orgeneral 
Necdet Öztorun kimliğiyle 
aramış ve şc‘ •’' demiş:

-Sayın Başbakanımız, biz 
emekli ve muvazzaf bütün 
subay ve astsubaylar İstanbul’
da örgütlendik. Seçimde DYP 
için çalışacağız ve en az 30 bin 
oyu ANAP’tan DYP’ye aktara
cağız. Ancak paramız yok. 
Kahve toplantıları yapıyoruz. 
Her hafta üç milyar gerekiyor.

para yardımı yapabilir 
misiniz?

Çiller ile “Öztorun” Paşa 
arasındaki konuşmalar birkaç 
kez yapılıyor. Başbakan Çiller, 
Emekli Orgeneral “Öztorun”a 
örtülü ödenekten para vermeyi 
kabul ediyor.

Para iki taksitte 
Başbakanlıktan alınıyor.

Örtülü ödenek parası sadece 
ve sadece devletin kapalı istih
barat ve kapalı savunma gider
leri ile devletin yüksek^güvenlik 
giderleri için kullanılması 
gereken para.

Başbakanların namusuna 
emanet edilmiş, harcamalar için 
belge, kayıt tutulmuyor, fiş, 
fatura, makbuz alınmıyor. Yasa 
uyarınca örtülü ödenek parasın
dan hiçbir özel harcama 
yapılamıyor.”

Hikaye böyle sürüp gidiyor.
Sonrasını hepiniz biliyor

sunuz.
Olay kanıtlandı. Yargıya 

intikal etti.
Parsadan cezasını çekti.
Ama devletin örtülü ödeneği- • | 

ni -kendi siyasal geleceği ı 
ur,runa dolandırıcıya sorgusu. . 
sualsiz kaptıranlar, ellerini kol
larını sallayarak ortalıkta 
dolaşıyor.

İşte biz böyle bir ülkede 
yaşıyoruz.

BASINDAN SEÇMELER

Yanhzlar için
Her sokak, her vitrin, her 
mesken, böyle koskocaman, 
kıpkırmızı, kanlı canlı, yusyu
varlak kalplerle doluyken 
kaburgalarının arasında boş ya 
da kırık bir kalple dolaşmak ne 
can yakıcıdır bilirim.
Bir dönem gurbette o Sevgililer 
Günü yalnızlığını bizzat tecrübe 
ettim.
Okyanusun ortasında susuzluk 
çekmek gibi bir şeydi.
Parkta tahterevallisinin karşı 
kefesini dolduracak arkadaş 
bekleyen bir çocuk hüznü... 
Öksüzlere özgü bir Anneler 
Günü... 
★ * ★

Zamane sevdalılarının ortalıkta 
sereserpe koklaşması, reklam
ların mütemadiyen âşıkları 
alışverişe çağırması, Sevgililer 
Günü'nün küresel çapta uluorta 
kutlanması, yalnız kalplerin 
ıssızlığını perçinler bir kat 
daha..
Gördükleri her çiftten ayrı bir 
anı, dinledikleri her anıdan tar
ifsiz bir acı süzerler.
Aşk dillendirildikçe, yitik bir 
dostun adı gibi çınlar.
Henüz reklamlardaki gibi bir 
sevda kısmet olmamıştır 
kimine; ama çoğu doludizgin 
yaşamış ve sonunda kıymıştır 
yarine...
Onu acılar çektirerek öldürmüş 
ve eski bir şarkıya gömmüştür.
Ortak hatıralar mezarlığına...
Ya da ihanetler kabristanına...
* * *
Kimi fazla sevgiye sarıp nefes
siz koymuştur aşkını, kimi 
sevgisiz bırakıp boğmuştur.
Kimi busesine kuşkunun zehri
ni katmış, kimi ilgisizliğin kode
sine atmıştır.
Kıskançlığın ateşiyle bilenen

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR

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

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

CAN DÜNDAR
hançer, sahibi ne kadar çok 
sevdiyse o kadar derine 
saplanmıştır.
Doyamadan ayrılanların 
damağında buruk bir ıstırap 
tadı kalmıştır.
* * *
İşte o yüzden, terk eden, terk 
edilen, sevdiğini öldüren ya da 
sevdiğince gömülen, izler cil
veleşen âşıkları, Sevgililer 
Günü'nün haber bültenlerinde; 
biraz hüzün, çokça çelebi bir 
gülümsemeyle...
Kendisi kıymıştır sevdiğine... 
Ve bilir ki, diğer kumrular da, 
yakın bir kıskançlık krizinde ya 
da özensiz bir birlikteliğin 
tekdüzeliğinde, kıyacaktır 
yarine...
Çünkü Ferhat ile Şirin'den, 
Kerem ile Ash'dan, Leyla ile 
Mecnun'dan, Romeo ve 
Jü’yet'ten bilir ki, tıpkı 
Sevgililer Günlerinin taze gül
ler ' :bi, ömrü uzadıkça solar 
ateşli sevdalar...
Sadece öldürülen âşıklar yaşar. 
Aşkta ölümle yaşam arasında 
ters orantı var.
* * ★
Ey sadık üyeleri Kırık Kalpler 
Kulübü'nün!
Sevgilisi olmayanlar, 
Sevgilisinden ayrılapi^” 
Sevgilisi uzakta olanlar, 
Hiç ilişkiye girmemiş ya da her 
gömdüğü ilişkiyle bir parça 
eksilmiş, her yitik sevdalının 
ardından acı çekmiş üvey evlat
ları Sevgililer Günü'nün...
Yarın gece tek kişilik sofranıza 
çift kadeh koyun...
İzleyin canlı yayında potansiyel 
katillerin buselerini...
Siz içtikçe canlansın o güzelim 
anılar...Unutmayın ki, yalnızlığın 
da kahredici bir tadı var.

Ren.de
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Orman Köyü statüsünü kaybetmesi nedeniyle Gemlik’in mahallesi olmuşlardı.

Büyükşehir Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra Orman Köyü özelliğini kaybeden ilçemiz
Gençali Köyü, Gemlik’in bir mahallesi olmuştu. Kurulduğundan beri Köy muhtarlığıyla 
yönetilen Gençali halkı, Gemlik yerine Kurşunlu Belgesine bağlanmak için imza topladı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ daha yakın olan bir araya gelerek, Valilik'e verilen
Gemlik’in Kurşunlu hazırladıkları imzalı dilekçenin
Büyükşehir'e dahil Belgesi’ne bağlan dilekçenin Bursa Büyükşehir
edilmesinin sonra mak istedikleri Valiliğine verildiği Belediye
ilçeye bağlı orman belirtiyorlar. öğrenildi. Meclisinde
köylerinden VALİLİĞE Köylerinin görüşüleceğini
sadece BAŞVURDULAR Gemlik'e değil, bir söyleyen Köy
Gencalli'ninün köy Nüfusu 2 binin inci kademe Gemlik ile Gençali
statüsünü kay üzerinde olması belediye olarak Köyü arasındaki
betmesi nedeniyle nedeniyle köy Kurşunlu'ya uzaklık nedeniyle,
Göıniik’in mahalle statüsünden çıkarı bağlanmasını böyle bir yapılan
si olması köylü İmasının ardından isteyen Gencalli manın yanlış
lerin itirazlarına yol Gemlik'e bağlı bir köyü halkı nüfusun olduğunurîu söyle
açtı. mahalle konumuna yarıdan fazlasının di;
Gençali köyü halkı gelen Gençalli'de Kumsaz mevkiinde Valiliğe gönderilen
aralarında sular bir türlü ikamet ettiği dilekçenin ise
topladıkları durulmuyor. biliniyor. Büyükşehir
imzalarla Gemlik Gencalli Köyü BÜYÜKŞEHİR Belediyesine ulaş
yerine, kendilerine Muhtarlığı'nın gir

işimiyle köylülerin
DEĞERLENDİREC 
EK

madığı öğre
nilirken çıkacak

Gençali Köyü Muhtarı Mecdi Nalcı köy 
halkının Kurşunlu’yu istediğini söyledi, 

kar^. merakla bek- leniyör.

Karapaşaoglu gelmeyince 
toplantı ertelendi

CHP’li Cevdet Selvi: 
“Tek alternatif CHP’dir"

İnan TAMER

TAŞI 
GEDİĞİNE

Toplum çürümüş..
Bingöl’de deprem konutları bir yıl 
geçmeden çürümüş!..

Toplum çürük, toplum!
Ne Aiıan’tan korkuluyor, ne de 
kuldan utanılıyor..
Harammış, helalmiş bi hak getire...

Gemlik Sanayici ve 
İşadamları 
Derneği’nin 
cumartesi günü 
yapılacak olan 
toplantısı, Ak Parti 
Bursa Milletvekili 
Altan M.
Karapaşaoğlu’nun 
gelmemesi 
nedeniyle yapıla
madı.
Kaşapaşaoğlu’nun 
önemli bir işinin çık
ması nedeniyle 
toplantının başka 
bir tarihe erte
lendiğini söyleyen 
GEMSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ahmet
Avcı, 
Karapaşaoğlu’nun 
durumuna göre 
toplantı tarihinin 
daha sonra 
açıklanacağını 
söyledi.

Selvi, CHP’ye karşı ciddi saldırıların olduğunu söyledi
CHP Genel hükümetin tek alamadığı için mak yerine
Başkan alternatifinin eleştirenler mevcut sorun
Yardımcısı olduğunun var. ların
Cevdet Selvi, görüldüğünü CHP, çözümüne
CHP'lilerin kaydetti. Cumhuriyet katkıda bulun
yeni sorun Partisinin tarihi boyunca malıdır."
yaratmak yeri muhalefet kırsal kesim Selvi, iyi niyetli
ne mevcut görevini en iyi den oy almadı. çalışmalara
sorunların şekilde yerine Ekonomik rağmen
çözümüne getirdiğini durumu iyi bugüne kadar
katkıda bulun savunan Selvi, olanların par solun bir
maları gerek şöyle konuştu: tiye oy verme leşmesinin
tiğini söyledi. "Bazıları si utanılacak, mümkün
Cevdet Selvi, CHP'yi ayıplanacak olmadığını
düzenlediği parçalayarak, bir şey ifade ederek^" "
basın toplan iktidara değildir. solun CHP'den
tısında, 3 gelmesini Yoksulluk tek başka bir
Kasım'dan önlemeye başına bir par adresi
sonra CHP'ye çalışıyor. tiye oy verme olmat* jinı,
karşı ciddi ve CHP'ye verilen kriteri olsaydı CHP'den
sistemli oyların tamamı Afrika'da sol ayrılan hiçbir
saldırıların bilinçli hükümetler partinin
olduğunu ileri oylardır. olurdu. başarılı ola
sürerek, Parti kırsal CHP’liler yeni madığını
CHP'nin kesimden oy sorun yarat- söyledi.
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Seyfettin SEKERSÖZ

Elazığlılar Derneği 
Kongre sonuçlarını 
çiğ köfte ile kutladı

Saadet Partisi İlçe 
Başkanlığı'nın 
düzenlediği "Sevr'e 
Hayır" adlı konfe 
ransi yapıldı.
Bay.aktar 2 Düğün 
Salonu rida yapılan 
konferansa vatan
daşların ilgisi 
büyük olurken, 
izleyicilere yaklaşık 
45 dakikalık Irak 
katliamı resimleri 
gösterildi.
Konferansın açış 
konuşmasını yapan 
İlçe Başkanı Recep 
Aygün, 28 Mart 
2004'te başlayan 
mitingler zincirinin 
İzmit'te nokta
landığına işaret 
ederek, 
"Milletimizin 
şahlanışının 
yeniden tesisi 
adına Türkiye'nin 
her noktasında, 
Saadet Partisi 
Genel Merkezince 
tertip edilen '2. 
Sevr'e hayır' konu
lu konferansımıza 
hoş geleliniz. Milli 
görüşüler yar 
oldukça, bu siyon- 
istler yok olmaya 
devam edecek
lerdir. Milli Görüş 
gömleğini giyme

yerek Amerikan 
gömleği giyenlere 
selam olsun."dedi. 
Konferansa konuş
macı olarak davet 
edilen Sakarya eski 
Milletvekili Nezir 
Aydın, Türkiye'de 
yaşayan azınlıklar 
ve yaptıkları çalış
malar hakkında 
açıklamalarda 
bulundu.
Aydın, Irak'ta 
kurulması gün
deme gelen Kürt
devleti'nin temel
lerinin Sevr anlaş
masıyla zamanında 
belirlendiğini ileri

Sakarya eski Milletvekili Nezir 
Aydın, SP’nin konferans 
konuşmacısıydı.
dikkat çeken Nezir 
Aydın, bugün 
yapılması 
düşünülenlerin

2. Sevr 
Anlaşmasından bir 
farkı olmadığını 
öne sürdü.

sürdü.
Irak'ta sürdürülen
İslam karşıtı 
hareketlere de

Bayraktar 2 Düğün Salonuda yapılan "Sevr’e hayır” konferan
sında Irakta yapılanların 2. Sevr olduğu iddia edildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Elazığlılar 
Kültür ve 
Yardımlaşma 
Derneği, yeni 
oluşan yönetimi 
kongre sonuçlarını 
çiğ köfte partisiyle 
kutladı.
Dernek Lokalinde 
yapılan kutlamada, 
hazırlanan çiğ 
köftem dürümler 
Ela*:ğhlar Derneği 
yeni yönetimi ve 
üyeler tarafından 
afiyetle yenildi. 
Geçtiğimiz hafta 
içinde yapılan 
dernek seçiminde 
üçüncü kez 
başkanlığa getirilen 
Vedat Say, bir 
anlamda güven 
tazelerken, yeni 
yönetime İsmail 
Hakkı Tosunoğlu, 
Suat Kurtlu, Yasin 
Balın, Hüseyin 
Tokgöz, Nazım 
Özer, Hamdi 
Başaran seçildiler. 
Dernek çalışmaları 
hakkında da bilgi

veren Başkan 
Vedat Say, 
İnternet'te oluştur
dukları site He tüm 
üyelerine dernek 
çalışmalafuıdkkm- 
da bilgiler > 
ulaştırdıklarını ve 
cep telefonlarına 
ulaşarak dini ve 
resmi bayramlar ile 
özel günlerinde kut
lamalarda bulun
duklarını söv di. 
Gemlik'te ikamet 
eden tüm Elazığlılar 
ile bağlarını kopar
madan onların 
çeşitli ihtiyaç ve 
yardımlarına koşan 
bir dernek olma 
yolunda adım attık
larını söyleyen 
Başkan Vedat Say, 
"Herkesin örnek 
olarak gösterecek
leri bir dernek alt 
yapısını oluşturmak 
üzereyiz. Elazığ 
yöresini Gemlik'te 
layı kıy la tanıtmak 
için çeşitli sosyal 
çalışmalar içindey
iz" dedi.

Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği’nin yeni yönetimi kongre 
sonuçlarını çiğ köfte partisiyle kutladılar. „
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Orhangazi’de bulunan Türkiye’nin en kaliteli çeliğini üreten 
Asil Çelik Fabrikasında Türk Metal Sendikasının aldığı grevi 

kararından sonra, işveren de lokavat kararı almıştı. İstan
bul’da yapılan görümelerde anlaşma sağlanınca işçilere 
yüzde 10 ile 26 arasında zam yapıldı. Asil Çelik işçileri 

anlaşmayı halay çekerek kutladı.
Orhangazi Asil 
Çelik Fabrikasında 
çalışan 444 işçinin 
başlattığı grevin 
ardından işverin 
de lokavt lokavat 
kararı almasın 
anlaşmayla sona 
erdi. İşçi Sendikası 
ile İşverenin ilk 
toplantılarda farklı 
isteklerle masaya 
oturmaları üzerine 
anlaşma sağlana
mamıştı.
İşveren ücretlere 
yüzde 6 artış öne 
rirken, sendika ise 
yüzde 25 artış 
istiyordu.
Taraflar arasında

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Bal k tutma zevkini bizimle ya ay n. .
m* Her çeşit balık ağları 

Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa 
Macun

V Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

Erkan ENEN 
ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

yapılan anlaşmayla 
işçi ücretlerinde 
yüzde 10-26 
oranında artış sağ
landı.
Irz. । aş m a haberini 
alan Asil Çelik 
işçileri halay çek
erek anlaşmayı 
kutladılar.
Türkiye'nin en 
kaliteli çelik üreti
minin yapıldığı 
Asil Çelik tesis
lerinde başlatılan 
grev sonrasında 
Birleşik Metal-İş 
Sendikası'nın 
İstanbul 
Bostancı'daki 
merkezinde bir

araya gelen 
taraflar, anlaşmaya 
imza atarak el 
sıkıştılar.
Sendikaldan 
yapılan ayıklama
da, eski ve yeni 
işçiler arasındaki 
ücret uçurumunun 
giderilmesi için 
işverene götürdük
leri yüzde 10 ile 
yüzde 26 oranında
ki artışın kabul 
edildiği belirtildi. 
Taraflar arasındaki 
uzlaşma haberi 
çalışanlar arasında 
^"vinçle 
karşılanırken, işçi 
ler arasında adeta

bayram havası 
esti.
Fabrika 
bahçesinde 
toplanan işçiler, 
davul zurna 
eşliğinde halay 
çekti. Yaşanan 
gelişmenin ardın
dan Asil Çelik 
işçisi bugün işbaşı 
yapıyor.
2004 Eylül ayında 
başlayan toplu iş 
sözleşmesi 
görüşmelerinde bir 
sonur alınamayın
ca, işçiler greve 
çıkark< işveren 
de lokavt kararı 
almıştı.

Gazetemize 
Abone Olun

Okuyun 
Okutun

SATILIK OTOMOBİL

1996 Model
Ford

Escort CLX 
sahibinden 

satılık
Te! : 

513 96 83

totom» 
ca/ıımlan oldu

Kaza, Bursa Ankara karayolu 
üzerinde bulanan Hacivat 
Köprüsü yakınlarında meydana 
geldi. Mustafa Kemal Kaya adlı 
vatandaş, 20 metre ötedeki üst
geçidi kullanmayınca bir yolcu 
minibüsünün altnda kalarak can 
verdi.

Esenevler 
Mahallesi'nde 20 
metre ilerisindeki 
üstgeçidi kullan
mayan yaya, bir 
minibüsün altında 
kalarak can verdi. 
Kaza, dün akşam 
saat 2-1.30 sıraların
da Bursa-Ankara 
yolu Hacivat 
Köprüsü yal Jarın
da meydana geldi. 
Jandarma Alay 
Komutanlığı'ndan 
alınan bilgiye göre, 
Yavuzselim 
Mahallesi'nde otu
ran yakınlarını 
ziyarete geldiği 
öğrenilen 28 yaşın
daki Mustafa Kemal 
Kaya, yolun karşısı
na geçmek için 20 
metre ilerisindeki 
üstgeçidi kullan
mayınca olanlar 
oldu.
Kontrolsüz bir şek
ilde yola fırlayan 
Kaya'ya, bu sırada 
kent merkezine 
seyir halindeki 
İsmail Mutlu'nun 
kullandığı 16 UN

909 plakalı yolcu 
minibüsü çarptı. 
Kazada ağır 
yaralanan Mustafa 
Kemal Kaya, 
kaldırıldığı Yüksek 
İhtisas 
Hastanesi'nde dok
torların tüm müda
halelerine karşın 
kurtarılamadı. 
Yenişehir'den 
Bürsa'ya yolcu 
taşıyan minibüsün 
sürücüsü gözaltına 
alınırken, kazayla 
ilgili soruşturmanın 
sürdüğü bildirildi. 
Bu arada, Kaya'nın 
asker firarisi olduğu 
ve bölgede uygula
ma yapan jandarma 
ekiplerinden kaç
mak isterken yola 
fırladığı öne 
sürüldü. Ayrıca 
Kaya'nın Bursa'da 
yaşayan kuzenine 
ait nüfus cüzdanına 
kendi fotoğrafını 
yapıştırdığı, 
böylece kimlik 
kontrollerinden kur
tulduğu iddia edildi. 
(Bha)
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Tarzınız sizi ele veriyor
Diyet yapmadığınız 
zamanlarda, akşam 
yemeklerinde yedik
leriniz, kilo vermedeki 
başarınızda belirleyici 
rol oynar. İşte yeme 
alışkanlıklarınızı 
acısız bir şekilde 
değiştirmeniz için 
bazı öneriler...
Her gece farklı bir 
etkinlikte bir şeyler 
atıştırıp duran bir 
kokteyl parti insanı 
mı, yoksa dışardan 
yemek ısmarlayıp 
kanepeye kıvrılan bir . 
fast food tiryakisi ■ 
misiniz? Bunlardan 
hangisi olursanız 
olun, akşamki yeme 
rutininiz, kilo verme 
çabalarınızı sabote 
ediyor olabilir.
Kadınların büyük bir 
kısmı, günlük aldıkları 
toplam kalorinin 
yarısını, hatta yarısın
dan fazlasını, bol yag, 
şeker ve işlem gör
müş tahıllarla 
beslenerek akşamları 
alırlar. - 
Başarıya giden yol, 
akşam yemeğine dair 
alışkanlıklarınızı, sizi

Kalp gerçeklen kırılır mı?
Kötü haber gerçek
ten 'kalp kırıyor'. 
Sevilen birinin 
ölümü gibi şok 
edici bir haber 
almak, adrenalin ve 
diğer stres hormon
larının günler 
boyunca salgılan
masına yol açarak 
kalbi 'sersemletiy
or'. Uzmanlar bu 
semptomların kalp 
kriziyle karıştırıla- 

I bileceğini söyledi.
Kırılan kalp birkaç 
haftada eski haline 
dönüyor.
ABD'de John 
Hopkfrıs Üniversite
si tarafından 
yapılan araştırma
da, kalp krizine 
benzer göğüs 
ağrısı, akciğerlerde 

mutsuz etmeyecek 
şekilde yeniden 
düzenlemekten geçer. 
Bu nedenle aşağıda 
farklı akşam yemeği 
alışkanlıklarına sahip 
kişileri gruplayıp, kilo 
vermek için neler 
yapabileceklerine bir 
göz atalım istedik. 
Fast food tiryakisi 
Sorun: Yemek 
pişirmek için çok 
yorgun olduğunuz 
için, dışardan bir 
şeyler ısmarlamayı 
tercih ediyorsunuz, 
ama yemeğe fazla 
para harcamak da 
istemiyorsunuz.
Ismarladığınız ham
burgerler. pizzalar o 
.adar yağlı ve kalorili

Kendinizi aslında 
sağlıklı olmayan ama 
kilo yapan şeylerle 
beslemiş oluyor
sunuz.
Çözüm:
İlla da bu besinleri 
tüketmeniz gerekiyor
sa, diyet olan versiy
onlarını tercih edin. 
Mesela pizzada kalın 
hamur yerine ince 
hamur, salam/sosis 

akıntı, solunum 
güçlüğü ve kalp 
yetmezliği gibi 
şikâyetlerle hastan
eye başvuran 
19 kişi incelendi. 
Çoğunluğunu 
orta yaşın üzerinde 
kadınların oluştur
duğu hastalar 
muayene 
edildiğinde, kalp 
krizine işaret ede
bilecek bir belirtiye 
rastlanmadı.
Görünürde sağlıklı 
olan bu kişiler 
özerinde daha 
detaylı inceleme 
* yıldığında, kan
larındaki stres hor
monu, özellikle 
adrenalin ve nora- 
drenalin hormonları 
seviyesinin, kalp 

yerine et, tavuk ya da 
sebzeli olanları, sala
ta, çorba, ızgara 
tavuklu hamburgerler, 
yağda kızarmış 
seçenekler yerine 
ızgara olanları tercih 
edilebilir.
"En az parayla en çok 
yiyecek" düşüncesin
den kurtulun. Belki 
orta boya ödeye
ceğiniz parayla büyük 
patates ve büyük kola 
alabilirsiniz ama 
kar; ' ğını vücud
undun ödeyeceğini 
da unutmayın. Büyük 
patateste 520 kalori 
ve 26 gram yağ 
bulunur. Küçük 
patates kızartması 
kesinlin.e sağlıklı bir 
seçerr-K olmamakla 
birlıKt^, en azından 
210 kalori ve 10 gram 
yag içerir. Aslında 
bunların yerine may
onez ve tereyağı içer
meyen ketçaptı ve 
diğer r alzemelerin 
bulu: ğu bir fırında 
patatr^ alsanız, kalori 
açısından çok daha 
iyi olacaktır.
Kendi fast food'unuzu 

krizi geçirenlerden 
bile çok yüksek 
olduğu anlaşıldı. 
Uzmanlar stres hor
monlarının 
zehirleme özelliği 
olduğunu ve kalbi 
'sersen»'ettiğini' 
söyledi.
İncelenen 19 kişiyle 
detaylı Konuşma 
sonucu, tamamının 
semptomlar başla
madan birkaç saat 
önce ciddi duygusal 
şok yaşadıkları 

kendiniz yapın. 
Sürekli bu tür kuru, 
bol yağlı ve sağlıksız 
besleneceğinize, eve 
giderken balık alabilir 
ve bunu birkaç dakika 
içinde mikrodalga 
fırında yapabilirsiniz. 
Ayrıca artık sebzeler 
ayıklanmış ve tıkan
mış olarak paketlerde 
bulunabiliyor. Bunları 
alıp yemeğinizi kısa 
zamanda hazırlaya
bilirsiniz, Düdüklü 
tencerede £ z'ıa bile 
kisa zaman alacaktır.
Ayrıca konserve 
gıdaların da hazırlan
ması kolay olur. 
Mahrumiyet kraliçesi 
Problem: Oldukça az 
miktarda kalori, ie 
varlığını sürd-’-meye 
çalışır; kahva!-da 
sadece kahve içmek, 
öğleni salatayla 
geçiştirmek gibi.
Ancak gerçek şu ki, 
bu şekilde ihtiyacınız 
olan besleyendi ala
mazsınız. Bl* Ck kısa 
zamanda çeş^i rahat
sızlıkların ortaya çık
masına neden olur. 
Asla kendinizi aç 

öğrenildi.
Hastaların yarısının 
bir yakınını kaybet
tiği, diğerlerinin 
arasında ise kapkaç 
kurbanları ve 
mahkemeye çıkmak 
üzere olanlar ;,,?lun- 
duğu açıklandı. 
Ancak hastalardaki 
bu semptomların 
sadece iki haftada 
normale döndüğü, 
hiçbirinde kalıcı bir 
hasara yol açmadığı 
belirtildi. 

bırakmayın; çünkü 
gün içinde kendi
nizi aç bıraktığınız
da, genellikle 
akşam yemeğinde 
bunun acısını fena 
halde çıkarırsınız. 
Bu da daha depre- 
sif, umutsuz ve 
yenik hissetm
enize yol açar.
Çözüm: 
Ruh halinizi 
sabitlemek ve 
akşam yemek
lerinde aşırı yemeğ; 
önlemek için günek 
5-6 küçük öğün yiy*n. 
Her üç dört saatte bir 
bir şeyler yiyin. Öğün 
sözü kafanızı karıştır
masın. Mesela sabah 
yiyeceğiniz bir dilim 
ekmek, biraz peynir 
ve süt bir öğün 
olurken, sabah ve 
öğle arasında yiye
ceğiniz bir elma diğer 
bir öğünü oluştura
bilir. Sürekli atıştır
mak gibi bir alışkan
lığınız varsa, bunu 
değişti remeye- 
bilirsiniz ama en azın
dan aşırı acıkıp, gün 
içinde yemediğiniz 
her şeyi akşam aşırı 
miktarlarda tüket
meyi önleyebilirsiniz. 
İçinde hiç protein ya 
da yağ bulunmayan 
salataya boşverin. 
Bir tatlı kaşığı yağla 
yiyeceğiniz sadece 
salata 
malzemelerinden 
oluşan bir salata, ya 
da peynirli veya 
etli/tavuklu/balıkh 
yiyeceğiniz salata 
sizi tok tutar.
Salatanıza 85-115 gr 
arası yağsız 
paketlenmiş ton
balığı, yarım fincan 
fasulye, dilimlenmiş 
yumurta akı veya bir 
avuç badem ekleye
bilirsiniz.
Akşam yemeğinde 
lifli gıdalar tüketmeye 
bakın. Bir günün 
toplamında almanız 
gereken kaloriyi bir • 
öğünde almadan da 
doyurucu bir akşam 
yemeği yiyebilirsiniz. 
Tabağınızdakilerden 
bir kısmının sebze

olmasına özen gös
terin. Sebzelerin 
kalorisi düşüktür ama 
lif açısından A 
zengindirler ve tok 
tutarlar.
Dolap düşmanları
Sorun: Akşam 
yemeğinde hafif ama 
doyurucu bir şeyler 
yemeği başarmalarına 
rağmen, yemekten 
sonra atıştırmalar 
başlar. "Bir iki kura
biyeden ne çıkar ki?" 
diye yemeğe 
başladıkları kutu, 
gecenin ilerleyen 
saatlerinde 
boşaldığında, çoktan 
1500 kaloriyi almıştır
lar bile. Açlık ya fizy- I 
olojik ve gerçek, ya 
da duygusaldır. Sizi 
rahatsız eden her ne 
ise, bunu yiyerek 
gidermeye çalışıyor
sanız, bu size sadece 
anlık bir rahatlama 
sağlar ama aslında 
sorunu çözmez. Yani 
sorunlarınız için 
gerçek çözümler ara
maya başlamak daha 
hayırlı olacaktır. Eğer 
gerçekten çok 
açsanız, o zaman 
besleyicilik açısından 
daha yoğun bir şeyler 
yemeli ve atıştırma 
krizine karşı da hazır
lıklı olmalısınız.
Çözüm: 
Atıştırmalarınızın 
ardında yatan esas 
sebebi bulmaya 
çalışın. İki hafta 
boyunca bir beslen
me güncesi tutarak, 
yemenizin kökeninde 
ne olduğunu bulun. 
Yeme zamanını, neler 
yediğinizi ve ne his
settiğinizi bu günceye 
yazın
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LK]İ araçlara sıfo tato
İstanbul ve Adana'da 
yaşanan LPG'li araç 
yangınlarında çok 
sayıda kişinin hay
atını kaybetmesinin 
ardından Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
tarafından LPG'li 
otomobillerin 
denetlenmesi için 
Emniyet 
Müdürlüklerine tali
mat gönderildi. 
Bursa'da bir günde 
kontrol edilen 110 
araçtan 11 tanesinin 
LPG'yi kaçak olarak 
kullandığı belirlendi. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali 
Coşkun'un da gün
deme getirmesiyle 
t.dikte Emniyet 
Genel Müdürlüğü iki 
gün süreyle tüm 
yurtta LPG'li 
araçların denetlen- 

I mesi talimatı verdi.
Polis, ruhsatına 
LPG'yi işletmeyen 
sürücülere 
Karayolları Trafik 
Kanunu'nun 32.mad
desi doğrultusunda 
45 YTL para cezası

Okul kantinlerine sıkı denetim
Okul kantileri mer
cek altına alınıyor 
Sağlık Bakanlığı, 
okul kantin ve 
yemekhanelerini 
denetim altına alıy
or.
Sağlık Bakanı 
Akdağ, illere gön
derdiği genelgede, 
"Sağlıklı Eğitimi 
Atağı” projesiyle 
okul sağlığı 
hizmetlerinin en 
üst düzeyde sunul
masını hedefledik
lerini kaydetti. 
Okul kantin ve 
yemekhanelerinde 
sağlığa uygun ve 
çocuk ve gençlerin 
yeterli ve dengeli 
beslenmelerinin 
sağlanmasına 
yönelik besinieı.H 
satışının yapıl
ması, açıkta gıda 
satışının önlen
mesi gerektiğini 
bildiren Akdağ,

Kar yağışının sona ermesinden sonra şiddetli lodos ve yağışlar bekleniyor

Bu kez yağı§h haya
etkili olacak

keserek araçları 
trafikten men etti. 
Yetkililer, araçlarında 
LPG kullanan 
sürücülerin 
LPG'lerini mutlak 
suretle ruhsata işlet
tirmeleri gerektiğini, 
aksi taktirde sürücü
lerin hem kendi hay
atlarını hem de diğer 
vatandaşların hayat
larını riske soktuk
larını söy idiler. 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı ekipler, şehrin 
3 ayrı noktasında 
yerlerinde yaptığı iki 
saatlik denetimlerde 
11 ctiâçtd LFG'nin 
ruhsata işlenmediği 
tespit etti. Toplam 
110 aracın kontrol 
edildiği uygulamada, 
LPG'sini ruhsata 
işletmeyen araçlar

"Yetersiz ve den
gesiz beslenen 
çocukların, 
bedensel ve zihin
sel gelişimleri geri 
kalıyor, sağlık 
sorunları ağır ve 
uzun sürüyor" 
dedi. Akdağ, 
okullarda beslen
me hizmeti ver
ilirken çocukların 
enerji ve besin 
öğeleri gereksini
mini karşılayacak 
biçimde uygun 
yemek listesi oluş
turulması, kantin 
ve yemekhanel
erde görevli per
sonelin düzenli 
portör muayen
esinin yapılmasını 
istedi. Okul ve 
eğitim merkezleri 
çevresindeki gıda 
işyerlerinin dene
timlerinin yapıl
ması gerektiğini 
söyleyen Akdağ, 

trafikten men 
edilirken sigortası 
geçen araçlara da 
para cezası kesildi. 
LPG’li araç kullanan 
sürücüleri uyaran 
trafik ekipleri, 
sürücülerin taktırdık
ları LPG'lerin ruhsa
ta işlettirmeleri nok
tasında uyarıda 
bulundu. Ruhsata 
işlettirilen LPG'lerin 
sızdırma ve uygun
luk raporu alındığını, 
ruhsata işlettir
ilmeyen LPG'lerin 
ise tehlike arz ettiği
ni söyleyen 
ekipler, trafikten 
men ediîen araç 
sürücülerinin 
LPG'lerini ruhsata 
işletmeleri halinde 
araçlarını yeniden 
alabileceklerini 
söyledi.

sağlık koşullarına 
uygun olmayan 
ürün ve hizmetleri 
satışa sunan 
işyerleri hakkında 
gerekli işlemlerin 
yapılması talimatı 
verdi. Akdağ, 
"Çocuklarımıza 
kazandıracağımız 
doğru beslenme 
akranlıklarıyla, 
ü’ tft olarak daha 
sağlıklı, huzurlu, 
verimli ve mutlu 
yarınlara adım 
atabiliriz"

dedi.

Bu kez yağışlı hava 
etkili olacak 
Yağışlı hava Salı 
gününden itibaren 
Marmara'nın batısı, 
Ege ve Batı 
Akdeniz'de devam 
edecek. Yağışlar 
Marmara'nın batısı, 
Kıyı Ege ve Batı 
Akdeniz kıyılarında 
etkili olacak.
Yurdun batısı bugün 
öğle saatlerinden 
itibaren yeni bir 
yağışlı havanın etki
sine girecek.
Yağışlar, 
Marmara'nın batısı, 
Kıyı Ege ve Batı 
Akdeniz'de etkili ve 
sürekli olacak. Hava 
sıcaklıkları ise 
kuvvetli lodosla bir
likte yurdun batısın
dan başlayarak 8-10 
derece artacak. 
Meteoroloji'ye göre 
yurdun batısı bugün 
öğle saatlerinden 
itibaren yeni bir 
yağışlı havanın etk
isi altında kalacak. 
Buna göre, bugün 
Kıyı Ere'de yağmur 
ve sağanak şeklinde 
başlayacak yağışlar, 
yarın Marmara'nın 
batısı, Ege, Akdeniz 
bölgeleri ile sabah 

saatlerinde Ankara. 
Çankırı ve 
Kastamonu 
çevrelerinde görüle
cek. Yağışlar Güney 
Ege ve Batı 
Akdeniz'de etkili 
olmak üzere yağmur 
ve sağanak, Ankara, 
Çankırı ve 
Kastamonu 
çevrelerinde hafif, 
karla karışık yağmur 
ve kar şeklinde ola
cak.
Yağışlı hava 15 
Şubat Sah günü 
Marmara'nın batısı, 
Ege ve Batı 
Akdeniz'de devam 
edecek. Yağışlar 
Marmara'nın batısı, 
Kıyı Ege ve Batı 
Akdeniz kıyılarında 
etkili ve sürekli ola
cak.
16 Şubat Çarşamba 
günü ise Marmara, 
Ege, Batı Akdeniz, 
İç Anadolu'nun 
batısı ile Bolu ve 
Zonguldak çevreleri 
yağışlı geçecek.
Yağışlar, 
Marmara'nın batısı, 
Kıyı Ege ve Batı 
Akdeniz'de etkili ve 
sürekli olacak.
Diğer yerlerde ise 
parçalı ve az bulutlu 

bir hava görülecek. 
Lodos bugün 
Marmara ve Kıyı 
Ege'de, yarın yur
dun iç ve batı kes
imlerinde kuvvetli 
ve kısa süreli fırtına 
şeklinde esecek. 
Hava sıcaklıkları ise 
lodosla birlikte 
bugün Marmara ve 
Ege'de, yarından 
itibaren bütün yurt
ta hissedilir dere
cede (8-10 derece) 
artacak.
Yurdun batı kesim
lerinde kuvvetli ese
cek lodos, Güney 
Ege ve Batı 
Akdeniz'de bekle
nen etkili ve sürekli 
yağışlar ile ani 
sıcaklık artışlarının 
oluşturacağı olum
suz şartlara karşı 
(Soba zehirlen
meleri ve kar 
erimeleri gibi.) 
ilgililerin ve vatan
daşların tedbirli 
olmaları gerekiyor. 
Bu arada kuvvetli 
buzlanma ve don 
olayı yurdun doğu ' 
kesimlerinde yarın ı 
da devam edecek. 
Bu nedenle sürücü
lerin dikkatli 
olmaları istendi.
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TCK'da meşru müdafa değişiyor
Meşru müdafanın 
mekanı var mı?
Evinize hırsız girerse 
ne yapmalısınız?
Yatak odası dışında
ki müdahale meşru 
müdafaya girmez 
mi? Hangi şartlarda 
müdahale suç 
olmaz.
Avukat Cengiz 
Hortoğlu, "bu hafta 
bana en çok sorulan 
soru; 'Hırsıza müda
hale hakkı nereden 
başlar? Hırsıza 
müdahale için 
hırsızın yatak odası
na kadar girmesi mi 
gerekir9" oldu 
diyor.Hortooğlu, 
"Öncelikle şunu » 
belirtelim Ki evinizin 
neresinde olursa 
olsun bir saldırıya 
veya tehlikeye karşı 
kendinizi ve 
başkalarını koruma 

’ hakkınız var. Gece 
uykudan uyandınız, 

i evin içinde bir 
yabancı dolaşıyor.

, Elbette kendinizi ve 
I

ailenizi koruyacak
sınız. Bu korunma ve 
savunma, gerek- . 
tiğinde sokakta da 
olabilir" dedi.
Peki hangi şartlarda 
müdahale suç 
olmaz?
1 Nisan'da yürürlüğe 
girecek TCK mesnj 
savunma ve zorunlu
luk hali sınırlarını 
mevcut TCK'ya gere 
daha da genişletiyor. 
Meşru savunma ve 
zorunluluk hallerinin 
yasal şartları: 
Size veya başkasına 
ait can ve mal 
güvenliğinize 
yönelmiş bir saldırı 
veya tehlike olacak. 
Bu saldırı, gerçek
leşen, gerçekleşmesi 

veya tekrarı 
muhakkak olan hak
sız ve ağır bir saldırı 
olacak.
Sözkonusu olan 
tehlike ise ağır ve 
muhakkak bir tehlike 
olacak. Bu tehlikeye 
kendisi neden 
olmamış olacak. 
İşte bu tehlike veya 
saldırıdan kurtulmak 
veya başkalarını kur
tarmak için o anki 
hal ve koşullara göre 
tehlikeyi defedecek 
ölçüde bir eylemde 
bulunan kişi ceza 
almayacaktın. 
Savunmada kul
lanılan araç da 
önemlidir. Örneğin 
bir sopayla tehlikeyi 
uzaklaştırmak 

mümkünse silah kul
lanmazsınız.
Diyeceksiniz ki, iyi 
de o anki heyecanla 
bütün bu kurallara 
nasıl uyulacak? 
TCK'ya göre; meşru 
savunmada, savun
ma sınırı mazur 
görülebilecek korku, 
heyecan veya telaş
tan dolayı aşılmışsa 
faile ceza verilmeye
cektir.
Son yıllarda hırsızlık 
ve kapkaç suçların
da ciddi bir artış 
olduğu istatistik ver
ilerinden de anlaşıl
maktadır. Adli Sicil 
ve İstatistik Genel 
Müdürlüğü'nün veri
lerine göre 2001 
yılında hırsızlıktan 
131 bin 191 dava 
açılmış. Bu sayı 2003 
yılında 167 bin 
756'ya ulaşmış. Bu 
da vâlardâ 192 bin 
338 sanık yargılan
mış. Bu, üzerinde 
tartışılması gereken 
ciddi bir artış.

Mehmet Ağar 
“Hükümet fukarayı uyuttu”

DYP Tekirdağ il 
Teşkilatı'nın il kongre
sine katılan Mehmet 
Ağar, hükümete eleştiri 
lerde bulundu.
AK Parti hükümetinin 
"fukaraları uyut
tuğunu" belirten Ağar, 
"Oy uğruna 
başörtüsünü siyaset 
yaparak kullandılar. 
Fukara kesiminin ikti
darı değilsiniz. Zengin 
başörtülülerin ikti
darısınız. Oy almak için 
ayrım yaptınız. Başı 
açık olan da başı kapalı 
olan da bizim 
insanımızdır." dedi. 
Ağar DP’nin Türkiye'ye 
demu..ı asiyi getirdiğini 
belirterek, din ve vic
dan özgürlüğünü ülk
eye getirdiklerini bildir
di. Ağar, kendilerinin 
Müslümanız diyerek 
geldiklerini söyleyerek, 
" Bununla iftihar ettik. 
Bunu siyasete amaç 

I olarak kullanmadık.
İnsanları ayırmadan bu 
çizgi de tuttuk. Bizim 
meselemiz kendi 
geleneği ile modern
leşen, gelişen, büyük 
dünya devletleri ile rek-* 

abet eden Türkiye 
devleti yapmak." diye 
konuştu.
Çiftçinin yok edil meye 
çalışıldığını ifade eden 
DYP Genel Başkanı 
Ağar, şöyle konuştu: 
"Çiftçi Türkiye' de yok 
edil meye çalışılıyor. 
Çiftçiye verilmeyen 
paralar, Avrupa çiftçi
sine veriliyor.
Türkiye'nin yağ açığını 
çiftçiye destek vererek 
kapatmak yerine ithalat 
ile kapatılmaya 
çalışılıyor. Türkiye'nin 
ithalat ve ihracat açığı 
borç ile kapatılmaya 
çalışılıyor." Ağar 
hükümetin işsıznğe 
çare bulacağını 
söylediğini ama işsi
zliğin çığ gibi 
büyüdüğünü, çevrede | 
hiç kimsenin iş bula
madığını vurguladı. | 
Mehmet Ağar, zorla, 
imkansızları aşan par- I 
tinin her yerde çok. iyi I 
bir şekilde teşkilat
lanacağını ve ilk seçim
lerde AK Parti hüküme-ı 
tinin üstünlüğünü yok ' 
edeceklerini dile getir
di.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI REYONU 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Milli Eğitim Bakını 
Hüseyin Çelik, çıkarıl
ması düşünülen öğren
ci affının, diğer öğrenci 
atlarıyla karıştırılma
ması gerektiğini söyle
di.
Bakanlığınca başlatılan 
"İl İl Türkiye'yi 
inceleme" programı 
kapsamında düzenle
nen toplantıda 
konuşan Çelik, 2000 
yılında yaşanan 
ekonomik krize işaret 
ederek, bu kriz 
nedeniyle kaydını 
sildiren öğrenci 
sayısının fazla 
olduğunu ve 91 bin 
öğrencinin kendi 
isteğiyle kaydını 
sildirdiğini, bunların 
önemli kısmının da 
ekonomik nedenlerden 
kaynaklandığını anlattı. 
Çelik, bu rakamın ciddi 
olması nedeniyle 
bunun toplumsal sorun 
olarak değer
lendirildiğini ve bazı 
milletvekillerinin 
öğrenci affı için tek
lifler hazırladığını hatır

lattı.
Çelik, YÖK Başkanı 
Teziç'in de affa sıcak 
bakmadığı açıklamasını 
yaptığını ve bunu 
yadırgamadığını 
belirterek, "Öğrenci affı 
konusundaki teklif, 
çarşamba günü 
TBMM Milli Eğitim 
Komisyonu'nda 
görüşülecek" dedi. 
Çelik, "YÖK Başkanı 
Teziç, 'öğrenci 
affının siyasi 
olduğunu, türban 
konusunun da 
yargı/a hile karıştırma 
anla-^na geleceğini' 
söylüyor, siz ne diyor
sunuz?" şeklindeki 
soru üzerine, "Öğretim 
üyesi Hüseyin Çelik 
olarak bana öğrenci

affını sorarsanız, ben 
prensipte çok sık af 
çıkarmanın eğitim Sis
temine zarar verdiğini, 
daha önce sizlerle pay
laştım. Hükümet olarak 
tasarımız olmadığını 
söyledim" diye 
konuştu.
YÖK'e bir yazı yazarak, 
2000 yılından bu yana 
üniversitelerden 
ayrılan veya atılan 
öğrencilerin sayısını 
sorduklarını dile 
getiren Bakan Çelik,, 
YÖK'ün de verdiği 
yanıtta, açık eğretim
den 450 bir ösans 
ve ön lisans 
programlarından da 
224 bin öğrencinin 
kaydının silindiğini 
bildirdiğini söyledi.

'JSAF komutası Tûrkiyefde
Türkiye, 
Afganistan'daki 
Uluslararası Güvenlik 
ve Yardım Kuvveti'nin 
(İSAF) komutasını, 
yann başkent 
Kabil'de düzenlenecek 
törenle Avrupa 
Koiordusu’hdan 
(EUROCORPS) 
devralacak.
1. Ordu Komutanı 
Orgeneral Hurşit 
Tolon ve diğer askeri 
yetkililer, törene katıl
mak için Kabil'e git
mek üzere Ankara'dan 
aynldı.

İyi niyet

Afganistan'da ISAF'ın 
7. döneminin komu
tasını 11 Ağustos'a 
kadar yürütecek 
olan Türk birliği, 
yaklaşık 1600 kişilik 
personelden oluşacak. 
Türk komutasını, 
görevi yürüttüğü

6 aylık dönemde, 
Afganistan'da 
bahar aylarında yapıla
cak parlamento 
seçimleri ve ISAF'ın 

görev alanını tüm 
ülkeye yayma çalış
maları gibi önemli 
gelişmeler bekliyor.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, 

- * masa, meşrubat,
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Kendimi eleştirmek istiyorum. 
Herşeyi iyi niyetle yorumladım. 
Tabi yetmiş senelik geçmişi değil 
ama, şu çok kısa zamanın 
üstümde yaptığı etkiyi, kısa 
olsun anlatmak ve şu anda 
hatıralarımı yazmak istiyorum.

Neden Barbaros iyi niyet 
taşıdın? Bu benim yapım, her 
şeyi iyi yönden görmeye ve iyi 
nitetle hareket etmemden ileri 
geliyor.

Şu bir yıl içerisinde 
Gemlikspor Yönetim Kurulu’na 
seçildim ve bir ara istifa ettim.

Sebepleri belki ufak ama alın
ganlığımla ayrılmak istemiştim. 
Nedense istifamın kabul edilip, 
edilmediği bana bildirilmedi.

Bu ara Gemlikspor’a faydalı 
olabilmek için elimden geleni 
yapıyordum.

Bursa’dan gelmesi için 
öncülüğünü yaptığım hoca 
maalesef gelmedi. Daha doğrusu 
gelmesini istemeyenler tarafından 
gelemedi.

Söyledim, yazdım fakat kimse 
alakdar olmadı.

Sezonu açalım dedim, uzatıldı 
ve kendi istedikleri zaman sezon 
açıldı.

Genç takım maçları başlamıştı. 
Ben de boş zamanur: olduğu için 
8-10, 10-12, 14-18 yaş gurubu 
maçlarını takip ettim. Onlarla 
beraber gittim, geldim. Zaman 
zaman üzüldüm, kimi zaman 
sevindim.

Bu ara kırkbeş senelik çok 
sevdiğim eski takım arkadaşım, 
doğma büyüme Gemlik’li olan 
Coşkun Çetintaş’ı Gemlikspor’un 
başına getirdiler.

İdare heyeti içinde yapılan 
konuşmalarda Coşkun Hoca beni 
yanında görmek istediğini 
söylemiş. İdare heyetinden 
Mehmet Turgut olur demiş.

Ertesi gün Coşkun benimle 
buluşup kulüp Başkanının yanın
da konuşmasında; Başkan ‘teknik 
işler ikinizin ne isterseniz onu 
yapın’ dedikten sonra ayrıldık.

Bu sözlerin ne anlama geldiği
ni siz okurlarıma bırakıyorum.

Coşkun Hoca ile söyle bir 
konuşma yaptık. İdmanlar Ömen 
Hoca tarafından gece yapılıyordu.

Çoskun bana "ben gece 
idmanlarına gelemem, senin bu 
idmanları takip etmeni istiyorum” 
dedi. Ben de ona “tamam” cev
abını verdim. Bu benim iyi niyetle 
söylenmiş sözümdS.

Her gece saat 18.oo’den 
itibaren idmanları iz*.-- i'm.

Ömen Hoca ve o anda orada 
bulunan Sönmez Hoca’ya ‘ben 
sizin ağabeyiniz olarak hata
larınızı söylerim alınmayın’ 
dedim. Ömer Hoca ve Sönmez 
kardeşim ‘ne demek abi’ dediler.

Ben
de sevinmiştim. Ömer 

Hoca’nın ikinci gece bir hatasını 
üçüncü gece başka bir hatasını 
ve A.Genç Takım maçında yaptığı 
hataları takıma veren Kubilay’a 
söyledim.

Maalesef Ömer Hoca’dan 
büyük bir tepki aldım. Benim 
onun işine karıştığımı, Coşkun 
Hoca’nın yanında çalışamaya
cağını ve istifa edeceğini söyledi. 
Hiçbir şey söylemeden ayrıldım.

Bu arada A-Takımı hazırlık 
maçlarına devam ederken, bana 
göre arayış içinde olunması 
gereken yere şu futbolcuyu 15-25 
dak. deneyin ne olur dediysem 
de, maalesef düşünmediler bile.

Sayın Coşkun kardeşim 
Altınordu Takımına gittiğinde, 
ben Fenerbahçe”ye gitmiştim. 
1963 yılında ise Göztepe ile 
anlaşmamıştım.

Benim de bir futbol görüşüm 
vardı.

Ömer Hopa’nın bazı olumsuz 
yönleri yüzünden idmanlara gele
meyeceğimi önce Ömer Hoca’nın 
kendisine ve daha sonda Coşkun 
Hoca’ya söyledim. Maçtan maça 
gidip hem seyirci hemde idareci 
olarak bulunuyordum.

İyi niyetim Gemlik ve 
Gemlikspor’u sevmemin bana bir | 
hediyesidir bu.

Bazı kişiler sizleri destekliyor 
diye kendilerini hem dev aynasın
da hem de Gemlik’lilerin 
üzerinde gönrmeleri beni rahatsız 
ediyordu.

Gönlüm Coşkun Hoca’nın 
Gemlikspor’a faydalı olmasından 
yana. Faydalı olur ya da olmaz 
ama felsefesi bana göre yanlıştır.

Bu Gemlik ve Gemlikspor’u 
sevmek değil bilakis, şu anda 
atılıma ihtiyacı olan takıma birşey 
verebilmektir.

Okuldan çıkarken verilen 
diplomaya ve hasbelkader 
lütfedip verilen antrenörlük 
diplomasına hayır derim.

Ne yapalım ki, bu geçerli şunu 
hatırlatmak isterim, okuma yazma 
bilmeyen diplomalı futbol 
hocaları var.

Daha önümüzde ligin bitimine 
4 ay var.

Önemli olan son iyi olsun.
İnşaallah bu konuda ben 

mahçup olurum.
Benim amacım takımın Süper 

Lig’e çıkmasıydı.
Yalan, ikiyüzlülük spor cami

asında başa geliyor, bu doğanın 
içerisinde var. -

İşte iyi niyetim, kendimi böyle 
anlatıyorum.

Kendimi ‘aptal’ olarak görüyo
rum.

Taktiri ise siz okurlarıma 
bırakıyorum.
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Türkiye’ye PKK desteği
ABD Dışişleri 
Bakanlığı'mn Siyasi 
İşlerden Sorumlu 
Müsteşarı Mark 
Grossman, Türk- 
Amerikan ilişki
lerinin, yaklaşım 
farklılıklarına 
dayanacak olgun
lukta olduğunu 
söyledi.
Amerikan-Türk 
Cemiyeti (ATS) 
tarafından New 
York'ta 
"Büyükelçilerle 
Buluşma Serisi" 
kapsamında düzen
lenen "Türk- 
Amerikan Ortaklığı" 
konulu toplantıda . 
konuşan Grossman, 
ilk görev yaptığı 
1989 yılından bu 
yana Türkiye'nin 
büyük değişim 
geçirdiğini 
belirterek, 
luıkiye'nin yaşadığı 
dönüşümü rakam

fej soruşturmasında 13 tutuklama
Enerji Bakanlığı'mn açıklaması Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanhğı'na 
bağlı kuruluşlardan Elektrik Üretim A.Ş'de meydana gelen ve yargıya 
intikal eden olayla ilgili gelişmelerin, adli merciler tarafından takip 
edildiği bildirildi.
Enerji ve Tabi 
Kaynaklar 
Bakanlığından 
yapılan yazılı açıkla
mada, 
söz konusu olayla 
ilgili gözaltına alınan 
toplam 13 kişiden 
Bakanlık 
mensubu iki kişinin 
tutuklanarak 
yargılanmasına 
karar verildiği 
hatırlatılarak, şöyle 
denildi:
"Söz konusu olay, 
Bakanlığımızın yol
suzluklara göster
diği 
hassasiyet ile şef
faflık ilkesine 
verdiği önemi de 
ortaya koymuştur. 
Suç işlenmişse, o 
suçu işleyenlerin 
kim olduğuna bakıl
maz.
Sayın 
Başbakanımızın da 
açıkladığı gibi, kökü 

larla anlattı. 
"IRAK'IN TOPRAK 
BÜTÜNLÜĞÜNÜ 
TAAHHÜT 
EDİYORUZ" 
Geçen yıl 
Türkiye'nin Irak'a 
ihracatının bir önce
ki yıla göre ikiye kat
lanarak 1,8 milyar 
dolara ulaştığını 
belirten Grossman, 
Türk şoför ve 
müteahhitlerinin 
gıda, yakıt ve diğer 
malların sağlan
masında ve 
altyapının yeniden 
inşasında, Irak'ın 
her yerinde çalış
makta olduğunu 
kaydetti. Şoförlerin, 
müteahhitlerin ve 
Irak'a istikrarın getir
ilmesi için çalışan 
diğer insanların 
güvenliğini sağla
mak amacıyla Irak 
Geçiş Hükümeti ve 
Türkiye ile yakın bir

hangi noktaya ve 
hangi 
derinliğe ulaşırsa 
ulaşsın, yolsuzluğu 
önleme adına, 
çabamız ve 
mücadelemiz 
sonuna kadar süre
cektir.
Yolsuzlukların üzer
ine gitmek ve 
sonuçlandırmak, 
hükümetimizin ve 
dolayısıyla 
Bakanlığımızın asli 
görevidir." 
Bu anlayışın hem 
haksız suçlananların 
aklanması, hem de 
varsa 
suçluların ceza
landırılmasını sağla
maya yönelik 
olduğu belirtilen 
açıklamada, bu 
çerçevede yolsuzluk 
iddialarının ince
lenerek adı 
karışanların 
tümünün tespiti ve

çalışma içinde 
olduklarını belirten 
Grossman, ABD'nin, 
Irak'ın toprak bütün
lüğünü ve Irak halk
larının eşitliğini 
taahhüt ettiğini vur
guladı.
PKK dahil Irak'taki 
bütün terörist gru
plara karşı da 
Türkiye ile çalışma 
taahhüdünde bulun
duklarını ifade eden 
Grossman, Türk 
medyasının bir kıs
mında gördüğü 
Amerikan ve Irak 
politikası karşıtlığın
dan endişe duy

hukuki delillerin 
toplanabilmesi için 
ilgili mercilere 
imkan ve zaman 
tanındığı belirtildi. 
Açıklamada, hukuk 
devleti olmanın 
gereğinin bu olduğu 
belirtilirken, geçmiş 
dönemdeki alışkan
lıklarını devam 
ettirmek 
isteyen ve konuyu 

duğunu belirtti. 
Türkiye'nin, 
genişleyen NATO 
çerçevesindeki lid
erlik rolüne de 
atıfta bulunan 
Grossman, G-8'in 
Büyük Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika 
Girişimi'nde 
Türkiye'nin 
üstlendiği rolü ve 
bölgede demokrasi
lerin geliştirilmesini 
amaçlayan 
Demokrasi Yardım 
Diyaloğu'nun eş- 
spönsoru olmasını 
.takdir ettiklerini 
söyledi.

farklı amaçlarla kul
lanmaya çalışanların 
her fırsatı c 
değerlendirmeye 
çalışabileceklerine 
dikkat çekildi. 
Açıklamada, 
"Yolsuzluklar ile 
ilgili nihai kararı, 
sadece ve 
sadece yargı 
verebilir’ 
denildi.

Bursa’da 
asayiş

ÇALDI KAÇAMADI
Barış Mahallesi'nde kapısını sert bir cisimli 
açtıkları işyerinden çok sayıda malzeme 
çalan şüphelilerden biri kaçmak isterken 
yakalandı.
Nilüfer Hatun Caddesi Pamuk Sokak'taki 
Zülfikar Apartmam'nda Murat Döngül'ün 
(34) işyerine kapısını sert bir cisimle açtık
tan sonra giren Ersan K.(27) ve Murat 
ismindeki bir arkadaşı, dükkandan 1 adet 
televizyon, 3 adet VCD, 6 adet hoparlör, 1 
adet bilgisayar kasası, 14 adet kaset çalar 
teyp 145 adet VCD kaset ve 21 adet DVD 
çaldı. Ardından kaçmaya çalışan şüphelil
erden Ersan K., bölgede devriye gezen 
polis ekipleri tarafından yakalandı. El 
konulan çalıntı malzemeler sahibine iade 
edilirken, kayıplara karışar Murat ismindeki 
şahsın yakalanmasına çalışılıyor.
DAYI YEĞEN

| KAVGASINDA KAN AKTI
Çekirge Mahallesi'nde dayı->.^en arasında 
çıkan kavgada kan aktı. Birbirlerini bıçak- 

| layan dayı-yeğen hastaneye kaldırıldı.
Mustafa Sokak'ta meydana gelen olayda, 
Faruk T.(38) ile dayısı Yener Y.(29) arasın
dan tartışma çıktı. Tartışmanın daha da 
büyemesi üzerine Yener Y. yanında bulun
durduğu bıçakla yeğenini karnında:- yaral
adı. Boğuşma sırasında bıçağı eline 
geçire:; Faruk T. de dayısını sol balGamdan 
yaraladı. Hastaneye kaldırılan her iki 
yaralının da hayati tehlikelerinin bulun
madığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın 
sürdürüldüğü bildirildi.

SİGARA ÇALDILAR
Kayhan Mahallesi'nde asma kilidi kırılarak 
girilen tekel bayiinden çok sayıda sigara 
ve kontör çalındı.
Eski Yiğit Sokak'taki Ahmet Kaya'ya (48) 
ait tekel bayiine asma kilidini kırarak giren 
kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar, işy
erinden 110 karton çeşitli markalarda 
sigara ile 15 adet 100'lük ve 250'lik kontör 
çalarak kaçtı. Hırsızlık olayını fark eden 
Kaya'nın müracaatı üzerine işyerinde par
mak izi çalışması yapan polis kimliği belir
siz hırsız ya da hırsızları yakalamaya 
çalışıyor. Ziynetleri çaldılar 
Kırcaali Mahallesi'nde camı kırılarak girilen 
evde çok sayıda ziynet eşyası ile bir miktar 
para çalındı.
Kaya Sokak'ta Mehil Özel'e (48) ait eve 
yatak odasının camını kırarak giren kimliği 
belirsiz hırsız ya da hırsızlar, 1 adet bilezik, 
1 adet büyük altın, 1 adet yarım altın, 3 
adet yüzük, 1 çift küpe ve bir miktar... ' ‘ 
parasıiıi çalarak kaçtı. Hırsızlık olayının 
ardından Özel, polise müracaat ederken, 
ekipler olay yerinde parmak izi çalışması 
yaptı. Kimliği belirsiz hırsız ya da hırsı
zların yakalanması için soruşturma 
başlatıldı.
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Efen yatmak yaşlılık belirtisi
Erken yatmak 
yaşlanma belirtisi, 
Gençlik ne zaman 
sona erer? Son 
yapılan bir incelem
eye göre insanların 
her gün biraz daha 
erken yatmaya 
başladıkları nokta
da gençlik biter. 
Ergenliğin sonu 
veya cinsel olgun
laşmanın ne zaman 
sona erdiği kesin 
olarak belirlenebilir. 
Bu noktada -kızlar 
için 16, erkekler 
için 17.5- kemik
lerin büyümesi 
durur. Ancak, 
gençliğin sona 
erdiği nokta -çocuk
luktan yetişkinliğe 
geçiş- kesin 
değildir.
"Gençlikten 
yetişkinliğe ne 
zaman geçtiğinizi 
gösteren kesin bir 
işaret yoktür" diye 
konuşan Almanya, 
Münih Üniversite- 
si'nden
Kronobiyoloji 
Merkezi'nden Till 
Roenneberg^ 
"Herkfcs .bu konuda 
konuşmakla birlikte 
kimse gençliğin ne 
zaman sona erdiği

ni bilmez. Bu 
geçişte fiziksel, 
psikolojik ve sosy
olojik faktörler bir
likte hareket eder" 
diyor.
Roenneberg'in bu 
konudaki görüşleri,. 
Almanya ve 
İsviçre'de yaşayan 
çeşitli yaşlardaki 
25.000 kişinin uyku 
alışkanlığı üzerinde 
yaptığ; araştırmaya 
dayanıyor.
Araştırmada bu 
insanların tatil 
dönemlerinde ne 
zaman yatmaya git
tikleri sorgulandı. 
Tatil döneminin 
seçilmesinin nedeni 
insanların bu 
dönemlerde istedik
leri zaman uyuma 
şansına sahip 
olmalarıydı. Çafiş 
ma 20 yaşlarında:, 
insanların geç 
yatma alışkanlığının 
zirveye çıktığını 

gösteriyordu. 
Kadınlar bu uç nok
taya ortalama 19.5 
yaşında erişirken, 
erkekler 20.9 yaşın
da erişiyor. Bu nok
tadan sonra insan
lar giderek daha 
erken yatma 
alışkanlığını benim
siyor. Yaşlılıkta 
uyku düzeni diye 
bir şey kalmıyor. 
Bu çalışmasını 
"Current Biology 
(vol 14, p R1038)" 
isimli bilim der
gisinde yayımlayan 
Roenneberg, geç 
yatmanın tırmandığı 
uç noktanın 
gençliğin sonunu 
gösteren ilk olası 
biyolojik işaret 
olduğunu düşünüy
or.
Surrey Ümversite- 
si'ndeki Surrey 
Uyku Araştırmaları 
Merkezi'nden 
Ma'colm von

Schantz, bu araştır
manın 20 yaşındaki- 
lerin gece haricinde 
herhangi bir zaman
da uyuyabildiklerini 
gösterdiğini söylüy
or. Schantz, uyku 
düzenindeki 
değişimin, gençlik 
döneminin bitişini 
işaret ettiği 
varsayımının kesin
leşmesi için ileri 
araştırmaların yapıl
ması gerektiğini 
ileri sürüyor. 
Schantz, "Bu 
yaşlarda pek çok 
şey değişir" diye 
konuşuyor.
Eğer bu fizyolojik 
bir etki ise, 
Roenneberg, ergen
lik çağındakilerin 
okul için saat 8 gibi 
kalkmalarının çok 
uüyük bir yanlışlık 
olduğuna dikkat 
çekiyor. Uykusunu 
alamayan çocuk
ların ilk derslerden 
bir şey öğren
melerinin mümkün 
Olmadığını belirten 
Ro'nneberg, bu 
ç.c'.ukların o 
saatlerde henüz 
biyolojik uyku 
döneminde olduk
larına inanıyor.

Mentolün 
fazlasıda zararlı
Kış aylarının en 
önemli hastalıkları 
arasındaki soğuk 
algınlığı ve gripte 
yoğun olarak kul
lanılan mentol, son 
yıllarda kağıt 
mendil, tıraş kremi
nin yanı sıra, sakız, 
diş macunu, cilt 
maskesi, sauna 
gibi değişik ürün
lerde de yaygınlaş
maya başladı. Özel
likle saunalardaki 
buhar odaları ve 
terleme salonların
da moda haline 
gelen mentol kür
leri, bol miktarda 
mentol soluyarak, 
hastalıklardan kur
tulmak için yapılıy
or.
Çukurova Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Kulak-Burun-Boğaz 
Hastalıkları 
Anabilim Dalı Öğre
tim Üyesi Prof. Dr. 
Çağatay Akçalı, 
soğuk algınlığı ve 
gribin tedavisinde 
yaygın olarak kul
lanılan mentolün 
tıp dilinde "esan- 

siyel" olarak tabir 
edilen yağlardan 
oluştuğunu belirtti. 
Soğuk algınlığında, 
ABD'de hastaların 
üçte birinin, 
Avrupa'da yüzde 
40-70'inin alternatif 
tedavi kullandığını 
ifade eden Akçalı, 
"Alternatif tedavi 
arasında da ilk 
sırayı mentol 
almaktadır" dedi. 
Mentolün dozunda 
alındığında serinlik 
hissi ve ferahlık 
sağladığını, burun
daki tıkanmayı 
giderdiğini, ancak 
fazla kullanımın 
sağlık sorunlarını 
da beraberinde 
getirebileceğine 
işaret eden Akçalı, 
"Mentol fazla kul
lanıldığında boğaz
da kuruluğa ve 
tahrişe neden olur. 
Tahriş olan belge 
de enfeksiyonca 
açık hale gelir 
nedenle heı şeyde 
olduğu gibi men
tolde de aşırıya 
kaçmamak gerekir..

GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye
Polis İmdat 
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Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.
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Zeytinsporlu kızlarımız Eskişehir Köy Hizmetlerini 3-0 yendT

Aferin kızlar
Seyfetin ŞEKERSÖZ- 
Voleybol Bayanlar 3. Ligi K 
Grubu'nda mücadele veren 
Zeytinspor, Eskişehir Köy 
Hizmetleri'ni yenerek üçüncü 
maçında ilk galibiyetini aldı. 
Bursa Atatürk Spor Salonu'nda 
oynanan karşılaşmaya iyi 
başlayan Zeytinspor, ilk seti 
zorlanmadan 25-13 önde 
bitirdi.

İkinci sete fırtına gibi başlayan 
zeytinspor'lu bayanlar, bu seti 
rakibini adeta ezerek 25-9 aldı. 
Üçüncü sette rakiplerini küçüm
seyen bir oyun anlayışıyla rahat 
görünen Zeytinspor, rakibinin 
Sayı almaya başlamasıyla 
kendine geldi ve kalan bölüme 
ağırlığını koyarak seti 25-20 
alırken maçtan 3-0 galip 
ayrıldı.

Salon . Bursa Atatürk
Hake, _r: Serap Gökgün (***)
Ayhaı. Menteş. (***)
Zeytinspor: Filiz (***) Figen (***)
Ayça (***) Mihrican (***) İ dil (***)

D^ğer (***)
1 a. Köy Hizmetleri : Jülide^*", 
uamze (**) Hülya (**) Oya *(*) 
Dilay (*) Yasemin (**) Pelin 
(Libero **) Duygu (*)



Bursa’da şiddetIHodosun hayatı olumsuz etkilediği ve lodos ile birlikte intihar vakalarının:arttığı bildirildi

Lodos insan psikolojisini bozuyor
Bursa’da lodos ile birlikte intihara teşebbüs eden 7 kişiden 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, has
tanelerin psikoloji servislerinde de ciddi bir hasta artışının dikkat çektiği bildirildi. Haberi sayfa 5’de
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10 bin kadroya 
9 bin 494 öğretmen 
Milli Eğitim Bakanlığı 10 bin 
kadro ya 9 bin 494 öğretmen atadı. 
Bakan Çelik yazın yapılacak öğret
men atamalarında yeni bir uygula
maya gideceklerini açıkladı. 8’de

Bir anlık bunalıma giren İpek Şanlı arkadaşının gözü önünde 5. kattan atlayarak, ölümü seçti

Gemlik İpek için ağladı
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler(ğr.öİmail.com

Aşk ve sevgi üzerine...
Canlılar doğarlar, büyürler ve yaşam 

çizgisinde yaşlanarak ölürler.
Ölüm doğanın kuralı..
Ölümsüz olan Tann..
Ölüm bazen çok erken gelir..
Bazen de çok geç..
Bir hastalık, bir trafik kazası, bir kör kurşun, 

yıkılan bir bina, bir tank, bir mayın veya düş
manın füzesi sizi yaşamdan koparır alır gider..

İnsanlar inançları ve ilkeleri için de ölüme 
giderler.

Yok yere de olsa ölümden korkmazlar..
Ferhat’ın Şirin’e âşkı da onları ölüme 

götürür.
Aşk da öldürür bazen..
Aşkın gözü kördür derler.
Doğruluğu, yanlışlığı tartışılır.
Yerine göre kördür, yerine göre değil..
Aşk bir tutkudur, yaşanılması gerekir.
Yaşanmadığında aranır.
Aşk ateşi acıdır yakar.
Gün gelir yitirilse de izi kalır..
-Ama sevgi öyle mi?
Sevgi kutsal bir duygu..
Sevgi kalıcı, sevgi sürekli..
Dün, Sevgililer Günüydü
Sevmeyenler bu günden nirşey anlamaz.
Kapitalizmin tüketim pompahyıcısı der 

geçe,r.
Sevdiği için en değerli varlığını canını feda 

edenlere ne demeli!
Sevmek kutsal. Sevmesini bilenler için.
Sevmenin kıymetini bilenler için..

Sevgisi uğruna ölümü seçen İpek Şanlı, Sevgililer Günü’nde sevenleri 
tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün İstiklal Caddesi’ndeki 
evinde kendi odasının penceresinden atiayarak, intihar eden üniversite 
öğrencisi İpek Şanlı, arkasında gözü yaşlı yüzlerce kişi bıraktı.
Kütahya Üniver
sitesi öğrencisi 
İpek Şanlı, önceki 
gün İstiklal 
Caddesi Özyıldız 
Apartmam’nın 
5. katındaki oda 
penceresinden 
atlayarak, 
ölmesi büyük 
üzüntü yarattı. 
Genç öğrencinin 
cenazesi dün 
kaldırılırken, 
yüzlerce kişi 
gözyaşlarını tuta
madı. Sevgililer 
Günü’n de toprağa 
verilen İpek Şanlı, 
geride gözüyaşlı 
sevenlerini bıraktı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3'de

İpek Şanh’nın dün Çarşı Cam i i’ne getirilen 
tabutuna sarılan Emekli Öğretmen baba 
Metin Şanh’nın gözyaşları herkesi ağlattı.

Yazarımız 
Özcan Vural 
kalp krizi 
geçirdi

Gazetemiz yazarların
dan Diş Hekimi 
Özcan Vural, 
kalp krizi geçirdi.
İstiklal Caddesi’nde 
bulunan 
muayehanesini 
kapatan Özcan Vural,

İstanbul’da bulunan 
çocuklarının yanında 
geçtiğimiz günlerde 
kalp krizi geçirerek, 
hastaneye kaldırıldı. 
Kontrolden geçirilen 
Vural’in bugün anjiyo 
olması bekleniyor.

%25c4%259fr.%25c3%25b6%25c4%25b0mail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Sosyal kriz....
Hükümet, şakşakçı medyayı da kulla

narak Türkiye'de ekonomik kriz 
olmadığını yazdırıyor.

Göstergeler olumluymuş.
Türkiye'nin kredi notu iyiymiş.
Döviz dengede tutuluyormuş.
Faizler düşüyormuş.

* Evet..
Doğrudur..
Ne var ki yurttaş farkında değil.
Evinde huzur yok.
Gelir gider makası gider lehine 

açıldı.
Tüketici kredileri patladı.
Kredi kartlarında limitler doldu taştı..
Şimdi;
Nemaya endeksli kredilerden medet 

umanlar var.
O da ne kredi ya..
Hem bankaya yük..
Hem nemalananlara bir parmak bal.
BîraKkadaşım anlattı duyu. - iı(ana

madım.
Nemaya endeksli elli bin Tü. .. Lirası 

yani elli Yeni Türk Lirası kredi almak 
için bile başvuranlar oluyormuş.

Hem de bu elli Yeni Türk Lirasının en 
az yirmi beş milyon Yeni Türk Lirası da 
masraf olarak kesiliyormuş.

Madem ekonomik kriz çözüldü..
Nede ' yurttaş yirmi beş yeni liraya 

muhtaç oluyor.
Kağıt Lirinde çözüldüğü öne 

sürülen ekonomik krizin yerini şimdi 
daha tehlikelisi aldı.

Sosyal kriz.
Sosyal kriz de ne demek.
Toplumsal dengelerin bozulması..
Güven unsurlarının zedelenmesi..
Özgüvenin yitirilmesi..
Umutların tükenmesi..
Asıl üzerinde düşünülmesi ve acil 

önlemler alınması gereken kriz bu..
Çünkü ;
Sosyal kriz can alıyor.
Kapkaç olaylarının artmasına neden 

oluyor.
İnsanların kendi canlarına kıymasına 

yol açıyor.
Süslü püslü sözcüklerle "ülkenin 

içinde bulunduğu " sosyo-ekonomik 
durumu abartmaya gerek yok.

Gerçekler ortada çok net olarak 
gözüküyor.

Yurttaş soğuktan ölüyor.
Yurttaş açlıktan kıvranıyor.
Manşetlerinde hükümetin yıldızlarını 

parlatan medyanın arka sayfaları ülkenin 
hal-i pür melalini gözler önüne seriyor.

İkinci sayfada yaldızlı geceler..
Hemen karşısındaki üçüncü sayfada 

bitmez tü' 3nmez karanlık ve soğuk f 
geceler. '

En acısı da ne biliyor musunuz ?
Son model bir otomobil reklamının 

yanında çöp bidonunu karıştıran adam 
fotoğrafı..

Kemal Demirel TBMM’de
Köy Hizmetleri için konuştu

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, TBMM'de 
yaptığı başarılı 
çalışmalara bir 
yenisini daha ekledi. 
Demirel, Meclis'te 
yaptığı konuşmada 
kapatılması gün
deme gelen Köy 
Hizmetleri için 
görüş belirtti. 
32 yıldan beri 
siyaset yapan bir 
insan olarak, Köy 
Hizmetlerini, Toprak 
Suyu yakından 
tanıdığını söyıeyeK 
Kemal Demirel, bu 
müdürlüklerin en * 
zor koşullarda 
görevini yapmak 
için üzerine düşen 
vazifeyi yapma 
noktasında her 
zaman kararlı tutum 
ortaya koyduklarını, 
onun için bu 
konuda bakanın. - 
"kırtasiyeciliğe 
boğulma" lafının 
yanlış kullanıldığını 
belirtti.
Şuanda Doğu'da kış 
şartları hüküm 
sürerken, ilgili Köy 
Hizmetlerinin bu 
yörelerde yolları 
açma savaşı verdiği
ni dile getiren 
Demirel, "Dağlarda 
köy yollarını açmak 
için mücadele veren 
Köy Hizmetlerindeki 
insanlara haksızlık 
yapmayalım; çünkü 
o insanlar bu hiz 

meti yaparken, ev 
lerindeki insanlar, 
eşleri, çocukları, 
babalarının, 
eşleri nin geleceğin
den endişe duymak
tadırlar" dedi.
Köye hizmet etmek 
amacıyla kurulan 
Köy Hizmetleri'nin 
yaptığı işlerin birçok 
örneklerinin mevcut 
olduğunu söyleyen 
Demirel, 
"Koordinasyon 
eksikliği sebebiyle 
hizmet sunumunda 
kalite düşmektedir" 
sözlerine katıl
madığını bildirdi. 
Bugün ülkemizde 
muhtarların, bilhas
sa köy muhtarlarının 
en rahat ulaşabildik
leri müdürlüklerin 
başında Köy 
Hizmetleri İl 
Müdürlüklerinin 
geldiğini anımsatan 
Kemal Demirel, 
"Çünkü bu kurumun 
kuruluş amacı 
köylüye hizmettir, 
çiftçiye hizmettir, 
dolayısıyla o hizmet 
noktasında köy 
muhtarlarına büyük 
görev düşer. Köy 
muhtarları da, zaten 
zor şartlarda geçin
meye çalışan insan
lardır. Köyün sorun
larını çözebilmek 
için şehre gidip 
gelirler, aldıkları 
maaşlar da yollarda 
gider ve hatta Şunu

da söylerler: 
'cebimizden para 
harcayarak 
köylünün ve 
çiftçinin sorununu 
çözmek için müca 
_ itrederiz." 
Bu anlamda da, 
başta köy muhtarları 
olmak üzere muhtar
larımızın da 
maaşlarının gözden 
geçirilmesinin 
gerekh olduğunu bir 
kez daha vurgula
mak istiyorum. Bu 
noktada, muhtar
larımız, her gittiği 
yerden cevap alırlar 
yani bugün Köy 
Hizmetleri İl 
Müdürlükleri ve
Bölge Müdürlükleri, 
köy muhtarlarımızın 
vermiş olduğu her 
dilekçeye cevap 
verirler." Şeklinde 
konuştu.
CHP Bursa Millet 
vekili Kemal Demi 
rel, meclisteki 
konuşmasının 
sonunda yeni tasa 
rılara da yer 

vererek şöyle 
konuştu:
"Avrupa Birliğine 
girme süreci 
içerisi: Je birçok 
kanunu uzlaşarak 
çıkardık. Bu uzlaşı 
herkes tarafından 
takdir edildi. Köy 
Hizmetleriyle ilgili 
bu yasa tasarısında 
ortaya koyduğumuz 
gerekçeleri de 
dikkate alarak, Diz
imle uzlaşma içeri
sine girmiş olsay
dınız, çok daha iyi 
sonuç alırdık. Köy 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünü çok iyi 
bir noktaya taşıma 
konusunda beraber 
olurduk. Onun için, 
gelin, el ele verelim, 
Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünü, 
İl Müdürlüklerini 
kaldırmayalım.
Bunları, köylüye 
hizmet etme nok
tasında, çok daha 
iyi, verimli bir hale 
getirmek için de el 
birliğiyle çalışalım."

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Bir anlık bunalıma giren İpek Şanlı arkadaşının gözü önünde 5. kattan atlayarak, ölümü seçti ______ :_â• _____4_______________ '_ 4—_____ '■ : i"A

Gemlik İpek için ağladı
Sevgisi uğruna ölümü seçen İpek Şanlı, Sevgililer Günü’nde sevenleri tarafından son yolculuğu
na uğurlandı. Önceki gün İstiklal Caddesi’ndeki evinde kendi odasının penceresinden atlayarak, 
intihar eden üniversite öğrencisi İpek Şanlı, arkasında gözü yaşlı yüzlerce kişi bıraktı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Arkadaşının şaşkın 
bakışları arasında 
kendini odasındaki 
pencereden atarak 
intihar eden İpek 
Şanlı (20)‘nın 
ölümü sevenlerini 
ağlattı.
Sevgililer 
Günü’nde, sevgi 
uğruna ölümü 
seçen genç öğren
ci, dün Gemlik’te 
son yolculuğuna 
gözyaşları arasında 
uğurlandı.
Küçük Kumla Ali 
Kütahya İlköğretim
Okulu 
Müdürlüğü'nden 
emekli olan Metin 
Şanlı ile Emekli 
öğretmen Nermin 
Şanlı’nın kızları 
İpek Şanlı, önceki 
akşam saat 20.30 
sıralarında İstiklal 
Caddesi Öz Yıldız 
Apartmanının 5. 

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

Ye Mehmet ye!...
Sağlık Bakanlığı’nda 
yedi danışman üç yerden 
maaş alıyormuş...
Sağlık Bakam itiraf ediyor.
Amma da kıyak iş ha 
yakalamışlar kuzuyu 
Ye Mehmet Ye!

katında bulunan 
evlerindeki 
odasında 
görüştüğü erkek 
arkadaşı ile yaptığı 
telefon konuş
masından sonra, 
bir anlık bunalım 
sonucu oda 
penceresini açarak, 
kendini boşluğa 
bıraktı. İpek 5. 
kattan düşerek, 

*'can verdi.
: SEVGİLİLER 

GÜNÜNDE 
TOPRAĞA VERİLDİ 
Kütahya Üniver- 
sitesi’nde öğrenim 
gören güzel Ipek’in 
ölümü ilçede 
büyük üzüntü 
yarattı.
İpek’in cenazesi 
dün öğle namazın
dan sonra kılınan 
cenaze namazı ile 
kaldırıldı.
Gemlik eğitim 
camiası güzel

İpek’in cenazesin 
de biraraya gelir x 
ken,cenazede 
gözyaşları sel 
gibi aktı.
Eğitim camiasında 
sevilen emekli 
öğretmen Metin 
Şanlı’nın kızının 
tabutuna kapanıp 
ağlaması cenazeye 
katılanları da ağlat
tı. "Kızım, bir- 
tanem" diyerek

İpek’in tâbutuna 
sarılan Metin öğret
men, gözyaşı dö 
kerken, cami dışın
da ise anne Nermin 
Şanlı baygınlık 
geçirdi.
İpek’in cenazesi 
sevenlerinin omuz 
larında İstiklal 
Caddesi’ndeki 
evlerinin önünden 
geçirilirken, 
balkonlardaki

Gemlikliler genç 
kız için ağlıyordu, 
Geride acılar 
bırakarak, 
Sevgililer 
Günü’nde 
sevgilisine

kavuşamayan İpekS 
Şanlı’nın cenazesi, 
kalabalık cemat 
eşliğinde İlçe 
Mezarlığı’nda 
hüzünlü bir şekilde 
toprağa verildi.

Baba Metin Şanlı, kızının cenazesinde herkesi ağlatır * 
ken, apartmanların balkonlarındaki gözyaşı sel gibi aktı
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Sevgililer Günü’nde 
çiçekçilere ilgi yok

Seyfettin SEKERSÖZ

14 Şubat 
Sevgililer Günü 
nedeniyle 
kaldırımlara 
tezgah açan 
çiçekçiler yaptık
ları satışlardan 
memnun 
kalmadılar. 
Sevgililer Günü 
nedeniyle bir 
demet çiçek alma 
özelliğinin gün 
geçtikçe unutul
duğuna değinen 
çiçekçiler, cep 
telefonlarıyla 
atılan mesajlar 
çiçeklerin yerini 
almakta

olduğunu ileri 
sürdüler.
Bir umutla 
kaldırımlara 
tezgah açan 
çiçekçilere

gün boyu 
çok az 
kişi alıcı oldu.
1 YTL ile 3 YTL 
arasında 
değişen fiyatlarla

satılan çiçek 
demetleri alıcı 
çıkmasa da 
kaldırımlarda 
güzel görüntü 
oluşturdular.

Çalışanlar
Nema kredisi
için kuyrukta 

bekliyor

Seyfettin şekersöZ kredilerinden 
faydalanmak 
isteyenler gün 
boyu Ziraat 
Bankası

1989 yılında 
zamanın 
Başbakanı 
Turgut Özal 
döneminde 
başlatılan 
çalışanlara 
yönelik nema 
kesintileri için 
başlatılan 
krediler için 
hak sahipleri 
banka 
önlerinde 
sıra 
bekliyorlar. 
Her türlü 
işlemini 
tamamlayan 
çalışanlara 
aynı gün 
verilen nema

önü.»de 
büyük bir 
kalabalık 
oluşturuyor
lar.
18 aylık 
dilimler 
halinde 
verilmesi 
düşünülen 
nema 
ödemelerine 
kolaylık 
getiren 
hükümet, 
aldığı faiz 
karşılığında 
nemaları bir

seferde 
ödüyor. 
Kredi 
kartlarının 
yoğun 
olarak kul
lanıldığı 
günümüzde 
birçok 
çalışanın 
kredi kartı 
faiziyle zor 
günler 
geçirdiği 
gözlem
lenirken 
alınan kredi
lerin büyük 
bölümünün 
kredi kartı 
borcuna 
kullanılması 
bekleniyor.

Sütü mayalamayan karısını bıçaklad
Bursa'nın
Mustafakemalpaşa 
llçesi'nde bir kişi, 
sütü mayalamadığı 
gerekçesiyle eşini 
bıçakladı.
Hamidiye Mahallesi 
Kuyu Sokağı'nda 

gece meydana 
gelen olayda, bir 
gün önce evine süt 
getiren Yüksel 
Bozkurt
(27), eşi Ayfer 
Bozkurt'tan (24) 
sütü mayalayarak 

yoğurt yapmasını 
istedi. Olay 
gürü sütün 
mayalanmamasına 
sinirlenen 
Bozkurt, karısını 
dövmeye başladı.
Yüzü gözü moraran 

kadın, kocasının 
kafasına süt 
güğümünü vurarak 
kaçmak istedi. 
Bunun üzerine 
Yüksel Bozkurt 
iyice sinirlenerek, 
mutfaktan aldığı 

bıçağı karısının 
sol kalçasına 
sapladı.
Ayfer Bozkurt'un 
feryatları üzerine 
eve gelen emniyet 
güçleri, tarafları 
hastaneye götürerek 

tedavi ettirdi. 
Hayati tehlikeleri

” bulunmayan 
çift, daha sonra 
sevk edildikleri 
savcılık tarafından 
serbest bırakıldı.
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Lodos insan psikolojisini bozuyor
Bursa'da şiddetli 
lodos hayatı olum
suz etkilerken, 
insan psikolojisini 
de bozuyor. Karla 
kaplı şehirde 
geçtiğimiz hafta 
hiçbir intihar vakası 
meydana 
gelmezken, şiddetli 
lodos ile birlikte 
intihar teşebbüs 
hadiselerinde ciddi 
bir artış dikkat 
çekiyor.
Bursa'da şiddetli 
lodos ile birlikte 
son 24 saatte inti
hara teşebbüs eden 
7 kişiden, 2 kişi 
hayatını kaybetti. 
Hastanelerin 
psikoloji servis
lerinde de ciddi bir 
hasta artışı dH^cat 
çekiyor. Klinik 
Psikolog Yalçın 
Kireççi, lodosun 
olumsuz haberler 
ve riskler getirmesi 
sebebiyle psikolojik 
alt yapısı bozuk 
olan mutsuz insan- 

i larda bir tetikleyici 
rolü üstlendiğini 
söyledi. Kireççi,

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

** Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ

*** Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri .

v* Sandal Malzemeleri 
Kürek

** Çapa
* Macun

Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

ve ıfiger malzemeler ile hizmetinizdeyiz

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

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

"Kar rengi itibariyle 
temizliktir, sükunet
tir, huzurdur. Kar 
genel anlamı ile 
insan sıcak bir 
ortamda ise 
hoşnutluk ve rahat
lama sağlıyor. Karın 
kalkmasını insanlar 
beklerler. Kar bir 
doğal kısıtlama da 
getiriyor. Kar kalk
tıktan sonra, doğal 
kısıtlama kalkıyor. 
Bir harekete 
yönelme var.
Lodosun basınç 
olarak da insan 
metabolizması 
üzerinde farklı bir 
etkisi var.
Tansiyonu yükselt
tiğini tespit ediy
oruz. Kan basıncı 
artıyor. Bunun 
yanında şiddetli 
lodos, heyecan 
bozukluğu olan 
insanlarda, bir 
tetikliyeci görevi 
yapıyor. Kaygılar, 
e*~ Eşeler, korkular, 
panik haline 
dö*?-tşüyor. Cam 
patlar mı, cam pat
larsa ne yaparım.

Dışarı çıkıyorum, 
başıma bir şey 
düşerse diye 
düşünürler. İnsan
ların sürekli başları
na bir şey geleceği, 
ölüm düşüncesini 
çağrıştıran bir 
ortam oluşuyor. 
Hayatında, yaşamla 
ölüm arasında ikile
mi olan, sıkıntı 
yaşayanlarda ölüm 
düşüncesini tetik- 
liyor. Zaten var olan 
intihar düşüncesini 
harekete geçirmiş 
oluyor. İnsanda 
böyle bir psokolijik 
bozukluk var ise 
kaygı ile var olan 
intihar düşüncesini 
harekete geçire
bilir" dedi.
Lodosun hayatla 
alakalı bir sıkıntısı 
olmayan kişileri 
etkilemeyeceğini 
kaydeden Yalçın 
Kireççi, "Her lodos, 
olumsuz haberleri 
getiriyor Psikolojik 
alt yapıyı olumsuz 
besliyor 
harekete geçiriyor. 
Psikolojik alt yapısı 

sağlıklı insanlarda 
bile lodos akıllara 
ölümü getiriyor. Bir 
risk var, her risk 
ölüm tehlikesidir. 
Ayağı kayınca 
ölebileceğin!
düşünür. Ayağınız 
yere basıyor, ama 
lodos her yerden 
geliyor. İnsanları 
ürküten tarafı 
budur. Depremde 
olduğu gibi , tedbir 
atamıyorsanız, 
özgüveniniz 
zayıflıyor. Zaten 
özgüven sorunu 
varsa daha da 
zayıflatıyor. Bu 
ortamda kişinin yal
nız yaşayayıp yaşa
madığı, yaşadığı 
kişilerle alakalı 
çatılmaları da bir- 
leşince intihar eyle
mi gelebiliyor. Her 
insanda bir gergin
lik, huzursuzluk 
var. Bardak doluyor 
diye düşünülebilir" 
şeklinde konuktu. 
Genel anlamda, 
heyecansal sor*.!;., 
sıkıntı yaşayanlar, 
kaygı endişe korku 
panik halleri 
yaşayanların, lodos

YTUyi bir ayda eskittik
Cüzdana para 
yerine kredi kartı 
koyuyoruz.
Parayı ise cüzdan 
yerine cepte 
taşıyoruz. Yıl 
başında kullanıma 
giren YTL'ler, bu 
alışkanlığınız 
yüzünden iki ay dol
madan eskidi.
Parayı cüzdan yer
ine cepte taşıma 
alışkanlığı yüzün
den 1 Ocak'ta kul
lanılmaya başlanan 
Yeni Türk Lirası 
(YTL), kısa sürev»e 
yıprandı.
Merkez Bankası 
Konya Şube 
Müdürü Haydar 
Tırman, yıllardır 

şartlarında kendi
lerini güvende his
settiği yerleri ve 
arkadaşlarının yan
larına gitmelerini 
tavsiye eden Yalçın 
Kireççi, şunları 
söyledi:
"Bu tip insanlara 
yakın olmak, destek 
vermek gerekiyor. 
Beraber otururken, 
cam patlayacak 
diye endişelenen 
insanlar var. Her 
durumda bir çözüm 
vardın.Çözüm 
üretme kapasiteler
ine destek olmak ve 
ikna etmek gerekiy
or. Konuştukça inti
har düşüncelerinde 
bir yön değiştirme 
olur. Sorunları var 
ise konuş*'' :k, 
onların yanında 
olmak onlara 
çözüm konusunda 
güvence vermek 
gerekir. Genel bir 
huzursuzluk ve 
mutsuzluğu var ise, 
ilkbaharda da inti
har görebilirsiniz.
Hayata katılamadığı 
için tetikliyor.
Özgüven ve hayata 
bağlanmak 

paraya hak ettiği 
değerin verile
memesi nedeniyle 
banknotların sık 
aralıklarla zorunlu 
olarak yenilendiğini 
söyledi. Bu yenile
menin yüksek 
maliyetlerle yapıla
bildiğini ifade eden 
Tırman, tüm 
uyarılara karşı 
paranın, yıpranmayı 
artıran ceplerden 
kurtarılamadığım 
dile getirdi, 
Tırman, paranın * 
ıslak ellerle tutul
ması ve cepte taşın
ması gibi durumlar
da hemen deforme 
olduğunu vurgula
yarak, şunları kay

sorunudur. İnançlı 
insanlar intihar 
düşüncesini çabuk 
bertaraf ederler. 
İntihar düşüncesi 
gelmesi ayrıdır, 
bunun niyetine 
girmek ayrıdır. İnti
harı ciddi ciddi 
düşünmek ayrıdır, 
ölümü düşünmek 
ayrıdır. Ölümü 
düşünmek anormal 
bir durum değildir. 
Yakınınız ölünce de 
ölümü 
düşünürsünüz, 
mezarlıkta ziyaret 
edincede ölümü 
düşünürsünüz. Bu 
arada, ölümü 
düşündükten 
sonra, pozitife.-'", 
geçip, hayattan 
daha fazla tad a’ 
bilirsiniz. Normal 
inançlı insanlar 
böyle yaparlar. 
Ancak lodos 
sırasında psikolojik 
sıkıntısı olanların 
güvendikleri bir 
dostlarının yanında 

güvenli mekan
da olmaları ve hatta 
yardım talep 
etmeleri normal 
karşılanmalıdır." 

detti:
"Türkiye'de bu 
yıllardır çözüle
meyen bir sorun. 
Parayı bir türlü 
cüzdanda 
taşıyamıyoruz. 
YTL, kullanıma 
geçmeden önce 
bütün uzmanlar ve 
Merkez Bankası 
uyarılarda bulundu. 
En azından yeni 
paranın uzun ömür
lü olması için kul
lanımına dikkat ... 
^djlrnesi gerektiği 
söylendi. Yüksek 
kalitede üretilen 
YTL, paranın cepten 
cüzdana girememe
si yüzünden kısa 
sürede yıprandı."



15 Şubat 2005 Sah Sayfa 6
■M ouZu........~

Neden örümcek adam olmak istiyorlar?
Çocuklar neden Örüm
cek adam olmak istiy
orlar? Onların bu 
kahramanı bu kadar 
çok sevmelerinin 
nedeni nedir? Bu istek 
yararlı mı, zararlı mı? 
Anne babalar çocuk
larının bu arzusu 
karşısında nasıl 
davranmalı?
Kim bu Örümcek 
Adam? Çocukları 
büyülen bu senaryoyu 
kısaca hatırlayalım 
isterseniz. Peter bir 
lise öğrencisi. Bir gün 
okul gezisinde Peter 
ve arkadaşlarına gös
terilen genetik olarak 
değiştirilmiş örümcek
lerden bir tanesi 
Peter'i ısırır. Bu ısırma 
Peter'in DNA'sına etki 
eder ve kısa zamanda 
Peter olağanüstü 
yetenekler kazanmaya 
başlar. Bir örümceğin 
kuvvetinin ve esnek
liğinin yanı sıra ESP 
(örümcek hisleri) 
yeteneğini de elde 
etmiştir. Ve bu günden 
sonra bu yeteneğini 
kullanmaya başlar. 
Film özetle bu şekilde 
kurgulanmış.
Örümcek Adam 
deyince akıllarına ne 
geliyor?
O (yaş 6): Ağları var. 
İnsanları tutabiliyor. 
Çok güçlü.
S (yaş 6): Çok değişik 

Cam masada yemek yemeyin
Pişirilen yemek 
kadar o yemeğin 
yendiği sofra da 
çok önemli. Yemek 
masasının bereke
tinin kaçmaması 
için kapı ağzına 
yakın konum
landırılmamak Cam 
masada yemek 
yemek iyi değil. İşte 
çok ilginç bir yemek 
felsefesi...
Uzakdoğu felsefesi 
feng shui mutfağa 
da girdi Feng shui 
artık mutfakta da 
uygulanıyor 
Yemek masasının 
bereketinin kaçma
ması için kapı ağzı
na yakın konum
landırılmamak Cam 
masada yemek 
yemek iyi değil. 
Eğer böyle bir masa 
varsa mutlaka 
tabağın altına bir

giymiyor. Her istediği
ni yapabilir.
İ (yaş 5): Benim de 
Örümcek Adam gibi 
elbisem var. Ağlarım 
da var; ama ben atmıy
orum.
N (yaş 4): - Onu çok 
seviyorum. Elinden 
ipler uzanıyor. O da bu 
iplerle duvarlara tır
manıyor.
- İpler nerede? 
- Parmaklarından 
çıkıyor.
S (Yaş 6): Spider Man 
onun adı. Hem çok iyi 
hem de güçlü. Keşke 
babamın da ağları 
olsaydı.
B (yaş 5): - Hiç 
seyretmedim; ama 
seviyorum.
- Peki nereden 
tanıyorsun? 
- Arkadaşım tanıştırdı. 
Örümcek Adam çan
tası var arkadaşımın.

' A (yaş 6): En çok 
ağlarını seviyorum. 
.Babamla Örümcek 
Adamcıhk oynuyoruz, 
annemi kurtarıyoruz. 
Nereden kaynak 
lanıyor bu sevgi? 
Güç cazibeyi arttırıyor 
Bazı çocuklarda ve 
özellikle erkek çocuk- 
J?’da güç öğesinin 
baskın olduğu görülür. 
Kî^r’mamn güçlü 
oluşu ve amacına 
daima kolaylıkla ulaşa
bilmesi kahramanın 

servis yerleştirmek 
gerek. En uygun 
masa şekli yuvarlak 
ve oval olan. Eğer 
köşeli bir masa kul
lanıyorsanız köşe 
olan kısımlara otur
mamak gerek. Bu 
bütün kötü enerjiyi 
size yönlendiriyor. 
Sofrada bütün ele
mentleri temsil 
eden renkler de 
bulunmalı. Türk 
mutfağında yin ve 
yang dengesini 
sağlayan çok 
lezzetli yemekler 
bulunuyor. Yaprak 
dolması ve 
zeytinyağlı enginar* 
en qüzel örnekler. 
Su ym'i, alkollü ve 
gazlı içecekler 
yang'ı temsil eder. 
Bu yüzden yenilen 
yemeğin ne olduğu
na dikkat etmek 

cazibesini artırmak
tadır. Çocuk bu filmle 
güç ihtiyacını bir nevi 
özdeşim kurarak ve 
hayalen yaşayarak tat
min etmektedir. Ayrıca 
film de güç somut bir 
cisme bağlanmış 
(ağlara). Yani gizli fark 
edilmeyen bir güç 
değil, sebebi anlaşıla
bilmen bir güç. Bu 
sebeple çocuğun 
kahramana ve 
dolayısıyla yaşanan
lara olan inancı art
maktadır.
Çocuk bu filmde ken* 
dini kahramana yakın 
hissediyor
Çocukların izledikleri 
çizgi filmlerin veya 
filmlerin bir çoğunda 
güçlü plan varlıkların 
insan olmadıkları farklı 
yaratıklar oldukları 
görülür. Bu çocuğun 
kahramanla yoğun 
olar' özdeşleşmesini 
engeller. Ancak Örüm
cek AcLm ve benzeri 
filmler olayı yaşayan, 
güçlü olan ve diğer 
insanlardan farklı olan 
aslında sıradan bir 
insanda. Örümcek 
adam filmindeki Peter 
de bir öğrenciyken 
başından.*jeçen bir 
olay neticesinde 
olağanüstü yetenek
lere sahip o(uyor. Bu 
durum da çocukta 
"neden olmasın, ben 

lazım. Her gün 
yemek pişirin 
evinizin bereketi 
artsın Feng shui 
artık mutfakta da 
uygulanıyor. Buna 
göre yeşil sebzeyle 
yapılan bir yemekte 
kırmızı renkli bir 
gıda bulunmalı. 
Sofradaki bir yemek 
buharla pişmişse 
diğerinin kızartma 
olması enerjiyi 
artırıyor. Batı 
dünyası Doğu'yu 
keşfetmeye devam 
ediyor. Son yıllarda 
feng shui ile evlerin 
dekore edilmesi çok 
popülerdi. Ancak bu 
dekorasyon salon 
ve mutfaksan öteye 
geçemiyordu. 
Aslında feng shui 
felsefesine göre 
evin en önemli yeri 
yatak odası ve mut-

de belki böyle olabilir
im" düşüncesini oluş
turuyor. Bu durum 
çocuğun film kahra
manı ile özdeşim kur
masına neden oluyor. 
Bu anlamda olay 
değerlendirildiğinde 
Pokemon, Beyblade 
tarzı çizgi filmlerden 
daha sakıncalı olduğu 
düşünülebilir.
Olağanüstü yetenekler 
ve sıra dışı olaylar 
Ağlar, duvara tırman
ma vs., normalde 
yaşanmayan Hururn- 
lar... Bütün bunlar 
çocuğun ekrana kil
itlenmesine neuen 
oluyor. Çünkü çocuk
lar bu şekilde hem 
eğleniyorlar, hem de 
daha önce güncel 
yaşamda karşılaş
madıkları durumlar 
olduğu için neden - 
sonuç ilişkisini 
kuramıyorlar. Ve hep 
yaşanan olayların 
devamını ya da 
sonunu merak ettik- 

fak. Feng shui 
uzmanı Ferda Ünsal 
ve Işıl Güner Alfar 
Türkiye'de bu işi ilk 
yapan isimler 
arasında. Ferda 
Ünsal eşinin işi 
dolayısıyla 11 yıl 
Malezya'da yaşamış 
ve Uzakdoğu felse
felerine duyduğu 
ilgi onu feng shui 
ile ilgili derin araş 
tırmalar yapmaya 
itmiş. Daha sonra 
bu konuyla ilgili 
araştırmalar yapan 
Işıl Güner Alfar ile 
Türkiye'de birlikte 
çalışmaya başla 
mışlar. 1999'da kur
dukları şirket ile 
kurumlara, mimûı- 
lara, otellere veya 
bağımsız şahıslara 
feng shui konusun
da danışmanlık 
hizmeti veriyorlar. 

önemlerinde ne gibi 
sakıncaları vardır. 
2-7 yaş
Bu yaşlarda çocuğun 
soyutu algılayabilmes 
gerçek ile gerçek dışı 
hadiseleri birbirinden 
ayırt edebilmesi, 
objektif bir biçimde 
neden-sonuç ilişkisi 
kurarak yorumlar 
yapabilmesi beklen
mez. Bu zaviyeden 
değerlendirildiğinde, 
çocuğun filmin kur
gusunu tam olarak 
algılayamadığını ve 
hatalı bir değer
lendirme ile bilinçaltı
na işleme tehdidi ile 
baş başa olduğunu 
söyleyebiliriz. Çocuk 
seyrettiklerinin 
bütünüyle sadece bir 
filmden ibaret 
olduğunu anlayamaz 
ve seyrettiği gibi olma 
arzusu taşımaya 
başlar. Yani kendini 
filmin karamanının yer 
ine koyarak davran
maya başlar ki zaten 
geçtiğimiz yıllarda bir 
çocuğun kendini 
Pokemon zannedip, 
balkondan aşağıya 
atlaması bunun en 
tipik örneklerindendir. 
*yrıca bu yapının 
kahramanının 
Pokemon gibi hayali 
bir varlık olmadığını 
hatta normal bir insan 
olduğunu; ancak bir
takım kabiliyetlerinin 
var olduğunu 
düşünecek olursak, 
çocuğu modelleme 
ihtimalinin arttığını 
düşünebiliriz.
Kısaca diyebiliriz ki 
kurgu bu yaş döne
minde çocuğun zihin
sel kapasitelerini 
zorlamaktadır. Bütün 
bunlardan dolayı 
erken yaşta çocuğun 
hayal dünyası 
kesinlikle gerçek
leşmeyecek birtakım 
hayallerle zedelenir 
ve ileriki 
yıllarda hayal 
dünyasının etkin kul
lanımı azalır. Bunun 
dışında çocukların 
kahramanı çok fazla 
benimsemeleri duru
munda babalarını bu 
şekilde görmek isteye- 

_ bildikleri veya 
babalarının örümcek . 
Aaam kadar güçlü . 
olmadığını gördük
lerinde, baba yerine 
Peter ile özdeşim 
yaşamak istedikleri 
görülmüştür.

terinden merakla 
seyrediyorlar. 
Aile içi kopukluk 
Özellikle baba ile diya
log azlığı veya baba ile 
yaşanan diyalog prob
lemleri. Evet çocuk 
Örümcek Adam ve 
benzeri bir kahramanı 
model almışsa bunun 
temelinde babasını 
tam bir model olarak 
görmeyişi yatıyordun 
Baba evin güç imge
sidir. Çocuk güce 
dayanma arzusunu 
babasıyla karşılar.
Ancak babayla görüşe
meyen ve yetersiz 
diyalogları olan çocuk- 
lar güç arayışına gir
erler. Kimi zaman 
Örümcek Adam ve 
benzeri kahramanlar 
çocuğun bu ihtiyacını 
doldurur. Ve bir süre 
sonra çocuk ebeveyni 
yerine bu kahramanları 
modellediğinden 
onlar gibi olmaya 
çalışır. Tabii babasıyla 
diyalogları kuvvetli 
olan ancak Örümcek 
Adam’ı seven çocuk
lar da olabilir. Ancak 
sevmek ayrı, model- 
leyip onun gibi olmak 
ayrıdır. Önemli olan 
çocuğun film ile 
gerçek yaşamı ayırt 
edebilmesidir.
Kullanılan öğeler 
örümcek Adam’ın 
kostümü (şekil ve 
renk olarak), kul
lanılan müzik gibi bir
takım faktörler de 
filmin 
cazibesini artırır 
ve bilinçaltına 
işlenmesini de 

kolaylaştırır.
Bunun dışında film 
için yapılan reklamlar 
arkadaş ortamlarında 
filmin içeriğinin konu 
olması, çocukların 
filme yönelmelerinde
ki bir diğer etkendir. 
Sakıncaları var mıdır? 
örümcek Adam 
filminin kontrolsüz 
seyredilmesi duru
munda farklı yaş gru
plarında farklı negatif 
etkiler oluşturabildiği- 
ni görürüz. Hangi yaş
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MtgmrolistHri
Hükümet Sözcüsü 
Çiçek, polis teşki
latının güçlendirilme
si için TBMM'ye yeni 
bir tasarının 
sevkedileceğini 
açıkladı: 4 yıllık 
üniversite mezunları 
6 aylık kursla 
polis olabilecek. 
Adalet Bakanı ve 
Hükümet Sözcüsü 
Çiçek, Bakanlar 
Kurulu toplantısının 
ardından yaptığı açık
lamada, önümüzdeki 
günlerde TBMM'ye 
getirilecek bazı 
kanun tasarıları 
olduğunu söyledi. 
Bunların başında 
Emniyet Teşkilatı 
Kanunu'nda yapılan 
değişikliklerin 
geldiğini anlatan 
Çiçek, güvenlik 
konusunun 
Türkiye'nin her 
dönemde en önemli 
ve öncelikli konu
larının başında 
geldiğini vurguladı. 
Son günlerde de 
basında güvenlikle 
ilgili olarak haberler 
çıktığını anımsatan

İlaç ithalatında artış var
İstanbul Bağımız 
Milletvekili Emin 
Şirin'in yazılı soru 
önergesini cevap
layan, Sağlık 
Bakanı Recep.
Akdağ, ilaç itha
latının geçen yıl 
Ağustos ayı 
itibariyle bir önce
ki yıla göre yüzde 
38 artış gösterdiği
ni bildirdi.
Akdağ, İstanbul 
Bağımız 
Milletvekili Emin 
Şirin'in yazılı soru 
önergesine verdiği 
cevapta, 2003 
yılının Ağustos ayı 
sonuna kadar 1 
milyar 287 milyon 
dolarlık ilaç ithal 
edildiğini ifade e<fi. 
Akdağ, 2004 ysİL- 
Ağustos ayı 
itibariyle ilaç itha
latının bir önceki 
döneme göre

Çiçek, Bakanlar 
Kurulu'nun bu 
konuyu değer
lendirdiğini söyledi. 
Çiçek, özellikle İstan
bul başta olmak 
üzere büyükşe- 
hirlerde polis sayısın
da bir yetersizlik söz 
konusu olduğunu 
vurgulayarak, her 
sene polis okulları ve 
meslek yüksek 
okullarından 5 bin 
500 ile 6 bin arasında 
öğrenci mezun 
olduğunu, buna 
karşılık geçen yıl 5 
bin polis memurunun 
emekli olduğunu 
anlattı. Çiçek, şunları 
kaydetti: "Bundan 
çıkan sonuç şudur ki 
okuldan mezun olan
larla emekli olanların 
sayısı başa baş git
mektedir. Halbuki

Türkiye'de polisin 
a-.ev alanı bir 
taraftan genişlemek
te, öbür taraftan 
nüfus hareketliliği 
var. Dünyadaki yeni 
gelişmelere insan 
hareketine paralel 
olarak suçlar daha 

yüzde 38 artış 
göstererek, 1 mil
yar 779 milyon 
dolara ulaştığını 
kaydetti.
Sağlık Bakanı 
Akdağ, ithal 
ilaçlarda kutu 
bazındaki fiyat 
artışının sebe
binin, hızla 
ilerleyen ilaç 
araştırmaları sonu
cu keşfedilen yeni 
ilaçların çok 
gelişmiş teknolojil

karmaşık hale . 
gelmiştir. Bunun için 
polis teşkilatının her 
yönüyle 
güçlendirilmesinde 
fayda var. Bunun için 
yeni bir tasarının 
şevkine karar ver
ilmiştir. Bu da önce
likle yasalaştırılacak. 
Buna göre, 4 yıllık 
yükseköğretim 
kurumlarından 
mezun olanlara en az 
6 ay meslek içi eğitim 
verilmek suretiyle bu 
polis açığının gider
ilmesi yoluna gidile
cektir. Çünkü AB 
ülkelerinde 250 kişiye 
bir polis düşerken 
Türkiye'de bu 300'ün 
üzerindedir.
Tabiatıyla bunun 
doğurduğu bazı 
sonuçlar var. 
Bu yaıs'i. tasarısıyla 4 
yıllık üniversiteyi 
bitirmiş e«un gençler
imizi hem bu 
mesleğe kazandırmak 
hem de istihdam 
açısından önemli 
olduğunu 
düşünüyoruz." 

er kullanılarak 
üretilmesi ve bu 
sebeple maliyete 
bağlı fiyat 
artışlarının yük
selmesi olduğunu 
belirtti. Akdağ, 
"Ülkemizde yerli 
ilaç sanayinin ileri 
tekrıuloji ile ilaç 
ürerini yapama 
ması da bu 
ilaçların yurtdışın- 
dan alimini zorun
lu hale getirmekte
dir" dedi.

Doğum izni dışında 
‘aile izn[ geliyor

Türkiye, doğum 
izni sonrasında 
anne ve babaya, 
çocuğa bakmak 
için ‘aile izni’ 
verilmesini 
düzenleyen ulus
lararası anlaşmayı 
onaylayacak. Peki, 
iznin süresi ve 
şartları nasıl?
6 Ekim tarihli ‘iler
leme raporu’nda 
henüz onayla
madığı için 
Türkiye’nin ‘insan 
hakları alanındaki 
eksiklikleri’ arasın
da sayılan ‘Avrupa 
Konseyi C iden 
Geçirilmiş Avrupa 
Sosyal Şart. .:<n 
onaylanması için 
hazırlanan tasarı, 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne 
(TBMM) sunuldu. 
Şart, söz konusu 
‘aile izni’ dahil 
birçok yeni düzen
leme içeriyor. 
Gözden Geçirilmiş 
Avrupa Sosyal 
Şartı, vatandaşların 
yaşam standart
larını ve sosyal 
refah düzeylerini 
yükseltmek için 
taraf ülkelerin 
yerine getirmesi 
gerekenleri 
sıralıyor. Meclis’e 
gönderilen tasarı 
gerekçesinde, 
Türkiye’nin ‘Sosyal 
Şart’ta yazılanları 
yerine getirmesi 
halinde Avrupa 
ülkelerinin sosyal
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normlarını büyük 
ölçüde uyum 
sağlayacağı belir
tiliyor. Şart, metni 
onaylayan Avrupa 
Konseyi üyesi 
ülkelerde ikamet 
eden ve çalışan 
Türk vatandaşları
na da birtakım yeni 
haklar kazandırıyor. 
Meclis’in onayına 
sunulacak olan 
şart, günlük ve haf
talık çalışma 
süresinin aşamalı 
olarak azaltılmasını 
ve çalışanların 
sözleşmeleri ya da 
iş ilişkilerinin asli 
unsurları hakkında 
yazılı olarak derhal 
bilgilendirilmesini 
şart koşuyor. 
Hamile olduğu bili
nen kadın işten 
atılamayacak 
Şart ile, hamile 
çalışanlar da 
güvence altına 
alınıyor. Buna göre, 
bir kadının, işvere
nine hamile 
olduğunu bildirme
si ile doğum iznine 
ayrılması arasında
ki dönem içinde 

veya süresi bu 
döneme rastlaya
cak şekilde işten 
çıkarma bildirim
inde bulunması 
yasa dışı olacak. 
Gözden Geçirilmiş 
Avrupa Sosyal 
Şartı, taraf ülkeler
den her birinin 
ülkesinde gelir 
getirici bir iş edin
me hakkının etkili , 
bir biçimde kul
lanılmasını sağla
mak için birtakım 
tedbirler alacak.
Taraf devletler, şart 
ile şu düzen
lemeleri yapmak 
zorunda kalacak: 
Yürürlükteki for
maliteleri 
basitleştirmeyi ve 
çalışan yabancılar 
ya da onları 
çalıştıranlar tarafın
dan ödenen resim 
ve diğer harçları 
azaltacak ya da 
kaldırılacak.
Çalışan 
yabancıların istih
damını düzenleyen 
mevzuata, tek tek 
ya da topluca, 
esneklik getirecek.
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10 bin kadroya 9 bin 494 öğretmen
edildiğini anlatan 
Kaya, 3 bin 445 
adayın gerekli 
koşulları taşımadık
ları için başvuru
larının geçersiz 
sayıldığını kaydetti. 
Kaya, adaylardan 
6'sının olumsuz 
hava koşulları 
nedeniyle başvuru
larının telefonla 
alındığını ifade etti. 
Remzi Kaya, 
bugünkü atamalar 
sonucunda boş kala
cak kontenjanlar ve 
10 bin kişilik ilave 
kadroya 2005 
Ağustos ayı içinde 
atama yapılacağını 
bildirdi.
Remzi Kaya, öğret
men adayları için 
2005 Temmuz ayında 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı (KPSS) 
düzenlenmesi 
talebinuc oulunduk- 
larını bildirdi.
“BUGÜN ATANAN 
ADAYLAR DAHA 
AVANTAJLI 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik de 
atamalarda adayların 
yazın yapılacak ata

Milli Eğitim Bakanlığı 
10 bin kadroya 9 bin 
494 öğretmen atadı. 
Bakan Çelik yazın 
yapılacak öğretmen 
atamalarında yeni bir 
uygulamaya gidecek
lerini açıkladı. 
Bakanlık, 26 Ocak-9 
Şubat 2005 tarihleri 
arasında aldığı 
başvurular sonucun
da öğretmen 
atamalarını 
gerçekleştirdi. 
Atamalar dolayısıyla 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Başöğretmen 
salonunda tören 
düzenlendi.
Törende konuşan 
MEB Personel Genel 
Müdürü Remzi Kaya, 
37 branşta 10 bin 
kadroya ilk atama, 
açıktan atama ve 
açıktan ilk atama 
yoluyla öğretmen 
».anacağını 
belirterek, 21 bin 886 
auayın başvur
duğunu bildirdi. 
Başvuruların incelen
mesi sonucunda 
18 bin 599 kişinin 
istenen koşulları 
sağladığının tespit 

malara göre daha 
avantajlı olduklarını 
çünkü başvuru 
sayısının daha az 
olduğunu ifade etti. 
Hükümetin eğitimi en 
öncelikli alan olarak 
gördüğünü belirten 
Çelik, bu yıl tüm 
kamu için 48 bin kişi
lik personel kadrosu 
ayrıldığını, bunlardan 
24 bininin eğitime 
verildiğini anlattı. 
Çelik, eğitim için 
ayrılan 24 bin kadro
dan 4 binini üniver
sitelerin kul
lanacağını ifade 
ederek, öğretmen 
alımı için ayrılan bu 
kontenjanın eğitime 
verilen önemi ortaya 
koyduğunu kaydetti. 
Çelik, öğretmen 
kadrosu dışında dil 
öğreticisi, bilgisayar 
öğreticisi, vekil 
öğretmen ve usta 
öğretici olarak 79 bin 
800 kişiye istihdam 
imkanı sağlandığını 
belirterek, Milli 
Eğitim Bakanhğı'nın 
kamuda en büyük 
istihdam sağlayan 
kurum olduğuna 

dikkati çekti. 
ÖĞRETMEN 
ATAMALARINDA 
YENİ UYGULAMA 
Çelik, yazın yapılacak 
öğretmen atamaların
da yeni bir uygula
maya gideceklerini 
bildirdi.
Çelik, öğretmenleri 
illere toplu olarak 
atamak yerine “nokta 
tayin” yapılacağını 
ifade eden Çelik, 
“Türkiye'nin hangi 
okulunda boşluk 
varsa atamayı direkt 
nokta olarak 
yapacağız. Bu da 
yığılmaları önleye
cektir” dedi.
Bakan Çelik, Milli 
Eğitim Bakanhğı'nın 
atamalarda ve başvu
ru ahmlannda 
teknolojinin tüm 
imkanlarını kul
landığını belirtti. 
Öğretmen atamaları 
için başvuru ilanın
dan sonra aradan bir 
ay bile geçmeden 
atamaların yapıldığını 
hatırlatan Çelik, ayrı
ca Liselere Giriş 
Sınavı (LGS) başvu
rularının da elektron

ik ortamda alındığını 
kaydetti. LGS'ye 950 
bin baş/uru 
olduğunu bildiren 
Çelik, “Tabii bunlar
dan birçoğu müker
rer olabilir. Biz 
başvurular sırasında 
MERNİS'ten yarar
landık. Böylece ilk 
defa MERNİS sistemi 
de test edilmiş oldu” 
diye konuştu, çelik, 
bakanlığın e-devlet 
uygulamasını en iyi 
gerçekleştiren 
kuramlardan biri 
olduğunu söyledi. 
“GİTTİĞİNİZ YERE 
IŞIK VE UYGARLIK 
GÖTÜRÜN 
Bakan Çelik, 
atanacak olan öğret
menlerden “gittikleri 
yere ışık ve uygarlık” 
götürmelerini istedi. 
Öğretmenlerin bulun
dukları yerlerdeki 
noşullara uyum 
sağlamaları ve halkla 
Mdtünleşmeleri 
gerektiğini kaydeden 
Çelik, hiçbir sorun 
bulunmayan yerde 
başarılı olmanın bir 
anlam taşımaya
cağını ifade etti.

Çelik, “Gittiğiniz yer
lerde olumlu veya 
olumsuz şartlardan 
sevinebilirsiniz ya da 
üzülebilirsiniz. Ben 
genç arkadaşlarım
dan cehalete karşı 
misyonerlik 
yüklenmelerini 
istiyorum” dedi. 
Konuşmaların 
ardından Çelik, 
salonda bulunanlar
dan atamayı başlat
mak için 9 haneli 
rakamlar 
söylemelerini istedi 
ve ardından bilgisa
yarın tuşuna basarak 
atamaları başlattı. 
Atamalar sonucunda 
9 bin 800 kadroya ilk 
atama yoluyla 9 bin 
316 öğretmen atandı. 
200 kadrodan 178'ine 
de açıktan ilk atama 
ve açıktan atama 
yöntemiyle öğretmen 
ataması gerçekleştir
ildi. Böylece 10 bin 
kadrodan 9 bin 494 
kontenjana atama 
yapılmış oldu. 
Boş kalan 
kontenjanlara 
Ağustos ayında 
atama yapılacak.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0.224) 513 1071 -514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI REYONA 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Ucuz “cep'ler geliyor Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

Gelirler

nı

Dünya çapındaki cep 
telefon operatörlerini 
temsil eden GSMA 
derneği, Motorola ile 
birlikte çok ucuz bir 
cep telefonu geliştirdi. 
Motorola tarafından 
üretilecek C117 adlı 
yeni cep telefonları, 
toptanda 40 doların 
altında satılacak. 
GSMA ayrıca ucuz 
cep telefonlarına 
uygulanan ithal vergi
lerinin indirilmesi için 
aralarında Türkiye'nin 
de bulunduğu bazı 
ülkeler nezdinde lobi
cilik yapacak.
Ekonomi gazetesi 
Financial Times, 
dünya çapında cep 
telefon operatörlerini 
temsil eden GSMA 
derneğinin dünyanın 
ikinci büyük cep üreti
cisi Motorola ile birlik
te çok ucuz bir cep 
telefonu geliştirdiğini 
yazdı. Yeni cep telefo
nunun, kalkınmakta 
olan ülkelerde milyon
larca insanın ilk kez 
cep telefonuna ulaş
masını sağlayabile
ceğini ifade eden

gazete, duşuk 
maliyetli cep telefonu 
projesinin çoğu 
Asya'da olan dokuz 
cep telefonu oper- 
atörünce 
başlatıldığını, pilot 
projesinin Asya'da 
gerçekleştirileceğini 
yazdı.
GSMA'nın ilk altı ay 
için 6 milyon adetlik 
telefon satışı hede- 
tied:ğine dikkat çeken 
gazete, proje 
sayesinde dünyada 
cep telefonu olan kışı 
sayısının 1.5 mil
yardan 2 milyara yük
seltilebileceğini kay
detti.
Financial Times, 

GSMA'nın C”. ;7 tele
fonlarının fiyatının 
daha ileri bir aşamada

30 doların da altına 
düşürülmesi halinde 
Asya, Latin Amerika, 
Ortadoğu ve Afrika'da 
700 milyon kişinin ilk 
kez cep telefonu 
sahibi olacağının tah
min edildiğine dikkat 
çekti.
Motorola'nın 17 rak
ibini yenerek 
GSMA'nın açtığı iha
leyi kazandığını 
belirten gazete, 
GSMA :ıin 
"ucuz telefonlara 
uygulanan 
ithalat vergilerinde 
indirim sağlanması 
için aralarında Çin, 
Brezilya, Filipinler ve 
Tüfkiye gibi ülkelerin 
bakanlarının nezdinJc 
lobicilik" yapacağım: 
da yazdı.

Bütün kulüpler bu sezonu 
nasıl çıkartırız diye çare ararlar.

İşte Yalova gelirinin bir kıs
mını fabrikadan, bir kısmımda 
eski Yalova vapur iskelesinin 
bulunduğu yerden, otopart ücreti 
olarak hiç de küçümsenmeyecek 
gelir temin ediyorlar.

Bu sadece gelirlerinden biri. 
Gemlikimizde de böyle imkanlar 
var, neden yapmayalım?

Bir hafta önce trafik ve Gemlik 
diye bir yazımda koşamdan sayın 
Kaymakam’a, sayın Emniyet 
Amirin'e ve sayın Belediye 
Başkanı’mıza hiaben bir yazı 
yazmıştım.

Bu yazıyı okuyup okumadık
ların bilmiyorum. Gemlik için 
birşeyler düşünebil (nişlerdir?

İskelemize yanaşan gemiler
den makbuz mukabili Uman 
Dairesi Başkanlığından istifade 
edebiliriz.

Gene tratuvarların müsait yer
lerine, dikte gen şeklinde cam
dan yapılmış reklam panoları

yapılıp, senelik kiraya verilebilir.
Gene her sene milyarlarca 

parayı reklamlara harcıyan Beko, 
Arçelik, Bosch, gibi markalara 
elektrik direklerine reklam ver
ilmesi gibi gelirler elde edilebilir.

Neden olmasın? Gemlikimizin 
de Migros, Demirler, Bim, Özhan 
gibi alışveriş merkezleri var. 
Buralardan istifade etmek 
mümkün olur zannederim.

Serbest Bölge yönetim kuru
lunda olan aramızda çok değerli 
arkadaşlarımız var. Bu 
arkadaşlarımız biraz çalışma 
yaparmarsa Gemlikspor’a çok 
faydalı olurlar inancındayım.

Ticaret Odası Başkanı Kemal 
Akıt kardeşim isterse Serbest 
Bölge’den Gemlikspor’a fayda 
sağlıyacağından eminim.

Kalıcı olarak bir hali saha yap
tırılabilir.

İş istemek insan hayal ettiği 
ettiği müddetçe yaşar.

Ben t i galiba biraz hayalper
estim.

Ptlml Ma Mİh cıfelı
Petrol fiyatları, art
maya devam eden 
global talebe rağmen 
OPEC'in yılın ikinci 
çeyreğinde üretimi 
kısacağı yönündeki 
haberlerle yükseldi. 
IPE'de Nisan vadeli 
Brent ham petrolünün 
varil fiyatı 13 çent 
artışla 45.41 dolar, 
Mart vadeli Amerikan 
ham petrolünün varil 
fiyatı ise 14 çent 
artışla 47.32 dolar 
seviyesinde hareket 
ediyor.
Analistler, OPEC'ten 
gelen açıklamaların 
oldukça agresif

olduğunu ve Kartelin 
fiyatların hızlı bir şek
ilde düşmesini 
istemediğini ortaya 
koyduğunu belirtiyor
lar.
OPEC Genel Sekreteri 
Adnan Shibab-Eldin, 
haftasonu yaptığı açık
lamada Kartel in her

şartta ikinci çeyrekte 
üretim kısıntısı kararı 
alabileceğini, ancak 
talepte hızlı bir düşüş 
olduğu takdirde, üre
tim kesintisinin hızlı ve 
daha fazla olabileceği
ni söylemişti.

Basından
Ben başkan olsaydım Uğur’u 

kaçırmazdım.
- Eski Futbol Federasyonu 

Başkanı Haluk Ulusoy Hebanda 
formasım'giyen Uğur için açıkla
ma yapmış.

-Uğur enayi değil ki 2 maç 
sonra unutsun gitsin, bu gibi 
olaylarda gerekçe hazır.

Ispanya Türkiye maçında 
unutulmaz gerekçe

Türkiye Ispanya milli maçı için 
Milli Takıma oavet edilip daha 
sonra oynatılmayan ve kadro dışı 
kalan vefalı Rahmi için o günün 
Federasyon Başkanı, ‘Rahmi 
toplantıya kravat takmadan 
geldiği için kadroya giremez’ 
demiş. İşte gerekçe.

Beşiktaş Karagümrük’le 
oynadığı maçı 5-0 kazanmış.

-İnsanı güldürmeyin. 
Karagümrük grubunda küme 
düşmeye oynuyor.

Beşiktaş bunlarla avunmaya 
kalkarsa vay geldi başımıza.

Ufukta Evlilik var.

Seçmeler
Sergen Yalçın haziranı bekliy- 

ormuş.
-Ne luzumu var kardeşim hazi

ranı beklemeyezater bit iki maç 
oynuyorsun. Beş maç yoksun 
evlilik seni sarsmaz, Keyfine sak. 
Zaten aşırı ilgiden sıkılıyorsun.

Hedefim Şampiyonlar Ligi 
Sayın Beşiktaş

çalıştırıcısı, 'hedefim Şampiyonlar 
Ligi’ demiş.

-Sayın Çamlı bay daha çok 
yenisin, ileride klasmandan 
düşersiniz ne diyeceiğini merak 
ediyorum.

Az parayla çok iş
Galatasaray ikinci başkanı 

sayın Ergün Gürsoy, 'bütün 
transferlerimizi beş milyon dolar 
harcayarak gerçekleştirdik’ 
demiş.

-Galatasaray’ın bedavadan 
harcadığı dolarların hesabını ben 
verecek değilim.

Geçen sene komisyona ve 
Rumenlere verdiğiniz dolarları 
unutmuşa benziyorsunuz.

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşruhat, 

r<‘ereZ temin çelilir.

ABONE OLDUNUZ MU?
nal1 ABONE OLUNuJ2DLLaa| okuyun okutun■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE İMMİ w ■ ** 1 ’ ■ * ** ■ ** ’

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN



15 ubat 2005 Sah KSrfez Sayfa 10

Top robot hırsızların karabasanı olacak
İsveçli bilim 
adamlarının 
Mars'ta kullanılmak 
üzere tasarladıkları 
siyah büyükçe 
bir top hırsızların 
karabasanı 
olabilir.
Uppsala Üni ver site - 
si'nde geliştirilen 
yüksek teknoloji 
ürünü top, 
radar ve kızıl 
ötesi alıcılarıyla

e-bildirge başarı yakaladı
SSK'da başlatılan 
"e-bildirge*' uygu
lamasında hede
flerin üzerine çıkıl
ması üzerine, bu 
yıl içinde uygula
ma kapsamının 
genişletilmesi 
planlanıyor.
SSK'da Mayıs 
2004'ten itibaren 
başlatılan ve 
işverenlerin, 
çalıştırdıkları 
işçilerin aylık 
belgelerini inter
net üzerinden 
kuruma gönder

OOGS başvuruları 21 Şubatta
Özel okullara giriş 
sınavı başvuruları, 
21 Şubat'ta 
başlayacak.
Özel Okullar Birliği 
Sınav Yürütme 
Kurulu 
Başkanlığı'ndan 
yapılan yazılı açık- 

| lamada, 2005-2006 
। öğretim yılı özel 

okullara giriş 
sınavının, 5 
Haziran 2005 
Pazar günü 

davetsiz misafirleri 
saptayabilecek 
bir güvenlik 
robotu olarak 
hareket 
edebiliyor.
Hırsızı saptadıktan 
sonra yardım 
isteyebilen, sesli 
alarm verebilen 
veya davetsiz 
konuğu izleyebilen 
top, fotoğraf da 
çekebiliyor.

melerini sağlayan 
"e-bildirge" uygu
laması, başarıya 
ulaştı. Uygulama, 
8 ve üzerinde 
işçi çalıştıran 
işverenlerin "aylık 
prim ve hizmet 
belgeleri"ni 
SSk ya internet 
üzereden g 
öndermelerini 
zorunlu kılarken, 
8'in altında işçi 
çalıştıran 
işverenlerin 
sistemi kullan
malarını isteğe

gerçekleştirile
ceği bildirildi. 
Sınav 
başvurularının, 
21 Şubat 
Pazartesi günü 
başlayacağı 
ve 7 Mart 2005 
Pazartesi 
günü saat 
17.00 de sona 
ereceği belirtilen 
açıklamada, sınav 
kılavuzu ve 
başvuru form

Saatte 32 km hızla 
hareket edebilen 
ve insandan 
daha hızlı olan

bağlamıştı.
SSK'da, sistemin 
zorunlu ola*“,k kul
lanılması için 
belirlenen 8 işçi 
sayısının, bu yıl 
içinde düşürülme
si için çalışılıyor. 
Ayrıca, tekrar 
işe giriş belgeleri

larının, sınavla 
öğrenci alan 
özel okulların 
bulunduğu 
illerde bu okullar- 

robot top, tespit 
ettiğini çamur, 
kar veya suda da 
kovalayabiliyor.

ile cari aya 
ilişkin ek ve 
iptal hiteliğindeki 
aylık prim ve 
hizmet bel
gelerinin de 
"e-bildirge" 
sistemine dahil 
edilmesi 
planlanıyor.

I 
dan temin 
edileceği ve 
okullardan birine 
teslim edileceği 
kaydedildi.

Vergide Türkiye'nin 
yüzakı İstanbul

Türkiye'de her 100 
liralık verginin 42.7 
lirasının toplandığı 
İstanbul, yüzde 
94.12'lik tahsilat 
oranı ile de 
Türkiye'nin vergi 
borcuna en sadık ili 
oldu. Maliye 
Bakanlığı 
Muhasebat Genel 
Müdürlüğü veriler
ine göre, Türkiye'de 
geçen yıl mükelle
flere 97 katrilyon 
747 trilyon 673 mil
yar liralık vergi 
tahakkuk ettirildi.
Yıl içinde bunun 90 
katrilyon 92 trilyon 
896 milyar liralık 
bölümü toplandı ve 
böylece tahsilat 
oranı da yüzde 
92.17 oiarak 
gerçek’^şti

Kayıth işşjz sayışı 
yüzde 45^3 arttı

Türkiye'nin en büyük 
sorunlarından olan 
işsizlik rakamlarında 
artış geçen yıl da 
devam etti. 2004 yılı 
Kasım ayında kayıtlı 
işsiz sayısı bir önce
ki yıl aynı aya göre 
yüzde 45.53 (256.275) 
artışla 819 bin 93'e 
yükseldi. 2003 yılı 
aynı ayında kayıtlı 
işsiz sayısı 562 bin 
818 olmuştu.
Türkiye iş Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
Aylık İstatistik 
Bülteni'ne göre, 
Kasım ayında kuru
ma başvuru sayısı 
bir önceki yılın'aynı • 
ayına.göre yüzde 
58.19 (14 bin 459 
kişi) artışla 39 bin 
305'e ulaştı. 2003 yılı 
Kasım ayında işsizlik

Verilere göre, 
ülkedeki vergi gelir
lerinin yüzde 
64'ünü Ankara, 
İstanbul ve İzmir 
karşılıyor. İstanbul, 
devletin kasasına 
giren her 100 liralık 
verginin 42.66 
Liralık bölümünü 
tek başına sağlıyor. 
Tahsilatta İstan
bul'u yüzde 
93.66'hk oran ile 
Tunceli, yüzde 
92.86 ile Ankara, 
yüzde 92.09 ile 
Kırıkkale, yüzde 
91.44 ile İzmir, 
yüzde 91.02 ile de 
Aksaray takip etti. 
Vergide 2004 yılın
da en düşük perfor
mansı gösteren *! 
ise İğdır olarak 
belirlendi.

başvurusunda bulu
nanların sayısı 
24 bin 846 kişi 
olmuştu. 2003 yılında 
5 bin 188 olan açık iş 
sayısı yüzde 0.25 
artışla 5 bin 201'e 
yükseldi.
Bültene göre, 
işverene takdim 
sayısı 2004 yılı 
Kasım ayında 17 bin 
571 oldu. Böylece 
2003 yılı Kasım ayın
daki 9 bin 392 kişilik 
sayıya göre yüzde 
87.08 (8 bin 
179 kişi) artış 
görüldü.

*2004'yı|ı Kasım ayın
da şe yerleştirme 
sayısı bir önceki yıl- 
aynı aya göre yüzde 
22.62 (788 kişi) 
artışla 3 bin 484'ten 4 
bin 272'ye yükseldi.



15 Şubat 2005 Sah Sayfa 11

Çillerinizden iritolma yollan
Yüzdeki ve hele de 
yanaklardaki çiller, 
özelikle kadınların 
ortak sorunların
dan biridir. Ancak, 
bu çok da iç 
karartıcı bir sorun 
olmamalı çünkü 
basit yöntemlerle 
çillerinizden kur
tulmanız mümkün: 
ÇİL NEDİR?
Çiller (daha çok 
açık tenli ve kızıl 
saçlı, mavi, yeşil ya 
da ela göz renkleri 
olan kimselerde 
görülen küçük 
kahverengi 
lekelerdir.
Hayatın erken 
aşamalarında 
ortaya çıkarlar ve 
yazın çoğalıp 
kışın hafiflerler. 
40-45 yaşlarından 
sonra genellikle 
kaybolvla..
Güneşe maruz 
kalmış bölgelerde 
oluşurlar: yüz, 
eller, göğüs ve 
sırt gibi. Bu 
kahverengi lekeler 
cilt tarafından 
üretilen bir pigment 
olan n.elaninin 
birikmesinden 
kaynaklanır.
Vücutta var olan 
melaninin miktarı

bireylerin cilt renk
lerinin tonunu 
belirler. Güneşe 
maruz kalındığında 
cilt UV ışınlarından 
gelebilecek zararı 
azaltabilmek için, 
reaksiyon olarak, 
daha fazla melanin 
üretir. Bu da 
melanin birikimine, 
dolayısıyla çil 
oluşumuna neden 
olur. Cildinizde 
renk farklılıklarının 
oluşmasını istemiy
orsanız alınabile
cek en etkili öniem 
güneşten korun
maktır. Böylece 
vücudunuzun ken
dini korumak için 
cilde "melanin 
üret" komutunu 
vermesine gerek 
kalmaz.
Çiller, yaş lekeleri 
(lentigines) ile ben
zerlik gösterebilir. 
Ancak yaş lekeleri 

hayatın ileri 
safhalarında 
ortaya çıkar 
ve her tür 
ciltte oluşa
bilir.
DOĞAL 
REÇETELER: 
Çillerle 
mücadele için 
kullanabile

ceğiniz başlıca 
doğal yöntemler: 
- Cildinizi ekşi süt 
ile yıkayın. Laktik 
asit cildinizi tahriş 
etmeden doğal bir 
peeling sağlaya
caktır.
- Limon suyu kanıt
lanmış bir çil 
savaşçısıdır.
Limonu cildinize 
doğrudan 
sürmeyin: limon 
suyunu parmak 
uçlarınızla cildinize 
yedirmeniz yeterli 
olacaktır.
- Sebze ve meyve 
maskeleri uygu
layın. (kayısı, çilek, 
salatalık gibi) 
- Taze krema 
maskesi uygulayın. 
Bu maskeyi uygu
ladıktan sonra 
tamamen temizle
meyin: ince, 
yumuşak bir kağıt 
mendil ile hafifçe 

sildikten sonra cil
dinize nemlendirici 
sürün.
- Maydanoz suyunu 
eşit miktarda limon 
ve portakal suyuyla 
karıştırarak nem
lendirici kreminiz
den önce uygu
layın. Çillerinizin 
kaybolmasına 
yardımcı olacaktır. 
- C vitamini açısın
dan zengin besinler 
tüketin. Böylece 
güneşe karşı cildi
nizi güçlendirmiş 
olursunuz. 
KİMYASAL 
DESTEKLİ TEDAVİ 
YÖNTEMLERİ: 
Eğer doğal 
tedaviler sonuç 
vermedi ise yine 
sorun değil 
çünkü bu kez 
*'bbi müdahale ile 
çilleri yüzünüzden 
kovabilmek 
mümkün. Melanin 
cildin üst 
tabakalarında oluş
tuğundan cilt 
renginizi açmak 
için peeling yap
mayı 
düşünebilirsiniz. 
Bunu yaparken 
kullanılabilecek 
farklı ürünler 
bulunmaktadır.

Rahat uykunun 
5 kolay yoju

Uzmanlar, uyumakta 
güçlük çekenler için 
huzursuz edici 
düşüncelerden arın
manın 5 etkili yolunu 
açıkladı. Bu 5 yönte
mi okuduğunuzda 
size yabancı 
gelmeyecek. Ama 
uyguladığınızda etk
isini göreceksiniz. 
1. Hareket planı oluş
turun 
Ertesi günün pro
gramıyla ilgili 
endişeleriniz varsa; 
yataktan kalkın ve 
yapacaklarınızı bir 
kâğıda not alın. 
Listeyi yazılı halde 
görürseniz, kendinizi 
olaya hakim hisseder
siniz. Sabah listeyi 
gözden geçirebilme 
düşüncesi sizi rahat- 
latr
2. Uykuya dalma 
masah uydurun 
Gün içinde meydana 
gelen bir olayı 
kafanızdan silemiyor- 
sanız, hayal kurmayı 
deneyin. Kendinizi 
düşüncelerinizle hiç 
iig.d olmayan bir 
y^rde hayal edin. 
Örneğin favori tatilin
izi hatırlayın. 
Dalgaların 

dokunuşunu, içtiğiniz 
Margarita'nın tadını 
anımsamaya çalışın. 
Bu düşünceler, sizi 
beyninizi yoran diğer 
düşüncelerden uzak
laştıracaktır.
3. Saatinizi saklayın 
Düşünceleriniz 
yüzünden uyku 
sorunları çekiyor
sanız, odadaki her 
türlü ses, sorununuzu 
artırabilir. Sabah 
uyanamama korkusu 
uykuyu bozan en 
önemli faktörler
dendir. Alarmı kurun 
ama saat uzağınızda 
olsun.
4. Ilık bir banyo yapın 
Sıcak sudan çıkınca, 
vücut soğumaya 
başlar ve bu, beyin 
tarafından uyku 
zamanının habercisi 
olarak algılanır. Uyku 
sorunlarınız varsa, 15 
dakikalık ılık bir 
banyo uyumanıza 
yardımcı olabilir. .
5. Eşinizle birlikte 
olun 
Cinsellik uımanı Patti 
Britton "Orgazm 
sırasında salgılanan 
hormonlar, uykuya 
dalmayı kolaylaştırır" 
diyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
I

1
1

1
1

1

VI

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 5131353 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

■ ¥ et m i m
 u

i*û: ■

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

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yem cikitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 51310''"

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 5)3 45 20
Zabıta 513 24 32

' Otobüs İşlet. 513 45 21-122
Su İşlet 513 45 21 - 115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER |

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

15 Şubat SALI 
ÖZER ECZANESİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2057

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

.So.umlu Yazı İşleri Müdürü : Sera,* GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ

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

Yönetim ve Basını Yeri : KÖRFEZ OFSET

Matbaadık-Yayıncılık-Reklanıcılık Tesisi .
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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BAŞSAĞLIĞI
Değerli Eğitimciler 

Metin ve Nermin Şanlı’nın 
BİRİCİK KIZLARI

İpek ŞANLI’nın
ölümü nedeniyle 

üzüntümüz sonsuzdur.
Merhumeye Tanrı’dan 

rahmet diler, 
Kederli Şanlı ailesinin 

acılarını paylaşırız.

Serap & Kadri GÜLER

6 ayda 2. kez soyuldu
Kocaeli'nin 
Gölcük 
llçesi'nde bir 
kuyumcuya 
müşteri 
kılığında giren 
3 kişi, 3 adet 
bilezik çalıp 
kayıplara 
karıştı.
Gölcük İlçesi 
Merkez 
Mahallesi 20. 
Sokak'ta bulu
nan Sarılar 
Kuyumcu 
su'na gelen 
2'si bayan 3 
kişi, bilezik 
almak istedik
lerini söyledi. 
İşyeri sahibi 
Haşan Zeki 
San'nın 
kardeşi Sedat 
Sarı vitrinden 
getirdiği 
bilezikleri 
müşterilere 
gösterdi.
Şapka takan 
genç bayan

bilezikleri 
inceledikten 
sonra 
parasının 
çıkışmadığını 
söylerek 
dükkandan 
ayrıldı. 3 
şahıs 15 
dakika « nra 
tekrar gelerek 
320 milyon 
karşılığında 
bir adet 
bilezik aldı. 
Sedat Sarı 
gösterdiği 
bilezikleri yer
ine Koyarken 

3 tanesinin 
olmadığını 
gördü. İzlenen 
kamera kayıt
larından, 
şahısların 
bilezikleri 
aldıkları tespit 
edilerek, 
görüntüler 
polise 
teslim edildi. 
Son altı ay 
içerisinde 
ikinci soygun 
olayı ile karşı 
karışa 
kaldığını 
söyleyen

Haşan 
Zeki Sarı, 
"İlk hırsızlık 
olayında 
da aynı 
yöntem 
uygulanmıştı. 
Şahısların 
aynı kişiler 
olabi'eceğini 
düşünüyoruz" 
dedi? '• 
Kamera 
görüntülerini 
alan polis, 
olayla 
ilgili geniş_
çaplı soruş- . 
turma başlattı.

Körfez Ofset
32 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

El İlanı & Broşür & Kartvizit & 
& Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi ve

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK

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



Çalınan marullarının peşine düşen seracı, marullarını Gemlik’te satılırken buldu

Salı Pazarı’nda marul operasyonu
İznik’in Hocaköy yakınlarındaki Kenan Durmuş adlı vatandaşa ait seradan çalınan marullar, Gemlik’te bulundu.
Marulların sahibi dedektif gibi iz sürerek Gemlik Sah pazarında satılan marullarını tanıdı ve polise bildirdi. 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK

16 Şubat 2005 Çarşamba 25 YKr. (250.000 TL.)

Marmarabirlik’te
son oaeme puaun
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi tarafından 
ortaklara bugün son ödemelerin 
yapılacağı duyuruldu. Sayfa 3’de

Gemlik ve beldelerinde yarım kalan spor tesislerine İl Özel İdare Bütçesi’nden destek geldi

Spor tesislenne 1 bin fll ayrıldı
Güne Bakış
Kadri GÜLÇR 
kadri_guler@hotmail.com

Marul da çalınır mı?
Bugün gazetemizin üst manşetindeki haber 

ilginç değil mi?
iznik’in bir köyünün yakınlarındaki serada 

marul yetiştiren köylü, sabah kalktığında bak* 
mış ki; marulların yerinde yeller esiyor.

Marul da çalınır mı demeyin.
Çalınır.
Ama bizim seracımızın canı çok yanınca iz 

sürerek pazar pazar dolaşıp, aylarca el emeği 
göz nuru döktüğü marullarını Gemlik Salı 
Pazarı’nda dün satılırken bulmuş..

Bundan sonrası polislik ve adliyelik olay..
Asıl önemli olan, son yıllarda hırsızlık olay* 

farındaki artıştır. Bu günlerde ulusal, basının 
manşetlerinden düşmüyor.

Hırsızlardan ağzı yanan bir kişf olarak bu 
konuda acil önlem alınması gerektiğini düşü
nenlerdenim.

Siz, cezaevlerindeki adi suçlara sık sık af 
çıkarırsanız olacağı budur..

Gemlik’te 2004 yılında kaç hırsızlık olayı 
oldu, kaç fail yakalandı bilmiyorum. Bu ista
tistikleri v Sayın Emniyet Müdürümden 
öğreneceğim.

Ama, Türkiye’nin genelinde yaşanan 
Gemlik’te de yaşanıyor.

Hırsızlık olaylarında büyük artış var. Bunun 
ekonomi ile ilişkisi olduğu gibi, işsizliğinde 
hırsızlık olaylarını arttırdığını bilmeyen yok..

Sosyal bilimciler bir toplum yara haline 
dönüşen hırsızlık olaylarını dahi iyi incelemeli 
vereni aflar çıkarılmadan bu konunun üze 
rine doğru dürüst gidilmeli.

Gemlik’te yarım kalmış olan spor tesislerinin tamamlanması, 
yeni semt sahalarının yapılması için İl Özel İdare Bütçesi’n 
den 200 bin Yeni Türk Lirası ayrıldığı öğrenildi. Gemlik’in en 
büyük spor kompleksi olan Kapalı Spor Salonu için 2005 
bütçesinden ayrılan 1 milyon Yeni Türk Lirası’nın Mart ayında 
gelmesi halinde bile salon tamamlanamayacak. Sayfa 3’de

ayrılan 200 bin YIL //e yanm Ra/an yat/r/m/ar tamam/amr/ren, 
semt sahalarının da yapılacağınıirduyurulması memnunluk yarattı.

Ya$ar Kayaogiu. Selimiye Köyü Me toprağa verildi
Geçirdiği ani rahatsızlık 
nedeniyle ölen
MHP Gemlik İlçe Başkanı
Mehmet K.yaoğlu’nun 
babası Gemlik Belediyesi

İtfaiye Müdürlüğü'nden 
emekli Yaşar Kayaoğlu, 
dün Selimiye Köyü’nde 
toprağa verildi.
Kayaoğlu’nun cenazesine

Kaymakam, Belediye 
Başkanı, siyasi parti ve 
oda temsilcileri, belediye 
çalışanları ve kalabalık 
halk topluluğu katıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


16 Şubat 2005 Çarşamba Sayfa 2
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

Haftada Bîr
Diş Hekimi 
Özcan VURAL

Televizyon

Görsel basın denilen 
televizyonun toplumu et 
kileme gücü çok büyük
tür.

Ulusların eğitim düzeyi 
düştükçe de bu etki 
artarak devam eder. Öyle 
ki kamuoyu bu güçle 
beslenmekle oluşmakta 
ve şekillenmektedir. 
Halkın başka kanallardan 
haber alması zor olan bir 
ülkelerde, bu gücün men
faatlere, kötü niyetlere 
alet edilmesi halinde çok 
tehlikeli bir silah olabilir.

Kötü niyetliler halk 
topluluklarını uyutarak, 
onları ülke «orunlarından 
uzaklaştıran, milli, 
manevi, kültjrel değer
lere yaklaştıran bir araç 
haline böylece sokabilir
ler.

Ülkemiz kitle iletişim 
araçları açısından bir bol
luk içerisindedir. Bunun 
iyi yönleri olduğu gibi 
kötü yanları da vardır.

Ulusal ve yerel 
yüzlerce radyo istasyon
ları her gün bu yayın 
sürelerini doldurmak için 
olur olmaz, abuk sabuk, 
değersiz, daha da kötüsü 
zarar verici yayınlar yap
maktadırlar.

Eskiden yapılan tartış
ma programları bile daha 
fikir seviyesini aşağıla
yarak devam ettiriyorlar.

Bu yayınlarla ilgili 
toplumda giderek yaygın
laşan bir tepki oluşmak
tadır.

Çevrenizi bir dinleyin, 
herkeste aynı şikayetler;

- Kalitesiz insanların 
çarpık özel hayat 
hikayelerini dinlemekten 
bıktık, bunlar artık tiksinti 
veriyor.

- Televole denilen saç
malıklar, ki bu kişiler 
(toplaşan bin-ikibin kişi) 
yetmiş milyon Türk 
toplumuna örnek insanlar 

I .olarak sunuluyor.
, - Gençler mafya bozun

tularına özendiriliyor.
- Aile mahremiyeti orta 

malı haline getirilmiş.
Gelinler ortak yaşam

dan seçiliyor. Modern 
eşleşmekle yapılıyor.

Çiftlik evlerinde müş- 
terik hayatlar.

Daha neler neler...
Ahlaki değerler, 

gelenekler görenekler 
eğlence adına darbelerle 
parçalanıp yok edilmek 
isteniyor.

Her ne kadar 
Türkiye’de Radyo 
Televizyon kurulu var, var 
ama RTÜK’ün yaptırım 
gücü yasalarİ£) sınır
landırılmış.

Bizim toplumumuza 
uymayan bu hafif para 
cezaları ile milli menfaat
leri mizi hiçe sayan bu bu 
zararlı yayınları durdur
maya yetmi yor.

Birşeyler, değişik 
birşeyler yapıyoruz söyle
mi ile, Anadolu’yu onun 
fakir köylerini, büyük 
şehirlerin gecekondu 
varoşlarını dikkate 
almadan bir kaç bin 
çarpık insanın hoşlan
abileceği porglamlar üret
meye çalışıyorlar.

Ama bilmiyorlar ki 
(biliyorlar, biliyorlar) Türk 
halkına büyük kötülük 
ediyorlar.

Bir toplumun kültürel, 
ahlaki (gelenek-görenek) 
değerleri ile oynamak 
gibidir. Bir de bunların 
kötü niyetli, yetersi kişi 
lerce yapılarsa sonu ne 
reye kadar gider bilinmez.

Türk halkı kendini sen 
koru.

Seni ahlaken 
parçalayıp eritmek, 
değerlerini yok etmek 
istiyorlar.

Buna karşı tepkili ol...
Sesini yükselt ki bu 

paradan başka birşey 
düşünmeyen aşağılıklar 
çevremizden uzaklaşsın.ABONE KAMPANYAMIZ DEVA M EDİYORABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Direksiyon Eğitimi Dersi Usta 
Öğreticiliği Kursu açılacak

Milli Eğitim Bakanlığı 
özel Eğitim Kurumlan 
Genel Müdürlüğü’nün 
tarafından İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü'ne 
gönderilen yazı ile 
Direksiyon Eğitimi ile 
Trafik ve çevre 
Bilgisi Usta Öğreticiliği 
Kursu açılacağı 
bildirildi.
Müracaatların 14 Şubat 
2005 ile 14 Mart 2005

tarihleri arasında 
doğrudan İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
Özel Öğretim 
Bölümüne yapılması 
istenirken kursun 
Bursa Osmangazi 
Atatürk Lisesi'nde 
21 Mart - 
08 Nisan 2005 
tarihleri arasında 
açılacağı bildirildi. 
Motorlu Taşıt

Sürücüleri Kursu 
Yönetmeliğinin 41. 
maddesi gereğince 
açılacak olan 
Trafik ve Çevre Bilgisi 
dersi ile Direksiyon 
Eğitimi Dersi Usta 
Öğreticiliği 
Yönergesi doğrul
tusunda Osmangazi 
Lisesinde mesai saat
lerinden sonra 
yapılacak.

Cumhuriyet Setirtıı gıda ta / V V
Seyfettin ŞEKÇRSÖZ

Okullara yardım 
amaçlı düzenlenen 
kermeslerden olan

I Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu Gıda 
Kermesi'nde bayanlar 
kendi yaptıkları gıda 
ürünlerini vatandaşlara 
satarak okullarına gelir 
elde ettiler.
Belediye Sergi 
Salonu’nda yapılan 
Gıda Kermesinde Okul 
Ali Birliği'nin öğrenci 
anneleri evlerinde bir
birinden güzel ve 
lezzetli yiyecekleri 
satarak okulda ihtiyaç 
duyulan işlere harca
mak üzere gelir elde 
ettiler.
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulu Okul Aile Birliği 
Başkanı Binnaz Akıncı, 
boş zamanlarında yap
tıkları çeşitli gelir 
getirici aktivitelerden 
biri olan gıda ker

mesinde tamamen 
kendi yaptıkları 
yiyecekleri 
sattıklarını söyledi. 
Akıncı, önümüzdeki

günlerde de okul aile 
birliği olarak birçok 
sosyal faaliyetlerde 
bulunacaklarını 
söyledi.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Gemim ve beldelerinde yarım kalan spor tesislerine İl özel İdare Bütçesi’nden destek geldi

Spor tesislerine 200 bin YTL şjinidı
Gemlik’te yarım kalmış olan spor tesislerinin tamamlanması, yeni semt sahalarının yapıl
ması için İl Özel İdare Bütçesi’nden 200 bin Yeni Türk Lirası ayrıldığı öğrenildi. Gemlik’in 
en büyük spor kompleksi olan Kapalı Spor Salonu için 2005 bütçesinden ayrılan 1 mil yon 
Yeni Türk Lirası’nın Mart ayında gelmesi halinde bile salon tamamlanamayacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te bulunan 
muhtelif spor 
sahalarına yönelik 
y ' rırrilar başlarken 
2005 yılı için ayrılan 
pa.^ıin 200 bin YTL 
olduğu öğrenildi. 
Gemlik’in şimdiye 
kadar yapılamayan 
sosyal tesislerinin 
yanı sıra, bir türlü 
bitirilemeyen Kapalı 
Spor Salonu’ndan 
mahrum kalması, 
ilçe gençliğini 
üzerken, siyasilerin 
vurdumduymazlığı 
ise vatandaşlar 
arasında tepki 
çekmeye devam 
ediyor. Yeni yatırım
lar arasında 
bulunan semt 
sahalarının yapıl
ması gençleri 
sevindirecek. 
SPORU SEVEN 
KATIRLI'YA 
DESTEK 
2004 yılında İl

TAŞI fe 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

Encümen Kararı 
çıkıp ancak 
yapılamayan ve 
2005 yılı 
program a alınan 
Katırlı Köyü 
Semt Futbol 
sahasının 
tel örgü ve kale 
direği yapımının da 
gerçekleştirileceği 
öğrenildi. 
İl Özel İdare 
Bütçesi’nden 
karşılanacak 
olan ve Gemlik'e 
ayrılan 200 bin YTL 
ile başta Gemlik 
İlçe Atatürk 
Stadının yanında 
bulunan dış sahanın 
tel örgüleri ile por
tatif tribünü ve 
çevre düzenlemesi 
için 65 bin YTL 
ayrıldığı 
öğrenilirken, 
antrenman sahası 
düzenlemesi 
için de 75 bin YTL 
ayrıldığı bildirildi.

13111,

KUMLA SAHASI 
TAMAMLANACAK 
Öte yandan çok 
amaçlı semt 
sahaları kapsamın
da onarımı yapıla
cak sahalardan biri

yapılacağı 
Küçük Kumla 
sahasında 
önümüzdeki 
dönem resmi olarak 
futbol maçlarının 
oynanacağı

2,5 milyon YTL’ye tamamlanması 2
beklenen Kapalı Spor Salonu için bu yıl
1 milyon YTLödenekkonduğu öğrenüdU

olan Küçük Kumla 
stadı için de 
60 bin YTL ayrıldığı 
öğrenildi.
Soyunma yerlerinin 
onarımı ve tribün ile 
saha drenajının

Marmarabirlik’te son ödeme bugün

bildirildi.
KAPALI SALON 
DÜŞÜNDÜRÜYOR 
Öte yandan, 
2005 yılı için 
1 trilyon 
(1 milyon YTL)

ödenek ayrıldığı 
bildirildi.
Ödeneğin 15 Mart 
tarihinden sonra 
Plan Bütçe 
Komisyonu’ndan 
çıkacağı

beklenirken, 
çıkmayacağı 
söylentileri ise 
spor yapmak için 
salon beklentisi 
içindeki gençleri 
üzüyor.

Beyaz Enerji....
Beyaz Enerji bu!
Göz dikeni, el süreni yakar 
Kara eli hiç affetmez! ' 
Kavurur, kül eder, kömür eder 
Başka bir enerjiye döner 
Yanar, yanar, yakar da yakaı.. 
Siyahlığı hiç tükenmez 
Ne ellerden ne alınlardan....

Marmarabirlik 72 
Nolu Gemlik 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi'nde son 
Ödemelerin bugün 
yapılacağı öğrenildi. 
20 Arahk'tan sonra 
Kooperatife zeytin 
veren ortakların 
alacağı olan yak
laşık 100 milyar 
liranın Ziraat 
Bankası'na 
yatırıldığı bildirildi. 
Kooperatif Yönetim

Kurulu Başkanı 
İbrahim Aksoy 
yaptığı açıklamada, 
yapılan son 
ödemeyle ortaklara 
olan tüm ödemelerin 
gecikmeden 
yapıldığını söyledi, 
^ksoy, "Tüm ortak- 
’arımıza bu yılki 
kampanyada alınan 
zeytin bedelleri 
aksatılmadan 
ödendi. Gelecek yıl 
ortaklarımızın birliğe

her zamankinden 
daha iyi sahip 
çıkarak ürünlerini 
vermelerini 
bekliyoruz.

Marmarabirlik 
ortaklarımızın 
sahip çıkmalarıyla 
ayakta kalır, onlara 
hizmet verir.” dedi.
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M toıtt manii o »yom 
İznik’in Hocaköy yakınlarındaki Kenan Durmuş adlı vatandaşa ait 
seradan çalınan marullar Gemlik’te bulundu. Marulların sahibi 
dedektif gibi iz sürerek Gemlik Salı pazarında satılan marullarını 
tanıdı ve polise bildirdi. Hırsızlıktan sabıkalı Halil Sakar adlı şahıs 
tarafından çalındığı belirlenen marullara el konulurken, Sakar’ın 
marul satan eşi gözaltına alındı, kendisi ise kayıplara karıştı.

Seyfettin SEKERSGZ

Gemlik
Hamsisi 

tezgahlarda 
goruldu

Marmara Denizinde kayıplara kan 
şan hamsi balığı dün Sah Paza 
rı’ndaki tezgahları süsledi. Hamsi 
nin kilosu 3 YTL’den satılıyor.

Marul yetiştirilen 
bir seradan 
çalındığı iddia 
edilen marullar, 
ilçe pazarında 
bulundu.
Öğrenilidiğine 
göre olay şöyle 
gelişti : İznik'e 
bağlı Hocaköy 
yakınlarındaki 
bir seradan 
önceki gün 
sabaha karşı kök
lenerek çalınan 
marullar sahip
lerinin dedektif 
gibi iz sürmesiyle 
sonucu Gemlik 
sah pazarında 
satılırken yaka
landı. Serasında 
hırsızlık 
yapıldığını 
anlayan 
mal sahibi 
Kenan Durmuş, 
Arkadaşlarıyla 
birlikte Salı 
günü sabahtan 
itibaren çevre 
ilçelerde 
kurulan 
pazarlarda çalınan 
marullarını ara

maya başladılar. 
Hürriyet 
Caddesi’nde 
ikinci BİM 
Satış 
Mağazası’nın 
önünde satılmaya 
başlanan 
marulların 
kendisine ait 
olduğunu 
anlayan mal 
sahibi Kenan 
Durmuş, durumu 
polise bildirdi.

Pazar yerine 
gelen polis 
ekipleri marulların 
başında satıcı 
olarak bulunan 
ve hırsızlıktan 
sabıkalı 
olduğu bildirilen 
Halil Sakar'ın 
eşinin ifadesi 
alınmak üzere, 
karakola 
götürüldü.
Çalınan 
marulları

inceleyen ve 
kendisine ait 
olduğunu 
söyleyen Kenan 
Durmuş, serada 
bırakılan mavi 
renk poşetlerle 
marulların 
bulunduğu 
poşetlerin avnı 
olduğunu ileri 
sürdü. Marullara 
el konarken, 
marul hırsızları da 
gözaltına alındı.

Seyfettin ŞEKERSÖ

Yaklaşık iki 
aydan bu 
yana Marmara 
denizinde 
kayıplara 
karışan 
hamsi balığı, 
dün balıkçı 
tezgahlarını 
süslemeye 
başladı.
Halkın 
yiyebileceği

en ucuz balık 
olarak bilinen 
hamsi 
balığının 
Körfezimizde 
bulunmamaşı 
en çok balık 
satıcılarını 
üzüyordu.
Yok olan 
çeşitli balık 
türlerinin 
içine hamsinin 
de katılmasına 
gönüllerinin

razı 
olmadığını 
söyleyen 
balıkçı esnafı 
tezgahlarda 
kilosu 3 
YTL’den 
sattıkları 
hamsi 
balığının 
önümüzdeki 
günlerde 
fiyatının 
düşeceğim 
söylediler.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Bursa, uluslararası toplantıya 
ev sahipliği yapacak

Bursa, Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) 
Sağlıklı Şehirler 
Ağı'nın eylül ayın
daki toplantısına ev 
sahipliği yapacak. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ni ziyaret 
eden WHO Avrupa 
Bölge Ofisi Kent 
Sağlığı Merkezi 
Başkanı Dr. Agis 
Tsouros, bu toplan
tıyla Bursa'yı tüm 
Avrupa'nın çok 
yakından tanıya
cağını söyledi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin'i 
Acemler'deki 
makamında ziyaret 
eden WHO Avrupa 
Bölge Ofisi Kent 
Sağlığı Merkezi 
Başkanı Dr. Agis 
Tsouros, Dünya 
Sağlık Örgütü 
(WHO) Sağlıklı 
Şehirler Ağı'nın 
eylül ayındaki 
toplantısına 
Bursa'nın 
ev sahipliği yap
masıyla, kentin 
Avrupa çapında

çok daha iyi tanı
nacağını söyledi. 
21-24 Eylül 2005 
tarihleri arasında 
gerçekleşecek 
toplantıyla ilgili ön 
çalışma yapmak 
amacıyla Bursa'ya 
geldiklerini anlatan 
Dr. Tsouros, 
organizasyonun 
yapılacağı Tayyare 
Kültür Merkezi, 
Yerel Gündem 
21 ve Ressam Şefik 
Bursalı Sanat 
Galerisi'ni gezdik
lerini söyledi.
Dr. Tsouros, Türkiye 
Sağlıklı Kentler 
Birliği'nin eylül 
ayındaki toplantı 
öncesi kurulmasının 
Avrupa Birliği 
yolunda ilerlemen 
Türkiye için iyi 
bir zamanlama 
olduğunu belirterek, 
"Avrupa Şehirleri 
arasında aktif rol 
üstlenen Bursa 
Büyükşehir * 
Belediyesi'nin 
Sağlıklı Kert'er 
Birliği konusundaki 
örnek proje ve

çalışmaları 
övgüye layık. 
Türkiye Sağlıklı 
Kentler Birliği'nin 
kurulmasından 
dolayı Başkan 
Hikmet Şahin'i 
tebrik ediyorum. 
Birlik başkanlığını 
da Başkan Şahin'in 
yürütmesi ayrı bir 
övünç kaynağıdır" 
diye konuştu. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin de, 
Bursa'nın böylesine 
büyük bir organiza
syona ev sahipliği 
yapmasının gurur 
verici olduğunu 
belirterek, 
"Hedefimiz 
dünyada sağlıklı ve 
yaşanabilir şehirler 
oluşturmaktır. 
Gelecek nesillere 
daha güzel bir şehir 
ve dünya bırakmak 
için elimizden ne 
gelirse yapmaya 
hazırız" diye 
konuştu.
Eylül ayında yapıla
cak olan toplantıyla 
Bursa'yı tüm

Avrupa'ya tanıtma 
fırsatı da bulacak
larına dikkati çeken 
Şahin, "Bursa'ya 
gelecek Dünya 
Sağlık örgütü 
(WHO) Sağlıklı 
Şehirler üyesi ve 
temsilcilerine yeşili, 
doğası ve mimari 
dokusuyla ünlü 
güzel şehrimizi 
tanıtma fırsatı bul
muş olacağız. 
Türkiye'nin AB'yle 
olan ilişkilerinde, 
böylesine bir 
toplantı önemli 
katkı sağlayacaktır. 
Eylül ayındaki 
toplantıda 1,5 mily
onluk kente yaraşır 
bir program 
sunacağız" dedi. 
WH(TAvrupa Bölge 
Ofisi Kent Sağlığı 
Merkezi Başkanı 
Dr. Agis 
Tsouros'un Başkan 
Hikmet Şahin'i 
ziyaretinde Sağlık 
Bakanlığı Dış 
İlişkiler Daire 
Başkanı Kamuran 
Özden de hazır 
bulundu.

Orhangazi’ye zeytin
teknolojileri kursu açılması

için malzeme desteği
Orhangazi Endüstri 
Meslek Lisesi'ne 
önümüzdeki ders 
yılında açılması 
planlanan zeytin 
teknolojileri ve 
bilgisayar 
programcılığı bölüm
leri için Avrupa'dan 
300 bin euro tutarın
da malzeme yardımı 
alınacak. Derslik 
sorununu da 
belediye çözecek. 
Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından 
önümüzdeki ders 
yılında Orhangazi 
Endüstri Meslek 
Lisesi'ne açılması 
planlanan zeytin 
te’ olojileri ve bil
gisayar programcılığı 
bölû..ileri için altyapı 
çalışmaları sürüyor. 
Artık zeytin denilince 
akla Orhangazi'nin 
geldiğini ifade eden 
Endüstri Meslek 
Lisesi Müdürü 

’&udettin'Höçük, 
"Amacımız zeytinci
lik konusunda daha 
bilinçli bir nesil 
yetiştirmek" dedi.

Söz konusu iki 
bölüm için gereken 
malzemelerin 
"Avrupa Birliği 
Mesleki Eğitimi 
Güçlendirme 
Projesinden 
sağlanan 300 bin 
euroluk kaynakla 
alınacağını 
bildiren Höçük, 
"Malzeme yardımının 
yanı sıra okulda 
fiziki mekan 
sorunumuz da vardı. 
Yani iki yeni bölüm 
için ek binaya 
ihtiyaç duyuyorduk. 
Bu konuda da 
imdadımıza 
Orhangazi 
Belediye 5«çşkanı 
Yusuf Korkusuz 
yetişti. Sayın 
Korkusuz 
dersliklerin belediye 
tarafından yapıla
cağını müjdeledi" 
diye konuştu. 
Höçük, son olarak 
yeni ş^L.icâk 
bölümlere 25'er 
öğrenci kaydı 
yapabileceklerini 
ifade etti.

ŞENEN Bolık ve Av Malzemeleri Ticareti Burna sobadan çim 
nazdan M $ zehirlendi

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
v» Her çeşit balık ağları 

Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya 
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri

v* Kürek
Çapa 
Macun

«** Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

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

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

Bur^a'da, 3 gündür 
etkili olan ve saatte
ki hızı zaman zaman 
80 kilometreye 
ulaşan şiddetli 
lodos sebebiyle 
sobadan sızan kar- 
bonmonoksit gazın
dan 80 kişinin 
zehirlendiği 
bildirildi.
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, son 12 saat 
içinde karbonmoksit 
gazından 80 kişinin 
zehirlendiği, bunlar
dan 76'sının ayakta 

tedavi edilerek 
taburcu edildiği 
belirtildi.
Zehirlenenlerden 4'ü 
ise SSK Çocuk 
Hastanesi, İnegöl 
SSK Hastanesi ve 
Bursa Devlet 
Hastanesi'nde 
müşahade altında 
tutuluyor.
Öte yandan TEDAŞ 
ekipleri, şiddetli 
lo^ns nedeniyle 
kopan bine yakın 
elektrik telinin 
onarımı için aralık
sız çalışıyor. TEDAŞ 
Bursa Müessese

Müdürü Durali Ferik, 
Osmangazi'de 700, 
Yıldırım'da ise 
200 elektrik 
telinin koptuğunu, 
33 ekiple çalış
malarının devam 
ettiğini belirterek, 
vatandaşların 
arızalar konusunda 
sabırlı olmasını 
istedi.
Meteoroloji 
yetkilileri jrs, 
lodosun etkisini 
yarından itibaren 
kaybederek yerini 
yağışa bırakacağını 
bildirdi.
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Çocuğunuz hiperaktif işe dikkati
Bazı çocuklar koşarlar 

ama nereye koştuk
larını kendileri de 
bilmezler. Bir oyundan 
diğerine atlarlar. 
“Hiperaktif” tanısı 
konulan bu çocuklar 
genellikle ergenlik 
döneminde de sorun
lar yaşamaya devam 
edebilir.
Koşarlar ama nereye 
koştuklarını kendileri 
de bilmezler. Bir oyun
dan diğerine atlarlar.. 
Bazen durup dururken 
saldırgan bir hal 
sergilerler, öfkelerine 
hakim olamazlar.
Okuldaki aşırı hareket
leri eğitimlerini sekt
eye uğratır. Derste 
uyarıldıkları zaman zor 
durumda kalırlar. Okul 
sırasında eğilip 
bükülürler. “Hiperaktif” 
tanısı konulan bu 
çocuklar genellikle 
erge' döneminde de 
sorunlar yaşamaya 
devam - derler..
Çocuk sahibi olmak 
zor derler. Peki bu 
çocuk bir de “hiperak
tif” olursa! Bu konuyla 
ilgili araştırma 
yaparken hayli ailenin 
bu dertten yakındığını 
öğ-endik. Sadece anne 
babalar değil, öğret
menler için de yakıcı 
bir sorundu. Ama 
çözümsüz değildi 
elbette: Tıp 
çevrelerinin 
'Hiperaktivite' diye söz 
ettiği bu hastalığı 
yaşayan çocuklar için 
eğitimcilerin de farklı

Göz tembelliğini erken yaşta çözün 
göz kusuru olup 
olmadığına 
bakılmaksızın 
hekime 
götürülmesini 
isteyen Opr. Dr. 
Yıldız, “Çocuk
larda görme 
kusuru olup 
olmadığı, 
muayene 
edilmeden 
anlaşılmaz. 
Bu sebeple

rutin bir göz 
muayenesi gerekir. 
Göz kusuru tespit 
edildiği anda gerek- 

Göz tembelliğinin 
erken yaşlarda 
tedavi edilmesi 
gerekiyor. Çocuk
lardaki görme 
kusurları 7 yaşına 
kadar tedavi 
edilmeyince göz 
tembelliği ortaya 
çıkıyor.
Gözlerin birinin 
veya her ikisinin 
normalden yüzde 
20 daha az görmesi 
olarak tanımlanan 
göz tembelliğinin 
erken yaşlarda 
tcuavi edilmesi 
gerekiyor. En sık 
rastlanan hiperme
trop ve astigma
tizmin tembellik 
yapma riskinin yük- 

bir yaklaşımda bulun
ması gerekiyordu. 
Bu alanda önemli 
yayınlardan biri olan 
Yankı Yazgan’ın 
“Hiperaktif Çocuk 
Okulda” adlı kitabı 
hem aileler hem de 
öğretmenler için 
oldukça bilgilendirici. 
Dikkatleri çabuk 
dağılan bu çocuklar, 
aşırı hareketliliğin yanı 
sıra ve dürtüsel 
davranışlar da sergiliy
orlar. Çoğunlukla 
ailede ve eğitiminde 
sorunlarla karşılaşıyor
lar. Psikiyatristler bu 
konuda öğretmenleri 
uyarıyor. Onların kimi 
zaman yaramazlık ve 
hiperaktiviteyi bir
birinden ayırt 
edemediğini söylüyor
lar. Bazı ailelerin de 
paniğe kapıldığını ve 
haylazlık özelliklerine 
sahip bir çoc^a 
“hiperaktif damgası 
taktıklarını vur , ’uyor- 
lar. Fakat bir çocuğun 
sürekli hareket halinde 
oluşuna bir anlam yük
leyip, onları “yara- 
maz’lık kategorisinde 
değerlendiren ve 
hastalığı kondura- 
mayan ".iteler de 
büyük yanlış 
yapıyorlar.
Yaşıtlarıyla 
karşılaştırma 
Peki, hiperaktife tam 
olarak nedir: Uzmanlar 
bu hastalığın genellik
le yaşamın ilk 5 yılı 
içinde ortaya çıktığını 
söylüyor. Çocuk ve 

sek olduğu dile 
getiriliyor. Konuyla 
ilgili açıklama 
yapan Dc-*>:zli Özel 
Tekder. Hastanesi 
Göz Hastalıkları 
Uzmanı Opr. Dr. 
Yaşar Yıldız, 
“Kusurlar 7 yaşın-

Gençlik Hastalıkları 
Uzman Hekimi Dr. 
İsmail Fikret Çerçi, bu 
çocuklardaki “aşırı 
hareketlilik” hali ile 
ilgili şunları söylüyor: 
“Çocuklar erişkinlere 
göre daha canlı ve 
hareketlidir. Ancak bu 
hareketlilik çocuğun 
kendi yaşıtlarıyla 
karşılaştırıldığında 
belirgin düzeyde daha 
fazla olduğunda ‘aşırı 
hareketlilikken söz 
edilir. Ayrıca bu 
hareketlilik, oyun, 
anaokulu ve okul gibi 
günlük işlevlerde 
çocuk, aile veya öğret
menler için sorun 
oluşturduğunda ‘aşırı 
hareketlik’ diye nite
lendirilir.”
Okul hayatı sekteye 
uğruyor
Bu çocukların genel 
özelliklerinden söz 
edecek olursak şöyle; 
bir tablo çizebiliriz. 
Yerlerinde asla dura
mayan bu çocuklar, 
devamlı bir kıpırtı 
halindedir., bîr an bîTe 
bir yerde sabit dur
mayıp zıplama ve 
hoplama hali sergiler
ler. Bu arada dikkatsiz 
olmaları onların hazı 
tehlikeleri de yaşa
masına neden olahtl’r. 
Sabırsız olan bu 
çocuklar dikkatli 
olmaları gerektiğinde 
güçlük çekerler. 
Düşünmeden hareket 
ederler ve bir 
davranıştan hiç ilgisi 
olmayan diğer bir 

dan önce tedavi 
edildiği takdirde 
tembellik önlenit. 
Bu yaştan sonra • 
tedavilerin tembel
lik üzerinde herhan
gi bir etkisi yoktur.” 
dedi. Okulöncesi 
çağda çocukların,

davranışa geçerler sık 
sık. Tutarsız 
davranışları, sosyal 
ortamlarda zor durum
da kalmasına neden 
olur..
Onların dövülerek 
cezalandırması ise 
problemi daha da 
çözülmez kılabilir (ki, 
eğitim düşük kesimde 
bu çok yaygın). 
Eğitimde de büyük 
sorunlarla karşılaşırlar. 
Anlatılanları dinlemek 
bir yana, okuldaki ders 
ziline kadar bile sabır 
göstermeleri zordur. 
Bazen zil sesini 
bekleyemezler. Sürekli 
koşturma halinde ve 
amaçsızdırlar.
Koşarlar ama nereye 
koştuklarını kendileri 
de bilmezler. Bir oyun
dan diğerine hemen 
atlarlar. Bazen durup 
dururken saldırgan bir 
hal sergilerler, öfkeler
ine hakim olamazlar. 
Okuldaki bu aşırı 
hareketleri eğitimlerini 
sekteye uğratır. Çünkü 
uyarıldıkları zaman zor 
durumda kalırlar.

liTedavi yapılmalı 
ve göz tembel
liğinin önüne 
geçilmelidir.” 
diye konuştu

Örneğin oturmaları 
söylendiğinde vücut
larını eğip bükerler, 
sağa sola doğru 
kıvranırlar. Bu da okul 
sırasında ders din
lemelerini imkansız 
hale getirir. Dikkat 
eksikliği olan çocuk
ların arasında yaş 
ilerledikçe düzelenleri 
olur. Fakat büyük bir 
bölümü, tedavi 
edilmediği takdirde 
genellikle ergenlik 
dönemde sorunlar 
yaşamaya devam 
eder i eı..
Tanı önem taşıyor 
Hiperaktif çocukların 
tedavisi önemlidir. 
Tedavi ile ilgili olarak 
uzman bir doktor 
tarafından bir tanı kon
masına dikkat edilme
lidir. Ancak tedavide 
kullanılan ilaçlarla ilgili 
viarak da uzmanlar 
uyarıda bulunuyor. 
Örneğin çocukta bir 
çok test yapıldıktan ve 
teşhis kesin olarak 
belli olduktan ilacın 
verilmesini tavsiye 
ediyorlar.
“Dikkat eksikliği veya 
hiperaktivitesi olan 
çocuklarda, ilaç 
tedavileri psikoterapi- 
lerin, aile ve öğretmen 
eğitimlerinin, özel 
öğretmen desteğinin 
yerini tutmaz. Aile içi 
çatışmalar şiddetli ise, 
yanlış anne-baba 
tutumları problemin 
kavranmasına rağmen 
değişmiyorsa, çocuk
ta dikkat eksikliği 
dışındaki psikolojik 
sorunlar var ise, okul 
koşulları çocuğun 
ihtiyaçlarına göre 
düzenlenemiyorsa, 
ilaç tedavileri 
düşünülmelidir? 
Gelişimi bu tip bir 
psoblem tarafından 
engellenmiş bir 
çocukta, hele okula ve 
aileye yönelik düzen
leme ve öneriler, 
öğrenme zorluklarına 
yönelik bireysel çalış
malar yetersiz 

kaldığında, ilaç tedavi
lerinin varlığını, yarar, 

larını ve risklerini ve 
hangi koşullarda işe 
yaradığını aileye baş
tan bildirmek doktorun 
ödevidir. İlaç tedavi
leri, çocukların ve 
ailelerinin hayatlarını 
daha iyi ve kolay kıl
mak, kişilik gelişim
lerinin önündeki biy
olojik engelleri etkisi
zleştirmek amacı ile 
yararlanılan 
araçlardır.” 
Teşhiste kime gitmeli 
“Dikkat Eksikliği ve 
Hiperaktivite 
Bozukluğu” 
hastalığının teşhisi 
için bu hastalıklarda 
uzman doktorlara 
gidilmeli. Çocuk ve 
ergen psikiyastristleri 
doğru adrestir. Bu 
alanda bilinen 
psikologlardan da 
yardım almak gerekir. 
Psikiyatrist Yankı 
Yazgan’a gö^e gelişimi 
bu tip bir problem 
tarafından engellenmiş 
bir çocukta, hele okula 
ve aileye yönelik 
düzenleme ve öneriler, 
öğrenme zorluklarına 
yönelik bireysel çalış
malar yetersiz 
kaldığında, ilaç tedavi
lerinin v^ığmı, yarar
larını ve risklerini ve 
hangi koşullarda işe 
yaradığını aileye baş
tan bildirmek doktorun 
ödevidir. Çünkü tedavi 
edilemeyen çocuk bir 
çok sorunlar yaşıyor. 
En başta okul hayatı 
yarım kalabiliyor. 
Sabırsız ruh hali 
nedeniyle, “başan”ya 
ulaşma süresine kat
lanamıyor. Bazen hırsı
zlık gibi daha kestirme 
yöntemlere de eğilim 
gösterebiliyor.. 
Toplumun ben
imsemediği tutumlara I 
yönelebiliyor, 
dolayısıyla da hem 
ailesine hem de 
çevresine zarar 
verebiliyor.
Sonuç olarak, ihmal 
edilebilecek “yarama- j 
zlık” ya da “haylazlık” 
perdesiyle örtülebile- 
cek bir hastalık değil. ! 
Çocuğunuzun hiperak
tif olması ihtimali 
üzerinde duruyorsanız, ' 
aman ihmal etmeyin.* J | 
Güvendiğiniz bir 
çocuk psikiyatristine II 
gidin ve tanıyı kesin- | 
leştirin, hemen 
tedaviye başlayın... |||
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Lodos, üşnm
De/ıizi’ni de etfyor

Yeşil kartlılara da 
katkı payı geliyor

Dün akşam saat
lerinde hızını art
tıran şiddetli lodos 
Marmara 
Denizi'nde, deniz 
ulaşımını olumsuz 
etkiliyor. 44 yerli ve 
yabancı bandıralı 
şilep ve tanker 
lodos nedeniyle 
Tekirdağ'ın Şarköy 
İlçesi sahille rine 
demirlediler. 
Edinilen bilgiye 
göre, boğazlardan 
geçmek üzere 
Marmara Denizi'nde 
seyreden 4s /erli ve 
yabancı bandıralı 
şilep ve tanktı 
saatteki hızı zaman 
zaman 80 kilometr
eye ulaşan lodos 
nedeniyle yollarına 
devam etme imkanı 
bulamayınca, 
rotalarını 
Tekirdağ'ın Şarköy 
İlçesi 
sahillerine 
çevirerek, açıkta 
demirlediler.

SSK bilgi edinme 
hattı kuruldu

SSK'ya bağlı 
sağlık kuru
luşlarının, 19 
Şubat'tan 
itibaren Sağlık 
Bakanlığı 
bünyesine 
geçmesiyle 
ilgili bilgi 
edinme hattı 
kuruldu.
Devir işlem
leriyle ilgili bilgi 
almak isteyenler,, 
Sağlık Bakanlığı'na 
bağlı "0 312 433 31 
22-0 312 435 77 
480 -0 312 432 56

Gemilerde bulunan 
personelde yer 
yer 3 metreyi 
aşan dalgalar 
nedeni ile kıyıya 
çıkamayarak geceyi 
gemilerinde 
geçirmek zorunda 
kaldı. Tüm ışıklarını 
yakarak Şarköy'de 
sabahlayan yerli ve 
yabancı bandıralı 
şilep ve tankerler
den 31’i, fırtınanın 
hızını azaltmasının 
ardından 
Şarköy'den 
ayrıldılar.
Gemiler boğazlar

30" numaralı tele 
fonlec: arayabile
cek.: 
Vatandaşlar 
konuya ilişkin 
sorularını da "0 
312 435 42 11" 

dan geçmek üzere 
rotalarına göre 
hareket ettiler. 13 
gemi ise hava 
koşullarının daha 
da iyileşmesi için 
Şarköy'de demirli 
bekliyor.
Fırtına Şarköylü 
Balıkçıları da etkile
di. Fırtına nedeni ile 
birçok balıkçı tek
nesi balığa çıka
mazken, balıkta 
olan teknelerde 
Şarköy Balıkçı barı
nağına sığınarak 
demirlemek zorun
da kaldı.

numaraya fak-ja 
veya 
"sskdevir@saglik. 
gov.tr” mail 
adresine 
gönderebilecek

Başbakan 
Erdoğan'in "yeşil 
kartı yeni suiistimal 
kanalı olarak 
görenlerin üzerine 
gideceğiz" açıkla
masının üzerine 
Sağlık Bakanlığı, 
önlemler almaya 
hazırlanıyor. 
SSK, Emekli 
Sandığı ve Bağ- 
Kur'lular gibi yeşil 
kartlıların da ilaçta 
katkı payı ödemesi 
gündemde.
Sağlık 
Bakanlığı'nın yeşil 
karttaki suiistimal
le.. önlemek için 
başlattığı çalışma 
tamamlanırsa, yeşil 
kartlı hasta da ilaç 
alırken cebinden 
katkı payı ödeye
cek. Yeşil kartlının 
bir reçete bedelinin 
ortalama 34 milyon 
lira olduğunu 
hesaplayan 
Bakanlık, ilaç 
bedelinin yüzde 
10'unun katkı payı 
olarak alınması 
durumunda yeşil 
kartlının cebinden 
3 milyon lira kadar 
bir para çıkacağını 
hesaplıyor.
Bu paranın hem 
herkes tarafından

P BURSA HAKİMİYET VE '
I KENT GAZETELERİNE | 

İLAN ve REKLAM.ALINIR
I KÖRFEZ REKLAM I

TEL : (0.224) 513 96 83 j

karşınabilecek bir 
miktar olduğu hem 
de yapılan her 
gereksiz ilaç harca
masının kart sahib
inin cebinden katkı 
payı olarak çıka
cağını hesap eden 
Bakanlık, "Bu yeşil 
kartta suiistimalleri 
önler” görüşünde. 
Bakanlık, katkı 
payıyla komşusu
nun ilacını 
yazdıran, "evde 
bulunsun" diye ilaç 
alan yeşil kartlıların 
önüne geçmeyi 
planlıyor.
YEŞİL KARTLININ 
BİR GÜNLÜK İLAÇ 
MALİYETİ 1.4 
TRİLYON 
Sağlık Bakanlığı 
kayıtlarına göre, 
Türkiye’de 12.5 
milyon kişide yeşil 
kart bulunuyor. 
Bunların 5 milyon 
339 bin 751

provizyon 
sistemiyle 
eczanelerden 
ilaç alıyor.
Yeşil kartlıların 
serbest eczaneden 
ilaç almaya 
başladığı 1 Ocak 
2005'ten 12 Şubat 
2005 tarihine kadar 
yani 42 günde 
provizyonla 1 
milyon 610 bin 
279 reçete yazıldı. 
Yeşil kartlıların 42 
günlük ilaç bedeli 
Jce 60 milyon 
YTL'yi (60 trilyon 
Tiru) geçti. Buna 
göre, yeşil kartlının 
devlete bir günlük 
ilaç maliyeti 1.4 
trilyon lirayı aştı. 
Yıllık ilaç bedeli 
için bütçeden 
ayrılan pay ise 
700 trilyon lira. 
Ancak, gözlük ve 
diş protez mas
raflarını da öde
meyi kabul eden 
Sağlık Bakanlığı, 
bu paranın yet
meyeceğini 
belirtiyor. Söz 
konusu 
açığın ek bütçeyle 
karşılanması 
öngörülüyor.
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“Yolsuzluklara göz yummayacağız’’
Dışişleri Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül, AK Parti'nin 
yolsuzluklara kesin
likle göz yummaya
cağını belirterek, 
"Nerede olursa 
olsun, kim olursa 
olsun, nasıl olursa 
olsun bilgimiz 
dahilinde hiçbir yol
suzluğa izin 
verilmeyecek" dedi. 
AK Parti TBMM 
Grup toplantısı, dün 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
Arnavutluk'a gitmesi 
nedeniyle Dışişleri 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül'ün başkanlığın
da yapıldı. 
Toplantının açılış 
konuşmasında Gül, 
ekonomiden Irak 
seçimlerine, yolsu
zluklardan ABD ile 
ilişkilere kadar 
birçok konuda 
önemli mesajlar 
verdi.
Konuşmasına, 
Lübnan eski

Başbakanı Refik 
Hariri'nin uğradığı 
suikast sonucu hay
atını kaybetmesin
den duyduğu üzün
tüyü dile getirerek 
başlayan Gül, 
Hariri'nin
Lübnan'a kalkınmayı 
ve huzuru getirdiği
ni, suikaste kurban 
gitmesinin 
Türkiye'deki dost
larını, kendilerini 
üzdüğünü kaydetti. 
Gül, "Bu olayın 
Lübnan'daki terör 
olaylarını hatırlata
cak bir olay olma
masını temenni 
ediyorum" dedi. 
Gül, Enerji 
Bakanhğı'ndaki 
ihalelerde usulsü
zlük yapıldığı iddi
asıyla açılan soruş
turmaya da değindi. 
Son operasyonun 
hükümetin yolsu
zluklarla 
mücadeledeki karar
lılığını ortaya koy
duğunu belirten Gül, 
operasyonun ilgili 
bakanlıklar ve

emniyet teşkilatı 
tarafından büyük bir 
gizlilik içerisinde 
yürütüldüğünü 
söyledi.
Olayın yargıya 
intikal ettiğini vur
gulayan Gül, 
"Hükümetimiz ikti
darda olduğu 
sürece yolsuzluk
lara kesinlikle göz 
yummayacak. 
Nerede olursa 
olsun, kim olursa 
olsun, nasıl olursa 
olsun bilgimiz 
dahilinde,hiçbir yol
suzluğa hiçbir şek
ilde izin verilmeye
cek. Herkese çağrı
da bulunuyorum, 
ellerinde dedikodu
dan uzak bilgiler 

varsa bunları ilgili 
bakanlara, 
Başbakan'ımıza ve 
hükümetimize tered
dütsüz iletsin. Bu 
mücadele hepimizin 
sorumluluğundadır. 
Başbakan'dan en 
düşük seviyedeki 
bürokrata, vatan
daşlarımıza kadar 
topyekün mücadele 
olmadığı sürece 
kötü işlerin kökü 
kazınamaz.
Hükümet olarak yol
suzluklarla 
mücadeledeki karar
lılığımızdan herkes 
emin olmalı" diye 
konuştu.
Başbakan 
Yardımcısı Gül, 
Irak'taki seçim 

sonuçlarını da 
değerlendirdi. Irak'ta 
30 Ocak'ta yapılan 
seçimler sonucu 
hiçbir grubun tek 
başına iktidara 
gelemediğini 
belirten Gül, 
Türkiye'nin seçim 
yapılması ve bütün 
kesimlerin oy kul
lanması için elinden 
gelen gayreti gös
terdiğini söyledi. 
Türkiye'nin seçim
lere katılmayan kes
imlerin siyasi 
sürece katılımının 
sağlanmasından 
yana olduğunun 
altını çizen Gül, 
Ekim ayında hazır
lanacak Anayasa'nın 
referanduma gide
ceğini ve daha 
sonra yeni 
Anayasa'ya göre 
yeniden seçim 
yapılacağını belirtti. 
Türkiye'nin Irak'ın 
toprak bütün
lüğünün ve siyasi 
birliğinin sağlan
ması konusuna 
büyük önem verdiği

ni dile getiren Gül, 
"Çözüm, Irak'ta 
halkın yönünü 
Bağdat'a çevirmek 
ve Iraklı olduğu bil
incini yerleştirmek
tir. Demokratik 
Irak, komşularıyla 
barışık bir Irak, 
Türkiye'nin destek
lediği bir Irak'tır. 
Irak bir an önce 
normalleşmelidir. 
Ekonomik ilişkiler
imizin gelişmesi 
ve kardeşliğimizin 
köprü olmasını 
istiyoruz. Bölgenin 
istikrara kavuş
masını arzu ediy
oruz. Türkiye büyük 
fedakarlıklar yap
mıştır. Bu fedakar
lıkların karşılığını 
görme hakkı da 
vardır" şeklinde 
konuştu. Gül, 
Irak'ta geçici 
hükümet kurulduk
tan sonra 
Türkiye'de Irak'a 
komşu ülke 
yetkilileriyle bir 
toplantı yapılacağını 
açıkladı.

NİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0.224) 513 10 71-514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI REPONU 

İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Kartınız bombaya ftüşmesin
Kredi kartı kullanımının 
artmasıyla birlikte 
kredi kartı mağdurların 
sayısı da giderek artıy
or. 1968 yılında 
tanıştığımız kredi kart
ları, aradan geçen 37 
yılda hayatımızın ayrıl
maz bir parçası oldu. 
Doğru kullanıldığında 
yaşamı kolaylaştıran 
kredi kartları, bilinçsiz 
kullanıldığında da 
sosyal felaketlere dav
etiye çıkartıyor. 
Ankara Ticaret Odası 
(ATO) 9 milyon kredi 
kartı kullanıcısını bil
inçlendirmek amacıyla, 
kredi kartı kullanımının 
püf noktalarını içeren 
"Kredi Kartı Kullanma 
Kılavuzu" hazırladı. 
Klavuzda mağdur pro
filinin, milletvekili, 
asker, polis, hakim, 
savcı, tüccara kadar 
genişlediğine dikkat 
çeken ATC Başkanı 
Sinan Aygûn, 
bankaların doğru kredi 
kartı kullanımı 
konusunda tüketiciyi 
bilgilendirmeye yönelik 
kampanyalar yapması 
gerektiğini belirti*. 
BU UYARILARI 
DİKKATE ALIN 
Klavuzda tüketicilerin 
kredi kartı konusunda 
uymaları gerekenler 
sıralanarak, şu 
uyarılara yer veriliyor: 
- İhtiyacınızdan fazla 
kart edinmeyin.
- Bankaların siz talep 
etmeden gönderdiği 
kredi kartlarını ihtiy
acınız yoksa kabul 
etmeyin.
- Başvuru formlarının 
ekindeki sözleşmeyi 
okumadan imzala
mayın.
- Kartın arka yüzündeki 
imza kısmını mutlaka 
imzalayın ve sliplerde 
de aynı imzayı kullanın. 
Kartınız çalınsa bile 
yapılan alışverişlerde 
kullanılan imzanın 
sahte olduğu laboratu- 
var incelemelerinde 
ortaya çıkar.
- Şifrenin korunmasın
dan kart sahibi sorum
lu. Kart şifrenizi banka 
çalışanları da dahil 
kimseye söylemeyin. 
- İnternet sitelerinden 
ve posta/telefon ile 
alışverişlerde kredi 
kartı numarası ve son 
kullanma tarihi bilgi
lerinin yeterli olması, 
sahtecilik riskini de 
beraberinde getiriyor. 
Bu yolla satış yapan 
firmaların güvenilir

liğinden emin olun. Bu 
tür internet siteleri ya 
da firmalar güvenli 
dahi olsa, kart bilgi
lerinizi ele geçiren bir 
başkası da alışveriş 
yapabilir. Bazı 
bankalar, talebiniz 
üzerine kartınızı bu tür 
alışverişlere kapatmak
tadır.
- İletişimi sizin başlat
madığınız durumlarda, 
telefonda, e-mail 
mesajlarında ya da 
internette kim 
olduğunu bilmediğiniz 
kişilere, kişisel bilgi
lerinizi, kart numaranızı 
vermeyiniz.
-Şifrenizi kartın 
üzerinde, cüzdanda ya 
da çantada yazılı 
olarak saklamayın.- 
Aksi halde hırsızların 
ve kapkaççıların işini 
kolaylaştırmış olur
sunuz. Şifrenizi ezber
leyin.
- Doğum tarihi, hesap- 
müşteri numarası, 
nüfus cüzdanı no, 
ardışık sıralı sayılar, 
telefon numarası ya da 
işyeri sicil numarası 
gibi kolay ulaşılabilir 
şifreleri kullanmayın. 
- Şifrenizi unut
tuysanız, bankayı ara
yarak yeni şifre isteyin. 
- Kartın çalınması ya 
da kaybolması duru
munda hemen bankayı 
arayarak durumu 
bildirin. Bu tür acil 
durumlarda zaman 
kaybetmemek için 
bankanın telefon 
numarasını hemen 
ulaşabileceğiniz bir 
yere not edin.
Kartınızın çalındığını 
ya da kaybolduğunu 
fark ettiğiniz an hemen 
bu numarayı arayarak 
kartınızın iptal 
edilmesini isteyin.
- Kredi kartlarınızın 
yanı sıra nüfus cüz
danı, ehliyet, pasaport 
gibi belgeleriniz de 
çahndıysa ya da kay- 
bolduysa durumu mut
laka polise, hatta 
savcılığa bildirerek 
tutanak tutturun.
- Bankaların kart sahip
lerine sağladığı sigorta 
hizmetleri sayesinde, 
kredi kartınız

- çalındığında ya da 
kaybedildiği takdirde, 
durumu bankaya 
bildirdiğiniz andan 
itibaren üçüncü 
şahıs harcamalarından 
sorumlu tutula
mazsınız. Ancak 
sigorta süresi ve

koşulları bankalar 
arasında farklılık 
göstermekte, bazı 
bankalar da sigorta 
hizmeti vermemektedir. 
Kredi kartlarınıza 
sağlanan sigorta 
hizmetlerini bankanız
dan öğrenin.
- Kartın ATM'de alıkon- 
ması durumunda 
hemen şubeye başvu
run veya bankaya 
bildirin.
- ATM kullanımında 
size yardım etmek 
amacıyla yaklaşan kişi
lerin yardım teklifini 
kabul etmeyin.
- Bilgi hırsızlarının çöp 
kutunuzu karıştırması 
ihtimaline karşı da ted
birli olun. Atacağınız 
hesap ekstreleri, sli- 
pler, ATM fişleri, kredi 
kartı başvuruları veya 
kopyaları, sigorta, form
ları, kredi teklifleri gibi 
kişisel bilgi içeren 
evraklarınızı iyice yır
tarak okunamayacak 
hale getirin.
- Süresi dolan kredi 
kartınızı da numarası 
okunmayacak ve bir 
başkası tarafından kul- 
lan.iamayacak hale 
getirdikten sonra imha 
edin.
- Hırsızlık ihtimaline 
karşı evinizde de 
kişisel bilgileriniz 
içeren evraklarınızı 
açıkta bırakmayınız. 
- Kredi kartınıza ait 
ekstrelerin geleceği 
adresin güvenilir 
olduğundan emin olun. 
- Hesap ekstrenizin 
çalınmasını önlemek 
için posta kutunuzun 
sağlam olmasına 
dikkat edin ve sürekli 
kilitli tutun. Posta kutu
larına bırakılan posta
larınızı hemen alın.
- Kredi limiti yüksek 
olan kartlarınızı inter
net ortamında kullan
mayın.
- İnternet kafe gibi 
halka açık ve kalabalık 
yerlerde bulunan bil
gisayarlardan, internet 
aracılığıyla alışveriş 
yapmayın.
- Kredi kartları sanal 
ortamda kullanılırken 
virüs tehlikesine 
dikkat edin, bilgisi- 
yhıiarınıza antivirüs 
programları yükleyin 
ve b.» programları gün
celleyim
- Alışverişlerde kimlik 
kartınızı sorulmadan 
gösterin. Kimlik 
sormayan 
kasiyerleri uyarın.

Barbarosca
MUMCU

Hakan Şükür - Ersun Yanar
Akşam gazetesinin arka say

fasında Milli Takımlar Teknik 
Direktörü’nün sayın Turgay 
Şeren’le yapmış olduğu 
mülakatla, ‘ben Hakan’ı sildim’ 
sözlerini esefle okudum.

Maalesef Milli Takımların 
başına getirilen bir kimsenin bu 
akıl almaz sözlerini çok çirkin 
buldum.

Hakan Şükür düne kadar 
Milli Takıma giren ve takım 
kptanhğı yapan bir futbolcu. 
Bana göre efndi kişiliğe sahip.

Sayın Milli Takımlar 
Direktörü Ersun Yanal bu kadar 
bencilliğe ne gerek var?

Bu kişiyi beğenmeyebilirsin 
ama benim tarzım değil diye
mezsin.

Bu takımı, bu şekil oynatmak 
istedim dersiniz.

Kapris ve kendini beğenmek 
diye işte buna derler. Takıma 
gerekiyorsa alın oynatmaya
bilirsin.

Turgay Şeren beyle yap
tığınız mülakatta ‘benim 
ufkum2008’ dediniz.

2008 yılına kadar Milli 
Takımda kalacağınızı garanti 
edebilirmisiniz?

Bu kadar uzağı görebilmek 
kimseye kısmet olmaz.

Hakan’ın yaptığı işin ters 
olduğunu sanmıyorum, nasıl?

Bülent kadroya çağırılır ve 
icabında oynatmıyorsan, 
Hakan’I aynı şekilde alır ve vefa 
borcunu ödersiniz.

Ersun Hoca yaptığın işi, 
Türkiye’de yapacak çok hoca 
var.

Beşiktaş
Beşiktaş’ta Hoca değişikliği ile 

kendi kimliğini bulmuş gibi.
Çamlıbay’la 3. maçta 0 puanla 

4. lükteki yerini koruyor.
Beşiktaş takımı pisikolojik 

yorgunluğu atmış gözüküyor, 
oynadığı Denizlispor maçında 
moral, hırs en üst düzeydeydi.

Beşiktaş takımını destekleyen 
İstanbul gazetelerinin köşe 
yazarları, Beşiktaş hakkındaki 
kanaatleride yavaş yavaş 
değişmek üzere.

Bazı köşe yazarları, İspanyol

Hoca gitmeden takım ruhsuz, 
moralsiz oluşunu dile getiriyor. 
Hem takımı hem de kendilerini 
karamsarlık içine sokuyorlardı.

Çamhbay bütün Beşiktaş 
taraftarlarına, yazarlarına, sporcu- 
larü ’.iaç ğibi geldi.

Beşiktaş bu tutumu ile 
kendine af ettiriceğe benziyor.

Haydi Beşiktaş, bundan sonra 
bütün maçları alacağına eminim.

puan cetvelindeki yenrinin , 
daha iyi olması dileği ile. ■

Fenerbahçe
Fenerbhçe zayıf rakibi 

karşısında 4-0 galip geldi.
Küme düşmemek için 

oynayan İstanbulspor, 
Fenerbahçe ile oynadığı maçı 
kaybetti.

Anelka’nın aldığı transfer 
bedeli bütün İstanbulspor’u 
alırsınız ne demek bu?
Ferenbahtfe kadrosunda en 
yetenekli, piyasanın en güçlü

kişilerini kadrosunda toplayıp.
maçlara güçlü bir kadro ile 
çıkıyor.

Diyeceksiniz ki İstanbul
spor ’da da futbolcu oynuyor.

Ağır siklet bir boksör ile, tüy 
siklet bir boksörün 
karşılaştığında ne olursa o olur.

Önümüzde Kayseri kaçından
15 gün sonra ne olur ileride 
görürüz.

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Ekonomik programda kararlılık!
Ekonomiden sorum
lu Devlet Bakanı Ali 
Babacan, Avrupa 
Birliği (AB) 
serüveninin 3 yıllık 
yeni ekonomik 
programın 
Türkiye'nin son 
yıllardaki başarısını 
adeta tescil ettiğini 
belirterek, "AB 
süreci yıllardır kar
alama defteri haline 
gelen sistemimizi 
A'dan Z'ye temizi 
çekeceğimiz bir 
dönem olacaktır. 
Bunun geri dönücü 
yok" dedi.
Babacan, dün Bursa 
ziyareti kapsamında 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa İl 
Teşkilatı'nı ziyaret 
etti. CHP İl Başkaı 
Abdullah Özer ve 
yönetim kurulu 
üyeleriylÖ*Bîrlikte 
kapıda karşıladığı 
Rabaçah, lirada 
yaptığı açılamada, 
Türkiye'nin AB süre
ciyle birlikte farklı 
bir pozisyona 
ulaştığını söyledi. 
Türkiye'nin AB süre
ciyle önemi* bir 
transformasyonun 
içinden geçeğini 
ifade eden Babacan, 
"AB gibi uzun soluk-

Öğrenci affına ara formül
Adalet ve Kalkınma 
Partisi (AK Parti), 
üniversitelerle ilişiği 
kesilen 664 bin 
öğrenciyi 
ilgilendiren öğrenci 
atfındaki kapsam 
karmaşasını bir 'ara 
formül* ile aşmaya 
karar verdi. Buna 
göre, 2000 yılından 
önce aftan yararlan
abilecek durumda 
olup da yararlan
mayanlar, son 
çıkarılacak aftan da 
yararlanamayacak
lar.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
başkanlığında 
gerçekleştirmen AK 
Parti Merkez 
Yürütme Kurulu 
(MYK) toplantısında 
öğrenci affının kap
samının ne olacağı 
konusunda parti

lu projenin yanı sıra 
3 yıllık ekonomik 
programımızda çok 
büyük önem taşıyor. 
Bu program 
Türkiye'nin ekono
mideki başarısının 
tescil edildiği, 
Türkiye'nin geri 
dönülmez bir 
iyileşme sürecine 
girdiğinin ispatı ola
caktır. Bu program
dan en ufak sap- 
naya sebep verme- 
?ı, en ufak 
dıavete kapıl

madan, ilan etmiş 
olduğumuz bütün 
dünyada çok büyük 
açıkçası kabul gören 
programımızı büyük 
•bir kararlılıkla uygu- 
amaya devam ede
ceğiz. Asla taviz ver
meyeceğiz. Hedef ne 

' koyduysak ona 
ulaşacağız.
Hedefimiz ulaşıla- 

- bilir heH**fler.
Enflasyon hedefimiz 
yüzde 8. Şu anda 
yüzde 9.2. 11 aylık 
dönemde 9.1'den 8'e 
düşüreceğiz. Bahar 
aylarındaki artış ola
bilir, olmayabilir de 
ancak yıl sonunda 
hedeflediğimiz raka
ma ulaşacağız" 
dedi.

içerisindeki görüş 
ayrılıkları da gün
deme geldi.
Başbakan Erdoğan 
toplantıda, Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik ve 
TBMM Milli Eğitim 
Komisyonu Başkanı 
Tayyar Altıkulaç'ın 
daha önce dile 
getirdiği 'Af, 2000 
yılından sonraki 
süreci kapsamalı* 
sözlerine destek 
verdi.
Erdoğan, 12 Eylül 
1980 tarihinden 
2000 yılına kadar 5 
öğrenci affının çık
tığını hatırlatarak, 
"Bugüne kadar af 
kapsamını 1980 
yılından itibaren 
başlatmak bir 
gelenek haline 
gelmiş. Ancak 
çıkaracağımız

"BORÇLANMA > 
SIKINTIMIZ 
ORTADAN 
KALKIYOR" 
Enflasyonun yıl 
sonunda belirlenen 
yüzde 8’lik oranın 
daha da altında çık
abileceğini, 2 yıldır 
enflasyon oranının 
hedefin altında 
gerçekleştiğini de 
hatırlatan Ali 
Babacan, faizlerin 
de aşağıya 
düştüğünün altını 
çizerken, Türkiye'nin 
iç borçlanma sıkın
tısının çözümü yol
unda yaptıkları 
çalışmaları anlattı. 
Türkiye'nin dış 
piyasada da kre
disinin arttığını dile 
getiren Babacan, 
Hazine'nin Türkiye 
Cumhuriyeti tari
hinde ilk def? bugün 
yaptığı 5 yıllık iç 
borçlanma 
ihalesinin büyük 
talep topladığını 
söyledi. Babacan, 
"Yüzde 23-24 
seviyesindeki iç 
borçlanma faizi 
yüzde 16-17'lere 
indi. Hazine'nin ilk 
defa yaptığı 5 yıllık 
iç borçlanma ihalesi 
Türkiye'nin ciddi 

öğrenci affını 2000 
yılından önceye 
taşımanın bir 
anlamı yok. Zaten 
bugüne kadar çık
mış" diye konuştu. 
Erdoğan ayrıca, 
affın gerekçelerinin 
sağlam olması 
konusunda da kur
maylarını uyardı. 
Erdoğan'ın, 
"Gerekçelerimiz 
mutlaka sağlam 
gerekçelere dayan
malı. Haksız bir 
duruma 
düşmemeliyiz" - 
dediği öğrenildi. 
Toplantıda, öğrenci 
affı ile ilgili kapsam 
tartışmalarına bir 
ara formül geliştiril
erek son noktanın 
konulması da karar
laştırıldı. Geliştirilen 
ara formüle göre, 
2000 yılından önce 

borçlanma sıkın
tısının düzelme yol
una girdiğinin 
somut göstergesi 
40 gün içinde 
çıkardığımız euro 
doların tahvilleri 
büyük ilgi gördii ilk 
dolar tahvilin; ,<m- 
laşık 13 milya* 
dolarlık bir tekiıiie 
karşılandı. Euro 
tahvili ise 5 milyar 
euronun üzerinde 
bir teklifle karşı
landı. 12 yıllık Euro 
tahvilinin yüzde 5.7 
faizle olduğunu 
dikkate alınırsa, bu 
dünyada en düşük 
faizle borçlanan 
Alman Hazinesi'nin 
borçlanmasının 
sadece 2.2 puan 
üzerinde" şeklinde 
konuştu.
Babacan CHP'den 
sonra Korteks 
Fabrikası'm ziyaret 
etti. Burada Zorlu 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Ahmet Nazif Zorlu 
ve eş başkanı Zeki 
Zorlu ile görüşen 
Babacan, daha 
so^a Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası'na 
gect!

aftan yararlanabile
cek durumda olup 
da yararlanmayan
lar, son çıkarılacak 
aftan da yararlana
mayacak. AK Parti, 
yarın TBMM Milli 
Eğitim 
Komisyonu'nda 
görüşülmeye 
başlanacak olan 
öğrenci affına söz 
konusu maddenin 
de eklenmesine 
karar verdi. AK 
Parti'de Milli Eğitim 
Bakanı Çelik ve 
Meclis Milli Eğitim 
Komisyonu Başkanı 
Altıkulaç, çıkarıla
cak öğrenci affının 
12 Ey'ül 1980 tari
hinden itibaren 
geçerli olması 
yönündeki 
görüşlere karşı 
çıkıyor.

Kapasite katlanıl
Ocak ayında azaldı

İmalat sanayiinde 
üretim değeri ağır
lıklı kapasite kul
lanımı, Ocak ayında 
yüzde 76.3 seviye
sine indi. Kapasite 
kullanım oranı 2004 
yılı Ocak ayında 
yüzde 77.2 
olmuştu.
Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nün (DİE) 
Ocak ayına ilişkin

Çocuk pazarlayan
yurt nıiift

yakalandı
Siyezen'de, devlete 
bağlı çocuk yur
dunun müdürü, 4 
yaşında bir çocuğu 
15 bin dolar 
karşılığında 
pazarlarken 
suçüstü yakalandı. 
Azerbaycan 
medyasında son 
zamanlarda geniş 
yer verilen çocuk 
ticaretiyle ilgili 
haberlerin ardın
dan, bir ihbarı 
değerlendiren polis 
ekipleri Siyezen'de 
devlete bağlı çocuk 
yurdunun müdürü 
Kara Karay ev'i 
yurtta kalan 4 
yaşındaki Anar

"İmalat Sanayi 
Aylık Eğilim 
Anketi"nin geçici 
sonuçlarını 
açıkladı.
Buna göre, 
2004 yılı Ocak 
ayında yüzde 
77.2 olan kapasite 
kullcr.tm oranı, 
geçen ay yüzde 
76.3 L-'arak 
gerçekleşti.

Ahmedov'u, kimliği 
açıklanmayan bir 
kadına 15 bin ABD 
Doları karşılığında 
sattığı sırada 
suçüstü yakaladı. 
Polis müdürü 
Ferhat 
Süleymanov, 
Karayev hakkında 
anayasanın 173. 
maddesi uyarınca 
soruşturma 
başlatıldığını kay
detti. Karayev'in, 
ifadesinde, 
"Anar'ın gele
ceğinin iyi olması 
için bunu gerçek
leştirdim" dediği 
öğrenildi.
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Doktorun hastasından 10 istedi Dlabet çocuklarda
1.Tavsiyelerine 
uymasını, 'En azın
dan bu yönde çaba 
göstermesini* ister. 
Hasta, kendi 
sağlığına en az 
doktoru kadar özen 
göstermelidir. 
’Doktorcum, bana 
sigarayı bırak deme 
ne dersen de...' 
diye ilave eders
eniz olmaz...
Yüksek tansiyonu 
olan kilolu bir has
tanız 'zayıflama' öner
inize karşın bir sonra
ki kontrolüne bırakın 
zayıflamayı iki kilo da 
almış olarak gelirse 
doktoru olarak ne 
yaparsınız? 'Kemik 
erimesinin en iyi ilacı 
yürüyüştür, lütfen her 
gün yarım saat 
yürümeye çalışın' 
dediğiniz hastanızın 
kızı, annesinin son üç 
ayda bir kez bile 
yürüyüşe çıkmadığını 
söylerse ne 
düşünürsünüz?
2. İlaçların, önerildiği 
gibi kullanılmasını 
ister.
Doktorunuza ilacını
zla ilgili aklınıza 
gelen her şeyi; etkisi
ni, yan tesirlerini, aç 
mı tok mu alacağınızı, 
diğer ilaçlarınızla bir 
etkileşimi olup 
olmayacağını sorup, 
düşüncelerinizi onun
la tartışın ama sonun
da doktorunuzun

verdiği ilaçları, onun 
söylediği şekilde 
alın...
3.Hastaların ilaçları 
sormadan bırakma
masını ister.
Bu oldukça sık 
karşılaştığımız bir 
sorundur. Uzun süreli 
tedavilerde (özellikle 
antidepresan ilaç 
alanlar) tedaviyi 
kendileri sonlandırıp 
'Doktor bey, kendimi 
iyi hissedince ilacı 
bıraktım..' derler. 
İlaçlarınızı, ne olursa 
olsun doktorunuza 
danışmadan bırak
mayın.
-.Kendi başına veya 
komşunun önerisi ile 
ilaç almamasını işter 
'Neriman hanımın tan
siyon ilacı çok iyi 
gelmiş, acaba ben de 
ondan alsam mı?' 
sorusunu az duy
madım dersem yalan 
olur... Neriman hanım 
yerine doktorunuza 
inanmanızı öneririm.
5.Acil durumlar dışın
da gece aranmamak 

ister.
Gece 02'de çalan 
telefonla uyanıp 'Kapı 
komşumun karnı 
ağrıyor, ne ilaç vere
lim?' diye bir soru ile 
karşılaşan doktorun 
karnında başlayan 
ağrının sabaha kadar 
geçmeyeceğinden 
emin olabilirsiniz.
Hele daha önce bir- 
iki telefona daha 
cevap vermiş ise... 
6.Eski tetkiklerini 
düzgün bir şekilde 
saklayıp kendisine 
getirmesini ister. 
'Doktor bey geçen 
hafta bir elektro çek
tirmiştim, dur 
bakayım nereye koy
muşum...' deyip çan
tanızın uçsuz bucak
sız derinliklerinde bit
meyen bir arama kur
tarma çalışmasına 
girerseniz muayene 
vaktinizi boş yere 
ziyan etmiş olur
sunuz. Eskİ tetkik
lerinizin 7-inueki 
lüzumsuz, faturaları, 
randevu kağıtlarını 
ayıklayın; dok
torunuzun önüne 
koyduğunuz bel
gelerin içinde sadece 
size ait laboratuvar 
ve tetkik neticeleri 
olduğundan emin 
olun. .
7.Eski röntgen film
lerinizi atmayın. 
Neden bilmem, Türk 
kadınlarının evçteki 

eski röntgen filmler
ine karşı bir antipatisi 
vardır.
'Eski akciğer filminiz 
var mı?' sorusuna 
aldığım en sık cevap: 
'Gardırobun üzerinde 
duruyordu, taşınırken 
attık...' şeklindedir. 
Halbuki eski röntgen 
filmleri, yeni çekilen
lerle kıyaslanarak sizi 
pek çok gereksiz tek
tik ve masraftan kur
tarır.
8.Kullandığı ilaçların 
kutularını yanında 
getirmesini (veya 
ismini bilmesini ister. 
Doktorunuz 'Tansiyon 
için hangi ilacı alıyor
sunuz?' diye sor
duğunda; on dakika 
düşündükten sonra 
telefonla evdeki 
eşinize sorup, eşiniz 
de bir 10 dakika 
arayıp ilacı komo
dinin gözünde bula
mayınca ona dönüp 
'Kırmızı küçük bii 
haptı...' dersenir 
zavallı doktorunuz o 
an felç geçirebilir.
9.Mümkün olduğunca 
temiz gelinmesini 
ister.
10.Sabır ister. 
İlaçlar her zaman 
istenildiği kadar 
çabuk tesir etmeye
bilir ve bazılarının ilk 
günlerde azımsan
mayacak kadar çok 
yan etkileri 
görülebilir...

görülebilir
Antakya Devlet 
Hastanesi Dahiliye 
Uzmanı Dr. İdris 
Emir, diyabetin 
tedavi edilmediği 
zaman cinsel ikti
darsızlık, felç, 
gözlerde körlük gibi 
vahim sonuçlar 
doğurduğunu 
belirterek, diyabetin 
çocuklarda da 
görülebileceğini, 
ancak bunun kesin 
bir şekilde irsi 
olmayacağını söyledi. 
Diyabetle Güzel 
Yaşam Derneği 
tarafından, Hatay'ın 
Samandağ İlçesi'ne 
bağlı Uzunbağ 
Beldesi'nde "Şeker 
Hastalığı" konulu 
konferans düzenlen
di. Seminerde, önce 
şeker hastalığının 
belirtilerini, yol açtığı 
tahribatlar ile tedavi 
şekillerini slayt gös
terisiyle katılımcılara 
anlatan Dr. İdris Emir, 
tedavi edilmemesi 
durumunda şeker 
hastalarında, kalp- 
damar, erken felç, 
gözlerde körlük, cin
sel iktidarsızlık, bağır
sak düzensizliği, baş, 
karın ağrıları, çarpıntı,

titreme, bilinç 
bulanıklığı, bulantı, 
kusma gibi vahim 
sonuçlara yol açabile
ceğine dikkati çekti. 
Şekerin vücudun 
enerji kaynağı 
olduğunu, besinler
den şekerin kana 
geçtiğini kaydeden 
Emir, insülin 
sayesinde de emilme 
oluştuğunu, hormon 
salgılamasında bir 
bozulma olduğu tak
tirde yani insülin az 
salgılandığı taktirde 
şeker hastalığının 
oluştuğunun altını 
çizerek, diyabetin 
çocuklarda da ola
bileceğini, ancak 
bunun kesin biçimde 
irsi olmadığını belirtti.
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GEREKLİ TELEFONLAR

İtfaiye 1*10
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 51310 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 51 3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoölu-Esadap 514 45 49
Anytur 514 47 71

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

_____ TAKSİLER _____
Körfez Taksi 5İ3 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
1

TEK Anza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86

256 77
544 30

NÖBETÇİ ECZANE

513
513
513
513

11 74
13 53
10 57
13 08

513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 11 86
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
513 45 21 -23

513 45
513 24 32

513 45 21-12?
513 45 21 - 115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182

12
13

(212) 516 
(226)811

84
60
12
23

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

QTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

513 14 25

513 10 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

16 Şubat ÇARŞAMBA 
ÖZER ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
Tel: 513 86 82

GEMLİK

KHrfez
M^MI GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI : 2058

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

nılu Yazı İşleri Müdürü S®rap GÜLER
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Cad. Bora Sok *'r:3/B
Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -111
Yalnız 185

Matbaaclık-Yayıricıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK
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TEŞEKKÜR
Sevgili Babamız

Yaşar KAYAOĞLU’nun 
ani ölümü nedeniyle cenazesine gelerek acımızı paylaşan 

İlçe Kaymakamımız Sayın Mehmet BAYGÜL’e, 
Belediye Başkanımız Sayın Mehmet TURGUT’a, 

MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi 
Sayın İsmet BÜYÜKATAMAN’a, 

MHP Bursa İl Başkanı Sayın Necati ÖZENSOY 
ve Yönetim Kurulu Üyelerine, 

MHP 21. Dönem Bursa Milletvekili Sayın Orhan ŞAHİN’e, 
AKP Gemlik İlçe Başkanı Sayın Enver ŞAHİN’e, 
DYP Gemlik İlçe Başkanı Sayın Faruk GÜZEL’e, 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın İbrahim TALAN’a, 
GEMSİAD Başkanı Sayın Ahmet Avcı’ya, 

Ülke Ocakları Başkanı Sayın Osman DURDU’ya, 
MHP Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Orhangazi, Yenişehir, 

İznik, Mudanya, Gürsu, Kestel, M. Kemalpaşa, 
Karacabey. Keleş, Orhaneli İlçe Başksnîarına, 

ayrıca telefonla bizleri arayan
MHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Atilla KAYA'ya 

ile cenazemize katılan eş, dostve akrabalarımıza 
teşükkürü borç biliriz.

M.*WAOĞLU AİLES*

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Okul bahçelerine 
dikilen Kavak ağaç 
larının büyümelerin 
den sonra temizlik 
için kesimleri de 
başladı.
Yaz aylanda 
yeşil yapraklarıyla 
insanın ttrhe ferah 
hk veren ağaçlar, 

t yapraklarından 
' dökülen polenlerle 

de özellikle çocuk
ların sağlığını tehdit 
ediyor.

—---------------- 1

El İlanı & Broşür & Kartvizit & 
& Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi ve 

HER TÜRLÜ 
MATBAA İŞLERİNİZ 
İÇİN BİZİ ARAYIN

32 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 63 Fax : (0.224) 513 35 95



2004 yılında yapılan çalışmaları değerlendiren Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, 5 yılın ihracaat rakamlarını açıkladı.

‘Ticaret ve Sanayi Odası rekora tostu'
Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı firmalar, 2004 yılında 3 milyar 274 milyon 60 bin 729 dolarlık ihracaat yaparak, son beş yılın rekorunu kırdı. Syf 12’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE BUHKEBS
17 Şubat 2005 Perşembe 25 YKr. (250.000 TL.)

SSIÇdan aylık ye gelir 
aMaHmilyonua^ 
SSK Genel Müdürlüğü verilerine 
göre, SSK’dan aylık ve gelir alanların 
sayısı son üç yılda yaklaşık 15.73 
oranında artarak, 4 milyonu aştı. 
________________ Haberi sayfa 7’de

Gazetemizin dünkü yayını etkisini gösterdi ve Gemlik’e ayrılan ödenek açıklandı

. Kapalı Spor Salonu'na 800 bin YTL
Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Rekora doğru
Gemlik Kapalı Spor Salonu 1994 yılında 

Gençlik DYP’li Gençlik ve Spor Bakanı Şükrü 
Erdem tarafından ihalesi yaptırıldı.

Aradan geçen zaman onbir yıl..
Bu onbir yılda kaç iktidar değişti, kaç başka 

salon tamamlandı bilemiyorum ama, Gemlik 
Kapalı Spor Salonu bitirilemedi.

Gazetemizde daha önce çıkan haberlerde 
yapılan açıklamalardan anlaşıldığına göre, 
salon 2 trilyon 500 milyar liraya tamamlana 
bilecekti.

Oysa, 2005 yılında aynlan ödenek 800 milyar
I lira..

Yani iş yine bitmeyecek.
Salon yine Gemliklilerin hizmetine giremeye

cek..
Bu devletin ayıbı..
Gemlik bölgemizdeki en büyük ilçelerden 

biri..
Hatta Türkiye’deki birçok İlden nüfus, ekono

mi ve sosyal yaşam olarak daha büyük..
Buna karşın, Karacabey’de, Orhangazi’de, 

Irttğöl’de, M. Kemalpaşa da Kapalı Spor 
Salonları uzun yıllardan beri hizmet veriyor. 
Biziıftsalonumuz ise 11 yıldır tamamlanamıyor.

Neden acaba?
Bakın Gemiik’in Kapalı Spor SJonu işi ile 

kim ilgileniyor?
Bursa Ak Parti milletveki Faruk Ambarcıoğlu!
Üniversitemizle kim ilgileniyor?
Bursa milletvekili Faruk Çelik!
öyleyse, Gemiik’in işlerini takip edecek 

içimizden birine ihtiyaç var.
I Yoksa daha çoook bekleriz.______________

2005 yılı bütçesinden 1 trilyon lira ödenek konduğu açıklanan 
Gemlik Kapalı Spor Salonu için 800 bin YTL. ayrıldığı kesinleşti. 
AKP Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, ödeneğin serbest 
bırakılmasından sonra, salc.;un tuğlasının örüleceğim ve 
çatısının kapatılarak sıva işlerinin tamamlanacağını açıkladı.
Yılan hikayesine 
dönen Gemlik Kapalı 
Spor Salonu tamam
lanmak bilmiyor.
Daha önce 2005 yılı 
bütçesine 1 trilyon 
lira konduğu bildirilen 
Salon için 800 bin 
YTL’nin ayrıldığı açık
landı. Yani, 200 bin 
YTL yine gelecek 
paradan kırpıldı.
Salon bu ödenekle 
yine bitirilemiyecek. 
Gemlikli gençlerin 
beklentisi ise başka 
bir bahara kalacak.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

Gemlik Kapalı Spor Salonu’nuntamamlana- 
mama gibi bir'rekoru yar. 2005 bütçesinden 
ayrılan ödenekle iş yine bitmeyecek. j|

AKP Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu 
gazetemize yaptığı açıklamada, Gemlik Kapalı 
Spor Salonu için bütçeden 800 bin YTL. 
ayrıldığını, bu para ile çatının kapanacağını, 
tuğla ve sıva işlerinin yapılacağı söyledi.

ISO Gazi Belim Ott M oyrtırt bci oldu
Ticaret ve Sanayi Odası Atatürk Spor Salon u’nda Halk oyunlarında derece 
Gazi Üköği ^tim Okulu yapılan Halk Oyunları il alan ekip, Türkiye şampi
Folklor Ekibi, Bursa yarışmasında 8. nci oldu, yonasına katılacak. 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yolsuzluklar...
Sırtında yolsuzluk çuvalıyla iş başına 

gelenler yolsuzluğa bayrak açmışlardı..
Öyle bir yönetim ki, parayı yönetenin

den asayişi düzenleyenine kadar hepsinin 
sırtında bir kambur var..

Önce kamburları temizleyecekleri yerde 
;kendilerininkini unutturmak istercesine 
hedef şaşırttılar.

Söylemlerle vaatlerle "bizim döne
mimizde suistimal olmazı" işlediler.

Henüz yönetimi üstleneli 3 yıl olmadı 
bile., işin kokusu çabuk çıktı..

Atadıkları, işbaşına getirdikleri, tüyü 
bitmedik yetimin hakkını teslim ettikleri 
"bürokratlar" malı götürmeye başladılar 
bile..

Eee! Aşağı mı kalacaklar.. En azından 
seviye eşitlemesi yapmak lazım.

Onun için ha babam ye babam.. Yağma 
Hasan'ın böreği.. Kalite kalibre hak getire.. 
Ar namus tertemiz.

Kolay yoioc..< köşe dönmeci "zihniyet" 
toplumsal düstur olmuş.İliklere işlemiş.

Düzelir mi ?
Elbette...
Niye düzelmesin?
Ama ciddi oimak gerek. Kararlı olmak 

gerek. İnanmak gerek.
Sokak ağızıyla değil,kurallar ve ilkeler 

çerçevesinde olaylara yaklaşmak gerek.
Bugün yeniden hortlay n yolsuzluk 

haberleri henüz başlangıç.
Arkası gelecek.
Hem de çorap söküğü gibi..
Çünkü.... deniz ..Yemeyen keriz.
Dün onlar yedi şimdi sıra bizde.. 
Ammaaa velakin.. Öyle yağma yok. 
Bitmek zorunda.. Bitirilmek zorunda.. 
Çünkü AvrupalI işin içine karışıyor.

Müdahale ediyor.
Ak pak toplum istiyor.
Tüm bu gelişmeler insanın kanını don

duruyor.
Elin AvrupalIsı toplumsal yapıyı düzelt

meye kalkışıyor.
Onlara mı kaldı?
Ne yazık ki kaldı..
Biz geçmişden ders almıyoruz.

Geleceği tüketiyoruz.
Kendi kendimizin içindeki safraları 

dışlayamıyoruz.
Geçmiş Olsun.
Özcan Vural..
Gazetemizin yazarı.. Sevgili amcam. 
Kalp krizi geçirmiş.
Ne yapsın ülkede olup bitenlere yürek 

dayanmıyor. Onun da yüreği dayanamadı. 
İsyan etti.

Çok şükür ki atlattı. Allah O'nu okurları
na bağışladı.

j Yaşar Kayaoğlu..
Emekli İtfaiye Müdürü., baba dostuydu. 
Sevgi dolu bir insan. Gemlik’e geldikçe 

bana da uğrardı. Ülke üzerine, toplum 
üzerine sohbetler ederdik. Çok da keyif 
alırdım. Hakkın rahmetine kavuştu. Nur 
içinde yatsın. Yakınlarının başı sağolsun.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Başyazarımız Sayın 
Kadri Güler, önceki gün 
‘Aşk ve Sevgi üzerine...’ 
başlıklı başyazısının bir 
yerinde “Sevmeyenler 
bugünden (Sevgililer 
Gününü kasdediyor) 
birşey anlamaz. 
Kapitalizmin tüketim pom- 
palayıcısı der geçer” diye 
yazıyor.

Beni bağışlasın aynı 
görüşleri paylaşmıyorum. 
Evet, Sevgililer Günü kapi
talizmin tüketim pom- 
palayacısıdır.

Ama seviyorum. İnsanı, 
doğayı, iyi davrananları, 
sevinci ve acıyı paylaşan
ları, hasta, dul, öksüz ve 
yetimi kollayanları, sağlığı, 
eğitime katkıda bulunan
ları, tıpta, eğitimde, sanat
ta sporda ulusumun 
yüzünü ağartanları, maddi 
gücü ile rza namusa göz 
dikmeyen namus erbabını 
seviyoru .

Sevgi ile sevgili, ayrı 
ayrı kavramlardır. Sevgi, 
yüksek özveridir. İnsanı

Sevecen Olunmalı....

özverilere götürebilen 
bağlılık duygusudur.

Sevgili, başında kavak 
yelleri esen, kendisine aşk 
duygusu ile bağlı olunan 
kimsedir.

Bu bağ, karşı cinse 
sahip olma arzusudur. 
Böylesi bir yakınlaşmada 
aile büyüklerinin arzusu 
yoktur.

Resmiyet kazanmamış 
böylesi yakınlaşmalar 
flörttür. Türk insanının örf, 
adet ve inancına göre flört 
etik bir davranış değildir. 
Flörtte ileri gidildiğinde 
kaybedeni bayandır. Dile 
düşenin kapısı çalınmaz, 
evde kahr, içi söner, bir 
ömür boyu lazım olan 
gerçek aşkı hiç yaşaya
maz.

Sözde sevgi mutlu 
sonla bitmez ise; sonuç 
hüsrand'r. Sevgili sevim
siz leşir, seviyesizleşir. 
Ailenin toplumun nefret 
duyguları üzerindedir. 
Ailede ilişki seviyesizleşir. 
Aile toplum nazarında

seviyesizleşir.
Sevginin göstergesi 

sunulan armağan değildir. 
Flörtte armağan, gerçek 
sevgiyi törpüleyen küçül
ten bir yaklaşımdır bana 
göre.

Sevginin yerini çıkar 
alır, sevgi görüntüsünde 
çıkar ilişkisi başlar. Verilen 
armağanlar, tatmin etmez 
olur.

Bu nedenle de 
Sevgililer Günü gerçek 
sevgiyi yansıtmamaktadır. 
Sevginin güzeli karşılıksız 
yaklaşımlardır.

Sevenler, her daim bir
birlerini sevmeli, karşılık
sız olarak.

Anne, baba, kardeş, eş, 
çocuk, doğa, insan, hay
van ve tüm güzellikler 
sevilmeli, korunmalı.

Bedii zevklerin için 
masum -kalpler çalınma- 
malı, kadının en büyük 
varlığına î,öz dikilmemeli.

Yaratılan, yaratandan 
ötürü sevilmeli....

1m H som işsizlik’
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Ali Coşkun, 
Türkiye'deki en 
büyük sorunun 
'işsizlik' olduğunu 
belirterek, çözüm 
için üretim ve 
yatırım hamlesi 
başlattıklarını 
söyledi. .
Coşkun, AB 
Aktif İş Gücü 
Programı Projesi 
çerçevesi» ide 
düzenlenen 
Girişimcilik 
Semineri'ne katıldı. 
Konuşmasında, 
daha önce kaybolan

istikrar ve güven 
ortamının Türkiye'ye 
yeniden geldiğini 
ifade eden Coşkun, 
"Ancak sosyal 
sorunların en büyük 
nedeni olan 
işsizliğin önüne 
geçebilmemiz için, 
yeni iş alanları ve 
müteşebbislere 
ihtiyaç var" dedi. 
Coşkun, işsizliğin 
arttığını ancak buna 
paralel hızlı bir 
gelişmenin de söz 
konusu olduğunu 
ifade etti. Coşkun, 
işsizliği önlemek

amacıyla "üretim ve 
yatırım hamlesi" 
başlatıldığını 
söyledi.

* Girişimcilere destek 
olmak için KOBİ AŞ 
adlı şirket kurduk
larını belirten 
Coşkun, "İş kurmak

isteyen, ancak ser
mayesi ve teminatı 
olmayan girişimci 
ler, bu şirkete baş 
vurarak projelerini 
sunacak, böylece 
Halk Bankası'ndan 
gerekli krediyi ala
bilecekler" dedi.
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Kabalı Şgor $afart IH bin YTL
2005 yılı bütçesinden 1 trilyon lira ödenek konduğu açıklanan Gemlik Kapalı Spor 
Salonu için 800 bin YTL ayrıldığı kesinleşti. AKP Bursa Milletvekili Faruk 
Anbarcıoğlu, ödeneğin serbest bırakılmasından sonra, salonun tuğlasının örüle
ceğim ve çatısının kapatılarak sıva işlerinin tamamlanacağını açıkladı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz yıl kaba 
betonarme inşaatı 
tamamlanan Gemlik 
Kapalı Spor Salonu 
için 800 bin YTL 
ödenek ayrıldığı 
açıklandı.
2005 yılı Plan 
Bütçesine 1 Trilyon 
lira olarak ödenek 
ayrılacağa haber
lerinin bazı olumsuz 
söylentiler: yol 

Gemlik Kapalı Spor Salonunun bitmesi 
için beklenen para yine gelmedi. 2005 yıh 
bütçesinden 800 bin YTL geliyor.

açması nedeniyle 
yaptığımız araştırma 
sonucunda 
Bütçenin Mart ayın
da açıklanmasının 
ardından 800 bin 
YTL'nin firmaya 
çıkarılacağı 
öğrenildi.
Gemlik Kapalı 
Salonu inşaatının 
bitirilmesi için 
gayret gösteren 
AKP Bursa

Milletvekili Faruk 
Anbarcıoğlu, Mart 
ayının sonlarına 
doğru bütçeden 
ödeneğin çıkacağı 
müjdesini verdi. 
Gemlik gençliğine 
spor için büyük 
katkılar sağlayacak 
olan Kapalı Salon 
inşaatına 2005 yılı 
için 800 bin YTL 
ödenek çıkmasının 
kesinleştiğini 
açıklayan Faruk 
Anbarcıoğlu, bu 
para ile yıl içinde 
inşaatın tuğlasının 
örüleceğini, 
çatısının 
kaplanacağını ve 
bazı sıva işlerinin 
tamamlanacağını 
söyledi.
HEMEN GELECEK 
Öte yandan, salon 
inşaatının 1994 
yılında ihalesini 
alan Başer İnşaat 
Firması sahibi

1994 yılında ihalesi yapılan Geırr'k Kapalı Spor Salonu hala bitir/ medi

Turgay Kalemci'nin 
ayrılan ödeneğin 
kendisine çıkarıl
masının ardından 
Gemlik’e gelerek 
çalışmalara başla 
yacağı öğrenildi. 
GENÇLERİN 
UMUDU
Gemlik gençliğinin 
adeta umudu haline 
gelen Kapalı 
Salonun temelinin 
atıldığı 1994 yılın
dan bu yana geçen 
11 yıl içinde

siyasetin 
kurbanı olarak 
bitirilememesinin 
cezasını ise gençler 
çekmekte.
Zamanın Spordan 
Sorumlu Devlet 
Bakanı Şükrü 
Erdem'in temelini 
attığı Kapalı Salon, 
Bursa ve çevresin 
de yapılan salonlar 
içinde en iyi olarak 
gösteriliyor.
1500 kişilik seyirci 
kapasitesiyle adeta 

stadı andıracak 
olan salonda 
antrenman salonu, 
kondisyon salonu, 
4 adet soyunma 
odası, 2 adet 
antrenör odası, 
2 adet hakem odası, 
90 kişilik eğitim 
salonu,32 kişilik 
dinlenme salonu, 
20 kişilik 
kütüphane, 1 
adet sauna ile tam 
teşekküllü sağlık 
merkezi bulunuyor.

İnan TAMER

VIP....
Eski Başbakan 
Sayın Bülent Ecevit’i 
VlP'te konuşturmamışlar. 
Cip’ten konuşsun.
Cep’ten konuşsun., 
VlP’in ne özelliği kaldı ki....

Secim listeleri askıya asıldı
2 Mart 2005 Çarşam
ba günü yapılacak 
olan Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meslek Komiteleri 
ile Meclis Seçimleri 
için listeler 
askıya asıldı. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası giriş salonun
daki isim listelerini 
kontrol eden 
üyeler kendi .'sim
lerini bulara1-, her
hangi bir yanlışlığın 
olmaması için 
dikkatli oluyorlar. 
10 Meslek 
komitesinden

25 kişinin meclise 
giredeği öğre
nilirken l.nci grup: 
Zeytin stokçuları, 
2.nci grup: Zeytin 
sevkiyatçıları, 
3.ncü grup: Zeytin 
sanayicileri, 4.ncü 
grup: Beyaz eşya, 
elektrik-elektronik, 
5.nci grup: Tekstil, 
6.ncı grup: Hırda 
vat-nalburiye, 
7.nci grup: Otel, 
fırın, lokanta, 
8.nci grup: Nakliye 
çiler, 9.ncu grup: 
İnşaat müteahhitleri 
ve 10.ncu grup:

Turşucular olarak 
açıklandı.
2 Mart 2005 
Çarşamba günü 
Ticaret ve Sanayi 
Odası lokalinde

yapııacak olan 
seçimlerin sabah 
saat 09.00 da 
başlayıp 17.00 
sona ereceği 
açıklandı.
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ISO Gazi Kğretim Okulu 
halk oyunlarında 8. nci oldu

GEMLİK LZZ
IjClMİOttSI —

Türk Hava 
Kurumu’nun 
kuruluşunun 

80. yılı 
kutlandı

Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa Atatürk 
Spor Salonu’nda 
yapılan Halk 
Oyunları İl 
Yarışmasında 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
Folklor Ekibi 
8.nci oldu.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi

İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler'in 
başkanlığında 
okul önünde 
toplanarak 
başarı 
pozu veren 
kız ve erkek 
folklorcular 
amaçlarının 
önce Gemlik'i 
sonra da 
okullarını

başarıyla temsil 
etmek olduğunu 
söyleyerek 
yola çıktılar. 
Bursa genelinde 
17 İlköğretim 
okulu folklor 
ekibinin 
katıldığı 
yarışmada, 
Gemlik'i 
temsil eden 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi

İlköğretim Okulu 
Folklor Ekibi 
başarılı oyunlar 
sergiledi.
Halk Oyunları 
İl Birinciliğinde 
derece alan 
ekiplerin daha 
sonra açık
lanacak olan 
bir il’de Türkiye 
Şampiyonasına 
katılacağı 
öğrenildi.

Camii önünde park eden 
araçlar sıkıntı yaratıyor

Çarşı Camii önünde park 
eden araçlar, cenaze
sahiplerine zorluk 
çıkarıyor.
Günün her saatinde 
Ahmet Dural Meydanı’nda 
bulunan Çarşı Camiinin 
girişine bırakılan araçlar, 
cenazesi olan vatan
daşların sıkıntılar 
anlar yaşatıyor.
Dün, Çcfrşı Camiinden 
kaldırılacak olan bir 
cenaze indirilirken, aracını 
park etmiş şahıs bir süre 
beklendi. Gelmeyince 
cenaze sahipleri 
cenaze aracını park eden

mayan araçtan cenaze 
indirmek ise problem 
haline geliyor.

aracın yanına yanaştırarak 
cenazelerini indirdiler. 
Caminin önüne yanaşa-

Seyfettin ŞEKERSÖZ bulunarak Tutku
Türk Hava çelenk Sineması'nın
Kurumu'nun koydular. katkılarıyla
kuruluşunun 
80. yılı tüm 
yurtta olduğu 
gibi Gemlik'te

Türk Hava 
Kurumu'nun 
çalışmalarını 
değerlendiren

öğrencilere 
ücretsin 
olarak 
gösterilen

de kutlandı. Başkan Esen, Hababam
Türk Hava kurumun Sınıfı Askerde
Kurumu sosyal filmiyle okul
Gemlik faaliyetlere öğrencilerine
Şube Başkanı daha çok eğlenme
Mehmet yer vereceğini fırsatı
Şekip Esen belirterek, sağlayan
ve yönetim 
kurulu üyeleri 
dün Atatürk

ilk aşamada THK yönetim
okullardan 
belirlenen

kurulu üyeleri, 
dağıttıkları

Anıtı önünde öğrencileri broşürlerle de

saygı 
duruşunda

sinemaya THK'nu
götürdüklerini 
söyledi.

tanıtma fırsatı 
buldular.

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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BM ölümleri ürkütüyor Serbest Kürsü
Mersin Üniversitesi 
Tıp Fakültesi öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Aytuğ 
Atıcı, Türkiye'deki 
bebek ve çocuk ölüm 
hızının ürkütücü 
boyutta olduğunu, 
her yıl 57 bin bebeğin 
henüz 1 yaşına, 
71 bin çocuğun da 
5 yaşına gelmeden 
hayatını kaybettiğini 
söyledi.
Sağlık Bakanlığı 
tarafından 
Türkiye'deki bebek 
ve çocuk ölümlerini 
azaltmak amacıyla 
başlatılan "Çocuklar
da İleri Yaşam 
Desteği Kursu" 
Adana'da başladı. 
Adana Hekimevi'n 
deki kursun açılışın
da konuşan ve 
katılımcılara ilk der si 
veren Mersin Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Hastalıkları ve 
Sağlığı öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, 
kursun amacının 
çocuklara hizmet 

veren tüm sağlık 
çalışanları, çocuk 
sağlığı ve hastalıkları 
uzmanları, anesteziy- 
oloji ve reanimasyon 
uzmanları, çocuk cer
rahları, özellikle acil 
servis ve 112 acil 
ambulanslarda

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

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

o" Fanya
*** Mantar, kurşun

İp Çeşitleri
Sandal Malzemeleri

v Kürek
** Çapa

Macun
** Galvenizli çivi 

TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

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

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

çalışan pratisyen 
hekimler, hemşireler 
ve anestezi 
teknisyenlerini 
eğitmek olduğunu 
söyledi. Hedef 
kitleyi eğiterek 
ülkedeki bebek ve 
çocuk ölüm hızlarını 
ve önlenebilir 
sakatlıkları azaltmayı 
amaçladıklarını 
ifade eden Atıcı, 
şunları söyledi 
"Nüfus sağlık araştır
ması sonuçlarına 
göre, ülkemizde her 
yıl 1.5 milyon bebek 
dünyaya geliyor. Ne 
yazık ki, bunların 
57 bini ilk yıl içinde, 
71 bini ise 5 yaşına 
gelmeden ölüyor.
Her gün 150 bebeğin 
taşındığı bir uçak 
düşüyor ve bu 
bebekler ölüyor. 
1999 yılında bir 
deprem yaşadık. 
Anca'- ülkemizde biz 
her yıl 4 büyük 
depren yaşıyoruz. 
Güney Asya’da bir 

tusunami yaşandı. 
Bizim ülkemizde her 
yıl bir tsunami 
ya' anıyor. Boynumuz 
bükük. Ben rahat 
değilim. Aklı başında 
hiçbir hekimin de 
rahat olmaması 
gerekir. Ülkemizde 

bu denli beb~k ve 
çocuk ölümü 
yaşanırken, hiçbir 
hekimin evinde 
rahat uyuyacağını 
sanmıyorum. Hekim 
kimliğini taşıyan bir 
kişi bu tablo 
karşısında rahat 
olamaz." 
Çocuklarda İleri 
Yaşam Desteği 
Kursu'nda Uzman Dr. 
Selda Polat, Yrd. 
Doç. Dr. Handan 
Birbiçer, Ertan Mert, 
Dinçer Avlan ve Dr. 
Fulya Kaya solunum 
yetmezliği ve şokun 
tanımlanması, hava 
yolunun açılması ve 
ventilasyonun 
sağlanması 
konularını anlatarak 
uygulamalı 
eğitim verdi.
Kursa; Adana, 
Mersin, Gaziantep, 
Hatay, 
Kah raman m~-aş ve 
Osmaniye'deki 112 
ambulans ve hastane 
acil servis hizmet

lerinde çalışan 
hekimler? yönelik 
kursun 2. programı 
başladı. 3 «ün süre
cek uygulamalı ve 
sertifikalı Acil 
Hekimliği 
Programı'na 27 
hekim katılıyor.

Babam Salih’ten 
dinlediğim bir olay: 

‘Dedem Mehmet 
Ağa Ligertino 
Köyü’nde sürü sahibi 
imiş. Her insanın bir 
zaafı, bir özenci 
vardır. Dedemin Rum 
çobanında özenci giyi 
me karşıymış. Günün 
birinde sürüden sekiz 
koyun vermiş ve 
kendine bir ipek 
kuşak almış, ipekli 
giyinmek, kuşanmak 
varsıllık kabul edilir
miş o zamanlar. 
Çünkü ipek giysiler 
ateş pahası imiş.

Tabi olay kısa 
zamanda dedemin 
kulağına ulaşmış, 
eşeğine binerek ağıla 
gitmiş. Dedem ayda 
bir, yirmi günde bir 
sürüye gider kontrol 
edermiş. Çoban, hafta 
geçmeden dedemi 
karşısında görünce 
telaşlanmış. ‘Hayrola 
Ağa nereden çıktı bu 
vakitsiz zamansız gel
men’ demiş.

Dedem eşekten 
inmiş.

- Boş kalmıştım- 
söyle sürüyü bir daha 
göreyim istedim. 
Çobana yaklaşarak,

- Hayvanların nuru
mu nasıl? sürüde 
eksilme var mı? 
demiş. Çoban 
başlamış anlatmaya;

- Şurada iki koyunu 
kurtlar kaptı, şurada 
bir tane öldü, şurada 
şu kadar çalın dı şek
linde sekiz koyu nun 
eksik olduğunu 
bildirerek hesabını 
vermiş.

Giritliler eşeğe 
binerken atlara 
binildiği gibi özenği 
veya ayaklarını bastık 
lan ip kullanmazlardı. 
Onun yenripe, bilek 
kalınlığında, yerden 
hayvanın semeri hiza
sı uzunluğunda, ucu 
çatallı ağaç kullanır
lardı ve devamlı yan
larında taşırlardı. Ona 
“HAHALO VERGA” 
çatallı ağaç derlerdi. 
Hayvana binecekleri 
zaman bir elini 
semerin gagaçlarına 
diğer elini değneğin 
çatalına dayar kendini 
yukarıya doğru Çj 
kerek iki baçağı 
yanyana gelmiş 
vaziyette semere yan 
otururlardı.. Yaşlılar 
aynı geleneği 
Türkiye’de de sürdür

Girit’te Yaşanmış Olaylar (5)
müşlerdir. Bu belki de 
yolun geliş ve gidiş 
yönünden gelebilecek 
tehlikeleri görmek ve 
tehlike anında hafif bir 
kaykılma ile hayvan
dan inme olanağı ver
mesinden olacak. 
Sopayı hem hayvana 
binme aracı, hemde 
yakın korunma aygıtı 
olarak kullanmışlar.

Çoban hesabını 
verince, karşısında 
ayakta dikilen dedem 
elindeki çatallı sopay
la çobanın belini 
dürterek;

- E peki belindeki 
bu ipek kuşağı neyle 
aldın? deyince çoban 
cevap vermekte zor
lanmış, Kem-küm etm
eye başlamış. 
Dedemde sopayı 
çevirmiş, kafasına 
indirmiş. Kafası 
yarılan çoban kan 
revan içinde esenliği 
kaçmakla bulmuş. 
Sürüyü bırakarak 
kaçmış.

Dedem hayvanları 
yöredeki başka bir 
çobana emanet etmiş, 
başka çoban bulmak 
üzere şehre dönmüş.

Şehirden yeni bir 
Rum çoban bulmuş. 
Dedem eşeğe binmiş, 
çoban arkada yaya 
olarak hayvanlara 
doğru yola koyul
muşlar. Vakit geç 
olmuş, karanlık bas
mış. Epey gitmişler 
bulundukları yerin 
yolun kıyısında suyu 
çekilmiş bir kuyu var
mış.

Dedem, çobana “az 
ileride kör bir kuyu 
var, yürüken dikkatli 
ol da kuyuya 
düşmeyesin” demiş.

Aradan iki dakika 
geçmiş veya 
geçmemiş, Rum 
gürültüye kuyunun 
dibini boylamış. Rum 
kuyunun dibinde 
başlamış bağırmaya 
‘of anam ölüyorum’ 
diye. Dedem eşekten 
inmiş, kuyuya girmiş 
Rum; ‘Oramı, elleşme, 
buradan tutma canım 
acıyor’ diyormuş.

En sonunda eşeğin 
urganıyla Rumu belin
den bağlamak sureti 
ile yukarı çekebilmiş. 
Rumu eşeğe ■ 
bindirmiş, kendisi 
yayan şehre dön
müşler. Rumu hasta 
neye götürmüş.

Evdekiler, şimdiye

İbrahim BABÜR 

Emekli PTT Müdürü

kadar dönmesi 
gerekirdi. 
Dönmediğine göre 
başına bir şey geldi 
üzüntüsüyle hepsi 
ayakta bekieşiyorlar- 
mış.

Dedem eve varın
ca, hep beraber 
nerede kaldın söz
leriyle ve sevinçle 
karşılamışlar. Dedem 
olayı anlatmış.

Sevinçleri kısa sür
müş, yeniden üzüntü 
sarmış hepsini, göz 
kapaklarını kapat
mamışlar bütün gece. 
Korkunç bir gece 
geçirmişler, sabaha 
kadar haksızlığa 
uğrayacağız korkusu 
ile.

Ya çoban ters 
sulayıcı igade verirse, 
ya çoban sabaha çık
maz ifade veremezse 
pisi pisine iki sene 
hapis yatacak, esir 
almış bu düşünceler 
hepsini.

oabah olmuş, 
savcılığa koşmuşlar, 
savc. Rummuş. 
Başlamış ifade 
almaya, çoban olduğu 
gibi anlatmış. Savcı, 
her nedense lafı 
karşılıkla Rumun ağzı
na verircesine;

-Yani itme falan 
yok mu? diye sormuş.

(Babam, itti desey
di herşey bitmiş ola
caktı. derdi sözlerinin 
arasında)

Ancak Rum hayır 
efendim Mehmet Ağa 
eşek üzerinde 
önümde gidiyordu, 
ben arkasından yürüy
ordum. Kuyuya elli 
atmış adım kala beni 
dikkat etmem için 
uyarmıştı, ben kendi 
hatamdan rüştüm 
bunda suç yok dedi. 
Suçsuzluğu böylece 
kanıtlanmış ve 
serbest bırakılmış. 
Dedem Rumun boy
nuna sarılıp teşşekkür 
etmiş. Hastanede 
yatarken kendisine 
süt götürmüş.

Rum iki gün sonra 
ölmüş. Demekki 
insanlık, asalet, 
zenginlikte ve ünvan- 
jda değil çoban da da 
bulunhfeîliyormuş.

' _>edemiry bütün suç- 
-suzluğîıba karşın 
gece evine silahla 
taciz ateşi açılmış.

Hepinize sağlıklı 
günler dileği ile.
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Kendinizi mutsuz ve^grgin hişşediyorşamz^.
Kendinizi mutsuz, 
huzursuz, gergin 
hissediyorsunuz. 
Hayattan zevk 
almıyor, hatta 
yaşadığınızı bile 
hissetmiyorsunuz. 
Monotonluktan, 
gündelik sorunlar
dan sıkıldınız. Artık 
-geçtiniz öyle mut
luluktan filan- tek 
istediğiniz biraz 
huzur.Ama nerede! 
Zaten kendiniz 
dahil kimseye de 
güvenmiyorsunsuz. 
Tek kişilik ya da çift 
kişilik ve/veya çok 
kişilik yalnızlıklar 
yaşıyorsunuz; içiniz 
acıyor. Paranız 
varsa da azsa da 
para sorunu yaşıy
orsunuz.
Korkuyorsunuz! 
Geçmişten, bugün
den ve yarından, 
kendinizden ve 
ötekilerden, 
başarısızlıktan ama 

Kulağım çınladı, biri tai anıyor demeyin
Dr. Vildan 
Somunoğlu, kulak 
çınlamasının çeşitli 
hastalıkların ortak 
belirtisi olduğunu 
söyledi 
Çevrede herhangi 
bir ses uyaranı 
olmadığı halde zil 
sesi, su sesi, uğul
tu ve benzeri sesler 
duyulmasına, halk 
arasında "kulak 
çınlaması" 
denildiğini belirten 
Somunoğlu, neden
lerine ilişkin şunları 
kaydetti: "Kulakta 
duyulan sesler, dış 
kulak yolunda kir
lenme, orta kulak

başarıdan da 
korkuyorsunuz. 
Çok sevinmekten, 
en az çok üzülmek
ten korktuğunuz 
kadar, sevilmek ve 
sevmekten, en az 
terk edilmekten 
korktuğunuz kadar 
korkuyorsunuz.lşini 
z varsa işinizden, 
yoksa işsizlikten 
bunalıyorsunuz. 
Eşiniz varsa eşiniz
den, yoksa eşsizlik
ten yakınıyorsunuz. 
Hayatınız renksiz ve 
tatsız...
Ve tüm bunlar 
böyleyken, siz, 
hiçbir şey 
yap(a)mıyorsunuz! 
Çünkü!.. 
Kendinizi hep 
yorgun hissediyor
sunuz. Yapmayı 
isteyip, plan
ladığınız pek çok 
şey var aslında; 
ama sürekli erteliy

orsunuz. Bunları 
yapacak enerjiniz 
yok! Sabahları 
yataktan çıkmak 
istemezken, akşam 
aynı yatak çivili 
sanki; uyuyamıyor- 
sunuz.
Omuzlarınız, boy
nunuz taş gibi. 
Başağrıları peşinizi 
bırakmıyor. Ya 
ölmeyecek kadar 
yiyorsunuz, ya da 
patlama raddesine 
ramak kalıyor. Ve 
bütün bunlar böy
leyken, ne den

iltihabı, oto skleroz, 
tümörler, virütik ilti
haplar, yüksek sese 
bağlı işitme kayı
pları, aamar 
tıkanıklığrgibi 
nedenlerden kay
naklanabilir. Bu 
nedenler görülme
den de kulak çınla

emediğiniz rejim 
programı, ne masaj, 
ne de yeni gevşeme 
vs. yöntemleri 
kalıyor. Bir süre iyi 
gelir gibi oluyor; 
sonra bir bakıyor
sunuz ki her şey 
aynı özünde. 
Çünkü!.. 
Karar veremiyor
sunuz bir türlü; 
verseniz bile bu kez 
de başka kuşkular 
kemiriyor 
içinizkDoğru mu, 
yanlış mı?!
'Keşke'ler karar
larınızın en yakın 
takipçisi oluyor. 
Sadece doğrularla 
yanlışlar değil, 
doğrularla doğrular 
da çatışıp duruyor 
kafanızda. En basit 
konular bile, için
den çıkılmaz 
düğümlere dönü 
şüyor. Erteledikçe 
daha da düğümlüy- 
or, ama çözüm 
üret(e)mi yorsunuz. 
Çünkü!..

Oysa siz eskiden 
böyle değildiniz! 
Çevreniz aslında 
çok güçlü(!) 
olduğunuzu söy
leyip duruyor. 
Yakınlarınızın 
desteğini istiyor, 
aynızananda da 
bundan kaçınıyor
sunuz. Tek bildiğniz 
'yorgun' olduğunuz. 
Çünkü siz, 'normal' 
bir 'insan'sınız. 
Evet, normal! Ama 

ması olabilir. Kulak 
çınlaması, kişinin 
psikiyatrik yapısıyla 
yakından ilgidir. 
Genellikle sessiz 
ortamda, geceleri, 
yatakta, yorgunken, 
adet ve gebelik 
hallerinde artma 
gösterir."

nasıl? Normalseniz 
neden yukarıda 
sıraladıklarımın 
çoğunu yaşıyor
sunuz? Eğer 'nor
mal' bu ise, 'anor
mal' nasıldır?!
NORMAL İNSAN 
Öncelikle 'normal'- 
den ve ’insan'dan 
sözedeceğim.
Günümüz modasına 
pek de uygun 
düşmüyor değil mi! 
Şimdilerde moda 
'depresyon', 'panik 
atak', 'blumnia' ya 
da 'obezite* vb. 
anomali'lerden 
sözetmek 
Neden?
Çünkü varlar; 
insanlar bu sorun
ları yaşamaktalar 
da ondan; Doğru, 
ancak eksik bir 
yanıt bu.Kimse 
durup dururken 
blumik olmaz ya da 
panik atak yaşama
zlar. Hayat mı zor
laştı!? Genlerimizde 
vardı da şimdi mi 
çıkacakları tuttu!?... 
Yapmayın! Bu 
kadar basit değil. 
'İNSAN'dan 
bahsediyoruz

Somunoğlu, 
kulak çınlaması 
olan kişiye 
"kulak, 
odyometrik ve 
radyolojik 
muayene" 
olmak üzere 
3 yolla bakıldığını 
belirterek, "Kulak 
muayenesinde, 
organik bozukluk 

olup olmadığına 
bakılır. Odyometrik 
muayene, işitme 
kaybını ve yerini 
belirler. Radyolojik 
muayene de bir 
tümör olasılığı 
araştırılır" dedi

arkadaşlar; binyıi- 
lardır üreyip üreten, 
keşfeden, tanrılar 
yaratıp yokeden bir 
büyük sistemden 
yani!.. O sistem ki 
değiştirdiği kadar, 
dönüşmeyi, ayrık
sılığı kadar, uyumu 
da başarmıştır. 
Savaşmıştır, ama 
sevişmiştir de.
Korunaklı toplumlar 
ve onların içinde 
yaşayacağı 
korunaklı kentler 
yaratmıştır, sonra 
da alıp başını git
mek, hatta uçmak 
istemiştir çok uzak
lara! Şenlikler, 
şölenler çıkarmayı 
bilmiştir daima acılı 
zamanlarının için
den. Taklit ederken 
bile, kendisi gibi 
olmaktan 
vazgeçmemiştir. 
'Adalet', 'eşitlik', 
'faşizm', ’demok 
rasi' vb. gibi, hala 
içinden çıkamadığı 
kavramlar yarat
mıştır. Aşk ve 
nefret, özgürlük ve 
bağ(ım)lıhk, heye
can ve güven gibi 
ikilikler arasında, 
bir o yana bir bu 
yana savrulup dur
muştur.
Umutsuzluktan 
kavrulurken, kök
lerinden umudu 
yeşertm iştir. 
Kabullerinin 
derininde bile 
*acaba?'lar 
beslemiş, sorgu
lamış ve kendi 
dahil her şeyi, hep 
'merak' etmiştir!.. 
İşte 'İNSAN' böyle 
bir ’şey'dir. Basit 
olduğu kadar kar
maşık, yüce olduğu 
kadar da sıradan 
ve aciz!... Neden 
karmaşık? Çünkü 
çatışmaları var! 
Neden yüce? 
Çünkü bu çatış
maların içinden 
çıkabilecek potan
siyele sahip!
Neden basit ve 
sıradan? Çünkü 

herhangi bir 
memeliyle benzer 
sistemlere sahip ve 
temelde benzer bir 
nedensellik 
dahilinde davranıy
or. Farkedeceğiniz 
üzre 'insan', salt 
doğduğu gibi olan 
değil, 'daha bir şey 
olmak isteyen' ve 
bunun için de 
'eyleme geçen' bir 
yaratık. Yani insana 
insan doğmak yet
miyor; o hep 'insan 
olma'nın peşinde. 
Bunun önüne 
engeller çıktığında 
da 'sorun' 
kavramıyla burun 
buruna geliyoruz 
elbette. Ama şimdi
lik bunu bir yana 
bırakıp 'normal' 
kavramına dönmek 
istiyorum.
Bir 'üst kavram' 
olarak, 'insan 
olma'yı geliştire
bilmiş bu yaratık 
için,- bir bakıma- 
'normallik, kolektif 
bir. deJiliktir.'' Biz m 
durup baktığınızda 
siz de kolayca göre
bilirsiniz: Kendme 
rağmen' birim 
yaratmaya ve yaşat
maya çabalayıp 
durmakta 'insan'! 
Sorun burada 
sanıyorsanız 
yanılırsız; çünkü bu 
insanın en biricik 
yanlarından biri. 
Yani kimse bu yüz
den 'delirmez'! 
Sorun, 'insan'ın, 
'kendine rağmen' 
böyle bir çaba 
içinde olduğunu 
gözardı etmesi nok
tasında başlar. 
Kafasına kartal tüy
leri takan şefe saygı 
duyulur. Ama ne 
zaman ki şef 
uçmaya kalkar 
(halkı Onun uça-" 
bileceğine inansa 
bile!), işte o vakit 
yeni şef, duruma el 
koyar! Evet! Şimdi 
bir an durup, kendi
niz dahil tüm olup 
bitenlere, -şöyle bir 
değil!- alıcı gözle 
bakmanın tam 
zamanıdır. Sonra ne 
yapacağınızı, sonra 
tartışırız.Unutmayın 
, 'HİÇBİR GERÇEK; 
ONU GÖRMEMEYE 
ÇALIŞMAKTAN 
DAHA ACI VERİCİ 
OLAMAZ!'
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Hangi öğrencilere 
af geliyor?

SSK'dan ayhk ve gelir 
alanlar 4 milyonu aştı

Üniversitelerden 
29 Haziran 2000 
tarihinden sonra 
her ne sebeple 
olursa olsun atılan 
ve kendi isteği ile 
ilişiği kesinlere 
yeni haklar getiren 
yasa teklifi, TF^MM 
Milli Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor 
Komisyonu'nda 
kabul edildi.
Verilen önerge ile 
teklifteki "2000- 
2001 öğretim yılı" 
olarak yer alan 
affın başlangıç tari
hi "29 Haziran 
2000" şeklinde 
değiştirildi.
Teklife göre, yük
seköğretim kuram
larının hazırlık ve 
diğer bütün 
sınıflarında 
önlisans ve lisans 
düzeyinde öğrenim 
yapan öğrenciler
den 29 Haziran

Dikkat sağnak yağış geliyor
Yurdun batı kesim
leri, yağışlı havanın 
etkisi altına giriyor. 
Marmara'nın 
batısı, kıyı Ege 
ve Batı Akdeniz 
kıyılarında etkili 
sağanak yağış 
beklenirken, 
lodos da etkisini 
sürdürecek.
Batı bölgelerde 
parçalı y^r yer çok 
bulutlu bir hava 
görülürken, 
Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz, Eskişehir, 
Bolu ve Düzce

2000 tarihinden 
itibaren, kendi 
isteği ile ilişiği 
kesinler dahil her 
ne sebeple olursa 
olsun atılan öğren
cilere, ilişiklerinin 
kesilmesine neden 
olan bütün dersler 
için bir öğretim yılı 
devam ve 3 sınav 
hakkı verilecek. 
Öğrenciler, daha 
önce başarısız 
oldukları dersler 
programdan 
çıkarılmış ise bu 
derslerin yerine 
kuramlarınca belir
lenecek başka der
slerden sınava 
girecekler. Bu 
sınavlarda başarılı 
olmaları halinde 
öğrenciliğe 
intibakları 
yapılacak.
Teklif, lisansüstü 
öğrenim görürken 
ilişikleri kesinlere 

çevreleriyle dün 
akşam saat
lerinden sonra 
Ankara çevresinde 
sağanak yağış 
bekleniyor. 
Kıyı kesimler ise, 
yer yer gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı, diğer yerler 
ise az bulutlu ve 
açık geçecek. 
Yağışlar 
Marmara'nın 
batısı, kıyı Ege ve 
Batı Akdeniz 
kıyılarında etkili 
olacak.

de çeşitli haklar 
getiriyor.
Buna göre, 29 
Haziran 2000'den 
teklifin yasalaşıp 
yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar her ne 
sebeple olursa 
olsun kurumlan ile 
ilişiği kesilen lisan
süstü öğrenciler
ine başarısız 
oldukları dersler ve 
yeterlilik için iki 
sınav hakkı, yük
sek lisans öğrenci
lerine bir yıl, dok
tora öğrencilerine 
2 yıl tez hazırlama 
süresi verilecek. 
Getirilen düzen
lemelerden yarar
lanmak isteyen 
öğrenciler, 
kanunun yayımı 
tarihinden itibaren 
2 ay içinde ilgili 
yükseköğretim 
kurumuna başvu
racak

Hava sıcaklığı, 
batı kesimlerde 
değişmezken, 
doğuda 1-2 
derece artacak. 
Meteoroloji 
yetkilileri, 
Marmara'nın 
batısı, kıyı 
Ege ve Batı 
Akdeniz'de etkili 
olacak lodos 
nedeniyle su 
baskınları ve soba 
zehirlenmeleri 
başta olmak üzere 
vatandaşları 
uyardı.

SSK'dan aylık ve 
gelir alanların 
sayısı son 3 
yılda yaklaşık 
yüzde 15.73 
oranında artarak 
4 milyonu aştı. 
SSK Genel 
Müdürlüğü veri
lerine göre, 
kurumdan aylık ve 
gelir alanların 
sayısı geçen yıl 185 
bin 343 artarak 4 
milyon 120 bin 866 
kişiye ulaştı.
Bu kişilerden 63 
bin 71'ine malullük, 
2 milyon 838 bin 
422'sine yaşlılık 
aylığı ödenirken, 1 
milyon 91 bin 904 
kişiye ölüm aylığı 
bağlandı. 
Kurumdan 53 bin 
63 kişi sürekli iş 
göremezlik, 74 bin 
406 kişi ise iş kaza

Türkiye’de açlık ve yoksulluk sınırı
Türk Harb-lş 
Araştırma Merkezi, 
2005 Ocak ayında 4 
kişilik bir ailenin 
açlık sınırını 520 
milyon 660 bin lira, 
yoksulluk sınırını 
1se 1 milyar 
483 milyon 760 bin 
lira olarak açıkladı. 
Türk Harb-lş 
Sendikal Politikalar 
Araştırma 
Merkezi'nce hazır
lanan asgari geçim 
haddi ile Ocak ayı 
açlık ve yoksulluk 
raporunu açıkladı. 4 
kişilik bir ailenin 
asgari mutfak 
giderlerini kap
sayan açlık sınırı 
Dünya Sağlık 
örgütü'nün (WHO) 
belirlediği kalori 
miktarı dikkate alı

sı ve meslek 
hastalığı sonucu 
ölüm geliri aldı. 
Böylece 
kurumdan yaşlılık 
aylığı 
alanların oranı 
yüzde 68.9, 
ölüm aylığı 
alanların oranı 
yüzde 26.5, iş kaza 
sı ve meslek 
hastalığı sonucu 
ölüm geliri alan
ların oranı yüzde 
1.8, malullük aylığı 
alanların oranı 
yüzde 1.5, sürekli 

narak hesaplandı. 
Buna göre, 2005 
Ocak ayında 4 kişi
lik bir ailenin 
tüketmesi zorunlu 
gıdalar için harca
ması gereken tutar 
520 milyon 
660 bin lira 
olarak belirlendi. 
4 kişilik bir ailenin 
asgari geçim haddi
ni belirleyen yok
sulluk sınırı ise 
gıda, giyim, sağlık, 
barınma ve eğitim 

iş göremez geliri 
alanların oranı da 
yüzde 1.3 olarak 
gerçekleşti. 
SSK'nın prim 
gelirlerinin emekli 
ödemelerini 
karşılama oranıysa, 
geçen yıl yüzde 96 
olarak gerçekleşti. 
Geçen yıl kurum 17 
katrilyon 397 trily
on lira prim geliri 
elde ederken, 18 
katrilyon 198 trily
on 39 milyar iıra 
tutarında aylık ve 
gelir ödedi.

başta olmak üzere 
vazgeçilmesi 
mümkün olmayan 
14 zorunlu 
harcama kalıplarını 
esas alınarak belir
lendi. 2005 Ocak 
ayında 4 kişilik bir 
ailenin asgari şart
larda geçinebilmesi 
için harcaması 
gereken tutar 
1 milyar 483 milyon 
760 bin lira olarak 
tespit edildi.
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Banka çalınanlarının sayısı artıyor
Türkiye'deki 
bankacılık siste
minde çalışanların 
sayısı, geçen yıl 
2003 sonuna oranla 
3 bin 908 kişi 
artarak 127 bin 
157'ye çıktı.
Türkiye Bankalar 
Birliği'nin (TBB) 
Aralık 2004 itibariyle 
açıkladığı banka, 
şube ve personel 
bilgileri verilerine 
göre, geçtiğimiz yıl 
sektörde faaliyet 
gösteren banka 
sayısı 2 adet aza 
larak 48'e geriledi. 
Banka sayısındaki 
bu azalma, yabancı 
sermayeli ticaret 
bankaları grubunda 
bulunan Credit 
Lyonnaise S.A.'nın 
Credit Agricole 
Indosuez Türk Bank 
A.Ş.'ye ve 
Pamukbank'ın Halk 
Bankaşı'na 
devredilmesinden 
kaynaklandı.

2004 yılında sek
tördeki toplam şube 
sayısı 140 adet 
artarak 6 bin 106'ya 
çıktı. Geçen yıl şube 
sayısı kamusal ser
mayeli ticaret 
bankalarında 178, 
özel sermayeli 
ticaret bankalarında 
135 tane artarken, 
Fon bankalarında 
174 tane azaldı, 
yabancı bankalarda 
ise değişmedi. 
Kamusal sermayeli 
ticaret bankaları 
grubunda banka 
başına ortalama 716 
şube, özel ser
mayeli ticaret 
bankaları grubunda 
207 şube 
bulunurken, bu 
rakam yabancı ser? 
mayeli ticaret 
bankalarında banka 
başına ortalama 16 
düzeyinde seyretti 
PERSONEL 
SAYILARI
2004 yılı sonunda 

bankacılık siste
minde çalışan sayısı 
2003 sonuna göre 3 
bin 908 kişi artarak, 
127 bin 157'ye 
ulaştı.
2004 yılında çalışan 
sayısı kamusal ser
mayeli ticaret 
bankalarında bin 
473 kişi, özel ser
mayeli ticaret 
bankalarında 6 bin 
260 kişi, yabancı 
bankalarda 399 kişi 
artarken, Fon 
bankalarında 4 bin 
115 kişi, mevduat 
kabul etmeyen 
bankalarda ise 109 
kişi azaldı.
Banka çalışanlarının 
yüzde 96'sı ticaret 
bankaları, yüzde 4'ü 
mevduat kabul 
etmeyen bankalar 
tarafından istihdam 
edildi.
2004 yılında 
bankacılık sektörün
deki personelin 
yüzde 31'i kamusal 

sermayeli ticaret 
bankalarında, yüzde 
61'1 özel sermayeli 
ticaret bankalarında 
çalıştı.
Geçtiğimiz yıl sek
törde çalışanların 
yüzde 2'si ilköğre
tim, yüzde 37'si orta 
öğrenim, yüzde 59'u 
yüksek öğretim 
kurumlan mezunu, 
yüzde 3'ü ise yük
sek lisans ve dokto
ra yapmış kişilerden 
oluştu.
Kamusal sermayeli 
ticaret bankalarında 
çalışanların yüzde 
52'sini, özel ser
mayeli ticaret 
bankalarında yüzde 
66'sını, yabancı 
bankalarda yüzde 
75'ini ve mevduat 
kabul etmeyen 
bankalarda da 
yüzde 72'sini yük
sek öğretim ve 
lisansüstü eğitim 
yapmış personel 
oluşturdu.

yaMiirifei
MM

Yalova'dan Adalar 
aktarmalı olarak 
Sirkeci'ye yapılan 
vapur seferleri, 
zarar edildiği 
gerekçesiyle 
kaldırıldı.
Günde iki kez 
gerçekleştirilen 
vapur seferlerinin, 
yaz döneminde 
yeniden başlatıla
bileceği belirtildi. 
Denizcilik İşlet
meleri Şehir Hatları 

yetkililerinden alı
nan bilgiye göre, 
Yalova'dan Adalar 
aktarmalı olarak 
Sirkeci'ye yapılan 
vapur seferleri, 
za.’v-r edildiği 
gerekçesiyle 
kald.rıldı.
Bu arada, 
Yalova İskelesi'nde 
çalışan esnafın 
seferlerin kaldırıl
masına tepki gös
terdiği bildirildi

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 51310 71-514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI REYONU 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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İngilizce öğretmenlerine 
İngiltere'de eğitim

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Türkiye'de İngilizce 
öğretiminde sıkıntılar 
yaşandığını 
belirterek, öğretim 
metodu konusunda 
çalışmalara başladık
larını, bu çerçevede 
İngilizce öğretmen
lerini pratik kazan
maları için 
İngilizcenin ana 
vatanı İngiltere'ye 
göndereceklerini 
açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik, British Council 
ve Büyük Kolej 
yöneticileri 
eşliğinde, 
İngiltere'de öğret
menlik yapan bir 
grup eğitimciyi kabul 
etti. Milli Eğitim 
Bakanhğı'nda 
gerçekleşen kabulde 
konuşan Bakan 
Çelik, öğretmen 
gelişimi ve programı 
çerçevesinde 110 
ülkeye öğretmen 
gönderildiğini anım
satarak Türkiye'deki 
İngilizce öğretmen
lerinin tecrübelerini 
artırmak ic’n işbir
liğine gittiklerini 
söyledi. İngilizce 
öğretmenlerinin 
İngiltere'de eğitim 
almaları konusunda 
İngiltere Eğitim 
Bakanlığı ile pren
sipte anlaşmaya 
vardıklarını belirten 
Çelik, İngiltere

Eğitim Bakam'mn 
değişmesi nedeniyle 
görüşmelere yeni 
yönetimle tekrar 
başlayacaklarını 
ifade etti. Bakan 
Çelik, İngilizce öğret
menlerinin eğitimi 
konusuyla ilgili, 
"Öğretmenlerimizin 
pratiklerinin art
masını, bu dilin 
konuşulduğu mem
lekette eğitim 
görmelerini istiyoruz. 
Önümüzdeki aylarda 
bu projeyi gerçek
leştireceğiz. 
Finansmanı ile ilgili 
çalışmalar ve kaçar 
kişilik kafilelerden 
oluşacağını bu çalış
malardan sonra 
belirleyeceğiz" dedi. 
Çelik, Türkiye'de 
İngilizce öğretmeye 
çalışıldığını ve bu 
yönde herkese ders 
verildiğini kayded
erek buna karşın ver
ilen eğitim sonucun
da doğru dürüst 
İngilizcenin 
öğretilemediğinden 
yakındı. Yaklaşımda 
ve metod konusunda 
sıkıntıların 
yaşandığının

bilindiğini dile 
getiren Çelik, "Kime, 
nasıl, hazırlık 
sınıflarında mı 
başlanılması 
gerekir? Bu konular
da, İngilizce eğitimi 
konusunda yine 
önümüzdeki aylarda 
detaylı bir çalışma 
yapacağız. Z^ten bu 
konuda kamuoyu da 
beklenti içindedir" 
şeklinde konuştu. 
Kabulde yapılan 
konuşmanın ardın
dan Çelik, gazeteci
lerin sorularını ceva
plandırdı. Bir 
gazetecinin, proje 
çerçevesinde 
İngiltere'den öğret
menlerin Türkiye'ye 
Türkçe öğrenmeye 
gelip gelmeyecekleri
ni sorması üzerine 
Çelik, bu soruyu 
misafirlerine sordu. 
Çelik, İngiliz öğret
menlerin, Türkçe'nin 
çok zor bir dil 
olduğunu söyledik
lerini gazetecilere 
aktarırken, kendisi 
de dil öğrenme 
konusunda en istek
siz milletin İngilizler 
olduğunu belirtti

Petrol fiyatları yükselişi sürüyor
NYMEX'de ABD'de 
dün açıklanan haf
talık petrol stok veri
lerinin ham petrol ve 
benzin stoklarının art
tığına işaret edeceği 
beklentisi ile ger
ileyen petrol fiyatları, 
bugün elektronik 
işlemlerde yükselişe 
geçti. Mart vadeli 
Amerikan ham 
petrolünün varil fiyatı 
31 çent artarak 47.57 
dolara kadar yüksel
di. Analistler, fiyat
ların artmasında 
OPEC'in bugün 
yayınlayacağı aylık 
raporda dünya petrol 
tüketimine yönelik 
tahminlerini yükselte

ceği beklentisini etkili 
olduğunu vurguluyor
lar . OPEC, geçen ay 
yayınladığı raporca 
global petrol 
talebinin 2005'te gün
lük 1.65 milyon varil 
artarak 83.64 milyon 
varile yükseleceği 
tahmininde 
bulunmuştu.
Analistler,

Uluslararası Enerji 
Ajansı'nın da 
güçlü talebin 
devam edeceğini 
belirttiği ortamda 
OPEC'in üretimi 
arttırması gerekirken; 
üretim kısıntısı tartış
malarının devam 
etmesinin fiyatları 
yükselttiğini 
bildiriyorlar.

Barbarosca
Barbaros BALMUMCTT

Efsaneler
Akşam gazetesi ‘efsaneleri 

solladı’ yazısında, Re al Sodedad 
takımında oynayan Nihat 
Kahveci’den övgü ile söz ediyor.

Nihat’ın haklı olarak efendi 
kişiliği ve sporculuğu ile övünüy
oruz.

Gelmiş geçmiş 61 efsane isim 
yer alıyor gazetede. Bu isimler 
içinden yaş olarak 5 isim hariç 
hepsinde gazetelerlede tanıştım.

Futbol oynuyordum, bu 
sporcuları haliyle takip edip, bir- 
büyük takıma, sonra da 
Avrupa’ya gitmeyi hayal ediyor
dum. Kim istemezki!

Can Bartu’nun bir televizyon 
konuşmasında o günkü futbolcu
nun spor terbiyesini ve Türk’ün 
dürüstlüğünü dinledim.

Olay Can Bartu, İtalya’da

oynadığı bir maçta, top Can 
Bartu’ya geldiğinde, karşısındaki 
( O zamanın Milli Takım bekinin 
Can Bartu'ya, Sinyor Can 
yeter artık beni Milli Takımdan da 
alırlar) demesini zevkle dinledim.

Şükrü Palorma’da, Efter 
Forantina’da, Bülent Eken S pal 
Ferara, Metin Okay Polorma, 
sinyor Can sezon İtalya’da top 
oyhadı.

Evet. Nihat ve Nihat gibilerle 
bizler herzaman iftihar ederiz.

İleride bir çok gencin 
Avrupa’da top koşturacağına 
eminim.

İnter’’de Emre. Yıldıray 
Baştürk ‘ün gazetelerin spor say
falarının baş haberleri olarak yer 
alıyor ve zevkle izliyoruz.

Hagi, Daum, Sinyor Can Bartu
Rumen çalıştırıcı Ç.Rize gali

biyetinin abartılmaması gerek
tiğini belirterek; ‘Galatasaray fut
bolcusu, bir tek maçla avun
mayın, kimse şimdiden havalara 
girmesin, kendi işinize bakın’ 
demiş.

Bir yerde doğru laf. 
Fenerbahçe, Trabzon rakipleri 
değilse o zaman Galatasaray 
kendinle oynar, işte o zamanda 
Galatasaray kaybetmiş olur.

'Fenerbahçe’de taktik yok, 
Daum futbolcuların yerlerini 
değiştiriyor, buna da taktik diyor. 
Rezaletin adı taktik oldu. ’

Sinyor Can Bartu’nun Hürriyet 
Gazetesindeki yazısında aynen 
yukarıdaki bu cümleri kullanıyor.

Evet sayın Bartu haklı, elinde
ki bu kıymetlileri de ona laf 
söylerse şaşmayın. Hern

Daum’un önünde bir Re al 
Zaougoza maçı var.

Allah göstermesin bir 
yenilirse görün bakalım. Daum 
neler yumurtlayacak seyredip 
görelim.

Anelka’yı oyuna alırken 
Selçuk’u yedek kulübesine gön
dermek niye?

Eğer elinde bir Alex ol- ızsa 
vay geldi Fenerbahçe’nin başına.

Sinyor Can sizde olmasanız, 
Fenerbahçe için hiç bir yazı 
yazılmayacak, zira Daum bazı 
köşe yazarları ile barıştı gibi.

Nıcolas Anelka soyunma 
odasında öpücük yağmuruna 
tutulmuş, bir kaç maçtan sonra, 
taş atmasınlar da.

Zira Fenerbahçe takım kap
tanını dövmüştüde ondan.

Gemlik Nufus Müdürlüğünden aldığım 
nufus cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Huriye GÖRÜCÜ

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşru bat, 

çerez temin edilir.

' CEMİYET ORGANİZASYON#YÂ.PILIR

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

ABONE
OLUN

OKUYUN
OKUTUN
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Sobazehirlenmesi
nasıl anlaşılır?

Prof. Dr. Ahmet 
Rasim Küçükusta, 
lodosun soba 
zehirlenmelerini 
artıran en önemli 
faktörlerden biri 
olduğunu 
belirterek, sobanın 
ve kombinin kurulu 
bulunduğu odada 
yatıimaması 
uyarısında 
bulundu.
Küçükusta, kömür 
ve odun sobaları, 
şofben, kombi, 
borusuz soba, 
ocak, fırın, mangal 
gibi iyi havalan
mayan ısınma sis
temlerinin yol açtığı 
ölümlerin, karbon- 
monoksit zehirlen
mesinden 
kaynaklandığını 
söyledi.
Küçükusta, karbon- 
monoksitin, renk
siz, kokusuz ve 
irritasyona yol 
açmayan, akciğer
lerden kolayca 
emilen zehirli bir

Çocuklara özel cep telefonu
Avustralya'nın 
telekomünikasyon 
devi Telstra, 
geçtiğimiz ay 
ABD'de piyasaya 
çıkan ve ailelerin 
isteği üzerine imal 
edildiği belirtilen 
bir cep telefonunu 
satışa sunacak. 
Firefly Mobile 
adlı bu yeni kuşak 
cep telefonunun 
özellikle gençlik 
öncesi çağdaki 
çocuklar için diza
yn edildiğini 
söyleyen yetkililer, 
küçük, ışıklı ekran 
ve bel askısı olan 
bu telefonların 
aileler tarafından 
kontrol edilebilen 

gaz olduğunu 
belirterek, şunları' 
kaydetti:
"Uyku sırasında 
karbonmonoksit 
solunması 
öldürücüdür.
Karbonmonoksit, 
kokusu ve herhangi 
tahriş edici bir etk
isi olmadığı için 
uyuyan bir insanın 
bu gazı 
soluduğunu fark 
etmesi mümkün 
değildir.
Soluduğumuz 
havada bulunan 
karbonmonoksit, 
kanda hemoglobin 
ile birleşerek kar- 
boksihemoglobin 
meydana 
getirir. Karboksi 
hemoglobin, hem 
dokulara oksijen 
taşınmasını, hem 
de dokuların oksi
jeni kullanmalarını 
bozar." 
Karbonmonoksit 
zehirlenmesinin, 
baş ağrısı, baş dön

sadece 22 
numarayı 
arama ve sınırlı 
çağrı alma
sistemi sayesinde 
tutulacağını savun
dular.
“irefly Mobile'ın 
pazarlama müdürü 
Fred Bullock yap
tığı açıklamada, "8- 
12 yaş grubu için

mesi, bulan
tı, görme 
bozuklukları, 
çarpıntı, 
göğüs, 
karın ağrısı 
gibi 
belirtileri 
olduğunu 
kaybeden 
Küçükusta, 
"Dudakların 
kiraz kır
mızısı bir 
renk alması 
en tipik bul- 
audur" dedi.
Küçükusta, lodostu 
havalarda sobaların 
yatmadan 
söndürülmesi 
gerektiğini 
vurgulayarak, 

özel dizayn edilen 
bu cep telefonu bu 
yıl içinde 
Avustralya'nın
yanı sıra Afrika ve 

Asya ülkelerinde 
de piyasaya 
sürülecşk. Küçük 
yaştaki çocuklarını 
kontrol etmek 
isteyen ve telefo
nun amaç dışı kul

"Baş sobadan en 
az 2 metre uzakta 
bulunmalı ve 
odanın kapısı hafif 
açık tutulmalı 
dedi.

lanılmasını 
engellemek 
isteyen aileler 
tarafından satın 
alınacağını 
umuyoruz" 
diye konuştu 
Bu tür telefonları 
Avustralya'da 
sadece 
Telstra'nın 

piyasaya süreceği
ni belirtilirken, 
Optus ve 
Vodafone'un aileler 
tarafından istek 
gelmesi halinde şu 
anda kullanılan 
telefonlara çağrı 
engelleme sistemi 
uygulayabileceği 
belirtildi.

CHP milletvekilleri, 
LPG'li araçların üre
timi, dönüşümü, 
kullanımı ile ilgili 
Meclis araştırması 
açılmasını istedi. 
CHP İstanbul 
Milletvekili Mehmet 
Sevigen ve 
arkadaşlarının 
imzalarıyla TBMM 
Başkanhğı'na 
sunulan araştırma 
önergesinde, Lî 3'li 
araçların önemli 
kazalara neden 
olmasının, üretimi, 
kullanımıyla ilgili 
denetim kurulları, 
denetleme uygula
maları iie eğitim ve 
uzmanlaşmış ele
man eksiklikleri 
olduğu yönünde

Mumcu’nun yerine 
Çelik bakacak

Ani bir kararla 
önceki gün AK 
Parti'den ve Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 
görevinden istifa 
eden Erkan 
Mumcu’nun yerine 
yeni atama yapılın
caya kadar, Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik 
vekalet edecek. 
"Kendimi Bakanlar 
Kurulu'nda misafir 
gibi hissediyorum" 
diyerek Başbakan 
Recep Tayyip' 
Erdoğan'a yakın 
isimlerin oluştur
duğu çemberi aşa
madığını kaydeden 
Erkan Mumcu’nun 
istifasının kabul 

yaygın bir kanaate 
yol açtığı ifade edil
di. LPG tankı yerine 
mutfak tüpü takılı 
araçların trafiğe 
çıktığı bildirilen 
önergede, 
uzmanlaşmayan 
kişilerin LPG araç 
dönüşüm setlerini 
monte ettiği 
kaydedildi.
Yaşanan olayların 
LPG kullanımında 
en önemli unsurun 
güvenlik olduğunu 
ortaya koyduğu 
belirtilerek, LPG'li 
araçların kapalı 
otopark ve tünel 
gibi hava akımı 
zayıf alanlarda 
daha da tehlike 
yarattığı bildirildi.

edildiğine ilişkin 
karar, Resmi 
Gazete'de yer aldı, 
istifa dilekçesi 
Başbakan Vekili 
Abdullah Gül 
tarafından kabul 
edilerek 
Cumhurbaşkanlığı' 
na sunulan Bakan 
Mumcu’nun yerine, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'na yeni 
bir atama yapılın
caya kadar 
vekaleten Milli 
Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
bakacağına ilişkin 
karar da bugünkü 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı
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uzmanlarından

Karadeniz Teknik 
Üniversitesi (KTÜ) 
Ordu Ziraat 
Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. 
Turan Karadeniz, 
ülkemizde Akdeniz, 
Ege ve Doğu 
Karadeniz 
Bölgesi'nde 
yetişen ağaç 
kavunu bitkisinin 
yaprağındaki koku
nun baş ağrısına 
iyi geldiğini 
söyledi.
Limondan büyük, 
kalın kabuklu ve 
sarı renkli olan 
ağaç kavunu 
meyvesinin 
günümüzde 
kabuğu, yaprağı ve 
çiçeğinden yarar
lanıldığını, Güney 
Avrupa ülkelerinde 
pastacılık, şeker
leme, reçel 
yapımında, çiçek 
ve yapraklarının 
ise parfüm sanayi
inde kullanıldığını 
belirten Prof. Dr. 
Turan Karadeniz, 
odununun ise 
Hindistan'da bas
ton yapımında kul
lanıldığının 

bilindiğini belirtti. 
Tatlı ve ekşi 
meyveli çeşitleri 
olan ağaç kavu
nunun ticari değeri 
olmadığını belirten 
Prof. Dr.
Karadeniz, "Ağaç 
kavunu Hesperidin 
isimli bir glikozit 
içermekte ve bu 
madde P vitamini 
etkisi göstererek 
kılcal damarları 
kuvvetlendirmekte
dir. Ağaç kavunu 
safrayı yok eder, 
safradan kay
naklanan kusmayı 
önler. Kabızlığı 
giderir, mide ve 
ciğerlerin 
hararetini keser, 
mide ve kalbi 
kuvvetlendirir, kalp 
çarpıntısını giderir, 
sıtmaya iyi gelir. 
Ağaç kavununu 
veya yaprağını 
koklamak baş 
ağrısını geçirir, fer
ahlatır. Çiçeği açıl
madan toplanır, 5 
gün su içerisine 
bırakıl!.' ve acılığı 
gidene kadar her 
gün suyu değiştir
ilir, sonra balla 
karıştırılarak

marmelat yapılır, 
kış mevsiminde 
soğuk algınlığında, 
bronşit hastalığın
da, nefes darlığın
da bu karışımdan 
bir miktar yenirse 
şifalı gelir.
Yaprakları hazmı 
kolaylaştırır, nefesi 
rahatlatır. Yaprağı 
ezilerek suyu balla 
karıştırılıp günde 
üç kez birer çorba 
kaşığı yenirse 
mesane iltihabına 
iyi gelir. Çekirdek
leri ezilip aç karnı
na su ile içilirse 
bağırsak kurtlarını 
düşürür. Çekird
eğinin kabuğu 
dövülüp akrep 
sokan yere konur
sa şifalı gelir. 
Çekirdeklerinin 
küh” diş diplerine 
ve ödemlere 
sürülürse faydalı 
gelir. Kabuğu çiğ- 
nenirse ağız 
kokusunu giderir. 
Kabuğunun suyu 
ile yaralar pan
suman yapılırca 
şifalı gelir. Yılan 
sokmada suyunu 
içmek iyi gelir. 
Kabuğu hazmı 

kolaylaştırır. 
Kurutulmuş 
meyveler güveleri 
kaçırmak için 
elbise arasına 
konulmaktadır. 
Yine, meyve 
kabuğu sirke 
içinde bir müddet 
bırakılıp sonra 
çamaşırlar içine 
bırakılırsa, güvenin 
zarar vermesini 
önler. Kabuklarının 
küllerinden mer
hem yapılıp 
sürüldüğünde 
varisi geçirir, külü 
cüzzam yaralarına 
sürülürse iyi gelir. 
5 gram kuru meyve 
kabuğu dövülüp 
bir bardak su ile 
içildiğinde mide 
sancısını '".nçirir. 
Yelleri giderir. 
Soğuktan ağrıyan 
dişlerin üzerine 
konduğunda ağrıyı 
dindirir. Çiçeğini 
koklamak dimağı 
kuvvetlendirir. 
Şehveti ve erkek
liği artırır.
Dahilen kullanılan 
günlük yaprak 
miktarı 40 
gramı geçmeme
lidir" dedi.

faş uyarışı

Psikoloji uzmanları, 
kış mevsiminde 
"karamsarlığa 
kapılmayın" 
tavsiyesinde 
bulundu 
Kars Devlet 
Hastanesi'nde 
görevli psikolog 
Cengiz Şıklı, vatan
daşların kış mevsi
minde karamsarlığa 
kapılarak "Bu kı? 
ne zaman bitecek?" 
şeklinde 
düşüncelere kapıl
mamalarını istedi. 
Mecbur kalın
madıkça dondurucu 
soğukta dışarıya 
çıkılmaması gerek
tiğini belirten Şıklı, 
"Önce vücutlarını 
kışlık giysilerle

sağlama alsınlar, 
sonra da bu kışı her 
zaman yaşayacak
larını düşünerek 
kendilerini rahatlat
maya çalışsınlar. 
Çünkü bilinen bir 
şey var ki, o da kış 
mevsiminin ağır 
koşulları doğuda 
her yıl 8 ay 
yaşanıyor ve bizler 
buna alışmak 
zorundayız.
'vücudun sadece C, 
B, D gibi vitamin
lere değil, psikolojik 
olarak rahatlığa da 
ihtiyacı vardır. Bir 
çok hastalığın oluş
masında psikolojik 
rahatb>zlık baş rol 
oynamaktadır" 
dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
r 1

IV1

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

513 10 51
51310 53
513 29 54
51310 28

ULAŞIM
METRO 
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71

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

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

BELEDİYE

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57 
51313 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14 
51313 64
524 85 86
513 10 42 
51310 92
513 11 86 
513 77 77
513 18 46

NÖBETÇİ ECZANE

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

51318 21
513 24 67
513 3240
513 23 24
514 35 50

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşlet. 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
513 45 21 182
513 45 21 -111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12

Dinlenme Tes. 513 23 94

(226) 811 13 23 
İDO imam Aslan

513 14 25

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226)814 10 20
Topçular. , (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

51310 79
513 30 33

AKCAN PETROL 
YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ
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FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER

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

İstiklal Cad. Bora Sok. i5o:3/B
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günlçri ye Pazar günleri yayınlanmaz)
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2004 yılında yapılan çalışmaları değerlendiren Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, 5 yılın ihracaat rakamlarını açıkladı.

Ticaret ve Sanayi Odası rekora koştu’
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı firmalar, 2004 yılında 3 milyar 274 
milyon 60 bin 729 dolarlık ihracaat yaparak, son beş yılın rekorunu kırdı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, 2004 yılında 
yapılan çalışmaları 
başarı olarak 
değerlendirdi. 
Son beş yılın 
ihracat rakamlarını 
açıklayan Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
2004 yılını 
rekor yılı olduğunu 
söyledi.
Oda'ya kayıtlı 
130 Anonim şirketi, 
507 Limited Şirketi 
ve 536 kişiden 
oluşan toplam 
1173 faal ortağıyla 
çalışmaları değer

lendiren Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt, Odanın 
sırasıyla 1999 
yılında 984.047.300, 
2000 yılında 
1.138.367.857, 
20001 yılında 
1.502.749.204, 
2002 yılında 
2.230.064.759, 
2003 yılında 
2.143.816.997 
ve 2004 yılında 
3.274.060.729 
dolar ihracat 
yaptığını açıkla
yarak 2004 yılının 
nrta olarak rekor 
yılı olduğunu 
söyledi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt

OKUL 
GURURUMUZ 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası

Yönetim Kurulu 
olarak alınan karar 
gereği yaptırılan 
İlköğretim

Okulu'nun iki yıl 
gibi kısa bir 
zamanda bitirilmiş 
olmasından

mutluluk 
duyulduğunu 
bildiren Kemal 
Akıt, zamanın 
Milli Eğitim 
Bakanı 
Prof. Dr. Metin 
Bostancıoğlu'nun 
temelini attığı 
okula yaklaşık 300 
bin dolar harcan
dığını söyledi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt, maddi ve 
manevi yardımda 
bulunan tüm 
sanayici, iş 
adamları ve 
kuruluşlara 
teşekkür etti.

El İlanı & Broşür & Kartvizit & 
& Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi ve

32 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Kttrfoz Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95



SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrinden sonra bugün son kez SSK’lılar kendi hastanelerinde muayene oldular

ŞŞ/Çlarda son gün
Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrinin yasallaşmasından sonra uygulama da başlanıyor. Gemlik SSK Hastanesinde 
pazartesi gününden itibaren Devlet Hastanesi statüsünde çalışacak. Randevu sistemi kaldırıldı. Hastalar sıra girip muayene olacaklar. Haberi 4’de

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
18 Şubat 2005 Cuma 25 YKr. (250.000 TL.)

Demirel, GemlıHişçi 
emeftıinin somu ÎB1 taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, işçi emeklilerinin işyeri 
açmaları durumunda Bağ-Kur’un para 
kesmesi konusunu, soru önergesi olarak 
TBMM götürdü. Haberi sayfa 5’de

Bak-Tat’ın Avrupa televizyonlarında yayınlanan reklamında gurbetçimizden “Çorba parası” isteniyor, gurbetçi ise Bak-Tat çorbası veriyor.

Bak-Tat’ın reklamı komşuyu kızdırdı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik ve Sungurlu’da bulunan Bak-Tat Gıda Sanayi’inin Avrupadaki 
firmaları Bak Kardeşlerin Avrupa Türk televizyonlarında yayınlanan 
reklamı, Bulgar resmi' makamlarını kızdırdı. “Çoba parası” isteyen 
gümrükçüye Bak-Tat çorba veren reklam Bulgarları inciltiyormuş.

Kent müzesi
Bursa eski Adliye Sarayı, DSP’li Büyükşehir 

Belediye Başkanı Erdoğan Bilenser döne
minde “Kent Müzesi” yapılmıştı.

Defterdarlığa ve Basın ilan Kurumu’na 
giderken, sürekli Kent Müzesi’nin önünden 
geçtim.

Bir kez olsun bu müzenin içine girmemiştim.
Geçtiğimiz günlerde müzeyi gezdim.
Tek kelime ile hayran kaldım.
Bir kenti, bir binanın içinde tanıtmak için çok 

başarılı çalışma yapılmış.
Bursa’mn tarihi dokusunu, sanki bir tiyatro 

sahnesindeymişçesine binaya taşımışlar.
Kentin OsmanlI öncesi ve OsmanlI dönemi, 

cumhuriyet dönemi çok güzel anlatılmış.
Hele öğrenciler için müthiş bir görsel kay

nak..
Cumhuriyet dönemine büyük önem verilmiş..
Kentin kurtuluşu, Atatürk’ün Bursa’ya geliş 

gidişleri..
Ekonomisi, sporu, sanatı, basını, el sanatları, 

turizmi., her şeyi, her şeyi bir bina içinede 
anlatılmış..

Görmeyenlerin görmesini isterim.
Kültür hizmeti budur..
Yıllardır, ye*ar çizeriz ama aldıran olmaz..
Gemlik İle M elde ne varsa biraraya toplan

sın diye yıllın dır yazarım. Ama duyan olmaz..
Bu görev belediyelerindir.

. Yerel yönetimlerindir..
Ranırım bizim Başkanım da bu müzeyi 
gezmiştir.

Öyleyse ne bekleniyor?

Bak-Tat Firmasının 
Almanya da bulunan 
kardeş kuruluşu Bak 
Kardeşler’in Avrupa 
televizyonlarında 
yayınlanan reklamı, 
Bulgarlarla aramıza 
girdi.
Bulgar makamlarını 
kızdıran reklamada bir 
gümrükçü “Çorba 
parası" adı altında 
gurbetkçimizden 
rüşvet İsteyişini 
anlatıyor.
Haberi sayfa 3’de

Zeytin yetişfiriciligi ve budaması kursu açılıyor
İlçe Tarım 
müdürlüğü 
tarafından 
“Zeytini yeti- 
Iştiriciliğl ve 
budaması ” 
konulu bir kurs

açıhyor.
İlçe Tarım 
Müdürü Dr. 
İbrahim Çetin, 
üreticilerin daha 
kaliteli ürün ala
bilmeli için

kursa katıl
maları istendi. 
Kurs duyurusu 
muhtarlıklara 
gönderildi.

Haberi 
sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Fossss... Tıssss...

Bir fotoğraf

Türkiye'yi yöneten siyasal otorite kaygı 
yaratıyor.

Nasıl yaratmasın ki;
Halkın din,namus ,güven duygularını 

seçim kampanyasında kullanarak iş başı
na gelen AKP iktidarı da diğerlerinden 
farklı olmadığını ortaya koydu.

Dünkü yazımda söz etmiştim.
Bu iktidar döneminde başgösteren yol

suzluk olayları da artık kapatılamaz hale 
geldi.

Pıtırak gibi artıyor.
Her gün bir yenisi ülke gündemine otu

ruyor.
Mütareke basınının salya sümük yak

laşımları da yolsuzluk avazelerini sustu- 
ramıyor.

Ayrıca;
Yolsuzluk batağına saplanan iktidarın 

organik yapısı da pek sağlam gözükmüy
or.

Taşıma suyla oluşturulan kadrolarla 
değirmen dönmüyor.

Uyuşmazlıklar oluyor.
Çünkü ciddi görüş,düşünce ve yaşam 

biçimi farklılıkları var.
Önce milletvekili düzeyinde başlayan 

şimdi de bakan boyutuna ulaşan "isti- 
falar"bu görüşü destekliyor.

Ancak bakan düzeyindeki istifa gele
ceğe dönük çok derin anlamlar içeriyor.

Çünkü AKP'yi iktidara taşıyanlar 
gidişattan"pek memnun görünmüyorlar.

İktidarın;
Ekonomi,

. Politika,
Dış politika,
Bürokrasi alanında ki uygulamaları tat

min edici değil.
Onun için yeni seçenekler aranıyor.
Ayrıca AKP'nin dinle devlet işlerini bir

birine karıştırması hiç de iç açıcı değil.
Türban konusunda ayak diremeleri ve 

devlet ricalinin kamusal alan sınırlarını 
zorlayan türbanlı eşleri ılımlı İslam 
tasarımına pek uygun gözükmüyor.

Vizyon yetersiz.
Bu durumda ;
Türkiye için yeni bir gömlek gerekiyor.
Hazırlıklar başladı.
Mumcu'nun istifasıyla gömleklik 

kumaş saptandı.
Şimdi sıra biçmekte ve dikmekte..
Ancak gömleğin yakası bol,duruşu 

düzgün olacak.
Hem modern çizgiler taşıyacak...Hem 

de klasik havası olacak.
Yani işlikle gömlek arası bir şey olacak.
Mumcu'nun milliyetçi muhafazakar 

yapısı tam da aranan nitelikte..
Bu yapıya Kemal Derviş'in neo klasik 

tarzı da eklendi mi ballı kaymak..
ABD 'den esen rüzgarlar kulaklara yeni 

tasarımları fısıldıyor.
Çünkü arzu edilen Büyük Ortadoğu 

Projesi'ne bu hükümetin "karmaşık" 
yapısıyla ulaşmak olanaksız.

Alt ve üst yapı sorunu var.
İkisinin de sağlam olması gerekir.
Gerekir ki ufak tefek darbelerle 

çökmesin.

Yağmur öyle güzel 
yağıyor ki; Ilıcak bir hava

Herkes evinin yolunu 
tutarken, ben yağmur 
yürüyüşüne çıkıyorum.

İliklerime kadar ıslanıy
orum,Üşümüyorum.

Yağmur, bana yolculuk
lar yaptırır.

Köydeki çinkolu 
evimizde, gaz lambasının 
ışığında cama vuran yağ
murun sesini çinkolu çatı
dan gelen yağmur sesi 
bastırırdı.

Yağmurun sesi, ne 
güzeldir. Ne güzel...

Bu arada elektrikler 
kesildi mi?

Her zaman yaptığım 
gibi, Ninemden kalma gaz 
lambamı yaktım.

Yazmak. Yazmak istiyo
rum.

Başladım, yağmur 
yazılarına.

Derken, elektrikler 
geldi.

Anlam veremediğim bir 
hüzün yaşıyordum.

İnternette, Rumelilerin 
sayfalarında dolaşmaya 
başladım.

İçimdeki Arnavut çocuk 
bir şeyler bulacağımı 
söylüyordu. O beni hiç 
rahat bırakmazdı ki!!

Bir den Prizren ve 
Rumeli müziği çıkıverdi, 
karşıma.

Her şey ne güzel gidiy
or, derken.

Fotoğraf bölümünü tık
latıyorum; işte donup

kalıverdiğim an...
Rumelili bir aile 

fotoğ rafı, s iya h/beyaz...
Bu fotoğraf bana hiç de 

yabancı gelmiyor.
Çalışma odamın 

duvarında oluşturduğum, 
siyah/beyaz aile 
fotoğrafları köşesine 
takılıyor, gözlerim; hiç 
eksik yok!

Bir sünnet düğününde 
çekilmiş ailemize ait 
fotoğrafa bu denli ben
zeyebilir mi, Rumeli Aile 
Fotoğrafı?

Ninemin tüm çocuk
larını, torunlarını bir araya 
topladığı ‘sünnet düğünü’ 
anısına poz verilen bu 
siyah-beyaz görüntü 
karşımda duruyor. Sadece 
kişiler farkı.Giyimden, 
duruşa ve oturuş (büyük
ler ortada) şekline kadar 
aynı.

Sünnet çocuklarının 
alınlarında ‘kurban kanı’ 
var.
' Ben de oradayım..

Saçlarım kolalı kurdele 
ile sımsıkı bağlanmış.

Somurtkan..Nedense 
çocuk fotoğraflarımda 
somurtkanım .Kabarık 
simli mini elbisemle, 
umursamazca oturuver- 
mişim ninemin kucağına.

Ailenin cadısı, ninesinin 
papatyası ( ninem bana 
papatya derdi, hiç adımı 
kullanmadı..) Biraz 
büyüyünce de, babamın 
ve annemin asi kızıy

Sayfa

dım..Güzellikle alakalı 
değil, bir de yanına 
kontes eklendi.

Sanki özel bir yere 
gidecekmiş gibi her gün 
en güzel giysilerimle 
dolaşırdım,evimde.. 
Oturuşumdan, yemek yiy
işime kadar takmışlardı...

Neyse, kendimi anlat
ma benciliğine girmek 
istemiyorum!..

Rumeli aile fotoğrafında 
ki, nine benim nineme ne 
çok benziyor!.

Aslında ne kadar ger
ilere gittiğimizin bir 
göstergesi bu fotoğraf..

Aile bağlarının sadece 
çocuk ve aileden oluş
madığının da belgesi.. 
Sevgi yumağının da..

Rumeli fotoğrafında ki 
gibi, Ninemin öylesine 
başına atıverdiği namaz 
örtüsü .Kırmızı taşlı 
küpeleri. Dimdik duruy- 
or..Ciddi... Çukura gömülü 
o minicik gözlerinde umut 
var...Bol çocuklu bir 
annenin onur abidesi.

Rumelililer her yerde 
aynı..

Ha Türkiye ha 
Kosova....

Arada bir 
fotoğraflarınızı karıştırın.

Oralarda sevgilerin en 
güzel hâzinesi yaşıyor..

İçinizdeki çocuğu hep 
yaşatın..

Mutluluğun fotoğrafı, o 
çocuk..

Sevgilerimle..



18 Şubat 2005 Cuma Sayfa 3
HABER

Bak-Tat ın Avrupa televizyonlarında yayınlanan reklamında gurbetçimizden “Çorba parası” isteniyor, gurbetçi ise Bak-Tat çorbası veriyor.

Bayat’ın retoıı tay kızdırdı
Gemlik ve Sungurlu’da bulunan Bak-Tat Gıda Sanayiinin Avrupadaki firmaları Bak 
Kardeşlerin Avrupa Türk televizyonlarında yayınlanan reklamı Bulgar resmi 
makamlarını kızdırdı. “Çoba parası” isteyen gümrükçüye Bak-Tat çorba veren 
reklam bulgarları inciltiyormuş.
Kadri GÜLER

İlçemizin tanınmış 
gıda sektörlerinden 
Bak-Tat’ın 
Avrupa’da yayın
lanan Türk televiz 
yon kanallarında 
gösterilen reklamı, 
komşumuz 
Bulgaristan’ı 
kızdırdı.
Bak-Tat’ın reklamın
da Avrupadaki Türk 
gurbetçi bir aile 
Türkiye’ye izne 
geldikiten sonra

□OnerKen, arabaları
na Bak-Tat’ın gıda 
ürünlerinden alırlar. 
Aile yurt dışına 
çıkarken, bir güm
rük görevlisi kendi
linden 
“çorba parası” ister. 
Çorba parası argo
da rüşvet demektir. 
Bizim gurbetçi de 
“al sana çorba” 
deyip Bak-Tat’ın 
paket çorbalarını 
uzatır ve

SHP

"Parayı ne yapacak
sın. Çorbanın hası 
bu hası..” dedi.
Avrupa’da Türklerin 
beğeni ile izlediği 
bu reklam Bulgarları 
kızıdırdı.
Hürriyet Gazetesi 
dün Bulgaristan’ın 
Türkiye’ye bu 
reklam nedeniyle 
£)ota” verdiğini 
duyurdu.
Hürriyet Gazetesi 
Frankfurt muhabirin 
haberi ise gazenin 
dün manşetine çıktı.

REKLAM 
İNCİLTİYORMUŞ.. 
Çorum’un Sungurlu 
ilçesinde Bak-Tat’a 
ait kuru gıda 
paketleme tesisleri 
ile tekstil fabrikaları 
bulunurken, Gemlk 
tesisilerinde ise 
turşu, reçel, kon
serve türü gıdalar 
üretiliyor.
Halil, Mustafa, Ali 
ve Kadir Baklan adlı 

kardeşlerin 1986 
yılında kurdukları 
Bak-Tat Gıda sanayi 
Ltd. Şti. yurt dışında 
da Bak Kardeşler 
GmbH adıyla gıda 
sektöründe çalışı 
yor.
Avrupa ve Amerika 
da gıda toptancılığı 
yapan Baklan 
kardeş ’ '.riin^ü n ü 
hergün artarken, 
Türk gurbetçilerin 
Avrupadaki işlerine 
dönerken yıllardır 
yaşadığı “çorba 
parası” gerçeği bu 
kez Bulgarları 
kızdırdı.
Bulgaristan 
Başkonsolosu 
Gemlik TesislArini 
arayarak, reklamın 
kendilerini incittiği
ni bildirdi.
Gemlik işletmeleri 
sorumlusu
Hamza.... kendi
lerinin Büyükelçi ile 
görüştüğünü doğru
larken, reklamın 
amacının bir ülkenin 
görevlilerini küçük 
düşürmek değil, 
ürünü mizahi /

Bak-Tat’ın Avrupadaki Türk televizyonlarında yayınlanan reklamında rol 
alan Settar Tanrıöver, kendisinden “çorba parası” isteyen yabancı gümrük 
görevlisine Bak-Tat çorbalarını verenırken “al şana çorba” diyor.

yoldan tanıtmak 
olduğunu söyledi. 
Bu konada Almanya 
sorumlusu Mustafa 
Baklan’ın Türkiye’ye 
geldiğinde ve yurt 
dışında basın açık
laması yapacağını 
biildirdi.
Mustafa Baklan, fir
manın merkezi olan 
Mannheim’de yap
tığı açıklamada 
“Bu reklam bir 
mizansendir.
Avrupa da yayın
lanan Türk

IVI

gazetelerinde 
Türkiye’den 
dönüşlerde 
gurbetçilerimizin 
başına gelenler hep 
haber oluyor. 
Biz de bu haberler
den yola çıkarak bir 
mizansen reklam 
hazırladık.
Burada herhangi bir 
ulusun resmi 
görevlilerini kötü 
düşürme diye 
birşey yok.
Reklamda “Çorba 
parası” isteyen

görevli Bulgar değil 
daha çok Sırplara 
benzetmeye çalıştık. 
Buharların alın
masına gerek yok. 
Biz reklamımızı iyi 
niyetle hazırladık. 
Reklamada bir 
ülkeyi küçük 
düşürme diye bir 
şöy söz konusu 
değil. Tüm bunlar 
reklamın tuttuğunu 
göstermektedir.
Bulgarların notasın
dan haberimiz yok” 
dedi.

SHP. herkesi kucaklamağa 
hazırmış!
Sarmaş dolaşken niye 
ayrılmışlardı ki.. 
Külahı kapabilmek için..

İlçe Tarım Müdürlüğü üreticilere kurslara
İlçe Tarım
Müdürlüğü 
tarıfından “Zeytin 
yetişti 
riciliği ve 
Badaması” konu
lu kurs açılacak. 
Gemlik İlçe Tarım 
Müdürü Dr. 
İbrahim Çetin

köy muhtarlık-
larına ve meslek 
odalarına 
görderdiği yazıy 
la budama 
mevsiminin yak- 
latığını hatır
latarak, verimli 
ürün almak için 
budama ve

zeytin yetiiştiri- 
ciliği konusun
da bilimsel 
olarak çalışma 
yapamak gerek
tiğini hatırlattı. 
Çetin, ilgi duyan
ların kursa 
katılmasını 
istedi.

katılmaya çağırdı
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SP’Hlerin
aşuresi 
kapışıldı

Muharrem ayının 10. günü 
müslümanlarca “Aşure Günü” 

olarak kabul edildiğinden Saadet 
Partisi ilçe örgütü Çarşı Camii 

önünde dün aşure dağıttı.

SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına bağlanması üzeri 
ne, Gemlik SSK Hastanesi ve tüm SSK Hastaneleri 
bugünden sonra Devlet Hastanesi olarak hastalara 

hizmet verecek. Bağ-Kur lular, Emekli Sandığı üyeleri, 
yeşi! kartlılar, SSK’lılar ite sosyal güvenceden yoksul 

olan vatandaşlar sabah müracaata başvurarak sıra alıp 
muayene olabilecekler.

Sosyal Sigortalar 
Kurumu 
Hastanelerinin Ak 
Parti hükümeti 
tarafından kapa 
tılarak Sağlık 
Bakanlığı’na 
devredilmesi üzeri 
ne, SSK’larda son 
günler yaşanıyor. 
Gemlik Sosyal 
Sigortalar 
Hastanesinde 
Pazartesi günün
den başlayarak 
Devlet Hastanesi 
olarak hizmet 
verecek.
Hastane içinde 
müracaat bölüm
leri içini yeniden 
düzenleme çalış
malarına 
başlanırken', 19 
Şubat 200r günün
den sonra sağlık 
karnelerinin Bursa 
SSK Bölge 
Müdürlüğü’nden 
verileceği bildiril

di.
SSK’lıların 
telefonla 
randevu sistemi 
de kaldırılıyor. 
Hastane 
Başhekimi Dr. 
Neşet Çiğerli, 
pazartesi günün
den itibaren

SSK’lı, Bağ- 
Kur’ulu emekli 
sandığı ve yeşil 
kartlı tüm hasta
ların Gemlik SSK 
Hastanesinden 
sağlık hizmeti ala
bileceklerini 
söyledi.
Bunun için müra-

cat bölümüne 
başvurarak sıra 
alınması gereke
ceğini bildiren 
Çiğerli," 
bundan böyle 
Devlet Hastaneleri 
statüsünde çalışa
caklarını da 
bildirdi.

Saadet Partiisi Muharrem verdiklerini
Gemlik İlçe ayının 10. söyledi.
örgütü muhar günü müslü Saadet
rem ayı manlarca Partillerce
nedeniyle “Aşure Günü” dağıtılan yazılı
aşure dağıttı. olarak kabul açıklamada
Dün, ikindi edildiğini aşure
namazından belirterek, gününde mey
sonra Çarşı islami dana glen
Camii önünde geleneği olaylar belir
SP’liler sürdürmek tilirken,
tarafından amacında Nuh’un
hazırlanan olduklarını gemisinin
aşureler, par söyledi. karaya otur
tili gençler Aygün, ması, Hazreti
tarafından müslüman- Hüseyin’in
camiden çıkan ların aşure Kerbela’da
vatandaşlar gününü kutla şehit edilmesi
ile yoldan yarak, bu ve kıyametin
geçenlere günle ilgili kopması’nın
dağıtıldı. açıklamalı aşure
Saadet Parti yazıyı da gününde
ilçe Başkanı aşure almağa olacağı belir
Recep Aygün, gelenlere tiliyor.
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Demirei, işçi emeklilerinin
sorunlarını meclise taşıdı

Umurbey Belediye 
Başkanı safra kesesi

ameliyat oldu

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, TBMM 
Başkanlığına verdiği 
ve Çalışma Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu 
tarafından yanıtlan
masını istediği soru 
önergesinde, emekli 
olduktan sonra işyeri 
açan SSK 
emeklilerinden Bağ- 
Kur’un para 
kesmesinin geçim 
sıkıntısı içinde olan 
bu insanların mağ- 
duriyetilerinin mey- w 
dana geldiğini, 
bunun doğru olup 
olmadığını sordu. 
Kemal Demirel, soru 
önergesinide şu 
görüşe yer verdi: 
“ Ülkemizde son yıl
larda yaşanan 
ekonomik krizler 
halkımızın yeni 
arayışlar içine girme
sine sebep olmuştur. 
Alım gücündeki azal
ma, emeklilerimizin 

SENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya
Mantar, kurşun

** İp Çeşitleri
<<r Sandal Malzemeleri

Kürek
Çapa
Macun
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası 

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

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

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

dinlenerek geçirecek
leri zamanlarını yeni 
iş imkanları bulup, 
çalışarak geçirmeleri 
ne neden olmaktadır. 
Hayatlarını devlete 
hizmet üretmekle 
geçiren vatan
daşlarımız, emekli 
olduktan sonra da 
yaşamlarını daha 
rahat ve huzurlu 
geçirmelidir.
AB’ye giriş sürec
imizde halkımızın 
sosyal ve ekonomik 
durumunun daha iyi 
bir düzeye gelmesi 
İçin de çaba harcan
malıdır. Bugün AB 
ülkelerinde emekliler 
zamanlarını daha 
huzurlu bir ortamda 
geçirinken, bizim 
emeklilerimiz geçim 
kaygısı içinde çalış
makla geçirmektedir. 
Emekli okluktan 
sonra geçimini sağla
mak amacıyla işyeri 
açmak zorunda kalan 
vatandaşlarımız, 
Bağ-Kur için her ay

parayı ödemek 
zorunda kalmak- 
tadır.Bu miktar 
maaşlarından kesinti 
şeklinde alınmak
tadır.
Ekonomik sorunları
na çözüm bulmak 
amacıyla açılan iş 
yerleri içini ödenmesi 
gereken bu miktar 
emeklilerimizi mağ
dur etmektedir.

Gemlik ilçesi, İşçi 
Emeklileri Derneği 
üyeleri olmak üzere, 
emekli olupta çalış
mak zorunda kalanlar 
bu konuyla ilgili -t 
olarak şikayetlerini 
dile getirmişlerdir.” 
Demirel, yukarıdaki 
gerekçelerle Bakan 
Başesgioğlu’nun 
yanıtlamasını istediği 
sorular ise şunlar:
1- SSK dan emekli 
vatandaşlarımız 
kendilerine ait işyeri 
açtığında, Bağ-Kur 
tarafından aylık 
belirli biri kesenek 
yapılmaktadır.
Bu keseneğin sebebi 
nedir?
Bunun miktarı nasıl 
belirlenmektedir?
2- Ekonomik zorluk
lar nedeniyle 
emeklilerimizin yeni 
bir iş oluşturmaları 
zaten onların mağ
duriyetinden kay
naklanan bir sonuç
tur. Onları ikinci kez 
mağdur etmek sizce 
doğru bir davranış 
mıdır?
3- Emeklilerin açmış 
oldukları işyerleri 
sebebiyle Bağ-Kur 
tarafından yapılan 
keseneğin kaldırıl
ması yönünde neler 
yapmayı planlıyor
sunuz?

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler 
safrakesesi ameli 
yatı oldu.
Bir süredir safrake- 
sesinden rahatsız 
olan Umurbey 
Belediye Başkanı

Cargill’in 
Orhangazi’ye 
yapacağı okul 
işi tamam
Orhangazi Belediyesi ile Cargill 
arasındaki teknik anlaşmazlıklar 
nedeni ile yapımı yılan hikayesine 
dönen Cargill İlköğretim Okulu için 
anlaşmaya varıldı.
Cargill 
Fabrikası'nın 
Orhangazi'ye bir 
ilköğretim okulu 
yapmak amacıyla 
belediye tarafın
dan tahsis edilen 
yerle ilgili hafriyat 
sorunu aşıldı. 
Belediye tarafın
dan tahsis edilen 
arsanın hafriyat 
çalışmalarının 
yapılmasını da 
isteyen Cargill bu 
ısrarından 
vazgeçti.
Yaşanan tüm bu 
gelişmelerin ardın
dan Orhangazi

F.Mehmet Güler, 
r’ün Uludağ Üniver
sitesi Tıp 
Fakültesinde dün 
yapılan ameliyatla 
sağlığına kavuştu. 
Güler’in hastane
den yarın taburcu 
olması bekleniyor.

Belediyesi ve 
Cargill yetkilileri 
masaya oturarak 
sorunu çözdü. 
Firma, yapılacak 
okulun bütün 
maliyetini 
üstlendiğini açık
ladı.
Protokol aşaması
na gelen projenin 
imza törenine 
Orhangazi 
Belediye Başkanı 
Yusuf Korkusuz, 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Avni Ünen 
ve Cargill'i te in
sileri Kemal Özbel- 
li katılacak. (Bha)
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Çocuk sinüzitlerini ihmal etmeyin
Erişkinlerde çok iyi 
bilinen sinüzit 
hastalığının çocuk
larda da sık rast- 

f landan önemli bir 
I sağlık sorunu 
olduğunu fakat 
çoğu kez gözden 
kaçırılarak ihmal 
edildiğini belirten 
Doç. Dr. Erhun 
Şerbetçi, "Sinüzit 
ihmale gelmez. 
İşitme kaybı ile son
lanabilecek orta 
kulak iltihaplan
maları yada kronik 
akciğer sorunlarına 
yol açabilir." diy
erek aileleri uyardı. 
Çocuklarda bağışık
lık sisteminin henüz 
tam gelişmemiş 
olması, allerjik eğil
imlerin sıkça 
görülmesi ve üst 
solunum yolu infek- 
siyonlarının daha 
sık görülmesi onları 
burun boşluğu ve 
yüz kemikleri 
içerisindeki sinüz 
denilen havalı 
boşlukların iltihap
lanması anlamına 
gelen sinüzit 
Hastalığına daha 
çok eğilimli kılıyor. 
Ayrıca çocuklarda 

görülen ve halk 
arasında geniz eti 
denilen adenoid 
dokusu mikrobik 
odak olarak yada 
kitle etkisi ile sinüs
lerin temizlenmesini 
bozarak çocuk 
sinüzitlerinin oluş
masına yol açabiliy
or.. Kulak, Burun, 
Boğaz uzmanı Doç. 
Dr. Erhun Şerbetçi, 
"Çocuk sinüzitleri 3 
yaşından sonra 
başlar ve7-8 
yaşlarına kadar 
sıkça görülebiliyor. 
Çoçukların ana 
okuluna yada 
ilkokula başladıkları 
dönemde görülme 
sıklığında bir artış 
yaşanır. Ciddiye 
almak gerekir. Aksi 
takdirde işitme kay
bından kronik 
akciğer sorunlarına 
kadar pekçok 
hastalığı 
beraberinde getire
bilir." dedi.
BURUN 
TIKANIKLIĞINA 
DİKKAT
Doç. Dr. Erhun 
Şerbetçi, çocuk 
sinüzitlerinin en 
önemli belirtilerinin 

burun tıkanıklığı, 
burundan konuşma, 
burun ve geniz 
akıntısı, inatçı 
öksürükler, sık sık 
nezle ve grip 
olduğunun söylen
mesi ve dalgınlık- 
dikkat kusurları gibi 
yakınmalar 
olduğunu belirtti. 
Yakınmaların 10 
günden fazla 
sürmesi halinde 
önlem alınması 
gerektiğin de 
belirten Dr.
Şerbetçi, "Bir üst 
solunum yolu infek- 
siyonu belirtileri 10 
günden fazla sürüy
orsa burada bir 
sinüs tutulması 
vardır ve bu belirtil
er. 3 aydır sürüyor
sa sinüzitin kronik 
hale gelmiş demek
tir" dedi.
SİNÜZİ l 'İN YAN 
ETKİLERİ CİDDİYE 
ALINMALI
Dr. Şerbetçi, çocuk 

sinüsleri henüz 
tam olarak 
gelişmedikleri için 
iltihaplanmaları 
durumunda erişkin
lerden farklı klinik 
tablolara ve birçok

ciddi yan etkiye yol 
açabileceğini 
belirterek "Çocuk 
sinüzitleri işitme 
kaybı ile sonlan- 
abilecek orta kulak 
sorunlarına yada 
kronik akciğer 
sorunlarına yol aça
bileceği gibi daha 
nadiren körlük ve 
menenjit yada 
beyin absesi gibi 
ciddi akut komp
likasyonlara da yol 
açabilirler. 
Günümüzde çocuk 
sinüzitlerinin 
tedavisi uygun 
antibiyotik ve 
yardımcı ilaçların 
yeterli bir sürede 
uygulanması ile 
tedavi edilebilmek
tedirler." dedi. 
GÜNÜMÜZDE 

ÇOÇUK 
SİNÜSİTLERİ 
TANISI ÇOK KOLAY 
Günümüzde çocuk 

sinüzitlerinin 
tanısının çok kolay
laştığını, burun 
içerisi ve geniz 
boşluğunu gözler 
önüne koyabilen 
ince endoskopik 
muayene ile bunu 
sağladıklarını 
belirten Doç. Dr. 
Şerbetçi, şunları 
söyledi:
"Çocuk sinüzit
lerinin tanısında 
artık çoğu kez 
klasik röntgen 
incelemeleri yapıl
mamaktadır . 
Muayenehane 
koşullarında ve 
çocuğa her hangi 
rahatsızlık verme
den yapılabilen 
endoskopik 
muayenede sadece 
sinüzit değil, geniz 
etinin varlığı ve 
büyüklüğü de kesin 
bir şekilde saptan- 
abilmektedir.

Böylelikle tedavi 
kararı da uygun 
olarak alınabilmek
tedir. Eğer 
endoskopik 
muayenede sinüzit 
oluşumuna sebep 
olabilecek bir geniz 
eti saptanmış ise 
bir geniz eti ameliy
atı gerekebilir.
Ancak çocuk sinüz
itlerinin çoğunun 
tedavisi uygun ilaç 
tedavisi ile yapılır. 
Ayrıca deniz suyu 
gibi doğal yöntem
ler de önerilmekte
dir. Bazı kalıtsal ve 
allerjik sebepli 
inatçı vakalarda da 
günümüzde yakın 
takip ile başarılı 
sonuçlar alınmak
tadır . Çok nadiren 
küçük hastalara 
sinüzit ameliyatı, 
polip gelişimi yada 
komplikasyonlu 
dunumlarda gereke
bilir .Çocuk sinüzit
lerinin ameliyatı 
yeni endoskopik 
yöntemlerle ve 
mutlaka bu konuda 
özel eğitimli ve 
deneyimli uzmanlar 
tarafından 
yapılmalıdır.

Protein nasıl tüketilmeli? ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

Kilo almaktan 
korkan ve fazla 
kilolarından kur
tulmak isteyen
lerin protein 
tüketimine çok 
dikkat etmesi 
gerekiyor. 
Kolay kilo 
alıyorsanız, et, 
yumurta ve 
peynir gibi 
gıdalara dikkat 
edin.
Et, yumurta, 
peynir gibi protein 
grubuna dahil olan 
besinler ülkemizde 
özellikle çok 
tüketilir. Protein 
kas ve kemik 
gelişimine katkısı 
küçümsenemez. 
Ayrıca metaboliz
mayı hızlandırdığı 
da bir gerçektir, 
ancak gereğinden

fazla tüketildiğinde 
kilo alma ve koles
terole, dolayısıyla 
kalp-damar hastalık
larına da sebep ola
bilir.
Peki kilo problemi 
yaşamamak için ne 
yapmak gerekiyor? 
İşte proteini ölçülü 
tüketmenin sırları... 
İnce kesilmiş kırmızı 

eti yağsız teflon 
tencerede pişirin. 
Kıymayla yemek 
yaparken İçine 
fasulye veya 
sebze ekleyin. 
Yediğiniz haftalık 
kırmızı et miktarını 
en aza indirin. 
Her türlü eti daha 
çok haşlama 
yöntemiyle 
pişirmeyi, haşlama 
yiyemiyorsanız 
ızgara yapmayı 

tercih edin. 
Tavuk veya hindinin 
derisi ayrılarak yen
melidir. Bir porsiy- 
onluk tavuk veya 
piliçten alman 
kalorinin yüzde 
6O'ı derisinde 

bulunur. Kanat ve 
but kısımlarını 
daha az yemeye 
çalışın.

Haftada bir kez 
mönünüze balık 
yemeği ekleyin. 
Seçeceğiniz balığın 
somon veya lüfer 
gibi yağlı bir tür 
olmasına dikkat 
edin.
Her türlü peynir 
çok fazla protein 
içerir. Bu nedenle 
az kalorili peynirler 
seçin. Örneğin 
beyaz peynirin 
kalorisi, kaşardan 
daha azdır. Lor da 
az kalorili bir 
peynirdir.
Parmesan çok 
kalorili bir peynirdir. 
Tulum da nispeten 
az kalorili bir 
peynirdir.
Protein ihtiyacınızı 
nohut, mercimek ve 
kuru fasulyeden de 
karşılayabilirsiniz.

Ümit Dünyası
Kılavuz gibidir hep önümüzde 
Gönlümüzde bayrak gibidir ümit.
Parlayan ışıktır o gözümüzde 
Gönlümüzde bayrak gibidir ümit.

Yürüğimizin bir yaren efesi 
Duyulur gibidir naralı sesi 
Kor nefesimizdir onun nefesi 
Gönlümüzde bayrak gibidir ümit.

O gerçek olacak emelimizdir 
Önümüzde koşan coşkun selimiz 
Dağı deler onun için elimiz 
Gönlümüzde bayrak gibidir ümit.

Bizim gıdamızdır yaşanmaz onsuz 
Beynimiz çalışmaz nabzımız kansız 
Ona güvenimiz olmalı sonsuz 
Gönlümüzde bayrak gibidir ümit.

Herkesin kalbinde incidir yatan
Hayatın özünde yolu başlatan
Dünyada insanı odur yaşatan 
Gönlümüzde bayrak gibidir ümit.



Sayfa 718 Şubat 2005 Cuma

Memurlara derece I
artışı çağrısı

Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğü, 
15 Ocak 2005 tari
hinden önce aylık 
bağlanmış olanlar
dan derece artışı 
kapsamına girmiş 
olanların, "müra
caat etmeleri" 
halinde, derece 
artışı alacaklarını 
bildirdi.
Emekli 
Sandığı'ndan 
yapılan açıklama
da, 5289 Sayılı 
Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerine 
Bir Derece 
Verilmesi 
Hakkındaki 
Kanunun,15 Ocak 
2005 tarihinden 
geçerli olmak 
Üzere yürürlüğe 
girdiğine dikkat 
çekilerek, şöyle 
denildi: "Söz 
konusu Kanun, 
gerek 1 Mart 1979 
tarihinde 2182 ve 
2160 sayıir 
Kanunlar, gerekse

15 Ekim 1991 tari
hinde 457, 458 ve 
459 sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararnameler 
uyarınca verilen bir 
derece uygula
malarından bu tar
ihlerde Sandığa 
tabi görevde olma
maları nedeniyle 
yararlanamamış - 
olanlardan, 15 
Ocak 2005 tari
hinde görevde 
bulunanlar (aylık
sız izinde bulunan
lar dahil) ile bun
lardan anılan tari
hten önce emekli, 
adi malullük, vazife 

malullüğü ve dul- 
yetim aylığı 
bağlananları kap
samaktadır. 
Buna göre, 
Sandığımızca 15 
Ocak 2005 tarihin
den önce emekli,( 
adi malullük, vazife 
malullüğü, dul ve 
yetim aylığı 
bağlanmış olanlar
dan bu Kanun kap
samına girenlerin 
müracaatları 
halinde 15 Ocak 
2005 tarihinden 
itibaren bir derece 
ilave edilmek 
suretiyle intibakları 
yapılacaktır."

Telekom’a dönük
nihai karar çıktı

Rekabet Kurulu, 
Türk Telekom'un 
rakip internet 
sağlayıcılarını 
'Kablo TV 
altyapısından fay
dalandırmamak 
suretiyle rekabeti 
ihlal ettiğine' karar 
verirken, şirkete 
herhangi bir para 
cezası vermedi.
Karar 

çerçevesinde, 
"Kablo TV şebekesi 
üzerinden internet 
hizmetini diğer 
İnternet Servis 
Sağlayıcılarına 
(ISS) açarak, ihlale 
son vermesi gerek
tiği", Türk 
Telekom’a bildirile
cek.
Rekabet Kurulu 2. 
Başkanı Tuncay 
Songör, daha önce

sözlü savunmaları 
alınan Türk 
Telekom'un Kablo 
TV şebekesi ve 
üzerinden verilen 
hizmetlere ilişkin 
uygulamaları 
hakkında 
yürütülen soruştur
maya ilişkin, nihai 
Kurul kararını 
açıkladı.
Songör, Türk 
Telekomünikasyon 
A.Ş'nin rakip inter
net servi?
sağlayıcılarını, 
"Kablo TV

altyapısından fay
dalandırmamak 
suretiyle 4054 
sayılı Rekabetin 
Korunması 
Hakkında Kanun'un 
ilgili maddesini 
ihlal ettiğine" 
oyçokluğu ile 
karar verildiğini 

bildirirken, bu 
eylemden dolayı 
şirketin idari para 
cezası ile ceza
landırılmasına 
gerek olmadığın^ 
kararlaştırıldığım 
ifade etti.

Sayısal Loto
3 milyon YTL’ye koşuyor

İçme sularına
AB standardı geliyor

Sayısal Loto'nun 
bu haftaki 
ikramiyesinin 3 
milyon YTL'ye yak
laşmasının bek
lendiği bildirildi. 
Milli Piyango İdare
si Genel 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklama
da, Sayısal 
Loto'nUn geçen 
hafta yapılan çekil
işinde 6 bilen 
olmadığı için-983 .

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

b(n 530 YTL’lik 
ikramiyenin bu haf
taya devrettiği 
hatırlatıldı. 
Açıklamada, 6 
bilenlere dağıtıla

cak ikramiyenin bu 
hafta devreden 
miktar ile birlikte 3 
milyon YTL'ye yak
laşmasının bek
lendiği kaydedildi.

Buna göre, 
içme süları 
sağlığaf uygun 
ve temiz 
olacak. İçme ve 
kullanma sularına 
ilişkin tüketicilere 
yeterli ve güncel 
bilgiler verilecek. 
İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular 
Hakkında 
Yönetmelik, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak, 
yürürlüğe girdi. 
YÖE:etmelik hazır
lanırken Avrupa 
Birliği'ne üye 
ülkelerce esas 
alınan İnsani 
Kullanım Amaçlı

Suların Kalitesine 
Dair Konsey 
Direktifi'ne de 
uyum sağlandı. 
Suların, sağlığa 
uygun ve temiz 
olması zorunlu 
olacak. Sular; 
insan sağlığına 

potansiyel bir 
tehlike oluşturan 

miktar ve 
yoğunlukta 
maddeler, mikro
organizmalar ve 
parazitler içermiy
orsa ve 
yönetmelikte yer 
alan şartlara 
uyuyorsa sağlığa 
uygun ve temiz 
kabul edilecek.
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ilçelerde de ‘noterlik’ kurulabilecek
Noterliklerin ilçel
erde kurulmasını 
öngören yasa 
tasarısı, TBMM 
Adalet 
Komisyonu'nda 
kabul edildi.
TBMM Adalet 
Komisyonu'nda 
'Noterlik 
Kanunu'nda 
değişiklik yapan 
yasa tasarısı ele 
alındı.
Müzakerelerin 
ardından tasarı 
kanunlaştı. Tasarı 
ile asliye 
mahkemesinin yargı 
çevresinin birden 
çok ilçeyi kapsadığı 
durumlarda asliye 

BURSA HAKİMİYET VE KENT GAZETELERİNE 
I İLAN ve REKLAM ALINIR

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

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

mahkemesinin 
bulunmadığı ilçel
erde de noterlik 
kurulabilecek. 
Bilindiği gibi mev
cut kanuna göre 
ancak asliye 
mahkemesinin 
bulunduğu yerlerde 
noterlik kurutabiliy
ordu. Ancak Haziran 
2004'te 136 ilçede 
mahkemeler 
kaldırıldı, 76 ilçede 
de adli teşkilat 
bulunmuyordu. 
Tasarı, adliyesi kap
atılan 85 ilçede 
mevcut noterliklerin 
devam eden 
faaliyetlerine hukuki 
çerçeve getiriyor.

Tasarıya komisyon
da verilen bir 
önergeyle eklenen 
bir maddeyle de, 
Büyükşehir 
Belediyeleri Kanunu 
ile uyumlu düzen
leme yapılarak, bir 
ilin büyükşehir 
belediyesi sınırları 
içerisindeki noter
liklerin ortak hesap 
paylaşım 

esaslarının kıdem 
ve sınıfları gözetilip, 
o ildeki noter 
odasının görüşü alı
narak belirlenmesi 
sağlandı.
Tasarı önümüzdeki 
günlerde TBMM 
Genel Kurulu'nda 
ele alınarak 
yasalaştırılacak.

21-26 Subat'la

Yabancı dil tazmi
natı almak isteyen 
kamu personeliyle 
yatırım hizmet
lerinde çalışmaları 
nedeniyle 
yabancı dil tazmi
natından yararlan
mak isteyen 
teknik personelin 
yabancı dil bilgi 
seviyesini belir
lemek amacıyla 
yapılacak Kamu 
Personeli Yabancı 
Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavı 
(KPDS) için

21-28 Şubat tarih
leri arasında 
başvuruda 
bulunulabilecek. 
ÖSYM'den yapılar 
yazılı açıklamaya 
göre, sınav, 
8 Mayıs'ta 
Ankara 
ve Lefkoşa'da, 
başvuran aday 
sayısı fazla 
olduğu takdirde 
ise bu yerlerin 
yanı sıra diğer 
büyük 
şehirlerde 
yapılacak.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0.224) 51310 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI REYONU 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Talep edene derece 
artışı yapılacak , A. * Barbarosca

Barbaros BALMUMCU

Emekli Sandığı: 
Talep edene derece 
artışı yapılacak 
Emekli Sandığı
Genel Müdürlüğü, 15 
Ocak 2005 tarihinden 
önce aylık bağlanmış 
olanlardan derece 
artışı kapsamına gir
miş olanların, "müra
caat etmeleri" 
halinde, derece artışı 
alacaklarını bildirdi. 
Emekli Sandığı'ndan 
yapılan yazılı açıkla
mada, 5289 Sayılı 
Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlilerine 
Bir Derece Verilmesi 
Hakkındaki
Kanunun, 15 Ocak 
2005 tarihinden 
geçerli olmak üzere 
yürürlüğe girdiğine 
dikkat çekilerek, 
şöyle denildi: "Söz 
konusu Kanun, 
gerek 1 Mart 1979 
tarihinde 2.32 ve 
2160 sayılı Kanunlar, 
gerekse 15 Ekim

1991 tarihinde 457, 
458 ve 459 say ılı 
Kanun Hükmünde

yetim aylığı 
bağlananları kap 
samaktadır.

Olsada olur olmasada denemez

Kararnameler uyarın
ca verilen bir derece 
uygulamalarından bu 
tarihlerde Sandığa 
tabi görevde olma
maları nedeniyle 
yararlanamamış 
olanlardan, 15 Ocak 
2005 tarihinde 
görevde bulunanlar 
(aylıksız izinde bulu
nanlar dahil) ile bun
lardan anılan tariht
en önce emekli, 4 Ti 
malullük, vazife 
malullüğü ve dul-

Buna göre, 
Sandığımızca 15 
Ocak 2005 tarihinden 
önce emekli, adi 
malullük, vazife 
malullüğü, dul ve 
yetim aylığı bağlan
mış olanlardan bu 
Kanun kapsamına 
girenlerin müracaat
ları halinde 15 Ocak 
2005 tarihinden 
itibaren bir derece 
ilave edilmek 
suretiyle intibakları 
yapılacaktır."

K. Irak’taki yığanak 
Türkiye’ye karşı değil

ABD'nin Ankara 
Büyükelçiliği, İngiliz 
'The Guardian* 
gazetesinde yer alan, 
ABD'nin Türkiye'nin 
muhtemel askeri 
müdahalesine karşı 
Kuzey Irak'ta askeri 
yığınak yaptığına dair 
haberi yalanladı. 
ABD'nin Ankara 
Büyükelçiliğinden 
yapılan açıklamada, 
Irak’taki Amerikan 
askeri güçlerinin 
konuşlandırılmasının 
görev ihtiyaçları göz 
önüne alınarak 
gerçekleştiği belirtil
erek, bu nedenle 
Kuzey Irak’taki 
Amerikan askeri 
faaliyetlerinin 
Türkiye'ye yönelik 
yapıldığına dair her 
iddianın gerçek dışı 
olduğu ifade edildi. 
ABD ve Türkiye'nin 
Irak konusunda ortak 
çıkar ve kaygıları pay
laşan bir diyalog

içinde olduğu vurgu
lanan açıklamada, 
Türkiye'nin Irak’taki 
koalisyon güçlerine 
verdiği destek ve 
işbirliğinden duyulan 
memnuniyet dile 
getirildi.
Kuzey Irak’taki ABD 
güçlerinin misy
onunun, "isyancıların 
eylemlerini önleyerek, 
istikrarı sağlama 
konusunda Irak'a 
yardımcı olmak" şeK- 
linde ifade edilen 
açıklamada, son 
zamanlardaki en 
büyük isyancı eylem
lerinin Musul civarın
da tespit edildiği 
bildirildi.

Açıklama şöyle 
sürdü:
"Türk ordusunun 

Kuzey Irak'a müda
hale edeceği 
konusunda 
spekülasyon yaratıl
ması sorumsuzca bir 
davranıştır. Irak'ın 
komşularından her
hangi biri tarafından 
yapılacak olan askeri 
bir harekat istikrarı 
sarsacak ve daha 
geniş kapsamlı anlaş
mazlıklara yol aça
caktır. Türkiye bunun 
bilincindedir ve bizim 
Türkiye'den böyle bir 
eylem beklememiz 
için herhangi bîr 
neden yoktur."

Bir genç takım maçından sonra, 
sayın Mustafa Teczan Gemlikspor 
direktörü Coşkun Çetintaş ve ben 
çay içmek, dertleşmek üzere mev
cut çay bahçelerinden birinde 
oturduk.

Tabi konuşacak bir tek mevzu 
vardı bizim için; o da futbol ve 
Gemlikspor’du.

Sayın Coşkun kardeşim bazı 
mevzulardan sonra sıra takıma 
gelmişti ki; benim hiç bir zaman 
kabul edemeyeceğim bir iki kelime 
sarf etti. Oda şu; ‘ Kadro dışı kalan 
altı sporcudan sonra, ben genç 
takımdan takviye yapar takımı 
sahaya çıkarırım, benim için olsa
da olur, olmasa da’

Bu konuşmadan bir iki dakika 
sonra müsade isteyip ayrıldım.

Şimdi şunu belirtmek iseterim; 
bir hoca yahut bir Teknik Direktör 
çalıştırdığı zaman benim bildiğim 
iki yönü var, ya idare heyeti 
tarafından, yahutta kendi isteği ile 
muafak olmadım diye ayrılır.

Benim kabul etmediğim, ede 
meceğim bir bir hocanın isteme
sidir.

Kim olursa olsun gayret sarf 
eder. Arzu eder.

Sayın kulup başkanım, antranör 
olarak Coşkun hocadan başarı 
istememesi bana bir garip geidi.

Eğer böyle böyle bir düşüncesi 
\,ardı da bu kadar masrafa ne 
ydrek var?.

Hiç para sarf edilmeden bu 
mesele halledilirdi.

Peki yazıyorum bu takım küme 
düşürse, kim kime ne oldu? ne 
yaptın diyecek?

Zannetmiyorum küme düşmez 
ama derece alması zor gibi geliy
or.

Ben de bu takımın ama bildiğim 
işlermi var?

Olmaz sayın kardeşim Coşkun, 
bir hoca çalıştırdığın takım 
Gemlike birşey veremezse sorum
lusu Ömer hoca olur.

Zira o senin altında çalışıyor, 
çünkü; Ömer Hoca Gemlikte yaşıy
or. Kişilerin muhatabı Ömer Hoca 
olur.

Sana gelince, senin onlardan 
hiç haberin olmaz, üzülmezsin!

Geçen seneden elinde 
tutuduğun 22 futbolcun var. Genç 
takıma düşündüğün 7 futbolcun 
var. Onlan henüz maratona hazır 
olmadıklarını söyleyemem.

İçlerinden devamlı iki kişiden 
belki faydanalanabilirsin.

Sayın Ömer Hoca ben A Takıma 
7 futbolcu verdim diye övünmesin. 
Geçen sene Bursa şampiyon
luğunu kaçıran takımı bu sene 
henüz ligler bitmedi ama grubunda 
3. belki olabilir.

Eğer bu takım derece almazsa 
Ömer Hoca’nın antranörlük notu
nun düşeceğinin bilmemesini 
isterim.

TÜBİTAK’tan araştırmacılara hizmet
Türkiye'nin bilim ve teknoloji 
politikalarının oluşturulmasında 
esas teşkil eden ulusal bilim 
kaynaklarını ve Ar-Ge alt 
yapısını saptamak amacıyla 
TÜBİTAK tarafından geliştirilen 
Araştırmacı Bilgi Sistemi 
(ARBİS) ve TÜBİTAK Ulusal 
Araştırma Altyapısı Bilgi Sistemi 
(TARABİS) hizmete girdi. 
Ulusal boyuttaki bu iki 
projenin, yaygınlaştırılabilmesi 
için çalınmaların ilgili kurum ve 
kuruluşlarla eşgüdüm içinde 
yürütülmesi gerektiğini belirten 
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr.

Güldal Büyükdamgacı 
Alogan, "ARBİS, Türkiye'de 
üniversite, kamu ve özel sektör 
kuruluşlarında çalışan araştır
macı personel ve yurt dışında 
çalışan Türk araştırmacılara 
yönelik bir sistem olarak 
tasarlanmıştır. ARBİS, araştır
macı bilgilerinin toplanması, 
toplanan verilerin sürekli gün
cellenmesi ve bu verilerin farklı 
kuruluşlarca farklı amaçlarla 
kullanılmak üzere değer
lendirilmesine olanak 
sağlayan dinamik bir 
sistemdir, dedi.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 
çerez, temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Sayfa lo

Hastanelere ‘kurucu hekim1 fa fii
uygulaması geliyor

Sağlık Bakanlığı, 
yatırım programın
da yer alan ve geçi
ci kabulü yapıl
mamış hastanelerin 
kısa sürede, tam 
kapasite ile hizmete 
açılmaları için 
"kurucu başhekim" 
uygulaması 
başlatıyor.
Sağlık 
Bakanhğı'ndan 
yapılan yazılı açık
lamada, yeni açıla
cak sağlık kurum 
ve kuruluşlarında, 
sağlık hizmetlerinin 
kalitesinin artırıl
ması ve has
tanelerin kısa 
sürede vatandaşın 
hizmetine sunul

ABD'nin gözü Suriye’de
ABD Dışişleri 
Bakanı 
Condoleezza Rice, 
Suriye'nin "büyük 
problem" oluştur
duğunu belirterek, 
uluslararası 
toplumdan, başka 
ülkelerin iç işlerine 
karışan Suriye'nin 
durdurulmasını 
istedi.
Senato Dışilişkiler 
Komitesi'nde ABD 
Dışişleri 
Bakanhğı'nın 2006 
bütçesine ilişkin 
düzenlenen oturu
ma katılan Rice, 
"Suriye'nin büyük 
bir problem olduğu 
konusunda kuşku 
yok" dedi.
Amerikalı yetkililer, 
Suriye'yi açıkça 
suçlamamakla bir
likte, üstü kapalı ~
_______________

GEMLİK

gHM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

ABONE KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

masının hede
flendiği belirtildi. 
Bu amaçla, 
bakanlığa bağlı 
olarak faaliyet 
göstermek üzere 
yatırım programın
da yer alan ve 
geçici kabulü 
yapılmamış 
hastanelerde 
"kurucu başhekim' 
uygulaması 
başlatıldığı 
bildirilen 
açıklamada, 
kurucu başhekim
lerin, hastanelerin 
hizmete geçiş aşa
masında, denetim, 
kontrol ve koordi
nasyondan 
sorumlu olacakları 

olarak, eski Lübnan 
Başbakanı Refik 
Hariri'nin 14 
Şubat'ta Beyrut'ta 
öldürülmesinin 
arkasında 
Suriye'nin bulun
duğunu ima ediyor. 
Hariri, Suriye asker
lerinin Lübnan'dan 
çekilmesini 
istiyordu. Rice da, 
katıldığı oturumda, 
Suriye'nin 
Lübnan'ın işlerine 
karışmaktan 
vazgeçmesi gerek
tiğini söyledi ve

doğalgaz deposu

ifade edildi. 
Hastanelerin 

inşaat işlemlerinin 
tamamlanması, yer
leşim planlarının 
yapılması, tıbbi 
ve demirbaş 
ihtiyaçların planlan
ması gibi çalış
maları yapacak 
olana kurucu

Suriye'nin, 
Lübnan'da 
istikrarsız bir ortam 
yarattığını kaydetti.
Fransa ve 

Almanya'nın ortak 
çabasıyla Eylül 
2004 tarihinde BM 
Güvenlik 
Konseyi'nden, 
Suriye'nin 
Lübnan'daki 
askerlerini çekme
sine yönelik 1559 
sayılı karar 
çıkarılmıştı. Ancak 
Suriye bu karara 
uymuyor. ABD, 

başhekimler, has
tanelerin hizmete 
hazır hale getir
ilmesini sağlaya
caklar.
Kurucu başhekim
ler, ihtiyaç halinde, 
kurucu müdür ile 
sağlık ve idari per
sonel görevlendire 
bilecekler.

Hariri'nin ölümünün 
ardından 
Suriye'deki 
büyükelçisini 
danışmalar için 
VVashington'a 
çağırdı. Rice, "ulus
lararası toplumun 
Suriye'nin yaptık
larına karşı bir
leşmesine ihtiy
acımız var.
Suriye hem kendi 
topraklarını hem de 
güney Lübnan'ı 
terörizmi destekle
mek için kullanıyor" 
dedi. ABD, Irak'ta 
devrilen Saddam 
Hüseyin'in Baas 
Partisi'nden kalan
ların Suriye toprak
larında barındığını 
ve isyancıların bu 
topraklardan Irak'a 
giriş çıkış yaptığını 
savunuyor.

Önümüzdeki yıllar- gazın 1987 yılında 
da ortaya çıkabile- kullanılmaya baş-
cek doğalgaz 
açığını gidermeye 
dönük, Tuz Gölü'ne 
40 kilometre uzak
lıkta Türkiye'nin ilk 
Doğalgaz Yeraltı 
Deposu yapılacak. 
Kapasitesi 1 milyar

metreküp olacak 
deponun yaklaşık 
300 milyon 
mal olacağı bildiril
di.
AK Pa»ti Konya 

Milletvekili Kerim 
Özkul, Tüfkiye'de 
doğalgazih 
mevsimsel, günlük 
ve saatlik talepleri
ni düzenlemek ve 
önümüzdeki yıllar
da ortaya çıkacak 
doğalgaz açığına 
çözüm getirmek 
için "Tuz Gölü 
Doğalgaz Yeraltı 
Depolama 
Projesi"nin hazır
landığını söyledi.

Türkiye'de doğal-

MF'den Teşvik yasasınma tepki
Uluslararası Para 
Fonu'nun (IMF) 
Dış İlişkiler 
Direktörü Tom 
Davvson, hükümetin 
çıkarmaya çahştığı 
teşvik yasasının 
bütçe hedeflerini 
tehlikeye sokacağını 
söyledi.
Davvson düzenlediği 
haftalık basın 
toplantısında, İMF 

landığını ve giderek 
kullanımının art
tığını vurgulayan 
Özkul, 2004 yılında 
23 milyar 
metreküpe ulaşan 
doğalgaz kul
lanımının 2010
yılında 40, 2020 
yılında ise 45 mil- 
j w rnefreAüp 
olmasının bek
lendiğini bildirdi. 
Bu yüzden doğal
gaz depolama pro
jelerinin geliştir
ildiğini ifade eden 
Özkul, "İlk depola
ma projesi 1988 
yılında hazırlandı. 
TPAO tarafından 
Silivri'de yapımına 
başlanan 
Türkiye'nin ilk 
deposunun 2005 
yılında hizmete 
girmesi bekleniyor. 
Depoda yılda 1.6 
milyar metreküp 
doğalgaz 
depolanacak" ded

İcra Kurulu'nun ne 
zaman toplanacağı 
konusunda henüz 
bir tarih belirlen
mediğini bildirdi. 
Devlet Bakanı 
Ali Babacan dün 
yaptığı açıklamada, 
teşvik yasasından 
geri dönüşün 
sözkonusu 
olmadığını 
söylemişti.
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W »ıtıfc te ia
İstanbul Üniver
sitesi (İÜ) 
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Haşan Yazıcı, 
ilaçların yan etki
lerinin yeterince 
yazılmadığı gibi, 
ilaç etkisinin 
abartıldığı durum
lar da olduğunu 
söyledi.
Çukurova Üniver
sitesi (ÇÜ) ile 
Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA) 
işbirliğiyle Üniver
site Konferanslar 
Programı 
çerçevesinde 
Adana'da "İlaçlar 
ve Yan Etkileri" 
konulu konferans 
düzenlendi. 
ÇÜ Tıp Fakültesi 
Balcat- Hastanesi 
Hipokrat 
Konferans 
Salonu'nda

“düzenlenen konfer
ansta konuşan 
Prof. Dr. Haşan 
Yazıcı, ilaçların 
yan etkilerinin, 
yeterince yazıl
madığı gibi, 
ilaç etkisinin 
abartıldığı 

durumlar da 
olduğunu söyledi. 
Geçmişte fazla ilgi 

görmeyen bir ilacın 
yıllar sonra çıkan 
hastalıklar 
nedeniyle aranan 
bir ilaç haline 
geldiğine dikkat 
çeken Yazıcı, 
"İlaçların toksik 
etkileri, kötü 
tarafları da var. 
İlaçlar, laboratuar
larda hayvanlar 
üzerinde deneniy
or, bir grup insan 
üzerinde deneniy
or, sonra piyasaya 
çıkıyor. Bu süreçte 
de etkileri üzerinde 
çalışmalar yapılıy
or. Bir ilacın 
piyasaya sürülecek 
duruma gelmesi 
için 10 yıl gerekiy
or. 700 ile 903 
milyon dolar da 
harcama gerekiyor. 
İstanbul'daki 
deprem harca
maları için 
400 milyon dolar 
harcanacağını 
düşündüğümüzde, 
bu rakamın 
boyutu ortaya 
çıkıyor" diye 
konuştu.

Nature dergisinde 
yayımlanan bir 
araştırmada, taze 
kanın her derde 
deva olduğu belirtil
di.
Yaşlı bir farenin 
hasar görmüş 
dokularını daha 
genç bir fareden alı
nan kanla yenile
meyi başaran 
uzmanlar, dokuların 
daha hızlı biçimde 
sağlığına kavuş
tuğunu açıkladı.
Dokuları yeniden 

canlanmaya iten 
faktörlerin, 
insanlar üzerinde 
de geçerli olması 
durumunda, 
yaşlıların 
tedavisinde ilerleme 
sağlanması umu
luyor. Bu yeni 
araştırmanın ardın
daki bilim adamları,

"Yaşh dokular, 
süreci başlatacak 
faktörlere sahip 
olmasalar da, kendi 
kendilerini onar
mayı öğrenebiliyor
lar. Bu faktörler 
kanda, daha 
doğrusu taze kanda 
bulunuyor" 
görüşünü bildiriyor. 
Araştırmacılar, 
insanlarda yaşlan
manın en önemli 
sonuçlarından 
birisinin iyileşme 
sürecinin uzaması 
olduğunu 
belirterek, taze kan
daki harekete 
geçirici özelliklerin 
anlaşıldığı takdirde, 
doktorların yaşlı 

s hastalarının yaşam 
kalitelerini artır
manın yolunu bula
bileceğine dikkat 
çekiyor.

Hepatit - B^nin
ilacı patates

- Amerikalı bil i- 
madamları, genetik 
yapısı değiştirilmiş 
patatesin, ölümcül 
karaciğer hastalığı 
Hepatit B'ye karşı, 
vücuda bağışıklık 
kazandırabileceğini 
ortaya çıkardı. 
Buffalo'daki 
Amerikalı bili- 
madamları, 42 
deneğe, ağızdan 
patates aşısı uygu
ladılar. Sonuçta 
deneklerden yüzde 
60'ının Hepatit B'ye 
karşı bağışıklık 
gösterdiği görüldü. 
Hepatit B aşısı 
aslında iğne for
munda mevcut. 
Ancak bu, yoksul 
ülkelerin hem 
satın alması, 
hem de uygun 
koşullarda sakla
ması için çok pahalı 
bir yöntem. 
Buffalo'daki 
Rosvveli Park 
Çenter Insftute'daki 
bilimadamları, 
ağızdan alınabilen 
Hepatit B aşısının, 
ucuzluğu ve uygu

lamasının kolay 
olması nedeniyle, 
küresel aşılama 
programlarında son 
derece başarılı ola
cağı inancında. Bu 
tedavi yönteminde, 
bilimadamlarının, 
genetik yapısını 
Hepatit B virüsün
deki bir proteini 
içerecek şekilde 
değiştirdikleri 
sıradan patatesler 
kullanılıyor. Söz 
kohusu proteinin, 
vücudun bağışıklık 
sistemini tetikleye- 
ceği, böylece 
vücudun, tekrar 
karşılaşması duru
munda virüs ile 
mücadele edebile
ceği vurgulanıyor. 
Bu yöntemin ileride, 
ülkeleri kendi aşıya 
uygun patateslerini 
üretmeye ve kendi 
nüfuslarını 
kendileri aşılamaya 
iteceği umuluyor. 
Ancak bunun 
için daha uzun bir 
araştırma sürecine 
ihtiyaç duyulduğu 
belirtiliyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 11°
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53 
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 51310 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapü Sicl. Müd. 513 14 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51Ş10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92 
İlçe Tatım Müd. 5*13 1186 
İlçe Seç. Md. 513 77 77 
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

BELEDİYE
Santral ( 513 45 21 -?3
Başkanlık f 513 4.5 20
Zabıta T 513 24 32
Otobüs Içlof. 513 45 21-122 
Su İşlet. . 513 45 21 -115 
itfaiye t 513 23 25
Muhasebe Md.\513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 *111 
Su Arıza Yalnız 105

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM

Yalova (226)814 10 20
Topçular (226) 36? 43 19
Eskihİsar (262) 65Ş 60 31

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

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoölu-Esadap 514 45 49
Anytuf________________ 5İ4 47 71

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

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

TÜP DAĞITICILARI ,
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37 '
Ergaz ^..J.13 88 431
İpragaz '59
Habüşgaz 51345 46 ,
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaz 51469 81
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Bulgaristan’ın Bursa Fahri Konsolosu eski DSP milletveki Hayati Korkmaz Bak-Tat’ın televizyon reklamanı Bha’ya değerlendirdi

Korta "Bu reto tıları rtı eder”
Bulgaristan Fahri Konsolosu Hayati Korkmaz, Bak Tat'ın Almanya'da yayınlanan çorba reklamının Türkiye ile 

Bulgaristan arasında düşmanlık tohumları ekmeye çalışan milliyetçileri mutlu edeceğini söyledi.
Bulgaristan'ın 
Türkiye'ye nota ver
mesinin üzücü 
olduğunu dile 
getiren Korkmaz, 
"Reklamda konu 
edilen rüşvet 
olayının Türkiye'ye 
mal edilmesinden 
korkuyoruz.
Büyükelçimiz 
Haydar Berk duru
mu anlatır k için 
Sofya'ya gitti" dedi. 
Neslihan ONAT 
BHA 
Gemlik'te işlet
meleri bulunan 
Avrupa'nın ünlü 
gıda toptancısı ve

üreticisi Baktat'ın, 
Almanya'daki tele
vizyonlarda yayın
lanan reklam filmi, 
Bulgaristan'ın 
Türkiye'ye nota ver
mesine neden oldu. 
Senaryosu Sırp ya 
da Bulgar polisinin 
sıla yolundaki 
gurbetçi aileden 
"çorba parası" 
istemesi üzerine 
kurulan reklam fil
minde, polise para 
yerine Baktat çor
balarından 
veriliyor.
Bulgaristan Fahri 
Konsolosu Hayati

Korkmaz, reklam 
filminden rahatsız 
olan Bulgaristan'ın, 
Türkiye'ye küçük 
düşürüldüğü 
gerekçesiyle nota 
vermesinin, düş
manlık tohumları 
ekmeye çalışan 
Türk ve Bulgar mil
liyetçilerini mutlu 
edeceğini söyledi. 
RÜŞVET SORU
NUNU KİMSE 
İNKAR EDEMEZ 
Korkmaz, BHA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, böyle 
bir reklamın iki ülke 
arasında iyiye

giden ilişkilere 
zarar vereceğine 
işaret ederek, 
Bulgaristan 
Büyükelçisi Haydar 
Berk'in yanlış anla
mayı ortadan 
kaldırmak için 
hemen Sofya'ya 
hareket ettiğini 
bildirdi.
"Reklam filminin 
Tı iye'deki tele
vizyon kanallarında 
yayınlanmamasına 
rağmen, rüşvet 
suçlamasının tüm 
Türk halkına mal 
edilmesinden 
korkuyoruz" diyen

Korkmaz, söz 
konusu filmin diğer 
gurbetçileri de 
olumsuz yönde 
etkileyebileceğini 
vurguladı.
Korkmaz, iki ülke 
halklarının birbirini 
yakından tanır hale 
gelmesi ve çok 
sayıda ortak vatan
daşın olması 
nedeniyle ju soru
nun yalnızca yet 
kililer arasında 
kalacağını vurgu
ladı.
Sıla yolunda 
gerçekten rüşvet 
alınıp alınmadığına

ilişkin sorulara 
açıklık getiren 
Korkmaz, 
"Rüşvet sorunu 
var. Kimse bunu 
inkar edemez ama 
bunun boyutu 
Bulgaristan'da 
diğer Balkan 
ülkelerinden ve 
Türkiye'den daha 
fazla değil. 5 yıl 
öncesine göre bu 
konuda çok büyük 
mesafe katedildi. 
AB sürecinde güm
rüklerdeki sorun
ların çözülmesi için 
çalışılıyor" diye 
konuştu. (Bha)

El İlanı & Broşür & Kartvizit & 
& Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi ve 

HER TÜRLÜ 
MATBAA İŞLERİNİZ 
İÇİN BİZİ ARAYI N

32 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK^YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95



Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na üye 50 esnaf, yarın İstanbul’da yapılacak fuara gidiyor.

Gemlikli esnaf TÜYAP Fuarıma katılıyor 
Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, yaptığı açıklamada oda ile TÜYAP arasında yapılan anlaşma çerçevesinde İstan
bul Küçük Çemece Beylikdüzü’ndeki TÜYAP’a ait fuar merkezinde, değişik firmalara ait en son ürünler, teçhizatlar hakkında bilgi almak üze 
re fuara katılacaklarını söyledi. Talan, 50 kişiden oluşan esnaf kafilesinin tüm masraflarının TÜYAP tarafından karşılanacağını bildirdi. 2’de
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Devredilen SSK 
hastanelerinde kalite 
çalışması başlatıldı 

Sağlık Bakanlığına devredilen 
SSK Hastanelerinde Kalite 
Belgesi alabilmek için anket 
çalışması başlatıldı. Sayfa 4’de

SP İlçe Başkanı Recep Aygün, Yerel Yönetimler Yasası ile köy-mahalle arası konumda bırakılan Gençali halkının sıkıntılı olduğunu söyledi.

“GençaliKöyû’nesahip çıkalım”
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çorba parası
Türkiye’nin en çok satan gazetelerinden 

Hürriyet önceki gün manşetinde ilçemizde; de 
fabrikası bulunan BAKTAT’ın Avrupa türk tele
vizyonlarında yayınlanan reklamının 
Bulgaristan ile aramızı açtığını, hatta bu konu
da Dış İşleri’ne “Nota” gönderildiğini duyur
muştu.

Biz de meraklandık ve Gemlik Fabrikası’nın 
Genel Koordinatörü Hamza Sarıbal’ı aradık.

Hamza Bey, nota konusunda birşey söyleme
di ama Büyükelçinin aradığını bildirdi.

Olayı Hürriyet biraz abartmış olabilir.
Ancak, bir reklam bu denli etkili olabilir diye

bilirim.
Avrupa türk televizyon kanallarında bu 

reklam çıktığında, BAKTAT’ı iyi tanıyan biri 
olarak haber yapmak istemiştim.
'Reklam, Türkiye’ye göre biraz abartılı ve kıra

ca gelmişti bana. Ancak, Almanya ve diğer 
ülkelerde yaşayan Türklerin sosyal ve kültürel 
durumlarım bildiğim için bu reklamın tuta
cağım söylemiştim. 1

Türkler uzun yıllardan beri ülkelerine gelir ve 
giderken Bulgar Gümrüğü’nde büyük sıkıntılar 
yaşadılar. Gazeteler bunu sık sık haber yaptı.

Bîr Allah’ın kulu da çıkıp bu konunun üzerine 
gitmedi.
Türk işçisinden istenen “Çorba parası” 

gerçektir.
Biz de '’GOO yılında Belediye ile Romanya va 

giderken aynı olayları yaşadık.
İbrahim Talan “ çorba parasını” vermeseydi 

kapıda saatlerce bekleyecektik.
BAKTAT’ın reklamı Türk Dışişleri’nin 

beceremediğini becerdi.
En azından ses getirdi.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün düzenlediği basın 
toplantısında, Büyükşehir Yasa’sının çıkmasından sonra, 
Gemlik’in mahallesi durumuna getirilen Gençali Köyü’ne 
sahip çıkılmasını istedi. Aygün, Borusan Lojistik 
Fabrikası’nda sendikalaşmak isteyen işçilere yapılan 
baskıların insan onurunu zedeleyici olduğunu söyledi.
Saadet Partisi İlçe 
Teşkilatı dün 
düzenlediği haftalık 
basın toplantısında, 
Gençali Köyü’nün 
Gemlik’in mahallesi 
olmasını eleştirdi. 
Belediyenin buraya 
hizmet götüremeye- 
ceğini söyleyen 
İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
Borusan Lojistik 
Fabrikası’nda 
yaşanan olaylara da 
dikkat çekti.

Seyfettin 
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

29*

ÇETİ N KAYA

BuluşmaTAŞI 
GEDİĞİNE

j İnan Tamer
‘Giderelim”

adlı taşlamasıyla 3. sayfamızda...
'Sert Başbakan’

adlı yazısıyla 2. sayfamızda...

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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W Buluşma Gemlikli esnaf
Gürhan ÇETİNKAYA

Sert Başbakan
Adama sormuşlar: 
Adın ne .'Mülayim. 
Sert olsan ne yazar. 
Bizimki de o hesap. 
Başbakan gürlemiş. Sert çıkmış. 
AB'ye, BM'ye, Rum Lideri 

Papadopulos'a yüklenmiş.
Özellikle Birleşmiş Milletler'in Irak ve 

Kıbrıs yaklaşımlarını eleştirmiş.
Onlar da çok dikkate almışlardır 

umarım.
Almış olmalarını da çok isterim..
Ancak,
Siyaset kolay değil.
Diplomasi ince iş.Hatayı kabul etmez. 
Hele tavizi asla..Arkası kesilmiyor.
Verdikçe istiyor..
Kıbrıs Türkiye'nin yumuşak karnı. 
Hassasiyet istiyor.
En küçük hatayı.affetmiyor.
İrak dibimizde kaynayan kazan.
Kazandan sıçrayan sular önlem alın

mazsa derin yanık izleri bırakır.
Onun için dış politika ;
Akıl ister.
Bilgi ister.
Öngörü ister.
İpliği iğnenin deliğinden bir hamlede 

geçireceksin.
Yoksa ipliğini pazara çıkarırlar. 
Nitekim yapıyorlarda..
IMF ekonomiye kargıyor.
Avrupa Birliği iç işlere karışıyor.
Çünkü AKP iktidarının AB'ye girmek 

için elinde avucunda ne varsa vermeye 
hazır olduğunu anladı.

O da bu fırsatı değerlendirmek istiyor. 
Demek ki..
Avrupa Birliği'ne girmenin günahı da 

var sevabı da ..
Gülü seven dikenine de katlanacak..
Valla bunlar şeytan..
Adama pabucunu ters giydirirler ali

mallah..
Onun için onların ipiyle kuyuya 

inilmez..
Bir fıkra
Softalar, Bektaşi'ye, Tann'nin büyük

lüğünü öğretmeye çalışıp duruyorlar. 
Anlatıp, anlatıp, sonunda da diyorlar ki :

-Tanrı isterse iğne deliğinden deve 
bile geçirir!

Bektaşi :
-Elbette, diyor.
-Nasıl elbette?, diyor softalar. Bektaşi 

açıklıyor :
-Tabii ya! Onun yapamayacağı şey mi 

var? Canı ister, iğne deliğini büyütür 
veya canı ister, develeri küçültür.

Bu fıkranın bu yazıyia ne ilgisi var 
diye düşünebilirsiniz.

Bence var.
AvrupalIlar bize canlarının istediği 

gibi davranmıyorlar mı ?

yarın TÜYAP 
Fuarına katılıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Muhtelif 
Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası'na üye 
50 esnaf yarın 
İstanbul'da 
yapılacak 
TÜYAP 
fuarına katılacak. 
Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ile Mesleki 
Eğitim Merkezi 
Müdürü Erçin 
Bekmezci'nin de 
katılacağı fuarda 
pencere 
sistemlerinin yeni 
ürünleri görülerek 
bilgi alınacak. 
Gemlik Esnaf 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan 
yaptığı 
açıklamada, oda 
ile TU rAP arasında 
yapılan anlaşma 
çerçevesinde 
İstanbul Küçük

Çekmeze 
Beylikdüzü'ndeki 
TÜYAP'a ait fuar 
merkezinde, 
değişik firmalara 
ait en son ürünler, 
teçhizatlar hakkın
da bilgiler alınacak 
ve esnafın kendi 
yaptıklarıyla 
gördüklerini 
mukayese etme 
olanağı bulacağını

söyledi.
50 kişiden oluşan 
esnaf kafilesinin 
tüm masraflarının 
TÜYAP tarafından 
karşılanacağını 
bildiren İbrahim 
Talan, esnafın gün 
boyu fuar 
merkezinde 
meslekleri açısın
dan faydalı bilgiler 
edineceklerini

söyledi.
Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, ayrıca 
10 Nisan 2005 tari
hinde yine TÜYAP 
tarafından şadece 
mobilyacılar için 
mutfak fuarının 
açılacağını ve yine 
esnafın fuara 
götürüleceğini 
duyurdu.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR 
KÖRFEZ REKLAM 
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Saadet Partisi İlçe Başkanı Recep Aygün düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir 
Yasa’sının çıkmasından sonra, Gemlik’in mahallesi durumuna getirilen Gençali Köyu’ne 
sahip çıkılmasını istedi. Aygün, Borusan Lojistik Fabrikası’nda sendikalaşmak isteyen 
işçilere yapılan baskıların insan onurunu zedeleyici olduğunu söyledi.
Kadri GÜLER

Gemlik'e bağlı 
Gençali köyünün 
Büyükşehir sınırları 
içine alınarak 
mahalle konumuna 
gelmesinin ardın
dan yapılan itirazlar 
sürerken, Saadet 
Partisi İlçe Teş/ilatı 
köylüye sahip 
çıkılmasını istedi. 
Saadet Partisi’nin 
sadece seçim 
zamanı değil, 
geçim zamanı da 
halkımızın yanında 
yer almaya devam 
edeceğini bildiren 
ilçe Başkanı Recep 
Aygün, düzenlediği 
haftalık basın

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

Giderelim....
Karsak Deresi artan yağışlar 
sonunda yükseler debi 
nedeniyle gördüm ki 
bir hayli temizlenmiş.
Yer yer pet şişelerinin 
naylon torbaların çalı çırpının*' 
oluşturduğu çirkin görüntüler 
de temizlense...

toplantısında tüm 
siyasi partilere 
seslenerek 
"Gemlik'te sadece 
Saadet Partisi’nin 
sesi çıkıyor. 
Partimiz ilçede 
yaşanan sorunlara 
çare arayan tek 
partidir" dedi.
GENÇALİ 
KÖYLÜLERİ 
BOŞLUKTA 
BIRAKILDI 
Parti yönetimi 
olarak Gençali 
Köyü’ne yaptıkları 
gezide köylülerin 
dertlerine ortak 
olduklarını söyleyen 
Receh Aygün, 
son çıkan Yerel 
Yönetimler Yasası- 

ile köy-mahalle 
arası bir konumda 
bırakılan Gençali 
halkının sıkıntılı 
olduğunu söyledi. 
Köylünün dertlerini 
sıralayan Aygün, 
şöyle konuştu: 
"Belediye Temizlik 
İşlerinin çoğu 
zaman köyden 
çöp almadıkları 
söyleniyor.
Köy içine gitmeyen 
belediye oto
büsünün özellikle 
kötü havaların 
olduğu zamanlarda 
öğrencileri mağdur 
ettiği dile getiriliyor. 
Bunun yanında 
köy muhtarlığı 
bünyesinde 
çalışan 8 personel 
Büyükşehir'e 
girilmesinden bu 
yaÂa ücretlerini 
alalmıyorlar.

i Gençali köyü 
orman köyü 
olduğu halde bu 
statüye neden 
sokulmadı. ' 
Köyün kendi 
imkanlarıyla 
oluşturulan araçlar 
mevcut sorunlar 
nedeniyle 
çalıştırılamıyor. 
Kurşunlu nüfusu
nun 5200 olduğu 
göz önüne 
alındığında Gençali 
nüfusu 5700'dür. 
Burası hala köy 
statüsünde kalıp 
yeterli hizmeti 
alamıyor." 
DİNLEYEN YOK 
Köy halkından din

ledikleri şikayetleri 
değerlendiren 
Recep Aygün, 
köy muhtarının

Saadet Partisi’nin düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan İlçe 
Başkanı Recep Aygün, siyasi partilere seslenerek, Gemlik’te sadece SP’nin 
sesi çıktığını söyledi. Aygün, SP’nin sadece seçim züTnanı değil, geçim 
zamanı da halkın yanında olduğunu belirtti.

defalarca Gemlik 
Belediye 
Başkanlığı ile ilçe 
Kaymakamlığı'na 
yaptığı müracaat
ların sonuçsuz 
kaldığını öğrendik
lerini söyledi.
Gençali Köyü’nün 
özellikle Kumsaz'ın 
rant olarak 
görüldüğü için 
Büyükşehir'e ve 
dolayısıyla 
Gemlik'e bağlanmak 
istendiğini ileri 
sürdüklerini 
söyleyen Aygün, 
"10 kilometre 
mesafedeki Gemlik 
yerine bitişik 

doldukları
Kurşunlu'ya 
bağlanmak 
istiyorlar. Gençali 
Köyü’ne destek 
olmamız ve onların 
isteklerine destek 

. vermemiz gerekir" 
şeklinde konuştu. 
BORUSAN 
İŞÇİSİ TEHDİT 
EDİLİYOR

İlçede yaşanan bir 
başka sorun ise 
Borusan'da 
yaşanan işçi kıyımı 
olduğunu dile 
getiren Recep 
Aygün, çalışan 
işçilerin "Hazırlanın, 
sizi Zaho'ya gön
dereceğiz" diyerek 
tehdit edildiklerini 
ileri sürdü.
Borusan Lojistik 
firmasında çalışan 
işçilerin partiye 
yaptıkları ziyarette, 
sendikalaşma 
sürecinde yaşanan 
baskıları, haksız 
sürgünleri, insan 
onurunu zedeleyici 
uygulamaları 
aktardıklarını 
söyleyen Aygün, 
"Sivil Toplum 
örgütlerinin büyük 
önem kazandığı 
günümüzde 
sendikalaşmaya 
çalıştıkları için 
üstü,kapalı yıldırma 
politikalarıyla 
karşı karşıya

kalınmış. 
İlk etapta 26 kişi 
işten çıkarılmış, 
ikinci etapta ise 
11 kişi sürgün 
olarak Diyarbakır, 
Şanlıurfa ve 
Gazıantep'e 
gönderilip buralar
daki boş arazilerde 
görevlendirilerek 
psikolojik buhrana 
itilmişlerdir.
İşçilere her gün 
'hazırlanın, 
sizi Zaho'ya 
göndereceğiz' 
tehdit 
edilmektedirler. 
Sendikalaşmanın 
önüne geçmek 
için sözleşmeli 
işçi alarak ve 
bunları da 
Bursa'dan alarak 
Gemlik'lilere 
cephe almaktadırlar. 
Bu tecrit 
operasyonunun 
bir an önce 
durdurulmasını 
bekliyoruz" 
şeklinde konuştu.
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Devredilen SSK
hastanelerinde kalite 
çalışması başlatıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Tsunami 
felaketine

öğrencilerden 
destek

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bugünden itibaren 
Sağlık Bakanlığı'na 
devredilen SSK 
Hastanelerinde 
Kalite Belgesi 
alabilmek için 
anket çalışması 
başlatıldı.
Genel Müdürlük 
tarafından bazı 
Sivil Toplum 
Örgütlerine gönder
ilen anket formların
da kilerin düşünce 
ve beklentileri, 
kaliteli hizmetin 
sunulması ile 
memnuniyetin 
belirleneceği 
haneler yer alıyor. 
Konu hakkında bilgi 
veren Türkiye İşçi 
Emeklileri derneği 
Gemlik Şube .» 
Başkanı Hüseyin 
Yener, şimdiye 

GEMLİK 

atı
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ABONE KAMPANYAMIZ DEVA M EDİYOR
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

kadar SSK has
tanelerinde 
yaşanan ve 
gözlemlenen 
hizmetlerin 
işaretlenerek 
Genel Müdürlüğe 
gönderileceğini 
söyledi.
Formlarda kişinin 
kendi özel 
bilgilerinin yanı 
sıra kurum 
hakkında 
düşünülenler, 
Internet sitelerinin 
yeterliliği, kuru
mun verdiği rehber
lik hizmetleri, sigor
ta ve sağlık hizmet
lerinin sunumu, 
tanıtım ve halkla 
ilişkiler, kurumun 
yaptığı başarılı 
hizmetlerin neye 
bağlandığı, 
personel niteliği

hakkında görüşler, 
kurumun sunduğu 
hizmetin kaliteye 
yansıması ile kurum 
yönetiminde 
alınan kararlarda 
sivil toplum örgüt
lerinin düşünce 
ve önerilerinin 
araştırmaya alınıp 
alınmadığı 

soruluyor. 
TS EN ISO 
9001:2000 Kalite 
Yönetim Sistemi 
için başlatılan 
anket çalışması 
sonuçlarının 
kurum tarafından 
değerlendirileceği 
öğrenildi.

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'nin 
en iyi müzik grubu 
AndromedA 
12 Mart 2005 
Cumartesi günü 
saat 15.00 de 
Tsunami felaket
zedeleri için 
konser düzenliyor. 
Okul Öğrenci 
Meclisleri tarafın
dan organize edile
cek olan konserde 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
orkestrası çalacak. 
Gemlik Lisesi 
Salonunda 
yapılacak olan 
gençlik konseri 
sadece Liseliler 
için düzenleniyor.

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazır

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Tel: 513 96 83

Konser için öğren
im yılı başında 
okullar tarafından 
seçilen öğrenci 
meclisi başkanları 
ile okullardaki sınıf 
başkanlarının İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüâü'nün 
belirleyeceği yerde 
toplanarak 
organizasyon için 
çalışma 
başlatacakları 
öğrenildi.
Gemlik Lisesi 
Salonu’ndaki 
gençlik konserinde 
elde edilecek 
gelirin tamamının 
Tsunami felaketinde 
zarar görenlere 
gönderileceği 
bildirildi.
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Kıztthai İnsi sorununu çözdü
AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı, sağlık karneleriyle ilgili 
işlemleriırönceden olduğu gibi yapılması için SSK Sağlık İşleri 
Daire Başkanı Kenan Ay ile görüştüğünü bildirdi.
AKP Bursa Milletvekili 
Sedat Kızılcıktı, 
SSK Bölge 
Müdürlüğü'ndeki 
yığılmaları 
önlemek 
amacıyla sağlık 
karneleriyle ilgili 
işlemlerin önceden 
olduğu gibi SSK
Bölge, Şevket Yılmaz, 
Gemlik ve İnegöl 
Hastanelerinden yapıl
ması için Si;K Sağlık 
işleri Daire Başkanı 
Kenan Ay ile görüştük
lerini söyledi.

Kızılcıktı, önümüzdeki 
hafta konuyla ilgili 
olumlu sonuç 
beklediklerini bildirdi. 
Kızılcıklı, yaptığı 
açıklamada, bugüne 
kadar SSK İl 
Müdürlüğü dışında 
SSK Şevket Yılmaz, 
SSK Bölge, İnegöl 
ve Gemlik Hstanelerinde 
yürütülen sağlık 
karneleriyle ilgili 
işlemlerin, d ev’ir 
kapsamında tek 
merkezde toplandığını 
belirterek, bu uygula

manın yarattığı 
yığılmanın önüne 
geçmek için eski sis
teme devam etme 
girişiminde 
bulunduklarını kaydetti. 
ESKİ UYGULAMA 
DEVAM EDECEK 
Sağlık karneleriyle ilgili 
çalışmaların önceden 
olduğu gibi söz konusu 
hastanelerde de 
yürütülmesi için SSK 
Sağlık işleri Daire 
Başkanı Kenan Ay ile 
görüştüklerini aniatan 
Kızılcıklı, "Önümüzdeki 

hafta içinde 
olumlu 
netice bekliyo 
ruz. Eski uygu
lamanın devam 
etmesi halinde 
hastanelerde 
karne işlemleri 
için ayrı ofisler 
oluşturulacak"

AK Parti Bursa Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı, SSK’lılara sağlık karnesi 
verilmesi işinin eskisi gibi devam 
edeceğini söyledi.

dedi.
Sorunu en kısa 
zamanda 
çözmek istedik
lerini ifade eden 
Kızılcıklı, devir işini 
SSK'ya yük getirmeden

halledeceklerini 
vurguladı

Bozuk yollar onarılıyor
Havaların iyi gittiği 
günlerde Belediye 
ekiplerinin bozuk

ŞENEN Balık ve Av Malzemeleri Ticareti

yollarda başlattığı 
onarımlar sürüyor. 
İlçenin en uç nokta 

larına kadar ulaşan 
parke taşı döşeme 
işleminin büyük 

bölümü tamam
lanırken eski cadde 
ve sokaklardaki 
engebeli bölümler 
yenileniyor.
Ilıca Caddesi 
üzerinde bulunan 
bazı bölümlerin 

yapıldığından 
bugüne kadar 
yağışlı havalarda 
su topladığı için 
sökülerek yeniden 
düzenleniyor. 
Düzenlenen 
kısımlara ilave 

olarak yağmur suyu 
giderlerinin de 
konulduğu arızalı 
yolların havaların 
uygun olduğu 
zamanlarda onarım- 
larına devam edile
ceği öğrenildi.

Balık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana 'Misina Ağları 
ip Ağ 
Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri

*r Sandal Malzemeleri 
Kürek
Çapa
Macun
Galvanizli çivi
TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

Sırikaon) 
ömerbey M ah. Üstün Sok. 16/ A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

I# 1 W|H Gemlik Lisesinden 1997 yılında aldığım 
diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.

Ilf*1 11 Dilek POLAT
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Her gün sürekli aynı 
makyajı uygulayıp 
durmaktan tak
tıysanız, o zaman bir 
değişikliğin tam 
sırasıdır. İşte görün
tünüzü bozmadan, 
kendinizde değişik
likler yapmanı yol
ları...
Sürekli aynı tonlarda 
makyaj yapıyorsanız, 
farklı tonları 
denediğinizde, 
gözünüz alışkın 
olmadığından kendi
nizden emin ota
mayabilirsiniz. Farklı 
bir şey istiyorsunuz- 
dur, ama aynaya 
baktığınızda 
gördüğünüz yüz size 
ait değilmiş gibi 
hissedebilirsiniz. Sırf 
bunla kalsa gene iyi, 
bir de etrafın ızdaki- 
lerin yorumları var.

Bebekler neden sık sık ağlar
Uzmanlar, yeni 
doğan bebeklerin 
gece sık sık ağla
yarak uyanması 
durumunda, bir 
uyku probleminin 
söz konusu ola
bileceğini belirtiy
or. Uzman Psikojog 
Özden Dandul, 
bebeklerin fiziksel 
büyümeleri ve duy
gusal gelişmeleri 
için uykunun 
gerekli olduğunu 
ifade ederek, 
"Bebeğin uykusu
nun düzene girme
si ancak 12-16 haf
tadan sonra ola
bilir. Bebeklerin 
yansından fazlası 
3. aydan sonra 
düzenli bir şekilde 
uyumaya 
başlarken, 9. aydan 
sonra bu oran 
yüzde 90'a çıkar" 

tabii. Aslında bu 
hepimizin zaman 
zaman yaşadığı bir 
ikilemdir: Değişiklik 
yapmak isteriz ama 
bunu, kendimizi 
rahatsız ve tuhaf his
setmeden nasıl 
başaracağımızı bir 
türlü bilemeyiz.
İşte önerilerimiz... 
Farklı renkler, farklı 
makyaj
Bu aşama, işin kolay 
yanı. Çünkü 
başlangıcı bildiğiniz 
ve kendinizi rahat 
hissettiğiniz bir 
şeyle yapıyorsunuz. 
En iyisi göz ve 
dudaklarla başlamak. 
Göz makyajınızı her 
zaman yaptığınız gibi 
yaptıktan sonra, göz 
kapaklarınızın şakak
lara bakan kısmına 
biraz far sürün.

dedi.
Uzman Psikolog 
Özden Dandul, 
bebeklerde uyku 
bozukluğunun biy
olojik bir sebebe 
dayanmaması 
durumunda, 
psikolojik bir prob
lemin söz konusu 
olduğunu söyledi. 
Dandul,""Eğer 
bebek ya da çocuk 
geceleri 3 ya da 
daha fazla kez 
uyanıyorsa ve 
uyandığında en az

Şimdi bunu yayın; 
Parlak tonları, 
parıltılı, pullu farları, 
yani herhangi bir farı 
deneyebilirsiniz. 
Kurşun kalemlerin 
tepesinde bulunan 
silgi kadar bir mik
tarı, göz bebeğiyle 
gözün dış köşesi 
arasına sürün. 
Tonları seçerken, 
giysilerinize ve 
gündüz ya da geceye 
göre değişiklikler 
yapabilirsiniz. İşin 
güzel kısmı, göz
lerinizi açıp, aynaya 
baktığınızda aşırı 
derece de fark 
edilmeyen bir fark
lılığı hemen hissede
ceksiniz. Sanki tüm 
makyajınız bu ufacık 
çabayla değişmiş 
gibi olacak.
Normalde kul
landığınız renklerin 
üzerine renkli bir 
rimel, ya da renkli 
göz kalemi sürün. 
Tersini de yapa
bilirsiniz, yani alta 
renkli olanı, üste 
daha nötr bir tonu da 
kullanabilirsiniz. 
Böylece kul
landığınız yeni runk 
çok fark edilir olmay

20 dakika uyanık 
kalıyor ya da anne 
babasının yatağına 
gidiyorsa ve bu 
durum en az 3 ay 
devam ediyorsa 
burada uyku prob
leminden söz 
edilebilir. Uyku 
bebek için anne 
babadan; fakat 
özellikle de 
anneden ayrılma 
anlamına geliyor. 
Uykuya gidişin 
yani uyumadan 
hemen önce

acaktır.
Bu değişikliklerden 
dudaklar da fayda 
görebilir. Parıltılı bir 
ruj, ya da parlatıcı 
sürüp, metal tonlar
da, ya da parıltılı bir 
şeylerle bitire
bilirsiniz.
Bitirirken de aynı 
değişikliği uygulaya
bilirsiniz. Mesela 
mattan hafif 
parıltılıya, ya da mat
tan parlak tonlara 
dönebilirsiniz. Ancak 
bu değişiklik başta 
fazla gelebilir. Bu 
durumda hafif pırıltılı 
bir farı kullanmaya 
alışkın olduğunuz 
matın üzerine, 
sadece kirpik çizgisi 
boyunca süre
bilirsiniz. Ya da eğer 
makyaj yaptığınız 
bölge dudaklarsa, 
sürdüğünüz mat 
tonun üzerine az 
miktarda parlatıcı 
sürebilirsiniz. Bu 
şekilde, radikal bir 
değişiklik yapmadan, 
görüntüyü değiştir
miş olursunuz. 
Dudak rengini 
değiştirmek 
Diyelim ki, kendinizi 
bildiniz bileli hep 

bebeğin neler 
yaşadığının, 
gününü nasıl 
geçirdiğinin 
uykusu üzerinde 
belirleyici önemi 
var. Biz yetişkinler 
için geçerli otan 
kural bebekler için 
de geçerli. Şayet 
stresli bir gün 
geçirdiyseniz ya da 
yaşamınızda önem
li değişiklikler 
oluyorsa uyku
larınızda bundan 
direkt olarak etk
ileniyor, başka bir 
deyişle 'mışıl mışıl' 
uyuyamamaya 
başlıyorsunuz. İşte 
bebekler içinde 
durum farklı değil" 
diye konuştu.
Dandul'a göre, 
anne ile bebeğin 
ilişkisi uyku 
düzenini etkiliyor. 

aynı tonda, buzlu 
pembe tonlarında 
bir ruj kullanıyor
sunuz ve ne zaman 
yeni bir renk dene
meye kalksanız, 
aynadaki görün
tünüzü sönük 
buluyorsunuz. Ya 
da, yeni rengi 
deniyorsunuz ama 
bir türlü sevemiy
orsunuz. Yeni ton
lara abirden değil,
yavaş yavaş alış
maya çalışın. 
Beğendiğiniz bir ton 
seçin.
Normalde kul
landığınız ruju 
sürün.
Şimdi yeni ruju ince 
bir kat halinde sürün 
ve ahşıncaya kadar 
bu şekilde kullanın. 
Alıştıktan sonra, nor
mal kullandığınız 
rujun üzerine yeni 
rujdan iki kat sürün. 
Kısa süre sonra yeni 
aldığınız ruja tama
men alışmış olacak
sınız.
Artık yalnız onu 
sürmeye başlaya
bilirsiniz.
Fondöten/alhk ton
larım değiştirmek 
İşte işin zor kısmı 
burada başlıyor. Cilt 
renginizin çok açık 
olduğunu 
düşündüğünüzden, 
hep daha bronz ton
ları tercih ediyor
sunuz. Ancak bir 
gün bir fotoğrafanıza 
bakarken, solaryum
da uyuyakalmış 
gibi göründüğünüzü 
fark ediyorsunuz. 
Daha açık tonlara 

dönmek istiyorsunuz 
ama bu kez de 
herkes size gelip çok 
renksiz 
göründüğünüzü söy
leyip, kendinizi 1yi 
hissedip his
setmediğinizi soruy
or. Aman ne hoş! 
Peki ne yapacak
sınız? Rujda uygu
ladığımız yöntemin 
aynını uygulayın. 
Önce cildinize 
uygun rengi seçmek 
için bir güzellik 
uzmanından yardım 
alın.
Boş bir şişeye -boş 
bir fondöten şişesi 
de olabilir- eski 
fondöteninizden 
koyun.

Şimdi biraz da 
yenisinden koyun ve 
alışına kadar bu şek
ilde kullanın.
Yavaş yavaş yeni 
fondötenin miktarını 
artırın, ta ki en 
sonunda tamamen 
yenisini kullanıncaya 
kadar.
Allığın tonunu 
değiştirmek 
Allık tonunuzu 
değiştirmek için, 
daha önce uygu
ladığınız yöntemi 
uygulayabilirsiniz. 
Makyajı bitirirken... 
Eğer yeni makyaj 
trendlerini takip 
ediyorsanız, mat bir 
görüntüden buğulu 
bir görüntüye 
geçmeyi, ya da tersi
ni uygulamayı tercih 
edebilirsiniz. Bu 
durumda uygulama 
yönteminde değişik
lik yapmanız gereke
cek.
Eğer mat bir makyaj 
uyguluyorsanız ve 
bunu değiştirmek 
istiyorsanız, işe 
pudra sürmekte kul
landığınız süngeri bir 
fırçayla değiştirmek
le başlayın.
Fırçayla daha az 
pudra kullanmış 
olursunuz, bu da 
pudranın eşit dağıl
masından kay
naklanan düzlüğü 
ortadan kaldırır.
Buna alıştıktan 
sonra, pudrayı cildi- ı 
nizin sadece par
layan kısımları 
üzerinde kullanmaya I 
başlayın.
Bundan sonra eğer 
istiyorsanız, pudra 
kullanmayı bıraka
bilirsiniz.
Eğer buğulu bir 
görüntüden, mat 
bir görüntüye 
geçmek istiyorsanız, 
yukarıdaki işlemin 
tersini yapın.
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4.8 katrilyon 
kara gara aklandı
Maliye Bakanlığı 
Mali Suçları 
Araştırma 
Kurulu'nun 
(MASAK) 
incelemelerinde, 
Türkiye'de 8 yılda 
aklandığı iddia 
edilen karapara 
tutarı 4 katrilyon 
801 trilyon lira 
olarak belirlendi. 
MASAK'ın faaliyete 
geçtiği 17 Şubat 
1997 tarihinden bu 
yana kuruma kara
para aklama 
konusunda 2 bin 
138 ihbar geldi.
Bunların 960'nın 

cumhuriyet 
savcılığı, 658'inin 
kamu kurumu, 
48'inin bankalar, 
19'unun basın, 
421'inin gerçek 
kişiler ve şirketler, 
32'sinin de yurtdışı 
kaynaklı olduğu

1! iiıı ojitte îfij fepîiM1
Eğitimciler Birliği 
Sendikası (Eğitim- 
Bir-Sen) Başkanlar 
Kurulu, 65 bin 
öğretmen ve 95 bin 
derslik açığının 
ivedilikle kapatıl
ması çağrısında 
bulundu.
Eğitim-Bir-Sen'den 
yapılan açıklamada, 
6. Başkanlar Kurulu 
toplantısının sonuç 
bildirgesi açıklandı. 
Bildirgede, 
Ortadoğu'da 
yaşanan vahşet ve 
trajedinin bir an 
önce son bulması 
için ABD'nih bölge- 
deıj derhal çekilme
si ve İsrail ordusu
nun da bölgeyi terk 
etmesi gerektiği 
vurgulandı.
Öğrenci affı kap
samının 2004-2005 
eğitim öğretim yılı

belirtildi.
Karapara ile 8 yıllık 
mücadele 
sürecinde, 
MASAK'a iletilen 
şüpheli işlem sayısı 
ise bin 352 oldu. Bu 
bildirimlerin 
923'ünü bankalar, 
369'unu gümrük 
idareleri, 52'sini 
döviz büroları, 
2'sini sigorta, 2'sini 
aracı kurumlar, 
4'ünü de özel unans 
kurumlan yaptı.
MASAK'a intikal 

eden ihbar ve 
şüpheli işlem 

sonuna kadar her
hangi sebeple olur
sa olsun (kendi 
isteğiyle ayrılan 
dahil) ilişiği kesilen 
öğrenciler için de 
düzenlenmesi ve 
öğrencilerin disiplin 
cezalarıyla ilgili, 
olarak kanun kap
samına hüküm 
olarak ekşimesi— 
istenen bildirgede, 
"Sendikalara, 
Anayasa 
Mahkemesi'ne 
başvurma hakkının 
tanınmasına ilişkin 
Anayasa değişikliği 

bildirimleri ile 
kurum uzmanlarının 
kendi araştırmaları 
sonucu ortaya 
çıkardığı bulgular, 
bin 42 dosyada bir
leştirilerek ön 
incelemeye tabi 
tutuldu. Bunların 
856'sı tamamlandı 
ve bu dosyaların 
456'sında aklama 
suçu tespit 
edilemedi. Ancak 
aklama suçu bulun
mayan 1 dosya için 
yükümlülüğe aykırı 
davranıştan suç 
duyurusu yapıldı.

gerçekleştirilmeli. 
Anayasa'nın 130 ve 
131. maddeleri 
değiştirilerek 
YÖK kaldırılıp, 
üniversiteler 
demokratik, özgür 
ve bilim yuvaları 
haline getirilmeli" 
denildi.
Bl ild iride meslek 

liselerinin 
güçlendirilmesi ve 
önünün açılması 
amacıyla üniversit
eye girişte uygu
lanan kat sayı fark
lılığının kaldırılması 
gerektiği belirtildi.

SSK'ya bağlı 370 
sağlık tesisi, yarın 
Sağlık Bakanlığı'na 
devrediliyor.
SSK'ya bağlı 145 
hastane, 212 dis
panser, 11 ağız diş 
sağlığı merkezi ile 2 
özel dal merkezi 
olmak üzere toplam 
370 sağlık tesisi 
Sağlık Bakanlığı'na 
geçecek. SSK'ya ait 
212 dispanser, Sağlık 
Bakanlığı hastaneler
ine bağlı semt polik
liniği olarak hizmet 
verecek. Sağlık 
Bakanlığı, SSK has
tanelerinin devri ile 
hastane sayısını 
813'e çıkaracak.
Devredilen sağlık bir
imlerinin taşınır, 
taşınmaz, taşıt ve 
mevcut personelini 
tespit etmek üzere 
illerde kurulan 
komisyonlar çalış

Marmaray’a 941 milyon dolar dış kredi
Yapımı Ulaştırma 
Bakanlığı 
Demiryolları, 
Limanlar ve Hava 
Meydanları İnşaat 
Genel Müdürlüğü 
tarafından 
yürütülmekte olan 
Marmaray Projesi- 
Demiryolu Boğaz 
Tüp Geçişi Kısmı'na 
ilişkin 941 milyon 
dolar tutarındaki Dış 
Kredi Anlaşması, 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan ve < 
Ulaştırma Bdkanı 
Binali Yıldırım'ın 
katıldığı törenle 
imzalandı.
Sirkeci Tren İstasy- 
onu'nda gerçekleştir
ilen imza törenine, 
Devlet Bakanı Ali 
Babacan ve 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım'ın 
yanı sıra, İstanbul 
Valisi Muammer 
Güler, İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir 
Topbaş, Japonya 
Büyükelçisi 
Tomoyuki Abe ve 
Japon Uluslararası 
Kalkınma ve İşbirliği 
Bankası (JBIC) 
Başkan Yardımcısı

malarını sürdürüyor. 
Personel ile ilaç ve 
tıbbi sarf malzeme 
tespit komisyonları 
bugün akşam saat
lerine kadar çalış
malarını tamamlaya
cak.
Devir işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından SSK has
taneleri, devlet has
taneleri gibi işleye
cek.
SSKUi hastalar, 
saği'k karnesi ve 
vizite kağıdıyla 
doğrudan has

Yoshıkıko Monto 
katıldı.
Törende konuşan 
Topbaş, "İstanbul 
için büyük bir 
kazanım. Diğer raylı 
sistemin çalışmaları 
devam ediyor. 
Biz bu raylı sistemle, 
deniz ulaşımını 
lastik tekerlekli 
ulaşıma entegre 
ederek, İstanbul'un 
ulaşım sonunu 
çözmek istiyoruz" 
derken, Vali Güler, 
"Ulaşım konseptini 
insan taşıyan trafiğe 
yönlendiren bir 
proje. Eskilerin bir 
İafı vardır, 'Deniz 
bitti' der. Deniz şimdi 
^aşiıyor. İstanbul'da 
taşıt sayısı artıyor. 
Marmaray bunu ter
sine çevirecek bir 
proje. Bürokratik 
sıkıntıları çözmeye 
çalışıyoruz" şeklinde 
konuştuProje için 
alınan krediler

tanelere başvurabile
cek, muayene ola
bilmek için telefonla 
randevu almayacak. 
Hastanelerin Sağlık 
Bakanlığı'na 
devredilmesi ile bu 
hastanelerde bulu
nan eczaneler de 
Sağlık Bakanlığı'na 
geçecek.
Yatan hastaların 
ilaçları SSK hastane
si içinde bulunan 
eczanelerden verile
cek, bu eczaneler,-1 
Nisan'a kadar açık 
kalacak.

hakkında bilgi veren 
Bakan Babacan, 
şöyle konuştu: 
"Kredi 98.7 milyar 
yendir, bu da 941 
milyon dolar yapıyor. 
Kredi, 10 yılı geri 
ödemesiz 0 vadeli 
ve 0.75 sabit faiz 
oranından alındı.
Altyapı harcamaları 
için yurt dışından 
sağlanan en düşük 
faizli, tek bir dış 
kaynaktan bir 
defada sağlanan en 
yüksek kredidir. 
Daha önce alınan 
krediyle birlikte 
toplam 111 milyar 
yen, yani 1 milyar 
58 milyon dolar 
kredi al...«niştir. 
Bu projeyle iki 
kıtanın denizden 
buluşması Türk- 
japon işbirliğinin 
göstergesidir. Proje 
adeta 150 yıl önceki 
hayalin gerçekleştiği 
bir projedir
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İnternet üzerinden ÖSS- LGS K.DV. beyan
İnternet tabanlı uzak
tan öğretim kanalı 
final24, sunduğu 
akıllı ÖSS - LGS 
hazırlık program
larıyla Türkiye'de bir 
ilki gerçekleştirdi. 
Sınavlara hazırlık 
alanında 24 yıldır 
dergisi, dershaneleri 
ve kitaplarıyla yüz 
binlerce öğrenciyi 
eğitim hedeflerine 
ulaştıran Final, 2004- 
2005 öğretim yılın
dan itibaren, final24 
üzerinden ÖSS - LGS 
hazırlık programları 
sunmaya başladı. 
İçerik yapıtaşı olarak 
konu nesnelerinin 
kullanılmasına 
dayanan sonuç 
odaklı metodolo
jisiyle Türkiye'de bir 
ilke imza atan inter
net tabanlı uzaktan '* 
öğretim kanalı 
final24'ün 36 haftalık 
Akıllı Programlar'ı. 
gençlerin sınavlara 
hazırlık aşamasında 
en büyük yardım
cıları olacak şekilde

tasarlandı.
Literatür taraması, 
müfredat ve öğretim 
modelleri analizi, 
öğrenci ve velilerle 
yapılan odak grup 
görüşmeleri gibi 
çalışmaları içeren 2,5 
yıllık kapsamlı bir Ar- 
Ge neticesinde 
ortaya çıkarılan 
f i na 124 metodolo
jisinin, öğrencilerle 
yüksek performanslı, 
güvenli ve nitelikli 
bir öğrenme ortamın
da buluşturulması 
hedefleniyor. 
final24'ün sunduğu 
Akıllı Programlar'da 
kullanılan yazılım, 
final24'ün teknoloji 
geliştirme ortağı olan 
ve Türkiye'nin önde 
gelen yazıhmev- 
lerinden biri konu
munda bulunan 
VeriPark'ın deneyimli 
mühendis kadrosu 
tarafından hazırlandı. 
fînal24'ün Akıllı 
Programlarında, 
Final Dergisi 
Dershaneleri'nden

100'e yakın uzmanın 
hazırladığı ve 
44.000'den fazla 
sorunun da dahil 
olduğu özesi formatta 
içerikler VeriPark 
yazılım ekibinin , 
geliştirdiği Öğrenim 
Yönetimi Sistemi 
üzerinden sunuluyor. 
final24 metodolojisi 
hakkında bilgi veren 
final24 Genel 
Koordinatörü Ersoy 
Aksoy şu noktalara 
değindi: 
"Gençlerimizin ÖSS - 
LGS.sınavlarına en 
etkin şekilde hazır
lanmaları için, içerik 
yapıtaşı olarak konu 
nesnelerinin kullanıl
masına dayanan 
sonuç odaklı bir 
metodolojiye sahip

Akıllı Programlar 
hazırladık. İçerisinde 
alt başlık bulundur
mayacak kadar dar, 
sadece kendisinin 
bilinmesini irdeleyen 
soru çıkarılabilecek 
kadar anlamlı ve 
bütüncül bilgi küme
si olarak ifade ede
bileceğimiz konu 
nesneleri üzerine 
gerçekleştirilen bun
dan daha ayrıntılı bir 
çalışma ülkemizde 
mevcut değil. 
Kapsamlı br e- 
öğrenme s'steıni 
olan final24, toplam 
36 hafta içinde ÖSS 
için 9 ders ve yak
laşık 240 konu, LGS 
için ise 8 ders ve 
yaklaşık 150 konu 
içeriyor

süresi uzatıldı

Maliye Bakanlığı, 
Ocak 2005 
vergilendirme 
dönemine ait katma 
değer vergisi 
beyannamelerinin 
verilme süresini 
5 gün uzattı.
Maliye Bakanı 
Kemal Unakıtan 
imzasıyla yayım
lanan KDV Genel 
Sirkülerine göiu, 
Ocak 2005 dönem
ine ait katma 
dçâpr vernisi 
beyannamelerinin 
teslim sürecinin, 
2004 yılının 
dördüncü geçici 

vergi dönemi 
beyannamesinin 
hazırlanma safhası
na rastlamış olması 
nedeniyle KDV 
beyannameleri için 
süre uzatımına 
gidildi.
Bu çerçevede, 
normalde 20 Şubat 
akşamına kadar 
verilmesi gereken 
Ocak 2005 dönem
ine ait katma değer 
vergisi beyan
nameleri, 25 Şubat 
2005 mesai bitimine 
kadar ilgili vergi 
dairesine teslim 
edilebilecek.

MILTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0.224) 51310 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı 

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI REYONU 
İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Boru hatları projeleri 
rafa kalkabilir

Rusya'nın yeni petrol 
taşımacılık stratejisi, 
Türkiye üzerinden 
geçen boru hatları 
projelerinin rafa kalk
masına yol açabile
ceği belirtildi.
Rusya, petrol taşı
macılığında strateji 
değişikliğine giderek, 
Kuzey hatlarında 
alternatif çözümlere 
ağırlık vereceğini 
belli etti. Rus devlet 
boru hattı şirketi 
Transneft'in Başkanı 
Semyon Vainshtok, 
Londra'da yaptığı 
açıklamada, petrol 
taşımacılığında en 
kısa ve en ucuz alter
natif yolların tercih 
edileceğini belirterek, 
Lukoil'in önerdiği bin 
700 kilometrelik 
Batı Sibirya hattından 
vazgeçildiğini 
açıkladı.
Transneft'in yeni 
tercihi, kuzeydeki 
petrol zengini 
Timan-Pechora 
eyaletinden Barent 
Denizi'ne çıkacak

olan 500 kilometrelik 
yeni hat oldu. 
Rusya'nın güzergah 
tercihlerinde mey
dana gelen yeni 
tercihlerin, Türkiye 
ile Rusya arasındaki 
stratejik işbirliğini 
etkileyebilecek 
boyutlara eriştiği 
belirtiliyor. İstanbul 
ve Çanakkale 
Boğazlan'm by 
pass ederek petrol 

tankerlerinin yol 
açtığı çevre 
tehlikesini ortadan 
kaldıracak olan 
Transtrakya projesini 
hazırlayan Anadolu 
İıişaat'tan yapılan 
açıklamada, "Türkiye 
boru hatları konusun
daki kararını gecik

tirdikçe Rusya yeni 
alternatifler arıyor" 
denildi.
Rusya'nın yeni 
petrol taşımacılık 
stratejisi Türkiye 
üzerinden geçen 
boru hatları pro
jelerinin rafa 
kalkmasına yol 
açabileceği belirtiliy
or. Anadolu İnşaat 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. R. Okan 
Tapan, "550 milyon 
dolarlık Transtrakya 
Projesi hem 
Rusya'nın hem de 
ABr'niıı desteklediği, 
Türk - Rus ilişiklerine 
ivme kazandıracak 
katma değeri yüksek 
stratejik bir > 
çözümdür" dedi.

Hfc tamuya alMirni
Bazı yasa ve kanun 
hükmünde karar
namelerde değişiklik 
yapılmasına ilişkin 
yasa tasarısı, 
Plan Bütçe 

Komisyonu’nda 
kabul edildi. 
Tasarıya göre, 
istisnalar dışında, 
emeklilik ya da 
yaşlılık aylığı 
alanlar belirlenen 
kamu kurum ve 
kuruluşlarına açıktan 
atanamayacak. Bu 
durumda olan kişiler 
kamuda çalışırsa 
emekli aylığı alamay
acak.
Dul aylığı alan kız 
evlatlara, yetim aylığı 
bağlanması uygula

ması devam edecek. 
Kablo televizyonun, 
Türksat A.Ş.'ye devri
ni öngören tasarı, 
çiftçilerin sulamadan 
kaynaklanan elektrik 
borçlarını taksitlere 
bağlıyor. Bir kerede 
ödenecek borçlar 

c yüzde 30 oranında

indirilecek.
Tasarıya göre, savaş 
ve terörün yaşandığı. 
ülkelere taşıma 
yaparken ölen 
şoför ve 
beraberindekilerin 
varislerine, 40 milyar 
liraya kadar tazminat 
ödenecek.

SATILIK BÜRO
Batum İş Hanında 

5. kat 31 nolu büro sahibinden saflıktır. 
Müracaat Tel: (0.533) 216 12 48

Barbaros BALMUMCU

Barbarosca

İkinci maçta deplasmanda 
İnegöl, Orhaniye, Gemlik

Nedense kura çekiminde seri 
başı olan takımlara dikkat ettim. 
Sadece Gemlik2. maçında 
deplasmanda oynuyor.

Geçen hafta Y.Selim maçını 
ileride oynamamız gerekirken 
Fidyekızık sahasında oynadık.

Genç takımımız fikstür icabı 
birinci devre son maçlarını 
deplasmanda oynamış.

İkinci yarının son iki maçını 
ilçemiz sahasında oynuyor.

Pazar günü Gemlik genç takmı 
ise Umurspor genç takımı 
oynuyor burada Umurspor’un 
A.S.K.F lan ile iyi ilişkileri ortaya 
Çıkıyor.

A-Takım maçımızın hangi 
nedenlerle deplasmana ver
ildiğinde içime şüphe düşmeye 
başladı.

Zira İnegöl, Orhaniye ilk 
maçında kendi sahasında 
Kemalpaşa Laleşahih’le oynadı

ve 1-0 galip geldi.
BU MAÇIMIZ 

GEMLİKSPOR’UN OLMAMA
MAÇIDIR.

Şimdi bu maçta eğer mağlup 
olursak gruptan 2. dahi çıka
mayız. Bu maçı tertip komitesinin 
verdiğine inanmıyorum, yazık biz 
kendi kendi kendimize mağlup 
İmamızı istiyor gibi.

Evet içimizden biri bölge tem
silcisi olarak vazife görseydi, 
Gemlikspor’la hem genç takım 
hem de A Takımla bu kadar 
oynamazlardı.

Bunuda yazmak isterim. 
İleride Umurspor, Gemlik 
sahasında, Gemlikspor Umurbey 
sahasında oynarsa sakın şaşır
mayın.

Tertip komitesi A-Genç 
Takımını Umurbey sahasına alır. 
Gembkspor’da pazar günü 
Gemlik sahasında oynardı.

Real Zarogaza
17 Şubat 2005 tarihinde 

Körfez Gazetesinde Real 
Zarogaza takım ve Daum için iki 
kelime yazmaştık. Allah göster
mesin, Fenerbahçe bir yenilirse 
Daum neler söyleyeceğini merak 
ediyorum. '•

Fenerbahçe gönlümüzün ve 
Türkiye Liglerinin şampiyonu 
olabilir. Ama gelin görün ki bu 
maç hiçte istediğimiz gibi 
olmadı.

İstanbul gazeteleri ve köşe 
yazarları bu maçı yazacaklar. 
Eğer Körfez Gazetesi de pazar 
günü çıkmış olsaydı görüşümü 
sizlerle paylaşırdım.

Eğer yazarsam bayat haber, 
bayat eleştiri olur.

İşte. Daum'un Ferenbahçesi.

Sahaya Real hakimdi, topa 
Real hakimdi. Pas yüzdesi 
Real’de idi, şut Real’de idi, sarı | 
kart fazlası Fenerbahçe’de.

Yazık oldu, Fenerbahçe’ye 
bakalım , He>n Daum nelenr 
söyleyecek. Sir.yör Can 
Bartu’nun yazısını okumak ister
im.

Daum İstanbulspor maçını 
övünerek; ‘işte Fenerbahçe bu’ 
demişti.

Ben de yazımda; ‘ ağırsiklet 
boksörü ile tüy sıklet bok
sörünün maç etmesi gibi’ diye 
yorumlamıştım.

Evet maç bitiminden sonra 
yapılan bir konuşmada; ‘Onlar 
gol attı maçı kazandılar’ dendi.

Başka ne diyecekten ki?

Gemlik Kaymakamlığından aldığım 
Yeşil Kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
İsmet BAŞAK

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET. ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Ikögretime kayıtlar Haziran'da
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
2005-2006 yılı için 
ilköğretim okulu 
kayıtlarının Haziran 
ayında yapılacağını 
bildirdi.
Amasya'da 
incelemelerde bulu
nan Bakan Çelik 
yaptığı açıklamada 
"2005-2006 öğretim 
yılı için ilköğretim 
kayıtlarını ilk defa 
Haziran ayında 
yapacağız.
Ağustos, Eylül 
aylarında öğrenci 
kayıtları yapılmaya
cak. İlk defa 
ilköğretim birinci

Kredi kartlarına yeni düzenleme
Kredi kartlarına 
yeni düzenleme 
Finansbank Genel 
Müdürü Sinan 
Şahinbaş, kredi 
kartları üzerinden 
taksitlendirmenin 
sınırlandırılmasına 
yönelik görüş 
alışverişinin 
Bankalar Birliği 
nezdinde devam 
ettiğini belirterek, 
ilk önlemlerin 

gıdada alınabile
ceğini söyledi. 
Genel Müdür 
Sinan Şahinbaş, 
Finansbank'ın 
2004 yılı mali 
sonuçlarını açık
ladığı basın toplan
tısında gazeteci
lerin sorularını da 
yanıtladı. Şahinbaş, 
kredi kartında 
taksit uygulamasıy
la ilgili bir soru 
üzerine, bu konuda 
yeni bir uygula
manın gündemde 
olduğunu söyledi. 
ÖnümüzdeKi 
günlerde Bankalar 
Birliği olaraK bir 
görüş alışverişinde 
bulunduktan sonra 
bankaların kendi . 
başlarına bir karar 
alacaklarını belirten 

sınıfına kayıt ola
cak öğrenciler 
içinde bulunduğu
muz yarı yıl devam 
ederken kayıtlar 
yapılacak. Bunun 
sebebi şudur: Biz 
Haziran ayında 
ilkokula kayıt ola
cak öğrencileri 
kaydederken 
önümüzdeki öğre
tim yılında ne kadar 
dersliğe ihtiyacımız 
olduğunu göre
ceğiz. O ilde, ilçede 
veya köyde ne 
kadar öğretmene 
ihtiyacımız 
olduğunu çok net 
olarak göreceğiz"

Şahinbaş, bu 
alanda hem 
bankaların kendi 
uygulamalarında 
değişiklik olacağını, 
hem de BDDK'nın 
konuya ilişkin bir 
çalışması bulun
duğunu kaydetti. 
Şahinbaş,
"(Bu kadar taksit 

fazla değil mi?) 
diye soru soracak
sanız, bence de 
fazla. Belli düzen
lemelerin gelmesi 
şart" dedi.
Genel Müdür 
Şahinbaş, kredi 
kartı uygula
malarının kayıtdışı 
ekonomiyi de kayıt 
içine aldığını 
belirterek, taksitin 
tamamen kalk
masının doğru 
olmadığını, belirli 
ürün gruplarına tak
sit sayısını azalt

dedi.
Bu durumun öğret
men atamalarında 
da kargaşaya 
neden olduğunu 
belirten Çelik, 
"Haziran ayında 
kayıtlar yapıldıktan 
sonra Ağustos 
ayındaki öğretmen 
atamalarını 

mak veya kaldır
manın uygun ola
cağını kaydetti. 
Birinin ilk uygula
mayı başlatması 
gerektiğini belirten 
Şahinbaş, gıdada 
ilk önlemlerin 
alınacağını 
düşündüğünü 
ifade etti. 
BDDK'NIN 
ÇALIŞMASI TBB'DE 
görüşülüyor 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu, 
kredi ve banka 
kartları konusunda 
tüketimi aşırı 
körüklediği 
gerekçesiyle yeni 
bir yasa taslağı 
hazırladı.
Kredi kartlarının 
hukuksal alt 
yapısını düzenle
mek üzere hazır
lanan taslakta, 

yapacağız" diye 
konuştu.
Öğrenci affı ile ilgili 
yasa teklifinin gele
cek hafta TBMM 
Genel Kurulu'nun 
gündemine gele
ceğini de ifade 
eden Çelik, bunun 
"ulusal bir talep" 
olduğunu savundu.

yazılı başvuru 
ocaksızın kart ver
ilmemesi, gecikme 
faizinin normalin 
yüzde 30'unu 
aşmayacak şekilde 
belirlenmesi, hesap 
ekstresinin 
gelmemesi duru
munda sorumlu
luğun kart 
sahibinde olma
ması gibi düzen
lemeler getiriliyor. 
Bankalar Birliğin'de 
de görüşülen tasarı, 
kartların hırsızlığa 
karşı sigortalan
ması, kimliksiz 
alışverişlerde 
sorumluluğun 
işyerlerine 
devredilmesi, faiz 
artışının 
1 ay önceden 
bildirilmesini 
de içeriyor.
Yasa taslağının, 
kamuoyunun 
eleştirilerine 
sunulmak üzere 
önümüzdeki gün
lerde kurumun 
internet sitesine 
de Konulması 
bekleniyor.
Tasarı son şeklini 
aldıktan sonra 
ilgili bakana 
sunulacak.

Sinema filmleri, cin
sellik, korku veya 
şiddet unsurları da 
dikkate alınarak 
izlenebilirlik ve yaş 
bakımından 
sınıflahdırılarak, 
işaretlenecek.
"Sinema 
Filmlerinin 
Değerlendirilmesi 
ve 
Sınıflandırılmasına 
İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında 
Yönetmelik", Resmi 
Gazc-e'nin 
bugünkü sayısında 
yayımlanarak, 
yürürlüğe girdi. 
Yönetmelik, ülke 
içinde üretilen veya 
ithal edilen her 
türlü sinema 
filminin, ticari 
dolaşıma ve göster
ime sunulmadan 
önce kayıt ve 
tescile de esas ola
cak şekilde değer
lendirilmesi ve 
sınıflandırılmasına 

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

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

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

ilişkin usul ve 
esasları belirliyor. 
Yönetmeliğe göre, 
Kültür ve Turizm 
(Bakanlık) ile İçiş
leri ve Milli Eğitim 
bakanlıklarından 
birer üye, ilgili alan 
meslek birliklerince 
önerilen uzman 
kişiler arasından 
Bakanlıkça seçile
cek 3 üye ile 
Bakanlık tarafından 
belirlenecek alanın
da doktor? dc. acesi 
bulunan bir sosy
olog, bir psikolog 
ve bir çocuk 
gelişim uzmanı 
olmak üzere toplam 
9 üyeden oluşan 
"Değerlendirme ve 
Sınıflandırma 
Kurulu" 
oluşturulacak. 
Kurul, çeşitli 
vesilelerle sevk 
edilen sinema 
filmlerini değer
lendirecek ve 
sınıflandıracak.
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OUNLUK Sİ VASİ

Mim timsı vı m IMMIni
Astım çocuklarda 
ve erişkinlerde en 
sık rastlanan sol
unum yolları 
hastalığıdır. Astım 
tanısını gösterecek 
tek bir laboratuvar 
testi olmadığı için 
hastalığın tanısı 
çoğu zaman gecik
mekte ve bu da 
astımın tedavisi 
daha zor kronik bir 
hastalığa dönüşme
sine neden olmak
tadır. Hiç bir test ile 
kesin astım tanısı 
koymak mümkün 
değildir.
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim
Küçükusta, astımın 
tanısı için yapılan 
incelemelerin 
başında solunum 
Fonksiyon test
lerinin geldiğini . 
vurguladı. Prof. 
Küçükusta, "bunlar 
için eğitimli person
el ve pahalı aletler 
gerektiği gibi, bu 
testlerin özellikle 
de küçük çocuklar
da uygulanması ve 
tekrarlanması çok 
zordur" diye bilgi 
verdi.
Astım tanısında ve 

astım krizlerinin 
erkenden saptan
masında uygulan
abilecek kolay bir 
tanı yöntemi . 
üzerinde çalışan 
uzmanlar, astımın 
neden olduğu aller- 
jik inflamasyonun 
kan, idrar ve diğer 
vücut sıvılarındaki 
bulgularından umut 
veren sonuçlara 
ulaştılar.
Astımdaki allerjik 
iltihabın en önemli 
hücresi eozinofil 
hücrelerdir. Bu 
hücrelerden kısaca 
eozinofil granül 
proteinleri ismiyle 
bilinen ECP, EPO, 
EPX isimli maddel
er salgılanmaktadır. 
Hastalık 
aktivitesinin arttığı 
dönemlerde eozi- 
nofillcr ve bunlar
dan salgılanan pro
teinler de artmak
tadır.
Avusturya'da 
yapılan bir araştır
mada eozinofil pro
teinlerinin, kan, 
burun salgısı ve 
idrardaki miktar
lardın astımlı 
çocuklarda arttığı 
belirlenmiştir. Özel
likle de ECP ve 
EPX'in kan ve idrar

daki düzeyleri ile 
solunum fonksiyon 
testleri arasında 
sıkı bir ilişki 
olduğu, şikayeti 
olmayan astımlılar
da ve normal 
çocuklarda bu mad
delerin kan ve 
idrarda çok daha az 
bulunduğu saptan
mıştır.
Almanya'da yapılan 
bir başka çalışmada 
ise egzemalı (atopik 
dermatit) erişkin
lerde hastalık 
aktivitesinin idrarda 
EPX ölçülerek 
anlaşılabileceği 
kanıtlanmıştır.
Bu sonuçlar, kan ve 
idrarda eozinofil 
proteinleri miktar
larının ölçümlerinin 
astım ve egzema 
gibi allerjik 
hastalıkla» »n hem 
tanısında ve hem 
de bunların 
aktivitelerinin belir
lenmesinde çok

yararlı olabileceğini 
göstermektedir.
Kan ve idrardaki 
EPC ve EPX düzey
leri aynı zamanda 
kortizon tedavisinin 
izlenmesinde de 
çok önemlidir. Bu 
maddeler ölçülerek 
hastalık 
aktivitesinin ve 
buna göre kortizon 
tedavisinin süresi 
ve dozunun daha 
doğru olarak belir
lenebilmesi 
mümkün olabile
cektir.
Uzmanlar, 

idrarda EPX 
ölçümlerininin, 
özellikle solunum 
fonksiyon testleri 
yapılamayan ve kan 
almanın zor olduğu 
çocuklarda astımın 
ve diğer allerjik 
hastalıkların tanı -e 
tedavisinde büyük 
kolaylıklar 
sağlayacağını ileri 
sürmektedirler.

yediğinden (at 
alamayanlar iat!

TRAKYA Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi Nöroloji 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Yrd.Doç.Dr. Nilda 
Turgut besinlerden 
tat alamamanın 
hastalık habercisi 
olabileceğini 
söyledi.
Turgut, "Eğer 
yediğim şeylerden 
tat almıyorum diy
orsanız ve bu 
durum uzun 
süredir devam 
ediyorsa bir dokto
ra gidin" dedi. ■ 
Tat duyusunun 
beslenme üzerine 
önemli bir biyolojik 
etkisi olduğunu 
belirten 
Yrd.Doç.Dr. Nilda 
Turgut, tat duyusu
nun bozulmasının 
birçok nedeni 
bulunduğunu 
belirterek hafife 
alınmamasını iste
di. Yrd.Doç.Dr.

Turgut, "Eğer tat 
duyusunda bozuk
luk varsa bu vücut
ta başka hastalık
ların olduğunun 
belirtisidir. Tat ala
mama genellikle 
başta pipo olmak 
üzere aşırı sigara 
kullananlarda, 
diyabetlilerde, 
gribal enfeksiyon 
geçirenlerde, 
hepatitlilerde, A, B 
vitamini eksikliği 
bulunanlarda, ağız- 
yutak yerleşimli 
tümörü olanlarda, . 
menapoz dönem
ine girmiş olan 
bayanlarda ve 
depresyonda olan
larda görülür" 
dedi.
Tüm bu hastalık
ların yanı sıra bazı 
ilaçların kul- 
sanımının da tat 

^duyusunun bozul
masına sebep ola
bileceğini belirtti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (İ62) 655 60 31Kaymakamlık 51310 51

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

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

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Oce513 10 68

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

| Manastır Taksi 514 35 50

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

NÖBETÇİ ECZANE

19 Şubat 2005 Cumartesi 
İNCİ ECZANESİ

20 Şubat 2005 Pazar 
SERİM ECZANESİ

GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MU

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI: 2061 

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri M t" ’Urü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yavıncıhk-Rekiamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Diplomatik sürtüşmeye neden olmaması için firma reklamı yayınlatmama kararı aldı. Karar Almanya da açıklandı

Bak-tat reklamı durdurdu
Bak-tat firmasının yurt dışındaki Türk televizyon kanallarında gösterilen 
reklamın, Bulgaristan ile Türkiye’nin arasını açmaması için dün yayından- 
çıkarıldı. Bak Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Baklan, kararı dün 
Almanya da yazılı olarak basına verdi. Reklamda, trafik cezası olarak 200 euro 
yerine “Çorba parası” isteyen yabancı bir polise, Bak-Tat’ın çorbası veriliyor.
İlçemizde faaliyette 
bulunan Bak-tat 
Gıda Sanayi’nin 
ürünlerinin Avrupa 
Türk televizyonların
da tanıtımı amacıyla 
yayınlanan reklam
larındaki mizansen, 
Bulgarların 
sansürüne takıldı. 
Reklamda, 
Türkiye’ye gelen 
bir Türk işçi ailesi 
dönüşte yurt dışına 
çıkarken bir trafik 
polisinin aracı dur
durduktan sonra, 
fazla hız yaptığını 
belirtip. ?00 euro

ceza istemesiyle 
başlıyor.
Ceza yerine “Çorba 
parası” adı altında 
rüşvet isteyen 
görevliye Türk işçisi 
“Al sana çorba” 
deyip 4 paket 
Bak-tat hazır çor
bası uzatmasını 
Bulgr"'.3tan 
Başkonsolusu 
Gemlik Fabrikasını 
arayarak, 
Koordinatör 
Hamza Sarıbal ile 
görüştüğü ve 
reklamın Bulgar 
halkını rahatsız ,

ettiği söylediği 
öğrenildi.
Olayın diplomaktik 
bir hal alması 
üzerine, Bak-tat fir
masının 
Almanya’nın 
Manhayim kentinde 
bulunan Bak 
Kardeşler GmbH 
Yönetim Kur ’u 
Başkanı Mustafa 
Baklan yaptığı 
açıklamada 
reklamın yayından 
kaldırıldığını 
açıkladı.
RTÜK’ün de olaya 
eğildiği öğrenilirken,

Türk Dış İşleri 
Bakanlığı’nın da 
olayla ilgili firmadan 
bilgi aldığı öğrenildi. 
Mustafa Baklan yap
tığı açıklamada, bir 
reklam nedeniyle 
Türkiye’nin başının 
derde girmesini 
istemediğini 
belirterek, açıkla
masında şunları 
söyledi : 
“Görüntüdeki polis, 
Sırp, Romen, 
Hırvat veya 
Makedon olabilirdi. 
Biz her yıl sınır 
yolunda yaşanan

olayı esprili bir 
dille canlandırdık. 
Bundan Bulgaris 
tan’ın alınması 
ilginç. Kimsenin-

onuru ile oy namı 
yoruz. Polisin ve 
ülkenin anlaşılma
ması için büyük 
özen gösterdik. ”

El İlanı & Broşür & Kartvizit & 
& Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi ve 

HER TÜRLÜ 
MATBAA İŞLERİNİZ 
İÇİN BİZİ ARAYIN

32 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95



Gemlik SSK Hastanesi, bugünden itibaren Sahil Devlet Hastanesi adıyla hizmet verecek.

SSK gitti, tabelası kaldı
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Sağlık Bakanhğı’na devredilmesinden sonra, bugünden itibaren tüm SSK Hastaneleri, Devlet Hastaneleri statüsünde 
çalışmaya başlayacak. Bu hastanelerde, SSK’lılar, Bağ-Kur’lular, Emekli sandığı ve yeşil kartlılar ile vatandaşlar tedavi olabilecekler. Haberi syf3’de

GEMİ İK’İN İLK GÜNLÜK GA7FTFSİ

TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
21 Şubat 2005 Pazartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

Hapishanelerde 
1980 çocuk var 

Cezaevlerinde tutuklu bulunan çocukların 
1050’sinin hırsızlık, yağma, 293’ünün 
kasten tedbirsizlik veya trafik kazası 
sonucu adam öldürme gerekçesiyle yargı
landıklarını bildirildi. Haberi syf 7’de

Birincilere bilgisayar ve Cumhuriyet altını armağan edilecek

Ödüllü Düzey Belirleme Sınavı yapıldı
Kadri GÜLER 
kadri_güı er@ hotmai I. co m

SSK Hastaneleri
Türkiye’de çalışan kesim, Anayasa gereği 

belirli kuramlarda sosyal güvenlik şemsiyesi 
altına alınmıştır.

Memurlar, Emekli Sandığında, işçiler ve özel 
kuramlarda çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu’ndan, esnaflar ve serbest çalışanlar 
Bağ-Kur’dan, sosyal güvenlik hizmeti alıyorlar.

Bu İnsanların sağlık hizmetleri ise, Devlet 
Hastaneleri ile SSK Hastaneleri, sağhk ocakları 
ve Tıp Fakültelerinden veriliyordu.

Devlet Hastaneleri Sağlık Bakanlığına bağlı 
İken, SSK Hastaneleri Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanhğı’na bağlı idi.

Devlet Hastaneleri Sağlık Bakanlığı bütçesin* 
devi yapılırken, SSK Hastaneleri ise bu kuruma 
pirim ödeyenler tarafından yaptırıldı.

, Hal böyle iken, SSK Hastanelerinin gelirleri 
hep hükümetlerce çarçur edildi.
Sigorta primleri gereği gibi toplanamadığı 

İçin Sosyal Sigortalar Kurumu’nun iki yakası 
biraraya gelmedi. Emeklisine emekli maaşı 

Everen, çalışanına ve emeklisine sağlık hizmeti 
veren bü kurum sürekli hâzineden desteklendi. 
Ilükümeti, aldığı bir kararla SSK 

erini Sağlık Bakanhğı’na bağlayarak 
ıvi hizmetlerini bir çatı altında topladı, 
den başlayarak yasa gereği SSK 
leri Devlet Hastanesi olarak hizmet
rönden ölümsüzlük getirecek. SSK’nın 
ı hastanelere:*vlet cebren el koyması 
ızluk getirecek.

| zaten yoğun olan diğer Devlet 
leri bundan böyle hiç iş yapamaz hale

Ulayacağınız bir çatı altında olmak ne 
»de Musa’ya yarayacak..

İlçe Milli Eğitim Müdürlümü ve özel dershaneler 
işbirliği ile yapılan Düzey Belirleme Sınavı bu kez 
Özel Doğuş Fen Dershanesi’nde gerçekleştirildi. 
Dershane, Lise 1 sınav birincisine Cumhuriyet 
altını, İkincisine yarım altın, Lise 2 birincisine bil
gisayar, İkincisine cep telefonu armağan edecek.
Özel dershaneler 
arasında sıra ile 
yapılan Düzey 
Belirleme Sınavların 
dan biri daha 
gerçekleştirilirken, 
bu kez sınav 
birincisine verilecek 
olan armağanın 
bilgisayar olması 
öğrencilerin sınava 
ilgisini yoğunlaştırdı. 
Özel Doğuş Fen 
Dershanesi’nde dün 
yapılan sınavların 
sonuçları Cuma 
günü açıklanacak. 
Seyfettin ŞEKERSÖZ'ün 

haberi sayfa 3’de

TAŞI 
GEDİĞİNE
inan Tamer

‘Sular çamur akıyor’ 
adlı taşlamasıyla 3. sayfamızda....

Gürhan 
ÇETİNKAYA

Buluşma

‘Karadenizden nükte rüzgarları’ 
adlı yazısıyla 2. sayfamızda...
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Karadeniz’den nükte rüzgarları....
Karadenizliler, Karadenizin azgın dalgalarını etkisinde kalmış 

olmalarından mıdır nedir yaşamlarını olaylarla dalga geçme üzer
ine kurgulamışlar.

Doğal olarak bu yapı fıkralarla topluma aktarılmakta..
İşin ilginci sözkonusu fıkralar da Karadenizililer tarafından 

kuşaktan kuşağa anlatılıyor.
Bu pazartesi de haftaya Karadenizlilerin doğal yapılarını ve 

kıvrak zekalarını ortaya koyan fıkralarla başlayalım.
Yorumu da size bırakalım, ister gülün ister düşünün. 

FADİME'DEN E-POSTA...
Şubat ayının soğuk günlerinde, ikisi de Amerika'nın değişik böl

gelerinde, ayrı ayrı iş gezilerinde olan Dursun'la karısı, Florida'da 
buluşup yaz sıcaklarının yaşandığı bu bölgede, bir kaç gün 
geçirmeye karar verirler.

Eşi, Dursun'dan önce gider Florida'ya ve ertesi gün için 
Dursun'a da yer ayırttıktan sonra, ona bir e-posta gönderir. Fakat 
mesaj, adreste bir harfi yanlış yazıldığı için, Dursun yerine, bir gün 
önce karısı ölen Temel'e gider.

Yaşı da epeyce ilerlemiş bulunan Temel, bilgisayar ekranında 
mesajı okuyunca, korkunç bir çığlık atar ve düşüp bayılır. Zaten 
çok üzgün olan Temel'in bu çığlığı üzerine ev halkı odaya dolar ve 
herkes yerde yatan Temel'e yardım için koşuşturmaya başlar.

Temel, bir süre sonra kenu.ae gelir ve niçin çığlık attığını »oran
lara, bilgisayar ekranını gösterir:

"Sevgili Kocacığım,
Bugün, buraya ulaşır ulaşmaz, önce yarın senin gelişinle ilgili 

tüm işlemleri tamamladım, sonra da bana ayrılan yerime yerleştim. 
Burası gerçekten de dedikleri gibi çok sıcak... Seni dört gözle bek
liyorum..." (Karın)

VERGİ
Bizim Temel uluslararası ekonomi toplantısına katılır... Devletin 

topladığı vergi dağılımını tartışırlar... Konuşmacılardan biri 
Amerikalı, biri AvrupalI, biri de Temel.. Ortaya bir fikir atılır... 
Halktan toplanan vergiler nasıl dağıtılır..

Amerikan v_.andaşı söz alır:
-Bizim Amerika’da önce yere bir çizgi çizeriz ve sonra 

topladığımız vergileri havaya atarız... Çizginin soluna düşen par
aları halka hizmet olarak geri veririz, sağ tarafta kalan devlete kalır, 
yatırım yaparız...

Derken AvrupalI söz alır ve:
- Bizim Avrupa’da başka ama ona benzer bir uygulama yaparız... 

Önce yere bir daire çizeriz... Halktan toplanan vergileri havaya 
atarız. Dairenin dışında kalan halka hizmet olarak geri döner, 
dairenin içine düşenleri devlet harcamalarına kullanırız...

Sıra bizim Temel’e gelir ve başlar anlatmaya:
-Ula uşaklar ne güzel anlattunuz. Keşke piz de sizun çirkefluk- 

lerunuzi değil da habu çalışkanluğunuzi alsak... Inanun pizum öyle 
bir uygulamamız yok... Bizde daha kısa oluyi... Bi kere öyle yere 
çizgu mizgu çizmezuk... Bizde hükümet halktan toplar vergileri... 
Atar havaya. Yere düşenleri kendilerine harcarlar... Havaya kalanlar 
halka hizmet olarak geri döner...

GEÇİM ÇARESİ
Siyasiler boş yere kavga ederse ekonomi de vatandaşa kalır...
Temel, Dursun ve idris’in parasızlıkları canlarına tak eder. Bir 

taraftan işsizlik bir taraftan geleceği kapkara bir siyaset..
Bunlar da oturur geleceğimizi, yani ekonomi, işsizlik nasıl 

çözülür onu tartışırlar.
Idris söz alır:
- Uşaklar ben en hızlı kalkunmanun yolini buldum... Bi uçak filo

su yolliyalum.
New York’i bombaliyalum... Sora da Amerika bize atom atar. 

Teslim oluruk. Sora da Japonya gibi çikaruk ortaya aha zengin 
oldun...

Dursun atılır:
- Ula daha kuiayi varken öyle niye edeyruk... En iyisi Amerika’ya 

savaş ilan edelum Beşinci Filo oriya çıkarma yapar... Savaşı 
kaybederuk... Ardından Almanya gibi ortaya çikaruk aha zencun 
oluruk. Sonunda Temel atılır, kafasını kaşır ve:

- Ula uşaklar ya savaşi biz kazanursak, oni hiç hesap etmeye- 
sunuz...

DYP’de görev
dağılımı yapıldı

30 Ocak 2005 günü Milton Aile Gazinosu’nda yapılan DYP genel kuru
lunda yapılan seçimlerde ilçe başkanlığı görevine seçilen Faruk Güzel, 
geçtiğimiz günlerde Peyami Çağlar’dan görevi devralmıştı.Seyfettin ŞEKERSÖZ
30 OcaKv2005z 
günü yapılan 
seçimlerde 
yeniden oluşan 
DYP ilçe yönetimi 
görev dağılımı 
yap...
İlçe Başkanı Faruk 
Güzelin başkan
lığında Asil Han İş

Merkezi’ne 
taşındığı yeni 
yerinde toplanan 
yeni yönetim 
kurulu aralarında 
yaptıkları gizli 
oylama sonucunda 
2.nci başkanlığa 
Berkay Kırmızıay 
seçilirken 
başkan 
yardımcılıklarına

Yaşar Tutar, 
Salih Mete ve 
Selime Fermon 
seçildi. 
Toplantıda, 
ayrıca parti 
sekreterliğine 
Umur Çakır, 
Muhasipliğe de 
Mustafa Margılıç 
getirildiler.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR 

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

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı
Tel :(0.224) 513 96 83 Fax: 513 3595

GEMLİK ABONEKAMPANMDEVAHEDIYORj
■STHES"" abone olun okuyun okutun.]

kenu.ae
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Birincilere bilgisayar ve Cumhuriyet altını armağan edilecek

Mi Düzey Bertme Sınayı yapıldı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel dershaneler işbirliği ile yapılan Düzey 
Belirleme Sınavı bu kez Özel Doğuş Fen Dershanesi’nde gerçekleştirildi. 
Dershane, Lise 1 sınav birincisine Cumhuriyet altını, İkincisine yarım altın, Lise 
2 birincisine bilgisayar, İkincisine cep telefonu armağan edecek.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlçede bulunan 
Lise'lerde okuyan 
1 ve 2.nci sınıf 
öğrencilerine yöne
lik Ödüllü Düzey 
Belirleme Sınavı 
yapıldı.
Dün, özel Doğuş 
Fen Dershanesi’nde 
saat 09.00 dan 
başlayan sınavlar, 
öğrencilerin 
katılımlarına göre 
akşam saatlerine 
kadar sürdü.

İlçede bulunan 
tüm liselerde 
okuyan 1 ve 2.nci 
sınıf öğrencilerinin 
katıldığı Düzey 
Belirleme Sınavı’ın 
sonuçların Cuma 
günü Dershane 
Müdürlüğü’nde 
açıklanacak.
Ayrıca, Doğuş 
Fen Dershanesi 
öncülüğünde, 
öğrencilere yönelik 
başarı artırmak 
amacıyla bire 
bir görüşme

yapılacağı bildirildi. 
Yapılan sınavda 
başarı gösteren 
Lise 1 katagorisi 
birincisine 
Cumhuriyet altını, 
İkinciye yarım altın 
ve üçüncüye ise 
çeyrek altın ödül 
verilecek.
BİRİNCİYE 
BİLGİSAYAR 
İKİNCİYE CEP 
TELEFONU 
Lise 2 katagorisinde 
ise birinciye 
Bilgisayar, 
İkinciye cep 
telefonu ve 
üçüncüye de 
klasik gitar ödül 
olarak verilecek. 
Doğuş Fen 
Dershanesi

SSK gitti, tabelası kaldı
Yıllardır SSK'lılara 
hizmet veren has
tanelerin Sağlık 
Bakanlığı'na 
devirlerinin yapıl
masının ardından 
tabelalarının da 
değiştiği görülürken 
Gemlik Hastane 
si’nde henüz 
değişiklik yapılmadı. 
SSK sağlık tesis
lerinin Sağlık 
Bakanlığı'na devrini 
öngören kararın 
yürürlüğe girmesiyle 
birlikte birçok 
hastanede SSK 
tabelaları Cumartesi 
günü kaldırılarak 
yenileri asıldı. 
Gemlik'te önceleri 
Dispanser, daha 
sonra yataklı has
tane olarak hizmet 
veren hastanenin

Doğuş, Fen Dershanesi’nde dün akşam saatlerine kadar yapılan 
sınavlara, Lise 1 ve Lise 2 öğrencileri katıldılar. Sınav sonuçları Cuma 
günü Dershane müdürlüğünce açıklanacak.
yönetimi sınavda, İkincilere yüzde yüzde 25 indirim
birincilere üöretsiz 50 indirim, hakkı tanınacağı
kayıt hakkı, üçüncülere de açıklandı.

yeni ismi olan S.B. 
Gemlik Sahil Devlet 
Hastanesi tabelası 
ise hazırlanmadığı 
için değişikliğe 
uğramadı.
DEVİR TAMAM 
Yeni uygulamayla 
Bursa'da SSK'ya 
ait kuruluşlar 
Cumartesi günü

sabahtan itibaren 
Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde, yeni 
adlarıyla hizmet 
vermeye başladı. 
İl Sağlık Müdürlüğü 
yetkilileri, Sağlık 
Bakanhğı'nın, devir 
işlemleri sırasında 
hastaların sorun 
yaşamamaları için 

uygulamayı özellikle 
hafta sonu başlat
tığını, iki günlük 
süre içinde SSK 
hastanelerine ait 
tüm demirbaşların 
tespitlerinin tamam
lanarak Sağlık 
Bakanlığı'na devir
lerinin yapılacağını 
bildirdiler.
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Sayfa 4

DOJO Spor Kulübü’nde 
'Kuşak,sınavı’ heyecanı 
İlçemizde buluhan DOJO Karate-Judo-Body Spor 
Kulübü’nde eğitim gören 65 öğrenci dün anne ve 
babalarının önünde sınavdan geçerek, ter döktüler.

Kardelen 
Restaurant 

hizmete

Seyfettin ŞEKERSOZ

açıldı

DOJO Karate- 
Judo-Body 
Spor Kulübü’nde 
eğitim gören 
65 öğrenci dün 
kuşak sınavında 
ter döktüler.
DOJO Kulübü’nde 
yapılan sınavlarda 
öğrencilerin 
velileri de 
çocuklarını 
yalnız bırakmazken 
onlardan fazla 
heyecanlandılar. 
Yaklaşık 100 
öğrencisi bulunan 
DOJO Spor Kulübü 
sahibi ve Antrenörü 
Gökhan Özler, 
okulda öğrenim 
gören çocuklara 
ilk öğrettikleri 
dersin Ahlak dersi 
olduğunu belirterek, 
"Kulübümüzde 
eğitilen 
çocuklarımızın

okullarındaki 
başarılarını ve 
terbiyelerini 
devamlı olarak 
takip etmekteyiz. 
Onlara önce ahlakı 
sonra da sporu 
öğretiyoruz” dedi. 
Spor kulübünde 
kötü alışkanlıklar 
hakkında da 

öğrenciler bilgiler 
verildiğini 
bildiren Özler, 
"öğrencilerimizden 
bazılarının 
anne-babalarının 
içtiği sigaralara 
müdahale
ederek bırakmalarım 
sağladıklarını 
sevinçle

öğreniyoruz.
Ayrıca kulübümüzde 
Japonca 
kelimeler 
çocuklarımıza 
öğretiliyor, 
çeşitli yarışmalara 
götürülüp spora 
bakış açıları da 
genişletiliyor" 
şeklinde konuştu.

İlçemiz yeni bir 
restauranta daha 
kavuştu.
İskele Meydanı’nda 
bulunan 
restaurantlar 
sokağında hizmete 
giren Kardelen 
Restaurant’ın 
açılışını
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan yaptı. 
“İlçemize yeni 
işyerlerinin 
açılmasından 
memnunluk 
duyuyoruz. ” diyen

SATILIK VİLLA
Umurbey Polatkan 

Caddesi’nde restore edilmiş, 
kullanıma hazıı?.. •• j 

2 katlı, bahçeli, kat kaloriferli
Sahibinden Satılık 

LÜKS VİLLA

Te! : 513 96 83

Talan, işyeri sahibi 
Ayhan Yavuz’a bol 
kazançlar diledi. 
Eski Elize 
Restaurant’ın 
bulunduğu yere 
açılan Kardelen 
Restaurant’ta 
hergün taze balık, 
ızgara çeşitleri, 
bol meze ile 
müşterilerine 
hizmet 
vereceklerini 
söyleyen Ayhan 
Yavuz, “Fiyatlarda 
da müşterilerimizi 
memnun edeceğiz” 
dedi.

ABONE KAMPANYAMIZ DEVA M EDİYOR

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Bayanlar 3. ligi K grubunda mücadele 
eden Zeytinspor Voleybol Takımı, deplas
manda oynadığı Kocaeli Seka Kağıtspor 
Voleybol Takımı’na üstünlüğünü gösterdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Voleybol Bayanlar 
3. Ligi K grubunda 
mücadele veren 
Gemlik Zeytinspor 
Voleybol takımı 
deplasmanda 
oynadığı maçta 
Kocaeli Seka 
Kağıtspor'u 
yenmeyi 3-1 
başardı.
3. Ligde oynadığı 
ilk iki maçını

talihsiz şekilde 
kaybeden 
Zeytinspor, 
üçüncü maçta 
Eskişehir Köy 
Hizmetlerini 
3-1 yenerek 
kazandığı moralle 
üçüncü maçında 
Seka Kağıtspor'u da 
3-1 yenerek ilk 
yarıyı kapattı.
Maça iyi başlayan 
Zeytinspor ilk 
seti .25-18 alırken

ikinci seti 
rakibine 26-24 
verdi.
Üçüncü sete 
çok iyi başlayan 
Zeytinspor, bu 
seti 25-10 gibi açık 
farkla alırken son 
seti de 25-17'le 
kapattı ve maçı 
deplasmanda 
3-1 kazanmasını 
bildi 
İlk yarının son 
haftasını bay

olarak geçirecek 
olan Zeytinspor, 
ikinci yarının ilk

maçını 19 Mart 2005 Anadolu 
Cumartesi günü Gençlerbirliği ile
Bilecik'te yapacak.

Dünyanın ilk cep telefonu virüsü
ABD'de bir güvenlik 
firması tarafınan x 
yapılan açıklamaya 
göre, dünyanın ilk 
cep telefonu virüsü 
olan "Cabir", 
Fiiipinler'de ortaya 
çıkmasınıdan 8 ay 
sonra ABD'ne de 
yayıldı. 12 ülkede

yaklaşık 1 buçuk mil
yar cep telefonu kul
lanıcısını rahatsız 
eden "Cabir'*, cep 
telefonlarında virüs 
dönemini başlattı. F- 
Secure Virüs 
Araştırma Şirketi 
Başkanı Mikko 
Hypponen, oldukça

zararsız olan 
"Cabir*'in en büyük 
etkisinin, bulunduğu 
cep telefonundaki 
bataryayı tüketmek 
olduğunu açıkladı. 
Hypponen, virüsün 
California eyaletine 
bağlı Santa 
Monica'da, bir elek-

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

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İP Ağ
Fanya

* Mantar, kurşun
* İp Çeşitleri 

Sandal Malzemeleri 
Kürek

** Çapa 
Macun 
Galvenizli çivi 
TMC sintine pompası 

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

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

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

tronik eşya mağaza
sındaki cep telefo
nunda görüldüğünü 
belirtirken. "Cabir"in 
bilgisayar virüsleri 
gibi hızlı yayıl- 
madığını, yalnızca 
"Bluetooth" kablo
suz teknoloji ile 
yakın mesafelere 
ulaşabildiğini söyle
di. Virüsün Çin ve 
Ingiltere dahil 12 ülk
eye yayılmasını, 
virüslü telefonla 
seyahat edilmesine 
bağlayan F-Secure 
yetkilileri, cep tele
fonu virüslerinin 
yakın gelecekte arta
cağını ve diğer 
iletişim araçlarını da 
etkileyebileceğini 
belirtti.

SERPİN 
MANYAS 
TERMAL
Yetiştirilmek 
üzere hafta 

sonu günü birlik 
turlarımız için 
BAY - BAYAN 
ELEMANLAR

aranıyor.
0.533. 734 41 48

TEŞEKKÜR
Restdürantımızın 
açılışına katılan 

Gemlik Esnaf Odaları
Başkanı 

Sn. İbrahim TALAN’a, 

Şoförler Odası
Başkanı 

Sn. Ayhan GÜNDOĞDU’ya 
Emekli Zabıta Müdürü 
Ömer KAHRAMAN’a 

değerli müşterilerimiz ile 
çelenk gönderen, telefonla 

bizleri kutlayanlara 
teşekkürü borç bilirim.

Ayhan YAVUZ

KARDELEN
RESTAURANT
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Şizofreni Hastaları 
ve Yakınları 
Dayanışma Derneği 
Yöneticisi Nilüfer 
Girgin, şizofreninin, 
toplumda tam olarak 
tanınmadığını hatta 
yanlış tanındığını 
söyledi. Girgin, 
şizofreninin basit 
tanımıyla, insanın 
düşünce, duygu ve 
davranışlarında 
kendilerinin ve 
çevresindekilerin 
yaşantısını önemli 
ölçüde etkileyen, bir 
takım değişikliklere 
sebep olan bir beyin 
hastalığı olduğunu 
belirtti.
Ankara'da 1988 yılın
da kurulan derneğin 
öncelikli amacının, 
şizofreniyi yaşayan
lar arasındaki 

dayanışmayı 
geliştirmek 
olduğunu ifade eden 
Girgin, "Şizofreni, 
toplumda tam olarak 
tanınmamakta hatta 
yanlış tanınmaktadır. 
Bu nedenle, toplum 
tarafından şizofren 
kişiler damgalan
maktadır" dedi.
Girgin, bu 
damgalanmanın 
ortadan kalkması 
için en önemli yollar
dan birinin de sanat 
olduğunu vurgula
yarak, 
"Damgalanmaya 
karşı verilen 
mücadelede, sanatın 
ve sanatçının insan
lık ve psikiyatri tari
hinde önemli işlevi 
vardır. Sanatsal üre
timin iyileştirici 

gücü, hastalığın 
tedavisine ilaçlar ve 
terapi dışında yeni 
bir boyut katmak
tadır" diye konuştu. 
'•TOPLUM 
ŞİZOFRENİ 
HAKKINDA 
BİLGİLENDİRİLMELİ 
Girgin, dernekte 
ücretsiz yağlıboya, 
karakalem, resim ve 
desen çalışmaları, 
şiir ve müzik dinleti
leri, bilgisayar ve 
İngilizce kursları 
verdiklerini 
belirterek, şöyle 
devam etti: "8 ilde 
dernek var. Bu 
sayının artmasını 
istiyoruz. Hastalığı 
bilmeyenler özellikle 
eğitilmeli. Böylece 
damgalama olayın
dan kurtuluruz.

Hastalar doktor, 
tedavi ve sosyal 
desteği birlikte 
yürüttükleri takdirde 
normal şekilde 
hayatlarını 
sürdürebilirler. 
Ankara merkezde 
250 üyemiz 
bulunuyor. Hastalığı 
gözönüne aldığımız
da küçük bir rakam, 
ancak bu sayı hızla 
artıyor. Bu durum 
bizi hiç 
sevindirmiyor. 
Toplum bu hastalık 
hakkında çok iyi bil
inçlendirilmen. " 
Girgin, Türkiye'de 
binlerce şizofreni 
hastasının sadece 
bir evin ya da 
odanın içinde hay
atını sürdürdüğüne 
dikkat çekerek,

"Bunlar bizim 
derneğimize bir şek
ilde gelseler ya da 
getirilseler, inanıyo
rum ki tamamını 
olmasa bile yarısını 
tedaviye ikna eder 
ve yeniden yaşamın 
içine çekebiliriz. 
Böyle çok sayıda 
hastamız oldu. Şimdi 
hepsi normal hayat
larını sürdürüyorlar" 
dedi.
Derneğin iki yayın 
organının da bulun

duğunu ifade eden 
Girgin, 
"Derneğimizde, her 
türlü sosyal 
aktiviteyi sürdürm
eye çalışıyoruz.
Şizofreni yazıları ve 
hastaların kendi 
çabalarıyla hazır
ladıkları 
Bilinçaltından Notlar 
adlı dergilerimiz 
yayınlanmaktadır" 
diye konuştu.

İmiz w hi. şiddeti ijretw Uyuz, tarihin en eski hastalığı
Yapılan araştır
malar, çocuğun 
yetiştir
ilmesinde disi
plini sağlamak 
için kullanılan 
şiddetin, hiçbir 
zaman işe yara
madığını gös
teriyor.
Uzmanlar, dayak 
yiyen çocuğun, 
yaptığı işe 
sadece dayak 
riski devam 
ettiği sürece ara 
verdiğini 
belirterek, 
"Dayak riskinin 
ortadan kalk
tığını hisset
tiğinde, hareket 
tekrarlanır. 
Çünkü çocuk, 
bu hareketi 
neden yapma
ması gerektiği 
ana fikrini 
almamıştır" 
diyor.
www.bebek.com 
sitesinden 
derlediği bil
gilere göre, 
çocuklar çoğun
lukla kendilerine

vuran birine 
başkaldırı gös
teriyor ve onun 
sözlerine uymak 
istemiyor.
Çocukların, disi
plinin asıl amacı 
olan doğru ve 
yanlış ayırımını 
şiddet sebebiyle 
öğrenemediğini 
belirten uzman
lar, "Dayak ayrı
ca birçok negatif 
etkiye de sahip
tir. Mesela bun
lardan biri, 
dayağın şiddeti 
öğretmesidir. 
Çocuğunu ya da 
karısını döven 
birçek kişi, 
zamanında kendi 
de şiddet gör
müştür. Kimisi 

için de 
dayak, 
tartışmaları 
çözmenin 
tek yolunun 
kaba kuvvet 
olduğunu 
öğretir. Ve 
çocuğun, 
hayal kırık
lıkları, sinir

le başa çıkabile
ceği daha ılımlı 
yolları öğren
mekten alıkoyar" 
diye konuştu. 
Dayağın gücün 
kötüye kullanıl
ması olduğunu 
anlatan uzman
lar, "Disiplin 
sırasında şiddet 
kullanımıyla, 
istemeden de 
olsa 
çocuğunuzun 
yaralanmasına 
neden olur
sunuz. 
Başlangıçtaki 
siniriniz 
geçtiğinde 
dayak daha az 
fiziksel zarara 
neden olur. 
Genelde 

başlangıçtaki 
siniriniz 
geçtiğinde 
dayak olayına 
girişilmez 
bile ama gir- 
işiliyorsa, 
bu çözülmesi 
gereken bir 
problemin 
habercisi ola
bilir. Çoğu 
uzman ve 
ebeveyn bir 
konuda hem 
fikirdir. Henüz 
kelimeleri tam 
anlayamayan bir 
bebek, çok ciddi 
bir hata yapıyor
sa, (elektrik priz
lerini ya da 
sıcak bir yüzeyi 
ellemek gibi) 
eline ya da 
poposuna vura
cağınız sesli bir 
tokat kabul 
edilebilir.
Ancak çocuğun 
idrak yeteneği 
geliştikten 
sonra artık 
fiziksel 
güç kullanılma
malıdır" dedi

İnsanlık tarihi kadar eski 
bir hastalık olan 'uyuz', 
geçmişten günümüze 
insanlar arasında en çok 
sorun olan hastalıklar 
arasında yerahyor. İnsan
lar arasında doğrudan 
doğruya temas ile 
bulaşarak sorun oluştu
ran bu rahatsızlık, en çok 
sonbahar ve kış mevsi
minde görülüyor. 
Derlenen bilgilere göre, 
insanlık tarihinde bit, 
pire ve uyuz, zengin ve 
yoksul ayırmaksızın her 
zaman sorun oluşturdu. 
Toplum içinde kaşın
manın veya kaşınmaya 
neden olan haşerelerin 
yakalanması ve toplum 
içinde öldürülmesinin 
ayıp olduğu eski dönem
lerde temel görgü kural
ları arasında yer alıyor
du. Günümüzde ise 
uyuz, insanlar arasında 
doğrudan doğruya temas 
ile bulaşarak sorun oluş
turmaya devam ediyor. 
'Sarcoptes Scabiei Von 
Hominis' isimli ancak bir 
mikroskop ya da büyüteç 
yardımı ile görülebilen 
uyuz böceği, tüm 
yaşamını insan vücudun
da geçirebiliyor. Kişiden 
kişiye yakın temas ile 
geçen böcek, derinin üst 
katmanlarında tüneller 
açarak ilerliyor ve kaşın

tıya sebep oluyor. 
Bilinenin aksine uyuz 
hastalığının pislikle bir 
ngisi bulunmuyor. Böcek 
temiz bir ciltte de 
yaşayabiliyor; uyuz, kirli 
insanların hastalığı 
olduğu inancı gerçeği 
yansıtmıyor 
Hastalık 30 yıllık dönem
lerde salgınlar halinde 
görülürken, uyuz sıklığı 
sonbahar ve kış ayların
da artıyor. Okullarda ve 
toplu yaşam alanlarında 
uyuzun ortaya çıkma ihti
mali yüksek görülüyor. 
Uyuzun en belirgin özel
liği olan gece kaşıntısı, 
bulaşmadan sonra 3 gün 
ile 6 hafta arasında 
değişen sürelerde olmak 
üzere en çok 15 gün ile 1 
ay sonra başlıyor. Uyuzlu 
hastalar, en çok gece 
kaşıntılarından şikayet 
ediyor. Bu hastayı 
uykusundan dahi 
uyandırabilen bu kaşıntı,' 
gündüzleri fazla rahatsız 
etmiyor. Deri üzerinde 1 
cm'ye varan kırık çizgi 
veya S şeklindeki 
tüneller uyuzun belirtileri 
olarak gösteriliyor. Uyuz 
böceğinin en çok el par
maklarının araları, bilek
ler, kolların iç kısımları, 
genital bölge, karnın alt 
kısmı, kalçalar ve bacak
lara yerleştiği görülüyor.

http://www.bebek.com
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■UZUNLUK SİYAHİ OAZCTB

Hapishanelerde 
1980 çocuk var

Karkaraya karşı 
büyük mücadele

Cezaevlerinde 1980 
Çocuk tutuklu 
bulunuyor. Adalet 
Bakanı Cemil Çiçek, 
konuya ilişkin soru 
önergesini yanıt
larken, 2004 Ekim 
ayı itibarıyla 4O'ı kız 
1980 çocuk tutuklu 
bulunduğunu 
belirtti.
Çiçek'in verdiği bil
giye göre, çocuklar 
en fazla hırsızlık ve 
adam öldürme suçu 
işliyorlar. Tutuklu 
çocukların 1050'si 
hırsızlık, nitelikli 
hırsızlık ve yağma, 
293 çocuk da kas
ten, tedbirsizlik 
veya trafik kazası 
sonucu adam 
öldürdükleri 
gerekçesiyle 
yargılanıyor. Çocuk

W rtziffifei yeteniz
TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı 
ve AK Parti 
Nevşehir Milletvekili 
Mehmet Elkatmış, 
Türkiye’deki 
çocuk yuvaları, 
yetiştirme yurtları 
ve huzurevlerinin 
fiziki bakımdan ve 
uzman personel 
açısından 
yetersiz olduğunu 
bildirdi.
Elkatmış, 
Nevşehir'de gazete
cilere yaptığı açıkla
mada, komisyon 
olarak sadece 
Barbaros Çocuk 
Köyü'nü değil, 
tüm çocuk yuvalan 
ve yetiştirme yurt
larını incelemeye 
aldıklarını ifade etti. 
İzlenimlerini ilgili 
bakanlıklara ilettik

ların işlediği iddia 
edilen diğer bazı 
suçlar ile tutuklu 
çocuk sayısı 
ise şöyle:
-Irza geçme, ırza ve 
namusa tasaddi, 
zorla ırza tecavüz, 
reşit olmayanla 
cinsel ilişki, koru
ması dltında bulu
nana tecavüz veya 
tasaddi, bu yolla 
ölüme sebebiyet 
verme (237 çocuk), 
-Şahıslara karşı 

lerini belirten 
Elkatmış, şunları 
kaydetti:
"Çocuk yuvaları, 
yetiştirme yurtları 
ve huzurevleri, hem 
sayıca hem de fiziki 
bakımdan oldukça 
yetersiz durumda. 
Buralarda görev 
yapan uzman per
sonel yok denecek 
kadar az. Birçok 
yurtta psikolog yok. 
Bu merkezlere 
ayrılan bütçe de 
oldukça yetersiz. 
Bu sorunların 
çözümü için, önce

müessir fiil (101 
çocuk),
-Adam kaldırma (35 
çocuk), 
-Uyuşturucu ticareti 
(22 çocuk), 
-Resmi evrakta 
sahtekarlık (11 
çocuk)
-Dolandırıcılık, hileli 
iflas (9 çocu\), 
-Çıkar amaçlı suç 
örgütü kurma ve 
katılma (9 çocuk), 
-Silah ticareti (9 
çocuk).

likle yerel idarelerle 
işbirliğine giriyoruz. 
Daha kalıcı çözüm
ler için, hükümet 
nezdinde çalış
malarımızı 
sürdürüyoruz." 
Yurtları insanca 
yaşanacak mekan
lar haline getirmeye 
kararlı olduklarını 
vurgulayan 
Elkatmış, AB 
standardına 
ulaştırabilmek 
için toplumsal 
bilincin de 
geliştirilmesi 
gerektiğini söyledi.

Türkiye, yeni 
dönemde karapara 
ile üç koldan 
mücadeleye hazır
lanıyor. Maliye 
Bakanlığı Mali 
Suçları Araştırma 
Kurumu'nca 
(MASAK) hazırlanan 
Faaliyet Raporu'na 
göre, yeni dönemde 
mevzuat değişikliği 
ve yeniden yapılan
ma ile karapara ile 
daha etkin bir 
mücadele verilecek. 
Bu amaçla hazır
lanan Mali Suçları 
Araştırma 
Kurumunun TeşKilat 
ve Görevleri İle Suç 
Gelirlerinin 
Aklanmasının ve 
Yolsuzluğun Önlen
mesi Hakkında 
Kanun Taslağı, 
yakında 
Başbakanlığa sevk 
edilecek
Taslak i>^ mevzuatta 
karapâra yerini suç 
gelirine bırakacak, 
suç gelirlerinin 
aklanmasının yanı 
sıra yolsuzluğu 
önleyici hükümler 
de taslakta 
yer alacak.
Mücadelenin ikinci 
ayağını AB'nin 
destek verdiği 
mücadele kapa
sitesinin 
güçlendirilmesi pro
jesi oluşturacak. , 
Proje ile AB mevzu
atı ve uygula
malarıyla paralel 
olarak karapara 
aklama ve 
terörizmin finans
manı ile etkin bir 
hukuki, kurumsal ve 
teknik çerçeve 
geliştirilecek.
Proje, MASAK'ın,

ABONE OLDUNUZ MU?

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE BHM

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN

Gelirler, Merkez 
Bankası, bankalar, 
adli sicil, tapu ve 
emniyet kayıtlarına 
elektronik ortamda 
anında ulaşa
bilmesini 
öngörüyor.
KARAPARAYI 
AKLAMA YOLU 
UYUŞTURUCU 
Türkiye'de karapara 
aklama suçu duyu
rularında ilk sırada 
uyuşturucu ticareti 
yer alıyor.
Uyuşturucu ticare
tinin tamamına 
yakını (yüzde 84.1) 
da Marmara 
Bölgesi'nde 
yapılıyor.
Maliye Bakanlığı 
Mali Suçları 
Araştırma 
Kurumu'nun 
(MASAK) verilerine 
göre, aklama suçu
na ilişkin 
Cumhuriyet 
Savcılıklarına 
yapılan 183 suç 
duyurusunun 62'sini 
uyuşturucu madde 
ticareti oluşturdu. 
2004'de yüzde 1.4 
artış gösteren uyuş
turucu madde 
ticareti başvurusu, 
toplam suç duyuru
larının da yüzde 
34'ünü oluşturdu 
Uyuşturucu madde 
ticaretini, yüzde 17.4 
ile kaçakçılık, yüzde 
16.4 ile nitelikli 
dolandırıcılık ve 

iflas, yüzde 14.2 ile 
de evrakta sahtekar
lık, meşruiyet bel
gelerinde sahtecilik 
izledi.
Suç duyurularında 
yağma, yol kesmek 
ve adam kaldırmak 
ile sahte belge 
. /enleme ye kul
lanma yüzde 6'şar, 
dc.ietin şahsiyetine 
karşı cürümler de 
yüzde 3'lük bir oranı 
oluşturdu.
Diğer suçlar ise 
Organ ve Doku 
Alınması, 
Saklanması ve Nakil 
Hakkında Kanuna 
muhalefet, şahıs 
hürriyeti aleyhinde 
cürümler, devlete ait 
mühürlerde ve 
damgalarda taklit, 
fuhuşa teşvik olarak 
sıralandı.
Bu arada uyuşturu
cu ticareti konusun
da savcılıklardan 
gelen ihbarların 
bölgesel dağılımın
da da Marmara böl
gesi yüzde 84.1 ile 
ilk sırada yer aldı 
Bunu yüzde 10.2 ile 
Doğu Anadolu, 
yüzde 2.9 ile 
Güneydoğu 
Anadolu, yüzde 1.2 
ile İç Anadolu, 
yüzde 0.7 ile Ege, 
yüzde 0.6 ile 
Akdeniz, yüzde 0.3 
ile de Karadeniz böl
geleri takip etti
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Ucuz havalenin yolu yordamı
Ankara Ticaret 
Odası'nın (ATO) 
Tüketici Masası'na, 
bankaların para 
transferlerinde müş
terilerinden fahiş 
miktarda havale ve 
komisyon ücreti 
talep etmeleri 
yönünde gelen 
şikayetler sonrası 
ATO, tüketicinin 
başvurduğu 'ucuz 
havale yöntemlerini* 
derledi.
Konuya ilişkin 
ATO'dan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, ucuz havale 
çalışması sonucu 
tüketicinin cebini 
yakmayacak havale 
formülleri şöyle: 
- Posta havalesi 
çoğu bankanın 
havale ücretinden 
çok daha ucuz. 
Öreğin, PTT yurtiçi 
havale ücreti olarak 
250 milyon liraya 
kadar 3 milyon, 250- 
500 milyon lira arası

I için 5 milyon. 500
mii/on-1 milyar lira 
ar.»sı için 8 milyon. 1-
5 milyar arası için 12
milyon, 5-10 milyar 
arası için 15 milyon 
lira ücret alıyor.
- Bankaların çoğu 
internet üzerinden 
havale ve EFT (başka 
bankaya para trans
feri) için ücret almı 
yor. Bazı bankalar da 

500 bin yada 750 bin 
lira gibi cüzi ücretler 
talep ediyor. Internet 
şubesini kullanmak 
için bankada bir 
hesabın, hesapta da 
paranın bulunması 
gerekiyor.
- Bazı bankaların 
telefon ile havale 
uygulaması bulunuy
or. ’lnteraktif Telefon 
Bankacılığı* olarak 
adlandırılan bu sis
tem, 444'lü telefon 
hatları aranarak 
ücretsiz yada cüzi bir 
ücret karşılığı kul
lanılabiliyor. Bu yön
temde de ilgili banka
da hesabınız ve 
hesapta da paranızın 
bulunması gerekiyor. 
- Bankaların 
ATM'lerinden havale 
yapmak şubelerinden 
havale yapmaktan 
çok daha • suz. Hatta 
çoğu bankada ücret
siz. Örneği»* bir 
bankanın hesabı ve 
bu hesaba bağlı 
bankamatik kartı 
bulunan bir tüketici, 
ATM'den aynı banka 
da hesabı bulunan 
bir başka kişiye 
havale yapabiliyor. 
- Bazı bankaların 
'kasamatik', 'net- 
matik', 'müşteri çağrı 
merkezi' gibi isimler 
altında alternatif 
havale yöntemleri de 
bulunuyor.

ATO'nun yaptığı 
çalışmada, 
bankaların vatan
daşları sıkıntıya sok
tuğunu iddia ettiği 
uygulamalar ise şun
lar:
- Bazı bankalar, bir 
sorunu için bankanın 
444'lü numarasını 
arayan vatandaşa 
'İnceleyelim, biz sizi 
arayalım' diyerek, 
müşteri banka 
tarafından arandığın
da bu defa bankanın 
cevaben arama ücreti 
talep etmesi.
- Hesaptan hesaba, 
kasadan hesaba, 
hesaptan isme, 
kasadan isme 
havalelerde ücret
lerin farklılık göster
mesi. Örneğin, hesa
ba havale yapmanın 
bedeli 4 milyon 500 
bin lira ile 150 mi1 
lira arasında 
değişiyor.
- Askerdeki oğlunun 
hesabına 100 milyon 
lira para yatıracak 
olan bir vatandaştan 
10 milyon lira havale 
ücreti istenmesi.
- Üyesi olduğu arsa 
kooperatifine her ay 
15 milyon aidat 
ödeyen bir vatandaş
tan, kooperatifin 
hesabının bulunduğu 
banka şubesi tarafın
dan 20 milyon lira 
havale ücreti isten

mesi.
- Kirasını ödemek 
için bankaya giden 
vatandaştan ev 
sahibinin hesabına 
50 milyon lira yatır
mak için 20 milyon 
lira ödeme yapmak 
zorunda kalması. 
- Bir bankanın her
hangi bir şubesin
den, aynı bankanın 
bir başka şubesinde 
bulunan döviz 
hesabından para çek
mek isteyen birinden 
15 milyon lira EFT 
ücreti talep edilmesi. 
- Bir bankanın inter
net şubesinden bir 
başka şubesine isme 
EFT yapacak olan 
kişiden, 400 milyon 
liralık havale karşılığı 
20 milyon lira 
komisyon ödemesi 
ancak EFT yapılan 
bankanın parayı karşı 
tarafa öderken, hava
leyi alandan da 20 
milyon lira komisyon 
talep etmesi.
ATO'nun yaptığı 
tespitlerde, bunlara 
karşılık vatandaşların 
bankaların pahalı 
havale ücretleri 
karşısında gerçek
leştirdiği güvensiz 
uygulamalar ise 
bankamatik kartını 
daha sık kullanma, 
başka bir şehre 
havale yapmak 
gerektiğinde parayı 

şehirlerarası oto
büsle gönderme, 
başka şehre havale 
yapması gereken 
kişinin, aynı şehre 
giden bir tanıdığı 
aracılığıyla para gön
dermesi, vatan
daşların PTT yada 
kargo şirketleri 
aracılığıyla kitap, 
giyecek yada kuru 
gıda paketleri arasına 
gizleyerek para 
transferi yapması, 
yasak olmasına 
karşın mektubun 
arasına para 
sıkıştırılarak postaya 
verilmesi olarak gös
teriliyor.
ATO Başkanı Sinan 
Aygün, konuyla ilgili 
yaptığı değer
lendirmede, 
tüketicinin bankalar
dan havale yaparken 
Fr.vale geçirmesinin 
çok normal olduğunu 
be” terek, "Bankalar, 
15 milyon liralık 
havale için 20 milyon 
lira havale ücreti 
talep ediyor. 
Vatandaş da 
bankaları Allah'a 
havale edip kendi 
yöntemlerini 
geliştiriyor. Böyle 
etkiye böyle tepki. 
Tüketicinin para 
transferi yaparken 
güvenli olmayan yol
ları tercih etmesi son 
derece üzücü. Ancak 

mecbur kaldıkları da 
belli. Bankalar 
elbette ki ticaret 
yapıyor. Hizmet 
veriyorsa karşılığını 
da alacak. Ancak 
bakıyorsunuz bir 
banka 10 milyon lira 
alıyor, diğer banka 20 
milyon lira alıyor. 
Buna da serbest 
ticaret deniyor. 
Yasalarımızda buna 
karşı bir yaptırım 
yok. Tüketici yap
tırımı kendisi uygu
layacak. Ucuz banka 
ile çalışacak. Pahahcı 
bezirgan cezalandırıl
mazsa, ucuz hizmet 
veren nasıl ödül
lendirilecek? Bu 
nedenle görev tüketi
ciye düşüyor.
Tüketici ucuz hizmet 
veren bankayı ödül
lendirmen. Bu 
olmadığ*' kdirde 
Bankalar da hizmeti 
kaç liraya ?rsem 
gidiyor der, yüksek 
fiyatı uygular.
Tüketici tıpkı, karako
la yolunun 
düşmesinden nasıl 
çekiniyorsa, 
bankalara yolunun 
düşmesinden o 
derece çekinir hale 
geldi. Tüketici için 
bankaya düşmek 
mahkemeye düşmek
ten farksız. Maalesef 
vatandaş bankalar
dan soğudu" dedi.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
düzenlemelerimizle 

2005 yılında 2004 yılı 
fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0.224) 51310 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı -

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Asgari ücretin 
alım gücü arttı BarbaroSca

Barbaros BALMUMCU

Başbakan Recep 
Tayip Erdoğan, eski
den 70 Cent'e muh
taç olan Türkiye'nin, 
şimdi itibarıyla 
dünyanın günde
minde yer aldığını 
söyledi 
Başbakan Recep 
Erdoğan, 
Gaziantep'te Maarif 
Kavşağı Altgeçidi'nin 
açılış törenlerine 
katıldı. Açılıştan önce 
halka seslenen 
Eroğan, Türkiye'nin 
giderek dünyada 
itibarı artan bir konu
ma geldiğini ifade 
etti. Türkiye'nin eski
den 70 Cent'e muh
taç bir konumda 
bulunduğunu, ancak 
şimdi Yeni Türk 
Lirası üzerinden 
çıkardığı tahvillerin 
Avrupa ülkelerinde 
satın alındığını 
belirterek şunları 
söyledi: 
"Eskiden 400 bin 
esnaf kepenk kapat
mıştı. Şu anda 64 mil
yar dolar ihracat 
yapıyoruz. Piyasalar 
hareketli. Piyasada 
kan var. Eksiklikler 
var. ideal olanı 
yakalamadık ama 
koşuyoruz. 
Türkiye'nin YTL 
üzerinden çıkardığı 
tahviller Avrupa 
ülkeleri tarafından 
satın alınıyor. Artık 
Türkiye'nin tahviline 
güven duyuluyor. 
Oysa eskiden 70 
Cent'e muhtaçtık. 
Aydınlık yarınların, 
tünelin ucu görün
müştür".
Tüm ülke genelinde 
toplu konut hamlesi 
başlattıklarını ve 82 

bin konut projesi 
bulunduğunu kayde
den Erdoğan, 
"Sadece 2004'de 
temeli atılan toplu 
konut sayısı 82 bin. 
Bunların bir kısmının 
temeli atıldı. Bir kısmı 
da teslim edildi. 
2005'de atılım süre
cek. Halkımızın 
gecekondularda otur
masını istemiyoruz" 
dedi. Erdoğan, 
yapılan ve yapılmaya 
başlanacak olan 
konutlardan 45 ve 55 
metre karelik olanlar
dan hiç imkanı 
olmayanların yarar
lanacağını, ayda 100 
milyon YTL 
üzerinden 15 yılda 
ödeyeceğini ve 
sadece enflasyon 
üzerinden artış ola
cağını kaydetti. 65 ve 
72 metre karelik olan 
konutların da benzer 
şekilde 200 ve 300 
YTL aylık ödemeler 
halinde bir yılda tes
lim edileceğini 
bildirdi 
Üniversite öğrenci-' 
lerinin burslarının da 
artırarak 2 yılda 45 
milyon liradan 110 
milyon liraya yük
seltildiğini ifade eden 
Başbakan Erdoğan, 
"Tüm üniversite 
öğrencilerimize eski
den 45 milyon burs 
veriliyordu. Şimdi 110 
milyon veriyoruz. 
Farkı görün. 2 yılda 
buralara geldi. Kitabı 
ilköğretimde ücretsiz 
veriyoruz. Bu yıl 1.5 
milyon aileye ücret
siz kömür dağıttık. 
Nasıl oluyor bunlar? 
Daha önce yolsuzluk
lara, hortumcuya 

gidiyordu. Şimdi 
sahibine gidiyor. Fark 
bu. Bu süreci böyle 
devam ettireceğiz" 
diye konuştu.
Enflasyonun tek 
haneli rakamlara ger
ilediğini vurgulayan 
Başbakan Erdoğan, 
daha önce yüzde 
70'lerde olan faizlerin 
de yüzde 17'lere ger
ilediğini söyleyerek, 
"Aradaki fark 53. Bu 
halkın cebinden 
çıkıyordu. Şimdi 
halkın cebinde kalıy
or" dedi 
3 Kasım 2002 seçim
lerinde çay ve simit 
fiyatının 250 bin lira 
olduğunu, şimdi de 
aynı değerden 
satıldığını ifade eden 
Erdoğan, asgari ücret 
üzerinde de kıyasla
ma yaparak, "5 kişilik 
bir ai! '• her gün simit 
yiyip çay içse 300 bin 
liradan ° milyon eder. 
3 öğün 9 milyon eder. 
Ayda 270 milyon. 3 
Kasım'da asgari 
ücret 218 milyondu. 
Şimdi 350 milyon. 3 
Kasım'da da çay ile 
simide yetmiyordu. 
Ama şimdi arada 80 
milyon var. Yani 
kenara 80 milyon 
koyar hale geldi" 
dedi. Bu Sözler üzer
ine "Yetmiyor" ses
lerini duyan Erdoğan, 
"Daha iyi noktalara 
gelecek. Hep beraber 
el ele vereceğiz. 
Dayanışma halinde 
olacağız. Biz size 
inanıyoruz. Size 
güveniyoruz. Sizler 
de bize inanın, 
güvenin" diye 
konuştu.

İnegöl Orhaniye : 0
Gemlikspor : 3

İkinci maçımızı da deplas
manda oynadık. Dört-beş- birli 
tertibiyle sahaya çıktık. 
Gayemiz bir kaza kurşununa 
hedef olmamaktı.

İlk dakikalar Gemlikspor 
oyunu orta sahada kabul edip, 
ileride tek forvette neticeye git
mek istediyse de bunda muaf- 
fak olamadı.

Oyunun, yirmi beşinci 
dakikasından sonra, oyun 
üstünlüğünü kendi lehine 
çevirmeyi başardı.

Uzaklardan da olsa Orhaniye 
kalesine inip kerteciye teslim 
ettikleri şutları 40. ncı dakikada 
Ahmet’in kaçırdığı kafa 
pozisyondan sonra, devrenin 0- 
0 bitmesini istedi ve oldu.

Gemlik^por’un ilk devre iste
diği olmuştu. Uzun zamandan 
beri galibiyet yüzü görmeyen 
Gemlik muhakkak galibiyet için 
sahadaydı.

Gemlikspor, arzulu, istekliy
di, ilk devre bocalayan zaman 
zaman pas hataları yapan 
Gökmen’!n attığı şık golle 45. 
nc: Jakikada galip duruma 
geçti.

E gol, Gemlikspor’a sihirli 
bir değnek gibi gelmişti akın 
üstüne akın geliştiriyor, bir çok 
ta gol pozisyonuna giriyordu.

İlk devre isteksiz olan 
Gökhan değişmiş, bütün 
toplarını olumlu kullanmaya 
gayret gösteriyordu ki, gene 
böyle akında çizgiden alıp yap
tığı ortayı iyi kovalıyor, Ahmet’e 
yapılan darbeyle düşünce 
hakem tereddütsüz penaltıyı 
gösterdi.

Penaltıyı Ahmet gole çevirdi. 
Gemlikspor rahatlamış güzel 
paslarla üçüncü golü aradı. 
Gene böyle akında 85 nci 
dakikada oyuna giren Orhan şık 
bir golle neticeyi tayin etti.

Kaleci Murat’ı kendinden 
emin buldum. Uzun degajları, 
öndeki oyuncuları ikazı ile iyi 
not aldı.

Sağ bak Caner akşamına 
rağmen, orta sahada oynayan 
Ufuk’un bu bölgeyi kontrolü 
altında tuttu.

Kaptan Arif uzun senelerin 
verdiği tecrübesini iyi kullandı.

En geride oynayan Akif, 
müdafayı rahatlatan ve önünde
ki çok genç İsmail’in oyna
masını sağladı.

Futbol oyundaki yaşın yaşın 
üstünde olan Kubilay’a Zeynel’e 
teşekkürler.

Bu şu demek oluyor. 
Yardımlaşma beraberlik, inan
mak işin yarısını yapmak 
demektir.

Murat, Caner, Arif, İsmail 
Akif, Ufuk, Zeynel, Kubilay, 
Ahmet, Tahsin, Gökhan ter 
tibiyle Gemlikspor sahada yer

Burada Sezar’ın hakkını 
Sezar’a vermek gerekir.

Bazı yanlışlıkları yaptığı 
zaman, nasıl yapıcı tenkit edi' 
yorsak, iyi yönüne de yazarız.

Ömer Hoca elindeki malze
meyle iyi duvar ördü, diye
ceksiniz ki yeni malzememi 
buldu. Hayır, bu maçı böyle 
düşünmüş böyle yaptı.

Gemlikspor’u tebrik ederim.

TBMM’de öğrenci affı mesaisi KAYIP Bursa Emekli Sandığından aldığım 
Sağlık Karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Mehmet Ali Avcı
Bu hafta yoğun gün
demle çalışacak 
Meclis, "öğrenci affı" 
için mesai yapacak. 
Geçen hafta TBMM 
Milli Eğitim 
Komisyonu'nda 
kabul edilen ve 29 
Haziran 2000'den 
itibaren üniversite 
lerden ilişiği kesilen 
öğrencilere yeni hak
lar tanıyan teklifin, 
bu hafta yasalaşması 
bekleniyor. 
Genel Kurul, bu 
hafta çalışma saat
lerini uzatacak. 
Hafta boyunca

öğrenci affının yanı 
sıra geçen hafta 
görüşmeleri yarım 
kalan, 
Cumhurbaşkanı 
Sezer'in 14 maddesi
ni bir kez daha 
görüşülmek üzere 
geri gönderdiği İl 
Ozelldareleri

Yasası'nın da 2 mad
desi görüşülecek. 
Milletvekilleri, Plan 
yiiı Bütçe

" Komisyonu’nun boş 
bulunan Sayıştay 
üyelikleri için 
belirlediği 16 aday 
arasından 8 üyeyi de 
gizli oyla seçecek.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ

Cenıiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.

GEîflYET ORGANİZASYONU YAKILIR

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

ABONE
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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ABD’de öğrenci vizesi başvurularında düşüş
11 Eylül terör 
saldırılarından 
sonra ABD'nin 
uygulamaya koy
duğu olağanüstü 
güvenlik tedbirleri 
ve öğrenci vizesi 
kurallarını daha da 
sıklaştırması, bu 
ülkeye öğrenci vize 
başvurusunda 
düşüş yaşanması
na sebep oldu. 11 
Eylül saldırıların
dan önce 600 bin 
olan başvuru 
sayısı, geçen yıl 
560 bin olarak 
gerçekleşti.
Türkiye, 11 bin 600 
öğrenciyle, ABD'ye 
en çok öğrenci 
gönderen sekizinci 
ülke. Uluslararası 
Eğitim Enstitüsü 
istatistiklerinden 
derlediği ^:’gilere 
göre, Türkiye, 
Amerika'ya, 2003- 
2004 eğitim yılında 
toplam 11 bin 600 
öğrenci gönderdi. 
Bu rakamla 
Türkiye, listenin

Marketlerde kuruş vurgunu 
i.

Tüketiciler Birliği 
Genel Başkan 
Yardımcısı ve 
Konya Şube 
Başkanı Kemal 
Özer, "Marketler 
kuruşumuza tenez
zül ederek trilyon
larca vurgun 
yapıyor” dedi. 
Marketlerde 
yaşanan para üstü 
sorunlarını değer
lendiren Kemal 
özer, "Yıllardır 
tedavüldeki paranın 
25 yada 50 bin TL 
ile sınırlı olmasına 
karşın fiyatlarını bir 
lira gibi tedavülde 
olmayan komik 
para birimlerine 
göre belirleyerek 
tüketicinin bilincine 
ucuzluk(!) hissi 
bombardımanı 
yapan başta büyük
ler olmak üzere tüm 
mağazacılık sektörü 
kasalarda her türlü 
para küsüratını 

sekizinci sırasında 
yer aldı. Listenin ilk 
beş sırası ise 
Hindistan, Çin, 
Güney Kore, 
Japonya ve Tayvan 
gibi Asya 
ülkelerinden 
oluşuyor.
Amerika'nın sınır 
komşuları Kanada 
ve Meksika da en 
çok öğrenci gön
deren ülkeler 
arasında bulunu 
yor. Ancak, giderek 
zorlaşan vize işlem
leri öğrencileri 
yıldırıyor. 2004'de 
vize başvurusunda 
bulunan toplam 
öğrenci sayısı 560 
bin olarak gerçek
leşti. 11 Eylül 
saldırılarından önce 
yapılan başvuru 
sayısı 600 bindi. 
Ancak, ABD 
Dışişleri 
Bakanlığı'nın 
Diplomatik 
Temsilciliklerden 
Sorumlu Müsteşarı 
Janice Jacobs'a 

tüketiciye vermey
erek büyük vurgun
lara neden olmuştu. 
Değişik defalar 
birebir görüşmeler
imizde ve medya 
aracılığı ile 
uyarmamıza rağ
men bunu sürdüre 
gelmişlerdir" dedi. 
Yeni Türk Lirası'nın 
tedavüle girişi ile 
birlikte artık 10 bin 
TL yani 1 kuruşların 
(YKr) tedavülde 
olduğunu hatırlatan 
Kemal Özer, "Bütün 
buna rağmen mar
ket kasiyerleri 1 
kuruş alacağı çıkın
ca tüketiciden mut
laka tahsil ederken, 
geri vermeleri 
gereken para üstü 
kuruşlarınızı hiçbir 
tüketiciye iaue 
etmemektedir. Her 
gün yüzlerce 
şikayet aldığımız ve 
Tüketiciler Birliği 
yönetimi olarak

göre, 11 Eylül 
sendromu 
atlatıldıktan sonra 
rakamlar yeniden 
yükselme eğilimine 
girdi. Jacobs, vize 
işlemlerinin hız
landırıldığını, ayrıca 
tüm konsolosluk ve 
elçiliklerde, öğren
cilerin her türlü 
sorusuna cevap 
verilmeye 
çalışıldığını bildirdi. 
Jacobs, Türk 
öğrencilerin vize 
alamama korkusun
dan Amerika'yı ikin
ci tercih olarak 
düşünmeye 
başladıklarının 
hatırlatılması üzer
ine ise şunları 
söyledi: 
"İstanbul 

yaptığımız market 
alışverişlerinde biz- 
lerin de kuruşu
muza tenezzül 
edildiğini müşa
hede ettik. Ticari 
ilişkilerde karşılıklı 
rızanın şart 
görülmesi ve aldat
manın olmaması 
gerekmektedir. Aksi 
durumda bu 
ticaretin 
meşruiyetinin 
sorgulanması şart
tır" diye konuştu. 
Konya' da b lunan 
büyük alışveriş 
merkezlerinde de 
vatandaşlara para 
üstlerinin iade 
edilmediğini tespit 
ettiklerini kaydeden 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkan 
Yardımcısı ve 
Konya Şube 
Başkanı Kemal 
özer, şunları 
söyledi:
"Sadece Konya'da

Konsolosluğu ve 
Ankara'daki 
büyükelçilik, bu 
konuda sıkı bir 
çalışma içerisinde. 
Vizelerle ilgili yan
lış anlaşılmaları 
düzeltmeye çalışı 
yorlar. Biliyorum ki, 
Türkiye'de 
büyükelçimiz bu 
çalışmalara katilı 
yor. Basın 
aracılığıyla, birebir 
öğrenci lerle, 
okullarla konuşarak 
vize işlemlerini, 11 
Eyıul'den sonraki 
değişiklikleri anlat
maya çalışıyor, 
insanların onları 
hala burada iste
diğimizi anlamaları
na gayret 
ediyoruz." 

bu marketlerde iade 
edilmeyen yıllık yüz 
milyarlarca tüm 
Türkiye'de ise yüz 
trilyonlarca lira hak
sız kazanç olarak 
marketlere yada 
kasiyerlere kalmak
tadır. Hem tüketici
den haksız elde 
edilen, hem 
vergilendirilmeyen 
bu haksız uygula
malara son ver
meyen marketler
den yanlıştan 
dönene kadar 
alışveriş yapmaya
cağız. Tüketiciye 
kuruşuna kadar 
para üstünü iade 
eden küçük esnafı 
tercih edeceğiz. 
Tüketicilere 
çağrımız ise para 
üstünüzü kuruşuna 
kadar iade etmeyen 
marketlerden 
alışveriş aracını 
kasada bırakıp geri 
çıkın.”

Yalova’
salyangoz 
fabrikası 
kapatıldı

Yalova'da faaliyet 
gösteren ve 
Fransa'ya salyan
goz ihrrç eden 
Mantaş Salyangoz 
Fabrik?' , 
Yalova Belediyesi 
tarafından kapatıldı. 
Karadeniz, 
Akdeniz, Marmara 
ve Adana bölgesin
den gelen 
salyangozları 
mamül madde 
naline getiren 
Mantaş 
Fabrikası'nın, 
geçen yıl Yalova'nın 
ihracat rekortmeni 
olan fabrika 
sahibi İsmail 
Ojolvo, "Binamızın 
sundurmalarını 
bilmeden karayol
ları sınırına yap
mışız. 'Bize zaman 
verin yeni yerimizi 
yapalım hemen 
yıkarız' dedik. 
Çelik konstrüksi 
yonları yıkarken 
fabrikanın ana 
bölümünü de yık
mamız gerekiyor, 
istediğimiz tek 
şey zaman. 
Bize bu zamanı 
vermediler. 
Fabrikamızda 
çalışan yaklaşık 
250 kişiyi ücretsiz 
olarak izne çıkart
mak zorunda 
kalıyoruz. Yeni 
bölümleri yapmak 
aylar sürer.
Geçen yıl 7 milyon 

euro ihracat yaptık. 
Ülkemizde kullanıl
mayan bir canlıyı 
paraya çevirip 
Türkiye'ye 
sokuyoruz.
Sadece Yalova 
ekonomisine yılda 
3 trilyon lira 
girdimiz var. 
Fabrikamızın 
kapatılma kararın
dan sonra ihraç 
ettiğimiz ülkelerde
ki müşterilerimizi 
kaçıracağız. 
Dünyanın en 
büyük üreticisiyiz. 
Ülkemize yabancı 
yatırımcı çekmeye 
çalışırken bizim 
gibi vergi rekort
menlerinin iş yeri 
kapatılıyor" dedi. 
Öte yandan, "bizi 
bu işyerinden 
atmaları için 
öldürmeleri lazım" 
diyen işçilerse, 
"Biz yıllardır bura
da çalışıyoruz.
Bunca yıldır bu ülk
eye trilyonlarca lira 
kazandıran bir 
işletme böyle kap
atılamaz. Bizler 
burada çalışarak 
çotuğumuzu 
çocuğumuzu 
okutuyoruz.
Birçpğumuzun 
evde hastası var. 
Bu işletmenin kap
atılmasına izin ver
meyeceğiz. 
Gerekirse ölürüz" 
dediler.
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Aşure tam bir vitamin degoşu
Türk mutfağının 
geleneksel tatlısı 
aşure, kuru 
meyve katıldığı 
için vitamin; 
baklagil ve tahıl
lar bir arada kul
lanıldığı için de 
protein deposu 
haline geliyor. 
İçine en az 7 
farklı madde 
konulan aşurenin 
en az 7 kişiye 
dağıtılması gerek
tiğine inanılır. 
İçinde sadece 
bitkisel yağlar 
olduğu için koles
terol oranı sıfırdır. 
Enerji deposudur. 
B2, B1, C, A vita
mininin yanı sıra 
bol miktarda demir, 
çinko, fosfor, 
kalsiyum ve 
sodyum içerir. 
Selçuk Üniversitesi. 
Mesleki Eğitim 
Fakültesi Beslenme 
Bölümü Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. 
Nermin Işık, her yıl 
Muharrem Ayı'nın 
10. günü pişirilm
eye başlanan 
aşurenin, Türk mut
fağının en eski ve 
geleneksel tatlısı 
olduğunu söyledi. 
Halk arasında 
Kurban

Bayramı'ndan son
raki ayın aşure ayı 
olarak bilindiğini 
belirten Işık, "Bu 
ayda her mutfakta 
aşure pişer. Hatta 
bir inanışa göre çok 
yoksul olan vatan
daşların mutfağında 
bile en az bir cezve 
aşure pişirilmesi 
gerektiğine inanılır" 
dedi.
Günümüzde de bu 
geleneğin 
sürdüğünü ifade 
eden Işık, içine en 
az 7 farklı madde 
konulan aşurenin 
en az 7 kişiye 
dağıtılması gerek
tiği inanışının 
yaygın olduğunu 
dile getirdi. İçine 
konulan yiyecek
lerin yöreden yör
eye değiştiğini 
belirten Işık, şöyle 
c' vam etti 
"Bazı yörelerde, 
kurban kesen her 

ailenin aşure 
pişirmesi 
gerektiği 
düşünülür. 
Zonguldak, 
Artvin ve Aydın 
gibi yörelerde 
kurban etinden 
ya da kurbanın 
eritilen kuyruk 
yağından küçük 
bir parça aşur

eye mutlaka katılır. 
Erzincan'da 12 çeşit 
kuru meyvenin 
aşureye katılması 
gerektiğine inanılır. 
Denizli'de de 
tatlısının yanında 
tuzlusu da yapılan 
aşureye keşkek adı 
verilir.
Bazı yerlerde bu ay 
dışında da aşurenin 
pişirildiği dönemler 
olduğunu belirten 
Işık, Bayburt'ta 
evlenecek çocuğu 
olan kişinin evinde 
mutlaka aşure pişir
erek tüm komşuları
na dağıttığını, 
Trakya'da ise 
gerdek gecesinin 
ertesinde erkek 
evine gelenlere 
aşure verildiğini 
dile getirdi. Uşak'ta 
da "3 tencere" adı 
verilen davet 
yapıldığında çorba, 
pilav ve etin ardın
dan mutlaka aşure 

ikram edildiğini, 
bazı yörelerde ise 
eve bereket 
getirmesi için, 
aşure pişirilen evde 
her misafirin, kendi 
evinden getirdiği 
kaşıkla bu tatlıyı 
yediğini ifade etti. 
Günümüzde aşur
eye en az 15 farklı 
yiyecek maddesi 
konulduğuna 
dikkati çeken 
Nermin Işık, temel 
malzemesi buğday 
yarması olan bu 
tatlıya, kuru fasu
lye, börülce, bakla, 
nohut gibi baklag
iller, incir, üzüm, 
kayısı ve kuş 
üzümü gibi kuru 
meyveler, elma, 
portakal gibi yaş 
meyveler, fındık, 
fıstık, badem, ceviz 
gibi sert kabuklu 
yiyecekler atıldığını, 
üzerinin ise yine 
yöreden yöreye 
değişiklik göster
mekle birlikte 
haşhaş, susam, nar, 
kenevir, çörek otu 
gibi malzemelerle 
süslenebildiğin! 
anlattı. Bu tatlıya 
şeker yerine tat
landırmak için 
pekmez de kontiia- 
bildiği belirttildi.

Meyve sııianyla güzelleşin
Meyve ve sebze 

suları, içerdiği vita
minler, mineraller
den dolayı sağlıklı 
ve zinde olmanın 
yanı sıra, kişinin 
güzelleşmesinde de 
önemli rol oynuyor. 
Sağlığın yanı sıra 
güzellik iksiri görevi 
de gören meyve ve 
sebze suları, 
içerdikleri vitamin
lerle saç, tırnak, cilt 
şikayetlerini de 
ortadan kaldırıyor. 
Uzmanlara göre 
iyod guatrı önler, A 
vitamini görmeyi 
kuvvetlendirir, B vit
amini sinirler için 
önemlidir, C vitami
ni vücudun direnci
ni kuvvetlendirir 
İster sebze, ister 
meyve olsun, bun
ların suları sıkılır 
sıkılmaz içilmelidir. 
Aksi halde vitamin
ler ışığa ve havrva 
karşı hassas olduk
larından hemen vok 
olurlar. İşte meyve- 
sebzeler ve yararları 
Elma suyu: 
Potasyum, mag
nezyum, kalsiyum 
ve K vitamini içerir. 
Bağırsakları 
düzeltir, cildi 
temizler.
Ananas suyu: Bol 
miktarda kalsiyum, 
magnezyum, iyod 
ve demir vardır. 
Ahududu suyu: C 
vitamini ve demir 

yönünden zengindir. 
Göz çevresindeki 
çizgileri kaybettirir. 
Muz suyu: Tam bir 
sağlık kaynağı. 
Potasyum, mag
nezyum ve demirin 
yanısıra bol miktar
da B vitamini içerir. 
Adaleleri 
kuvvetlendirir. 
Kayısı suyu: Karötin 
bombasıdır. Bol 
miktarda mineral ve 
vitaminlerle tanınır. 
Kiraz suyu: 
Kalsiyum, potasyum 
ve karotin içerir. 
Portakal suyu: 
Kalsiyum, mag
nezyum ve C vitami
ni deposu. Dolaşım 
rahatlar, cilt pem
beleşir.
Üzüm suyu: 
Potasyum, kalsiyum 
ve fosfor içerir. 
Çilek suyu: İçindeki 
potasyum vücuttaki 
fazla suyu ahr, daha 
zayıf görünmemizi 
sağlar.
Rezene - salatalık 
suyu: Kramp 
çözücüdür. 4 tatlı 
kaşığı rezene ile 
hazırlayacağınız 
çaya 1 litre sıcak su 
döküp 5 dakika bek
letin. Şekerle tat
landırın. İçine 2 ufak 
salatalık rendeleyin, 

' kıyılmış dereotu 
katın ve soğuk 
olarak için.
Pancar suyu: Kan 
yapar.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

M

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

ULAŞIM
METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur

513 12 12
513 20 77
512 10 72
514 45 49
514 47 71

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

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
O rm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su işlet, 
itfaiye

BELEDİYE

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
51310 92
513 11 86
513 77 77
513 18 46

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 ‘5 21-122
513 45 21 -115

513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

256 77 84
544 30 60

(212) 516 12 12
(226)811 13 23

Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova 
İDO İmam
Dinlenme Tes. 513 23 94

513 30 33

VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 8ü 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz
AKCAN PETROL

51417 00
513 -in 7Q

513 14 25

YERLİYURTLAR 
PETROL
TUNCAY OTO GAZ

NÖBETÇİ ECZANE
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KAHRAMAN ECZANESİ 

Demirsubaşı Mah. 
Şehit Cemal Sok. GEMLİK

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2062 

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil)
Sahibi: Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Umurspor fırsat kaçadı: M
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci amatör 
küme l.nci grupta 
mücadele veren 
Umurspor, ikinci 
maçını da 1-1'le 
kapadı.
Geçtiğimiz hafta 
Orhangazi'de 
Hürspor'la 1-1 
berabere kalan 
Umurspor, ilçe 
stadında oynadığı 
maçta rakibi 
İnegölspor'u yene
meyince sahadan 
1-1 berabere ayrıldı. 
Süper Lige çıkmak 
için kendi sahasında 
mutlak galibiyet

kovalayan Umurspor, 
ilk yarının uzatma 
dakikalarında yediği 
golle yenik duruma 
düştü.
ikinci yarıya hızlı 
başlayan Umurspor, 
yakaladığı net 
pozisyonları değer
lendiremezken rakip 
İnegölspor, oyunda 
dengeyi kurdu. 
78'nci dakikada 
beraberlik golünü 
bulan Umurspor, 
maçın kalan 
dakikalarında başarılı 
olamayınca maçtan 
1-1 berabere ayrıldı. 
Takımlar karşılaş- ,

maya şu kadro ile 
çıktılar:
Saha : Gemlik 
Hakemler: Sercan 
Karaman (***) 
Gürkan Kınay (***) 
Emin Bayır (***) 
UMURSPOR : Ercan 
(**) Fatih (**) Barış 
(**) Cem (**) Gökmen 

' (**) Yavuz (**) Emre
(*) (Serkan **) Murat 
(**) Coşkun (**) 
Zekeriya (**) Halil (**) 
İNEGÖL: Fevzi (**) 
Emrah (**) Alaattin 
(**) Bahtiyar (***) 
Yakup (■**) Armağan 
(**) Fatih (**) Yunus 
(***) Bayram (***) 
(Ahmet *) Özcan (**) 
(Tanju *) Osman (**) 
(Recep *) 
GOLLER : Dak. 45+3 
Bayram (İnegöl) Dk.
78 Murat (Umurspor) 
Öte yandan 
diğer maç sonuçları 
ise şöyle : 
Orhaniye : 0 
Gemlikspor: 3 
Ovaakça : 2 Kumla 
Belediyespor: 6 
Gemlikspor Genç : 1 
Batı Trakya Genç : 1

El İlanı & Broşür & Kartvizit & 
& Kaşe & Cilt & Kitap & Dergi ve 

HER TÜRLÜ 
MATBAA İŞLERİNİZ 
İÇİN BİZİ ARAYIN

32 YILLIK TECRÜBEMİZ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

Körfez Ofset
■ MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı No : 3/B GEMLİK
I Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95



CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in sorusuna Orman Bakanından yanıt geldi

Sınırları İlçe İdare Kurulu belirleyecek
CHP Bursa Milletveki Kamal Demirel’in Çevre ve Orman Bakan’ına TBMM verdiği soru, önergesinde, cevaplanmasını istediği Gemlik 
Şahinyurdu Köyü’ün makta sorununa yanıt geldi. Bakanlıktan verilen cevapta, sorunun Küçük Kumla tye Şahinyurdu Köyünün sınır anlaşma- 

---------------------t __________________ Haberi sayfa 4’deılığından kayanaklandığı belirtilirken, bu sorunu da İlçe İdare Kurulu’nun çözeceği bildirildi.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ "
GEMLİK

25 YKr. (250.000 TL.)
TARAFSIZ SİYASİ GAZETE
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Yeni Kültür ve 
Turizm Bakanı

Atilla Koç 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açık
lamada Kültür ve Turizm Bakanlığına AKP Aydın 
Miletvekili Atilla Koç'u atadığını açıkladı. Koç, ilk 
açıklamasında “Allah utandırmasın”dedi. Hah. 5'de

SSK’ların Devlet Hastanesine devrinin ilk gününde kargaşa vardı.

Randevusuz sistem çilesi
Kadri GÜLER
Raâri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Karmaşa
SSK’lar kapatıldı.
Yeni uygulamada kapatılan SSK’lar Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı olarak Devlet Hastaneleri 
şeklinde çalışacaklar..

Sağlık, giderek tek elde toplanacak.. ;
Bu ülkemizde yıllardır birçok iktidar tarafın* 

dan söylendi durdu ama, bir türlü gerçekleştin 
lemedi.

Sağlık kurumlan bir çatı altında toplanırken, 
sosyal güvenlik kurumlan da bir çatı altında 
toplanacaktı.

İkinci aşamada bu da gerçekleşir sanırım.
Dün, ben de oğlum Barış’ı kontrol için kapa 

tılan SSK Hastanesine götürdüm.
Sabah, Seyfettin durumu görünce şaşırmış..
Büyük bir yığıntı, hastalar sıra almak için er 

kenden hastane kapısına dayanmış, yıllarca 
süren bu sistem telefonla randevu sistemi ile 
düzene girmişti.

Şimdi sil baştan..
Eskiye dönüldü..
Hastane personeli yeni düzene uymaya 

çalışıyor, ama bilgisayar sistemleri gerekli 
yanıtı vermiyor..

Hastalar oradan oraya koşuşturup duruyor..
Bu ilk günün telaşı ve acemiliği diyorum...
Sonuçta, mevcut bir randevu sistemi var.
Bu işletilse hiç karmaşa olmayacak.
Gördüğüm kadarıyla memurlar bunalmış, 

hastalar bunalır 7..
Genelgeler zamanında gelmemiş..
Bakanlık bu işe hazır olmadan bir sistem 

başlatınca, faturası da her zaman olduğu gibi 
vatandaşa çıkıyor.
Vatandaş da sorunu personelde arıyor.

. Haksız kim?

SSK Hastaneleri dün Devlet hastanesi statüsü ile çalışmaya başlayınca, kar
gaşa da başladı. SSK'nın telefonla randevula sistemin kaldırılmağı 
nedeniyle, vatandaşlar erken saatlerde sıra almak için çile kuyruğuna girdiler,
Sağlık Bakanlığınca 
kapatılan SSK 
Hastanelerinin Devlet 
Hastanesi olarak 
çalışmaya başla
masıyla, dün büyük 
karmaşa yaşandı. 
Kayıt sistemleri çalış
madı, hastalar 
saatlerde sıra kuyruk
larında bekledi. 
İlaç almak isteyen 
hastalar ilaçlarını ala
madılar. Sorunlar aza
lacağına ilk günde 
çoğaldı.

Seyfettin
ŞEKERSÖZ’ün 

haberi sayfa 3’de

İnan Tamer
Ne ciğeri kalmış, ne kaldırımı... 

Taşlaması sayfa 3’de

iHastanelirinin kapatıl- 
hy/a Dev/et Hastaneleri 
nodeline dön^ULAma 
dar ilk

Buluşma
Gürhan 
ÇETİNKAYA

Kılık kıyafet
Yazısı sayfa 2’de

mailto:ri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Kılık kıyafet
Ortahkda ucube kıyafetli yaratıklar siz de görüyor musunuz?
Ben görüyorum..
Son derece rahatsız oluyorum.
Türkiye özgürlğükler ülkesi..
Kimse kimsenin kıyafetine karışacak değil kuşkusuz.
Ancak;
Bu ülkenin Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yürürlüğe girmiş 

devrim yasaları var.
Bunlardan biri kılık kıyafet yasası..
Bizim tepkimiz de bu noktada başlıyor.
Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan .T.C.Yurttaşı 

kimliği taşıyan hiç kimse bu yasalara karşı koyamaz.
Ucube kıyafetlerle dolaşamaz.
Önce ilgili anayasa maddesinin gerekçesini anımsatalım.

Anayasa (Madde174) :“Anayasa'nın hiçbir hükmü, Türk toplumunu 
çağdaş uygarlıkdüzeyinin üstüne çıkarmak ve Türkiye 
Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini korumak amacını güden, aşağıda 
gösterilen devrim yasalarının, Anayasa'ya aykırı olduğu biçiminde 
anlaşılamaz ve yorumlanamaz.”

Şimdi de içeriğini anımsatalım
KİMİ GİYSİLERİN GİYİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN YASA
Yasa Numarası: 2596
Kabul Tarihi: 03.12.1934
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 13.12.1934
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 287°
Madde 1 - Hangi din ve mezhepten olurlarsa olsunlar, din 

.görevlilerinin tapınaklar ile dinsel törenler dışında dinsel giysi taşı
maları yasaktır. Hükümet her din ve mezhepten uygun göreceği yal
nız bir din görevlisine tapınak ve dinsel tören dışında dahi dinsel 
giysisini taşıyabilmek için geçici izinler verebilir.

Bu izin süresinin bitiminde iznin, aynı din görevlisine yenilen
mesi ya da bu hakkın bir başka din görevlisine verilmesi uygundur.

Madde 2 - Türkiye’de yasaya bağlı biçimde oluşmuş ve oluşacak 
olan izcilik, sporculuk gibi topluluklar, dernek ve kulüp gibi kurullar । 
ve okullar; özel giysi, belgi ve gereç taşımak istediklerinde yalnız 
tüzük ya da yönergeyle belirli tiplere uygun giysi, belgi ve gereç 
taşıyabilirler.

Madde 3 - Türkiye’de bulunan Türklerin ve yabancıların, yabancı 
ülkelerin siyaset, askerlik ve milis örgütleriyle bağlantılı giysi, belgi 
ve gereçleri taşımaları yasaktır.

Madde 4 - Yabancı örgüt üyelerinin kendi giysi, belgi ve gereç
leriyle Türkiye’yi ziyaret etmeleri, Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek 
mercilerin iznine bağlıdır.

Madde 5 - Türkiye Devleti katında memur bulunanların giysileri 
uluslararası uygulamalara bağlıdır. Özel izinle gelen yabancı ülkeler 
kara, deniz, hava kuvvetlerine mensup kimselerin resmi ünifor
malarını nerelerde ve ne zaman taşıyabilecekleri Bakanlar Kurulu 
kararıyla belirlenir.

Madde 6 - Bu yasanın uygulanma biçimini gösterir bir tüzük 
yapılır. ।

Madde 7 - Birinci maddenin hükümleri bu yasanın yayımlanması 
tarihinden başlayarak altı ay sonra ve öbür maddelerin hükümleri 
yasanın yayımlanması tarihinden başlayarak geçerlidir.

Madde 8 - Bu yasanın yürütülmesinde Bakanlar Kurulu görev
lidir.

Ancak Cumhuriyetin ilanından bu yana geçen süre içinde bu 
devrimleri içine sindiremeyen, çıkarı bozulan nüfuslarını kaybeden 
gerici din tacirleri, son zamanlarda Atatürk devrimlerine ve 
Atatürk'e saldırmayı kendilerine iş edinmişler, Türk toplumunu 
ortaçağın karanlıklarına çekrne çabalarını her türlü aşağılık yön
teme baş vurarak iyice yoğunlaştırmışlardır. Amaçlarına ulaşmak 
için zaman zaman demokrasiyi araç olarak kullanmışlar ,toplumun 
dini inanışlarını istismar etmişler , dernek, tarikat ve siyasi partiler 
içinde ciddi örgütlenmeler içine girmişlerdir, birçok siyasi parti de 
bu istismara açık yada kapalı destek vermekten kaçınmamışlardır.

Tüm iç ve dış baskılara karşın ;
Bu ülke;Ortaçağ zihniyetinden ve şeriattan kaynaklanan kurallar

dan kurtulmuş, akla dayalı, laik düşünce, laik hukuk ve laik öğretim 
sistemlerini benimsemiştir.

Onun için :
Bu ülke Ulu önder Atatürk'ün üzerine basa basa vurguladığı gibi 

"şıhlar şeyhler, dervişler ülkesi olamaz ".

Vicdanca
Vicdan KAYIR TOPAKTAŞ

Kağıt işçisi suya atılıyor

İki fotoğraf...
Biri yolsuzluğun 
fotoğrafı...
Diğeri yüzlerce 
işçinin sokağa atıl
masının fotoğrafı...
Yolsuzluğun 
fotoğrafında, 
Başbakan Erdoğan 
devletin enerjisini 
soyan bürokratları 
için , 
‘Atadıklarımızdan 
şımaran olabilir’ 
diyor...
Hatta ‘kafasını 
koparırız’ diye de bir 
açıklaması var... 
Peki işçiler kimin 
kafasını kopara
cak...
Ekmeklerini 
ellerinden alan kim? 
Onları kış ortasında 
işsiz bırakan kim? 
Ne diyor Başbakan, 
Enerji yolsuzluğun
da, atadıkları 
şımarık çıkmış! 
Şımarıklık...
Ne yazılır? Ben 
bulamadım!..
Yorumu SÎZLERE 
bırakıyorum...
‘Seka’da gergin bek
leyiş’ başlıklı 
haberin fotoğrafı ise 
çok şeyi anlatıyor!.. 
Çoook 
İşsiz kalacak 
yüzlerce baba-anne, 
artık çocuklarını 
şımartamayacak- 
lar!..
Çünkü onlara bir 
gofret bile alamaya
caklar...
Onlara, işsizliği 
anlatacaklar..Kurşun 
kalemini iyi kullan
ması gerektiğini..
Üşümemesi için sıkı 
giyinmesi, silgisini 
boş yere kullanma

masını, defterine 
yazıları minicik yaz
masını, ekmeği çok 
çiğnemesini......
Seka İzmit 
Fabrikası’nın işçi
lerinden söz ediyo
rum ...
SEKA adı gibi onlar 
da işsizler tarihinde 
yer alacaklar; üreti
mini yaptıkları o 
kağıtların sayfaları
na yazıldılar bile.. 
Kağıtların üzerinde 
uyuyor, kağıt işçi
leri...Son kez..Kaç 
gün?.
Üzerlerine örtülmüş 
battaniyeler...
Direniyorlar... 
Ne adına...
İşsiz kalmamak 
adına...
Fazla söze hacet 
yoktur, bazı 
fotoğraflar tüm 
gerçeği öyle güzel 
yansıtırlar ki... 
Kağıtlar...
Gazetelerde boy boy 
haber yapılan kağıt
ların yazısızları...
Yazısız 
kağıtlar... Üzer
lerinde ağaçların 
hamuru kokuyor! .< 
İşte o fotoğrafta iki 
kağıt işçisi var.. 
İyi bakın derim.. İyi 
bakın...
Sabaha karşı uyuya 
kalmış iki kağıt 
işçisi!.. Biri iki 
koluyla kağıtların 
üzerine yığılmış, 
uyuyor... Diğerinin 
başı düşmüş de eli 
kağıt parçasında... 
Elinden alınacakmış 
gibi, sahipleniyor, 
uyku haliyle bile... 
Üzerlerine battaniye 
örtülmüş, öylesine..

Mevsim kış...
Onlara bu fabrikada 
iş imkanı sağlayan
lar, ‘nanik’ yapıyor- 
lar!...Nanik!..
Artık 
işsizsiniz... Boşuna

Bakın fotoğrafa 
görün...
Düşünün...İyi 
düşünün... 
Devletin kağıt fab
rikasında kağıt 
parçası haline gelen

Hamur kokusu üzer
ine sinen kağıt işçi
leri, onlar ..
Uykusuz bedeni». 
yığılsa da, eli kağıt
larda...Hamurunda 
...O hamuru onlar 
kağıt haline getir
miyorlar mı?
Onlar yoğurmuyor- , 
lar mı, kağıtlar;?
Ürettikleri o Kağıtlar 
oy sandıklarında 
başbakanı, milletin 
vekilini seçiyor...O 
kağıtlar gazete 
haline geliyor... O 
kağıtlarla, ‘BENİM’ I 
diyen soyut devleti 
yönetenler, karar 
alıp o kağıtlarla işçi
leri yoksulluğun 
havuzuna bir kağıt 
parçası gibi atıyor. 
İşçi kağıt parçası 
gibi suya 
atılıyor!..Yüzlerce... 
Kağıt parçasının 
para etmediğini 
söyleyenlerce...
“... Battaniyelerle 
paletlerin üzerinde 
yatan işçiler”.diyor 
haberde!
Kağıttan fotoğraf, 
kağıttan haber... 
İşte size bir kağıtlık 
yazı...

GÖRKEM KEBAPTAN BAKLAVA ALAN

MÜŞTERİLERE SÜPRİZ HEDİYE!
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SSK’ların Devlet Hastanesine devrinin ilk gününde kargaşa vardı.

SSK Hastaneleri dün Devlet hastanesi statüsü ile çalışmaya başlayınca, 
kargaşa da başladı. SSK’nın telefonla randevulu sisteminin kaldırılması 
nedeniyle, vatandaşlar erken saatlerde sıra almak için kuyruğa girdiler.
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Sağlık Bakanlığı'na 
devredilen SSK has
tanelerinde 
kaldırılan randevu 
sistemi, eski sıkın
tıları yeniden geri 
getirdi.
Başlatıldığında 
önce eleştirilen, 
ancak sistem iri ' 
oturmasıyla birlikte 
tüm SSK'lıların 
destekledikleri ran
devu sistemi 
sayesinde hem has
tane personeli hem 

Ne ciğeri kalmış, ne kaldırımı..
Başbakanla Arnavutlukla giden
lerin tesbitleri:
- Arnavutluk’ta ne Arnavut Ciğeri 
kalmış, ne de Arnavut Kaldırımı. 
Yıllarca söke söke bitirmişiler 
desenize..

de hastalar rahat 
muayene olma 
olanağı bul
muşlardı.
SSK Hastanelerin 
dün Devlet has
taneli statüsünde 
çalışmaya başla
masıyla 
randevu sisteminin 
kaldırılması 
nedeniyle ilk gün 
hastanede büyük 
karmaşa yaşandı. 
SIRA ALMAK İÇİN 
BEKLEDİLER 
Sabahın erken saat
lerinde hastane 

kapısına gelerek 
beklemeye başlayan 
hasta ya da yakın
ları, kapıların açıl
masıyla birlikte, bu 
kez içeride sıra 
olmaya başladılar. 
Hastanede yeterli 
personelin de 
bulunmaması sonu- 
çu, sıra fişlerini 
almakta sıkıntılar 
yaşayan hastalar, 
doktora muayene 
olamaya bitkin 
vaziyette gidebili 
yorlar.
Aylar önce yaşanan 
sıkıntıyı gidermek 
amacıyla SSK has
tanelerinde 
başlatılan ve 
başarılı olduğu 
gözlenen randevu 
sisteminin kaldırıl
masını istemeyen 
hastalar ise çaresiz-

Hastane tabelası değişti
Cumartesi günün
den itibaren tüm 
yurtta başlatılan 
SSK sağlık kuru
luşlarının Sağlık 
Bakanlığı'na devri 
işlemleri tamam
landı.
Gemlik SSK 
Hastanesi olarak 
hizmet veren hasta
nenin kapısına 
önceki gün bez 
tabela asıldı.
Sahil Devlet 
Hastanesi adı ile' 
bundan sonra 
hizmet verecek olan 
hastane tüm hasta
ların hizmetine açık 
olacak.
SSK döneminde

SSK Hastanesinin dün Sağlık Bakanlığina devri ile sıra alma ve sis
teme girme kargaşash’/z^andı. Hastalar dün çile çektik..'.
likten dertlerini 
anlatacak kişi bul
makta zorlanıyorlar. 
Randevulu sistemin 

birçok noksanlıkları 
bulunan hastanenin 
Sağlık Bakanlığı'na 
devrinden sonra

personel sıkıntısının 
yaşanmayacağına 
dikkat çekilirken 
ihtiyaç duyulan per

sonel ile araç- 
gerecin yakın 
zamanda tamamlan
ması bekleniyor.

kaldırılarak sıra fişi 
alma uygulamasına 
yeniden başlanıl
masının ardından

yaşanan aksaklık
ların zamanla sona 
ereceği bekleniyor.
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Demirel’in sorusuna cevap geldi

Sınırları llçs İte bulu Wtai
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Şahinyurdu
Köylülerinin ormandan makta alma konusundaki sıkıntılarını gider
mek için Çevre ve Orman Bakanhğı’na verdiği soru önergesinin yanıtı 
geldi. Bakanlık, makta konusunun çözümü için Şahinyurdu Köyü ile 
Küçük Kumla Beldeleri arasındaki sınır tesbitinin ilçe İdare Kurulunca 
yapılması gerektiğini bildirdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel’in 
Şahinyurdu 
Köylülerinin makta 
izni alamamaktan 
doğan mağduriyet
lerini önlemeye 
ilişkin bir süre 
verdiği yazılı öner 
geye Çevre ve 
Orman 
Bakanlığından 
cevap geldi, 
îstenen sınır tespit 
çalışmalarının ilçe 
lerde İlçe İdare 
Kurullan’nca yapıl
makta olduğu belir
tilirken, Şahinyurdu 
ile Küçük Kumla 
beldesince sınır 
tespiti için 
Kaymakamlık'a 
başvuru yapılmıştı. 
Bakanlıktan gelen 
cevapta şu 
görüşlere yer veril

AM eteM sıra sistemini taşlattı
Gemlik 
AKŞANK 
şubesinde 
vatandaşlar 
kuyruğa girme
den aldıkları 
sıra fişleriyle 
işlerini göre-. 
biliyorlar.
AKBANK Genel 
Müdürlüğü 
tarafından gön
derilen elekro- 
nik Fiş 
Makinesi,

di:
"İlçe idare 
Kurulu’nca tespit 
edilecek ve her iki 
tarafın kabul ede
ceği sınır belli 
olduktan sonra plan 
değişikliği yapılarak 
her iki tarafa ait köy 
kesim düzeni plan
ları yeniden belir
lenecektir.

. bakanlığımızca 
ormancılık faaliyet
lerine ilişkin her 
türlü üretim işlen 
orman köylülerine 
yaptırılmakta 
olduğundan, 2005 
yılı içerisinde bu 
köy veya bitişiğinde 
yapılacak her türlü 
ormancılık faaliyet
lerinden ilgili köy 
halkı haberdar 
edile rek işlem 
yapılacaktır.” 
KARACAALİ'DE 
SORUN 
BİTMİYOR

banka içine 
monte edilerek 
hizmete girdi. 
Bankaya gelen 
müşteriler 
eskiden 
olduğu gibi 
sıraya girmek 
yerine, fiş 
makinesinden 
aldıkları sıra 
numara larına 
göre işlemleri
ni yapıyorlar.

ABONE KAM FANYAMIZ DEVA M EDİYOR

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Kemal Demirel’ini soru, önergesine cevap geldi

Karacak.rköy ünde 
balıkçı barınağı için 
verdiği yazılı öner
genin ilgili 
Bakanlıkça cevap
landırılmasından 
sonra önceki gün 
Karacaali'ye giden 
Kemal Demirel, bu 
kez gölet, eskimiş 
elektriK şebekesi ve 
tarım sigortası 
konularında köylü
lerin dile getirdiği 
sorunları dinledi. 
Köylünün sorun

larını gerekli yc.'.ere 
ulaştıracağını 
söyleyen CHP 
Bursa Milletvekili 
Kemal Demirel, 
"Bugüne kadar 
olduğu gibi bundan 
sonrada Gemlik ve 
köylerinin sorun
larının takipçisi ola
cağım. Çözüme 
ulaşıncaya kadar 
gereken her şeyi 
yapmaya hazırım" 
diyerek köylülere 
destek verdi.

Izgara Balık 
Gemlik’te yenir

Gemlik Balık Satış 
Mağazalarındın önünde ızgara 

balık yeme zevki giderek 
yayılıyor. Hafta sonlarında 
Bursa dan balık yemek için 
Gemlik’e gelenlerin sayısı 

hergün artıyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Balık cenneti 
Gemlik'te hafta son
ları Bursa'dan gelen 
günübirlik vatan
daşların ızgara 
balık yemeleri 
değişik ortam 
yaratıyor.
Uzun yıllardan 
buyana hasretini 
çektiğimiz ancak 
sadece düşüncel
erde kalan Gemlik'i 
tanıtım çalışmaları
na Balık Satış 
yerinde başlatılan 
açık hava ızgara 
balık lokantaları 
öncülük yapıyorlar. 
Balığını Gemlik 
halinden alarak 
denizle ilgisi 
olmayan ilçelere 
götürerek balık 
ızgara dükkanları 
açanlara yıllarca 
sadece gülüp geçil
di.
Izgara balık yemek 
için ilçe dışına 
çıkan Gemliklilerin 

utanarak sarf ettik
leri sözlerin zaman
la ne kadar doğru 
olduğunu geçen 
zaman gösterdi. 
Büyükşehir'e dahil 
edilen Gemlik'in 
belki de tüm ilçeler
den güzel 
olmasının nedeni 
denizi olmuştur. 
Bursa ve çevre 
ilçelerden Gemlik'e 
gelen vatandaşların 
büyük ilgi göster
dikleri balık ızgara 
yerleri aynı zaman
da Gemlik'in tanıtan 
en büyük görün
tülerden sadece bir 
yanı. .
Hafta sonunu 
değerlendirmek için 
Gemlik'i seçen 
vatandaşlara balık j 
hizmeti veren 
esnafın aynı zaman
da Gemlik'in en 
büyük reklamını 
yaptıklarını inkar 
etmemek lazım.
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Burşaşgor Lokali Yeni Kültür ve 
Turizm Bakanı 

Atilla Koç

Fenerbahçeliler 
Derneği, 
Beşiktaşlılar 
Derneğinden 
sonra bu kez 
Bursasporse 
verler bir lokal; 
altında toplan
mak için kolları 
sıvadılar 
Gemlik'teki 
Bursaspor'luları bir 
araya toplamak ve 
takımlarına destek 
vermek amacıyla 
kurulan Bursaspor

.r Çarşamba günü saat açılışına Bursaspor üyelerinin yanı sıra
onan açııışa nazır- 18.30 daki lokal yönetim kurulu bazı futbolcularında

katılması bekleniyor. 
Eşref Dinçer
Mahallesi Yeni Pazar 
caddesi üzerinde 
bulunan Bursaspor 
Taraftar Derneği'nin 
lokal açılışına 
Gemlik'te bulunan 
tüm taraftarlar dav
etli.
Açılış için son hazır
lıkların yapıldığı 
lokalde ilçede bulu
nan ancak bir türlü 
bir araya gelemeyen 
Bursaspor taraftar
ları takımları hakkın
da her türlü bilgiye 
buradan ulaşabile
cekler.
Geniş bir katılımın 
beklendiği 
Bursaspor Taraftar 
Derneği lokal açılışı
na ilçede bulunan 
tüm siyasilerle çeşitli 
sivil toplum örgüt
lerinin de 
katılması bekleniyor.

ŞENEN Balık ve 4v Malzemeleri Ticareti
Balık tutma zevkini bizimle yaşayın

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina .Ağları 
İP ^ğ 
Fanya 
Mantar, kurşun 
İp 'Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek 
Çapa 
Macun

** Galvanizli çivi 
TMC sintine pompası

w diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

sortfeajoü
ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/a 

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

GSM : (0.532) 297 23 18

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'na 
Atilla Koç'un 
atandığını açık
ladı.
Kültür ve Turizm 
Bakanhğı'ndan 
istifa eden Erkan 
Mumcu'nun yer
ine getirilecek 
bakanın ataması 
için Çankaya 
Köşkü'ne çıkan 
Başbakan 
Erdoğan, çıkışta 
gazetecilere yap
tığı açıklamada, bu 
göreve Aydın 
Milletvekili At.ua 
Koç'un atandığını 
söyledi.
ATİLLA KOÇ: 
"ALLAH 
UTANDIRMASIN" 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'na 
atandığını mem
leketi Aydın'da 
öğrenen AK Parti 
Aydın Milletvekili 
Atilla Koç, 
"Müsteşarlık yap
tım, Valilik yaptım. 
Allah utandır- / 
masın. Sürpriz 
oldu, Allah utandır
masın" dedi.
Bakanlık görevine 
getirildikten sonra 
İlk açıklamasını 
yapan Koç, 
"Müsteşarlık yap
tım, Valilik yaptım. 
Ailah utandır
masın. Sürpriz 
oldu, Allah utandır

masın" dedi. 
KOÇ'UN 
ÖZGEÇMİŞİ 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'na 
atanan Aydın 
Milletvekili Atilla 
Koç, 1946 yılında 
Aydın'da doğdu. 
Ankara Üniversite
si Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'ni bitiren 
Koç, İçişleri 
Bakanlığı Müşaviri, 
Konya Emniyet 
Müdürlüğü, 
Ulubey, Nusaybin, 
Bayındır 
Kaymakamlıkları, 
Siirt, Giresun 
Valiliği, 
Başbakanlık 
Müsteşarlığı, 
Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreterliği ve 
merkez valiliği 
görevlerinde 
bulundu.
İngilizce bilen 
Koç, evli ve 3 
çocuk babası.

SERPİN 
MANVAS 
TERIVIXX.L_

Yetiştirilmek üzere hafta sonu 
günü birlik turlarımız için 

BAY - BAYAN 
ELEMANLAR 

aranıyor.
0.533. 734 41 48

At.ua
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Meyve sularıyla güzelleşin’
Meyve ve sebze 
suları, içerdiği vita
minler, mineraller
den dolayı sağlıklı 
ve zinde olmanın 
yanı sıra, kişinin’^" 
güzelleşmesinde de 
önemli rol oynuyor. 
Sağlığın yanı sıra 
güzellik iksiri görevi 
de gören meyve ve 
sebze suları,
içerdikleri vitamin
lerle saç, tırnak, cilt

i şikayetlerini de

ortadan kaldırıyor. 
Uzmanlara göre 
iyod guatrı önler, A 
vitamini görmeyi 
kuvvetlendirir, B vit
amini sinirler için 
önemlidir, C vitami
ni vücudun direnci
ni kuvvetlendirir. 
İster sebze, ister 
meyve olsun, bun
ların suları sıkılır 
sıkılmaz içilmelidir. 
Aksi halde vitamin
ler ışığa ve havaya 
karşı hassas olduk
larından hemen yok 
olurlar. İşte meyve- 
sebzeler ve yarar
ları:
Elma suyu: 

Potasyum, mag
nezyum, kalsiyum 
ve K vitamini içerir. 
Bağırsakları 
düzeltir, cildi temi
zler.

Ananas suyu: 
Bol miktarda 

kalsiyum, mag
nezyum, iyod ve 
demir vardır.
Ahududu suyu:
C vitamini ve demir 

yönünden zengindir. 
Göz çevresindeki 
çizgileri kaybettirir. 
Muz suyu: 
Tam bir sağlık kay
nağı. Potasyum, 
magnezyum ve 
demirin yanısıra bol 
miktarda B vitamini 
içerir. Adaleleri 
kuvvetlendirir.
Kayısı suyu: 
Karotin bombasıdır. 
Bol miktarda miner
al ve vitaminlerle 
tanınır.
Kiraz suyu: 
Ka.siyum, potasyum 
ve karotin içerir. 
Portakal suyu:

Kalsiyum, mag
nezyum ve C vitami
ni deposu. Dolaşım 
rahatlar, cilt pem
beleşir.
Üzüm suyu: 
Potasyum, kalsiyum 
ve fosfor içerir.
Çilek suyu: 
İçindeki potasyum 
vücuttaki fazla suyu 
alır, daha zayıf 
görünmemizi sağlar. 
Rezene - salatalık 
suyu:
Kramp çözücüdür. 4 
tatlı kaşığı rezene 
ile hazırlayacağınız 
çaya 1 litre sıcak su 
döküp 5 dakika bek
letin. Şekerle tat
landırın. İçine 2 ufak 
salatalık rendeleyin, 
kıyılmış dereotu 
katın ve soğuk 
olarak içm.
Pancar ^Uyu:

Kan yapar.
Yeşil üzüm - muz 
kokteyli:
250 gram üzümle 2 
adet muzu püre 
yapın. 1 limonun 
suyunu ve 3 / 4 litre 
soğuk sütü katın. 
Şeker ve vanilyayla 
tatlandırın. Bu 
karışım hazmı 
kolaylaştırır.
Kavun - kereviz 

suyu: 
Kuvvet verir. 
Kuşbaşı kestiğiniz 
kerevizi çekirdekleri 

çıkarılmış kavunla 
karıştırıp, balla tat
landırın.
Kereviz suyu: 
Kalsiyumu, kemik 
ve adaleye doping 
yapar.
Multivitamin suyu: 
Elma ve portakal 
suyu karışımı. Çoğu 
zaman muz ve 
üzüm suyu da ilave 
edilir. Ve bir bardak 
vitamin bombası 
günlük vitamin 
ihtiyacının üçte 
birini kaplar.

200 milyon çocuk istismar ediliyor Televizyon koliklik

Birleşmiş 
Milletler Çocuk 
Fonu (UNICEF), 
dünyadaki her 
12 çocuktan 
birinin, acımasız 
koşullarda, köle, 
asker ya da seks 
işçisi olarak 
çalıştırıldığını 
kaydetti. 
UNlCEF'in 
raporunda, 
dünyada yak
laşık 200 milyon 
çocuğun çalış
maya zorlandığı 
belirtiliyor. Bu 
çocukların seks 
köleliğinden 
maden işçiliğine 
kadar değişen 
ağır işlerde 
çalıştırıldıklarını 
belirten rapor 

, bunu önlemenin 
tek yolunun da 
gelişmekte olan 
ülkelerde yok
sulluğa çare 
bulunması 
olduğunu vurgu
luyor.

Dünyanın varlıklı 
ülkeleri, dünya
da yoksulluğu, 
açlığı ve çocuk 
ölümlerini 
2015'e kadar 
yarıya indirmek 
üzere çalışma 
sözü verdi. Bu 
hedefe ulaşılıp 
ulaşılamayacağı 
belli değil. 
Ancak 
UNICEF, buna 
ulaşılsa b:le, şu 
anda istismar 
edilen, 
aşağılayıcı ve 
güç işlerde 
çalışmaya zor
lanan on milyon
larca çocuk için 

çok geç kalı
nacağını belirtiy
or. Varlıklı 
ülkelerin, bekle
mek yerine 
hemen harekete 
geçmesi gerek
tiğini savunan 
rapor, daha fazla 
kaynak ihtiyacı 
olduğunu 
belirtiyor ve bu 
ülkeleri 
bağışlarını 
arttırmaya 
davet ediyor. 
UNlCEF'in 
raporu, 
gelişmekte olan 
ülkelerin borç 
yükünün azaltıl
ması, bu

öldürüyor
ülkelere daha 
fazla kaynak 
sağlanması ve 
ticaret 
olanaklarının 
arttırılması 
planlarının 
tartışıldığı bir 
dönemde yayın
landı. Tartışılan 
planlar büyük 
ölçüde Afrika 

ülkelerini kap
sıyor. Ancak 
uzmanlar, 
yaşanan sorun
lara sadece 
maddi yardım 
yaparak çözüm 
bulunamaya
cağını savunuy
orlar. Dikkat 
çekilen konu, 
maddi yardımın 
yanısıra, bu 
ülkelerdeki 
yaygın yolsuzluk 
v*» demokratik-— 
kurumlanın 
eksikliğiyle de 
mücadele 
edilmesi 
gerektiği.

Araştırma, 
Almanya'nın 
Ulm Ünivr- 
sitesi'nde 
yapıldı. Prof. 
Spitzer, 
ülkesinde 
her yıl 20 
bin kişinin 
fazla TV 
seyretmek
ten
öldüğünü açıkladı. 
Spitzer'in açıklamaları 
şaşırtıcı.
Almanya’da her yıl 20 
bin kişinin çok uzun 
süre televizyon karşısın
da oturduğu için öldüğü 
açıklandı. Ulm Üniver
sitesi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Manfred 
Spitzer, Almanya’da 
yılda ortalama 20 bin 
kişinin televizyon izle
mekten dolayı öldüğüne 
dikkat çekti. 
Zamanlarının büyük 
bölümünü TV karşısında 
geçirenlerde beslenme 
bozukluğu, yüksek tan
siyon ve şeker hastalığı 
riskinin çok fazla 
olduğuna işaret eden

Prof. Spitzer, bunun da 
ölümlere yol açtığının 
söyledi.

‘Televizyonkolik’lerin 
bozuk beslenmeden 
dolayı aşırı kilo aldık
larını ve spor yapmadık
ları için de vücut den
gelerinin bozulduğunu 
kaydeden Prof. Spitzer, 
‘Televizyon izleyen 
çocuklar da tıpkı büyük
ler gibi bozuk beslen
meden dolayı aşırı kilolu* 
oluyorlar. Ayrıca bun
ların ileriki yaşlarda “* | 
koku ve tat alma duyu
ları da bozuluyor. Özel
likle reklamlar çocuk
ların beslenmesini 
olumsuz etkiliyor’ dedi.
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tejye ay foto
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı, AB'ye 
uyum amacıyla 
çıkaracağı yeni Su 
Ürünleri Çerçeve 
Kanunu ile neslinin 
korunmasMçin 
Türkiye'de avlanan 
balıkların yarısından 
fazlasını oluşturan, 
hamsi de dahil 
olmak üzere 10 
balık için avlanma 
kotası koyabilecek. 
Bu yıl Ocak ayında 
başlatılan su ürün
leri sektörünün 
AB'ye uyumu proje
si kapsamında, su 
ürünleri mevzuatı 
d? yenilenecek. Bu

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN

GÖRKEM KEBAP PİDE 
LAHMACUN BAKLAVA 

SALONU
KÖRFEZ GAZETESİ İLE BİRLİKLE GELEN

MÜŞTERİLERİMİZE TÜM ÜRÜNLERİMİZDE %5 İNDİRİM

İstiklal Cad. Akbank Karşısı Gemlik / BURSA 
Tel : (0.224) 512 20 02

amaçla hazırlanan 
yeni su ürünleri 
çerçeve kanunu 
taslağı, sektörün 
görüşüne açılma 
aşamasına geldi.' 
Bu yıl Haziran ayına 
kadar TBMM'ye 
sunulması plan
lanan Su Ürünleri 
Çerçeve Kanunu 
taslağında ise balık 

neslinin korunması 
ve sürdürülebilir 
balık avcılığının 
sağlanması için 
hamsi, istavrit, 
sardalya, palamut, 
orkinos, lüfer, 
çinekopun da 
aralarında bulun
duğu 10 balık türü 
için kota uygulan
ması öngörülüyor.

İşte üniversite 
açılacak 18 il

Hükümet, 2005 yılın
da açılmasını plan
ladığı üniversitelere 
ilişkin illeri belirledi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın (MEB) 
alt yapı çalışmasını 
yaptığı üniversiteler
le ilgili son kararı 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
başkanlığında 
Bakanlar Kurulu 
verecek. Kanun 
tasarısı imzaya 
açıldıktan sonra 
Meclis'e gönderile
cek. Hükümet, açıla
cak üniversitede 
Fen-Edebiyat 
Fakültesi'nin bulun
ması zorunluluğunu 
kaldırmıştı. 2005 yılı 
sonuna kadar 
üniversitelerin açıla
cağı 18 ilde, illerin 

sosyo-eKonomiK ve 
alt yapı özellikleri

İşsiz liselilere 
meslek imkanı

Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti-Avrupa 
Komisyonu Aktif 
İşgücü Programları 
Projesi kapsamında 
"İstihdama Yönelik 
Meslek Edindirme 
Programları Projesi" 
başlatılacak.
Boğaziçi Üniversitesi 
(BÜ) Yaşamboyu 
Eğitim Merkezi'nden 
yapılan yazılı açıkla
maya göre, Boğaziçi 
Üniversitesi Vakfı, 
Boğaziçi Üniversitesi 
ve Internationaler 
Bund işbirliği ile 
gerçekleştirilecek 
proje çerçevesinde, 
meslek ve teknik 
liseler dışındaki lise

dikkate alındı. Buna 
göre üniversite 
açılacak iller şöyle: 
"Çorum, Amasya, 
Kırşehir, 
Kastamonu, 
Giresun, Ordu, 
Düzce, Aksaray, 
Nevşehir, Adıyaman, 
Sinop, Karaman, 
Tekirdağ, Uşak, 
Rize, Burdur, 
Erzincan ve Yozgat." 
Yetkililer, 18 ilde 
açılacak olan 
üniversitelerde 
öğretim aörevlisi. 
okutman, araştırma 
görevlisi, memur ve 

ve dengi okul 
mezunu ve son bir 
yıldır işsiz kişilere 
6 değişik branşta 
meslek eğitimi 
verilecek.
Avrupa Birliği 
tarafından finanse 

edilen proje ile Şişli 
İŞKUR'a kayıtlı lise ve 
dengi okul mezunu, 
son bir yıldır işsiz 

hizmetli kadrosu 
gibi yaklaşık 19 bin 
çalışanın istihdam 
edileceğini de belir
tiyor. Üniversitelerin 
açılacağı illerde bina 
sıkıntısı yaşanmaya
cak. Ancak yeni 
açılacak fakültelerle 
birlikte donanım 
eksikliği sıkıntı 
doğuracak.
Hükümet 18 ilde 
üniversite kurul
masını bu yılın 
sonuna kadar 
tamamlamayı plan
lıyor.

120 genç, bilgisayar 
programcılığı, halkla 
ilişkiler, iş idaresi, 
medikal pazarlama, 
pazarlama ve satış 
ile seyahat acentecil- 
iği konularında 
eğitim görecek. 
Mayıs ayında 
başlayacak eğitim, 
eylül ayında tamam
lanacak.
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Yaşamın süresi 6 soruda gizli
Time dergisi, 
yaşam süresini 
hesaplamaya 
yarayacak altı 
soruluk bir test 
yayınladı. Soruları 
cevaplayıp ortala
ma insan hayatı 
üzerinden 
ömrünüzü 
hesaplayabilirsiniz. 
İşte 6 soru;
Amerikalı bili- 
madamları, genetik 
ve çevresel özellik
lere göre insan 
ömrünün ortalama 
87 yıl olduğunu 
söylüyor. Ancak 
sağlıklı ve uzun bir 
hayatın sadece bu 
unsurlara bağlı 
olduğunu 
olduğunu sanıyor
sanız yanılıyor
sunuz. Çünkü bili- 
madamlarına göre 
kişinin seçtiği 
yaşam tarzı, ortala
ma yaşam süresini 
yüzde 80 oranında

I

etkiliyor. Uzmanlar, 
"Genetik sadece 
bir başlangıç.
Düzenli olarak spor 
yapar, zekanızı 
geliştirmek için 
çalışır, doğru 
beslenirseniz ann
enizden veya ded
enizden daha uzun 
yaşayabilirsiniz. 
Eğer bu zamana 
kadar ömrünüzü 
uzatmak için hiçbir 
şey yapmadıysanız 
bile, zararın 
neresinden 
dönülürse kardır 
sözünü unutmayın.

Ömrünüzü kısalta
cak alışkanlıkları 
bir an önce terk 
edin" diyor. Peki 
siz ne kadar sağlık
lı bir hayat yaşıyor
sunuz? İşte 
Amerika'nın Time 
dergisinde yer alan 
ve vereceğiniz 
yanıtlara göre tah
mini yaşam sür
enizi hesaplaya
bileceğiniz 6 kritik 
soru Hemen bir 
kağıt kalem alarak 
testi çözmeye 
başlayın ve sizi kaç 
yıllık bir hayat bek

liyor hesaplayın. 
Hemen hatırlatalım, 
insan ömrü ortala
ma 87 yıl olduğu 
için hesaplamaya 
87 yaşından başla
manız gerekiyor.
1- DÜŞÜNCE: 
İyimser misiniz? 
Genellikle hayata 
olumlu mu bakıyor
sunuz? Günlük 
hayatın stresiyle 
başa çıkabiliryor 
musunuz? Eğer 
tüm bu sorulara 
cevabınız hayırsa 5 
yıl çıkarın.
2- GENLER: 
Ailenizde 90 yaşına 
kadar veya daha 
uzun yaşayan var 
mı? Cevabınız 
evetse 10 yıl 
ekleyin.
3- SPOR: Günde 
yarım saat yd da 
hafta da üç gün 
spor yapıyor 
musunuz? Özellik
le kasları güçlendi

recek hareketler 
yapmak çok önem
li. Cevabınız hayır
sa, 5 yıl çıkarın.
4- HOBİ: 
Hobileriniz arasın
da mutlaka zeka 
geliştirici aktivitel- 
er de yer almalı. 
Sürekli kitap oku
mak gibi. Eğer 
bunu başarabiliyor- 
sanız, ömrünüze 5 
yıl daha ekleye- 
birsiniz demektir.
5- BESLENME: 
Meyve ve sebze 
yerine abur cubur 
ya da sürekli kırmız 
et ağırlıklı besleniy
orsanız 7 yıl 
eksiltin.
6- SİGARA: Sigara 
içiyor musunuz? 
Evetse ömrünüz
den 5 yıl daha gitti 
demektir.
Hava kirliliği ömrü 
kısaltıyor 
Avrupa Komisyonu 
tarafından hazır

lanan hava kirlil
iğinin insan ömrü 
üzerindeki etkisi 
konulu rapor, hava 
kirliliğinin ulaştığı 
boyutu bir kez 
daha gözler önüne 
serdi. Rapora göre 
hava kirliliği insan 
ömrünün yaklaşık 
bir yıl kısalmasına 
neden oluyor. 
Avrupa'da her yıl 
310 bin kişi hava 
kirliliğine bağlı 
hastalıklar yüzün
den hayatını kaybe
diyor. Ölümlerin 
yüzde 9O'ı ise kalp 
hastalıklarından 
kaynaklanıyor. 
Almanya'da yılda 
65 bin, İtalya'da ise 
39 bin kişi kirli 
havadan dolayı 
hayatını kaybediy
or. Kirli hava 
yüzünden insan 
ömrünün en çok 
kısaldığı ülke 13.6 
ayla Belçika.

MİLT0N AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FASTFOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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‘Büyüme hızı Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

yüzde 9’u geçecek’
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, düzenlediği 
basın toplantısında, 
2004 yılı genelinde 
büyüme hızının 
yüzde 9'u geçeceğini 
söyledi.
Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan, Ocak 
2005'de konsolide 
bütçe giderlerinin 
11 milyar 187 milyon 
Yeni Türk Lirası 
(YTL), bütçe gelir
lerinin ise 10 milyar 
181 milyon YTL 
olduğunu bildirdi. 
Unakıtan'ın verdiği 
bilgiye göre, Ocak 
ayında faiz dışı gider
ler 5 milyar 977 mily
on YTL olurken, 
geçen yıl Ocak ayın
da 5 milyar 278 mily
on YTL olan bütçe 
.açığı, bu yıl aynı 
dönemde yüzde 
81 oranında düşiişJp, 
1 milyar 6 milyon

YTL olarak gerçek
leşti.
Unakıtan, 2005 yılı 
Ocak ayında enflasy
ona dair rakamların 
'düşme eğilimini teyit 
etmekte' olduğunu 
vurgularken, "Ancak 
enflasyonla 
mücadelede gelinen 
noktayı yeterli 
görmediğinizi de 
ifade etmek isterim" 
dedi. Bakan, 2001 
yılında yüzde 68.5 
olan enflasyon 
oranının, 2002 yılında 
yüzde 29.7'ye,

2003'de yüzde 18.4'e 
düşürüldüğünü 
anlatırken, 2004 
yılında ise enflasy
onun hedeflenenin 
altında yüzde 9.3 
olarak sonuçlandığını 
vurguladı.
Unakıtan, Ocak ayın
daki bütçe uygula
malarında çok iyi bir 
performans göster
ildiğini belirterek, 
"önemli olan yıl 
sonudur. Bu 
nedenle hiç bir kamu 
kurumu rehavete 
kapılmamalı" dedi.

Bush’tan İran ve
Suriye’ye sert uyarı
Bush’tan Suriye ve 
İran'a sert uyarı 
ABD Başkanı Bush, 
Suriye'nin 
Lübnan'daki 
işgalini sona 
erdirmek zorunda 
olduğunu söyledi. 
Bush, Iran da 
nükleer silah 
geliştirmemesi 
konusunda uyardı. 
George Bush, 
Brüksel'de yaptığı 
konuşmada, 
"Suriye, tıpkı Irak’ta 
ayaklanma ve 
şiddeti destekleyen
leri durdurmak için 
şert tedbirler almak 
zorunda olduğu, 
İsrail ve Filistin 
arasındaki barış 
umudunu yikmak 
isteyen terörist gru
plara desteğini 
kee~:ek zorunda 
olduğu gibi

Lübnan'daki işgalini 
de sona erdirmek 
zorunda" dedi. 
Bush, İsrail-Filistin 
barışının da 
erişilebilir olduğunu 
belirterek, "En yakın 
hedefimiz bu" dedi, 
Atlantik ittifakının 
bütün dünyada 
barış ve refah için 

vazgeçilmez 
olduğunu t_.itten

Bush, "Hiçbir güç 
bizi ayıramaz" dedi. 
Bush, "En büyük fır
satımız ve yakın 
hedefimiz 
Ortadoğu'da 
barıştır" diye 
köriuştu.ABD 
Başkanı, İran'ın da 
nükleer silah 
geliştirmemesi 
gerektiğini de 
söyledi.

Gemlik A. Genç 1- B.Trakya 1 
Kompleks

Kış ortasında çok nadir 
bulunan, baharı andıran 
güzel havada, B. Trakya ile 
Gemlik A- Genç takımları, 
birer puana razı oldular.

İlk devre iki takım arasın
daki maçı Gemlik 3-0 gibi iyi 
bir skorla kazanmıştı.

Ne varki, bıkkınlık mı? 
yorgunluk mu? nedendir 
bilinmez maça isteksiz 
başladı.

Maçın ortalarında biraz 
canlanır, hareketlenir gibi 
oldular.

Neden ayağınıza gelen 
topu bilinçli şekilde kullan
mıyorsunuz?

Şunu zannediyorumki; A- 
Takıma katkısı olan yedi 
sporcu nun bugünkü oyuna 
hiç bir '^atkısı olamaz.

Nazım’ın biraz gayreti ile 
Gemlik öne geçse de, biz 
ou maçı alırız havasından 
ileri gidilemedi.

İkinci devre değişir 
düşüncem vardı. Maalesef o 
da olmadı, daha doğrusu 
olırıasını istemediler ,

Kale önünde toplara vur
mazsan, gol atamazsan 
galip gelmen mümkün

Gemlik Lisesi’nden aldığım tastiknamemi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Özcan DANIŞ

olmaz tabi.
Batı Trakya, Gemlikspor 

ayarında bir takım değil; 
gelin görünkü 55. dakikada 
bir gol bularak beraberliği 
sağladılar.

A-Takım kadrosuna 
çağrılan Sercan’a seslen
mek isterim;

-Biliyorum grip 
hastalığını henüz atamadın, 
hocana söyleyecek, has
tayım diyeceksin. Zira oyun
dan sonra kendine iyi bak
mazsan hastalığın tekrarlar, 
kendine iyi bak.

Yusuf, Emrah, Mujıarrem 
kendinize bakmanızı ister
im.

Genç İsmail ve Rıdvan 
iyisiniz devamını getirin.

Çarşamba günü son 
maçınız var. Bu maç 
Gemlikspor için önemli, 
hem son maç hemde 
Zaferspor’un oynadığı fut
bol da güzel.

Üzerinizdeki bu büyük 
kompleksinizi atın Gemlikli, 
Gemlikspor’lular gibi 
oynayın.

Sezonu iyi netice ve 
puanla kapatın.

Beko Casio 108 marka 80013186 sicil nolu 
kasamın ödeme kaydedici cihaza ait olan 

levhamı kaybettim. Hükümsüzdür. 
Ergun UÇAR

Gemlik Nufus Müdürlüğünden ve İsviçre Makamlığından 
aldığım nufum cüzdanımı ve ehliyetimi 

11.02.2005 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür. 
Marie Dominique ATAOĞUZ 

( Esra ATAOĞUZ )

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

«8U
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ABONE 
OLUN

OKUYUN 
OKUTUN
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NWeer terörizme karşı yeni silah
Mısır'daki Kefren 

piramidinin 
esrarının aydınlatıl
ması amacıyla kul
lanılmış olan 
kozmik parçacık 
dedektörleri, yakın
da nükleer 
terörizmle 
mücadelede 
önemli bir önleyici 
silah olabilir. 
ABD'deki
Ulusal Los Alamos 

Laboratuvarı'ndan 
fizikçi Chris Morris; 
limanlar, havali
manları, köprüler 
gibi önemli nokta
larda kontrol 
amacıyla kullanılan 
x ve gama ışın
larının yerini onlar
dan çok daha güçlü 

"müon" adı verilen 
kozmik parçacık
ların alabileceğini 
belirtti.
Kullanılmakta olan 
radyografik 
tekniğin, ağır met
allerin altına sak
lanan nükleer 
malzemelerin 
tespit edilmesinde 

yetersiz kaldığına 
işaret eden Morris, 
"müonların" x 
ve gama ışınlarıyla 
bulunamayan 
malzemelerin sap
tanmasını sağlaya
cağını kaydetti. 
Fizikçi, "Üstelik 
doğal müon ışınımı, 
x ve gama 
ışınlarının tersine 
radyasyon tehlikesi

içermez" dedi. 
Morris, "müonlar 
dünyaya her a 
çıdan dik olarak 
çarptığına göre, 
sözgelimi bu 
parçacıkların bir 
kamyona ya da 
kutuya giriş ve 
oradan çıkış 
değerlerini ölçecek 
dedektörlerle 
rahatlıkla kontrol 
yapılabileceğini" 
düşünüyor. Müon 

parçacıklarının 
akışında 
ortaya çıkacak 
sapma, kontrol 
edilen kamyon ya 
da kutunun 
içinde çok yoğun 
bir nesne bulun
duğunu göstere
cek, dahası 
materyalin ne 
olduğunun 
anlaşılmasına

da imkan 
verecek.

Özel 
okullara 
başvuru 
başladı

Özel Okullara Giriş Bulunduğu ilde
Sınavı başvuruları 
başladı.
Özel Okullar Birliği 
Sın?v Yürütme
Kyrıılıı 

sınavla öğrenci 
alan özel okul 
olmayan öğrenciler 
ise başvuru *orm-
Itarını KııhınriııLlorıIMİIIII V4 I V4 I I L4 M 114 I (

İddia rekora
koşuyor

Süper Toto'nun 
resmi bahis 
oyunu İddaa, 
haftalık hasılat 
olarak rekor 
seviyeye ulaştı. 
Bu hafta 
toplam 20 
milyon YTL 4 
hasılat elde 
edenn İddaa, 
önümüzdeki 
haftalarda yeni 
bir oyunla spor
severlerin karşısı
na çıkmaya hazır

lanıyor. 
İştirakçiler, 
önümüzdeki 
haftalardan 
itibaren, ilk yarı 
ve maç sonucu 
seçeneklerinin 
yanı sıra maç 
skorlarına da 
tahminde bulun 
abilecek.
Skor 

tahmini, en az 
1, en fazla 
15 maç için 
oynanabilecek.

1000 kişiye
66.5 otomobil

düşüyor

Türkiye'de 1000 
kişiye 66.5 otomo
bil, 267 sabit 
telefon, 498 tele
vizyon düşüyor. 
Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 
(DTM) verilerinden 
yapılan hesapla
maya göre, 
kişi başına 
yıllık elektrik 
tüketimi 1581 kilo- 
vatsaate (KWH) 
yükselirken, ortala

ma ömür kadınlar
da
71, erkeklerde de 
66.4'e yükseldi. 
İstihdama 
bakıldığında 
2003 yılında 
sivil işgücü 
25 milyon 265 bin 
kişiden, sivil 
istihdam ise 
22 milyon 874 bin 
kişiden oluştu. 
İşsizlik oranı ise 
yüzde 9.5 oldu.

Başkanlığı'ndan alı 
nan bilgiye göre, 
bugün başlayan 
2005-2006 Öğretim 
yılrözel Okullara 
Giriş Sınavı başvu
ruları, 7 Mart'ta 
tamamlanacak. 
Başvuru yapacak 
adaylar, sınav 
kılavuzu ve başvu
ru formlarını, 
sınavla öğrenci 
alan özel okulların 
bulunduğu illerde 
bu okullardan 
temin ederek, yine 
bu okullara teslim 
edebilecek.

ilin milli eğitim .
müdürlüklerinden p
alacak ve doldur-' 
duktan sonra 
kılavuzda belirtilen 
Sınav Yürütme 
Kurulu adresine 
posta ile göndere
cek.
Sınav, 5 Haziran 
2005 tarihinde 
yapılacak.
2005 yılı Özel 
Okullara Giriş 
Sınavı'na 15 ildeki 
93 özel okul katıla
cak. Bu okullar, 
toplam 3 bin 596 
öğrenci alacak.

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve 

REKLAM ALINIR
KÖRFEZ REKLAM

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

Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Bebeklerde sık görülen bronşite dikkat! Dit eksiğine ıp çözüm
Kış aylarında soğuk 
sebebiyle görülen 
bronşit hastalığı, 
kendini çocuklarda 
'bronşiolit' olarak 
gösteriyor. Çocuk 
Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Fikret Nakipoğlu, 
"Erken tedavi 
edilmediğinde 
bronşiolit, kalp yet
mezliği ve zatürreeyi 
geliştirebilir. Bu da 
havaleye sebep 
olarak beyni olum
suz etkiler" dedi. 
Dr. Fikret Nakipoğlu, 
bronşiolitin, akciğer
lerin küçük hava yol
larında tıkanıklığa 
neden olabilen ilti- 
habi bir durum 
olduğunu, 1 aydan 
büyük ve 2 yaştan 
küçük çocuklarda ve 
sıklıkla 6 aylık 
bebeklerde 
görüldüğünü 
söyledi.
Bronşiolitin belir
tisinin hafır üst sol
unum yolu enfeksiy
onu (hapşırma, 
burun akıntısı, 
öksürük), 38 derece 
civarında ateş, iştah 
kaybı, solunum zor
luğu (aralıklı sesli 
öksürük, nefes 
almada zorluk), 
beslenme güçlüğü 
şeklinde 
görüldüğünü ifade

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

ıvı

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 1186
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) Ş11 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT

i
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

C.Savcılığ ı 51310 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

1

B

■

OTOBÜS

Şehirleraraşı 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI

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

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
.Otobüs işlet. 513 45 21 r122 
Su İşlet 513 45 21 -115
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 514 35 50

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

eden Dr. Nakipoğlu, 
"Akut bronşit ise 
birçok defa nezleden 
3-4 gün sonra kuru, 
kısa süreli, balgam- 
sız ve giderek artan, 
bazen de nöbetler 
şeklinde olabilen 
öksürükle başlar. 
Göğüs ağrısı ve 38 
dereceyi aşmayan 
bir ateş olabilir.
Hafif vakalarda 
hastalık belirtileri 1 
ila 3 günde geriler. 
Ağır vakalar özellikle 
6 ay altındaki çocuk
lar 1-2 saatte iler
leyip ağırlaşabilir. 
Hava açlığı, morar 
ma, burun kanad’ 
solunumu, göğüs 
kemiklerinde anor
mal hareketler ola
bilir. Ateş 38 dere
ceyi aşmaz. Eğer 
ateş 38 dereceyi 
aşarsa zatürree 
açısından dikkat 
etmek gerekir. 
Başlangıçta berrak 
olan balgam iltihabı 
görünüm alabilir, 5- 
10 gün içinde

öksürük azalmaya 
başlar, balgam kay
bolur" dedi.
BRONŞİOLİT KIŞ VE 
İLKBAHARDA 
GÖRÜLÜYOR 
Bronşiolitin kış ve 
ilkbaharın ilk 
aylarında, bazen sal
gınlar şeklinde 
görüldüğünü anlatan 
Dr. Nakipoğlu, 
"Hastaların yüzde 
90'ının ailesinde 
gribal bir enfeksiyon 
hikayesi vardır. 
Bunun yanı sıra 
soğuk, nem, ani ısı 
değişiklikleri ve 
özellikle sisli, kirli 
hava, ev tozları, 
çiçek tozları ve 
çeşitli polenlerin 
hazırlayıcı etkenler 
arasındadır. 2 aylık
tan küçük çocuklar; 
morarma, solunum 
durması bulguları, 
solunum sayısının 
dakikada 60'ın 
üzerinde olması, 
kanda oksijen 
değerlerinin düşme
si, karbondioksit

değerlerinin yük
selmesi durumunda 
hastaneye yatırıl
malıdır. Amaç oksij- 
enizasyonu sağla
mak için nemli oksi
jen tedavisi, balgamı 
yumuşatıp öksürük 
ile atılımı kolaylaştır
mak için nebulazatör 
ile bronş genişletici 
ilaçlar, balgam sök- 
türücü ilaçlar ve sıvı 
kaybı oluşmuşsa 
sıvı tedavisidir" diye 
konuştu.
Dr. Nakipoğlu, broşi- 
olitin önüne geçe
bilmek için ailede 
sigara kullanımının 
engellenmesi gerek
tiğine dikkat çek
erek, "Hastalığın en 
sık sebebi aile içi 
gribal durumdur. Bu 
nedenle tüm aile 
bireyleri gribal 
durumdan korun
malı, gerekirse 
çocuğa maskeyle 
yaklaşılmahdır. 
Hastalık başladıktan 
sonra çocuklara bol 
sıvı verilmeli ve sık 
sık akciğerlerine 
belli aralıklarla 
masaj (fiyoteradi) 
yapılmalıdır. Kirli, 
tozlu kent havasın
dan uzak curulmalı, 
bin metreden yüksek 
yerlere gidilmeme
lidir" şeklinde 
konuştu.

Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın Dikkat 
Eksikliği Hiperaktivite 
Bozukluğu (DEHB) 
olan çocuklara yöne
lik hazırladığı proje 14 
pilot ilde uygulanıyor. 
Proje, Samsun'da 
Ticaret ve Sanayi 
Odası İlköğretim 
Okulu'nda uygulan
maya başlandı. 
Samsun Milli Eğitim 
Müdürü Cevdet 
Aydın, DEHB'nin 
nöro-psikolojik bir 
bozukluk olduğuna 
dikkat çekerek, bu 
rahatsızlık bulunan 
çocukların eğitimine 
de büyük önem 
verdiklerini dile 
getirdi.
Dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozuk
luğunun, çpcuğun 
yaşına ve gelişim 
düzeyine uygun 
olmayan aşırı 
hareketlilik, ataklık 
(dürtüsellik) ve dikkat 
sorunları olarak 
tanımlanan nöro- 
psikolojik bir bozuk
luk olduğunu belirten 
Cevdet Aydın, "Bu 
bozukluk, erken 
çocukluk döneminden 
başlayıp hayat boyu 
devam etmektedir. Bu 
bozukluğun görülme 
sıklığına göre, i.«ar 
sınıfta en az bi DEHB 
riski taşıyan öğrenci 
bulunduğu varsayıl
maktadır" dedi.
Dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozuk
luğu olan çocukların, 
bilişsel ve

davranışsal alanlarda 
zorluk yaşadıklarını 
da açıklayan Cevdet 
Aydın, "Dikkat topla
ma ve hiperaktivite 
sorunu olan çocuk
ların eğitimlerini 
sağlıklı biçimde 
sürdürebilmesi için 
aile, öğretmen ve 
akran işbirliğinin 
kurulması, destek 
eğitim hizmetlerinden 
yararlandırılması 
gerekmektedir. Dikkat 
eksikliği ve hiperak
tivite bozukluğu olan 
çocukların eğitimi 
öncelikle normal 
eğitim sınıflarında 
uygun araç-gereç ve 
donanım desteği ile 
özel eğitim ilke, yöne
tim ve teknikleriyle 
yürütülmelidir. Bu 
kapsamda; Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
10/07/2003 tarih ve 
Özel Eğitim Rehberlik 
ve Danışma 
Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nün 2513 
sayılı Makam Onayı 
ile yürürlüğe konulan 
'3-18 Yaş Grubundaki 
Dikkat Eksikliği 
Hiperaktivite 
Bozukluğu Olan 
Çocukların Eğitimi 
Projesi' adıyla 
Ankara, Adana, İzmir, 
Bursa, İstanbul, 
Samsun, Van, 
Erzurum, Kocaeli, 
Edirne, Trabzon, 
Gaziantep ve 
Diyarbakır'dan oluşan 
14 pilot ilde 07 Şubat 
2005 tarihinde 
başlatılmıştır.
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Bıçakların kullanıldığı kavgada, 4 darbe alan Ayhan Deveci kurtarılamadı

Kartonpiyer ustası sokakta öldürüldü
Kartonpiyer ustası Ayhan Deveci önceki akşam oğlunun hasımları ile karşılaştığı sokakta
çıkan tartışma sonucu 4 yerinden bıçaklandı. Deveci, kan kaybından öldü. Haberi sayfa 2’de
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SSK’lılara 
indirimli hizmet 
SSK ve Bağ-Kurlular ile bakmakla 
yükümlü oldukları yakınları bazı 
sağlık hizmetlerinden indirimli 
olarak yararlanabilecekler.
Bakanlar Kurulu’nun konuya ilişkin 
kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Haberi sayfa 7’de

İnsan Hakları Kurulu Kaymakam Mehmet Baygül başkanlığında toplandı

W; ta tatata MmiB1
İnsan Haklan İlçe Kurulu toplantısında konuşan Kaymakam 
Mehmet Baygül, ‘Türk insanının da diğer ülkelerin insanları 
gibi insan haklarına sahip insanlardır. Gemlik’in ortasında 
insan bıçaklamak İnsan Haklarına ihlaldir’ dedi. Sayfa 3’de

İnsan Haklan...
Türkiye uzun yıllardan beri AvrupalI 

ülkelerin izlenimleri ve Avrupa İnsan Hakları 
Kuruluşlarının gözetiminde olan bir ülkeydi.

İnsan haklan konusunda ise/ sürekli kırık 
not alan bir öğrenci gibiydi.

İnsan Hakları, dünyada ilk kez “İnsan 
Haklan Evrensel Bilgirgesi” ile uluslararası 
bir belge nitelik kazandı.

Bu bildirgede, insanlann dil, din, ırk ve renk 
faikı gözetmeden eşitliğiydi asıl olan.

Ancak, insan Haklan Evrensel bildirgesin
den sonra, insanın insanı sömürmesi, dinler 
arası kavgalar, renginden dolayı aşağılanan 
insanlar bitmedi.
Kolay kolay da bitmeyecek..
Ancak, toplumlar eskisi gibi değil..
Nerede bir insan hakkı ihlali varsa orada 

gönüllü kuruluşlar ve resmi kurumlar olay
lara müdahale ediyor.
Türkiye'de bir vatandaşın bir konuda hak 

sızlığa uğradığında yabancı bir " ulusun 
mahkemelerine başvurabileceği kimin aklına 
gelirdi.

Oysa artık, Avrupa insan Hakları 
Mihkemeieri’ne her vatandaş başvurup 
hakkım,arayabiliyor.
Türkiye, bu sınavda hep sınıfta kaldığı için 

kendi vatandaşlarını milyonlarca dolar para 
cezası Ödedi.

AB girebilmek için son yıllarda Avrupa'nı?* 
normlarına inmeye çalışıyoruz.

Doğru olan da bu.
fişimize gelse de, gelmese de bu normlar 
Türk halkının yararınadır.
Biz adam olamıyoruz, ama bizi birileri adam 

öldürüyor..

İnsan Haklan İlçe Kurulu dün ilk toplantısını İçe Kaymakamı Mehmet Baygül başkanlığın
da yaptı. Toplantıda, insan Hakları Bildirgesi okundu. (Fotoğraf Seyfettin ŞEKERSÖZ)

DYP’liler Asya depremi 
için gıda kermesi yaptı 
Doğru Yol Partisi Kadir Komisyonu 
üyeleri, dün Belediye Sergi Salonu’nda 
Asya depreminde zarar görenler için 
gıda kermesi düzenledi. Elde edilen 
gelirler banka hesabına yatırılacak. 4’de
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Haftada Bir
fehş Hekimi
Özcan VURAL

AF

affa. Maksatlı - hilelerle dolu 
bir tasarı.

Türbanlıları Avrupa 
mahkemeleri , Anayasa 
mahkemesi kararları, 
Danıştay içtihadları karşısın
da Üniversite ‘ye soka- 
mayan gerici zihniyet imti
han hakkı veriyoruz 700 
bin kişiye af getiriyoruz 
diyor. Türkiye de yeteri 
kadar Üniversite varken ve 
gittikçe eğitim düzeyi 
düşerken, Üniversite 
mezunları iş bulamaz , boşta 
gezerken bu kadar insanı 
Üniversite kapılarına 
yığarak daha fazla kalite 
düşüklüğüne sebep olmaya
cak mı ?

Bu kadar gence yeni 
ümitler verip sonra da işsi
zler ordumuzun büyümesini 

siyasilerimiz gormuyonâr 
mı.. ?

Türbanlıya hoş görün
mek, onların ağızlarına bir 
parmak bal vermek İçin 
Türk Üniversitelerine yazık 
olmuyor mu.. ?

Bu soruların cevabim 
YÖK başkanı Prof. Teziç net 
şekilde cevapladı.

“ Biz Üniversite olarak 
bu AFFI İSTEMİYORUZ “ 
diyor.

Siyasi oyunlarınız için 
türban manevraları yap- 

| mayın..
Boyunuzun ölçüsünü 

bir kaç defa aldınız...
Tekrar ölçüye 

girmeyin.. Şamarı yiyip 
dönüyor ama yine de ens
enizi Yine bu bu vatanın 
gerçek evlatlarına üzüyor
sunuz.

Hayırlı tokatlar...

Türkiye ‘yi bıktıran, bık
tıran ne kelime isyari 
ettiren yeni bir af hazır
lığıyla karşı karşıyayız...

Senelerdir yapılan bu 
aflarla toplum düzeni 
bozulmuş , şuç işlemeye 
Hevesliler, “ Af çıkar 
kolayca bu işten kurtuluruz “ 
düşüncesinde olanlar şimdi 
bıyık altından yine gülüyor
lar..

İki de bir de af getiri 
yoruz diye popülist siyaset 
yapanlar, birkaç bin kişiyi 
memnun ediyorlar ama 
şunu iyi bilin ki asıl toplum 
bundan mutlu değil; hatta 
şikayetçi...

Rahşan Ecevit affı diye 
anılan, yaşlı bir bayanın 
ruhsal etkisiyle hazırlanıp 
çıkarılan bu saçma afla 

ceza evleri boşaltılmış, ama 
oradan çıkarılanlar sizin 
kapınızın önüne gelmiştir.

Kim olursa olsun 
suçun ‘varsa onun karşılığı 
olan yasal cezanı Çekeceksin 
... Bu böyle biline....

Devlete karşı işlenen 
suçları devlet affede bilir...!

Ama bana , aileme 
kişisel yapılan suçu benim 
adıma devlet nasıl

AFFEDE BİLİR...?
Ben buna izin vermiyo

rum.. Benim ananı - babamı 
- çocuğumu Vuranı - 
öldüreni hiç bir zaman 
AFFETMEM...

Devlet benim ömür 
boyu sürecek bütün 
acılarımı çiğneyip bir kaç 
oy alacağım diye böyle 
aflar yapamaz...

Devlet bunu yaparsa 
bende bu devleti affetmem..

Gelelim yeni çıkarılacak

BURSA HAKİMİYET VE KENT 
GAZETELERİNE İLAN ve REKLAM ALINIR 

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

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

Kartonpiyer ustası 
sokakta öldürüldü

Kartonpiyer ustası Ayhan Deveci önceki 
akşam oğlunun basımları ile karşılaştığı 
sokakta çıkan tartışma sonucu 4 yerinden 
bıçaklandı. Deveci, kan kaybından öldü.

Önceki akşam 
meydana 
gelen 
bıçaklama 
olayında 
Ayhan 
Deveci(35) 
adlı karton 
piyer ustası 
yaşamını 
yitirdi.
Öğrenildiğine 
göre cinayet 
olayı şöyle 
gelişti: 
Küçük Kumla 
da bir lokanta
da arkadaşı ile 
yemek yeğen 
ve alkol alan 
Ayhan Deveci, 
Gemlik’e 

döndükten 
sonra arkadaşı 
Mustafa 
Keke’nin Pazar 
Caddesi Oya 
Sokak’ta 
bulünan evine 
giderlerken, 
oğlununurt f ' 
geçtiğimiz yıl 
bıçakladığı 
haSÛtılanyla 
karşılaştı. 
Burâda 
başlayan 
tartışma 
sırasında

Deveci’nin 
elini beline 
doğru 
götürmesi 
üzerine dört 
kişi olan 
hasımlar üzer
lerinde bulu
nan bıçaklarını 
çekerek 
Ayhan 
Deveci’yi 
yaraladılar. 
Saldırganlar 
olaydan 
sonra kaçtı. 
Yaralı Deveci, 
Dereboyu’nda 
bulunan 
Demirler 
Market’in 
önüne kadar 

y üreyerek 
geldikten 
sonra yere 
yığıldı.
Vatandaşların 
112 ve 155 
polisi ara
maları üzerine, 
Acil Yardım 
Ambulansı 
olay yerinde 
gelerek 
yaralıyı 
Muammer 
Ağım Gemlik 
Devlet 
Hastanesi’ne

kaldırdılar.
Deveci, 
hastanede 

tüm çabalara 
karşın kur
tarılamadı. 
Polis ekipleri, 
olayla ilgileri 
b'Jİunan 4 
kişiyi göz 
altına aldı. 
Olayla ilgisi 
bulunduğu 
belirlenen 
şahıslardan 
K. Y. (17) 
Ferhat A. (24) 
Ercan Y. (24) 
ile Fatih G. 
(24) poliste

Sebepsiz yaralama
Önceki gün 
Toptancılar Zeytin 
Hali arka kısmında 
meydana gelen 
olayda bir kişi 
kasığından 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Ahmet Ali (27) 
isimli balıkçılık yap
tığı öğrenilen şahıs

evine gitmekte iken 
karşısına çıkan 
Kartal A. (17) 
tarafından nedensiz 
şekilde yaralandı. 
Kasığından aldığı 
bıçak darbesinin 
ardından Devlet 
Hastanesine 
kaldırılarak tedavi 
altına alınan

verdikleri 
ifadelerde 
suçlarını 
Deveci’yi 
yaraladıklarını 
itiraf ettiler. 
Göz altına alı
nan şahıslar 
yapılan sorgu
larının ardın
dan çıkarıldık
ları mahkeme 
tarafından 
tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildiler. 
Deveci’nin 
cesedi Adli 
Tıp’a inceleme 
ye gönderildi.

Mehmet Ali'nin 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı 
öğrenilirken olay 
yerine gelen çocuk 
bürosu ekibince 
göz altına alınan 
Kartal A. yapılan 
sorgusundan 
sonra mahkemeye 
sevk edildi.

-r-.------------------------------- 1
GÖRKEM KEBAPTAN BAKLAVA ALAN

MÜŞTERİLERE SÜRPRİZ HEDİYE!
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İnsan Hakları Kurulu Kaymakam Mehmet Baygül başkanlığında toplandı

W; fa faW fa Mam ıW 
İnsan Hakları İlçe Kurulu toplantısında konuşan Kaymakam Mehmet Baygül, 
‘Türk insanının da diğer ülkelerin insanları gibi insan haklarına sahip insan
lardır. Gemlik’in ortasında insan bıçaklamak İnsan Haklarına ihlaldir’ dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün başkan
lığında 12 kişiden 
oluşan İnsan 
Hakları İlçe Kurulu 
ilk toplantısını yaptı. 
AKP il Genel Meclis 
Üyesi Nurettin Avcı, 

»CHP İlçe Başkanı 
Erdem Akyür«A, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt ile 
Ticaret Borsası 
Başkanı Melih 
Kazanç'ın 
İnazeretleri 
nedeniyle 
kat'radıkları 
ilk toplantıya 
Kay .kam Mehrnet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

Şımarmayın....
Başbakan Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a göre; 
AKP iktidarının atadığı 
bürokratlar şımarmışmış. 
Baksanıza şımarmak suç. 
Şımaranı tutukluyor 
Şımarmayın, şımarmayın 
Bir gün sizi de tutuklarlar...

Turgut, AK Parti 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
Hazine Avukatı 
Akgül Bozan, 
Avukat Aydın 
Erenoğlu, 2 Nolu 
Sağlık Ocağı 
Doktoru Neslihan 
Yılmaz, Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt ile Okul 
£ile Birliği Başkanı 
Nuh Dinç katıldı. 
İnsan Hakları 
Danışma ve 

.Başvuru Masası 
Sorumlusu İbrahim 
Ay'ın İnsan 
Hakları Evrensel 
Bildirgesi ..i 
okumasının 
ardınddn y«pılan 
açıklamada, bundan 
sonraki toplantıların 

her ayın son 
Sah günü yapılacağı 
bildirildi.
15 ADET 
KUTU BULUNUYOR 
İlçenin muhtelif 
yerleri ile 
beldelerine konulan 
15 adet İnsan 
Hakları Şikayet 
Kutusu bulunduğu
na dikkat çekilen 
toplantıda, 
halkımızın halen bu 
kutulardan haberdar 
olamadıkları için 
tanıtımlarının yapıl
masına karar verildi. 
Vatandaşlarımızın 
insan olarak 
haklarının 
kaybedilmesinden 
dolayı nerelere 
başvuruda bulu
nacağının iyice 
bilinmesi gerektiğini 
söyleyen 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, "Bizim 
vatandaşlarımız da 
diğer ülkelerin 
insanları gibi 
haklarına sahip 
insanlardır. Onun 
için oluşturduğu
muz komisyonun 
hakkaniyet içinde 
doğru değer
lendirmeler 
yapacağını 
umuyorum" dedi. 
Öncelikle Danışma 
ve Başvuru masası 
oluşturulduğunun 
belirtildiği toplantı
da, insan haklarıyla 
ilgili geliştirme 
komisyonunun da 
önümüzdeki 
günlerde kurulması
na karar verilen 
toplantıda vatan
daşların Emniyet 
Müdürlüğü, 
Umurbey 
Belediyesi,

Kaymakam Baygül başkanlığında toplanan İnsan Hakları İlçe Kurulu ilk 
toplantısını dün yaptı. Top' 'hlar her ayın son Salı günü yap ’^cağı bildirildi

Liman Başkanlığı, 
İlçe Spor Müdürlüğü 
ile Kurşunlu 
Beldesi’nde bulu
nan şikayet kutuları
na şimdiye kadar 
şikayet mektubu 
atmadıkları 
bildirildi. Şikayet 
dilekçelerinin 
çoğunluğunu ise, 
Sağlık Bakanlığı’na 
devredilen SSK 
hastaneleri olurken 
diğer devlet 
hastanesinin acil 
çalışanlarından da 
şikayetçi olanlar 
çıktı.
CİNAYET 
İNSAN HAKLARINI 
İHLALDİR 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, önceki 
akşam 
Dereboyu'nda 
işlenen cinayet için 
de görüşünü 
belirtirken, 
"Gemlik'in ortasın
da insan bıçakla
mak İnsan Haklarını 
ihlaldir" dedi.

İlçede yaşayan tüm 
vatandaşların bu tür 
olaylarda duyarlılık 
göstererek gördük
lerini zaman 
geçirmeden 155'e 
bildirmeleri gerek
tiğini de söyleyen 
Kaymakam Baygül, 
"Geç bildirilen 
olaylar insanların 
ölümüne yol 
açabiliyor" şeklinde 
konuştu.
Manastır bölgesine 
yolcu taşıyan özel 
halk otobüslerinin 
durumlarının da 
görüşüldüğü 
toplantıda vatan
daşların şikayet
lerinin göz ardı 
edilmemesi gerek
tiği savunuldu. 
BORUSAN 
İŞÇİSİNDEN 
3 BİN İMZA 
öle yandan 
geçtiğimiz günlerde 
sendikalaşma iddi
alarıyla Borusan 
Lojistik'ten çıkarılan 
işçilerin kampanya 

başlatarak topladık
ları 3 bin imzayı 
Başbakanlık 
İnsan Hakları 
Başkanlığı'na 
göndereceklerini 
söyleyen AK Parti 
ilçe başkanı Enver 
Şahin, konunun 
oluşturulan 
komisyonda değer
lendirilmesini 
gerektiğini söyledi. 
İnsan Hakları 
Evrensel 
Bildirgesi'nde 
Sendika kurma ve 
sendikaya üye 
olmanın her kişinin 
hakkı olduğuna 
işaret edilirken 
Borusan Lojistik'ten 
sendikalaşma 
suçuyla işten çıkar
maların haksızlık 
olduğunun vurgu
landığı toplantıda 
konunun kısa 
zamanda kurulacak 
olan İnsan hakları 
Komisyonu'nda 
değerlendirilmesine 
karar verildi.
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M Lisesi izcileri tt sonu Mn M
Aykut ÖZDOĞAN

Gemlik Lisesi 
Ergin İzci grubunun 
üç gün süren hafta 
sonu kampı neşe 
içinde tamamlandı. 
Ergin İzci Lideri 
Haşan İşgüder ile 
yardımcı liderler 
Nejla Önen ve 
Tülin Emci'nin 
eşliğinde Orhangazi 
Paşapınar dağ 
köyüne giden 
17 kız 25 erkek 
izci grubunun 
yaptığı kamp

Doğru Yol Partisi 
Kadın Komisyonu 
üyeleri Asya 
depreminde zarar 
görenler için gıda 
kermesi yaptı. 
Belediye Sergi 
Salonunda 
yapılan gıda 
kermesinde 
satılan tüm 
ürünler, 
DYP'li Yönetim 
Kurulu 
üyelerinden 
temin 
edilirken,kadın 
komisyonu 
üyeleri de 
evlerinde 
yaptıkları gıda 
ürünleriyle ker
mese katkıda 
bulundular. 
Gemlik halkının 
düzenledikleri 
gıda kermesine 
gösterdikleri 
ilgiden 
dolayı mutlu

köyün muhtarı 
Kadri Taşkın'ın da 
desteğiyle 
eğlence içinde 
geçti.
Paşapınar 
köylülerinin de 
desteğiyle 
çeşitli sosyal 
aktiviteler 
düzenleyen 
izciler hafta 
sonunu en güzel 
şekilde 
değerlendirmenin 
zevkini yaşadılar. 
18 Şubat Cüma

depremi için gria msİ ppt

günü Gemlik Lisesi 
önünden hareket 
eden Ergin İzci 
grubu Paşapınar 
köylülerine yaptık
ları skeçlerle 
onların alkışlarını 
aldı.
Kamp süreci 
boyunca birbirler
ine çeşitli 
muziplikleri de 
yapan liseli izciler, 
dönüş günü 
yaktıkları ateşin

önünde kamp 
türkülerini birlikte 
söylediler.
Kendilerinin kur
duğu kampı 
yine kendileri 
kaldırarak temi
zleyen 
Gemlik Lisesi 
Ergin İzci grubu 
3 gün süren 
hafta sonu 
kampından dinlen
miş olarak 
okullarına döndüler.

Bingöl’e ftp

Seyfettin ŞEK'ÎRSÖZ

Bingöl'de başlatılan 
"Bu çocuklar bizim" 
kitap toplama kam
panyasına 
Gemlik'ten destek 
gidiyor. 
Bingöl'de bulunan 
Fatih İlköğretim 
Okulu'nda 
başlatılan ve tüm 
yurttan destek ver
ilen kitap kampa
nyasında ilçemizde 
faaliyet gösteren 
Akın Kırtasiye 
öncülük ediyor. 
Akmantar İş 
Merkezinde bulu
nan Akın Kırtasiye 
sahibi Sermet 
Kaya ile Hulusi 
Gandar'ın 
öncülüğünde ilçede 
bulunan tüm 
kurum ve kuruluşlar 
ile vatandaşlardan 
ellerinde bulunan 

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

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

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

her tür kitaplar 
kabul ediliyor.- * 
Okul kitaplarının 
yanı sıra tüm 
sosyal ve eğitsel 
kitaplar ile roman
ların kabul edildiği 
kampanyada 
top'anan kitaplar 
Bingöl Fatih 
İlköğretim okuluna 
gönderiliyor. 
Bingöl'de Bilgisayar 
öğretmeninin 
başlattığı "Bu 
çocuklar bizim" 
isimli kitap toplama 
kampanyasına 
Gemlikli vatan
daşların büyük 
ilgi gösterdiği 
gözlemlenirken 
ellerindeki kitapları 
bağışlamak isteyen
lerin Akmanlar İş 
Merkezindeki 
Akın Kırtasiye'ye 
başvuru 
yapabilecekler.
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1905 yılında Amerika’da kurulan dünyanın en 
büyük gönüllü hizmet kuruluşu Rotary, 1OO. yaşını 
bugün kutluyor. Gemlik Rotary Derneği Başkanı 
Mehmet Yaşar, Rotary’i gazetemize anlattı.

Arada Sırada
MEBRUKE ATİLLA

Gemlik Rotary 
Derneği dönem 
Başkanı Mehmet 
Yaşar, Dünya 
Rotary’sinin bugün 
100. kuruluşunu kut
ladığını söyledi.
Yaşar, rotary hakkında 
şu bilgileri verdi: 
“Rotary, dünyada 
kurulu olan gönüllü 
hizmet kuruluşların
dandır. Yeryüzünde 
barış ve iyiniyetin 
kurulmasına yardımcı 
olmak, bütün meslek
lerde yüksek ahlak 
standartlarını teşvik 
etmek ve insanlığa 
hizmet etmek amacıy
la bir araya gelen iş 
ve meslek sahibi kişi
lerin dünya çapında 
örgütlendiği bir . 
hizmet kuruluşudur. 
Rotary’nin hizmet ide
ali, "Kendinden önce 
Hizmet” olarak biçim
lenmiştir. Bu tavır, 
dünyanın neresinde 
olursa olsun tüm 
Rotary'yenlerikucak
layan ortak bir 
tavırdır.
Her rotary kulübü, 
hizmet idealini, kendi 
kişisel mesleki ve 
toplum yaşamının 
doyurucu bir hedefi 
olarak kabul eden iş 
ve meslek sahibi kişil
erden oluşur.
Rotary dünyası, her 
türlü dini inanç ve 
siyaset anlayışının 
sergilendiği bir dünya 
mozaiğidir. Rotary ve 
rotaryenin siyasi ve 
dini inançları yalnızca 
kendisini ilgilendiren 
özel tercihleri olduğu
na inanır. Ama, her 
roteryenden ülkesine 
ve inançlarına bağlı 
olması beklenir.
Rotary da din ve 
siyaset konularının 
konuşulmamasına 
özen gösterilir.
Rotary, uluslararası 
bir kuruluş olmasına 
karç’^, ulasaldır. 
Dernekler Yasasına 
göre kurulur ve 
hizmet üretir.
Uluslararası kurallar 
genel hizmet kural
larıdır.
Rdltaryenler hizmet 
üretirken ürettikleri

hizmetin harca
malarını üyelerin yıllık 
aidatlarıyla karşılar. 
Rotary bir yardım 
kuruluşu değildir. 
Bir dostlar topluluğu 
da değildir.
Geçici değil, kalıcı ve 
giderek kurumsal
laşan çözümler 
üretilmesini sağlar. 
Yardım iyilik yapmak
tır.
İyilik yapmak 
düşüncesinin içinde 
ise bireysellik yatar. 
Kendini topluma kab
ullendirme vardır.
Ulaşılan maddi değer
leri koruma düşüncesi 
vardır. Ve iyilik bir gün 
mutaka kişiye geri 
döner. Oysa ki, Rotary 
hizmetlerinde geri 
alma yoktur. Rotary 
hizmetleri arasında 
meslek, toplum, ulus- 
larası ve gençlik 
konuları vardır.
Rotaryen olmayan bir 
kişinin rotary derneği 
üyeliğine aday ola
bilmesi için kulüp 
üyelerinden birisi 
tarafından yazılı 
olarak yönetim kuru
luna önerilmesi 
gerekir.
Kulübe üye için öner
ilen adayın mesleğinin 
başarılı bir temsilcisi 
olmasına, rotary 
amaçlarına yatkınlığı
na, iş ve meslek 
dalının kulübün 
sınıflandırma planlan
masına uygun olması
na , hizmet için ayrıla

bilecek w.amam 
olmasına, aile, toplum 
ve iş yaşamında den
geli bir kişi olmasına 
dikkat edilir.
Toplumsal hizmet 
üreten rotary, dünya
da çocuk felçi 
hastalığı ile mücade
lenin en büyük 
destekçisidir.
Türkiye’de faaliyet 
gösteren 300’e yakın 
rotary kulübünün her- 
birinde her yıl 30’u 
aşkın hizmet gerçek
leştirilir. Ülkemizde 7 
bin 500 civarında 
öğrenciye rotary kulü
plerince karşılıksız 
burslar verilmektedir. 
17 Ağustos 1999 
depremi sonrasında 
Türk Rotary’si rotary 
çadır kentleri kurmuş 
olup, Kocaeli üniver
sitesi Rotary 
Hastanesini 24 ay 
içinde tamamlayarak 
hizmete sokmuştur. 
6750 metrekare kapalı 
alana yayılan, 120 
yatak kapasiteli has
tanede 10 servis, 5 
ameliyathane, yoğun 
bakım servisi ve 
doğum kliniği bulun
maktadır.
Bu hastane için 
biraraya getirilen kay
nak, 1.8 milyon 
dolardır.
Rotaryenler, bu ülke 
insanının geleneğinde 
de olduğu gibi, 
yapanın değil, 
yapılanın öner di 
olduğuna inanırlar.

Onun içindir ki; 
rotary’nin ortaya koy
duğu etkinliklerin pek 
azı toplumuzda bilin
mektir. 
Çünkü, her olguyu, 
magazin ambalajına 
saran medya organları 
için bunlar haber 
değeri taşımamak
tadır.
Rotary Kulüpleri, Milli 
Eğitim Bakanlığıyla 
erişkinler için okuma 
yazma kursları açmak
tadır.
Rotary’nin toplumsal 
hizmetleri arasında en 
büyük bölümü eğitim 
ve sağhk’a olan 
destekleridir. 
Her dernek, kend: 
proğramına göre 
toplumsal hizmetleri 
gerçekleştirir.” 
100. YIL 
KUTLANIYOR 
Gemlik Rotary 
Derneği Başkanı 
Mehmet Yaşar açıkla- 
malasında tüm dünya
da olduğu gibi Türkiye 
da de Rotary’nin 
bütün bölge dernek
lerinin organizasyonu 
ile 100. yıl kutlama 
şenlikleri düzenledik
lerini belirterek, 
Gemlik Derneği’nin 
ilçede yaptığı 
hizmetler konusunda 
da şunları söyledi: 
“Gemlik Rotary 
Derneği 1983 yılında 
kuruldu.
Kurulduğundan 
bugüne kadar öğren
cilere burs verdi. 
Okullara bilgisayar, dil 
labratuvarları, kitaplık
lar kurdu, okullara 
Atatürk Köşeleri ve 
büstleri açtı. Okuma 
yazma kursları düzen
ledi, köylerde sağlık 
taramaları gerçek
leştirdi. Celal Bayar 
Kütüphanesininin eski 
gazetelerini ciltle 
yerek topluma 
kazandırdı. Çocuk 
parkı düzenledi. 1999 
depreminde ulus- 
lararısı yardım topladı. 
Meslek hizmet ödülleri 
dağıttı, yoksulların 
ihtiyaçlarını destekle
di. Rotaryi 100. yılında 
hizmetlerimizle 
kutluyoruz.”

------BELKİ BİR ŞANS DAHA!-------

Önce rüzgar esti, sonra hafif bir sis 
yayıldı odaya. Sis yavaş yavaş bir 
yaratığa dönüşüyordu. Çok iri ve gri ten
liydi odadaki davetsiz misafir. Hiçbir 
şeye benzemiyordu! Biraz ninesinin 
anlattığı masalların, biraz izlediği korku 
filmlerinin ve biraz da düşlediği canavar 
tiplemelerinin karışımı bir yaratıktı 
karşısındaki!! İki sihirli cümle söyledi 
kısık ve de derin soluyarak... 'Herkes 
gibisin! Ama herkes değilsin?' İlk cümle 
öfkeli, ikinci cümlesi soru sorar gibiydi. 
Sonra birdenbire kayboldu. Sonay allak 
bullak olmuş; korkudan kaskatı 
kesilmişti! Bedeninden sanki yeni duştan 
çıkmış gibi ter akıyor, ellerinin bir maki- 
nanın dişlisi gibi titremesine engel 
olamıyordu! Yüzü sapsaH kesilmişti. 
Dudakları susuzluktan çatlamış toprak 
gibi yarılmış ve de mosmor olmuştu.

Birkaç gün sonra yavaş yavaş unut
maya başladı gördüğünü zannettiği 
düşünü.

Günlerden bir gün odasında çalışırken 
yine o sis ve rüzgar girdi içeri! Bu defa 
donup kaldı oracıkta . Yaratık hiçbir şey 
söylemedi, sadece derin bir nefes aldı ve 
üfledi. Ağzıyla burnu aynı yerde olan 
yaratığın nefesinden kapkara bir girdap 
oluştu. Karanlık önce Sonay'ın içine girdi 
ve sanki bir şeyler çekerek çıkıp gitti.

Az sonra eşi kapıdan içeri girdi ve kısa 
bir şok yaşadı, onun öldüğünü zanne 
derek. Oysa çok daha korkunç bir şeyle 
karşı karşıyaydı. Sonay, sanki bir 
başkasının yüzünü de taşıyordu kendi 
yüzünde... gözleri kan doluydu, rengi ise 
bir ölünün rengi...

Kadın elleri titrek, nabzına baktı 
Sonay'ın! Ambulans, hastane, yoğun 
bakım ..üç ay geçti aradan... gözleri 
boşluğa bakıyordu. Gözbebekleri çok 
değişikti, tıpkı o andaki gibL.Kimse onun 
yanında kalmak istemiyordu, korku 
yayılıyordu yatağından...Ruhu başka yer
lerde acı çekiyor hissi veriyordu insana... 
Bir de alnındaki, kırmızılık!? Doktorlar 
çözemedi onunla ilgili hiçbirşeyi...

Güneşli bir gün, rengarenk kuşlar akın 
akın geliyorlardı Sonay'ı karşılamaya. 
Yüzü aydınlıktı, alnındaki leke kaybol
muştu. O başka yüz de gitmişti! Sadece 
Sonay vardı! Gülümsüyordu yüzyılların 
olgunluğu ile...

Ailesi merakla soruyordu üç ay boyun
ca nereye gittiğini ve nasıl geriye 
döndüğünü. Yanıtı Sonay'ın bildiğini bili 
yorlardı. Çünkü o yüz başka yerlerde 
yaşadığını göstermişti onlara.

Adam sadece 'bu dünyada neleri 
düşlediysem onları gördüm, nelerden 
korktuysam yine onları gördüm. Kendimi 
izledim utanarak, acıyla ve de sevinçle! 
Sonra da 'bir kez daha' dediler ve beni 
geriye gönderdiler, sizin ve herkesin 
yanına, sadece herkes olabilmek için...
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İştahsız çocuklar için tavsiyeler
İştah probleminin 
en çok 2 yaşındaki 
çocuklarda 
görüldüğünü 
belirten uzmanlar, 
çocuklardaki 
yemek probleminin 
önüne geçebilmek 
için beslenmeden 
bir saat önce ve 
yemek sırasında 
sıvı aliminin sınır
landırılması gerek
tiğini belirtiyorlar. 
Diyetisyen Zerrin 
Aydın, çocukların 
içmeyi yemeğe ter
cih ettiğini ve 
kolayca doygunluk 
hissi duyduğunu 
belirterek, 
"Böylece almaları 
gereken besinleri

yetersiz tüketir- 
ler"dedi.
Anemi, barsak 
parazitleri ve 
hastalıkların iştah 
kaybına yol açtığı
na dikkat çeken 
Diyetisyen Zerrin 
Aydın, "Psikolojik 
nedenler de iştah
sızlığı etkilemekte
dir. Normal 
büyüme eğrisi 

Sonuk algınlığı, hep
imizin en sık jghatsız- 
landığı enfeksiyon 
hastalığı. Bu kadar sık 
karşılaştığımız 
hastalık hakkında 
acaba ne kadar bilgiye 
sahibiz? Doğru bilinen 
yanlışlardan bazı 
örnekler şunlar:

gösteren çocuklar
da 15-18 aylar 
arasında iştah en 
düşük düzeydedir. 
Yemeği reddetme 
ya da belli yiyecek
lere yönelme 
davranışı 2 yaş 
çocuklarda sık 
rastlanır. Çocuklar 
her dönemde aynı 
büyüme hızını 
göstermezler.

Doğumdan 1 yaşa 
kadar olan hızlı 
büyüme 2, 3 ve 4. 
yaşlarda azalır. 
Yılda ortalama 2 
kilogram kadar 
artış olur. Eğer; 
çocuğun büyüme 
ve gelişmesi nor
malse, yeme 
alışkanlıkları bir 
sağlık sorunu oluş- 
turmuyorsa, çocuk 
ihtiyaçları kadar 
yiyorsa, anneler 
endişelenmeme- 
lidir. Bazen öğün 
atlansa hatta bazı 
nedenlerle birkaç 
gün yemek düzeni 
bozulsa bile önemli 
bir sağlık sorununa 
neden olmaz" dedi.

Aydın, iştah
sızlığın 
önüne geçe
bilmek şu 
tavsiyelerde 
bulundu: 
"iştahsızlık 
problemi 
olan çocuk
larda yemek
ten 1 saat 
önce ve 
yemek 
sırasında sıvı 
alımı sınır
landırıl
malıdır.
Çünkü çocuklar 
içmeyi yemeğe ter
cih eder ve kolayca 
doygunluk hissi 
duyar, böylece 
almaları gereken 
besinleri yetersiz 
tüketirler. Biberon 
yerine bardak kul
lanılmalıdır.
Böylece sıvı tüketi
mi azalır. Süt, 
meyve suyu gibi 
içeceklerin miktarı 
belirlenmelidir. Bir 
öjünde besini red- 
c’ettiyse tamamen 
farklı bir besin 
denenebilir. Onu 
da reddederse bir 
sonraki öğüne 
kadar herhangi bir 
besin verilmeme
lidir. Şekerleme,

cips, çikolata, 
bisküvi iştahı 
engelleyebilir. Ara 
öğünler küçük por
siyonlar olmalıdır. 
Yiyecekler çocuk
ların kolay yiyebile
ceği türden hazır- 
lanmalıdır.
Örneğin; küçük dil
imlenmiş salatalık, 
havuç gibi. Çocuğu 
yemek konusunda 
zorlama, sorunu 
kötüleştirir.
Reddedilen besin 
bir sürc.sonra 
tekrar Lonen- 
melidir. Grup 
halinde yaşıtlarıyla 
yemek olumlu 
yeme 
davranışlarını 
geliştirir"

"Soğuk ve yağışlı havalar
da üşütmek soğuk algın
lığına sebep olur", "Alkol 
soğuk algınlığına karşı 
etkili bir çaredir", 
"Yorgunluk soğuk algın
lığına karşı direnci 
azaltır", "Ter atmak soğuk 
algınlığına iyi gelir".
Şimdi bu bilgilerinizi test 

etme zamanı...
'Soğuk ve yağışlı havalar
da üşütmek soğuk algın
lığına sebep olur': 
Yanlış. Soğuk algınlığı, 
hava şartlarına değil, 
insandan insana bulaş
maya bağlıdır. Soğuk 
algınlığı olan bir kişinin 
buruıvakıntısının aksırık, 
ökştfrük veya elden ele 
büıu^ftası sonucunda 
virüslerin aktarılmasıyla 
inşândan insana geçer. 
'Bol miktarda C vitamini 
alınması soğuk algınlığına 
karşı korur': 
Doğru. C vitamini vücudun 
soğuk algınlığı virüslerine

karşı savaşma gücünü art
tırabilir.
'Kış aylarında soğuk algın
lığına daha çok rastlanır': 
Doğru. Ama soğuk algın
lığı veya üşütmenin sebebi 
doğrudan "soğuk" hava 
değildir. Soğuk havada 
kişiler kapalı mekanlarda 
yakın mesafede bulunur 
ve bu ortamda virüsün 
bulaşması kolaylaşır. 
Okul, toplu çalışılan yerler 
gibi kalabalık mekanlarda 
salgınların görülme sebebi 
budur.
'Hapşıran veya öksüren 
kişiler ağızlarını kapa
madığında kolayca soğuk 
algınlığını bulaştırabilir
ler':
Dor:;^Bu kişilerin yanın
da durulması sırasında 

7hav£ya-saçılan virüslerden 
dolayı hastalık bulaşabilir. 
Ellerin yıkanması ve 
banyo lavabolarının sık sık 
temizlenmesi bulaşmaya 
karşı korur':

Doğru. Soğuk algın
lığı virüsleri ellerde 
saatlerce Canlı kalır. 
Formika, tahta ve 
plastik gibi 
yüzeylerde de 
virüsler canlı kalırlar. 
'Alkol soğuk algınlığı
na karşı etkili bir 
çaredir':

Yanlış. Alkol, damarları 
genişleterek geçici bir 
rahatlama sağlayabilir ama 
tedavide hiçbir yeri yoktur. 
Yorgunluk soğuk algın

lığına karşı direnci azaltır1: 
Yanlış. Yorgunluğun veya 
kendini yorgun hisset
menin soğuk algınlığına 
karşı direnci azalttığını 
gösteren bir delil yoktur 
ama soğuk algınlığı halsiz
lik sebebi olabilir.
'Ter atmak soğuk algınlığı
na iyi gelir':
Yanlış. Terleme geçici 

olarak kendinizi iyi hisset
menizi sağlayabilir, çünkü 
burun ve baştaki dolgun
luk hissini giderir. Ne var 
ki bu, kesin bir çözüm 
degudtr. Soğuk algınlığın
dan kurtulmanın tek yolu, 
bağışıklık sisteminin, 
virüsleri yok etmeye yete
cek kadar antikor 
üretmesini beklemektir. Bu 
süre genellikle üç-dört 
gündür.

ŞİİR KÖŞESİ
Demir Ali BAYDAR

Kıraç Gönüller
Sevdam gözünde ıslanır, 
Bulut akmadı göklere, 
Yağmur yağmadı kaç asır... 
Dal kurur, gül düşer yere, 
Güzellik sana muhtaçtır.

Bir sitemin öyle ağır, 
Bayramlar yastan da beter, 
Yürekler taş, ruhlar sağır, 
Sevda yelin nerede eser, 
Gönüller şimdi kıraçtır.

Aşk mayası, ay ışığım, 
Temel çürür yoksan eğer, 
Fark ederse, ben aşığım, 
Bir müjden dünyaya değer, 
Misalin derde ilaçtır.
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SSK'lılara
SSK ve BAĞ- 
KUR'lular ile bak
makla yükümlü 
oldukları yakınları 
bazı sağlık hizmet
lerinden indirimli 
olarak yararlan
abilecek. 
Bakanlar 
Kurulu'nun konuya 
ilişkin kararı Resmi 
Gazete'nin bugünkü 
sayısında yayım
landı.
Karara göre, bu 
kişiler, kamu 
hizmetlerinden 
ücretsiz ya da 
indirimli yararlana- 
mamayı öngören, 
"Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Üret
tikleri Mai ve Hizmet 
Tarifeleri ile Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun"un

GÖRKEM KEBAP PİDE 
LAHMACUN BAKLAVA 

SALONU
KÖRFEZ GAZETESİ İLE BİRLİKLE GELEN 

MÜŞTERİLERİMİZE TÜM ÜRÜNLERİMİZDE %5 İNDİRİM

İstiklal Cad. Akbank Karşısı Gemlik / BURSA 
Tel : (0.224) 512 20 02

1. maddesinden 
muaf olacak. 
Buna göre, 1479 
sayılı Esnaf ve 
Sanatkarlar ve 
Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu 
Kanunu ile 2926 
sayılı Tarımda Kendi 
Adına ve Hesabın? 
Çalışanlar Sosyal. 
Sigortalar Kanunu 
uyarınca sağlık sig
ortası kapsamına 
girenler ile bunların 
bakmakla yükümlü 

oldukları eş, çocuk, 
ana ve babaları, 
koruyucu sağlık 
hizmetleri kap
samında olan ve 
sağlık ocakları, ana- 
çocuk sağlığı ve 
aile planlaması 
merkezleri, dis
panserler, acil 
sağlık istasyonları, 
halk sağlığı labo- 
ratuvarları tarafın
dan verilen bazı 
sağlık hizmet
lerinden indirimli 
yararlanabilecek.

Okullara kazanç 
kapısı formülü

Okullarda sabit 
giderlerin karşılan* 
masında bütçe ve 
özel idare imkan
larının yetersizliği 
nedeniyle yaşanan 
kaynak sıkıntısına 
yeni bir formül 
araştırılıyor. Milli 
Eğitim Bakanlığı 
(MEB), kantin, açık 
alan ve salonların 3. 
kişilere kiralanıp 
işletilmesine imkan 
tanıyan Okul Aile 
Birliği (OAB) 
Yönetmeliği'ni 
bitirmek üzere. 
Taslak niteliğindeki 
yönetmelik çalış
malarında okul aile 
birliklerinin çalış
malarına ilişkin bazı 
konular belirmeye 
ve netlik kazanmaya 
başladı. Taslak 
metne göre her oku
lun bir bütçesi ve 
gelir-gider defteri 
olacak. Okul aile bir
likleri, hizmet satın 
alabilecekken, istih
dam da oluşturarak 
personel de alabile
cek.
Yönetmelik taslağı 
kapsamında, 
OAB'ler; okul 
müdürü, öğretmen 
ve velilerden oluşa
cak. OAB'lerin genel 
kurulu, yönetim 
kurulu ve denetim 
kurulu gibi birimler
den oluşacak. Genel 
kurul, okulun ve 
öğrencilerin 
ihtiyaçlarını dikkate 
alarak tahmini 
bütçeyi belirleyecek. 
Yönetim kurulu, 
eğitim-öğretimde 
karşılaşılan güçlük
lerin giderilmesine

katkıda bulunacak. 
Yönetim kurulunun 
faaliyetlerini 
denetleyecek olan 
denetim kurulu, en 
az 2'si veli olmak 
üzere 3 asil, 3 yedek 
üyeden oluşacak. 
Okul aile birlikleri, 
gerektiğinde hizmet 
satın atabilecek, 
okulun gereksinim
lerini göz önünde 
bulundurarak per
sonel çalıştırabile
cek. Tatillerde veya 
derslerden sonra 
okulun spor saiviıu, 
kütüphane, bilgisa
yar, laboratuar ve 
atölyeleri gibi eğitim 
ortamlarından 
velilerin de yarar
landırılması için 
gerekli çalışmaları 
yapacak.
AYNİ VE NAKDİ 
BAĞIŞLAR MAK- 
BUZSUZ OLAMAYA
CAK 
Ayni ve nakdi 
bağışlar belge 
karşılığı kabul edile
cek. Nakde çevrile
meyen ayni yardım
lar, demirbaşa 
kaydedilmek üzere 
okul müdürlüğüne 
teslim edilecek. 
Okul aile birlikleri, 
okula gelir getirici 
çalışmalarda bulu
nacak. Kantin, açık 
alan, salon ve benz
eri yerleri eğitim-

öğretimi aksatmaya
cak şekilde 3. 
kişilere kiralama 
usulü ile işlettirecek 
veya işletecek. İhale 
komisyon başkanı 
ve üyeleri ile yöne
tim ve denetim kuru
lu üyelerinin 3. dere
ceye kadar olan 
yakınları ihaleye 
katılamayacak.
İşletilen yerlerden 
elde edilecek gelirin 
arz bedeli düştükten 
sonra kalan net 
işletme bedelinin 
yüzde 70'i birliğin, 
yüzde 15'i İlçe Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü'nün, 
yüzde 15'i ise İl Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
banka hesabına 
yatırılacak. İl ve ilçe 
milli eğitim müdür
lüklerine aktarılan 
paylar, eğitim-öğre- 
timle ilgili 
ihtiyaçların karşılan
masında kullanıla
cak. Birliklerin gelir
leri, okulun 
ihtiyaçları ile maddi 
olanaklardan yok
sun öğrencilerin 
zorunlu gereksinim
leri için harcanacak. 
Banka hesabındaki 
paralar, yönetim 
kurulu başkanı, okul 
müdürü ve say
manın müşterek 
imzasıyla çekilecek.

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN - OKUTUN 

ABONE OLUN
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İran’da olan deprem Türkiye’yi tetikler mi?
Prof. Dr. Ercan, İran'
da sabah meydana 
gelen 6.4'lük depremi 
yorumladı. Ercan, 
Türkiye'de 2005 yılın
da yakın büyüklükte 
bir deprem olacağını 
öne sürdü. İşte riskli 
bölgeler;
Türkiye Jeofizik 
Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet 
Ercan, İran'ın güney
doğusundaki 
Kerman eyaletinin 
Zerend kentini 
sarsan depremin İran 
için beklenen bir 
deprem olduğunu 
belirterek, "Aynı 
kuşak üzerinde 
bulunsak bile, 
Türkiye'de bu 
depremle bağlantılı 
olarak bir deprem 
olacağı söylenemez" 
dedi.
Ercan, Türkiye'de 
2005 yılında İran'daki 
depremin büyük
lüğünde bir deprem 
olacağını öne sürdü. 
Ercan, İran'daki

depremin, 
Kızıldeniz'in açılması 
ve bu açılmayla bir
likte Suudi 
Arabistan'ın İran'a 
doğru itilmesi, bunun 
sonucunda ise Basra 
Körfezi'nin bulun
duğu 
yerde Zaros 
dağlarının hemen 
güneyinde bulunan 
"Dalma-batma 
kuşağTnın önündeki 
sıkıştırma sonucu 
oluşan bir deprem 
olduğunu bildirdi. 
Bu kuşağın, kuzey
batı yönünde 
Hakkari, Diyarbakır, 
Adıyaman, Hatay'a 

doğru giden, oradan 
da Kıbrıs, Rodos, 
Fethiye, Kaş ve 
Girit'e kadar uzanan 
bir kuşak olduğunu 
anlatan Ercan, 
Hakkari depreminin 
bu kuşak üzerindeki 
depremlerden biri 
olduğunu söyledi. 
İran'da da, 
Türkiye'de de ortala
ma yıkıcı deprem 
büyüklüğünün 6.5 
olduğunu kaydeden 
Frcan, şöyle konuş
tu: "Bu İran için bek
lenen bir depremdir, 
Türkiye için olduğu 
gibi. Aynı kuşakta 
bulunsak bile bu 

depremle bağlantılı . 
olarak Türkiye'de 
yakın zamanda bir 
deprem olacağı 
söylenemez. Ama, 
Türkiye'de bu 
büyüklükteki bir 
deprem 2005 yılında 
olur. İran'daki 
depremin süresi 15- 
20 saniyedir. İlk anda 
80 kişinin öldüğü 
açıklandığına göre 
ölü sayısı bini bula
bilir."
DEPREM RİSKİ 
OLAN BÖLGELER 
Ercan, yılbaşında 
"2005 deprem hari- 
tasTnı yayınladığını, 
önümüzdeki gün
lerde yeni bir deprem 
haritası daha yayın
layacağını belirterek, 
ilk haritada öncelikli 
deprem riski olan 33 
ili yatırımların yön
lendirilmesi gereken 
bölgeleri saydığını 
hatırlattı.
Fethiye-Rodos- 
Marmaris, 
Karaburun-Foça-

Midilli, Bingöl-Varto- 
Erzincan, Antakya- 
Osmaniye- Adana, 
Bakırköy-Sivriada- 
Küçükçekmece, 
Silivri-Marmara 
Ereğlisi-Marmara 
Adası üçgenlerinin 
birinci derecede 
deprem bekleyen 
bölgeler olduğuna 
işaret eden Ercan, 
"2005 yılındaki 
deprem bu üçgenler
den birinde olacak
tır" 
diye konuştu. 
İstanbul'da, enerji 
hesaplarına göre 
2007 yılına kadar 
yıkıcı bir deprem 
beklemediğine 
dikkati çeken Ercan, 
şöyle devam etti: 
"Böyle bir depremde 
ABD'li ve Japon 
kulağını kaşıyor, ?ran, 
Türkiye, Suudi- 
Arabistan, 
Bangladeş yıkıntı 
altında kalıyor.
Bunun ana nedeni 
yoksulluk ve yoksul

luğun getirdiği kötü 
yapılaşmadır. İran'da 
bu nedenle insan
ların depremde 
enkaz altında 
kalmaktan başka 
çareleri
yoktur. Ancak 3-4 ay 
önce petrol aramaları 
için İran'a gittiğimde 
bölgede çelik kon- 
strüksiyonlu yapılaş
maya gidildiğini 
gördüm. Bölgede 
hemen iyileşmenin 
mümkün olmadığını 
biliyoruz, ama bun
dan sonra deprem 
ölümlerinin daha az 
olacağını tahmin 
ediyoruz." 
Olası depremde 
Türkiye'de 5-6 mily
on, İstanbul'da ise 1 
milyon kişinin etk
ileneceğini ifade 
eden Ercan, bu 
rakamın Türkiye'de 
her 7 kişiden 1'inîn 
deprem etkilenecek 
durumda olduğunu 
gösterdiğini 
vurguladı.

ra

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: İ0.224) 513 10 71 - 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Çelil;; YÖK Yasası yeniden gelmeli’ w
Barbamsca
Barbaros BALMU’ICU

TBMM Genel Kurulu, 
Başkanvekili Sadık 
Yakut başkanlığında 
saat 15.00'te top
landı. Oturumda 
konuşan Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, YÖK Yasası'nın 
yeniden Meclis gün
demine gelmesi 
gerektiğini söyledi. 
TBMM Genel Kurulu, 
Başkanvekili Sadık 
Yakut başkanlığında 
saat 15.00'te top
landı. Yakut, gün
deme geçmeden 
önce 3 milletvekiline 
söz verdi.
AK Parti Erzurum 
Milletvekili Muzaffer 
Gülyurt'un, üniver
sitelerde yardımcı 
doçentlerin atama ve 
kadro sorununa 
ilişkin gündemdışı 
konuşmasını yanıt
layan Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, 

'Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer 
tarafından bir kez 
daha görüşülmek 
üzere TBMM'ye geri 
gönderilen YÖK 
Yasası'nda, konuyla 
ilgili düzenlemeler 
yapıldığını hatırlattı. 
Yardımcı doçentlerin 
mağduriyetinin

Bilgi, azim, çalışmak

önlenmesine ilişkin 
bu düzenlemelerin, 
geri gönderilen mad
deler arasında bulun
madığını ifade eden 
Çelik, "Bu yasa, 
TBMM gündemine 
gelmelidir.
Geldiğinde de bu 
konudaki sıkıntılar 
giderilecektir" dedi. 
Türkçe'nin aynı 
zamanda bilim dili 
olduğunu vurgulayan 
Çelik, bunun aksini 
savunanları anlaya
madığını kaydetti. 
Üniversitelere öğre
tim üyesi yetiştirilme
si yönündeki çalış
maların sürdüğünü 
ifade eden Çelik, 
hem yeni açılacak 
üniversitelerin 
öğretim üyesi ihtiy
acının karşılanması 
hem de mevcut 
kadroların 

güçlendirilmesi için 
bu yöndeki gayret
lerinin devam ede
ceğini bildirdi. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Öğüt'ün gündemdışı 
konuşmasını yanıt
larken, Ardahan'da 
çeşitli sıkıntılar 
yaşandığına 
katıldığını; özelikle 
eğitimdeki sorunları 
yakından izlediğini 
vurguladı.
Ardahan'da Anadolu 
öğretmen lisesi ve 
Teiekom tarafından 
yapılacak 32 derslikli 
lisenin yatırım pro
gramına alındığını, 
inşaatı yarım kalan 
yurt binasının en kısa 
zamanda tamam
lanacağını bildiren 
Çelik, bu konuda 
gerekli talimatı 
verdiğini söyledi.

Sporun ana temelleri, 
değişmez kaideleri vardı. Bunlar 
basit fakat vazgeçilmez doğru
lardır.

Hangi iş olursa olsun 
çalışarak kazanacağımız her bil
giyi akıllıca kullanırsak 
başarıya ulaşmamak mümkün 
değildir.

Yunanistan’da yapılan 
olimpiyatlarda çalışanların 
başarıya ulaştıkları 
ekrandan zevkle izledik 
ne varki çalıpta başarı 
göstermeyen, şansızlığı 
yenmeyen birçok sporcu vardı.

Türk takımında bir Halil 
Mutlu’yu. Dünya İkincisi olan 
17. yaşındaki boksörümüzü 
anmadan geçemeyiz. Eğer sıkı 
ve azimli bir çalışma dönemi 
geçirmeselerdi bu rekorlar 
elde edilemezdi.

Sporda şans faktörünün de 
önemli olduğu aşikardır.

Ama genede insanlar kendi 
şanslarını kendileri yaratırlar.

Konu şanstan açılınca aklıma 
şansız bir sporcu geldi;

Maraton sporları içinde en * 
ağır olanı 42 km koşmakt Bu 
olay o kadar kolay olmasa 
gerek.

Maraton koşusunda bir 
bayan atletten bahsetmek ister
im.

Yarışın startı verilmiş, yarış 
başlamıştı. 7 veya 8. km’de 
televizyon ekranı bir bayan 
sporcuyu göstermeye başladı. 
Ameri keli atlet kendine olan 
güveniyle, azimiyle yarışı 
sürdürüyordu, ne var ki yarış 
parkuru uzadıkça sporcunun 
yüzünde bir karamsarlık 
görünmeye başlamıştı.

Her adım atışında canı yanar 
gibiydi.

Evet kendini senelerden beri 
bu yarışa hazırlayan atlet, 
adım atamaz duruma gelmiş ve 
ağlamaya başlamıştı.

Beyni koşmasını istiyor 
ancak ayakları gitmiyordu.

Azimli idi. Fakat şans • 
yakasına yapışmış, adaleleri 
gitmiyordu.

Atlet, ağlayarak yarışı 
bırakmak zorunda kaldı. 
İnanıyorum atlet çokuzun süre 
bu yarış için çalışmıştı ve 
madalya için koşuyordu. 
Maalesef olmadı.

İnanın sporcular k’nde en 
çok bu atletet üzülmüştüm. 
Fakat azmine hayran kaldım.

Yılmaz Vural

Iran, ABD’nin tehditlerine 
meydan okudu

İran Dışişleri 
Bakanı Kemal 
Harrazi, nükleer 
enerjinin barışçı 
kullanımına ilişkin 
uluslararası hukuku 
ihlal etmediklerini 
yineleyerek, 
ABD’nin tehditleri 
karşısında, "kendi
lerini savunma 
gücüne sahip 
olduklarını" söyledi. 
Harrazi, Hindistan 
gezisi sırasında bir 
toplantıca yaptığı 
konuşıftada, 
ülkesinin nükleer 
program ğeliştirme 
hakkı olduğunu ve 
çalışmaların 
Uluslararası Atom 
Enerji Ajansı'nın 
düzenlemeleriyle

uyum içinde 
yürütüldüğünü kay
detti. Ülkesinin nük
leer programından 
vazgeçmeyeceği n i 
vurgulayan Harrazi, 
İran'ın diğer ülkeler
den farklı olduğunu 
ve ABD’nin tehdit
lerinin kendilerini 
endişelendirmediği
ni belirtti. Harrazi, 
"Kendimizi savun
ma gücüne sahibiz"

dedi.
Ortadoğu soru
nunun Filistinlilerin 
hakları verilmedikçe 
çözülemeyeceğini 
belirten Harrazi, böl
geye barış getirecek 
herkesle görüşmeye 
hazır olduklarını 
ancak ABD Başkanı 
Bush yönetiminde 
böyle bir isteklilik 
görmediğini 
söyledi.

Türkiye’nin en 
yüksek diplomaya 
sahip kişi düne 
kadar işsizdi, ne 
varki Ankagücü’nün 
hocasının işine son 
verildikten sonra, 
yerine Yılmaz Vural 
getirildi.

Yılmaz Vural 
şimdiye kadar 16 
Süper Lig takımını 
çalıştırmış ve

GRL P AİLE 
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, 

masa, me^ubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

başarılı olduğunu 
ispat etmiş bir 
hoca.

Yılmaz Vural 
büyük maçları 
kazandığı zaman, 
kendini kameralar 
karşısında şov 
yaparak kendini 

' kameralar karşısın
da Teknik 
Direkörlüğüne bir 
de, şovmenlik

eklemiş oldu: 
Bakalım

Ankaragücü’nün 
derdine derman ola- 
bilecekmi Yılmaz 
Vural.

Yolun açık olsun, 
yanhz şunu yaz
madan geçemeye
ceğim; * 
Fenerbahçe’ye 
Teknik Direktör 
olmasın.

cam

■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETt ■■
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O televizyonlara ceza yağdırdı
Radyo ve 
Televizyon Üst 
Kurulu (RTÜK) 
televizyonlara ceza 
yağdırdı. Kurul, 
'Size Anne 
Diyebilir miyim?' 
programı nedeniyle 
Kanal D'nin uyarıl
masına, Gülbence 
programı için 
ATV'nin savun
masının alınmasına 
karar verdi.
RTÜK'ten yapılan 
yazılı açıklamada, 
kurulun 26 Ocak 
2004, 9 Şubat 2005 
ve 16 Şubat 2005 
tarihlerinde yaptığı 
toplantılarında 
3984 sayılı Radyo 
ve Televizyonların 
Kuruluş ve 
Yayınları Hakkında 
Kanun'un çeşitli 
maddecine aykırı 
yayın yapan kuru
luşlara verip" 
cezalar açıklandı. 
Buna göre, 4 Ekim 
2004 tarihinde 
yayınlanan Ana 
Haber Bülteni'nde 
'gençlerin ve 
çocukların fiziksel, 
zihinsel ve ahlaki 
gelişimini 
zedeleyecek türden 
programların bun
ların seyredebile
ceği zaman ve 
saatlerde yayınlan
mamasına' ilişkin 
yasanın z bendini, 
26-31 Ekim 2004 ve 
1 Kasım 2004 tarih
lerinde yayınlanan 
'Pokemon' adlı 
çizgi filminde yine 
z bendini, 21 
Kasım 2004 tari
hinde yayınlanan 
Telegol programın
da 'kişilerin manevi 
şahsiyetlerine 
eleştiri sınırlarının 
ötesinde saldırıda 
bulunulması, 
cevap ve düzeltme 
haklarına saygılı 
olunmasına' ilişkin 
ı bendini ihlal ettiği 
gerekçesiyle Star 
TV'ye birer kez 
program durdurma 
cezası verildi.
RTÜK, 18-27 Aralık 
2004 tarihlerinde 
yayınlanan 'Size 
Anne Diyebilir 
miyim?' adlı yarış

ma programında 
ilgili yasanın 
'yayınların 
toplumun milli ve 
manevi değerlerine 
ve
Türk aile yapısına 
aykırı olmamasına' 
ilişkin e bendini ve 
'program hizmet
lerinin bütün 
unsurlarının insan 
onuruna ve temel 
insan haklarına 
saygılı olmasına' 
ilişkin s bendi ye 
'gençlerin ve 
çocukların fiziksel 
zihinsel ve ahlaki 
gelişimini 
zedeleyecek türden 
programların bun
ların seyıedebile- 
ceği zaman ve 
saatlerde yayınlan
mamasına' ilişkin z 
bendi uyarınca 
Kanal D'nin uyarıl
masını karar
laştırdı.
Kurul, 4 Kasım 
2004 tarihinde 
yayınlanan Futbol 
Maçı, 17 Aralık 
2004 tarihinde 
yayınlanan 
'Yabancı Damat', 
30 Kasım 2004 tari
hinde yayınlanan 
'Sabah Sabah Seda 
Sayan' programın
da 'bir program 
veya dizi tamamen 
veya kısmen mali 
destek görmüşse 
bu husus pro
gramın başında 
veya sonunda 
uygun ibarelerle 
belirtilir' hükmünü 
içeren 23/1. mad
desi uyarınca, 29 
Ekim 2004 tari
hinde yayınlanan 
'Kahraman Kopek 
Bingo' adlı filmde 
'konulu filmleıin 
veya televizyon 
filmlerinin süreleri 
5 dakikadan fazla 
olması halinde her 

45 dakikalık süre 
sonunda bir kez 
olmak üzere 
reklam için kesinti 
yapılabilir' hük
münü içeren 21/3. 
maddesi uyarınca, 
18 Aralık 2004 tari
hinde yayınlanan 
'Size Anne 
Diyebilir miyim?' 
adlı yarışma pro
gramında 'destek
lenen programlar
da, destek verene 
veya üçüncü bir 
kişiye ait mal ve 
hizmetlere atıfta 
bulunulması ve 
bunların alınması, 
satılması ve 
kiralanması teşvik 
edilmeyecektir' 
hükmüne içeren 
23/3. maddesi 
uyarınca 10 Kasım 
2004 tarihinde 
yayınlanan 'Bütün 
Çocuklarım' adlı 
dizide, 'reklamlar 
program hizme
tinin diğer 
unsurlardan açıkça 
ve kolaylıkla ayırt 
edilebilecek ve 
görsel ve işitsel 
bakımından ayrılığı 
fark edilecek 
biçimde düzen
lenecek bilinçaltı 
ile algılanan 
reklamlara izin ver
ilmeyecektir' hük
münü içeren 20-1. 
maddesi uyarınca 
Kanal D'nin uyarıl
masına karar verdi. 
SAĞLIK, REKLAM 
VE 
MÜSTEHCENLİK 
UYARILARI 
Kurul, 24 Ekim 
2004 tarihinde 
yayınlanan 'Evim 
Evim Güzel Evim* 
adlı programda 
yasanın 'her türlü 
yayında gizli 
reklam yapılması 
yasaktır' hükmünü 
içeren 21/5. mad

desi uyarınca, 17 
Aralık 2004 tari
hinde yayınlanan 
'Çemberimde Gül 
Oya' adlı dizide 
'Reklamlar pro
gram arasına yer
leştirilir.
Programın bütün
lüğü, değeri ve 
hak sahiplerinin 

hakları zedelen
meyecek biçimde 
bir program içine 
de yerleştirilebilir' 
hükmünü içeren 
21/1. maddesi kap
samında Kanal 
D'nin savun
masının istenme
sine karar verdi. 20 
Aralık 2004 tarihte 
ATV Ana Haber 
Bülteni'nde 'kadı
na, güçsüzlere ve 
küçüklere karşı 
şiddetin ve ayrım
cılığın teşvik 
cu'ıTı 11 cni es ı ne 
ilişkin u bendini 
ihlal ettiği gerekçe
siyle, 13 Aralık 
2004 tarihinde 
yayınlanan ATV 
Ana Haber 
Bülteni'nde 'yayın
ların şiddet kul
lanımını özendirici 
veya ırkçı nefret 
duygularını 
kışkırtıcı nitelikte 
olmamasına' ilişkin 
v bendini ihlal 
ettiği gerekçesiyle, 
2 Aralık 2004 tari
hinde yayınların 
'Gülbence' pro
gramında yasanın 
'müstehcen olma
masına* ilişkin ı 
bendini, 1 Aralık 
2004 tarihinde 
yayınlanan 'Avrupa 
Yakası' ve 10 
Aralık 2004 tari
hinde yayınlanan 
Gülbence pro
gramında 
'bir program veya 
dizi tamamen veya 
kısmen mali destek 
görmüşse bu 
husus programın 
başında veya 
sonunda 
uygun ibarelerle 
belirtilir' hükmünü 
içeren 23/1. mad
desi uyarınca 
ATV'nin 
uyarılmasına karar 
verdi.

NATO Devlet ve 
Hükümet Başkanları 
Olağanüstü Zirvesi, 
Belçika'nın başkenti 
Brüksel'de başladı. 
Olağanüstü NATO 
Zirvesi çerçevesinde 
transatlantik ilişkiler 
bağlamında NATO- 
AB /içkileri, 
Afoanistan'ria NATO 
önderliğinde 
sürdürülen İSAF 
harekatı, Irak'ta 
seçim sonrası 
durum ve NATO 
tarafından Irak 
bilahlı Kuvvetleri'ne 
.erilen eğitim 
desteği, ittifakın 
Emanet Fonu pro
jeleri, Ortadoğu 
barış sürecinde 
ortaya çıkan 
gelişmeler, 
NATO'nun Akdeniz 
diyalogunun geliştir
ilmesi ve İstanbul 
İşbirliği Girişimi 
konusunda İstanbul 
Zirvesi'nde alınan 
kararların hayata 
geçirilmesi yönünde 
yürütülen çalışmalar 
ele alınacak.
Öte yandan, NATO- 
Ukrayna Komisyonu 
Zirvesi, Ukrayna 
Cumhurbaşkanı 
Yuşçenko'nun NATO 
liderleriyle toplu 
halde biraraya 
geldiği ilk toplantı 
niteliğini taşıyacak. 
Toplantıda, NATO ve 
Ukrayna arasındaki 
mevcut stratejik 
i: ^çilerin daha da 
geliştirilmesi

NATO 
zirvesi 
başladı

konusu ele alınacak. 
NATO Devlet ve 
Hükümet Başkanları 
Olağanüstü 
Zirvesi'ne Türkiye 
adına Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, 
beraberindeki 
heyetle birlikle * 
L'atılırlrgr», DjÇSÇİCrİ 
Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Abdullah 
Gül de zirve kap
samında düzen
lenecek Kuzey 
Atlantik Konseyi ve 
NATO Ukuyna 
Komisyonu 
Zirvesi'ne katılmak 
üzere Erdoğan'a 
eşlik edecek. 
Öte yandan Erdoğan 
ve Gül'ün çeşitli 
ülkelerdeki muhata
plarıyla ikili 
görüşmelerde bulu
nacağı belirtilirken, 
NATO Genel 
Sekreteri Jaap De 
Hoop Scheffer zirv
eye gelen liderleri 
kapıda karşıladı. 
Zirveye ABD 
Başkanı George 
Bush, Fransa 
Cumhurbaşkanı 
Jacques Chirac, 
Almanya Başbakanı 
Gerhard Schroder, 
İngiltere Başbakanı 
Tony Blair de 
katılırken, zirvenin 
yapılacağı binaya 
gelen Erdoğan, Jaap 
De Hoop Scheffer'le 
el sıkışarak zirvenin I 
yapılacağı .v>plantı 
salonuna girdi.

ABONEKAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GÜNLÜM »İYASI GAZI Ti
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Prostat problemleri ve tedavi yöntemleri
Prc~tat hastalık
larının iki türü vardır: 
Prostat kanseri ve İyi 
Huylu Prostat 
Büyümesi. Her 
ikisinin tedavisinde 
de erken teşhis son 
derece önemlidir. 
İyi Huylu Prostat 
Büyümesi Teşhis ve 
Tedavi Yöntemleri 
(Tedavide Sön 
Teknoloji : 
Greenlight Prostatın 
Buharlaştırılması 
Yöntemi) 
40 yaşını aşmış 
erkeklerde vücuttaki 
hormonal değişiklik
lere bağlı olarak 
prostatta ortaya 
çıkan hücresel fark
lılaşmalar prostat 
içerisinde adenom 
adı verilen bir doku
nun gelişmesine yol 
açar. Prostat 
büyümesi ya da tıbbi 
terimi ile Benign 
Prostat Hiperplazisi 
(BPHj, yani prostat'ın 
kan?.r olmayan 
büyümesi olarak 
isimlendirilen bu 
durup aslında 
hemen tüm erkek
lerde meydana 
gelirse de erkeklerin 
ancak 1/3'ünde, 
tedavi gerektirecek 
ölçüde tıkanıklığa yol 
açar. 60 yaşın üstün
deki erkeklerin 
%50'si, 70-80

yaşlarındaki erkek
lerin %80'i, BPH 
problemini yaşar. 
Artan yaşla büyüme
si, idrar kanalına 
baskı yapmaya 
başlayarak, çeşitli 
şikayetlere sebep 
olur. Bu şikayetler, 
geceleri sık idrar 
çıkma, idrar 
yaparken zorlanma, 
acı ve yanma hissi, 
idrar kaçırma gibi 
hastanın yaşamını 
son derece olumsuz 
etkiler. Bir çok erkek, 
bu şikayetler yüzün
den yaşam tarzlarını 
değiştirmek zorunda 
kalır. Tuvaletlerini 
oturarak yapma 
zorunluluğu, uzun 
yolculuğa çıkamama, 
açık renk pantolon 
aivememe, geceleri 
sık sık kalkış yüzün
den yaşanan uykusu
zluk gibi.
Bt’:rtileri:
*Sık idrara çıkmak 
*Zor idrar yapmak 
*İdrara başlarken bir 
süre beklemek

*Geceieri idrar hissi 
ile uyanmak 
*Mesanenin tam 
boşalmadığını his
setmek 
*İdrar'ı kesik kesik 
boşaltmak 
*Tuvaletten çıktıktan 
çok kısa bir süre 
sonra tekrar idrar 
hissi duymak 
*Ani idrar sıkışmaları 
hissetmek, bazen 
idrarı tutamamak 
Belirtiler yıllar içinde 
yavaş yavaş 
geliştiğinden, ciddi 
tıkanıklığı olan 
hastalar bile bazen 
bu durumu normal 
olarak kabul edebilir
ler, yani duruma 
adapte olurlar.
Teşhis Yöntemleri- 
1- Prostat muayenesi 
2- PSA isimli kan 
tahlili
3- İdrar tahlili 
4- Saniyedeki idrar 
akım hızı 
(uroflowr>etri) + PVR 
(idrar yaptıktan 
sonra mesanede 
kalan idrar miktarı)

belirlenmesi
5- Urogenital ultra- 
sonografi 
TEDAVİSİ:
Prostat büyüme- 
si'nde tedavi gerek
tiren durum 
prostat'ın büyümüş 
olması değil, 
büyümüş olan 
prostat'ın idrar 
kanalını tıkaması ve 
bunun da ciddi 
şikayetlere yol 
açmasıdır. Prostat 
büyümesi tedavisin
deki mantık, 
büyümüş olan ade
nom dokusunu 
ortadan kaldırıp idrar 
kanalındaki tıkanık
lığı gidermektir. Bu 
hastalığın 
tedavisinde, 
günümüze kadar 
çeşitli tedavi yön
temleri denenmiştir. 
İlaç tedavisi, ısı veya 
termal terapiler, 
ameliyat( prostatın 
çıkarılması) ve TUR 
ve lazer tedavileri 
gibi. Bu tedavi yön
temlerinin bazıları az 
riskli ancak etkileri 
zayıf, bazıları ise etk
ili ama komplikasy
onları yüksek oran
dadır.
Bu amaçla uygu
lanan 3 ana yöntem 
vardır:
*1 .İlaç Tedavileri 
2.Cerrahi Tedavi

(j.-. jstat ameliyatlarıV 
3.Cerrahi dışı diğer 
girişimse! yöntemler 
Prostat Büyümesi 
(BPH) Tedavisinde 
Teknolojinin En Üst 
Noktası: GREEN- 
LIGHT ABD'de ise 1 
yılı aşkın bir 
zamandır Mayo 
Klinik, Cleveland 
Clinic, University of 
Pennsilvania gibi 
önemli merkezlerde 
uygulanan ve diğer 
tedavi yöntemlerini 
silip atan, risksiz ve 
kesin etkili bir tedavi 
yöntemi olan 
Greenlight artık 
Türkiye'de de uygu
lanmaktadır. Bu 
işlemde, hasta günü 
birlik bir müdahale 
şeklinde tedavi olur. 
Patentli Greenlight 
sistemi prostat 
dokusunu buhar
laştırarak yok eder. 
Bu şekilde idrar 
akımını etkileyen 
baskı ortadan kalkar. 
Sonuç ye rahatlama 
anında sağlanır. 
Diğer lazer sistem
lerinin bir çok komp
likasyonu bu sis
temde yaşanmaz.
Hastalar işlemden bir 
kaç saat sonra hiç 
hastanede yatmadan 
eve dönebilmekte ve 
bir iki gün gibi kısa 
bir sürede normal

günlükjh^, atlarına 
devanTedebilmekte- 
dir. Hastaların büyük 
çoğunluğunda sonda 
konulmasına gerek 
duyulmamaktadır. 
Kanı sulandırıcı ilaç 
kullanan hastalarda 
da ilacın kesilmesine 
gerek duyulmadan 
işlem yapılmaktadır. 
İdrar akışındaki 
problemler ve diğer 
semptomlar 24 saat 
içerisinde büyük 
ölçüde çözüme 
kavuşmaktadır. 
Hastanın yaşam 
kalitesinden ödün 
vermeden, sağlıklı ve 
sıkıntısız bir şekilde 
yaşamasını sağlayan 
işlemin adı: 
Greenlight PVP- 
Photoselective 
Vaporization of 
Prostate. Greenlight 
PVP işlemi, 
-idrar akışında anın
da rahatlama 
sağlayan ve,şikayet- 
leri hemen ortadan 
kaldıran ’* 
-ağrısız -kansız 
-sondasız 
-risksiz 
-iKtıdarsızlığa neden 
olmayan kesin etkili 
bir tedavi yöntemidir. 
UNUTMAYIN: 
Prostat çok etkili 
şekilde kontrol altına 
alınabilen bir 
hastalıktır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ0 w
:

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 51310 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 51318 46

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

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

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

1
K

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

B

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 66 uû
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 513 92 00
SSK Hastanesi 513 23 29
Mer.Sağ.Oca*' 513 10 68

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE

23 Şubat 2005 ÇARŞAMBA 
BAYER ECZANESİ 

Hamidye Mah. İstiklal Cad. 
No: 14 Tel: 513 01 43

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2064 

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÜLER

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

İstiklal Cad. Bor.; sok. No:3/B
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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evçten Akyürek Kardeşler Şirketler Grubu'nun tescilli markasıdır.
Tel: (0.212) 437 22 30
Tel: (0.216) 441 50 92
Tel: (0.284) 214 14 81
Tel: (0.224) 211 35 37
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pİJköğretim ve Liseler arası santraç turnuvasında, küçiffe beyinler büyük düşündü.

Satranç turnuvası yapıldı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği ilköğretim okulları ve liseler arası satranç 
turnuvası dün yapıldı. Üç katogoride yapılan yarışmalarında dereceye giren öğrenci 
ler Gemlik! Bursa da temsil edecek.Seyfettin Şekersöz’ün Haberi sayfa 5’de

Sivil Savunma 
tanıtımları sürüyor

Sivil Savunma Teşkilatının 46. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle okullarda 
başlatılan tanıtım çalışmaları devam 
ediyor. İlçe Sivil Savunma Müdürü 
Mustafa Emirkaya dün İmam Hatip 
Lise’sinde sivil savunmanın yaşantımız
daki önemini anlattı. Haberi sayfa 2’de

Toplantıya katılan Belediye Başkanı Mehmet Turgut öğretmenlerden destek istedi.

Gençlik sorunları masaya yatırıldı
Gençlik sorunları

Dün, Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde Gemlik 
Gençliğinin sorunlarına yönelik bir toplantı 
yapıldı.
Toplantıyı gazetemiz adına Seyfettin

Şekersöz izledi. \
Eğitimciler toplantıya Belediye Başkanı 

Mehmet Turgut’u da davet etmiş.
Bir kentin gençlik sorunları eğitimciler 

kadar kent yöneticilerini de ilgilendirir.
Gençliğin en önemli sorunları, onların gide

bilecekleri uygun yerlerin olmamasıdır.
Eğer bu yerler yoksa, gençler her zaman 

yanlış yerlerde zamanlarını geçirirler.
Gemlik, gençlerin gidip boş zamanlarını 

geçireceği yerler açısından yoksul bir kent..
Lise düzeyinde bir genç, boş zamanlarında 

nereler gider? « •
Bunların başında spor tesisleri gelir.
Gemlik’te gençlerin basketbol, voleybol, 

güreş, yüzme, futbol vb., spor tesisleri yok..
U yıldır bitmeyen bir Kapalı Spor 

Salonu’nuz bu yıl da bitmeyecek.
Okuların spor salonları ise yetersiz..
Bazılarında ise hiç yok gibi..
Gençlerin müzik dinleyeceği veya müzik 

yapacağı, tiyatro oynayacağı, folklor çalışa
cağı alanlara ihtiyaçları var..

Onlar da maalesef yok..
Çözüm.. Çözüm bu tesislerin Gemlik’e 

kazandırılmasında..
Masa başında nutuk atmakla bu işler olmuy

or.
Beyler, önce şu Kapalı Spor Salonu’nu 

bitirin..
Sonra okullara sağlıklı spor salonları 

kazandırın.
Gençleri okul dışı aktivitelerin içine sokun.

Gemlik gençliğinin sorunları dün Celal Bayar Lisesi’nde 
masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Mehmet Turgut, gençlik 
için yapılacak tesislere finansman bulma sözü verdi. Öğret
menler de gençlerin spor yapabileceği ajan istedi.
Belediye Başkanı, Milli Eğitim 
Şube Müdürleri ile Okul 
Müdürleri ve branş öğretmen
lerinin katıldığı Gemlik 
Gençliğinin sorunları konulu 
toplantıda konuşan Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
“Gemlikspor bünyesinde çeşitli 
branşlar oluşturup gençlerin 
değişik sporları yapmalarıç- 
sağlayabiliriz.”dedi. 
Öğretmenler ise, Gemlik’te 
akletizm pistinin olmamasının 
büyük kayıp olduğunu söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 
haberi sayfa 3’de

Belediye Başkan Mehmet Turgut, Gemlik 
gençliğinin sorunlarının çözümü için öğretmen
lerden destek istedi.

Ankara yolunda Genik molası
Büro Emekçileri Sendikası, hükümetli 
Genel Sağlık .Sigortası, Sosyal Güven 
Reform Tasarısı, Gelir idaresinin 
Yeniden Yapılandırılması ve Kamu 
Personel Yasası’na karşı olduklarını 
bildirdiler. Sendikacılar istanbuldan 
Ankara’ya başlattıkları yürüyüş sırasın
da Gemlik’e de uğradılar. Haberi 4’de
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Andımız
İlkokulda güne başlarken şu andı içerdik :
“Türküm,doğruyum,çalışkanım.
İlkem küçüklerimi korumak büyüklerimi saymak, yurdumu 

milletimi özümden çok sevmektir.
Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.
Ey büyük Atatürk !
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime 

and içerim.
Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu türküm diyene..”
Ancak biz dışarıdan ve içeriden çeşitli yönlendirmelerle 

"Andımıza" bağlı kalamadık.
Saptık.
Yol değiştirdik.
Eğitimsizleştirildik.
Okumaktan ve düşünmekten yoksun bırakıldık.
İnsan kalabalıklarına dönüştürüldük.
Tepki göstermedik..
Gösteremedik.
Siyasal otoritenin yanlış yönetim biçimi, anlamsız hezeyan

lar, adam kayırmalar, devletin olanaklarını eş dost akraba 
takımına peşkeş çekmeler, ülkede ekonomik darboğaza neden 
oldu.

Siyaset kirlendi.
Siyasetçilere güven azaldı.
Saygı bitti.
Derken yatay ve dikey ilişkiler sekteye uğradı.
Kamplara bölündük.
Ağabeyimizden, bacımızdan, halamızdan, teyzemizden 

selamı sabahı kestik.
Şimdi;
Günlük konuşmalar genellikle ülkede yaşanan siyasal ve 

ekonomik sıkıntılar üzerinde yoğunlaşıyor.
Atatürk’ün koyduğu ilkelere bağlı kahnmayışın, uygulama 
zaafiyetlerinin .bireysel davranışların sonucunda yaşanan 

bu kaos da,yurttaşım diyen herkesin payı var.
“Neme lazımcılık” yaklaşımının “bana dokunmayan yılan 

bin yaşasın” düşüncesinde ifadesini bulan uygulamalar 
toplumu hızla ulusal bilinçten uzaklaştırdı.

Kendini kurtarma güdüsü ekonomik gelişmeyi engelledi.
Dolayısıyla önce iç borçlanma, yetmeyince dış borçlanma 

gündeme geldi.
Derken borç girdabına giren ülkemiz bir türlü kendisini kur

taramadı.
AB-İMF reçetelerine bağlanmak dayatmalarını kabullenmek, 

ülkenin varlığını ve ekonomisini tehlikeye soktu.
Gelişip kalkınmamızın ön koşulu, Cumhuriyetin temel nite

liklerini korumak ve Atatürk Devrimlerine sahip çıkmak.
Çıkış yolumuz da var..
Atatürk'ün çizdiği yolda, onun ilkelerinin ışığında hiç dur

madan ilerlemek.
Çünkü o;
Siyasal, ekonomik .askeri, diplomatik,kültürel alanlardaki 

yaklaşım ve düşünceleriyle son iki yüz yılın dehası..
Onu iyi anlayalım ve yolundan ayrılmayalım .

KSrfe3 KKMMEN 
- MMHM

Sayfa 2

Sivil Savunma
tanıtımları sürüyor

Sivil Savunma 
Teşkilatının 
kuruluşunun 
46.ncı yıldönümü 
nedeniyle 
okullarda 
başlatılan tanıtım 
toplantıları 
sürüyor.
Gemlik Sivil 
Savunma 
Müdürü Mustafa 
Emirkaya tarafın
dan yapılan 
tanıtım toplan
tılarında 
sivil savunmanın 
yaşantımızdaki 
önemi anlatılıyor. 
İlçedeki Liselerde 
başlatılan toplan
tıların İkincisi 
İmam Hatip 

Lisesi’nde yapıldı. 
Burada Sivil 
Savunma müdürü 
Mustafa Emirkaya, 
öğrencilere sivil 
savunmanın tanımı, 
teşkilat yasası, sivil 
savunmanın öğrenci 
ve öğretmenler 

- tarafından kavramı, 
afet ve diğer 
tehlikelerden 
koruma öncelikleri 
hakkında bilgiler 
verirken CD ile 
görüntülü olarak 
anlattı.
Yanan tüpü ıslak 
battaniye ile kap
atarak hava almasını 
önleyerek söndüren 
öğrenciler daha

sonra yanan ateşi 
tüp ve su ile 
söndürmeyi 
öğrendiler.
Yangın böyle 
söndürülür! 
İmam Hatip Lisesi 
öğrencilerine 
verilen yangın 
eğitimi bilgisi 
içinde yangının 
nasıl söndürüleceği 
de gösterildi.
İmam Hatip Lisesi 
bahçesini dolduran 
öğrenciler İtfaiye 
Amiri Abdullah 
Sal'dan önce yangın 
hakkında bilgi 
aldılar.
Öğrencilere yangına 
anında müdahale 
edilmesinin büyük 
kayıpları önlediğini 
söyleyen Sal, 
yangının ne 
olduğunu, 
yangının çeşitlerini, 
yangın anında 
nelerin yapılması

gerektiğini anlatarak 
ilk müdahalenin 
çok önemli 
olduğunu söyledi. 
İtfaiyenin kesinlikle 
geç kalamayacağını 
aksine geç haber 
verildiği için, geç 
bırakılabileceğinin 
altını çizen İtfaiye . 
Amiri Abdullah Saİ, 
öğrencilere gaz 
kaçıran bir 
tüpün yanmaya 
başladığında ne 
yapılması 
gerektiğini anlatarak 
onlara nasıl 
söndürülmesi 
gerektiğini de 
gösterdi.
Yanan tüpü ıslak 
battaniye ile 
kapatarak hava 
almasını önleyerek 
söndüren öğrenciler 
daha sonra yanan 
ateşi tüp ve su ile 
söndürmeyi 
öğrendiler.

Irham Hatip Lisesi’ndeki yangın söndürme 
tatbikatından bir görüntü

GÖRKEM KEBAPTAN BAKLAVA ALAN 
MÜŞTERİLERE SÜRPRİZ HBBİTA".?
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Toplantıya katılan Belediye Başkanı Mehmet Turgut öğretmenlerden destek istedi.

Gençlik şorynlan masaya yatırıldı
Gemlik gençliğinin sorunları dün Celal Bayar Lisesi’nde masaya yatırıldı. 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, gençlik için yapılacak tesislere finansman 
bulma sözü verdi. Öğretmenler de gençlerin spor yapabileceği alan istedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Son zamanlarda 
Gemlik'te yaşanan 
ve üzücü sonla 
noktalanan gençlik 
olaylarının çözümü 
için ilk toplantı 
yapıldı.
Celal Bayar
Anadolu Lisesi’nde 
yapılan toplantıya 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut,İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürleri Veysel 
Özmen ile Ali 
Osman Cura,okul 
müdürleri ile branş 
öğretmenlerinin 
katıldı. Toplantıda 
konuşan Belediye 
Başkanı mehmet 
Turgut, yapılacak 

TAŞI 
GEDİĞİNE

İnan TAMER

Hastaların Çilesi...
SSK hastahanelerinin Sağlık Bakanhğı’na devri 
sonrası; sabah ezanlarında başlayan sıra 
kuyrukları...
Reçete onay kuyrukları....
Muayane için ayakta saatlerce bekleyiş...
Hani SSK’hmn çilesi bitecekti?
Ne bitmesi, arttı arttı!
Sıkıntıyı, eza-cefayı çekenler, hasta beyler 
hasta!
Yoksa, böylesi bir atmosfer yaratılarak ruh 
sağlığı iyice bozulan hastalar meşguliyetle mi 
tedavi edilmek isleniyor?. . .

çalışmalara destek 
olacağını söyledi. 
İlçede uzun yıllar 
çözülemeyen 
gençlerin sosyal 
aktivite ve spor 
yapma faaliyetler
ine çözüm aramak 
amacıyla düzenle
nen toplantıda, 
çeşitli görüşler 
ortaya kondu.
DESTEK 
İSTİYORUM 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
toplantıda yaptığı 
konuşmada, kendi 
imkanlarıyla. 
gençler için nelerin 
yapılabileceği ve 
kimlerden nasıl 
yardım alınacağı 
konusunda öğret

menlerden destek 
istedi.
İlçe gençliği için 
nelerin yapılabile
ceği, çeşitli öneri 
ler ve çözümleri 
hakkında görüş
lerini belirten 
öğretmenler ise, 
öncelikle gençlerin 
spor yapabilecek
leri alanların yerel 
yönetimler tarafın
dan yapılması 
gerektiğini 
söylediler.
"Yaptığımız merkez 
lerden faydalanan 
insi » -arın olma
ması bizleri üzer 
ve değeri olmaz" 
diyen Başkan 
Mehmet Turgut ise 
yapılacak tesisler 
'in finans sözü 

verdi.
SÎZLERE 
GÜVENEREK 
GELDİM 
Toplantıya katılan 
öğretmenlere 
"Sizlere güvenerek 
buraya geldim." 
diyen Mehmet 
Turgut, ortaya 
atılan önerileri 
hayata geçirmek 
için hemen çalış
malara başlanıl
masını 
istedi.
Gemlik'te sportif 
faaliyetler için 
kulüp kurmaya 
gerek olmadığının 
altını çizen 
Belediye Başkanı 
Turgut, 
"Gemlikspor 
bünyesinde çeşitli 
branşlar oluştu
rarak gençlerin 
değişik spor yap
malarını sağlaya-

Toplantıya Milli Eğitim Şube Müdürleri ile okul müdürleri ve branş öğretmenleri katıldı

bili riz." dedi.
İlçe gençliğinin 
kötü alışkanlık
larını oKullarında 
yapacakları sosyal, 
kültürel ve sportif 
faaliyetlerle aşa
bileceklerini 
söyleyen Başkan 
Turgut, Endüstri 
Meslek Lisesi 
salonu için Nisan 
ayında drenaj 
çalışması başlatıl
ması için emir 
verdiğini söyledi. 
GÜREŞ 
SEÇMELERİ 
YAPILACAK 
Toplantıya katılan 
ilçe Lig Heyeti 
sekreteri Anadolu 
Lisesi Beden 
Eğitimi Öğretmeni 
Muammer İnan, . 
Başkan Turgut'a 
verdiği bilgide 
önümüzdeki gün
lerde ilçede güreş 
seçmeleri yapıla
cağını söyledi.
İlçede yapılacak ve

Belediye Başkan Mehmet Turgut, Gemlik 
gençliğinin sorunlarının çözümü için 
öğretmenlerden destek istedi.

kamu oyuna duyu
rulacak sportif 
etkinlikler sonu
cunda vatan
daşların da büyük 
ilgi göstereceğinin 
beklentisi içinde 
olduklarını dile 
getiren branş 
öğretmenleri, 
Gemlik’te atletizm 
pisti olmamasının 
büyük kayıp 
olduğunu söyledi 
ler.
Okullarda yaşanan 
maddi sıkıntılar 

nedeniyle sportif 
faaliyetlere ağırlık 
verilemediğini de 
belirten branş 
öğretmenleri, 
Başkan Mehmet 
Turgut'tan belediye 
desteği istediler. 
Öğretmenlerin 
sıkıntılarını ve 
isteklerini 
dinleyen Başkan 
Turgut, 
not alarak en 
kısa zamanda 
çözüm arayışına 
bildirdi.
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Ankara yolunda Gemlik molası
Büro Emekçileri Sendikası, Genel Başkanı ve KESK yöneticileri ile 40 il Sendika 
Başkanı, Sosyal Güvenlik Reform Yasa tasarısı, Genel Sağlık Sigortası Yasa 
tarasarısı, Kamu Personel Yasasına ve Gelir İdaresinin Yeniden Yapılanmasına 
karşı İstanbul’dan başlattıkları yürüyüş yonunda Gemlik’te mola verdiler.

KESK’e bağlı Büro 
Emekçileri Sandikası 
(BES) İstanbul’dan 
başlattıkları yürüşün 
üçüncü ayağı oylan 
Gemlik’te mola 
verdiler.
Dün, KESK Yürütme 
Kurulu üyesi Sevgi 
Göğçe, BES Genel 
Başkanı Bülent Kaya 
ve BES’in 40 İl 
Başkam’mn da 
aralarında bulunduğu 
bir otobüs BES 
emekçisi ilçemize 
gelerek, Eğitim-Sen 
Sendikası yöneteci- 
lerini ziyaret ettiler. 
Sendika 
Yöneticilerine 
yürüyüşle ilgili bilgi 
veren BES’çiler, daha 
sonra Dilek Aile Çay 
bahçesinde mola ve 

rerek çay içerken, 
halka da bildirilerini 
dağıttılar.
SESİMİZİ 
DUYURACAĞIZ 
BES Genel Başkanı 
Bülent Kaya, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, AKP 
hükümetince çıkarıl
mak istenen Genel 
Sigorta Yasası’nın 
sağlık hizmetlerini 
paralı hale getire
ceğini, hastanelerin 
işletmeye 
dönüştürülmesini 
hedefleyen ve ek 
prim sistemi getiren 
bu yasa’ya karşı 
olduklarını söyledi. 
Kaya,açıklamasında

.emeklilik yaşını 68’e, 
prim ödeme gün 
sayısını kadın ve 
erkekler için 9 bin 

işgününe yükselten, 
r 'tekli aylığı bağla
ma oranını düşüren, 
emekli 
ikramiyelerinin 
tasfiyesine yönelik 
olarak hazırlanan 
Sosyal Güvenlik 
Reformuna da karşı 
olduklarını söyledi. 
VERGİ 
ADALETSİZLİĞİ 
Büro Emekçileri 
Sendikası Genel 
Başkanı Büyen Kaya, 
açıklamasında, 
Gelirler Vergisinin 
Yeniden 
Yapılandırması’na da 
karşı olduklarını, 
bununla vergi adalet- 
siziliğinin daha da 
artacağını, devletin 

gelir ve gider kurulu
larını ayıran, vergi 
dairelerin tasfiyesini 
ve devlet gelir 

idaresinin yönetimini 
özel sekere bırak
mayı hedefleyen, 
maliye emekçilerinin 
tasfiyesini 
amaçlayan bu yasa 
tasarısına da karşı 
olduklarını söyledi. 
Kaya,”Kamu emekçi
lerinin iş güvencesini 
ortadan kaldırlmayı 
hedefleyen esnek, 
kuralsız çalışmayı ve 
perofmansa göre 
ücretlendirme ve 
sözleşmeli statü 
yasalaştırmayı hedef 
ley en Kamu 
Personel Yasa’sına 
da karşıyız” dedi.
23 Şubat günü talep 
lerini Başbakan’a 
iletmek amacıyla

İstanbul’dan yola çık
tıklarını söyleyen 
Kaya, 25 Şubat günü 
Ankara’da olacak

larını bildirdi.
Kaya, “Talepler iz 
kabul edilmezse 4 
Mart günü işi bırak
ma eylemi gerçek
leştirip alanlara çıka
cağız. Bizim 
mücadelemiz ve tale
plerimiz AKP 
hükümetine karşı 
mücadele eden 
SEKA ve TEKEL işçi
lerinin direnişleriyle 
ve talepleriyle bir
leşmektedir.
Hükümetin saldırıları
na karşı tüm toplum
sal kesimlerle 
birleşerek 
mücadelemizi 
büyütmeye karar- 
lıyız.” dedi.

Gemlik'li lolirciiler 
Kosava ve Makedonya 

yolunda
23 Mart günü yapılacak 

olan Niyazi Azemi Foklör 
Festivaline katılacaklar

Gemlik Halk 
dansları Folklor 
Derneği oyuncu
ları Kosova ve 
Makodonya’ya 
gidiyor.
Halk Dansları 
Folklor derneği 
Başkanı Çağrı 
Selçuk, gazetem
ize yaptığı 
açıklamada 
23 Mart 2005 
günü Kosova da 
yapılacak olan 
Niyazi Azemi

BURSA HAKİMİYET VE 
KENT GAZETELERİNE 

İLAN ve REKLAM ALINIR 

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

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

Halk Dansları 
Festivaline katıla
caklarını söyledi. 
40 kişilik folklor 
ekibi ile 
Makodonya da 
Türkiye’yi ve 
Gemllik’i temsil 
edeceklerini 
söyleyen 
Selçuk ,burada 
35 gün çeşitli 
yerlerde gösteril
er düzenliyecek- 
lerini bildirdi.

BES emekçileri sorunlarını anlatan el ilanlarını Gemliklilere 
dağıttılar. Daha sonra Ankara ya doğru yollarıa devam ettiler

Büro Emekçileri Sendikası yöneticileri 
Gemlik’ten ayrırken İstiklal Caddesinde yürüdüler
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fiemtoor 2 ■ Zafefspor 3 Küçült beyinler
Gençlerin yüzü son maçta gülmedi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlikspor genç 
takımı dün oynadığı 
son maçında rakibi 
Zaferspor'a 3-2 
yenilirken yediği 3 
golün ikisini kendi 
kalesine attı.
Çıktığı son maçta 
rakibine oranla 
daha iyi oynayan ve 
golü kaçıran 
Gemlikspor oldu. 
Yakaladığı pozisy
onları cömertçe har
cayan gençler, 
32.nci dakikada 
önce Özgür, 32'de 
ise Rıdvan'nsr kendi 
kalelerine at* Harı 
golle ilk yarıvı 
2-0 yenik kapadı. 
İkinci yarıya 
baskılı başlayan 
Gemlikspor 
gençleri 75. nci 
dakikada rakibin 
attığı golle 3-0 
yenik duruma 
düştü.
Nazım'ın da kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalmasıyla 10 kişi 
mücadele eden 
Gemlikspor, 
80'de Yusuf, 90'da 
Muharremle 2 gol 
bulmasına rağmen 
son maçta sahadan 
3-2 yenik ayrıldı.

Gemlikspor Genç Takımı kendi sahasında yaptığı karşılaşma
da Zaferspor’a 3-2 yenildi. Çekişmeli geçen karşılaşmada 
Gemlikli gençler ayaklarına gelen fırsatı kaçırdılar.

Saha : Gemlik Atatürk
Hakemler: Durali Küçük (***) Rasim Koşar (***) Erhan Sargın (***)
Gemlikspor : Emre (**) Özgür (*) Fatih (**) Rıdvan (*) İsmail (**) Nazım (**) S ere an
(**) Yusuf (**) Muharrem (**) Emrah Ayar (**) Onur (**)
Zaferspor : Mesut (**) Kadir (**) Serdar (**) Sedat (***) Furkan (**) Haşan (*) Veli (*)
Sinan (**) Hüseyin (*) Cemal (*) Emrah (*)
Goller: Dk. 30 Özgür K.K. Dk. 32 Rıdvan K.K. (Gemlik) Dk. 75 Sedat (Zafer) Dk. 80
Yusuf Dk. 90 Muharrem (Gemlik)1

buyıık duşundu

İlçe Milli Eğitim 
Müdürl'"ğü 
İlçe Lig Heyeti 
başkanlığında 
düzenlenen . 
İlköğretim ve 
liseler arası 
Satranç turnu
vası yapıldı. 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
salonunda 
yapılan turnuva
da, 77 öğrenci 
mücadele etti. 
İlçede görev 
yapan ve 
satranç hakem
liği belgeleri 
bulunan Murat 
Çelik, İsmail 
Gazi, Atilla 
Muratoğlu, 
Takkettin 
Çağlayan ve 
Tamer 
Doğruer'in 
hakemliğinde 
başlayan

turnuvada her 
yarışmacı sırayla 
5 rakibiyle 
mücadele etti. 
Küçükler, 
Yıldızlar ve 
Gençler 
katagorisinde 
yapılan yarış
malarda ilk iki 
dereceye giren 
yarışmacılar 
8-9-10-11-12 Mart 
2005 tarihlerinde 
Bursa'da yapıla
cak il şampiy
onasına katıla
caklar. Satranç 
şampiyonasında 
ilk üç sırayı pay
laşan yarış
macılar ayrıca 
23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve 
19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramı 
törenlerinde 
ödüllerini 
alacaklar.
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iştah kapatmanın yolları
Diyet yapmanın en 
zor yanı, iştahı 
kontrol etmek.
Oysa, pek 
inandırıcı gelmese 
de sık beslenip az 
yemek yemek işin 
temel sırrı. İşte 
iştahınızı kapat
manıza yardımcı 
olacak diğer yol

Çocuğunuza empati kurmayı öğretir
Empati kurma 
becerisi, iletişimini 
kolaylaştırır. Yapılan 
araştırmalar; çocuk
ların çok küçük yaş
tan itibaren empati 
kurabildiğini ortaya 
koyuyor. Üstelik bu 
çocuklarda 
içgüdüsel olarak var. 
“Empati” bir bireyin 
kendini başka bir 
insan yerine koyarak 
o insanın duygu ve 
düşüncelerini anla
ma çabasına man
asına geliyor. Empati 
kurmak insan ilişki
lerinin en önemli 
özelliklerinden biri 
olduğu kadar insan
ların toplum içinde 
birbirleri ile uyum 
içinde yaşaya
bilmelerini kolay
laştıran bir etken 
olarakta gösteriliyor. 
Çocuğun empati kur
mak konusunda 
oluşturacağı beceri, 
onun ahlak gelişimi
ni geliştireceği gibi 
diğer insanlarla olan 
sosyal iletişimini de 
kolaylaştıracaktır. 
Bu nedenle ona- 
empati kurma 
konusunda yardımcı 
olacak çeşitli eğitim
ler vermek ailenin 
görevlerinden biridir.

lar...
Diyet yapmak 
isteyip de 
iştahınıza engel 
otamıyorsanız, gün 
içinde sık ve az 
öğünler yiyerek, 
iştahın kontrolden 
çıkmasını önleye
bilirsiniz. Yeme 
isteği kontrol altın
da tutmak ve 
atıştırma krizin
den kurtulmak 
için; sağlıklı kar
bonhidratlara 
yönelmek, bol bol 
su içmek, yiyecek
leri iyice çiğne
mek ve güç gerek
tiren egzersizler 
yapmak gerekiyor. 
Vücutta enerji

Yapılan araştırmalar 
sonucunda birçok 
uzman çocukların 
çok küçük yaştan 
itibaren empati 
kurabildiğini söylüy
or ve bu durumun 
çocuklarda 
içgüsüsel olarak 
ortaya çıkdığını 
belirtiyorlar. Bir 
bebeğin diğer bir 
bebeği ağlarken duy
ması ve kendisinin 
de ağlamaya başla
ması , en erken 
görülen empati 
kurma örneği olarak 
adlandırılıyor. 2-3 
yaşına gelen bir 
çocuğun ise üzgün 
ya da mutsuz birine 
kendi sevdiği bir 
eşyasını vererek onu 
mutlu etme çabası 
yine erken çocukluk 
döneminde görülen 
bir empati örneği 
olarak karşımıza

azalır azalmaz, 
beyin, açlık hisset
meye yol açan 
kimyasal maddeler 
salgılar. Ancak 
beynin bu kimyasal 
maddeleri sal
gılayan kısmı, aynı 
zamanda duyguları 
da kontrol eder. 
İşte, sıkıldığımız

çıkıyor.
Neler yapabilirsiniz? 
Çocuğunuz size bir 
şeyler anlatırken ya 
da kendi duygularını 
sizinle paylaşırken 
onu mutlaka din
leyin. Bu 
davranışınız ona, 
sizin de karşıdaki 
kişilerin düşünce ve 
duygularına önem 
verdiğinizi anlata
caktır.
Çocuğunuz sizinle 
bir sorununu pay
laşırken asla konuyu 
değiştirmeyin ya da 
geçiştirmeyin. Bu 
durum çocuğunuzun 
size olan güvenini 
sarsacaktır.
Çocuğunuza kitap 
okuyun (masal 
anlatın) ve okuma 
bittikten sonra kitap
taki karekterlerin 
duygu ve 
düşünceleri hakkın
da çocuğunuzla 
konuşun. Böylece 
karekterin duygu ve 
düşüncesini 
çocuğunz ne Kadar 
anlamış (paylaşmış) 
siz de fikir sahibi 
olursunuz.
Televizyon izlerken 
de aynı aktiviteyi 
yapabilir ve izlenilen 
karekterin duygu ve 

veya kendimizi 
kötü hisset
tiğimizde hemen 
buzdolabına koş
mamızın başlıca 
sebebi budur. 
Ayrıca yemeklerin 
tadı, kokusu veya 
görüntüsü de açlık 
duygusuna sebep 
olabilir. Örneğin,

düşünceleri hakkın
da çocuğunuzla 
konuşabilirsiniz.
Kendi duygularınızı *; 
ve düşünceleriniz 
ona anlatmaya 
çalışın ve sizi anla
masına yardımcı 
olun. Örneğin 
çocuğunuz sizin 
çok uğraşarak hazır
ladığınız bir yemeyi 
yemeyerek dökmek 
istedi ve siz de bu 
duruma çok 
üzüldünüz, bu 
olay sonucunda 
ona kendi duygu
larınızı anlatmak 
için çocuğunuzun 
sevdiği bir şey ile 
durum arasında 
ilişki kurun ve ona 

duygularınızı bu 
ilişki üzerinden 

anlatmaya çalışın. 
Çocuğunuza “Sen 
legolarla araba 
yaparken ne kadar 
çok uğraşıyorsun, 
ben de aynı şekilde 
yemek yaparken çok 
uğraşıyorum, ben 
senin yaptığım 
arabayı bozsam . 
üzülürsün, ben 
de senin yapığım 
yemeği dökmene 
çok üzülürüm” diy
erek durumu açık
layabilirsiniz. 

yemek sonrasında 
canınız, tatlı vit
rininde duran o 
dondurma kas
esinden çekiyorsa, 
bunun sebebi 
kesinlikle aç 
olmanız değil, kon
trolden çıkan 
yeme isteğinizdir. 
Gün içinde sık ve 
az öğünler yemek, 
iştahın kontrolden 
çıkmasını önle
menin en kolay 
yoludur. Belki 
arada yine bir 
şeyler atıştırmak 
isteyebilirsiniz, 
ama bu sefer yiye
ceğiniz miktarlar az 
olacaktır. Böyle bir 
durumda atıştırmak 
için sağlıklı karbon
hidratlara yönelin, 
çünkü bu besin 
türü, sindirim siste
minde daha uzun 
süre kalır ve şeker 
seviyenizi yavaşça 
yükselterek daha 
uzun süreli tokluk 
hissi sağlar.
Yapılan araştır
malar, tat alma 
duyusunu değişik 
tatlarla tatmin 
etmenin, daha az 
miktarlarla yetin
meyi sağladığını 
ortaya koyuyor. 
Sürekli aynı yemeği 
yeme, özellikle tadı 
hoşa gitmiyorsa, 
bir süre sonra tat 
alma mekaniz
masının iptal 
olmasına yol açıyor 
ve bu sebeple de 
kendinizi sanki hiç 
yemek yememiş 
gibi hissedebiliyor
sunuz. Böyle bir 
durumu engelle
mek için öğün
lerinizi taze otlarla 
ve baharatlarla tat- 
landırabilirsiniz.
Su içmek de, 
kişinin kendisini 
tok hissetmesi 
açısından önem
lidir. Ayrıca vücut 
susuz kaldığında, 
çoğu zaman açlık 
hissine benzeyen 
sinyaller gönderir. 
Bu nedenle bol su 
içmek, beden su

istediği zamanlarda 
yemeğe yönelmeyi 
engeller.
Yiyecekleri uzun 
süre çiğnedikten 
sonra yutmak, 
beynin vücuda 
giren besinleri kay
detmesine zaman 
tanımak anlamına 
geliyor. Üstelik bu 
şekilde tat alma 
duyusu da tatmin 
oluyor. Böylece 
doyduğunuzu anla
manızla, yemeye 
son vermeniz 
arasındaki zaman 
kısalıyor. Fazla 
yemekten kay
naklanan sindirim 
sorunlarından kur
tulmanız da ayrı bir 
avantaj.
İştahı kapatmanın 
yollarından biri de 
egzersiz.
Egzersizler zor
laştıkça vücut ısısı 
artar ve daha fazla 
kalori yakmaya 
başlanır. Bu da 
egzersizi takip 
eden birkaç saat 
boyunca iştahın 
bastırılmasını 
sağlar. Böyle bir 
durumda normal 
öğün saatinden 
birkaç saat 
önce egzersiz yap
mak en mantık
lısıdır; çünkü öğün 
saati geldiğinde 
spor yapmanın 
verdiği etkiyle 
iştahınız biraz daha 
kapanır, fakat asla 
öğün atlama 
hatasına düşmeyin, 
aksi halde hem 
vücudunuz zayıf 
düşer, hem de bir 
süre sonra aşırı 
yeme isteği 
duyarsınız.



Sayfa 724 Şubat 2005 Perşembe

I1EB, idiir yadiMİığı 
sınavı yapacak

Milli Eğitim 
Bakanlığı, müdür 
yardımcılığı sınavı 
yapacak. Sınav, 
26 Mart Cumartesi 
günü gerçekleştir
ilecek.
Sınava katılacak 

adayların, şu 
koşulları taşımaları 
gerekiyor: 
-Yükseköğrenim 
görmüş olmak, 
- Öğretmenlikte 
en az 2 hizmet 
yılı bulunmak, 

- Aylıktan kesme 
veya daha ağır 
bir disiplin cezası 
almamış olmak, 
- Son yıla ait sicil 
notu iyi olmak 
kaydıyla varsa 
son 3 yıllık sicil 
notu ortalaması iyi 
dereceden aşağı 
clmamak,

GÖRKEM KEBAP PİDE 
LAHMACUN BAKLAVA 

SALONU 
KÖRFEZ GAZETESİ İLE BİRLİKLE GELEN

MÜŞTERİLERİMİZE TÜM ÜRÜNLERİMİZDE %5 İNDİRİM

İstiklal Cad. Akbank Karşısı Gemlik / BURSA 
Tel : (0.224) 512 20 02

- Son 3 yıllık 
hizmet süresi 
içinde varsa yöneti
cilik görevi adli 
veya idari soruştur
ma 
sonucu üzerinden 
alınmamış olmak, 
- Zorunlu çalışma 
gerektiren yerler 
dışındaki kurum 
Yöneticiliklerine 
atanacaklar için 
ilahi mevzuatına 
göre zorunlu çalış
ma yükümlülüğünü 
tamamlamış 

ya da bu yüküm
lülükten muaf 
sayılmış olmak. 
Sınav ile ilgili 
esasların yer 
aldığı e-kılavuz ve 
başvuru formu 
24 Şubat'ta 
http://sinavlar.meb. 
gov.tr internet 
adresi;, .e 
yayınk ’-acak. 
MEL yetkilileri, 
20 bine yakın 
müdür yardımcılığı 
kadrosunun boş 
olduğunu bildirdiler.

Öğretmene 868 
dolan bilgisayar

Öğretmenlere ver
ilen dizüstü bilgisa
yar fiyatları, 684 ila 
868 dolar olarak 
açıklandı. MEB'in 
öğretmenlere dağı
tacağı bilgisayarın 
piyasada 1699 dolar 
olduğu belirtildi. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın öğret
menleri bilgisayar 
sahibi yapmak için 
başlattığı projede 
sona gelindi. Öğret
menlerin uygun 
koşullarla dizüstü 
bilgisayar sahibi 
olması için r çılan 
ihaleyi kaz" 'an 
Casper-Cat?teknik- 
Sentim
Konsorsiyumu ve 
Toshiba firması ile 
Vakıfbank arasında 
bugün protokol 
imzalanıyor. Dizüstü 
bilgisayarların fiyat
ları Microsoft fir
masının, Windows 
işletim sistemi kul
lanım hakkında yap
tığı indirimden 
sonra kesinleşti. 
İhaleyi kazanan kon
sorsiyum 734 dolar, 
Toshiba firması 918 
dolar fiyat verirken, 
Microsoft'un yaptığı 
50 dolarlık indirimle 
fiyatlar 684 ve 
868 dolar olarak 
değişti. Öğretmenler 
teknik özellikleri ve 
fiyatları farklı iki 
dizüstü bilgisayar 
seçeneği arasında 
tercihini yapacak. 
Öğretmenler F 
klavye istedi 
684 dolar değerinde
ki dizüstü bilgisayar 
için öğretmenler 
Casper, Datateknik'e 
ait Exper ve

Sentim'e ait KRN 
markalarından birisi
ni seçebilecek.
868 dolar değerinde
ki dizüstü bilgisa
yarları ise Toshiba 
firması satacak. 
Öte yandan çok 
sayıda öğretmenin 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nı telefon 
la arayarak bilgisa
yarların 'Türkçe 
F Klavyeli' olmasını 
talep etmesi üzerine 
teknik şartnameye 
’F klavye' maddesi 
e. «endi. Dizüstü bil
gisayarlar hem 
’F' hem de ’Q' 
klavyeli modeliyle 
öğretmenlerin 
tercihine sunulacak. 
Öğretmenler bilgisa
yarlarını mart ayında 
ihaleyi kazanan 
firmalara ait satış 
noktalarından satın 
alabilecek. Dizüstü 
bilgisayarlar için 
peşin ödeme yapıla
bileceği gibi 36 aya 
varan vade seçenek
lerinden de yarar
lanılabilecek.
Piyasada 1699 dolar 
Öğretmenlerin satın 
alacağı dizüstü 
bilgisayarların 
piyasadaki emsalleri 
1000 ile 1699 dolar 
arasında.
Öğretmenlere
868 dolara satılacak 

olan Toshiba 
Satellite A 50 model

bilgisayarın, benzer 
özelliklere sahip 
SATELLITE A50-109 
modeli dizüstü bil
gisayarı piyasada 
1699 dolardan 
satılıyor. Bu 
modelde 60 GB 
sabit disk ve 
512 MB RAM 
bulunurken, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın 
öğretmenlere dağı
tacağı SATELLITE 
A50-109 modelinde 
40 GB sabit disk ve 
256 MB RAM 
bulunuycr. Fiyat 
düşürmek için bil
gisayar donanımın
da yapılan kısıtla
malara rağmen 
öğretmenler bilgisa
yarları yüzde 50 
daha ucuza satın 
almış olacak. 
KDV düşürülemedi 
Dizüstü bilgisa
yarların öğretmen
lere satışından 
KDV alınmaması 
için yapılan 
görüşmeler ise 
olumsuz sonuç
landı. Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik'in 'Yüzde 1 
KDV ödenecek* şek
lindeki açıklamasına 
rağmen, Maliye 
Bakanlığı bilgisa
yarlardan alınacak 
yüzde 18’lik KDV 
oranında herhangi 
bir indirim yapmaya 
yanaşmadı.

ABONE OLDUNUZ MU?
OK“™N - OKUTUN

IÜJIbbb ABONE OLUN
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■■

http://sinavlar.meb
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Kredi kartlarında reform
Kredi kartı borcu
nun asgari ödeme 
tutarını üç ay 
süreyle ödemeyen 
veya bir yıl 
içerisinde dört defa 
ödemeyenlerin tüm 
kredi kartları iptal 
edilecek. Talepte 
bulunmayanlara 
kredi kartı verile
meyecek. Bir kişiye 
tanınacak kredi kartı 
limiti aylık ortalama 
gelirinin 3 katını 
aşamayacak. 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurumu'nun hazır
ladığı Banka Kartları 
ve Kredi Kartları 
Yasa Tasarısı 
Taslağı'nı kamuoyu
na açıkladı. Amacı, 
"banka kartları ve 
kredi kartlarının 
çıkarılmasına, kul
lanımına, takas ve 
mahsup işlemlerine 
ilişkin usul ve 
esasları düzenley
erek sistemin etkin

çalışmasını sağla
mak" olarak açık
lanan taslakla, kartlı 
sistem kurma, kart 
çıkarma veya üye 
işyerleriyle anlaşma 
yapma faaliyetinde 
bulunmak isteyen 
kuruluşlara 
BDDK'dan izin alma 
zorunluluğu getir
iliyor.
Taslakla getirilen 
düzenlemeler şöyle: 
TALEP ETMEYENE 
KREDİ KARTI 
VERİLEMEYECEK 
-Kart çıkaran kuru
luşlar, yazılı, elek
tronik ortamda, 
güvenli elektronik 
imza veya telefonla 
talepte bulunmayan 
kimselere kart vere

meyecekler.
-Asgari tutarı üç ay 
süreyle veya bir yıl 
içerisinde dört kez 
ödemeyen, ya da 
banka kartı ile kredi 
kartı kullanımından 
dolayı adli ceza alan 
kart sahiplerinin 
bütün kredi kartları 
iptal edilecek. Bu 
şekilde kartı iptal 
edilenlere iki yıl 
süreyle kredi kartı 
verilemeyecek.
-Kart çıkaran kuru
luşlar, kartların 
düzenli ve güvenli 
kullanımına, kart 
sahiplerinin yeterli 
bilgi alabilmesine, 
yaptıkları işlemler
den doğan 
borçlarını 

öğrenebilmelerine 
olanak veren bir sis
temi kesintisiz 
olarak açık tutmakla 
yükümlü kılınıyor.
-Kart çıkaran kuru

luşlar, banka kartı 
ve kredi kartlarının 
asıl kart sahibine 
teslim edilmesini 
sağlayacak önlem
leri almak, reşit 
olmayan ek kart 
sahipleri adına 
düzenlenen banka 
ve kredi kartlarının 
asıl kart sahiplerine 
teslim etmekle 
yükümlü olacak. 
KART LİMİTİ 
-Kart çıkaran kuru
luşlar, kredi kartı 
almak isteyen kişi
lerin yasaklılık, 
engel durumu, 
ekonomik ve sosyal 
durumu, aylık veya 
yıllık ortalama geliri, 
diğer kart çıkaran 
kuruluşlarca bu 
kişilere verilen kredi 
kartlarının limitini 
dikkate alarak

yapacakları değer
lendirme sonucu 
belirleyecekler.
-Kart hamilinin 
yazılı, elektronik 
ortamda, güvenli 
elektronik imza veya 
telefon ile yapacağı 
talebi olmaksızın 
kredi kartı limiti 
artırılamayacak.
-Bir gerçek kişiye 
tanınacak kredi kartı 
limiti aylık ortalama 
gelirinin üç katını 
aşamayacak. 1000 
Yeni Türk Lirasına 
kadar limitler hariç 
olmak üzere, aylık 
veya yıllık ortalama 
gelir düzeyi kart 
sahibi tarafından 
belgelendirilen gelir
ler üzerinden tespit 
edilecek.
HESAP ÖZETİ 
Kredi kartlarının 
hesap özetinde, 
uygulanacak faiz 
oranlarına, son 
ödeme tarihine, 
faize, dönem borcu
na, asgari tutara ve

BDDK tarafından 
belirlenecek diğer 
bilgilere yer verile
cek.
-Kartın bilgilerininin 
kaybolması veya 
çalınması halinde 
kart sahibi, yazılı, 
elektronik ortamda, 
elektronik imza veya 
telefon ile yapacağı 
bildirim anına kadar 
hukuka aykırı kul
lanımdan doğan 
zararların 150 Yeni 
Türk Lirasına kdar 
sorumlu olacaklar. 
Hukuka aykırı kul
lanımın, kart sahib
inin ağır kusuruna 
veya kastına dayan
ması, bildirimi der
hal yapmaması 
halinde bu sınır 
uygulanmayacak. 
Kartı çıkaran kuru
luş kart sahibinin 
150 YTL olarak 
belirlenen bu 
sorumluluğunun 
sigortalanmasını 
sağlamakla yükümlü 
kılınıyor.

MİLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FASTFOODve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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BursalI sanayicilerden 
hükümete teklif

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Spor’da ses

Starvvood Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Yıldız, 
Türkiye'de yeni bir 
sanayi hamlesi için 
yerli ve yabancı 
yatırımcılara teşvik
ten çok limana yakın, 
ait yapısı hazır, 
uygun fiyatlı arazi
lerin hazırlanması 
gerektiğini söyledi. 
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde 200 bin 
metrekare alanda 
günde 20 bin 
suntalam levha 
imal eden Starvvood 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Yıldız, hükümetin 
önemli kararlar 
alarak deniz ulaşımı 
olan boş alanları, alt 
yapılarını hazırla
yarak sanayicilere 
açması gerektiğini 
belirtti. Yabancı 
yatırımcının anlık 
teşviklerden çok 
maliyetlerine t ürekli 
tesir edecek kolay 
nakliye ve limana 
yakın bölgelerde 
uygun sanayi arsası 
beklediğini anlatan 
Yıldız, "Para sahib
inin yerine hükümet 
üyeleri kendilerini 
koysunlar. Ne ister 
bu yatırımcı. Pratiklik 
ve ulaşım kolaylığı. 
Bu da limana yakın 
olmak ile 
mümkündür. Çünkü 
deniz kenarında 
olmak bir malın 
maliyetinde yüzde 
15 gibi önemli bir 
avantaj sağlıyor.
Bugün Bandırma'dan 
Çanakkale'ye kadar 
olan 150 kilometrelik 
sahil, yeni sanay
ileşme hamlesi için 
çok uygundur" dedi. 
Bölgede 5-6 büyük 
liman inşa edilip belli 
sektörlere göre alt 
yapılar oluşturularak 
arsaların rant? mey
dan vermeden

sanayicilere satıl
masıyla, yatırım ham
lesine imkan 
sağlanacağını 
söyleyen Yıldız, 
"Bu alanda 
Türkiye'ye 
50 yıl yetecek sanayi 

arsası var. Yabancı 
sermaye böyle bir 
alana ilgi gösterir.. 
Yabancı sermaye 
teşvikli illeri çok 
dikkate almıyor. Ama 
bütün tesisin üretim 
süresince maliyetlere 
tesir edecek, nakliye 
kolaylığını, liman 
yakınlığını düşünüy
or" diye konuştu. 
"BÖLGEDE SANAYİ 
HAMLESİ BAŞLAR" 
Limanların yapıldığı 
takdirde yabancı 
yatırımcıları bölgeye 
çekeceğini savunan 
Yıldız sözlerini şöyle 
sürdürdü:
"Neden Kocaeli ve 
Gemlik yerli ve 
yabancı yatırımcılarım, 
gözbebeği oldu; 
çünkü nakliye 
kolaylığı var. Ben 
İnegöl'den denize git
mek için 100 dolarlık 
bir üründe 13 dolar 
harcıyorum. Bu 
limanlar yapılıp 
Bandırma ile 
Çanakkale arasındaki 
milyonlarca dekar 
atıl, çoğu devlete ait 
araziler sanayicilere 
alt yapıları ile 
sunulursa yerli ve 
yabancı yatırımcı 
fabrikalarını buraya 
kurar. Sanayi hamlesi 
başlar. Bugün 
sanayiciler 
metrekaresi 30 dolara 
arsa alıp, alt yapı 
yatırımları ile 
uğraşıp, ruhsat 
almak için parasını 
ve eforunu sarf ettik
ten sonra makine 
parkını kurmaya, 
işletme sermayesi 
yapmaya para 
bulamıyor.

Sanayiciye şevk ver
mek için, devletin 
önemli radikal karar
lar ile böyle bir 
bölgede, uygun fiy
atlı, alt yapısı, limanı 
mevcut arsayı sunup, 
yatırımı cazip hale 
getirmesi gerekiyor. 
Bu imkan sağlanırsa, 
Türkiye'den yurt dışı
na sermayede git
mez. Avrupa'dan 
birçok firmada gelir 
liman kenarında fab
rikasını hemen inşa 
eder." 
Türkiye'de yeni 
üniversitelere ihtiyaç 
olmadığını savunan 
Yıldız, sanayicinin 
ilköğretimden sonra 
tekiırk eğitim almış 
gençlere ihtiyacı 
bulunduğunu kaydet
ti. Bugün bir gencin 
üniversiteyi bitire
bilmesi için dershane 
ücreti de dahil 30 mil
yar lira masraf etmesi 
gerektiğini anlatan 
Yıldız, "Bu kadar çok 
mühendise 
Türkiye'de ihtiyaç 
bulunmuyor. 
Türkiye'de işini iyi 
yapan, çeşitli sektör
lerde çalışacak teknik 
eleman lazım. Bunun 
içinde bir gencin 
üniversite bitireceğim 
diye, 6-7 yıl gecikip 
30 milyar lira 
fazladan harcama
ması gerekir. 
Hükümet bugüne 
kadar bazı uygula
maları ile önemli 
adımlar attı. Ancak 
olaylara makro 
ölçekli olarak bak
maya devam edip, 
birçok sahada 
radikal kararlar ver
mesi bekleniyor. 
Bürokratlar ve 
siyasiler, pratik karar
lar ile ülkenin önüne 
açmak için reform
lara daha büyük bir 
hızla devam 
etmelidirler" dedi.

Gazetemizin 17.02.2005 tarih
li manşet yazısında ‘Spor tesis
lerine 800 bin YTL ayrıldı’ deniy
or.

Gemlik’te yarım kalmış olan 
spor tesislerinin tamamlanması, 
yeni semt sahalarının yapılması 
için özel idare bütçesinden 
küçümsenmeyen bir meblağın 
ayrılması sevindiricidir.

Gemlik’te buna Gemlikspor 
da dahil edilince;, Gemlik ve 
Körfezspor’un doğru dürüst 
idman sahasının bulunmayışı 
sürekli gündeme gelen büyük 
bir sorundu.

Özel Idare’ye, Gemlikspor 
adına binlerce teşekkürler.

Çok az bir meblağla da 
Kumsaz spor tesisinin, Gemlik 
İlçe Atatürk Stadı’nın yanında 
bulunan dış sahanın, yapılıp 
gençliğe verilmesi sevindiri
cidir.

Evet yapılması gündeme

gelen bu tesislerin, yapımı 
tamamlandıktan sonra en önem
li iş buraların bakımıdır.

Körfez Gazetesinin bu yönde 
çabalarının boşa gitmediğini 
yazmak isterim.

Bu işlerin yapılmasında 
gazetemiz işin takipçisi olacak
tır.

Zira yapıldıktan sonra; 
‘burası bizim bakanlığımızı alak- 
dar etmiyor, buraya hizmet 
veremeyiz’ denmesinde.

Yapılan iş ilk zamanlar 
fevkalade gözüksede, ileride 
yıpranacağı kaçınılmaz.

1999 - 2000 yılında yapılmış 
olan ilçe stadının yanında 
sahanın etrafı tel örgülerle 
çevrili idi. Bu gün ne halde 
olduğunu ğörün, saha içinde 
araba idmanı yapıldığını yaz-, 
madan geçemem.

Ğu yapılacak sahanın daha 
sonraki halini görür gibiyim.

Gemlik’te Bursaspor Lokali
Göğsündeki armada 5 yıldız 

taşıyan ilk ve tek takım şehrim
izi temsil eden 
Bursaspor’umuz.

1963 yılında; Acar İdman, 
Akınspor, Çelikspor, İstiklal, 
Pınarspor’un iştiraki ile 
Bursamızı temsil etmek üzere 
Bursaspor altında birleşerek 
profosyonel Bursa spor kurul
du.

Bursa’da 1963 yılında 
sadece bu beş takım 
yoktu.Merınos, 
Gemliksümerspor, İnegöl 
İdman Yurdu ve Mensucat gibi 
takımlar da vardı.

Merinos, Sümerspor, 
Mensucat gibi takımlar müess
ese takımı olmaları nedeniyle 
bu gruba iştirak ettirilmedi.

Bursaspor kurulduğunda

beş takımdan seçilen futbolcu
lar, Acar İdman Takım kaptan
lığı yapan eski Galatasaray Milli 
Takım oyuncusu olan rahmetli 
Muhtar Tunçalp’ın hocalığını 
yaptı. Öteki şehirlerde kurulma- 
ta olan profesyonel kulüplere 
göre en kuvvetli kadroya sahip
ti.

Bir çok kulübün ilçemizde 
lokalleri olmasına rağmen, 
Bursaspor’un lokali yoktu.

Dün Bursaspor lokali açıldı. 
Bursaspor formasını giyen ilk 
Gemlikli rahmetli arkadaşım 
Sümer Atasoy’du.

Sümer Atasoy’un jübile 
maçında, Merinos emeklileri ile 
Bursaspor emeklileri arasında
ki maçta Bursaspor formasını 
ben de giymiştim.

Hayırlı olun.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

çerez temin edilir.

HM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■

Gemlik Kaymakamlığından aldığım 
yeşil kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Arife ÇİFTÇİ

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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BHHHoUNLUK SİYASİ O AZ E TE m

te kiiapFanseneyFtleiicretsIz
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
hükümet olarak 
sosyal riski azaltma 
adına başlattıkları 
ücretsiz ders kitabı 
dağıtımının seneye 
de yapılacağını açık
ladı.
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik ile ABD'nin 
Ankara Büyükelçisi 
Eric Edelman, 
'Sosyal Riski Azaltma 
Projesi' çerçevesinde 
Altındağ Hüseyin 
Gazi Mahallesi'nde 
bulunan Hüseyin 
Güllü Ceylan İlköğre
tim Okulu'nu ziyaret 
ettiler. Çelik ve 
Edelman, okula geliş
lerinde öğrenciler 
tarafından çiçeklerle 
karşılandı.

I Çelik ve Edelman' ı, 
ABD'nin sosyal 
yardım kapsamında, 

। Türkiye'deki dar 
gelirli ailelerin çocuk
larını okula gönder
mesine ilişkin yaptığı 
9 milyon dolarlık hibe 
yardımının kapsamın
da gerçeklemen okul 
ziyaretinde, öğrencil
er Çelik ve 
Edelman'a sevgi gös
terisinde bulundular. 
Öğrenci velileriyle de 
biraraya gelen Çelik 
ve Edelman, basın 
mensuplarına proj
eye ilişkin açıkla
malarda bulundular. 
Bakan Çelik, Dünya 
Bankası'nın 'Sosyal 
Riski Azaltma

Yağışlar geçen yıla göre azaldı
Türkiye'de son dört 
ayda yağışlarda 
uzun yıllar ortala
masına göre yüzde 
10.8, geçen yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 25.7 
azalma gözlendi. 
Yağış azlığı en çok 
İç Anadolu 

Bölgesi'nde görüldü. 
Yağış miktarımda 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
Çankırı'da yüzde 74, 
Eskişehir'de yüzde 
58, Ankara ve

Projesi'nin finansının 
özellikle kalkınmış 
ülkelerin vermiş 
oldukları hibelerle 
oluştuğuna dikkat 
çekerek, bu kapsam
da ABD'nin proje için 
ayırdığı 9 milyon 
dolarlık kaynak için 
ABD Başkanı Bush'a 
ve ABD Kongresi'ne 
teşekkür etti. 
Sosyal riski azaltma 
adına hükümet 
olarak çok önemli 
adımlar attıklarını 
anlatan ve 2003-2004 
yıllarında ders kita
plarının ücretsiz 
dağıtıldığı hatırlatan 
Çelik, "Bunun bize 
yıllık 200 trilyona mal 
olmaktadır. 
Hükümetimiz, özellik
le. dar gelirli aileleri* 
destek olmak üzere 
ve eğitimde kaliteyi 
artırmak adına böyle 
bir fedakarlığı yap
mıştır" dedi.
Çelik, önümüzdeki yıl 
da ders kitaplarının 
ücretsiz dağıtıla
cağını açıkladı.
Proje kapsamında 
gönderilen paranın, 
özellikle dar gelirli 
ailelerin çocukların

Konya'da yüzde 48 
azalma saptandı. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün 1 
Ekim 2004-31 Ocak 
2005 tarihleri arasın
daki Tarım Yılı Yağış 
Raporu'na göre, 
yağış azlığı bakımı, 
dan İç Anadolu 
Bölgesi'ni, İç Ege 
izledi.
Orta ve Doğu 
Akdeniz bölgelerinde 
de düşüş yaşanıyor. 
Geçen yılın aynı

dönemine göre 
Adana ve Mersin'e 
ortalama yüzde 50-51 
oranında daha az 
yağış düştü.
Karadeniz'in iç kes

imleri de yağış azlığı 
tespit edilen yerler

okula gönderilmesi‘ 
teşvik etmek için kul
lanıldığını kaydeden 
Çelik, Altındağ'da 
proje çerçevesinde 
desteklenen aile 
sayısının 3 bin 126 
olduğunu bildirdi. 
ABD'DEN 9 MİLYON 
DOLARLIK HİBE 
ABD Büyükelçisi 
Edelman ise, iki hafta 
önce ABD hüküme
tinin, Dünya 
Bankası'nca 
yürütülmekte olan 
'Sosyal Riski Azaltma 
Projesi' kapsamında 
Türkiye'ye 9 milyon 
doiarıiK nıoe yap
tığını belirterek, "Bu 
nedenle, bugün bu 
okulda olmaktan ve 
bu paranın ne şekilde 
kullanıldığını 
görmekten son 
derece memnunum" 
dedi. Türkiye'de pay
laşılan değerler ve 
paylaşılan prensip
lerin ne kadar önemli 
olduğunu gördüğünü 
vurgulayan Edelman, 
şöyle devam etti: 
"Bu paylaşılan 
değerler ve prensi
pler zaten ilişkilerin 
altını çizen ve önemli

olan konulardır. 
Paylaşılan prensi
plerden biri de 
okuma hakkından 
bütün çocukların 
faydalanmasıdır. Bu 
bizim ve Başkan 
Bush'un önem 
verdiği konulardan 
biridir. Hangi etnik 

kökene, hangi dine 
mensup olursa 
olsun, nereden 
gelirse gelsin 
herkesin eğitim ve 
okuma hakkından 
yararlanması gerek
tiğine inanıyoruz. Bu 
proje, bu hakkın 
yaygınlaşması için 
de önemli bir pro
jedir." 
Gazetecilerin, 'Bu 
projeyle ABD, 
Türkiye'deki kötü 
imajını düzeltmek mi 
istiyor. APD, bu 
çerçevede bu ve 
buna benzer pro
jelere destek 
vermeyi düşünüyor 
mu?' yönündeki 
sorusu üzerine 
Edeiman, Amerikan 
hükümetinin 
dünyanın her yerinde - 
olduğu gibi 
Türkiye'deki eğitime 
de çok önem verdiği
ni ifade ederek, 
"Elimizden geldiği 
kadar buna katkıda 
bulunmayı arzu ediy
oruz. Ama şu anda 
herhangi bir proje 
için söz vermem 
mümkün değil" diye 
konuştu.

arasında bulunuyor. 
Çorum geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 52 daha az 
yağış aldı.
Kastamonu ve 
Amasya da daha az 
yağış gözlendi.

Sayfa 10

yüzde
10 zam

Özel kreş ve 
gündüz bakımev
leri ile özel çocuk 
kulüplerinin aylık 
ücretlerine yüzde 
10 zam geldi. 
Ankara Valiliği, 
gelecek aydan 
itibaren uygu
lanacak ücretleri 
belirledi.
Komisyon, 
ücretlere yüzde 10 
zam yapılmasını 
kararlaştırdı.
Buna göre, kreş 
ve gündüz 
bakımevlerinde 
KDV dahil aylık 
tam gün tavan 
ücreti 752 YTL, 
taban ücreti 150 
YTL oldu. Yarım 
gün aylık tavan 
ücreti 565 YTL, 
taban ücreti ise

Güneş enerjisi üretiminde 
Avrupa birincisiyiz 

(17500MWs), ve 
Japonya'dan 
(8450MWs) sonra 
4. sırada yer alıyor. 
Türkiye yılda

Türkiye'nin güneş 
enerjisi üretiminde 
dünyada dördüncü, 
Avrupa'da birinci 
sırada yer aldığı 
bildirildi.
Fransa'da 
yenilenebilir enerji 
ile ilgili yayımlanan 
Plein Soleil adlı 
dergide yer alan 
haberde, Avrupa 
Termik Güneş 
Birliği'ninJESTIF) 
2001 yılı verilerine 
yer verildi.
Buna göre, Türkiye 
ısısal güneş enerjisi 
üretiminde Çin 
(22400 MWs), ABD

5690 MWs güneş 
enerjisi üretiyor. 
Türkiye bu rakamla 
Avrupa ülkeleri 
arasında ilk sırayı 
alıyor. Türkiye'yi 
sırasıyla Almanya 
(3085 MWs), İsrail 
(2744 MWs), 
Yunanistan 
(2093 MWs), 
Avusturya (1644 
MVVs) izliyor. 
Fransa listenin
10., İspanya var.

112 YTL, saatlik 
ücret de 2,45 artı 
KDV olarak belir
lendi.
Özel çocuk kulüp
lerinin ücretleri 
ise KDV dahil 
olmak üzere tam 
gün tavan ücreti 
542 YTL, taban 
ücreti ise 130 YTL 
oldu.
Kulüplerin yarım 
günlük ücreti ise 
en yüksek 407 
YTL, en düşük isa 
98 YTL olarak 
belirlendi.
Özel çocuk kulüp

lerinin saatlik 
ücreti ise 1,856 TL 
artı KDV oldu. Bu 
ücretlere, kah
valtılar, öğle 
yemeği ve kır
tasiye dahil olacak
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Kı/ş gribi
tehdit ediyor

Migrenle günlük möcadetaıffl

Amerikalı uzman
lar, Asya'da 
kümes hayvan
larının telef 
olmasına yol açan 
kuş gribinin, 
virüsün genetik 
değişikliğe uğra
ma olasılığı 
nedeniyle milyon
larca insanın 
ölümüne yol. 
açabilecek ciddi 
bir tehdit 
olduğunu 
bildirdiler.
ABD'de bilimsel 
bir toplantıda 
konuşan, hastalık
ların kontrolü 
ve önlenmesi fed
eral merkezleri 
Başkanı Julie 
Gerberding, 
bunun çok ciddi 

tehdit olduğunu 
belirterek, 
"Asya'da insanlar 
arasında kuş gribi 
vakalarında 
önümüzdeki 
haftalarda artış 
bekliyoruz" diye 
konuştu.
"Bu virüsün 
insanlara bulaş
ması şimdiye 
kadar nadiren 
görülse de bulaş
ma tehlikesinin 
yüksek olduğunu 
düşünüyoruz" 
diyen Amerikalı 
yetkili, bununla 
birlikte bu 
vakalarda yüzde 
72 ile ölüm 
oranının çok yük
sek olduğunun 
altını çizdi.

Migreninizi hangi 
faktörlerin tetik- 
lediğini bilmeniz, 
neyin migrene yol 
açtığını anlamanız 
açısından büyük 
önem taşır. Bunun 
için, atak geldiği 
sırada neler yiyip 
içtiğinizi 
düşünebilirsiniz. Bu 
konuda bir 'Migren 
Günlüğü' tutmak 
uygun olabilir. Bu 
günlükte, "Muhtemel 
tetikleyiciler" kısmı
na en son 
aktivitelerinizi, diyet, 
stres ve ilaçları 
yazın. Bunlar sizin, 
neyin migrene yol 
açtığını anlamanıza 
yardım edecektir. 
Böylece hem neler
den uzak durmanız 
gerektiğini görür, 
hem de bu günlüğü 
doktorunuza 
gösterebilirsiniz. 
Eskiden sadece bir 
baş ağrısı tipi olarak 
görülen migren, 
artık başlı başına bir 
nörolojik hastalık 
olarak kabul ediliyor. 
Migren günlük hay
atınızı engelleyebilir. . 
çalışmayı, aile hay
atını veya hobileri 
olumsuz yönde etk

ileyebilir. Baş ağrısı
na bulantı, kusma, 
ışığa veya sese 
karşı hassasiyetin 
de eşlik ettiği 
migren atakları 
bazen o kadar şid
detli olur ki, kişi 
sadece karanlık bir 
odada yatıp 
uyumak ister. 
Birçok faktör 
migreni başlatabilir. 
Bu tetikleyici faktör
lere karşı duyarlı 
olan kişiler, bu fak
törlerden uzak 
durarak hastalığın 
getirdiği kısıtla
malardan büyük 
ölçüde kurtolabilir- 
ler. Mesela birçok 
kadında adet kana
masından hemen 
önce östrojen hor
monu düzeylerinin 
azalması, migren 
ağrısına yol açabilir. 
MİGRENİ 
TETİKLEYEN 
FAKTÖRLER 
Yiyecekler: Eski 
peynir, çerez, çikola
ta, yoğurt, soğan, 
incir, karaciğer, 
kafeinli yiyecekler, 
monosodyum gluta- 
mat (MSG), tütsülen
miş (füme) ya da 
salamura bahk/et,

koruyucu madde izosorbid dinitrat)
olarak nitrat/riiBt Duyusal ve duyg-
eklenmiş gıdalar^ gusal uyaranlar:
(sosisli sandviç, ^X\l^pşen/parlak/fluo- 
sucuk, salam). "Tp^resJan ışıklar, parlak 
İçecekler: KahveM ^a^ppşığj,» kokular
çay, kafeinli meşı*üP'<2lJ^iHFûm, kimyasal 

ve N^âcldeler, sigara), 
^€ıfdî<e, aşırı

batlar, diyet soda 
alkollü içkiler. 
Katkı maddeleri: 
Sodyum nitrit 
(sosisli sandviç, 
işlenmiş etler), 
monosodyum gluta- 
mat (MSG) (Çin 
yemekleri ve birçok 
restoran yemekleri), 
aspartam (sakızlar, 
diyet içecekler, et, 
süt, yumurta ve 
birçok protein içeren 
besinde aspartam 
vardır), tiramin (eski 
peynir, bakla, sala
mura edilmiş veya 
işlenmiş yiyecekler), 
fenolik flavonoidler 
(elma, kabuksuz 
meyveler, üzüm). 
İlaçlar: Antibiyotikler 
(tetrasiklin, griseo- 
fulvin), antihipertan- 
sifler (nifedipin, kap- 
topril), hormonlar 
(oral kontraseptifler, 
östrc-jenler), hista- 
min-2 blokerleri 
(simetidin, ranitidin), 
vazodilatörler 
(nitrogliserin,

üzülmek veya aşırı 
sevinmek, depresy
on, aşırı heyecan, 
stresten Veya baskı- 
dan kurtulma.
Hayât tarzı değişik
likleri: Zarhanfarkı, 
çdk fazla yâ da az 
uyumak, açkâîmak, 
kafeinsiz kalmak, 
aşırı egzersiz 
yapma, fiziksel veya 
zihinsel yorgunluk, 
öne eğilmek 
(örneğin bahçe işleri 
yaparken), ağırlık 
kaldırmak veya zor
lanmak, rutin yaşa
ma biçiminde 
değişiklik (örneğin 
vardiya çalışması 
veya tatiller), alerji, 
cinsel yönden 
uyarılma, sigara. 
Diğerleri: Adet 
dönemi, 
hava/mevsin'r!>arom 
etrik basınç değişik
likleri ve deniz 
seviyesinden çok 
yukarıda bulunmak.
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Bursa Termirıali’nden geç dönüşlerde minibüs bulunamıyor

Bursa'dan dönüş sıkıntısı yaşanıyor
Bursa Terminali’nden Gemlik’e saat 22.oo’den sonra, dönüş sıkıntısının yaşanması vatandaşların yakınmalarına 
neden olurken, Minibüscüler Kooperatifi yetkililerinden soruna çözüm bulması istendi. Haberi sayfa 5’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ ııc

25 Şubat 2005 Cuma 25 YKr. (250.000 TL.)

SATILIK VİLLALAR
ARME Mühendislikten 
GEMLİK UMURBEY’de 

Körfez manzarasına hakim 
Anahtar teslimi 

Ayrık nizam, dubleks villalar
Tel : 0.224 513 38 84
GSM : 0.532 271 74 19

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Gemlikspor bünyesinde bütün spor branşlarında faaliyet göstereceklerini belirtti.

W, spor seferberliği başlattı
Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yolcuların sıkıntısı..
Son günlerde Bursa’dan geç saatlerde 

Gemlik’e dönmek isteyen vatandaşlardan 
şikayetler alıyoruz.

Sorun saat 22.oo den sonra başlıyormuş.
İşlerinden geç çıkanlar, başka kentlerden 

Gemlik’e dönmek isteyenler, işyerinde 
mesaiye kalanlar, Terminai’de dönüş için araç 
bulamıyormuş.

Bazı günler 60-70 kişinin beklediği ifade 
ediliyor. Gemlik’ten dolu gelen araç sayısı az 
olunca karşılıklı dengeler bozuluyor, yolcular 
minibüs gelmesini bekliyor..

Bu konunun çözümü zor değil.
S.S. Minibüsçüler Kooperatifi yöneticileri 

yayımımızdan sonra konuya hassasiyet 
gösterecek sanırım.
Bir başka konu, Umurbey yolunda yaşam yor.
Umurbey’e saat 20.oo da kalkan Halk 

Otobüsü 23.30’a kadar bir daha sefer yapmı 
yor.

Bu arada Umurbey’e gitmek isteyenler taksi 
tutmak zorundalar. Araya hiç olmazsa saat 
başı minibüs konulamaz mı?
. Bizden hatırlatması..
Bir başka konu da Serbest Bölge civarına 

saat 18.oo dan sonra minibüs çalışmaması.
18.oo den sonra İslamköy’e veya Gemsaz’a 

gitmek için yine taksi tutmak zorundasınız.
Bu bölgenin sorununa da çözüm bulmak 

gerekir.
Birkaç yolcu da olsa bu hatta saat 24.oo e 

kadar daha aralıklı saatlerde araç konmalıdır.
Bir 'başka konu ise, Dörtyol kavşağında 

Bursa dan gelen büyük araçların kırmızıda ışık
ta durmaması. .

Her gece bıi tehlikeyi yaşayan biri olarak 
[durumu ilgililere hatırlatırım.

Spora gönül veren insanların 
desteğini isteyen Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
ilçede bulunan spor alan
larının tek tek değerlendiril - 
meye başlanıldığını söyledi. 
Turgut, başta yelken sporu 
olmak üzere deniz sporlarının 
da yapılması için girişimlerde 
bulunulacağını belirterek, 
Güreş Federasyonu Başkanı 
Recai Ustaoğlu’nun katlı 
otopark yanındaki binanın 
üst katında bulunan

Faruk Güzel, 
by-pas oluyor 
Doğru Yol Partisi 
İlçe Başkanı Faruk 
Güzel, bugün 
kalbinden by-pas 
ameli -yatı oluyor.
Bir süre önce 
yapılan sağlık 
kontrolünde kalp 
rahatsızlığı teşhisi
konan Güzel'e bugün kalbinden
İstanbul'da Mijiyo by-pas ameliyatı
yapılmıştı. Güzel'ipğ olacağı bildirildi.

salona önümüzdeki günlerde 
güreş minderi göndereceğini 
de müjdeledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün haberi sayfa 3’de

Öğrenci Affı Yasa 
tasarısı kabul edildi 
Öğrenci affını öngören yasa tasarısı, 
TBMM Genel Kurulü'nda kabul edildi. 
Aftan 224 bin civarında normal öğretim 
olmak iiîere, açık öğretimde de dahil 
toplam 664 bin civarında öğrencinin fay
dalanması bekleniyor. Sınıf geçme sistemi 
uygulanan üniversitelerde en çok 3 
dersten başarısız olup sınıfını geçemeyen 
öğrencilere, üst sınıfa devam etme ve 
başarısız olduğu dersler için 3 sınav 
hakkı verilecek. Haberi sayfa 7’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


25 Şubat 2005 Cuma Sayfa 2
■HoUNLUK SİYASİ GAZETE ■■

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Dün, bugün
Cumhuriyetin ilanından sonraki ilk 23 yıl..Genç Türkiye 

Cumhuriyeti’nin şahlanış yılları..Aydınlık bir Türkiye için ilk 
tohumların atıldığı ve filizlendiği yıllar..

Eğitimin çok ama çok önemsendiği,doğru gelecek için 
eğitime yönelmenin birincil koşul olduğunun benimsendiği 
ve özümsendiği yıllar.

Kurtuluş Savaşı top yekûn verilmiş,bağımsızlık dünyaya 
ilan edilmiş, baskısız ve güdümsüz bir toplumun temelleri 
atılmıştı.

Mustafa Kemal Atatürk’le başlayan,İsmet İnönü, Haşan 
Ali Yücel, Sabahattin Eyüboğlu, İsmail Hakkı Tonguç’la 
süren toplum odaklı eğitim atakları yaşama geçirilmişti.

Eğitimle üretim arasında sımsıkı bir bağ oluşturulmuştu.
Köy Eğitim ve (Üretim) Enstitülerinde yetişen 

gençler,döndükleri memleketlerinde 
toprağa yeniden can veriyordu.
Akıllı ve bilinçli yaklaşımlar bolluk,bereket getirmişti.
Dillerde dolaşan Ziraat Marşı yüreklerdekini dışa taşırıy

ordu.
Sürer eker biçeriz güvenip ötesine 
Milletin her kazancı milletin kesesine 
Toplandık baş çiftçinin Atatürk’ün sesine 
Toprakla savaş için ziraat cephesine 
Biz ulusal varlığın temeliyiz kökjjyjüz 
Biz yurdun öz sahibi efendisi köylüyüz 
İnsanı insan eden ilkin bu soy,bu toprak 
En yeni aletlerle en içten çalışarak 
Türk için yine yakın dünyaya örnek olmak 
Kafa dinç, el nasırlı, gönül rahat,alın ak 
Kuracağız öz yurtta dirliği düzenliği 
Yıkıyor engelleri ulus egemenliği 
Görsün köyler bolluğu rahatlığı şenliği 
Bizimdir o yenilmek bilmeyen Türk benliği. 
Sözle uygulamanın iç içe geçtiği o dönemlerde atılan 

tohumlar tam da sürgün vermeye başladığı dönemde biçil
di.

Bugünlere gelindi.
İnsan o günlerde çakılan kıvılcımların nasıl 

söndürüldüğünü, ekilen tohumların uç verdiği dönemde 
biçildiğini okudukça, duydukça hayıflanıyor.Öfkeleniyor.

Ancak senaryo tasarlanmış,aktörler saptanmış ve eği- 
tilmiş.Provalar yapılmış.Oyun sahneye konuyor.gerçi keşke 
oyun olsa..

Yaşananlar gerçeğin ta kendisi..
Şimdi Bush’un T.C.Başbakanı ile lütfen görüşmesi 

tesadüf mü?
ABD-İMF-Dünya Bankası dayatmalarına hayır demek 

olanaklı mı?
Onlar konuşuyor biz susuyoruz.
Onlar uyguluyor biz seyrediyoruz.
Yine Tonguç’un deyimiyle yazıyı noktalayalım: 
“İnsanların kafaları zenginleşmedikçe çenesi işlemez.”

MBHl GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

MHIMM 
NEHMM

iacı Bektaş-ı Veli
V I

Dernegi'nde aşure etkinliği
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Muharrem ayı 
nedeniyle Gemlik 
Hacı Bektaş-ı Veli 
Derneği'nde 
Kurban ve Aşure 
etkinliği yapıldı. 
1400 yıldan bu 
yana Alevi gelenek 
ve göreneklerinin 
devam ettirildiği 
günümüzde Alevi 
vatandaşların 
düzenlediği 9. Ehli 
Beyt-i anma etkin
liğine Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Emniyet Müdürü Ali 
Kemal Kurt, AK Parti 
İlçe Başkanı Enver 
Şahin ile çok sayıda 
davetli katıldı. 
Muharrem ayının, 
Alevi insanları için 
Kerbela şehitlerinin 
matem günü 
olduğunu belirten 
Dernek Başkanı 
Kazım Bulut, "Bu 
matemi tutarken, 
Kerbela'dan sağ kur
tulan İmam Zeynel 
Abidin'den Hz. 
Muhammed'in ve Hz. 
Ali'nin soyunun 
dünyada kesilmeyip 
devam etmesine 
karşılık 12 imamlar 
aşkına ve bütün

peygamberlerinde 
Muharrem ayını kut
sal kabul ettiklerine 
saygı ve hürmetten 
12 gün matem orucu 
tutarız" açıklamasını 
yaptı.
Anadolu'da Türk 
varlığını ve 
kültürünü koruyan 
Hünkar Hacı Bektaş- 
ı Veli sevgisinin 
geniş bir hoş görü 
anlayışı, adaletli 
olması, tasavvufta, 
aydınlatıcı kişiliğiyle 
günümüzde halen 
örnek bir düşünür 
alimi olduğunu 
anlatan Kazım 
Bulut, "Bu 
düşünceler üzerine 
kurulan Gemlik 
Hünkar 
Hacı Bektaş-i Veli 
Dayanışma ve 
Yardımlaşma

Derneği Ehli 
Beyt anmalarını 
bundan sonra da 
devam ettirecektir" 
dedi.
Kurban ve Aşure 
etkinliğine katılan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada, devletin 
gözünde herkesin 
birinci sınıf vatan
daş olduğunu 
belirterek 
"Ayınmcıhk yapmak 
toplum arasına nifak 
sokmaktır. Alevi 
vatandaşlarımızın 
matem günlerine 
katılarak kendilerini 
saygıyla anıyorum" 
dedi.
Kurban ve Aşure 
etkinliğine katılan 
konuklara pilav, 
aşure, et ve ayran 
ikram edildi.

GÖRKEM KEBAPTAN BAKLAVA ALAN 
MÜŞTERİLERE SÜRPRİZ HEDİYE!
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Gemlikspor bünyesinde bütün spor branşlarında faaliyet göstreceklerini belirtti.

Spora gönül veren insanların desteğini isteyen Belediye Başkanı Mehmet Turgut, ilçede bulu
nan spor alanlarının tek tek değerlendirilmeye başlanıldığını söyledi. Turgut, başta yelken 
sporu olmak üzere deniz sporlarının da yapılması için girişimlerde bulunulacağinı belirterek, 
Güreş Federasyonu Başkanı Recai Ustaoğlu’nun katlı otopark yanındaki binanın üst katında 
bulunan salona önümüzdeki günlerde güreş minderi göndereceğini de müjdeledi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, tüm 
Gemlik halkının 
faydalanacağı 
spor tesisleri için 
seferberlik başlattı. 
Önceki gün, Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi'nde Beden 
Eğitimi öğretmen
leriyle yaptığı 
toplantıda, onların 
tam desteğini alan 
Başkan Turgut, 
spora gönül veren 
her kesimden 
destek istedi.
Başkan Turgut,

Çile, kader mi?...
Sorunlar büyük ve çok olunca; 
bazı güncel sorunlar gözden 
kaçıyor veya kanıksanıyor. 
Hafife alınıyor.
Örneğin, devlet daireleri 
koridorlarında oluşan kalabalıklar. 
Özellikle Tapu ve Nufus Dairelerinde. 
Hastası var, yaşlısı var, sakatı var, 
hamilesi var, tansiyonu yüksek 
vatandaşlar sırası gelinceye 
kadar dakikalarca ayakta. 
Bir iki bank koymak, 
koydurmak çok mu zor? 
Rahat va sağlıklı hizmet 
almak insanların hakkı değil mi? 
İ.H. Kurulu üyeleri toplantılara 
girmeden önce bu manzarayı görüyor, 
Ama ne çare....
Çile devam...

her türlü öneriye 
açık olduğunu 
belirterek, mevcut 
Gemlikspor 
bünyesinde bütün 
spor branşlarında 
faaliyet göstermek 
için harekete 
geçtiğini bildirdi. 
Uzun yıllardan 
bu yana Gemlik'te 
faaliyette 
bulunmayan başta 
yelken olmak üzere 
deniz sporlarının da 
yapılması için 
girişimlerde 
bulunulacağını 
söyleyen Turgut, 
ilçede bulunan spor 

alanlarının tek 
tek değerlendiril 
meye başlanıldığını 
söyledi.
GÜREŞ GELİYOR 
Önceki gün Başkan 
Mehmet Turgut'un 
misafiri olarak 
Gemlik'e gelen 
Güreş Federasyonu 
Başkanı Recai 
Ustaoglu Kayıkhane 
Tesisleri ve Katlı 
Otopark yanındaki 
binanın üst katında 
bulunan salonu 
gezerek, 
uygun buldu. 
Konu hakkında 
bilgi veren Başkan 

Turgut, Güreş 
Federasyonu 
Başkanı Recai 
Ustaoğlu’nun Katlı 
otopark yanındaki 
binanın salonunu 
beğendiğini ve 
önümüzdeki 
günlerde buraya 
güreş minderi 
göndereceğini 
duyurdu.
İlçede başlatılan 
sportif atıhmlar 
içinde okullarda 
Beden Öğretmenleri 
tarafından 
araştırmaların 
başlatıldığını 
söyleyen Başkan 
Turgut, buralardaki 
ihtiyaçlar 
belirlenerek, 
çözüm yollarının 
aranacağını söyledi. 
SALONLAR 
ONARILACAK 
İlçe gençliğine okul 
salonlarından 
faydalanma sözünü 
verdiğini ve bunu 
asla unutmadığını 
söyleyen Başkan 
Turgut, Endüstri

Katir’Otopark yânındaki binanın üst katında 
bulunan salon Güreş Federasyonu Başkanı 
Recai Ustaoğlu tarafındanuygun görülerek, 
güreş minderi gönderileceğbduyuruldu.

Meslek Lisesi 
Salonu’nda yaşanan 
sorunun Nisan 
ayında çözüme 
kavuşturulacağını 
belirterek, 
"Gemlik lisesi salo
nunda bazı onanm- 
lar yapıldıktan 
sonra gençlerin 
hizmetine açacağız. 
Tüm halkımızdan, 
dahası spora 
gönül veren 
herkesten 
yardımcı olmalarını 
istiyorum.
Gençlerimizin 
spor yapmaları 
onları kötü 
alışkanlıklardan 
kurtaracaktır." 
şeklinde konuştu. 
ANADOLU 
LİSESİ’NE 
HALI SAHA 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
bahçesinde bulunan 
ve ödenek buluna
madığı için salon 
yapılamayan yerde 
okul yönetiminin de 
onayı alınarak hah 

saha yapılmasına 
karar verildiğini 
müjdeleyen Başkan 
Turgut, "Burada 
yapacağımız halı 
sahada ders 
saatleri içinde 
okul öğrencileri 
faydalanacak. 
Daha sonra ise 
gençlere açık 
olarak spor 
yapılacak. Burayı 
kazanırsak çeşitli 
turnuvalar düzen
lenebilecek" dedi. 
Başlatılan spor 
seferberliğinde 
kazananın 
Gemlik halkı

olacağını 
vurgulayan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
"İlçenin spor 
yapılabilecek 
her yerinden 
faydalanmak 
istiyoruz. Bu 
girişimlerde 
Beden eğitimi 
öğretmenlerimizden 
büyük destek 
alıyorum. Bu 
desteği tüm 
halkımızın da 
göstermesi gerekir. 
Başarı gelecekte 
gençlerimizin 
olacaktır." dedi.
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Sayfa 4

Bursaspor Lokali açıldı
Önceki gün açılan Bursaspor Taraftar Derneği Lokalinin açılışına Bursaspor Klüp 
Başkanı Erkan Körüstan, Bursaspor Klüp ikinci başkanı Yunus Egemenoğiu, 
Genel Sekreter Alpay Şar, Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Kaymakam Recep 
Baygül, Bursaspor Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Emniyet Müdürü ve çok sayıda 
davetli katıldı. Bursaspor’lu futbolcular kampta olduklarından açılışa katılamadılar.

Bursaspor Taraftar 
derneği'nin lokali 
Gemlikli 
Bursasporluların 
tezahüratları ile 
açıldı.
Açılışa Bursaspor 
Kulübü başkanı 
Erkan Körüstan ile 
ikinci başkan Yunus 
Egemenoğiu, Genel 
sekreter Alpay Şar, 
Mali Sekreter 
Rıdvan Şen ile 
yönetim kurulu 
üyeleri katılırken fut
bolcuların kampta 
oldukları için katıla
madıkları öğrenildi. 
Kaymakam
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali Kemal 
Kurt ile davetli 
siyasi parti 
yönetimlerinin de 
katıldığı açılışı 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
Bursaspor 
Kulübü başkanı 
Erkan Körüstan 
birlikte yaptılar. 
"Gemlik'te 
Bursaspor'un 
sesini duyur
duğunuz için tüm 
ilçe halkına 
teşekkür ediyorum" 
diyen Erkan

Kaymakam Baygül, Belediye Başkanı Turgut ve Bursaspor 
Kulüp Başkanı Erkan Körüstan kurdeleyi keserken
Körüstan, 
Bursaspor'un bu 
sevgiyle arzu 
ettiği yere mutlaka 
geleceğini söyledi. 
Bursaspor’lu 
futbolcuların imzal
adığı forma ile 
kulüp armasını 
Derdnek başkanı 
Doğan Kapar'a 
veren Körüstan, 
Gemlik'te gördüğü 
Bursaspor 
sevgisinden 
çok mutlu olduk
larını dile getirdi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'ta 
taraftarlara 
yaptığı konuşmada 

her zaman destek 
olacağını belirterek, 
"Takımın maçlarına 
gitmek için taraftar
lara otobüs 
vermeye söz 
veriyorum. 
Gemlik'te spora 
gönül veren 
herkese destek ver
meye hazırım. 
Bursaspor bu 
taraftar sevgisiyle 
mutlaka Süper lige 
çıkacaktır" dedi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül ise 
yaptığı konuşmada 
Fenerbahçeli 
olmasına rağmen 
bulunduğu ortamda 

yörenin takımına her 
zaman destek 
verdiğini ifade 
ederek 
"Bursaspor'a 
Gemlik'ten her 
zaman destek 
vermeye hazırız. 
Gençlerimizi 
spora yönelten tüm 
faaliyetlere 
gönülden katılıyo
rum" şeklinde 
konuştu.
Dernek önünde 
hep birlikte 

hatıra fotoğrafı çek
tiren Bursaspor 
başkanı ve yönetici
leri davul zurna 
eşliğinde uğurlandı.

Sila;tnwsıııiı 
talinin Mi alili

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü İlçe 
LİG Heyeti 
tarafından düzen
lenen İlköğretim 
ve liseler satranç 
Turnuvası'nda 
derece alanlar 
belli oldu.
Önceki gün celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi salonunda 
akşamın geç 
saatlerine kadar 
süren şampiyona
da İlköğretim 
Küçüklerde: birin
ci İsmail Hakkı 
Gemici (11 Eylül) 
ikinci Recep 
Taha Beki 
(Tic. San. Gazi) 
üçüncü 
Emre Dede 
(100 Yıl) olurken, 
İlköğretim 
Yıldızlarda: 
birinci Gürkan 
Kurucan (11 
Eylül) ikinci

Hüseyin Özay (11 
Eylül) üçüncü 
Murathan 
Candalh (Özel 
Aykent) oldu. 
Gençlerde ise: 
birinci Mert 
Karbay (Celal 
Bayar An.) ikinci 
Yahya Yıldırım 
(Gemlik Lisesi) 
üçüncü Sertan 
Turan (Celal 
Bayar An.) oldu. 
Yarışmada ilk iki 
sırayı alan yarış
macılar 8-9-10-11- 
12 Mart 2005 tar
ihlerinde 
Bursa'da yapıla
cak il şampiy
onasına 
katılacaklar.
Yarışmacılara 
ödülleri ise 
23 Nisan ve 
19 Mayıs bayram
larında düzen
lenecek tören
lerde verilecek.

Bursaspor Başkanı Erkan Körüstan futbolcuların imzaladığı 
formayı, dernek başkanı Doğan Kapar’a verdi.

Dernek önünde hatıra fotoğrafı çekildi. Önceki gün yapılan turnuvadan bir görüntü
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Saadet Partisi İlçe
şeçimj 10 Nişan

tarihinde yapılacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatının aylık 
olağan Divan 
Toplantısında 
konuşan İlçe 
Başkanı Recep 
Aygün, seçimlerin 
10 Nisan'da yapıla
cağını açıkladı. 
Partinin Asil 
Han'daki lokalinde 
yapılan divan 
toplantısına İl 
Başkanı Hilmi Tanış 
ve yöneticiler 
katıldı.
Toplantının açış 
konuşmasını yaoan 
İlçe Başkanı Recep 
Aygün, 7 yıldan 
buyana ilçe başkan
lığı görevinde 
bulunduğuna dikkat 
çekerek önümüzde
ki seçimlerde yöne
timde başkan dahil 
değişikliklerin yapıl
masının uygun

olduğunu söyledi. 
Aygün, "seçimde 
yeni bir başkan 
görmek bizi mutlu 
eder, genç ve 
kabiliyetli gençler
imizi göreve getir
menin zamanı 
gelmiştir" dedi. 
Divan toplantısında 

üyelere açıklamalar
da bulunan İl
başkanı Hilmi Tanış, 
hükümetin vatan
daşa söylediği 
palavralarla bu işi 
daha fazla götüre- 
meyeceğini savu
narak Irak'ta 
yaşananların daha 

kötüsünün yarınlar
da Türkiye'de 
yaşanmaması için 
önleminin şimdiden 
alınması gerektiğini 
söyledi.
İlçe Divan toplan
tısında mahalle ve 
köylerdeki parti 
delegelerinin yaptığı 
çalışmalarda 
görüşülerek değer
lendirmede bulunul
du.
Kamp çadırları alıcı 
bekliyor
Yaz aylarının yak
laşmasıyla birlikte 
kamp yapılacak 
çadırlar da yavaş 
yavaş görücüye çık
maya başladı. 
Doğada hem kamp 
hem de çok amaçlı 
olarak kullanılabilen 
çadırlar artık 
taksitle alınabiliyor. 
İskele Meydanı 
Festival alanına 
kurulan çadırlar 
büyüklüklerine 
göre 9 ve 12 
metrekarelik alanı 
kapsıyor.
Denizli'den getirilen 
kamp çadırlarını 
büyüklüklerine göre 
40 milyon lira tak
sitlerle almak 
mümkün.

Kamp çadırları
alıcı bekliyor

Yaz aylarının yak
laşmasıyla birlikte 
kamp yapılacak 
çadırlar da yavaş 
yavaş görücüye 
çıkmaya başladı. 
Doğada hem kamp 
hem de çok 
amaçlı olarak kul
lanılabilen çadırlar 
artık taksitle alın
abiliyor.
İskele Meydanı

Bursa’dan geç saatlerde
dönüş sıkıntısı yaşanıyor

Bursa 
Terminal’inden 
Gemlike geç saat- 
larde dönüş 
sorun yaratıyor. 
Son günlerde 
Bursa Otobüs 
Terminali’ nde 
saat 22.oo’den 
sonra Gemlik’e 
otobüs ve 
minibüsün bulun
maması yolcu
ların yakınmaları
na neden oluyor. 
İşlerinden 
mesaiye kalan ve 
geç çıkan yolcu
lar terminale

Festival alanına 
kurulan çadırlar 
büyüklüklerine 
göre 9 ve 12 
metrekarelik alanı 
kapsıyor. 
Denizli'den getir; 
ilen kamp çadır
larını büyüklükler
ine göre 40 milyon 
lira taksitlerle 
almak mümkün.

geldiklerinde 
minibüs 
bulamayınca, 
ilçeye gelmek için 
Yalova otobüsler
ine birnmek 
zorunda 
kalıyorlar.
Yolcular, Gemlike 
dönebilmek için 
saatlerce termi
nalde beklemek 
sorunda kalıyor
lar.
Minübüsçüler 
Kooperatifi 
Yöneticilerinin 
soruna çözüm 
bulması isteniyor.
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'Aşağıdakilerden 
hangisi...?' diye 
başlayan soruların 
henüz iliklerimize 
işlemediği yıllardı. 
O yıllarda sorular 
genellikle '...sebep
leriyle yazınız* diye 
biter ve bol bol tek
sir kağıdı dağıtılırdı 
öğrencilere. 
Bilmeyenler, genel
likle bilenlerden 
daha çok yazar, 
yani savunurlardı. 
(Testlerdeki 'atmak* 
eylemi gibi kısa 
değil, uzun bir 
eylem 'savurmak'!) 
O zamanlar matem
atik, fizik gibi der
slerde de sadece 
sonuçlar değil,

'Tırnaklarınız kınlıyorsa'
Tırnakların kat kat 
ayrılarak kırılması, 
pek çok kadının 
yaşadığı bir prob
lemdir. Bilmiş 
arkadaşlarınız bu 
duruma hemen 
kalsiyum eksikliği 
yaftası yapıştırsa 
da, aslında sorun 
özünde kalıtsaldır. 
Gene de yapabile
ceğiniz bazı şeyler 
var.
Pek çok kadının 
ortak problemidir, 
kat kat ayrılan tır
naklar. Siz özenle 
uzatıp, manikür 
yaptırıp, nefis bir 
renkte oje sürme 
hayalleri kurun, bir 
anda ayrılıverir tır
nağınız, size de 
sinir olmak kalır.

'gidiş yolu' da çok 
önemliydi. Kimimiz 
bunu aptalca bir 
kopya engelleme 
yöntemi olarak 
görürken, kimimiz 
de bir rakam hatası 
yüzünden yanlış 
sonuç çıkarsak 
bile, tüm emek ve 
bilgilerimizi bir 
kalemde çizmeyen 
hocalarımızdan 
yanaydık. Bir de 
'şair burada ne 
demek istemiş!' 
diye dalga 
geçtiğimiz 'metin 
inceleme' bölümü 
vardı edebiyatta. 
Sınıftaki Metin'ler 
nefret etse de(!) 
’öz'ü kavramayı

Peki bunun nedeni 
nedir? Tıpkı vücut 
şekli, cilt rengi ve 
saç tipi gibi tır
naklarımızın 
büyümesi de kalıt
saldır. Bu nedenle 
annenizin tır
nakları zayıfsa, 
muhtemelen 
sizinkiler de zayıf 
olacaktır. Gene de 
kat kat ayrılmayı 
önleyebilecek bazı 
yollar da yok değil. 
Tırnaklarınızı 
sudan koruyun. 
Su, tırnakları kuru
tarak kat kat ayrıl
malarına sebep 
olur. Bu nedenle 
bulaşık yıkar, ya 
da temizlik 
yaparken mutlaka 
eldiven takın ve 
ellerinizi temizle
mek dışında 
sudan uzak tut
maya çalışın. 
Mutlaka el kremi 

öğrenmekteydik bu 
şekilde.
İlkin gidiş yolları 
kayboldu sanırım. 
Sonra sebepler ve 
sonra da metin 
incelemeleri, hatta 
metinler!.. 'Nasıl 
gidersen git'ti, 
'sebepleri ne olur
sa olsun'du ve 
'şair, yazar, yönet

kullanın. 
Tırnaklarınızı iyice 
nemlendirecek, 
zengin formüllü 
yoğun bir krem 
kullanın. Bu tır
naklarınızın 
güçlenmelerine ve 
daha esnek 
olmalarına yardım
cı olur. Ne zaman 
ellerinizi suya 
değdirecek 
olsanız, kalın bir 
katman krem 
sürmeyi ihmal 
etmeyin. Lanolin 
açısından zengin 
ürünleri tercih 
edin.
Olabildiğince az 
aseton kullanın. 
Aseton, tırnakları 
kırılgan yapan 
alkol ve başka 
kimyasallar içerir. 
Sıkça oje sürüyor
sanız, haftada bir
den fazla aseton 
kullanmamaya 

men, eğitmen ne 
demek isterse 
istesin'di; önemli 
değildi! Artık 
önemli olan sadece 
’SONUÇ'tu! Peki de 
'sonuç/çözüm* 
neydi? 'Doğru olan' 
mı, 'işe yarayan* 
mı, ya da 'duruma 
göre değişir' mi?! 
Belki de (Metin 

özen gösterin. 
Tırnak cilası kul
lanmak yerine, 
cilalayan törpüler
den kullanın. Cila, 
zayıf tırnakları 
kurutur. Parlayan, 
cilalı gibi görünen 
tırnaklar için, dört 
ayrı yüzeyi olan ve 
tırnak yüzeyine 
sürtüldüğünde tır
nağı parlatan tör
pülerden (buffer) 
edinin. Bunlar aynı 
zamanda tırnağı 
uyararak büyüme
sine de yardımcı 
olur.
Tırnaklarınızı kısa 
tutun.
Tırnaklarınızı fazla 
uzatmayın ve küt 
kesin. Ayrıca şekil
lendirirken 
yumuşak bir şek
ilde, oval olacak 
biçimde törpü
leyin.
Vitamin kullanın. 
Özellikle tırnak ve 
saçlara yönelik vit
aminler piyasada 
satılmakta. 
Bunlardan edinip, 
3 aylık kür halinde 
de uygulayarak tır
naklarınızın 
güçlenmesini 
sağlayabilirsiniz.

Üstündağ'ın dediği 
gibi) ’f şıkkı: 
Hepbiri'!
Doğrusunu isters

eniz, çoktan 
seçmeli sınavların 
avantajları, yaşam
larımızda dezavan
tajlar olarak bize 
geri dönmekte. 
Yitirilmiş neden- 
sonuç ilişkileri, 
'insan'ı nesnel ve 
algılanabilir 
(dolayısıyla baş 
edilebilir) 
dünyasından 
koparıp, ne idiğü 
belirsiz metafizik 
ve/veya 'mış gibi* 
alemlere çarpıyor. 
ANLAMA ve 
KAVRAMA'dan 
doğan doyumlar, 
açlıktan ölmek 
üzereyken, yapa
bileceği tek şeyi 
yapıyor: İTAAT 
EDİYOR!
Yargılardan 
(yargılamak'tan 
gelir; sonuç belir
tir) ibaret bir ilişkil
er bütününde, ken
dinizi nasıl iyi his
setmeyi bekleye
bilirsiniz ki! 
Dayatılan (hadi 
yumuşatalım; 
sunulan!) tüm 
'şey'leri sorguluyor 
musunuz (soru'dan 
gelir; süreç belir
tir.)?
Bunları değer

lendirirken: a)iyi 
b) kötü c) idare 
eder şeklinde 
davranıyorsanız, 
buna sorgulamak 
denmez.
Çünkü sorgulamak 

düşünmeyi 
gerektirir. 
Düşünmek için 
de sebeplere, 
gidiş yollarının 
gerçekçiliğine, 
ne, nasıl, ne için 
sorularına ve 
biriktirilmiş bil
gilere ihtiyacımız 
vardır. Bunlara 
sağlıklı yanıtlar 
verebilmenin yolu 
ÖLÇÜT'lere sahip 
olmaktan geçer. 
Yani merdi
veninizi dayaya-

ileceğiniz bir 
duvar, ayaklarınızı 
basabileceğiniz bir 
zemin;
Yani BİLGİ'ler, 
GERÇEK'ler ve 
bunlardan doğan 
DEĞER'ler!
Yukarıda sözünü 
ettiğim kavramlar
la, -epeydir- 
dünyanın arasının 
açık olduğunu 
bilmez değilim. 
Ama eğer 'çözüm' 
diye terter tepiniy
orsak, bunlarla 
yeniden arayı 
düzeltmekten 
başlamak zorun
dayız. Bu yolu 
beğenmeyenler, 
geçici 'hap' yön
temlere mahkum
durlar! Bizim bu 
kavramları 
kullan(a)mıyor 
olmamız, onların 
işe yaramadığını 
göstermez. Bireyler 
ve toplumlar, bun
ların bir kısmına 
sahip olabilir ya da 
olmayabilirler, o 
kadar. Ancak şunu 
söyleyebilirim ki, 
ne kadar çoğuna 
sahip olursak o 
kadar iyi.
Çünkü bu, o 
denli sağlam 
dayanaklara sahip 
olmak demektir. 
Çünkü bu, sizi, 

'düşünmek' 
sandığınız, fakat 
sorunları tekrarla
maktan başka 
bir şey olmayan 
edilgen bir 
eylemden 
kurtaracaktır
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Türkiye’de işsizlik oranı %10
DİE'nin Hanehalkı 
İşgücü Anketi'ne 
göre, 2004 yılının 
Ekim, Kasım, Aralık 
aylarını kapsayan 
dördüncü döne
minde Türkiye'de 
işsizlik oranı, yüzde 
10 olarak belirlendi. 
İşsizlik oranı, 
2004'ün üçüncü 
döneminde yüzde 
9.5, 2003 yılı 
dördüncü döne
minde ise yüzde 10.3 
olarak hesaplan
mıştı.
2004 yılının 
dördüncü döne
minde toplam istih
dam 21 milyon 870 
bin kişi, işsiz sayısı 
ise 2 milyon 428 bin 
kişi olarak belirlendi. 
Türkiye'de toplam 
işgücüne katılma 
oranı yüzde 48.4, 
işsizlik oranı yüzde 
10, genç nüfusta 
işsizlik oranı yüzde 
19.9 ve tarım dışı 
işsizlik oranı yüzde 
14.1 olarak saptandı. 
DİE: ÇALIŞANLARIN 
YARISI KAYITDIŞI

GÖRKEM KEBAP PİDE 
LAHMACUN BAKLAVA 

SALONU
KÖRFEZ GAZETESİ İLE BİRLİKLE GELEN

MÜŞTERİLERİMİZE TÜM ÜRÜNLERİMİZDE %5 İNDİRİM 
Kebap, Pide

Lahmacun, Baklava 
ve Sulu Yemek 

Çeşitleri

MMMMI
EV VE İŞYERLERİNE 

SERVİS YAPILIR
İstiklal Cad. Akbank Karşısı Gemlik / BURSA 

Tel : (0.224) 512 20 02

Türkiye'de istihdam 
edilenlerin yarısının 
(yüzde 52.3) "kayıt 
dışı" çalıştığı belirtil
di. DİE'nin 2004 yılı 
dördüncü dönem 
(Ekim-Kasım-Aralık) 
Hanehalkı İşgücü 
An keti* ne göre, 
Türkiye'de istihdam 
edilen 21 milyon 870 
bin nüfusun yüzde 
52.3'ü kayıt dışı 
çalışıyor.
16 milyon 158 bin 
erkek çalışanın 
yüzde 45.5'i, 5 bin 
712 kadın çalışanın 
ise yüzde 71.4'ü 
"kayıt dışı" faaliyet 
gösteriyor.
Aynı dönemde resmi 
işsiz sayısı ise 2 
milyon 428 bin kişiye 
ulaştı. 2003 yılının 
aynı döneminde bu 

rakam 2 milyon 396 
bin kişiydi. Herhangi 
bir işgücüne dahil 
olmayanların sayısı 
25 milyon 891 bin 
kişi olarak belirlendi. 
Ekonomik 
faaliyetlere göre 
dağılım ince
lendiğinde toplam 
istihdamın yüzde 
32.9'u tarım, yüzde 
18.2'si sanayi, yüzde 
5.1'i inşaat ve 43.8’i 
hizmet sektöründe 
faaliyet gösteriyor.
Kamuda çalışanların 

sayısında azalma 
dikkati çekti. 2003 
yılının dördüncü 
çeyreğinde 3 milyon 
245 bin olan kamuda 
çalışanların sayısı, 
2004'ün aynı döne
minde 3 milyon 36 
bine geriledi.

Öğrenci affı yasa
tasarısı kabul edildi
Öğrenci affını 
öngören yasa 
tasarısı, TBMM Genel 
Kurulu'nda kabul 
edildi. Öğrenci affı, 
29 Haziran 2000 yılın
dan bu yana kendi 
isteğiyle de olsa 'her 
ne sebeple olursa 
olsun* üniver
siteleriyle ilişiği 
kesilen öğrencileri 
kapsayacak.
Aftan 224 bin civarın
da normal öğretim 
olmak üzere, açık 
öğretim de dahil 
toplam 664 bin 
civarında öğrencinin 
faydalanması bek
leniyor. Türbanlı 
öğrencilerin de bu 
aftan yararlanacağı 
belirtiliyor. Yasa tekli
fi üzerinde AK Partili 
Miı'ı'etvekıi'ıen ve 
Grup Başkan Vekilleri 
tarafından verilen 
önergelerle, denklik 
sınavına giren, ancak 
başarılı olamayan 
öğrencilere bir sınav 
hakkı daha tanı
nacak.
AK Parti Grup 
Başkan Vekilleri 
Faruk Çelik, Eyüp 
Fatsa, Şadullah 
Ergin, İrfan Gündüz 
ile AK Parti Van 
Milletvekili Hacı Biner 
ve AK Parti İzmir 
Milletvekili Mehmet 
Tekelioğlu'nun imza
sını taşıyan üç mad
delik yasa teklifi, 
TBMM Genel 
Kurulu'nda ele alı
narak kabul edildi. 
Yasada, üniver
sitelerin lisans- 
önlisans düzeyinde, 
hazırlık da dahil tüm 
sınıflarında okurken 
kendi isteği ile ilişiği 
kesilenler de dahil 
olmak üzere her ne 
sebeple olursa olsun 
okullarından ayrılan 
öğrencilere, ayrıl
malarına yol açan 
bütün dersler için 'bir 
öğretim yılı devam ve 
üç sınav hakkı' ver
ilmesi öngörülüyor. 
Daha önce başarısız 
olduğu dersler, 
kurumlarınca müfre
dattan çıkartılmış ise 
okul yönetiminin 
belirleyeceği dersler
den sınava girecek 
olan öğrenciler,

başarılı oldukları ~ 
takdirde okullarına 
devam edebilecek. 
Yasaya göre, uygula
malı eğitim-öğretim 
yapan okullardan 
ayrılan öğrencilere 
devam edemedikleri 
dersler ve uygula
malar için devam 
olanağı sağlanacak. 
Bu öğrencilerin sınav 
süreci ise devam 
şartını tamamladıktan 
sonra 
başlayacak.Sınıf 
geçme sistemi uygu
lanan üniversitelerde 
en çok 3 dersten 
başarısız olup sınıfını 
geçemeyen öğren
cilere, üst sınıfa 
devam etme ve 
başarısız olduğu der
sler için 3 sınav 
hakkı verilecek. Not 
ortalaması nedeniyle 
sınıfını geçemeyen 
veya mezun ola
mayan öğrenciler ise 
istedikleri 3 dersten 
notlarını yükseltmek 
için sınava girebile
cek.
Mezuniyet için belir
lenen süreyi aştığı 
gerekçesiyle okuldan 
atılan öğrencilere de, 
alamadıkları dersler 
için bir defaya mah
sus olmak üzere 
okula devam etme ve 
sınav hakkı tanı
nacak.
Başvuru süresi 
içinde askerlik 
zamanı gelmiş olan 
öğrenciler ise, bu 
yasa uyarınca hak
larını kullanmaları 
durumunda, tecilli 
sayılacak. Halen 
askerde olanlar ise 
terhislerinden 
itibaren 2 ay içinde 
okula dönüş için 
başvurabilecek. 
Gözaltında olanlar ile 
tutuklu olanlar da 
benzeri şekilde bu 
hallerinin sona 
ermesinden itibaren 
iki ay içinde benzeri 

biçimde başvurabile
cek.
Yasadan faydalan
abilmek için, yasanın 
Resmi Gazete'de 
yayımından itibaren 2 
ay içinde ilgili öğren
cilerin okullarına 
başvurması gerekiy- 
or.Benzeri biçimde 
yüksek lisans 
yaparken ilişiği 
kesilen öğrencilere 
ise başarısız olduk
ları dersler ve 
yeterlilik için ikişer 
sınav hakkı tanı
nacak. Yüksek lisans 
öğrencilerine 1 yıl, 
doktora öğrencilerine 
ise 2 yıl tez hazırlama 
süresi tanınacak. 
Doktora yeterlilik 
sınavına girebilmek 
için yabancı dil 
sınavında başarısız 
olan öğrencilere de 2 
sınav hakkı tanı
nacak.
Benzeri biçimde 
sanatta yeterlilik ve 
tıpta uzmanlık alan
larında başarısız olan 
öğrencilere de, 
başarısız oldukları 
derslere devam 
etmeleri ve eksik 
rotasyonlarını 
tamamlamaları şartıy
la ikişer sınav hakkı 
verilecek.
Yasanın 1. mad
desinin görüşmeleri 
sırasında CHP Grup 
Başkan Vekili Ali 
Topuz bir önerge 
verdi. Topuz, öner
gesinde, af çıkar
manın Anayasa'da 
nasıl olacağının belir
li olduğunu kayded
erek, oylamaya mil
letvekillerinin 5'te 
3'ünün katılması 
gerektiğini vurguladı. 
TBMM Başkan Vekili 
Sadık Yakut da, 
bunun bir ceza 
kanunu olmadığını 
belirterek, 5'te 
3 çoğunluk 
olmasına gerek 
olmadığını belirtti.
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İşte ikinci el otomobilde son fiyatlar
Piyasada sıfır oto
mobile olan talep, 
ikinci el piyasada 
durgunluğa neden 
oldu. Fiyatlarda 
indirim yapılmasına 
rağmen, piyasada 
yaprak kıpırdamıyor. 
İşte ikinci elde son 
fiyatlar 
"Sıfır" ile "ikinci el" 
otomobiller arasın
daki fiyat makasının 
daralması, "ikinci 
el"e olan talebi iyice 
düşürdü. Bankaların 
cazip kredi seçenek
leri de eklenince 
satışlar durma nok
tasına geldi. 
Otomobillerde mod
eline göre, 500 ila 2 
bin YTL arasında 
indirine gittiklerini 
belirten Bursa Oto- 
Koop Başkanı 
Rasim Hazar, 
"Piyasa sıfır otomo
bile doydu. Fiyatları 
düşürmekten başka 
çare kalmadı. ÖTV 
indiriminin kokusu,

şimdi çıkmaya 
başladı. Asıl darbeyi 
şimdi yiyen ikinci el 
piyasası isyanlarda" 
diye konuştu.
Sıfır otomobillere 
yönelen müşteri 
talebini yeniden 
kazanmaya çalışan 
ikinci piyasada, fiy
atlar iyice geriledi. 
Gelen müşterilerin 
genellikle "doğan", 
"şahin", "kartal", 
"broadvvay" gibi 
modeli düşük oto
mobilleri tercih 
etmesi de müşteri 
profilinin epey 
değiştiğini gösteriy
or.
Piyasayla ilgili bir 

başka çarpıcı bilgi 
de DİE'den geldi. 
Trafiğe kaydı 
yapılan motorlu 
taşıt sayısı, 
geçtiğimiz Aralık 
ayında, önceki yıla 
göre yüzde 59’luk 
artışla, 115 bin 963 
adet olarak gerçek
leşti. Kaydı yapılan 
araçlar içinde yüzde 
50,1 ile otomobilin 
ilk sırada yer alması 
da, ikinci el 
piyasanın içinde 
bulunduğu zor 
durumunun bir 
başka göstergesi. 
BANKA KREDİLERİ 
KOLAYLAŞTIRDI 
ÖTV indirimi ile 

artan sıfır otomobile 
olan ilgi, bankaların 
sağladığı kredi 
imkanlarıyla daha 
geniş tabana 
yayıldı. Yeni bir oto
mobil almayı isteyip 
de parası 
yetişmeyenlere, 
uzun vadeli banka 
kredileri destek 
verdi. Biraz kemer
leri sıkıp "sıfır" oto
mobil almak varken, 
"ikinci el” unutuldu. 
Bankaların 36 aya 
varan hatta aşan 
kredi seçenek
lerinde faiz oranları 
aylık yüzde 
1.65 ile 1.85 
arasında değişiyor. 
Bazı bankalar 
"ikinci el" taşıt 
kredisinde oranları 

değiştirmeyerek, 
"sıfır araçlar için 
uyguladıkları faizi 
uygularken, 
bazılarındaysa "ikin
ci el" faizi aylık 
yüzde 2.00'ye kadar

çıkıyor.

VE FİYATLAR...

İkinci el araç satışı 
ile ilgili fiyatlar ise 
şöyle:
Marka Model En 
düşük(YTL) En yük- 
sek(YTL)
Doğan ie 2001 
12.750 14.500
Şahin ie 2001 10.500 
12.000
Palio EL 2001 
12.500 13.500 
Renault Clio Symbol 
2001 15.000 16.500 
Renault Clio HB 
2001 17.000 18.600 
Renault 1.4 RNA 
2001 13.500 14.500

Ford Focus 
Ambiente 2001 
17.500 19.500 
Opel Astra CD 2001 
22.000 23.250 
Opel Çorsa Njoy 
2004 22.500 25.000 
Honda Civic ES 
2002 23.500 25.750 
Hyundai Accent LX 
2001 11.700 13.750 
Toyota Corolla 
(Terra) 2002 21.000 
23.750 
VW Golf 
Comfortline 2001 
24.000 26.500 
VW Polo Trendline 
2002 21.500 23.000 
Suzuki Vitara JLX 
2001 22.500 23.500

MÎLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FASI FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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Milli Eğitim 
müfredatı değişiyor

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

A- Genç Zaferspor
Antakya'da 1 yılda 
tamamlanacak 20 der
slikli, 400 öğrenci 
kapasiteli Özel Leman 
Narin Lisesi'nin temel 
atma törenine katılan 
Bakan Çelik, burada 
yaptığı konuşmada, 
2003 ve 2004'te en 
büyük bütçenin Milli 
Eğitim Bakanlığı'na 
ayrıldığını ifade 
ederek, "Hitap edilen 
20 milyon öğrenciye 
yetmek zorundayız. 
Özel sektörün eğitime 
yaptığı yatırımlar bizi 
sevindirmektedir. 
Bunların hepsini 
kahraman ilan ediyo
rum. En büyük kahra
manlık, cehalete karşı 
verilen savaşta 
kazanılan kahraman-ı 
İlktir. Bağımsızlığın 
kazanılmasında 
TSK'nın rolü elbette 
büyüktür. Fakat 
bağımsızlığı devam • 
ettirmek, kalemli 
kuvvetlerle 
mümkündür. Yapılan 
her özel okul, devletin 
sırtındaki yükü azalt
maktadır. Biz ne özel 
ne de devlet okulları
na üvey evlat muame
lesi yapmayız" dedi. 
Qzel okulculuğun 
Türkiye'de henüz 
emekleme dönemi 
yaşadığını ifade eden 
Bakan Hüsetyin Çelik, 
"AB hedeflerine ulaş
mak için devlet, özel 
sektör işbirliğiyle 
okullar yapmak zorun

Son randavü

dayız, Türkiye'nin 
bugünü dünden iyidir, 
yarın da bugünden iyi 
olacaktır. Gelecek 
sene milli eğitim 
müfredatı tamamen 
değişecek. Artık 10 
bin öğretmenin ata
masını 10 dakikada 
gerçekleştiriyoruz. 
Daha önce Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın koridor
ları insandan 
geçilmezdi, fakat 
şimdi gidin bir tane 
adam bulamazsınız. 
Medeni bir sistem kur
duk, insanlar hak 
ettikleri yere getiriliy
or artık" diye konuştu. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, konuş
masının ardından 
eğitime katkıda bulu
nan hayırseverlere 
plaket verdi.
Hayırseverlerin de 
kendisine plaket 
verdiği Bakan Çelik, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
kurumlarda plaket 
vermeyi yasakladığını 
ve kendisinin de 
plaketlere karşı 
olduğunu söyleyerek, 

"Bana plaket vermek 
yerine, okulun bahçe
sine benim için bir 
fidan dikin, adına da 
'Hüseyin Çelik Ağacı' 
deyin, benim için 
yeter. Bu işe en çok 
plaket firmaları 
seviniyor" şeklinde 
konuştu.
Daha sonra 
Gürgenpaşa 
Mahallesi'nde 
hayırsever Hüseyin 
Özbuğday tarafından 
yaptırılan Hüseyin 
Özbuğday Lisesi'nin 
açılış törenine katılan 
Bakan Çelik, burada 

yaptığı konuşmada da 
zenginlere seslenerek, 
"Kefenin cebi yok. Ya 
isminizi mezar taşları
na yazdırırsınız 
ya da böyle okullar 
yaptırıp kalıcı olur
sunuz. İstiklal 
Savaşı'yla başlayan 
bağımsızlık 
mücadelesi, İstikbal 
Savaşı'yla devam 
ediyor" dedi. 
Bakan Çelik, konuş
masının atdından 
okulun açılışını 
gerçekleştirdi.

Birinci devre Bursa’da 
oynanan maç Zaferspor’un 
üstünlüğü ile bitmişti.

Bütün yaptığımız ve 
yapacağımız işleri ilk önce 
kafamızda tasarlar, bu fikir
lere göre düşüncelerinizi 
ortaya koyarsınız.

Gemlikspor hocasının ilk 
devre yenildiğimiz bu takımı 
etüt etmesi gerekirdi.

Maalesef bu olmadı.
Dün ilk onbirde oynayan 

genç arkadaşların çoğu A 
Takıma seçilmiş futbolcular.

Bu yedi genç arkadaşın 
önü açılsın diye, 5-6 A-Takım 
ayarında futbolcu açıkta 
kaldı.

Üzülerek yazıyorum ilk 
onbire sporculandan biri 
oynadığı beş maçatn üçünde 
kırmızı kart alarak oyun 
dışında kaldı.

Gemlikspor, galibiyet 
arzusu ile çıktığı sahada 
istekli ve arzulu idi.

Güzel gelişen akımınızla 
kale önünüdeki karanbolde 
kendi kalelerine attıkları golle 
1-0 öne geçtik. İki dakika 
sonra sahneye Muharrem 
çıktı. Şık bir kafa golüyle 
durumu 2-0 yapmıştık.

Bu natice ile birinci devre 
kapandı.

İkinci devre daha iyi olur 
zanniyle maça başlandı.

Ne gezer. İlk deveredeki 
takım gitmiş, yerine olsada 
olur olmasada felsefesiyle

Muharrem’in dışarı alın
ması, sağ bek oynayan 
futbolcunun, hata 
üstüne hata yaptığı ve 
50. dakikadada Nazım’ın 
kırmız kartla dışarı çıkması, 
oyuncu değiştirmek için 
neden bu kadar çok 
beklendi?

Zaferspor 70- 84 - 91+1 ‘de 
attığı golle maçı 3-2 kazan
masını bildi.

Gemlikspor bu maçı 
kazanmış olsaydı grubunda 
ikinci olacaktı. Olmadı 
oynanan maçlara bakmak 
lazım 4. sırada olduğumuzu 
zannediyorum.

Bu sene gençlerimiz 4 
mağlubiyet 4 beraberlik ve 
(/galibiyetle 22 puan topla
yarak puan çevelindeki yeri
ni aldı.

Gençlerden A-Takımda, 
7 futbolcu olan Hocasına; 
‘Acaba bu takımdan kaç 
genç A Takım kadrosuna 
girer ve devamlı oynar’

Maalesef genç takım bu 
sene fiyasko ile sezonu 
kapattı.

Öğrendiğime göre 
Fethiyespor, Yenikahraman’ı 
2-1 yenerek gruptan çık
mayı başardı. Zaferspor ise 
ikinci durumda.

Genç Takımın başarısızlığı
na üzülmedim diyemem. 
Yazık oldu.

Ömer Hoca’nın ilk 
devrenin son maçından

Bankaların kredi hacmi yükseldi
oynayan maçın sonuna 
kadar sahaya kalan Onur’un 
neden dışarı ahmadığı, 
oyunda iyilerden biri olan

sonra (Zafer’le oynamıştık) 
‘Gemlik’te neler olacağını 
görürüsünüz dediğini iyi 
biliyorum’ ne oldu?

Bankacılık sistemi 
kredi hacmi, 11 Şubat 
itibarıyla 89 milyar 
66.3 milyon YTL oldu. 
Merkez Bankası veri
lerine göre, bankacılık 
sistemi kredi hacmi 4 
Şubat itibarıyla 
86 milyar 992.6 
milyon YTL idi.
11 Şubat itibariyle, 
mali kesime verilen 
kredilerin yaklaşık 
800.8 milyon YTL'sı 
mevduat bankaları, 1 
milyar 914 milyon 
YTL'sı da kalkınma ve

yatırım bankaları 
kredilerinden 
oluşuyor.
Mali olmayan kesime 
verilen kredilerin 
dağılımına bakıldığın
da ise 80.5 milyon 
YTL'sinin Merkez 
Bankası, 80 milyar 
690.7 milyon 
YTL'sinin mevduat 
bankaları, 5 milyar 
287.8 milyon 
YTL'sinin de kalkınma 
ve yatırım bankaları 
kredilerinden oluş
tuğu görüldü.

Tüketici finansman 
şirketlerinin kredi 
hacmi, bir haftada 5.8 
milyon YTL artarak, 18 
Şubat itibarıyla 
1 milyar 315.3 
milyon YTL oldu. 
Tüketici finansman 
şirketlerinin kredi 
hacmi, 11 Şubat'ta 1 
milyar 309.4 milyon 
YTL düzeyindeydi.
Toplam kredinin 874.8 
milyon YTL'sı bireysel 
kredi, 440.5 milyon 
YTL'sı da kurumsal 
krediden oluştu.

GRUP AİLE
ÇAY BAHÇESİ

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

Te/ : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.537) 491 31 30
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Hastahanelerdeki bürokrasi azalacak
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, 
vatandaşların has
tanelerde en fazla 
şikayet ettiği 
bürokratik işlemleri 
en aza indirmek için 
yeni bir protokol 
hazırladıklarını 
söyledi. Ünüvar, 
30'dan fazla madde 
bulunan protokol 
gereğince fotokopi 
ve mühür gibi 
kanunen gerekli 
olmayan işlemlerin 
ortadan kaldırıla
cağını belirtti. Ünü
var, hastanelerin bir
leşmesinden sonrar 
polikliniklerde 
yaşanan sıkıntılarda 
ciddi bir rahatlama 
olduğunu da vurgu
layarak, Mart ayın
dan itibaren sistemin 
büyük oranda otura
cağını kaydetti. 
Müsteşar Ünüvar, 
Sağlık Bakanlığı'nda 
sağlık muhabirleri ile 
sohbet toplantısı 
düzenledi. Ünüvar, 
SSK hastanelerinin 
Sağlık Bakanhğı'na 
devredilmesi projesi 
için ciddi bir hazırlık 
dönemi geçirdiklerini 
belirtti. Devralınacak 
SSK hastanelerinde 
döner sermaye işlet
meleri ile hasta 
kabul ve kayıt alt 
yapı çalışmalarının, 
uygulamanın 
başladığı 21 Şubat 
tarihine kadar devam 
ettiğin vurgulayan 
Ünüvar, 
"Hastanelerimizdeki 
Ocak ayı hasta 
yoğunluğu ortala

ması 80 bin iken, 21 
Şubat'tan sonra 
rakam 92 bine 
ulaşarak yaklaşık 
yüzde 5 artış oldu. 
Sorunlar var elbet 
ama sonuçta iki 
kurumu birleştiriyor
sunuz ve bir kuru
mun işletme yapısını 
tamamen değiştiriy
orsunuz. Bu çok 
kolay ve kısa sürede 
yapılacak bir iş 
değil" diye konuştu. 
Birleşmeden sonra 
hastane işlemlerinde 
ciddi bir iyileşme 
olduğunu savunan 
Ünüvar, bürokratik 
işlemlerin azaltıl
masına ilişkin çalış
malar yaptıklarını 
söyledi.
Bu çerçevede bir 
protokol hazırladık
larını anlatan Ünüvar, 
şunları söyledi: 
"Hazırladığımız bu 
protokol ile gereksiz 
görülen bürokratik 
işlemler kaldırılıyor. 
30 maddeden oluşan 
söz konusu protokol 
il fotokopi ve mühür 
gibi kanunen gerekli 
olmayan işlemler 
ortadan kaldırılıyor. 
Hastanelerin 
devredilmesi pro
jesinde yanlış 
anlaşılan hususlar 

var. Sigortacılıkla 
ilgili sorunlarında 
Sağlık Bakanlığı'nca 
çözülmesi bekleniy
or. Daha önce sigor
ta işlemleri de has
tanelerde yapıldığı 
için böyle bir yanlış 
anlaşılma var. Devir 
projesinden sonra 
kamuoyunda sanki 
daha önce olmayan 
uygulamalar varmış 
gibi bir kanaat oluş
tu. Kanunun emret
tiği hükümleri, 
'Hemen kaldırıyorum' 
diyemiyorsunuz." 
SSK PERSONELİ 15 
MART'TA MAAŞLAR
INI ALABİLECEK 
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Sabahattin Aydın ise, 
yaşanan sıkıntıların 
önemli oranda 
azaldığını ve 
önümüzdeki gün
lerde iyileşmenin 
devam edeceğini 
söyledi. Bütçe 
Uygulama Talimatı'na 
göre ilaç alabilmek 
için mühür tasdikin 
gerekli olmadığını, 
doktorun mührünün 
yeterli oluğunu hatır
latan Aydın, 
"Protokolün uygu
lanmaya başlamasıy
la vatandaşlarımız 
hastaneye gelip kim

lik kaydı yaptıracak, 
muayene olacak ve 
gidip istediği yerden 
ilacını alabilecek" 
şeklinde konuştu. 
Sağlık Bakanlığı 
Personel Genel 
Müdürü Ali Yerlikaya 
ise, SSK personelin
in 15 Mart'ta 
maaşlarını alabile
cekleri müjdesini 
verdi. SSK has
taneleri içerisinde 
kapatılan eczanelerle 
ilgili bir soruya üzer
ine Müsteşar Ünüvar, 
"SSK böyle bir karar 
aldı ve hastane 
içerisindeki 
eczaneleri kapattı. 
Biz de bu karara 
uyduk. Ancak yatan 
hastalar bu eczanel
erden ilaç almaya 
devam edecek. SSK 
15 binin üzerinde 
eczane ile sözleşme 
imzaladı" şeklinde 
konuştu.
Ünüvar, hastanelerde 
yaşan sıkıntıların 
ıcîıiı uı'didK ne zaman 
çözüleceği yönünde
ki bir soruya ise, 
"Sistem gittikçe 
iyileşiyor. Mart ayın
dan itibaren sistemin 
çok daha iyi ola
cağını söyleyebilir
im" cevabını verdi. 
Ünüvar, ayrıca 
SSK'lı hastaların 
geçmişten gelen 
alışkanlıkları sonucu 
başka hastanelere 
gitmediğini vurgula
yarak, tüm vatan
daşların kamuya ait 
bütün sağlık tesisin
den yararlanabile
ceğini sözlerine 
ekledi.

Akaryakıt 
istasyonlarına

belge ertelemesi

Akaryakıt istasy
onlarının yarın 
uygulamaya 
girmesi gereken, 
satış ve diğer 
işlemlerini bel
geleme zorunlu
luğu ile pompalara 
takılacak yazar 
kasa için 
sözleşme yapma 
süresi 28 Mart'a 
uzatılıyor.
Gelirler Genel 
Müdürlüğü, süre 
uzatımı için 
tebliğ hazırlayarak 
Başbakanlığa 
gönderdi.
Tebliğ taslağına 
göre, 1 Mayıs 
2005 tarihinden 
itibaren, pom
palarına yazar 
kasa takma 
mecburiyeti

olan akaryakıt 
istasyonları 
yarın
(25 Şubat) yerine, 
28 Mart 2005 
tarihinden itibaren 
bütün işlemlerini 
belgelemek 
zorunda olacak. 
Aynı şekilde, 
pompalara 
bağlanacak yazar 
kasalar için fir
malarla sözleşme 
yapma süresi de, 
25 Şubat yerine 
28 Mart'ta sona 
erecek. Akaryakıt 
pompalarında, 
yazar kasa uygula* 
masına geçilecek 
olan 1 Mayıs 
2005 tarihinde 
ise herhangi bir 
değişikliğe 
gidilmeyecek.

Tütün karşıtı anlaşma Anayasa haline geldi |
uıı^ı'ınrlan CRO milıınn f'imıitı i’n ı i n hıım'inlzı'i 'Dünya Sağlık Örgütü 

(WH0) yılda 5 milyon 
kişinin ölümüne 
neden olan tütün 
tüketimini azaltmak 
amacıyla hazırlanan 
dünyanın ilk tütün 
karşıtı anlaşmanın 
önümüzdeki pazar 
günü uluslararası 
bağlayıcı nitelikte bir 
yasa haline geleceği
ni bildirdi.
Dünya Sağlık 
Örgütü-Tütün 
Kontrol Çerçeve 
Konvansiyonu 
(VVHO-FCTC) 
zamanımızın ikinci 

büyük katili olan 
sigara içmeyi önle
meyi amaçlıyor. WHO 
Batı Pasifik bölgesi 
direktörü Shigeru 
Omi, "Her yıl 5 mily
on kişi tütün bağlan
tılı hastalıklardan 
ölüyor. Sadece Batı 
Pasifik bölgesinde 
her gün tütün 
tüketen3 bin kişi 
hayatını kaybediyor. 
Bu küresel sorunla 
mücadele etmek 
amacıyla küresel 
araçlara sahibiz. Tüm 
ülkelerin bu 
mücadeleye katılma

zamanıdır. Eğer 
bunun önüne 
geçilmezse tütün 
tüketimi 2020 yılında 
10 milyon kişinin 
hayatına son vere
cek" şeklinde konuş
tu.
Dünvada şu anda 1.3 

milyar sigara tiryak
isinin bulunduğunu 
söyleyen Omi, 
sigaranın düzenli 
kullanıcılarının 
yarısının ölümüne 
yol açan tek yasal 
ürün olduğuna dikkat 
çekerek, "Tütün

yüzünden 650 milyon Örgütü'nün bugünkü
kişi ölecek" dedi. 
VVHO-FCTC 
Konvansiyonu Mayıs 
2003'te 56. Dünya 
Sağlık 
Asamblesi'nde 3 yıl 
devam eden 
görüşmelerin ardın
dan kabul edilmişti. 
Konvansiyonu 
2004'te 167 ülke ve 
Avrupa Topluluğu 
imzalamıştı.
23 Şubat'a kadar 
ise toplam 57 ülke 
konvansiyonu 
onayladı. 
Dünya Sağlık 

açıklamasında, daha 
fazla ülkenin 
dünyanın ilk anti- 
tütün anlaşmasını 
onaylaması çağrısı 
yapılarak, anlaş
manın bu hafta sonu 
bağlayıcı olacağı 
vurgulandı.
Anlaşmaya göre, 
tütün ürünlerinin 
ücreti, vergi 
artışları, reklamı, 
sponsorluğu, 
etiketi gibi konularda 
uluslararası 
standartlar- 
getiriliyor.
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Çinko eksikliği 
bağışıklığı etkiliyor

Kalp sağlığının]
altın kuralları

Sağlık açısından 
büyük önem 
taşıyan çinko min
erali eksikliğinin 
bağışıklık sistemi
ni olumsuz etk
ilediği ve kişilerin 
kolayca hasta 
olmalarına yol 
açtığı bildirildi. 
Uludağ Üniver
sitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve 
Hastalıkları 
Anabilim Dalı, 
Çocuk İmmünoloji 
Bilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Şebnem 
Kılıç, bağışıklık 
sisteminde 
anahtar rol 
oynayan çinko
nun, sadece 
bağışıklık 
sisteminin 
değil, diğer birçok 
sistemin işley

işinde de büyük 
önem taşıdığını 
belirterek, 
insanların bol 
miktarda çinko 
içeren yiyecekleri 
yeterince 
tüketmediğini 
kaydetti.
Doç. Dr. Kılıç, 
çinko eksikliğinin, 
özellikle okul 
öncesi çocuklar, 
hamileler, yaşlılar 
ve beslenmesine 
yeterince dikkat 
etmeyen kişilerde 
görüldüğüne 
dikkati çekti.
Kılıç, çinkonun 
et, balık, yeşil 
sebzeler ve 
fındık, fıstık gibi 
kuruyemişler 
ile baklagillerde 
bol miktarda 
bulunduğunu 
belirtti.

Kalpte ritim 
bozukluğu ve yük
sek tansiyon gibi 
ciddiye alınması 
gereken rahatsı
zlıklar, batı 
ülkelerinde 
oldukça yaygın. 
Gelişmiş ülkelerde 
Ölüm sebepleri 
arasında birinci 
sırayı alan kalp ve 
damar hastalıkları
na karşı korunmak 
içinse, bazı tedbir
ler alınması 
gerekiyor. Kalp 
sağlığı için en 
temel şartlar den
geli beslenme, fizi
ki egzersiz, sigara 
ve alkolden uzak 
durmak ve stresten 
kaçınmak olarak 
öne çıkıyor. 
Uzmanlar, tansiy
onu ve kolesterolü 
kontrol altına 
almanın ilk 
şartının, sağlıklı ve 
dengeli bir diyet 
uygulamak 
olduğunu

belirterek, "Bunun 
için doymuş 
yağlardan ve tuz
dan olabildiğince 
kaçınmak, meyve, 
sebze ve lif yönün
den zengin besin
lere yönelmek 
gerekiyor. Doğru 
rejimin az miktarda 
protein içermesi, 
bu proteinin ise 
balık, kümes hay
vanları ve soyadan 
alınması da önem
li" diyorlar.
Yüksek tansiyona 
yol açan sebeplerin 
başında kilo 
almanın geldiğini 
vurgulayan uzman
lar, tansiyon hafif 
şekilde yüksekse 
beslenmede tuzu 

kesmenin, ilaç kul
lanmadan tansiy
onu normale 
düşürmeye yardım
cı olabileceğini 
bildiriyor.
Uzmanlar, tiryaki
lerin mutlaka 
sigarayı bırakması 
gerektiğini de ifade 
ederek, sigarasız 
geçen ilk günden 
itibaren tansiyonun 
düşmeye başladığı
na dikkat çekiyor. 
Tansiyonu yüksel
ten bir diğer etmen 
olan alkolün, aynı 
zamanda bazı 
ilaçlarla etkileşim 
oluşturabildiğini 
ifade eden uzman
lar, çok fazla kalori 
içermesine karşılık 

hiçbir besleyici 
değer taşımayan 
alkolün, organiz
maya zarar verdiği
ni kaydediyor. 
Uzmanlar, fiziki 
egzersizin, damar
ların esnekliğini 
arttırmaya ve koru
maya yardımcı 
olduğunu belir
tirken, hareketsiz 
bir hayat sürdüren 
insanların, sporcu
lara göre hipertan
siyona yakalanma 
riskini yüzde 35 
daha fazla olarak 
açıklıyor.
Stresin de hiper
tansiyonu 
tetikleyen etkenler
den olduğunu 
vurgulayan uzman
lar, bazı rahatlama 
teknikleri ve 
psikoterapinin, 
huzursuzluğu ve 
stresi azaltarak 
kalp sağlığı ter
apisini tamamlayan 
unsurlar olduğunu 
bildiriyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 5131186 
İlçe Seç. Md. 513 77 77 
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

i

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

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

B

ULAŞIM

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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz '513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
25 Şubat 2005 CUMA 
SAĞLIK ECZANESİ 

Hamidye Mah. İstiklal Cad. 
No: 2 Tel: 513 03 63

■■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2065 

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil)
Sahibi: Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET.
Matbaaclık-Yaymcılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Mitin Koksal adlı emekli elektrikçi boynuna ve koluna kablo sarıp fişi pirize taktı

Vücuduna elektrik vererek intihar etti
Gemlik’te önceki gece Eşref Dinçer Mahallesinde ilginç bir intihar olayı daha yaşandı. 61 yaşındaki emekli elek
trikçi Mitin Koksal, yanlız yaşadığı evinde elektrik kablolarını boynuna ve koluna doladı, sonra ölüme gitti. 4’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ 
GEMLİK

26 Şubat 2005 Cumartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

8ATILIK VİLLALAR
ARME Mühendislikten 
GEMLİK UMURBEY’de 

Körfez manzarasına hakim 
Anahtar teslimi 

Ayrık nizam, dubleks villalar 
Tel : 0.224 513 38 84 
GSM : 0.532 271 74 19

Ak Parti Bursa Milletvekilleri Faruk Anbarcıoğlu ve Zafer Hıdıroğlü Gemlik’te sorun dinledi

Milletvekillerinden baskın ziyaret
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmaii.com

Ne oluyor böyle..
Gemlik son günlerde yine ilginç olaylara 

sahne oluyor. ...
Hafta içinde üç bıçaklı olayda bir kişi öldü..
İki kişi yaralandı ve* hastanede tedavi gördü.
Geçtiğimiz hafta ve bu hafta iki intihar olayı 

yaşandı.
Gözler yine Gemlik üzerinde..
Sanki hergün kötü bir olay yaşanacakmış 

gibi..
Bu olayların beğenilecek bir yanı yok.
Ama, talihsiz olaylar yaşanıyor ve bu ses 

getiriyor..
Toplum olarak bir bunalımın içine mi sürük

leniyoruz?
Kimse yaşamından memnun değil.
Hek şey güllük gülüstanlık gösterilse de, inti

harlar, hırsızlık olayları, kap kaçlar, cinayetler 
toplumsal bir şizorfeninin habercileri gibi 
geliyor bana..

önceki akşam Ak Parti Milletvekilleri esnaf 
Odaların gezmişler.

Dert dinlemişler.
Hoşuma gidiyor.
Milletvekillerinin halkın içinde olması sorun

larını dinlemesi güzel çalışmalar.
Sırça köşkte oturmak yerine, halkın içinde 

olmak hoş.
Esnaf Kefalet Kooperatifinde yapılan 

görüşmede, esnafın piyasalardaki durgunluk 
nedeniyle borunu ödeyemediği milletvekillerini 
bildirilmiş.

Bir yanda işsizlik, bir yanda borç ödeyeme 
me, intiharlar, ölümler, öldürmeler..

Bunlar işlerin iyi olmadığının işaretleri.

Ak Parti Bursa 
Milletvekilleri Faruk 
Anbarcıoğlu ve Zafer 
Hıdıroğlü önceki Akşam 
Ak Parti İlçe Merkezini, 
Esnaf Kefalet Kooperatifi 
ve Esnaf Odası yönetici
lerini ziyaret ederek 
sorun dinlediler. Esnaf 
Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Mevlut Avcı, 
piyasalardaki durgunluk 
nedeniyle esnafın 
ödemelerde zorluk çek
tiğini söyledi. 
Anbarcıoğlu, SSK Sağlık 
Karnelerinin yeniden 
Gemlik’te verilmes için 
Ankara ile görüşme sözü 
verdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ’ün 

Haberi Sayfa 3’de

Özel Şifa Sağlık 
Polikliniği açılıyor

İlçemizin ilk özel polikliniklerinden olan 
Gemlik Polikliniği yerinde, bugün özel 
Şifa Sağlık Polikliniği hizmete giriyor. 
İstiklal Caddesindeki işyerinde, yeni 
düzenleme ve kadrosu ile Gemliklilere 
sağlık hizmeti sunacak olan Özel Şifa 
Sağlık Poliklinlği’nin saat 13.oo deki 
açılışını, Ak Parti Bursa Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu’nun yapması bekleniyor. 
Poliklinik Müdürü Adnan Tekin, 
Gemliklileri açışlarına davet etti.

Ak Parti milletvekilleri Hıdıroğlü ve Anbarcıoğlu, Esnaf Kefalet 
Kooperatif ziyaretinde, esnafın sorunlarını yöneticilerden dinledi.

Çarşı Esnafı yeni işyerlerine 
gitmeye hazırlanıyor 

Mart sonuna 
kadar taşınacaklar

Belediye’nin Kapalı Çarşı’yı yıkarak yeri 
ne Modern bir Yeni Çarşı yapması 
nedeniyle, burada bulunan esnaflar 
Belediye Katlı Otoparkı’nın altındaki iş 
yerlerine taşınacaklar.
Bir süre önce kuraları çekilen işyerlerine 
Mart ayı sonuna kadar taşınma hazırlığı 
başladı. Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmaii.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Yine dernek yine parti..
Dernekçilik de politikacılık ta zor iş.
Özveri istiyor.
İlgi, katkı, destek bekliyor.
En önemlisi de vefa gerektiriyor.
Ne yazık ki,
Siyasal ve sosyal etkinlikler bizde yanlış algılanıyor ve 

uygulanıyor.
Öz veri hak getire..
İlgi,katkı destek "bireysel ikbal " varsa ve elde edilinc

eye kadar veriliyor.
Vefa ise dereyi geçinceye kadar..
Siyaset dünyasının geçmişi "vefasızlıklarla"dolu..
Dernek dedik de;
Geçtiğimiz günlerde Atatürkçü Düşünce Derneği

Gemlik Şubesi'nin "dayanışma gecesi"vardı.
Çok istediğim halde katılamadım.
Atatürkçü Düşünce Derneği'nin "toplumla"bütünleşm- 

eye yönelik çabaları son derece yararlı.
Gemlik Kaymakamı Mehmet Baygül ve Gemlik Belediye 

Başkanı Mehmet Turgut, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve 
dernek üyeleri varlıklarıyla geceye ve Atatürkçü düşünc
eye destek vermişler.

Zaten kaymakamımız, girişimleri, davranış biçimi ve 
yönetim anlayışıyla fevkalade olumlu izlenimler yaratıyor.

Gemlik'e gelişinin üzerinden çok kısa zaman geçmiş 
olmasına karşın halkla bütünleşebilmeyi başardı.

Bu açıdan ;
Atatürkçü Düşünce Derneği'nin toplantısına katılması 

kamuoyuna da olumlu mesajlar veriyor.
Çünkü Atatürkçü Düşünce Derneği;
Atatürk'ün devrim ve ilkelerinin toplumsal sorun

larımızın çözülmesinde ışık tutucu niteliğini ve yaratıcı 
gücünü topluma aktarmak, onun devrim ve ilkelerinin gele
cekte de egemen olmasına katkıda bulunmak amacıyla 
kurulmuştur.

Bu kuruluş ne siyasallaşmak ve ne de herhangi bir 
siyasi partiye destek vermek amacıyla oluşmamıştır.

Zaten;
Atatürkçülük herhangi bir siyasi partinin tabanına sığ

mayacak boyutlarda ve evrenselliktedir.
Ülke yönetimine talip olan tüm siyasi partiler aslında 

anayasanın da öngördüğü gibi
Atatürk ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermek 

sorumluluğunda ve zorunluluğundadırlar.
Hiç bir siyasi partinin kendisine taban oluşturmak 

amacıyla Atatürkçülüğü istismar ederek kendisine 
basamak taşı olarak kullanma hakkı yoktur.

Ve ADD de bunu önlemek ve engellemek için vardır.
Sözün özü Atatürkçü Düşünce Derneği;
Ulusal değerlerine sahip çıkan tüm yurttaşları çatısı 

altında toplanmaya çağırıyor.

GÖRKEM KEBAPTAN BAKLAVA ALAN 
MÜŞTERİLERE SÜRPRİZ HEDİYE!

Arada Sırada
Mebruke Atilla

ÜÇ KADININ HİKAYESİ
Uykusuz bir günün sonundayım neredeyse. Ama yüreğim öyle

sine coşku dolu ki! Gece sessiz ve ılık. Bir yumuşaklık sarıyor 
içimi. Bu yumuşaklık alıp götürüyor beni uzaklara, çok uzaklara. 
Bir öykü yazmak geliyor içimden. Birden hüzünlü bir güzellik 
kaplıyor geceyi.

Bir gün bir yerlerde bir kız çocuğu yaşarmış. Bisiklete binmeyi 
çok severmiş. Ama babası oğullarının hepsine bisiklet almış, kızı
na almayı bırak, binmeyi bile yasaklamış. Çok üzülmüş kız 
çocuğu. Bütün hayallerini süsleyen bisiklete gizliden gizliye binm
eye başlamış. Bir gün arabanın altında kalıyormuş az kalsın. Her 
tarafı kan içinde babası görmüş; canının yandığına değil, bisiklete 
bindiğine çok kızmış.

Günlerden herhangi bir gün bir köye gezmeye gitmiş kız 
çocuğu. Köyde çok sevmişler onu. Hele bir de bisikletli bir 
delikanlı varmış o daha çok sevmiş. Kız çocuğu da etkilenmiş 
delikanlıdan. Aslında etkilendiği bisikleti imiş. Ah bir binse de 
gezse köyde o bisikletle! Neyse sonunda binmiş gezmiş, gezmiş, 
çok mutlu olmuş. Onbeş gün boyunca sürmüş mutluluğu. 
Sonunda ne mi olmuş? Kız çocuğu ve delikanlı bisiklete binip 
kaçmışlar.

Babası alnının rengini düşünmüş, evlendirmiş onları. Sonra 
kadının yaşamına öyle çok renkler girmiş ki! En çok da siyahın 
tonları. Sonunda soğuk kuyularda yüzlerce erkek bedeniyle 
tanışmış, belki de binlerce. Ve son rengi siyahın en koyu tonunda 
kaybetmiş kendisini. Ne o taşıyabilmişti küçük kadınlığını, ne de 
evlendiği delikanlı küçük adamlığını...
’ Öykü hüzünlü ama gece hala gülümsüyor ve yumuşaklığı ile 
sarıyor şehrin insanlarını. Ve diyor ki:

“Yarın hava çok güzel, çocuklar bisiklete binip eğlenecekler!”

AH 0 ESMER KIZ

Yine yorgun bakan gözlerim kapanmak istemiyor. Küçücük 
anlarda bile yaşanan büyük mutlulukların borcunu nasıl ödeye
ceğim düşüncesiyle uykusuzluktayım.

Yaşamda keyif alınacak öyle çok şey gizli ki, bazen de çok 
açık. Keşfe çıkmalı zaman zaman. Gökyüzüne uzanmalı, çocuk
ları, doğayı seyretmeli içten. Yaşanmışlıkları anımsamalı biriktir
ilmiş hayallere ekleyerek.

Yıllar öncesindeyim. Zavallı, küçük, esmer bir kız anımsadım 
bana öfkeli: “Sen bir yere ait olmalısın, en çok da bize” diyordu. 
Ama ben istemiyordum bir maşanın ucundaki kor olmak, iste
diğim sadece “insanca” yaşamak. Bazen de bulunduğum 
mekanların dışına taşmak, yaşamsever zamanlara ve hayallere 
uçmak... Ah o esmer kız! Ne çok üzüldüm onun için, biriktirdiği 
hayalleri kendi elleriyle parçaladığı için. Okumuyorlardı, ama çok 
konuşuyorlardı. “Sevgi” diyorlardı; ama öfkeli ve nefretti. 
“Paylaşmak” diyorlardı; ama ölümü ve yoketmeyi. Ben, ben 
olmanın kitabını okurken, onlar da okuyorlardı, ben otamadan 
yokoluşun kitabını. Ait olamazdım hiçbirisine. Önce ben olmalı, 
sonra çokluklarla “beni” paylaşmalı.

O esmer kız yapıştırdı bir gün beni duvara. Küçüktü ama öfke
si güçlüydü. Kemiklerimi kıracaktı az kalsın. “Bizi baltalıyorsun 
pis bireyci” diye bağırıyordu kendisine ait olmayan yüz mimik
leriyle. Ben yalnızdım, zayıftım. Onlar güçlüydü birlikte.

Bir gün televizyon izliyorum ve duyuyorum esmer kızın 
öldürüldüğü haberini. Üzülüyorum hem de çok; canımı yakmış 
ve tehdit etmiş olmasına rağmen. Onun da biriktirilmiş hayalleri 
vardı yaşanmışlıklarıyla çok ayrık da olsa. Neden daha fazla 
hayal kurmadı da, ölüm tutkunlarının mermisi oldu? Belki de 
alkışlanmıştı o da yok edilirken. Belki de nice insanların umut
larını yoketmişti kendisininkileriyle beraber. Ve o büyük enerjisi
ni tüketmişti öfkesinin içinde.

Bunları mı alkışlıyor o kalabalıklar! Ben alkışlanacak hiçbirşey 
göremedim.

Ya siz?
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Ak Parti Bursa Milletvekilleri Faruk Anbarcıoğlu ve Zafer Hıdıroğlu Gemlik’te sorun dinledi

MMlIerinden baskın ziyaret
Ak Parti Bursa Miletvekilleri Faruk Anbarcıoğlu ve Zafer Hıdıroğlu önceki akşam Ak Parti İlçe 
Merkezi ile Esnaf Kefalet Kooperatifi ve Esnaf Odası yöneticilerini ziyaret ederek, soru din
lediler. Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mevlut Avcı, piyasalardaki durgunluk nedeniyle 
ödemelerde esnafın zorlandığını söyledi. Anbarcıoğlu, SSK Sağlık Karnelerin yeniden 
Gemlik’ten verilmesi için Ankara ile görüşme ve sorunu çözme sözü verdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AK Parti Bursa 
Milletvekilleri Zafer 
Hıdıroğlu ile Faruk 
Anbarcıoğlu, Ak 
Parti İlçe 
Başkanlığına yaptık
ları ziyarette bol 
bol sorun dinlediler. 
Bir süre önce 
Borusan Lojistik fir
masından çıkarılan 
işçilerin verdiği 
dosyaları da 
inceleyen vekiller, 
Ankara'ya dönüş
lerinde dosyaları 
inceleyeceklerin, 
işten çıkarmaların 
İnsan Haklarını ne 
derecede ihlal 
olduğunu araştırdık
tan sonra gerekli 
girişimlerde bulu
nacaklarını 
söylediler.
Vekiller daha sonra

İnan^TAMER

Mumcu...
Mumcu gitmiş.
Gitse ne yazar.
Ampül’cü gani
Önemli olan ampüller patlamasın
Patladı mı...
Heryer karanlık, pürnur o mevki..

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin ve ilçe yöneti
cileriyle birlikte 
esnaf kuruluşlarını 
ziyaretinde bulun
dular.
ESNAF KURU
LUŞLARINA 
ANİ ZİYARET 
Hıdıroğlu ve 
Anbarcıoğlu, ilk 
önce Esnaf Kefalet 
Kooperatifine gitti 
ler. Kooperatif 
Başkanı Mevlüt Avcı 
ve yönetim kurulu 
üyelerinden çalış
malar hakkında 
bilgiler aldılar.
Açılışına katıla
madıkları Bağkur 
Bürosu’nu da gezen 
vekiller, yapılan 
çalışmaların 
hizmete 
dönüştüğünü

görmekten mutlu 
olduklarını söyledi 
ler.
Esnafın kullandığı 
krediler hakkında da 
bilgi alan AKP'li mil
letvekilleri, düşen 
faizler sonucunda 
esnafın memnun 
olup olmadığını sor
dular.
Kooperatif Başkanı 
Mevlüt Avcı, krediye 
talebin olmasına 
karşılık piyasada 
yaşanan durgunluk 
nedeniyle geri 
ödemelerde esnafın 
zorlandığını söyledi. 
Avcı, kooperatifin 
plasman sıkıntısı 
çekmediğini de söz
lerine ekledi.
Milletvekilleri Zafer 
Hıdıroğlu ile Faruk 
Anbarcıoğlu, 
devletinsağladığı 
kredi imkanlarını 
gereksiz kullanan
ların mecburen zor
luk çekeceklerini 
söyleyerek, "Alınan 
kredilerin çoğunun 
ev araç alımı için 
kullanılıyor.
Dahası ölçüyü biraz 
kaçıranlar bir daha 
düzelemiyorlar." 
dedi.
SSK KARNELERİ 
YİNE VERİLSİN 
SSK'lıların aldıkları 
Sağlık karnelerinin 
SSK Sağlık kuram
larının Sağlık 
Bakanlığına 
devrinden sonra 
durdurulması üzeri 
ne sıkıntıların 
yaşandığına dikkat 
çeken AKP ilçe 
Başkanı Enver 
Şahin, 
Milletvekillerinden

önceki gibi yine 
Gemlik'ten veril 
meşinin istediler 
Önümüzdeki hafta 
Ankara'ya dönüş
lerinde mutlaka bu 
konuda girişimlerde 
bulunacakları 
sözünü veren mil
letvekilleri, kendileri 
ne en fazla sorun 
iletilen ilçenin 
Gemlik olduğunu 
belirterek, 
"Gösteriyor ki 
Gemlik teşkilatı çok 
iyi çalışıyor.
Bizler çok mutluyuz. 
Bize iletilen sorun

lara çözüm bulmak 
görevimizdir.
Bizler bunun için 
maaş alıyoruz.
Gemlik'ten aktarılan 
sorunları en kısa 
zamanda çözmek 
için elimizden 
geleni her zaman 
yapmaya hazırız" 
dediler.
SSK Karnelerinin 
Gemlik'ten verilmesi 
için Faruk 
Anbarcıoğlu 
ilgilenerek 
çözümünü araya
cağını söyledi.
İKİNCİ ZİYARET

ESNAF ODASINA 
Milletvekillerinin 
ikinci ziyareti Esnaf 
Odasına oldu, bura
da Oda Başkanı 
İbrahim Talan ve 
yönetim kurulunca 
karşılanan mil
letvekilleri, Oda 
çalışmaları hakkın
da bilgi aldılar. 
Birçok esnafın iş 
yeri açmakta zor
landığı için sıkıntı 
yaşandığının 
iletildiği görüşmede 
imar affının mutlaka 
çıkarılması gerektiği 
savunuldu.
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Mart sonuna 
kadar taşınacaklar

fab sliM 
fflISİ inlibll

Kapalı Çarşı esnafı yeni işyerlerine gitmeye hazırlanıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeni Çarşı'da 
yapılması 
düşünülen çok 
amaçlı cazibe 
merkezi için çalış
malar sürerken 
çarşı esnafına 
son taşınma tarihi 
olarak 31 Mart 
2005 
gösterildi. 
Geçtiğimiz 
günlerde Esnaf 
kefalet 
Kooperatifinde 
kuralarını çeken 
esnafları yeni 
taşınacakları 
yerde birçok 
sorunlar 
bekliyor.
Katlı otopark 
altında bulunan 
pasaja taşın
maları beklenen 
esnafın henüz 
hazırlık yapma
ması gözlenirken 
önümüzdeki gün
lerde kendilerine 
kura çektikleri 
dükkanların 
anahtarları ile 
tahliye evrak
larının gönderile
ceği

öğrenildi.
Öte yandan 
yapıldığından 
bu yana kaderine 
terk edilen pasaj
da bazı dükkan
ların camlarının 
kırık olduğu

ükkanlaf bir yıldır sahiplerini bekliyor.

görülürken pasaj 
içinde ise 
tavanlarda 
sızıntılar dikkat 
çekiyor.
Üst katlardan 
sızıntı görülen 
pasajda esnafın 

yerleşmesinden 
sonra temizleme 
ve badana yapıl
ması beklenirken 
dükkanların 
elektriklerinin 
bağlandığı 
öğrenildi.

Mitin Koksal adlı emekli 
elektrik teknisyeni Eşref 
Dinçer mahallesindeki 
evinde ilginç bir şekilde 
intahar etti. Köksal’ın 
boynuna ve eline 
sardığı elektirik kablo
larının bir ucunu prize 
sokarak yaşamına son 
verdiği belirlerdi.
Emekli elektrik 
teknisyeni Mistin 
Koksal (61), 
vücudunu elektrik 
kabloları ile 
sardıktan sonra 
elektrik akımı ver
erek yaşamına 
son verdi.
Olay önceki 
akşam saat 
22.oo’de Eşref 
Dinçer Mahallesi 
Kutlu Sokak 2 
nolu dairede 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre önceki 
akşam polise 
yapılan ihbar 
sonucu olay yer
ine gelen güven
lik ekipleri, Mistin 
Koksal isimli 
şahsı yatak 
odasında ölü 
olarak buldular. 
Mistik Köksal’ın 

eline ve boynuna 
bağladığı elektrik 
kablosunun 
çıplak uçlarını 
pirize sokarak 
intihar ettiği belir
lendi. Mistin 
Köksal’ın emekli 
elektrik 
teknisyeni olduğu 
öğrenildi.
YANLIZ 
YAŞIYORDU 
Evinde yalnız 
yaşadığı öğre
nilen Mistin 
Köksal’ın belin
den rahatsızlık 
çektiği öne 
sürüldü.
Cumhuriyet 
Savcılığı tarafın
dan olayla ilgili 
soruşturma 
yürütülürken 
cenaze Bursa 
Adli Tıp'a 
gönderildi.

“Dönem sonu işlemleri” 
konulu seminer yapılıyor
Bursa TESMER 
Şubesi Ve Gemlik- 
Orhangazi-İznik 
SMMM İlçe 
Temsilciliklerinin 
işbirliğiyle düzen
lenen "Dönem 
sonu işlemleri" 

konulu konferans 
düzenlendi.
Bugün saat 13.00- 
17.00 arasında 
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi toplan
tı salonunda 
yapılacak olan 

konferansı ilçede 
faaliyet gösteren 
tüm esnafın 
izlemesi bekleniy
or.
Konuşmacılar 
Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü

Yakup Ceylan, 
Müdür Yardımcısı 
Mithat Önalan, 
SMMM İbrahim 
Koç ve SMMM 
Nuri Acı katılım
cılara aydınlatıcı 
bilgiler verecekler.

. BURSA HAKİMİYET VE . 
1 KENT GAZETELERİNE 1 
| İLAN ve REKLAM ALINIRI 
i KÖRFEZ REKLAM ı

TEL: (0.224) 513 96 83
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ÖZEL

ŞİFA POLİKLİNİĞİ
Bugün Gemlîk’lilerin 

hizmetine açılıyor

24 saat Uzman Hekimlerle 
hizmete başlıyoruz

H
H

H
M

. H
M

Dahiliye
Kadın Doğum 
Çocuk Sağlığı 
Ortopedi 
Kulak - Burun
Nöroloji
Üroloji
Enfeksiyon 
Hastalıkları
Oöğüs Hastalıkları 
Röntgen 
Ultrasonografi 
Laboratuvar

Saat 15.oo’de
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Müjde! Allerji yapmayan kedi üretilecek
7 Kedi alerjisi olan
lara müjde. ALLER- 
CA isimli bir 
araştırma şirketi 
dünyanın ilk alerji 
yapmayan kedileri
ni üretmek için 
gerekli izinleri aldı. 
Bu kediler, hay
vanın salyasında 
bulunan ve insan
larda alerjiye neden 
olan proteinlerin 
üretimini sağlayan 
genler bloke 
edilmesiyle yaratıla
cak. Birkaç yıl 
içinde, alerjisi, 
astımı olanlar artık 
hiçbir sorunla 
karşılaşmadan 
evlerinde kedi 
besleyebilecekler, 
onları doyasıya 
sevebilecekler,

Ofisler mikrop 
saçıyor dikkat!

Çalışma ofisleri, 
grip, zatürree 
ve bronşit gibi 
ortak solunum 
yolları hastalık
larına yol açan 
virüsler taşırken, 
telefon ve 
bilgisayar klavye
si hastalık 
yaymada başı 
çekiyor. 
ABD'de 
Arizona Üniver- 
sitesi'nden bir 
ekip tarafından 
yapılan araştır
mada, birçok 
ofisin, grip ve 
zatürree ile 
bronşit gibi ortak 
solunum yolları 
hastalıklarına yol 
açan virüsle kaplı 
olduğu belir
tilirken, bunların 
başında telefon 
ahizesi, klavye 
ve fare gibi bil
gisayar ve ekip
manları, kapı 
kolları, konfer

ans odaları,

kedilerini yatak 
odalarına, kucak
larına alabilecekler. 
Gen teknolojisi ile 

alerji yaratan gen
lerin ortadan 
kaldırılmasının kedi 
için zararı olmaya
cağı ileri sürülüyor. 
Ancak, uzun 
dönemde bunun 
hiçbir olumsuzluğa 
neden olmaya
cağını iddia etmek 
de mümkün değil 
elbette.
Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Rasim 
Küçükusta'nın yap
tığı derlemeye göre 
allerjiye neden olan 
genlerin ortadan

ışık düğmelerinin 
yer aldığı bildiril
di. Uzmanlar yap
tıkları çalışmalar
da ofis eşyaların
dan örnekler 
toplayarak, en 
kirli yerin 
bilgisayar klavye
si olduğunu 
tespit ettiler. 
İşyerlerinin 
'mikrop yuvası* 
olduğunu ve sol
unum yolu 
hastalıklarının 
kaynağı olduğu 
sonucuna varan 
uzmanlar, 
araştırma sonu
cunda konferans 
odalarında, 
çalışanlara

ayrılan bölüm- 
lerdekinden daha 
az mikrop tespit 
edilirken, en kirli 
yerlerin bilgisa
yar klavyesi 
olduğu ortaya 
çıktı.
Araştırmacılar, 
tüm ofis 
binalarında ışık 
düğmelerinin en 
az virüs buluşan 
yerler olduğunu 
vurgulayarak, 
tedbir olarak 
ellerin sıkça 
yıkanması ve 
dezenfekte edici 
temizlik 
malzemelerinin 
kullanılmasını 
öneriyor

kaldırılmasıyla 
üretilecek olan 
kedilerin fiyatının 
3.000 dolar civarın
da olacağı ve 
satışlardan sadece 
Amerika* da 1.3 mil
yar dolar elde edile
ceği tahmin ediliy
or. Şirket tarafından 
yapılan açıklamaya 
göre, alerjiye neden 
olmayan ilk kedi 
2006 yılında 
yaratılmış olacak, 

ama bunun 
piyasaya 
sürülebilmesi için 
2008 yılını bekle
mek gerekecek. 
Tahminlere göre, 
200.000* i Amerika* 
da ve bir o kadarı 
da diğer ülkelerde 
olmak üzere yılda 
400.000 kedi satıl
ması bekleniyor. 
Kedi alerjisi özellik
le gelişmiş ülkel
erde ciddi bir sağlık 
problemi yaratmak
tadır. ALLERJİNİN
NEDENİ KIL VE 
TÜYLER DEĞİLDİR 
Kedi alerjilerin 
nedeni, salya, 
derideki yağ ve ter 
bezi salgıları, idrar 

gibi salgılarıdır. 
Kıllar üzerinde 
kuruyan bu salgılar 
daha sonra küçük 
zerrecikler şeklinde 
solunum havasına 
karışırlar. Buna 
göre, uzun kıllı hay
vanların daha çok 
alerjiye neden 
oldukları görüşü de 
doğru değildir, ama 
hayvanın kılları ne 
kadar fazla ise 
üzerinde o kadar 
fazla alerjen 
bulunur.
Evde en çok besle
nen hayvan kedidir, 
çünkü kedinin hem 
bakımı daha kolay
dır ve hem de ev 
yaşantısına daha 
kolay uyum sağlar. 
Kedilere ait alerjen- 
ler, hayvanın 
derisindeki salgı 
bezlerinden ve 
tükürüğünden kay
naklanır. Kedi 
yalanırken 
tükürüğü kıllarına 
yapışır, burada 
kurur ve daha 
sonra da küçük 
toz tanecikleri şek
linde havaya karışır. 
Bu alerjenlerin çapı 
birkaç mikron kadar 
olduğu için hem 

havada uzun süre 
kalabilirler ve hem 
de solunum yoluyla 
akciğerlere kolayca 
ulaşabilirler.
Bunların üretimi 
testestoron hormo
nunun kontrolü 
altındadır.
Araştırmalar, hadım 
edilmiş erkek kedi
lerin derisindeki 
alerjen miktarının 3- 
5 misli azaldığını 
göstermiştir.
Kedi ve köpek 
yavrularının derileri 
yumuşak olduğu 
için, az dökülürler 
ve bundan dolayı 
da etrafa saçtıkları 
alerjen miktarı da 
daha azdır. Hayvan 
yaşlandıkça deri 
yumuşaklığı azalır 
ve döktüğü alerjen- 
ler de artar.
Kedi alerjenlerinin 
bir özelliği de 
yapışkanlıklarının 
çok fazla olmasıdır. 
Evin duvarlarına, 
halı ve mobilyalara, 
giysilere yapışırlar. 
Hiç kedi girmemiş 
evlerde, hastanel
erde ve hatta alerji 
kliniklerinde bile 
kedilere ait alerjen- 
ler bulunabilir; bu 
durum, alerjenlerin 
kedisi olan kişilerin 
elbiseleri ile taşın
ması ile açıklan- 
maktadır. Demek ki, 
kediniz olmasa da, 
kediye alerjiniz ola
bilmektedir.
KEDİ ALLERJİSİNE 
KARŞI ÖNLEMLER 
Kediye alerjisi 
olanların yapabile
ceği en iyi şey 
hayvanın evden 
uzaklaştırılmasıdır. 
Fakat, bunu 
söylemesi 
kolaydır da, 
uygulaması her 
zaman mümkün 
değildir. Birçok kişi 
hayvanı değil evden 
uzaklaştırmak, 
yatak odasından, 
yatağından çıkar
mayı bile kabul 
etmez.
Hemen belirtelim ki, 
hayvanı evden 
uzaklaştırmak da 
her şeyi hâlletmez; 
özellikle kedilere a 
it alerjenlerin titiz

likle temizlenmeleri 
gerekir.
Araştırmalara göre, 
evde, kedi 
çıkarıldıktan aylar, 
hatta yıllar sonra 
bile rahatsızlık 
yaratacak düzeyde 
alerjen bulunmaya 
devam eder.
Kedilerinden 

vazgeçemeyenler, 
alerji yapmayan 
kediler çıkana 
kadar şunları yerine 
getirmelidirler: 
-Kedinin hareket 
alanları sınırlan- 
malı, evin sadece 
bir odasında yaşa
masına izin ver
ilmeli, hele yatak 
odasına kesinlikle 
alınmamalıdır.
-Kedi girmese bile 
yatak odasının 
kapısı daima kapalı 
tutulmalıdır.
-Alerjenlerin çok 
bulunduğu halı, 
kumaş mobilya., 
gibi eşyalar 
mümkün olduğunca, 
azaltılmalıdır.
-Zemin ve açık yer
ler sık sık nemli 
bezlerle ve emiş 
gücü yüksek 
HEPA filtreli 
süpürgelerle temi- 
zlenmelidir.
-Ev her gün hava- 
landırılmalıdır.
-HEPA filtreli hava 
temizleyici aletler
den yararlanılabilir. 
-Kedi haftada bir 
yıkanmalı veya 
ıslak bir bezle silin- 
melidir. Çok sık 
yıkanan hayvan
ların derilerindeki 
doğal lipit tabakası 
ve koruyucu yağlar 
soyulup dökülür 
ve hayvanın 

derisinde daha 
fazla kabuklaşmaya 
neden olur.
-Hayvanın 
derisine 
sürüldüğünde 
alerjenleri azalta- 
bilen ürünler de 
(Allerpet-C sprey, 
acepromazine... 
gibi) yararlanılabilir. 
-Hayvanın temizliği 
(taranması, fırçalan
ması...) ev dışında 
ve başka biri 
tarafından yapıl
malıdır.
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Yağışlı hava geliyor
Türkiye, bugün Orta 
Akdeniz üzerinden 
gelen yağışlı havanın 
etkisine girecek. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan Meteorolojik 
Değerlendirme'ye 
göre, yarın sabah 
saatlerinde 
Marmara'nın batısı 
ve kıyı Ege'de 
başlayacak yağışlar 
Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz ile akşam 
saatlerinde İç 
Anadolu'nun kuzey
batısı ve Batı 
Karadeniz'in İç kes
imlerinde görülecek. 
Pazar günü 
Marmara, Ege, 
Akdeniz, İç 
Anadolu'nun güney 
ve batısı, Batı 
Karadeniz, 
Güneydoğu Anadolu 
ile Doğu 
Anadolu'nun batısın- 

| da; yağışların yağ
mur ve sağanak şek
linde süreceği tah
min ediliyor.
Hafta sonunda yur

dun güney, iç ve batı 
bölgelerinde 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
şeklinde görülecek 
yağışların özellikle 
Marmara, Ege ve 
Batı Akdeniz'de etkili 
olması bekleniyor. 
Rüzgar; Cumartesi 
gecesi ve Pazar 
günü yurdun batı 
kesimlerinde güney- 
güneybatı yönlerden 
(lodos) fırtına 
(Marmara'da ve 
Kuzey Ege'de saatte 
80-90 km, 
İç kesimlerde ise 
50-60 km. hızla) 
şeklinde esecek. 
Hafta sonu mevsim 
normallerinin 
üzerinde seyredecek 
hava sıcaklığı hafta 
başında batı bölgel

erden başlayarak 
azalacak.
Pazartesi günü yurt 
genelinde sürecek 
yağışların hava 
sıcaklığında bekle
nen azalma ile birlik
te Batı Karadeniz'in 
iç kesimleri ile 
Bilecik, Eskişehir, 
Afyon ve Kütahya 
çevrelerinde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde görüle
ceği tahmin ediliyor. 
Değerlendirmede, 

hafta sonu yurdun 
batı bölgelerinde 
görülecek etkili 
sağanak yağışlar ile 
lodos fırtınasının 
oluşturacağı olum

suz şartlara karşı 
ilgililerin ve vatan
daşların tedbirli 
olmaları da istendi.

Ucuz et ürünlerini
tüketmeyin

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Mustafa 
Erten, pazarda kilosu 
3-4 milyona satılan 
sucuk, salam ve 
sosis gibi gıdaların 
insan sağlığını tehdit 
ettiğini söyledi. 
Ekonomik sıkıntılar 
nedeniyle ucuz et 
ürünlerine yönelen 
vatandaşları uyaran 
Erten, "Çocuklarınıza 
bu ucuz etleri yedire
ceğinize hiç 
yedirmeyin daha iyi" 
dedi.
Erten, sağlıksız 
koşullarda ve dene
timsiz olarak üretilen 
et ürünlerinde et atık
larının yanı sıra 
sağlığa uygun 
olmayan kimyasal 
maddeler de kul
lanıldığını ifade etti. 
Üretim ve son kullan
ma tarihi bulun
mayan bu ürünlerin 
hangi firma tarafın

dan nerede 
üretildiğinin de belli 
olmadığını dile 
getiren Erten, bu 
ürünlerin ambalajının 
sonradan 
yapıştırıldığını, 
etiketlerdeki bilgilerin 
de gerçeği yansıt
madığını kaydetti. 
Erten, "Pazarlarda 
satılan 'çok ucuz' 
salamın içinde bol 
nişasta, tavuğun 
derisi ile kemik 
uçlarındaki et kırpın
tısı, kasapta bile kul
lanılmayan kanlı et 
kısımları, zar ile bol 
baharat ve tuz var.

Bu ucuz etleri 
yedirerek 
çocuğunuzun 
sağlığını tehlikeye 
atmaktansa hiç et 
yedirmeyin daha iyi" 
dedi. Erten, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı 
olarak gıda denetimi 
görevini devraldıktan 
sonra Türkiye'nin her 
yerinde denetimleri 
artırdıklarını ve halkı 
bilinçlendirdiklerini 
söyleyerek, denet- 
menlerin sağlıksız 
gıdaların satılmasına 
izin vermeyeceklerini 
söyledi.

GÖRKEM KEBAP PİDE 
LAHMACUN BAKLAVA 

SALONU
KÖRFEZ GAZETESİ İLE BİRLİKLE GELEN

MÜŞTERİLERİMİZE TÜM ÜRÜNLERİMİZDE %5 İNDİRİM

Açlık sınırı 523 YTL
Türk-İş'e göre bu 
ay, 4 kişilik ailenin 
"açlık sının" 523, 
"yoksulluk sınırı" 
ise bin 590 YTL 
oldu.
Türk-İş'in araştır
masına göre, 4 
kişilik ailenin den
geli ve sağlıklı 
beslenebilmesi 
için yapması zorun
lu olan ve "açlık 
sının" olarak 
adlandırılan tutar, 
geçen aya göre 3 
YTL artarak 523 YTL 
21 YKr*ye yükseldi. 
Dört kişilik ailenin

gıda harcamalarının 
yanı sıra kira, 
ulaşım, yakacak, 
elektrik, su, haber
leşme, giyim, 
eğitim, sağlık, 
iletişim, kültür gibi 
temel ihtiyaçları için 
yapması gereken ve 
"yoksulluk sınırı"

olarak da ifade 
edilen tutar ise 
geçen aya göre 
10 YTL artarak 
bin 590 YTL 30 Ykr 
oldu. Böylece, 
son bir yıl içinde 
açlık sınırı 49, yok
sulluk sınırı ise 147 
YTL lira arttı.

ABONE OLDUNUZ MU?

Tel : (0.224) 512 20 02
■HM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE ■■■>

OKUYUN - OKUTUN 
ABONE OLUN
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SSK’da zaman kazandıran öneriler
SSK Genel 
Müdürlüğü’nden alı
nan bilgilere daya
narak hazırlanan 
serbest eczane ve 
özel hastanelerden 
yararlanma rehberi 
SSK hizmetlerinden 
yararlanmak isteyen
lere büyük kolaylık 
ve zaman tasarrufu 
sağlayacak 
SSK hizmetlerinden 
daha hızlı bir şekilde 
yararlanabilmek için 
dikkat etmeniz 
gerekenler...
Özel eczanelerden 
yararlanma rehberi 
Reçetelerde yer alan 
ilaç sözleşmeli 
eczanede yoksa 
hasta sözleşmesi 
olmayan eczaneye 
yönlendirilecek 
1 Sağlık karneleri 
değişiyor rhu? 
Sağlık karneleri 
değişmeyecek. 
Sigortalılar ellerinde
ki mevcut sağlık kar
nesiyle ilaçlarını 
sözleşmeli eczanel
erden alabilecekler.
2 Kaç eczaneyle 
anlaşma yapıldı, bu 
sayı artacak mu? 
18 Şubat 2005 tarihi 
itibariyle 14 bin 500 
serbest eczane ile 
sözleşme imzalandı. 
Bu sayı artmaya 
devam ediyor.
3 Tüm sigortalıların 
numaralarını 
eczanelere geçebildi

niz mi?
Aktif çalışan ve 
emekli sigortalılar ile 
bunların bakmakla 
yükümlü oldukları 
kişilere ait sağlık 
karneleri, provizyon 
sisteminde kayıtlı.
4 Anlaşmalı 
eczanelerin listesi 
nereden öğre
nilebilir?
SSK İl
Müdürlükleri’nden ve 
15 bölgedeki SSK 
fatura ve reçete 
inceleme birim
lerinden öğrenebilir
ler.
5 Eczacılar, bazı ilaç 
firmalarının söz 
verdikleri halde 
iskonto yapmadık
larından şikayetçiler. 
Bu doğru mu?
Kesin olmamakla 
beraber bu yönde 
duyumlar alıyoruz. 
Ancak üç sosyal 
güvenlik kurumunun 
uyguladığı ve Resmi , 
Gazete’de yer alan 
bedeli ödenecek 
ilaçlar listesinde 
bulunan iskonto 
oranlarına göre 
provizyon siste
minden reçete 
karşılanıyor.
6 Eczane, iskonto 
yapılmayan ilacı has
taya vermeyecek 
mi?
Eczane, provizyon 
sisteminde yer alan 
iskonto oranında

reçeteleri karşıla
makla yükümlüdür.
7 Anlaşmayı kabul 
etmeyen firmalar 
hangileri? 
Anlaşmayı kabul 
etmeyen ilaç fir
malarına ait resmi 
bir bilgi elimizde 
bulunmuyor!
8 -Kaç kalem ilaç 
anlaşma kapsamın
da? Anlaşma kap
samına alınmayan 
ilaç var mı?
8 bin 12 ilaç provizy
on sistemi kap
samında.
9 -Eczanelerden ilaç 
alabilmek için reçete 
yeter mi?
Reçete dışında vizite 
kağıdı ve sağlık kar- 
nesininön yüz 
fotokopisi yeterlidir. 
10- Reçeteyi SSK 
kuruluşu (dispanser, 
hastane) veya dok
torundan almak şart 
mı?
5 grup ilacın yer 
aldığı reçetelerin 
(muaf, yatan, işyeri, 
mutlaka kurum 

eczanesinden alın
ması gereken, rapor
lu) SSK eczanesin
den ‘eczanemizden 
yoktur’ onayı ile 
18.2.2005 tarihi 
mesai bitimine kadar 
sözleşmeli eczanel
erden karşılanacak 
ayaktan reçeteler 
onay alınmaksızın 
serbest eczaneler
den karşılanacak. 
18.2.2005 tarihinden 
itibaren tüm reçetel
er sözleşmeli 
eczanelerden temin 
edilecektir.
11- Özel hastaneler
den hizmet alanlar, 
oranın.doktorunun 
verdiği reçeteyle 
direkt eczaneye 
Gidebilecek mi? 
Özel hastaneler 
kurumumuz ile 
anlaşmalı ise has
tanın reçetesi SSK 
İlaç Listesi 
Uygulama Talimatı 
ve Tip Sözleşme 
kapsamında düzen
lenecek ve 
sözleşmeli eczaneler 

bu reçeteleri 
karşılayacaktır.
12- Reçeteyi SSK 
kurumlarına onaylat
mak gerekiyor mu? 
Reçetenin SSK 
Kurumu’nca onay
lanmasına gerek 
yok.
13- Eczaneden 
sadece ilaçlar mı 
alınabilecek? Başka 
tıbbi malzemeler 
sağlanabilecek mi? 
Örneğin diyetle ilgili 
kitler vs?
Eczanelerden 
sadece sözleşme 
kapsamında ilaç 
temin edilecektir. 
14 - Eczanelere ilaç 
listesi verildi mi? 
Sözleşmeli eczane 
provizyon siste
minde, ilaç listesi 
‘Mesajlar’ 
bölümünde yer alıy
or. Bu bölüm tık
landığında ilaç liste
siyle ilgili bilgiler yer 
alıyor.
15- En ucuz ilaç 
uygulaması sürecek 
mi? Jeneriği bulun
mayan ilaçlar nasıl 
verilecek?
Farmasötik eşdeğerli 
ilaçların yüzde 30 
pahalısına kadar 
ödenmesi uygula
ması halen 75 grupta 
yapılıyor. Bu grubun 
tüm ilaçlarda uygu
lanması için çalış
malar devam ediyor. 
Jeneriği bulunmayan 

ilaçlar karşılanıyor. 
16- Hasta farkını 
verip, jenerik değil, 
orijinal ilacı talep 
edebilecek mi? 
Tıp sözleşmemizde 
böyle bir uygulama 
yer almamakta olup, 
75 grubun dışında 
hasta farkını vererek 
jenerik yerine oriji
nalini talep edebilir. 
17 - Eczane, başka 
eczaneye yollaya
bilecek mi? 
Sözleşmeli eczane 
başka bir sözleşmeli 
eczaneye reçetede 
bulunmayan ilaç var 
ise reçete üzerinde 
herhangi bir işlem 
yapmaksızın gön
derebilir. ■ 
18 - Reçetede yazılı 
ilaç eczanede yoksa 
ne yapacaklar? 
Reçetede yer alan 
ilaç sözleşmeli 
eczanede bulunmuy
orsa,, bulunmadığına 
dair kaşe basarak, 
imzasını atarak, 
sözleşmesi olmayan 
eczaneye sigortalıyı 
yönlendirebilir.
19 - Hasta, eczaneye 
ilaç fiyatının yüzde 
kaçını ödeyecek? 
Çalışan sigortalılar 
yüzde 20, emekli 
sigortalılar yüzde 
10 katılım payı 
ödeyecekler.

DEVAMI YARIN

MÎLTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz*

Telı (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Dağ um Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MİLTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ
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İthal gıdalar Türk
tarımını çökertiyor

Teşekkürler Başkamın

TMMOB Ziraat 
Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı 
Gökhan Günaydın, 
ABD ve Avrupa 
Birliği'nin kendi 
tarım ürünleri için 
pazar aradıklarını, 
bu nedenle 
Türkiye'de üretim 
yapılmasını 
istemediklerini 
söyledi.
Uludağ Üniversite- 

si'nin (UÜ) TMMOB 
Ziraat Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi 
ve Bursa Ziraat 
Odaları ile birlikte 
düzenlediği "Türkiye 
Üzerine
Konuşmalar" başlıklı 
söyleşi, Rektörlük A 
Salonu'nda yapıldı. 
UÜ Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Vahap Katkat'ın 
yönettiği söyleşide, 
ülkemizde son yıllar
da uygulanan tarım 
politikalarını 
eleştiren Ziraat 
Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı 
Gökhan Günaydın, 
Türk tarımının 
1980'lerde ithal 
ikameci politikalar
dan vazgeçerek neo- 
liberal politikaları 
uygulamaya 
başladığını, bunun 
da Türk tarımını 
çöküşe götürdüğünü 
söyledi. ABD ve 
AB'nin kendi tarım 
ürünleri için pazar 
aradıklarını, bu 
nedenle Türkiye'de 
üretim yapılmasını 
istemediklerini öne 
süren Günaydın, 
"Çokuluslu şirketler, 
İstanbul sermayesini 
taşeron olarak kul
lanıp tarım sek
törünü yok etmeye 
çalışmaktadır. Gerek

ABD gerek AB, kendi 
ülkelerinde tarımı 
desteklerken 
Türkiye'yi tarımsal 
üretimi destekleme 
politikalarından 
vazgeçirmeye çalış
maktadır. Kendileri 
tarımda çok iyi duru
ma gelen bu ülkeler 
niye bize de kendi 
ülkelerinde uygu
ladıkları yöntemleri 
önermiyorlar, tarım 
reformu diye bizim 
tarımımızı yok etm
eye çalışıyorlar? Bu 
sürece artık dur 
demenin zamanı 
geldi" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi 
yazarı Mustafa 
Balbay da, 
Türkiye'nin ABD ve 
AB hedefleri arasın
da çatışan bir ülke 
durumuna 
düşürüldüğünü 
savundu. Bu 
ülkelerin kendi çıkar
larına uygun poli
tikaları benimsetmek 
için eskiden olduğu 
gibi dayatma yönte
mi kullanmaktan 
vazgeçtiğini, artık 
istediklerini Türk 
halkına söylettikleri
ni öne süren Balbay, 
"Demokrasi, insan 
hakları gibi evrensel 
söylemlerin içini 
boşaltarak, bu 
söylemler aracılığıyla 
kendi isteklerini yer
ine getirtiyorlar" 
diye konuştu.

Dünyada yeni bir 
yapılanmaya doğru 
gidilirken en önemli 
silah olarak 
medyanın kul
lanıldığına dikkat 
çeken Balbay, 
"Medya artık güçlü 
medya değil, gücün 
medyası. Medya artık 
küreselleşmenin 
halkla ilişkiler dairesi 
gibi çalışıyor. 
Baktığınız zaman 
çok gazete çok tele
vizyon var gibi 
görünüyor; ama bu 
çokseslilik görün
tüsü altında tek 
seslilik var" diye 
konuştu.
Türkiye'de oluşan 

Amerikan karşıtlığın
dan rahatsız olan 
ABD'nin hemen 
devreye girerek "Ya 
bizi sevin, ya bu 
dünyayı terk edin" 
mesajı verdiğine 
işaret eden Balbay, 
"Ardından da 'bizi 
seviyorsanız istedik
lerimizi yapın' diye
cekler ve Büyük 
Ortadoğu Projesi 
için Türkiye'yi 
merkez üs olarak 
kullanacaklar" dedi. 
Balbay, Anadolu'nun 
genlerinde ulusal 
kurtuluş savaşı 
olduğunu, olay ve 
sorunlara bu 
bilinçle bakılırsa 
dayatmalara 
boyun eğitmeyeceği
ni söyledi.

24 Şubat 2005 Körfez 
Gazetesi’inde ‘Gençlik sorun
ları masaya yatırıldı’ başlığını 
görünce sevinmedim diye
mem.

Bütün dünya gençliğine, 
sporun ön sıralarda çıkması 
için spor şölenleri düzen
leyip, bunun içinde dolar 
bazında milyarları harcıyor
lar.

Gemlik’imizin böyle tesis
lerin açılmasıyla süper genç
leri çıkaracağına inancım 
fazla.

Gemlik gençliğinin boş 
zamanlarını nerede, nasıl 
geçirdiğini muhakak ki biliy
orsunuz.

Değerli Belediye ve Klüp 
Başkam’mın her zaman 
konuşmalarında, gençliğe 
faydalı yatırımlar yapmak 
istediğine şahit oldum.

. İlçemiz maalesef bu yönde 
bu güne kadar şanssız.

Tahminime göre 
13 seneden beri bitmeyen 
bir kapalı spor salonumuz 
var ve bize ağlarcasına 
bakıyor.

Sayın Başkanımızın, 
Gemlik düzeyinde bütün 
spor branşlarını faaliyete 
geçirmek istediğini biliyoruz.

Yaz aylarında yelken ve 
kürek sporunun faaliyete 
geçeceğini, bu arada 
masa tenisi takımının 
kurulduğunu, güreş sporu 
için müsait bir yerin bulun
ması halinde bu ata sporunu- 
da Gemlik’te görebiliriz.

Gemlik’imizde bir spor 
kompleksinin kurulması en 
büyük hayalim.

Gemlikspor çatısı altında 
150 genç, hem futbol 
öğreniyor hemde Gemlik’i 
temsil ediyorlar.

Yıldırım Belediyesi’nin 
spor tesislerini gördüğüm 
zaman kıskanmıyor değilim.

Gemlik’te, Zeytinspor 
basketbol ve voleybol 
takımları idmanlarını 
Orhangazi Kapalı Spor 
Salonu’nuda yapıyorlar.

Binlerce defa teşşekkürler 
sayın Belediye ve 
Gemlikspor Başkanım.

Gemlik’te ilk maç

Süper Ligden düştükten 
sonra, Gemlikspor severlerin 
biraz olsun takımlarına karşı 
isteksiz davranışları gözden 
kaçmıyor.

İlk maçını da deplasmanda 
oynayan Gemlikspor bu sene 
ilk olarak kendi evinde, kendi 
seyircisi karşısına bugün 
saat 14.oo’de çıkıyor.

Bu maçı alacağına inanıyo
rum.

Gemlik’lilerin bu maça 
gelmelerini bilhassa istiy
oruz.

Bu küskünlük bitsin artık.
Et tırnaktan ayrılmaz. Biz 

biriz ve sizin desteğinizi bek
liyor ve davet ediyonuz.

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ 

Cemiyetlere sandalye, 
masa, meşrubat, 

■çerez temin edilir.

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR
1999 Model 

Bayandan satılık klimah 
TOYOTA OOROLLA 

GSIVI : 0.542 516 73 83

Tel : (0.224) 513 06 70
GSM : (0.637) 491 31 30

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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Bursa'da travesti dehşeti
Bursa'd a 2 genç, bir 
travestinin otur
duğu evde defalar
ca bıçaklanarak 
öldürüldü. 11 
yerinden bıçak
lanan gençlerden 
biri sokak ortasında 
üzerine battaniye 
örtülmüş halde 
cansız bir şekilde 
bulundu.
Vücudunun çeşitli 
yerlerinden 13 
bıçak darbesi alan 
diğer genç ise 
kaldırıldığı has
tanede hayatını 
kaybetti. Katil zan
lısı travesti kayı
plara karışırken, 
polis olayla ilgili 
geniş çaplı soruş

Balık ve h Malzemeleri Ticareti
alık tutma zevkini bizimle yaşayın..
Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İP Ağ 
Fanya
Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri

' Sandal Malzemeleri
•< Kürek

Çapa
Macun
Galvenizli çivi
TMC sintine pompası 

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

Ömerbey M ah. Üstün Sok. 16/A 
MUDANYA / BURSA 

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

turma başlattı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nden alı
nan bilgiye göre, 
olay merkez 
Osmangazi İlçesi 
İntizam Mahallesi 
Tabak Sokak'ta saat 
06:30 sıralarında 
meydana geldi. 
'Defne' takma isimli 
Selçuk Y.'ye (26) 
ait evde 2 gencin 
bıçaklandığı 
ihbarını alan polis 
ve 112 ekipleri alar
ma geçti. Olay yer
ine gelen Çarşı 
Polis Merkezi ve 
Ağır Suçlar 
Bürosu ekipleri, 
11 yerinden bıçak
lanan Hakan Kaçan 

(24) isimli 
genci, 
sokak 
ortasında 
üzerine bat
taniye 
örtülmüş 
halde cansız 
bir şekilde 
buldu. 
Evin içinde 
araştırma 
yapan polis 
ekipleri, kim
liği belirsiz 
bir

kişinin de ağır 
yaralı olduğunu 
fark etti. Sırtından, 
göğsünden ve 
vücudunun çeşitli 

yerlerinden 13 
bıçak darbesi 
alarak ağır 
yaralanan genç de 
112 ekiplerince 
kaldırıldığı Bursa 
Devlet 
Hastanesi'nde hay
atını kaybetti. 
Cinayet Bürosu 
ekipleri, Hakan 
Kaçan'ın evin 
içerisinde 
öldürüldüğünü 
ve daha sonra

sokağa sürük
lendiğini belirledi. 
Görgü tanıklarının 
ifadesi doğrul
tusunda ev sahibi 

olan Defne takma 
isimli
travesti Selçuk 
Y.'nin olaydan 
sonra koşarak 
kaçtığı ortaya çıktı. 
Polis, 'adam 
öldürmeye teşeb
büs, mala zarar 
verme ve polise 
mukavemet' gibi 
suçlardan kaydı 
bulunan zanlı 
Selçuk Y.'yi yakala
mak için geniş 

çaplı soruşturma 
başlattı.
Cumhuriyet 
Savcılığı da 
olaya el koyarken, 
birisinin kimliği 
henüz tespit edile
meyen 2 gencin 
cesedi, otopsi için 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na 
kaldırıldı.

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

Muayene icrelferi 
aştan kesilecek

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Murat Başesgioğlu, 
SHP'nin düzen
lediği İstihdam 
Kurultayı 
öncesinde gazete
cilerin sorularını 
cevapladı.
Sağlık Bakanlığı 
ile ortak kurulan 
komisyonun çalış
ma sonuçlarının 
sorulması üzerine 
Başesgioğlu, 
hastanelerin 
devrinden sonra 
ortaya çıkan 
yoğunluğu 
gidermek adına 
Sağlık Bakanlığı'na 
yardımcı olmak 
üzere SSK 
bünyesinde bir 
komisyon 
kurduklarını -> 
söyledi.
Başesgioğlu, 
komisyonun 
amacının özellikle 
serbest eczaneler
den ilaç alma 
konusunda 
yaşanan sıkıntıları 
gidermek, provizy
on sisteminde 
doğabilecek aksak
lıkları gidermek ve 
hastanelerdeki 
bürokrasinin 
azaltılarak hasta
ların daha rahat 
muayene ve tedavi 
olmasına imkan 
sağlamak 
olduğunu belirtti. 
Sağlık Bakanlığı 
ile bu konularda 
görüş birliği 
sağladıklarını 
belirten 
Başesgioğlu, 
"Önümüzdeki bir- 
iki gün içinde var
mış oldukları 

sonuçları genel
gelere dökerek 
uygulamaya koya
caklar. Örneğin 
SSK'lılardan 
alınan bir muayene 
ücreti var. Bu 
muayene ücreti 
vezneye gidilerek 
alınıyordu. Şimdi 
onun yerine 
emeklilerin emekli 
aylıklarından 
yani kaynaktan 
kesilmesi suretiyle 
bu bürokrasiyi 
ortadan kaldırmış 
olacağız. Eş ve 
çocuklara 1 pul ya 
da daha pratik bir 
ödeme sistemi 
getirmek suretiyle 
kuyruklardaki 
yoğunluğu gider
meyi amaçlıyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Türk Eczacılar 
Birliği Başkanı 
Mehmet Domaç'ın 
ilaç konusunda 
görüşme olduğu 
yönündeki açıkla
masının hatırlatıl
ması üzerine 
Başesgioğlu, 
"Telekom'la 
arkadaşlarımız 
görüştüler.
Telekom'un 
altyapısından kay
naklanan bir sorun 
söz konusu. Bugün 
itibariyle onu da 
görüştüler.
Eczaneler 
Birliği ile mali 
müşavirlerin 
internet sayfasında 
SSK bilgisayar 
sistemine 
girilecek konu 
hakkında ayrıntılı 
bilgi var" diye 
konuştu.
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El uyuşmasının nedenleri
Çevremizde çok sık 
duyarız. "Ellerim 
uyuşuyor" sözünü.. 
Uyuşukluk kimi 
zaman uzun sürer, 
kimi zaman ise kısa.. 
Ama nedense el 
uyuşması fazla 
ciddiye alınmaz. 
Oysa uyuşmanın 
birçok önemli 
nedeni olabiliyor. 
İşte el uyuşmasının 
en önemli nedenleri: 
BOYUN 
DÜZLEŞMESİ: (%70) 
Boyun düzleşince 
beyine giden dört 
dâmardan ikisi 
(vertebral arterler) 
gerilir ve beyine . 
yeterince kan gide
mez, kişide başağrısı, 
başdönmesi, 
bulantı, unutkanlık, 
tedavi edilmezse 
daha ileri safhalarda 
dengesizlik, kon
santrasyon bozuk
luğu, ileri derecede 
alınganlık, isteksizlik 
oluşur.Boyun gergin
liği çok ilerlememiş, 
henüz başlangıç 
safhasında ise kas 
gevşetici ilaçlar, 
sıcak uygulama, 
gürültüsüz ve az ışık
lı yerlerde istirahat ile 
önlenebilir. Fakat 
boyun gerginliği iler
lemiş, ağrılar kollara

da yayılıyorsa 
tedaviye fizik 
tedavinin veya 
tamamlayıcı tıp 
tedavisinin de 
eklenmesi gerekir. 
Eğer mevcut 
hastalığa eklenen 
ileri derecede bir 
boyun fıtığı da varsa 
cerrahi müdahale de 
gerekebilir.Boyun 
gerginliği tedavi 
edilmezse başağrıları 
sıklaşır ve ağrı kesici 
ilaçlara cevap vermez 
hale gelir, kişide mut
suzluk hali depresy
ona dönüşür. Sürekli 
boyun gerginliği 
boyun fıtıklarına 
zemin sağlar, kollar
da uyuşukluk, güçsü
zlük oluşur.
Dengesizlik ve 
yürüme güçlükleri, 
ince beceri gereken 
hareketlerin yapıla
maması gibi sorunlar 
ortaya çıkar.
KARPAL TÜNEL

SENDROMU: (%10) 
Koldan gelen bir 
sinir ve kas bağları 
el ayasının tabanın
da, bilek bölgesinde 
dar bir kanal ya da 
tünelden geçerek 
ele ulaşır. Bu dar 
kanala Karpal Tünel 
adı verilir, karpal 
tünelin içinden geçen 
sinir ise Median 
Sinir olarak 
adlandırılır. Karpal 
tünel sadece median 
sinir ve kas 
bağlarının sığabile
ceği kadar bir 
genişliğe sahiptir. 
Kanal içinde yer 
kaplayan herhangi bir 
oluşum ya da şişlik 
içindeki dokuların 
sıkışmasına neden 
olur. Median sinirdeki 
bu sıkışma 
sinirin uyardığı 
bölgelerde uyuşma 
ve keçeleşme 
şikayetleri ile kendini 
belli eder. Median 

sinirin karpal tünelde 
sıkışması ile ortaya 
çıkan bu tablo Karpal 
Tünel Sendromu 
olarak adlandırılır. 
Karpal tünel sendro
mu varlığında değişik 
tedavi alternatifleri 
mevcuttur. Bandaj 
bunlar arasında en 
sık kullanılan yön
temdir. Parmaklar, el 
ve bileğin doğal 
pozisyonlarında 
hareketinin engel
lenerek dinlendirilme- 
si karpal tüneldeki 
basıncı azaltmada 
oldukça etkili bir yön
temdir. Bandaj ile 
ağrının azalmadığı 
durumlarda bilek 
içine küçük dozda 
kortizon ya da lokal 
anestezik enjeksiy
onu yapılabilir. Ağrıyı 
ve 
enflamasyonu 
gidermek amacıyla 
çeşitli steroid 
olmayan antienfla- 
matuar ve ağrı kesi

ciler kullanılabilir. 
Hamile kadınlarda 
bu ilaçlar mutlaka 
hamileliği takip eden 
doktorun önerisi ile 
kullanılmalıdır.
Israrcı 
olgularda küçük 
bir cerrahi müdahale 
gerekebilmektedir.

Bu işlem hastanede 
yatmayı gerek
tirmeyen, ayaktan 
yapılan bir müda
haledir. El ayasında 
bileğe yakın bir alan
dan yapılan küçük bir 
keşi ile sıkışmaya 
neden olan bağ 
dokusu rahatlatılır. 
İşlem sonrası hasta 
4-6 hafta içinde tama
men normale döner.
-ULNAR OLUK 

SENDROMU: (%5) 
El önkol kemikleri 
olan radius-ulna ile 
bilek eklemini ve bir- 
birleriyle eklem 
yapan 2 sıra halinde 
8 kemikten oluşan 
küçük karpal kemik
ler, 5 tarak kemiği, 
14 parmak kemiğin
den oluşur. Median, 
radial sinir ve ulnar 
sinir eldeki ana sinir
lerdir. El hareket
lerinin büyük kısmı 
önkolda bulunan ve 
tendonları ele uzanan 
adaleler aracılığı 
ile olur. Eğer 4. ve 5. 
parmaklarımızda 
uyuşukluk hissediy
orsak ve dirseğimiz
den başlayan bir 
ağrı varsa ulnar 
inir basısından 
şüphelenmek gerekir. 
Teşhis EMG ile 
konur. Eğer ileri

safhadaysa cerrahi 
müdahale gerekir. 
4-BOYUN TUTUL
MASI, KAS SPAZMI: 
(%5) 
Genellikle boyunu 
destekleyen kasların 
aşırı gerilmesi ile 
oluşur. Ağır bir şey 
kaldırmak, aşırı spor, 
iş aktivitesi, yanlış 
masa başı çalışması 
kas spazmına neden 
olabilir. Ayrıca yanlış 
pozisyonda uyuya 
kalma, yüksek yastık 
ve kötü seyahat şart
ları da boyun tutul
ması yapabilmekte
dir. Çoğu zaman 
basit tedaviler ile 
spazm ve tutulma 
çözülmektedir.
DİYABET: (%1) 
Sürekli yüksek değer
lerde seyreden şeker 
hastalığı da ellerde 
uyuşmaya sebep ola
bilir.
DİĞER: (%3) 
Romatizmal hastalık
lar, kas hastalıkları, 
multipl skleroz, beyin 
tümörleri, beyin 
damar tıkanmaları, 
kol damarlarındaki 
tıkanıklıklar v.s.
Ellerde uyuşma 

varsa ilk yapılması 
gereken öncelikle bir 
beyin cerrahına 
başvurmaktır.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 5131174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 51315 07
Tapu Sicl. Müd. 5131414 
Müftülük 51313 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)ULAŞIM

METRO 513 12 12
Aydyn Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoölu-Esadab 514 45 49
Anftur 514 47 71

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 51312 95
Tekgaz 51316 37
Ocakgaz 51316 37
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

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

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

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

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

NÖBETÇİ ECZANE
26 Şubat 2005 CUMARTESİ 

SENA ECZANESİ
27 Şubat 2005 PAZAR 

BAYER ECZANESİ

GEMLİK

MBM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 32 SAYI : 2066 

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil)
Sahibi: Kadri GÜLER

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Gönleri ve Pazar gönleri yayınlanmaz)
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Poliklinik açılışında, siyaset, sağlık, kitle örgütleri ve bürokrasi bira raya geldi

Özel Şjfa Polikliniği açıldı
İstiklal Caddesi üzerinde dahiliye, kadın doğum, çocuk sağlığı, ortopedi, kulak-burun, nöroloji, üroloji, enfeksiyon hastalıkları branşlarında 
24 saat hizmet verecek olan Özel Şifa Polikliniği’nin açılışı AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu tarafından cumartesi günü yapıldı. 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK GAZETESİ
GEMLİK SATILIK VİLLALAR

TARAFSIZ SIYASI GAZETE
28 Şubat 2005 Pazartesi 25 YKr. (250.000 TL.)

ARME Mühendislikten 
GEMLİK UMURBEY’de 

Körfez manzarasına hakim 
Anahtar teslimi 

Ayrık nizam, dubleks villalar
Tel : 0.224 513 38 84 
GSM : 0.532 271 74 19

3 Mart 2005 Çarşamba günü yapılacak olan Ticaret Borsası seçimlerinde iki liste yarışacak.

Sorsa seçimlerinde büyük çekice
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Keke’ye yanıt..
Geçtiğimiz günlerde gezetemizde yayınlanan 

bir haberde, Bursa’dan gece dönüşlerde 
minibüs bulamayan vatandaşların yakınmalarım 
dile getirmiştik.

Ben, bu konuları içeren bir yazı yazmıştım.
Minibüsçüler Kooperatifi Başkan Yardımcısı 

Fatih Keke, başka bir yerel gazeteye bazı açıkla
malar yaparak, bizim masa başında haber yap
tığımızı, haberin asılsız ve bir dayanağı 
olmadığını söylemiş.

Keke beni de telefonla aramıştı.
Bursa’da bulunduğumdan, açıklamalarını 

büromuza giderek, haber müdürümüze yap
masını istemiştim.

Bu açıklamada bize yönelik bir suçlama var.
Bir kez haber asılsız değil.
Uzun zamandır bize gelen yakınmaları din

ledik.
Geçtiğimiz günlerde bir meslekdaşımızın da 

başına aynı durumlar gelince, ilgililerin dikkatini 
çekmek için konuyu haber yaptık.

İyi ki yapmışız..
inanın en az on kişi gazemizi arayıp bize 

teşekkür etti.
Haberimiz dayanaksız değil.
Hatta bir bayan, bu nedenle ailesiyle arası 

açıldığını ve işini bırakmak zoruda kaldığını 
anlattı.

Bence sorun şuradan kaynaklanıyor.
Gemlik Bursa arasında taşımacıkta rekabet 

yok. Böyle olunca otobüsler belli bir saatten 
sonra çalışmıyor.

Minibüsler Gemlik ile Bursa arasında karşılıklı 
çalıştığı için aksamalar oluyor, olan da yolculara 
oluyor.

Keke, bizi yalanlayacağına yolculara bir kulak 
verse iyi olur.

Ticaret Borsası Komite seçimlerinde, Nazım
Bayrak ve Haluk Güvenişin hazırladığı iki liste
yarışacak. Listelerde zeytinciler grubu çoğunluk
ta bulunuyor. Nazım Bayrak seçildikleri takdirde,
‘Gemlik Zeytini’ne sahip çıkacaklarını söyledi.
3 Mart 2005 günü 
Ticaret Borsası 
Bürosu’nda yapılacak 
olan Komite seçimleri 
için iddialı olduklarını 
söyleyen Nazım Bayrak, 
‘Zeytinciliğe sahip

çıkacağız. Gemlik zeyti
nine kimse pislik atamaya
cak’ dedi. Bayrak, Gemlik 
tipi zeytinin diğer bölge
lerde yetişen zeytinle bir 
tutulamayacağını söyledi.

S.ŞEKERSÖZ’ün haberi 3’de

Muhasebeciler seminerde buluştu
Gemlik, Orhangazi ve İznikli mali 
müşavir ve serbest muhasebeciler, 
Gemlik SMMM ilçe temsilciliği ile 
TESMER Şubesi’nce‘Dönem sonu 

işlemler’ konulu bir seminer düzenledi. 
Cumartesi günü saat 13.oo’de Esnaf 
Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu’nda 
yapılan seminere, beklenen katılım 
olmadı. Seminerde, Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü Yakup Ceylan, Müdür 
Yardımcısı Mithat Önalan, Serbest 
Mali Müşavir Nuri Acı, SMMM 
Gemlik Temsilcisi İbrahim Koç 
konuşmacı olarak katıldılar. Seminerin 
açılış konuşmasını yapan İbrahim 
Koç, bu tür bilgilendirme toplantılarının 
sık sık tekrarlanacağını söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Solun sola yaptığı
Son günlerde merkez solda artarda parti kuruluyor. 

Sanki Türkiye’de sol çok güçlü imiş gibi..
Oysa solun amip gibi bölünecek yerde birleşip bütün

leşmesi gerekmiyor mu?
Bugün Türkiye’nin neye ihtiyacı var ?
Birleşmeye değil mi ?
Cumhuriyet ciddi anlamda tehlikeyle karşı karşıya..
Kaleler kuşatılmış durumda.
Yıllar önce temizlenmeyen ayrık otları semeresini verdi.
Topraktaki verimli bitkileri tehdit ediyor.
Onların yeşerip ürün vermesini engelliyor.
Bu aşamada sola düşen “ana değerler” ortak paydasın

da buluşmak, toplumsal dayanışmaya öncelik etmek olmalı.
Ne yazık ki ve de ne acı ki:
Solcular birbirini yemekle meşgul.
Siyasal partiler öyle.. <
Dernekler öyle..
Bireysel saldırılar hep var..
1980’li yıllara gelinen süreçte solun darmadağınık 

yapısının katkısı yok mu ?
Değişik fraksiyonlara bölünen sol, “belki de amaçlı ve • 

planlı”olarak bir türlü “demokratik, laik, özgürlükçü”ortak 
paydasında buluşamadı. İşin kötüsü buluşmak da isteme-, 
di. Oyuna geldi.

Senaryo gereği kendisine biçilen rolü benimsedi ve iyi 
oynadı.

Senaryonun bilmem kaçıncı perdesi sahneye konuluyor.
Türk solcuları hala uyanamıyor.
Demek ki Türkiye’de solun “özeleştiri “yapması gereki 

yor.
Çünkü bir yerde yanlış yapılıyor.
Ve sol yanlışını düzeltecek yerde kendi içinde suçlu arı 

yor. Solun sola ettiğini belki de ilk.kez Uğur Mumcu dile 
getirmişti.

30 Kasım 1983’te kaleme aldığı, “Sol sola düşman” 
başlıklı yazısındaki saptamaları bugün de hala geçerliliğini 
sürdürüyor.

Ne söylemiş Mumcu:
“Sol kendi içinde bu kadar bencil ve acımasız olursa, 

ilerici yazar, ilerici sendika ve parti lideri, söyler misiniz 
nasıl yetişecektir?.Nedir bu kin? Nedir bu öç alma duy
gusu? Nedir bu ideolojik tafralar? Bilgiçlikler? Ve “Ben 
solum sen değilsin” kasılmaları?

Sol sanatçısına, romancısına düşman, sol kendi içinden 
çıkan parti liderine sendikacısına düşman.. Sol ilerici 
yazarına düşman. Evet sol sola düşman... Hayır diyebilir 
misiniz bütün bunlara.?

Oysa Türkiye’de solun yazgısı demokrasinin yaşamına 
bağlı. Her kim ki demokrasiyi savunur, ilerici olan odur. Bu 
kural dışında kimse ama kimse, ideoloji pistinde buz pateni 
yapmasın, demokrasiden daha güncel, demokrasiden daha 
gerekli hiçbir amaç yok sol için.. Şimdiye kadar olmadı şim
diden sonra da olmayacak.

Özgürlük ve hoş görü ...
Gündemimizde yalnızca bunlar var.
Demokrasi özgürlük ve hoş görü ile kurulacak..
Öyle ama gel anlat bakalım ,gel de anlat...”
Sevgili Uğur Mumcu 1983’den bu yana 20 yıl geçti.
Hala değişen bir şey yok.
Sol hala solcuya düşman.
Sol hala ulusal değerleri kökünden sarsanlara dost..
Dün yazdıkların bugünün fotoğrafını da çekiyor.
Sol kendini yiyor.
Sağ ülkeyi yiyor.
Türkiye de “küreselleşen” dünyada bağımsızlığını “ilele

bet” muhafaza etmek için çabalıyor.
Var oldukça bu sağ sol.
Türkiye olur ancak ABD’den Çin’e uzanan bir yol..

Özel Şifa 
Polikliniği açıldı 

İstiklal Caddesi üzerinde dahiliye, kadın doğum, 
çocuk sağlığı, ortopedi, kulak-burun, nöroloji, 

üroloji, enfeksiyon hastalıkları branşlarında 24 saat 
hizmet verecek olan Özel Şifa Polikliniği’nin açılışı 

AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu 
tarafından cumartesi günü yapıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

24 saat uzman hekim 
kadrosuyla Gemliklilere 
hizmet verecek olan 
Özel Şifa Polikliniği 
açıldı.
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
poliklinik açılışını AKP 
Bursa Milletvekili Altan* 
Karapâşaolu yaptı.
Belediye Başkanı

I Mehmet Turgut'un da 
katıldığı açılışta ilçede 
bulunan tüm siyasi 
parti temsilcileri 
hazır bulundu.
Uzun yıllar siyasetçi 
olarak ilçeye hizmet 
veren Adnan 
Tekin ile Prof.
Dr Ömer Daregenli'nin 
ortak olduğu 
Özel Şifa 
Polikliniği yeni 
dekorasyonuyla 
24 saat hastalara 
hizmet verecek.
Başta Dahiliye, Kadın 
Doğum, Çocuk sağlığı, 
Ortopedi, Kulak-Burun, 
Nöroloji, Üroloji, 
Enfeksiyon hastalıkları 
uzmanlarının hizmet 
vereceği poliklinikte 
ayrıca Röntgen, 
Ultrason ve Laboratuar 
hizmeti de verilecek.
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3 Mart 2005 Çarşamba günü yapılacak olan Ticaret Borsası seçimlerinde iki liste yarışacak.

Borsa seçimlerinde biiyiik çekişme
Çarşamba günü yapılacak olan Ticaret Borsası Komite seçimlerinde, Nazım Bayrak ve Haluk 
Güvenişin hazırladığı iki liste yarışacak. Listelerde zeytinciler grubu çoğunlukta bulunuyor. 
Nazım Bayrak seçildikleri takdirde, ‘Gemlik Zeytini’ne sahip çıkacaklarını söyledi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Ticaret Borsası’nın 
komite seçimlerinde 
iki liste çekişecek. 
Borsaya kayıtlı 
259 üyenin oy kul
lanacağı seçimler, 
3 Mart günü saat 
O9.oo ile 17.oo 
arasında Gürle İş 
Merkezi’ndeki 
Borsa bürosunda 
yapılacak.
Komite seçimlerine 
hazırlandıklarını 
söyleyen Nazım Bay 
rak ve ekibi iddialı 
mesajlar verdi.
Hazırladıkları lis
tenin çoğunluğunun 
zeytincilerden oluş
tuğunu söyleyen 
Nazım Bayrak, 
"Bundan sonra 
önüne gelen Gemlik 
zeytinine pislik ata
mayacak. Ekibimizle 
yapacağımız çalış
malarla zeytinciye 
sahip çıkacağız.
3 Mart'ta zeytincinin 
kaderi yeniden 
belirlenecek" dedi.

Zeytin imalatçısının 
en büyük sıkın
tısının kadrosunda 
bulundurma yüküm
lülüğü olan Gıda 
Mühendisliği’nden 
başladığını öne 
süren Nazım 
Bayrak, bunu 
açılacak zeytincilik 
kurslarında, alı
nacak sertifikalı 
elemanlarca aşıla
cağı düşüncesinde 
olduklarını belirtti. 
Borsa seçimlerine 
tamamen zeytinci 
ağırlıklı liste oluştu
rarak gireceklerini 
söyleyen Nazım 
Bayrak, Gemlik böl-, 
gesinde yetişen ve 
"Gemlik Tipi" olarak 
adlandırılan zeytinin 
diğer bölgelerde 
yetişen zeytinle bir 
tutulamayacağını 
herkesin anlaması 
gerektiğini savundu. 
Çevre yolu girişinde 
yapımı süren 
Borsa binasının 
biran önce hizmete 

açılması için 
çalışmaları hız-, 
■andıracaklarını da 
söyleyen Bayrak, 
sosyal tesisleri ve 
modern idari 
binasıyla zeytinciye 
yakışır hizmet 
binası hazırlayacak
larını söyledi. 
Gemlik'in en eski 
ve tecrübeli 
zeytincilerini listede 
buluşturan Nazım 
Bayrak'ın ekibinde 
Kemal Kılıç, 
Erdoğan 
Barutçüoğlu, 
İbrahim Çakar, 
Burhan Atalay, 
Adem Kaptan, 
Mehmet Güreşçi, 
Hüseyin Başaran, 
Mehmet Bars, Arif 
Güreşçi, Ahmet 
İmren, Mustafa

Nazım Bayrak'ın oluşturduğu grup objektifimiz karşısında

Başsoy, Mümin 
Kuzey ve Mustafa 
Şimşek bulunuyor. 
GÜVENİŞİN 
LİSTESİ
Nazım Bayrak 
grubunun karşısın

da ise Haluk 
Güveniş, İlhan Acar, 
Özden Çakıroğlu, 
Mustafa Gündoğdu, 
Hüseyin Daşçı, 
Haşan Kılıç, 
Abdullah Kavlak,

Nazif Girgin, İsmail 
Turan, Mustafa 
Doğan, Zeki 
Başaran, Rıza 
Taşar ve Mahmut 
Solaksubaşı 
bulunuyor.

Hamidiye İlköğretim 
Okulu'na bağışlanan 
120 adet Selvi fidanı 
izci öğrenciler 
tarafından okulun 
bahçesine dikildi. 
Öğrenci velisi 
Kasım Barışan 
tarafından alınarak 
okula verilen 
fidanlar Okul 
Müdürü Mustafa 
Pusmaz ve Ünite 
lideri Muhlis 
Aladağ'ın 
gözetiminde 
okul bahçesinin 
kenarlarına dikildi. 
Öğrencilere yeşili 
sevdiren çalışmalar
dan biri olan fidan

dikme alışkanlığını 
aşılamak ve 
okulun yeşil 
görüntüye sahip

olması açısından 
güzel bir ömek 
teşkil eden bu 
görüntüleri

sağlayan öğrenci 
velisi Kasım Barı 
şan'a küçük öğren
ciler teşekkür ettiler.
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Gemlikspor rahat tandı: 2-0
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Amatör 
Küme 4.ncü 
grupta mücadele 
veren Gemlikspor 
kendi sahasında 
oynadığı maçta 
Yıldırım Belediye 
,Jimnastik'i 
2-0 yenmeyi başardı. 
Maça hızlı başlayan 
Gemlikspor, 
yakaladığı mutlak 
gollük pozisyonları 
cömertçe harcayın
ca ilk yarı golsüz 
bitti. İkinci yarıda 
oyunu rakip 
sahaya yıkan 
Gemlikspor, 
beklediği gole 
69.ncu dakikada 
Ahmet'le ulaştı. 
1-0’ dan sonra rakip 
kale önünde atak
larını sıklaştıran 
Gemlikspor 75.nci 
dakikada kazanılan 
penaltıyı Ahmet'le

Lider KumlaVa hata engeli t-3
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci Amatör 
küme 3. grupta 
mücadele eden lider 

goje çevirince 
2-0 öne geçti. 
Kalan dakikalarda 
başka gol 
olmayınca 
Gemlikspor bu 
sezon seyircisi 
önüne çıktığı ilk 
maçını 2-0 galip 
bitirdi.
Takımlar 
karşılaşmaya şu 
kadro ile çıktılar: 
Saha :
Gemlik Atatürk 
Hakemler:
Deniz Kula (***) 
Aziz Sonat (***) 
Özgün Sezgin (***) 
GEMLİKSPOR : 
Murat (**) 
Caner (**) Arif (***) 
Akif (***) İsmail (**) 
Ufuk (**) Zeynel (**) 
Kubilay (**) Ahmet 
(***) Tahsin (**) 
Gökhan (**) 
YILDIRIM 
BELEDİYE:
Yusuf (*) Murat (*)

Kumla Belediyespor, 
hakemin kötü 
yönettiği maçta 
Maksemspor'a

İlyas (**) Hakan (**) 
Serkan (**) Muzaffer 
(*) Kıvanç (**) Nazım 
(**) Güner (*) İsmail

3-1 yenildi.
İlk iki maçta aldığı 
galibiyetle lider 
koltuğunun verdiği 
avantajla sahaya 
çıkan Kumlaspor, 
maçın ilerleyen 
dakikalarında kötü 
futboluna hake
minde kötü yönetimi 
eklenince bek; 
lemediği sonuçla 
sahadan ayrıldı. 
İlk yarıyı beklen
medik gollerle 2-0 
yenik kapayan 
Kumlaspor, kötü fut
boluna hakemle 
uğraşmayı da 
ekleyince oyunda 
üstünlüğü rakibine 
kaptırdı.
Bir penaltısı ve bir 
de mutlak golünün 
iptal edildiği maçta 
hakem engelini aşa
mayan Kumlaspor 
aldığı mağlubiyetle 
liderlikten indi. 
Takımlar 
karşılaşmaya şu

(**) Erhan (*) 
Goller: Dk. 69-75 
Pn. Ahmet 
(Gemlikspor) 

kadro ile çıktılar: 
Saha : 
Gemlik Atatürk 
Hakemler: 
Faruk Tunçak (*) 
Serkan Bilir (*) 
Ersen Yapcap (*) 
KUMLA BELEDİYE : 
Murat (*) Özkan (*) 
Yasin (**) Fatih (**) 
Ferdi (*) Atahan (**) 
(Engin *> Gökhan (*) 
(Bayram *) Volkan 
(**) Hakan (**) 
Memduh (**) Osman 
D (Erdal*) 
MAKSEMSPOR: 
Hakan (***) 

Fikret (**) Hüseyin 
(**) Özer (***) 
Hamza (***) 
Mehmet (***) (Recep 
(**) Taner (**) Erol 
(***) Kadir (**) Ersoy 
(***) Murat (**) 
(İrfan *)
Goller : Dk. 33 
Mehmet Dk. 39-81 
Pn. Ersoy (Maksem). 
Dk. 88 Memduh 
(Kumla)

Satranç 
sevgisi
büyüyor

İlçe İzci Kurulu 
tarafından organize 
edilen İlköğretim 
okulları ve liselerde 
bulunan izcilerin 
katıldığı yarışma 
Hamidiye 
İlköğretim 
Okulunda yapıldı. 
Küçük İzci ve İzci 
grubundan 20'şer, 
Ergin İzci grubun
dan 12 izciden 
oluşan 52 öğrenci 
yarışmada dere 
ceye girmek için 
mücadele ettiler. 
Küçüklerde dere
celeri 11 Eylül 
İlköğretim.okulu 
öğrencileri 
paylaşırlarken 
Oğuzhan Alanko 
birinci, Berat 
Keke ikinci, 
Yalçın Yaman 
üçüncü oldu. 
Yıldızlarda ise,

Osmaniye Mahallesi Muhtarlığından 
almış olduğum ikametgah 
ilmühaberimi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
ABDÜLKADİR ÖNER

Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim'- 
den İbrahim
Palabıyık birinci, 
T.S.O. Gazi 
İlköğretim'den 
Sevcan Kahraman 
ikinci, Lale-Kemal 
kılıç İlköğretim'den 
Oğuzcan Tan 
üçüncü oldular. 
Genç izcilerde, 
Gemlik 
Lisesinden
Yahya Yıldırım 
birinci, Endüstri 
Meslek Lisesinden 
Serkan Kardeş 
ikinci, Gemlik 
Lisesinden 
Tolga Tanrıverdi 
üçüncü oldular. 
İzciler arası 
satranç yarışmasın
da derece alan 
izcilere ödülleri 
kamp döneminde 
verilecek.
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TEŞEKKÜR
Polikliniğimizin hizmete açılışına katılarak bizleri onurlandıran 
AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Altan KARAPAŞAOĞLU’na, 

Belediye Başkanı Sayın Mehmet TURGUT’a,
Bursa 2. Ağır Ceza Yargıçı ve Adalet Komisyonu Başkanı 

Sayın Mustafa Erdoğan DEMİRAĞ’a,
Bursa Vali Yardımcısı Sayın Ahmet ERTÜRK’e, 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı 
Sayın Prof. Dr. Müfit PARLAK’a,

Bursa Cumhuriyet Savcısı Sayın Sadettin CİVAN’a, 
İlçe Emniyet Müdürü Sayın Ali Kemal KURT’a, 

Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa BOZBEY’e, 
Umurbey Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet GÜLER’e, 

Küçük Kumla Belediye Başkanı Sayın Eşref GÜRE’ye, 
Kurşunlu Belediye Başkanı Sayın Bayram DEMİR’e, 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Kemal AKIT’a, 
Ticaret Borsası Başkanı Sayin Melih KAZANÇ’a, 

Esnaf Odası Başkanı Sayın İbrahim TALAN’a, 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı

Sayın Mevlüt AVCI’ya,
Şoförler Odası Başkanı Sayın Ayhan GÜNDOĞDU’ya, 

Muammer Ağım Devlet Hastanesi Başhekimi 
Sayın Dr. Mehmet KÜÇÜKKEÇE’ye, 

Gemlik Sahil Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Dr. Nejet CİĞERLİ’ye 
tüm doktor, hemşire ve sağlık memurlarına, 
siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticilerine, 
Belediye Meclisi ve İl Genel Meclis üyelerine,

Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın İdris KURT ve tüm muhtarlarımıza, 
sivil toplum örgütü temsilcilerine, 

davetimize iştirak eden Gemlik halkına, 
açılışımıza çiçek gönderen başta İlçe Kaymakamımız 

Sayın Mehmet BAYGÜL’e ve diğerlerine,
* çelenk gönderenlere, telefon ve telgrafla açılışımızı kutlayan 

bizlere destek olan dostlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

ÖZEL ŞİFA POLİKLİNİĞİ
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Çocuğunuzun işitme kaybı olup olmadığını belirleyin
Eğer çocuğunuzun 
işitme kaybı olduğu
na inanıyorsanız bu 
doğru olabilir. 
Aşağıdaki sorular 
bunu belirlemenizde 
size yardımcı ola
caktır. Lütfen hepsi
ni dikkatli bir şekilde 
okuyun, size, 
ailenize ve 
çocuğunuza uyan 
faktörleri belirleyin. 
İşitme kaybının belir
tileri: 
Gebelik sırasında 
■Anne kızıl, soğuk 
algınlığı veya viral 
bir enfeksiyon geçir
miş, 
■Anne alkollü içecek
ler kullanmış, 
;Ailede bir ya da bir

Bebekler sahte bakışa kanmıyor
Bursa İl Sağlık 
Müdürü Osman 
Ayyıldız, sevginin 
bebek beynini olum
lu yönde geliştirdiği
ni belirterek, "Bebek 
deyip geçmeyin. 
Bebekler, bakışların 
sevgiyle olup 
olmadığını büyük bir 
insan gibi anlıyor" 
dedi.
Bursa İl Sağlık 
Müdürü Osman 
Ayyıldız, insan 
beynindeki geliş
menin hamileliğin 3. 
haftasından itibaren 
başladığıhı, sevginin 
bebeğin hem zihinsel 
hem de fiziksel 
gelişimini olumlu 
yönde etkilediğini 
söyledi. Anne karnın-^ 
da ve doğumdan 
sonraki ilk yıllarda 
beyinsel gelişmenin 
çok hızlı olduğunu . 
vurgulayan Ayyıldız, 
beynin gelişiminde 
hem genetik hem de 
çevresel koşulların 
önemli rol oynadığını 
belirterek, bunların 
bebekte kalıcı 
olmasına dikkati 
çekti.
Bebeklerin, 
bakışların sevgiyle 
olup olmadığını 
büyük bir insan gibi 
anladığını ifade eden 
Ayyıldız, "Anne 
babalar bazen 
bebeğe ilgi gösterir
miş gibi yaparlar. 
Bunu da bebeğin 
fark etmediğini sanır
lar. Bebekler, 

den fazla kişiden 
hayatın erken 
dönemlerinde ortaya 
çıkan kalıcı işitme 
kaybının olması. 
Yeni doğan 
(doğumdan ilk 
28'inci güne kadar) 
■1500 gramın altında 
doğum tartısı, 
■Yüzde normal 
olmayan görünüm, 
■Doğuştan sarılığının 
olması ve kan 
değişimi uygulan
ması, 
■Beş günden fazla 
çocuk yoğun bakım 
ünitesinde 
kaldı mı?
■Damardan verilen 
bir antibiyotik 
aldı mı?

bakışların sahte mi 
gerçek mi olduğunu 
büyük ^sanlardan 
daha iynmlar. Bu 
sahte bakışların 
süreklfolması ve 
bebeğin ilgisiz 
olduğu yönündeki 
hissi, onun zihinsel 
gelişimini olumsuz 
yönde etkiler. Bu 
bakımdan bebeğinizi 
sevdiğinizi ona 
dokunarak, okşa
yarak, sarılarak, göz
lerinin içine bakarak 
hissettirin. 
Kucaklamak, okşa
mak bebeği sakin
leştirdiği gibi zihin
sel gelişimine de 
katkıda bulunur. 
Ayrıca bebekle 
konuşurken ses 
tonunuzun yumuşak 
ve sevecen olmasına 
dikkat edin" diye 
konuştu.
Ayyıldız, bebeğin 
zihinsel gelişimine 
katkıda bulunmak 
için anne ve babalara 
şu uyarılarda 
bulundu: 
Bebeğin hoşlandığı 
şeyleri keşfetmeye 
çalışın. Bebekler 
genellikle ilgilerini 
çeken, sevdikleri

■Menejit oldu mu? 
Bebek (9 günlükten 
2 yaşına kadar) 
■Damardan verilen 
bir antibiyotik * 
aldı mı?
•Menenjit 
geçirdi mi?
•Nöroljik bozukluk
ları oldu mu?
•Kulağından kan 
geldiği veya 

uyarılarla ilgilenir. 
Bebeğe hareketli 
aktiviteleri yaptırmak 
için uyanık olduğu 
zamanı seçin.
Bebekle oyun oynan
ması, onun zihin 
gelişimini olumlu 
etkiler. Bebeklerin 
dikkat süresinin çok 
kısa olduğunu unut
mayın, sabırlı olun. 
Bebeklerin öğrenme 
hızı yavaştır. Anne- 
babaların bir şeyler 
öğretme konusunda 
baskı yapmaları, 
bebeklerin gelişimini 
engeller. Bebeklerin 
öğrenebilmeleri için 
pek çok kez tekrar 
etmek gerekir.
Bebeğin yerini ve 
pozisyonunu sık sık 
değiştirin veya 
bebeğin çevresinde 
gördüğü cisimlerin 
yerlerini zaman 
zaman değiştirin. 
Böylece hem 
bebeğinizin gördüğü 
şeylerin sayısını 
(yani görme duyusu
nun uyarılmasını) 
arttırmış hem de 
bebeğinizin sevgiyi 
hissetmesine olanak 
tanımış olursunuz. 
Bebeğin odasını

gelmediği ağır bir 
kafatası kırığı 
geçirdi mi?
•Kulağından sıvı 
gelen, üç aydan 
fazla süren ve tekrar 
eden kulak enfeksiy
onları geçirdi mi? 
Çevreye olan yanıt 
(konuşma ve dil 
gelişimi)
Yeni doğan (doğum

hazırlarken, oyuncak 
seçerken, siyah- 
beyaz gibi zıt (kon
trast) renkleri, parlak 
ve dikkat çekici renk
leri bebeklerin daha 
çok sevdiğini unut
mayın. Basit ve zıt 
renkli-resimlerle 
oynaması daha 
uygun olacaktır. 
Bebeğin de dinlenm
eye ihtiyacı 
olduğunu unutmayın. 
Onun hoşlandığı 
aktivitelere ne zaman 
ara vermek istediğini 
gözlemleyin.
Uzun süre televizyon 
izletmek ve sık sık 
kanal değiştirmek, 
televizyon karşısında 
yalnız bırakmak 
bebeği olumsuz etk
ilemektedir.
Bebeğin zararsız 
olan cisimleri ağzına 
götürmesine izin 
vermek, o cisimleri 
tanıması açısından 
önemlidir.
Bebeklerin kendi 
kendilerine hareket 
etmelerine izin 
verilmesi beyin
lerinin gelişmesini 
olumlu 
etkilemektedir. 
İhmal edilen, kötü 
davranılan bebek
lerin zihinsel, 
duygusal ve sosyal 
gelişimleri olumsuz 
etkilenir.
Bebeğe ninni söyle
mek, onunla ritmik 
hareketler yapmak 
gelişimlerine yardım
cı olmaktadır.

dan 6 aylığa kadar) 
•Beklenmedik yük
sek bir sese karşı 
hareketederek, ağla
yarak veya herhangi 
bir şekilde yanıt 
verdi mi?
•Gürültüde uyanıyor 
mu?
•Sesleri serbeste 
olarak taklit eder 
mi?
•Sadece ses ile 
teskin edilebiliyor 
mu?
•Kafasını sizin 
sesinizin geldiği 
yöne çeviriyor mu? 
Genç bebek (6-12 
aylık)
■Sorulduğu zaman 
tanıdık bir kimseyi 
veya nesneyi 
gösteremez.
•Saçma sapan ses
leri hiç çıkarmadı. 
•12 aylıkken el salla 
veya ellerini çırp gibi 
basit ifadeleri 
anlamıyor.
Bebeğin 
(18 aylık-2 yaş) 
•Yumuşak bir sesin 
geldiği yöne ilk 
çağırışta bakmaz, 
-Çevredeki seslere 
karşı tepki göster
mez, 
•İlk çağrıya cevap 
vermez, 
■Sese cevap vermez 
veya sesin nereden 
geldiğiniz bulamaz, 
•Tanıdık kişiler veya 
nesneler için basit 
kelimeler kullan
maya başlamaz, 
•Kendi yaşlarının 
kullandığı sesleri 
veya dili pullanmaz, 
■Televizyonu anor
mal sesle dinlemez, 
•Anlamada ve kelime 
kullanmada sürekli 
bir gelişim göster
mez.
Tüm bu durumlarda 
dikkatli olunuz! Siz 
ne yapmalısınız? 
Eğer yukarıda belir
tilenlerden birini 
veya daha fazlasını 
çocuğunuzda bul- 
dunuzsa, normalden 
daha fazla olarak 
işitme kaybı 
gözükme şansı 
vardır.
Eğer çocuğnuzda 
bunlardan biri varsa 
muhakkak bir kulak 
muayenesini ve 
işitme testi yaptır
malısınız. Bu her 
yaşta yapılabilir. 
Doğumdan hemen 
sonra bile 
mümkündür.
Eğer bunların

hiçbirini bulama
manıza rağmen hala 
şüpheleniyorsanız o 
zaman bir odyologa 
işitme testi ve bir 
konuşma uzmanına 
da konuşmayı ve dil 
gelişimini incelete
bilirsiniz. Eğer 
işitme kaybı yoksa 
test yaptırmakla bir 
şey kaybedemeye
cektir. Ancak eğer 
çocuğunuzun işitme 
kaybı varsa teşhisin 
gecikmesi konuşma 
ve dil gelişimini etk
ileyecektir.
Bebeğinizin işitmesi 
her yaşta profesy
onel olarak 
ölçülebilir.İşitme 
testleri yeni doğan
lara da test yapma 
imkanı sağlamak
tadır. Bazı bebek
lerin işitme kaybına 
uğrama şansları 
diğerlerinden daha 
fazladır. Eğer 
çocuğunuzda 
yukarıdakilerden 
herhangi birini veya 
daha fazlasını bulur
sanız muhakkak bir 
işitme testi yaptır
malısınız.
Bütün çocuklar 
okula başlamadan 
önce işitme testin
den geçirilmelidir. 
Bu aile veya çocuk 
tarafından fark 
edilmeyen küçük 
kayıpları ortaya 
koyar. Bir kulakta 
meydana gelen 
işitme kaybı da bu 
yolla tespit edilebilir. 
Böyle bir kayıp 
aşikar olmamasına 
rağmen konuşma ve 
dil gelişimini etkiler. 
İşitme kaybı kulak 
kiri veya kulakta sıvı 
varsa da oluşabilir. 
Bu tip çocuklar tıbbi 
veya cerrahi tedavi
den sonra işitmeleri
ni kazanırlar.
Geçici işitme kayı
plarının aksine bazı 
çocuklarda sinir
lerdeki problemden 
dolayı kalıcı işitme 
kayıpları oluşur. Bu 
çocukların büyük 
çoğunluğunda kul
lanılabilir işitme 
vardır. Çok azı tama
men sağırdır. Erken 
teşhis, erken işitme 
yardımı ve özel 
eğitime erken 
başlanması çocuğun 
var olan işitmesin
den maksimum 
olarak yararlan
masını sağlar.
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Beyanname verme 
ve vergi ayı

Milli gelirde 54 
bin dolara doğru

İş adamları ile 
doktor, avukat 
gibi serbest 
meslek erbabı, 
faiz geliri elde 
edenler ve kira 
geliri bulunan
ların 2004 yılı 
gelirleri için 
beyanname 
verme ve 
verginin ilk taksitini 
ödeme dönemi 1 
Mart Salı günü 
başlıyor.
Gelir Vergisi 
Kanunu uyarınca 
mükellefler, 1-15 
Mart tarihleri 
arasında vergi 
beyannamelerini 
verecek. 31 Mart 
akşamına kadar da 
verginin ilk taksitini 
ödeyecek. Gelir ver
gisinde ikinci taksit

ise Temmuz ayında 
tahsil edilecek.
Öte yandan, defter
darlıklar gelir ver
gisi beyan döne
minde vatandaşın 
sıkıntı çekmemesi 
için bazı ek tedbir
leri uygulamaya 
koydu.
Bu çerçevede, 
Ankara'da vergi 
dairelerinde öğle 
tatilleri kaldırıldı. 
Ankara 
Defterdar Vekili

Cemal Boyalı, 
gelir vergisi beyan 
dönemi boyunca, . 
vergi dairelerinin 
tam gün hizmet 
vereceğini, 
oluşturulan danış- 
ma bürolarında 
görev alacak gelir 
uzmanlarının da, 
gerekirse vatan
daşın 
beyannamesini 
bizzat doldura
cağını bildirdi. .

Dolar kuru bu şekilde 
düşük seyrederse 
2005 yılında kişi başı
na milli gelir 5 bin 
doları aşacak, gayri 
safi milli hasıla 
(GSMH) ise 370 mil
yar doları bulacak. 
Devlet İstatistik 
Enstitüsü'nün (DİE) 
milli gelirde yapacağı 
yeni hesaplamaya 
göre ise kişi başına 
milli gelir 6 bin 
doları, satın alma 
gücü paritesine göre 
kişi başına yurtiçi 
gelir de 10 bin doları 
aşacak.
2004 yılında 424 mil
yar 129 milyon Yeni 
Türk Lirası (YTL) 
olarak gerçekleşe
ceği tahmin edilen 
GSMH, "2005 Yılı 
Program" hede- • 
fleriyle 2005 yılında

(GSYH) ise yüzde 4.8 
büyüyecek.
Yine 2004 yılında 
293.3 milyar dolar 
olarak gerçekleşe
ceği tahmin edilen 
ABD Doları cinsinden 
GSMH'nin, 2005 yılın
da program hedefine 
göre 298.4 milyar 
dolar olması gerekiy
or. Yalnız, hem 
GSMH’nin hem GSYH 
hem satın alma gücü 
paritesiyle (SGP) 
GSMH'nin program 
hedeflerinin çok

TL üzerinden hesa
planmış) rakamı 
üzerinden yapılmış 
durumda. Ama halen 
dolar kuru 1.3 YTL 
civarında seyrediyor. 
Eğer 2005 yılında 
ortalama dolar kuru 
1.3 YTL olursa, 
GSMH hedefi YTL 
olarak değişmese 
bile dolar olarak 370 
milyar dolara, kişi 
başına milli gelir de 5 
bin 118 dolara çıka
cak. Ortalama dolar 
kuru 1.45 olsa dahi

GÖRKEM KEBAP 
PİDE LAHMACUN

milyon YTL olacak. 
Programa göre, 
GSMH yüzde 5, gayri 
safi yurtiçi hasıla

ceği sanılıyor. 2005 
yılı programına dolar 
kuru hedefi olarak 
1.6116 YTL (aslında 

dolar, kişi başına 
milli gelir de 4 bin 
588 dolar olacak.

RAKLAVA SALONU
KÖRFEZ GAZETESİ İLE BİRLİKLE GELEN 

MÜŞTERİLERİMİZE TÜM ÜRÜNLERİMİZDE %5 İNDİRİM

İstiklal Cad. Akbank Karşısı Gemlik / BURSA 
Tel : (0.224) 512 20 02

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

Her çeşit balık ağları 
Sakana Misina Ağları 
İp Ağ 
Fanya

>> Mantar, kurşun 
İp Çeşitleri 
Sandal Malzemeleri 
Kürek

& Çapa
Macun
Galvenizli çivi

** TMC sintine pompası

ve diğer malzemeler ile hizmetinizdeyiz

tfrta ŞUKILEÎjJ ■
Ömerbey Mah. Üstün Sok. 16/ A 

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

GSM : (0.532) 297 23 18
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SSK’da zaman kazandıran öneriler
Cumartesi 
gününden devam

20 - Sürekli kul
lanılan ilaçlar için 
heyet raporları yine 
sadece SSK has
tanelerinden mi alı
nacak?
18.2.2005 tarihinde 
SSK sağlık tesisleri 
Sağlık Bakanlrğı’na 
devredileceği için, 
Sağlık Bakanlığı has
tanelerinden 
alınan heyet rapor
ları geçerli olacak.
21 - Heyet raporu 
olan ilaçlar nereden 
temin edilecek?
Yine ücretsiz mi 
verilecek?
Heyet raporu olan 
ilaçlar 18 Şubat 2005 
tarihinden sonra 
sözleşmeli eczanel
erden temin edilecek 
ve muafiyet raporu 
kapsamında katılım 
payı ödemeyecekler. 
22* - -İlacı almak 
için hastanın bizzat 
kendisinin mi 
eczaneye başvur- . 
ması gerekiyor?
Bir yakını reçeteyle 
ilacı alabilir mi? 
İlacı hastanın 
bizzat kendisi veya 
bir yakını alabilecek. 
Tip sözleşme gereği 
ilacı alan kişinin 
adı, soyadı, imzası 
reçete arkasında

bulunacak.
23 - SSK’nın kendi 
eczaneleri 
kapanacak mı?

. SSK’nın kendi, 
eçzaneleri 
18.2.2005 tarihinden 
sonra kapanacaktır. 
Özel hastanelerden 
yararlanma rehberi 
Dul, yetim, SSK 
çalışanı, emeklisi 
demeden herkes 
aynı hizmetten yarar
lanabilecek
1- Kaç özel has
taneyle anlaşma 
yapıldı?
Halen paket program 
sözleşmeleri kap
samında 970 özel 
hastaneden hizmet 
satın alıyoruz.
Doğrudan müracaat 
ve muayene 
konusunda 2005 yılı 
sözleşme metni ve 
ücret tarifesi 
Kurumumuz Yönetim 
Kurulu’nca onay
landı.
Bu konuda gelen 
taleplerin 
değerlendirilmesi 
yapılarak, 21 Şubat 
Pazartesi gününden 
itibaren sözleşmeler 
yapılmaya 
başlanacak.
2- Hangi özel has
tanelere başvurula
bileceğini hastalar 
nereden öğrenecek? 
Hastalar muayene,

tetkik ve tedavisini 
yaptırabileceği resmi 
ve özel hastanelerin 
listesini, kurumun 
web sayfasından 
(www.ssk.gov.tr) 
öğrenebileceklerdir. 
3- Üniversite has
tanelerine sevk süre
cek mi?
Doğrudan müracaatı 
kabul eden üniver
site hastanelerine 
hastalarımız sevksiz 
gidebilecek.
4- Direkt özel has
taneye gidilebilecek 
mi?
Kurumumuzla 
sözleşmesi bulunan 
özel hastanelere 
hastalarımız doğru
dan veya tanı/tedavi 
istem belgesi ile 
gidebilecekler.
5- Özel hastanelere 
gidebilmek için sevk, 
karne, kimlik 
fotokopileri vs. yine 
istenecek mi?
Hastalar özel has
tanelere muayebe 
için doğrudan gide

bilecekler. Tanı ve 
tedavi olmaları için 
ise muayene olduk
ları resmi veya . 
özel hastanenin 
istem belgesiyle iste
dikleri hastaneye 
müracaat edebile
cekler. E-sağhk 
otomasyon sistemi
nin uygulandığı 
illerde doğrudan 
müracaat eden 
hastalardan sadece 
sağlık karnesi ve 
resimli kimlik belgesi- 
istenecek.
Otomasyon sistemi
nin bulunmadığı yer
lerde ise, aktif sigor
talı ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişi
lerin muayene, tanı 
ve/veya tedavilerinin 
sağlanabilmesi için 
sigorta müdürlük
lerinden'alınan 
müstehaklık belgesi 
fotokopisi istenerek 
tetkik ve tedavileri 
yapılabilecek.
6 Özel hastanelerle 
anlaşma sadece 

muayeneler için mi? 
Özel hastaneler ile 
sadece muayene 
konusunda değil, 
46 başlık altında.yak- 
laşık 4500 işlemde 
sözleşmeler yapıldı. 
2005 yılı 
sözleşmelerimiz 
ve işlemler 
www.ssk.gov.tr 
adresinde 
bulunuyor.
7 Laboratuvar, 
görüntüleme gibi 
hizmetler için özel 
hastanelerden yarar
lanılabilecek mi? 
Yukarıda da bahset
tiğimiz gibi bu konu
larda da özel has
tanelerden yarar
lanılabilecek. * 
8 Ameliyatlar özel 
hastanelerde yapıla
bilecek mi? Bunun 
■için sevk belgesi 
aranacak mı? 
Evet. Bu konuda 
resmi veya özel has
taneden tanı konul
ması ve yapılacak 
ameliyatın belirtilme
si yeterli olacak.
9 - Hastalar dok
torunu seçecek 
deniyor. Bu nasıl 
olacak? 
Hastalar, resmi ve 
özel hastanelere 
sevk almaksızın 
müracaat edebile
ceği için SSK ile 
anlaşmalı bu sağlık 

tesislerinde istediği 
doktoru seçebilecek
lerdir.
10 - Özel hastaneler
den hizmet alabilmek 
için hastalar katılım 
payı ödeyecek mi?
Yüzde kaçını ödeye
cek?
Hastalar 506 sayılı 
yasa nedeniyle polik
linik muayene ücreti 
olarak ödeyecekleri 
80 Yeni Kuruş dışın
da muayene için bir 
ücret ödemeyecek
ler.
11 - Özel hastaneler
le bazı branşlarda 
paket anlaşmalar 
yapılıyordu. Bu süre
cek mi? Paket fiyatı 
dışında hasta ödeme 
yapacak mı?
Bu anlaşmalar 
devam edecek. Bu 
ücretlerin dışında 
hastalarımızın özel- 
oda gibi bir talebi 
yoksa herhangi bir 
ücret ödemeyecek
ler.
12 - Tüm bu uygula
malar, SSK çalışanı, 
emeklisi ve bakmak
la yükümlü oldukları, 
dul ve yetimler için 
aynı mı? Farklı uygu
lamalar var mı?
Yukarıda sayılan tüm 
uygulamalardan 
bütün hastalarımız 
faydalanabilir.

MILTON AİLE GAZİNOSU
Yeni düzenlemelerimizle 
2005 yılında 2004 yılı 

fiyatlarıyla hizmetinizdeyiz-

Tel: (0.224) 513 10 71 ■ 514 44 44

Düğün - Nişan - Sünnet - 
Özel Gün - Doğum Günü ve 

özel yemekleriniz için 
rezervasyonlarımız başladı

MILTON FAST FOOD ve KAHVALTI 
REYONU İLE HİZMETİNİZDEYİZ

http://www.ssk.gov.tr
http://www.ssk.gov.tr
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Yabancı yatırımda
en riskli 7, ülkeyiz

Uluslararası finans 
çevreleri ve iş 
dünyasının yakın
dan izlediği The 
Economist 
Dergisi'ne göre, ’ 
Türkiye dünyada 
yabancı yatırımlar 
açısından en riskli 
yedinci ülke. 
İngiltere'de yayım
lanan The 
Economist'in yan 
kuruluşu 
Economist 
Intelligence Unit'in 
(EIU) araştırmasına 
göre, Irak, yabancı 
yatırımlar açısından 
dünyanın en riskli 
ülkelerinin başında 
geliyor.
Araştırmada, 
dünyanın en riskli 
ikinci ülkesi olarak 
yeralan Zimbabwe, 
yabancı sermaye 
için en son gidile
cek desti nasy on 
olarak gösterilen 
Irak kadar riskli 
durumda bulunuyor 
SİNGAPUR'UN 
RİSKİ YOK 
ElU'nun yabancı 
sermaye için en 
riskli ülkelerden

risksiz ülkelere 
doğru yaptığı sırala
mada, ülkelerin 
siyasi istikrardan 
kredi kalitesine 
kadar toplam 77 
ayrı gösterge 
dikkate alınıyor. 
ElU'nun yaptığı lis
tenin üçüncü 
sırasında, son 
dönemde dış borç 
ödemeleri konusun
da IMF ile büyük 
sorun yaşayan 
Arjantin bulunuyor. 
En riskli dördüncü 
ülke, bir diğer Latin 
Amerika ülkesi olan 
Venezuela.
Dünyanın yabancı 
yatırımlarda en 
riskli beşinci ülkesi,

Filipinler. En riskli 
ülke sıralamasının 
üst sıralarında 
Endonezya, 
Türkiye'den hemen 
önce geliyor ve 6. 
sırada bulunuyor. 
Türkiye'nin yabancı 
yatırımlar için en 
riskli yedinci ülke 
olarak yeraldığı list
ede Singapur, 
dünyada yabancı 
sermaya için riski 
en düşük olan 
ülkelerin başında 
geliyor. Hong Kong 
ise Singapur'dan 
sonra yabancı ser
maye açısından 
riski en düşük olan 
ikinci ülke olarak 
yeralıyor

Barbarosca
Barbaros BALMUMCU

Az da olsa ‘Sitem’

GRUP AİLE 
ÇAY BAHÇESİ
Cemiyetlere sandalye, 

masa, meşrubat, 
çerez temin edilir.

Gam

■■I GÜNLÜK SİYASİ GAZETE |Hü

CEMİYET ORGANİZASYONU YAPILIR

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

ABONE 
OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN

1999 Model Bayandan 
satılık klimalı 

TOYOTA OOROLLA 
GSIVl : 0.542 516 T3 83

Geçen 'sene şampiyon
luğu kaçıran, bu sene ise iyi 
bir başarı gösteremeyen 
Gemlik A-Genç takımında 
futbol oyanayan gençleri az 
da olsa tek tek yazmanın 
faydalı olacağını tahmin edip 
sizlere bilgi vermeye çalışa
cağım.

Bu yazıyı yazarken her 
haftaki yazımdan farklı 
olmayacak.

Oynadıkları bu maçları 
hocası ile, futbolcusu ile 
beceremedik.

Gemlikspor A-Genç 
Takımı grubunda 7 takım 
vardı. Bunlardan, Fethiye, 
Zaferspor, Bağlarbaşı ve 
Gemlikspor liderliğe oyna
mak, şampiyon olmak için 
ter dökecek takımlardı.

Bazı takımlar, BUrsaspor 
ve Reno gibi takımların 
desteği ile liglere iştirak 
ediyorlardı.

Tabiki istemeden yazıyo
rum. Hakemlerin tutumları 
da bunda etkili oldu.

Köşe yazılarınmda zaman 
zaman bu konuya değinmiş
tim.

6 galibiyet, 4 mağlûbiyet, 
4 beraberlikle toplam 22 
puanla sezonu kapattık.

Başarılı olmamazın neden
leri işe;

1- Sezonu geç açmak,
2- Gece idmanı yapmak,
3- Hazırlık maçı yapama

mak,
4-Ayını düzeyde alternatif 

futbolcuların olmayışı,
5- Hakemlerle fazla 

konuşmak,
6- Kırmızı kart çokluğu,
7- Ferdi çalışma 

olmayayışı,
8- Hocanın kendi istediği 

şekilde antreman günlerini 
ayarlaması,

9- Maç başlamadan önce, 
maç hakkında konuşmaların 
yapılmaması,

, 10- Devre arası maça 
sporcuların iyi hazırlanama- 
ması.

Bana göre sebebler bun
lardı. Gönül isterki sayın 
çalıştırıcı başarısızlığının 
nedenlerini bir rapor halinde 
yönetime bildirsin. Tabi 
benim yazdıklarımı yazma

mak kaydı ile.
A Takımın kadrosuna 

aldığı yedi gençten iki yada 
üç futbolcu hariç kim 
kadroya girer? Kadroya 
giren futbolcu size nasıl 
randıman verir?

Kaleci Emre; bana göre 
iyi. Ahmet; orta. Serdar; 
sakatlanana kadar en iyiydi. 
Sercan; Ümitlerimizi sana 
bağladık bir iki maç hariç iyi 
değilsin. Adamı bekleme, 
çalım sana birşey vermez.

Emrah; İyi futbolcu, çene
sine, sinirlerine, ayağına 
hakim olandır. Sen bunu 
dikkate almazsan futböl 
ömrün kısa olur.

Rıdvan ve İsmail; iyisiniz 
eksiklerimiz çok. İleride 
idman ve maçlarla telafi 
edersiniz. Teşekkürler.

Muharrem; Zaman zaman 
su üstüne çıkıp zaman 
içinde kayboluyorsun.

Nazım; Kadroya girdin ve 
iyiken kırmızı kart aldın, 
sonra bir daha peki eline 
geçti?

Diğer futbolcuların eksik
likleri çok. Bu eksiklikler 
ferdi ve hocanızın gösterdiği 
çalışmalarla düzelir.

Ömer Hoca; GençTakım 
maçlarının sezonu bitti!..

A Takımda da gördüğüm 
kadar söz sahibisin. Takımı 
sen yapıyorsun. Sakın olaki 
Genç Takımdaki gibi hareket 
etme.

Aşağıdaki skorlarla 22 
puanla sezonu kapattık.

Gemlikspor 0- Gemlikspor 0

Fehiyespor 0 - Fehiyespor 0 
2' N.Kemal 3-N.Kemal 3

■ Gemlikspor?- Gemlikspor 7 
3- Gemlikspor 3- Gemlikspor 3

Y.Karaman 3- Y.Karaman 3

4. Bağlarbaşı 0- Bağlarbaşı 0 
Gemlikspor 2- Gemlikspor 2 

ş. Gemlikspor 3- Gemlikspor 3

Mudanya 3 - Mudanya 3

B.Trakya 0- B.Trakya 0 
Gemlikspor 1- Gemlikspor 1 
Zaferspor 3 - Zaferspor 3 
Gemlikspor?- Gemlikspor 2
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Hırsızlık olaylarına 
karşı yeni uygulamalar

İsviçre Sigorta 
Genel Müdür 
Yardımcısı Sezgin 
Noyan, son zaman
larda artan hırsızlık 
olaylarına karşı yeni 
uygulamalar başlat
tıklarını söyleyerek, 
vatandaşlara sigor
ta yaptırmaları 
yönünde uyarıda 
bulundu.
İsviçre Sigorta 
Genel Müdür 
Yardımcısı Sezgin 
Noyan,* artan hırsı
zlık olaylarının şir
ketlerine nasıl yan
sıdığı ve aldıkları 
önlemleri anlatarak 
vatandaşlara 
tavsiyelerde bulun
du. Günümüzde 
özellikle araba hırsı
zlıklarında oldukça 
artış olduğunu 
belirten Noyan, 
"İstanbul gibi büyük 

şehirlerde hırsızlar 
evlere giriyor, 
insanların 25-30 yıl
lık birikimlerini 
çalıyorlar. Son gün
lerde özellikle gir
ilen evlerden oto
mobillerin anahtar
ları alınıyor ve 
araçlar da çalınıyor. 
Gasp, darp gibi 
olaylarda da son 
günlerde artış 
olmaya başladı. 
Ancak bizim 
insanımız bu tür 
olaylar kendi başına 
gelmediği sürece 
önlem almakta zayıf 
kalmaktadır. Buna 
rağmen 2004’te sig
orta yaptırma oranı 
yüzde 35 arttı. 
Toplumumuzda 
yavaş yavaş sigorta 
yaptırma bilinci 
oluşmaya başladı" 
dedi

Noyan, şöyle 
konuştu: "Bizim 
Konut isimli bir 
uygulamaya 
başladık. Bu sigorta 
paketinde şahısların 
evleri, arabaları; 
hatta temizleyiciye 
verdiği elbiseleri 
dahi sigorta kap
samına alınıyor. 12 
aylık taksitlere 
böldüğümüz de ise 
gerçekten çok 
büyük fiyatlara mal 
olmuyor. Bu sigor
tanın kapsamında 
şahısların sokakta 

yürürken çantasını 
kaptırması dahi, 
karakola gidip zabıt 
tutturduğu taktirde 
zararı kendisine şir
ketimiz tarafından 
ödeniyor. Özellikle 
insanların evlerini 
araçlarını sigorta 
yaptırmasını, bu 
alışkanlığın 
toplumumu da otur
ması gerekir.
Olayların kendi 
başlarına gelmeleri
ni beklemeden 
önlemlerin alınması 
gerekir."

4 M gecesi 
çiteffi Mili
Kuyruklu yıldıza 
inmek üzere uzaya 
gönderilen AB'nin ' 
uzay çalışmalarının 
amiral gemisi 
Rosetta uzay aracı, 
4 Mart'ta Dünya'nın 
yakınından geçe
cek ve hava şartları 
izin Verirse amatör
ler tarafından 
gözlemlenebilecek. 
Avrupa Uzay 
Ajansı, uzay 
aracının 4 Mart’ta 
TSİ 00.10'da 
yeryüzüne 1900 
kilometre uzaklık
tan geçeceğini 
belirterek, 
Rosetta'nın 
Meksika üzerinden 
Avrupa'ya doğru 
yöneleceğini

bildirdi.
Amatör uzay mer
aklılarının çıplak 
gözle olmasa da 
basit gözlem 
araçlarıyla uzay 
aracını gözlemleye
bilecekleri belirtildi. 
Arianne 5 roketiyle 
geçen yıl uzaya 
gönderilen Rosetta 
uzay mekiğinin 
2014'te 
"67P/Churyumov- 
Gerasimeriko" adlı 
kuyruklu yıldıza 
gönderilmesi 
öngörülüyor. Uzay 
aracının asıl hedefi 
olan VVirtanen 
kuyruklu yıldızı 
çoktan güneş sis
teminin dışına çık
mış bulunuyor

Yüksek öğretim gerçeği
Eğitim Emekçileri 
Sendikası 
(Eğitim-Sen) 
yaptığı 'Sayılarla 
Yükseköğretim 
Gerçeği' çsılış- 
masının sonuçlarını 
açıkladı. Eğitim-Sen 
Genel Başkanı 
Alaaddin Dinçer, 
"Açılan pek çok 
üniversite 'Tabela 
üniversitesi' 
olmaktan öteye 
gitmedi" dedi. 
Eğitim-Sen Genel 
Başkanı Alaaddin 
Dinçer, genel 
merkezde yaptığı 
basın toplantısında 
Türkiye'de giderek 
artan eğitim sorun
larının çözüm 
üretilmek yerine, 
sorunların 
çözümünün başka 
alanlara havale 
edildiğini belirterek, 
"Paralı eğitim poli

tikalarının yıllardan 
beri savunucu
luğunu yapan 
YÖK'e yakın 
zamanda AK Parti 
hükümeti de 
katılmış, tüm ülke 
çapında yaygın
laşan neoliberal 
uygulamalar üniver
sitelerimizi tama
men kuşatmıştır. 
Sonuçta ortaya 
çıkan durum, 
üniversitelerimizin 
sadece yüksek 
gelirli küçük bir 
azınlığın hizmetine 
adanarak, yoksul 
emekçi çocuklarına 
yoksunluk içinde 
bulunan üniversitel
erde okumak zorun
da kalmıştır" dedi. 
Dinçer, AK Parti 
hükümetinin ileri 
bir adım attığını ve 
15 yeni üniversite 
kurulacağının

müjdesini verdiğini 
belirterek, "Yıllardır 
siyasi yatırımların 
başında gelen her 
ile bir havaalanı ve 
bir üniversite hayali 
bir kez daha can-* 
lanmıştır. Peki 
Türkiye'nin ihtiyacı 
sadece 15 yeni 
üniversite midir? 
Daha önce seçim 
yatırımı olarak 
açılan üniver
sitelerin pek çoğu

'tabela üniversitesi* 
olmaktan öteye git
mezken, yeni açıla
cak 15 üniver
sitenin de tabela 
üniversitesi olmay
acağının garantisini 
hangi siyasi irade 
verebilir?
Türkiye'de yüksek 
öğretimin temel 
sorunu üniversite 
azlığı değil, üniver
sitelerin sorunlar 
yumağı haline getir

ilmiş olmasıdır" 
dedi
Dinçer, yüksek 
öğretimin sorun
larından arındırıl
ması için atılması 
gerekli adımları ise 
şöyle açıkladı: 
- Bütçeden eğitime 
ayrılan pay en az iki 
katına çıkarılmalı, 
yüksek öğretim 
kurumlarının içinde 
bulunduğu mali 
sıkıntılar giderilme

lidir.
- Yüksek öğretim 
sorunlarının 
yaratıcısı olan YÖK 
sistemi ortadan 
kaldırılmalı, üniver
site çalışanları 
Üniversite Personel 
Yasası kapsamına 
alınmalı.
- Yüksek öğretim 
kurumlarında harç, 
ikinci öğretim 
ücretleri ve hizmet
lerin taşeronlaş- 
ması uygulamasına 
son verilmeli.
- Üniversitelerdeki 
akademik ve idari 
personel açıkları 
tespit edilmeli, nite
likli personel ihtiy
acı karşılanmalı.
- Akademik yük
selmelerin önünde
ki engeller kaldırıl
malı, Üniversiteler 
asistanlık kurumu 
yeniden getirilmeli.
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Sağlıklı beslenmenin 8 kuralı
Sağlıklı yaşamanın en 
temel kurallarından 
biri sağlıklı beslen
mek. Beslenme dey
ince her ne kadar akla 
yemek yemek gelse 
de, sağlık için sadece 
diyet yapmak yeterli 
olmuyor. Ruhsal ve 
zihinsel sağlığımız da 
en az bedensel 
sağlığımız kadar 
önemli. Beden, ruh ve 
zihin için sağlıklı 
beslenmenin kuralları 
şunlar: 
"Birinci kural: 
Temiz hava: 
Haftalarca yiyeceksiz, 
günlerce susuz 
yaşayabiliriz ama 
havasız sadece birkaç 
dakika yaşamak 
mümkün.
Vücudumuzun 
dayanıklılığı 
soluduğumuz havanın 
miktarına bağlı. Hücre 
düzeyinde oksijen 
eksikliği, damar 
sertliği, şeker, kanser, 
kas iltihabı, yüksek 
tansiyon gibi bozuk
luklara yol açar. Derin 
temiz hava soluyarak 
hücrelerdeki oksijen 
oranını artırabilir, 
böylece vücut 
fonksiyonlarını 
düzenleyebiliriz. 
Temiz hava, enfeksiy
onlara karşı hücresel 
direnci artırır. Öğren
meye yardımcı olur. 
Bazı alerjik durumları 
azaltır. Sakinleşmek 
ve dinlenmek için 

beyin fonksiyonlarını 
düzenler. Kan 
başıncını düşürür. 
İkinci kural: Güneş 
ışığı 
Doğanın en çok şifa 
veren araçlarından bir 
tanesi olan güneş 
ışığı günümüz tedavi 
yöntemlerinde hem 
çok az anlaşılmış, 
hem de çok az kul
lanılmıştır. Güneş 
ışığı, deri altındaki 
kolesterolü D vitami
nine dönüştürür. 
Bakteri ve virüsleri 
yok eder. Akyuvarların 
sayısını artırır. 
Tansiyonu düşürür. 
Güneşlenme 
sayesinde kandaki 
kolesterol ve trigliserit 
(yağ) düzeyi düşer. 
Ultraviyole ışınlar 
derinin altında kızıla 
dönüşür ve tedavi 
edici etkisi yok olur. 
Bu yüzden güneş ışın
larının fazlası sağlığı 
tehdit edebilir. 
Üçüncü kural: 
Ölçülü olmak 
Ölçülü ve kendi 
kendine hakim olmak 
her yönden sağlıklı ve 
dengeli bir yaşam 
sürmektir. Bunun . 
içine; çalışmak, din
lenmek, oyun oyna
maktan aile ve dost
larla geçireceğiniz 
zamana, kendinize 
ayıracağınız vakte, 
ibadete, doğru düşün
me ve beslenmeye 
kadar her şey girer.

Beslenmede Ölçülü 
olmak için:Size zarar 
verecek hiçbir şeyi 
yemeyin ve sağlıklı 
besinlerle beslenin. 
Kahvaltınızı ve öğle 
yemeğinizi sıkı, 
akşam yemeğinizi de 
hafif yiyin. Yemek 
aralarında atıştır
mayın. Farklı ama 
rafine edilmemiş 
besinler yiyin. Bir 
öğünde fazla çeşit 
yemeyin. Düzenli 
zamanlarda ve rahat 
ortamlarda yemek 
yiyin. Yediğinizden 
zevk alın.
Dördüncü kural: 
Dinlenmek 
Dinlenmek insan için 
en iyi tedavi yön
temidir. Hasta 
olduğunuzda yap
manız gereken ilk şey 
yatmak olmalıdır. 
Dinlenmenin iyileştiri
ci gücü, diğer tedavi 
yöntemlerin başarısı
na da yardımcı olur. 
Yeterince dinlen
memek ise insanı 
hasta eder.
Dinlenmek için 

sadece uyumak 
gerekmez. Bazen 
ortam değişikliği bile 
vücudu ve zihni din
lendirir. Farklı kasları 
kullanmak, farklı 
şeyler düşünmek 
gevşemeye yardımcı 
olur. Birçok insanda 
görülen sinirsel 
bozukluklar kendini 
aşma çabası ve aşırı 

yorgunluktan mey
dana gelir. Dinlenmek 
için zaman ayırın. 
Dışarı çıkın, bir 
iskemleye oturun ve 
hiçbir şey yapmayın. 
Bu öneri size uygun 
gelmiyorsa, yeterince 
dinlenmek için 
davranışlarınızı 
değiştirmeniz gerekiy
or demektir. İyi bir 
uyku için midenizin 
boş olması gerektiğini 
unutmayın. Uyurken 
odanıza temiz hava 
girdiğinden emin 
olun. Eğer uyurken 
temiz hava ala
mazsanız, yorgun ve 
gergin uyanırsınız. 
Unutmayın ki, gün 
boyunca kaslarını kul
lananlar, gece iyi bir 
uyku uyurlar. 
Beşinci kural: Diyet 
Beslenmenin hedefi 
rafine yiyeceklerden 
uzak durmaktır. 
Yeterince aminoasit, 
vitamin, mineral ve 
eser elementler ala
cağınız doğal besin
leri seçin.
Kahvaltı: Tahıl, iki 

meyve, tam tahıl 
ekmeği (rafine 
edilmemiş undan 
yapılan ekmek), ceviz 
veya fındık, tahıl ya da 
soya sütü, kahvaltı
dan bir süre sonra bir- 
iki bardak su. 
Öğle: Yüksek proteinli 
sebzeler, salata, tam 
ekmek, akşamüzeri bir 
ya da iki bardak su.

Akşam: Taze meyve, 
tahıl, kraker, tam 
ekmek, salata veya 
çorba. En iyi sindirim 
için öğünler arasında 
5-6 saat olmalı ve 
yemek saatleri düzenli 
olmalı. Hafif bir akşam 
yemeği iyi uyumanızı 
ve zinde uyanmanızı 
sağlar.
Altıncı kural: Su 
Su beslenmenin en 
önemli parçasıdır. 
Vücudunuzun her 
fonksiyonu sıvıyla 
sağlanır ve vücud
unuzdaki suyun yüzde 
10'unu kaybetmek 
ciddi sorunlar doğu
rur. Yüzde 9O'ı su olan 
kan, besinleri 
hücrelere taşır ve 
buradaki atıkları alır. 
Normal bir insan için 
günde 6-8 bardak su 
yeterlidir. Eğer 
idrarınız renksiz ve 
kokusuzsa yeterince 
su alıyorsunuz 
demektir. Yemekle bir
likte su içmeyin, 
çünkü bu su sindirim 
sıvılarına karışır ve 
etkilerini azaltır. En iyi 
sonucu almak için, 
yemekten en az yarım 
saat önce veya sonra 
su için. Uykudan önce 
bir ya da iki bardak su 
içilmeli. Birçok kez, 
sadece yeterince su 
içmek bile, kabızlık, 
baş ve sırt ağrısı gibi 
rahatsızlıkların gider
ilmesini sağlar.
Yedinci kural:

Egzersiz 
İnsan vücudu hareket 
için tasarlanmıştır. 
Egzersizin birçok 
yararı vardır: 
Nabzı ve tansiyonu 
düzenler. Kandaki 
kolesterol ve lipid 
(yağ) oranını düşürür. 
Solunum yollarını 
açarak vücuda daha 
fazla hava girmesini 
sağlar. Eklemlerdeki 
esnekliği artırır. 
Beyindeki "iştah" 
merkezi daha etkili 
çalıştığı için iştahı 
kontrol eder. Oksijen 
sirkülasyonunu ve 
alimim artırır, bu da 
sinirlerin ve dokuların 
beslenmesini sağlar. 
Kasları ve damarları 
güçlendirir. Haftada 
beş altı kez 20 dakika 
boyunca yapabile
ceğiniz bir egzersiz 
türü seçin.
Unutmayın; egzersiz 
yapacak zaman bula
mayanlar, hastalık için 
zaman ayırmak zorun
da kalırlar 
Sekizinci kural: 
Doğadaki güce inanın 
Yaşam tarzımızda 
değişiklikler yaparken 
bazen cesaretimiz 
kırılır. Ancak bunu tek 
başına yapmak zorun
da olmadığımızı 
bilmek cesaret 
vericidir. Doğadaki 
güce inanın.
Cesaretiniz kırıldığın
da doğayı izlemek 
yeterli olacaktır.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ NÖBETÇİ ECZANE
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEKAnza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 11 86
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212)516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94
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Dr. Ziya Kaya Mah. 
İstiklal Cad. No: 121/3

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

I

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

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

GEMLİK ___________________________

B

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

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

SHBHB DÜNLÜK SİYASİ GAZETE

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 32 SAYI : 2067

FİYATI : 250.000 TL. (KDV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı İşleri Muauru : Serap GÜLER 
Haber MUdUFU : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

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

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

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

1 AKCAN PETROL 513 10 79
YERLİYURTLAR S13 30 33
PETROL
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Tel: (0.212) 437 2230
Tel: (0.216) 441 50 92
Tel: (0.284) 21414 81
Tel: (0.224) 211 35 37

Tüketici Hattı İst. Avrupa: Megacenter-Bayrampaşa / İSTANBUL 
İst. Asya : Maltepe / İSTANBUL
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